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לפניהמחנה

בתשובה לשאלה, איך תראה הרבנות הראשית ב"דרכה 
החדשה", ענה הגר"ר ערוסי: שימוש מופרז בחקיקה 
שאסורה  כשם  הרבנות.  את  ימוטט  הרבנות  בענייני 
מוערבות כזו בענייני בית המשפט, ובוודאי שלא לגבי 
הרבנות, אשר אמורה להיות מונחית על פי תורת השם 
בלבד! אם שימוש בחקיקה יגיע לכדי פגיעה בעיקרי 

הדת חלילה, יש לפרוש מן הרבנות!

     הפצה ראשית:
טלפון: 03-7717800 פקס: 03-7717806

בס"ד

מוצרי עופות ובקר
לשוק המוסדי והפרטי

ניתן להשיג: ברשת בר-כל ובמרכולים הגדולים

חזון ואני מאמין:

להחזיר
עטרה 
ליושנה

עמ' 6-8

כפר-סבא
יוחנן הסנדלר 19

09-7667337

פתח תקווה
רח‘ גיסין 9
03-9317370

אילת
רח‘ קאמן 1
08-6342555

כשרות רבנות כפר-סבא  *  בשר חלק  *  הודו ועוף מהדרין
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 אחלה פלטניום גריל

www.achlla.co.il

ראה עמ' אחורי

תפילין
מהודרות

מעור בהמה גסה
במחיר מיוחד!

פרטים בעמ' 3   

"בשורה"
לציבור

הצרכנים
עמ' 16-17עמ' 12-14

הבחירות
המקומיות
והתימנים

עמ' 5עמ' 4

קהילה
תימנית
בשוהם

מכל מלמדי 
הסכלתי
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יומא טבא לרבנ ן
 הופיעה סדרת הספרים

איש ימיני
ספר הזכרון לגאון הגדול

רבינו יחיא יצחק הלוי זצוק”ל
ראב”ד כל ק”ק תימן

מנהגים  דין,  בהלכה, פסקי  כולל תשובות 
ומסורות, מעשי בית דין, תעודות, איגרות 
הערכה,  ומאמרי  הספדים  ומכתבים, 
תולדותיו וארחות חייו בלווי מאות צילומי 

כתבי יד קדשו ותמונות נדירות.

בעריכת נינו 
הרב אבירן יצחק הלוי שליט”א

הבכורההוצאתלרגלמיוחדמחיר 

יוצא לאור 
בהסכמת ובברכת

גדולי דורינו שליט”א

מכון 
החיים 
והשלום

לפרטים והזמנות: 03-6161334 / 03-5700696
או אצל: _____________________

 כל ההכנסות קודש
להפצת התורה והחזקת לומדיה

לפרטים והזמנות: 052-3-464727    

מבצע שעוד לא היה כמותו!

 מעור בהמה גסה
תיוג שעטנז גץ בדק חיה

רצועות עבודת יד
 שחורות שני צדדים רוחב 15

פרודות לגמרי
 ועוד הידורים!!

₪ 1,900

  תפילין מהודרות

הבית בתיאום           משלוח מהיר עד סידור/ שאמי בלדימתנה לכל רוכש 

תוכן
הראיון המרכזי

הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א
רב העיר ואב"ד קרית אונו

וחבר מועצת הרבנות הראשית

קול קורא בעניין גזירת הגיוס 
ממרן רבינו הגאון 

רבי שלמה קורח שליט"א
 וזקן רבני תימן

מבזקים חדשותיים

מהארץ ומהעולם

6-8

3

22-23

קוראיםכותבים 
לכבוד 

"לפני המחנה"

דבר המערכת

שמות הישובים בהם מופץ עיתון "לפני המחנה"

על  לכם  להודות  רציתי  כל  ראשית 
הפעילות הנפלאה שלכם ובמיוחד בהוצאה 
לעדה  חשוב  שמאד  זה  עיתון  של  לאור 
עד  חסר  היה  ושבאמת  התימנים  שלנו 

עכשיו,

 זכיתי לקרוא את הגליון הראשון שלכם 
עקא  דא  אך  משמים  לידי  התגלל  שהוא 
גליונות  עוד  לראות  זכיתי  לא  שמאז 

נוספים שלכם,

לכן רציתי להציע בפניכם רעיון שאולי 
אבל  לא  ואולי  עליו  חשבתם  כבר  אתם 

בכ"א אציע לכם אותו,

 יש עיתון שנקרא עיתון המבשר שחוץ 
מחלוקת העיתון בתיבת דאר של המנויים 
הם גם הקימו קבוצת מנויים ע"י רשימת 
תפוצה דרך המייל וכך יש רבים שמקבלים 

את העיתון הזה בדרך נפלאה זו,

אותו דבר העיתון שלכם שאני רואה בו 

תועלת לכלל העדה ואני מאמין שיש עוד 
אנשים כמוני שיוכלו לקבל את העיתון רק 

בדרך זו והם ישמחו להיות שותפים בזה,

תפוצה  מרשימת  שותף  להיות  אשמח 
החשוב  הדבר  את  למייל  ולקבל  שכזאת 

הזה,

בברכת בכל אשר תפנו תצליחו והמשיכו 
לעשות חיל ולהרים את קרן העדה,

יצחק מדמון - ירושלים

אבני חפץ  אבן יהודה  אבן שמואל  אופקים  אורנית  אזור  אחוזת אתרוג  אחיהוד  אחיעזר  
אילת  אלון שבות  אליכין  אליקים  אלישיב  אלפי מנשה  אלעד  אלקנה  אפרת  אריאל  אשדוד 
 אשקלון  אשרת  באר יעקב  באר שבע  בטחה  בית אל  ביתר  בית דגן  בית שאן  בית שמש  בני 
ברק  בנימינה  בני עיש  בני ראם  בת ים  בת שלמה  גאולים  גאולי תימן  גבעת יערים  גבעת עדה 
 גבעת שמואל  גבעתיים  גדעונה  גדרה  גן יבנה  גני תקוה  דימונה  הוד השרון  הרצליה  זבדיאל 
 זיכרון יעקב  חדיד  חדרה  חולון  חלמיש  חלץ  חשמונאים  טבריה  טירת שלום  יבנה  יבניאל  
יהוד  יוקנעם  יכיני  ינון  יקיר  ירחיב  ירושלים  ישעי  כוכב יעקב  כפר גבירול  כפר יונה  כפר זתים 
 כפר יעבץ  כפר סבא  כפר פינס  כפר תפוח  כפר שמאי  כרמיאל  לוד  מאור  מדרך עוז  מיתר  
מעלה מכמש  מעלות  מצפה יריחו   מצפה רימון  משען  נהריה  נוף איילון  נוה צוף  נחושה  נחלה 
 נחם  ניצן ב'  ניצנים  נריה  נתיבות  נתניה  עופרים  עזריאל  עכו  עמנואל  עמקא  עפולה  עץ 
אפרים  ערד  פדויים  פוריה  פסגת זאב  פסגות  פרדס חנה  פרדסיה  פתח תקוה  צורן  צלפון 
 צפת; קדימה  קצרין  קרית אונו  קרית ארבע  קרית אתא  קרית ים  קרית מלאכי  קרית נטפים 
קרית עקרון  קרני שומרון  קרית שמואל  ראש העין  ראשון לציון  רבבה  רחובות  רכסים  רמלה 

רמת גן  רמתיים  רמת ישי  רעננה  שבי שומרון  שער אפרים  שערי תקוה  שתולים  תל אביב  תל 

מונד  תל ציון  תנובות  תרום  

ב-148 הישובים קיימים כ-500 נקודות הפצה: בתי כנסת, 
מרכולים, פיצוציות, מרכזי קניות אחרים ועוד

נשמח לקבל הצעות לייעול ההפצה ולנגישות.

הנה הגיליון הרביעי יצא 
משודרג  עיתון  לדרך, 
לרבות  הבחינות  מכל 
מיטבית  גרפית  השקעה 
תקווה  אני  עמודים!   24 עם  לעיתון 
שהעיתון המוגמר, הוא לכבוד לכל העדה!

בעד  לאור  ייצא  ה-5  הגיליון  בע"ה 
אלול  חודש  ולקראת  שבועות  שלושה 

מתוכנן שהעיתון יופץ פעמיים בחודש. 

כך  לצורך  אך  שבועי!  עיתון  הוא  היעד 
נדרשת התארגנות מיוחדת.

 PDF-ב העיתון  קובץ  לשליחת  פניות 

למייל:  בפנייה,  נא  ברצון.  ייענו  במייל 
להוסיף   L.H.8800080@gmail.com
וטלפונים  כתובת  ומשפחה,  פרטי  שם 

וכמובן אמייל.

רשימת  בנפרד  מפורסמת  זה  בעמוד 
הישובים בהם מופץ העיתון, נשמח למשוב 

והצעות לייעול.

עיתונים  הפצת  המונעים  כנסת  בתי  יש 
בתחומם מסיבות מובנות ומוצדקות. אנחנו 
מנסים למצוא אלטרנטיבות אחרות באותם 
באמצעות  העיתון  את  ולהפיץ  ישובים 
מרכולים ובתי עסק במרכזי קניות. נשמח 

להצעות ולסיוע!

העיתון "לפני המחנה" לובש צורה כלל 
עדתית, לא עיתון מגזרי סקטוריאלי בתוך 
הקהלים  לכלל  הפונה  עיתון  אלא  העדה, 
משתדלים  אנו  לה.  מחוצה  וגם  בעדה 
מגוון  את  ולהעשיר  להרחיב  בקרוב  כבר 
המדורים לרבות עמוד או שניים לילדים, 
קשובות  והאוזניים  נטויה  היד  ועוד 

לרעיונות נוספים!

הבחירות  לקראת  הבאים,  בעיתונים 
ברחבי  מועמדים  נסקר  המוניציפאליות 

הארץ מבני העדה.
מאמרים וטורים:

הבחירות המקומיות והתימנים
/ נריה עוזירי

קומוניסטים בישראל
/ אביגד בעדני 

1,800 עילויים 
/ אביגד בעדני

 נשות ההזיות
/ מיכאל סייאני

מדבר שקר תרחק
/ הרב יחיעם עוזרי

כשרות תות שדה
/ הרב נעם שרעבי

"בשורה" לציבור הצרכנים
מאת: נריה עוזירי

ואין שלטון ביום המוות
/ איתמר פינחס

קהילה תימנית בשוהם

זעקת הדל 
/ יעקב ידידיה הכהן העדני

נס ההצלה של יהודי חרף 
/ הרב גלעד צדוק

רופא חולים 
/ מ. סייאני

הנשיא יצחק בן צבי
/ ד"ר יעקב אפרים

4

5

5

5

16

10

18

10

20

12

20

15

21

הוצאה לאור: תפארת תימא

עורך ראשי:   אור בן משה

עיצוב גרפי:   מ. אטיאס

הפצה:           יוסף שי 

מערכת ומחלקת מודעות
טלפון: 03-6783837

נייד:    464727 3 052
פקס:   03-6741297

כתובת למשלוח דואר:

ת.ד. 7766 רמת גן מיקוד:52177

L.H.8800080@gmail.com :מייל
המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות.
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ללמד  ניסו   - - למשל  סכל. מה  יצאתי  לא טעיתי. מחלק ממלמדי  לא, 
אותנו הקומוניסטים?

א. הקומוניסטים היו במוצהר אתאיסטים.
לרומניה,  שנסעה  אשה  לי  סיפרה  בנטל?  שיוויון  בעד  מהקומוניסטים  יותר  מי  ב. 
שראתה שם נשים שעובדות בפינוי אשפה. זה שוויון!!! אבל ראשי קהלם... זה משהו 
אימו  את  ארח  המועצות  ברית  נשיא  שברז'נייב  נער,  בהיותי  בדיחה  שמעתי  אחר. 
בקרמלין, כשהוא טורח להראות לה את רוב עושרו: הנה כאן חונה המרצדס שלי, וכאן 
היאגואר הפרטית וכאן... מפסיקה אותו אמו ואומרת לו: בני! אתה אינך חושש מה יקרה 

כשהקומוניסטים יחזרו לשילטון?  
הייתה  לו  קיום.  זכות  לו  אין  יצרני(   -  ( "פרודוקטיבי"  לימדונו שמי שאנו  הם  ג. 
דרכם מצליחה, לא היו לסובייטים לא פושקין )גדול המשוררים הרוסים( ולא טולסטוי 
)מגדולי סופריהם( וגם לא חיים נחמן ביאליק, מי שזכה לתואר "משוררנו הלאומי". כל 

אלו לא היו "פרודוקטיביים".
ד. הקומוניסטים היו רודפי שלום. הם רק רצו ללחום מלחמה אחת: המלחמה שתסיים 

את כל המלחמות.
ה. הקומוניסטים דרשו לימודי ליב"ה. לימודי 
הליב"ה דרשו "רק" את לימוד השפה הרוסית, 
וכתוצאה ישירה מכך נסגרה ישיבת וולוז'ין )!(

הרוחניים  )אבותיהם  הצאר  בזמן  הרוסים  ו. 
)גם  ילדים  בכח  גייסו  הקומוניסטים(  של 
)גזירת  הצורר  הצאר  בצבא  לשירות  יהודים( 
הקנטוניסטים(, מתוך שאיפה לחינוכם מחדש, 

קרי העברתם על דתם.
הוא אתאיסט  גם  הקומוניסטים:  דרכם של  לפיד ממשיך את  יהיר  האוצר שלנו  צר 
)"אני לא שומר שבת"( חומץ בן חומץ, גם הוא בעד שיוויון בנטל )עבור אחרים, לא 
השר  שהציג  המשכורת  תלוש  )לפי  ישראל  בממשלת  שר  משכורתו של  עצמו.  עבור 
לשעבר מיכאל איתן באתר האינטרנט שלו הוא 46,900 ש"ח לחודש. צרפו לזה את 
ויש כמה  זוטר  ליועץ  ועד ל-10,416.40  )25,257.99 ליועץ בכיר  היועצים שלו  שכר 
כאלה, עלות רכב 4600 ש"ח, דמי כלכלה עבורו 1330 ש"ח, הוצאות שתיה לאורחים 
540 ש"ח, נהג, מנהל לשכה, שלושה מזכירים, והוצאות אבטחה... 275,000 ש"ח לשנה. 
אבל אל תטעו, כשהוא שואל "איפה הכסף?" הוא אינו מתכוון לכסף הקטן הזה, אלא 
לתכולת הארנק של אברך המתפרנס הוא ומשפחתו מקצבת כולל זעומה. יהיר לפיד 
גם חותר לכך שמי שאינו פרודוקטיבי לא תהיה לו זכות קיום, גם אם הוא רק ילד 
השנה  בתקציב  משתקות  כלכליות  בגזירות  דוגל  הוא  וגם  פרודוקטיבי,  שאינו  לאב 
הזאת בכדי שיהיה טוב יותר בשנים הבאות, בבחינת העוני שיסיים את כל העוניים. 
שר החינוך )מספר 2 שלו( דורש מתלמודי התורה ללמד לימודי ליב"ה, שאם לא כן לא 
יתוקצבו מתקציב המדינה. וכמובן, "יש לפיד" דורשת גיוס בכפיה של בחורי הישיבות. 

המטרה?... אתם אמרתם!

בקשר להצלחה הצפויה להם... עיין ערך "קומוניסטים". 

מקיימות  למי,  ברור  לא  מתפללות  הן 
הן  כמובן,  להכעיס  יחוד"  "לשם  עם  מצוות 
מתעטפות בטלית שאולה, ונכרכות ברצועות 
תפלות. למרות כל הפרדוכס וחוסר הפשר הן 
נלחמות בעוז להאחז בקרנות המזבח, ובחסות 
כבתוך  בית מקדשינו  עושות בשריד  הבג"ץ 
שמשום  ההזיּות"  "נשות  את  הכירו  שלהם. 
מה זכו שלא בצדק ששמן ייקשר עם הכותל 

המערבי. "שועלים הלכו בו"

לו נדרשתי להגדיר בשתי מילים התגלמותם 
הייתי  ותמהוניות  אטימות,  פרדוקס,  של 
זכו שלא בצדק  ההזיות" אשר  "נשות  משיב 
ששמן ייקשר עם שריד בית מקדשינו הכותל 

המערבי. 

שמתעקשות  וחוק  הלכה  עברייניות  אותן 
לרמוס ולחלל את כל הקדוש והיקר, ולערער 
את סמכות ההלכה היהודית השורשית, בחרו 
לסמל  ונראה  בסמוך  דווקא  זאת  לעשות 
שבינו  האמיץ  הקשר  עם  עמינו  נצחיות 
ישראל  מסורת  ולרצף  שבשמים,  אביו  לבין 

העוברת מדור לדור. 

הנפש  יפי  מגיבים  היו  כיצד  בנפשכם  שוו 
אבירי החוק לו היו קומץ חרדים דורש לקיים 
בחדש,  אחת  פעם  רק  ולו  היומי  דף  שיעור 
בעת  ודווקא  הבג"ץ  חברי  משכן  של  בלובי 
ומול עיניהם היוצאות  ביקור דרי הבית שם 
מתקבלת  הייתה  כיצד  לתאר  נקל  מחוריהן. 
בית  בתוככי  תפילה  מניין  לארגן  דרישה 
חברי המליאה  בו בעת שיושבים  המחוקקים 
לדיון חשוב העומד על הפרק. לא קשה לנחש 
של  עצרת  קיום  מול  ובצדק,  הזעם,  את 
מכחישי שואה במתחם יד ושם. די בדוגמאות 
רוח  נושבת  כיוון  לאיזה  להבין  בכדי  אלו 
ממורשת  המנותק  הציבור  של  העוועים 

ישראל הנאמנה כשבראשם כאמור, 

נעמדו  ואחרים  כאלו  כנסת  חברי  הבג"ץ. 
אותן  להגנת  לבוא  האחוריות  רגליהם  על 
התורה  מצוות  לבין  בינן  שהקשר  תמהוניות 
אפילו לא מקרי. אחרים ניסו למצוא נוסחת 
במעשיהן  להמשיך  להן  שתאפשר  פשרה 
והכרה  הבנה  תוך  הפשר.  וחסרי  הנלוזים 

בזכויותיהן לבטא את משנתם/משונתם. 

הנה לאחרונה נשמעו קולות מחאה מפיהם 
של אותם  בגצניקי"ם "מתחשבים" אל מול 
באוטובוסים  מהדרין  קווי  להנהגת  המגמה 
המקשרים בין הערים ואו השכונות החרדיות, 
הס  הכלליים,  בקווים  לא  חלילה,  לא, 
מלהזכיר. ולמרות זאת נכבדי הבג"ץ ראו בכך 
"סכנה קיומית" ופגיעה באושיות ה"שוויון". 

לא יקום ולא יהיה. 

לא לכל אזרח במדינה תינתן הזכות לשמור 
בל  יהו.  אשר  חיוביות  יהו  עקרונותיו,  על 
נשכח חלילה, זוהי מדינת חוק. וחוק זה חוק 
דתי  אינטרס  משרת  הוא  וכאשר  אם  למעט 
שגם  מוזר  מיעוט  עומד  וכאן  אחר.  או  כזה 
טלית בשיעור חזון איש אין בה כדי לכסות 
את הפרדוכס הבלתי נתפס, כשם שאין בכח 
אותן  לקשר  זרוען  שעל  התפילין  רצועות 
מלוא  את  ומקבל  ומצוותיה  הנצח  לתורת 

התמיכה וההבנה. 

זה  מאבק  היה  אילו  האמת,  את  אומר 
מתרחש בכל מקום אחר אין ספק כי בהתחשב 
אך  גדול.  לחשש  מקום  היה  בעובדות, 
לא  שמשם  המערבי  בכותל  הוא  כשהמדובר 
זזה שכינה מעולם, בסופו של יום מאבקם של 
השכינה  להרחקת  יביא  לא  תמהוניות  אותן 

אלא להרחקתן הן. 

ותחזינה  ולקוות,  להתפלל  רק  נותר  ולנו 
עינינו. 

במסגרת  קורס מקצועי  כמה עשרות שנים, עברתי  לפני  היום.  מזכיר  אני  חטאי  את 
היחידי בכיתה של עשרות   - חילונית. כמדומני שהייתי הדתי - שלא לדבר על חרדי 

תלמידים חילוניים. המרצה היה נכדו של אחד ממייסדי המדינה - חילוני מוצהר. גאה.
באחד השיעורים, שאלתי אותו שאלה שאיני זוכר במה עסקה, אבל כנראה הייתה שאלה 
כעניין. המרצה עצר את השיעור ושאל: 'אתה למדת בישיבות'? נהיה שקט. כן - עניתי. 
ואז פצח המרצה )החילוני הגאה - אני מדגיש( במה שלכאורה לא היה שייך להרצאה. 
הוא פנה לכיתה ושאל: האם אתם יודעים מדוע מספר היהודים זוכי פרס נובל גדול לאין 

שיעור מאחוזם באוכלוסיה העולמית?
 )22.4%, כשהעם היהודי כולו מונה כאחוז אחד מתוך כלל האוכלוסיה העולמית( חלק 
מכך  נובע  'זה  בשלילה.  הגיב  המרצה  היהודי'.  'הגניוס  הוא  שהגורם  ענו  חלק  שתקו, 

שהיהודים ישבו בישיבות וחידדו את המוח שנים על גבי שנים' כך קבע.
... ואני מעולם לא נמניתי על העילויים בישיבות ...

נשות
מכל מלמדי ה"הזיות"

הסכלתי

1800 עילויים

 מאת: מ. סייאני

 מאת: אביגד בעדני

 מאת: אביגד בעדני

טור דעה פובליציסטיקה )תרגום המושג פובליציסט- מביע את דעותיו האישיות על הנושא ולא מתיימר לסקר אותו מנקודת מבט נייטרלית. מתוך ויקיפדיה(

הבחירות  ייערכו  ספורים  חודשים  בעוד 
המוניציפאליות בישראל. 

מאז שנות ה-50, יש בקרב רבים בעדה כמיהה 
ברמה  במיוחד  משפיעה,  פוליטית  להתארגנות 
ניסיונות  היו  המדינה  שנות  ב-65  הארצית. 

רבים, חלקם נלעגים, אף לא אחד שרד! 

בבחירות  החסימה  אחוז  הכפלת  לאחר  היום, 
עצמאית  לריצה  שהחלומות  סביר  לכנסת, 
 5 עד  של  קטנות  מפלגות  נגוזו.  לכנסת, 
מנדטים ייעלמו מהנוף הפוליטי בישראל. רסיסי 
המפלגות הקיימות חפצות חיים ייאלצו להתאחד 

תוך חתירה והכרח למכנה משותף כלשהוא. 

השונים,  התקשורת   בכלי  רשומות  כותבי 
ופתרונות  היבטיו  בכל  זה  בנושא  יעסקו 
יצירתיים יצופו לקראת הבחירות לכנסת הבאה. 

עדות  של  אחדות  במרכזו,  יחייב  פתרון  כל 
ותנועות להגדלת הסיכוי לחציית אחוז החסימה.

המצב החדש שנוצר טומן בחובו סיכון אפילו 
ל"יהדות התורה" הותיקה, על רקע התארגנות 
תנועות  של  המקומיות,  לבחירות  עצמאית 

"טוב" ו"נצח" . 

ובינוניות  קטנות  לעדות  סיכוי  גם  קיים 
שההחלטה על אחוז חסימה גבוה, תחייב חשיבה 
בדרך  ו"מיזוגים"  לקופסה  מחוץ  רציונאלית 

להצלחה.

הבחירות המוניציפאליות הקרובות בחודש 
נוחה  פלטפורמה  מהוות  תשע"ד,  מרחשון 
מנהיגות  וגיבוש  להתארגנות  גם  ביותר 
וחשוב  בישראל,  תימן  ליהדות  קהילתית 
יהדות  רבני  ראשי העדה,  בהכוונת  שתהיה 
יחד  שירוץ  פוליטי  מגוש  כחלק  וזה  תימן, 
להיות  חייבים  תימן  רבני  למה  בבחירות. 

בראש? מניסיון אני קובע "דעת תורה" זהו 
"קלף מנצח" ואין בלתו. 

המוניציפאליות  הבחירות  לקראת 
בישראל,  התימנית  לעדה  חשוב  הקרובות, 
להתארגן חכם ונכון. והנכון להערכתי הוא, 
לתמוך במנהיגים פוליטיים קיימים נבחרים 
במנהיגות  משולבים  כבר  אשר  מהעדה, 

התנועות הפוליטיות הקיימות בישראל. 

בכל תנועה במרחב הפוליטי בישראל, למעט 
לרבות  הארצית  ברמה  למנהיגים  יש  ש"ס, 
מנהיגותי  ומעמד  דעה  הבעת  זכות  המקומית, 
ומעמדו  כוחו  את  שואב  הוא  ממנו  עצמאי, 

בקהילה. 

)לשעבר(,  לשר  ואפילו  כנסת  לחבר  בש"ס, 
של  לא  ואפילו  למינוי  זכות  היה,  ולא  אין 
נוחתים  המינויים  כל  אחד.  אישי  פוליטי  יועץ 
מלמעלה. ולא בכדי, לכל העוזרים "השתולים" 
לנבחר  ולא  לשולחיהם,  מחויבות  למיניהם, 

הציבור ובוודאי לא לציבור. 

זכורני, לפני כחמש עשרה שנה נפגשתי מהיותי 
מנהל ערוץ הרדיו "קול יהדות תימן", עם סגן שר 
הדתות, תלמיד חכמים מעדתנו לשיחה בלשכתו 
בירושלים. אחד העוזרים במשרד הדתות  בשם 
קריספין, הצטרף בכוחניות ובהפגנתיות לשיחה. 
אישית בהחלט, אך  ל"יועץ" שהשיחה  הבהרתי 
"היועץ" סירב לעזוב. הסתכלתי בתמיהה לכיוון 
סגן השר, סגן השר השפיל עיניו במבוכה. ולי 

"נפל האסימון!" 

בקשתי בתקיפות שאינה משתמעת לשתי פנים 
מ"היועץ" שמיצב את עצמו כעין שליח הקג"ב 
המיתולוגי, להשאיר אותנו לבד לשיחה אישית.

בעקבות השיחה הוברר לי שהיחס לסגן השר 
היום  עד  קיים  מתנשא,  בעבר  היה  ולדומיו, 
במלא כיעורו, וזה היחס משקף נאמנה ובמיוחד 

עסקני  מצד  התימנים  לעדת  המזלזל  היחס  את 
תנועת הספרדים ש"ס. 

לכן, מתוך ידיעה ברורה שקיבלה משנה תוקף 
עם חזרתו לראשות ש"ס, של ח"כ אריה דרעי 
שהמציא את "השיטה", אין סיכוי לשיפור ביחס 

ל"נבחרים", ומה שהיה הוא שיהיה. 

והיה, ובעתיד יתאפשר שנציגי עדות וקהילות 
אפשר  שולחיהם,  ציבור  את  ייצגו  אכן  בש"ס, 
לדעתי,  אז  עד  לתנועה,  חבירה  לבחון  יהיה 

שומר נפשו ירחק! 

בטוחני שמרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, לא 
ולנציגיה  התימנית  לעדה  המחפיר  ליחס  מודע 

מצד העסקנים, שרים לשעבר וחכי"ם.

הפרטנרים  את  לחפש  חייבים  וכך,  מאחר 
לחבירה במפלגות אחרות ואפילו בשמאל!

ל"קנאים"  במיוחד  לציבור,  להזכיר 
שבנינו, בזמנו גם "יהדות התורה" בהנהגת 
מרן  בהנהגת  ש"ס  וגם  זצ"ל  שך  הרב  מרן 
הרב עובדיה יוסף שליט"א, חברו לתנועות 
שולמית  בהנהגת  למר"ץ  ואפילו  שמאל 
לפיד.  טומי  בהנהגת  ול"שינוי"  אלוני 
פעולה  שיתפה  בתורה,  חרדית  תנועה  כל 
מבחן  בשעת  כלשונם,  הדת"  "אויבי  עם 

ואינטרסים ציבוריים! 

מהם נלמד ובדרכיהם נלך, ונבדוק אפשרויות 
חבירה באמצעות מנהיגים מבני העדה, שכאמור 
בישראל,  המובילות  בתנועות  קיימים  כבר 
כמו ה"ליכוד ביתנו", ה"בית היהודי", מפלגת 

העבודה ועוד.

אפילו במפלגת "יש עתיד" יש סיכוי להישגים, 
באחרונה מתברר שתאוות השלטון בזו המפלגה, 
מרוככים,  מהלכים  בהכרח  מכתיבה  המציאות 

אפילו כנגד חרדים!

שמה  לאחרונה,  התבטא  לפיד  יאיר  השר 
שיצבור  וככל  משם.  רואים  לא  מכאן  שרואים 
ההישרדות  שתאוות  סיכוי  יש  פוליטי,  ניסיון 
תגבור על השנאה, ונשמע ממנו בהכרח זמירות 

אחרות!

מעורפלות  אידיאות  סביב  ברור,  שיהיה  אבל 
אי אפשר להתאחד!

ושיחות  הידברות  החלה  אלו  בימים 
חרדים  המגזרים,  מכל  עסקנים  של  גישוש 
מנהיגותי  פורום  להקים  הכוונה  וסרוגים. 
ארצי, למתוח מכנה משותף ולקבוע יעדים 
ציבוריים ישימים לעדתנו, כל אחד בתחומו 
בכוח  להיעזר  האפשר  וככל  המוניציפאלי. 
המוניציפאליות  בבחירות  הארצי  המשותף 

להישגים מקומיים.

לצורך  פתיחות  ויותר  הבנה  היום  יש 
שתקדם  ארצית  תימנית  פוליטית  בהנהגה 

תוכניות ויעדים ציבוריים. 

לנתח  ויזכה  זוכה  להתארגן,  שמשכיל  מי 
בתקציב.

וסמוך  קרוב  לייזום  במחשבתי  עולה 
לבחירות אשר ייערכו באמצע חודש חשוון 
תשע"ד, כינוס של פורום מנהיגים מקומיים 
כוונה  רחבי הארץ, מתוך  מבני העדה מכל 
לעודד התארגנות ארצית. בודאי שגם ברמה 
האישית מקומית, התארגנות מעין זו תסייע 

לכל אחד ואחד מהמשתתפים. 

היהודי,  הבית  הליכוד-ביתנו,  במפלגות  יש 
של  רבות  מאות  התורה,  יהדות  ואפילו  ש"ס 
פעילים מנהיגים מקומיים, כשהמשותף לכולם 

הוא זיקה ואהבה לעדה. 

אם נשכיל להתארגן ולחסות בצילם של גדולי 
רבנים מהעדה, יש סיכוי להצלחה!

הבחירות המקומיות
והתימנים

 מאת: נריה עוזירי
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ממה נובעת העשייה רחבת ההיקף?
החזון  מאמין".  ו"אני  מחזון  נובעת  הרחבה  העשייה 
הוא שעמנו שוב ישוב להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש 
ואור לגויים. ו"אני מאמין" בברית שיש לה' עמנו, "כי 
לא תשכח מפי זרעו" )אגרת תימן(. בהקשר זה אמר לי 
לפני שנים רבות מו"ר הגר"ש קורח שליט"א, שמבחינה 
מעשית פעילותו בתחום מורשת תימן ופעילותי לכאורה 
הן חסרות סיכוי, כי יש תהליך חילון נוראי בקרב עדתנו, 
כך  למורשתנו,  מחוברים  שאינם  יקרים  תורה  בני  ויש 
שלכאורה שוא עבוד אלקים בפעילותנו. אך אמרתי לו, 
בהכנעה, שאני מאמין על אותה ברית שהרמב"ם הביאה 
ונתחבר  נחזור  מטה,  מטה  נתדרדר  שאפילו  בכתביו, 

לתורתנו הקדושה ונתעלה מעלה מעלה.

ביותר,  וחיוני  חשוב  ייעוד  יש  בימינו,  בישראל,  לרב 
להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, זאת מלבד 
תפקידו כמורה הוראה. על הרב בימינו לדעת, שבימינו 
והולכת  האידיאולוגית,  החילוניות  ומתמעטת  הולכת 
ומתרבה החילוניות הנובעת מבורות בתורת ישראל, בגלל 
שאין מלמדים תורה וערכי היהדות, ויותר מחברים את בני 
הנוער לקריירה ולהישגיות ול"כיפיות" בחיים, חיים רק 
של עכשיו, "אכול ושתה כי מחר נמות". חיים שאין להם 

מחר ומחרתיים, ובודאי לא חיי העולם הבא.

כי בשנות החמישים והששים הייתה הסתה כנגד היהדות 
הוא  האויב  היום  באירופה.  במיוחד  ההשכלה  בהשפעת 

הבורות ולא האידיאולוגיה האנטי דתית.

בטח בטח בעדתנו שלא הייתה מושפעת בתימן מרוחות 
של כפירה והשכלה הזרות ליהדות. 

לכן היום המצב שונה, קם דור צעיר אשר מחיסרון הידיעה 
במסגרת  המודרנית  המציאות  עם  להתמודד  יכול  איננו 

הדת, כי הוא חושב שהדת ארכאית ולא רלבנטית.

מתוך ראיה זו אני מתמודד בנושא זה בשני מישורים. 
האחד, תורה לעם. והשני התמודדות עם המדינה כמדינה. 
במסגרת  דתית,  וחוויה  דתית  הוויה  עם  לעם  תורה 
שבתות עיון וירחי כלה. והמדינה כמדינה ע"י בתי דין 
לממונות כדי להפיץ יותר ויותר את משפט התורה שהוא 
המשפט של עמנו, שהרי כמו שאין אומתנו אומה אלא 
יהדותית  יהודית  מדינה  ישראל  מדינת  אין  בתורותיה, 

בלי הדין היהדותי שלה.

איך מתבצעת הלכה למעשה הפעילות?
התמודדות עם המדינה היא במסגרת בתי הדין לענייני 
ובמישור  התורה.  למשפט  עולמיים  וכנסים  ממונות 
הארץ  רחבי  בכל  תורה  שיעורי  באמצעות  העם,  של 
ובאמצעות שבתות עיון וירחי כלה. ואנחנו אמונים על 
ואת  עזבו  אותי  אילולי  ה',  אמר  שכביכול  חז"ל  דברי 

תורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב.

בכל פעילותנו אנו משתדלים מאוד לחבב את התורה על 
השומעים, צעירים ומבוגרים. וכן לחבר אותם למסורת 
חווייתית  היא  אבות  מסורת  איך  להם  להראות  אבות, 
והיא התורה. הופתענו לטובה מההיענות המאוד חיובית 

של צעירים ומבוגרים!

אסביר במה דברים אמורים, אתה הכרת את המציאות 
של שנות ה-50 וה-60 איך בתי הכנסת ברמת עמידר רמת 
גן, היו כבר בשעה 2.30 לפנות בוקר כבר היו מוארים 

בבית  אחד  וכל  ומועדים.  שבשבתות  בוודאי  ומלאים, 
הכנסת, שקוע בלימוד או בבקשות. זה היה מרכז ההוויה 
מהצעירים  הוקרנו  קמו  שלא  הצעירים  גם  היהודי.  של 
שקמו. כי זו הייתה ההוויה. ואיזה חן ואיזה כבוד בישיבה.

באגודת "הליכות עם ישראל" אנחנו פועלים להנחיל 
לדורות האלה המבוגר שהספיק לשכוח ולהתנתק ולצעיר 

שלא ידע את זו המורשת.

הניסיון נוחל הצלחה ב"ה. מרנין הלב לראות שבשבתות 
הכנסת  בבית  בטליתות,  עטופים  רבות  עשרות  עיון 
ובחדר האוכל, עומדים ואומרים בקול עוז שלום עליכם, 
ואשת חיל והקידוש, כשאחד מקדש לכולם כמנהגנו. וגם 
אני מקפיד שאחד מברך המוציא לכולם. וכולם ממתינים 
בחן בכבוד ובשירה. מסתבר שהציבור אוהב את המסורת 
המקורית, הציבור רק זקוק לרועה רוחני שיחבר אותם 

בחן ובכבוד.

נשים שבאו  היו  עצומה.  היא  כזה  ההתרגשות במעמד 
והמעמד  המרוממת  האווירה  ובשל  ראש,  כיסוי  בלי 

להחזיר עטרה ליושנה
מאת: נריה עוזירי    צילום: יוסף צדוק

חזון ואני מאמין:

הרב רצון ערוסי משמש עשרות 
שנים כרב העיר קרית אונו ויו"ר 

הליכות עם ישראל.

ערוסי,  רצון  הרב  העיר  רב 
מקובל ומוערך בהיות הליכותיו 
כל  עם  ואהבה  בנועם  תמיד 
אשכנזים  בקריה:  העדות 

כספרדים וכמובן תימנים. 

הרב רצון משמש בנוסף כחבר 
הראשית  הרבנות  מועצת 
ביותר.  חשובים  בתפקידים 
הרב  משמש  זו  בקדנציה 
שאחד  נישואין,  ועדת  כיו"ר 
היא  החשובות  מפעולותיה 
הענקת אישורים לעורכי חו"ק.

הוא  הגדולים  ממפעליו  אחד 
בית הדין לענייני ממונות, נושא 
עשרות  רצון  הרב  דוחף  אותו 
וברמה  הארצית  ברמה  שנים 
מתקיים  שנה  בכל  העולמית. 
כינוס עולמי בירושלים לענייני 
של  שונים  בנושאים  ממונות 
למעשה,  הלכה  ממונות  דיני 
דיינים,  רבנים,  בהשתתפות: 
רחבי  מכל  ומנהיגים  שופטים 
פעילותו  ובזכות  העולם. 
ב"ה  הזו,  והמבורכת  הכבירה 
נוסדו ונוסדים בתי דין לממונות 

בארץ ובעולם.

ישראל",  עם  "הליכות  עמותת 
הרב  והקים  יזם  אותה  שאף 
מורשת  לשימור  פועלת  רצון, 
הנפלאים  ערכיה  על  היהדות 
ע"י  וזאת  ישראל.  עדות  לכל 

קיום שבתות עיון וירחי כלה. 

קומפלקס  מושלם  אלה  בימים 
רוחני  מרכז  של  ומפואר  אדיר 
במרכז  אונו.  בקרית  עולמי 
וירחי  עיון  שבתות  יתקיימו  זה 
כלה, שבתות חתנים עם רבנים 
אבותינו  מסורת  את  שיודעים 
וכיו"ב.  שמחות  ניהול  לרבות 
וכן בתי דין עם דיינים שיתמחו 
בתחומים שונים של דיני ממונות 

במציאות חיינו המודרנית.
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בנין הליכות עם ישראל בשלבי סיום הבניה

הקדוש הן מרצונן חמקו לחדרים וחזרו עם כיסוי ראש, כי 
המעמד הקדוש חייב זאת, ומתוך רצון עשו זאת.

אהבה  מתוך  לרבים  תורה  שנרבץ  שככל  בטוחים  אנו 
מתוך ירידה אל העם ולדבר בשפת העם, תוך חיבור אל 
המקורות אל מה שאני קורא הוויה וחוויה, לא רק לימוד 
במובן של לימוד משנה גמרא והלכה שאנו כמובן לומדים 
אתם, אלא לחבר אותם להוויה ולחוויה, לתורת אבותינו. 
רבות  פועלים  אנחנו  לישנה.  עטרה  להשיב  נצליח  כן 

במובן זה של תורה לעם.

דין  ובעלי  דתיים  לא  דין  עורכי  המשפט,  בתחום  גם 
לא דתיים, שבאים אלינו, מתפעלים ומתחברים למשפט 
התורה. ורוצים להתדיין בבית דין לממונות, ומפנים גם 

את חבריהם אלינו.

ועומד  ונבנה  הולך  אשר  ישראל  עם  הליכות  בית 
לפני סיום הבניה. במרכז הקומפלקס בית מלון לאירוח 
הליכות  בית  וחתונות.  בר-מצווה  עיון  כינוסים שבתות 
עם ישראל ישמש מגדלור רוחני כשאחד הייעודים שלו 
הוא הפצת היהדות בדרך אבותינו. ויישום ההבטחה שה' 

ישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.

בברית  מאמין  האני  מכח  נביאינו  חזון  את  נגשים  כך 
נצח שיש לנו עם אבינו שבשמים, ונזכה לראות שתחזור 

עטרה לישנה במהרה בימינו, אמן.

 
קיים תהליך של הקצנה ושנאה בחברה 
הישראלית לשומרי מצוות. בכל תחלואי 
החרדים.  אשמים  הישראלית  החברה 
בעיניים ריאליות היש עוד תקוה לאחות 

את השברים, ואם כן איך?
כי  חיובית,  לכך  התשובה  והערכתי,  אמונתי  לפי 
ולחזרה ולשיקול הדעת.  ההקצנה בד"כ גורמת לשפיות 
ולענ"ד זה מה שיקרה בסופו של דבר שגם המשסים ידעו 

שהם משסים ויחדלו מכך.

נראה שמדינת ישראל והציונות החילונית 
הצרופה.  ביהדות  תפקידה  את  סיימה 
מצוות  שומרי  והיפרדות  קרע  האם 

מהחברה הישראלית הוא בלתי נמנע?
תגבר  שהחילוניות  שככל  לענ"ד  זה,  בעניין  גם 
תהיה  כך  ישראל,  במדינת  הדתי  המינימום  את  ותדחק 
התפקחות וישובו לעיקרי הדת. אך אם תחזית זו, חלילה, 
ורבים  המדינה,  מן  דת  הפרדת  תהיה  אכן  תתגשם,  לא 
מהמסורתיים והחילוניים יתקשרו דווקא עם הדתיים, כדי 

שלא יתבוללו, אבל יהיה פילוג בעם.

דרכי שלי, לעשות הכל למען האחדות, מבלי שייפגעו 
באמונה  ונתלה  מעריך  אני  כאמור,  אך  הדת,  עיקרי 
שתהיה התפקחות, והמנהיגים, גם החילונים ימנעו פילוג 

בעם.

נועד  בנטל"  ה"שיוויון  שנושא  נראה 
החברה  להתפוררות  טריגר  לשמש 
החרדית, ואכן כך נראה המצב, מה דעת 

הרב?
"השוויון בנטל" הפך להיות עניין פופוליסטי, שנועד 
למכשיר ניגוח, כי אין בשום חברה בעולם, שוויון בנטל 
תורם  אחד  כל  כי  פונקציונלי,  שוויון  אלא  מתימטי, 
במיוחדות שיש לו לחברה, וכך צריך להיות, כשם שגם 
בין בני זוג אין שוויון בנטל מתימטי, אלא פונקציונאלי, 
ורק שוויון כזה מבטיח שלום ושלימות של התא המשפחתי. 

וכן של החברה בכללותה.

איך תראה הרבנות הראשית במתכונתה 
החדשה, עם מוערבות המדינה בשיקולים 
במועצות  הצפויים  והשינויים  הלכתיים 
לתחרות  יובילו  הסתם  שמן  הדתיות, 

שלא תביא כבוד למעמד הרבנות?
את  יהרוס  הרבנות  בענייני  בחקיקה  מופרז  שימוש 
הרבנות. כשם שאסור שימוש כזה בענייני בית המשפט, 
וכל שכן לגבי הרבנות, אשר אמורה להיות מונחית ע"י 
תורת ה'. אם שימוש בחקיקה יגיע לכדי פגיעה בעיקרי 

הדת, חלילה, יש לפרוש מן הרבנות.

המעורבים  של  התפקחות  שתהיה  כולנו,  נתפלל  אבל 
בחקיקה זו.

איזה מסר יש  לך לעדה לקראת התקופה 
בפני  שעומדות  הדת  וניסיונות  הקרובה 

העדה?
אני פונה אל אחי הצעירים, בני עדתנו, ואומר להם, 
זכיתם להגיע לארץ הקודש, כבני עדה קדושה, שיסודות 
כל הליכותיה הן חכמת קודש. היום אתם בארץ, ברובכם, 
בעלי השכלה תיכונית או אפילו אקדמית. עליכם לדעת 
וכבר  בגויים,  גם  כזו  ויש  היא חכמה,  השכלה אקדמית 
אמרו חז"ל חכמה בגויים – האמן. אבל תורה בגויים – 
אל תאמן. כי התורה היא חכמת החיים, ייחוד החיים של 
וייעודו, וחכמה כזו היא רק  אדם שנברא בצלם אלקים 
בתורה, ולכשתלמדו תורה בהארה נכונה, תגלו, כי אכן 
ההתנתקות ממנה וממורשת אבות, היא אבדן ערכי גדול 
מאוד, ויש לזה השלכות להמשך קיומנו כעם יהודי, לא 
מתבולל, וכעם יהודי ערכי, שאין בו אלימות ושחיתות.

לסיכום:
כמו שה' סייע לאבותינו לשמור על מורשתנו האמתית, 
והמגיפות,  והעניות,  הרדיפות,  למרות  הדורות,  בכל 
וזכינו לעלות לארץ הקודש עם מורשתנו הקדושה, כך 
נזכה לראות בשוב ה' עם שכינתו לציון, וכל בני עמנו 
וגוי  כהנים  ממלכת  ונהיה  הקדושה,  לתורתנו  ישובו 

קדוש, ואור לגויים, במהרה בימינו אמן.



לפניהמחנהלפניהמחנה

סיון - תמוז  יוני 2013סיון - תמוז  יוני 2013 1011

מדור כשרות

מדבר שקר 
תרחק

תטה  לא   ": נאמר  משפטים  בפרשת 
משפט.. מדבר שקר תרחק") שמות כ"ג(

תשקרו  לא   ": נאמר  קדושים  ובפרשת 
איש בעמיתו ") ויקרא י"ט(.

למדו   " השקר  את  מגנה  ירמיהו  הנביא 
לשונם דבר שקר" ודוד המלך מוסיף " דבר 

שקרים לא יכון לנגד עיני"

סוברת:  )מב.(  סוכה  במסכת  הגמרא 
"ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה... 

כת שקרנים".

חז"ל בבואם להגדיר את האיסור "מדבר 
אסור  השקר  האם  א.  דנים  תרחק",  שקר 
רק כאשר יש תועלת בשקר או בכל מקרה 
השקר נאסר. ב. האם איסור שקר נאמר רק 

בבית דין או גם במילי דעלמא.

מוני המצוות דנו בכך.

שקר  "מדבר  שאיסור  סובר:  הרמב"ם 
תרחק", חל רק על הדיינים ובעלי הדין." 
מנין לדיין ..               שנאמר:" מדבר שקר 
תרחק". וכן איסור של  "לא תשקרו"  הוא 
ציווי על איסור מתן עדות בשקר. אולם, 
במילי דעלמא אין כלל איסור מדאוריתא.

שקר  מדבר   " שאיסור  סובר:  היראים  
אולם,   . דעלמא  במילי  אף  חל  תרחק" 
מגביל את האיסור רק לדיבור שיש בו נזק. 

"וכל יראי ה' יתנו לב להתרחק שיכול 

בא  שאינו  שקר  אבל  רעה.  לידי  לבוא 
לידי רעה, לא הזהירה תורה עליו".

הרשב"ץ ) וספר חרדים( סובר: 

 מרחיבים את האיסור לכל מילי דעלמא 
במילי         אפילו  אמת,  לדבר  עשה  מצוות   "
 " שנאמר  דממונא  דררא  דליכא   דעלמא 

מדבר שקר תרחק".

פני  על  מבוססת  זו,  משולשת  מחלוקת 
גמרות הפזורות בש"ס .

הגמרא  על  מבוססת  הרמב"ם  שיטת 
יעשה  שלא  לדיין  מנין   ": )ל(  בשבועות 
שקר  מדבר   ": ת"ל   : לדבריו  סנגורין 
בענייני  לדון  הגמרא   וממשיכה  תרחק"  
לדיין  מנין   " והעדים  הדין  בעלי  הדיין 

שיודע בדין 

שהוא מרומה, שלא יאמר הואיל והעדים 
מעידים , אחתכנו.

מדבר   " ת"ל  העדים.  בצואר  קולן  ויהא 
שקר תרחק".

שיטת היראים מבוססת על מספר גמרות 
הגמרא  מביאה  טז:(  כתובות)  במסכת 

מחולקת ב"ש וב"ה 

בנוגע לשבח הכלה  בש"א – כלה כמות 
ב"ש  וחסודה.  נאה  כלה  בה"א-   . שהיא 
מבססים את דעתם על הפסוק" מדבר שקר 
ישבח,  שלא  מדוע  סוברים.  וב"ה  תרחק" 
ומכאן חכמים קבעו :" לעולם תהא דעתו 

של אדם מעורבת עם הבריות".

 – ב"ה  דעת   ? מחלוקתם  נעוצה  במה 
נזק  או  רעה  לידי  בא  השקר  אין  כאשר 
אין בו משום איסור " מדבר שקר תרחק"  
ולא נחשב כגונב דעת  הבריות . לעומתם 
מאמת.  שינוי  יש  כאשר  ב"ש:  סוברים 
לרעה.  ונחשב  הבריות  דעת  כגונב  נחשב 
ולכן יש איסור של: " מדבר שקר תרחק". 
חז"ל  דברי  ב"ש  שלדעת  מבאר  התו'ס  
עם  מעורבת  אדם  של  דעתו  תהא  לעולם 
הבריות. " אין להם לחכמים לתקן להזקיק 
שקר  מדבר   " אמרה  דהתורה  שקר  לומר 

תרחק".

ןכן את שיטת היראים ניתן ללמוד משתי 
סגי  יבמות  במסכת   .1 נוספות:  גמרות 
מסופר על רב שאומר לחייא בנו) בעקבות 
ששינה מהאמת( " לא תעביד הכי ) לשקר( 
שנאמר: למדו לשונם דבר שקר".וכן מובא 
במסכת סוכה ) מו: ( " לא  לימא  איניש 
לינוקא  דיהיבנא לך מידי,  ולא יהיב ליה. 
יאמר  )לא  שיקרא  לאגמורי  דאתי  משום 
יתן  ולא  חפץ.  לו  שיתן  קטן  לילד  לאדם 
ידי כך תלמד אותו שקר(  לו, מפני שעל 

שנאמר: " למדו לשונם דברי שקר".

שואל העריק לנו ) בסוכה(: מדוע בשתי 
מהפסוק"  האיסור  את  למדו  לא  הגמרות 
למדו  מהפסוק,  אלא  תרחק"  שקר  מדבר 
לשונם"...? – אלא , כאשר במילי דעלמא  
בעקבות  לחברו  רעה  נגרם   או  נזק  אין 
השקר אינו נכנס לגדר של איסור " מדבר 

שקר תרחק".

ספר החרדים: מבסס את שיטתו , מסברא 
להבנת איסור השקר. לא מדין הדיבור אלא 

במידותיו של האדם שלא יהיה שקרן.

עצמו  הדיבור  אין  השקר  באיסור  מפני, 
 . אסורה  היא  השקר  תכונת  רק  אסור. 
ולא  במהותו  אמיתי  להיות  צריך  והאדם 

שקרן.

 בע"ה בפעם הבאה נידון : משנים מפני 
השלום, שקר כדי לקיים מצוות. שקר האם 

הוא באמירה או גם בכתיבה ועוד....  

חלק א'

כשרות תות שדה
פתרון הלכתי - מעשי

על  רבות  ידיעות  פורסמו  האחרונות  בשנים 
בעיות של תולעים ומזיקים מסוגים שונים אשר 
ואף פורסמו איסורים  העיבו על כשרות התות 
יתברר  אשר  עד  תותים  ואכילת  קניית  על 
)מדריכי הכשרות של  ואכילתם.  דרך כשרותם 
בפרסומי  וכן  האחרון,  בעשור  החרדית  העדה 
ועד הכשרות של הרב לנדא לט"ו בשבט השנה 

הנוכחית ואשתקד(

התות גדל על שיח ירוק נמוך וסמוך לאדמה 
ועיקר גידולו נעשה תחת מנהרות של פלסטיק 
המונעות ממכרסמים, מעופפים ומזיקים גדולים 

לפגוע בו בצורה ניכרת.

אך יריעות הפלסטיק אינם אטומות וחשופות 
ולא  השיח  מעל  רק  הוא  כיסויין  וכל  לאדמה 
המון  פריו  אל  מושך  השדה  תות  לכן  תחתיו, 
חרקים מסוגים שונים הנצמדים לפרי, לגרעין, 

לעלים ולגבעולים ואף לתוך הפרי עצמו.

הנגיעות העיקריות בתות:

1( כנימות עלה- אלו זבובונים קטנים בצבע 
הגבעול  על  הוא  מיקומן  עיקר  ירוק,  צהוב 
בנוסף  עצמו.  הפרי  על  דווקא  ולאו  וחיבורו 
לכך כאשר הכנימות מתות הן משילות את עורן 
והנשל נשאר על הפרי ונראה כעין לכלוך של 
חוטים לבנים, הכנימות עצמן נמעכות ונדבקות 

לפרי אך גופן נשאר שלם.

או  לבן  בצבע  זעירים  יצורים  אקריות-   )2
כגרגירי  נראים  הם  עין  למראית  חום,  אדמדם 
חול וקשה להבחין בהם אך אפשרי אף ללא עזר 

חיצוני כזכוכית מגדלת וכו'.

אשר  זבובונים  אלו  תסיסה-  זבובוני   )3
עיקר  אליו,  ונצמדים  עצמו  לפרי  נמשכים 
כבר  הפרי  סלסלות  כאשר  מופיע  המצאותם 
בנקודות המכירה. יש לציין שהם מופיעים בג' 

מצבים זחל, גולם ובוגר.

4( רימות וזחלים- רימות לבנות וזחלים בצע 
לעתים  הפרי,  על  להמצא  עלולים  ירוק-חום 

מסויימות הזחלים חודרים לתוך הפרי.

5( פסוקאים- אלו חרקים אפרפרים המצויים 
בעיקר תחת העלה הירוק של התות וחיבורו של 

הגבעול לפרי.

אזהרות ושימת לב- 

• פרי סדוק שנראה כאילו קיים בו חריץ עמוק  
)מצוי בתותי תאומים בעיקר( עלולים להמצאות 

חרקים מסוגים שונים בעומק החריץ.

• אזור בפרי שהוא ממוסמס ורך ביותר אינו 
בהחלט  אך  נגיעות,  על  מוחלטת  בצורה  מעיד 
יש לבדוק ביתר שימת לב מחשש רימות וזחלים.

• חורים למיניהם על גבי משטח הפרי בכל צבע 
הינם תמרורי אזהרה לבדיקה מעמיקה יותר.

• גידול תותים אורגני או לחלופין "ביו-תות" 
על  או  פחותה  נגיעות  על  מעיד  אינו  ודומיו, 

נקיות הפרי מחרקים. 

למעשה- 
איכותי  מטיב  טריים  תותים  לקנות  ראוי   •
בעלי מבנה מוצק ללא חריצים וקפלים, כמו כן 
יש לעיין היטב בסלסלות הפרי בתחתיתם האם 

קיימים חרקים.

שלב א( חיתוך ראשי התותים )הפרח עם מעט 
מן הבשר בערך חצי ס"מ בערך עד ס"מ(. במידה 
חריצים  בעלי  תותים  או  תאומים  תותי  וישנם 

וקפלים יש לחתוך אותם לאורכם בנוסף.

עם  התותים בערה  יש להשרות את  ב(  שלב 
כ-3  לערך  וכו'(  "סטרילי"  )רצוי  וסבון  מין 

דקות.

הלוך  לערבב  יש  ההשרייה,  לאחר  ג(  שלב 
כ-2  הסבון לערך  ושוב את התותים במים עם 

דקות. 

תחת  ולשטוף  התותים  את  להוציא  ד(  שלב 
את  לחתוך  גם  שהוסיפו  )יש  חזקים.  מים  זרם 

התותים כולם ולבדוק נגיעות בפנים(

לשפשף  ורטוב  רך  ספוג  בעזרת  ה(  שלב 
להסרת  צדדיו  מכל  בנפרד  תות  כל  בעדינות 

נשלים ומזיקים שנדבקו חזק ביותר.

)יש שהחמירו שצריך לחזור על הפעולה הנ"ל 
ג' פעמים מחמת הנגיעות הגדולה, ויש שסברו 

לקלף לחלוטין את התותים(.

ויש אזור בתות עם חריץ עמוק או  • במידה 
קפל, יש לחתוך את האזור הזה ולזרוק.

רך  הוא  אשר  אזור  בו  שיש  שלם  פרי   •
וממוסמס יש לחתוך ולבדוק בתוך הפרי.

בתותי-שדה  לשימוש  מתייחס  הנ"ל  כל   -
שבו  תעשייתי  משימוש  להבדיל  ביתי,  לצורך 

ישנם חילוקים שונים ואכמ"ל.

כהלכה"  המזון  "בדיקת  בספר  לעיין  מומלץ 
הבדיקה  להמחשת  שני"  "תולעת  בספר  או 

וההכשרה וכן למידע מורחב יותר(

עמ'  ח"ב  כהלכה  המזון  "בדיקת  )מקורות: 
הצומח  מן  מזון  המזון,  לכשרות  אינצ'   \555
העדה  בד"ץ  של  הכשרות  מדריכי  שנ"ד\  עמ' 
הכשרות  מדריך  תשע"ב\  תשע"א,  החרדית 
המעשי עמ' 79\ תודעת כשרות פרק ז'\ כשרות 
המזון והשגחה, תש"ע, סי' ד', סי' ט"ו\ הכשרות 
כהלכה עמ' ר"ל\ כשרות המזון, מדריך להלכות 
ע"י  שנמסרו  בתשובות  וכן   \83 עמ'  תולעים 
בדיקות  דו"ח  בארץ,  התלויות  למצוות  המכון 
הרב  של  שיעורו  תותי-שדה\  בנושא  מעבדה 
אברהם שלזינגר בכנס הלכתי בתעשיית החלב 

י-ם תשע"ג(

הרב נעם שרעבי

הרב יחיעם עוזרי

לפרסום: 052-3-464-727 לוח

דרושה
מאיירת / ציירת )עבודות יד(
 לעבודות איור של ספרים וחוברות

טל: 050-9000134
פרטים נוספים במייל:

L.H8800080@GMAIL.COM 

פותר כל מיני בעיות...
עבודות צבע

גמליאל: 050/3500044

תיקונים כללים
והתקנות בבית

אוצר הקלטות של מארי סאלם כהן יצ"ו

הפצה ראשית: יחיאל כהן 050-6223031

חמשה חומשי תורה
60 דיסקים

₪ 750

שלוש מגילות
6 דיסקים

ב- 150 ש"ח

תפילות יום הכפורים
 3 דיסקים

ב- 75 ₪

150 פרקי תהלים
MP3 1 דיסק

מגילת בני חשמונאיב-150 ₪
1 דיסק 25 ₪

מגילת אסתר
1 דיסק 25 ₪

מגילת איכה 
1 דיסק 25 ₪

לפניהמחנה

החצר התימנית
בית מלאכה וגלריה

החצר התימנית
פתוחה למבקרים!

הסיורים בתיאום מראש
שוהם שמחי: 052-2209505

 תימני, חסידי, מזרחי
ריקודים נפרדים

טל. להזמנות:
08-8506767

ציון גולן
אפשרות למגנטים

טל. 054-4258735
יוסף צדוק

צילום אירועים
 "את האירוע שלכם
 אף אחד לא ישכח"

דרושה גרפיקאית
כשרונית וחרוצה בעלת ניסיון

לפרטים: 050-9000134
קו"ח ניתן לשלוח לימייל: 
l.h8800080@gmail.com

בעל/ת כישרון ומוטבציה במכירת שטחי פרסום
תקשורת בין אישית טובים

תנאים טוביםדרוש/ה איש / אשת שטח 
אפשרות קידום למתאימים
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אליהו  מרדכי  רבי  הגאון  מרן  הראשל"צ, 
זצ"ל,  )שליט"א(  יוסף  יעקב  רבי  והגאון 
הקימו את בד"ץ "ישא ברכה" במטרה אחת, 
להוזיל את מוצרי העוף והבשר לאברכים 
בהשגחה  ילדים  ברוכות  ולמשפחות 
ובהידורים הגבוהים ביותר. הרבנים זצ"ל, 
בשום שלב לא היו מעורבים בצד המסחרי, 
כניסת  מאז  קרוביהם!   ולא  הם  לא 
ברכה"  "ישא  בהכשר  "בשורה"  מותג 
חודשים,  כשבעה  לפני  צדיק"  ו"פעולת 
שודרגו כללי שוק מוצרי העופות והבשר. 
ראשונה  יד  למעשה  הוא  "בשורה"  מותג 
בכל שלבי גידול העופות והשחיטה. מאחר 
ללא  הם  והבשר  העוף  מוצרי  מחירי  וכך, 
פערי תיווך. זה יתרון אשר מקנה למעשה 
העופות                                                                            מחירי  את  להוזיל  האפשרות  את 
תדיר  העוסקות  שיווק  חברות  יש   
בהפעלת לחצים על מנהלי רשתות ובעלי 
תחרות  למניעת  הגדולים,  המרכולים 
"בשורה" של  והוזלת מחירים!  במותג 
צדיק",  ו"פעולת  ברכה"  "ישא  הבדצי"ם 
קיימת חתירה מתמדת להתייעלות וחסכון 
הפרדה  תוך  מחירים,  להוזלת  ומכאן 
מוחלטת בין הבדצי"ם - ההשגחה, לשיווק! 
 וכלשונו הבהירה של מרן הגר"מ אליהו 
זצ"ל – מי שהפרדה זו לא נראית לו, מוזמן 

להתנתק מבד"ץ "ישא ברכה!

 הגאון רבי אהרן ירחי שליט"א
ידוע ומפורסם כדיין ראשי בבתי דין בירושלים

 כמו כן מוסר שיעורים לאלפים בכל רחבי הארץ. 
הגר"א ירחי עונה לשאלות הלכה ברדיו.

הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א
ראש ישיבת "יצחק ירנן" 

ומח"ס שו"ת "יצחק ירנן" י' חלקים
ומגדולי הפוסקים בישראל

הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א 

ראש בד"ץ "פעולת צדיק"
הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א 

מראשי בד"ץ "ישא ברכה"
הגאון רבי אהרן ירחי שליט"א 

מראשי בד"ץ "ישא ברכה" 

פני למעלה מעשור פנה הרב יוסף ימיני הי"ו ל
למרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו 
)שליט"א( זצ"ל, בהצעה לפעול להקמת מערך 
כשרות מהודר למוצרי עוף תחת השגחת בד"ץ 
חדש ואשר בראשותו יעמדו הראשון לציון הגר"מ אליהו, 
הגאון רבי יעקב יוסף )שליט"א( זצ"ל  והגאון רבי יצחק 

ברדא שליט"א ראש ישיבת "יצחק ירנן".

אמיתית  להוזלה  להביא  חתירה  מתוך  זאת,  וכל   
ולמשפחות  לאברכים  העוף  מוצרי  של  ומשמעותית 
ברוכות ילדים, וזאת תחת השגחה גלאט מוקפדת, לשיטת 

בית יוסף, השגחה נטולת פניות ואינטרסים!

 עד אז עמדו מחירי העוף השלם על סכומים מופקעים 
בלתי נתפסים לק"ג עוף!

מתוך מודעות והבנה שיעד מוצרי העוף המהודר, הוא ציבור 
יראים אברכים ברובו עני ואביון, לרבות משפחות ברוכות 

ילדים, ציבור אשר כגודל תמימותו וצדקותו כך עניותו! 
עלתה  המחירים  יוקר  על  הציבור  של  שוועתו  צעקתו 

ועשתה פירות!
בד"ץ  לעולם  בא  וטהורה,  צרופה  כוונה  מתוך  וכך,   

"ישא ברכה".
  לפני כשבעה חודשים חדר מותג "בשורה" לשוק הבשר 
ומוצרי העופות בישראל עם בד"ץ "ישא ברכה", בד"ץ 
הבשר  לשוק  מביאה  כשמה  "בשורה"  צדיק".  "פעולת 

הטרי והקפוא רעננות וטללי חיות!

מותג "בשורה" סמן למעשה את תחילת מהפכת 
המחירים בשיווק מוצרי העוף והבשר בהכשרים 

מהודרים.
רעידת  ממש  הייתה  זו  ציבוריים,  במושגים 

אדמת כלכלית!
 בעקבות בד"ץ "ישא ברכה" הוזלו מחירי מוצרי העופות 
הם  ברכה"  "ישא  של  העוף  מוצרי  ועדיין  משמעותית, 

הנמוכים בשוק!

מנהלים  בכירים,  פוליטיים  וגם  כלכליים  גורמים   

מנהלים מאבק קשה בשוק הבשר והעופות להדרת מוצרי 
העופות של  "ישא ברכה" השווים לכל נפש.

טענתם שאי אפשר למכור את מוצרי העוף בהידור גבוה 
במחירי רצפה מגוחכים. 

הבשר  כששוק  בעבר,  נכונה  הייתה  זו  קביעה  אגב, 
הכלכלית  והתשואה  מצומצם  היה  למהדרין,  והעופות 

הייתה זניחה ביחס להוצאות. 
היום, כשברוך השם הצטרפו למעגל צרכני המהדרין מאות 
עשרות  של  מחזורים  מגלגלים  והבדצי"ם  משפחות  אלפי 
מיליונים! יש מקום לתחרותיות ולהורדת מחירים משמעותית!
הנבוך  הצרכנים  מהציבור  חלק  האירוניה,  למרבה   
התקשה ומתקשה להאמין, אכן איך אפשר למכור עופות 

במחירי ריצפה?!
ידועים  ובהווה  בעבר  ברכה"  "ישא  בד"ץ  ראשי   

בהיותם אנשי אמת. שיקולים כלכליים רווחים מופקעים, 
היה התנאי הבסיסי  זה  מבחינתם אינם רלוונטיים כלל. 
זה  כלל  ההכשרים.  למתן  ברכה"  "ישא  בד"ץ  להקמת 
נשמר באדיקות, ובלתו אין קיום למתן הכשרים מטעם 

בד"ץ "ישא ברכה"!

המנהלים  לבין  הבד"ץ  בין  מוחלטת  הפרדה  קיימת 
הכלכליים. 

במערך הניהול והשיווק לא מועסקים בני משפחה של 
חברי הבד"ץ, ומכאן שאין ולו שמץ של לחצים וניסיונות 

השפעה כלשהם בהליך השחיטה והביקורת.

שוחטים,  צוות  ידי  על  מבוצעת  המהודרת  השחיטה   
ומשגיחים תלמידי חכמים מובהקים  בודקים 
הכשרות  מכמני  בכל  הבקיאים  שמים  ויראי 

ועל

הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
 ראש בית מדרש ובית הלכה "פעולת צדיק"

מח"ס "שולחן ערוך המקוצר" ח' חלקים 
ומגדולי הפוסקים בישראל

מאת: נריה עוזירי            צילום: יוסף צדוק

ליין השחיטה

"בשורה"
לציבור הצרכנים
ו"ישא ברכה" מאת השם

מנהל הבד"ץ הר"י ימיני, מראשי הבד"ץ הגר"א ירחי וראש השוחטים הגר"י כהן

ראש השוחטים הגר"י כהן בבדיקת סכינים

מראשי הבד"ץ הגר"א ירחי, ראש השוחטים ומנהל הבד"ץ

מראשי הבד"ץ, הגר"א ירחי בבדיקת סכינים
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מאת: איתמר פינחס

קראה   לגבורות  ובהגיעה  ימים  האריכה  שמואל  ִּבְנּת  ַּבְדֵרה 
בלילה  חלמתי  אְּבִני,  ַיא  "שמע  ואמרה:  יחיאל  בכורה,  לבנה 
את אביך והוא אמר לי: "בדרה, עד מתי אני אהיה בעולם הבא 
לבדי, עשר שנים לא מספיק?... אני רוצה שאת תבואי אלי... 
העולם  מן  תעברי  את  טוב,  כי  פעמיים  הקרוב,  שלישי  ביום 
הזה, לעולם הבא". בנה יחיאל היה מזועזע מן החלום, ויתן את 

קולו בבכי ותשמע כל ראש העין.

יחיאל ואמרה לו: "בני, אין לך על מה  ַּבְדֵרה הרגיעה את 
לידי  הצטרכתי  לא  אני  מספיק,  חייתי  ה',  ברוך  לזעוק... 
אני  ה',  ברוך  בילדיי,  תלויה  הייתי  לא  ודם,  בשר  מתנות 
הולכת לבעלי והוא אמר לי, שהחיים שם פשוטים, לא צריך 

אוכל ולא בגדים, חיים שקטים, כמו של הפרות".

יחיאל הלך לשוק של יום ששי ובדרך הוא פגש את ֲחַסן הקברן, 
וסיפר לו על חלומה של אמו, בדרה. חסן לא איבד עשתנותיו 
שאינני  אע"פ  בחלום,  אביך  הגיע  אלי,  "גם  ליחיאל:  וסיפר 
ֲחַסן, ביום  לי, כהאי לישנא:  ואמר  מקבל תוספת אחוזי לילה, 
שלישי אשתי, בדרה בנת שמואל, תמות... אני רוצה שתחפור לה 
קבר על ידי... וכיוון שראה, שאיני משים לבי לדבריו, חזר אלי 
הלילה, שוב ואמר לי: חסן, אל תתמהמה! חפור לאשתי קבר על 
ידי... וטוב שראיתי אותך, יחיאל, כי אני לא יודע מה לעשות". 

 יחיאל החוויר מדברי חסן הקברן והבין, שדברי אמו לא היו 
דברי הבל וכי ביום שלישי הקרוב, עתידה אמו לעבור מן העולם 
הזה. יחיאל התבונן בפני הקברן ואמר: "אם אבא שלי בא אליך 
בחלום פעמיים, אין ברירה אלא לקיים את בקשתו... אם אתה 

רוצה, אני אבוא לעזור לך לחפור את הקבר" – הציע יחיאל.

ואכן, ביום ראשון הגיע יחיאל לבית העלמין ויחד עם חסן 
הקברן חפרו קבר לבדרה בנת שמואל. לאחר שנחו מחפירת 
"האם  הקברן:  חסן  את  יחיאל  שאל  הקשה,  הזיבורית  אדמת 
וחסן  הפתוח?"  הקבר  את  לכסות  כדי  מצבה,  להזמין  כדאי 
המצבה  גילוי  השטן,  מן  "החפזון  והשיב:  יחיאל  את  הרגיע 
אע"פ  להזדרז,  צורך  ואין  לפטירתה  השלושים  ביום  ייעשה 

ש"זריזין מקדימין למצוות".

דעתך  "ומה  חסן:  את  יחיאל  שאל  קלה,  הפוגה  לאחר 
יספיקו  שאנשים  כדי  מחר,  כבר  אבל,  מודעות  שנפרסם 
לקרוא את המודעות, ביום שני בערב וביום שלישי בבוקר, 
בדרכם לעבודה. וכך, בשעות אחר הצהריים, יספיקו להגיע 
מלווים רבים ויכבדו את אמא בדרכה האחרונה,  כי ברוב עם 

הדרת מלך".

זה עניין משפחתי, אני  חסן הקברן התפתל והשיב: "ראה, 
לא יכול להתערב... אתה צריך לחשוב על נוסח המודעה, מה 
תכתוב?: "ביום שלישי עתידה להפטר מן העולם בדרה בנת 
מה  כי  עתיד,  בלשון  מודעה  שתכתוב  טפשי,  זה  שמואל?" 

יקרה אם החלום לא יתגשם?"- שאל חסן הקברן.

"וכי למה לא יתגשם החלום?!" – תמה יחיאל... "אם אבא 
בא  היה  לא  הוא  תמות,  שלי  שאמא  מעוניין,  היה  לא  שלי 
הטריח  מדוע  נכון,  לא  הדבר  אם  מזה,  חוץ  בחלום...  אליה 
ולא  ממשפחתי  לא  אתה  בחלום,  אליך  ובא  עצמו  את  אבי 
מבית אבי ובכל זאת, בא אליך אבי בחלום, פעמיים. אליי, 
אפילו פעם אחת לא בא ואני כל הזמן ישן בבית. אם זה היה 
חלום בעלמא, היה בא אליך בחלום פעם אחת, ומדוע הופיע 
אצלך זה שתי ְרָגִלים, כיוון שאתה קטן אמנה, דהיינו, לא נחה 
מזרזין אלא  לזרז אותך, ש"אין  כדי  דעתו, עד שחזר אליך, 
קבר.  חפרנו  מאמינים,  בני  מאמינים  אנחנו,  והנה  למזורז". 

וכי מה טעם שנחפור קבר, אם אין מת?" – הקשה יחיאל.

 למחרת בבוקר, ביום שני, הודבקו מודעות אבל על סעדה 
רב  בצער  האמת...  דיין  "ברוך  לישנא:  כהאי  שמואל,  בנת 
בדרה  אמנו,  עתידה  כי  לציבור  מבשרים  אנו  קודר,  וביגון 
בנת שמואל, להיפטר מן העולם בשיבה טובה, ביום שלישי 
לבית   18:00 בשעה  המנוחה,  מבית  תצא  הלוויה  הקרוב. 
העלמין המקומי. המשפחה תשב שבעה בבית המנוחה. מי ייתן 

ולא תוסיפו לדאבה עוד".

בו ביום, הציבור החל לזרום לבית המנוחה ולאחר שהבינו 
לה  ואיחלו  ממנה  להיפרד  באו  בחיים,  עדיין  שהיא  הכל, 
ממנה,  שביקשו  אנשים  גם  היו  האחרונה.  בדרכה  הצלחה 
אותם  ידונו  ושלא  שמים  בפני  עליהם,  יושר  מליצת  שתהא 

לכף חובה ובשעה שיגיעו לעולם הבא, הם ייתנו הסבר מפורט 
לפני כסא הכבוד, על מעלליהם ועל מעשיהם הרעים, לפני 
שיכריעו איזו מיתה, מארבע מיתות של בית דין, ראויה להם.

איומה, בשל  חולשה  בנת שמואל  בדרה  ערב, חשה  באותו 
הבקשות והפרידות הרבות, שנכפו עליה ואמבולנס הבהילה 

לבית החולים "ביילינסון".

ביום, בו הייתה אמורה למות, יום שלישי, עדיין חשה בדרה 
החשמלית"  הלב  "ִרְשַמת  של  )המוניטור(  הצג  אך  חולשה, 
)א.ק.ג.( הראה, שליבה מתפקד היטב. באותו יום, הגיעו בניה 
ְּבָנּה  יחיאל  פניה.  מוות על  סימני  ראו  ולא  ובנותיה לבקרה 
חש מבוכה ולא ידע כיצד יתגבר על הבושה, אם אנשים יגיעו 
ללוויה וכלת האירוע, בדרה בנת שמואל, תהיה היחידה, שלא 

תגיע ִלְלוויתה. 

יחיאל נסע ל"אתר החפירות" של חסן הקברן, כדי להתייעץ 
איתו, אך חסן היה חסר אונים ולא ידע מה להשיב ליחיאל, כי 

מעולם לא נתקל במקרה, מעין זה.

יחיאל חזר לביתו מאוכזב וקרא לבנו בכורו: "בני, ראובן, 
היום כבוד המשפחה על כף המאזניים, אם סבתא לא תמות 
אני  העין...  ראש  תושבי  כל  בעיני  וקלס  ללעג  נהיה  היום, 
לא אוכל לצאת לרחוב... בישלתי חמישים עופות למנחמים...  
ראיתי את פניה ולא נראה לי, שהיא רוצה לממש את חלומו 
של אבא... כל חייה הייתה אישה עקשנית, וגם עכשיו, היא 
מתעקשת להישאר בעולם הזה. תמיד עשתה לאבא את המוות, 
אני לא מבין למה הוא קורא לה... אין ברירה בני, סע לבית 

חולים ושים קץ לפרשה הזאת" – ביקש יחיאל.

"אבא, מה אתה רוצה שאני אעשה?" – שאל ראובן 

כמי  חיים,  בעלי  קולות  ובחיקוי  בצעקות  השיב,  יחיאל 
מצדי,  תעשה...  מה  אותי,  מעניין  "לא  שפיותו:  את  שאיבד 

סגור לה את החמצן... לא נוכל לקברה, בעודה בחיים."  

החולים  בבית  שהיה  השכנים,  אחד  התקשר  רגע,  באותו 
והודיע על פטירתה של בדרה בנת שמואל. 

יחיאל קפץ והכריז: "ברוך דיין האמת!"

ואין שלטון 
ביום המוות

כן השחיטה נעשית למהדרין מן המהדרין, על 
פי כל החומרות. בדיקת הסכין נעשית על ידי 
סדר  כל  אשר  שליט"א,  כהן  יוסף  רבי  הגאון 
ביסודיות  נבדק  בנפרד  עוף  וכל  ידו,  על  מפוקח  השחיטה 

בריאות ובצומת הגידין.

 הליך ההכשרה והאריזה נעשה אף הוא ביסודיות על ידי 
כאשר  שמים,  ויראי  חכמים  תלמידי  נוסף,  משגיחים  צוות 
ורק  יסודית  בצורה  העופות  מנוקים  ההכשרה  תחילת  טרם 
לאחר מכן מתחיל תהליך ההכשרה והמליחה. אריזת העופות 
נעשית חותם בתוך חותם, בחדר נפרד על ידי צוות נפרד 
של משגיחים יראי שמים, על פי כל הדקדוקים הנחוצים על 

פי ההלכה. 

לפני מתן הכשר בד"ץ "ישא ברכה", הרבנים הגאונים בדקו 
והשוחטים  ושוחחו עם המשגיחים  ופרט במשחטה  כל פרט 
במקום, אשר נמצאים במשך כל ימות השנה וזמני השחיטה 

תחת השגחתם המהודרת.

רצאבי  יצחק  הגאון  מרן  צדיק",  "פעולת  בד"ץ  נשיא   
בהקפדתו  ידוע  אשר  בישראל,  הפוסקים  מגדולי  שליט"א 
המיוחדת במוצרי העוף והבשר, לאחר סיור ובדיקה מדוקדקת 
המהודרת  שחיטתו  את  לבצע  הוא  אף  החליט  במשחטה, 
במסגרת "ישא ברכה", וזאת מתוך הערכה על רמת ההידור 
במשחטה. כמובן שליין השחיטה של "פעולת צדיק" מושגח 

ומבוקר גם על ידי רבנים מבד"ץ "פעולת צדיק" 

פטירת הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל לפני שלש שנים, 
סימלה סיום משמרת בבד"ץ "שא ברכה". את שרביט ראשות 

הבד"ץ נטל אז נאמנו, הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל. 

זצ"ל, מקבל  יוסף  יעקב  רבי  הגאון  לאחר פטירת הצדיק 
את ראשות בד"ץ "ישא ברכה" נאמנו, הגאון רבי אהרן ירחי 
שליט"א. ההעברה נעשתה בימי חיותו, וכמובן על דעתו של 

הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל.

הראשון  בביקורו  ירחי  להגר"א  התלווינו  באייר  בכ"ז   
השחיטה  וסדרי  מערך  את  לבדוק  תקוה,  בפתח  במשחטה 

לפני כניסתו לתפקיד. 

בפתח המשחטה קיבלו את פניו ראש השוחטים הגאון רבי 
בד"ץ  כשרות  מנהל  ימיני  יוסף  והרב  שליט"א,  כהן  יוסף 

"ישא ברכה".

במשחטה  פרט  כל  ובדק  התבונן  שליט"א  ירחי  הגר"א   
עם  ארוכות  ושוחח  בליין  שלב  בכל  ארוכות  והתעכב 

השוחטים והמשגיחים.

 בסיום הביקור שטח הגר"א ירחי את הערותיו, כשמנהלי 
המשחטה מתחייבים למלא את כל הוראותיו!

 הרב יוסף ימיני
הוא למעשה היוזם והמקים של  בד"ץ "ישא ברכה".

 זכה להיות איש אמונם ושליחם הנאמן
 של הראשל"צ מרן הגאון מרדכי אליהו זצ"ל

 ושל הגאון רבי יעקב יוסף זצ"ל
 ושל הגאון רבי יצחק ברדא שליט"א ראש ישיבה "ירנן יצחק" 
ושל הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א ראש בד"ץ "פעולת צדיק"

 המנכ"ל קובי זערור
עוסק מזה כ-30 שנה בשיווק והפצה של מוצרי 

מזון, קפואים ומצוננים לשוק החרדי.
 במהלך העשור האחרון התרכז קובי בשיווק 

והפצה בהכשרים מהודרים!

הרב יוסף ימיני שליט"א
 מנהל  בד"ץ "ישא ברכה" 

ו"פעולת צדיק"

קובי זערור 
מנכ"ל "עדן בשרים" החברה המשווקת          

את מוצרי העוף והבשר של "ישא ברכה"

הגאון רבי יעקב יוסף )שליט"א( זצ"ל עם הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א

הגר"א ירחי עם ראש השוחטים ראש השוחטים בודק סכין לפני מראשי הבד"ץ הגר"א ירחי
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על הקהילה התימנית בעיר 
שוהם...

זכות ראשונית לתושבי  ניתנה  היווסדה  יישוב בתחילת  כמו בכל 
יישובי  הסביבה להגרלת המגרשים הראשונים לשם בנייה ביישוב. 
הסביבה השכנים הם המושבים: בית עריף, ברקת, גבעת כח, חדיד 

ועוד.

הגרעין  את  היווה  אילו  בהגרלות  שזכה  הראשוני  הגרעין  אכן, 
הראשוני לייסוד הקהילה הדתית של התימנים בעיר שוהם. משפחות 
אילו היו: ממושב גבעת כח: משפחת יהוד שמואל ואחיו אפרים,יעיש 
אבנר, שמע רחמים ובנו חנן, שמע עופר, שמעי יגאל, חבני שמואל, 
רצון אהרון, משולם רחמים. ממושב חדיד: מנצור חיים ומנצור גיא.
ממושב בית עריף: ינאי יורם, תם אבינועם, חג'בי יהודה ויוסף יאיר.

היעדר בית כנסת לקהילה התימנית, הורגש ביותר בשבתות וחגים 
וגרם לצער רב לחבר הקהילה. ציון נגר זצ"ל, אשר שם לו למטרה 

לאחדם  ביישוב,  הנמצאים  התימנית  הקהילה  חברי  אחרי  לתור 
בית  הקמת  למען  זהה  מטרה  תחת  הקהילה  לביסוס  אותם  ולרתום 
כנסת. ציון ז"ל פעל ללא לאות, בעזרת קומץ חברים וביניהם מנצור 
חיים ויהוד אפרים, אשר בדרך שהייתה רצופת תלאות ואכזבות, פנו 
הכנסת.  לבית  להקצות שטח  בבקשה,  אפשרי  גורם  ולכל  למועצה 
אכן לקראת סוף שנת 1996, הוצב הקרוואן אשר שימש כבית כנסת 
זמני לקהילה. בסמוך ל"מרכז אמנויות הבמה" של היום. בית הכנסת 

נחנך בראש השנה ה'תשנ"ז.

ציון נגר זצ"ל נפטר ביום שישי ערב שבת קודש פרשת נח ראש 
חודש מרחשוון ה'תשנ"ח והוא בן 46, יהי זכרו ברוך. לאחר מותו, 

הונצח שמו של יקירנו ציון ז"ל בשם בית הכנסת "היכל ציון".

בדברי ההספד בחוברת שהוצאה לזכרו של ציון נגר ז"ל, כתב רב 
מאין.  יש  ומחדש  יוצר  כאברהם,  הוא  גם  דאר:  אבינועם  הקהילה 
את לידתו של בית הכנסת, גם אם רבים היו שותפים בו, ציון יצר 
מלאנו  רק  אנחנו  הבסיס.  תבניות  את  היסודות,  את  המסגרת,  את 
אותו. בסוכות כשהכביד חוליו מאוד, ונכנסנו לבקרו, שיתפנו אותו 
בתהליך בניית בית הכנסת, שהיה משאת נפשו. שיתפנו אותו בקצב 
יספיק שטחו  ובחשש שמא לא  המהיר שבו גדל המנין, לשמחתנו, 
של בית הכנסת המתוכנן. ציון ננער ממיטת חוליו, וכאילו כוחות 
חדשים נוצקו בו: "תזמינו את שחר ראש המועצה אלי, ואני אסביר 

לו מה כדאי לעשות, והיכן להרחיב. והחל מסביר מראש ועד סוף, 
את תוכניותיו לפרטי פרטים. עמדתי נדהם ומשתאה. חוליו, לרגע, 
היה כלא היה." כזה היה ציון זצ"ל, עליו נאמר: "חבל על דאבדין 

ולא משתכחין".

כרב בית הכנסת  דהיום משמש ד"ר דאר אבינועם, בנו של מארי 
חיים דאר משיכון ה' בבני ברק, אשר נמצא מתפלל במנין האשכנזי, 

משם "נמשך" לקהילה לשמש בה בקודש.

בינתיים הזמן חולף, השמועה על קיום בית כנסת לעדה התימנית 
מביאה עוד ועוד תושבים לבית הכנסת, עד שבית הכנסת במבנהו 

הנוכחי צר מהכיל, והצורך לפתרון קבע נעשה מחויב המציאות.

לשם כך, נדרש היה להקים עמותה אשר תייצג את הקהילה בפני 
שוהם"   "עטרת  בשם  העמותה  הוקמה   1997 באוקטובר  הרשויות. 
כשעל מייסדיה נמנו: יהוד אפרים, שמע רחמים, מנצור חיים, דאר 

אבינועם, שוהם דורון, טובי גדי, ינון משה ויהב אהרון.

יותר,  גדול  למקום  הכנסת  בית  הועבר   2000 שנת  סוף  לקראת 

דהיום.  ספרא  מרכז  ראשונה של  קומה  המועצה,  מבנה של   בתוך 
כהיום משמש בית הכנסת את קהילת חב"ד בשוהם.

ככל שחולף הזמן, תושבים חדשים מגיעים לשוהם אשר נקרא להם 
"עירוניים", להבדיל מהגל הראשון - המייסדים, אשר הינם כאמור 
מהעבר,  בשונה  אולם  מהכיל,  צר  שוב  המקום  המושבים".  "בני 
בעיקר  תפילה  נוסח  סמכויות,  בענייני  מחלוקות  גם  ישנן  עכשיו 
בחגים וכ"ו. יש לזכור שאין בית כנסת נוסף עד היום, כך שבציבור 

קיימים יחד בהרמוניה - בלדי ושאמי 

דומה, כי לא די בריבוי המחלוקות, אלא שנוסף לו גם מכתבו של 
ליקויים   עקב  העמותה,  רישום  מחיקת  התראת  על  העמותות  רשם 

שנמצאו ולא תוקנו.

נחום  רו"ח שמעון  1998, עוברת משפחתו של  סוף שנת  לקראת 
משבת  מתעצמת  אשר  המחלוקת  לתוך  היישר  לשוהם,  ברק  מבני 

לשבת, לאחר תפילת הבוקר.

רו"ח שמעון נחום הוביל מהלך של כתיבת תקנון לבית הכנסת, 
וזאת לאחר שגובש בסדרת מפגשים עם ציבור החברים, ובמקביל 
מוביל מהלך של קביעת נוסח אחיד לבית הכנסת, בשיתוף עם רב 
בית הכנסת ונבחרי ציבור מייצגי הנוסחים השונים מר יהוד אפרים 
מהנוסח השאמי וחיים מנצור מהנוסח הבלדי. ועוד יוזם רו"ח שמעון 

קהילה תימנית בשוהם
בהחלטה מערכתית, 

החלטנו להביא את ספור 
קהילות תימניות ברחבי 

הארץ, על קשיים והצלחות 
בבנין הקהילה אינדקטות 

ועל ההוי. 
החלטנו לפתוח דווקא 

בעיר שוהם, קהילה צעירה 
יחסית גם בגילה ובוודאי 
שברוחה, שציבור חבריה 
הם בעלי כיפות סרוגות, 
ודווקא אלה מקימים מן 

המסד קהילה יפה לתפארת 
ומושא לקנאה...

הדרך הייתה רצופה 
בקשיים, אפילו גדולים. 

גם מחלוקת עולם "שאמי 
ובלאדי". אך סיפור הקהילה 

בשוהם מוכיח, שאפשר 
אחרת ובגדול! 

זה התחיל בעבודה ציבורית 
אפורה ומייגעת של מעט 
אנשים בעלי חזון. הדרך 

הייתה רצופה בקשיים וגם 
עליות ומורדות ולא היו 

חסרים רגעי יאוש ושעות 
של נחת ותקווה לאורך 

שנים.
בסוף, הנה העשייה נושאת 

פרי, ואפילו הילולים! 
הרי לפניכם ספור הקהילה!
זהו מסר של תקווה ועידוד 

לקהילות אחרות!
בהמשך נביא עוד סיפורים 

על קהילות נוספות.

נחום הקמת מוסדות ומצרף חברים חדשים לעמותה. בתום השלב 
הראשון מתכנסת האסיפה הכללית, אשר בוחרת את מוסדותיה וכן 

מאשררת את מינויו של רב בית הכנסת .

במקביל, מתפנה רו"ח שמעון נחום לטפל בענייני העמותה בפני 
רשם העמותות ולמחוק את הערת האזהרת.

במהלך שנת 2000 תרמה משפחת ספרא כספים, לשם הוספת 
כנסת,  בתי  שלוש  יאכלס  אשר  הקיים,  במבנה  שנייה  קומה 

בתמורה להנצחת  שם משפחתם.

בחודש יולי 2002, חתמה העמותה עם המועצה המקומית הסכם, 
לקבלת חזקה בבית הכנסת שייבנה בקומה השנייה. נבחרי העמותה 
ידעו שזוהי ההזדמנות לתכנן מבנה, שיהיה מספיק גדול לאכלס 
לפיכך  יגיעו בעתיד לשוהם.  ואת אלה אשר  הקיים  הציבור  את 
המקורית.  הבנייה  לתוכנית  מעבר  המבנה  את  להרחיב  נדרשו 
עלות תוספת זו שהסתכמה בכ-200,000 ₪, שולמה מכספי חברי 
העמותה. גם בנקודה זו היו בציבור חברים שלא רצו  להרחיב את 
בית הכנסת, בשל הרצון לחסוך את תוספת התשלום, אולם ידי 
החברים בעלי החזון והמעוף גברו ותוספת הרחבה זו יצאה לפועל. 

בדיעבד, מתברר שחברים אילו צדקו.

פרשת  בשבת  היה  השניה  בקומה  החדש  הכנסת  לבית  המעבר 
נשא אוגוסט 2004 כאשר חנוכת המרכז על כל בתי הכנסת שבו 

נחנך ברוב עם ועדה ביום שלישי יט בתמוז התשס"ה.

ארון הקודש המפואר נתרם על ידי משפחת טובי, לעילוי נשמת 
אביהם ז"ל. תיבת התפלה נתרמה על ידי נחשון סעדיה. זה המקום 
יאיר משכונת התקווה בתל  לציין את חברי הוועד דאז, שרעבי 
כלילות  ימים  התרוצצו  אשר  עריף,  מבית  תם  ואבינועם  אביב 

בדאגה לריהוט ועיצוב בית הכנסת.

במהלך שנת 2008 בוצעה הרחבה נוספת של בית הכנסת לשם 
הקמת טרקלין לאירועי הקהילה והכל תחת ניהולם  הקפדני של 
יו"ר הוועד דאז מר אבנר שרעבי והחבר המהנדס אהרון יהב. גם 

עלות זו שהסתכמה בכ-180,000 ₪ מומנה מכספי  החברים.

והיום... לעמותה אישור ניהול תקין ומוכרת לצורך מס הכנסה 
התקין  בניהול  המצטיינות!  העמותות  בין  ונחשבת   ,)46 )סעיף 
ביישוב, אשר בשל כך זוכה לתמיכה שנתית  ולאוזן קשבת בכל 
ענין ודבר מהמועצה. תוך כדי הורדת גליון זה לדפוס, נתקבלה 

הודעת רשם העמותות על מתן  אישור ניהול תקין לשנת 2014!

המבוא לגיבוש הנוסח כפי 
שעולה מתקנון העמותה

הכנסת,  בבית  השנים  במשך  והתגבש  הלך  התפילה  נוסח   ..."
עד למתכונתו הסופית בשנת תשס"ג. נוסח זה שואף למזג ככל 
לידי  באים  שהם  כפי  ו"בלדי",  ה"שאמי"  הנוסחים  בין  שניתן 
ביטוח במנהגי התפילה. בגיבושו של נוסח זה, עמדה לנגד עיננו 
המנהגים,  שבין  המאחדים  האספקטים  את  להדגיש  השאיפה 

ובמקום שבו הם שונים לתת הד לשני המנהגים.

בסידורו  זצ"ל  מהרי"ץ  בעקבות  הלכנו  זו,  מגמה  בסיס  על 
יוסף צוביירי זצ"ל בסידורו "כנסת הגדולה".  "עץ חיים", והרב 
במקביל, מודעים היינו לעובדה שחלק מהמתפללים נהגו בעבר 
כמורי  לנו  ששמנו  מאלה  שונים,  ובנוסחים  בסידורים  להתפלל 
ולקבוע את  בין שתי המגמות,  למזג  זאת, החלטנו  לנוכח  דרך. 
נוסחתם של מהרי"ץ והרב יוסף צוביירי כמתווה למבנה התפלה 
וסדרה, בחינת ראשי פרקים ומנהגים. ובאשר לנוסח הספציפי של  
הותרנו בידי השליח ציבור את הבחירה להשתמש בנוסח שירצה 
בכל פרק מפרקי התפילה, ובלבד שיהיה נאמן למתווה התפילה 

המשותף לכלל המתפללים. עם קבלת ההחלטה על שינויים אלו, 
נוסח  להיות  הופך  הוא  והרי  סופי,  באופן  התפלה  נוסח  נחתם 

התפלה של בית הכנסת ובלתי ניתן לשינוי".

ביום ד' י"ג באלול הודפס תקנון בית הכנסת אשר שילב בתוכו 
את נוסח התפילה המוסכם והובא לאישור האסיפה הכללית של 

חברי העמותה אשר אושר על ידם.

ההווי בקהילה....
כאמור, מדי שנה מתווספים חברים חדשים לקהילה וכל זה בד 
המרחק  אשר  חברים  ישנם  היישוב.  אכלוס  התקדמות  עם  בבד 
מביתם לבית הכנסת הוא רב ומעדיפים הם להצטרף לבתי כנסת 
ובפרט  שבחגים  כמובן  מגוריהם.  מקום  שבקרבת  תימני(  )לא 
מדי  מהכיל.  צר  ממש  והמקום  מגיעים  כולם  הכפורים,  ביום 
מתפללים  מנייני  לשני  קרוב  עם  שחרית  תפילת  מתקיימת  יום 

קבועים, ובשבתות קרוב לעשרה מנייני מתפללים בממוצע.

בשנים האחרונות הצטרפו לקהילה חברים חדשים כמו: ר' צברי 
שלמה מחולון, הצטרף לקהילה ב-2009, אשר הכניס לבית הכנסת 
שני ספרי תורה לעילוי נשמת 2 בניו אייל ואבישי ז"ל. ר' נחשון 
סעדיה מיפו ת"א, אשר גם הכניס לבית הכנסת ספר תורה. שאער 
פנחס מפתח תקוה. משפחת ריעני יוסף מקרית ים. מישאל מנחם 

מנהריה. וכן רבים אחרים.

מדי ערב שבת לפני תפילת ערבית  נושא רב בית הכנסת דרשה, 
ואחת לחודש על ידי רב העיר הרב סתיו. 

מדי יום לאחר תפילת השחרית יושבים המתפללים בטרקלין בית 
הכנסת לשתייה חמה ועוגה. בימי שישי גם משלבים את ישיבתם 

בשירי שלום שבזי.

מדי שבת נערכת סעודה שלישית, גם היא בטרקלין בית הכנסת 
כשהחבר כהן אליהו מרמלה ואתו הבחור טובי ליעד מנצחים  על 

המלאכה. במהלכה מושמעים דברי תורה ושרים שירי שבת.

מנהג יפה אומץ בקהילה, במקור הביא אותו נחום שמעון ממה 

נהוג בבני ברק בבית הכנסת שבו התפלל אצל רב העיר  שהיה 
לתורה  עולים  מצווה  בר  שחתני  קורח,  שלמה  הרה"ג  ברק  בני 
כשהציבור שר לכבודם את הפיוט "ישמח חתני" ובסוף התפילה 
בית  רב  מפי  קישור  דברי  בתוספת  הכנסת  מבית  שי  מקבלים 

הכנסת.

וכלל  קהילה"  "שבת  העמותה  הנהלת  עורכת  לשנה  אחת 
המתפללים על משפחותיהם מגיעים לאולם ספרא לארוחה ושירה 

בציבור וכמובן רב הבית כנסת נושא דברי תורה.

מוגש  הלילה,  כל  ערים  נשארים  רבה  והושענה  שבועות  בליל 
כיבוד וכן מתקיימים הרצאות מאלפות על ידי החברים עד לאור 

הבוקר.

אורחים המגיעים לבית כנסת זוכים ליחס של כבוד ונציג הוועד 
מקבל את פני האורח עד שמושיבו במקומו.

אשר  הכנסת  בית  וועד  הכנסת.  בבית  מחלוקות  אין  והחשוב, 
על  עוררין  ללא  הקהילה  את  מנהיג  לשנתיים,  אחת  נבחר 
סמכויותיו והכל  על פי המוסדר בתקנון. כאשר רב בית הכנסת 

היא הסמכות הרוחנית. 

על  ההתנהלות הכספית של 
אחזקת בית הכנסת.

מתקצב  וכן  כולם  התורה  ספרי  ביטוח  את  הכנסת משלם  בית 
את כלל הפעילות הנערכת בקהילה. מקור הכספים הוא מתרומות 
החברים, כאשר לכל מתפלל קיימת ריצפת מינימום שנתית בגובה 
של 350-500 ₪, סכום המשתנה מחבר העמותה למי שאינו חבר 
עמותה. במידה וחבר לא הגיע בנדריו כל השנה לסכום המינימום, 
נוספים:  הכנסה  מקורות  קיימים  כן  אותו.  להשלים  שעליו  הרי 
כמו מהשכרת אולם הטרקלין של בית הכנסת לאירועים, תמיכות 

מהמועצה ועוד.

אשר העם שככה לו...
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נס ההצלה
של יהודי חרף
נס ההצלה

של יהודי חרף
נמצא  שבתימן  צנעא  לעיר  מערבית  דרומית 
קהילה  התגוררה  זה  בכפר  חרף.  בשם  כפר 

יהודית קטנה.

שנה אחת ירדו גשמים עזים באזור הכפר חרף 
עד שנעקרו עצים רבים בהרים שמסביב לכפר 
היהודיות  הנשים  ההרים,  למרגלות  ונסחפו 
יוכלו להביא עצים רבים מבלי  כי עתה  שמחו 
להסקת  שמשו  אלו  עצים  לאספם,  להתייגע 

התנורים לשימוש יומיומי. 

יהודיות  נשים  קבוצת  יצאה  אחד  שישי  יום 
נשים  כמה  גם  יצאו  ולהבדיל  עצים,  לאסוף 

ערביות לאסוף.

כשחזרו לכפר ראה אותם השייך המקומי שהיה 
לימים  צעיר  היה  שייך  אותו  קרעי.  ממשפחת 
ובעל יוהרא,  לא מזמן התמנה להיות שייך על 
לו  וחיפש  היהודים   את  חיבב  לא  הוא  כפרו, 

עלילה לטפול על היהודים.

אחיו-  שלשת  את  זימן  הוא 
יהודים-וכל  אהבו  לא  הם  שגם 
היהודים,  על  טענה  העלה  אחד 
החליט  ביניהם  הדיון  לאחר 
השייך  לאסור  את  כל  הגברים 
שנשותיהם  משום  הנשואים, 
הביאו עצים שלמים  עם השורש 
בידיים  עקרו  היהודים  וכביכול 
טענתם   עזרו  לא  העצים,  את 
הוא  הגשם  כי  היהודים  של 
שעקר את העצים, המענה נפל 

על אוזניים ערלות.    

נלקחו  יום שישי  אותו  בצהרי 
במספר  כעשרה  הגברים  כל 

ונכלאו בבית השייך.

אמו של אותו שייך הזהירה את 
היהודים  עם  יתעסק  לבל  בנה 
אך הוא לא התיחס לאזהרותיה.

וכל  התקרבה  השבת  בינתיים 
לביהכנ"ס  הלכו  היהודים  ילדי 
איך  השירים,  שיר  לקרוא 
שסיימו לקרוא את שיר השירים 

נכנס לפתע לבית הכנסת זקן לא מוכר. הוא פנה 
לילדים ושאלם "היכן הוריכם" ענו לו:" השייך 
אתפלל  אני  תדאגו  אל  להם:"  אמר  אסרם". 
והם תיכף יגיעו" לא עברו מס' דקות והנה כל 

המבוגרים הגיעו ומיד התחילו בזמירות.

הכפר  יהודי  כל  כאשר  שבת  אותה  במוצאי 
תפילת  שלפני  התהילים  מזמורי  את  קוראים 
שלפני  גדול  סלע  מדף  על  ביושבם  ערבית 
פנה  הוא  זקן.  אותו  שוב  הופיע  ביהכנ"ס 
שהם  רואה  אני  תדאגו  אל  באומרו  ליהודים 
בערב  שנאסרתם  וכמו  רשעים  וכולם  ארבעה 
שבת כך בכל ערב שבת ימות אחד מהם באותה 
שעה שנאסרתם וכך היה במשך ארבעה שבועות 
בכל ערב שבת באותה שעה הובילו אח אחר אח 

לקבורה.

ומעשה נוסף שקרה בכפר חרף. יום שישי אחד 
עבר צעיר ערבי ליד בית הכנסת בכפר  והחל 
לירוק על בית הכנסת, לאחר מכן פנה לביתו, 
כעבור זמן קצר החל אפו לגרד, 
לכך  התייחס  לא  הוא  בתחילה 
גברו  ברצינות אך כשהגירודים 
אפו  על  הייסורים  גם  הגיעו 
שומא  הופיעה  צעיר  אותו  של 
רואיו  שכל  עד  ותפחה  שהלכה 

היו נבהלים ממראהו.

מה  שאלו:"  הצעיר  של  אביו 
סיפר  זה",  לך  שקרה  עשית 
בית הכנסת של  ירק על  כי  לו 
"תלך  אביו:  לו  אמר  היהודים, 
מהיהודים".  סליחה  לבקש  מיד 
לו  אמרו  סליחה,  ביקש  הצעיר 
מהחצר  אדמה  שיקח  היהודים 
עם  יערבב  הכנסת  בית  של 
לנטילת  המיועד  שבכלי  המים 
וימרח  הכנסת  בית  של  הידיים 

על הפצע. 

ולמחרת  כן  עשה  הצעיר 
ולאחר  הגירודים  לו  הפסיקו 

מספר ימים נעלמה השומא.

)מפי לוי לוי   שהיה  עד ראיה(

מאת: הרב גלעד צדוק
מאת: מ. סייאנימח"ס "לבניכם ספרו " ו"זכרון תימן"

מזה שבועות אחדים מקיפים טובי הרופאים את מיטת אלאימאם בה שוכב 
הוא כאבן שאין לה הופכין. מהאזור כולו הוזעקו הקרובים והרחוקים אשר 
יד להם במקצוע הרפואה על מנת לתת מזור למושל המוטל על ערש דוי. 
חתומי מבע וחמורי ארשת יוצאים הם מעת לעת להתייעצות מחודשת לפי 
הרופאים  נלאו  הימים  שחלפו  ככל  הכבד.  החולי  של  ההתדרדרות  קצב 

וכמעט כבר התייאשו מלקוות להחלמה הממאנת לבוא.

יורש העצר בן האימאם ביקש דיווחים שוטפים מהרופאים והללו השיבו 
בשפה רפה כי עשו כל אשר לאל ידם, ועדיין, ועדיין...

איש לא שיער כי הישועה בוא תבוא דווקא על ידי עלי בק הפועל הנחות 
שהיה אחראי לנקיון הארמון. עלי זה שמע רבות על מופתיו של אלמעלם 
שבזי ועל כוחו מחולל הפלאים. "אם לא יועיל לא יזיק" הרהר בהתקרבו 
לבן האימם. "שמע נא בן מלכינו ירום הודו" לחש, "אל יחר אפך בי כי 
מאהבת אביך הדגול אחלה פניך". "דבר"! פקד עליו יורש העצר היהיר, 
לחולל  בכוחו  אלמעלם  לשבזי  נקרא  אולי  טוב  עליך  "אם  המשיך.  ועלי 
חוסר  לולי  מזור למלכינו הרם".  יביא  יודע שמא  ומי  פיו,  פלאים בהבל 
האונים ותחושת היאוש שאיימה להשתלט על יורש העצר הקשוח, אפשר 
שהיה עלי בק מתחייב בנפשו על המלצתו זו. אולם בהתחשב במצב העגום 
לעם  בן  ידי  על  ואפילו  יהא  אשר  סיכוי  בכל  להאחז  האימאם  בן  ניאות 
היהודי שנוא נפשו. הוא ניאות, אך לא לפני שסינן מבין שיניו איום מחריד 
"דע עלי, אם יועיל הדבר מוטב ואם לאו" הוסיף בהגביהו את קולו. "ואם 
לאו, דע לך כי דמך בראשך". לרגע, כבר התחרט עלי על העזתו אך היה 
זה מאוחר מדי. מיד הפנה הוא את פניו לעבר פתח הארמון ורץ בכל כוחו 
בסכנה,  נתונים  וחיי  מלכינו  "חיי  פתח,  מעלם"  "יא  לאלמעלם.  לקרוא 
חיי מלכינו, בשל מחלתו הקשה, וחיי, בגללך". לא ארכה השעה וכבר היו 
מהולה  תקווה  אלאימאם.  של  חדרו  בפתח  ניצבים  עלי,  ולהבדיל,  רבינו 
בכעס ובוז ניבטה מעיניהם של הרופאים ובן המלך בעת שהזמינו את רבינו 
את  פתח  הסובבים  של  הקמות  עיניהם  ולמול  שהיות  ללא  והוא  להכנס, 
פיו הקדוש ובקול רגוע אך החלטי דרש שני תנאים טרם ירפא את המלך. 
לו  שתושב  והשני,  לרעה,  יהודי  באף  יגעו  לא  ואילך  זה  שמיום  האחד, 
לאלתר נחלת אבותיו שנגזלה ממנו ע"י הממשלה. ומיד כשסיים את דבריו 
קרב אל מיטת השכיב מרע לא לפני שהוא מזהיר את הנוכחים לבל יהין 
איש מהם להיכנס לתוך ארבע אמותיו. אחר צווה להגיש אליו שתי כוסות 
האחת  ידו  את  הניח  למלך  בסמוך  בהגיעו  שמן.  והשני  מים  מלא  האחד 
על מצח החולה והשניה על לבו והחל ממלמל תוך שהוא אחוז שרעפים. 
כשסיים, מרח מן השמן על מצח המושל והחל בעריכת שבע הקפות סביב 
המיטה. בסיימו את ההקפה השביעית כבר הבחינו הסובבים בצבע הוורדרד 
שעטו פני המושל החוורות. עוד הם פותחים עיניים בפליאה והנה, כבמתוך 
חלום שומעים את מלכם ממלמל דבר מה בקול חלוש. רק כשהתקרבו הבינו 
כי רצונו ללגום מעט מים. על פי ציוויו של רבינו, הגישו למלך את כוס 
המים שהוכן מראש. לאחר שלגם מעט מן המים החל תוך מאמץ להתיישב 
על מטתו, ומייד כשהבחין בחכם היהודי שאל לפשר נוכחותו. בעל כרחם 
חייו שכן  זה את כל  ליהודי  הוא חב  כי  אזנו  הנוכחים לגלות את  נאלצו 
כפסע היה בינו ובין המוות. כעת לא היתה הזדמנות נאותה יותר מלהגיש 

למלך את האגרת בה נכתבו תנאי רבינו, ולו לא נותר אלא לחתום.    

 אני רואה שהם 
ארבעה וכולם 
רשעים וכמו 
שנאסרתם 

בערב שבת כך 
בכל ערב שבת 
ימות אחד מהם 
באותה שעה 
שנאסרתם

"

"

רופא
חולים

רו"ח שמעון נחום
)סא"ל במיל'(

30 שנות ותק
בניהול כספים וחשבות

יוצא רשות המיסים

התמחות בניהול חברות
מסחריות, עצמאים ועמותות 

B.A בוגר אוניברסיטת בר אילן

052-2497722
shimon.nahum@gmail.com :מייל 

נשמח להיות לך לעזר!

מרצה וחוקר באוניברסיטה העברית בירושלים ובאונ' בר אילן
 עורך ומגיש תוכניות בקול ישראל

ד"ר אפרים יעקב

 הנשיא בן צבי המנוח הנהיג מנהג יפה שעיקרו, כינוס 
של נציגי כל עדות ישראל במשכנו בירושלים, על מנת 
אלה,  מפגשים  סדרת  פתיחת  את  תרבותם.  על  שיספרו 
פתח הוא במלים המופיעות על שטר 'מאה שקלים' המונח 
פותחים  "אנו  וכה כתוב על השטר:  רובינו,  בכיסם של 
היום בשורה, של כינוסי ראשי חודשים המוקדשים לשבטי 
וראשונה,  ובראש  התפוצות,  מכל  גולה  עולי  ישראל, 
כפי  לטפח,  היא  שאיפתנו  ישמעאל.  מתפוצות  לעולים 
ישראל  שבטי  בין  הלבבות  קירוב  תהליך  את  יכולתנו, 
החוזרים למולדת, על ידי פגישות הדדיות עם נציגיהם, 
וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם. בכוונתינו, להעלות 
את ניצוצות האורה הצפונים בכל שבט משבטי ישראל, 
לעשותם נחלה לכל האומה, להבליט ולהעלות את ערכי 
העשוים  ערכים  מהשבטים,  אחד  לכל  המיוחדים  הרוח 
למשוך את הלב לאהבה ולהוקרה. הפגישות הללו ידובבו 
ובסגנונם.  בלשונם  עצמם  על  שיספרו  העדות,  בני  את 
לא בכדי פתחנו בעולי תימן, שכן עליית תימן היא אולי 

המופלאה שבעליות לארץ, ומכמה וכמה טעמים".

שבח גדול יותר מדברי הנשיא בן צבי מצויים בדברים 
בנימין  לנסים  תימן"  "חדרי  לספר  במבוא  המובאים 
תימן,  יהודי  "פרשת  כתוב:  שם   )447 )עמוד  גמליאלי 
אלה  כל  חייהם,  ואורחות  גורלם  ותולדותיהם,  דמותם 
ולא  התרבות,  בחקר  המעניינות  הפרשיות  אחת  מהווים 
מבחינת עם ישראל על עדותיו השונות, כי אם מבחינת 

החברה האנושית כולה)!!!( על תרבויותיה המגוונות"

 אתם מורשים כמובן להתענג על דברים אלה ולקוראם 
שנית.

 פיסקה זו נכתבה ע"י אשכנזי, מדען מזהיר, חוקר בעל 
שם, אדם הבקי יודע ומכיר הרבה מתרבויות העולם, איש 
חביב שאני מכירו אישית ומאחל לו אריכות ימים ושנים, 
כראוי,  לכבדו  זמן  מצאה  לא  עדיין  תימן  שיהדות  איש 
בפולין,  נולד  נוי  דב  פרופסור  נוי.  דב  לפרופ'  כוונתי 
היום אוקראינה, בשנת 1920, )צאו וחשבו בן כמה האיש 

ועדיין לא אחרנו את המועד(.

ולתעד  לאסוף  נוי  דב  פרופ'  החל  לערך   1954 משנת 
מארבע  העולים  אתם  שהביאו  ומסורות  עם  סיפורי 
אירופה.  ועד  האסלאם  מארצות  ישראל  לארץ  תפוצות 
הסיפור  ארכיון   - 'אסע"י'  את  נוי  דב  הקים  כך  לשם 
תחת  חיפה  באוניברסיטת  כיום  המצוי  בישראל,  העממי 
הפקולטה למדעי הרוח. בארכיון זה מתועדים כ-24,000 

של סיפורי עם עדות ופולקלור בישראל.

מורשת  ולשמר  משכחה  להציל  הן  הארכיון  מטרות 
הקבוצות  בקרב  דורות  במשך  פה  בעל  שעברה  עממית 
השונות  השפות  ודוברי  היהודי  בעם  השונות  האתניות 
תיעודם  ידי  על  בה משכבר,  חיו  או  לישראל  עלו  אשר 
לסטודנטים  ידע  מרכז  אסע"י  מהווה  כן  כמו  ושימורם. 
אז  וספרות.  לשון  תרבות  היסטוריה,  בתחומי  וחוקרים 

הועבר הארכיון לאוניברסיטת חיפה.

נושאים,  לפי  מומחים  ידי  על  מקוטלגים  הסיפורים 
ד"ר  היא  הארכיון  מנהלת  נוספים.  ופרמטרים  עדות 
עידית פינטל גינסברג. בשנים האחרונות נעשה באסע"י 
מאמץ לשדרג את הטכנולוגיה בארכיון שתתאים לימינו. 
במהלכה נסרקו אלפי סיפורים בפורמט דיגיטלי ותכולת 
הארכיון מועברת למסד נתונים וקטלוג ממחושבים תוך 

הנגשתו לכל. את אסע"י ניתן למצוא בנקל באינטרנט.

הרבה אנשים אינם יודעים על קיומו של ארכיון חשוב זה. 
בארכיון מצויים 1586 סיפורים תימניים המחולקים לפי 
ולימוד.  למחקר  נוצל  לא  המכריע  ורובם  ספרותי  ז'אנר 
חלק נכבד מהסיפורים מקורם בחוגריה, ואשר לוקטו מפי 
חסן )יפת( שובילי, תורגמו לגרמנית ע"י הדה יזון וראו 

אור בגרמנית, עד שהספר הפך להיות נדיר עד מאד.

צעירות וצעירים המעוניינים להרחיב את מעגלי המחקר 
04- טל'  חיפה  באונ'  אסע"י  עם  קשר  ליצור  מוזמנים 
למעגלי  החומר  את  שישיב  במחקר  ולהתחיל   8240726

היצירה הלימוד והשיח.

הנשיא
יצחק בן צבי

פרופ' דב נוי ואסע"י
ארכיון הסיפור העממי בישראל
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מבזקים וחדשות מהארץ ומהעולם
השר לנדאו: גבולות 67' הם גבולות 

אושוויץ"

האמריקני  המדינה  מזכיר  ביקור  רקע  על 
באזור ג'ון קרי, אשר הצהיר כי על הפלסטינים 
המו"מ  לשולחן  לשבת  להזדרז  והישראלים 
נתניהו.  בממשלת  הפערים  מתגלעים  הישיר, 
מהשרים  שניים  סיפקו  הממשלה  ישיבת  לפני 
שר  המהלך.  בדבר  סותרות  כוונות  הצהרת 
הזהיר  ביתנו"  מ"הליכוד  לנדאו  עוזי  התיירות 
מחזרה לגבולות 67' והזכיר ציטוט ישן של שר 
 '67 גבולות  כי  שאמר  אבן  אבא  לשעבר  החוץ 
הם גבולות אושוויץ. מנגד, השר להגנת הסביבה 
עמיר פרץ מ"התנועה" הבהיר כי כל הסדר מדיני 

יבוסס על קווי גבול אלה. 

אבו מאזן במסר לשר יאיר לפיד

נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס )אבו-
מאזן( העביר מירדן מסר לשר האוצר יאיר לפיד: 
"לא נקבל מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, זה 
לא יביא לסיום הסכסוך", אמר עבאס בוועידה 
הכלכלית שמתקיימת בצד הירדני של ים המלח 
נסבל",  בלתי  הנוכחי  שהמצב  בעבר  הזהרתי, 
אמר עבאס, "המשך ההתנחלויות ושינוי זהותה 
ועוד  מעצרים  שטחים,  החרמת  ירושלים,  של 
יובילו  מנהגים ישראליים שמוכרים לכם היטב 
המדינות.  שתי  פתרון  של  ההזדמנות  לסגירת 
רבים מבני הנוער מתחילים לאבד את ביטחונם 

בפתרון שתי המדינות.

להם  אין  הקרקע,  על  רואים  שהם  מה  בגלל 
נשיא  זו.  לצד  זו  מדינות  שתי  שיהיו  תקווה 
שירושלים  רוצים  "אנחנו  עוד:  אמר  הרשות 
תישאר עיר פתוחה, אבל שמזרחה תהיה בירת 

פלסטין ומערבה בירת ישראל.

סגן השר הרב בן דהן: תומכים בגיוס 
החרדים אך מתנגדים לכפייה

בהשבעה של חיילי הנחל החרדי מגיב סגן השר 
הרב בן דהן על ועדת פרי ואומר: "לא נסכים 
למתווה פרי כמות שהוא ונפעל לשנותו; בעד 

לגייס חרדים, אך לא בדרך של כפייה".

עומד  ישראל  "עם  השר:  סגן  אמר  דבריו  בסיום 
מאחורי החיילים, ותומך בהם. אני מאמין שיש לעודד 
גם את הציבור החרדי להתגייס לצבא, אך לא בדרך 
שנאה.  ליבוי  של  בדרך  לא  וסנקציות,  כפייה  של 
להרבות  הוא  תפקידנו  הידברות.  של  בדרך  אלא 

אהבת אחים כלפי כל אזרח במדינת ישראל." 

איגוד ישיבות ההסדר: מפלגת 
'התנועה' טועה ומטעה

מפלגת  על  רותחים  ההסדר  ישיבות  באיגוד 
ההסדר  מסלול  את  להאריך  שדורשת  התנועה 

משרתים  ההסדר  ישיבות  "חיילי  לשנתיים: 
בסה"כ 60 חודשים", מזכירים באיגוד. 

היהודי  הבית  ראשי  של  הודעתם  בעקבות 
ישיבות  מסלול  את  להאריך  יתנגדו  כי 
ההסדר, אמרו ב"תנועה" כי המפלגה סבורה 
בנטל,  שוויון  ליצור  הייתה  החוק  ש"מטרת 
העיקרון  את  מעוות  המוצע  המתווה  אבל 
חרדים  בין  אפליה  ויוצר  לדרך  יצא  שבשמו 

לבני ישיבות הסדר".

שר הרווחה: "הגזרות עוד ישתנו, 
יש אנשים שנפגעים"

מאיר כהן התראיין לתכנית הבוקר של אורלי 
לתקן  שצריך  רבים  דברים  יש  כי  ואמר,  וגיא 
על  האוצר  עם  ויכוח  לי  "יש  ההסדרים.  בחוק 
אזורים שלא היה צריך לגעת בהם, כולל הנושא 
של הקצבאות", הוא הסביר והוסיף כי הוא תומך 

במע"מ דיפרנציאלי. 

יש  כי  הבוקר  אמר  כהן,  מאיר  הרווחה,  שר 
עוד זמן עד לאישור התקציב והבטיח כי יהיו בו 
שינויים שייקלו על החלשים. "יש הרבה דברים 
לתקן בחוק ההסדרים. אנחנו יושבים היום, ביום 
שלישי וגם בחמישי בוועדת הכספים ויש דברים 
בתכנית  בראיון  כהן  הסביר  לי",  שמפריעים 

הבוקר של אורלי גיא בערוץ 10.

ועדת פרי מתפשרת ומקלה לבני 
ישיבות ההסדר

ועדת פרי אישרה את סעיף הארכת השירות 
נוסף  שירות  בחודש  ההסדר  ישיבות  לבני 
פרי  ועדת  של  המקורי  המתווה  בלבד!  אחד 
בהדרגה  השירות  חודשי  את  להרחיב  הציע 
לשנתיים אך בשל התנגדותו של נציג הבית 
אורי  והבינוי  השיכון  שר  בוועדה,  היהודי 
חודשי   17 על  להתפשר  הוחלט  אריאל, 

שירות. 

השר להגנת הסביבה עמיר פרץ והשר לביטחון 
יותר  מוקדם  התנגדו.  אהרונוביץ'  יצחק  פנים 
המשפטים  ושרת  התנועה  סיעת  ראש  אמרה 
ציפי לבני כי יש להשוות בין מסלול השירות 

לחרדים לבין זה של ישיבות ההסדר. 

מזכיר המדינה האמריקני בירדן

מזכיר המדינה האמריקני ג'ון קרי אמר בנאומו 
הכלכלי-עולמי  הכנס  של  הסיכום  במליאת 
משמעותו  השלום,  היעדר  כי  בירדן  שנערך 
מלחמה, גם אם בעצימות נמוכה. קרי הוסיף כי 
הוא סבור שהמניע האסטרטגי לשלום על בסיס 
פתרון שתי המדינות חזק היום יותר מאי פעם 
על רקע המצב באזור. לדבריו, "אין שום פתרון 

חלופי לפתרון שתי המדינות". 

שר הביטחון יעלון: בלי כלא
 ובלי איומים

שר הביטחון משה )בוגי( יעלון התייחס למתווה 
"בלי  ואמר:  פרי,  ועדת  ידי  על  שגובש  הגיוס 
לדבר על הליכה לכלא של מי שלומד תורה ועל 

איומים וסנקציות פליליות".

במהלך טקס חגיגי של המכינות הקדם צבאיות 
הנכונה  "הדרך  יעלון:  אמר  האומה  בבנייני 
לעשות את זה היא לעודד ולאפשר שילוב, ולא 
ליצור תהליך של דה-לגיטימציה ושל השנאה".

יעלון דיבר על הרצון של גורמים בכנסת להטיל 
סנקציות פליליות על אלו שלא יגוייסו: "מציאות 
שהתפתחה ב-65 שנים לא משנים באבחת חרב, 
תהליך  ביצירת  אלא  בהחלטה  ולא  בחוק  לא 
מי  של  לכלא  הליכה  על  לדבר  בלי  הדרגתי, 
שלומד תורה ועל איומים וסנקציות פליליות, יש 
מי שיטען שאין בדבר הזה שוויון, וזה נכון, אבל 
זאת הדרך היחידה והנכונה להביא יותר צעירים 

ישראלים לקחת אחריות."

"אנחנו  הביטחון:  שר  אמר  דבריו  בהמשך 
הנכון  המתווה  את  ליצור  כדי  כעת  עוסקים 
בלקיחת  וערבים  חרדים  של  שילובם  לצורך 
נשיאה  לצערי  לזה  שקוראים  כמו  או  אחריות, 
ב-65  אותנו  שמעסיקה  בסוגיה  מדובר  בנטל. 
שנות קיומנו, ונמצאת כפצע פתוח בלב החברה 

הישראלית"

יצויין, כי השרים לימור לבנת מהליכוד ביתנו, 
עמיר פרץ מהתנועה ואורי אריאל מהבית היהודי 
הודיעו כי הם מתנגדים לסעיף המבקש להטיל 
ראשי  על  פליליות  וסנקציות  אישית  אחריות 

הישיבות.

סמינר 'מנדלסון' מפלה והעיריה 
עצרה תקציב לסמינר

יועבר  'מנדלסון'  החרדי  לסמינר  התקציב 
הספרדיות  הבנות  את  יקבל  שהסמינר  בתנאי 
שנותרו בביתם. כך הוחלט בסיום ישיבת וועדת 
הכספים של עיריית ירושלים. חבר המועצה אשר 
מישאלי: "מנהל הסמינר יכל לחסוך לעצמו את 
כל עגמת הנפש ולחסוך עימותים בתוך הסיעות 
החרדיות אם היה מקבל את המתווה שהוצע לו 
על ידי מנהל חינוך של עירית ירושלים לשיבוץ 

הבנות.

תימן: רעידת אדמה בעוצמה 5.7 
הורגשה מצפון למדינה 

ריכטר  בסולם   5.7 בעוצמה  אדמה  רעידת 
הורגשה בתימן, כך נמסר מהשירות הגיאולוגי 
של ארה"ב. הרעידה התרחשה במרחק של 217 
סוקוטרה,  לאי  צפונית  מהיבשה,  קילומטרים 

בעומק של 10 קילומטרים בים הערבי.

בנט: רוצים שילוב חרדים, לא 
משטרה שפושטת על בני ברק 

החרדים  חיבור  של  היסטורי  בתהליך  אנחנו 
לחברה הישראלית, מה שלא עשו ב-65 שנה, כך 
אמר שר הכלכלה נפתלי בנט בהתייחס לדיוני 
הוועדה לשוויון בנטל. בנט אמר בגלי צה"ל כי 
את  ונמצא  ייפתר  שזה  משוכנע  ואני  קשה  זה 
ולהשתלב  לשרת  לחרדים  שתאפשר  הנוסחה 

בשוק העבודה. 

אף אחד לא אמר שזה קל אבל אני חושב שיש 
מסכימים  כולם  דעות.  מחילוקי  הסכמות  יותר 
משרתת  החרדית  החברה  את  לראות  שרוצים 
בשירות לאומי וצבאי. אף אחד לא רוצה לראות 
גדודי משטרה פושטים על בני ברק, אבל מצד 

שני רוצים לראות שהם משתלבים בגיוס.

בריטניה: שני חשודים בניסיון 
להצית מרכז איסלמי נעצרו 

המשטרה בבריטניה עצרה שני חשודים בנסיון 
הצתה של מרכז איסלמי בעיר גרימסבי שבמזרח 
הבריטית.  "סקיי"  רשת  דיווחה  כך  בריטניה, 
המעצר בא בעקבות שריפה שפרצה אמש במבנה, 
איש  במתכוון.  נגרמה  המשטרה  הערכת  שלפי 
לא נפגע בשריפה. לדברי המשטרה המקומית, 
טרם המעצר התגלו שיחות ברשתות החברתיות 
באינטרנט שבהן הוזמנו צעירים לאתרים שונים 

על מנת לחבל בהם.

מכת ערוב )נחש קוברה( בעירק

מכה חדשה נחתה על העיר 'סיד נחיל' שבדרום 
עיראק: תושבי העיר, שממילא סובלים

מקומיים,  חמושים  של  טרור  ממתקפות 
של  מתקפה  עם  האחרונה  בעת  מתמודדים 
וחמקמקים,  זריזים  נחשים  חדשים:  פולשים 

רבים מהם ארסיים. 

רשת אי-בי-סי דיווחה כי הנחשים, חלקם נחשי 
קוברה, יצאו ממחילותיהם בחודשים האחרונים 
בחיפושם  הנראה,  ככל  הכבד.  החום  בשל 
לבתי  הזדחלו  הם  יותר,  קרירים  מקומות  אחר 
'סיד נחיל' ודווח כי הם תקפו  התושבים בעיר 
מתושבי   60 לפחות  אדם.  בני  עשרות  והכישו 

העיר מתו מהנשיכות.

איראן: פרסנו טילים ארוכי-טווח 
שירסקו את האויב 

כמות  פרסו  איראן  של  המהפכה  משמרות 
כך  ארוך,  לטווח  טילים  משגרי  של  "גדולה" 
דווח בסוכנות הידיעות של המדינה. שר ההגנה 
שמדובר  אמר  וחידי,  אחמד  הגנרל  איראן,  של 
בכלי נשק חדישים שיאפשרו לטהרן "לרסק את 
האויב", באמצעות ירי סימולטני של טילי קרקע-

טילים  באיזה  נאמר  לא  בדיווח  ואולם,  קרקע. 
מדובר ולא נמסר כמה משגרים נפרסו והיכן.

איראן  של  מהטילים  שכמה  מעריכים  במערב 
קילומטרים,   2,000 של  לטווח  להגיע  מסוגלים 
במפרץ  אמריקניים  בבסיסים  או  בישראל  ולפגוע 
הפרסי. בדבריו, לא ציין וחידי באיזה "אויב" מדובר.

טיל נורה מאזור מרג' עיון לישראל

נורה  כי  דווח  הלבנוני  מידן"  "אל  בערוץ 
טיל מאזור מרג' עיון לעבר ישראל. מתגברות 
הפיצוץ  מקור  כי  הביטחון  במערכת  ההערכות 

שנשמע מדרום למטולה הוא ירי טיל. 

הרבנות ממליצה לא לקנות
 קולה פלסטינית

היחידה  של  החודשי  הכשרות  בעדכון 
לישראל  הראשית  ברבנות  הכשרות  לאכיפת 
מוזהר הציבור מפני בקבוקי קולה פלסטינים. 
הראשית  )הרבנות  בערבית  קולה  כשר.  לא 

לישראל(

"קוקה  רביעיית  משווקת  נמצאה  "לאחרונה 
קולה", כאשר כל בקבוק נושא כיתוב בערבית 
נמכר  הנ"ל  המוצר  כלל.  כשרות  ציון  ללא 
האוכלוסיה,  בקרב  בלבול  ויצר  מוזל  במחיר 
הואיל והמותג ידוע ככשר בארץ.", כותב מנהל 

היחידה, רפי יוחאי.

איראן ניסתה לתקוף 
תשתיות בארה"ב

יורק טיימס" עולה כי   מהדיווח בעיתון "ניו 
המטרה של טהרן במתקפת הסייבר היתה לחבל 
גורמי  וחשמל.  גז  נפט,  חברות  של  בתשתיות 
ממשל: לא אפשרי שהפעולות נעשו ללא ידיעת 

המשטר האיראני.

המדוברות  הסיניות  הסייבר  מתקפות  לאחר 
גורמי  כעת  מעריכים  אמריקאיות  מטרות  נגד 
הצטרפה  איראן  גם  כי  הברית  בארצות  ממשל 
"נראה  במדינה.  מטרות  נגד  הסייבר  למלחמת 
המערכות  על  שליטה  להשיג  מנסה  שמישהו 

שלנו", אמר גורם ממשל אמריקאי. 

טיימס",  יורק  "ניו  בעיתון  מהדיווח 
המבוסס על גורמי ממשל ומומחים לאבטחת 
האיראני  המטרות  בנק  אמריקאים,  מידע 
וחשמל  גז  נפט,  חברות  השאר  בין  כלל 
זאת,  עם  נחשפו.  לא  שפרטיהן  אמריקאיות 
מאחורי  המטרה  גורמי ממשל,  אותם  לדברי 
על  ריגול  אינה  האיראנית  הסייבר  מתקפת 
רשתות,  באותן  הנמצא  המידע  העתקת  ידי 
בעבודת  פגיעה  לצורך  מתקפה  אם  כי 
ידי השגת שליטה  בין השאר על  המערכות, 

על מערכות ההפעלה שלהן.

טרור מוסלמי בפריז? חייל נדקר על 
ידי מוסלמי במהלך סיור בעיר 

בעיר  הרכבת  תחנת  על  ששמר  צרפתי  חייל 
לחייו.  סכנה  בסכין. לא נשקפת  נדקר בעורפו 
לפי עדויות, התוקף מזוקן ולבש גלבייה. כוחות 
גורמים  אחריו.  נרחב  במצוד  פתחו  הביטחון 
בצרפת: מדובר בפיגוע טרור איסלאמי עם דפוס 

דומה לרצח החייל בלונדון. 

הרכבת  תחנת  על  ששמר  חמוש  צרפתי  חייל 
במערב  דפנס"  "לה  העסקים  ברובע  התחתית 
טרור,  מעשי  למניעת  הכוננות  במסגרת  פריז, 
שהצליח  תוקף  ידי  על  בעורפו  בסכין  נדקר 

להימלט מן המקום.

לפי עדויות ראשונות התוקף היה מזוקן ולבוש 
שבסרטי  דווח  יותר  מאוחר  גלביה.  דמוי  בבגד 
מצלמות האבטחה הוא נראה מסיר את הגלביה 
כוחות  מודרניים.  בבגדים  מהמקום  ובורח 

הביטחון פתחו במצוד נרחב אחרי התוקף. 

סכנה  נשקפת  לא  כי  נמסר  החולים  מבית 
החיפושים  רב.  דם  שאיבד  החייל  של  לחייו 
הגבוהה  הכוננות  ורמת  נמשכים  התוקף  אחרי 
מפתח  בנקודות  החיילים  מסיירים  שבמסגרתה 
וכדומה,  מטרו  תחנות  ציבור,  בנייני  בעיר- 

הועלתה עוד יותר.

ריבלין באזכרה לחללי אלטלנה

בטקס  השתתף  רבלין  ראובן  הכנסת  חבר 
האזכרה לחללי אלטלנה ואמר כי "מלחמת אחים 
תהיה סופה של מדינת ישראל". מנחם בגין לא 
חלם להגביל את השיח הפרלמנטרי בכנסת או 

להעלות דרמטית את אחוז החסימה".

עוד אמר ריבלין על רקע הצעת חוק המשילות 
את  הפרלמנטרית  בדמוקרטיה  ראה  "בגין  כי 
שיטת המשטר ההולמת עבור הישראלים. מתוך 
מראה לועו של התותח הארור, הוא הטיף לכך 
שרק דמוקרטיה פרלמנטרית תבטיח ייצוג מיטבי 
על  מגזריו,  על  בישראל  העם  עבור  ומקסימלי 
לדבריו:  שבו".  והפערים  השונות  על  פלגיו, 
לקבוצות  תאפשר  פרלמנטרית  דמוקרטיה  "רק 
חייו  כל  דברם.  את  להשמיע  בישראל  המיעוט 
כשהדבר  גם  ממשלה,  כראש  גם  הפוליטיים, 
הציבורית  הנוחות  עם  אחד  בקנה  עלה  לא 
הזירה  את  בכנסת  בגין  ראה  שלו,  והפוליטית 
המרכזית של הוויכוח, ומעולם, לא העז להעלות 

על דל מחשבתו להגביל ולשתק אותה".

הנשיא פרס: זה הזמן לשלום

הכלכלי  לכנס  לירדן  הגיע  המדינה  נשיא 
הנשיא  נתן  למליאה,  הגעתו  עם  מיד  העולמי. 

הצהרה למאות אנשי התקשורת מכל העולם.

הזדמנות  ישנה  לשלום.  הזמן  "זהו  לדבריו, 
קרי,  ג'ון  המדינה  מזכיר  של  מינויו  לאחר 
ולכן   - בשלום  הכלל  ותמיכת  כה  עד  עשייתו 
את  לפספס  לנו  אל  צינים.  להיות  לנו  אסור 

ההזדמנות החשובה לקידום תהליך השלום".

האופוזיציה הסורית: עשרות נפגעו 
בדמשק משאיפת גזים רעילים 

גורמי  מפי  דיווחה  "אל-ערבייה"  רשת 
נפגעו  אדם  בני  עשרות  כי  בסוריה  אופוזיציה 
כתוצאה  בדמשק  ובשכונות  חרסתא  בעיר 

משאיפת גזים רעילים. 

כוחותיו  מצד  התקיפה  כי  סיפרו  הגורמים 
חנק.  מקרי  לעשרות  גרמה  אסד  בשאר  של 
תקיפה  בוצעה  כי  טענה  הסורית  האופוזיציה 
בחרסתא.  המורדים  כוחות  נגד  כימי  בנשק 

לדיווחים אין אישור מכל גורם אחר. 

בנט התגובה לדברי פרס: רוב 
הציבור מתנגד לנסיגה לקווי 67'

שר הכלכלה, נפתלי בנט, התייחס לדבריו של 
הנשיא פרס בפורום העולמי בירדן ואמר: "אני 
בניגוד  אך  המדינה.  נשיא  את  ומעריך  מכבד 
נחרצות  מתנגד  הישראלי  הציבור  רוב  לדבריו 
טרור  את  ייבא  שזה  ומבין   67 לקווי  לנסיגה 

החמאס לערי השרון והמרכז".

תוצאות  את  חווה  אשר  הישראלי,  "הציבור 
בחושיו  יודע  אוסלו,  הסכמי  הרוגי  אלפי 
הבריאים שהדרך לשלום ולביטחון עוברת דרך 
עוצמה ולא דרך חולשה ונסיגות", הבהיר בנט. 

הרב יוסף נגד חוק הגיוס: ה' ישיב 
גמולם בראשם

השרים  ידי  על  פרי  ועדת  מסקנות  עקב 
שחברים בה, התבטא מנהיגה הרוחני של ש"ס 
בחריפות נגד מי שפועל לגיוס חרדים. "הקדוש 

ברוך הוא יפר עצתם ויקלקל מחשבתם".

"כל אלה שחושבים עלינו רעה לבטל את בני 
הוא  ברוך  הקדוש   - שלהם  מהתורה  הישיבות 
יפר עצתם ויקלקל מחשבתם, ישיב להם גמולם 
בראשם. עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, 
כי עמנו אל", כך אמר מנהיג ש"ס, הרב עובדיה 
יוסף, בדרשה השבועית שנשא. מנהיגה הרוחני 
הממשלה  למאמצי  בדבריו  התייחס  ש"ס  של 

ליישם חוק גיוס חדש לחרדים.

אחדות בסאטמר: שני פלגים
 הפגנה אחת

לקיים  מתכוונים  בארה"ב  החרדית  בקהילה 
על  כמחאה  שבניו-יורק,  מנהטן  במרכז  עצרת 
עתה,  עד  החרדיים.  במוסדות  הפגיעה  ניסיונות 

אישרו את השתתפותם האדמורים מהר"א ומהר"י 
יחד  יעמדו  נדיר  שבאורח  שליט"א  מסאטמר 
עסקן:  הדת.  רודפי  נגד  וימחו  אחת  בימה  מעל 

"בישראל לא יוכלו להישאר אדישים לכך".

המלחמה בגזירת גיוס תלמידי הישיבות, מאחדת 
גורמים  סאטמר:  בחסידות  הפלגים  שני  את 
בקהילה החרדית בארה"ב מתכוונים לקיים עצרת 
במרכז מנהטן שבניו-יורק, כמחאה על ניסיונות 

הפגיעה במוסדות התורניים בארץ ישראל.

כדי להוציא את הרבבות אל הרחוב, מבקשים 
המארגנים לקבל את תמיכתם של גדולי ישראל. 
האדמורים  השתתפותם  את  אישרו  עתה,  עד 
מהר"א ומהר"י מסאטמר שליט"א שבאורח נדיר 
יעמדו יחד על בימה אחת וימחו נגד רודפי הדת.

השר פירון: עשיתי הכל להכשיל
 את דיל עמאר אריאל

שר החינוך, שי פירון, תוקף במילים חריפות 
הכולל  לחרדים  גיוס  למתווה  המתנגדים  את 
בסוף הדרך סנקציות פליליות משמעותיות על 

אלו שלא יתגייסו. 

הוא  כי  פירון,  הרב  אמר  צה"ל  לגלי  בראיון 
"לא  הזו,  בסוגייה  לבד  נשארו  לא  וחבריו 
נשארנו לבד כי חיילי צה"ל איתנו, לא נשארנו 
כי  לבד  נשארנו  לא  איתנו,  האימהות  כי  לבד 
מייצג  שהוא  שכח  שבוגי  אלה  צה"ל,  קציני 

אותם איתנו".

שינוי",  לעשות  היסטורית  הזדמנות  לנו  "יש 
עבודה,  סידור  חיפשתי  "לא  פירון,  הרב  הוסיף 
לא באתי לכנסת כי היה לי משעמם, באנו כדי 
לא  שאנחנו  נראה  אם  היסטורי.  שינוי  לעשות 
מצליחים לעשות את זה בשביל מה צריך את זה".

הרב  אמר  ההסדר  מסלול  על  לדיון  בנוגע 
סוכם  שעליו  הדבר  זה  הזה  "הדבר  כי  פירון, 
להיצמד  צריכים  אנחנו  הקואליציוני.  בהסכם 
מציע  הייתי  אני  הקואליציוניים.  להסכמים 
מעצמם שלמרות  לומר  ההסדר  ישיבות  לראשי 
אני  זה.  את  לבחון  צריך  הקואליציוני  ההסכם 
מגיעים  איך  לשקול  מציע  אך  הסכמים  מכבד 

לשירות של שנתיים בסופו של דבר".

בתשובה לשאלה על הכשלת המתווה לבחירת 
אמר  ראשיים  לרבנים  ועמאר  אריאל  הרבנים 
הרב פירון, כי "אני מודה, עשיתי כל שביכולתי 
כדי שהדיל הזה לא יעבור, לא בגלל הרב סתיו, 

בגלל הגיור".

"אני אעשה כל שביכולתי בשביל המתגיירים, 
ההלכה,  פי  על  יהודים  להיות  שיוכלו  בשביל 
כלכלי,  לעסק  תהפוך  שלא  הכשרות  בשביל 
אחרת",  רבנות  רוצה  אני  הזו  השליחות  בשם 

הוסיף.
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