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בלעדי: שיחות השכנוע של נתניהו עם שרי הקבינט נחשפות:

"קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת דבר" 
עם  להסכם  שהוביל  ומתן  למשא  נתניהו  גרסת 
הקבינט  שרי  באוזני  השבוע  הושמעה  טורקיה 
דווקא  מאוזן,  תקשורתי  לסיקור  זכתה  ולא 
ההצבעה  לקראת    הישראלית  בתקשורת 
ניחום  את  נתניהו  ניצל  בקבינט,  )רביעי(  היום 
את  לשכנע  כדי  כהן  הגר"ש  מרן  בבית  האבלים 
חבר הקבינט דרעי לתמוך בהסכם   דרעי לקו 
רגישה  בסביבה  בתבונה  פעל  "נתניהו  עיתונות: 
שהוא  טובות  מילים  כך  על  לו  ומגיעות  ונפיצה 
לפוליטיקה בי"ס   / בצדק"  שלא  מקבל,  לא 

בש"ס מסמנים את היעד הבא:  הדרת חרדים ומזרחיים בתאגיד החדש / בי"ס לפוליטיקה

בא לנחם ויצא מנוחם. נתניהו עם הגר"ש כהן ודרעי                                                       )צילום: יעקב כהן(

'תמך' בתעסוקת הנשים החרדיותהמהפכה התפישתית שחוללה עמותת פרויקטים בעמותה, מספרות על ירושלים של 'תמך' ומירי גרין, רכזת יעל זלץ, מרכזת הפעילות בהאב שיינדי באבד, מנכ"לית עמותת 'תמך', 

תחשבי שוב. המדריך לך צורך בייעוץ עסקי? גם את חושבת שאין עצה טובה
לאשת העסקים 

החרדית

צריך כדי להצליחהסמנ"כלים שכל עסק על שיטת שלושת גיטי ויספלד מספרת על שלושה דברים

כיצד ללכוד את תשומת עם עצות שימושיות יעל זלץ, יועצת ארגונית עם כל הלב
לב הלקוח

שומרים על 
ולהתחיל לעבוד את מקום העבודה האם זה אפשרי לעזוב עצמאות
כפרילנס?

העיתון הכלכלי של הציבור החרדי

להצלחה  כל הדרך

מוסף מיוחד לקראת כנס 'תמך'  סיון תשע"ו

'תמך'לרגל כנס מוסף מיוחד זה מצורף לעיתון 

2,444 דירות במסגרת 
פינוי-בינוי בבת ים 
השבוע אישרה הוועדה המחוזית לתכנון 

ובנייה 4 תוכניות התחדשות עירונית 
שיוסיפו לעיר 1,970 יחידות דיור חדשות 

 הוועדה המקומית אישרה אף היא 
תוכנית פינוי-בינוי להקמת 150 דירות 

נוספות  / עמוד 4

 המקובל נהרג 
בתאונת דרכים
אבל בבית דגן: הרב המקובל מימון רווח 
זצ"ל נדרס למוות  הרב רווח זצ"ל חזר 
מעריכת חופה בראשון לציון, נפצע אנוש 

ממכונית חולפת, ומותו נקבע בבית החולים 
 ביישוב בית דגן בו כיהן כרב, התעטפו 

באבל כבד / עמוד 4

לילות שקטים גם 
בחופשת הקיץ

החברה לביטחון בראשון לציון תקיים 
סיורים, תצפיות ופעילות בגינות 

הציבוריות ומוסדות הציבור, לרגל 
חופשת הקיץ / עמוד 6

56
עמודים



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:30-20:00 ו’ 9:00-14:00





בחולון בת ים כ"ד בד תש"ע 1210/3/10    כ"ד בסיון תשע"ו 430/6/16 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
רונן להט, מיכל יפרח, קארן כהן

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

המקובל נהרג בתאונת דרכים
אבל בבית דגן: הרב המקובל מימון רווח זצ"ל נדרס למוות  הרב רווח זצ"ל חזר מעריכת חופה בראשון לציון, 

נפצע אנוש ממכונית חולפת, ומותו נקבע בבית החולים  ביישוב בית דגן בו כיהן כרב, התעטפו באבל כבד

מאת: יעקב פלדמן

הרב  הצדיק  המקובל  דגן:  בבית  טרגדיה 
האחרון  שני  ביום  נהרג  זצ"ל  רווח  מימון 
דרכים  בתאונת  שנפגע  לאחר  טראגי,  באורח 

קשה בראשון לציון.
סיים  שהרב  לאחר  אירעה  הקשה  התאונה 
לציון.  בראשון  שנישא  לזוג  חופה  לערוך 
לאחר החופה בנו הלך להביא את הרכב, ואז 
רכב,  ידי  על  נדרס  המקובל  בנו,  עיני  לנגד 

כשבני משפחתו נמצאים באולם השמחות.
הרב חצה את הכביש במעבר חציה, ברחוב 
רכב  ידי  על  נדרס  בראשל"צ,  המכבים  דרך 
ונפצע  מתחתיו  נלכד  בצומת,  שחלף  מרצדס 
חילצו  כיבוי  וצוותי  ההצלה  כוחות  אנושות. 
אותו מהמקום ופינו אותו לבית החולים אסף 
נאבקו  החולים  בבית  אנוש.  כשמצבו  הרופא 
נגזרה  אך  טראומה,  בחדר  חייו  על  הרופאים 

הגזירה והרופאים נאלצו לקבוע את מותו.
כי  נמסר  הרופא'  'אסף  החולים  מבית 
טראומה  בחדר  הרופאים  ניסיונות  "למרות 
להיאבק על חיי הפצוע מתאונת הדרכים בדרך 

מכבים בראשל"צ - לצערנו, הוא נפטר".

עם היוודע הבשורה הקשה, התעטף היישוב 
בית דגן באבל כבד. "אנחנו המומים למשמע 
הבשורה המרה. הרב היה תלמיד חכם, נערץ 

על כל התושבים ושמו יצא למרחקים", אמר 
גדול  היה  "הרב  כי  והוסיף  התושבים,  אחד 
איש  לכל  לסייע  נדירה  חכמה  ובעל  בתורה, 

בעצה ותבונה".
הרב מימון רווח זצ"ל שימש כאחד מרבני 
היישוב 'בית דגן' הסמוך לראשון לציון. הוא 
רבי  לאביו  תרצ"ד  כסלו  בי"ב  במרוקו  נולד 

אליהו ז"ל ואמו מרת שמחה ע"ה. 
רבי  סאלי'  'בבא  סדנא  ממקורבי  היה  הוא 
והיה  בנתיבות,  זיע"א  אבוחצירא  ישראל 
הטמון  יעקב'  ה'אביר  של  לקברו  רבות  נוסע 

בדמנהור שבמצרים שם היה עושה מופתים. 
לקרב  ופעל  המקום  כרב  שימש  דגן  בבית 
הקים  דגן  בבית  שבשמיים.  לאביהם  יהודים 
שיחרו  ורבים  טהרה  ומקווה  גדול  כנסת  בית 

לפתחו מכל הארץ לבקש ישועות ולהתברך. 
כי  השבוע  סיפר  ברכתו  ממבקשי  אחד 
הכירהו  שלא  אנשים  פוגש  היה  הוא  "כאשר 
כך  לך  יש  להם  אומר  היה  מיימון  הרב  כלל, 
וכך ילדים.  אנשים שהיו אצלו יצאו מופתעים 
עליהם  להגיד  ידע  הוא  מכוחותיו  והמומים 

בדיוק מה הם ועל משפחתם". 
שלישי  ביום  למחרת,  התקיימה  הלוויתו 
מבית  ויצאה  הצהריים,  אחר   16:00 בשעה 
העלמין  לבית  דגן  בבית  יצחק'  'אהל  הכנסת 

המקומי שם נטמן.

2,444 דירות במסגרת פינוי-
בינוי בבת ים 

השבוע אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 4 תוכניות התחדשות עירונית שיוסיפו לעיר 1,970 יחידות 
דיור חדשות  הוועדה המקומית אישרה אף היא תוכנית פינוי-בינוי להקמת 150 דירות נוספות

מאת: אהרן נצר

התחדשות עירונית בבת ים: הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה במחוז תל-אביב אישרה השבוע 
4 תוכניות בבת ים במסגרתן ייבנו 2,444 דירות, 
המהוות תוספת של 1,970 יחידות דיור חדשות 
שטחי  של  מ"ר  אלף   27 ייבנו  כן,  כמו  לעיר. 

מסחר ועוד 16 אלף מ"ר של שטחי ציבור.
יוספטל,  בציר  פינוי-בינוי  תוכנית  במסגרת 
יחידות   1,010 יבנו  ובמקומן  דירות   240 יפונו 
מבנים   5 מגורים:  מבני  ב-6  חדשות  דיור 
שלהם  הקרקע  שבקומות  קומות,   32-40 בני 
ציבוריים;  או  מסחריים  שימושים  יתאפשרו 
ובניין נוסף שיכלול 10 קומות למשרדים ועוד 
ציר  על  נוספים  בבניינים  למגורים.  קומות   30
הכוללת  עיבוי-בינוי,  תוכנית  תתבצע  יוספטל 
דיור חדשות לבניינים  יחידות  תוספת של 246 
הקיימים )442 דירות קיימות במתחמים אלה(. 

התוספת תעשה על ידי הקמה של שתי קומות 
וכן קומות חלקיות על הגג.

ממוקם  שאושר  נוסף  פינוי-בינוי  פרויקט 
יהרסו  ובמסגרתו  הצפוני,  העיר  שער  בשכונת 
בלפור,  ברחובות  אחד  ומחסן  מגורים  מבני   8
במקומם  שינלדר.  ואוסקר  הולצברג  שמחה 
דירות   564 שיכללו  חדשים  מבנים   6 ייבנו 
דיור  יחידות   431 של  תוספת  המהוות  חדשות 
יהיו  הדיור  מיחידות   5%-10% הקיים.  למצב 
יהיו  ו-20%  מוגבלויות  עם  לאנשים  נגישות 
קטנות בשטח של 68 מ"ר לטובת זוגות צעירים. 

בנוסף, ייבנה מבנה למסחר ולמלונאות.
בנייני   4 להיהרס  עתידים  ביל"ו  במתחם 
מגורים ומבנה מתנ"ס, ובמקומם ייבנו שני מבני 
מגורים חדשים בני 39 קומות ומבנה ציבורי עם 
10 קומות. על פי התוכנית, הממוקמת ברחובות 
 374 יוקמו  הולצברג,  ושמחה  בלפור  ביל"ו, 
דיור  יחידות   273 של  תוספת  המהוות  דירות 

יתוכננו   10%-5% מתוכן  הקיים.  למצב 
מוגבלויות  עם  לאנשים  נגישות  דיור  כיחידות 
 80 עד  קטנות בשטח של  דיור  יחידות  ו-20% 
מ"ר. במתחם ברחוב הבנים אושר שינוי ייעוד 
השטחים והקמתם של שני בנייני מגורים חדשים 
וכן בניין נוסף שייבנה מעל מרכז מסחרי. בסך 

הכל יכללו בניינים אלה כ-250 דירות חדשות.
הוועדה  ידי  על  שאושרה  נוספת,  תוכנית 
סיני, מאפשרת  בעיר במתחם מבצע  המקומית 
הריסת שני בניינים בני 4 קומות עם 32 דירות, 
 150 עם  קומות   9-17 בני  בניינים   3 לטובת 
יחידות דיור חדשות. מדובר בפרויקט המשותף 
לבעלי הדירות במתחם בייצוג החברה לפיתוח 
ניהול  חושן  וחברת  עירונית  והתחדשות 
התכנון  ועל  ים,  בת  עיריית  לבין  פרויקטים 
ממשרד  שנהב  גיל  אדריכל  מופקד  האדריכלי 
של  המשפטי  היועץ  אדריכלים.  שנהב  כנען 

בעלי הדירות הוא עו"ד יריב בר-דיין.  הריסת בניין במסגרת 'פינוי בינוי'

זירת התאונה והרב מיימון רווח זצ"ל



נועם 1 - מיני בר יחודי בעל פטנט רשום, המותר לשימוש בשבת במים החמים והקרים. 
המכשיר בעל טכנולוגיה חדשנית בלעדית הנוחה לשימוש וכשרה למהדרין מן המהדרין 
בכשרות המהודרת של הבד"ץ יורה דעה ומכון מדעי טכנולוגי להלכה של הרב הלפרין.

צלצלו עכשיו: 8510*
מים קרים וחמים בשבת

פטנט רשוםבכשרות מהודרת

משווק מורשה 

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

'נועם 1'
מים חמים וקרים בשפע לעונג שבת אמיתי

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת
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מאת: מנדי קליין

מועצת העיר חולון אישרה בימים האחרונים 
בהצעה   .2017 לשנת  הארנונה  צו  הצעת  את 
חריגים  לשינויים  בקשות  כמה  הועלו  השנה 
לרווחת  הקלות  מתן  לשם  וזאת  הארנונה  בצו 
שהועלו  נוספות  לבקשות  במקביל  התושבים, 

במסגרת צו הארנונה בשנים קודמות.
ביקשה  לא  העירייה  כי  עולה  הצו  מן 
העלאה חריגה גורפת  של הארנונה למגורים, 
היתר,  בין  הפנים.  משרד  להנחיית  מעבר 
הוחלט להוסיף תת סיווג חדש, במסגרתו נכס 
שמצוי  ומסחר  שירותים  למשרדים,  המשמש 
ומעלה בכל רחבי העיר,  10 קומות  בן  בבניין 
יחויב בתעריף מופחת כנהוג באזור ב' בסיווג 
עידוד  לשם  זאת  ומסחר.  שירותים  משרדים, 
הקמת מבנים גבוהים בסיווג זה וניצול הקרקע 
מבנים  בניית  שכן  העיר,  בכל  מיטבי  באופן 
רבי קומות תעודד את פיתוח העיר ותאיץ את 
אפשרויות התעסוקה לתושבי חולון והסביבה. 

בנוסף, אישרה המועצה להחיל תעריף גבוה 
למבנה של מפעלים מסוכנים שבהם מאחסנים, 
מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים 
מכיוון  זאת  כאלה.  חומרים  של  פסולת  או 
שקיומו של מפעל מסוכן בתחום העיר מחייב 
על  הדוק  לפיקוח  מרובים  משאבים  הקצאת 
הצדקה  כל  אין  ומשכך,  העסק  ותפעול  רישוי 
שנטל כספי כבד זה יוטל על כלל הציבור ולא 
על הבעלים של המפעל הנהנים מרווחיו. כמו 
כן, עודכנו הנחות בארנונה לחיילים מתנדבים 
בשירות הלאומי בשיעור של 50% עד 100%, 

בהתאם לקריטריונים.
בתחום  בנכס  ומחזיקים  תושבים  כי  יצוין 
אישי  באופן  יקבלו  חולון  עיריית  שיפוט 
הודעה מפורטת לגבי כל השינויים המתבקשים 
כל   .2016 יולי  חודש  במהלך  חריג  באישור 
הפנים  למשרד  יועברו  והשינויים  הבקשות 
לאחר  אישור.  קבלת  לשם  האוצר  ולמשרד 
קבלת האישור הם ייושמו החל מתחילת שנת 

המס 2017.

מועצת העיר חולון אישרה 
את צו הארנונה לשנת 2017

העירייה לא ביקשה 
העלאה חריגה גורפת 
של הארנונה למגורים 

● נוסף תת סיווג 
חדש שמטרתו לפתח 
אפשרויות תעסוקה 

לתושבי חולון
עיריית חולון. צילום: אלי נאמן

לילות שקטים גם 
בחופשת הקיץ

החברה לביטחון בראשון לציון תקיים סיורים, תצפיות 
ופעילות בגינות הציבוריות ומוסדות הציבור, לרגל 

חופשת הקיץ 

מאת: אהרן נצר

בשיתוף  ציבורי  וסדר  לביטחון  החברה 
יקיימו  לציון  פעולה מלא עם משטרת ראשון 
בגינות  מוגברת  ופעילות  תצפיות  סיורים, 

הציבוריות ובמוסדות ציבור.  
שקט"  "לילה  תוכנית  תופעל  השנה  גם 
משטרת  בשיתוף  לביטחון  החברה  של 
ישראל שמטרתה לשמור על הביטחון והסדר 
הציבורי בעיר במהלך חופשת הקיץ. התוכנית 
שהוכיחה את עצמה בכל שנה בחופשות החג 
והקיץ מאפשרת תגובה מהירה ויעילה בטיפול 
אלימות  הציבוריות,  בגינות  רעש  מפגעי 
ידי  על  וזאת  )וונדליזם(,  רכוש  של  והשחתה 
ביצוע סיורים, תצפיות  ופעילות מוגברת בימי 
תחילת  עם  השבוע,  החלה  התוכנית  החופש. 
החופש, ותסתיים עם תום החופשה. כפי שהיה 
חלק  ישראל  משטרת  תיקח  שעברה,  בשנה 
פעיל במניעת עבירות הפוגעות באיכות חייהם 
בקהילה.  יותר  מעורבת  ותהיה  התושבים  של 
אגף סיור ושיטור בחברה לביטחון ערך עבודת 
העירוני,  המוקד  שיל"ת,  נציגי  בשיתוף  מטה 
ומשטרת ראשון לציון, למיפוי האתרים בעיר 
ורמת  פי מאפיינים  על  לפורענות"  ה"מועדים 

המטרד. 
לאחר המיפוי, חולקה העיר לפי 26 תאי שטח 
נבחרים, כאשר בכל תא שטח יוצב סיור ממונע 
לגרום  שיכולה  ופעילות  התגודדות  שימנע 
למטרדי רעש ו-וונדליזם. שעות הפעילות של 
 23:00 מהשעה  יהיו  והמאבטחים  המפקחים 
עד 03:00, ובמקרים חריגים תוארך הפעילות 
לפי הצורך. בידי הצוות סמכויות נרחבות עד 

לכדי החרמת ציוד הגברה.
רז  העירייה,  ראש  מקום  וממלא  סגן 
לבטחון,  החברה  בתיק  המחזיק  קינסטליך 
אתגרים  עמה  מביאה  הקיץ  "חופשת  כי  אמר 
רבים, אנו מעבים את הכוחות לטובת הגשמת 
 – קמה  שקט'  'לילה  תכנית  שלשמה  המטרה 
העיר.   תושבי  של  החיים  איכות  על  שמירה 
רבות  ותרמה  עצמה  את  הוכיחה  התוכנית 
התושבים  של  חייהם  איכות  על  לשמירה 

במהלך החופשות".
נחמני,  מוטי  לביטחון,  החברה  מנכ"ל 
היא  הקיץ  חופשת  כי  יודעים  "אנו  הוסיף: 
להם  לאפשר  רוצים  ואנו  הנוער  לבני  חגיגה 
ליהנות, אך יחד עם זאת, לא להפריע לתושבי 

העיר בשעות הלילה המאוחרות".

פרס שר הבריאות לשנת 2016
 לפרסומי איכות בתחומי הבריאות והרפואה

וכן הרפואה וההלכה 

שר הבריאות והנהלת משרד הבריאות מכריזים על תחרות בנושא פרסומי איכות 
הנוגעים לתחומי הבריאות והרפואה וכן בתחום הרפואה וההלכה.

לתחרות בתחום הבריאות והרפואה יוכל לגשת כל מי שחיבר מאמר מדעי או ספר 
שהתפרסם בין השנים 2012-2016. ובתחום הרפואה וההלכה כל מי שחיבר ספר 

בין השנים 2012-2016.

איכות  הינם:  ורפואה  הבריאות  בתחום  העבודות  להערכת  הקריטריונים 
הפרסום בהיבט המקצועי; איכות הפרסום בתרומתו לקידום הבריאות והרפואה; 

איכות הפרסום מבחינת חדשנות בעולם הרפואה.

שוויוניות  הציבור;  בריאות  והרפואה:  הבריאות  בתחום  מומלצים  תחומים 
מונעת;  רפואה  בריא;  חיים  אורח  בריאות;  צרכנות  בארץ;  הבריאות  במערכת 
רפואה וסביבה; שיקולי עלות תועלת במערכת הבריאות והערכות משק הבריאות 

לאתגרים של מחר.

הקריטריונים להערכת העבודות בתחום רפואה והלכה הינם: איכות הפרסום 
בנושאי  הדנים  הלכתיים  מחקרים  התורנית;  בספרות  ותרומתו  ההלכתי  בהיבט 
בהלכה  לבריאות  הקשור/ים  נושא/נושאים  של  יסודיים  סיכומים  והלכה;  רפואה 

מכל היבטיו; שאלות ותשובות הדנים בנושאי רפואה. 

תחומים מומלצים בתחום הרפואה וההלכה: היבטים הלכתיים בקצות החיות 
אתיות  דילמות  הלכתיים של  היבטים  איברים;  והשתלות  תרומות  ומוות(;  )לידה 
ותורניים  והנפש בהיבט ההלכתי ושאר עניינים הלכתיים  ברפואה; שמירת הגוף 

הדנים בהלכות רפואה.

בכל אחד משני התחומים יוקצו שלושה פרסים: 
הפרס הראשון בסך 50,000 ש"ח 

הפרס השני בסך 20,000 ש"ח 
והפרס השלישי בסך 10,000 ש"ח

להגשת הפרסומים לחברי וועדת הפרס, יש להעביר את החיבור
בארבעה עותקים ולמלא 'טופס הגשה' באמצעות פניה למזכיר הוועדה,

הרב טוביה פריינד, בדואר אלקטרוני: IPM.POST@MOH.GOV.IL או בפקס: 02-5655993

הגשת הפרסומים לוועדה עד לתאריך 31.7.2016
 

בפניה יש לציין פרטים מלאים וכתובת למשלוח חוזר של 'טופס הגשה' ו'תקנון הפרס'.

משרד הפנים

 

בחוף שבו לא תשמעו את קריאות המציל,
קחו בחשבון שהמציל לא ישמע את הקריאות שלכם.

שמרו על הכללים לרחצה בטוחה: 
מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל• 
נשמעים להוראות המציל• 
מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות • 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית
שמים לב לצבע הדגל• 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים היכנסו: 
yam.org.il

אין אדם נכנס למקום סכנה!
אם אין מציל לא נכנסים!
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

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

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

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

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 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

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  טיסה חדשה במבצע

 28/7  ההרשמה בעיצומה

 תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב:
25/8 ,22/8 ,16/8 ,15/8 

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

30/8 ,29/8 ,25/8 ,22/8 ,21/8 ,18/8 ,15/8



השר ליצמן נושא דברים בכנס

         כ"ד בסיון תשע"ו 30/6/16בחולון בת ים128

שר הבריאות ח"כ הרב יעקב ליצמן:

"מכל העולם 
באים ללמוד 

בריאות מישראל"
את הדברים אמר שר הבריאות בפני מאות משתתפים 
ביום עיון לחשיפת שירותי בריאות הנפש לקהילה 

שהתקיים ע"י משרד הבריאות ו"עזר מציון"

מאת: אלי שניידר

ביום  חלק  נטלו  משתתפים  מאות  כשבע 
עיון בנושא שילוב כוחות בתהליך ההחלמה 
לקהילה  הנפש  בריאות  שירותי  וחשיפת 
והחרדית, ע"י משרד הבריאות, הגב'  הדתית 
ועמותת  רחל שטרן רכזת סל שיקום מחוזית 
הנותנים  נוספים  ארגונים  ו-13  מציון"  "עזר 
הנפש  נפגעי  לאוכלוסיית  שיקום  סל  שרותי 
נערך  העיון  יום  בקהילה.  משפחותיהם  ובני 
משרדו,  ובכירי  הבריאות  שר  בהשתתפות 
בשירותי  השר  שהשיק  הרפורמה  לרגל 

בריאות הנפש שנחלה הצלחה מרובה.
זאב  הרב  המנחה  ע"י  נפתח  העיון  יום 
"כידוע,  כי  שציין  מציון",  מ"עזר  שכטר, 
שילוב במסגרת הקהילה מאפשר למתמודדים 
ולהיות   יותר  טוב  להחלים  נפש,  מחלת  עם 
של  השונות  האפשרויות  מהקהילה.  חלק 
התמודדויות עם מחלות הנפש התרחבו מאוד 
החידושים  עם  ההיכרות  הרפורמה,  בעקבות 
תהליך  בקידום  מאוד  מסייעת  וההתפתחויות 

ההחלמה. 
ועזר  שיקום  סל  שירותי  הבריאות,  משרד 
לחשוף  במטרה  העיון  יום  את  הגו  מציון 
ואנשי  המקצוע  אנשי  הרחב,  הציבור  את 
לטיפול  האפשרויות  למגוון  בקהילה,  מפתח 
את  ולצמצם  נפש  מחלת  עם  במתמודד 
מיגור  את  לקדם  הנפש,  מנפגעי  ההתרחקות 

'מחלת הסטיגמה'".
לבריאות  מהחוג  רואה,  דיויד  פרופסור 
ומרצה  חיפה  באוניברסיטת  קהילתית  נפש 
ב'מבחר', התמקד בחדשנות ותקווה בתהליכי 
השיקום וההחלמה. בשלב זה נשמעו ארבעה 
במסר  התמודדויות,  של  מרגשים  סיפורים 
הסיפורים  את  להחלמה!  סיכוי  יש  ברור: 
ביהמ"ד  רב  אורנשטיין,  אליהו  הרב  סיפרו, 
השיקומי מעלות. אריאל יצחקי, מנהל הוסטל 
שערי אורה, שירותי הדיור מרפא לנפש. אלי 
ימיני, רכז תעסוקה נתמכת בבית חם. אילן בן 

מאיר, רכז חונכות שיקומית בעזר מציון.

 מהפכה בתחום בריאות הנפש

מפי  נשמעה  מרתקת  מקצועית  הרצאה 
לבריאות  המרכז  מנהל  זלצמן,  גיל  פרופסור 
המוח  במדעי  חידושים  בנושא  גהה,  הנפש 

ושירות מלחמה בסטיגמת הפסיכיאטריה.
"עזר  יו"ר  את  המנחה  זימן  מכן  לאחר 
"קהילה  כי  ואמר  צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון" 
חסד  עולם  החלש,  את  דוחה  אינה  בריאה 
הנפש.  מתמודדי  לקהילת  גם  כך  ייבנה, 
והוכיחה  חסד  על  אמונה  החרדית  הקהילה 
את עצמה שיש בכוחה לתת מענים יצירתיים 
בתהליך  לקהילה  רבה  חשיבות  יש  רבים. 
מנצח.  כוחות  שילוב  הוא  והעיקר  השיקום, 
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון'  'עזר  כיו"ר  לנו  מי 
חשיבות  את  שלם  לדור  ומנחה  שחינך 

הצמיחה הקהילתית". 
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון"  "עזר  יו"ר 
לבוא  לאנשים  בקריאה  בדבריו  התמקד 

בריאות  את  אופן  להזניח בשום  ולא  לטיפול 
הנפש. "לא להמתין שחלילה יתפתחו דברים, 
עגמת  לחסוך  ובכך  בזמן  לטפל  לבוא  אלא, 
בדבריו  ולבני משפחתו".  למטופל  רבה  נפש 
הודה מאוד לאנשי משרד הבריאות ובראשם 
של  מהפכה  שחולל  ליצמן,  יעקב  הרב  לשר 

ממש בכל נושא בריאות הנפש.
מקצועי  פאנל  נערך  ארוכה  שעה  במשך 
הנהלת  חבר  שטרן,  שלמה  הרב  בהשתתפות 
עזר מציון וראש ישיבת אורחות חיים; ישראל 
פרויקטים  קידום  בעמותת  חונך  קונופניצקי, 
אבן,  זאב  יצחק  חם;  בבית  ורכז  שיקומיים 
מירושלים; ד"ר מיכאל בונצל, רופא במרפאת 
מתאם  סנדמן,  וידידיה  הישועה  מעיני  חיבה 
טיפול בחברת דיאלוג, אשר השיבו לשאלות 
מקצועיות שנשאלו ע"י בני המשפחות במרכז 
הייעוץ של עזר מציון. הפאנל התקיים לבקשת 
לשמוע  ביקש  אשר  בנוכחותו,  הבריאות  שר 

את השאלות שנשאלו ע"י המשפחות.
בתום הפאנל קידם המנחה את שר הבריאות 
ח"כ הרב יעקב ליצמן, ידיד ושותף נאמן לעזר 
הרפואה  בשירותי  מהפכה  שחולל  מציון, 
בישראל ובפרט בשרותי בריאות הנפש, ונתן 
הטיפולים  בסל  לכת  מרחיקות  אפשרויות 
המשפחה  במסגרת  מנצח  כוחות  בשילוב 
בפני השר את המידעון  הוא הציג  והקהילה. 
שירותי  כל  את  הכולל  מציון  עזר  שהוציא 
הפועלים  הארגונים  כלל  ע"י  הניתנים  הנפש 

בתחום. 
הרב  ח"כ  הבריאות  שר  הדגיש  בדבריו 
זו כמו כל מחלה.  כי "בריאות הנפש  ליצמן, 
לה  מודע  שאני  הסטיגמה  בעיית  את  ישנה 
באים  העולם  מכל  קשה.  בעיה  והיא  היטב 
ועזר  מישראל,  הבריאות  נושא  את  ללמוד 
את  מקדימה  שתמיד  הנחשון  היא  מציון 
והרב  דשמיא  סייעתא  יש  הבריאות,  שירותי 

חנניה צ'ולק עשה עבודה מדהימה".
אחריו דיבר ראש עיריית בני ברק הרב חנוך 
זייברט, המסייע באופן תמידי לעבודת הקודש 
של "עזר מציון" וגם עתה סייע רבות לקיומו 
זייברט,  הרב  אמר  בדבריו,  האירוע.  של 
הזקוקים  רבים  אנשים  בינינו  "מסתובבים 
בגלל  הולכים  ולא  הנפש  בנושא  לטיפול 
חששות ופחדים וסיבות רבות. מי שהרים את 
הוא  הנפש  נושא  לכל  השיקום  של  הכפפה 
'עזר מציון'. אני לא יודע איך אדם אחד, הרב 
הרבה,  כך  כל  ולעשות  להקים  יכול  צ'ולק, 
ולשר  צ'ולק  לרב  מאוד  להודות  מבקש  אני 
העושים  אנשים  שני  ליצמן,  הרב  הבריאות 

כ"כ הרבה למען הכלל".

ניאל שירמאת י
 

ישראלים רבים, שומרי כשרות ודתיים, 
חולמים לטוס מדי קיץ לחו"ל למקום יפה, 
לנוח  יוקרתי,  במלון  להתארח  פסטורלי, 
כשר  מאוכל  ולשבוע  לסעוד  ולהתפנק, 
וטעים, ולהנות מטיולים מעניינים למקומות 
מרתקים. נשמע פשוט? ובכן כפי שמטיילים 
רבים גילו במהלך השנים, יש חופשה, ויש 
חופשה מושלמת. לחופשה מושלמת נוסעים 
רק עם המקצוענים ביותר – לכן מומלץ לטוס 
רק עם חברת תיירות ותיקה, מוכרת, ובעלת 
ניסיון רב. לחברת שינפלד תיירות ניסיון של 29 
שנים בתחום החופשות הכשרות לחו"ל, ולכן 
שנה אחר שנה הם נבחרים שוב ושוב על ידי 
אלפי לקוחות בתור חברת הנופש המוצלחת 
ביותר. שינפלד קשובים מאד ללקוחותיהם, 
וכל הזמן ממשיכים לשפר, לחדש ולהתחדש. 

המלונות והמיקומים הטובים ביותר
שינפלד זה יותר משם. שינפלד זו חותמת של 
מצויינות. בתי המלון שהם בוחרים בכל שנה 
מבין עשרות ומאות אפשרויות ברחבי אירופה – 
הם בתי המלון הנחשבים ביותר, ברמת היוקרה 
הגבוהה ביותר. לשם כך מזה מספר שנים 
בורחים בשינפלד לשתף פעולה בהצלחה 
גדולה ב"ה עם רשת הילטון העולמית. רשימת 
היעדים הולכת וצומחת משנה לשנה, והיום 
נמנים עליה הילטון דרזדן, הילטון ברטיסלבה 
סופיה.  הילטון  הקיץ  של  החדש  והמלון 
בתי המלון נמצאים במיקומים המוצלחים 
ביותר מבחינת יציאה לטיולים. למשל, בשתי 
בהילטון  הקיץ,  של  החדשות  החופשות 
מתאפשר  סופיה,  ובהילטון  ברטיסלבה 
מדהימים  כוכב  לטיולי  לצאת  לנופשים 
במספר מדינות ובעשרות יעדים פופולריים 
ומעניינים. מהילטון ברטיסלבה ניתן לטייל 
– אוסטריה, צ'כיה,  לארבע מדינות שונות 
הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה אפשר 
לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה וסלוניקי 
ביוון. בעצם, כל חופשה מכילה בתוכה מגוון 
גדול של אפשרויות ומקומות שונים לבקר בהם, 
ובערב לחזור לאכול ולישון בנוחות המפנקת 

של הילטון. 

האוכל עושה את החופשה
המטבח הטעים, הביתי, עם הכשרות המוקפדת, 
העושר הבלתי נגמר של סוגי מאכלים יהודיים 
מעדות המזרח ואשכנז, הניחוחות המעלים 
זכרונות מתוקים מבית ההורים - זו החווייה 
שזוכים לה אורחי שינפלד בחופשת הקיץ. 
הקיץ בברטיסלבה ובסופיה יהנו הנופשים 
מארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא. בחדרי האוכל המפוארים של 
הילטון יהיו ברים ענקיים של בשרים, דגים, 
מרקים, סלטים וקינוחים מדהימים הכוללים 
עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בין הארוחות 
במהלך היום יעמוד במלון הטרקלין האירי 
שיגיש מבחר עוגות טעימות, קינוחים, פירות 
משקאות  וגם  וחמה,  קרה  ושתייה  טריים 
אלכוהוליים וקוקטיילים מפתיעים. הכשרות 

בהשגחת הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 

שינפלד - חותמת של מצויינות
שינפלד תיירות, בעלת 29 שנות ניסיון בתחום, 
עושים את המקסימום כדי שאתם, הנופשים, 
תרוויחו ותהנו בגדול. זה קורה בזכות רמת 
המקצועיות והמיומנות הגבוהה, הניסיון העצום 
ודרך הניהול הקפדנית.  בהפקת חופשות, 
חופשה מושלמת דורשת יכולות ניהול, ארגון 
ולוגיסטיקה מורכבים, זהו תהליך שמחייב 
שנים של ניסיון, ידע מקיף והמון אנשי צוות 
מיומנים. רק לשינפלד יש את היכולות לדקדק 
בפרטים הקטנים של הפקת החופשה, ואת 
כוח האדם המתאים למשימה. לכן, מאות 
לקוחות בוחרים בהם ומגיעים תמיד לאותה 
המסקנה: חופשה עם שינפלד היא החופשה 
ביותר.   הטוב  את  שרוצה  המושלמת  למי 

החופשה המושלמת
למי שרוצה 

את הטוב ביותר



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

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

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!
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מאת: חיים רייך

לאו,  דוד  הרב  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב 
שתבחן  ועדה  חודשים  כשלושה  לפני  מינה 
הכשרות.  במערך  לשיפורים  האפשרויות  את 
כתב  פי  על  שתפקידה,  בוועדה  המדובר 
"לבחון  הראשי,  הרב  חתום  עליו  ההסמכה 
הכשרות  למערך  הנוגעים  היבטים  מכלול  את 
בישראל, ולהציע דרכים לשנות או לתקן במידת 

הצורך את ההסדרים הקיימים במערך זה".
הרב הראשי הקים את הוועדה, מתוך מטרה 
בישראל  הכשרות  במערך  לשיפורים  להביא 
הרבנויות  בידי  מלא  באופן  מתופעל  שכיום 

המקומיות ברחבי הארץ.
כעת נחשף, כי על פי אחת ההצעות הנמצאות 
מכל  למעשה  תצא  הרבנות  השולחן,  על  כרגע 
התחום של מתן כשרויות לעסקים ברחבי הארץ 
הפרטיים  הכשרות  גופי  יקבלו  זאת  ובמקום  
מהרבנות  רישיון  דומים(  וגופים  )בדצי"ם 

עסק,  לבתי  כשרות  תעודות  להעניק  הראשית 
על  ותפקח  כרגולטור  תשמש  הרבנות  בעוד 
שהם  לוודא  כדי  הדוק,  באופן  כשרות  הגופי 
תהיה  לרבנות  הכשרות.  על  כראוי  מפקחים 
יכולת להטיל עיצומים כספיים, הסרת תעודות 
לגופי  רישיונות  ושלילת  העסק,  לבתי  כשרות 
כשרות שלא יעמדו בתנאים ההלכתיים שהציבה 

הרבנות.
גם  לפתרונה  תבוא  הזאת  ההצעה  באמצעות 
סוגית יחסי משגיח-מושגח שיוצרים כיום ניגוד 
שמקבל  המשגיח  לבין  העסק  בעל  בין  עניינים 
דבר  העסק,  מבעל  ישיר  באופן  משכורתו  את 

הזוכה לביקורת כבר שנים ארוכות.
דרמטי  בשינויי  מהווה  המדוברת  ההצעה 
לעומת המצב הקיים, שכן מאז הקמת המדינה 
מספקת  הארץ  ברחבי  הכשרות  את  היום,  ועד 
הרבנות בעצמה באמצעות הרבנויות המקומיות 
ברחבי הארץ הסובלים מבעיות רבות ומקשיים 

רבים. 

מאת: חיים רייך

הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו 
שליט"א סיים השבוע מסע בן ארבעה ימים 

בקהילות היהודיות בלונדון ובפרברים.
הרב הראשי  בבריטניה, פתח  ביקורו  את 
בפגישה מושכת עם הרב הראשי לבריטניה, 
דנו  פגישתם,  מירוויס. במהלך  אפרים  הרב 
הרבנים על ההשלכות שעלולות להיות כלפי 
בריטניה  מפרישת  וישראל  אירופה  יהודה 
לחזק  בדרכים  דנו   וכן  האירופי  מהאיחוד 
הבא  הדור  בני  בקרב  היהודית  הזהות  את 

באנגליה.
עם  הראשי  הרב  נפגש  מכן  לאחר 
האב"ד  בראשות  לונדון  של  ביה"ד  דייני 
מקיפה  סקירה  ערך  ובהמשך  געללי  הרב 
הנמצאים  והעירובין  הכשרות  במחלקות 

באחריות הקהילה והבי"ד של לונדון.
עם  יחד  הראשי  הרב  סעד  שבת,  בליל 

מאות סטודנטים יהודיים, המתקרבים לדת, 
הלומדים באוניברסיטאות השונות בלונדון. 
המאוחרות  השעות  עד  נמשכה  הסעודה 
הראשי  הרב  שוחח  ובמהלכה  הלילה  של 
ומסורת  יהדות  ענייני  על  הסטודנטים  עם 

יהודית. 
הראשי  הרב  גם  הגיע  מסעו,  במהלך 
לעשרות קהילות ובתי ספר יהודיים, כשבין 
שהינו   J.F.S הספר  בית  נמצא  הספר  בתי 
באירופה  ביותר  הגדול  היהודי  הספר  בית 

ובו לומדים כ-2000 תלמידים. 
הרב  ביקר  בהן  הנוספות  הקהילות  בין 
הראשי היו גם הקהילה הספרדית בלונדון, 

בתי הספר של חב"ד וקהילות נוספות.
במסירת  הראשי  הרב  סיים  ביקורו  את 
למצויינים  בישיבה  תורניים  שיעורים 
בלונדון ובשיעור בכולל לאברכים בראשותו 

של הדיין הרב ארנטרוי.

בלב הסערה סביב פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי

לונדון קיבלה את פניו של הרב הראשי לישראל
בתום מסע בן ארבעה ימים שכלל פגישות עם רבני בריטניה, ראשי הקהילות היהודיות וסעודות ליל שבת עם מאות 

סטודנטים יהודים המתקרבים ליהדות, שב הרב הראשי לישראל

רפורמה מקיפה במערך הכשרות
בקרוב תסיים את עבודתה ועדה מיוחדת שמינה הרב הראשי 
שמטרתה לבחון את האפשרויות לשיפורים במערך הכשרות

הרה"ר הגר"ד לאו בביקורו בלונדון
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 – הטורקית  לעסקה  המדיני-ביטחוני  בקבינט  הרוב  את 
בש"ס  הרב.  בבית  אבלים  מניחום  כשיצא  ידע שהשיג  נתניהו 
לנשיא  המדינה  בכירי  שחלקו  הכבוד  האם  השבוע  התלבטו 
מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן בבית האבל, היה גדול מזה 
שראינו לאחרונה בבית המשתה של הראשון-לציון הגר"י יוסף. 

המסקנה הייתה כמסקנתו של החכם מכל אדם בספר קהלת. 
כל בכירי המדינה, בעבר, בהווה ובעתיד, הגיעו כדי להיראות 
ולהישמע. כשגדעון סער יצא ובתקשורת פורסם שחכם שלום 
שאל אותו "מתי אתה חוזר?", בלשכת ראש-הממשלה הרימו 
להם  שגורם  לש"סניקים  כך  כל  כואב  מה  והתעניינו  גבה 

להתגעגע דווקא לשר הפנים לשעבר.
בלשכת ראש הממשלה נענו בתגובה, כי השר לשעבר שטורד 
הטורקי,  ההסכם  נגד  בחריפות  השבוע  והתבטא  מנוחתם  את 
בסך הכל נשאל לשלומו בשיחת נימוסין, וכשיצא, נתן מי שנתן 
לשאלה התמימה פרשנות מרחיבה, כביכול בשם הרב. במבחן 

התוצאה, המטרה הושגה ובבלפור נרשמה תזוזה.
מוצדקות.  נסיבות  היו  הכלל  מן  וליוצאים  נעדר,  לא  איש 
באלגנטיות  התעניין  לפיד  יאיר  שגם  מספרים  ש"ס  בצמרת 
היכן נשיא המועצת יושב שבעה, אך נרמז בעדינות כי איחוליו 
השר  סגן  של  בנו  בחתונת  אישית.  שיגיע  מבלי  גם  יתקבלו 
איציק כהן נראה לפיד כמו מחותן ראשי, עד שלרגע נדמה היה 
שכהן מכהן כסגן תחת שר האוצר לפיד ולא כחלון. הנוכחות 
הדומיננטית של לפיד בבית המשתה, הספיקה לש"סניקים גם 

בשביל בית האבל.
ניהול המגעים האחרונים עם  כדי  נתניהו שהגיע לנחם תוך 
הרמטית  תמיכה  לסגור  כדי  ההזדמנות  את  ניצל  הטורקים, 

בגוף הממלכתי המוסמך. לא הממשלה, אלא הקבינט המדיני-
העסקה  את  לדחות  או  לאשר  המוסמך  הגוף  הוא  ביטחוני, 

ולנתניהו היה חשוב לדעת מראש שיש לו על מי להישען. 
נתונה   – גחמה  כל  עם  קו  שמיישרים  הליכוד  שרי  תמיכת 
שתקף  מליברמן  מאמץ.  השקעת  ללא  ממילא  אוטומטית  לו 
את הבזאר הטורקי בשבתו על הכיסא הנמוך באופוזיציה הוא 
נתניהו  היהודי  הבית  משרי  פומבית.  תמיכה  לקבל  ציפה  לא 
שיקבלו  לכותרת  בהתאם  יצביעו  הרי  "הם  לדבר.  מצפה  לא 
בידיעות אחרונות", התבטא השבוע בבוז מהול בתסכול, מקור 

בכיר בלשכת ראש הממשלה.
נוספת, של חבר קבינט  נתניהו שהבין כי הוא זקוק לאצבע 
שאינו נמנה על שרי הליכוד, סימן את ידו של דרעי. את העדכון 
הסופי על ההסכם המסתמן הוא העביר לו ישירות, בלי מזכ"צ 
ובלי תיווך של ליצמן, בעת שהגיע לניחום אבלים בבית נשיא 
של  בשמו  גם  ושאל  התעניין  עודכן,  דרעי  החכמים.  מועצת 
תיכלל  הבנים  השבת  האם  ז"ל  הדר  של  אביו  גולדין  שמחה 
דעתו  את  שהניחו  סדורות  תשובות  שקיבל  אחרי  רק  בהסדר. 
ואף  בעד  יצביע  כי  לנתניהו  דרעי  הבהיר  בהמשך(,  )פרטים, 

הגדיר את ההסכם כהישג גדול. ביבי בא לנחם ויצא מנוחם. 

מארס טורקי

כמו  לארדואן  כתרים  לא קשרה  אפילו התקשורת הטורקית 
מקבילתה הישראלית. בטורקיה הדגישו את הוויתור על דרישת 
הסרת המצור. בכותרות הראשיות של העיתונות הישראלית כל 

זה נשכח כלא היה.
ידיעות אחרונות נראה השבוע כמו העיתון הטורקי 'זאמאן' 
"הודאה  ההסכם  את  שכינתה  זועבי  ארדואן.  השתלט  עליו 
באשמה" קיבלה כותרת ראשית עם תמונה מחמיאה. גם גרסת 
טורקיה הודגשה בהבלטה וארדואן קיבל במה גדולה יותר מזו 

שניתנת לנתניהו בישראל היום.
אכן, 'ארדואן זה כאן' אך לא במובן ההשוואתי בין נתניהו 
בתקשורת.  הרף  ללא  לנו  לטפטף  שמנסים  כפי   - לארדואן 
התאגידון  את  גם  ובדרך  היום,  ישראל  את  יש  אולי  לנתניהו 
אבל ברוב כלי התקשורת החופשית, הגרסה הטורקית הועדפה 

השבוע על פני הישראלית.
מהדמות  הגמור  ההיפך  הוא  נתניהו  החוץ  יחסי  בתחום 
הנרפית, חדלת המעש שמציגים שונאיו. את ניהול היחסים מול 
אובמה לאורך שנות הקדנציות המשותפות של השניים אפשר 
לאהוב ואפשר לשנוא, אבל להתעלם מיכולות הניהול אי אפשר. 
ביבי הוביל, התריס, הרתיע והתעמת מול נשיא אמריקאי עוין. 

הדבר היחיד שהוא לא עשה זה להתקפל.
שר בכיר בקבינט שלא נמנה על חוג אוהדי נתניהו, בוודאי 
את  קחו  מרתקת:  ראייה  זווית  השבוע  הציע  לאחרונה,  שלא 
אירוע  ערב  שנים,  לפני שש  וארדואן  נתניהו  היו  המקום שבו 
המרמרה והשוו זאת למצב כיום. ארדואן היה אז בשיא כוחו, 
על סף כניסה לאירופה, מחבר בין מזרח למערב, סולטן שמחדש 
את זוהר התקופה העותומאנית. ביבי לעומתו היה בשיאו של 
משבר מול נשיא אמריקאי בקדנציה ראשונה שהפך את ראש 

ממשלת ישראל מבן יקיר לבן חורג.
האויבים  יחס  להסתבך.  מפסיק  לא  היום,  ועד  מאז  ארדואן 
שלו קפץ ועלה מאפס למאה. הוא הסתכסך עם פוטין, א-סיסי, 
הסעודים, האירופאים, הכורדים והמורדים. המשחק הכפול שלו 
מול דאעש מתפוצץ לטורקים בחצר האחורית. נתניהו לעומתו 
הוא  בתבונה.  התיכון  במזרח  הסיטואציה המשברית  את  ניהל 
יצר עם השריף החדש פוטין ערוץ ישיר, שימר את הברית עם 
מצרים, חיזק את הציר עם סעודיה והאגף המתון בעולם הערבי, 
תחזק את יחסי החוץ עם אירופה השסועה, קרץ ליוון על חשבון 
ובאפריקה.  אמריקה  בדרום  בריתות  יצר  ובמקביל  הטורקים, 

בעוד שבועיים, הוא ייסע לאוגנדה לציון מבצע אנטבה - מסע 
מדינות  עם  בריתות  בבניית  נכונה  השקעה  של  תולדה  שהוא 
על  שמבכה  החופשית,  הישראלית  בתקשורת  ורק  מפתיעות. 
אובדן עצמאותה, לא תמצאו מחמאה אחת על ראש הממשלה.

את הצעדים שעשה נתניהו בתחום יחסי החוץ צריך להעריך 
במידה הראויה, דווקא על רקע היחסים הקשים עם האמריקאים, 
שהורעו בעיקר בגלל זהות היושב בבית הלבן. קל להאשים את 
נתניהו, בסוג של גלותיות, בדרדור היחסים, אבל מי שפתח את 
תפקידו בביקור מזרח תיכוני כשהוא מדלג במופגן על מדינת 
חדל  לא  הוא  היום  ועד  מאז  אובמה.  היה  הישראלית  החסות 
שגם  כדי  שאפשר  מה  כל  ועשה  ביבי  על  דעתו  מה  להבהיר 

השכנים הלא נחמדים שלנו יבינו. 
עם בחירתו של אובמה נדרש נתניהו לסוג של חשיבה מחדש, 
של  היצירתית  לחשיבה  אנפין  בזעיר  אותה  שמדמה  מי  שיש 
נכון  אז  ב-67'.  הפניית העורף הצרפתית  גוריון לאחר  בן  דוד 
שאין מה להשוות ואמריקה )למרות אובמה( היא עדיין ידידתנו 
שנוצרה  ובסיטואציה  איננו   - שהיה  מה  אבל  ביותר,  הטובה 
נתניהו תפקד בכלל לא רע. רק בישראל, לא תקראו על כך מילה.

הדר יהודי
"למעשה, קיבלנו נרמול יחסים בלי לתת שום דבר משמעותי", 
הבהיר נתניהו בשיחות השכנוע עם שרי הקבינט ערב ההצבעה, 
אובמה  של  בלחצו  ב-2013  הושמעה  כבר  התנצלות  "הרי 
בעת שביקר בישראל. העברת הסכום לקרן הטורקית, תיעשה 
הגשת  על  שאוסר  חוק  יעביר  באנקרה  שהפרלמנט  אחרי  רק 
שתוגש.  תביעה  כל  על  ישראל  את  לשפות  ויתחייב  תביעות 
משרתים  משפטית,  אחריות  לקחת  בלי  שיועברו  הפיצויים 
גם אותנו הואיל והם נעשים במסגרת אימוץ מסקנות הוועדה 
המאווי  על  והפשיטה  עזה  על  הסגר  כי  שפסקה  הבינלאומית 
כוח.  של  מדי  רבה  מידה  הופעלה  אבל  חוקיים  היו  מרמרה 
בחרנו לקבל את ההמלצות במלואן, והמחיר הכספי של אימוץ 

החלק הנוגע להפעלת הכוח – בהחלט נסבל".
על  המצור  בהשארת  רואה  נתניהו  שלו  הגדול  ההישג  את 
המצור  הסרת  של  המרכזית  לדרישה  שנוגע  מה  "בכל  עזה: 
לא  הטורקים  בעינה.  נותרה  שלנו  ההתנגדות   – עזה  על  הימי 
דרך  עוברים  לרצועה  המשלוחים  היום  גם  הרי  כלום.  קיבלו 
נמל אשדוד. כל סחורה שנשלחת, נבדקת על ידינו ורק אחר כך 
מועברת לעזה. בעניין המהותי הזה לא זזנו מילימטר והטורקים 
את  כיום  צריך  במצבו,  ארדואן  כי  השתלמה  הסבלנות  ויתרו. 

ההסכם יותר מאיתנו".

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב

מתבדחים על חשבוננו. המכתב של ח"כ גואטה למנכ"ל משרד 
"להפוך את המשוואה מול החמאס". שמחה גולדין                                                                    התקשורת פילבר
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בכל מה שנוגע לחללי צוק איתן שלא הובאו 
החמאס,  בשבי  נותרו  וגופותיהם  לקבורה 
האחרון  חמישי  ביום  בבעיה.  שהוא  מבין  ביבי 
התארחתי באולפן רשת ב', בתוכנית 'המזנון' של 
יואב קרקובסקי, לצידו של פרופ' שמחה גולדין 
אביו של הדר, חלל צוק איתן שגופתו לא הובאה 
לקבורה. הפרופסור חובש הכיפה הסרוגה, איש 
הוא  כאבו  ואת  מתון  שדיבורו  השראה  מעורר 
התחייבות  על  סיפר  שקטה,  באצילות  מביע 
מפורשת של נתניהו להחזיר את הבנים ולהביאם 

לקבורה בכל סוג של הסדרה. 
מילה  בכל  וניכר  שמפעפע  הכאב  למרות 
יציאה  על  לשמוע  מסרב  גולדין  גוף,  ותנועת 
להפגנות עם דרישה לוויתורים מפליגים בסגנון 
ששולם  המחיר  על  מדבר  הוא  שליט.  עסקת 
הזה  במקום  שהוא  ומבהיר  שליט,  עסקת  לאחר 
- לא יהיה. "אנחנו צריכים להפוך את המשוואה 
מול החמאס", אומר גולדין, "לא לוותר ולהיכנע, 
השני  שבצד  כזאת  בצורה  בחמאס  לטפל  אלא 
לא  שהם  כך  על  מחירים  משלמים  שהם  יבינו 
זה, לצערי,  גופות הילדים. במקום  מחזירים את 
שלה,  הראשון  במבחן  נכשלת  ישראל  ממשלת 
מול  הסדרה  שום  תהיה  שלא  להבהיר  ובמקום 
הטורקים בלי החזרת גופות הבנים – היא מוותרת 

ואינה מפעילה לחץ על החמאס".
השראה  מעורר  יהודי  הוא  גולדין,  שמחה 
ששם את טובת כלל העם לפני טובת בנו החלל. 
בתקשורת החרדית, וגם כאן בין השאר, נמתחת 
הנציגות  התנהלות  על  נוקבת  ביקורת  פעם  לא 
לשעתה,  חשובה  ביקורת  זו  לאומית.  הדתית 
כתיבתה  כדי  תוך  לזכור  פחות  לא  חשוב  אך 
הציונות  האמיתיים,  בחיים  שבשטח,  וקריאתה 
חיי  ואת  חייו  את  שמסכן  דור  גידלה  הדתית 
ילדיו בגבורה, גם למענם של היושבים ועוסקים 

בתורה.
החללים  הפקרת  נגד  הנוקבת  הביקורת  את 
במסגרת ההסכם עם הטורקים השמיע גולדין גם 
בסבב אישי שערך השבוע בין שרי הקבינט. "אני 
נתניהו  עם המשפחות", השיב  ליבי  אותו,  מבין 
ההסדר  את  לתלות  הבטחתי  לא  "אבל  לדרעי, 
יכול.  אינני  וגם  הגופות  בהשבת  הטורקים  עם 
מוגבלת  החמאס  על  הטורקים  של  ההשפעה 
מאיתנו  קיבלו  לא  שהטורקים  עוד  ומה  ממילא 
להפעיל  לנו  שיאפשר  משמעותי  הישג  שום 
הדברים  את  נתלה  אם  מנופים.  כאלו  עליהם 

מהסדר  כהתחמקות  תתפרש  עמדתנו  בזה,  זה 
ובמקום הזה אסור לנו להיות".

ההסבר שהשמיע ביבי נפל על אוזניים קשובות 
פעל  "נתניהו  נוספים.  שרים  ושל  דרעי  של 
ומגיעות לו על  ונפיצה  בתבונה בסביבה רגישה 
כך מילים טובות שהוא לא מקבל, שלא בצדק", 
התקשורתיים  מעלליו  אחרי  גם  אז  דרעי.  אומר 
התאגיד  ישראל,  קול  היום,  לישראל  בנוגע 
 ,10 ערוץ  ודירקטוריון   2 ערוץ  זיכיונות  החדש, 
הבעיה בה"א הידיעה של ראש הממשלה הייתה 

ונותרה התקשורת העוינת.

הומור שחור
קשר  ללא  עוינת  תקשורת  של  המציאות  את 
למציאות, נתניהו מנסה לשנות - ולזכותו ייאמר 
שבקדנציה הנוכחית הוא עושה זאת מהמקפצה. 
לבנות  מנסה  הוא  להתנצל  ובלי  למצמץ  בלי 
הוא  היום  ישראל  הביביתון  אחרת.  תקשורת 
העיתון הנקרא במדינה ובעיניים של ביבי, רשות 

השידור שהפכה לתאגיד היא היעד הבא.
הפיכת  על  השבוע  שהתלוננה  רגב  למירי 
התאגיד החדש לסוג של גלגלצ אין באמת על מה 
להלין. התאגיד - הוא מעשה ידי נתניהו להתפאר. 
הנוכחית  בקדנציה  יותר  המשמעותי  בתפקידו 
כשר התקשורת הוא בונה לעצמו 'ישראל היום' 

רדיופוני. קול ישראל היום מירושלים.
כשאין  גם  טוב  רגב  למירי  עושה  המרמור 
סיבה. המגויסים הטריים לתאגיד לא מזכירים את 
החרדי,  לציבור  ישראל.  גלי  את  יותר  אלא  גלצ 
האליטה  כמו  ומזלזל  מתייג  תקשורתי  יריב  אין 
הכיפות  חובשי  של  החדשה  התקשורתית 
הסרוגות. ושוב, לא מדובר בציבור הסרוג שהוא 
נפש כפשוטו עבור הערכים  נפלא, שמוסר  קהל 
פועלים  שבה  בדרך  אלא  בהם,  מאמין  שהוא 
חלקים דומיננטיים ממייצגי הציבור הדתי לאומי, 

בפוליטיקה ובעיקר בתקשורת. 
בלי לערוך הכללות מהסוג שעושים לנו ובלי 
להזכיר שמות, אפשר לקבוע בבירור שיש אנשי 
לאומית  הדתית  בערוגה  שצמחו  רבים  תקשורת 
יותר  חרדי,  לפוליטיקאי  לפרגן  ומתקשים 
בחרדי  כשמדובר  אביב.  ברמת  שגדל  מגלצניק 
לחלץ  שסניק,  גם  הוא  מגרעותיו  לכל  שבנוסף 
זו משימה בלתי  מחמאה עבורו מאותם כתבים, 

אפשרית.

הסיכומים  הפרת  בעקבות  וגם  הזה  הרקע  על 
על הכללת אנשי תקשורת חרדים בתאגיד, שיגר 
גואטה מכתב למנכ"ל  יגאל  בשבוע שעבר ח"כ 
משרד התקשורת שלמה פילבר, עם העתק לשר 
הכותרת  תחת  נתניהו,  בשם  אחד   – הממונה 
"הנדון: הרכב מועצת תאגיד השידור הישראלי 

החדש". 
 – גואטה  כותב  לידיעתך",  להביא  "ברצוני 
כאילו פילבר לא ידע דבר עד כה, "כי הוצגו בפני 
שורת המינויים בתאגיד השידור הישראלי החדש. 
איזון  חוסר  על  מעיד  שפורסמו  בנתונים  עיון 
האוכלוסייה  לחלקי  המועצה  הרכב  בין  הולם 
השונים. נתונים אלו מעידים על אפליה מתמשכת 
ציבורית.  חשיבות  בעלי  לתפקידים  במינויים 
המשרד  כמנכ"ל  בכוונתך  האם  לדעת  ברצוני 
לפעול  תפקידו  מתוקף  הנושא  על  שאמון  וכמי 
המועצה  בהרכב  ביטוי  לידי  ולהביא  בנושא, 
מינויים המייצגים בצורה הולמת מגזרים נוספים 
עדות  בני  ויוצאי  החרדים  כדוגמת  בחברה, 
המזרח 'שזוכים' להדרה פעם אחר פעם מרשימת 
הבנתי  כן  כמו  התאגיד.  שבחסות  השיבוצים 
שיש ועדה מייעצת למינויים לחטיבת החדשות. 
אבקש לדעת מי הם חברי הוועדה ועל בסיס מה 
נבחרים העובדים. אבקש את התייחסותך בנושא 

וטיפולך בהקדם". 
חושב  שדרעי  מה  את  אומר  וגואטה  הואיל 
רשמית.  תלונה  האישית,  בפנייה  לראות  אפשר 
תגובה רשמית לעומת זאת לא נמסרה עד לרגע 
פורסם  המכתב  שליחת  אחרי  יומיים  אך  זה, 
בסגנון  הומוריסטית  פנייה  על  בתקשורת 
פשקווילי של התאגיד, הקוראת לחרדים להגיש 
התאגיד  ודבר  תורה  תצא  מציון  "כי  מועמדות: 
מירושלים. כולם נקבצו באו לך. שמועה נפלאה 
הישראלי  השידור  תאגיד  עת  בשערנו  נודעה 
ונשות  )רח"ל( של אנשי  גיוס  )שר"י( הכריז על 
ועדת  השגחת  תחת  נפרדות  )בשעות  תקשורת 
טוהר המחנה( למגוון תפקידים. הגיבורים ואנשי 
החיל מביניכם יקומו ויעשו מעשה, ישלחו מייל 

עם קורות חיים ויראו ישועות". 
גואטה  חשבוננו.  על   – הזאת  הקרש  בדיחת 
תולדה  הוא  שעבר,  בסופ"ש  שהפרסום  בטוח 
מתכוונים  לא  "הם  ששלח.  המכתב  של  ישירה 
עוד  הם  תשובות  לענות  ובמקום  חרדים,  לשלב 
מתבדחים", אומר גואטה. זה מה שנקרא, הומור 

שחור.
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בתקשורת החרדית 
נמתחת לא פעם 

ביקורת על התנהלות 
הנציגות הדתית 

לאומית. זו ביקורת 
חשובה לשעתה, אך 

חשוב לא פחות לזכור 
תוך כדי כתיבתה 
שבשטח, בחיים 

האמיתיים, הציונות 
הדתית גידלה דור 

שמסכן את חייו 
בגבורה, גם למענם 

של היושבים ועוסקים 
בתורה

כשגדעון סער 
יצא מבית האבל 

ובתקשורת פורסם 
שחכם שלום שאל 

אותו "מתי אתה 
חוזר?", בלשכת 
ראש-הממשלה 
הרימו גבה ונענו 
בתגובה, כי שר 

הפנים לשעבר בסך 
הכל נשאל לשלומו 

בשיחת נימוסין, 
וכשיצא, נתן מי שנתן 

לשאלה התמימה 
פרשנות מרחיבה, 

בשם הרב

"להפוך את המשוואה מול החמאס". שמחה גולדין                                                                    
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בני  העיריות  ראשי  קיימו  דופן  יוצא  ביקור 
ומודיעין עילית, במועצה המקומית מטה  ברק 
בנימין כאורחיו של ראש המועצה ויו"ר מועצת 

יש"ע מר אבי רואה.
בביקור השתתפו ראש עיריית בני ברק הרב 
יוסי  הרב  בעוזרו  מלווה  שהגיע  זייברט  חנוך 
צימעט, במ"מ הרב אברהם רובינשטיין ומנהלי 
העיר  ראש  השתתף  כן  כמו  בעירייה.  האגפים 

מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן.
שילה  באתר  התקיים  הסיור  של  מרכזו 
ראשי  לירושלים.  בקרבה  המצוי  הקדומה 
מוביל  הסיור  את  כאשר  באתר  סיירו  הערים 
ראש מועצת מטה בנימין מר אבי רואה יחד עם 

מנהלי אתר שילה הקדומה.
לאחד  שנחשב  באתר,  ביקורם  במהלך 
החרדי,  המטיילים  ציבור  בקרב  הפופולאריים 
התרשמו הרב זייברט והרב גוטרמן מהפעילות 
תכנים  המחשת  תוך  הנאה  המשלבת  במקום 

מהמשכן.
המיצג  הקרנת  בעת  היה  הביקור  של  שיאו 
האור קולי במגדל.  חברי המשלחת צפו במיצג 
יהודה  ע"י  החרדי  למגזר  במיוחד  שהותאם 

גרובייס. כמו כן סיירו הנוכחים בתצפית אשר 
את  חנה  התפללה  בו  המקום  על  משקיפה 

תפילתה הידועה.
בשילה התאסף כל העם במטרה לבנות משכן 
לעבודת  מקום  ולייחד  הברית,  לארון  קבע 
לשילה  ישראל  בני  הגיעו  וכאשר  הקורבנות 
זכו לקיים את כל המצוות התלויות בארץ כמו 
חולקו  אף  בשילה  וכדומה.  שמיטה  מעשרות, 
העתירה  שבו  המקום  וזהו  ישראל  בני  נחלות 

חנה בתפילתה.
נמצאים  הקדומה  שילה  המבקרים  באתר 
ובימים  המקראית,  שילה  העיר  של  שרידיה 
מנת  על  ארכיאולוגיות  חפירות  מתנהלות  אלו 
לחשוף עוד מהתוואי של העיר ולזכות לחזות 

איך נראתה העיר בזמן יהושע בן נון.
בשילה  קיימים  ההיסטורי  המימד  מלבד 
כאשר  חווייתיות  אטרקציות  מגוון  הקדומה 
קולי  אור  בחיזיון  לצפות  יכולים  המבקרים 
גבי  על  מוקרן  החיזיון  כאשר  הרואה  במגדל 
קיים  כן  הבראשיתי,  הנוף  רקע  על  זכוכיות 
באתר רחוב המלאכות הקדומות במסגרתן ניתן 
להשתתף בסדנאות ולחזות ברבות מהמלאכות 
צמר,  לטווית  אריגה  בית  כמו  בעבר  שנהגו 

ועוד.  חלילים  יצירת  כדים,  יצירת   – כדרות 
רבה  לאהדה  זוכה  במגדל  קולי  האור  המיצג 
בקרב מוסדות החינוך, תלמודי תורה, בתי ספר 
וסמינרים לבנות כאשר התכנים מפוקחים ביתר 

שאת.
אותה  בשילה  שהתקיימה  חגיגית  בישיבה 
אירח ראש מועצת מטה בנימין אבי רואה, אמר 
ראש עיריית מודיעין עילית הרב יעקב גוטרמן: 
אמות  לד'  ולהגיע  כאן  להתארח  "אנו שמחים 
היא  הקדומה  שילה  ישראל.  בארץ  חדשות 
האחדות  את  מרגישים  ואנו  אחדות  של  מקום 
שנוצרת כאן היום". הרב גוטרמן חלק שבחים 
הוא  רואה  "אבי  ואמר  המועצה  לראש  גם 
שיגיע  להתפלל  צריכים  שאנו  מיוחד  יהודי 
שם  מקדש  אבי  הנכונים.  במקומות  להשפיע 
שמים ברבים, מקפיד קלה כבחמורה יהודי יקר 
בקדנציה  זכיתי  ממנו.  ללמוד  יכולים  שכולנו 
הזו להעמיק את הקשר איתו. צריך להעמיק את 

הקשר הזה וליצור עוד ועוד שיתופי פעולה".
וחברי  ב"ב  עיריית  ראש  סיירו  כן  לפני 
במפעל  בשומרון,  ב"ב,  מעיריית  המשלחת 
קיום   לדו  סמל  מהווה  אשר  בברקן  ליפסקי 

כאשר מחצית מהעובדים הינם ערבים.

עם  מפגש  התקיים  מורה  באלון  בסיורם 
בשומרון  המתיישבים  מראשוני  קצובר  בני 
על  לתצפית  המשלחת  חברי  נעמדו  ובאיתמר 
שלושת הימים – ים התיכון, ים המלח והכינרת.

ומשלחת  ב"ב  עיריית  ראש  סיירו  בהמשך 
היישובים  אחד   - עלי  ביישוב  ב"ב,  עיריית 
המקומית  בתעשייה  וחזו  בבנימין  הגדולים 
במהלכו קיימו מפגש עם יו"ר היישוב מר עדו 
מאושר. כן נפגשו עם ראש הישיבה בעלי הרב 

אלי סדן.
לדברי ראש עיריית בני ברק הרב חנוך זייברט 
"אתר שילה הקדומה מציג את ההיסטוריה של 
חשוב  ולכן  מוחשית  מאד  בצורה  ישראל  עם 
ולחוות את כל מה שאירע  לבקר במקום הזה, 
אני בטוח שכל  ישראל לפני אלפי שנים.  לעם 
ויוכל  ההיסטוריה  את  יחוש  במקום  המבקר 

להבין טוב עוד יותר את אשר למד".
"אנחנו  אמר  רואה  אבי  מר  המועצה  ראש 
עם  היום.  אתכם  לארח  ומתרגשים  שמחים 
ישראל בנוי שבטים שבטים ואנו צריכים לעמול 
תקווה  אני  השונים.  השבטים  בין  לחבר  יחד 
בני  בין  חזק  חיבור  וליצור  גשר  למתוח  שנדע 

ברק ומודיעין עילית למתיישבים".

סיור מוניציפאלי
ראש עיריית ב"ב הרב חנוך זייברט ור"ע מודיעין 

עילית הרב יעקב גוטרמן סיירו יחד עם מ"מ ר"ע ב"ב 
הרב אברהם רובינשטיין ומנהלי האגפים בעירייה, 

באתר שילה הקדומה כאורחי ראש מועצת מטה בנימין 
אבי רואה

 ראשי הערים בסיור בשילה הקדומה 
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יחידת הג'יפים של ארגון זק"א תל אביב 
רבים  לשבחים  וזוכה  בהצטיינותה  ידועה 

מצד גורמי הביטחון וההצלה. 
היחידה מונה עשרות בעלי רכב הנעה 4*4 
נעדרים  חיפוש  בעת  בעיקר  מענה  ונותנת 
רגיל.  לרכב  גישה  ללא  מורכבים  באזורים 
שמתמחים  ג'יפאים  הם  היחידה  מתנדבי 
עבירים,  בלתי  בשטחים  וחילוץ  בחיפוש 
פרדסים  הים,  חוף  דיונות,  באזורי  כמו 
וציוד  תאורה  בציוד  מצוידים  רובם  וכד'. 
היחידה  והצלה.  חילוץ  למשימות  ייעודי 
הצליחה בשנים האחרונות להביא להישגים 
שמשמעותם הצלת חיים של נעדרים בסיכון 
טרם  למציאתם  להביא  שהצליחו  גבוהה 
היחידה  זכתה   2015 בשנת  מאוחר.  יהיה 

כיחידה מחוזית מצטיינת לשנת 2015 מטעם 
משטרת ישראל.

במציאת  החיפושים  מסתיימים  תמיד  לא 
נמצאים  שבהם  במקרים  בחיים.  הנעדרים 
מתנדבי  נכנסים  חיים,  רוח  ללא  הנעדרים 
ארגון זק"א תל אביב לפעילות בכובעם השני, 
מנת  על  הנדרשים  הסידורים  כל  את  ועושים 

להביא את הנפטר בכבוד אל מקום קבורתו. 
שאנשי  בעת  האחרון  בחודש  גם  היה  כך 
ישראל  למשטרת  הצטרפו  הג'יפים  יחידת 
בשלושה  רבים,  נעדרים  אחר  בחיפושים 
אחד  מקרה  חיים.  רוח  ללא  נמצאו  מקרים 
אם  כביש  על  שנמצא  אלצהיימר  חולה  של 
של  שני  מקרה  ברק.  בני  מאחורי  המושבות 
והמקרה  בגבעתיים  שנמצאה  חולה  אשה 

ללא  רכב  בתוך  שנמצאה  אשה  של  האחרון 
רוח חיים.

קהלני  נחום  הג'יפים  יחידת  מפקד  לדברי 
לאות  ללא  פועלים  הג'יפים  יחידת  "אנשי 
בהתנדבות מלאה לאיתור נעדרים ולפעילויות 
אנו  רבים  במקרים  לצערנו,  והצלה.  חילוץ 
כפי  חיים,  רוח  ללא  הנעדרים  את  מוצאים 
שקרה השבוע, ואז נכנסים מתנדבי זק"א ת"א 
על  לשמירה  ופועלים  לזירה  השני  בכובעם 

כבוד הנפטר". 
להודות  רוצה  "אני  ואומר  מוסיף  קהלני 
פעילותם  כל  את  שעושים  המתנדבים  לכל 
לעם  ולסייע  לעזור  כדי  מלאה  בהתנדבות 

ישראל".

מאות בוגרי המכללה 
החרדית קיבלו תארים

במעמד חלוקת תארים לבוגרי המכללה החרדית בירושלים 
אמר סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן "זהו ראשיתו של 

תהליך לחוסן חברתי"
נייד מאת: אלי

שהתקיימו  חגיגיים  אירועים  בשני 
במכללה החרדית בירושלים, ניתנו תעודות 
מקצועות.  במגוון  שני  ותואר  ראשון  תואר 
את הלימודים סיימו כ-100 בוגרים וכ-300 
שר  סגן  נפרדים.  לימוד  במסלולי  בוגרות 
האוצר ח"כ יצחק כהן אמר בדבריו במעמד 
מסלול  כי  לבוגרים,  התעודות  חלוקת 
למקצועות  המותאם  האקדמאית  ההכשרה 
ההלכתי,  החיים  לאורח  ראויים  ולתכנים 
החברתי  בחוסן  חשוב  מרכיב  מהווה 

והכלכלי.
מייסדת  שלום,  בר-  עדינה  הרבנית 
בדבריה  ציינה  החרדית  המכללה  ונשיאת 
הבוגרים  שהשקיעו  המיוחד  המאמץ  את 
תורניים  לימודים  של  יום  לאחר  כאשר 
התפנו  השונים,  ובכוללים  המדרש  בבתי 
בכבוד  להתפרנס  שיאפשר  תואר  לרכוש 
פנתה  בדבריה   . לתורה  עיתים  קביעת  לצד 
את  להרע  שלא  הממשלתיים,  לגורמים  
רכישת  המאפשרים  הייחודיים  התנאים 
אורח  על  האמון  לציבור  ומקצוע  תואר 
קשות  עמלנו  השנים  "במשך  הלכתי.  חיים 

ותנאים  לימודים  ועיצוב מסלולי  גיבוש  על 
שיאפשרו לימודי תואר לשומרי תו"מ ותהא 
אלה",  מסלולים  לשנות  גדולה  שגיאה  זו 

אמרה הרבנית בר-שלום.
אמר  כהן,  יצחק  ח"כ  האוצר  שר  סגן 
ירושלים  עוד בדבריו, כי המכללה החרדית 
את  שהתאימה  הראשונה  המכללה  הייתה 
תכני הלימוד ויצרה מסגרת הולמת שתאפשר 
של  בהנחייתו  וזאת  ומקצוע,  תואר  רכישת 
שסמך  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  הראשל"צ  מרן 

ידו על המסגרת שנקבעה.
מערך  ראש  סנדלר  שמואל  פרופ' 
המכללות והמכינות, ציין בדבריו, כי רק 60 
שנה לאחר הקמת המדינה, השכילה החברה 
של  לשילובם  הדרך  את  לפתוח  הישראלית 
בהקשר  ותארים.   מקצוע  לרכישת  חרדים 
לכך ציין את תרומתה של המכללה החרדית 

בתחום.
תואר  תעודות  חולקו  המכללה  לבוגרי 
ראשון ותואר שני במקצועות ייעוץ חינוכי, 
וכלכלה,  לוגיסטיקה  במוזיקה,  תרפיה 
עבודה סוציאלית, תקשורת ומדעי המדינה, 

חינוך ומדעי החברה.

פעילות מסביב לשעון
יחידת הגיפים של זק"א ת"א בפעילות מסביב לשעון 

לפעילויות איתור חילו והצלה

 פעילות יחידת הגיפים של זק"א ת"א

אנו עובדים
כדי שתיהנו מהדרכים הטובות ביותר
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 כביש מס' 22 - עוקף קריות - סגירה זמנית לשני לילות

מתי ואיפה: 
החל מ- 1.7.16, מהשעה 16:00 ועד 3.7.16 בשעה 05:00 לפנות בוקר, ייחסם לתנועה 
כביש עוקף קריות (כביש מס' 22), בקטע מחלף ההסתדרות, לנוסעים לכיוון צפון. 
תנועת כלי הרכב תוכוון לירידה במחלף ההסתדרות ותעלה בצידו השני של הגשר 

בחזרה לכביש מס' 22 לכיוון צפון.

דרכים חלופיות לנוסעים מכיוון דרום לצפון: 
•  תתאפשר נסיעה על מחלף ההסתדרות לכיוון כביש מס' 4. 

•  תתאפשר נסיעה על כבישים מס': 70, 75 ו- 772. 
•  היציאה והכניסה למנהרות הכרמל - ללא שינוי.

הסיבה: 
החסימה היא לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ותשתית בכביש מס' 22 על גשר 

ההסתדרות. 

שילוט הכוונה יוצב במקום.

התנועה תוכוון על ידי משטרת ישראל - מחוז חוף. 

ניתן להתעדכן באתר החברה, מוקד 2120* ואמצעי התקשורת.

נהגים שימו לב: 
שינויים בהסדרי התנועה

כביש עוקף 
קריות



החופש החופש החופש החופש החופש החופש 
הגדולהגדולהגדולהגדולהגדולהגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש 
הגדול
החופש החופש החופש 
הגדול
החופש 

קטן עליכם!קטן עליכם!קטן עליכם!
נותנים כוח לפריפריה

המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל גאה לבשר להורים על: 

קייטנות מסובסדות
בחופש הגדול לילדי הגנים
החל מכ״ז בסיוון (3 ביולי)

התוכנית תפעל בכל 128 הרשויות ביישובי הנגב והגליל,
ב-30 רשויות מהפריפריה החברתית,

ובנוסף ב-135 שכונות הנמצאות ברשויות שונות

ההנחה תינתן להורים לילדים 
המתגוררים ברשויות המקיימות 

קייטנות במחיר של 
עד 852 ₪ (לפני הסבסוד)

ההנחה לילד תנוע 
בין 300 ₪ (ללא תלות 
בהכנסה) לבין 750 ₪

(משפחות המטופלות ברווחה)

משפחות בעלות 
מספר ילדים בגילאי הקייטנות

יזכו לסבסוד נוסף של
 350-400 ₪ עבור כל ילד

תכנית ההנחות מתייחסת 
לקייטנות עד השעה 13:30 

לילדים בגילאי טרום טרום חובה, 
טרום חובה וחובה

מחיר מקסימלי לילד בקייטנה עירונית שתפעל ביישובים 
ובשכונות הנמצאים באחריות המשרד - 552 ₪

לבדיקת היישובים המשתתפים וגובה ההנחות, 
פנו לרשות המקומית במקום מגוריכם.

נלחם באנטישמיות. הרבנים עם סגן נשיא הנציבות האירופית בבריסל 
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מאת: מנדי כץ

נישאר  אבל  קשים  ימים  עוברים  'אנחנו 
זכויות  של  הפרה  כל  נגד  ונילחם  מאוחדים 
ההצבעה  תוצאות  אדם.  וזכויות  דתיות 
ערכיה  את  בעניי  סותרת  בבריטניה 
האוניברסליים של אירופה שלאחר המלחמה. 
נסבול  שלא  מבטיח  אני  לדרך  אחי  לכם 
חקיקה אנטי דתית בה אני רואה כאנטישמיות 
בזכויות  פגיעה  כל  נסבול  ולא  החדשה 
במיוחד  לרבנים  היבשת;  וביהודי  הדתיות 
הבסיסי  במבנה  חשוב  חלק  בכלל  וליהודים 
רואה  לא  ו'אני  ובהתפתחותה  אירופה  של 
נשיא  סגן  כך אמר   – היהודים'  ללא  אירופה 
הנציבות האירופית, פרנס טימרמנס בסעודת 
השבת שבה השתתף בבית הקהילה היהודית 

בבריסל. 
היו  עובדיו  וסגל  משפחתו  בני  טימרמנס, 
אורחיו של רבה של בלגיה ונציג 'ועידת רבני 
הרב  האירופי,  האיחוד  במוסדות  אירופה' 
ליל  ובסעודת  הגדול  בביהכ"נ  גיגי,  אברהם 
בחמימות  התקבלו  האורחים  האחרון.  שבת 
רבה ע"י כמאה מבני הקהילה שהסבו עימם 
שהם  תוך  מיוחדת  באווירה  השבת  לסעודת 
יהודיים.  ובשירים  השבת  בשירי  משתתפים 
הקבינט  ישיבת  את  כך  בשל  דחה  טימרמנס 
להתקיים  שנועדה  האירופית  הנציבות  של 

ביום שישי אחה"צ בלוקסמבורג.
בנאום נרגש שנשא בפני המשתתפים ניתח 
משאל  על  ההצבעה  תוצאות  את  טימרמנס 
העם בבריטניה תוך שהוא מטיח דברים קשים 
בגנות ההצבעה והדאגה מהשלכותיה. '70% 
מהמבוגרים בבריטניה הצביעו בעד התנתקות 
מהאיחוד האירופי כאשר 70% מהצעירים היו 
בעד הישארות. וכי איך מסוגל הדור המבוגר 
זכות  באיזו  עתידם!?  את  לצעירים  להכתיב 
הם מקבעים את עתידם של הצעירים לעשרות 
יהיו  לא  כבר  הם  כאשר  הקרובות  השנים 
הצבעה  זו  קשים,  ההצבעה  תוצאות  שם!?. 
ואחריות  התפתחות  ונגד  הסתגרות  למען 
משותפת של כל אירופה ומחויבותה לזכויות 

האדם'. 
ומחויבות  מחויבותו  על  חזר  הוא 
בעניין  מהחלטתם  האירופית  הנציבות 
משלחת  בפני  הביע  אותה  גזענית  הפלייה 
בפגישה  נועד.  עימם  אירופה'  רבני  'ועידת 
הגר"פ  הועידה,  נשיא  השתתפו;  שבה  זו 
המתמדת,  הועדה  ויו"ר  סגנו  גולדשמידט. 
אברהם  הרב  לונדון.  מביה"ד  געליי  הגר"מ 
פיזון.  ברוך  הרב  למץ,  הראשי  הרב  גיגי. 
וינה. הרב רפאל  פולגר, רבה של  הרב אריה 
בינדינגר  אלימלך  הרב  מאמסטרדם.  אייברס 
משה  הרב  הוועידה  ומנכ"ל  מאנטוורפן 
הרבנים  בפני  טימרמנס  חשף  מפריז,  לוין 
למיגור  במלחמה  הנציבות  וצעדי  צעדיו  את 

תופעת האנטישמיות ביבשת. 
ציבורית  הסתה  אסורה  זו,  החלטה  ע"פ 
דת,  צבע,  גזע,  בסיס  שעל  ושנאה  לאלימות 
לאומית.  או  אתנית  השתייכות  או  מוצא 
ההחלטה הזו מחייבת את הנציבות האירופית 
החברות  מדינות  נגד  ענישה  בצעדי  לנקוט 
את  אוכפות  אינן  או  המבצעות  באיחוד 
המעשים. ההחלטה גם אוסרת צורות בוטות 
של אנטישמיות כולל הכחשת השואה, עידוד 
של  הטרגדיה  ערך  והפחתת  השואה  מעשי 

השואה. 
טימרמנס חזר גם על דבריו לרבנים כי יש 
בידי הנציבות כלים משפטיים כדי לפעול נגד 
עניין ההסתה הוורבלית - הן בהסתה מקוונת 
והן בהסתה בלתי מקוונת. וכי הוא 'קורא שוב 
גילוי  כל  לידיעתנו  להביא  היבשת  ליהודי 
שכזה כדי שנוכל לפעול ובנחישות למיגורה'.

ידיד  הנו  "מר טימרמנס  כי  גיגי אמר  הרב 
גדול לעם היהודי ולקהילה היהודית באירופה 
ובעל לב חם והוא מביא עמו בשורה גאה של 
תמיכה בסובלנות והערכה להנהגות יהודיות. 
לעתיד  זו  ומועילה  בונה  גישה  כי  ספק  אין 
ביבשת  והיהדות  הדת  חוקי  הרבנים,  מעמד 
ומתפלל  מאמין  ואני  ביותר  חשובה  הנה 
הערכים  למען  הדוק  בשת"פ  שנמשיך 

המשותפים".

סגן נשיא הנציבות האירופית פרנס טימרמנס, בני 
משפחתו וסגל עובדיו היו אורחיו של רבה של בלגיה 
ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד האירופי, 
הרב אברהם גיגי בביהכ"נ הגדול ובסעודת ליל שבת 
 בהתייחסו לתוצאות משאל העם בבריטניה אמר: 
"תוצאות ההצבעה בבריטניה סותרות את ערכינו; אני 
לא רואה אירופה ללא יהודים; נלחם באנטישמיות 

ונשמור על הזכויות הדתיות"

"ליהודים חלק חשוב 
במבנה הבסיסי 

של אירופה"
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כמעיין המתגבר 

הרה"ג ראובן אלבז   ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

ְּבֵני  ַוֲאִביָרם  ְוָדָתן  ֵלִוי  ֶּבן  ְקָהת  ֶּבן  ִיְצָהר  ֶּבן  "ַוִּיַּקח קַֹרח 
ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן" )במדבר טז, א(.

רבותינו שואלים )במדבר רבה יח, ח( קורח שפקח 
היה מה ראה לשטות זו. רגילים אנו לומר, מהי השטות 
מחשבתו  קרח"-  "ויקח  לקרח?  שהיתה  ביותר  הגדולה 
לו  ונתגלה  גדול  עשיר  היה  קרח  ולקחת,  לקחת  רק  היתה 
אחד מהמטמוניות שהטמין יוסף הצדיק )פסחים קיט ע"א(, 
ועוד כסף,  עוד  ולהרוויח  הייתה מחשבתו לקחת  וכל העת 
היה מתחמק  ומבקשים תרומה למשכן,  אליו  פונים  כשהיו 
יתנו, שגם להם יהיה זכות.. כך הוא תירץ  ואומר שאחרים 
את עצמו. והמידה הנוראה הזו שהייתה בו גרמה לו ולכל 

הנלווים אליו להיאבד מן העולם. 
צריך  הממונית  האפשרות  את  בידו  נתן  שהקב"ה  אדם 
הוא לתת ולעזור ולא לשמור רק לעצמו, זוהי הדרך היחידה 
הבריאה  שתכלית  כיון  העולם,  בזה  ולהצליח  להישרד 
להעניק ולתת, ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁשַמִים ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך 
ָבֶהם )תהילים פט, ג(, להעניק לאשה בבית, לילדים, לשכנים 
ולידידים, וכפי שכותב הנפש החיים בהקדמתו: "האדם לא 
בכחו  ימצא  אשר  ככל  לאחרים  להועיל  רק  נברא,  לעצמו 

לעשות". 
כשגדלות לאדם שערות בראשו חייב הוא לגזוז אותם, 
לא  אם  בדשא,  וכן  ולצמוח,  לגדול  ימשיכו  הם  כך  רק 
תפוקה  ולייצר  לצמוח  תפסיק  היא  הדשא  את  יכסח 
מסוימים  בזמנים  אותה  יכסח  אם  אולם  מסוים,  בשלב 
יתחזקו  השורשים  בתחום  המומחים  שממליצים  כפי 
ויתנו תוצרת טובה יותר. וכן הוא הדבר באדם שיש לו 
לעזר  לתרומה,  מממונו  קצת  "ישחרר"  הוא  אם  ממון, 
ולסיוע למוסדות צדקה וחסד, רווחיו יגדלו יותר ויהפוך 
הוא למעיין הנובע, ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד )תהילים קיב, ט(. וחלילה להיפך, אם 
ילקח  ממונו  לבסוף  עצמו,  עבור  רק  ממונו  את  ישמור 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  עֶֹׁשר  לעצמו,  רע  מקח  לקח  קרח  ממנו, 
ְלָרָעתֹו )קהלת ה, יב(, זה עושרו של קרח )סנהדרין קי, 
ממונו  ולכן  לאחרים  גם  לתת  מוכן  היה  לא  הוא  ע"א(, 

נלקח ממנו.  
רבינו יוסף חיים כותב בספרו עוד יוסף חי )פרשת קורח( 
על  מרמזות  "עושר"  המילה  של  הראשונות  אותיות  כי 
מורה  השני  וחציים  העושר,  מצד  לאדם  הבאה  העבדות 
שהוא  "שר"  הם  האחרונות  אותיות  כי  ואדנות,  שררה  על 
"עו" שהוא  והאותיות הראשונות הם  ושררה,  גדולה  לשון 
בגימטריא "עבד". יש אדם הזוכה מצד העושר שלו להיות 
בגדולה וכבוד כדוגמת שר, ויש שנלכד בעבדות מצד ממונו. 
שר,  להיות  ויכול  עבד  להיות  האדם  יכול  הכסף  ידי  על 
נותן בידו  נותן ביד האדם כסף, אך  הבחירה בידו, הקב"ה 
גם את הבחירה להחליט אם להיות בשל כך עבד לכספו או 

שר על כספו.
וסופה  שתחילתה  "עשיר"  במילה  זאת  לרמוז  יש  וכן 
לש"י  רמז  והם  "יש",  אותיות  ואמצעיתה  "רע"  אותיות 
ידי  על  וצדיק  צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  שעתיד  עולמות 
ובעלי  העניים  עם  בממונו  חסדים  וגמילות  צדקה  שעושה 
כא(,  ח,  )משלי  ֲאַמֵּלא  ְואְֹצרֵֹתיֶהם  ֵיׁש  אֲֹהַבי  ְלַהְנִחיל  תורה, 
ימיו הוא עבד לממונו לאסוף  וכל  זוכה לכך  אך מי שאינו 
ולקבץ הון הרי הוא לרעתו ונקרא רע, וכמו שנאמר )קהלת 

ה, יב( עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו.

להמחשת הדברים היטב מספר הרב בן איש חי סיפור 
שגדלו  לאחר  תורה,  בתלמוד  למדו  נערים  שני  נפלא, 
שהיה  )כפי  ביתם  את  לפרנס  כדי  מקצוע  ללמוד  הלכו 
יומם  בתורה  ועסקו  ישבו  סגולה  שיחידי  בזמנם  מצוי 
בתורה(.  לימודם  לצד  במסחר  עסק  העם  ושאר  ולילה, 
ולאחר  הצורפות,  מלאכת  ללימוד  פנה  מהנערים  אחד 
עובד  היה  יום  בכל  בעבודתו,  התחיל  לימודיו  שסיים 
ובשאר  לביתו  טרף  להביא  כדי  בודדות  שעות  מספר 
בתורה  ונתעלה  עלה  וכך  בתורה,  ועוסק  ישב  היום 
לתחום  פנה  חבירו  ואילו  הטובות.  ובמידות  ביראה 
ְוכֹל  המסחר והכלכלה-המכירה והקניה, ועלה ונתעלה, 
אך  ג(,  לט,  )בראשית  ְּבָידֹו  ַמְצִליַח  ה'  עֶֹׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר 
דבר זה גרם לו להיות שקוע בעסקי ממונו ולא הצליח 
הרוחנית  אישיותו  ולפיתוח  התורה  ללימוד  זמן  לפנות 
ָּכִׂשיָת  ָעִביָת  ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  שנאמר  ]וכמו 
שלמה  שביקש  וזהו  טו.  לב,  ָעָׂשהּו-דברים  ֱאלֹוַק  ַוִּיּטׁש 
ֶּפן  ֻחִּקי,  ֶלֶחם  ַהְטִריֵפִני  ִלי  ִּתֶּתן  ָועֶֹׁשר ַאל  בחכמתו ֵראׁש 
ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי ה'- משלי ל, ח-ט. שאפילו  ֶאְׂשַּבע 
אם יתגבר האדם על עצמו ולא ישכח את השי"ת מ"מ 
אותם הרווחים הגדולים לא יניחו לו פנאי לעסוק בענייני 
העולם הבא, כי יתאווה תמיד להוסיף ולהרבות ולהגדיל 

מסחרו ועסקיו[. 
על אף שעסקו שניהם בתחומים שונים ידידותם לא פסקה, 
בכל פעם שהיה צריך בעל המסחר לצרוף מטבעות זהב וכדו' 
היה מבקש מחבירו הצורף לעשות זאת. והנה, יום אחד קיבל 

בעל המסחר יהלום מיוחד ויקר מאוד ורצה לשבצו בטבעת 
לו  שישבץ  וביקש  בצורפות  העוסק  לחבירו  פנה  יוקרתית, 
את היהלום עד יום פלוני. החבר לקח את הכלים הדרושים, 
התיך את הזהב והכין טבעת בגודל המתאים לשבץ בו את 

היהלום כמין חומר.
כדי  הסוחר  חבירו  לביתו של  הצורף  ניגש  המיועד  ביום 
אך  בשלומו,  ושאל  לביתו  נכנס  הטבעת,  את  לו  להביא 
ומחשבותיו  טרדותיו  מחמת  דבריו  את  שמע  לא  הסוחר 
בעסקיו, ערימות של ספרים וניירות של הזמנות וחשבונות 
את  לפתוח  בכולם,  לטפל  היה  ועליו  שולחנו  סביב  נערמו 
הספר הזה ולעבור לספר הזה, ספרי חיים וספרי מתים היום 
לפניך נפתחים )מושאל מתפילות הימים הנוראים(, משרתיו 
הגישו לו ארוחת בוקר אך לא היה לו זמן לאכול, אפילו כוס 
תה הוא לא היה מסוגל לשתות מחמת הלחץ הגדול בו היה 
שרוי, האוניה הגדולה עומדת להפליג ועדיין הוא לא סיים 

את כל החשבונות. 
ולכן  עבודתו  באמצע  לחבירו  להפריע  רצה  לא  הצורף 
התיישב בפינת החדר ועסק בלימודו, עברו שעתיים ושלוש 
הסוחר,  לאדוניהם  הצהריים  ארוחת  את  המשרתים  והגישו 
בכל  בחשבונותיו.  ועסוק  בספריו  רכון  היה  עדיין  הוא  אך 
שפקעה  עד  המתרחש  על  הצורף  הסתכל  העת  אותה 
סבלנותו, עד כאן תחום שבת )מושאל עירובין פ"ה מ"ה(, 
עד  עבד?  תישאר  מתי  "עד  לו,  ואמר  הסוחר  לחבירו  ניגש 

מתי תישאר עני?"
מה  עני?  אני  עבד?  "אני  ואמר:  העשיר  הסוחר  התפלא 
לי  יש  אחר,  לאדם  והתכוונת  התבלבלת  אולי  מדבר,  אתה 
מאות חנויות, שטחי ענק, אוניות ובתים, איך אתה אומר עלי 

שאני עני?".
"ראה נא חברי היקר" ענה הצורף, "כבר כמה שעות שאני 
עומד ומתבונן במעשיך, לא אכלת ארוחת בוקר וגם ארוחת 
הצהריים כבר התקררה, ונדמת בזה לעני מסכן שלא ימצא 
מה לאכול והוא יושב בתענית בוקר וצהרים, כל הזמן עסקת 
מסוגל  היית  לא  תה  כוס  ואפילו  ובחישובים  בחשבונות 
אתה  אותך-  ישרת  שהעושר  במקום  הלחץ,  מרוב  לשתות 

משרת אותו, אתה עבד לעושר שלך ולא שר עליו". 
"הרי יש לך הכנסות גדולים שיספיקו לפרנסתך ולפרנסת 
בניך ובני בניך בשפע גדול ובהרחבה, ובכל זאת אתה מטריד 
את עצמך להוסיף עוד ועוד ממון ולהניחו בתיבה, הרי שאתה 
עובד עבודת עבד בשביל התיבה, או בשביל אחרים שיקחו 
בסוף את הכסף שישאר לאחר פטירתך, ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם 

)תהילים מט, יא(". 
אדם ששומר את העושר רק לעצמו דומה הוא לבור מים 
ישארו  המים  אמנם  למעיין,  המחברו  מהצינור  שניתקוהו 
בבור אך הם כבר לא יהיו ראויים לשתיה, לאחר חודש או 
את  תמיד  משאירים  אם  אבל  ויפגמו,  יסריחו  הם  חודשיים 
הקשר של הצינור לבור נכנסים מים ויוצאים ויש סירקולציה, 

המים נשארים טריים וטובים. 
עצמו  את  מנתק  כשאדם  מובן,  והנמשל  המשל,  זהו 
לגרום  הדבר  עלול  לעצמו  רק  העושר  את  ושומר  מאחרים 
לו רעה, עֶֹׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו )קהלת ה, יב(, אבל אם 
אף  להם  גם  ומעניק  ונותן  לאחרים  עצמו  את  האדם מחבר 

הוא מתחדש וגודל ומשפיע על עצמו ברכה וטובה. 
יהי רצון שנזכה להעניק ולהשפיע טובה וברכה לסובבים 

אותנו ונראה בגאולה השלימה במהרה, אמן.

העמוד 
טעון 
גניזה

אדם ששומר את העושר 
רק לעצמו דומה הוא לבור 
מים שניתקוהו מהצינור 
המחברו למעיין, אמנם 
המים ישארו בבור אך 

הם כבר לא יהיו ראויים 
לשתיה, לאחר חודש 

או חודשיים הם יסריחו 
ויפגמו, אבל אם משאירים 

תמיד את הקשר של 
הצינור לבור נכנסים מים 
ויוצאים ויש סירקולציה, 

המים נשארים טריים 
וטובים. 

















כמה קרוב, ככה זול

ולחברי מועדון משתלם במיוחד מבצעי מועדון בין התאריכים: 14-17.6.16
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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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קיץ חם
מבצעים לוהטים

בייגלה/
דקים דקים

300-400 גר’
בייגל&בייגל

20
3 ב-

חלה מתוקה
של עינת

790

ברקוד:
12227721/45

300-350x2 גר’
זוגלובק

צמד פסטרמה 
תה/ברביקיו

א. כביסה סוד/
מ.כביסה סוד

1.25 ק”ג/
1 ליטר

לא כולל בייבי
990

ליח’
שמפו/מרכך 

הוואי

700 מ”ל
790

1990 ערגליות/קרמוגית/
עוגיות מיני/פתי בר 

וניל500 גר’
3 ב-
20

200-500 גר’
אסם

אסם
מארז דובונים20x5 גר’/

אפרופו50x3/25x5 גר’/
ביסלי55x4 גר’/22x10 גר’/

צ’יפס50x4 גר’/במבה15x10 גר’
2 ב-

1490
ממרח שוקולד

השחר

400 גר’
פרווה

890

3 ב-

מנה חמה/פסטה/
איטריות/קוסקוס

47-500 גר’
לא כולל נודלס

אסם

20
5 ב-

לא כולל
פלפל שחור/

לבן וציפורן
תבליני מיה

בשקית
4 ב-
10

עוף שלם עטרה
1990טרי/קפוא

ליח’לק”ג1090

לצמד

40 יח’
עדין

1090וופל סוויט

שימורי
עדן/שפע

תירס/אפונה
מלפפון 7-9

3 ב-
1090

גליליות חלבי/וופל 
‘מעולה’

100-200 גר’

10
5 ב-

גלידה לה קרמריה 
נסטלה 1.44 ליטר

שלגון מגנום
20שטראוס

3 ב-

1590

400 גר’
כולל חומוס תוספות

לא כולל רפי כהן

סלטי צבר
2 ב-

1590

כוסות קרטון8 אונז/
גביעי אחסון1/4 ליטר/

סכו”ם לבןמעולה

המבצעים בתוקף
מיום שלישי

כ”ב סיון 28.6.16
עד יום שני

ה’ תמוז 11.7.16

510 ב-מחיר מועדון

קמח
1 ק”ג

הטחנות הגדולות

גלידה פינוקים
נסטלה

2990 מחיר מועדון
 

קפה רד מאג
200 גר’

1790מחיר מועדון

וופל אגו
130 גר’
כרמית

210 ב-מחיר מועדון

איגלו
כרמית

790מחיר מועדון
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