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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' 20

אבל כבד

)צילומים: יונתן 
זינדל, פלאש 90(

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים 
אישרה תכנית לבניית בית כנסת לקהילת 

האברכים בשכונת נווה יעקב מרכז / עמ' 4

בית כנסת חדש 
לאברכי נווה יעקב

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה 
כהן: "אנו עמלים על מציאת פתרונות קבע 

לעשרות מוסדות נוספים ברחבי העיר" / עמ' 4

הונחה אבן הפינה 
לסמינר 'בנות אלישבע'



+ מומחיות
___- מחיר
280

כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.

רשת משקפיים
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בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים

בחינם!
דגמים
בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש בסניפים: בני ברק ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך



מה זו כרזת ניקיון?
שלט מעוצב הקורא לתושבי העיר לשמור על 

ירושלים שלנו יפה ונקיה

איך יוצרים אותה?
איך שמתחשק לכם.

אתם יכולים לצבוע, לצייר, לעצב ולכתוב, 
העיקר שהתוצאה תהיה יצירתית ותעביר את 

המסר בצורה ברורה ומעניינת

כיצד משתתפים בתחרות?
שולחים את הכרזה שעיצבתם 

ל-ת.ד 755, ירושלים
עד ליום ראשון, ד׳ בתמוז תשע״ו 10.7.16

ועדת שיפוט מטעם העירייה תבחן את הכרזות
ותכריז בתום התחרות על שלוש הכרזות היפות ביותר 

שתזכינה את יוצריהן בפרסים יקרי ערך

שובר על סך
₪ 1,500

לקניית 
צעצועים 13 2

שובר על סך
₪ 1,000

לקניית 
צעצועים

שובר על סך
₪ 500
לקניית 
צעצועים

ירושלים נקייה
ילדים יוצרים

וזוכים בפרסים
ילדי ירושלים, אנחנו מזמינים אתכם ליצור כרזת ניקיון 

משלכם, ואולי תזכו בשוברים לרכישת צעצועים!

* עיריית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בכרזות ככל שתראה לנכון
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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

מאת: מנדי קליין

בעירייה,  התורה  יהדות  סיעת  חברי  של  נמרצת  בפעילות 
בהליך  לפעול  וחצי  כשנה  לפני  ברקת  ניר  העיר  ראש  הנחה 
מזורז לצורך הצבת קראוון עבור בית כנסת לקהילת האברכים 
מרובים  מאמצים  לאחר  זאת  מרכז,  יעקב  נווה  בשכונת 
שהשקיעו בנושא זה ממלא מקום ראש העיר הרב יוסף דייטש, 
וחבר הנהלת העיר ומחזיק תיק מנהלים קהילתיים הרב שלמה 

רוזנשטיין.
האחרונות  בשנים  אוכלסה  מרכז  יעקב  נווה  שכונת 
צעירים מבני הציבור החרדי. במשך  במשפחות של אברכים 
תקופה ארוכה שוכרים אברכים על חשבונם מקומות ארעיים 
ובלתי סבירים לצורך בית כנסת, לפני כשנה וחצי לאחר שלא 
היה מקום חלופי למקום תפילה באזור, נאלצו להציב קראוון 
על שטח ריק אשר נועד לתחנת אם וילד )טיפת חלב( מה שאינו 

מאפשר על פי תכנית בנין ערים להקים בית כנסת בשטח.
ירושלים מבני קהילת האברכים  אז דרשו בעיריית  ואולם, 
האישורים  ללא  שהוצב  משום  לאלתר,  הקראוון  את  לפנות 
במקום,  החלה  ערים  בנין  לתכנית  בניגוד  וכאמור  הנדרשים 

ואף איימו כי אם לא יעשו כך העירייה תפנה אותו.
האברכים  קהילת  פינתה  השכונה,  רבני  עם  שנועצו  לאחר 
מיוזמתה את הקראוון שהוצב, כפי שדרשה עיריית ירושלים, 

התחייבות  האברכים  קיבלו  המועצה  חברי  בסיוע  ובמקביל 
ממנכ"ל העירייה, עו"ד אמנון מרחב, שהעירייה תפעל להציב 

במקום ראוי מבנה חוקי שישמש אותם לבית כנסת.
בשנה האחרונה נותרו האברכים הרבים בשכונת נווה יעקב 
לחפש  שוב  ונאלצו  בו  להתפלל  ראוי  כנסת  בית  ללא  מרכז 
לפני  ובגיבושה.  בקהילה  קשות  שפגעו  מאולתרים  פתרונות 
אגף  של  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  לאחר  שנה  כחצי 
כי  הקובע  משפטי  מתווה  גובש  ירושלים  בעיריית  הנכסים 
על  כנסת  לבית  שימוש  לטובת  להקצאה  בקשה  להגיש  ניתן 
וילד. ראש  הקרקע למרות היותה מיועדת למרכז תחנה לאם 
העיר קיבל את המלצת הרב דייטש והרב רוזנשטיין לאישור 
המתווה המשפטי והנחה את מנכ"ל העירייה לקדם את המהלך 
מחלקת  העירייה,  מנכ"ל  בהנחיית  ואכן  לפועל.  ולהוציאו 
הנכסים בעיריית ירושלים הוציאה פרסום בדבר הגשת בקשה 

להקצאת הקרקע לטובת בית הכנסת.
הפתרון  והבאת  החוקי  התהליך  סיום  לצורך  השבוע, 
ליישום, הועדה המקומית לתכנון ובניה התכנסה לדון באישור 
המפטי  למתווה  בהתאם  במגרש  המבנה  להצבת  התכנית 
כאמור. לאחר דיון ארוך בו הציג מ"מ יו"ר הועדה הרב יוסף 
דייטש את המתווה וההליך הארוך שהתקיים בנושא, ובנוסף 
קבוע  כנסת  בית  לה  שאין  בכך  הקהילה  מצוקת  את  הציג 

לרבות  בוועדה  הנציגים  כלל  את  דייטש  הרב  גייס  לתפילה 
נציגי תנועת התעוררות ובהם סגן ראש העיר עופר ברקוביץ, 

והתכנית אושרה. 
סגן ראש העיר וממלא מקום יו"ר הועדה הרב דייטש אמר 
לאחר הדיון כי "יש לברך את ראש העיר ומנכ"ל העירייה עו"ד 
השטח  להקצאת  המהלך  למען  הירתמותם  על  מרחב  אמנון 
עבור בית הכנסת לאברכי נווה יעקב מרכז. מדובר בראשיתו 
מרווח  קבע  למבנה  גם  דבר  של  בסופו  שיביא  תהליך  של 
האברכים,  קהילת  לטובת  הכנסת  בית  לטובת  שיאותר  וראוי 
אך בנסיבות הקיימות ולאור המצוקה והצורך המידי העירייה 
נאלצה להשתמש במתווה שאינו לכתחילה לצורך הקמת בית 
כנסת בקראוון". הרב דייטש הוסיף כי הוא רואה זכות גדולה 
להביא לאישור התכנית להקמת בית הכנסת המיועד לשרת את 

קהילת האברכים במקום".
הרב  קהילתיים  מנהלים  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר 
בסימן  כיום  עומדת  יעקב  נווה  "שכונת  רוזנשטיין:  שלמה 
דרך  בכל  הנהלת העיר מתגייסים  ואנו כחברי  של התפתחות 
תחבורה  מבחינת  הן  הנדרשים  העדכונים  את  לבצע  מנת  על 
על  חינוך,  ומוסדות  כנסת  לבתי  הקצאות  תשתיות,  ציבורית, 
בכל  הנדרש  את השירות  לקבל  יוכלו  מנת שתושבי השכונה 

התחומים". 

מאת: מנדי כץ

מעמד מרגש ומיוחד של הנחת אבן הפינה 
לסמינר 'בנות אלישבע' נערך בימים האחרונים 
'רמות' בירושלים בהשתתפותם של  בשכונת 
שלום'  'אהבת  מוסדות  ראש  הסמינר  נשיא 
הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, רבנים ואישי 
ציבור, ובהם ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, 
החרדי  החינוך  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן 

הרב צביקה כהן ובכירי העירייה. 
פרשת  על  תורה  בדברי  נפתח  המעמד 
ראש  ידי  על  תורה  למתן  והכנה  השבוע 
מוסדות 'אהבת שלום' הגאון רבי יעקב הלל 
שליט"א, כשלאחר מכן דיבר בשבח המעמד 
המרגש שבו זוכים כעת להניח את אבן הפינה 
של  שם  שקנה  אלישבע',  'בנות  לסמינר 
הסמינרים  עולם  של  הראשונה  בשורה  כבוד 
של  ועצתם  ברכתם  בזכות  וזאת  בירושלים, 
וזצוק"ל  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
בכל  הקמתו  מיום  הסמינר  את  מלווים  אשר 

שליט"א  הלל  יעקב  רבי  הגאון  ושעל.  צעד 
תמיכתו  על  הררי  רפאל  הרב  לנדיב  הודה 
במוסד החשוב מיום הקמתו ואיחל לו אריכות 

ימים ובריאות איתנה עד ביאת גואל צדק.
את  במעמד  בירך  ברקת  ניר  העיר  ראש 
ואיחל  המיוחד,  היום  לרגל  הסמינר  הנהלת 
לחנוך  ושיזכו  ולפרוח  לשגשג  שימשיכו 
פאר  ברוב  שיבנה  החדש  הבניין  את  במהרה 

לכל  הודה  כן,  כמו  'רמות'.  בשכונת  והדר 
השנה  ימות  כל  החינוך  במלאכת  העוסקים 
חינוך  תיק  ומחזיק  העיר  ראש  סגן  ובראשם 
חינוך  אגף  ולהנהלת  כהן  צביקה  הרב  חרדי 

חרדי.
שכובד  כהן  צביקה  הרב  העיר  ראש  סגן 
לשאת דברים, ציין כי הינו נרגש מאוד מעצם 
המעמד שבו הוא זוכה לראות פירות מהעמל 

לתפקיד  כניסתו  מאז  משקיע  הוא  שבו  הרב 
לפני כשנתיים וחצי. "בימים אלו אנו עמלים 
מוסדות  לעשרות  קבע  פתרונות  מציאת  על 
נוספים בירושלים, והכל בכדי שיוכלו עשרות 
ללמוד  בבירה  החרדים  התלמידים  אלפי 
דעתם  את  שמרחיב  וראויים  יפים  במקומות 
סיפר  במקום",  לימודם  בעת  התלמידים  של 

כהן. 
הרב  העיר  ראש  סגן  הודה  דבריו  בסיום 
ועזרתו  תמיכתו  על  העיר  לראש  כהן  צביקה 
העיר  ברחבי  החרדים  המוסדות  כל  למען 
ובפרט למען סמינר 'בנות אלישבע'. כמו כן, 
פינדרוס  יצחק  הרב  העיר  ראש  לסגן  הודה 
בקדנציה  החלה  לסמינר,  הפתרון  שמציאת 
חינוך  תיק  כמחזיק  שכיהן  בעת  הקודמת 

חרדי.
על  להיבנות  צפוי  הסמינר  מבנה  כי  יצוין, 
בעלות  ירושלים  ועיריית  החינוך  משרד  ידי 
של מיליוני שקלים, והושקע בתכנון עמל רב 

ומחשבה.

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיריית ירושלים אישרה תכנית לבניית בית כנסת לקהילת האברכים בשכונת 
נווה יעקב מרכז, זאת לאחר שלפני כשנה וחצי נאלצו לפנות קראוון שהוצב עבור בית הכנסת, ומאז נותרו 

ללא מקום ראוי לתפילה

סגן ראש העיר ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה כהן: "אנו עמלים על מציאת פתרונות קבע לעשרות מוסדות 
נוספים ברחבי העיר"  הסמינר צפוי להיבנות ע"י משרד החינוך ועיריית ירושלים בעלות של מיליוני שקלים

בית כנסת חדש לאברכי נווה יעקב

הונחה אבן הפינה לסמינר 'בנות אלישבע' בשכונת רמות
תנופה משמעותית לחינוך החרדי בירושלים

בטקס הנחת אבן הפינה למבנה הסמינר



את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

 לעטוף אותו ברכות מהרגע הראשון...
 ,Huggies Little Babies במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם שכבת  Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות 
לספיגה אופטימלית ולהגנה מקסימלית על עור תינוקך.

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:
1-800-42-32-32

* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

עלון מידע 
להתחלה חדשה

פריטים לאירוח
חברותייך
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נציגי הציבור בעיריית י-םעוד שירות ייחודי מבית 'כללית': 

 "מהפכה תורניתקבלת קהל במרפאות
בשכונת הר חומה"

מנהל המגזר חרדי במחוז ירושלים מקבל קהל במרפאות שונות 
במחוז לטובת מיקסום זכויות המבוטחים

מאת: אהרן נצר

מי מאיתנו לא נקלע פעם למצב של חוסר 
הוא  בה  החולים  בקופת  זכויותיו  על  ידיעה 
מאיתנו  אחד  לכל  חברים.  משפחתו  ובני 
יצא לשאול את עצמו )וגם אחרים( מה עליו 

לעשות בסיטואציה רפואית זו או אחרת.
מענה  ונותנת  הכפפה  את  מרימה  'כללית' 

לנקודה חשובה זו!
חרדי  מגזר  מנהל  רוזנגרטן,  משה  הרב 
'מדיניות  את  במחוז  מנהיג  ירושלים,  מחוז 
עם  יחד  השונות.  במרפאות  הפתוחה'  הדלת 
המנהלים האדמיניסטרטיביים של המרפאות 
בקבלת  אנשים  של  הגדול  הצורך  על  יענו 
שונות  לשאלות  ומהיר  אמין  מקצועי,  מידע 
השירות  "מאחורי  רפואית.  זכאות  בנושאי 
לצרכי  קשבת  אוזן  להטות  הרצון  עומד 
לקוחות 'כללית'", מסביר הרב רוזנגרטן. "זו 
דרך מצוינת להבין איך וכיצד ניתן ליעל עוד 

ועוד את השירות לטובת המבוטחים".
"הדלת  מדיניות  במסגרת  הקהל  קבלת 
א'  רמות  במרפאות  התקיימה  הפתוחה" 
הרב  של  לצידו  כאשר  שפע,  רב  ובמרפאת 
של  האדמיניסטרטיבי  המנהל  ישב  רוזנגרטן 

המרפאה, הרב זבולון המבורגר.
השירות  של  המרשימה  ההצלחה  לאור 
רבות  נלהבות  תגובות  שהתקבלו  ולאחר 
מאנשים שנעזרו בשירות, הוחלט לקיים את 
השירות במרפאות נוספות בירושלים ולקיים 
סבב של שעות יעוץ בכל המרפאות בשיתוף 

מרפאה  בכל  האדמיניסטרטיבי  המנהל  עם 
ומרפאה. 

מחוז ירושלים של הכללית, נמצא בעיצומו 
והתרחבות.  שירותים  פיתוח  תנופת  של 
כאשר  צעירה  באוכלוסייה  מתאפיין  המחוז 
לגיל  מתחת  הינם  הכללית  מלקוחות   64%
34, בנוסף המחוז עצמו נמצא בתהליך גדילה 
הגבוהים  הילודה  אחוזי  בעקבות  מתמשך 
מ-  למעלה  למחוז  מצטרפים  שנה  ומדי 

10,000 תינוקות חדשים. 
התפלגות  לאומי  הביטוח  נתוני  פי  על 
הלקוחות בין קופות החולים במחוז ירושלים 
מובילה  כללית  הבאה:  החלוקה  פי  על  היא 
מתושבי  אחוז   42.2 עם  הקופות  מכלל 
שאר  כאשר  בכללית  החברים  ירושלים 
אחוז  ל-9.6  אחוז   38 בין  משרתים  הקופות 

מתושבי ירושלים. 
של  רחב  ממגוון  ונהנים  כללית  לקוחות 
גבוהה  ברמה  איכותיים  רפואיים  שירותים 
ביותר ומשירות רפואי מיטבי, לכללית במחוז 
ומרפאות  ראשוניות  מרפאות  כ-54  ירושלים 
באזורים  מרפאות   25 ומהן  מקצועיות 
'כללית'  של  מרפאה  כל  בראש  החרדיים. 
מנהלים  קהילה,  קשרי  מנהלי  עומדים 
 , סיעוד  מנהלות  רוקחות  מנהלי  רפואיים, 
צוות אדמיניסטרטיבי, הקשובים לכם תמיד, 
כמיטב  ולהיענות  לשאלות  לענות  וישמחו 

יכולתם לבקשות. 
אחר  עקבו  נוספים  קבלת  ימי  על  לפרטים 
המודעות המתפרסמות בעיתונים בימים אלה.

  מאות הורים החלו לשלוח את ילדיהם לתלמודי תורה
הביקוש הגדול ביותר הינו לתלמוד תורה שע"י מוסדות 'כאייל 

תערוג" שבראשות הגר"א עמרמי מרבני שכונת 'הר חומה' 

ילדי הת"ת אצל הראשל"צ הגר"י יוסף

מאת: מנדי קליין

במהלך  באחרונה  התברר  מעניין  נתון 
ישיבת הערכת מצב לשנת הלימודים הבאה 
הורים  מאות  ולפיו,  ירושלים,  בעיריית 
'הר  משכונות בדרום העיר, ובפרט בשכונת 
ילדיהם  את  ולשלוח  חומה', החלו להתחזק 
לתלמודי תורה, כאשר הביקוש הגדול ביותר 
"כאייל  מוסדות  שע"י  תורה  לתלמוד  הינו 
מרבני  עמרמי  הגר"א  שבראשות  תערוג" 
שכונת 'הר חומה' וראש ישיבת 'אמרי שפר'. 
סמל  מהווה  תורה  התלמוד  כי  לציין,  יש 
ודוגמא למוסד חשוב  שקנה לעצמו שם של 
כבוד בשורה הראשונה של מוסדות החינוך 

בירושלים והביקוש עליו רב מאוד.
אישי חינוך מציינים כי הייחודיות בתלמוד 
תורה היא היחס החם והאוהב של כל הנהלה 
בנפרד.  ותלמיד  תלמיד  לכל  והמלמדים 
בירושלים  הינם מטובי המחנכים  המלמדים 
רבות  שעות  ומקדשים  כוחם  בכל  שעמלים 
ישראל  בדרך  הילדים  ופריחת  למען שגשוג 

סבא.

תערוג'  'כאייל  תורה  תלמוד  בהנהלת 
ומציינים  מצב  מהערכת  מתפלאים  לא 
ישנם  כיום  וכבר  גדול,  הביקוש  אכן  כי 
והמונים  במוסד  הלומדים  תלמידים  מאות 
להכניס  בכדי  המוסד  דלתות  על  מתדפקים 
לאישי  להודות  ביקשו  כן  ילדיהם.  את 
ללא  הפועלים  ירושלים  בעיריית  הציבור 
הילדים  למאות  קבע  פיתרון  למציאת  לאות 
הלומדים במוסד, ובראשם סגן ראש עיריית 
ירושלים ומחזיק תיק חינוך חרדי הרב צביקה 
בצלאל  אברהם  הרב  לשכתו  לראש  כהן, 
ולמנהל אגף חינוך חרדי הרב איתמר בר עזר.

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

מרכז 'כיוון' משיק קורס צבע ובנייה בגבס
השמה מובטחת למסיימי הקורס בהצלחה בחברות בנייה ירושלמיות

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

israely@kivun.org.il | 072-2704375 :לפרטים והרשמה

קורס צבע ובניה בגבס

בעקבות ההצלחה מחזור ב' נפתח!

   הקורס ישלב לימודים עיוניים ועבודה באתרי בנייה
   הלימודים הינם 5 ימים בשבוע למשך כחודש וחצי

   הקורס מסובסד ע"י מרכז 'כיוון'
   תעודה מוסמכת מטעם מכללת הבונים ואיגוד הקבלנים

הודעה לציבור 
בנושא מרפסות זיזיות 

)מרפסות תלויות ללא עמודים(

זיז  מרפסות  קריסת  של  האחרונה  בשנה  מקרים  מספר  בעקבות 
)“מרפסות תלויות” שאינן נסמכות על עמודים( אשר נבנו כתוספת 

מאוחרת לבניין המקורי, הרינו לפנות לציבור כדלקמן:
נבנתה   2010 שנת  שלאחר  בנכס  המחזיק  ו/או  הבעלים  הינך  באם 
בו מרפסת זיז כתוספת מאוחרת )המרפסת נבנתה כתוספת לאחר 
הבנייה המקורית( ועל מנת למנוע סיכון מיותר, מומלץ  לבצע  בדיקה 
הנדסית, על ידי מהנדס מוסמך  ו/או מי שרשאי לעשות כן – בהתאם 
לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח 1958 ולתקנות המהנדסים 

והאדריכלים )רישוי וייחוד פעולות( התשכ”ז–1967.

בניין מוסמך בהתייחסות  ידי מהנדס  הבדיקה צריכה להתבצע על 
התייחסות  כולל  הקיים,  הבניין  של  ההנדסית  לסכמה  ספציפית 
העיגון של המרפסת  ושיטת  העיגון  את  אליהם מבצעים  לפרטים 

שנוספה. 

הציבור מוזמן להעביר כל מידע המצוי ברשותו בנושא וכן את תוצאות 
הבדיקות שנעשו, למחלקת מבנים מסוכנים בטל’  02-6297644 

או בפקס  02-6297380.
אדריכל שלמה אשכול
מהנדס העיר



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
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מאת: יעקב פלדמן

הדרכים  תאונות  אודות  קשים  נתונים 
שלישי  ביום  נשמעו  גולדה-מאיר  בכביש 
בוועדת הפנים של הכנסת. הדיון בו השתתפו 
המשטרה  התחבורה,  משרד  נציגי  גם 
היה  ובחלקו  מתוח  היה  ירושלים,  ועיריית 
מקדישים  אינם  האחראים  שהגורמים  נראה 
לכביש  והמשאבים  הלב  תשומת  מלוא  את 
המסוכנים  הכבישים  משני  לאחד  הנחשב 

ביותר בירושלים.
לסדר  הצעה  בעקבות  התקיים  הדיון 
במליאת  גואטה  יגאל  הכנסת  חבר  של  היום 
הוא  ולפיכך  שבועות,  שלושה  לפני  הכנסת 
זה שפתח את הדיון. הוא הדגיש כי אין הוא 
מחפש אשמים אלא פתרונות. הוא שב וציטט 
נתון מזעזע שמסרה לפני שנתיים סגנית שר 
התחבורה דאז לח"כ הרב ניסים זאב ולפיהם: 
בשדרות  אירעו  ו-2013   2008 השנים  "בין 
דרכים,  תאונות   754 בירושלים  מאיר  גולדה 
וארבעים  קטלניות  תאונות  שלוש  מתוכן 
פליאה  הביע  גואטה  קשות".  תאונות  ואחת 
על המעט שנעשה עד כה, כולל מסע פרסום 
בקרב תושבי האזור, ומחה על כך שבתשובתו 
כץ שהשיב במקום  חיים  במליאה טען השר 
מודע  אינו  החרדי  שהציבור  התחבורה,  שר 
לדיו לעניין הזהירות בדרכים. במקום לשפר 
 - גואטה  אמר   - ליקויים  ולתקן  תשתיות 

מטילים את האשמה על הילדים.
ציין  אמסלם  דוד  ח"כ  הפנים  ועדת  יו"ר 
בפני הנוכחים כי אכן הנתונים קשים והוסיף 
בו  ונוסע  הכביש  את  מכיר  עצמו  הוא  כי 
מועד  באזור  מדובר  ואכן  רבות  פעמים 
ובעיקר  לנהגים  גם  לפורענות שגורם בלבול 
הדיבור  רשות  את  נתן  הוא  הרגל.  להולכי 
לממלא-מקום ראש עיריית ירושלים הרב צבי 
הרבות שהוא מקבל  הפניות  על  כהן שסיפר 
התאונה  את  הזכיר  הוא  זה.  בעניין  ללשכתו 
האחרונה מלפני כחודש בה בן ישיבה הולך 
הרב  אמר  מספרים,  לא  זה  קשה.  נפצע  רגל 
כהן, זה אנשים וילדים. כל מקרה הוא חורבן 
למשפחה שלמה שנהרסת ונאלצת להתמודד 

שנים רבות עם האסון הפרטי שלהם.
כי  הזכיר  עזרא  פיני  העיר  מועצת  חבר 
לאחרונה נאסרה הפנייה שמאלה מרחוב בר-
לכל  שיגרום  דבר  מאיר,  גולדה  לרחוב  אילן 
המכוניות לעבור דרך השכונות רמת אשכול 
הזה  הנושא  האם  משאיות.  כולל  וסנהדריה, 
נבחן? שאל. עוד הזכיר כי בלילות הרמזורים 
הגורם  דבר  מושבתים,  בר-אילן  ברחוב 
לתאונות דרכים. הוא ציין כי האזור מתאכלס 
באלפי  וממילא  דירות  באלפי  לאחרונה 

ילדים.
יעקובזון  צבי  בכנסת  ש"ס  סיעת  מנהל 

גולל את המאבק שמנהלת סיעת ש"ס בנושא 
מתשובות  ציטט  הוא  שנים.  שבע  במשך 
ניסים  הרב  הכנסת  לחברי  בעבר  שניתנו 
באזור.  המתגוררים  בניזרי  שלמה  והרב  זאב 
תמיד השרים המשיבים הביעו זעזוע ממספר 
שיינקטו  הבטיחו  ותמיד  הדרכים  התאונות 
לגבות  ממשיך  הכביש  ובינתיים  שיפורים, 
שהם  שילדים,   – אמר   – היא  הבעיה  דמים. 
עיקר הנפגעים לפי הנתונים, אינם מצליחים 
להתמודד עם נתיב התחבורה הציבורי שבין 
לבטל  לשקול  וצריך  ייתכן  המסלולים.  שני 
את זה כפי שבטלו בפתח תקווה את הנת"צ 

שכונה "ציר המוות". 

 ירידה יחסית בשנתיים האחרונות

בעיריית  תושיה  מאגף  ממליא,  קובי 
ההסברתיות  הפעולות  על  דיווח  ירושלים, 
בשנתיים  דווקא  כי  וטען  העירייה  שנקטה 
במספר  דרסטית  ירידה  נרשמת  האחרונות 
זו "הקפיצה"  תאונות הדרכים באזור. הערה 
כמומחה  הנחשב  עמאר,  חמד  ח"כ  את 
שקיבל  במסמך  נפנף  הוא  תחבורה.  לענייני 
לבטיחות  הלאומית  מהרשות  הדיון  לקרת 
האחרונות  בשנתיים  גם  ולפיהם  בדרכים 
מספר התאונות גדול. מסמך זה שנמסר ל"קו 
קשה  פצועים   15 מבין  כי  מוכיח  עיתונות" 
ברחוב גולדה מאיר מאז 2010, הרי 8 נפצעו 

בצומת גולדה מאיר – שפע חיים.
קצין התנועה של מחוז ירושלים במשטרה 
מועד  ברחוב  שמדובר  העובדה  על  חלק  לא 
מדברים  הנתונים  כי  הזכיר  אולם  לפורענות 
על כל הרחוב עד לסוף שכונת רמות. מרבית 
אלא  בר-אילן  באזור  לא  הן  אמר,  התאונות, 
וצהריים  בוקר  בכל  כי  גילה  עוד  בהמשך. 
המסוכנים  בצמתים  שוטרים  מתייצבים 
בר-אילן  רחוב  לגבי  התרעה.  לצורך  באזור 
אמר שברחוב הזה אין כמעט תאונות דרכים 

למרות כיבוי הרמזורים לאחר חצות.
צודק  המשטרה,  קצין  אמר  גואטה,  ח"כ 
ולאחרונה  בנת"צ  היא  הבעיה  לחלוטין. 
שיתבצעו  שינויים  ועשינו  בעיה  איתרנו 
גדר  להרחבת  הסביר,  הכוונה,  בקרוב. 
וחושבים  טועים  ילדים  בו  באזור  ההפרדה 
דבריו  האמצעי.  הכביש  את  לעבור  שאפשר 
אלו גררו הערה מצד אחד הנוכחים: "שמונה 

שנים לקח לכם לאתר את הבעיה?".
גואטה  ויגאל  אמסלם  דוד  הכנסת  חברי 
ודרישות  המלצות  במספר  הדיון  את  סיכמו 
מנציגי משרדי הממשלה והעירייה שהתבקשו 
ולוועדה  גואטה  לח"כ  דו"ח  למסור 
התקדמותם  על  חודשים  שלושה  בתוך 

והחלטותיהם.

בין 2008 ל-2013 אירעו 754 תאונות דרכים באזור  נציג 
המשטרה: "רוב הפצועים קשה נפגעו  בצומת גולדה מאיר-שפע 
  "חיים; בשנתיים האחרונות נרשמה ירידה במספר התאונות

ח"כ יגאלה גואטה בתגובה: "הבעיה היא הילדים שלא מסתגלים 
לנתיב האמצעי, אם גם הרכבת תעבור בו, מספר התאונות יגבר"

דיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת על צומת הדמים בירושלים:

גואטה: "אנחנו 
דורשים פתרונות"

בדיון, נראים חברי הכנסת דודי אמסלם, יגאל גואטה וחמד עמר וסגן רה"ע צביקה כהן

של אוניברסיטת חיפה

תואר ראשון

בשירותי אנוש
ולימודי

טכנולוגיה

המאפשר הכרה והתערבות בתהליכי
ארגון וניהול מרכזי תעסוקה שונים

 'ארגז כלים'
אקדמי ויישומי

במציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, 
ארגוני שירות מהווים מרכיב מרכזי במשק. הכלים הנרכשים 
של  צרכיו  עם  להתמודד  אחד  לכל  מאפשרים  זו,  בתוכנית 
שוק העבודה המודרני ולמנף את יכולותיו לפסגת ההצלחה!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
www.mivcharהדרך! .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
www.mivcharקמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הן
 כ

לי
גי

הדרך להשתלב

ניהול וארגון
מערכות

בתפקידי

חדש! פתיחת
קדם מכינה
ב- 7.7.16

החזר שכר 
לימוד לזכאים!

רק פעמיים בשבוע בשעות 
אחה"צ והערב בשנתיים בלבד!

תוכנית מיוחדת לנשים
עובדות בשעות אחה"צ



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
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מאת: אהרן נצר

מילר,  חיים  הרב  ותושביה",  ירושלים  למען  "התנועה  יו"ר 
ולהפעיל  לפעול  פלוס,  עודד  דת  לשרותי  המשרד  למנכ"ל  פנה 
השפעתו, לאיחוד כל הפעילות הקשורה ל"הר הזיתים" למשרד 

לענייני דת, ובכך - יש לקוות - כי דברים יתקדמו מהר יותר.
הרב מילר כותב למנכ"ל, כי לא יכול יותר להיות מצב, שיש 
מספר משרדי ממשלה המטפלים במצב ב"הר הזיתים", כדוגמת, 
משרד השיכון, עיריית י-ם, המשרד לביטחון פנים, מועצת בתי 

העלמין ועוד,
"מה למשרד השיכון ולליווי בטחוני ב'הר הזיתים' וכדומה? 
ומציין  מילר  כותב  במשרדך",  ירוכזו  לא  הנושאים  שכל  מדוע 
תפקידיו  במסגרת  בנושא.  שנה  מ-20  למעלה  שמטפל  כמי  כי 
השונים, הוא מרגיש שחלק מהסחבת בביצוע המשימות וההוצאה 
לפועל של כל ההבטחות, נובע מריבוי הגורמים המטפלים בדבר.

במכתב תשובה מתייחס מנכ"ל המשרד לשירותי דת בהרחבה 
ובין היתר הוא כותב: 

הדברים  ולתיאור  לתחושה  שותפים  אנו  דברים,  של  "לגופם 
שהובא במכתבך לכבוד השר מ-14.3.16 וגם אם המכתב מנוסח 
ביטחונית  סוגיה  של  קיומה  בדבר  מחלוקת  אין  דרמטי,  באופן 

לא פשוטה, שנוגעת להגעה ל'הר הזיתים' ולשהייה הבטוחה בו.
קרובות  לעיתים  נתון  הזיתים,  להר  המוביל  הראשי  "הציר 
נעימה  תמיד  לא  בהר  השהיה  גם  כאשר  ופגיעות,  להתנכלות 
ושלווה. אבטחת הציר מסורה למשטרת ישראל ולמשרד השיכון, 
את  עושים  הם  ידיעתנו,  ולמיטב  אבטחה  פעולות  על  שאחראי 
מלאכתם נאמנה. במגבלות התקציב יש לצערנו לא מעט נקודות 
חיכוך בעיר, שלא בטוח לשהות בהן, או שיש תחושה של חוסר 

ביטחון, ו"הר הזיתים" הינו אחד מהמקומות.
"בתקופה האחרונה לא מעט, בשל העובדה שהעלנו את הנושא 
מסוים,  שיפור  יש  הפסקה,  ללא  זאת  עושים  ואנו  היום  לסדר 
בעיקר בכל הקשור לצד המזרחי. הוצבה שם עמדה קבועה של 
מג"ב ובזמן הקרוב תחל הקמה של גדר באורך של 3.5 ק"מ ע"י 
עיריית ירושלים, בשיתוף מהותי איתנו )2/3 מההוצאה - שלנו, 

משרד הדתות, ומועצת בתי העלמין(.
חשיבות  רואה  אזולאי,  דוד  חה"כ  דת,  לשירותי  השר  "כבוד 
מעל  ועושה  פועל  והוא  הזיתים  בהר  הבעיות  בפתרון  עליונה 
כל במה ובפני כל פורום. לצד פעולות אלה, אנו פועלים רבות 
העלמין(  בתי  מועצת  מנהל  הורביץ,  הלל  הרב  של  )בניצוחו 
להגברת הנוכחות בהר והפגנת ריבונות וזאת באמצעות אירועים 

וסיורים.
"למרות כל המאמצים שנעשים, עדיין התחושה שאתה מתאר 

הצעת  גיבוש  של  נמצאים בשלבים מתקדמים  אנו  לנו.  זרה  לא 
מחליטים שתובא לממשלה לשיפור ושדרוג הר הזיתים, לרבות 
בהחלט  ידך  על  שהועלתה  ההצעה  כאשר  הביטחוני,  בנושא 
נכון  שמבוצעים  ליוויים,  העברת  האם  בוחנים  ואנו  נשקלת, 
יותר,  גדול  אבטחה  ממערך  כחלק  השיכון,  משרד  ע"י  לעכשיו 

יביא ליתר ביטחון.
בו  האמור  את  ונבחן  בחשבון  יובא  בו  והאמור  "מכתבך 

בדיונים שיתקיימו בנושא".
מילר הביע סיפוק מתשובת המנכ"ל, והוא ממשיך בפגישות 
בתקופה זו, במשרדי הממשלה, שאמורים לשחרר מיליוני ש"ח 
להמשך שיקום "הר הזיתים", להתקנת מצלמות באזורים שעדיין 

לא הותקנו בהם, הגברת התאורה תיקון שבילים, ניקיון ועוד,
נענתה  לראשונה  י-ם,  שעיריית  מכך  סיפוק  הביע  מילר  הרב 
לדרישתו של סגרה"ע הרב יוסף דייטש והקציבה משאבים עבור 

צרכי בטחון ב"הר הזיתים" והודה על כך.
ולמרות הכל, הביע מילר התרגשות מההמונים המגיעים ל"הר 
צדקה  קופות  ושליחי  מחו"ל,  אורחים  הילולא,  לימי  הזיתים" 
שונות, המקיימים תפילות 40 יום בציוני קדושי עליון הטמונים 
ישמור...  לא  ד'  "אם  ההבטחה,  קיום  את  רואים  וב"ה  במקום 

שווא שקד שומר".

"יש לפעול לפעילות של משרד ממשלתי אחד בכל הקשור למצב ב'הר הזיתים'", אמר בפנייתו חיים מילר  משרדי 
הממשלה יעבירו מיליוני ש"ח, להמשך הפעילות של שיקום ההר - כפי שהובטח

לייעל הטיפול בהר הזיתים
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה" למנכ"ל המשרד לשירותי דת



הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
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ם! 
 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
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מאת: חיים רייך

הגדול  בפרויקט  שהשתתפו  ילדים  כאלף 
המופעל  זוכרים'  'לומדים  בעולם;  מסוגו 
וצאצאינו'  'אנחנו  ארגון  ידי  על  בישראל 
אלף  וחמישים  מאתיים  מיליון  שש  ללימוד 
'נעשה  מפואר  במעמד  השתתפו  משניות 
ביום  שהתקיים  המשניות  וסיום  ונשמע' 
שלישי, מוצאי אסרו חג מתן תורה בתפוצות 
ישראל, באודיטוריום העירוני 'משואות' בבני 
ברק. הלימוד הוא לזכרם ולעילוי נשמתם של 
גדולי  ובראשם  היקרים  אחינו  מיליוני  ששת 
הי"ד  זצוק"ל  והיראה  התורה  אדירי  עולם 
שנהרגו עקה"ש ושל כרבע מיליון הקדושים 
הנאצים  נגד  במלחמה  נפשם  שחירפו 
ובמחתרות.  הברית  בעלות  צבאות  במסגרת 
הסיום נערך במלאת שבעים ואחת שנים ליום 

שחרור והצלת שארית הפליטה באירופה. 
הישיבה  ראש  מרן  של  מיוחד  במכתב 
ע"י  שהוקרא  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל 
נאמן ביתו, הרה"ג רבי איסר זלמן שוב, כתב 
ארגון  כי  לשמוע  'שמחתי  שליט"א:  מרן 
ע"י  לתורה  חיילים  מוסיף  וצאצאינו  אנחנו 
לימוד המשניות במסגרת ארגון מבקשי תורה 
ביוזמתו  השואה  קדושי  של  וזכרם  לעי"נ 
מה  ואין  שיחי'  זכרייב  גרמן  גבריאל  ר'  של 
של  זה  גדול  וזכות  הדבר.  בשבח  להאריך 
והמסייעים  ללומדים  יעמוד  התורה  לימוד 
לזכות ע"י זה ברוחניות ובגשמיות ולכל טוב 

סלה'.
המעמד המרשים והמרגש במיוחד התקיים 
ומשלחת  שליט"א  ישראל  גדולי  בראשות 
ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  בראשות 
גולדשמידט  פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה,  של 
זכרייב  גרמן  גבריאל  הנגיד  הפרויקט,  ויוזם 
שהגיעה במיוחד ממוסקבה. רגעים מרגשים 
במיוחד במהלך האירוע; שירתם של הילדים; 
'ַּכד ַיְתִבין ִיְׂשָרֵאל' בשפה הרוסית – 'ַקאְג'ַדה 
ַסאֶּברּוַצה ֶיעְבֶרֵייִעי ִאי ּבּוְדֶייט ִאיח ַראָדאְסְטיּו 
ִניי ִאי ְסַקאֶז'עט  ּתוָֹרה, ִאיח אּוִביִדיט ְוֶסייִוויְשׁ
ַקאק  ְסַמאְטִריְצֶייע  ְסַוואֶייֵעי,  ְסִוויְצֶיע  אוֹן 
ַמִאי,  ְליּוִּביִמי-ֶייע  ַּדאַראִגֶיע-ֶייע  ִסיַנאְווַייה 
ַראֶדאְסְצ  ִאי  ַזאִּבִעיִלי  ְטַיאַגאַטאח  ּגוִֹרֶייע  ַא 
הילדים,  העניקו  בסיומה  ַואִזִניֶעְסִלי'.  ַמאיּו 
זכרייב  למר  תסור',  אל  'ואהבתך  לצלילי 
יד  בעבודת  מאויר  קלף  על  מרהיבה  תעודה 
זכות  המעניקים  ידם  בחתימת  אומנותית 
לזכותו,  הלימוד  ושעות  המשניות  במיליוני 
לזכות אמו שתחי' ולזכות בני משפחתו הי"ו.
ראש  ע"י  מנחה  בתפילת  נפתח  המעמד 
הרה"ג  במוסקבה',  חיים  'תורת  ישיבת 

התהילים  פרקי  ובאמירת  לבל  משה  רבי 
המיוחדים במלאת שבעים ואחת שנים ליום 
באירופה,  הפליטה  שארית  והצלת  שחרור 
מפי סגן הרב הראשי למוסקבה, הרב שמעון 
נתן  הרב  רכסים,  בסניף  השיעור  ומגיד  לוין 
פוגל. לאחר שירתם המיוחדת לכבוד התורה 
של הר"ר אהרון וינטרוב, ר' יענקי עקשטיין 
'אנחנו  בשם  דברים  נשא  פוקס,  דודי  והילד 
וצאצאינו'; הרב יוסף גולדברגר. את המשא 
כי;  גולדשמידט שאמר  המרכזי נשא הגר"פ 
במיוחד  רבן  בית  של  תינוקות  של  'לימודם 
בימים קודרים לעם ישראל הוא האות והנצח 
של עם התורה והערובה להמשך קיומנו כעם 
ויונקים יסדת  'מפי עוללים  ה' לנצח נצחים. 
עוז' - ואין עוז אלא תורה, ורק היא מסוגלת 

- 'להשבית אויב ומתנקם'. 
קהילות  המרגשת;  השירה  קטעי  לאחר 
הקודש' מפי החזן העולמי, הר"ר דוד וינבך 
בליווי מצגת על חורבנה של יהדות אירופה, 
לזכרם  נרות  להדליק  זכרייב  מר  התכבד 
התורה  ולכבוד  הי"ד  השואה  קדושי  של 
ולומדיה. במהלך הדלקת הנרות הסביר הר"ר 
אליעזר הרשקוביץ לתלמידים אודות השיר – 
- שהתנגן ברקע מפיו של הילד,  אני מאמין 
המרטיטים  הסיפורים  'אחד  פוקס;  דודי 
מאמין.  אני  השיר  של  הסיפור  הוא  בשואה, 
ר'  החסיד  מודז'יץ.  לבית  המלחינים  אחד 
הזה  השיר  את  הלחין  פסטג,  דוד  עזריאל 
ליהודים  לטרבלינקה.  בדרך  המוות  ברכבת 
שינצל  שמי  הבטיח  לשירתו  שהצטרפו 
ויעביר את השיר לרבי ממודז'יץ, יקבל חצי 
מחלקו בעולם הבא'. באולם שררה חשיכה. 
אחד  כל  רגליהם,  על  עמדו  הילדים  אלף 
הדליק נר אלקטרוני והאורות ריצדו באפילה 
כשהחזן נשא את תפילת 'א-ל מלא רחמים...

כזוהר הרקיע מזהירים...
אליעזר  הרב  וצאצאינו,  'אנחנו  יו"ר 
יוטקובסקי שהנחה את המעמד אמר כי 'אחד 
קמה  ממנו  האפר  את  שהפך  החזון,  מאנשי 
תומך  הנגיד  הוא  לזהב,  היהדות,  והתנערה 
התורה ומוקיר רבנן מר גבריאל גרמן זכרייב, 
המחבר בין העבר לעתיד, ואבל לשמחה של 

תורה. 
וצאצאינו',  'אנחנו  של  החינוכי  המפקח 
הרב מרדכי בלוי התכבד להכריז על הזוכים 

בפרסי הצטיינות על התמדתם. 
האירוע הסתיים בחלוקת סט משניות לכל 
התלמידים ע"י הנגיד מר זכרייב ועוזריו; מר 
ישראל דוברוסקי מר דוד מורדכייב והרבנים, 
עם  המשניות  ילדי  של  סוחפים  ובריקודים 
הרבנים, מגידי השיעורים והאורחים מרוסיה.

כאלף ילדים המשתתפים בפרויקט 'לומדים זוכרים'   
'אנחנו וצאצאינו' ללימוד משניות לזכרם של קדושי 

השואה השתתפו במעמד מפואר 'נעשה ונשמע' וסיום 
המשניות שהתקיים בראשות גדולי ישראל שליט"א

6,250,000 משניות 
לע"נ קדושי השואה

)צילומים: אלי איטקין(

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3
לפרטים והרשמה: 072-370-4319

מה חשוב לך באמת?

מגוון מקצועות לימוד לנשים באונו:

     במיוחד להוריד צריכת סוכר לבן לשים לב לתזונה נכונה –     )לפחות פעם בשבוע לכל אחד( להקדיש לכל ילד זמן איכות אישי יומי
 לקבוע הליכות פעמיים בשבוע עם אחותי

     וילדים - לפחות פעם בשבוע ארוחת ערב משותפת של אבא, אמא     ויכניס לנו משכורת מכובדת להירשם ללימודים למקצוע שמתאים לי

)L.L.B.( משפטים
עריכת דין

 )B.A.( חינוך וחברה
הנחיית הורים/קבוצות, ריכוז קהילתי, ניהול מוסדות תרבות וחינוך ועוד 

 )B.A.( מנהל עסקים
 חשבונאות - חשבות שכר, ניהול כספים, ביקורת פנימית ועוד   
 שיווק ופרסום – יחסי ציבור, ניהול תקציב פרסום, קריאייטיב,   

    פלניניג ועוד 
 משאבי אנוש - איתור עובדים, מיון, גיוס, הדרכה, הערכת עובדים        

_  ופיתוח קריירה
 מימון ושוק ההון –  בנקאות, ניהול כספים, ייעוץ פנסיוני,

   סוכנות ביטוח

בריאות
)B.O.T( ריפוי בעיסוק 

 הפרעות ותקשורת ).B.A( קלינאות תקשורת 



הסדר נסיעה ׳ערך צבור׳ מאפשר להטעין את כרטיס הרב-קו בערך כספי, 
ופשוט לנסוע ברחבי הארץ

jet.gov.il | *8787  :מידע נוסף

ערך צבור - פשוט לנסוע

נוסעי הרכבת 
הקלה שימו לב!

הסדר הנסיעה 'ערך צבור' אינו קיים בשלב זה ברכבת הקלה בירושלים. נוסעי הרכבת הקלה   *
מתבקשים להטעין את כרטיס הרב-קו בכרטיסיות או במנויים תקופתיים של מטרופולין ירושלים.

הרכבת הקלה תצטרף להסדר 'ערך צבור' בחודשים הקרובים.

חדש! החל מ-1.7.16
ערך צבור

בקווי האוטובוס גם בירושלים

 הכסף נטען ברב-קו
ללא תאריך תפוגה

 ׳ערך צבור׳ תקף גם
בנסיעה ברכבת ישראל

 ניתן לטעון ׳ערך צבור׳ גם באתרי האינטרנט
הייעודיים ובאפליקציות תומכות

 תקף ברחבי הארץ בכל חברות
התחבורה הציבורית *

הנחה תינתן בהתאם 
לפרופיל האישי שברב-קו

התשלום בפועל 

 )₪(

הערך הנטען בכרטיס רב-קו

סטודנט מורחב, רגיל
ותיק, נוער

זכאי ביטוח 
לאומי, נכים, 

סטודנט

30.0037.5060.0045.00

50.0062.50100.0075.00

100.00125.00200.00150.00

150.00187.50300.00225.00

200.00250.00400.00300.00

סכומי הטענה 
בהסדר נסיעה 

׳ערך צבור׳

 חובה לתקף בכל נסיעה!
- לא תיקפת לא שילמת -
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מאת: אלי שניידר

שר הפנים אריה דרעי הציג השבוע במשרד 
לסבסוד  מהפכנית  תכנית  והגליל  הנגב 
הקייטנות מחירי הקייטנות בערי הנגב והגליל 
לפי  הארץ.  ברחבי  הפריפריה  ובשכונות 
הפריפריה  משרד  בסבסוד  החדשה  התכנית 
הנגב והגליל, קייטנה בישראל לא תעלה מעל 
850 ש״ח. משתתפים בתכנית: ילדים בגילאי 
3-6 בנגב והגליל וכל ערי ושכונות הפריפריה 

ברחבי הארץ.
הקייטנה תקבל סבסוד של 300 ש״ח לילד 
לילד   ₪ ו-400  שני  לילד   ₪  350 ראשון, 
אחד  באם  הכנסה.  מבחני  ללא   - שלישי 
משפחה   או  הרווחה  ע״י  מטופל  הזוג  מבני 
של  סבסוד  יקבלו  בארנונה   50  % שמקבלת 

680 ש״ח.
והפריפריה  והגליל  הנגב  לערי  מעבר 
חלשות  שכונות   135 גם  מקיפה  התכנית 
בני  ירושלים,  דוגמת  יותר,  מערים מבוססות 
גן, חולון  עילית, תל אביב, רמת  ביתר  ברק, 
ובת ים. הקייטנות שיסובסדו הן לילדים בגני 
חובה.  וגן  חובה  טרום  חובה,  טרום-טרום 
מתמשך  מאבק  לאחר  לדרך,  יצאה  התכנית 
הגיע  שאף  הארץ,  שרחבי  הורים  שניהלו 

לדיון בכנסת.
השר דרעי אמר: "הבשורה הגדולה שאנחנו 
מביאים היום היא שקייטנה צריכה לעלות עד 
פי  על  להתיישר  יצטרכו  כולם  שקלים.   852
ההנחיה שלנו. הרבה רשויות הודיעו לנו שהן 
הורידו את המחירים. אנחנו מתעסקים בשלב 
שלוש,  בני  ילדים,  של  שכבות  בשלוש  זה 
ארבע וחמש. אנחנו מדברים על 164 רשויות 
מקומיות, שזה כל הרשויות המקומיות בנגב 
סוציו-אקונומי  במצב  רשויות   30 והגליל, 
שנמצאות  גדולות  שכונות   135 ועוד  מ-1-4 
בתוך  יכללו  הן  שגם  מבוססות  ברשויות 

הסבסוד".
את  משנים  היום   ״אנחנו  הוסיף,  דרעי 
רק  וזו  הכלכלי,  וגם  הציבורי  גם  השיח, 
לפריפריה  כח  נותנים  מהיום  ההתחלה. 
במדינת  ילדים  שיהיו  יתכן  לא  החברתית. 
יוכלו  לא  הוריהם  מצוקת  שבגלל  ישראל 
ללכת לקייטנות. אני רוצה להודות לברי חיים 
על  הרבה,  עזרתם  על  אמסלם  ודודי  ביבס 

התמיכה למען ילדי ישראל״.
שדחף  אמסלם  דודי  הפנים  ועדת  יו"ר 
הקייטנות,  הוזלת  נושא  את  שבועות  במשך 
והשר  מאחריות  ברחו  השרים  ״כל  אמר: 
היחיד שלקח אחריות הוא השר אריה דרעי, 

אני מצדיע לך".
המקומי  השלטון  מרכז  יו״ר  ביבס,  חיים 
אמר:  רעות  מכבים  מודיעין  עיריית  וראש 
"אני מברך את שר הפנים הפריפריה והגליל 
שיוביל  המשמעותי  למהלך  שהצטרף 
להפחתת עלויות ולקייטנות במחיר שווה לכל 
החינוך,  ממשרד  ודורשים  שבים  אנו  נפש. 
וביצע  קיץ  של  בי"ס  תוכנית  את  שהחל 
בהתחייבותו  לעמוד  המהלך,  באמצע  נסיגה 
לכלל  הקייטנות  סבסוד  את  ולהשלים 
הפחות  ולכל  ה'  כיתות  ועד  מגן   - הגילאים 
להצטרף להחלת התוכנית כבר מגני הילדים 
הרשויות  משאר  מצפה  אני  הקרוב.  בקיץ 

להרים את הכפפה ולהצטרף לתוכנית".

שר הפנים אריה דרעי 
מציג: מהפכה במחירי 

הקייטנות לילדי הפריפריה 
החברתית - ההורים 

  ישלמו עד 550 ש"ח
דרעי: "לא ייתכן שיהיו 
ילדים במדינת ישראל 

שבגלל מצוקת הוריהם לא 
יוכלו ללכת לקייטנות"

מהפכת 
הקייטנות

בשורה להורים. דרעי 

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

הן
 כ

לי
גי

אל תאמרו מחר,
פן יהיה מאוחםםם!!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

מקרר 
שארפ

580 ליטר
עם צג דיגיטלי

תנור 
משולב 

כיריים
תנור

דו תאי
תנור
בנוי

מכונת כביסה
בוש-קונסטרוקטה

7 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 36

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

110
ל-36 חודשים

₪ החל מ:

49
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1790 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1790 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 1290 ₪

החל מ: 3990 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

קונים היום מזגן איכותי ב'שיא החשמל והמיזוג'
ונהנים מהמחירים הזולים ביותר ב-36 תשלומים

וגם מקיץ נעים וקריר במיוחד!

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

כל המזגנים מכל המותגים:

36
תשלומים!

עובר
למצב שבת 
בלחיצה על 

כפתור





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 

באלעד

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת 

משרה מלאה
תנאים טובים

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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לסניפנו בירושלים
Yakov@kav-itonut.co.il:קו"ח למייל

או לפקס: 03-5796645

מנהל 
מכירות

דרוש



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

sofia
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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



 21 בירושלים      ט"ז בסיון תשע"ו 22/6/16

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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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

דע את עצמך

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

ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו 
ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם )במדבר יג, לג(.

דרשו רבותינו )במדבר רבה טז, יא( אמר הקדוש 
ְבֵעיֵנינּו  "ַוְּנִהי  אומרכם  על  לכם  ויתרתי  הוא,  ברוך 
ַּכֲחָגִבים", אך איני מוותר לכם על מה שאמרתם "וכן היינו 
בעיניהם". כלום יודעים אתם מה עשיתי אתכם בעיניהם? מי 

יאמר שלא הייתם בעיניהם כמלאכים!
העצמי  והדימוי  האמונה  ואיבוד  הרוח  שפלות  תחושת 
להיראות  למרגלים  שגרמה  זו  היא  במקומה  הייתה  שלא 
כפעוטים בעיני אחרים. אילו היו המרגלים חדורים בהכרת 
ומגן  יתברך ששומר  ה'  ערכם העצמי כראוי ומעלתם לפני 
עליהם תמיד, גם ענקי הארץ היו מתייחסים אליהם בכבוד 
עצמם  רואים  המרגלים  היו  אילו  מופלגת.  ובהערכה 
יכולים להיות כאלו! עיקר כישלון  כמלאכים, אכן הם היו 
הענוה  עצמם.  את  המוקטנת  ראייתם  מתוך  נבע  המרגלים 
שלא היתה במקומה היא זאת שהיתה בעוכריהם )יעוי' עוד 
בחפץ חיים חייו ופועליו ח"ג עמוד תתר"ס, ובספר מראש 

צורים עמוד 156(.
גר עם  לומר שאדם  רגיל  היה  ישראל מסלנט  רבי  הגאון 
עצמו במשך שבעים או שמונים שנה ובכל זאת אינו מכיר 
את עצמו באמת, וזאת מפני שלא חקר והעמיק בעצמו לדעת 
עד כמה הוא יקר חשוב ומוערך, וכדברי רבינו יונה בספרו 
'שערי העבודה' )אות א'(: "הפתח הראשון הוא שידע האיש 
וגדלותם  אבותיו  ומעלת  מעלתו  ויכיר  עצמו,  ערך  העובד 
תמיד  וישתדל  יתברך.  הבורא  אצל  וחיבתם  וחשיבותם 
יעוי"ש  להעמיד עצמו במעלה ההיא ולהתחזק בה תמיד". 

באורך. 



בעל  תורה  בן  שהיה,  מעשה  נספר  העניין  להמחשת 
כישרונות לא כל כך מזהירים למד בישיבה בה היו תלמידי 
)'עילויים'(,  מאוד  גבוהים  כישורים  ובעלי  גאונים  חכמים 
כאחד  ונחשב  הפינה  אל  בחור  אותו  נדחק  הדברים  מטבע 
)מושאל  הּוא  ֶנְחָׁשב  ַבֶּמה  בישיבה,  ה'פשוטים'  הבחורים 

מישעיה ב, כב(. 
הצהריים  בהפסקת  בחור  אותו  יצא  אחד  יום  והנה 
ליד  עבר  ובדרכו  רעבונו  את  להשביע  מאכל  דבר  לקנות 
ואצילית מבד משובח  יפה  והבחין במגבעת  חנות מגבעות 
ֲחִסיָדיו  ִּבְלׁשוֹן  ּוְמפָֹאר  ְמֻשָּׁבח  ַעּמוֹ  ְּבֶפה  ל  ְמֻהָלּ ומפואר, 
למדוד  וביקש  לחנות  נכנס  שאמר(,  ברוך  מנוסח  )מושאל 
לו  את המגבעת, לאחר שנוכח לראות שהמגבעת מתאימה 

החליט להשתמש בכל חסכונותיו ולקנות את המגבעת. 
יצא הבחור מהחנות בתחושת אצילות ורוממות בחושבו 
שהמגבעת המפוארת על ראשו, ולפתע הבחין בבעל מונית 
מקום.  לאיזה  להגיע  הוא  צריך  אם  ושואלו  לידו  שעוצר 
ואמר בליבו "אף פעם לא  גדולה  שמח אותו בחור שמחה 
התחשבו בי ושאלו אם אני צריך מונית, כנראה שהמגבעת 

עושה רושם!". 
לשלומו,  ושאלו  חבריו  סביבו  נאספו  לישיבה  כשהגיע 
רש"י  דברי  בהבנת  עמו  התפלפלו  הסדר  וכשהתחיל 
שחבריו  בחושבו  אותו  הציף  רב  פנימי  ואושר  והתוספות 
בסוף  אך  שקנה.  המפוארת  המגבעת  בגלל  אותו  מכבדים 
היום כשהגיע לחדרו והסתכל במראה לראות איך המגבעת 
נוכח לגלות שהמגבעת לא נמצאת כלל  'יושבת' על ראשו 

היכן  לחשוב  והתחיל  בחור  אותו  התפלא  בראשו!   וכלל 
המגבעת  את  ששכח  לו  נודע  לבסוף  המגבעת,  את  הוריד 

בתוך הקופסא על דוכן המכירות בחנות!
כל הכבוד והערכה שקיבל אותו בחור נבע מחמת הדימוי 
האצילי שרכש לעצמו באותו היום, וכפי שחשב ודימה את 
עצמו הפגין זאת גם כלפי אחרים וככה הם ראו אותו. מדהים 
עד היכן הדימוי העצמי של האדם יכול להגיע ומה בכוחו 

להשפיע ולחולל.  



אותו,  מערכים  שאנשים  והבנה  ממחשבה  ניזון  האדם 
כלפי  מעורך  הוא  נעשה  עצמו  את  ומעריך  וכשמחשיב 
הסובבים אותו, וזהו שאמרו רבותינו )אבות פ"ד מי"ד( ִאם 
ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי, דהיינו שצריך האדם לחשוב על האצילות 
הוא  שהעיקר  מקלם  הסבא  אמר  כבר  אך  שלו.  והאישיות 

שה"אני" של האדם יהיה שלו ולא של אחרים!  
על פי רוב הבחינה האישית והמראה של האדם הוא איך 
הוא  ולכן  בעיניהם.  חשוב  הוא  וכמה  עליו  מסתכל  העולם 
הרמב"ם  וכדברי  נמצא,  הוא  בה  מהסביבה  וניזון  מושפע 
בהלכות דעות )פ"ו ה"א( וזה לשונו: "דרך ברייתו של אדם 
ונוהג  וחביריו  ריעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות 
לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג 

ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם..". 
מפשיסחא,  בונים  שמחה  רבי  הקדוש  האדמו"ר  אל 
מראשוני שושלת גור, הגיע יהודי וביקש להתלמד אצל הרב 
האדמו"ר:  אותו  שאל  המובהקים.  מחסידיו  כאחד  ולהיות 

לדעת  ברצונך  מה  לפשיסחא,  עד  הגעת  מדוע  יקר,  "יהודי 
ולהכיר?"

"אם  החסיד.  השיב  יתברך",  ה'  את  לדעת  רוצה  "אני 
להכיר את ה' חפצת יכולת לעשות זאת במקום מגורך שהרי 
ָאבוֹא  ְׁשִמי  ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקוֹם  ְּבָכל  ה',  נמצא  שם  גם 
יָך )שמות כ, כא(, ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבוֹדוֹ )ישעיה  ַרְכִּתֽ ֵאֶליָך ּוֵבֽ
לך  "אגיד  לומר:  והמשיך  יהודי,  לאותו  ג(", השיב הרב  ו, 
לשם מה באת, אצלנו בפשיסחא בני אדם באים להכיר את 
עצמם ומהותם הפנימית! יכול האדם לחיות מאה ועשרים 
שנה ולא להכיר את עצמו ומהותו, מה גלום בו ומהי שושלת 

אבותיו המפוארה ולשם מה בא לעולם". 
תכלית ביאתנו לעולם להכיר את הבורא יתברך, אך לשם 
כך עלינו להכיר תחילה את עצמיותנו ואת הכוחות הטמונים 
בנו. ושהנשמה שנמצאת בקרבנו חוצבה ממקום עליון, ֵחֶלק 
ֱאלוַֹק ִמָּמַעל )איוב לא, ב(, והיא מחנכת את האדם מדריכה 
ומרוממת אותו, זאת בתנאי שנותן האדם דעתו ורצונו להיות 
וקרבת  היראה  התורה  במעלות  ועוד  עוד  ולעלות  מודרך 

האלוקים.  



והדביקות  הנחישות  מעלת  על  נפלא  משל  ישנו  לסיום, 
ומקום  לנפשם  מזור  חיפשה  צפרדעים  קבוצת  במטרה. 
של  שעות  לאחר  רעבונם,  את  שם  ישביעו  אשר  מתאים 
ריבוי  בו  יש  אשר  היער  בסביבות  מקום  מצאו  חיפושים 
את  ולהחיות  דעתם  את  ליישב  יוכלו  אשר  וזוחלים  חרקים 
גופם, אך דע עקא, הזוחלים הסתתרו והתחבאו על עץ גבוה 

וחלק. 
כל הצפרדעים ניסו לעלות במרץ על העץ הגבוה אך רובם 
נכשלו באמצע הדרך ונפלו מחמת חלקלקות העץ, שלושה 
של  הזעקה  קול  אך  לעלות,  והתאמצו  נשארו  צפרדעים 
הצפרדעים שכבר נפלו אמר שעליהם לרדת כדי שלא יפלו 
כמוהם וגרם לשניים מהם לרדת מרצון. אך צפרדע אחד דבק 
לו  האומרים  הקולות  כל  אף  על  לעלות  והמשיך  במשימה 
לרדת, לבסוף הצליח לעלות לפסגת העץ ולאכול מהזוחלים 
שנמצאים שם ואף זרק מהם לחבריו הצפרדעים שנמצאים 

למטה כדי שגם הם יוכלו לאכול. 
לאחר מכן ירד הצפרדע והתפלאו כל חבריו כיצד הצליח 
היה חרש!  הוא  כי  ומדוע?  ענה להם,  לא  הוא  לעלות, אך 
עצם זה שהוא לא שמע והתפעל מהסביבה בה נמצא אשר 
ולעלות  להעפיל  לו  גרם  זה  להצליח,  סיכויים  לו  נתנה  לא 

ולהשיג את המטרה! 
כלב בן יפונה ויהושע בן נון גם היו מהתרים את הארץ, אך 
הם לא התפעלו והושפעו משאר המרגילים שהיו בסביבתם 
ְמֽאֹד!"  ְמאֹד  ָהָאֶרץ  "טוָֹבה  גדול  בקול  ואמרו  באו  אלא 
הם  אחרת,  אמרו  המרגלים  שכל  אף  על  ו(,  יד,  )במדבר 
דבקו במטרה ובדרך בה ה' חפץ וזכו להישאר חיים וקיימים 

ולהנחיל לעם ישראל את הארץ. 
יהי רצון שנזכה להכיר את עצמנו ואת הכוחות הטמונים 
בנו ונעשה את רצונו יתברך כפי רצונו באמת, בלי להתפעל 
ֲעֶלה  ולהתרגש מהסובבים אשר מנסים לעצור בעדנו, ָעֹלה ַנֽ
ּה )במדבר יג, ל(, נעלה ונתעלה  י ָיכוֹל נּוַכל ָלֽ ְוָיַרְׁשנּו אָֹתּה ִּכֽ
לקראת  אחינו  ישראל  כל  את  עמנו  ונעלה  ויראה  בתורה 

הישועה השלימה, אמן ואמן. 

תכלית ביאתנו לעולם 
להכיר את הבורא יתברך, 
אך לשם כך עלינו להכיר 

תחילה את עצמיותנו 
ואת הכוחות הטמונים 

בנו. ושהנשמה שנמצאת 
בקרבנו חוצבה ממקום 
עליון, ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמָּמַעל 

)איוב לא, ב(, והיא 
מחנכת את האדם מדריכה 
ומרוממת אותו, זאת בתנאי 
שנותן האדם דעתו ורצונו 

להיות מודרך ולעלות 
עוד ועוד במעלות התורה 

היראה וקרבת האלוקים
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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 



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-

















מהי מסעדת ההיימיש 
ביותר  הטובה 
שאתה מכיר?

הצביעו עכשיו 
לזכות  ותוכלו 
טיסה  בכרטיס 
לפראג! זוגי 
0723-770-780
מקס פפסי  של  המתנות  ניידת  ובנוסף, 
תמתין לכם מחוץ לרשתות השיווק הנבחרות
עם מגוון פרסים ושוברים למסעדות מובילות
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