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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

Sw
iss System  עכשיו, מערכות מתכווננות עם הפרדה יהודית במבצע

)כולל ארגז מצעים נפרד(
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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: אהרן נצר

ישיבת  את  השבוע  פתח  ברקת  ניר  ירושלים  העיר  ראש 
במעיין  שהתקיימה  ירושלים  יום  לרגל  החגיגית  הממשלה 
עין לבן בפארק ירושלים )סמוך לגן החיות בירושלים(, מעיין 

שחודש ושופץ לאחרונה לרווחת תושבי העיר.
"יום  הישיבה:  בפתח  אמר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ירושלים  את  מפתחים  אנחנו  לנו.  יקר  יום  הוא  ירושלים 
ובונים אותה ומקדמים את העיר בהשקעות ממשלתיות רבות. 
לפיתוחה  הנמרצת  ההובלה  על  העיר  ראש  את  לברך  ברצוני 
של ירושלים. חג שמח לירושלים". ראש הממשלה הוסיף כי 
את מעבר  יאפשר  לא  הוא  העיר,  ראש  לבקשתו של  בהמשך 
תאגיד השידור מירושלים והנחה את מנכ"ל משרדו לעצור את 

המהלך.
"ההשקעה  אמר  אלקין,  זאב  ומורשת,  לירושלים  השר 
המעשים  ואלו  משמעותי  באופן  גדלה  בירושלים  הממשלתי 
העיר  לראש  מודה  אני  קדימה.  העיר  את  שיצעידו  האמתיים 

שעובד איתנו יד ביד למען ירושלים".
תקופה  לאחרונה  עברה  "ירושלים  ברקת:  ניר  העיר  ראש 
מאתגרת אך הוכחנו לאויבינו – שאנחנו רק צומחים ומתחזקים 

ביותר  הנמוך  הוא  מהעיר  השלילית  ההגירה  מאזן  וגדלים. 
התחלות  שיאנית  היא  ירושלים  האחרונות!  השנים  בשש 
בעיר  הפועלים  הסטרטאפים  מספר  הוכפל  בשנתיים  הבניה, 
העסקים  רובע  את  לבנות  התחלנו  חברות,  ל-500  מ-250 
החדש בכניסה לעיר שיוסיף עוד עשרות אלפי מקומות עבודה 
חדשים. ירושלים נמצאת במהפכת תחבורה אדירה עם הרכבת 
ממרכז הארץ, כבישים חדשים, קווי רכבת קלה נוספים ועוד. 

זה הזמן לחזק את ירושלים! חוזקה של ירושלים  הוא חוזקה 
של מדינת ישראל והחוסן הלאומי שלנו".

שגיבש  ברקת,  ביוזמת  נבנתה   "2020 "ירושלים  תכנית 
מייקל  פרופ'  בראשם  לכתיבתה,  בינלאומי  מומחים  צוות 
היתרונות  את  זיהה  הצוות  פלורידה.  ריצ'ארד  ופרופ'  פורטר 
היחסיים של ירושלים ואת פוטנציאל הצמיחה שלה, והגדיר 
את המוקדים בהם יש להשקיע משאבים ב-5 השנים הקרובות, 
אשר ימשיכו את פיתוחה הכלכלי של הבירה. בבסיס התכנית 
ירושלים בתחומי התרבות  היחסיים של  ביתרונות  התמקדות 
ועוד.  בעיר  ההיי-טק  הרפואה,  מדעי  הביו-מד,  והתיירות, 
התכנית אושרה ביום ירושלים הקודם בממשלה ולאחר מו"מ 
התקציב  את  הממשלה  השבוע  אישרה  תקצובה  על  ממושך 

למימושה, בסך 850 מיליון ש"ח. 
לעירית  מבנים  להעברות  העירייה  בקשות  אושרו  בנוסף 
ירושלים לצורך פיתוחה: העברת מבנה הממשלה בגן הוורדים 

לצורך פיתוח מרכז מבקרים בגן, ועוד.
ישיבת הממשלה התקיימה במעיין עין לבן בפארק ירושלים 
ראש  עם  יחד  העיר  וראש  בעיר  התנכ"י  החיות  לגן  בסמוך 
הממשלה והשר לירושלים ומורשת חנכו את המעיין המחודש 

ששיפוצו הסתיים לאחרונה. 

מאת: מנדי כץ

בעיריית  המקומית  הוועדה  בישיבת  האחרונים,  בימים 
ירושלים, בראשותו של יו"ר הועדה המקומית סגן ראש העיר 
מאיר תורג'מן, אישרו חברי הוועדה את היתרי הבנייה ל–88 
פירסם  כך  ירושלים,  של  בצפונה  שלמה  רמת  בשכונת  יח"ד 

השבוע האתר "ביזנעס".
בינלאומית.  סערה  בעבר  עוררו  שכבר  יח"ד  ב-88  מדובר 
הוועדה  במפתיע  הודיעה  אז  או  שנה  כחצי  לפני  זה  היה 
המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים כי היא דוחה דיון 
שלמה,  רמת  בשכונת  דיור  יחידות  ל-88  בנייה  היתרי  במתן 
הוראה  הייתה  לכך  הסיבה  בעירייה  בכיר  גורם  כשלדברי 

שהגיעה מלשכת ראש הממשלה.

ההוראה התקבלה אז כדי למנוע מבוכה דיפלומטית במהלך 
ביום  בוושינגטון,  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  ביקורו 
במיוחד,  רגיש  האמריקאי  הממשל  מכן.  שלאחר  ראשון 
כידוע, לתוכניות הבנייה בשכונה, בשל המשבר המדיני שפרץ 
כאשר בזמן ביקורו של סגן הנשיא ג'ו ביידן ב-2010, אושרה 

התוכנית להקמת 1,800 יחידות דיור בשכונה.
בעיריית  רשמי  באופן  הכחישו  שנה,  כחצי  לפני  אז,  כבר 
ירושלים את הדברים, ויו"ר הועדה המקומית תורג'מן, מסר כי 
הסיבה לדחייה היא שמדובר בישיבה ראשונה בניהולו )בשל 
פרישתו של הסגן קובי כחלון מהתפקיד(, והוא ביקש ללמוד 
אז  נמסר  העירייה  לדיון. מדוברות  לפני העלאתו  את החומר 
בתגובה כי "עיריית ירושלים ממשיכה לקדם בנייה בכל חלקי 

העיר לכלל האוכלוסיות. התוכניות יובאו לדיון בהמשך".

בניגוד  זאת  הבנייה,  היתרי  סופית  אושרו  שהשבוע  אלא 
להעלות  היוזמה  מאחורי  שעומד  כשמי  הממשלה,  להוראות 
את הבקשה לדיון בוועדה ואישורה, הוא יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ובניה מאיר תורג'מן שנענה לבקשת חבר מועצת העיר 
מטעם סיעת ש"ס, פיני עזרא והחליט להרים את הכפפה למען 

מצוקת הדיור בקרב תושבי העיר.
פיני עזרא הגיב ואמר השבוע כי "לא יתכן שתושבי העיר 
פוליטיקות  בשל  ורק  אך  הדיור,  ממצוקת  עד  לעולמי  יסבלו 
בדרישה  מדובר  "לא  כי  והדגיש  הוסיף  עזרא  קטנות". 
בכדי  היום  מסדר  הדיון  את  להסיר  בקשה  אלא  מהממשלה, 
המענה  כי  למסקנה  הגעתי  דיפלומטית.  אי-נעימות  למנוע 

למצוקת הדיור של תושבי העיר חשוב יותר - וכך פעלתי".

את התכנית יזם ראש העיר ניר ברקת לחיזוק מעמדה של ירושלים  עוד אישרה הממשלה - הקצאת 
מבנים לטובת העיר ירושלים והחלטות נוספות

למרות ההתנגדות בממשל האמריקאי ובניגוד לבקשת 
הממשלה, אישרו בימים האחרונים חברי הוועדה המקומית 
בעיריית ירושלים את היתרי הבניה ברמת שלמה שמעבר 

ל"קו הירוק"

850 מיליון ש"ח לתכנית "ירושלים 2020" 

אושרה בניה 
ברמת שלמה

רמת שלמה )צילום: אורן נחשון, פלאש 90(

נתניהו וברקת בעין לבן, השבוע
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חדש גבינה לבנה בטעם נפלא
היחידה מ-100% רכיבים טבעיים

יותר בריא, יותר טעים.

גם בשבועות,
לילדים שלי

אני
בוחרת
טרה
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מאת: אהרן נצר

האוצר  במשרד  הרפרנטים  שכל  "הלוואי 
ראש  אמר  התחבורה",  בנושא  כמו  יתנהלו 
עיריית ירושלים ניר ברקת בהופעה מיוחדת 
בראשות  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת  בפני 
ח"כ דודי אמסלם, בה הציג את תוכנית האב 
לתחבורה בירושלים עד שנת 2025. לדבריו, 
"משרד האוצר ומשרד התחבורה רואים את 
דוחפים  הם  ולפעמים  כאסטרטגי,  הנושא 

אותנו יותר ממה שאנו מסוגלים לרוץ".
העיר  ראש  שהציג  התחבורתי  החזון 
ירושלים ניר ברקת בפני הוועדה כולל רשת 
רכבות קלות, רשת כבלים במקומות בהם לא 

ניתן לסלול ולצדן רשת כבישים. 
רשת הרכבות הקלות תכלול קו שיגיע עד 
 350 שיעלה  כרם,  עין  הדסה  החולים  בית 
והוא  יורו, או למעלה ממיליארד ₪  מיליון 
מרכבת  יותר  ביום,  נוסעים   140,000 יסיע 
ישראל. קו זה ייקרא הקו האדום, והוא כבר 
התקציבים  מכרזים.  באמצעות  לדרך,  יוצא 
כבר אושרו. כל הקו יהיה על קרקעי ולצורך 

כך ייבנו מספר גשרים. 
הקו השני שיוקם הוא הקו הכחול, שיתחיל 
בגילה, דרך חברון, קינג ג'ורג', יכלול מנהור 
חוצבים  להר  ימשיך  יחזקאל,  ציר  תחת 
ולרמות. קו שלישי – הקו הירוק, יתחיל גם 
האוניברסיטה,  פת,  צומת  דרך  בגילה,  כן 

רמת אשכול להר הצופים. "כך יהיו 3 קווים 
שיחברו את כל מרכזי התעסוקה ואת קריית 
רוב  את  מכסה  אתה  אחד  ב'הופ'  הספורט. 

העיר", סיכם ראש העיר ניר ברקת.
הוא  המתכננים  בפני  שעמד  נוסף  אתגר 
'ירושלים הקדומה': "10 מיליון מגיעים בכל 
גדלים",  הזמן  כל  והביקושים  לכותל  שנה 
ניתן  "לא  ברקת,  ניר  העיר  ראש  אומר 
אין שום חלופה אלא  רכבות באזור.  לבנות 
להקים עמודים באוויר. תיבנה רשת רכבלים 
שתייתר לא רק את הרכב הפרטי אלא גם את 
האוטובוסים. על פי התוכנית הרשת תתחיל 
הרכבל  כמו  משם  תעלה  התחנה,  במתחם 
שער  קדם,  למתחם  תרד  ציון,  להר  הישן 
האשפות ותמשיך להר הזיתים, לגת שמנים, 
תוכל  הרשת  השילוח.  ובריכת  דוד  לעיר 

להעביר 3,000 איש בשעה.
העיר  ראש  אמר  אסטרטגי",  אתגר  "זהו 

ניר ברקת. 
ב-2018  השנה.  תושלם  הסטטוטוריקה 
ל"מפלצת",  עד  הקלה  הרכבת  קו  יגיע 
יעקב  נווה  ועד  בדרום  אורה  עד  ב-2019 
מצפים  והכחול  הירוק  הקווים  בצפון. 

לאישור הוועדה המחוזית במהלך הקיץ.  
כל  וב-2025  הירוק  הקו  ייפתח  ב2023 
הרשת. בסך הכל מדובר ב-60 ק"מ מסילות 

ובתקציב של 25 מיליארד ₪.

מאת: מנדי קליין

כלל"  "מרכז  בנין  את  להפוך  "מנסים 
ואין פוצה פה  במרכז העיר למרכז מסיונרי 
בפגישה  שונים  גורמים  התריעו  ומצפצף", 
עם יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", 
המלמד  חומר  גם  שהציגו  מילר,  חיים  הרב 
על מגמה שכזו ופנו איליו בבקשה להתערב 
ולפעול למניעת סכנה חמורה זו במרכז עיר 

הקודש והמקדש, פלטרין של מלך.
עסקים  בעלי  כי  דיווחו  אף  הגורמים 
עוזבים את הבניין מאחר והציבור אינו מבקר 
ומצוות,  תורה  שומרי  ציבור  ובפרט  בו, 
חנויות  פועלים  בו  למקום,  מלהגיע  שנמנע 

תועבה, ר"ל, כך שהמקום ריק מאנשים. 
והושכר  נמכר  מהמקום  חלק  "לצערנו, 
פנינו  ובשעתו  מיסיונרים,  לגורמים  בשעתו 
ותושביה",  ירושלים  למען  "התנועה  ליו"ר 
הרב חיים מילר, שפנה אל הגרד"ב ליפשיץ 
זצוק"ל, יו"ר "יד לאחים", שאף עמד בראש 
הפגנות שהתקיימו במקום", אמר הרב זווין 

שהשתתף בישיבה.
יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", 
הרב חיים מילר, חיזק את הנוכחים, והבטיח 
בס"ד לפעול נמרצות בנושא. הוא אף ביקש 
להתכנס שוב תוך מס' ימים, לאחר שיבדוק 
המיסיונרים  את  הדוחפים  הגורמים  מי  גם 

להיכנס למקום, סיפרו המשתתפים.
כן התקשר בזמן הישיבה בנוכחותם  כמו 
של המשתתפים אל חברים בוועד הסוחרים 
כי  וטענו  מהדברים  חלק  שאישרו  בבניין, 
החרמת הבניין מביא המצב זה שאין קונים 

וסוחרים עוזבים.
בקריאה  לצאת  וביקשו  פנו  הסוחרים 
מילר  הרב  אך  הקניות,  למקום  להגיע 
להוציא  תדרשו  "אם  וכל.  מכל  זאת  דחה 
ולמכור בבניין רק  מהמקום חנויות תועבה, 
בפני  פנייתכם  את  אביא  כשרים,  מאכלים 
מילר  אמר  עמם",  ואתייעץ  השכונות  רבני 

לסוחרים.
כאמור, סוכם כי הדברים יבדקו תוך מס' 
ימים, והנוכחים הבטיחו לפעול עד לביטול 
שהוא  כך  על  מילר  לרב  הודו  הם  הגזירה. 
כתובת עבורם בכל עת וכל שעה למאבקים 

על קדושת ירושלים.

רשת רכבות קלות, רשת כבלים באזור העיר העתיקה 
ורשת כבישים ינגישו את ירושלים עד 2025

יו"ר "התנועה למען ירושלים ותושביה", הרב חיים 
מילר: "יש לבדוק אם גורם עירוני כל שהוא לא עומד 

מאחורי היוזמה המסוכנת"

עד 2025: ירושלים תונגש

"מנסים להפוך את בנין 
'מרכז כלל' למרכז מסיונרי"

גורמים שונים בעיר הקודש והמקדש מתרעמים

מרכז כלל



'

www.toyota-zamir.co.il :להזמנת טיפול: 02-6580900 או באתר

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת
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מאת: אהרן נצר

לבניית  הפועל  הבית'  'טהרת  ארגון 
והכשרת מקוואות בכל רחבי הארץ, הרחיב 
והדרכת  בהכשרת  הענפה  פעילותו  את 
בחודש  רחוקים.  בקירוב  העוסקים  פעילים 
וייחודי  ראשון  נשים  כנס  נערך  האחרון 
הקירוב  ארגוני  מכל  פעילות  למאות 

וההדרכה. 
רב  שליט"א,  מוצפי  יחזקאל  רבי  הרה"ג 
העיון  יום  את  פתח  הבית'  'טהרת  ארגון 
הנוגעים  והדרכה  חיזוק  תורה,  דברי  ומסר 
לתחום הטהרה. הרב מוצפי שליט"א בירך 
הגדולה  הזכות  על  המשתתפות  כל  את 
והעצומה שיש בחלקם בבניית העם היהודי 
נמסרו  הארוך,  היום  בהמשך  דורות.  לדורי 
הרצאות רבות שהעשירו את כל המשתתפות, 
בהצלחת  ומעשיים  ייחודים  כלים  והעניקו 
ביום  כן,  כמו  הקירוב.  בארגוני  התפקיד 
העיון המיוחד התקיים שיעור חיזוק ומרומם 
שנמסר ע"י הרבנית רות שמש שתחי' בזכות 
חלק  כיום.  הצדקניות  הנשים  שליחותן של 
העיון  ביום  התקיים  נוסף  ומקצועי  מיוחד 
יצחק  הרב  של  המרתקות  בהרצאותיהם 
מלבר מארגון 'טהרנו' והרב אהרן זילברברג 

את  שציידו  המשפחה'  'תורת  מארגון 
הקיימות  החשובות  בהכרעות  המשתתפות 

בנושאי רפואה והלכה.
בארגון 'טהרת הבית' אומרים כי הצלחת 
למשוער  מעל  הרבה  אכן  הייתה  הכינוס 
בכדי  הגיעו  הארץ  מכל  נשים  כשמאות 
יותר  מעידה  הכינוס  "הצלחת  להשתתף. 
ימי  לקיים  חשוב  כמה  עד  אחר  דבר  מכל 
ההעשרה וההדרכה שכאלו. כבר עתה פונים 
יום  שוב  ייערך  מתי  בשאלה  הארגון  אל 
לכל העוסקות  וחיזוק  עיון שכזה בהעשרה 
יצלח  כי חפץ ה' בידנו  בתחום. אנו תקווה 
המקוואות  בבניית  העבודה  עם  בבד  ובד 
כזה  עיון  יום  שוב  נארגן  הארץ  רחבי  בכל 

לתועלת הציבור".

מאת: מנדי קליין

הדים נרחבים לקבלות הקהל המשותפות 
ראשי  סגני  בשיתוף  י.נ.ר  במרכז  שעורכים 

ערים וחברי מועצה ברחבי הארץ.
במסגרת שירות לקהילה התקיימו קבלות 
הכשרה  מוסמכים שעברו  יועצים  ע"י  קהל 
מלאה במרכז י.נ.ר בלשכות סגני ראש ערים 
אלעד,  ברק,  בני  בירושלים,  מועצה  וחברי 

נתיבות, צפת וערים נוספות.
בנושאי  מתקיימות  הקהל  קבלות 
בעיות  ההתבגרות,  גיל  עם  התמודדות 
צרכים  בעלי  ילדים  עם  והתמודדות  נשירה 

מיוחדים במשפחה.
האחרונים  בימים  התקיימה  בירושלים 
העיר  מועצת  חבר  בשיתוף  הקהל  קבלת 
נחמניאל סבן והייעוץ ניתן על ידי ר' אוריאל 
מוסמך  הורים  ומנחה  חינוכי  יועץ  בלמס 

ממרכז י.נ.ר.
קהל  קבלות  ייערכו  הקרובים  בימים 

בערים נוספות כגון אלעד , נתיבות ועוד.
מרכז י.נ.ר הוא המרכז המקצועי והמוביל 
בהכשרה בתחומי ההנחיה, הייעוץ והטיפול 
ולימודי  תעודה  לימודי  נלמדים  במסגרתו 
כן  כמו  הפתוחה.  האוני'  של  ראשון  תואר 
והתמקצעות  לימודי העשרה  מקיים המרכז 
לציבור  העשרה  וסדנאות  מקצוע,  לאנשי 

הרחב.
ראשון  תואר  לרכוש  המבקשים  רבים 
החברה  מדעי  הפסיכולוגיה,  בתחומי 
י.נ.ר  במרכז  זאת  לעשות  בוחרים  והחינוך 
ונשים  לגברים  נפרדים  מסלולים  המציע 

בתכניות לימוד של האוני' הפתוחה

במרכז  המוצעים  הלימודים  במסגרת 
מוכשרים מנחים, יועצים ומטפלים בתחומי 
ייעוץ נישואין, הנחיית הורים, גישור ויישוב 
אימון  רגשי,  ייעוץ  נפשי,  טיפול  סכסוכים, 

אישי, ייעוץ תעסוקתי ועוד.
כמו כן קיימות סדנאות המיועדים לאנשי 
הפרעות  פסיכודרמה,  בתחומים  מקצוע 

אכילה, תרפיה באומנות ועוד.
כבר  י.נ.ר  במרכז  הלומדים  מבין  מאות 
השתלבו בשוק העבודה בתחום אותו למדו, 
כאשר במקומות עבודה רבים ניתנת עדיפות 
לתלמידי מרכז י.נ.ר בשל המקצועיות הרבה.

במרכז י.נ.ר מדגישים כי תכני הלימודים 
עוברת  אשר  רוחנית  וועדה  בפיקוח  הם 
מלבד  וזאת  אותם,  ומאשרת  התכנים  על 

ההפרדה בין גברים לנשים.
"שיתוף  י.נ.ר:  מנכ"ל  עשור  מאיר  הרב 
נבחרי הציבור בערים השונות  הפעולה עם 
שיותר  כמה  לשלב  ונשמח  מבורך,  הוא 
התנדבותית  בעבודה  ומתמחים  בוגרים 
להעניק  מנת  על  החרדי  החינוך  במסגרות 

שירותי ייעוץ מקצועי לקהילה".

ארגון 'טהרת הבית' ערך יום עיון מקצועי למאות נשים 
הפעילות בארגוני הקירוב וההדרכה

הדים נרחבים לקבלת הקהל הנוספת של מרכז י.נ.ר 
בשיתוף חבר מועצת עיריית ירושלים הרב נחמניאל סבן 

מאות ביום העיון 
של 'טהרת הבית'

הצלחה לקבלת הקהל של י.נ.ר

סבן ובלמס בקבלת הקהל בירושלים

הרב יחזקאל מוצפי נושא דברים

הדור הבא
של עובדי ההייטק

מתחיל באונו

עם התמחות במערכות מידע
תואר ראשון .B.A במנהל עסקים

משווע לעובדיםשוק אבטחת הסייבר 
גלובס, 5.4.2016

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

ההרשמה בעיצומה: 03-7382270

הרשם עכשיו ללימודי מערכות מידע ותוכל להשתלב 
בתפקידי טכנולוגיה מגוונים: מנתח ומעצב מערכות מידע, 

 java, מבקר מערכות מידע, מתכנת ,DBA ,מנהל בסיסי נתונים
ERP ועוד.

בוגרינו משולבים כבר היום בעמדות מפתח בחברות ותאגידים 
 ,SAP, HP, Microsoft, Orange, IBM, Amdocs :מהמובילים במשק

צ'ק פוינט, בנק לאומי, בנק בינלאומי, מימון ישיר, מכבי שירותי 
בריאות, חיל האוויר וצה"ל, ארגוני ביטחון, חברות תעשייה, 

חברות היי טק, חברות שירותים ועוד.



הרבנית
ימימה מזרחי

נותנת לך עוצמה!

חיה הרצברג
יעל זלץ

אסתר סדובסקי
בתוכנית ארוח מפתיעה 

את הזוכה!
תוכנית הגרלות 

בשווי אלפי שקלים 
בין המשתתפות!!!

15:00 > פתיחת שערים – מתחמי תצוגה מפנקים וכיבוד עשיר
23:00 – 18:00 > ארוע ערב עשיר ומעצים, ברמה שלא הכרתן!

הנחייה: אתי הייזלר
MELODY MINE :הפקה מוזיקלית <

בנייני האומה
ד' תמוז 10.07

ס
לו

פ

באירוע השנה לאימהות:

כרטיסים לאולם האודיטוריום, בהזמנה מראש בלבד  >  מספר המקומות מוגבל!
למקומות רצופים – יש לערוך הזמנה מרוכזת  >  האירוע לנשים בלבד  >  אין כניסה לעגלות

03-808-0000
הבטיחי מקומך עוד היום!!!

כרטיסים: שלוחה 9   >   מחלקת שיווק: שלוחה 4   >   קבוצות מאורגנות: שלוחה 1

מחיר
כרטיס:

 ₪ 80
מחיר

למנויות:

 ₪ 60
כיבוד 
עשיר

מארז שי 
יוקרתי 

לכל 
משתתפת

מזמינים אתכן
לאירוע השנה לאמהות
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מאת: מנדי כץ

בימים אלו החלו העבודות לשדרוג ופיתוח 
מחדש של שלושה גנים ציבוריים בירושלים, 
ביוזמתו של סגן ראש העיר ירושלים והממונה 
על המע''ר החרדי, הרב יוסף דייטש. שלושת 
ברח'  עוקשא  גן  הם  מחדש  שייבנו  הגנים 
מקור  בשכונת  המכבי   יהודה  גן  שטראוס, 

ברוך וגן לוין בשכונת נווה צבי. 
שבגנים  לאחר  בא  המחודש  הפיתוח 
רבים פורקו המתקנים ע''י אגף שפ''ע, בשל 
הוראות בטיחות מחמירות ע"פ תקן הבטיחות 
הילדים  של  לשלומם  דאגה  ומתוך  האחרון, 

ירושלים  ברחבי  במתקנים.  המשתמשים 
בעיר,  רבים  שעשועים  בגני  המתקנים  פורקו 
בשל  מחדש  מתקנים  בהם  נבנו  טרם  אך 

תקציב ענק הנדרש לכך.
הרב  העיר  ראש  סגן  של  נרחבת  בפעילות 
ברקת  ניר  העיר  ראש  עם  ובתיאום  דייטש  
הושג ע''י הרב דייטש תקציב מיוחד לשדרוג 
ע"י  שישודרגו  האמורים,  הגנים  שלושת 

החברה העירונית לפיתוח חב' 'עדן'. 
אלון  מר  עדן  מנכ''ל  עם  עבודה  בישיבות 
ברדור  ליאור  מר  החברה  וסמנכ''ל  שפייזר 
סוכם על תוכנית עבודה נרחבת לטיפול בגנים 
יהיו  הללו  הגנים  כששלושת  החרדי  במע''ר 

שלב א' של התוכנית. 
בשל בעיות של בעלויות בשטחים הצמודים 
לגן שהיקשו על התחלת העבודות לגן, סייר 
דייטש עם יו"ר הסתדרות מר דני בונפיל יחד 
פתרון  למציאת  והקבלן  עדן  חב'  מנהלי  עם 
סיור  העבודות  תחילת  את  ולאפשר  לבעיה 
שהניב תוצאות חיוביות של הדברות והסכמה 
לסייע  בונפיל  דני  מר  הסתדרות  יו"ר  נענה 
העבודות  להשלמת  לוגיסטיים  באמצעים 
לפיתוח הגן שכאמור העבודות החלו השבוע 

ואמורים להסתיים בעוד כחודשיים.
דייטש   הרב  אמר  בסיור  שנכחו  לתושבים 
לאחד  יהפוך  עוקשא  שגן  שמח  הוא  כי 

הגנים היפים העיר לרווחתם של מאות מילדי 
השכונה שזו הגינה היחידה בכל האזור. הרב 
המשודרגים  הגנים  שלושת  כי  סיכם  דייטש 
יתנו  לוין  וגן  המכבי  יהודה  גן  עוקשא  גן 
בשטח  נכונה  בפריסה  ראשוני  מענה  בעז''ה 
זה של המע''ר החרדי  למצוקה  וגדול  נרחב 
של החסר שהורגש בתקופה אחרונה בחוסר 
בגני משחק והביע תקווה שבעז''ה עד לסיום 
עבודות הפיתוח של הגנים הללו נוכל לבשר 
וישודרגו  שישופצו  גנים  של  מקבץ  עוד  על 
הוא  עליו  החרדי  במע''ר  הקרובה  בתקופה 

מופקד.   

מאת: מנדי כץ

יוצאת דופן למבצע האבטחה של  הצלחה 
רבי  הרה"ק  של  ציונו  על  ההמונית  העלייה 
חמישי  יום  מצהרי  זיע"א,  מזוויעהל  שלמה 
בשבוע  השבת  כניסת  לפני  שעתיים  ועד 
מספר  את  מעריכים  האירוע  מארגני  שעבר. 
ומציינים  אלף,  בכעשרים  הציון  על  העולים 
נרשמה  שנים,  מזה  לראשונה  כי  רב  בסיפוק 
שאירע  מבלי  הזיתים,  להר  המונית  עלייה 
למרות  זאת,  אחד.  ביטחוני  אירוע  אפילו 
המצב הביטחוני המתוח, והעובדה שהיה זה 

יום שישי האחרון לפני חודש הרמדאן. 
וההצלה  הביטחון  גורמי  ההערכות  פי  על 
מכל  מתפללים  אלפי  עשרות  במקום  שהו 
להזכיר  להתפלל,  עלו  אשר  הארץ  רחבי 
לפרנסה,  לישועה,  לחשם  צקון  ולשפוך 
כאשר  העניינים,  בכל  ולהצלחה  לרפואה 
עשרות  מזה  המתקיימת  הבטחתו  ידועה 
למוסדותיו  התורמים  לימין  שיעמוד  בשנים 

בזה ובבא.  
קיימו  'זוועהיל'  במוסדות  כי  עוד  יצוין 
המרכזית,  ההתוועדות  את  היארצייט  בליל 
שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  במעמד  ה"טיש" 
ציינו  אשר  הארץ  רחבי  מכל  חסידים  ומאות 
הלילה  שעות  במשך  המרכזית  בהתוועדות 
שלומק'ה  ר'  הרה"ק  של  דהילולא  יומא  את 
נשגבים  דברים  והעלו  זיע"א  מזוועהיל 
צדקותו  את  הזכיר  האדמו"ר  כ"ק  מתורתו. 
שלומק'ה  הרה"ק  של  ופועלו  וגדלותו 
של  מקרים  מאות  וציינו  זיע"א,  מזוועהיל 
הבטחתו  בזכות  שהתרחשו  וסגולות  ישועות 
מ'פגעי  יינצלו  למוסדותיו  שהתורמים  לכך 

הזמן'.

"אחרי שנים של אירועים ביטחוניים בלתי 
בתקופה  חל  הזיתים,  הר  ברחבי  פוסקים 
האחרונה שינוי מבורך בגזרה, ובחסדי שמים 
מצליחה המשטרה יחד עם העירייה להשליט 
ביהודים  פגיעה  המשך  ולמנוע  באזור,  סדר 
אומרים  הזיתים",  הר  את  לפקוד  העולים 

מארגני האירוע. 
"בשנים האחרונות הורגשה ירידה במספר 
שהיו  האירועים  בכל  שהשתתפו  האנשים 
בהר הזיתים לרגל ימי ההילולא של הצדיקים 
יש  האחרונה  בשנה  אבל  בהר.  הטמונים 
והעירייה  המשטרה  של  אינטנסיבית  פעילות 
כדי לעצור את הטרור הערבי במקום. תחושת 
גם  לכך  ובהתאם  מאוד,  התחזקה  הביטחון 
מספר העולים על הציון הגיע לכ-20 אלף, מה 

שלא ראינו כאן כבר שנים". 
כאמור  מגיע  תגבור האבטחה  על  הקרדיט 
לעיריית ירושלים ולמשטרת ישראל שפועלות 
בשיתוף פעולה הדוק בנושא הביטחון השותף 
את  במיוחד  לשבח  לציין  ראוי  ההר.  של 

הוועד להגנת הר הזיתים, בראשות הרב מנחם 
לטובינסקי מארה"ב, שבעבודה סיזיפית מול 
הפנים  וועדת  ומול  השונים,  הממשל  גורמי 
התהליך  של  תחילתו  את  הניעו  הכנסת,  של 

המבורך וליוו אותו לכל אורך הדרך. 
סגן ראש העיר ירושלים הרב יוסף דייטש: 
מודה  אני  כולו  היהודי  העם  ובשם  "בשמי 
מקרב לב לניצב משנה חיים שמואלי, מפקד 
המורכב  המבצע  על  שפיקד  קדם,  מרחב 
התיאומים  משלב  מרובה,  בהתחלה  הזה 
של  לשלב  ועד  האינטנסיבית,  וההיערכות 
המתפללים  אחרוני  של  ושובם  הציוד  קיפול 

לבתיהם לפני כניסת השבת.  
הסתיימה  רבות  שנים  לאחר  "לראשונה 
ההילולא ללא שנזרקה אפילו אבן אחת לעבר 
של  זאת  עובדה  והמתפללים.  האוטובוסים 
שאפילו  כך  היטב  הורגשה  הביטחון  חזרת 
בשעה 2 בלילה עדיין היה המקום הומה קהל, 
וביום שישי עד שעתיים לפני שבת עדיין היו 

במקום מאות מתפללים". 

לנצ"מ  דייטש  הרב  מיוחד ששיגר  במכתב 
ולשר  למפכ"ל  עותקים  עם  שמואלי,  חיים 
קציני  ואת  אותו  משבח  הוא  פנים,  לביטחון 
אורך  לכל  לו  שסייעו  הנוספים  המשטרה 
אתה  שגילית  המסירות  כי  ספק  "אין  הדרך: 
תרמה  קדם,  במרחב  הבכירים  והקצינים 
דייטש.  המון להצלחת ההילולא", כתב הרב 
הנכונות  שעות,  לא  בשעות  שלכם  "העבודה 
האמביציה  תחום,  בכל  לקראת  לבוא  שלכם 
שגיליתם לבוא לעזרה בכל בעיה שעלתה על 
הפרק, הייתה המפתח העיקרי בזכותו הצלחנו 
בהצלחה  הזו  ההמונית  ההילולא  את  לצלוח 

כבירה.
של  שמותיהם  את  מפרט  דייטש  הרב 
מי  את  בייחוד  "אציין  הנוספים:  הקצינים 
שהיו כל העת לאוזן קשבת ה"ה: סנ"צ אביעד 
קצין  ברקת-  גבי  סנ"צ  חושן,  מג"ד  טפי- 
אג"מ מרחב קדם ורפ"ק דני אמסלם- קמב"צ 
מרחב קדם יחד עם רפ"ק סער אברהם- מפקד 

נקודת הר הזיתים".
הרבים  לחששות  מודע  היית  כי  "בטוחני 
שליוו לא מעט אנשים בשנים שעברו בעליה 
הביטחוני  המצב  למרות  אך  הזיתים.  להר 

באזור, עמדתם במשימה בהצלחה כבירה. 
את  מכל  יותר  המסמלת  ירושלים  "העיר 
אחדות עם ישראל, יכולה להתפאר במפקדים 
את  דייטש  הרב  מסיים  כמוכם",  ושוטרים 
מכתבו, "העושים הכול בכדי לשרת תושביה 
רוחבית  ראייה  מתוך  קץ,  אין  במסירות 
לצרכיו.  ביטוי  לתת  קהל  לכל  המאפשרת 
בהזדמנות זו אני מבקש ממך למסור את תודת 
השוטרים  לכלל  ההילולא  משתתפי  אלפי 

שהשתתפו במבצע".

בפעילות סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש: החלו עבודות 
לחידוש שלושה גנים ציבורים במע''ר החרדי בהיקף 

תקציבי של כחמישה מיליון שקלים

סגן ראש העיר הרב יוסף דייטש שיגר מכתב תודה מיוחד לנצ"מ חיים שמואלי, מפקד מרחב קדם של המשטרה, על 
ההירתמות המיוחדת לטובת הצלחת האירוע

מחדשים את הגנים 
בשכונות החרדיות

כעשרים אלף מתפללים פקדו 
את ציונו של הרה"ק מזוויעהל

הצלחה יוצאת דופן למבצע האבטחה המיוחד של משטרת ירושלים



כף הרגל שלך

הסרת עור קשה באמצעות
הפצירה עם גבישי יהלום

סידרת תכשירים
לטיפול וריכוך

תוצאות מיידיות
מהשימוש הראשון!

תמיסת השריה
לניקוי והרגעה

את מוצרי שול ניתן להשיג ברשת סופר פארם, ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.

לרגליים שלך מגיע טיפול של 'שול' )Scholl( בסוף היום. 

 תוכלי בעצמך להסיר את העור הקשה באמצעות הפצירה החשמלית
או להשתמש בסדרת הקרמים המרככים שיטפלו בכף רגלך לאורך זמן. 

התחילי להשתמש בשול ותרגישי את ההבדל מיד!

הבריאות ברגליים שלך.



תכל'ס
פרנסה!

הנדסאים במימון מלא  לגברים, בכפוף לאישור מה"ט  מלגות לזכאים/ זכאיות 

נשים - קורסי בוקר, גברים – קורסי ערב

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

משרד הכלכלה

תכל'ס, צלצלו עוד היום!

תחשבו תכל'ס. 
הירשמו עכשיו ללימודי מקצוע ממוקד ומפרנס

מתוך המבחר הגדול ביותר של 
לימודי מקצועות תכליתיים

בלי חוגים מיותרים ובלי למרוח את הזמן. 

הנדסאות 
אדריכלות

הנדסאות 
בנין

הנדסאות 
חשמל

הנדסאות 
תוכנה

הנדסאות 
עיצוב 

תעשייתי

טכנאי 
מחשבים

ניהול 
רשתות

הנה"ח
 1+2 

הנה"ח
3 

חשבות 
שכר

יעוץ מס

ייבוא יצוא 
וסחר 

בינלאומי

ניהול 
לוגיסטי 
ומחסן 

ממוחשב

מזכירות 
רפואית

ניהול 
מערכות 
משרד 

מטפלות
גיל הרך

עיצוב 
גרפי

גרפיקה 
ממוחשבת

עיצוב 
פנים

בודק 
תוכנה

פיתוח 
אפליקציות

073-7935800 לפרטים: 
בית שמש עילית  חיפה   מודיעין  ברק  אשדוד   בני  ירושלים  

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

המרכז החרדי להכשרה מקצועית



,

עמדות רישום בשכונות יפעלו בין השעות 14:00-20:00, בתאריכים הבאים:

⋅ יום שני ז' סיון תשע"ו 13.6.16, רח' ארץ חפץ 106 )ליד ארפלסט(מעלות דפנה

⋅ יום שלישי-חמישי ח'-י' סיון תשע"ו 14-16.6.16 צומת בר אילןשמואל הנביא

⋅ יום רביעי ט"ז סיון תשע"ו 22.6.16, רח' פארן )במרכז המסחרי(רמת אשכול

⋅ יום שני י"ד סיון תשע"ו 20.6.16, רח' שיבת ציון 10 )ליד בית הכנסת "משכן שרגא"(רמות      
⋅ יום שלישי ט"ו סיון תשע"ו 21.6.16, רח' שירת הים 5 )ליד בית כנסת "שערי תבונה"(

גשו לעמדות הרישום שהצבנו עבורכם, הציגו תעודת זהות + ספח,
שלמו 20 ₪ דמי חבר והכרטיס יונפק עבורכם במקום.



בירושלים14      ב' בסיון תשע"ו 128/6/16

"גם אני כמוכם, באליטה, שונא את 
תנועת ש"ס ואת אריה דרעי. אבל אנחנו, 

כאליטה, צריכים לפנות גם למסעודה 
משדרות" - דבריו מעוררי הסערה של 

יו"ר הדירקטוריון החדש של חשדות 10 
רמי סדן, חוללה סערה וגררה גל של 

  תגובות וגינויים מכל הקשת הפוליטית
בש"ס איימו: "או שנתניהו ידאג שיפוטר, 
או שאנו חופשיים להצביע כראות עיננו"

ש"ס לראש הממשלה: "תפטר את רמי סדן או שאנחנו לא מחויבים לקואליציה"

מאת: אלי שניידר

ליו"ר  שנבחר  מי  סדן,  כשרמי 
הדירקטוריון של חברת החדשות ערוץ 10 
דיבר בישיבה סגורה עם בכירי הערוץ, הוא 
לבטח לא ישער כיצד דבריו יהפכו לסערה 
במשך  המרכזי  השיחה  ולנושא  גדולה 

מספר ימים.
בדיווח שהביא עיתון "הארץ", בישיבה 
לנוכחים:  סדן  אמר   10 בכירי חדשות  עם 
כמוכם,  אני  גם  האמת,  על  נודה  "בואו 
באליטה, שונא את תנועת ש"ס ואת הגנב 
אריה דרעי. אבל אנחנו, כאליטה, צריכים 
לפנות  הערוץ,  של  המעגלים  את  לפרוץ 

לקהל של ש"ס, למסעודה משדרות".
של  תגובתו  את  ביקש  העיתון  כשכתב 
כאשר  רק  להגיב.  סירב  הוא  לדברים  סדן 
פרצה סערה בעקבות פרסום הדברים, ניסה 

סדן לתקן את הנזק אך ללא הצלחה.
לכתב  אמר  בישיבה  הנוכחים  אחד 
ומביך,  "זה היה מקומם  כי  'הארץ'  עיתון 
התנשאות  אדנות,  של  ריח  מהדברים  נדף 
נגד דרעי אישית".  גם  וגזענות. הוא דיבר 
ועד  ויו"ר  הכלכלי  הכתב  חודורוב,  מתן 
שר  לסגן  התקשר  הערוץ  של  העובדים 
כל  בשם  והתנער  כהן  יצחק  ח"כ  האוצר 
עובדי חברת החדשות של הערוץ מדבריו 

של סדן.
לסדר  לעבור  מוכנים  היו  לא  בש"ס 
לראש  ופנו  סדן,  של  דבריו  על  היום 
גם  שמשמש  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
כשר התקשורת: "תפטר את  רמי סדן או 
שאנחנו לא מחויבים לקואליציה. הציבור 

המזרחי מפסיק לשתוק".
אמר:  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

"בישראל 2016 יש גזענות. בישראל 2016 
יש   2016 בישראל  המזרחי.  לציבור  בזים 
ציבור  על  להתנשא  לעצמו  שמרשה  מי 

שלם שהוא חלק ממדינת ישראל".
התגובות מכל קצוות המערכת הפוליטית 
לא איחרו לבוא. ח"כ שלי יחימוביץ הגיבה 
ממתיק  עלוב  גזען  סדן  "רמי  בחריפות: 
אותה.  צריך  סוד. שונא את מסעודה אבל 
לוביסט, מאכער, זרוע השתקה של בלפור, 

אוי לאצבעות שאישרו את המינוי".
יחימוביץ אך סיפרה כי בעקבות העובדה 
בעצמה  היא  הדברים,  את  הכחיש  שסדן 
הדירקטוריון  מחברי  לשניים  התקשרה 

שאישרו שהדברים אכן נאמרו ע"י סדן.
למגנים:  הצטרף  לפיד  יאיר  ח"כ  גם 
"מגנה בחריפות את ההתבטאות הגזענית, 
המסיתה ורווית השנאה של סדן, אני קורא 
לו לחזור בו מדבריו ולהתנצל בפני מצביעי 

ש"ס, חברי הסיעה והעומד בראשה".
שר הבריאות יעקב ליצמן גינה אף הוא 
המיוחסים  הדברים  את  מגנה  "אני  ואמר: 
ש"ס  תנועת  אנשי  רבבות  נגד  סדן  לרמי 
והעומד בראשה, ידידי השר אריה מכלוף 
תופעה  היא  גנאי  כינויי  הדבקת  דרעי. 

מסוכנת ונדרש ממנו לחזור בו".
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
אפשר  "אי  גינוי:  הודעת  הוא  אף  פירסם 
לא  הוא  באוויר.  הזה  הדבר  את  להשאיר 
בציבור  שכזה  חמור  דופי  להטיל  יכול 
ברבניו  בנציגיו,  ש"ס.,  מצביעי  של  שלם 

והציבור הרחב. עליו להתנצל מיידית".
סגן שר החינוך מאיר פרוש אמר: "אין 
מקום במדינת ישראל לכל גינוי של גזענות 
ושנאת שומרי מסורת, קל וחומר שמדובר 

מגופי  אחד  על  האחראי  תקשורת  באיש 
התקשורת הגדולים במדינה".

הציוני(  )המחנה  שי  נחמן  ח"כ  גם 
מסדן  וביקש  ש"ס,  לקריאת  הצטרף 
הוא   10 "ערוץ  מסר:  שי  ח"כ  שיתפטר. 
אמנם ערוץ פרטי אבל הוא משדר במרחב 
הציבורי, וחלות עליו אמות מידה ואתיקה 
הם  סדן  של  דבריו  ועיתונאיות.  ציבוריות 
אינו  הוא  נסבלים.  ובלתי  קבילים  בלתי 
מבין את תפקידו הציבורי שזה עתה החל 
ויחסוך  עכשיו  שיתפטר  לו  קורא  אני  בו. 

מאיתנו את הנזקים הצפויים מכהונתו".
ש"ס:  למצביעי  כתב  גואטה  יגאל  ח"כ 
המזרח.  עדות  בני  האהובים  ורעיי  "אחיי 
לכל אלו שחשבו שעידן ההסתה והגזענות 
שוב  מגלים  אנחנו  היום  מאחורינו,  כבר 
שהיא חיה נושמת ובועטת. לאור הדברים 
ב'הארץ'  שפורסמו  והנלוזים  המחפירים 
דברי בלע  אלו  סדן.  דבריו של מר  אודות 
ושנאה, התקפה גזענית בזויה כנגד מיליוני 
אזרחים במדינת ישראל, שכל חטאם הוא 
מוצאם המזרחי. הרב אריה דרעי, ותנועת 
כולם  כיום  באמת  כי  משל.  רק  זה  ש"ס 
מבינים שרק דרעי מייצג את הציבור הזה, 
קולם  את  שנתנו  מצביעים   200,000 מעל 
רק באותם  לתנועת ש"ס הפגיעה היא לא 
המצביעים אלא במיליוני בני עדות המזרח 

באשר הם".
הממשלה:  ראש  את  עקץ  אף  גואטה 
אדם  שאותו  הוא  שבדבר  המרכזי  "הכאב 
מקורבי  על  נמנה  הוא  לתפקיד  המועמד 
ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלא מזמן 
הממשלה  שראש   DNA בבדיקות  נחשף 
על  שמעיד  מה  ספרד,  ליהדות  נצר  הוא 

הממשלה  ובראש  שלם  בציבור  פגיעה 
המשתייך לאותה עדה. הגיע הזמן שאנחנו 
מנהלים  להיות  נתחיל  המזרח  עדות  בני 
ע"י  מנוהלים  ולא  מפתח  תפקידי  באותם 
וחבר  סדן  רמי  כדוגמת  אליטה  אותה 
זעקה  קול  להקים  מחויבים  כולנו  מרעיו. 
את  למנוע  הדבר  שבידו  מי  לכל  ומחאה 
זה, אסור  ולא רק לתפקיד  מינויו של סדן 
כיוון  מכל  מחלחלת  שההסתה  לשכוח 
ובכל  דרך  בכל  זאת  למנוע  ותפקידינו 
המזרח  עדות  בני  לכל  קורא  אני  מחיר. 
שמציפים אותי בטלפונים משעות הבוקר, 
לתת  ולהפסיק  ובעוז,  בגאון  ראש  להרים 
אותנו.  שמנהלות  לאליטות  קולכם  את 
ובראשם  הממונים  לכל  קורא  אני  מכאן 
נצר  התקשורת(  )שר  הממשלה  לראש 
דברי  את  לגנות  המעטירה,  ספרד  ליהדות 
לאלתר  פיטוריו  את  ולדרוש  ההסתה 

ולהחזיר עטרה ליושנה".
הליכוד  על  ביקורת  מתחו  גם  בש"ס 
מלגנות  נמנעו  ארוכות  שעות  שבמשך 
אחה"צ  בשעות  רק  סדן.  של  דבריו  את 
תגובה  הליכוד  הוציא  שלישי  יום  של 
שהדברים  יתבררו  "אם  פושרת:  רשמית 
בהתבטאויות  שמדובר  הרי  נאמרו,  אכן 
חמורות מאד וראש הממשלה דוחה אותם 

על הסף".
ההתנצלויות  את  קיבלו  לא  בש"ס 
וההכחשות ופנו להליך משפטי. עו"ד אורי 
המשפטי  ליועץ  דחוף  במכתב  פנה  קידר 
עיר  ראשי  וסגני  ח"כים  בשם  לממשלה 
מטעם ש"ס בדרישה לפסול את מינוי סדן. 
"אם המינוי לא יעוכב מיידית תוגש עתירה 

תוך 24 שעות", כתב עו"ד קידר במכתבו.

ההתבטאות 
והסערה

חולל 
סערה. 
רמי סדן 



המכינה תפתח אי"ה בחודש אלול מלגות לזכאים/ זכאיות 

נשים - קורסי בוקר, גברים – קורסי ערב

הנדסאים

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 4, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח‘ בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג‘  רובע   ,20 הפלמ“ח  רח‘  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח‘  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח‘  חיפה: 

0 7 3   7 9 3   5 8 0 0

משרד הכלכלה

תכל'ס, צלצלו עוד היום!

מקצוע יוקרתי
לאנשים שיכולים!

 מילגת לימודים
בשיטת הכל כלול! 

המילגה כוללת: מכינת לימוד מקיפה, שכר לימוד מלא, 
עלות בחינות, הנחיית פרוייקט ודמי הגנת פרוייקט.
* המילגה לגברים בכפוף לעמידה בקריטריונים של מה"ט. לנשים במחיר מסובסד

הנדסאות 
אדריכלות

הנדסאות 
בנין

הנדסאות 
חשמל

הנדסאות 
תוכנה

הנדסאות 
עיצוב 

תעשייתי

073-7935800 לפרטים: 
בית שמש עילית  חיפה   מודיעין  ברק  אשדוד   בני  ירושלים  

ירושלים: רח‘ עם ועולמו 6, גבעת שאול  073-7935803
בני ברק: רח' בן נון 2, מאחורי מכון מור 03-5701717
08-8533369 ג'  רובע   ,20 הפלמ"ח  רח'  אשדוד: 
08-9740234   46 נזר  אבני  רח'  עילית:  מודיעין 
077-5334356  7 ויצמן  חיים  רח'  חיפה: 
073-7935815  7 המסגר  רח'  שמש:  בית 

תכל'ס
הנדסאות!

המרכז החרדי להכשרה מקצועית

בחג השבועות
קבלנו מתנה...

כובע
מתנהמתנה

בקניית 
כובע לחג

קבלו
כובע

ליום חול
מתנה!

רון
חי

מ
ר 

חי
מ

מ
ה, 

צ'
רו

ל 
ול

 כ
לא

*

1599-578-946טלפון רב קווי: 
52בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא   בפסאג'       

 ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי      ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר  
אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)

   בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במרכז המסחרי (מול בר-כל)   
08-6659000רכסים: רח' הכלנית  א' גבעה ב'   נתיבות: רמב”ם  פינת רח' ירושלים טל:  13 04-8268800 39

  

29סניף חדש!  ברח' שלמה המלך  
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מאת: יעקב אמסלם 

לרגל  גווניו  לכל  הספרדי  בציבור  נרשמה  רבה  התרגשות 
חתונת בת זקוניו של הראשון לציון והרה"ר לישראל הגר"י יוסף 
באולמי  והדר  פאר  ברוב  השבוע  התקיימה  החתונה  שליט"א. 
רבנים,  התורה,  גדולי  בהשתתפות  בירושלים,  האומה  בנייני 
דיינים, ראשי ישיבות וגלריה מרשימה של אישי ציבור וקהל רב. 

שחרית   תפילת  לאחר  מיד  הראשל"צ   עלה  החתונה  בבוקר 
להזמינם  ע"ה,  אמו  וציון  זיע"א  הגדול  אביו  ציון  על  להתפלל 

לחתונת נכדתם כנהוג.
בסידור חופה וקידושין התכבד נשיא מועצת החכמים מרן חכם 
בקריאת  כהן.  והגר"י  שמעון  בן  הגר"נ  היו:  העדים  כהן,  שלום 

לאו,  הגר"ד  יוסף. בברכות: הרב הראשי  הגר"ד  כובד:  הכתובה 
הגר"ש בן שמעון, הגר"ע בר שלום, הגר"ד כהן, הגר"צ בוארון 

והגר"ח עטייה.
העליון  המשפט  בית  נשיאת  בנוכחותה  כיבדה  החופה  קודם 
הגיעה  היא  חרדי.  באירוע  לראשונה  שהופיעה  נאור  מרים  הגב׳ 

מלווה בשרת המשפטים איילת שקד. 
של  בשמחתו  לשמוח  הגיעו  העם  קצוות  מכל  רבים  אלפים 
ישיבות,  ראשי  התורה,  חכמי  מועצת  חברי  ביניהם  הראשל"צ 
ראשי כוללים, רבני ערים, דיינים ואישי ציבור רבים כדוגמת נשיא 
יו"ר הכנסת, שרים, ח"כים, ראשי עיר, קייסים מהעדה  המדינה, 
האתיופית, מנהיגי דת שונים, דתיים וחילוניים, עמך בית ישראל. 
השמחה פרצה גבולות ובקושי הצליחה להכיל את אולמי בנייני 

האומה רחבי הידיים.

רצף  כאשר  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  נמשכה  השמחה 
הבאים לא פוסק, וכולם מתאמצים בדוחק רב ללחוץ את ידו של 
כוח  מפגן  זו  בחתונה  ראו  רבים  בשמחתו.  ולשמוח  הראשל"צ 
פטירת  לאחר  להתאחד  שהצליח  הספרדי  הציבור  של  ועוצמה 
יוסף  הגר"י  הראשל״צ  דרכו,  וממשיך  בנו  דמותו של  סביב  מרן 

שליט"א.
'שו"ת  הספרים  סדרת  מיוחד:  לשי  זכו  החתונה  משתתפי 
הכוללים  הספרים  השמחה.  לרגל  לאור  שיצאו  לציון'  הראשון 
מכתבי הלכה ופסיקה, שנכתבו על ידי מרן הראשון לציון הגאון 
הראשי,  הרב  כס  על  לכהן  עלה  מאז  שליט"א  יוסף  יצחק  רבי 
ארבעת  לפי  ומסודרים  מגוונים  אקטואליים  בנושאים  עוסקים 

חלקי השולחן ערוך.

  כל מי שנכח בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א חש כי ההיסטוריה חוזרת
אלפים ובהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבני ערים, דיינים, שרים, חברי כנסת, בכירי מערכת 
המשפט, ראשי ערים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ואלפי אורחים השתתפו בחתונה שנמשכה עד 

השעות הקטנות של הלילה

החזיר עטרה ליושנה
אלפים השתתפו בחתונת בת זקוניו של הראשל"צ הגר"י יוסף

צילומים: יעקב כהן



+ מומחיות
___- מחיר
280

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

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

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



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30

30.6.16 
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מאת: מנדי קליין
 

התכנסו  בוויליאמסבורג  סאטמר  חסידי 
לב  יטב  מוסדות  לטובת  לדינר  השבוע 
בני  ירושלים,  הקודש:  בארץ  דסאטמר 
באולמי  התקיים  האירוע  שמש.  ובית  ברק, 
קונטיננטל בשכונה, כשבראש ישב האדמו"ר 

מסאטמר שליט"א נשיא המוסדות.
עמד  זרעו"  מפי  תשכח  לא  "כי  הדינר 
בסימן הכרת הטוב לתושבי ארה"ק על השבת 
הדינר  לרגל  פקודי,  בשבת  במירון  שארגנו 
זכרונות  ובו  קדישא"  "קהלא  ספר  הופק 
 360 של  תרומה  ותמורת  המיוחדת  מהשבת 

דולר קיבלו את המזכרת.
לפני משא האדמו"ר שליט"א, נאם הרה"ג 
ר'  הקהל  ראש  של  לזכרו  צוויבל  מאיר  ר' 
יצחק רוזנבערג ז"ל שהיה בראשית במוסדות 
המוסדות.  את  ושיכלל  בנה  והוא  בארה"ק 
הראשון  בדינר  תשס"ו  שבשנת  הזכיר  הוא 
בעל  זצ"ל  מסאטמר  האדמו"ר  פטירת  אחרי 
אז  וביקש  ז"ל  יצחק  ר'  נאם  משה,  הברך 
הדינר,  בתחילת  תרמו  שכבר  הציבור  מכל 
להוסיף עוד תרומה מיוחדת לעזור לבנות את 
המוסדות בארה"ק. "ולכן", ביקש הפעם, "גם 
היום יוסיפו תרומות לזכר ראש הקהל". ואכן 
האדמו"ר  לפני  הציבור  עברו  ארוכה  שעה 
שליט"א והוסיפו תרומה על תרומתם במיוחד 

לע"נ של הראש הקהל ר' יצחק ז"ל.

LPH
בוחרים בשיא!

גם במיזוג אוויר

הכי שקטים שיש!
מזגני תדיראן קונים ב'שיא החשמל והמיזוג'

 במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
אפשרות להתקנה איכותית ומקצועית ואחריות כפולה!

הן
 כ

לי
גי

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
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נדיבי חסידות סאטמר הוסיפו 
על תרומתם לטובת המוסדות 

בארץ הקודש, לזכר ראש 
הקהל הרב יצחק רוזנברג 
שטבע למוות לפני שבועיים

פיגוע תופת בלב איסטנבול: 11 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיגוע סמוך לרובע ההיסטורי 
ולאזורים המתוירים של העיר, בשלב זה אף ארגון לא לקח אחריות על הפיגוע  משרד 

החוץ: "לא ידוע לנו כעת על ישראלים שנפגעו באירוע"

לזכר הנדיב

הרוגים ופצועים 
בפיגוע באיסטנבול

מאת: חיים בנשק
 

חונה  מכונית  בטורקיה:  מכה  שוב  הטרור 
איסטנבול  במרכז  )ג'(  אתמול  התפוצצה 
בסמוך לאוטובוס משטרתי. על פי הדיווחים 

11 בני אדם נהרגו ו-36 נפצעו.
זה קרה במחוז וזנצילר שבמרכז איסטנבול, 
כאשר בשעת בוקר התפוצץ רכב חונה בסמוך 
לאוטובוס בו נסעו עשרות שוטרים מקומיים. 
ע"פ הדיווחים מטורקיה, לפחות 11 בני אדם 

נהרגו ו-36 נפצעו, חלקם אזרחים.
נרשמו  באזור  בהן  בשעות  אירע  הפיגוע 
את  מסמנים  בטורקיה  גדולים.  תנועה  פקקי 
כגורמים  דאע"ש  את  או  הכורדית  המחתרת 
טרם  זה,  בשלב  האירוע,  מאחורי  העומדים 

מישהו מהם לקח אחריות על הפיגוע.
ההיסטורי  לרובע  סמוך  ארע  האירוע 
ומתוייר,  מסחרי  באזור  מדובר,  באיסטנבול. 
ואף  איסטנבול  לאוניברסיטת  גם  הסמוך 
החוץ  משרד  איסטנבול.  של  הגדול  לבזאר 
שנפגעו  ישראלים  על  ידוע  לא  כי  מסר, 

באירוע.

הפיגוע בטורקיה



בוא נדבר
תכל’ס.
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לפרטים והרשמה: 03-7382270

לפי סקר התאחדות הסטודנטים 2014-2015 תשע”ה, תשע”ו

בקמפוס החרדי אונו, מחכים לך 
המרצים הטובים בישראל!

 תואר במשפטים )עריכת דין( 

 תואר במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:
    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע

הרשמו עכשיו: 

קמפוס ירושלים:
 משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות: 

מערכות מידע, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול 
משאבי אנוש

קמפוס אור יהודה:
משפטים, מנהל עסקים עם מגוון התמחויות )חשבונאות, 

 מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול משאבי אנוש(, 
ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, חינוך וחברה

מסלולי הלימוד בקמפוסים האקדמיים החרדיים:

המכינות מתחילות
26.06.2016 | כ’ בסיון תשע”ו

קופת חולים מאוחדת מזמינה מועמדים מקרב הציבור להציג מועמדותם לתפקיד

חברי דירקטוריון
קופת חולים מאוחדת )להלן: ״מאוחדת"( מודיעה בזאת על פתיחת הליך לבחירת מועמדים מתאימים לכהונה 

כדירקטורים בדירקטוריון מאוחדת. 
במסגרת המינויים למוסדות המנהלים של מאוחדת, המתקיימים בהתאם להוראות תקנון מאוחדת, מאוחדת פותחת 
את שעריה לכל ומחפשת את המועמדים המקצועיים המתאימים ביותר לכהונה כדירקטורים בדירקטוריון מאוחדת. 

להלן תנאי הסף הנדרשים:
אזרח ותושב ישראל בגיל 25 ומעלה;   .1

2.  מי שמתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים, כמפורט בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, 
בשינויים המחויבים, וכן בהוראות סעיף 14.2 לתקנון הקופה )להלן: "התקנון"(, כדלקמן:

2.1.  הוא בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל   
ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה, רפואה או מינהל רפואי או שהוא בעל תואר אקדמאי רלבנטי אחר. לגבי אחד 

מהדירקטורים בלבד – ניתן להמיר את דרישת התואר האקדמאי בקיום הסמכה לרבנות במדינת ישראל. 
2.2.  הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות   

בשניים או יותר מאלה:
2.2.1.  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העיסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;   

2.2.2.  בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או    
משפטיים;

2.2.3.  בתפקיד בכיר בתחום הבריאות.   
2.3.  מבלי לגרוע מתנאי הכשירות דלעיל יהיה דירקטור אחד לפחות בעל מומחיות חשבונאית פיננסית, כמשמעותה   

לפי סעיף 240 לחוק החברות. 
הליך הבחירה יעשה על-ידי ועדה ציבורית לבחירת חברי דירקטוריון הקופה וחברי מועצת הקופה )להלן: 

"הוועדה"( אשר הוקמה מכוח סעיף 11 לתקנון. 
בראש הוועדה עומד כב' השופט בדימוס מר אילן שיף וחבריה: עו"ד טידה שמיר, היועצת המשפטית - בנק 

ישראל; פרופ' מומי דהן, מבית הספר למדיניות ציבורית – האוניברסיטה העברית.

פונים העומדים בתנאי הסף ורואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד של דירקטור במאוחדת, מוזמנים להגיש את 
 .www.meuhedet.co.il :מועמדותם. את המועמדות יש להגיש באופן דיגיטלי באתר האינטרנט של הקופה בכתובת

ניתן גם למלא ולהגיש את הטופס ידנית ולשם קבלתו יש לפנות למזכיר הוועדה. 
את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום 26.6.16 בשעה 14:00. 

לבירורים בכל נושא ניתן לפנות למזכיר הוועדה, עו"ד מומי דהן במייל office@gld-law.co.il או בטל': 03-5618618 
או בכתובת: החילזון 5 רמת גן.

לוועדה שמורה הזכות לזמן לראיונות את המועמדים המתאימים וכן לפנות לאנשים נוספים ולבקשם להגיש מועמדות.
מי שימונה כחבר דירקטוריון, ואינו חבר קופת חולים מאוחדת, חייב לעבור להיות חבר הקופה או להגיש בקשה כאמור, 

טרם שייכנס מינויו לתוקף וכתנאי לכך.
חברי הדירקטוריון זכאים לגמול, כנהוג בחברות ממשלתיות וכמקובל בקופה.

 .www.meuhedet.co.il התקנון עומד לעיון באתר האינטרנט של מאוחדת בכתובת

הנוסח וההוראות המחייבים הם אלו המופיעים בתקנון. 
מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

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

להבטחת מקומך ביריד חייג: 072-2643287

יום ראשון י"ג סיון, 19.6        במרכז 'כיוון'        12:00-15:00

לגברים תושבי ירושלים בלבד

יריד עבודה לכווולם2

   בעקבות ההצלחה המסחררת!

מחפש עבודה?
מרכז 'כיוון' מזמין אותך ליריד תעסוקה ענק בו יוצעו משרות מיידיות

מהעולם הטכני - למתחילים ללא נסיון,
שיובילו אותך בדרך לפרנסה טובה בעז"ה!
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה

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

ָנׂשֹא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ַּגם ֵהם ְלֵבית ֲאבָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
)במדבר ד, כב(. 

התורה  קבלת  לפני  ספורים  ימים  אנו  נמצאים 
הקדושה, אמנם לא נלך למעמד הר סיני, אך מעמד הר 
סיני יבוא אלינו ולכל אחד ואחד תהיה הזכות לקבל ולשמוע 
יקבל  אחד  כל  הדברות,  ועשרת  הקדושה  התורה  דברי  את 
הארה והשפעה כפי הכלי שהכין לקבל התורה וכפי כוונתו 
והכנת ליבו, ָּתִכין ִלָּבם ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנָך )תהילים י, יז(, לרצות 
להרגיש את מעמד הר סיני, או אז יוכל להרגיש במעט את 
אותו  נפלאה שתלווה  הארה  ולקבל  הלפידים  ואת  הקולות 
ולקיים  במשך כל השנה כולה ללמוד את התורה הקדושה 

את המצוות בחשק שמחה ובהתלהבות. 
פרשת השבוע- פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר 
ביותר  הארוך  הפרק  ואף  פסוקים,  קע"ו  בה  שיש  בתורה 
בתהילים )פרק קי"ט( יש בו קע"ו פסוקים, והמסכת הארוכה 
נרמז  וזה  דפים,  קע"ו  מכילה  בתרא(  )בבא  בש"ס  ביותר 
במילה נשא- האות נ' מרמז על פרשת נ'שא, האות ש' מרמז 
על מסכת בבא בתרא שמתחילה בפרק הש'ותפין, והאות א' 
מרמז על פרק קי"ט שבתהילים, שמתחיל באות א'- ַאְׁשֵרי 

ְתִמיֵמי ָדֶרְך. 
ובזוהר  במדרשים  יתירה  באריכות  נדרשת  פרשתנו 
הרי"ם  החידושי  בעל  הסביר  הדבר  ובטעם  הקדוש, 
)האדמו"ר הקדוש רבי יצחק מאיר מגור זיע"א בספר הזכות 
שלו( לפי שפרשה זו חלה בסמוך לחג השבועות שניתנה בו 
התורה  נתינת  יתברך  ה'  בטוב  שנה  בכל  ומתחדש  התורה, 
ביום זה, לפיכך גילו אז חכמנו התפשטות מופלגת בביאור 

דברי התורה וסודותיה.
לפי שאמנם פרשת  נוסף  בזה המפרשים טעם  נתנו  ועוד 
)קע"ו  הפסוקים  במנין  ביותר  הארוכה  הפרשה  היא  נשא 
ביותר  הקלה  היא  מאידך  אך  לעיל(,  וכאמור  פסוקים 
בפרשיות התורה מבחינת ההכנה לקריאתה בטעמים. ודבר 
זה בא ללמדנו, שאף על פי שהתורה היא "ֲאֻרָּכה ֵמֶאֶרץ ִמָּדּה 
מוכנים  אנו  אם  מקום  מכל  ט(,  יא,  )איוב  ָים"  ִמִּני  ּוְרָחָבה 
לקבלה במסירות נפש-אזי תהיה לנו סייעתא דשמיא ונוכל 
לפניו  רוח  נחת  בו  שיהיה  באופן  ולקיימה  בקלות,  לקבלה 
מרדכי  רבי  הצדיק  לגאון  כ"ח.  עמוד  מרדכי  )דברי  יתברך 

אליהו זצ"ל(.

ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִּתְמֹּכר 
וכמו  ע"ב(  ה  )ברכות  אמת  נקראת  הקדושה  התורה 
משה  תורת  ִּתְמּכֹר,  ְוַאל  ְקֵנה  ֱאֶמת  כג(  כג,  )משלי  שנאמר 
ִּתֵּתן  ע"א(,  עד  בתרא  )בבא  אמת  ותורתו  אמת  אמת, משה 
ובכדי לזכות לתורה צריכים אנו  כ(,  ז,  )מיכה  ְלַיֲעקֹב  ֱאֶמת 
במשך  ישראל  בגדולי  מצינו  וכן  האמת.  במידת  לדבוק 
לנתיבתם  ואור  לרגלם  נר  היתה  האמת  שמידת  הדורות  כל 
תמיד )מושאל מתהילים קיט, קה(, וכפי שהגדיר זאת מופת 
הדור מרן החזו"א זצוק"ל )בספרו אמונה וביטחון פ"ג אות 
ושורש  נפשו  תכונת  החכם  אצל  היא  האמת  שתכונת  ל'( 

מציאותה, וכל אבקת שקר ממנו והלאה.  
יצליחו  האמת  מן  ישנו  שאם  חושבים  רבים  אנשים 
וירוויחו  חשובה  לעבודה  יתקבלו  ומסחרם,  בעסקיהם 
כסף רב, אך דבר זה אינו נכון. מנכ"ל של אחת מהחברות 

אלף  משישים  למעלה  המעסיקה  בארה"ב  לנפט  הגדולות 
בנושא  העוסק  ספרו  את  והציג  לעיתונות  התראיין  עובדים 
שהטעות  כותב  הוא  בו  בעבודה"  להתקבל  אפשר  "כיצד 
הם  נכשלים  שבעקבותיה  אדם  בני  אצל  ביותר  הגדולה 
לאנשים  מתחפשים  שהם  זה  לעבודה  להתקבל  בראיונות 
אחרים ולא מציגים את עצמם באמת, אלא מחפשים עצמם 
לסוג האדם שהחברה כביכול רוצה ובשל כך אינם מתקבלים 

לעבודה. היפך מחשבתם. 
בלי  פשוטה  בצורה  העבודה  לראיון  שמגיע  אדם  מנגד, 
זוכה  אמתית  בצורה  ותכונותיו  אופיו  את  ומציג  תחבולות 

שנהפך  עד  דרגה  אחר  דרגה  עולה  ואף  לעבודה,  להתקבל 
להיות בין העובדים החשובים והבכירים ביותר.

ולסיום נספר סיפור נפלא הממחיש עד כמה צריך האדם 
להשתדל כל העת להיות דבוק במידת האמת ולא לזוז ממנה 

ובכך תובטח הצלחתו. 
בזרע  להיפקד  זכה  לא  בגויים  ונישא  רם  גדול  מלך 
הרפואיים  והטיפולים  הבדיקות  כל  על  ואף  קיימא  של 
המתקדמים ביותר לא הצליח להוליד בן שימשיך את דרכו 

ויירש את כס מלכותו. 
מחונן  ילד  אחר  בחיפושים  והחל  בדעתו  נפל  לא  המלך 
המלכות  בכס  אחריו  לשבת  ולהכשירו  לאמצו  שיוכל 
נכנס המלך לבתי הספר ברחבי המדינה  ובהנהגת המדינה, 
זרעים  ובתוכו  עציץ  הצעירים  הילדים  לכל  לחלק  והורה 
במשך  בו  ולטפל  העציץ  את  להשקות  ילד  מכל  וביקש 
העציץ  את  ויבחן  המלך  יגיע  מכן  לאחר  ימים,  חודשיים 
יבחר  העציץ  שלו  אשר  והילד  ביותר,  והמשגשג  הפורח 
לחיות בארמון המלוכה ולהיות כיורש העצר וממשיך דרכו 

של המלך.
אחד מהילדים שקיבלו את העצים היה יתום, ומסכן, בתר 
עניא אזלא עניותא )ב"ק צב ע"א אחרי העני הולכת העניות(, 
על אף שהתאמץ להשקות ולטפל בעציץ, העציץ לא הוציא 
היתום  הילד  התבייש  ג(,  נו,  )ישעיה  ָיֵבׁש  ֵעץ  ֲאִני  ֵהן  פרי, 
בושה גדולה שהעציצים של כולם צמחו והוציאו פרי ואילו 

שלו לא צמח.
והנה, הגיע היום והמלך ביקר בבתי הספר כדי לבחור את 
יורש העצר-ממשיך שושלת המלכות,  כולם הראו למלך את 
העציצים היפים והמפותחים שלהם, אך המלך לא התפעל 
היתום מחזיק עציץ  בנער  ועיקר עד אשר הבחין  כלל  מכך 
שלא צמח ואור עיניו, התפעל המלך מאוד ובחר בו להיות 

כיורש העצר.
כל המדינה רעשה וגעשה מבחירת המלך, ַוֵּתהֹם ָּכל ָהִעיר 
)רות א, יט(, ֵהָּמה ָראּו ֵּכן ָּתָמהּו )תהילים מח, ו(, מדוע בחר 
ולא הצליח להצמיח את העציץ  המלך דוקא בילד שנכשל 
והסביר את מעשיו:  שקיבל, המלך הבחין בתמיהת ההמון 
הורתי  המדינה  צעירי  לכל  העציצים  את  חילקתי  "טרם 
למשרתי לבשל את הזרעים ורק אח"כ לזרוע אותם בעציץ, 
ורציתי לבדוק בכך  יכול להצמיח.  זרע מבושל לא  וכידוע, 
כל  ולא משקר.  הילד שדבק במידת האמת  מיהו  ולהיווכח 
קנו  צומח  לא  שהזרע  כשראו  והרוזנים  השרים  של  הבנים 
להם,  שהובא  המבושל  בזרע  והחליפום  חדשים  זרעים 
המלוכה,  לכס  ויזכו  המלך  את  ירשימו  הם  שכך  בחושבם 
כל אחד מהם ִמְתַנֵּׂשא ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמֹלְך )מושאל ממלכים א 
שהיה  היתום  מהילד  חוץ  שיקרו  כולם  ה'(,  פסוק  א',  פרק 
כנה ואמיתי ועל אף הבושה הגדולה הגיש את העציץ היבש 
כמות שהוא, ילד כזה שדבק במידת האמת ראוי לשבת על 
ַעִּמי  ָּכל  ִיַּׁשק  ִּפיָך  ְוַעל  ֵּביִתי  ַעל  ְהֶיה  ּתִֽ ַאָּתה  מלכותי",  כסא 

)בראשית מא, מ(. 
אם המלך של המדינה דבוק במידת האמת יכולה המדינה 
להצליח ולשגשג, אך בדרך של שקר והערמה אין הצלחה, 

לשקר אין רגליים. 
האמת,  במידת  ואדוקים  דבוקים  להיות  שנזכה  רצון  יהי 
ועל ידי כך נזכה לקנות את התורה הקדושה ולהיות רצויים 
וחג שבועות  יתברך תמיד, אמן, שבת שלום  וטובים לפניו 

שמח לכל בית ישראל. 

טרם חילקתי את העציצים 
לכל צעירי המדינה הורתי 

למשרתי לבשל את הזרעים 
ורק אח"כ לזרוע אותם 

בעציץ, וכידוע, זרע מבושל 
לא יכול להצמיח. ורציתי 
לבדוק בכך ולהיווכח מיהו 
הילד שדבק במידת האמת 
ולא משקר. כל הבנים של 
השרים והרוזנים כשראו 

שהזרע לא צומח קנו 
זרעים חדשים והחליפום 
בזרע המבושל שהובא 
להם, בחושבם שכך הם 
ירשימו את המלך ויזכו 

לכס המלוכה, כל אחד מהם 
ִמְתַנֵּׂשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאְמֹלְך 
)מושאל ממלכים א פרק 

א', פסוק ה'(, כולם שיקרו 
חוץ מהילד היתום שהיה 

כנה ואמיתי ועל אף הבושה 
הגדולה הגיש את העציץ 

היבש כמות שהוא, ילד כזה 
שדבק במידת האמת ראוי 

לשבת על כסא מלכותי
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רות  במדרש  רות".  "מגילת  את  אנו  קוראים  בחג השבועות 
נאמר: "אמר רבי זמירא, המגילה הזו אין בה לא טומאה 
ולא טהרה, לא היתר ולא איסור. ולמה נכתבה? ללמדך 
שכר של גומלי חסדים". הרבה טעמים והסברים נוספים 
נאמרו על ההקשר שבין מגילת רות לחג מתן תורה. בילקוט 
שמעוני נאמר שבא ללמדנו: שלא ניתנה תורה אלא על ידי יסורין 
בחג  נפטר  המלך  שדוד  לפי  פירש:  שור  התבואות  בעל  ועוני. 
השבועות והרי הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, 
המגילה  את  קוראים  אנו  כך  ומשום  בשבועות,  נולד  שהוא  כך 

המזכירה את יחוסו ולידתו של דוד המלך. ועוד...
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים הביא בשם 
הגאון הירושלמי רבי מרדכי ליב רובין זצ"ל הסבר נפלא: ראשית 
השבת...  ממחרת  לכם  "וספרתם  הפסוק:  לשון  על  שאל  הוא 
לא  מדוע  יום",  חמישים  תספרו  השביעית  השבת  ממחרת  עד 
לספור  מתחילים  שבו  בניסן  ט"ז  יום  את  בפירוש  התורה  נקטה 
את ספירת העומר, ובכך היה נמנע מחלוקת נוספת עם הצדוקים 
המפרשים פסוק זה שהכוונה ממחרת שבת-בראשית, דהיינו מיום 

א' שלאחר חג הפסח?
ומשיב: שהתורה באה ללמדנו את אמיתותה של התורה שבעל 
שבעל  בתורה  מאמינים  שאינם  צדוקים  של  מלבן  ולהוציא  פה, 

פה. שהרי עיקר מחלוקת של הצדוקים עם הפרושים היתה לענין 
קביעת מועדו של חג השבועות. חז"ל דרשו ש"ממחרת השבת" 
פירושו - למחרת יום טוב ראשון של פסח, וממילא חג השבועות 
טענו  הצדוקים  ואילו  הפסח.  מחג  יום  חמישים  כעבור  מתקיים 
התורה  סתמה  לפיכך  בראשית.  שבת  היא  השבת"  ש"מחרת 
בכוונה תחילה וכתבה "ממחרת השבת" אודות הזמן של  חג מתן 
להתפרש  יכולה  אינה  שבכתב  שהתורה  לנו  להורות  כדי  תורה, 
ולימודי  לדרשות  להזדקק  אנו  מוכרחים  פה.  שבעל  תורה  ללא 

חז"ל כדי להבין את התורה שבכתב כראוי וכנכון.
בחג  רות  מגילת  קוראים את  אנו  הוא מסביר מדוע  זה  פי  על 
בית  מלכות  שולשלת  יצאה  המואבייה  מרות  שכן  השבועות. 
הייתה  אסורה  מואבית"  ולא  "מואבי  חז"ל  דרשו  ואלמלא  דוד. 
רות לבוא בקהל. מהשמים  סובבו שדוד המלך יצא דווקא מרות, 
ללמדנו כמה חשובה התורה שבעל פה, עד שמלך ישראל ומלך 
המשיח יצאו דווקא מדרשה של חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה, 

המתירה לרות לבוא בקהל.
שאלה  זצ"ל  אברמסקי  יחזקאל  רבי  הגאון  נשאל  אחת  פעם 
כלל  לחשוש  מה  לו  אין  כי  לשואל  רבנו  והשיב  ממונות,  בדיני 

ויכול הוא לעשות כאשר עם לבו ללא שום פקפוק. 
יודעים  שאינם  הבריות  יאמרו  מה  אבל  השואל:  אותו  שאל 

את עומק הדין, הם יהיו סבורים שאיני נוהג כשורה וילעיזו עלי 
אתה  זצ"ל:  אברמסקי  הרב  לו  כדין?....החזיר  שלא  שעשיתי 
שואל מה יאמרו הבריות? ומה אמרו הבריות שעה שהלכו אחר 
באותו  נשמתו  את  השיב  בועז  כידוע  הלא   !? בועז  של  מיטתו 
לילה בו נשא את רות לאישה. ללא ספק היו גם אז כאלו שאמרו: 
לא על חינם נפטר בועז בלילה של חתונתו, שהרי הוא עבר על 
פסוק מפורש "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'", ובגלל שלקח 
לו אשה מואבייה האסורה עליו מהתורה לפי הבנתם נסתלק מיד 
ל"ע... ולא ידעו כל אותם בעלי לשון כי ההלכה היא "מואבי ולא 

מואבית", ובועז שלקח מואבייה כדין עשה.
לא היה כאן ח"ו עונש מן השמים, אדרבה מן השמים זיכו את 
האחרון  בליל  שעוד  הטובים,  מעשיו  בשכר  גדולה  בזכות  בועז 
דוד  יצא  ומשניהם  לאשה,  רות  את  יקח  אדמות  עלי  לו  שנותר 

המלך עליו השלום שמזרעו יצא מלך המשיח. 
הלשון,  מבעלי  להתפעל  שאין  יודעים  אנו  דנא  מקדמא 
תורה  דין  מהו  שידעו  מבלי  פיהם  את  הפותחים  דיבה  מוציאי 
בתורה  פירושה  ומה  שבכתב  תורה  מהי  שמיים.  חשבונות  ומה 
שבעל פה המסורה לנו מדור לדור. עלינו לדעת כי גאולתינו על 
ידי משיח צדקנו שורשה בתורה שבעל פה ומשמשת הוכחה נגד 

בעלי לשון הרעים מוציאי הדיבה.

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

כאיש אחד בלב אחד

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בבוקר בהיר, בשלהי שנות התש"ל, התבשר הציבור החרדי 
על לידתה של ישיבה חדשה. בימים ההם, לא היה זה 
מאשר  פחות  לא  התקיים  היסוד'  'מעמד  מצוי.  מחזה 
בדירתו של גדול הדור, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, רחוב 

ראב"ד 27, בני-ברק, בהשתתפות צוות הישיבה. 
ארוכה  תקופה  בתום  זה  היה  הנוכחים:  אחד  סיפר  לימים, 
מהמועמדים  אחד  לכל  באשר  וחקר  בירר  זצ"ל  מרן  במהלכה 
לתפקיד בישיבה, עד שנתן את ברכתו על פלוני כראש ישיבה, על 
אלמוני כמשגיח, ועל אחר כר"מ. ראש-הישיבה היה מעורב בכל 

צעד ושעל, כולל בהחלטה מי ינהל את משרדי הישיבה. 
שלימים  הישיבה,  של  לידתה  שעת   – המיוחל  היום  ובהגיע 
סביב  ישבנו   – בארץ  הבולטים  התורה  ממרכזי  כאחד  נודעה 
שולחנו של מרן ל'מעמד היסוד'. פני כל המסובים עטו חגיגיות, 

אך מבטו של מרן היה רציני ומהורהר. 
בפני  ונרגשים  קצרים  דברים  נשא  עת  עצומות  היו  עיניו 
קינדרלך  ַטֶייעֶרע  דשמיא.  לסיעתא  שנזכה  רצון  "יהי  הנוכחים: 
)בני היקרים(, להקים ישיבה זה לא פשוט. להחזיק אותה זה עוד 

יותר לא פשוט..."
ושאל:  עוז  הנוכחים  אחד  הרהיב  הנוקבים,  דבריו  בעקבות 
בישיבה?  הדגש  עיקר  את  לשים  צריך  מה  על  רבינו,  ילמדנו 
בענווה אופיינית, השיב הרב שך: 'איזהו חכם, הלומד מכל אדם', 
אדרבה, תאמרו אתם, ואחר-כך, אם יהיה צורך... אגיד גם אני. אם 

חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן...
ביותר  "חשוב  לענות:  הראשון  היה  החדשה  הישיבה  ראש 
שלימוד הבחורים יהיה סביב השיעורים, ושהישיבה תתנהל על 
פי הכוונתו של ראש הישיבה... לא את כבודי אני דורש חלילה, 

ר אחד לדור..." אך כבר אמרו חז"ל ַדבָּ
המשגיח המיועד הדגיש את חשיבות הצביון המוסרי, השיחות, 
ו'בין  'סדר מוסר', ההשכמה לתפילות, עמידה בלוחות הזמנים, 

אדם לחברו' בין התלמידים. 
וכך המשיכו כל הנוכחים בהדרכה, איש-איש מהצוות הנבחר 

של הישיבה החדשה. גם למנהל המשרד היה מה לומר.
השתררה  דממה  ראש-הישיבה.  למרן  מבטם  את  הפנו  כולם 
יושב  ניתן היה לחתוך בסכין. הרב שך  בחדר הקטן. את המתח 
ואומר  פיו  את  פותח  עד שהוא  עצומות,  בעיניים  ארוכות  דקות 
בלחישה: "תשמעו טוב מה שאני רוצה לומר... חס ושלום, אל 
תראו בזה גאווה... כי 'אם חוכמה אין כאן, זקנה יש כאן'... כל 
מה שאמרתם – הראש-הישיבה, המשגיח, הרמי"ם – הכל אמת 

זה לא העיקר...  לאמיתה, כל דבר בפני עצמו חשוב מאד, אבל 
נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ישיבה שמונהגת על-ידי תלמידי 
חכמים כמעלתכם, אשר לא תהיה בה שאיפה לשים דגש על כל 

אחת מהנקודות שהבהרתם בחוכמה..."
הכוונות  כל  "עם  בעיניו:  טהורות  דמעות  להזיל  החל  מרן 
בגלל  רק  שנכשלו  ישיבות  ראיתי  הארוכות  בשנותיי  הטובות, 
דבר אחד, שהצוות לא פעל 'כאיש אחד בלב אחד'... אם רוצים 
אתם ללמוד מניסיונו של זקן וממה ששימשתי את גדולי הדורות 
כל  מוסד:  והנהגת  ביסוד  ביותר  החשוב  העיקר  הנה  הקודמים, 
אחד מכם יקבל על עצמו קבלה פשוטה – כאשר כואב לו משהו 
שחברו עשה לו, פגע בו, לא נזהר בכבודו? שלא ישמור את זה 
יבין  שהלה  כדי  בו  שפגע  חושב  שהוא  מי  אל  יפנה  אלא  בלב 
שהדיבור שנאמר או המעשה שנעשה, גרמו לו לפגיעה, גם אם 
לא זו הייתה כוונתו. אם תעשו כך, בטוחני שתהיה לכם סיעתא 
כהנה  בידכם  יצליחו  קודם,  שהזכרתם  השאיפות  וכל  דשמיא 

וכהנה, ואידך זיל גמור..."
זו  "האם  מהם.  אחד  שאל  רבינו",  "ילמדנו  נדהמו.  הנוכחים 
החדש  ישיבה  לראש  למשל,  לגשת,  אפשר  למעשה'?  'הלכה 

ולומר לו באופן ישיר 'פגעת בי'?".
הוא  רשע".  הוא  כך,  עושה  שאינו  "מי  מרן,  לחש  "בוודאי", 
ניגש אל ארון הספרים, חזר עם ספר רמב"ם והקריא את לשונו 
לאיש  איש  "כשיחטא  ו(:  הלכה  ו,  )פרק  דעות  בהלכות  הזהב 
לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את 
אלא  אמנון  את  כי שנא אבשלום  טוב  ועד  למרע  מאומה  אמנון 
מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת 
ובקש  ואם חזר  תוכיח את עמיתך  פלוני שנאמר הוכח  לי בדבר 
שנאמר  אכזרי  המוחל  יהא  ולא  למחול  צריך  לו  למחול  ממנו 

ויתפלל אברהם אל ה'".


מרן  של  היסודיים  הדברים  את  השמעתי  שנים,  כעשר  לפני 
כאשר  ידועה,  בישיבה  תורה  מרביץ  נכבד,  חכם  תלמיד  באוזני 
הוא  בה  הישיבה  בצוות  רעועים  יחסים  על  גורלו  מר  את  ביכה 
משמש. אחר כחודשיים, הוא פנה אלי מתוסכל עוד יותר: "אני 
לא ממליץ לך להמשיך להפיץ את הסיפור הזה... ניסיתי ונהגתי 
ממש כדברי מרן הרב שך... ציפיתי שהשלום ישרור בישיבתנו, 
אך ההיפך הגמור אירע: הואשמתי כ'מבעיר התבערה', כאחראי 

על אש המחלוקת שפרצה בישיבה".
בהעברת  והסתפקתי  בדברים  קצרתי  כאשר  שגיתי  אכן, 

כמו  פסיכולוגית:  אזהרה  להוסיף  עלי  היה  כלשונם.  הדברים 
בחוקי הפיזיקה, כך גם ביסודות הפסיכולוגיה – ככל שהאנרגיה 
עוצמתית יותר, כך גוברים הסיכונים לפיצוץ ותבערה, במקרה של 
שימוש לא חכם. כי אכן, ככל שעצת מרן נשמעת פשוטה – טמון 
בה כוח עוצמתי ביותר, ולפיכך יש להשתמש בה בתבונה יתירה 

וברגישות מרבית.
כאן עברתי להדרכה מפורטת: אם תפנה בפרהסיה לאדם מיד 
 – בך  שפגע  חשבת  שרק  לאדם  מכך,  וגרוע   – בך  שפגע  אחרי 
בפנים זעופות ובמילים קשות, אין ספק כי אלף חכמים לא יוכלו 
לשני  רגיעה  בשעת  להיעשות  חייבת  הפנייה  הנזק.  את  לתקן 
את  לברור  יש  האשמה.  הטחת  ללא  עיניים,  בארבע  הצדדים, 
המילים בשיקול-דעת, ובמידת הצורך בהתייעצות עם חבר נבון, 
בענווה, בפשטות,  כמות שהן,  את הטענות  על השולחן  ולהניח 

ללא פרשנות. 
הוראות  ל'מרשם'  זקוק  הטענות,  מופנות  אליו  האדם  גם 
התנהגות: לא ימהר להשיב, בוודאי לא קודם שישמע את דברי 
את  לטעון  הטוען  שסיים  לאחר  גם  תומם.  עד  ברגישות,  חברו 
יביע  אלא  שאירע,  מה  את  לפרשן  השומע  ימהר  לא  טענותיו, 
הזדהות: "אני לוקח את הדברים לתשומת ליבי / לא היתה כאן 
כוונה אישית / אני מעריך אותך מאד / הרשה לי ללבן את הדברים 
עם עצמי ולענות לך בצורה מסודרת". מומלץ להוסיף את משפט-

הזהב: "בינתיים אני מבקש מחילה"... 
א(:  טו,  )משלי  אדם  מכל  החכם  כמאמר  מובטחת,  ההצלחה 

"מענה רך ישיב חימה".
ריב,  יעילה בעיקר טרם התגלע  כי העצה  לו,  אומנם הבהרתי 
עולה בלהבות,  פנימה. אחרי שהיער  עדיין בלבבות  כאשר הכל 

כיבוי הגפרור המצית לא יועיל.


אין כל חדש תחת השמש. לפני 3328 שנה, מעמד הפתיחה של 
הישיבה הגדולה בהיסטוריה – קבלת התורה בהר סיני קבלת – 

עבר דרך 'כאיש אחד בלב אחד'. 
יהי רצון שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים מתוקים ב'יום הדין' 

על התורה הקדושה.
חג שמח!

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 



w w w. b o t a n i c . c o . i l
 |  02-6794012 בקרו אותנו: הגן הבוטניטל’: 

ירושלים האוניברסיטאי 

חדש בירושלים!

עושים מנוי לגן הבוטני וממשיכים ליהנות כל השנה!

שביל התגליות בגן הבוטני

בואו לגלות, לגעת ולהרגיש את הטבע 
בהרפתקה ייחודית לכל המשפחה
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