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זמני כניסת ויציאת השבת

"הפרקליטות עיוותה את חוק הגיוס"

איך אומרים 
קייטנה בחרדית?

אחרי שמסקנות הצוות הבין-משרדי נחשפו ב"קו עיתונות" 
ועוררו סערה, נחשפים לראשונה גם הסעיפים הבעייתיים 
בתשובת המדינה לבג"ץ הגיוס   שמבטלים חלק מהישגי 
החוק המתוקן  לפי פרשנות הפרקליטות, החל מ-2020 
תבוטל  ההסתגלות  תקופת  ובתום  למכסות  יהפכו  היעדים 
  ביטחון  שירות  חוק  הוראות  ויחולו  השעה  הוראת 
אתמול  נועדו  שבועיים  תוך  שנייה  חירום  בפגישת 
כדי  מירון  יצחק  עו"ד  עם  ופרוש  גפני  ליצמן,  )שלישי( 
לפוליטיקה ספר  בית   / תשובות  ומתן  לתגובה  להיערך 

הפנים  ששר  למרות  מגלה:  עיתונות  קו  בדיקת 
בסבסוד  החרדיות  הרשויות  את  הכליל  דרעי 
החרדים  הילדים   - העירוניות  הקייטנות 
לפוליטיקה בי"ס   / מההטבה  ייהנו  לא 

פרסום ראשון: הח"כים החרדים בסדרת התייעצויות דחופות – לנוכח תשובת המדינה לבג"ץ הגיוס:

ליצמן, גפני ופרוש                                    )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

רבבות השתתפו בלוויתה של רעיית נשיא מועצת חכמי התורה הרבנית יעל כהן 
ע"ה  בהספד קורע לב אותו נשא במהלך הלוויה אמר נשיא המועצת מרן 

הגר"ש כהן: "תמיד אמרה לי - תשב תלמד" / עמ' 14
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אבל כבד נוהל שכן: 
ראש עיריית 
ראש העין 
סייר באלעד

ראש עיריית ראש העין הגיע לביקור 
באלעד, כאורח ראש העיר ישראל פרוש 
 בפגישת הסיכום, לא הסתיר בן משה 
את התפעלותו מתנופת העשיה הניכרת 

בעיר  כמו כן נדונו דרכי פעולה 
משותפות לשתי הערים, כמו פעילויות 

שונות ושיתופי פעולה/עמוד 4 



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



ואתם מוזמנים לרכוש את אוצר החכמה

במחירים שלא היו ולא יהיו!

’אוצר  החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 76,000 ספרי קודש מצולמים דף אחר 
הספרים  ורוב  היסוד  ספרי  כל  את  מכיל  המאגר  המקורית.  כצורתם  דף 
עתיקים  ספרים  לצד  זמננו  בני  חדשים  ספרים  אלפי  ללומדים,  השימושיים 
חיפוש  מנוע  ועוד.  ראשונים  דפוסים  תורניים,  קבצים  קונטרסים,  ונדירים, 

משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.
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המשתמש בתוכנה שלא נרכשה כדין עובר באיסור גזל!

40 הנחה
וגם 36 תשלומים שווים!

%
גירסת בני תורה

105 ש"ח    36 תשלומים
(סה“כ 3,800 ש"ח במקום 6,400 ש"ח)

x

x
הגירסה המלאה

118 ש"ח    36 תשלומים
(סה"כ 4,250 ש"ח במקום 7,200 ש"ח)

מבצע ‘בר מצוה‘ | ז' - כ"ג סיון תשע"ו 13-29/6/2016



יום העיון בביטוח הלאומי

בסיור עם בן משה

פגישת העבודה לקידום הבנייה באלעד

באלעד4              י"ז בסיון תשע"ו 1223/6/16 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

פגישת עבודה התקיימה במשרד השיכון להסרת 
חסמים וקידום שיווק עתודות הקרקע האחרונות 

בעיר אלעד  ראש העיר ישראל פרוש: 
"ראינו נכונות ורצון טוב של כל הצדדים לסיים 
במהירות האפשרית את התהליכים, כדי שנוכל 
לצאת לתכנון ושיווק של אותם שטחים, כך 

יתווספו עוד כמה  עשרות דירות לעיר"
מאת: יעקב פלדמן

של  עבודה  פגישת  התקיימה  השבוע 
השיכון  משרד  ונציגי  העירייה  בכירי 
לקדם  במטרה  ישראל,  מקרקעי  ומינהל 
תכנון ושיווק עתודות קרקע בעיר עבור 

דיור.
ראש  מלבד  השתתף  בה  בפגישה, 
מהנדס  גם  פרוש,  ישראל  הרב  העיר 
חסמים  להסרת  הדרכים  נדונו  העיר, 
אחרונות  קרקע  עתודות  ממספר  מידית 
שנותרו בעיר, כדי לאפשר לצאת לתכנון 

ושיווק של אותם שטחים.
שאמורים  שטחים  על  כרגע  מדובר 
שזו  דיור,  יחידות  למאה  קרוב  לאכלס 
אך  בעירייה,  מודים  כמות קטנה אמנם, 
הדיור  מצוקת  מול  גם  הנוכחי,  במצב 
מול  וגם  החרדי  בציבור  שיש  החריפה 
בעיר,  כיום  הקיימות  השטח  מגבלות 
שיש  חשובה  במשימה  עדיין  מדובר 

לקדמה.
אמר  פרוש  ישראל  הרב  העיר  ראש 
ורצון  נכונות  "ראינו  כי  הפגישה  לאחר 

במהירות  לסיים  הצדדים  כל  של  טוב 
שנוכל  כדי  התהליכים,  את  האפשרית 
לצאת לתכנון ושיווק של אותם שטחים, 
דירות  עשרות  כמה   עוד  יתווספו  כך 

לעיר".
הוותמ"ל  דנה  אלה  בימים  כזכור, 
מועדפים(  דיור  למתחמי  )הוועדה 
ל-800  קרוב  שיווק של  ואישור  בתכנון 
העיר,  של  העליון  בחלקה  דיור  יחידות 
בין רחוב שמעון בן שטח ל'כביש פרוש' 

החדש שנסלל בימים אלה לעיר. 
אותן דירות אמורות להיות משווקות, 
מה  למשתכן,  במחיר  חלקן,  או  כולן 
שיוזיל כמובן את מחיר הדירות לזכאים 

שירצו להגיע לגור בעיר.

נוהל שכן: ראש עיריית ראש העין 
סייר באלעד

השבוע התקיים באלעד 
יום עיון לעובדים 

סוציאליים ואנשי מקצוע  
ע"י המוסד לביטוח 

לאומי  האירוע התקיים 
ביוזמת שירות יעוץ 
לתושב ומרכז עוצמה

ראש עיריית ראש העין הגיע לביקור באלעד, כאורח ראש העיר ישראל פרוש  בפגישת הסיכום, לא הסתיר 
בן משה את התפעלותו מתנופת העשיה הניכרת בעיר  כמו כן נדונו דרכי פעולה משותפות לשתי הערים, 

כמו פעילויות שונות ושיתופי פעולה 

מאת: אהרן נצר

"מנגישים  הכותרת  תחת 
התקיים  לתושב",  השרות  את 
"המוסד  עם  עיון  יום  באלעד 
לעובדים  המיועד  לאומי"  ביטוח 
יום  מקצוע.  ואנשי  סוציאליים 
המוסד  בסניף  התקיים  העיון 

לביטוח לאומי  באלעד.
לתושב"  יעוץ  "שרות  ביוזמת 
הרווחה  באגף  עוצמה"  ו"מרכז 
התקיים  החברתיים  והשירותים 
לחידוד  ראשוני  כנס  השבוע 
הקריטריונים לזכאויות וקיצבאות 
לביטוח  המוסד  ע"י  הניתנות 
שיתופי  ליצור  כשהמטרה  לאומי, 
לתועלת  חסמים  ולהוריד  פעולה 

תושבי העיר.
עובדי  כלל  השתתפו  באירוע 
צוות  את  הכוללים  הרווחה  אגף 

משאבי קהילה ומחלקת משפחות, 
צוות  מיוחדות,  אוכלוסיות  צוות 
ואנשי  נציגי  וכן  עוצמה,  מרכז 
קופות  כלל  של  לקוחות  קשרי 
ועמותות  ארגונים  ונציגי  חולים, 
התושבים  עבור  הפועלים 
של  ומוסדות  גנים  נציגי  באלעד, 
כשהמטרה  בעיר,  מיוחד  חינוך 
הזכאויות  מגוון  את  להכיר  היא 
לאומי,  ביטוח  ע"י  הניתנות 
האם  לסניף  השירות  את  ולהנגיש 

בבני ברק.
ברוך  הרב  הכינוס  את  פתח 
מרום, מנהל סניף ביטוח לאומי בני 
ברק, שהסביר את ייחודיות הסניף 
שירותים  להנגשת  ברק,  בבני 

יחודיים לכלל האוכלוסיה.
א.  גב'  דברים  נשאו  כן  כמו 
גימלאות,  מחלקת  מנהלת  גינת 
מחלקת  מנהל  בסט  בן  ניסים  מר 

נכיות  מחלקת  מנהלת  שיקום, 
מנהלת  ארסליס  וגב'  ברגר.  גב' 
שפירטו  לקוחות,  שרות  מחלקת 
בביטוח  האפשרויות  מגוון  את 
עבור  קשר  ויצירת  הלאומי 

הלקוחות.
פרוש,  ישראל  הרב  העיר  ראש 
הוא  כי  אמר  במפגש,  שהשתתף 
את  יקבלו  אלעד  שתושבי  שמח 
המענים הנדרשים, ואיחל הצלחה 
עיון  ביום  המתכנסים  לכלל  רבה 

המיוחד.
המשך  הינו  זה  עיון  יום 
ישראל  ראש העיר הרב  למדיניות 
הנדרשים  המענים  למתן  פרוש 
האתגרים  ולאור  תושב,  לכל 
של  לפתחו  העומדים  הגדולים 
האגף, והשאיפה למצוינות והצבת 

התושבים המרכז העשייה.

מאת: אהרן נצר

משה,  בן  שלום  מר  העין,  ראש  העיר  ראש 
ראש  של  כאורחו  אלעד,  בעיר  לביקור  הגיע 

העיר הרב ישראל פרוש.
ועוזריו,  לשכתו  צוות  עם  שהגיע  משה  בן 

במספר  סיור  אלעד  העיר  ראש  עם  יחד  קיים 
במוסדות  סיירו  הם  השאר  בין  בעיר.  מוקדים 
במרכז  לחירום,  ההפעלה  במרכז  חינוך, 

הפעילות לנוער ובמספר אתרי בניה בעיר.
בתוואי  הערים  ראשי  שני  נסעו  מכן  לאחר 
החדשה  הכניסה  דרך  לעיר,  החדש  הכביש 

שנפרצה זה לא מכבר לעיר. 
השתתפו  בה  המשלחת,  סיימה  הסיור  את 
כאמור בכירים משתי העיריות, בביקור מרגש 
בהיכל ישיבת תורה בתפארתה, שם ראו מאות 

תלמידים השוקדים על תלמודם במרץ רב.
ראש  בלשכת  שנערכה  הסיכום  בפגישת 

התפעלותו  את  משה  בן  הסתיר  לא  העיר, 

נדונו  כן  כמו  בעיר.  הניכרת  העשיה  מתנופת 

כמו  הערים,  לשתי  משותפות  פעולה  דרכי 

בנושאים  פעולה  ושיתוף  שונות  פעילויות 

שונים.

יום עיון לעובדים הסוציאלייםמקדמים את הבינוי באלעד



הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA
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 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

קברו של החת”ם 
סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ’כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

כולל לינה בסלוניקי

הגשרים המופלאים פלובדיב

גם הקיץ פעמיים שינפלד!
גם השנה מובילה שינפלד תיירות את חופשות הקיץ עם שני מלונות הילטון יוקרתיים באירופה

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

4 מדינות בחופשה אחת

הוספנו טיסות ישירות 
לברטיסלבה רבע שעה מהמלון

21/7 מקומות אחרונים
25/7 טיסה חדשה במבצע
28/7 ההרשמה בעיצומה

תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב

sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

טיסות ישירות לסופיה
 רק רבע שעה מהמלון

טיסות לשבוע ול-10 ימים



מרפאת 'מאוחדת' אלעד
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בין המצטרפים: ד"ר רן נייגר מומחה 
ברפואת נשים בסיכון, ד"ר רונית 

מכטינגר רופאה בכירה בתל השומר 
וד"ר לוי יצחק שהתמחה לאחרונה 

באנדוקרינולוגיה ילדים

רופאים בכירים ומובילים הצטרפו 
למרפאות מאוחדת באלעד

תאונה קשה 
ברחוב בן זכאי
אב ובנו הפעוט שהלכו ברחוב בן זכאי 
באלעד נפגעו מרכב חולף  האב נחבל 
   בראשו ופונה במצב קשה לבילינסון

הבן נפצע באורח קל ופונה לשניידר

מאת: אהרן נצר

והתרחבות  התפתחות  תנופת 
בשירותי  מורגשת  משמעותית 
עם  באלעד,  מאוחדת  של  הרפואה 
הצטרפותם של מאות לקוחות חדשים 
המקצועית  הרפואה  משירותי  שייהנו 

ומפרישת המרפאות ברחבי העיר. 
שירותי הרפואה הניתנים ללקוחות 
באחרונה  עברו  באלעד  מאוחדת 
בהוספת  היתר  בין  שדרוג משמעותי, 
ומובילים  בכירים  רפואה  מומחי 

בתחומם.
הצטרף  הבכירים  הנשים  לרופאי 
לאחרונה ד"ר דן נייגר מומחה למצבי 

סיכון בנשים. 
ד"ר נייגר הינו בוגר ביה"ס לרפואה 
מסגרת  את  גוריון  בן  באוניברסיטת 
ברפואת  ההתמחות  ותחילת  הסטאז' 

נשים ביצע בביה"ח רמב"ם בחיפה.
נשים  ברפואת  התמחה  מכן  לאחר 
תת  כולל  בארה"ב  רפואי  במרכז 

התמחות במצבי בסיכון במרכז רפואי 
בארה"ב. 

מ-1996 ניהל את מחלקת היולדות 
רפואי  במרכז  סיכון  למצבי  והיחידה 
ניהול  תוך  בארה"ב,  אוניברסיטאי 
נשים  ברפואת  התמחות  תוכנית 

באוניברסיטת טנסי בארה"ב.
רפואיים  מאמרים  פרסם  נייגר  ד"ר 
בכנסים  מחקרים  והציג  רבים 
הוא   2009 שנת  מאז  בינלאומיים, 
מנהל את היחידה למצבי סיכון טרום 
הישועה  מעייני  החולים  בבית  לידה 

בבני ברק.
בנוסף הצטרפה ד"ר מכטינגר רונית 
נשים  במערך  בכירה  רופאה  שהינה 
של בי"ח שיבא ומשמשת גם כרופאה 

חוקרת במעבדה בתל השומר. 
מאוחדת  במרפאת  הילדים  רפואת 
עם  לשדרוג  היא  אף  זוכה  באלעד 
סיום התמחותו באנדוקרינולוגיה של 
ד"ר לוי יצחק. באחרונה סיים ד"ר לוי 
יצחק את ההתמחות באנדוקרינולוגיה 

והחל לקבל במרפאה באלעד, כשהוא 
אנדוקרינולוג  רופא  במקביל  משמש 

בתל השומר. 
כמו כן ממשיכים במאוחדת לפעול 
לקוחותיה  של  הבריאות  לקידום 
וכחלק ממהלך זה, מתקיימים שיעורי 
ליאורה  גב'  ע"י  לנשים  התעמלות 

צורף. 
וערב,  בוקר  מתקיימים  השיעורים 
חיזוק  על  דגש  שמים  בשיעורים 

שרירים לאחר לידה. 
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  לדברי 
של  "הצטרפותם  כהן:  משה  הרב 
רופאים בכירים ובעלי שם הינם חלק 
הרפואה  שירותי  להענקת  מפעילותנו 
אישי  שירות  לצד  ביותר  הטובים 

וזמין". 
כל  שוקדים  "אנו  כי  הוסיף  כהן 
קידום  גם  כמו  השירות  לשיפור  העת 

פעילויות מונעות תחלואה".

מאת: יעקב פלדמן

בעיר  ראשון  ביום  תאונה קשה 
אלעד: אב שנשא על ידיו את בנו 
ידי רכב ברחוב  נדרס על  הפעוט, 
קשות  נחבל  האב  בעיר.  זכאי  בן 
באורח  נפצע  הבן  ואילו  בראשו 
קל. כוחות ההצלה העניקו לשניים 
כשבשלב  ראשוני,  רפואי  טיפול 
מוגדר  כאמור,  האב,  מצב  זה 
ואופי  נסיבות  הכרה.  וללא  קשה 

התאונה בבדיקה.
התקבלה  ישראל  במשטרת 
בן  ברח'  אלעד  בעיר  כי  הודעה 
בין  דרכים  תאונת  אירעה  זכאי 
הולך רגל שהחזיק ילד בידיו לרכב 
פרטי. על פי גורמי הרפואה, הולך 
יציב  אך  קשה  במצב  פונה  הרגל 
במצב  והילד  בלינסון,  לביה"ח 

קל. הנהג הפוגע נמצא במקום.
הפרטים  את  מסרו  במד"א 
נמסר   16:24 בשעה  הבאים: 

הולכי   2 על  ירקון  מרחב  למד"א 
רבן  ברחוב  מרכב  שנפגעו  רגל 
חובשים  באלעד.  זכאי  בן  יוחנן 
העניקו  מד"א  של  ופאראמדיקים 
 2 לבי"ח  ופינו  רפואי  טיפול 
כבן  גבר  קשה,   1 בהם:  פצועים, 
40 עם חבלת ראש לבי"ח בלינסון. 

ו-1 קל לבי"ח שניידר.
איחוד  סניף  ראש  סעדון  משה 
"כשהגעתי  סיפר:  באלעד  הצלה 
הפעוט  ובנו  באב  נתקלתי  לזירה 
יחד  מרכב.  שנפגעו  הרגל  הולכי 
מיחידת  נוספים  מתנדבים  עם 
הצלה  איחוד  של  האופנועים 
רפואי  טיפול  להם  הענקנו 
הכרה  ללא  שהיה  האב  ראשוני. 
סבל מפגיעה רב מערכתית ובמצב 
נפצע  הנס  למרבה  בנו  קשה. 

באורח קל בלבד".
הרכב  כי  נמסר  מהמשטרה 
נפתחה  וכי  בזירה  נמצא  הפוגע 

חקירה.

ãá"÷ã õ"÷ "ïåéö äååð" áëú"õ  
   éáø ïåàâä äáéùéä ùàø ïøî úåùàøá ïäë íåìù èéìù"à  

       ò ãñåð"áàâä é" éáø ãìåàù àáà ïåéö ïá ÷åöæ"ì  
  

  

 úìåâ äòîã ìçðë åãéøåäàìàéø  
  על שבר בת עמי

  
  

על השבר הגדול אשר  ,ירפא לנוגדול כים שברנו אוי מי , ת ישראלמתעטפים אנו ביגון כבד עם כל בי
אם , בת קדושים וטהוריםבפטירתה של הרבנית הצדקנית הגדולה  הושברנו עד דכדוכה של נפש

אשת החיל ועטרת בעלה למורינו ורבנו ועטרת , כולנהעלתה על  היארבות בנות עשו חיל ו ,המלכות
במסירות נפשה כל ימי חייה נו עשרות בשנים יאשר עמדה לימא "יבלטו מרן ראש הישיבה, ראשנו

להרבות , כל ימיה היו עבודת השם, גם בימים קשים בעניות ובדחקות עצומה בכל כחה ובביטול גמור
  ומרים וקבלתם באהבה קשים יסוריםב כהכנזד, ויראה כבוד שמים בתורה

  

  הרבנית הצדקנית הגדולה

úøî
 ìòé ïäë 

ò"ä
  

, שר התורה הכהן הגדול מנהיג יהדות ספרד המעטירה בארץ ובגולה בכלל ראשנור ועטרת "אשת מו

, זה עשרות בשנים במסירות נפש, ץ בפרט"תכב" נוה ציון"ק "בק דרכנוראש ומנהיג ומנתב 

  ,ווהנשר הע, עמוד האש לפני המחנה, ותעצומות בעוז, באמת צרופה ללא חת ומורה
  מרן ראש הישיבה הגאון הגדול 

  א"שליט חכם שלום כהן ר"מו
  ץ"תכב" נוה ציון"ק "צ דק"ראש בד -נשיא מועצת חכמי התורה

  

  בת עמוד התורה והתפילה שר הקבלה
  ל"מנצור בן שמעון זצוק' ק ר"הגה האלוקיהמקובל 

  

åî ïðáøå ïðøîì íúåçà" úøèòå øåðùàø ãáä éøáç íéðåàâä íéðáøä" öåèìáé"à  
   א"שליטניסים ' הגאון ר, א"שליטשלמה ' הגאון ר

  למשפחת בן שמעון  א"שליטמסעוד ' הגאון ר
  

הרופא לשבורי לב , מנחם משיב נפש מאתנורחק , ועתה אוי מה היה לנו כל מחמד עין היה לאין

נחמות עם כל המשפחה הבכלל , ובעל הנחמות ינחם ויחזק את רבינו הגדול אשר כאב הוא לנו

לדאבה עוד ובהמשך הרבצת התורה והנהגת  יוסיפוהכבודה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא 

  .כלל עם ישראל לתורה ויראה ינוחמו
  

 הכשרות מפקחי ומשגיחי מערכת ה ציוןוק נו"ק        הדיןדיני בית  הרבנים הגאונים

המומים אנו ומזועזעים על פטירתה של האישה הצדקת, 
חבר כחבר, אם הבנים, רודפת חסד, מגזע אראלים 
ותרשישים, אשת חיל מי ימצא, נודע בשערים בעלה

אשר נדככה ביסורים קשים ומרים ועלתה בסערה 
השמימה, ביום שלישי ט"ו בסיון התשע"ו.

יהי רצון שנזכה ונראה בנחמת ציון וירושלים ובלע המוות 
לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים. ותעמוד לגורלה לקץ 
הימין, ותעתיד בתפילה בעד מרן ראש הישיבה שליט"א,
ובעד כל עם בית ישראל, ונזכה לגאולה שלימה במהרה 

בימינו. אמן.

אשת נשיא מועצת חכמי התורה

מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א
וביתו של הרה"ק המקובל רבי מנצור בן שמעון זי"ע

וכל בית ישראל יבכו השריפה אשר שרף ה'.

גדולה האבידה לכל בית ישראל

הצדקנית מרת יעל כהן ז"ל
בת יפה ג'מילא ז"ל 

ברוך דיין האמת

ת.נ.צ.ב.ה 



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

מחירים מיוחדים בכל סניפי הרשת!

 קונים מזגן אלקטרה
בטרקלין חשמל כהלכה

משקפי שמש מכל קולקציית 2016 ומקבלים
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש 
בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות



 ראש הישיבה הרב בלינוב
ור' יעקב גלויברמן במעמד

 ראש העיר מברך

באלעד8         י"ז בסיון תשע"ו 1223/6/16

מגייסים כספים למען הישיבה

ביה"ס 'בית מרגלית' ייסגר

ערב הכנה לנשים לקראת בין הזמנים

בימים האחרונים הוקמה קרן הבניין ל'ישיבת תומכי 
תמימים' באלעד  כנס גיוס כספים למען ישיבת 

חב"ד באלעד התקיים השבוע  בראש הקרן עומד 
העסקן החב"די ר' יענקל'ה גלויברמן

רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס החליטה לסגור את 
  בית הספר היסודי לבנות "בית מרגלית" בעיר אלעד
בבית הספר לומדות כ-150 תלמידות מכיתות א'-ח' 

הערב התקיים במסגרת פעילות "מרכז עוצמה", ובו 
הרצתה הגב' יעל זלץ על ניהול הזמן, וכן הופיעה 

האמנית מיכל לויטין

מאת: מנדי קליין

בתוך  תורה  לימוד  של  שנה   13 "אחרי 
שישיבת  הזמן  הגיע  דחק,  ומתוך  קראוונים 
מבנה  בתוך  תהיה  באלעד  תמימים'  'תומכי 
של קבע", זו היתה השורה שחזרה על עצמה 
הנהלת  באסיפה של  הנואמים השונים  בדברי 
תמימים  תומכי  ישיבת  של  הבניין"  "קרן 

ליובאוויטש-אלעד שהתקיימה השבוע. 
הקרן,  הנהלת  יו"ר  בהשתתפות  באסיפה, 
דנו  גלויברמן,  יענקל'ה  ר'  החב"די  העסקן 
בניין  הקמת  את  לקדם  בדרכים  המשתתפים 

הישיבה, לה הוקצה שטח בעיר. 
את  הנוכחים  בפני  סקר  גלויברמן  הרב 
הגורמים  מול  בעבודה  בנושא, החל  פעילותו 
האישורים  כל  קבלת  ובהמשך  העירוניים 
הנדרשים ממשרד החינוך. "עתה כאשר תמה 
המלאכה, הגיע הזמן לגייס את הכסף הנדרש 
לבניין הישיבה כפי רצונו של הרבי", אמר הרב 

גלויברמן. 
בתום דיון בו הועלו רעיונות שונים, וסוכם 
הנדרש  המימון  להשגת  פעולה  דרכי  על 
להקמת הבניין. הרב גלויברמן מצידו הבטיח 

עד  ומכריו  קשריו  בסיוע  ולפעול  להמשיך 
להקמת בניין קבע לישיבה. 

בסיום האסיפה העניק ראש הישיבה הגאון 
הוקרה  תעודת  בלינוב  אשר  אברהם  רבי 
ופועלו  גליוברמן על מסירותו  והערכה להרב 

למען בניין ישיבת תומכי תמימים באלעד.

מאת: יעקב פלדמן

'מעיין  רשת  החליטה  האחרונים  בימים 
החינוך התורני' של ש"ס, לסגור את בית הספר 
אלעד,  שבעיר  מרגלית"  "בית  לבנות,  היסודי 
בית ספר בו לומדות כ-150 תלמידות, בכיתות 

א' עד ח'.
אב לתלמידה סיפר בראיון לישורון תורג'מן 
מכתב  עם  חזרה  שלי  "הבת  ברמה':  ב'קול 
שבית הספר ייסגר, אבל אף אחד לא מסביר לנו 

מה קורה". 
לאחר הפרסום, ברשת מעיין החינוך התורני 

אישרו כי בית הספר אכן ייסגר.

תגובת רשת 'מעיין החינוך התורני' לפרסום 
בית  לסגירת  בנוגע  התקשורת  בכלי  השבוע 
"מתוך  כי  הייתה  באלעד,  מרגלית  בית  הספר 
כולן  הבנות  של  החינוכי  לעתידן  דאגה 
רשת  של  הנוספים  הספר  בבתי  תשובצנה 
מעיין החינוך התורני באלעד. עוד היום נוציא 

מכתבים להורים".
החינוך  'מעיין  לרשת  כי  לציין,  חשוב  כאן 
בעיר,  ספר  בתי  שלושה  ישנם  התורני' 
של  אחזקה  מצדיקות  ולא  קטנות  כשהכיתות 
הסבירו  הספר,  בית  נפרדים.  מוסדות  שלושה 
גורמים באלעד, לא נסגר, אלא פשוט אוחד עם 

האחרים.

מאת: מנדי קליין

"ויתרנו על קייטנת נשים השנה - הערב הזה 
אווירה  הייתה  רבות,  באנרגיות  אותנו  מילא 
מיוחדת", כך סיכמו משתתפות מקהל הנשים 

בערב מיוחד שהתקיים ביום שלישי שעבר. 
במסגרת  התקיים  העוצמתי  הנשים  ערב 
האגף  מטעם  עוצמה"  "מרכז  פעילות 
הנשים  כמאתיים  בעיר.  חברתיים  לשירותים 
למידה,  של  מערב  נהנו  האולם  את  שמילאו 

חוויה וצחוק. 
בהרצאה  זלץ  יעל  הגב'  פתחה  הערב  את 
הזמן,  את  לנהל  כיצד  הגדול  החופש  לקראת 
את הכסף ואת הכוח. זלץ נתנה טיפים להצבת 
והכלכלי  הארגוני  בניהול  משפחתיות  מטרות 
בצורה  החופשה  תקופת  את  לעבור  מנת  על 
מיטבית ביותר. לאחר מכן, עלתה לבמה הגב' 

מיכל לויטין למופע הומור וצחוק. 
ראש העיר הרב ישראל פרוש שהגיע לברך 
את קהל הנשים, ציין את חשיבות ערבי למידה 

פעילות  הרחבת  חשיבות  ואת  אלו  וחוויה 
האגף לשירותים חברתיים לכלל תושבי העיר. 
לפני  הוקם  הרווחה  באגף  עוצמה"  "מרכז 
כלים  ולתת  לסייע  מנת  על  חודשים  כעשרה 
כלכליים.  קשיים  עם  המתמודדות  למשפחות 
בתחום  סדנאות  כוללת  במרכז  הפעילות 
יזמות  המשפחה,  כלכלת  ניהול  התעסוקה, 
תוך  שונים,  בנושאים  זכויות  מיצוי  עסקית, 
פעילים מהקהילה השותפים בחשיבה  שילוב 

ובעשייה.

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
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ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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ונתיבות
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 חפץ חיים, 
ק. מלאכי וק. גת

הרישום הינו פשוט וידידותי: 
התקשרו לטל': 2060*

הקישו 2 – למענה הממוחשב, ופעלו על פי ההוראות
www.kavim-t.co.il :או הרשמה דרך

ניתן להירשם עד ליום חמישי בלילה, בשעה 24:00.

זכרו:
נסיעה ללא רישום מראש מקשה על תפעול הקו

וגורמת נזק לכלל הנוסעים!

מנתיבות  ישיר  קו  שהשיקו  לשמוע  שמחתי  בנתיבות,  ישיבה   "כתלמיד 
לאלעד בסופי שבוע, ומיהרתי להירשם לנסיעה. 

הנה האוטובוס, כבר נוסעים הביתה... אבל לא. האוטובוס 'מפוצץ', אין 
נאלצתי  המקום...  את  לי  לקח  מראש  להירשם  טרח  שלא  מישהו  מקום! 
להמתין שעה ארוכה בשמש הקופחת, עד שהחברה ארגנה אוטובוס נוסף.

שכן יקר, אל תעשה לי את זה!
תקדיש מספר דקות והירשם גם אתה

וכך ניסע כולנו בראש שקט!"

נרשמים מראש
ונוסעים בראש שקט

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו באלעד

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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הגר"ד יוסף בביקורו במקסיקו

חלק מ"חתני" בר המצווה שחגגו השבוע

מקבץ נידחים

בן שבעים למצוות

חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף 
ערך מסע חיזוק במקסיקו לרגל יציאת ספריו 

'אורחות מרן' בשפה הספרדית

עשרות שנים לאחר שיצאו מברית המועצות, חגגו 
ותיקי הקהילה היהודית בעיר קונסטנץ שבגרמניה, 

בר מצווה מאוחרת בטקס מרגש במיוחד

מאת: יעקב אמסלם

חבר מועצת חכמי התורה ורבה של יהדות 
יוסף  דוד  רבי  הגדול  הגאון  אמריקה  דרום 
יצא למסע חיזוק בקהילה היהודית במקסיקו, 
במהלכו ערך רבה הראשי של הקהילה הגאון 
הגדול רבי שלמה טוויל כנס להשקת ספרו של 

הגר"ד יוסף 'אורחות מרן', בשפה הספרדית.
הגר"ד  החליט  האחרונה  בשנה  כזכור, 
מכלי  מרן  אורחות  הספר  את  לכתוב  יוסף 
שיצאו  ספרים  עשרות  בעקבות  ראשון 
יותר  מדייקים  מרן,  של  ומורשתו  חייו  על 
בעל  שכתב  הכרכים  בשני  פחות.  ומדייקים 
ההלכה ברורה הגר"ד יוסף הוא מביא לציבור 
ההלכה  איש  של  האמיתית  מורשתו  את 
משנתו  על  האחרונים,  בדורות  ביותר  הדגול 
והנהגותיו ההלכתיות של אביו מרן זצ"ל מכלי 

ראשון.
בקהילה היהודית במקסיקו חיבבו את ספרו 
של הרב, וביקשו לתרגם אותו לשפה הספרדית 
עבור כלל הקהילות היהודיות בדרום אמריקה 
את  ברורה'.  ה'הלכה  של  לתרגום  בהמשך 
עלויות ההוצאה לקח על עצמו הנגיד אלברטו 
אשר  במקסיקו  היהודית  הקהילה  חבר  כוכב, 
מימן את כל הוצאות הדפסת הספר שיצא לאור 
זצ"ל  יום השנה השני לפטירתו של מרן  ערב 
שקיבלו  התורה  בני  ע"י  בהתלהבות  והתקבל 
מכלי ראשון כיצד בדיוק היה נוהג מרן הגר"ע 

בחייו הפרטיים בענייני הלכה. 
הגדול  הגאון  מקסיקו  של  הראשי  רבה  גם 
כוכב  עם  יחד  הצטרף  טוויל  שלמה  רבי 
מרן  אורחות  של  לאור  ההוצאה  לפרויקט 

בספרדית והסביר כי הקהילה היהודית צמאה 
לדברי תורתו של הגר"ד יוסף.

ערך  במקסיקו,  הגר"ד  של  ביקורו  במהלך 
לכבוד  הוקרה  ערב  מקסיקו  של  הראשי  רבה 
הדפסת הספר בספרדית יחד עם בכירי הרבנים 
כוכב  אלברטו  התורם  של  בביתו  במדינה 

ונדיבים נוספים.
יצוין כי הקשר של הגר"ד יוסף עם הקהילה 
כל  לאורך  נמשך  אמריקה  בדרום  היהודית 
לעשרות  הלכתי  מענה  מתן  באמצעות  השנה 
אלו  במדינות  הפזורות  היהודיות  הקהילות 

וקשר רציף עם הרבנים במקום.
אמריקה  בדרום  היהודיות  בקהילות  רבנים 
גדול  חיזוק  שיוסיף  הספר  הוצאת  על  בירכו 
מרן  על  ללמוד  בעולם  הספרדית  לדוברי 
הגר"ע יוסף זצ"ל מכלי ראשון בצורה אמיתית 
האדם.  של  השוטף  החיים  אורח  על  ומקיפה 
"כל יהודי שיעיין בספר יכול ללמוד כיצד היה 
נוהג מרן זצ"ל בעצמו באורחות חייו. זהו דבר 
שאין לאף אחד דרך אחרת לקבל", סיכם רבה 

הראשי של מקסיקו רבי שלמה טוויל.

מאת: חיים רייך

ראשון  ביום  נערך  בגרמניה  לראשונה 
השבוע בקהילה היהודית בעיר קונסטנץ טקס 
יוצאי  ומבוגרים  לנערים  מאוחרת  מצווה  בר 
מצוה  בר  לחגוג  זכו  שלא  המועצות  ברית 

בזמנה.
יוצאי  הינם  בגרמניה  הקהילות  חברי  רוב 
להצהיר  היה  נאסר  עליהם  המועצות,  ברית 
ואף  היהודי  לעם  השתייכות  על  גלי  בריש 
או  אופי  בעלי  באירועים  להשתתף  או  לחגוג 
סממן יהודי ולכן זו התרגשות מיוחדת לחגוג 
לאותם יהודים אנוסים שנבצר מהם לחגוג את 

יהדותם.
תפילה  תפילין,  הנחת  עם  מפואר  בטקס 
חודשים  מספר  לפני  נחגג  התורה,  וקריאת 
ה-13  בני  נערים  לכמה  בקהילה  מצווה  בר 
ניגשו  המפואר  האירוע  של  בסיומו  בקהילה. 
ושאלו   70 בני  שחלקם  הקהילה  חברי  מספר 
"למה נגרע"? אמנם לא זכינו לחגוג בגיל שלש 
מצווה  בר  חגיגת  מגיעה  לנו  גם  אך  עשרה, 
הבקשה  הכנסת.  בבית  תפילין  הנחת  וטקס 
המרגשת והצימאון ליהדות הביאה את ראשי 
הקהילה להיענות לבקשת חברי הקהילה אשר 
ביקשו אף הם לזכות לחגוג בר מצווה והנחת 
תפילין, בדיוק כפי שזוכים נערים אחרים בגיל 

שלש עשרה.
בניסיון להחייאת ניצוצות היהדות בלבבות 
המצווה'  בר  'נערי  השתתפו  גרמניה,  יהודי 

הכנה  בקורס  האירוע,  שלפני  בחודשיים 
שנמסרו  שיעורים  סדרת  הכולל  מצווה,  לבר 
שנערך  ההכנה,  בקורס  בקהילה.  שבוע  מדי 
למדו  שטרן,  אביגדור  הרב  הקהילה  רב  ע"י 
המשתתפים על יהדות והלכות הקשורות לבר 

מצווה, תפילה, תפילין, הלכות שבת ועוד.
בר  חתני  קיבלו  המפואר  הטקס  במהלך 
המצווה טלית אישית שתשמש אותם בתפילות 
מיוחדת  בהוצאה  תנ"ך  וספר  הכנסת  בבית 
מיוחדת  לתעודה  בנוסף  לרוסית,  תרגום  עם 
שיוכלו  בכדי  המעמד  לקראת  שהונפקה 

להתגאות ביהדותם.
רבה של הקהילה היהודית בקונסטנץ מציין 
כי במהלך האירוע המרגש חתני בר המצווה לא 
יכלו לעצור את הדמעות בעת הנחת התפילין 
והקדיש שאמרו לעילוי נשמת הוריהם שכבר 
זוכים להשתתף בשמחת בר  אינם בחיים ולא 

המצווה.
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מאת: אהרן נצר

בשבת  השתתפו  המגזרים  מכל  לציון  ראשון  תושבי  אלפי 
זוכרת  לא  לציון  שראשון  במעמד  ומוסף  שחרית  בתפילת 
אחדות  של  מחאה  כמפגן  נערכה  התפילה  עצרת  כמותו. 
מרהיבה כנגד המיסיון שבחר לערוך בעיר אירוע שמד המוני. 
של  בצוותא  שירה  התורה,  קריאת  של  מנינים  נערכו  במקום 

ההמונים של וטהר ליבנו ובאו כולם בברית יחד.
לציון  ראשון  רחבי  לכל  הוציא  לאחים  יד  שישי  ביום  עוד 
רכבים עם רמקולים שמהם בקעו כרוזים שקראו לציבור הרחב 
כולו להשתתף בעצרת התפילה הענקית ולהביע מחאה נמרצת 

נגד המיסיון.
ההתייצבות הקולקטיבית של כל החוגים בעיר נגד האירוע 
המיסיונרי, הביאה את העיריה והעומד בראשה ראש העיר מר 
דב צור להתנגדות נחרצת, לתת לעמותה המיסיונרית לקיים את 
אירוע ההטפה בלבו של המתחם העירוני, אולם, בית המשפט 
לפעילות  בחינם  המקום  את  להעניק  העירייה  את  וקנס  חייב 

מיסיונרית של הכת.
לאחים,  יד  פעילי  בעיר  הכנסת  בתי  את  פקדו  שבת  בליל 
בראשות הרב חנוך גכטמן מנהל האגף להצלה ממיסיון, הרב 
מאמצים  שהשקיע  הארגון  של  השטח  רכז   – וולקן  בנימין 
רייזנר אשר  ישראל  והרב  אדירים להצלחת העצרת התפילה, 

נשאו דרשות והלהיבו את הציבור להגיע לעצרת.
עם בוקר יום השבת נצפה במתחם הסמוך לאולם העירוני 
כל  ומרטיט  מרגש  מחזה  השמד,  כנס  להיערך  אמור  היה  בו 
לב. עשרות רבות של קהילות בראשות רב העיר הגר"ד וולפא 
שליט"א, הרה"ג רבי יצחק פישר שליט"א, הרב בן ציון חכמוב 
הרה"ג שמואל טולדינו רבה של קהילת חב"ד בראשון לציון 
יואל רוזן שליט"א,  הרה"ג רבי מרדכי צבי דובראווסקי הרב 
הדתית  המועצה  הושיטה  אשר  לעזרה  במקביל  זאת  ועוד, 

והעומד בראשה מר דוד שילה, אשר תרמה להצלחת העצרת 
התפילה  והמחאה. 

מאות  בקהל  נצפו  והמצוות  התורה  שומרי  אלפי  לצד 
עם  מובהקת  הזדהות  והביעו  למקום  שבאו  חילוניים  יהודים 
המאבק בהביעם שאט נפש מהמיסיונרים ומעשיהם הנפשעים. 
אמרו  הכביר  במעמד  שהשתתפו  החילוניים  המועצה  חברי 

בהתרגשות כי מימיהם לא צפו במעמד כה נרגש.
בציבור  הגדולה  ההתעוררות  לאור  כי  ציינו  לאחים  ביד 
בני  אצל  לשבות  הארץ  רחבי  מכל  מאות  הגיעו  כולו,  הרחב 
משפחותיהם בראשון לציון כדי ליטול חלק בתפילה ההמונית. 
בארגון גם מציינים לשבח את עסקני יהדות התורה וש"ס בעיר 
וגייסו  הארגון  לימין  עקיבא שהתייצבו  מאיר  המועצה  וחבר 

אנשים רבים.  
לנוכח ההמונים הרבים שעמדו במקום תוך כדי קידוש שם 
נפשם  למורת  האירוע  ביטול  על  המשטרה  החליטה  שמים, 

הבולטת של המיסיונרים. 
מיד לאחים נמסר כי פעילי האגף להצלה ממיסיון יצרו קשר 
תוך כדי האירוע עם שתי יהודיות ניצולות שואה שהעובדות 
במקום,  לנצרות  מוטבלות  להיות  אותן  הובילו  שלהן  הזרות 
את  לבטל  החליטו  הן  העניין  חומרת  להן  שהוסברה  ולאחר 
במטרה  פגישות  בסדרת  הוחל  ומיידית  בכנס  השתתפותן 

להחזירן לכור מחצבתם.

ההתכנסות של האלפים בשבת קודש בראשות רבני העיר, כללה תפילה המונית תחת כיפת השמים שאורגנה ע"י יד 
לאחים ונערכה מול ההיכל העירוני בראשון לציון בדיוק בשעה שבה היה אמור להיערך במקום אירוע שמד המוני של 
המיסיונרים  לנוכח ההמונים שהגיעו לתפילה החליטה המשטרה לבטל את האירוע של המיסיונרים מחשש לאיבוד 

שליטה  שתי ניצולות שואה שהיו בדרכן להטבלה שוכנעו לשוב על עקבותיהן 

האירוע המיסיונרי בוטל
בעקבות התכנסות האלפים בראשל"צ

ההיכל העירוני ראשל"צ



מאת יבניאל שירם

את מחיאות הכפיים וקולות השמחה של 
לקוחות שינפלד מהקיץ שעבר שומעים 
עד היום. ההתלהבות הגדולה עוד לא 
מורגשת  עוד  הרצון  ושביעות  נרגעה 
המוצלחות  החופשות  משתי  באוויר 
האחרונות, הילטון ברטיסלבה והילטון 
דרזדן, שתי חופשות שזכו ב”ה להצלחה 
ענקית בקרב אלפי לקוחות. מאז הקיץ 
לשמוע  סקרנים  אנשים  המוני  שעבר 
שייבחרו  המבוקשים  היעדים  מהם 
בשינפלד לקיץ 2016? ובכן, הסבלנות 
כבר  והתשובה  משתלמת,  בהחלט 
בדיקות  שלאחר  מסתבר  לפניכם.  כאן 
מול  שינפלד,  במשרדי  שעשו  מקיפות 
כולל  באירופה,  מלון  בתי  עשרות 
שונות  מדינות  של  מדוקדקת  בדיקה 
לבסוף  הגיעו  מובילות,  תיירות  וערי 
ולבחירה בשתי  למסקנה חד משמעית 
יעדים  שני   – אופטימליות  חופשות 
ברמה  מלון  בתי  בשני  אקסקלוסיביים 
אדם  כל  שישמחו  ביותר  הגבוהה 
שחפצה  דתי  אדם  וכל  כשרות  שומר 
נפשו לטוס הקיץ לנופש בחו”ל. מדוע 
שטובים  ומוסכם  ידוע  הרי  כי  שניים? 

השניים מן האחד! 

יעד חדש ומפתיע 
הילטון סופיה והבלקן

נכון, וודאי שמעתם שחלק מהישראלים 
גילו את מדינות  שאוהבים לטייל כבר 
עדיין  שרבים  היא  האמת  אך  הבלקן, 
לא היו שם בעצמם. אולי יפתיע אתכם 
לגלות שבמרחק שעתיים שלוש בלבד 
חבוי  אירופה,  מזרח  בדרום  מישראל, 
ארץ  חבל  הבלקן,  של  המדהים  היופי 
מדינות  של  רב  מספר  הכולל  נרחב 
מקדוניה,  יוון,  בולגריה,  ביניהן 
קרואטיה, סלובניה ועוד. מדובר באזור 
עשיר ומלא בתרבויות מרתקות, ערים 

ונוף אירופאי  עתיקות, כפרים ציוריים 
תיירות  אורחי שינפלד  ביופיו.  מרשים 
הילטון  היוקרתי  במלון  הקיץ  יתארחו 
המושלמים  אחד  שלו  המיקום  סופיה. 
במרכז  באירופה,  לחופשה  שתמצאו 
סופיה, בפארק ירוק ורחב ידיים, נקודה 
לטייל  בקלות  ממנה  לצאת  אידיאלית 
לראות  המלון,  ליד  היפה  הגשר  על 
בניין הכנסים המרשים, להגיע עד  את 
רחוב ויטושה עם המדרחוב המפורסם, 
עד  הפתוחים  הקפה  ובתי  החנויות 
החופשה  של  הכותרת  גולת  מאוחר. 
תהיה טיול בן יומיים מלאים למקדוניה 
במלון  לינה  כולל  שביוון,  ולסלוניקי 
הבירה  היא  סופיה  העיר  בסלוניקי. 
הגבוהה ביותר באירופה, אחד האתרים 
עם  ויטושה  הר  הוא  שלה  הידועים 
לצאת  שאפשר  וכמובן  מדהים  פארק 
לעוד טיולים באזור. בקיצור, קיבלתם 
כאן חופשה מהאגדות שאין שנייה לה 

הקיץ.

שנה שנייה של הצלחה 
 הילטון ברטיסלבה

היעד השני של שינפלד הקיץ הוא הילטון 
דאבל-טרי היוקרתי בברטיסלבה, שנה 
תזכו  זו  בחופשה  ברציפות.  שנייה 

אירופה,  של  פסטורלי  באזור  לבלות 
דאבל-טרי  הילטון  במלון  אירוח  כולל 
המפואר בברטיסלבה ואפשרות לטיולי 
כוכב בארבע מדינות שונות ומרתקות: 
וסלובקיה.  צ’כיה  אוסטריה,  הונגריה, 
בחופשה  מדינות  ארבע  מאד!  נכון 
המושלם  האירוח  עם  מושלמת,  אחת 
תוכלו  בהונגריה  תיירות.  שינפלד  של 
הכנסת  בבית  ולבקר  לבודפשט  לנסוע 
הגדול, בטירת בודה ובכיכר הגיבורים, 
לברך  ולנסוע  להרחיק  ואפילו 
בוישגראד.  העננים  ולטירת  הדנובה 
בעיר  ביקור  תפספסו  אל  באוסטריה 
פארק  בלונה  כולל  הקלאסית,  וינה 
פראטר עם גלגל הענק בגובה 60 מטר, 
וינה.  של  היהודי  ברובע  סיור  וכמובן 
בצ’כיה תטיילו מתחת לאדמה במערת 
תסיירו  ובסלובקיה  פונקווה  הנטיפים 
התת  בקברו  תבקרו  ברטיסלבה,  בעיר 
את  תחצו  סופר,  החת”ם  של  קרקעי 
נהר הדנובה על גשריו המדהימים, או 
לעבר  מהעיר  לצאת  תעדיפו  שבכלל 
ועוד  פישטני  מרחצאות  דווין,  טירת 

מקומות יפים.

רמה מוקפדת ואירוח מושלם
הדבר האחד שמבדיל את החופשות של 

הופך  ובעצם  האחרים,  מכל  שינפלד 
ולמשתלמות  ביותר  למוצלחות  אותן 
לא  זה  הגבוהה.  הרמה  הוא  ביותר, 
יש  תיירות  שלשינפלד  מאליו  מובן 
 29 מאחוריהם.  ניסיון  שנות   29 כבר 
שנים  של התמחות בחופשות כשרות, 
לכל  לב  ששמים  מומחים  צוות  עם 
אירוח  על  ומקפידים  ופרט,  פרט 
ופינוק של האורחים בכל רגע במהלך 
במגוון  ביטוי  לידי  בא  זה  החופשה. 
דרכים, אם זה בתי המלון המעולים של 
והסוויטות  החדרים  עם  הילטון  רשת 
היוקרתיים, ארוחות בוקר וערב מלאות 
כשרות למהדרין של צוות השפים זוכי 
בסגנון  בבישולים  המתמחים  פרסים 
 5 עם  מלא  פנסיון  בשבת  העדות,  כל 
אירי  בר  קידוש מפואר,  כולל  ארוחות 
כיבוד  היום  במהלך  המגיש  במלון 
ושתייה חופשיים, והופעות של אומנים 
זה  נבחרים(.  )בתאריכים  הזמר  וגדולי 
לא רק נשמע מרשים, זה מדהים באמת. 
ולהגיע,  לזרום  ממשיכים  הלקוחות 
שנה אחר שנה, ומספרם רק הולך וגדל. 
רבים נשארים עם שינפלד באופן קבוע 
שום  בעד  אותם  להחליף  מוכנים  ולא 
מתעניינים  אתם  גם  אם  שבעולם.  הון 
כדאי  הקרוב,  לקיץ  ברמה  בחופשה 
האחרון  ברגע  רק  שנזכר  שמי  שתדעו 
רבות  פעמים  יגלה  חופשה,  להזמין 
הביקוש  עקב  אזלו,  המקומות  שכל 
וחכם להקדים את  הגדול. לכן מומלץ 
שינפלד  למשרדי  ולהתקשר  המאוחר 
ולהזמין   03-6189999 לטלפון  תיירות 
כי על חופשה ברמה  היום.  עוד  מקום 

לא מתפשרים. 

שתי חופשות קיץ. 
שני מלונות הילטון. 

שינפלד אחד.

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA
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שני חברים מיהדות התורה עלו לרגל למירון והבינו רק אחרי 
לא  שמיים.  ולרחמי  לתפילה  זקוקים  שהם  להשתטח,  שסיימו 
ימות  כל  במשך  מירון  איש   - מוזס  לייזר  מנחם  בח"כ  מדובר 
כרויות  שאוזניו   - אייכלר  ישראל  בח"כ  לא  ואפילו  השנה, 

לשוועת התקועים בפקקים, מל"ג בעומר ועד עתה. 
שני החברים מיהדות התורה שחזרו לאחרונה לשתף פעולה 
הם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וסגן שר החינוך חכ"ל 
גם המירון בפניו שטחו את תחינותיהם אינו מה  מאיר פרוש. 
לחברי  שמייעץ  מירון,  יצחק  בעו"ד  מדובר  חושבים.  שאתם 

הכנסת החרדים בסוגיית הגיוס.
יצאו  בירושלים,  שבועיים  לפני  שהתקיימה  מהישיבה 
אפשר  אי  הזאת  התחמושת  עגלת  שאת  בתחושה  החברים 
לסחוב עם שני כוח סוס בלבד. ליצמן, שהוזמן למפגש, הודיע 
ברגע האחרון שנבצר ממנו לבוא מסיבות בריאותיות, ולפיכך 
נקבע מפגש התייעצות נוסף שהתקיים אתמול )שלישי( בלשכת 
שר הבריאות בכנסת. בסוגיה הרגישה הזאת, לא זעקות "גזיירת 
הגיוס" של הפלג הירושלמי הן לב העניין, אלא התייצבות כתף 
אל כתף של הפל"ג )פרוש, ליצמן, גפני( בכנסת, והתמודדות 

משותפת מול עמדת הפרקליטות. 
לא  בהמשך(  נגיע  )לש"סניקים  התורה  מיהדות  החברים 
ביעדי  לעמידה  הבין-משרדי  הצוות  דו"ח  בגלל  רק  מוטרדים 
הגיוס, שפרטי פרטיו נחשפו כאן לפני כחודש. צוות המנכ"לים 
המליץ  הראל,  דן  היוצא  הביטחון  משרד  מנכ"ל  עמד  בראשו 
החרדים  גיוס  לעידוד  ממשיים  צעדים  נקיטת  על  כזכור, 
ולישיבות,  לכוללים  התמיכות  מבחני  משינוי  החל  לצה"ל, 
קטנות כגדולות, עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת 
אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס  לעידוד  משאבים 
פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות  מתחזים,  ישיבות  בחורי 

הצלבת נתונים ומעקב אינטרנטי.
למשתתפים,  התברר  מירון  עו"ד  עם  הראשונה  בישיבה 
רק  הוא  לבג"ץ  עדכון  כהודעת  שהוגש  המנכ"לים  דו"ח  כי 
התשובה  כתב  הוא  יותר  הסבוך  המשפטי  המסמך  הקדימון. 
השלטון,  לאיכות  התנועה  בעתירת  לבג"ץ,  המדינה  שהגישה 
דו"ח  סעיפי  אם  בנטל.  לשוויון  והפורום  עתיד  יש  מפלגת 
המנה  היא  המדינה  תשובת  אזי  המתאבנים,  הם  המנכ"לים 
החלו  הזאת  המנה  את  ופיגולים.  טריפות  שכוללת  העיקרית 
הפרקליטים הרעבים לאכול בטרם דרכה כף רגלם של משגיחי 
ממקור  למדנו  שעבר  בשבוע  רק  במסעדה.  החרדים  הכשרות 
נימוסים והליכות כגון אלו, הגברת  רכילותי מהימן, שבענייני 

הראשונה בלשכת ראש הממשלה מקפידה על קלה כבחמורה.
שהפרקליטות  לומר  ניתן  הלשוני  לניסוח  נתפסים  "אם 

ההישגים  מכל  לבג"ץ  שהגישה  הטענות  בכתבי  התעלמה 
המשמעותיים שלנו בחוק הגיוס המתוקן", מסכם אחד מחברי 
פורשו  והשינויים,  הדקדוקים  "כל  בפגישה,  שנכחו  הכנסת 
יותר  מחמירה  בפרשנות  ולעיתים  לחומרא  המדינה  בתגובת 

מאשר בחוק הגיוס המקורי של לפיד".
בלי לגייס מכם את מלוא המשאבים הקוגניטיביים ולהכביר 
כלליות.  בכותרות   – משקפות  דוגמאות  שתי  קבלו  בפרטים, 
בעלילה  טוויסט  שמקבל  לחוק   21 לתיקון  נוגעת  האחת, 
שהפוכה  הפרקליטות,  פרשנות  פי  על  המדינה.  בתשובת 
בתכלית ממה שחברי הכנסת הבינו במהלך הדיונים הרבים בהם 
יתבטל  שלאחריה  שעה  כהוראת  התיקון  הוגדר  החוק,  גובש 
כליל ההסדר וישוב לחול חוק שירות בטחון. אם נוסח כזה היה 
מוגש בתקופת לפיד הייתם חוזרים לשמוע את מחול החרבות 

"סנקציות פליליות" בכל התחנות.
יהודה  לשעבר  היועמ"ש  טוענים שעמדת  החרדים  החברים 
ההסתגלות  תקופת  שאחרי'  'היום  שאלת  כי  הייתה,  וינשטיין 
פניה  על  והפכה  הפרקליטות בתשובתה  באה  עמומה.  תישאר 
איצ'ה  כמו  לשולחיו  נוח  בדימוס, שהיה  היועמ"ש  עמדת  את 
רק  לא  הנוראים.  בימים  התיבה  לפני  העובר  הלפגוט  מאיר 
היועץ  של  תקופתו  על  מתרפקים  ראש-הממשלה  בלשכת 
כמובן(.  שונות,  תקופות  )בשתי  לשעבר  והמשפחתי  המשפטי 

גם החברים החרדים מתחילים לגלות סימני געגוע.
לה  היעדים,  סוגיית  היא  פחות,  לא  מטרידה  נוספת,  דוגמה 
קולמוס  בהינף  קדחתניים.  דיונים  של  שעות  עשרות  הוקדשו 
כי  לבג"ץ,  בתשובתה  הפרקליטות  קבעה  מקלדת  ובתקתוק 
היעדים יהפכו למכסות החל משנת 2020. בסעיף 8 לתשובתה 
מבהירה המדינה לבג"ץ כי "בתקופת ההסתגלות השנייה )מ-
למעשה  הופכים  הגיוס  יעדי   )30.6.2023 ליום  ועד   1.7.2020
ובקירוב, למכסה, הרלוונטית לא רק לרשויות – אלא גם לציבור 

החרדי".
החרדים  הכנסת  חברי  נתקעו  הזה,  המוקשים  שדה  בתוך 
ששואלים את עצמם האם וכיצד ניתן להיחלץ בלי להתפוצץ. 
הוגשה  שכבר  אחרי  המדינה  עמדת  את  כעת  לקעקע  ינסו  אם 
על  ישמרו  אם  מנסחיו.  על  לקרוס  עלול  כולו  החוק  לבג"ץ, 
שתיקה וימשיכו להתנהל כאילו כלום לא קרה, פתיל ההשהיה 
הראשונה.  ההסתגלות  תקופת  בסוף  תום  עד  להישרף  עלול 
כשזה יקרה, גם ניתוח להארכת פתיל, סטייל ליברמן, לא יעזור.
הדילמה הזאת מועצמת שבעתיים כשבמשרד הביטחון יושב 
שר חדש שבלע אך בקושי את ההתחייבות לשמור על הסטטוס-
לפי  לוחם.  כאופוזיציונר  בחוץ  ישב  בה  בתקופה  שהושג  קוו 

מימי  עוד  החרדית  הנציגות  תפקיד  תעשה',  ואל  ה'שב  תזת 
הגולה, היה לקנות זמן. אם יחליטו החברים להתעלם מפרשנות 
הפרקליטות ולהמשיך הלאה כאילו כלום לא קרה, השקט בגזרה 
יישמר ועד שיגיעו זמנים קשים, ירחם המרחם. לעומת זאת, אם 
ייענו  החברים ידרשו משר הביטחון לתקן, לשנות ולרכך, הם 
בסירוב שיגרור משבר מתוקשר. ליברמן השוהה בארה"ב יודע, 
שאם יתגמש היכן שקודמו יעלון הקשיח, הוא לא יחמוק מטילי 
הנ"ט של הפורום לשוויון בנטל, גם אם יחזור לארץ בקוקפיט 

של מטוס החמקן. 

מאויב לאוהב
שיתוף הפעולה בין פרוש לגפני בשבועות האחרונים, מלמד 
הפוליטיקה  נפלאות  ועל  הישראלית  הפוליטיקה  נפתולי  על 
החרדית. העורף שמופנה בלילה, הופך לכתף תומכת בבוקר. 
אין אהבות ואין שנאות, לא לכל החיים ולא לרגעים ספורים. 

יש רק אינטרסים ושיתופי פעולה אד הוק. 
עד לפני חודש ימים גפני ופרוש הצהיבו פנים זה לזה – כמו 
אגודאים  על חברים  דיבר  גפני  ומיכי אלפר בחיפה.  יהב  יונה 
שלא עושים כלום חוץ מלהתראיין לעיתונים. פרוש הפגוע לא 
נשאר חייב ונטר לגפני טינה גם אחרי שהסתדר עם יתר החברים 
הליטאים. בניגוד לש"סניקים שמצהירים על היעלבותם בכנות 

ישירה, לאחים האשכנזים יש דרכים משלהם להיפגע. 
כאשר פרוש סגר דיל שבמסגרתו יתפטר לטובת יעקב אשר, 
לשכתו הוציאה הודעה שבה צוין שמו של דוד שפירא כמוביל 
היוזמה מטעם דגל התורה. זו הייתה פגיעה מכוונת ביו"ר דגל 
גבו.  מאחורי  נוהל  שהמהלך  כמי  שהוצג  גפני  מוישה  התורה 
אחרי חודש של רגיעה, מגיב לכך גפני בדיעבד בשיחת מזנון: 
ממה  נפגע  "הוא  גפני,  אומר  רגע",  באותו  פרוש  את  "הבנתי 
ברירה.  הייתה  לא  אבל  נוקבים  דברים  אמרתי  ואכן  שאמרתי, 
אפשר  אי  שכך  ואבהיר  השיח  את  אקצין  לא  שאם  הבנתי 

להמשיך, כלום לא יקרה". 
אחרי  קרה  הקדנציה,  בראשית  להיעשות  צריך  שהיה  מה 
למעלה משנה. הנורווגי קוים, ובאותו שבוע גם משבר החינוך 
העצמאי נפתר, בלי כל קשר כמובן. בתורת הקבלה למדנו שאין 
הפוליטי  בעולם  אבל  סיבה,  יש  תוצאה  ולכל  בעולם  מקריות 
המקריות חוגגת את קיומה. בוגי יעלון תוקף את נתניהו מסיבות 
צצה  סדן  פרשת  מהקריה.  שנזרק  לכך  קשר  כל  בלי  ענייניות, 
ועלתה ללא כל קשר לכך שנתניהו ממנה את מקורביו לתפקידי 

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

קדימה, צעד

תשובת המשקל של הפל"ג. פרוש, ליצמן וגפני                                                                )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( תשובה עם סימני שאלה. תשובת המדינה לבג"ץ הגיוס
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מפתח בעולם התקשורת ומתעלם מהתחייבויות 
נוספות  דוגמאות  מורשת.  ברשת  חרדים  למינוי 

לא חסרות, יום יום, שעה שעה. 
פרוש  החלו  מדהימה,  מקריות  באותה  והנה, 
לרעהו  איש  ולפרגן  זה,  את  זה  לפרכס  וגפני 
נקלע  כשגפני  שגרתיים.  לא  אישיים,  קרדיטים 
השבוע לאש צולבת של סגן שר האוצר, ביטאון 
של  קופי  נייר  כמו  נראה  היום  למחרת  המבשר 
יתד נאמן, והעניק את הקרדיט על הסדרת תקציב 
הישיבות למוישה גפני לבדו. כפי שנאמר: זוהי 

תחילתה של מקריות מופלאה.

הגמל לחייבים
משתכנע  לא  כהן  איציק  האוצר  שר  סגן 
ממשיך  הוא  וביתד.  בהמבשר  מהכותרות 
להאשים את גפני בניהול מו"מ קואליציוני כושל 
ערב  הישיבות  תקציב  סעיפי  של  לקוי  ובניסוח 
ורק  נגדו  אישי  דבר  לי  "אין  הממשלה.  הקמת 
עליו  מתחו  התורה  ביהדות  כשחבריו  לאחרונה 
ביקורת קשה אמרתי בראיון ל'קו עיתונות' שהוא 
תורם בתפקידו כיו"ר ועדת כספים", אומר איציק 
רגע  במאפיה,  גם  אומרים  אישי",  לא  "זה  כהן. 

לפני הצמדת האקדח לרקה.
לשתוק  יכול  ולא  ההתנהלות  את  רואה  "אני 
כל  "מבין  כהן,  ממשיך  שנגרם",  הנזק  בגלל 
הרבה  הכי  ברצף  מכהן  גפני  החרדים  החברים 
השמונים  ששנות  להבין  צריך  הוא  אבל  שנים, 
סחטנות  עם  שמזוהה  שיח  כל  חלפו.  והתשעים 
שעבר  רביעי  ביום  אדיר.  נזק  לנו  גורם  חרדית 
פורסמו בשם גפני כותרות על כך שכחלון הניף 
את  להגיש  סירבו  האוצר  שר  ובלשכת  לבן  דגל 
על  בממשלה  המחליטים  הצעת  עם  המעטפה 
עדכון תקצוב הישיבות. עבדנו קשה כדי להחזיר 

את ההצעה לשולחן".
גפני שומע את הדברים ולא מסוגל להחריש. 
כהן  איציק  למרות  הושגה  התוצאה  מבחינתו, 
ולא  עזרה  ביקשתי מהחברים  "הרי  בגללו:  ולא 
קיבלתי. יש פה הישג בנושא שאיציק כהן עצמו 
אמר מראש שהוא אבוד ואין סיכוי שהוא ייושם. 
אין לי מושג מה הוא רוצה. הרי רק לאחרונה אני 
זה שדאגתי לו, לבקשתו, שהאחריות על קופות 

הגמל תועבר לידיו". 
את  לי  העביר  "גפני  חייב:  נותר  לא  כהן 

האחריות על קופות הגמל? זו פשוט בדיחה. הרי 
הוא ניסה בכל כוחו לטרפד את העברת הסמכות 
לידי ואינני רוצה להזכיר את ההשמצות האישיות 
שהוא השמיע בוועדת הכספים. רפורמת קופות 
הגמל היא למעשה הפלטפורמה ליישום קצבאות 
החיסכון לכל ילד. עשיתי את זה למען הכלל, בלי 
לרוץ לתקשורת ולהסביר מה יהיו הרווחים עבור 
החרדים". זה מה שנקרא, הגמל לחייבים טובות.
הג'נטלמנים  ששני  לקוות  רק  נותר 
שלהם  הקודמת  מהקדנציה  עוד  שמתקוטטים 
הנגמ"ש  בתוך  לירות  יפסיקו  תפקידים,  באותם 
ויפנו את הקנים לכיוונים הנכונים. את הפוליסה 
 - התורה  עולם  תקציבי  על  לשמירה  הבטוחה 
האמיתי  האברכים'  'ביטוח  את  תרצו,  אם  או, 
לגפני  תעשייתי.  שקט  באמצעות  רק  קונים   -
ולכהן יש יכולות מוכחות, ואין אפילו בן תורה 
אחד שמרוויח מכך שהם מפנים אותן אחד כנגד 
אח,  נגד  כשאח  דוד?  בן  מרדכי  שר  איך  השני. 
גם  ולדר.  חיים  )מילים:  מפסיד  תמיד  המנצח 
בתחום המוזיקה החסידית, לא אחד בלבד, נוטל 

את הקרדיט(.
פיתח,  האוצר,  שר  סגן  עובדות,  של  לגופן 
מפיו  כאן  שהובאו  הטיעונים  את  ושיפץ  שכלל 
בשלבי  כבר  נהרי  משולם  הפנים  שר  סגן  של 
תעריפי  שלושה  "היו  הקואליציוני.  המו"מ 
לכתוב  "במקום  נהרי,  הסביר  ב-2012",  תקצוב 
הקואליציוני  ההסכם  נוסח  הגבוה,  התעריף  את 
בכלליות ובלי פירוט. זה גרם לכך שבאוצר טענו 

שהתקצוב צריך להיות לפי הממוצע השנתי". 
על השאלה מדוע לא דרש לשנות את הסעיף, 
ש"ס  בין  ההסכם  יותר  מאוחר  בשלב  כשנחתם 
הסכימו  לא  ולוין  שאלקין  נהרי  השיב  לליכוד, 
יהדות  עם  סוכם  שכבר  מה  את  ולשנות  לפתוח 
התורה. אבן שזרק ליטאי אחד, מאה תימנים לא 
יוכלו להוציא – נכתב כאן בשמו בשבוע שעבר. 
זו הייתה גרסה דיפלומטית שרק תימני-יקה כמו 
משולם יכול לספק. בא השבוע איציק כהן, ואמר 
את אותם דברים בסגנון שגם מסעודה משדרות 

תבין. 
בלי לאחל, כנהוג, הצלחה לשני הצדדים, צריך 
לומר, בכנות, ששניהם צודקים. מצד אחד, גפני 
הראשונה  בפעם  פעמיים.  ההסכם  בניסוח  טעה 
כשלא התייחס לערך התקצוב הגבוה יותר בשנת 
כשלא  השנייה  ובפעם  נהרי,  שדרש  כפי   2012
הכליל סעיף הקובע כי ערך הנקודה 'פר תלמיד' 

לבן ישיבה לא יפחת מהסכום הגבוה שהיה נהוג 
באותה תקופה. 

)טעויות  הטעויות  שתי  ולמרות  שני  מצד 
וכל   – טועה  לא  עושה  שלא  מי  קורות;  כידוע, 
שאר המשפטים הידועים(, אי אפשר לבוא דווקא 
אל גפני בטענות. בין ש"ס ליהדות התורה הייתה 
חלוקת עבודה ברורה. יהדות התורה, ובעיקר דגל 
בראשות גפני כיו"ר ועדת כספים מיועד, לקחה 
על עצמה את האחריות על החלק התורני, ש"ס 
התמקדה בפן החברתי. גפני אולי טעה בניסוח, 
אבל לש"סניקים באותה שעה, זה היה מאוד נוח. 
לזכותו של גפני ייאמר שכאשר הגיע הרגע לשלם 
את מחיר הטעות, הוא נלחם כמו אריה וגם תיקן 

את המעוות.
לתורני  חברתי  בין  הזאת  העבודה  חלוקת 
נמשכה השבוע, וגם זה במקריות ובשני מסלולים 
תורני  קופון  גזר  גפני  קשורים.  שאינם  נפרדים 
כשהסדיר את תקציב הישיבות, יום לפני שדרעי 
תיקון  על  בהודעתו  חברתי  הישג  לזכותו  רשם 

שכר המינימום ותקצוב הקייטנות העירוניות. 
על השאלה מדוע לא ייהנו מההישג גם הורים 
ראשי  אלא  דרעי,  לא  החרדיות,  בערים  לילדים 
ב'צעדת  השבוע  שהשתתפו  החרדיות  הערים 
השוויון' החברתית, צריכים לענות. ביתר עילית, 
מופיעות  חרדיות,  רשויות  ועוד  עילית  מודיעין 
לקייטנות.  זכאים  שילדיהן  הערים  ברשימת 
הקטן  באזרח  כשמדובר  מה,  שמשום  אלא 
המדינה  שמחלקת  הסוכריות  במוסדות,  ולא 
לתושביה, לא נופלות בחיקם של תושבי הערים 
אינה  הזאת  האפליה  שינוי,  לשם  החרדיות. 
קשורה לקשיות עורפם של פקידי המדינה, אלא 

דווקא לחוסר עניין של הנציגים החרדים.
"אין אצלנו קייטנות עירוניות אבל זו מציאות 
ראש  החברתי,  הצועד  אומר  לשנות",  שאפשר 
הערים  ראשי  פורום  ויו"ר  עילית  ביתר  עיריית 
לשבת  "בכוונתי  רובינשטיין.  מאיר  החרדיות 
עם שר הפנים דרעי ולבחון דרכים ליישום מודל 

הקייטנות התקציביות גם בערים החרדיות". 
תישכח  השוויון  צעדת  תיקבע,  שהישיבה  עד 
יהיה  כבר  הגדול  החופש  וגם  הייתה  כלא 
להתחיל  הזמן  שהגיע  באמת  אבל  בעיצומו, 
לא  וה'חברתי'  ה'תורני'  התחומים.  בין  לשלב 
אולימפיים  ענפים  כשני  תמיד  להיחשב  חייבים 
שונים. עם קצת יצירתיות, אפשר לרוץ בו זמנית 

בשני המקצים.
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מקצה חרדי-חברתי. ראשי הערים החרדיות )משמאל לימין( גרשי מעמנואל, רובינשטיין מביתר, אבוטבול מבית שמש ופרוש מאלעד משתתפים בצעדת השוויון, השבוע

ליצמן הודיע ברגע 
האחרון שנבצר 

ממנו לבוא מסיבות 
בריאותיות ומפגש 

התייעצות נוסף 
התקיים אתמול 

)שלישי( בלשכת שר 
הבריאות בכנסת. 
בסוגיה הרגישה 
הזאת, לא זעקות 

"גזיירת הגיוס" של 
הפלג הירושלמי 

הן לב העניין, אלא 
התייצבות כתף אל 

כתף של הפל"ג 
)פרוש, ליצמן, גפני( 

בכנסת

על השאלה מדוע 
לא ייהנו מהקייטנות 

גם ילדים בערים 
החרדיות, לא דרעי, 
אלא ראשי הערים 

החרדיות שהשתתפו 
השבוע ב'צעדת 

השוויון' החברתית, 
צריכים לענות. 

משום מה, כשמדובר 
באזרח הקטן ולא 

במוסדות, הסוכריות 
שמחלקת המדינה 

לתושביה, לא נופלות 
בחיקם של תושבי 

הערים החרדיות
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מאת: יעקב אמסלם

בהלוויתה  יבשה  נשארה  לא  עין  רב:  עצב 
מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  רעיית  של 
- שהלכה  יעל כהן ע"ה  - הרבנית  הגר"ש כהן 
רבבות  מעיני  ניבט  הצער  לעולמה.  )ב'(  אמש 
תפילות  שנשאו  תלמידיו  בניהם  המשתתפים 
החולים  בבית  ששהתה  בעת  הישיבות  בהיכלי 

עקב מחלתה. 
הרבנית יעל ע"ה, נולדה בחודש כסלו בשנת 
תרח"ץ. אביה הוא המקובל הצדיק רבי מנצור 
המזרח  עדות  רבני  מגדולי  זצ"ל,  שמעון  בן 
ומרבני ישיבת "פורת יוסף". במשך שנים רבות 
עמדה לצד בעלה הגדול ואפשרה לו לשקוד על 

תלמודו ולהרביץ תורה ברבים.
יוסף',  'פורת  בישיבת  שהתקיימו  בהספדים 
החכמים,  מועצת  נשיא  בעלה,  דברים:  נשאו 
ישיבת  ראש  בעדני,  הגר"ש  המועצת  חבר 
'פורת יוסף' הגר"מ צדקה, אחיה של המנוחה: 
הגאון רבי שלמה בן שמעון, והגאון רבי מסעוד 
כהן  אפרים  רבי  הגאון  הבכור  בנה  שמעון,  בן 
והגאון רבי שמואל בצלאל. את שאר ההספדים, 
ישאו הרבנים במהלך ימי השבעה, זאת בעקבות 

שייגרם  תורה  מביטול  והחשש  הכבד  החום 
מהיכלי  אברכים  המוני  של  היעדרותם  ידי  על 

הכוללים. 
המועצת  נשיא  קיבל  הקשה  הבשורה  את 

לאחר תפילת שחרית בישיבתו, 
הגר"ש עצם את עיניו בדומייה 
בירך  ספורות  שניות  ולאחר 
בכוונה ברכת דיין האמת, סגר 
שהיו  הפתוחים  הספרים  את 
והרים  הלימוד  בפינת  בפניו 
הודה  "הוא  לשמיים.  עיניו 
לקב"ה על הרעה כשם שמברך 

על הטובה", סיפרו תלמידיו.
קרא  רגעים,  מספר  לאחר 
ראש הישיבה לאחד מבני ביתו, 
הסמוכה,  המגירה  את  פתח 
שקלים,   120 ממנה  ונטל 
גש  הכסף,  את  "קח  וביקשו: 
יעבור  שהכסף  תדאג  לישיבה, 

לחתן שמתחתן היום. אני לא יגיע לחתונה, אבל 
את המתנה שמקבל כל בחור ממני, תדאג שזה 

יגיע אליו לפני החופה".

 "היא הייתה גדולה ממני"

הישיבה  ראש  מרן  נשא  המרכזי  ההספד  את 
רעייתו.  של  לכתה  על  שביכה  כהן  הגר"ש 
"אברהם אבינו רצה לראות את 
אשתו,  של  הגדולה  מעלתה 
היא  כמה  לראות  רצה  הוא 
התנסיתי  אני?  מה  גדולה. 
בניסיון הגדול של עקדתו של 
ממני".  גדולה  היא  יצחק? 
לפני  היכרותם  על  סיפר  מרן 
באה  "ההצעה  שנים,  עשרות 
מצד אמי ע"ה. אמנם את אביה 
עולם.  מגדולי  היה  מכיר,  אני 
גדולי  גם  בעוונותינו,  אבל 
רצו  לא  שלהם  הבנות  עולם, 

להתחתן עם תלמיד חכם".
פגישה  ערך  כי  סיפר  מרן 
את  שאל  במהלכה  ראשונה 
המיועדת אם היא מוכנה לחיות חיי תורה כבית 
הוריה, "היא אמרה לי כן ועשינו ווארט", סיפר 

נשיא המועצת בקול נשנק מבכי.
"היא גדולה באמת, גם לפי הדור שהיא חיה 

היא  היום.  הדור  לפי  וכמה  כמה  אחת  ועל  בו, 
גדולה  היא  לכם,  אומר  אני  ממני,  גדולה  יותר 
ממני. היא לא הפריעה לי לעולם, אף פעם, גם 
כשהיה צריך לקחת את הילדים לתלמוד תורה, 
אותם  להניח  בכדי  יפו  שער  עד  הולכת  הייתה 
בבית תלמודם, יום יום. "אפילו את הבן הקטן 
לקחה כדי שילמד בישיבה. איזו מסירות נפש. 
אף אחד לא יודע מה זו מסירות נפש של אישה, 
בזכות  מהבעלים,  כמה  פי  שווה  הזו  המסירות 

האישה קיבלנו את התורה".
הייתה  לא  בימיהם  כי  סיפר  הגר"ש  מרן 
לא  מעולם  בידיה,  הכל  כיבסה  "היא  מכבסה, 
יכול  שאתה  כמה  לי,  הפריעה  לא  התלוננה, 
לשבת על הסדר, תשב, כך אמרה. ה' זיכה אותי. 
אני ב"ה זכיתי גם ל'עזר' וגם ל'כנגדו', ה'כנגדו' 
היה לי ל'עזר'. הייתה בלי שום אינטרס. כשאדם 
מוצאי  בכל  מזה.  גדול  דבר  אין  מאינטרס  נקי 
עוד  כך  אחר  בישיבה,  שיעור  מוסר  אני  שבת 
שיעורים.  של  שעתיים  בתים,  לבעלי  שיעור 
הייתה  הבדלה.  נעשה  מתי  שאלה:  לא  מעולם 
הרבים  זכות  זה  היה  בשבילה  בשקט,  מחכה 
תשב  'אתה  אמרה:  תמיד  מהכל.  למעלה  שזה 

תלמד'".

רבבות השתתפו בלוויתה של רעיית נשיא מועצת חכמי התורה הרבנית יעל כהן ע"ה  בהספד קורע לב אותו נשא 
במהלך הלוויה אמר נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן: "תמיד אמרה לי - תשב תלמד"

אבל 
כבד

אשת נשיא המועצת מרן הגר"ש כהן הלכה לעולמה

)צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90(

ע"ה  כהן  יעל  מרת  הדגולה  הרבנית  של  הבולט  המאפיין 
היה מדת הצניעות. הביטו וראו, אשת ראש הישיבה שהעמיד 
לכאורה  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  אשת  הרבה,  תלמידים 
החרדית,  ביהדות  מהמפורסמות  אישה  להיות  הייתה  אמורה 

והנה כמה אנשים ידעו או שמעו עליה? 
אביה  בירושלים.  ביותר  המיוחסות  מהמשפחות  באה  היא 
החשובים  אחיה  שמעון,  בן  מנצור  רבי  המקובל  הגאון  היה 
שיבדל"א הם הרבנים הגאונים, הדיינים רבי שלמה בן שמעון, 
רבי ניסים בן שמעון ורבי מסעוד בן שמעון. זו היתה המשפחה 
נשיא  למרן  היתה אשת חבר  היא  היוצר שלה.  בית  וזה  שלה 
מועצת החכמים, עמדה לימינו 24 שעות ביממה במסירות אין 

קץ – רק שיוכל לשבת וללמוד תורה לא הפרעה.
אף  למצב, שכמעט  הביאה  המופלגת שלה  הצניעות  מידת 
אחד לא ידע על המחלה הממושכת והקשה שלה. עד כדי כך, 
שבשבת האחרונה, בבית הכנסת שבו אני מתפלל בשכונת הר 
כהן,  יעקב  הרב  טובים,  לחיים  שיבדל  בנה  לתורה  עלה  נוף, 
שהוא שכני, וכשהוא סיים לעלות לתורה הוא אפילו לא ביקש 
לקום  צריך  הייתי  אני  החולה.  אמו  עבור  שברך  מי  שיעשו 
בהם  מושרשת  כך  כל  הצניעות  זאת.  לעשות  מהחזן  ולבקש 

שלא חשב לבקש זאת. 
דאגתה  בראש  מה שעמד  הממושכת,  תקופת מחלתה  בכל 

יוכל להמשיך לשבת וללמוד תורה בלי שהדבר  היה שבעלה 
לא יפריע לו. כך נהגה כל ימי חייה. כל מי שהגיע לביתו של 
ידע שיש את ה'כוך' הצנוע בסלון  חכם שלום בעיר העתיקה 
תורה בשקיעות מדהימה,  ולומד  יושב  ביתו שבו חכם שלום 
וכל רעש שבעולם לא יזיזו משם. והיא היתה יושבת במטבח 
ליד הטלפון המצלצל ללא הרף ומרימה מיד בצלצול הראשון 
בחכמה  מנווטת  היתה  הכל  את  לבעלה.  להפריע  לא  כדי 
בתבונה ודעת, בשקט ובצניעות. בקושי היו שומעים את קולה. 

כמה חכמה, פקחות, צניעות ויראת שמים היו בה.   
ביום חמישי הייתי אצלה בבית החולים מעייני הישועה בבני 
הנפלא  החולים  בית  את  ולהודות  לשבח  המקום  )וכאן  ברק, 
בה(. המסור  הטיפול  על  והחסד  התורה  פי  על  המתנהל  הזה 

נגד  מסוימות  תרופות  שתיקח  לבקש  וניסיתי  עמה  שוחחתי 
היא  דבר.  שום  לקחת  מוכנה  היתה  לא  היא  כאבים.  משככי 
וכשהבינה  האחרון,  הרגע  עד  וצלילותה  כבודה  על  שמרה 
שהטיפולים כבר לא יעזרו לה, לא היתה מוכנה לקחת טיפולים 

מלאכותיים והשליכה את יהבה על הקב"ה. 
ומה היא התעניינה ביום חמישי? מה עם בעלי חכם שלום, 
ה'  לה, שבעזרת  אומר  אני  וללמוד.  הוא ממשיך לשבת  האם 
הוא יגיע מחר בלילה. היא עונה: בשביל מה הוא צריך לבוא? 
למה להפריע לו? שימשיך ללמוד. אמרתי לה, ביום שישי אין 

שיעורים והיא הסכימה בקושי. וכל זה בזמן שהיא כבר הייתה 
על סף המוות ממש. עיקר דאגתה היתה התורה של בעלה.

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. היכן נמצא עוד 
ושלכם  שלי  כמשמעו,  פשוטו  חבר  אשת  כזו,  דגולה  אשה 
והכל  נוראיים  ייסורים  נפש מתוך  שלה הוא. פעלה במסירות 
עומד  החולים  בית  מנהל  תלונה.  כל  ממנה  שמעו  לא  בנחת. 
לידי ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך היא מחזיקה מעמד. 
נוראים,  כאבים  מתוך  גופה  כל  את  אוכלת  הנוראית  המחלה 

והיא לא נאנחת אפילו. מקבלת הכל באהבה.    
היא  רצון בעלה.  אישה כשרה העושה  איזוהי  חז"ל אמרו, 
ובחיים  בישיבה  תפקידיו  בכל  הגדול  בעלה  מאחורי  עמדה 
הציבוריים. היא ידעה שבעלה הוא אדם גדול ואם הוא נדרש 
להנהגת הציבור עם כל העול הכבד הכרוך בזה – זהו רצונו של 
הקב"ה. היא ביטלה את כל אישיותה ורצונותיה למען בעלה. 
לא היו כאן 2 דעות או 'שותפות' אלא התבטלות מוחלטת שאי 
נבונה, חכמה, אינטליגנטית  והיא אשה גדולה,  אפשר לתאר. 
שבאה מבית ענק ובכל זאת ביטלה את עצמה כדי שחכם שלום 
יוכל לשבת וללמוד ולהנהיג את הציבור. זה היה תפקידה והיא 

עשתה אותו עד הסוף. 
חבל על דאבדין. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים אמן. 

הרהורים כואבים אחר מיטתה של הרבנית הדגולה מרת יעל כהן ע"ה, אשת חבר למרן הגר"ש כהן שליט"א
סמל הצניעות ואהבת התורה

אריה דרעי
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קצרצרים
גלידות נסטלה 

 La- משיקה את
Frutta: שלגוני 

פרי מפנקים 
המכילים 50% 
פרי ובין 67-90 

קלוריות ליחידה

חברת "גורי" נכנסת לקטגורית המוצרים ללא גלוטן ומשיקה את 
GFREE - מותג חדש שיאחד תחתיו מגוון רחב של מוצרים ללא 
גלוטן, באיכות גבוהה, 
בטעם משובח 
ובמחירים אטרקטיבים. 
כשרות: בד"צ בית יוסף. 
בין המוצרים: 
קמח, עוגיות, 
פיצה, פירורי 
לחם ועוד

חברת "כרמית" משיקה לקראת הקיץ  את איגלו 
שלוקים באריזה אישית. 20 יח' 

)5 ₪( ובאריזה 
משפחתית של 

70 יחידות )10 ₪( 
בטעמים: פטל, 

ענבים ולימון

חברת ישרקו, משיקה 
בימים אלו בישראל קמח 

פרימיום ייחודי להכנת 
פיצה נפוליטנית אמיתית 

של המותג האיטלקי 
מולינו דה לה ג'ובאנה 
)6 דורות מאז 1832(. 
כשרות: בד"צ מהדרין

מבצע חודש 
בריאות ברשת 

קפה גרג: ארוחות 
בריאות + משקה 

בריאות ב – 50 ₪ 
בלבד. המבצע 
יתקיים במהלך 

חודש יולי

רשת 'קפה קפה' משיקה קולקציית 
משקאות קיץ חדשה הכוללת "אייסים" 
קפואים המבוססים על רכז פירות )מ-99% 
פירות( בטעמים חדשים, לצד שייק על 
בסיס מים ופירות טריים. וכן מילקשייקים 
המבוססים על חלב וגלידה בתוספת 
טעמים מפתיעים

מרעננים וטעימים 
להציג  גאה  'מעולה'  חברת 
שכל  המתוקים  ה'שלוקים'  את 
ההורים  וגם  אוהבים  הילדים 

נהנים. 
המשמחים  השלוקים  עם 
להפתיע  תוכלו  והמרעננים 
ביום  או  בשבת  את הילדים 
של  שלוק  כמו  אין  חם.  שרבי 
'מעולה' קר, כדי להתרענן ולצנן 
השלוקים  על  הלוהט.  החום  את 
מוותר.  לא  ילד  אף  'מעולה'  של 
שמתגעגעים  המבוגרים,  ואתם 
מידי פעם לילד שבכם, ואף אחד 
ותתרעננו  שלוק  קחו  רואה  לא 
מהירות  באיזה  תתפלאו  לרוויה. 

הוא יגמר. 

הכי זול: כלים חד פעמיים
חד  כלים  של  ביותר  המשתלם  המקום  אחר  בחיפוש 
המציע   גדול  מחסן  ״המחסן״,  את  מצאת  פעמיים, 
לאירוח  לבית,  כלים  של  רחב  במגוון  פעמיים  חד  כלים 
ולאירועים. תבניות, כלי הגשה, כלי אוכל, חומרי ניקוי ועוד 
המון מוצרים ממיטב החברות הקיימות היום בשוק. הכל 
והאזור.  ברק  בבני  למצוא  שהצלחנו  הנמוכים  במחירים 
מיועדת  המכירה  ואמין.  ידידותי  מקצועי,  אדיב,  השרות 
03-6245210 ברק  בני   11 עזרא  ולסיטונאות.   לפרטיים 

מיתוג חדש ומרענן 
ג  ת ו מ
ת  ו א ק ש מ ה
ג'אמפ  הקלים 
במיתוג  יוצא 
ומרענן.  חדש 
ת  ר ג ס מ ב
ת  פ ל ח ה
 , ג ו ת י מ ה
ישווק  המשקה 
גם  לראשונה 

וענבים,  תפוחים  מנגו,  טעמים  ב-3  מ"ל(   330( בפחיות 
אחוזי   15% כ-  ומכילים  מובחרים  מפירות  המיוצרים 
סוגי  כל  את  מרענן  ג'אמפ  החדש,  המיתוג  במסגרת  פרי. 
האריזות בעיצוב ויזואלי חדש המאופיין בפירותיות ובקווים 
נקיים הכולל החלפת לוגו. הפחיות יצטרפו לסדרת מוצרי 
בקבוקים  ליטר,   1.5 משפחתי  בקבוק  הכוללים  ג'אמפ 

אישיים 0.5 ו- 0.33 מ"ל. כשרות: בד"צ העדה החרדית.

כפית מדידה חדשה ומאריך כפיות 
מבקשת  'מטרנה'?  של  קטנה  כמות  להכין  רוצה  אמא, 
כפית  את  הכירו  המטרנה?  קופסת  של  לעומקה  להגיע 
את  שהופכים  הכפיות  מאריך  את  וכן  מ"ל  ל-30  מטרנה 
יותר. הכפית  ויעילה  הכנת תחליף החלב לקלה, מדויקת 
לייעוץ  מהמרכז  שיבקשה  מי  לכל  הבית  עד  נשלחת 
תזונתי של מטרנה, וכמובן שהיא מחולקת בנוסף לכפית 
המדידה הרגילה ל 60 מ"ל שניתן למצוא בתוך האריזות. 
רוצים לקבל את הכפיות המיוחדות שלנו? חייגו -1800-32

3333 ונשמח לשלוח לכם בהקדם.

משקאות חדשים לקיץ 
קר  ממשקה  טוב  יותר  מה 
הלוהטים.  הקיץ  בימי  מרענן 
זמן  פסק  לכם  שייתן  משקה 
מזג  העבודה,  של  מהחום 
האוויר, והחיים, משקה  שיעניק 
וזורמת,  טובה  תחושה  לכם 
טעם  עם  חיוביות  אנרגיות 
טוב? בואו להכיר את משקאות 

שבעים  זה  המוביל  נאמן',  'קפה  של  החדשים   הקיץ  
שניחוחן  הידועות  והעוגות  ביותר  הטוב  הקפה  עם  שנה, 
יצא למרחוק. לשורת משקאות הקיץ הצטרפו משקאות 
חדשים: אייס וניל עוגיות, ואייס קינדר בואנו בטעם אגוזים 
מהממם. משקאות שלא תוכלו לוותר עליהם. ברשת נאמן 
אייס  קפוצ'ינו,  הפוך,  טורקי,  שתבקשו,  הקפה  סוגי  כל 
קפה, אייס וניל ועוד, חלבי ופרווה.  קפה קר לצד מיץ גזר 
ועוד  אשכוליות  נקטר  מרעננת,  לימונדה  במקום,  סחוט 

משקאות  קיץ בכל רשת 'קפה נאמן'.

מבינים את הקהילה מצוין
מרחב  מכל  מרכנתיל  בנק  עובדי 
הצלחת  למען  התנדבו  ירושלים 
יום ההתרמה של 'סולם' בו נאספו 
לתמוך  שמטרתן  רבות  תרומות 
הילדים  וקידום  בחינוך  ולעזור 
שנאספו  הכספים  המיוחדים. 
השאלה,  מרכז  להקמת  ישמשו 
למחשבים  והדרכה  תמיכה 
לילדים  המותאמים  ואייפדים 

המתקשים בדיבור ושלמעשה בעזרת ציוד זה מתאפשר  
של  הבנקאים  הסביבה.  עם  קשר  לקיים  אלה  לילדים 
מרכנתיל איישו את עמדות הטלפוניה במוקד ההתרמות 
מנהל  מכובד.  סכום  בגיוס  וסייעו  היום  שעות  כל  במשך 
אזור ירושלים במרכנתיל, מר שאול בביש  סיכם את יום 
ארגון  עם  שנים  ארוך  פעולה  שיתוף  "לבנק  ההתרמה:  
פעילות  של  לשילוב  מובהקת  דוגמא  המהווה  'סולם' 
שיכולנו  שמחנו  הקהילה.  למען  הפעילות  עם  עסקית 

לסייע לקידום פעילותו של הארגון".

למה מי הברז בריאים יותר? 
ביותר  הטובה  השתייה 
לבריאותכם, כפי שאתם 
יודעים, היא שתיית מים. 
טבעי  משאב  הם  המים 
אותו  נתן  שהקב"ה 
ישראל.  בארץ  בשפע 
שלכם  לברז  בדרך 
עשרות  נבדקים  הם 

כי  מוודאים  וחברת מקורות  פעמיים, כאשר תאגיד המים 
הם נקיים ובריאים. התקנות החדשות של משרד הבריאות 
מקיפה  סדרה  עוברים  בישראל  הברז  מי  כי  קובעות 
השתייה  מי  היום  שהם  כך  ואיכות,  תקינות  בדיקות  של 
דוד  ברק'  'מי  תאגיד  מנכ"ל   . במערב  ביותר  האיכותיים 
איכות  של  עליון  לרף  מחויבות  המים  "מערכות  צלניק: 
ובריאות". לדבריו, "בני ברק נמצאת כיום במקום הראשון 
באיכות מי השתייה בברזיה ורוב מכריע של תושבי העיר 

שבע רצון מאיכות המים".

תינוקך בידיים טובות גם בקיץ
לעזור  היכולת  הורה  לכל 
של  החיסון  למערכת 
התזונה  באמצעות  התינוק 
אותה הוא מקבל. סימילאק 
למהדרין מבית אבוט מעניק 
תזונתיים  רכיבים  לתינוק 
להתפתחות  לו  הדרושים 
המערכת  של  תקינה 
דבר  ולחיזוקה.  החיסונית 

שיסייע לו לעבור גם את חודשי הקיץ בצורה בריאה יותר. 
הרכב סימילאק למהדרין הוכח במחקרים מדעיים כתומך 
הנלחמים  והנוגדנים,  החיסון  מערכת  תאי  בהתפתחות 
בסימילאק  מעיים.  בעיות  גם  ומפחיתים  מחלות  בגורמי 
 )2 )משלב  פרהביוטיקה  חיוניים-  רכיבים  שני  למהדרין 
של  הטבעית  החיסון  במערכת  התומכים  ונוקלאוטידים 
התינוק. בכל שאלה בנושא תזונת תינוקך ולקבלת דוגמיות 
ניתן לפנות למוקד "צוות המומחים" של סימילאק, הכולל 

דיאטניות קליניות בטלפון 1800-65-65-01.

רוצה לעצב מגש שיקצור לך מחמאות?
וירקות  פירות  של  הדקורציה 
דבר  לשם  הפכה  מגולפים 
מלכותיים  הכי  במקומות 
ביה"ס  חדשניים.  ואירועים 
ללימוד  -המרכז  סומך  אסתר 
אומנויות הפיסול וגילוף בפירות 
הוותיק  המוביל,  הינו  וירקות 
ובארה"ב  בארץ  והחדשני 

אומנותית  חריטה  גילוף,  הוא-פיסול,  הקונספט  בתחום. 
תלת מימדית בקו נקי תוך שימוש בחומר איכותי ברמת 
מתקיימים  האומנות  לימודי  במסגרת  גבוהה.  דיוק 
קורסים, סדנאות, השתלמויות וחוגים בכל הארץ, ברמה 
יחידנית או רבת משתתפים. הקורס כולל חומרים באיכות 
הוא  שיעור  כל  ביותר.  המהודרות  ובכשרויות  טובה  הכי 
חוויה מהנה ומלמדת, ואת יוצאת עם עבודה שאת יצרת 
שזה  או  להתמקצע  חולמים  ומפנקת.  מושקעת  באריזה 
וחוויה:  מקצוע  לרכוש  בואו  שלכם,  מהתחביבים  אחד 

054-8483660 / 054-8424007

בשורה: בירה טובורג מהדרין
לאגר  בירת  היא  טובורג  בירה 
בעלת גוון ענברי עמוק וטעם עשיר. 
נוצר  טובורג  של  העשיר  הטעם 
איכותיים  גלם  בחומרי  משימוש 
ייחודית  תערובת  ביניהם  במיוחד, 
ובראשם  המורכבת מ-3 סוגי לתת, 
לתת הבוטיק הייחודי קארה אמבר, 
של  מושלמת  הרמוניה  היוצרים 
תערובת  עשירים.  קרמל  טעמי 
הלתת הייחודית של טובורג מעניקה 
וטעמים  ענברי  צבע  למשקה 
שהופך  מה  ומלאים,  מורכבים 

הישראלי.  לטעם  ביותר  למתאימה  טובורג  בירה  את 
ומתאימה  קלאסי  טעם  בעלת  לחיך,  ערבה  טובורג  בירה 
להזדמנויות רבות, כמו ליל שישי, עונג שעבאס ועוד. כעת 
מושקת הבירה לטובת צרכני המהדרין בכשרות מהודרת 

של הרב לנדא שליט"א.

ליווי מקצועי ואישי חינם
מטרנה,  של  תזונתי  לייעוץ  המרכז 
פניות  כ-400  מגיעות  אליו  אשר 

אישי  מהימן,  מקור  מהווה  ביום, 
וליווי  ייעוץ  מידע,  לקבלת  ואיכותי 
בכל הקשור לתזונת התינוק. מגוון 

המגיעות  הפניות 
לייעוץ  למרכז 
רחב  הוא  תזונתי 

על  שאלות  וכולל 
תקופת טרום הלידה, 

לבקבוק  מעבר  טבעית,  הזנה  תינוקות,  שנת 
התינוק.   והתפתחות  מוצקים  למזונות  מעבר  ובהמשך 
מקצועי  צוות  עונה  נוספים  נושאים  ועל  אלו  נושאים  על 
המשלבות  טבעית  והזנה  שינה  תזונה,  יועצות  של  ומיומן 
תזונתי  לייעוץ  המרכז  רב.  וניסיון  נרחב  ידע  בתשובותיהן 
של מטרנה 1800-32-33-33 שיחת חינם. שעות הפעילות: 

ימים א-ה 8:00-20:00, יום ו' וערבי חג 8:00-12:00

טכנלוגיה ועיצוב מושלמים 
בעולם  מהפכה 
האוויר:  מיזוג 
של  המזגנים 
בלומברג מגיעים 
לישראל ומביאים 

מזגני  יוקרתי.  ועיצוב  מתקדמת  טכנולוגיה  איכות,  איתם 
בעולם,  המחמירים  הבטיחות  בתקני  עומדים  בלומברג 
בחשמל  וחסכוניים  במיוחד  שקטים  עוצמתיים,  מזגנים 
עם דירוג אנרגטי A. ב'ראלקו', יבואנית בלומברג לישראל, 
איכות של בלומברג הפועלים בטכנולוגיות  מציעים מזגני 
מתקדמות לשמירה על תפוקת קירור קבועה ופיזור נכון של 
האוויר, ויסות הכוח האנרגטי כדי שהמזגנים יהיו חסכוניים 
מנהלת  רוזיאק  זיוי  לסביבה.  וידידותים  בחשמל  במיוחד 
תקשורת שיווקית ראלקו יבואנית בלומברג אומרת: "מוצרי 
פי שלושה מהשימוש בכל  עובדים  החשמל בבית החרדי 
בית ממוצע אחר בישראל. לכן חשוב לצרוך מותג איכותי 
ומוצר אמין שיחזיק מעמד לאורך שנים. האיכות הגרמנית 

של בלומברג היא הפתרון לבית החרדי".

'הופכים ארוחה לערוכה' 
"נפגשים  פעילות  במסגרת 
ביום  תתקיים  טפחות",  במזרחי 

גליקסברג  6.7.16, הרצאה עם אלישבע  ל' בסיוון  רביעי, 
מחודש  חלק  הינה  זו  פעילות  טפחות.  מזרחי  בסניף 
הארץ  ברחבי  נבחרים  בסניפים  המתקיים  "נפגשפים" 
של  והאירוח  הקולינריה  בתחום  הרצאות  סדרת  הכולל 
גליקסברג,  אלישבע  בתחום.  ומומחים  מובילים  שפים 
רזי  על  למשתתפות  תספר  אירוע',  של  'יופי  מנכ"לית 
מדעי  מתחום  מעשית  סדנה  בשילוב  ההום-סטיילינג 
מדוע  ביניהם:  נושאים,  מגוון  תכלול  ההרצאה  האירוח. 
את  המרכיבים  הפרמטרים  מהם  עריכה?  כללי  צריך 
אופי האירוח,  על  'עיצוב שולחן'? השפעת הצבע  המונח 
מקצועיים  טיפים  אישית,  לעריכה  השראות  קומפוזיציה, 
ועוד. המפגש לנשים בלבד, בסניף מזרחי טפחות ברחוב 
ופתוחה  עלות  ללא  הכניסה  ברק.  בבני   64 עקיבא  רבי 
לקהל הרחב )לא רק ללקוחות הבנק(. ההרשמה מראש 

חובה: 077-6004060 או באתר הבנק.

קוסקוס פשוט מעולה
מוצרי  משווקת  'מעולה'  חברת 
ומשובחים  איכותיים  בישול 
עליכם  שיקלו  להכנה,  ופשוטים 
זמן  קצת  עוד  לחסוך  לכם  ויעזרו 
בבישול ולעלות את רמת התבשיל 
טוב  קוסקוס  בשביל  שף.  לדרגת 
דורש  הוא  שכן  והרבה,  זמן  צריך 
הרבה  לכן  שעות.  כמה  של  אידוי 
וזמין  מהיר  לתחליף  פונים  מאתנו 

יותר, קוסקוס קנוי ומעובד, הטעם כמובן ממש לא אותו 
הדבר וגם לא המרקם. חברת 'מעולה' מביאה את הפתרון 
קל  מעובד  לא  מסולת  איכותי  אמתי  קוסקוס  המושלם, 
להכנה וטעים ממש כמו זה שמתבשל בסיר אידוי במשך 
לפי  במיקרוגל  דקות   4 הוא  ההכנה  זמן  שעות.  כמה 
המרשם הכתוב ע"ג האריזה. בין המוצרים: קוסקוס דק / 

עבה ופתיתים. כשרות בד"צ העדה החרדית.

אופנה לתלמידי ישיבות וחתנים 
מחפשים פריטים אופנתיים ללוק 
תוכלו  ברנואר  ומדהים:  חגיגי 
מובילה  גברים  אופנת  למצוא 
מכנסים,  וז'קטים,  חליפות   –
עניבות  נעלים,  לבנות,  חולצות 
שמחה  חג,  לשבת,  וחגורות 
נוח.  קיץ  לזמן  ישיבתי  וליום-יום 
רנואר  של  החגיגית  הקולקציה 
ולחתנים,  ישיבות  לבני  מתאימה 
בעיצוב אופנתי ובקו צעיר וייחודי. 
שחור.  הכל  שלא  תגלו  ברנואר 

חליפות  דוגמת  כהים,  בצבעים  פריטים  של  רחב  מגוון 
בצבעוניות של כחול עדין, אפור עכבר ושחור עדין. ברנואר 
רבים  פריטים  כוללת   2016 קיץ  קולקציית  כי  מדגישים 
המתאימים לצעירים חרדים ולבני ישיבות, באיכות גבוהה 
ומוקפדת. עכשיו ברנואר סייל קיץ מיוחד עם עשרות אחוזי 

הנחה והטבות בלעדיות בחנויות הרשת ובאתר.

חדש: ליקוויטיינר - בקבוק 
הקסם של חברת "שורש" 
למים )קרים ורותחים( 
בקבוק מתקפל, בנפח גלילי, 
עשוי יריעה ייחודית אנטי 
בקטריאלית. מגיע בנפח של 1 
 או 2 ליטר במחיר: 30 /35 ₪ 

רפואת הילדים מתרחבת בב"ב
שירותי  מכבי 
מרחיבה  בריאות 
בבני  שירותיה  את 
לרפואת  ברק, 
במכבי  הילדים  
ברק   בבני 
רופאה  מצטרפת  
ד"ר   – חדשה 
סרי   – בלטר  ג'ודי 
ברפואת  מומחית 

ילדים ורופאה בכירה במחלקת אשפוז ילדים בבית החולים 
הרפואי  למרכז  מצטרפת  סרי  בלטר  ד"ר  הישועה.  מעייני 
ברחוב כהנמן בבני ברק. לזימון תורים ניתן להתקשר למוקד 
. המנהל הרפואי של   *3555 מכבי ללא הפסקה – במספר  
סרי  בלטר  ד"ר  כי  מציין  ברגנר  איתן  ד"ר  ברק   בבני  מכבי 
מצטרפת לעשרות הרופאים החדשים שהצטרפו למכבי רק 

בשנה האחרונה.
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העמוד 
טעון 
גניזה

מצוות ציצית שקולה כנגד כל מצוות התורה ובאמצעותה 
תזכרו  "למען  כנאמר:  ה'.  מצוות  את  זוכר  יהודי 
ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם" 
)ט",מ'(. וכך מביא רש"י: מיסודו של רבי משה דרשן 
עבודת  לפרשת  מקושש  פרשת  נסמכה  למה  העתקתי, 
כוכבים,  עבודת  כעובד  השבת  את  שהמחלל  לומר  כוכבים? 
שאף היא שקולה ככל המצוות. וכן הוא אומר בעזרא )נחמיה 
ט' י"ג( "ועל הר סיני ירדת ותתן לעמך תורה ומצוות ואת שבת 
לאלו,  נסמכה  לכך  ציצית  פרשת  ואף  להם".  הודעת  קדשך 
"ועשיתם  שנאמר:  המצוות,  כל  כנגד  שקולה  היא  שאף  לפי 
את מצוותי". ויש להבין מדוע מצות ציצית נחשבת כשקולה 
שצוינו  מצוות  יתר  על  שבה  היחודיות  מה  המצוות?  כל  נגד 

עליהם?
ימיו  בדמי  עליו  נפטר  שאביו  צעיר  נער   - יוסף  על  מסופר 
כדי  ראדומסק,  בעיר  שהתגורר  דודו  לבית  הובא  הוא  ל"ע, 
בו  תורני  בית  היה  הדוד  של  ביתו  ילדיו.  בין  כבן  שיאמצו 
שעבר  מה  בעקבות  אך  כבחמורה,  קלה  מצוות  על  הקפידו 
על יוסף בילדותו התקשה במעט לקיים את המצוות הנהוגות 
כדי שייאות לעשות  נועם  היה מוכיחו בדברי  ודודו  במלואן, 
את חובתו כלפי האלוקים. אחת המצוות אותה התקשה יוסף 
לשמור בכל עת היתה לבישת בגד ארבע כנפות – ציצית. לא 
עזרו בקשותיו והסבריו של הדוד בדבר גדלות מצווה זו, יוסף 
רבו  אל  לקחתו  החליט  ודודו  עת,  בכל  ללובשה  הקפיד  לא 
הקדוש בעל ה'כנסת יחזקאל' מראדומסק כדי שיטה את לבו 
לטובה. כששמע הרב במה הדברים אמורים ביקש לספר לנער 

סיפור:
זצ"ל,  וייזר  לייבוש  מאיר  ר'  כאשר  תר"י  בשנת  זה  היה 
ברומניה.  בוקרשט  העיירה  של  כרבה  לכהן  החל  ה'מלבי"ם, 

כרב העיירה, הוא היה מעורה בחיי הקהילה כשהוא עוקב אחר 
אישי  באופן  הלימוד במסגרות תלמודי התורה, משגיח  סדרי 
והדת  ההלכה  תחומי  כל  על  ואמון  והכשרות,   השחיטה  על 

היהודית בעיירה.
שרווחת  חמורה  בתופעה  המלב"ים  הבחין  הימים  באחד 
היתה בקרב בני הקהילה. המלבי"ם ראה כי הם אינם מקפידים 
על מצוות ציצית, ומסתפקים בעטיית הטלית בתפילתם בבוקר 
בלבד, כשבמשך היום אינם עוטים על גופם בגד 'ארבע כנפות'.
בחכמתו הרבה, ביקש המלבי"ם להוכיחם על דרך המוסר, 
ולסייע להם לשנות את דרכם מבלי לעורר כעס וטרוניה, ועל 
כן כינסם ובחר לפתוח את לבם באמצעות סיפור: "בליל שבת 
קודש חלמתי חלום נורא" פתח הרב "ואני מבקש לשתף אתכם 
עירנו  ברחבי  נוראה התפשטה  מגיפה  כי  ראיתי  בחלומי  בו.  
של  דין  לבית  בעלותנו  בחיים.  נותר  לא  אחד  ואף  בוקרשט, 
מעלה נאלץ כל אחד לעמוד ולהישפט האם ישלח לגן עדן או 
חלילה לגיהנום? בעומדי בראש העדה, החלטתי כי אני הולך 
לגן עדן. הגעתי לשערי גן העדן, אך הוא היה נעול. ביקשתי 
מהמלאכים המופקדים על השער לאפשר לנו להכנס, אך הם 
שאלו מי אני? וכשאמרתי שאני הרב מבוקרשט נאותו לאפשר 
לי לעבור בעד לסדק צר, אך לבני לווייתי סירבו לתת לעבור. 
הם  אף  קהילתי  'יהודי  אמרתי  לבד'  לכאן  להכנס  חפץ  'איני 
צריכים לבוא איתי'. אך הם דחו אותי בתקיפות 'רק אתה תכנס 

והם ישארו בחוץ!'.
להכניס  שיאותו  בפניהם  והתחננתי  בכיתי  פנימה  בהיותי 
אם  כי  אמרתי  ואף  המעטירה,  בוקרשט  יהודי  קהילת  את 
קהילתי  ובני  אני מבפנים,  בכינו  כך  אני.  – אצא  יכניסום  לא 
מבחוץ, עד כי ניגש אלי אחד ממלאכי העליון ולחש על אוזני: 
אני  קהילתך.  בני  את  הנה  להביא  תוכל  כיצד  עצה  לך  אתן 

אתן לך לצאת מכאן. תיגש אל בני קהילתך בחוץ, תקשור את 
הלה  אחר,  יהודי  של  ציציותיו  פתילי  אל  שלך  הציצית  חוטי 
יקשור את ציציותיו ליהודי הבא וההוא אחריו, כך שכולם יהיו 
כולכם  וכשתהיו  ציצית.  יחדיו אחד לשני בקשר של  קשורים 
יצליח  לא  ושוב  עדן  לגן  חזרה  תיכנס  עבה,  בחבל  מחוברים 
שום מלאך להפריד ביניכם, וכל בני הקהילה יכנסו יחד עמך 

לגן עדן".
להם:  ואמר  קהילתו  לבני  מבטו  את  המלבי"ם  אז  הישיר 
"האם תרצו להתקשר אליי כדי לזכות להכנס בבוא היום לגן 
ואני  לזו שלי  אותה  יקשור  ציצית  לו  מי שיש  כן,  העדן? אם 
מבטיח להכניסו לעולם הבא ולגן העדן כפי שהבטיח המלאך. 
כך כולנו נהיה מקושרים בחבל אחד אל השי"ת. אבל מי שאין 

לו ציצית בבגדו אין לי עצה עבורו".
בוקרשט  קהילת  בני  הקפידו  ואילך  היום  שמאותו  כמובן 

לעטות ציצית בבגדם.
יוסף:   לנער  ואמר  סיפורו  את  יחזקאל'  ה'כנסת  סיים  כאן 
מצוות  הדבר.  הוא  כך  אך  היה,  משל  המלבי"ם  של  'סיפורו 
מקשרת  זו  מצווה  שבתורה.  המצוות  כל  כנגד  שקולה  ציצית 
את האדם עם הקב"ה כפי שחז"ל אמרו: 'תכלת דומה לים, וים 
דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד'. ולכן כשיהודי לובש 
בבחינת  הקב"ה  עם  חזק  בקשר  מתקשר  הוא  בבגדו,  ציצית 
'יעקב חבל נחלתו', ואז הוא זוכה להכנס לגן עדן, לקבל שם 

נחלה טובה ולזכות לחיי העולם הבא.
'אם תקפיד על מצוות ציצית, תזכה לקשר חזק עם הקב"ה 
ומצוה זו תביאך לשמור את כל המצוות שבתורה, כמו שאמרו 
חז"ל 'מצוה גוררת מצוה', ואז בוודאי תזכה לחיי נצח ולשכר 

טוב הצפון לצדיקים לחיי עולם הבא".

למען תזכרו ועשיתם את כל המצוות

מבט עליון

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מוישה שואב-המים משכים קום מזה עשרות שנים. הוא 
הראשון בין יושבי הכפר לפקוח את עיניו עם קריאת 
כבדה  קוֹרה  גבו  ועל  המים  לבאר  ולצאת  התרנגול 
הנושאת זוג דליים. מן הבאר הוא דולה דלי מים, פורק 
את תכולתו לבני הבית הראשון בכפר, וחוזר לבאר. דולה מים 
מן הבאר, משקה את בני הבית השני, וחוזר חלילה. כך, מדי 
בוקר, עשרים וחמש פעמים, עשרים וחמש משפחות שבכפר. 
כך זוכה הוא לשכרו המצומצם, אך מעולם לא נשמעה טרוניה 

מפיו. די לו, למוישה, בפת חרבה. 
הדרך  כל  עגומה.  ורוחו  מוישה  מתעורר  הבקרים,  באחד 
לבאר אומר הוא, ספק לעצמו ספק לריבון כל העולמים: "הלא 
כוחותיי  לגבורות,  אני  בא  מעט  עוד  זקנתי,  וגם  הייתי  נער 
אעמיס  מתי  עד  להשכים?  הראשון  אהיה  מתי  עד  אוזלים. 
פעם  המים,  דליי  את  הזקנות  ועצמותי  השחוחות  כתפי  על 
'הגיע זמנך לפרוש,  אחר פעם, לכל בתי הכפר? שמא תאמר 
מוישה'? לא! ומי יפרנס אותך ואת זוגתך הישישה?". מוישה 
שמונה  הרחמים,  "אב  בוכים:  בקול  ואומר  למרומים,  מביט 
בנים נתת לי. כולם נישאו, כולם מתגוררים בכפרים הסמוכים. 
כל אחד מהם ממשיך במסורת – שואב מים לאנשי כפרו, ולא 
הנחת לי אפילו בן אחד שידור לצדי, יכלכל את שיבתי ויחסוך 

ממני את התלאות?".
נושאת  הכבדה  הקורה  כאשר  ושוב,  הלוך  הוא  צועד  כך 
הדליים על כתפיו והוא פורק את תכולתה בפתחם של עשרים 
וחמשה בתי הכפר. הלוך ילך ובכֹה. מתנועע מצד לצד בבכי, 
אף  ומעיקה  כבדה  הופכת  והמלאכה  בדרך,  נשפכים  המים 

יותר. 

הצדקנית  זוגתו  העבודה,  בתום  לביתו  נכנס  הוא  כאשר 
ואומרת:  לו את מנת הדייסה היומית  עומדת במטבח, מכינה 

"מוישה, אין לך על מי להישען אלא על אבינו שבשמים".
אולי  נעניתי.  לא  "עדיין  מוישה,  אומר  התפללתי",  "כבר 

גזירה היא מלפני..."
לעת ערב, שב הוא מתפילת ערבית, מעּודד קמעא  ממילות 
עידוד וטפיחה על שכמו שהעניק לו רב העיירה. טרם עלותו 
על משכבו, נעמד הוא בקצה החדר, עיניו נתונות מעלה ופיו 
ממלמל תפילה חרישית: "ריבונו של עולם, גם אם אין ראוי אני 
לעזרתך – לכל הפחות תן לי הכוח להיות בשמחה, והרי אמר 

לי הרב: 'צער כמוהו כעבירה', ומי רוצה חלילה לחטוא?".
למחרת בבוקר, מתעורר מוישה שואב המים בשמחה יתרה. 
תפילתו נענתה. שמונים שנות-חייו לא עוצרות אותו מלרקוד 
ולקפץ בדרכו אל באר המים, תוך שהוא ממלמל, ספק לעצמו, 
ספק לבורא העולם: "הקב"ה נתן לי עצמות כה חזקות, שאפילו 
בגיל 80 אני מצליח, אם כי בקושי רב, להעמיס על כתפי את 
הלוואתם.  לידי  ולא  ודם  בשר  למתנת  נזקק  ואיני  המים  דליי 
מקיים אני בכוחות עצמי את פרנסתי. שמונה בנים בריאים נתן 
לי אלוקים. שפר עלי מזלי שאף אחד לא דר בביתי, שהרי זכיתי 
להשיא את כולם וכל אחד מתקיים מיגיע כפיו. כל בני הולכים 
יושבים אנו  לי. רק בחגים  והם אינם  בדרכי. איני צריך להם, 
אתה,  טוב  כמה  העולמים,  ריבון  ומשבחים.  מהללים  ביחד, 

ורחמיך על כל מעשיך".
מצטרפת  ורעייתו  לביתו,  מוישה  שב  העבודה,  בסיום 
בה  יתרה  ובינה  בעלה  רצון  העושה  כשרה  כאישה  לשמחתו. 
ומועדים,  לחגים  השמור  היי"ש  את  מהארון  היא  מוציאה   –

וביחד שותים הם לחיים ומודים לאב הרחמים.


הכל תלוי בשמחה.

שראו  מה  ואמת.  חיל  אנשי  כולם  היו.  מרגלים  עשר  שנים 
ואנחה.  יגון  רק  ראו  המרגלים  עשרת  אלה.  ראו  לא   – אלה 

יהושע וכלב, לעומתם, ראו רק טובה וברכה. 
בגלל  בשמחה,  מלאכתם  עשו  לא  המרגלים  עשרת  אכן, 
תסתיים  נשיאותם  כי  חז"ל(  )כדברי  ברוח-קודשם  הידיעה 
במדבר ולא תימשך בארץ-הקודש. יהושע וכלב התעלו מעל 

רגשות-אנוש אלו וקיימו בנפשם 'עבדו את ה' בשמחה'. 
אלה ראו יגון ואנחה, אלה ראו ששון ושמחה, אך כל אחד 

ראה את האמת, איש-איש מנקודת מבטו. 
מתו  ואנחה,  ביגון  נותרו  המרגלים  שעשרת  אלא  עוד  ולא 
במגפה הנוראה, חלקם בארץ ישראל הופקע מהם ומהדורות 
ובשמחה,  נותרו בששון  וכלב  יהושע  ואילו  הבאים אחריהם, 
יהושע התמנה כמלך, כלב הוכתר לשר ונכבד, ולא רק שקיבלו 
את חלקם השמור להם בארץ ישראל, כי גם נהנו מחלקם של 
גם במתנה  זכה  יפונה  בן  ולדורות-עולם. כלב  המרגלים להם 
הקדושים,  האבות  טמונים  ובחלקו  חברון,  העיר  הייחודית, 

בזכותם אנו קיימים.

הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

















כמה קרוב, ככה זול

קיץ חם
מבצעים לוהטים
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ולחברי מועדון משתלם במיוחד
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
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1.8 ליטר
ריאו

גלידה טריו

1190

סוגים שונים
טרה

מולר מיקס

1190
3 ב-

1 ליטר
שוקו טרה

790

1 ליטר
טרה

חלב בקרטון

10
2 ב-

ארטיק קרח
ריאו

15
20 ב-

שמן קנולה

1 ליטר
טעמן

20
3 ב-

ויטמינצ’יק

1 ליטר
כולל טעמי קיץ

890

אבקת שוקו

1 ק”ג
טעמן

990

500 גר’
תלמה

890מיונז

עוגיות מן

300 גר’
לא כולל גרנולה

2 ב-
10 בייגלה/

דקים דקים

300-400
בייגל&בייגל

20
3 ב-

חטיפי שוקולד
MIX

390 גר’
ברקוד: 10116348

עלית

1990

45-60 גר’
אסם

במבה נוגט45 גר’/
במבה/ביסלי

4 ב-
10

מטרנה שלבים

700 גר’

100
2 ב-

חלה מתוקה
של עינת

790

2990
לק”ג

שוקיים/חזה עוף
קפוא

עלית

מסטיק מאסט/
15טעמי/אגוזי/כיף כף/

5 ב-

890חמישיית טישו הודו טחון
500 גר’

גרונות עוף

1590

490
לק”ג

125 גר’
אלסקה

סרדינים/מקרל
4 ב-
10

המבצעים בתוקף
מיום ראשון

כ’ סיון 26.6.16
עד יום שישי

כ”ה סיון 1.7.16

לפרטים: לעבודה במשמרותסדרנים וקופאיותדרושים/ות
0506388152

510 ב-מחיר מועדון

קמח
1 ק”ג

הטחנות הגדולות

פסטה
500 גר’

טעמן
גלידה פינוקים

נסטלה

2990 

קפה רד מאג
200 גר’

עוף שלם קפוא
מס’ 3

לק”ג מחיר מועדוןמחיר מועדוןמחיר מועדוןמחיר מועדון 51017902390 ב-
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