


במעמד רבנים, חכי"ם ואישי ציבור. שמחת חג עם אמני הזמר

מנחה: יוסי בן עטר
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אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | מדרשת חברון | הכנסת אורחים חברון  

היישוב היהודי

חברון
HEBRON

HEBRON
FUND

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר  אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 
למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

המאסטרו

פרחי ירושלים    נעם מיכאל

איציק
דדיה

ביני
גרשון פרישטטלנדאו

בליווי תזמורת מורחבת

עוזיה
צדוק

אודי דוידי
בשירים מאלבומו החדש

לב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץ50505050
לשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרור

יובל לשחרור יהודה שומרון וירושלים

מיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שני ושלישי

בהופעה נודדת
שלישי טוביה

14:00

חיים ישראל
גדול הזמר המזרחי חסידי

ראשון - רביעי
הפעלות לילדים
סיורים חינם באתרי חברון

הילדים  הפעלות  למתחם  הכניסה 
בתשלום בלבד

   שני ב' דחוה״מ י"ז ניסן 25.4.16 || 13:00-19:00

עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה בימים שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 25-26.4 

להשכרת דוכנים צרו קשר:  052-5802156 יצחק
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ע״ש ר׳ הרשל פינק ז״ל

שידור חי

העצרת המרכזית
לפתיחת שנת היובל לשחרור לב ארץ ישראל

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5.60₪( מגיל 5 ומעלה. 

הסעות בתשלום בהרשמה חובה ייצאו מהמקומות הבאים: אשדוד תחנה מרכזית חדשה 10:00* • באר שבע ע״ב קווי אגד 02-9965333* • בית שמש סופר הצלחה 10:45* • ביתר 052-7662780, 053-3108369* • בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד 
דובק 10:00* • גבעת שמואל רחבת המועצה 7:30 052-2909848 * • הרצליה הגרעין התורני   054-2384174  מאיר • חיפה 052-7640001 ההסעה באחריות המארגן • טבריה - מגדל - יבניאל  054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • טבעון 
 - כפר חסידים 050-6617366* • כפר סבא תחנה מרכזית 10:30 • כפר חב״ד בית מנחם 10:00* • מגדל העמק  יעקב 050-6628005 מוטי 054-9457807 • נצרת עלית - יוקנעם 054-8451133* ההסעה באחריות המארגון • נתניה רח’ פינסקר, 
 ליד התחנה המרכזית 8:30 053-7740626 או דרך האתר* • עפולה 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן* • פתח תקוה רחבת העירייה 10:00* • צפת  קרית חב”ד 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן* • קריות 054-8035448 
רכסים  •  *10:00 יעקב  פינת  הרצל  רחובות   •   *050-8613146  10:00 לציון  ראשון   •  *055-6650717  ,055-6634825  10:00 חב”ד  הכנסת  בית  מלאכי  קרית   •  *050-6617366 אתא  קרית   *04-8735448 

050-6617366* • רעננה יד לבנים 10:00* תל אביב 050-7500601 דרך הכותל וקבר רחל ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 



וג'ל ג'ילט קיים בספריי, סטיק מתקדם  דאודורנט 

עם הדאודורנט של ג’ילט 
אפשר לשמוח בכל הכח!

עוזר  ג'ילט  של  הדאודורנט 
שעות  24 מעל  ריח  למנוע 
בזכות טכנולוגיית המיקרו-קפסולות 

הסופגת ומנטרלת ריחות רעים





היחידה לחינוך חרדי
ותרבות מורשת ישראל

שמחת יו"ט רגשית
בזיץ מיוחד

הציבור הנכבד מוזמן להשתתף

לכבוד בני הישיבות עמלי התורה

הרב 
מוטי שטיימץ

רובי בנט

המעמד יתקיים במוצאי יו"ט ראשון של פסח
בבית הכנסת חניכי הישיבות, רח' מוסטבי, בשעה 21:15

עם בעל הרגש המיוחד

בליווי תזמורתו של

הנשים מתרכזות באולם ביהכ"נ, קומת קרקע
האירוע יועבר במעגל סגור





רשימת התרופות הינה פרי עבודת הוועדה המשותפת לכל מערכות הכשרות בארץ 
בראשות הרבנים הראשיים לישראל בניהולו של רב הכללית - הרב מנחם לפקיבקר.

בברכת והסירותי מחלה מקרבך
המחלקה לדת וכשרות

*2701 | 03-7471818
המוקד יפעל החל מר״ח ניסן תשע״ו ועד לאחר חג הפסח

כללית שמחה לבשר כי החל משנה זו יעמוד לרשותכם 
מוקד טלפוני ממוחשב וחדשני 

לבירור אודות כשרות התרופות לפסח. לצורך קבלת המידע יש לומר את 
שם התרופה והמערכת תענה את התשובה המבוקשת 24 שעות ביממה!

חדש!
השנה 

מקדימים 
תרופה
*2701



ראש העיר פתח תקווה איציק ברוורמן בראיון חגיגי ל'השבוע בפתח תקווה'

מאת: אהרן נצר

שנתיים  כמעט  מציינים  אנו  אלו  בימים 
איציק  עו"ד  העיר  ראש  של  לכהונתו  וחצי 
את  עשה  ברוורמן  העיר.  כראש  ברוורמן 
אותו  להכיר  שלמד  והציבור  יאומן,  הבלתי 
אותו  הכתיר  הבחירות,  מערכת  במהלך 

לראשות העיר פתח תקווה. 
מרתקת,  לשיחה  נפגשנו  הפסח  חג  ערב 
היטב  שולט  ברוורמן  לפניכם.  שמובאת 
השונים  ובמגזרים  המורכבת  בעיר  בנעשה 
העיר  ראש  אותו.  להפתיע  קשה  וצרכיהם. 
שטח באופן ברור את חזונו שעיקרו חינוך, 
העיר,  רחבי  בכל  עירוניות  תשתיות  פיתוח 
ויצירת  התעשייה  אזורי  והרחבת  פיתוח 
מקומות עבודה, פיתוח מרכז העיר והשכונות 
הותיקות, השקעה בתרבות לגווניה השונים, 
וכמובן שמירה על מרקם החיים המשותפים 
לכל רובדי האוכלוסייה וכל המגזרים על אף 

המורכבות הרבה שבדבר.
ראש העיר, שהתבשר לאחרונה על זכייתה 
של העיר פתח תקווה בפרס החינוך הארצי 
היישובי, פרס יוקרתי המהווה גאווה גדולה 
נינוח  נראה  בראשה,  ולעומד  לעיר  מאוד 

במהלך הריאיון.
מה  ברוורמן,  איציק  עו"ד  העיר,  ראש 

שלומך?
כותרת  לך  יש  כבר  הנה,  השם.  "ברוך 

חיובית"...
הקדנציה  במחצית  היום  עומדים  אנחנו 
שלך, פרק זמן מכובד לתת הערכה כללית 

לכהונתך. איך אתה מסכם?
עובד  כשאתה  מהר  עובר  הזמן  "האמת, 
קשה,  עובדים  שלי  הצוות  וכל  אני  קשה. 
מה  את  לעשות  גדולה  הנאה  זו  ובהחלט 
שאנחנו עושים על אף הקשיים והמורכבויות, 

ובעיקר כשפירות ההשקעה נראים לעין". 
בפרס  תקווה  פתח  זכתה  אלו  בימים 
מזל  הארצי".  החינוך  "פרס  של  היוקרתי 

טוב!
בבשורה  התבשרנו  לאחרונה  "אכן. 
המאוד מאוד משמחת על זכייתה של העיר 
זהו  הארצי.  החינוך  בפרס  תקווה  פתח 
הוכרזה  תקווה  ופתח  מאוד,  יוקרתי  פרס 

והמושקע  ביותר  הטוב  החינוך  בעלת  כעיר 
ביותר בארץ. הפרס לא ניתן רק על המערכת 
המערכת.  מכלול  כל  על  אלא  הפורמאלית, 
החינוך,  משרד  סמנכ"לית  בראשות  הועדה 
עפ"י  פתח-תקוה  בעיר  שבחרה  זו  היא 
שנקבעו  והברורים  הקשים  הקריטריונים 

לבחירת העיר הזוכה.
והעבודה  ההשקעה  בפירות  "מדובר 
ציון  זהו  האחרונות.  בשנים  שלנו  העצומה 
המורות,  למנהלים,  ביותר  מהותי  לשבח 
בתי  צוותי  המתנדבים,  הסייעות,  הגננות, 
העירייה  לעובדי  וכמובן  ההורים  הספר, 
ואגפי  מינהל  מנהלי  ובראשם  המסורים 
שעושים  תקווה,  פתח  בעירית  החינוך 
לילות כימים בדבר החשוב והיקר לנו מכל, 
חינוך ילדינו. כולנו בתחושת גאווה וסיפוק 

עצומה".
החינוך  במערכת  גם  היא  ההתפתחות 

הדתי/חרדי?
הדתיים.  במגזרים  גם  כן,  "בהחלט 
העיר  לראשות  נבחרתי  מאז  וחצי  בשנתיים 
בנינו מעונות יום, גני ילדים ובתי ספר בכל 
היד  ועוד  הדתיים,  במגזרים  וגם  המגזרים 
מאז  האחרונות  בשנתיים  לשמחתי,  נטויה. 
המודעות  את  להכניס  הצלחתי  שנבחרתי, 
שדי  החרדי  למגזר  גם  המיוחד  החינוך  של 
דחק בעבר את הנושא לשוליים והיום מכיר 
ובתי  שלמה  מערכת  יש  הנושא.  בחשיבות 
ספר וגנים העוסקים בקידום ותמיכה בילדים 
מתחרה  אין  המיוחד.  לחינוך  הנדרשים 

לפתח תקווה במענה לאוכלוסייה הזו.
"אנחנו מונעים נשירה של תלמידים יותר 
מכל עיר אחרת. אלו ילדים שצריכים תמיכה 
כאן  ואנחנו  יגיעו,  לאן  תדע  לך  ובלעדיה 
אומרים,  חז"ל  איך  עוצמה.  עם  בשבילם 
'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל 
עולם מלא'. אנחנו מצילים עולמות, ורואים 

תוצאות".

 לא בוצע קיצוץ בחינוך החרדי

התמיכות  בתקציב  קיצוץ  בוצע  האם 
למערכת החינוך החרדית/דתית?

"לא, לא בוצע שום קיצוץ! נעשו פעולות 
ונבדקות הוצאות שהוצאו מעבר  התייעלות 
שלא  תקציב  סעיפי  כן  כמו  בדין.  לקבוע 
למקומות  הוסטו  האחרונות  בשנים  נוצלו 
נובעת  ומכאן  החינוך  במערכת  אחרים 
החינוך  מערכת  בפועל  הקיצוץ.  תחושת 
ארצי  סמל  ולהיות  להוביל  תמשיך  בפ"ת 
נפש.  לכל  ושווה   חדשני  יעיל,  לחינוך 
בנחרצות אני אומר לך: אין אצלי שום הבדל 
כלל וכלל בין תושבי העיר - דתיים, חרדים 
לי  וחשוב  יקר  השיוויון  דתיים.  שאינם  או 

מאוד!".
אבל העיר גדלה, אז גם הארנונה גדלה, 

ויש יותר כסף בקופה.
לא  למגורים  ארנונה  טעות.  לאנשים  "יש 
המקומית  הרשות  של  ההשקעה  את  מכסה 
לארנונה  בתמורה  מקבל  תושב  בתושב. 
מעטפת שירותים יקרה מאוד: חינוך, רווחה, 
תשתיות, ניקיון ופינוי אשפה, תרבות על כל 
גווניה, פיתוח, תחזוקה וכו’. אנחנו כעירייה 
ובממוצע  התושב,  את  למעשה  מסבסדים 

שקלים  באלפי  מסובסדת  בעיר  דירה  כל 
הכבדות  ההוצאות  את  שמממן  מה  לשנה. 
ובאזורי התעשיה.  הללו אלו העסקים בעיר 
האיזון  הופר  האחרונות  בשנים  הרב  לצערי 
לתעשייה  הבניה  לבין  למגורים  הבניה  בין 
למסחר, משרדים וכו', דבר שהשפיע לרעה 
ובעקבות  לאחרונה  התקציבי.  המאזן  על 
יש  מאסיבית  והשקעה  עצומים  מאמצים 
אזורי  בהתפתחות  משמעותית  פריחה 
הכותרת  גולת  בעיר.  והתעשייה  המסחר 
'אינטל'  חברת  בחירתה של  היא  עכשיו  עד 
להשקיע כחצי מיליארד ש"ח בבניית מרכז 
 '2 'אזורים  פארק  והקמת  בעיר  פיתוח 

שבנייתו נמצאת בעיצומה.
המרכזית  התחנה  ובניית  תכנון  כן  "כמו 
מרכזית  תחנה  עצומה,  בעלות  החדשה 
גם  המשלבת  מאוד  ומפותחת  איכותית 
מדברים  אנו  סה"כ  רבים.  ומשרדים  עסקים 
ותעסוקה  מסחר  תעשייה  מרכזי  בניית  על 
בהיקף של מאות אלפי מ"ר בשנים הקרובות 
המספרים  את  להגדיל  הרף  ללא  פועל  ואני 

לא בוצע קיצוץ בתקציב החרדי. ברוורמן השבוע באפיית מצות בהדר גנים

בפתח-תקוה12 "ד בד תש"ע 121//1   י"ד בניסן תשע"ו 822/4/16 בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
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

 "אפעל לפתור את מצוקת 
מוסדות החינוך במרכז" 

ראש העיר בראיון חגיגי, מקיף ובלעדי לעיתון "השבוע בפתח תקווה"  מרגיש: "גאווה ושמחה עצומה על 
זכיית העיר פ"ת בפרס היוקרתי לחינוך"  מבהיר: "אמשיך להיאבק ולמנוע את הבניה במתכונת המתוכננת 
במחנה סירקין"  מצהיר: "כל ילדי העיר הם כמו הילדים שלי. מכל המגזרים"  מבטיח: "אפעל לפתור 
את מצוקת מוסדות החינוך במרכז העיר"  נהנה מהפירות: "אינטל ופארק אזורים 2 הם ניצני הפירות של 

המדיניות החדשה"  והחזון:" אמשיך להשקיע בחיזוק ופיתוח התשתיות ויצירת מקומות עבודה"



העירייה  מקבלת  אותם  הכספים  הנ"ל. 
יופנו  והתעסוקה  המסחר  מרכזי  מבניית 
הקרוב  בזמן  וכבר  העיר  תושבי  לטובת 

הדברים יורגשו".
שמתנגד  כמי  מוזכר  שמך  הארץ  בכל 

לבניה. למה?
לתת  היא  שלי  הראשונה  "המחויבות 
מענה ולספק את צרכיהם של תושבי העיר. 
וללא  נרחבים  בהיקפים  מגורים  בניית 
מענה  לתת  לעירייה  תאפשר  לא  תשתית 
לצרכי התושבים החדשים ובסופו של דבר 
מאוד  חשוב  העיר.  בתושבי  יפגע  הדבר 
בניה  התחלות  ישנן  בעיר  ככלל  להדגיש: 
ופועל  עירונית  התחדשות  בעד  ואני  רבות 
תוכניות  מאשרים  אנחנו  אבל  כך.  לצורך 
ופיקוח  בקרה  לאחר  רק  חדשות  בנייה 
לא  לתושבים.  השירותים  מתן  להבטחת 
ראוי  אינו  המקום  אם  בנייה  לאשר  שייך 
חינוך,  מוסדות  חניה.  תשתיות,  מבחינת 
לבנות.  העיקר  לא  וכדו'.  תנועה  עומסי 

חייבים גם איכות חיים". 
מחנה  הפיכת  נגד  מאבק  מנהל  אתה 

סירקין לשכונת מגורים.
פתרונות  מציגה  לא  והמדינה  "מאחר 
סירקין  בבסיס  המבוקש  לבינוי  תחבורה 
ולכל הבנייה הצפויה ביישובים סביב פתח-
תקוה  אני מתנגד לכל יוזמה לבנייה במקום. 
כ-15,000  במקום  ליישב  מבקשת  המדינה 
זו  תושבים.  אלפי  דהיינו עשרות  אב!  בתי 
וזה לא הגיוני בעליל.  ממש עיר בתוך עיר 
תעבורה  פתרונות  מציעה  לא  הממשלה 
ותשתיות. אני מנהל מאבק עיקש במשרדי 
כנגד הבניה  ובכל מקום  הממשלה, בכנסת 
במחנה סירקין, עד היום בהצלחה מרובה. 
ואני  התושבים  כלפי  עיר  כראש  חובתי  זו 

ממלא אותה בנאמנות".
 מה עם פינוי ובינוי? תמ"א 38? טוענים 

בעיר שהקצב לא מספיק טוב...
עונה  הארי",  את  משביע  הקומץ  "אין 
לשאלתי  במענה  אבל  בחיוך.  ברוורמן 
תיקי  עשרות  בפ"ת  כי  העיר  ראש  מבהיר 
מהם  כשרבים  רישוי  בהליכי   38 תמ"א 
- מבהיר  בינוי  פינוי  ואכלוס.  בניה  בשלבי 
ראש העיר- רצויים בכפוף להנחיות היחידה 
תשתיות  הימצאות  שתאשר  האסטרטגית 

חינוך ותעבורה בכל פרויקט. 

 "דלתי פתוחה לכולם"

בבית יעקב בעיר נרשמו כרגע 150 בנות, 
מה  אבל  קראוון,  השנה  הניחה  העירייה 

הפתרון הלאה?
"ישבתי עם נציגי המגזר. אנחנו בודקים 
מספר  יש  הספר.  בית  את  להרחיב  איך 
ההיתכנות  את  בודקים  ואנחנו  אפשרויות 

שלהן".
חשובות  קהילות  בעיר,  קהילות  ישנן 
הצומחות ומתפתחות והמקום צר מלהכיל, 
חשובה  קהילה  אבא,  בית  קהילת  כמו 
שאולי תפונה מהמקום בקרוב. האם ישנו 

פיתרון מעשי בקרוב?
"אני מוקיר כל קהילה וקהילה ועושה ככל 
מלא  שירותים  סל  להעניק  מנת  על  יכולתי 
ונכונים  מעשיים  פיתרונות  עם  יחד  לכולם 
על פי דין. דלתי פתוחה בפני כל הקהילות 

כולל קהילת בית אבא שהזכרת. ללא 
מיטב  של  קהילה  זו  ספק, 

מוזמנים  והם  האנשים 
ואשמח  בפניי  להציג 

מאוד לסייע".
מאמין  אתה  האם 
הכללי,  שהציבור 
הדתי/חרדי  ובפרט 
בבחירות  בך  יבחר 

הבאות?
"בהחלט כן". 

כי?
המון  משקיע  אני  מצוין.  עיר  ראש  "אני 
את  ומרגיש  רואה  שהציבור  מאמין  ואני 
להבין  לנציגי המגזר  זמן   לקח  תראה,  זה. 
אותי ואת דרך העבודה שלי. בלי למה ואיך. 
ברגע שהם הבינו שההתנהלות שונה, אבל 
באה  היא  לכולם.  שווה  היא  חיובית.  היא 
ורצון  טובה  טוב.,מכוונה  מרצון  מאמונה, 
את  הבינו  כשהם  ולתושבים.  לעיר  לתרום 

זה השיתוף פעולה הפך להיות מצויין. 
"אמרתי להם, אתם מדברים על פתרונות 
מידיים ואני מבקש שנסתכל לטווח הארוך. 
מה יהיה מחר? מה יהיה בשנה הבאה? איך 
לא  זה  נכון.  פותרים  ואיך  נכון  מתכננים 
לעוד  במבט  נכון  לתכנן  אלא  לפגוע.  נועד 
עכשיו  בונים  אנו  שנים.   10 ולעוד  שנים   5
העיר  רחבי  בכל  כנסת  ובתי  דת  מוסדות 
ופנאי כמו אולמות  בנוסף לתשתיות חינוך 
ילדים  מעון  חדשים,  מתנ"סים  ספורט, 
מפואר ברחוב מוסטובוי שהיה "תקוע" )צו 
הפסקת עבודה הוצא בעבר למעון ע"י אורי 

אוהד( ועוד ועוד.
כנסת  בתי  ארבעה  יימסרו  "בקרוב 
לתושבים החדשים במתחם נחלים. כמו כן 
תחל בשכונת הדר גנים בניית קאנטרי קלאב 
מקורה.  מהן  אחת  בריכות,  שתי  עם  חדיש 
ייחודי  אקולוגי  אגם  אלי  בימים  בונים  אנו 
המשפט  בית  שליד  הגדול  הפארק  ליד 
בזמן  ייחשף אליהם  ועוד דברים שהציבור 
של  בנייתם  את  גם  להזכיר  צריך  הקרוב. 
חברון  יוצאי  בשכונת  הכנסת  בתי  שלושת 
מרגיש  ואני  העיר.  וברחבי  הדר  שבגני 
נפלא עם הציבור הדתי לגווניו כמו עם כלל 

תושבי העיר. 
חזון  בשכונת  הכנסת  בית  את  "בנינו 
זה היה תקוע 15 שנה. אני, ביחד  עובדיה. 
מועצה  חברי  השונים,  הציבור  נציגי  עם 
לפתרון,  הדברים  את  הבאתי  ואחרים, 
בשותפות, ביחד. דברים שלא נעשו בשנים 
תוף  פתרנו  הגניזה  בעיית  את  גם  קודמות. 
הראשי  הרב  כבוד  עם  מלא  פעולה  שיתוף 
בתדירות  נפגש  אני  אתו  הלוי  מיכה  הרב 
גבוהה, ועם ראשי המועצה הדתית. כשאני 
מבין צורך ציבורי חשוב אני נרתם, כמו בכל 
לעשות  הצלחנו  הפעולה  בשיתוף  נושא. 
גאה  ואני  לפניי,  עשה  לא  שאיש  דברים 
ושמח על כך. אני לא מסתכל לשנה הבאה 
שיהיו  מסתכל  אני  הבאות.  לבחירות  או 
ולנכדים  שלנו  לילדים  יותר  טובים  חיים 

שלנו. זה מה שחשוב לי ועל זה אני עובד.
אנשים  מופלאה,  בעיר  "התברכנו 
התברך  וחרדי  הדתי  הציבור  נפלאים. 
בנציגים טובים. ואני יחד עם נציגי הציבור 
לאפשר  שניתן  ככל  עושים  והחרדי  הדתי 

כאן חיים טובים יותר, באמת ובאמונה".
 מה אתה מאחל לנו לקראת חג הפסח?

מאחל  "אני 
חג  לכולנו 
כשר  פסח 
ושמח, הרבה 
ת  ו א י ר ב
ך  ש מ ה ו
ה  י י ש ע
ה  ב ו ט
העיר  למען 

ותושביה".

מניין שני
לתפילת שחרית

הננו להודיע לציבור הנכבד כי
 מתקיים

בית מדרש חניכי הישיבות
קהל עדת יעקב

רח‘ מוסטווי 11 פתח תקוה

מידי יום חול גם בחוהמ“פ
בשעה 8:10 בדיוק

הציבור מוזמן
בפתח-תקוה12    י"ד בניסן תשע"ו 922/4/16

מוהליבר 3 פתח תקווה, טל. 03-6040800

מחליפים זהב ישן בחדש

מבצעים תיקונים במקום

אישית בהזמנה  תכשיט 

תתחדשו לחג...
יהלומי קוראייב מאחלת לכם חג שמח

ומזמינה אתכם לבחור תכשיט לחג
מקולקציית החגים המדהימה והמגוונת 

של תכשיטי זהב ויהלומים

50%
הנחה

מבצע
עד

ח 
חג פס

ר ושמח
כש

נו 
תי

חו
קו

 לל

ל!
ת ישרא

ולכל בי



בפתח-תקוה10        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16

מעמד חיזוק מרגש בכנס אבות ובנים 
מאות תלמידים המשתתפים בפעילות 'אבות ובנים' בפתח תקווה הגיעו לאירוע המיוחד והמרגש בהיכל התרבות ביום ראשון 

 נציגי הציבור מ"מ רה"ע אוריאל בוסו ויו"ר האגף לחינוך תורני הרב אליהו גינת פרסו את חסותם על כל הערב כולו 
והעניקו פרס הוקרה אישי ומכובד לכל הרכזים בכל הסניפים 

מאת: אהרן נצר

וששה  בעשרים  הרשומים  תלמידים  מאות  משבע  למעלה 
ביום  הגיעו  תקווה,  פתח  העיר  רחבי  בכל  ובנים  אבות  סניפי 
לכנס  בעיר  הגדול  העירוני  התרבות  להיכל  האחרון  ראשון 
התורה'  'עמלי  הצאן  צעירי  את  להוקיר  שנועד  ומרגש  חיזוק 
באחת  בשבתו  שבת  מידי  בקביעות  להשתתף  מגיעים  אשר 
לחינוך  האגף  ידי  על  שהוקם  ובנים'  'אבות  של  מהמסגרות 

ותרבות תורניים בראשותו של הרב אליהו גינת הי"ו.
כבר משעות אחר הצהרים המוקדמות התמלא האולם כולו, 
ולאחר תפילת מנחה הועלתה על הבמה הצגה מחזקת של עופר 
הלוי ושות' אשר המחישה במדויק את מעלתו של חבר ומיהו 
החבר האמיתי באמת. במשך שעה ארוכה ויותר נהנו הילדים 

מקטעי אומנות ושמחה שהעניקו המציגים במיוחד לערב זה.
משה'  'פאר  ישיבות  ראש  שליט"א  פינטו  משה  רבי  הגאון 
אטיאס  בנימין  רבי  הגאון  העיר  של  הספרדי  הראשי  ורבה 
שליט"א בירכו את האבות והתלמידים והאריכו בדבריהם על 
זו,  ייחודית  במסגרת  קבועה  השתתפות  של  העצומה  המעלה 
אשר גם מעמיקה את הקשר הרוחני שיש בין האבות לתלמידים 

וגם גורמת לילדים להיות מונחים טוב יותר בלימודים.
שעה  במשך  נכח  אשר  ברוורמן  יצחק  עו"ד  העירייה  ראש 
ארוכה בערב, לא יכל להסתיר את התרגשותו מהאירוע המרגש 
ואמר: "זו זכות גדולה בשביל העיר פתח תקווה שכל כך הרבה 
ילדים מחונכים בצורה כזו נפלאה ומעמיקים את הקשר החם 

שיש ביניהם להורים".
האגף  ויו"ר  בוסו  אוריאל  הרב  רה"ע  מ"מ  הציבור  נציגי 
לכל  מלאים  שותפים  אשר  גינת  אליהו  הרב  תורני  לחינוך 
תהליך היווצרותו של הארגון הגדול, פרסו את חסותם על כל 

הערב כולו והעניקו פרס הוקרה אישי ומכובד לכל הרכזים בכל 
הסניפים אשר משקיעים מידי שבת את המיטב כדי שהלימוד 
יהיה מוצלח ומסודר. גם הילדים לא קופחו ומחזור של פסח 

עם הקדשה אישית הוענק לכל מאות המשתתפים בערב זה.
תזמורתם של יואלי ורולי דיקמן העניקו הופעה מליאה על 
הבמה בשיתוף כל האבות והבנים ולקול צלילי התזמורת קמו 
המשתתפים ממקומם ורקדו יחד עם הרבנים הגאונים שליט"א 

ונציגי הציבור.
כל  בין  הגרלות  כמובטח  התקיים  הערב  של  סיומו  לקראת 
במשך  שאספו  ההגרלה  כרטיסי  את  הביאו  אשר  התלמידים 
אחד  קיבל  הראשון  הפרס  את  כאשר  האחרונה,  שנה  החצי 
חינם לקברות הצדיקים בחו"ל. כמו"כ  האבות: כרטיס טיסה 
ש"ס  של  סטים  ש"ס,  של  שלימים  סטים  בהגרלה  הוענקו 

מצלמות  חשמליים,  אופנים+אופנים  זוגות  חמשה  משניות, 
ספרים  לחנויות  זיכויים  הארץ,  בשמי  טיסות  יוקרתיות, 

ולחנויות משחקים, ועוד.
בהמשך הערב הגיעו לאולם מאות בחורי ישיבות בין הזמנים 
המשתתפים בימים אלו בסניפים הפזורים שהוקם על ידי האגף 
לחינוך תורני, ונציגי הציבור הרב גינת והרב בוסו העניקו גם 
להם בהגרלה תו זיכוי חינם ברשת הכובעים ברון + תו זיכוי 
הפרס  כאשר  כספיות  מילגות  של  פרסים  וכן  חליפה  לקניית 
זאת  המשפחה,  לכל  במירון  משפחתי  ...צימר  היה  הראשון 
דווקא  התורה  לימוד  בעסק  בעול'  'נשיאתם  על  הוקרה  כאות 

בימים אלו של חודש פגרת ניסן.
לבתיהם  הנוכחים  התפזרו  בלילה   10:00 השעה  לאחר 
מלאים בשמחה והתרגשות על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם 

בשותפות כה חשובה בערב זה.

ערב החיזוק המרגש

כתוב שיש כאן
מתח גבוה..

שקע, למה
אתה מתוח?

ִּתְהיּו ְּבטּוִחים, ִעם ַחְׁשָמל ֹלא ִמְתַעְסִקים
חּוץ: ְּבִטיחּות ַּבַחְׁשָמל ּבַָ

ל.   ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְׁשמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.   ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְׁשמַָ

ל ָּפרּוץ, ָׁשבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְוִּחים    ִאם ִנְתָקִלים ְּבאָֹרון ַחְׁשמַָ
     ְלֵׁשרּות 103, מְַשִגּיִחים ֶׁשִאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים 

ל.     ַלֶּטְכַנאי ֶׁשל ֶחְבַרת ַהַחְׁשמַָ

ל ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחִיּים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְׁשמַָ   חּוט ַחְׁשמַָ
ל       ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְּׁשִרים 103 ְלֶחְבַרת ַהַחְׁשמַָ

ַּבְּסִביָבה.     ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי ׁשֶַַ

ל.   יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַּבֲחרּו ָמקֹום ְמֻרָחק ִמִּמְתְקֵני ַחְׁשמַָ

חשמל זה לא משחק ילדים!



למידע נוסף:

הביקור במוקד כרוך בהשתתפות עצמית

פסח כשר ושמחצוות מרפאות כללית מאחל לתושבי בני ברק

כל המרפאות תהיינה פתוחות משעה 8:00 עד השעה 13:00, אחה״צ המרפאות תהיינה סגורות.

שעות פעילות בחול המועד:

מוקד טרם: רח׳ ז'בוטינסקי 160 | טל׳: 1-599-520-520

מוקד לרפואה דחופה בשבת וחג *

ביקור בשבת/חג השתתפות הלקוח ב - 43 ₪ משעה 14:00 בערב שבת/חג ועד יום א' 
בשעה 06:00. בימי חול המועד בזמן סגירת המרפאות של הכללית השתתפות הלקוח - 86 ₪
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מאת: אהרן נצר

למעלה משבע מאות תלמידים הרשומים 
בכל  ובנים  אבות  סניפי  וששה  בעשרים 
רחבי העיר פתח תקווה, הגיעו ביום ראשון 
הגדול  העירוני  התרבות  להיכל  האחרון 
בעיר לכנס חיזוק ומרגש שנועד להוקיר את 
מגיעים  אשר  התורה'  'עמלי  הצאן  צעירי 
להשתתף בקביעות מידי שבת בשבתו באחת 
מהמסגרות של 'אבות ובנים' שהוקם על ידי 
האגף לחינוך ותרבות תורניים בראשותו של 

הרב אליהו גינת הי"ו.
המוקדמות  הצהרים  אחר  משעות  כבר 
מנחה  תפילת  ולאחר  כולו,  האולם  התמלא 
הועלתה על הבמה הצגה מחזקת של עופר 
את  במדויק  המחישה  אשר  ושות'  הלוי 
מעלתו של חבר ומיהו החבר האמיתי באמת. 
הילדים  נהנו  ויותר  ארוכה  שעה  במשך 
המציגים  שהעניקו  ושמחה  אומנות  מקטעי 

במיוחד לערב זה.
ראש  שליט"א  פינטו  משה  רבי  הגאון 
הספרדי  הראשי  ורבה  משה'  'פאר  ישיבות 
אטיאס  בנימין  רבי  הגאון  העיר  של 
והתלמידים  האבות  את  בירכו  שליט"א 
העצומה  המעלה  על  בדבריהם  והאריכו 
זו,  ייחודית  של השתתפות קבועה במסגרת 
אשר גם מעמיקה את הקשר הרוחני שיש בין 
האבות לתלמידים וגם גורמת לילדים להיות 

מונחים טוב יותר בלימודים.
אשר  ברוורמן  יצחק  עו"ד  העירייה  ראש 
יכל  לא  בערב,  ארוכה  שעה  במשך  נכח 
המרגש  מהאירוע  התרגשותו  את  להסתיר 
פתח  העיר  בשביל  גדולה  זכות  "זו  ואמר: 
תקווה שכל כך הרבה ילדים מחונכים בצורה 
כזו נפלאה ומעמיקים את הקשר החם שיש 

ביניהם להורים".
נציגי הציבור מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו 
גינת  אליהו  הרב  תורני  לחינוך  האגף  ויו"ר 
אשר שותפים מלאים לכל תהליך היווצרותו 

על  חסותם  את  פרסו  הגדול,  הארגון  של 
אישי  הוקרה  פרס  והעניקו  כולו  הערב  כל 
אשר  הסניפים  בכל  הרכזים  לכל  ומכובד 
כדי  המיטב  את  שבת  מידי  משקיעים 
יהיה מוצלח ומסודר. גם הילדים  שהלימוד 
הקדשה  עם  פסח  של  ומחזור  קופחו  לא 
אישית הוענק לכל מאות המשתתפים בערב 

זה.
העניקו  דיקמן  ורולי  יואלי  של  תזמורתם 
כל  בשיתוף  הבמה  על  מליאה  הופעה 
קמו  צלילי התזמורת  ולקול  והבנים  האבות 
המשתתפים ממקומם ורקדו יחד עם הרבנים 

הגאונים שליט"א ונציגי הציבור.
לקראת סיומו של הערב התקיים כמובטח 
את  הביאו  כל התלמידים אשר  בין  הגרלות 
שנה  החצי  במשך  שאספו  ההגרלה  כרטיסי 
קיבל  הראשון  הפרס  את  כאשר  האחרונה, 
לקברות  חינם  טיסה  כרטיס  האבות:  אחד 
בהגרלה  הוענקו  כמו"כ  בחו"ל.  הצדיקים 
ש"ס  של  סטים  ש"ס,  של  שלימים  סטים 
אופנים+אופנים  זוגות  חמשה  משניות, 
חשמליים, מצלמות יוקרתיות, טיסות בשמי 
ולחנויות  ספרים  לחנויות  זיכויים  הארץ, 

משחקים, ועוד.
בהמשך הערב הגיעו לאולם מאות בחורי 
ישיבות בין הזמנים המשתתפים בימים אלו 
האגף  ידי  על  שהוקם  הפזורים  בסניפים 
לחינוך תורני, ונציגי הציבור הרב גינת והרב 
בוסו העניקו גם להם בהגרלה תו זיכוי חינם 
לקניית  זיכוי  תו   + ברון  הכובעים  ברשת 
כספיות  מילגות  של  פרסים  וכן  חליפה 
כאשר הפרס הראשון היה ...צימר משפחתי 
במירון לכל המשפחה, זאת כאות הוקרה על 
'נשיאתם בעול' בעסק לימוד התורה דווקא 

בימים אלו של חודש פגרת ניסן.
התפזרו  בלילה   10:00 השעה  לאחר 
הנוכחים לבתיהם מלאים בשמחה והתרגשות 
על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם בשותפות 

כה חשובה בערב זה.

מעמד חיזוק מרגש 
בכנס אבות ובנים 

מאות תלמידים המשתתפים בפעילות 'אבות ובנים' בפתח 
תקווה הגיעו לאירוע המיוחד והמרגש בהיכל התרבות 
ביום ראשון ● נציגי הציבור מ"מ רה"ע אוריאל בוסו 
ויו"ר האגף לחינוך תורני הרב אליהו גינת פרסו את 
חסותם על כל הערב כולו והעניקו פרס הוקרה אישי 

ומכובד לכל הרכזים בכל הסניפים 

הראשל"צ הגר"י יוסף בערב החיזוק המרגש



אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

גם לגווןעל הכל ולדעת כשצריך,למשפחה, לשדרג, לחשובלהיות אמא זה לפרגן

מגוון רחב של יוגורטים טעימים ובריאים
לכל המשפחה גם בפסח

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

דנונה – יש הרבה טעמים לחגוג בפסח!

כשר לפסח
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איציק ברוורמן ראש העיר  |  אבי בלושטיין חבר הנהלת העיר וראש האגף לתרבות תורנית |  נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

שיעורים בחג הפסח 
בבית הכנסת "היכל מאיר" רחוב טרומפלדור

 בחג ראשון שבת ט"ו ניסן 
עם ד"ר בועז שפיגל

בבית הכנסת "מקור חיים" רחוב פרנקפורטר 11 
בשעה 18:30 מנחה ולאחריה שיעור

 בשבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן 
 עם הרב יהונתן אדואר 

בנושא: יציאת מצרים בלילות
בשעה 17:40 מנחה ולאחריה שעור 

 ביום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן
עם הרב מיכה הלוי

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור
 בשבת פרשת "אמור" כ"ב ניסן 

 שיעור עם הרב שלמה דיכובסקי 
בנושא: ספירת העומר

מנחה ולאחריה בשעה  19:00 

בלבוסטה 
סדנת לחמים עם השף והקונדיטור עודד פישר
אי"ה ביום רביעי כ"ו ניסן 4.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן
 השתתפות  65 ₪

הרשמה מראש חובה ! 
יפי 054-4702819,  בית לאה 9041547

 דרשות בענייני דיומא 
בהלכה ובאגדה

שיעורי הרב הראשי הרה"ג מיכה הלוי שליט"א 

 יום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן 
בבית הכנסת "קהילות ישראל" 
רחוב שולזינגר 5 בשעה 18:00 

בבית הכנסת "מקור חיים" 
 רחוב פרנקפורטר 11 

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור

 הקבלת פני רבו - מוצאי חג ראשון י' ניסן 
בבית הכנסת "ניגוני חיים" 
רחוב ויצמן 45 בשעה 21:00 

 שירת הים - ליל שביעי של פסח יום חמישי כ' ניסן   
בבית הרב רחוב מקליס 3 בשעה 22:00 

 שביעי של פסח יום שישי כ"א ניסן 
 בית הכנסת "זכור לאברהם" 

רחוב מנחם בגין 81 בשעה 17:30

 איסרו חג שבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן  
בבית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6 בשעה 

18:55 מנחה ולאחריה שיעור

        חמישים פלוס
מסגרת חברתית לגילאי חמישים + 

עם דורית בר כהן 
בנושא: משואה לתקומה 

הישרדותם של הילדים ממשפ' קאן מהולנד
אי"ה ביום שני כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן 
   השתתפות  20 ₪    הפעילות  לגברים ונשים

מדרשת נשים אור דניאל 
שיעורי בוקר 

בבית הכנסת "נעם" רחוב סנדרוב פינת היבנר
אי"ה ביום שלישי כ"ה ניסן 3.5.16 

9:30 הרב ארי לנדא
11:00 הרב מרדכי גרינברג

זוגיות ומשפחתיות 
סדרת שיעורים לזוגות נשואים מבית בנין שלם עם הרב אוהד תירוש

5 מפגשים בימי שלישי ט' אייר – ח' סיוון 21:00-22:30 
בבית הכנסת "ארזי הלבנון" שכונת נווה גן 

 יחיד 175 ₪ , לזוג 320 ₪    מחיר מלא: יחיד 215 ₪ לזוג 380 ₪   
הרשמה עד כ"ה ניסן. לפרטים והרשמה 02-6271525, 052-6070373

ערב שירה ופיוט 
ביום שלישי י"ח בניסן בבית הכנסת "קיבוץ גלויות"

רח' אורלוב 4 בשעה 19:45

משואה לתקומה
אי"ה ביום חמישי כ"ז ניסן 5.5.16 בשעה 20:00 

במתחם ה"גולה" רחוב שמואל הנגיד 7 
 בהשתתפות : הרב חגי גרוס, משה פלדמר, 

אמיר השכל, שושנה פרגו 
חניכי תנועות הנוער 

ליווי מוסיקלי אודי אולמן 
בשיתוף הפורום הדתי לאומי

נשיר ונזכור יחד את גיבורי לוחמי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
19:30 התכנסות  |  19:45 נעילת דלתות  |  20:00 פתיחה – צפירה 

דברים לזכרם:
אלון כרמלי על בנו שון הי"ד שנפל במבצע "צוק איתן" 

בת שבע הופרט על בנה דרור וינברג הי"ד שנפל בחברון 

נגינה ושירה ארז לב ארי
דברים: 

הרב מיכה הלוי הרב הראשי לפתח תקוה 
הרב גולן דיעי ראשי ישיבת "צביה" פתח תקוה 

מנחה: הרב אייל ורד 
במהלך הערב מצגות וסרטים לזכרם 

זוכרים ושרים בתקווה
אולם שרת, בניין העיריה, אי"ה ביום שלישי, ב' אייר תשע"ו 10.5.16

אי"ה ביום רביעי ג' אייר תשע"ו 11.5.16, בשעה 19:15 
בית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 

שיחה מפי הרבנים הראשיים לפתח תקוה    19:15
הרב בנימין אטיאס      הרב מיכה הלוי    

19:45   תפילה חגיגית עם החזן מאיר נגה
ריקוד דגלים לעבר הבמה המרכזית    20:45

במת שמחה והרקדה –  בכיכר המייסדים רחוב חיים עוזר    

עם החזן יעקב מוצן
בליווי מקהלת "קולות מן השמים" בניצוחו של רפאל ביטון 

 אי"ה בשבת פרשת "אמור", 
ה'- ו', אייר תשע"ו, 13-14.5.16 

בבית הכנסת הגדול, רחוב חובבי ציון 37 
קבלת שבת  18:45       שחרית   8:00

חגיגת העצמאות המרכזית 
לציבור הדתי 

תזמורת "הלהקה של נתנאל קופרמן"
שולי רנד

שבת חזנות והודיה 
שבת עצמאות

בברכה
עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר                 אבי בלושטיין ראש האגף לתרבות תורנית

הפקה משותפת האגף לתרבות תורנית וישיבת "צביה" פתח תקוה 
הכניסה עם הזמנות בלבד. להשיג באגף לתרבות תורנית החל מיום שני, כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 8:00 , 03-9052455

הזמנת כרטיסים במכירה מוקדמת:
 03-5359963, באתר ה"גולה"

ריבו מימונה עם ישי 
אי"ה במוצאי שבת כ"ב ניסן 30.4.16 

הופעה ראשונה 21:00 
הופעה שניה  22:30 

שמואל הנגיד 7 פ"ת

&85&90 &80

חג פסחמידעון האגף לתרבות התורנית

חג כשר ושמח! 
 מצוות האגף לתרבות תורנית

איציק ברוורמן ראש העיר  |  אבי בלושטיין חבר הנהלת העיר וראש האגף לתרבות תורנית |  נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

שיעורים בחג הפסח 
בבית הכנסת "היכל מאיר" רחוב טרומפלדור

 בחג ראשון שבת ט"ו ניסן 
עם ד"ר בועז שפיגל

בבית הכנסת "מקור חיים" רחוב פרנקפורטר 11 
בשעה 18:30 מנחה ולאחריה שיעור

 בשבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן 
 עם הרב יהונתן אדואר 

בנושא: יציאת מצרים בלילות
בשעה 17:40 מנחה ולאחריה שעור 

 ביום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן
עם הרב מיכה הלוי

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור
 בשבת פרשת "אמור" כ"ב ניסן 

 שיעור עם הרב שלמה דיכובסקי 
בנושא: ספירת העומר

מנחה ולאחריה בשעה  19:00 

בלבוסטה 
סדנת לחמים עם השף והקונדיטור עודד פישר
אי"ה ביום רביעי כ"ו ניסן 4.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן
 השתתפות  65 ₪

הרשמה מראש חובה ! 
יפי 054-4702819,  בית לאה 9041547

 דרשות בענייני דיומא 
בהלכה ובאגדה

שיעורי הרב הראשי הרה"ג מיכה הלוי שליט"א 

 יום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן 
בבית הכנסת "קהילות ישראל" 
רחוב שולזינגר 5 בשעה 18:00 

בבית הכנסת "מקור חיים" 
 רחוב פרנקפורטר 11 

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור

 הקבלת פני רבו - מוצאי חג ראשון י' ניסן 
בבית הכנסת "ניגוני חיים" 
רחוב ויצמן 45 בשעה 21:00 

 שירת הים - ליל שביעי של פסח יום חמישי כ' ניסן   
בבית הרב רחוב מקליס 3 בשעה 22:00 

 שביעי של פסח יום שישי כ"א ניסן 
 בית הכנסת "זכור לאברהם" 

רחוב מנחם בגין 81 בשעה 17:30

 איסרו חג שבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן  
בבית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6 בשעה 

18:55 מנחה ולאחריה שיעור

        חמישים פלוס
מסגרת חברתית לגילאי חמישים + 

עם דורית בר כהן 
בנושא: משואה לתקומה 

הישרדותם של הילדים ממשפ' קאן מהולנד
אי"ה ביום שני כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן 
   השתתפות  20 ₪    הפעילות  לגברים ונשים

מדרשת נשים אור דניאל 
שיעורי בוקר 

בבית הכנסת "נעם" רחוב סנדרוב פינת היבנר
אי"ה ביום שלישי כ"ה ניסן 3.5.16 

9:30 הרב ארי לנדא
11:00 הרב מרדכי גרינברג

זוגיות ומשפחתיות 
סדרת שיעורים לזוגות נשואים מבית בנין שלם עם הרב אוהד תירוש

5 מפגשים בימי שלישי ט' אייר – ח' סיוון 21:00-22:30 
בבית הכנסת "ארזי הלבנון" שכונת נווה גן 

 יחיד 175 ₪ , לזוג 320 ₪    מחיר מלא: יחיד 215 ₪ לזוג 380 ₪   
הרשמה עד כ"ה ניסן. לפרטים והרשמה 02-6271525, 052-6070373

ערב שירה ופיוט 
ביום שלישי י"ח בניסן בבית הכנסת "קיבוץ גלויות"

רח' אורלוב 4 בשעה 19:45

משואה לתקומה
אי"ה ביום חמישי כ"ז ניסן 5.5.16 בשעה 20:00 

במתחם ה"גולה" רחוב שמואל הנגיד 7 
 בהשתתפות : הרב חגי גרוס, משה פלדמר, 

אמיר השכל, שושנה פרגו 
חניכי תנועות הנוער 

ליווי מוסיקלי אודי אולמן 
בשיתוף הפורום הדתי לאומי

נשיר ונזכור יחד את גיבורי לוחמי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
19:30 התכנסות  |  19:45 נעילת דלתות  |  20:00 פתיחה – צפירה 

דברים לזכרם:
אלון כרמלי על בנו שון הי"ד שנפל במבצע "צוק איתן" 

בת שבע הופרט על בנה דרור וינברג הי"ד שנפל בחברון 

נגינה ושירה ארז לב ארי
דברים: 

הרב מיכה הלוי הרב הראשי לפתח תקוה 
הרב גולן דיעי ראשי ישיבת "צביה" פתח תקוה 

מנחה: הרב אייל ורד 
במהלך הערב מצגות וסרטים לזכרם 

זוכרים ושרים בתקווה
אולם שרת, בניין העיריה, אי"ה ביום שלישי, ב' אייר תשע"ו 10.5.16

אי"ה ביום רביעי ג' אייר תשע"ו 11.5.16, בשעה 19:15 
בית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 

שיחה מפי הרבנים הראשיים לפתח תקוה    19:15
הרב בנימין אטיאס      הרב מיכה הלוי    

19:45   תפילה חגיגית עם החזן מאיר נגה
ריקוד דגלים לעבר הבמה המרכזית    20:45

במת שמחה והרקדה –  בכיכר המייסדים רחוב חיים עוזר    

עם החזן יעקב מוצן
בליווי מקהלת "קולות מן השמים" בניצוחו של רפאל ביטון 

 אי"ה בשבת פרשת "אמור", 
ה'- ו', אייר תשע"ו, 13-14.5.16 

בבית הכנסת הגדול, רחוב חובבי ציון 37 
קבלת שבת  18:45       שחרית   8:00

חגיגת העצמאות המרכזית 
לציבור הדתי 

תזמורת "הלהקה של נתנאל קופרמן"
שולי רנד

שבת חזנות והודיה 
שבת עצמאות

בברכה
עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר                 אבי בלושטיין ראש האגף לתרבות תורנית

הפקה משותפת האגף לתרבות תורנית וישיבת "צביה" פתח תקוה 
הכניסה עם הזמנות בלבד. להשיג באגף לתרבות תורנית החל מיום שני, כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 8:00 , 03-9052455

הזמנת כרטיסים במכירה מוקדמת:
 03-5359963, באתר ה"גולה"

ריבו מימונה עם ישי 
אי"ה במוצאי שבת כ"ב ניסן 30.4.16 

הופעה ראשונה 21:00 
הופעה שניה  22:30 

שמואל הנגיד 7 פ"ת

&85&90 &80

חג פסחמידעון האגף לתרבות התורנית

חג כשר ושמח! 
 מצוות האגף לתרבות תורנית

איציק ברוורמן ראש העיר  |  אבי בלושטיין חבר הנהלת העיר וראש האגף לתרבות תורנית |  נשמח לראותכם משתתפים בארועים...

שיעורים בחג הפסח 
בבית הכנסת "היכל מאיר" רחוב טרומפלדור

 בחג ראשון שבת ט"ו ניסן 
עם ד"ר בועז שפיגל

בבית הכנסת "מקור חיים" רחוב פרנקפורטר 11 
בשעה 18:30 מנחה ולאחריה שיעור

 בשבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן 
 עם הרב יהונתן אדואר 

בנושא: יציאת מצרים בלילות
בשעה 17:40 מנחה ולאחריה שעור 

 ביום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן
עם הרב מיכה הלוי

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור
 בשבת פרשת "אמור" כ"ב ניסן 

 שיעור עם הרב שלמה דיכובסקי 
בנושא: ספירת העומר

מנחה ולאחריה בשעה  19:00 

בלבוסטה 
סדנת לחמים עם השף והקונדיטור עודד פישר
אי"ה ביום רביעי כ"ו ניסן 4.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן
 השתתפות  65 ₪

הרשמה מראש חובה ! 
יפי 054-4702819,  בית לאה 9041547

 דרשות בענייני דיומא 
בהלכה ובאגדה

שיעורי הרב הראשי הרה"ג מיכה הלוי שליט"א 

 יום טוב ראשון שבת ט"ו ניסן 
בבית הכנסת "קהילות ישראל" 
רחוב שולזינגר 5 בשעה 18:00 

בבית הכנסת "מקור חיים" 
 רחוב פרנקפורטר 11 

בשעה 18:54 מנחה ולאחריה שיעור

 הקבלת פני רבו - מוצאי חג ראשון י' ניסן 
בבית הכנסת "ניגוני חיים" 
רחוב ויצמן 45 בשעה 21:00 

 שירת הים - ליל שביעי של פסח יום חמישי כ' ניסן   
בבית הרב רחוב מקליס 3 בשעה 22:00 

 שביעי של פסח יום שישי כ"א ניסן 
 בית הכנסת "זכור לאברהם" 

רחוב מנחם בגין 81 בשעה 17:30

 איסרו חג שבת פרשת "אחרי" כ"ב ניסן  
בבית הכנסת "ישראל הצעיר" רחוב פלדמן 6 בשעה 

18:55 מנחה ולאחריה שיעור

        חמישים פלוס
מסגרת חברתית לגילאי חמישים + 

עם דורית בר כהן 
בנושא: משואה לתקומה 

הישרדותם של הילדים ממשפ' קאן מהולנד
אי"ה ביום שני כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 10:00 

במועדון תרבות תורנית רחוב יוכלמן 
   השתתפות  20 ₪    הפעילות  לגברים ונשים

מדרשת נשים אור דניאל 
שיעורי בוקר 

בבית הכנסת "נעם" רחוב סנדרוב פינת היבנר
אי"ה ביום שלישי כ"ה ניסן 3.5.16 

9:30 הרב ארי לנדא
11:00 הרב מרדכי גרינברג

זוגיות ומשפחתיות 
סדרת שיעורים לזוגות נשואים מבית בנין שלם עם הרב אוהד תירוש

5 מפגשים בימי שלישי ט' אייר – ח' סיוון 21:00-22:30 
בבית הכנסת "ארזי הלבנון" שכונת נווה גן 

 יחיד 175 ₪ , לזוג 320 ₪    מחיר מלא: יחיד 215 ₪ לזוג 380 ₪   
הרשמה עד כ"ה ניסן. לפרטים והרשמה 02-6271525, 052-6070373

ערב שירה ופיוט 
ביום שלישי י"ח בניסן בבית הכנסת "קיבוץ גלויות"

רח' אורלוב 4 בשעה 19:45

משואה לתקומה
אי"ה ביום חמישי כ"ז ניסן 5.5.16 בשעה 20:00 

במתחם ה"גולה" רחוב שמואל הנגיד 7 
 בהשתתפות : הרב חגי גרוס, משה פלדמר, 

אמיר השכל, שושנה פרגו 
חניכי תנועות הנוער 

ליווי מוסיקלי אודי אולמן 
בשיתוף הפורום הדתי לאומי

נשיר ונזכור יחד את גיבורי לוחמי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
19:30 התכנסות  |  19:45 נעילת דלתות  |  20:00 פתיחה – צפירה 

דברים לזכרם:
אלון כרמלי על בנו שון הי"ד שנפל במבצע "צוק איתן" 

בת שבע הופרט על בנה דרור וינברג הי"ד שנפל בחברון 

נגינה ושירה ארז לב ארי
דברים: 

הרב מיכה הלוי הרב הראשי לפתח תקוה 
הרב גולן דיעי ראשי ישיבת "צביה" פתח תקוה 

מנחה: הרב אייל ורד 
במהלך הערב מצגות וסרטים לזכרם 

זוכרים ושרים בתקווה
אולם שרת, בניין העיריה, אי"ה ביום שלישי, ב' אייר תשע"ו 10.5.16

אי"ה ביום רביעי ג' אייר תשע"ו 11.5.16, בשעה 19:15 
בית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 

שיחה מפי הרבנים הראשיים לפתח תקוה    19:15
הרב בנימין אטיאס      הרב מיכה הלוי    

19:45   תפילה חגיגית עם החזן מאיר נגה
ריקוד דגלים לעבר הבמה המרכזית    20:45

במת שמחה והרקדה –  בכיכר המייסדים רחוב חיים עוזר    

עם החזן יעקב מוצן
בליווי מקהלת "קולות מן השמים" בניצוחו של רפאל ביטון 

 אי"ה בשבת פרשת "אמור", 
ה'- ו', אייר תשע"ו, 13-14.5.16 

בבית הכנסת הגדול, רחוב חובבי ציון 37 
קבלת שבת  18:45       שחרית   8:00

חגיגת העצמאות המרכזית 
לציבור הדתי 

תזמורת "הלהקה של נתנאל קופרמן"
שולי רנד

שבת חזנות והודיה 
שבת עצמאות

בברכה
עו"ד איציק ברוורמן ראש העיר                 אבי בלושטיין ראש האגף לתרבות תורנית

הפקה משותפת האגף לתרבות תורנית וישיבת "צביה" פתח תקוה 
הכניסה עם הזמנות בלבד. להשיג באגף לתרבות תורנית החל מיום שני, כ"ד ניסן 2.5.16 בשעה 8:00 , 03-9052455

הזמנת כרטיסים במכירה מוקדמת:
 03-5359963, באתר ה"גולה"

ריבו מימונה עם ישי 
אי"ה במוצאי שבת כ"ב ניסן 30.4.16 

הופעה ראשונה 21:00 
הופעה שניה  22:30 

שמואל הנגיד 7 פ"ת

&85&90 &80

חג פסחמידעון האגף לתרבות התורנית

חג כשר ושמח! 
 מצוות האגף לתרבות תורנית



חמישי  ביום  להשתתף  צפויים  המונים 
במעמד   (28.4.16) פסח,  של  שביעי  ליל   -
הים"  "שירת  אמירת  של  בעיר  המרכזי 
פסח, של  שביעי  לרגל  מיוחד  ו'טיש'  
כבוד  - העיר  של  הרוחני  מנהיגה  שיערוך 
שליט"א ממישקולץ  האדמו"ר  קדושת 
חסידות מרכז  של  הכינוסים  בהיכל 
העיר שבמרכז   8 סלנט  ברחוב  מישקולץ, 

פתח תקוה, בשעה 10:00 בלילה.
האחדות את  לראות  הוא  מרגש  מחזה 
שנה, מידי  במקום  השוררת  הנפלאה 
העדות מכל  משתתפים  כשהמוני 
חלק נוטלים  וטף  נשים  אנשים,  והחוגים, 

במעמד קדוש ומיוחד זה.
האדמו"ר של  המרתק  נאומו  לאחר 
רגליו,  על  הקהל  נעמד  ממישקולץ, 
'שירת אמירת  מתחילה  רבה  ובהתרגשות 
השמורה ועריבה  מיוחדת  בנעימה  הים'  

המקהלה. בליווי  מישקולץ  חסידות  בחצר 
מקהלת חסידי מישקולץ מפתיעה מידי שנה 
בלחנים חדשים שיוצאים לקראת חג הפסח, 

ומושמעים במהלך ה 'טיש'.
מסורת, קיימת  מישקולץ  חסידות  בחצר 
אמירת בזמן  פסח,  של  שביעי  שבליל 
רואים האדמו"ר,  עם  יחד  הים'  'שירת 

ישועות וניסים גלויים.
העיר תושבי  יודעים  השנה  בכל  אם 
ופסק עצה  ישועה,  לכל  שהכתובת 
האדמו"ר של  דלתו  במפתן  עובר  הלכה, 
אנשים פסח  של  שביעי  בליל  ממישקולץ, 
לזכות לעיר,  מחוץ  אף  בהמוניהם  מגיעים 
של בצילו  החג  של  האחרון  ביום  להיות 
האדמו"ר, ולקיים אף בכך מצוות "הקבלת

פני רבו ברגל".
הקהל כל  עוברים  המעמד  בסיום 
האדמו"ר מפי  אישי  באופן  להתברך 
ברכותיו שכידוע  שליט"א,  ממישקולץ 
במלואן. ומתקיימות  ריקם  שבות  אינן 

טיש 'שירת הים' במישקולץ
בראשות מרן האדמו”ר שליט”א

מנהיגה הרוחני של העיר







יום ראשון א’ דחוה”מ

יום ראשון א’ דחוה”מ

יום ראשון א’ דחוה”מ

יום ראשון א’ דחוה”מ

יום ראשון א’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שני ב’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום שלישי ג’ דחוה”מ

יום רביעי ד’ דחוה”מ

יום רביעי ד’ דחוה”מ

יום רביעי ד’ דחוה”מ

יום רביעי ד’ דחוה”מ

יום רביעי ד’ דחוה”מ

אהבת שלום

אמרי יוסף

משכנות ישרים

פאר הרש”ש

קהילת דוויב

הרבנית שרעבי

בית יוסף

אהבת ישראל

סוכת שלום

יחדיו

שופר

יד דניאל

אלי כהן

משכן כדורי

חצרות גנים

חזון יוסף

חניכי הישיבות

בינה לעיתים

יד דניאל

מטה יהודה

אהבת ישראל

כל ישראל

אלומים

בית אליהו

רחוב השומר 34

זבוטינסקי פינת אורלוב

שמואל הנגיד 4

המרכז המסחרי, יונה גרין

ר’ יהודה הנשיא פינת ב. אליעזר

קלישר 13

יונה גרין 9

יצחק שדה 32

רחוב מנחם בגין מול היפר מור

בן אליעזר 16

רחוב השופר 104

רחוב עוזיאל 34

רחבת העירייה

קרול 20

חנזין 4

רבי יהודה הנשיא 47

רבי יהודה הנשיא 43

רחבת העירייה

רחוב עוזיאל 34

יצחק שדה 48

רחוב החמשה

אבא אחימאיר 10

רמח”ל 7

בן חור 10

10:00

9:00

7:30

8:30

8:30

8:30

8:30

8:30

9:30

11:00

8:00

9:00

8:00

8:30

9:00

9:00

9:00

7:30

9:00

10:00

9:00

8:45

7:15

8:30

צפון

צפון

צפון

ירושלים

צפון

דרום, המכתש הגדול

צפון

טבריה, צפת

בית שמש, ירושלים.

בית שמש, ירושלים

גליל המערבי

צפון

זכרון יעקב

צפון

זכרון יעקב

באניס והסביבה

עמק יזרעאל

טבריה

צפון

צפון

ירושלים

מצדה

גליל מערבי

צפון

האגף לחינוך תורני שמח להודיע על 
טיולי משפחות בחול המועד לקהילות הבאות:

תאריך יציאה            שם הקהילה                  כתובת איסוף                            שעה                 מסלול הנסיעה

הרב אוריאל בוסו
מ”מ רה”ע

הרב אליהו גינת
יו”ר האגף לחינוך תורני

הרב אשר שוקר
יו”ר אגף הרווחה

עו”ד יצחק ברוורמן - ראש העיר

יש להתעדכן על המקומות המיותרים 
אצל גבאי בתי הכנסת והקהילות

נסיעה טובה ונעימה
הנסיעות

ללא 
תשלום



בפתח-תקוה16        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16

מאת: יעקב אמסלם

מזירת  )שני(  השבוע  שזרמו  התמונות 
הפיגוע ירושלים, החזירו את רבים מתושבי 
לשכוח.  ביקשו  אותם  לזמנים  העיר 
המדממים,  הפצועים  המפויח,  האוטובוס 
בניגוד  כי  ההבנה  את  החדירו  אלו  כל 

להערכות, הטרור לא הלך לשום מקום.
הייתה זו שעת ערב מוקדמת כשפיצוץ עז 
מספר  תלפיות.  התעשייה  אזור  את  החריד 
מעל  מיתמר  עשן  נראה  מכן  לאחר  רגעים 
בלהבות  לעלות  שהחל   ,12 קו  אוטובוס, 
גם  שנשרף  סמוך  לאוטובוס  שהתפשטו 
הוא. בנס, לא היו באוטובוס נוסעים ונהגו 

נמלט מהמקום. 
כוחות ההצלה שזרמו למקום, עדכנו, כי 
שונות.  בדרגות  אנשים   21 נפצעו  במקום 
שניים מהם במצב קשה, חמישה במצב קל 
ילדים  הפצועים,  בין  בינוני.  במצב  והיתר 

בגיל העשרה. 
"הגעתי לזירה בתוך כשתי דקות מקבלת 
הקריאה ונתקלתי בשני אוטובוסים שעולים 
בלהבות ובנפגעים שהיו מחוץ לאוטובוסים 
מתוכם אחד במצב אנוש ופצוע נוסף במצב 
איחוד  סניף  ראש  כהן,  מיקי  עדכן  קשה", 
מתנדבים  עם  "יחד  בירושלים.  הצלה 
איחוד  של  האופנולנסים  מיחידת  נוספים 
הצלה שהיו בסמיכות למקום הענקנו טיפול 

רפואי לנפגעים".
זאבי סופר מנהל יחידת האופנולנסים של 
כי  לנו  סיפרו  אורח  "עוברי  הוסיף:  איחוד 
נשמע פיצוץ עז ולאחר מכן שני אוטובוסים 
נזק  נגרם  עלו בלהבות, עקב אופי האירוע 
גם לכלי רכב שהיו בסמיכות לאוטובוסים".
בדיווחים  התאפיינו  הבאות  השעות 
תחילה  הפיצוץ.  סיבת  אודות  סותרים 
הודיעה המשטרה כי מדובר בפיגוע חבלני, 
המשטרה  בה  חזרה  קלה  שעה  לאחר  אך 
המנוע  במערכת  בתקלה  מדובר  כי  ודווח 
בערב,   9 השעה  לקראת  האוטובוס.  של 
במטען  מדובר  כי  שוב  המשטרה  הודיעה 
של  האחורי  בחלקו  שהתפוצץ  חבלה 

האוטובוס. 
כי  ההערכה  את  שחיזק  מה  כי  יצויין 
פרופסור  עדותו של  הייתה  בפיגוע  מדובר 
אבי ריבקינד, מנהל האגף לרפואה דחופה 
כרם,  עין  הדסה  החולים  בבית  וטראומה 
"ראינו  הפיגוע:  לאחר  קלה  שעה  שאמר 
שאנחנו  מה  ואומים,  מסמר  בצילומים 
הקודמים  מהפיגועים  לראות  רגילים 

בירושלים".
לפי שעה, לא ידועה זהותו של המחבל, 
ללא  קשה  פצוע  הגיע  החולים  לבית  אך 
תעודות מזהות ובמשטרה לא שוללים את 
עמו  שהביא  במחבל  שמדובר  האפשרות 
כל  השורות,  כתיבת  בשעת  המטען.  את 

הכיוונים נבדקים. 

 "הטלפון עף לו מהיד"

הפצועים  אחד  של  אביו  בצלאל,  אשר 
שקדמו  הרגעים  את  שחזר  בפיגוע  קל 
וישב  לאוטובוס  עלה  "הוא  לפיצוץ: 
מקדימה, היה פיצוץ אדיר מאחור. אנשים 
צרחו, היו פצועים ודם, הטלפון הנייד עף 
לו מהיד. הייתי בבית, שמעתי על הפיצוץ 
וידעתי שהילד ישב על האוטובוס. פרמדיק 
לבית  בדרך  שהבן  ואמר  אליי  התקשר 
החולים ושמצבו טוב. יש לו קצת שריטות 
והוא מבוהל אנחנו מקווים שהוא ישתחרר 

הביתה".
"למרות החום האדיר והסיכון לפיצוצים 
האש  לוחמי  חדרו  באוטובוס,  נוספים 
וביצעו  והעשן  האש  תוך  אל  רב  באומץ 
לכיבוי  ופעולות  לכודים  לאיתור  סריקות 
רשף  סיכם  הלהבות",  התפשטות  ומניעת 
בזירת  הצוותים  על  פיקד  אשר  סונינו  רוני 

האירוע.
הלוי,  יורם  ניצב  ירושלים,  מחוז  מפקד 
כפי  "ירושלים,  כי  אמר  לזירה,  שהגיע 
שכולם יודעים, ערוכה זה חודשים ארוכים 
הרבה  עם  אירועים  של  מאוד  גדול  לגל 
מאוד נפגעים. השוטרים פה פרוסים לאורך 
ולרוחב בכל מקום. אנחנו נעזרים בכוחות 
של כל משטרת ישראל מכל המחוזות. יש 
מתכוננים  ואנחנו  מאוד  גדול  תגבור  לנו 

לקראת האירועים הקרובים".
שלח  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואמר:  הפיגוע  לפצועי  החלמה  איחולי 
"אנחנו נאתר את מי הכין את מטען החבלה 
גם  אנחנו  למשלחים,  נגיע  אנחנו  הזה, 
נגיע למי שעומד מאחוריהם ונבוא חשבון 
מצויים  אנחנו  הללו.  הטרוריסטים  עם 
במאבק מתמשך נגד הטרור", את הדברים 
אמר רה"מ באירוע לציון 85 שנה להקמת 

האצ"ל.  
מנגד, בארגוני הטרור בירכו על האירוע. 
חמאס פרסם הודעה בחשבון הטוויטר של 
"תגובה  הפיגוע,  כי  נכתב  ובה  הארגון, 
להוצאות  בפרט  ישראל,  לפשעי  טבעית 
ולפגיעה  בשטח,  מבצעת  שהיא  להורג 
של  הצבאית  הזרוע  אל-אקצא".  במסגד 
תנועת פתח, גדודי חללי אל-אקצא, פרסמה 
גם היא הודעה בה נכתב: "מבצעי הפעולה 
התאבדות  פיגועי  לבצע  לקריאותינו  נענו 
כדרך היחידה להגיב על פשעיו של הכיבוש 
אל-מסרי  מושיר  חמאס  בכיר  הישראלי".  
וזהו  שלב  עלה  "המאבק  כי  ואמר  הוסיף 
שערי  התאבדות.  פיגועי  גל  של  תחילתו 
הגיהינום נפתחו מעל שמי הישות הציונית 

ואזרחיה".

פיצוץ עז החריד את הבירה 
ביום שני  בפיצוץ נפצעו 21 
בני אדם, ביניהם 2 פצועים 
קשה  בתום שעות של 

דיווחים סותרים, המשטרה 
קבעה: הפיצוץ - ממטען חבלה

הטרור חוזר 
לאוטובוסים?

21 פצועים בפיצוץ מטען חבלה בירושלים

)צילום: יוסי איזנשטיין, חדשות 24(

צלילים
קטנים
גני ילדים ומעונות יום 052-5808959  

המעון מנוהל ע"י
צוות מנוסה ומסור

תפריט
עשיר ומגוון

כתות מרווחות
ומאובזרות

תרפיה במוזיקה
ובבעלי חיים

יחס חם
ואוהב

הורים יקרים!
מעון "צלילים קטנים" מזמין אתכם להצטרף אלינו

   ולהעניק לילדכם את הטוב ביותר

לפרטים והרשמה
אצל מנהלת המעון

בשמחה רבה, 
הננו להודיע לתושבי
פתח-תקוה היקרים,

בס“ד

צלילים קטנים 

בעיצומהההרשמה



> הלוואות: העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעתו. תנאי ההלוואות לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן 
וסכום הזכאות, ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שיחתם עם הלקוחות > כרטיס אשראי: לאומי ולאומי קארד רשאים לשנות או להפסיק את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
> התנאים בתוקף עד ה -30.4.2016 > פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי > לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת > פרטים מלאים 

ומחייבים בקשר להלוואות ולתנאי הזכאות בסניפי לאומי ובאתר

הלוואה 50/50

הלוואה בהחזר קבוע

הלוואה בקליק

> החזר חודשי קבוע החל מ-99 ₪.
> 12-84 תשלומים חודשיים.

.call ההלוואה ניתנת בסניפים ובלאומי <

> הלוואה עד 50,000 ₪.
> עד 50 תשלומים חודשיים.
> החזר במסלול קרן קבועה.

> החזר קרן יכול להשתנות עד 3 פעמים במהלך ההלוואה.
.call ההלוואה ניתנת בסניפים ובלאומי <

> הלוואה באישור מיידי עד 300,000 ₪.
> בהחזר אחיד של עד 84 תשלומים חודשיים, בכפוף 

לשינויים בריבית.
> לנוחותך, ההלוואה ניתנת באפליקצית לאומי, באתר, 

.call בעמדות לאומי             , בסניף ובלאומי

לבחירתכם מגוון הלוואות והטבות
לחג שמח מלאומי

> עם מועדון הטבות והנחות ייעודי
לציבור החרדי במאות בתי עסק!

> הטבות מיוחדות לקראת חגים ומועדים!

כרטיס אשראי



הר הבית )צילום: קורינה קרן, פלאש 90(

מרן הראשון לציון

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל

יקבל את פני העולים לרגל בחג הפסח התשע"ו

במוצאי שבת קודש ויו"ט ראשון של פסח, 
ט"ו בניסן התשע"ו [23.4.16] 

בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים
רח' אדוניהו הכהן – 26, ירושלים

במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 21:30
השיעור יועבר ברדיו ובלווין לכל חלקי הארץ.

ניתן להאזין ברדיו מורשת של קול ישראל 
 FM 104.8 105.1 105.3 90.8 בתדרים

FM 93 -וברדיו קול חי 92.8 ו

בברכת חג פסח כשר ושמח
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

כיבוד קל במקום    הציבור מוזמן

בס"ד

״הקבלת פני רבו ברגל״

בס"ד

הננו שמחים להודיעכם כי

מרן הגאון הרב דוד לאו שליט"א
הרב הראשי לישראל

ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל
יקבל את פני הקהל 

ביום שני י"ז בניסן התשע"ו 
ב' דחול המועד פסח ]25.4.16[ 
בהשתתפות רבנים, שרים, ח"כ ואישי ציבור

בבית הכנסת "ישרון" בירושלים 
רחוב המלך גורג' 44

בין השעות 17:00 - 19:00
תפילת מנחה בשעה 17:00

בברכת מועדים לשמחה

״להקביל פני רבו ברגל״

בפתח-תקוה18        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16

"לאסור עלייתם של
 חברי הכנסת להר הבית"

מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הודיע השבוע לראש 
הממשלה נתניהו כי החליט לאסור את עלייתם של חברי 
הכנסת להר הבית מחשש למהומות  לדבריו, העלייה 
עלולה להביא להחרפת המתיחות והסלמת האירועים" 

מאת: שמעון דדון

שיגר  אלשיך  רוני  המשטרה  מפכ"ל 
הממשלה  לראש  מכתב  )ראשון(  השבוע 
החלטתו  על  מודיע  הוא  בו  נתניהו  בנימין 
לאסור עליית חברי כנסת להר הבית בתקופה 
הקרובה. במכתב שכותרתו, "איסור זמני על 
עליית חברי כנסת להר הבית", נימק אלשיך 
הח"כים  של  הגעתם  כי  וטען  החלטתו  את 
השטח  את  להבעיר  עשויה  זה,  למקום 

מחדש. 
"לאור ניסיונות רבים של גורמים קיצוניים 
משני הצדדים לייצר פרובוקציות לקראת חגי 
ניסן, אני סבור כי לעת הזו, עליית חברי כנסת 
להר הבית עלולה להביא להחרפת המתיחות 
סכנה  שמהווה  באופן  האירועים  והסלמת 
אלשיך  כתב  המדינה",  לביטחון  ממש  של 
אחריותה  ומתוקף  אלו,  "בנסיבות  והוסיף: 
של משטרת ישראל לבטחון הנפש והרכוש, 
גורמי  של  הדעת  חוות  בסיס  על  החלטתי 
היועץ  דעת  ועל  בפניי  שהונחו  הביטחון 
עליית  ולאסור  להמשיך  המשפטי לממשלה 
חברי כנסת להר הבית עד להודעה חדשה". 
עם זאת, הוסיף המפכ"ל כי "הנושא יישקל 

מחדש מיד בתום חגי ניסן".
ההערכה במערכת הביטחון היא כי העליה 
של  להתפרצותה  רבות  תרמה  הבית  להר 
האחרונים  בחודשים  הסכינים  אנתיפאדת 
עשרות  של  חייהם  את  כה  עד  שגבתה 
ישראלים. רק בשבוע שעבר אמר ח"כ ג'מאל 
"לאור  כי  המשותפת(  )הרשימה  זחאלקה 

עליות היהודים הגוברות מיום ליום למסגד 
דרך  בכל  זאת  לעצור  עלינו  אל-אקצא, 
שבעקבותיה  סערה  עוררו  דבריו  אפשרית". 
פנה ראש הממשלה נתניהו ליועץ המשפטי 

בבקשה לבדוק אם יש בדבריו הסתה. 
של  המנהל  הועד  קבע  השבוע  כך,  בתוך 
של  והתרבות  המורשת  )ארגון  אונסק"ו 
דתיים  קשרים  אין  היהודי  לעם  כי  האו"ם( 
המונח  כי  אונסק"ו  קבע  בכך  הבית.  להר 
'הר  ולא  אקצא',  אל  'מסגד  יהיה  השימושי 

הבית'.
על  שזעם  נתניהו  הממשלה  ראש 
בעוד  "מדובר  כי  בתגובה  מסר  ההחלטה, 
אונסק"ו  האו״ם.  של  אבסורדית  החלטה 
של  הייחודי  ההיסטורי  מהקשר  מתעלם 
שני  עמדו  שבו  המקום  הבית,  להר  היהדות 
בתי המקדש במשך אלף שנים, משכתב חלק 
שוב  ומוכיח  האנושית  בהיסטוריה  יסודי 

שאין שפל שהוא לא מגיע אליו".

 "לשחרר את היהודי העצור בתימן"
קבוצת אינטלקטואלים תימנים פרסמו הצהרה רשמית, 

בה דרשו את שחרורו של יחיא יוסף יעיש, שנעצר בחשד 
להברחת ספר תורה שנחשב ל'רכוש המדינה'

מאת: ברוך ברגמן

פרסמו  תימנים  אינטלקטואלים  קבוצת 
את שחרורו של  דרשו  בה  רשמית,  הצהרה 
היהודים  מכ-50  אחד  יעיש,  יוסף  יחיא 
כי האישומים שהופנו  שנותרו בתימן טענו 

נגדו הם "מפוברקים".
הביטחון  סוכנויות  ידי  על  נעצר  יעיש 
ונחקר בגין  של המורדים החות'ים במדינה 
מעורבות בהברחת ספר תורה עתיק, בן 800 
גם  נעצרו  ליחיא  ובנוסף  לישראל  שנים, 
צנעא  של  התעופה  בשדה  עובדים  שלושה 

במסגרת אותה החקירה.
בסוף החודש שעבר דווח בעיתון היהודי 
הרשויות  כי  כרוניקל"  "ג'ואיש  הבריטי 
שהיה  בחשד  יהודי  אזרח  עצרו  בתימן 
מעורב בהברחת 17 יהודים מתימן לישראל, 
הספר  את  עמם  שלקחו  העובדה  בשל 
בצנעא  מחוקקים  לדברי  שנחשב  העתיק, 
ל"אוצר היסטורי ורכוש המדינה". כמו כן, 

דווח כי נעצר עובד מוסלמי בשדה התעופה, 
הקהילה  לרב  במתכוון  שאפשר  בחשד 

לעלות למטוס עם הספר העתיק.
17 היהודים התימנים הגיעו לישראל בליל 
הסוכנות  של  חשאי  במבצע  במרץ,  ה-20 
היהודית, שחתם את גל העלייה מן המדינה. 
בעיתון הערבי "א-שרק אל-אווסט", היוצא 
על  נוספים  פרטים  נחשפו  בלונדון,  לאור 
לפי  תימן.  יהודי  להעלאת  החשאי  המבצע 
התעופה  מנמל  המריאו  היהודים  העיתון, 
ומשם  שבירדן,  לעמאן  צנעא  שבבירה 
בן  התעופה  לנמל  נוספת  בטיסה  המשיכו 
"סכומי  שולמו  כי  דווח  כן,  כמו  גוריון. 
הפרו- החות'ים  למורדים  גדולים"  כסף 

שיאפשרו  כדי  בצנעא,  השולטים  איראנים 
המקורב  גורם  היהודים.  של  יציאתם  את 
"הסיבה  כי  לעיתון  אמר  היהודים  לקבוצת 
העיקרית לעזיבתם של היהודים היא הפחד 
המתנהלת  והמלחמה  היציבות  מאי  שלהם 

במדינה".

המפכ"ל הודיע לראש הממשלה



השבוע בי-ם

הר הזיתים
מתעורר לחיים

עידן עמדי ישי ריבוישי לפידות

חג של הופעות חיות מפסגת הר הזיתים בירושלים
יום שני י"ז בניסן תשע"ו - ב' חול המועד פסח - 25.4.16 

)רחבת מלון שבע הקשתות(

10:00-16:00 | סיורים מודרכים בהר הזיתים 
10:30 | מקהלת הילדים פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל

 הרכבים מוסיקליים, כלי מיתר וכלייזמרים
12:30 | מופע מרכזי

     ומורשת  ירושלים  משרד   

במעמד שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב
וחבר הנהלת העיר ירושלים מר משה ליאון

15:00 | מופע סיום - מתי שריקי ולהקתו 

שיופעלו  בלבד  )שאטלים(  הסעות  באמצעות  הזיתים  הר  לפסגת  ההגעה  תשלום!  ללא  הכניסה 
|  9:30-15:00 השעות  בין  האוניברסיטה(  למתחם  הכניסה  )ליד  הצופים  מהר  תשלום   ללא 
הבטחון. כוחות  ובתיאום  מאובטח  האירוע   | האירוע  למתחם  פרטי  ברכב  הגעה  תתאפשר  לא 

 הר הזיתים 
מתעורר לחיים

BSD ניהול והפקה: גל אורן

הועד הבינ״ל
להגנת הר הזיתים



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00





בפתח-תקוה22        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16

על רקע הניסיונות להפסקת אש בסוריה, דרש נשיא 
סוריה אסאד הכרה בגולן כשטח כבוש ● כתגובה, 
ערכה הממשלה את ישיבתה השבועית ברמת הגולן: 

"הגיע הזמן אחרי חמישים שנה שהקהילה הבינלאומית 
תכיר סוף סוף בכך שהגולן יישאר לצמיתות תחת 

ריבונות ישראל" ● בסוריה זועמים: "מדובר בצעד 
מתגרה" ● ברמה צוהלים: "ישיבה היסטורית"

ישיבת הממשלה התקיימה לראשונה ברמת הגולן

"רמת הגולן תישאר 
לעד בידי ישראל"

מאת: יעקב אמסלם

מדינת  של  שליטתה  סביב  הפולמוס 
השבוע  התעורר  הגולן,  ברמת  ישראל 
מחדש בעקבות שיחה בין ראש הממשלה 
האמריקני  החוץ  ושר  נתניהו  בנימין 
בצל  התקיימה  בניהם  השיחה  קרי.  ג'ון 
המתקיימים  הבינלאומיים  המגעים 
בניסיון להביא להפסקת אש בסוריה. על 
אסאד  בשאר  סוריה  נשיא  דיווחים,  פי 
כי  בעקרון  ומתן  המשא  קיום  את  התנה 
רמת הגולן היא שטח כבוש שצריך לחזור 
לידיה של סוריה. נתניהו הבהיר שר החוץ 
לעד  תישאר  הגולן  רמת  כי  האמריקני 

בריבונותה של ישראל.
כאקט חיזוק לדבריו, קיימה הממשלה 
ברמת  לראשונה,  השבועית,  ישיבתה  את 
שממשלת  הראשונה  הפעם  "זו  הגולן. 
ברמת  רשמית  ישיבה  מקיימת  ישראל 
שהגולן  השנים  ותשע  בארבעים  הגולן 
נמצא תחת שלטון ישראל", אמר נתניהו 
בפתח הישיבה החגיגית. "הגולן היה חלק 
העתיקה,  בעת  ישראל  מארץ  אינטגרלי 
ועל כך יעידו עשרות בתי הכנסת העתיקים 
אינטגרלי  חלק  הוא  והגולן  שסביבנו, 

ממדינת ישראל בעת החדשה".
המיקום  בחירת  את  הסביר  נתניהו 
ואמר:  הממשלה  ישיבת  לעריכת  החריג 
הממשלה  ישיבת  את  לקיים  "בחרתי 
מסר  להעביר  כדי  הגולן  ברמת  החגיגית 
בידי  לעד  תישאר  הגולן  רמת  ברור: 
מרמת  תרד  לא  לעולם  ישראל  ישראל. 

הגולן".
נתניהו הזכיר בנאומו את שיחת הטלפון 
אם  מסופק  שאני  לו  "אמרתי  קרי,  עם 
סוריה אי פעם תחזור להיות מה שהייתה. 
הנוצרים,  כמו  נרדפים,  מיעוטים  בה  יש 
על  בצדק  שנלחמים  והכורדים,  הדרוזים 
עתידם ועל ביטחונם. מנגד, יש בה גורמי 
טרור, בראשם דאעש, איראן וחיזבאללה, 
וגורמי טרור אחרים, שרוצים להשליט על 

הקיצוני,  האסלאם  את  האזור  ועל  סוריה 
ברחבי  אותו  להשליט  להמשיך  וממנו 

העולם".
נתנגד  שלא  המדינה  למזכיר  "אמרתי 
נתניהו.  סיכם  בסוריה",  המדיני  להסדר 
"בתנאי שזה לא יבוא על חשבון ביטחונה 
של  שבסופו  כלומר,  ישראל.  מדינת  של 
חיזבאללה  איראן,  של  כוחותיה  יום, 
הגיע  סוריה.  מאדמת  יסולקו  ודאעש 
תכיר  הבינלאומית  שהקהילה  הזמן 
יסוד.  עובדות  בשתי  ובעיקר  במציאות, 
האחת, מה שלא יהיה מעבר לגבול, הקו 
עצמו לא הולך להשתנות. השנייה, הגיע 
שהקהילה  שנה  חמישים  אחרי  הזמן 
הבינלאומית תכיר סוף סוף בכך שהגולן 

יישאר לצמיתות תחת ריבונות ישראל".
וממשלת  מלבוא,  איחרה  לא  התגובה 
על  חריפה  גינוי  הודעת  פרסמה  סוריה 
במקום.  הממשלה  ישיבת  של  קיומה 
תגובה  שמחייב  מתגרה  בצעד  "מדובר 
ומועצת  הבינלאומית  הקהילה  מצד 
הביטחון על מנת לפעול לקיום החלטות 
הביטחון  ומועצת  הבינלאומית  הקהילה 
הסורי  החוץ  משרד  כתב  הגולן",  בעניין 

בדמשק. 
של  התנהלותה  כי  נטען  בהודעה 
להחלטת  בוטה  הפרה  מהווה  ישראל 
מועצת הביטחון. "סוריה תמשיך במאבק 
הסורית  האדמה  ושחרור  הטרור  נגד 
וגירוש כל מליציות הטרור הנתמכות על 
ותמשיך  וישראל,  וסעודיה  טורקיה  ידי 
מהכיבוש  הגולן  שחרור  למען  במאבק 
הישראל", כך נמסר ממשרד החוץ הסורי.

מרוצים  הגולן  ברמת  לבינתיים, 
ישיבתה  את  לערוך  הממשלה  מהחלטת 
אזורית  במקום. אלי מלכה, ראש מועצה 
"היסטורית".  הישיבה  את  הגדיר  גולן 
את  ומעצימה  מחזקת  היא  לדבריו, 
ההתיישבות לאורך גבולה הצפוני-מזרחי 

של מדינת ישראל".

משקאות קלים, 
מחיר כבד לבריאות!

במשקאות קלים 
יש המון סוכר!

ר ת ו י ם  י א י ר ב ם  י י ח ל

לחיות בריא, זו הבחירה שלנו!

בבית שותים מים, לאורחים מגישים מים.

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.
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אירוע סיום שנת השמיטה 
של מערכת 'כשרות למהדרין' 

 של הרב אפרתי
אירוע גדול ומושקע במיוחד נערך השבוע לציון 
'כשרות  הכשרות  במערת  השמיטה  שנת  סיום 
למהדרין' של הרב אפרתי.  האירוע נערך עם סיום 

רוב הפעילות והייצור מיבול שנת השמיטה,
והדר בגן האירועים החדש  האירוע ברוב פאר 

'מייפל' שבאיזור התעשיה סגולה.בפ"ת.
באירוע שנערך תחת הכותרת 'להודות ולהלל' 
במגוון  שעסקו  אנשים  של  רבות  מאות  השתתפו 
התחומים של שנת השמיטה - מחקלאים שומרי 
משווקים,  ומפעלים,  שטח  משגיחי  שמיטה, 

יצרנים, יבואנים ומנהלי רשתות השיווק הגדולות. 
כל אלה התאספו יחד לאירוע סיכום והודאה לה' 
על סיום מבורך ומוצלח של פעילות שנת השמיטה 
שנערכה במסירות נפש וקידוש שם שמיים גדול. 

דברים לכבוד המעמד המיוחד נשאו הרה"ג ר' 
יוסי אפרתי שליט"א שברך את כל השותפים על 
שזכו יחד לעמוד לימין גיבורי הכח, אלו החקלאים 
באספקת  הציבור  כלל  ולימין  השמיטה  שומרי 

תוצרת חקלאית של שמיטה כהלכה.
באירוע נכחו גם רבנים, ח"כ ואישי ציבור רבים 

מחוגים נרחבים שבאו להשתתף בשמחת מערכת 
הכשרות הגדולה בישראל בתחום מצוות התלויות 

בארץ.
את  לשבח  ציינו  והמשווקים  החקלאים  נציגי 
בשמיטה  לראשונה  שאיפשר  הפעולה  שיתוף 
הנוכחית אספקת שפע של סחורה איכותית לכל 

רחבי הארץ במחירים סבירים ושווים לכל נפש.
חברת הפקות מיוחדת יחד עם צוות גן האירועים 
ארוכים  ימים  במשך  האירוע  את  הפיקה  'מייפל' 

וזכו על כך לשבחים רבים.
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עזריאל נבו היה מזכירם הצבאי של ארבעה ראשי ממשלה: מנחם בגין, יצחק 
שמיר, שמעון פרס ויצחק רבין  הוא ישב בלשכותיהם, דן איתם במבצעים 
צבאיים ובהשלכותיהם, והיה חשוף למידע הביטחוני רגיש ביותר  כעת 

הוא מספר לראשונה על זיכרונותיו לצד ראשי הממשלה, וחוזר לרגעים הרי 
הגורל שידע במהלך תפקידו המחייב  וגם: לאיזו ישיבת ממשלה הובהל 

השר אריה דרעי בעיצומה של השבת על-ידי נהג דרוזי?

על אוזנם של
ראשי הממשלה

איתמר כצנלסון

מנחם  של  בלשכותיהם  שם,  היה  הוא 
ויצחק  פרס  שמעון  שמיר,  יצחק  בגין, 
בחייה  ביותר  הסוערות  בתקופות  רבין, 
במילואים  תת-אלוף  ישראל;  מדינת  של 
עזריאל נבו. נבו )68(, כיהן כמזכיר הצבאי 

של ארבעה ראשי ממשלה. אירוע רדף אירוע. 
ארבעה  לצד  נבו  עבד  שנים  כשתים-עשרה  לאורך 
יום  סדר  היה  מהם  אחד  לכל  בתכלית.  שונים  אישים 
פוליטי משלו. כולם רצו, ללא ספק, בטובתה של מדינת 
ולכל ראש  סגנון משלו,  היה  ישראל – אבל לכל אחד 
ממשלה הייתה כמובן גם הכוורת שבאה איתו, יועצים 
כל  מחדש  להסתגל  אותו  שחייב  מה  משלו,  ועוזרים 
אימת שחלו חילופי גברי. "הייתי עד ללא מעט שגיאות 
נבו  עזריאל  אומר  צבא",  ראשי  ושל  מנהיגים  של 
בחיוך בראיון ל'קו עיתונות' כשהוא מבקש לשחזר את 
הקריירה הביטחונית שלו, "טעויות שחוזרות על עצמן 
גם בעצם הימים האלה. ומי יודע, אולי תיעוד מניסיוני 

האישי יסייע במשהו למניעת חזרתן בעתיד".
את פרקי חייו הסוערים מסכם נבו בספרו הביוגראפי 
ערך  אותה  "קונטנטו"(  )הוצאת  צבאי"  "מזכיר  החדש 

יחד עם חברו ד"ר חיים משגב.  

מהתפקידים הקשים בתבל
וחושף  שתיקה  שובר  נבו  ממושכת  שתיקה  לאחר 
הקלעים  מאחורי  חשאיים  פרטים  לראשונה  לציבור 
נבו ואומר,  של המערכה הביטחונית. "לטעמי", פותח 
הקשים  התפקידים  אחד  הוא  בישראל  ממשלה  "ראש 
בתבל, זאת בשל הייחודיות הידועה של מדינתו מוקפת 
האויבים, שכה רבים מבקשים לכלותה. לכן תפקידו של 
ראש ממשלת ישראל שונה ממקביליו בכל מקום אחר 
קריטי  זו  במשרה  הנושא  של  תפקודו  ואופן  בעולם, 
מי  אל  הממשלה,  לראש  לו,  אין  כאן.  קיומנו  להמשך 
להתייעץ  יכול  הוא  להכריע.  עליו  הנטל.  את  להעביר 
עם יועציו הרבים, לעתים גם עם המזכיר הצבאי שלו, 
ושלו  הן שלו,  והאחריות  דבר ההכרעה  בסופו של  אך 
בלבד. לשמחתי, התאפשר לי לסייע בידי לארבעה מהם. 

עשיתי זאת בחרדת קודש".
לב  תשומת  דרשה  "היא  קלה.  הייתה  לא  והמלאכה 
מלאה שבעה ימים בשבוע, בכל שעות היממה", מציין 

של  רווחתה  חשבון  על  בה  עוסק  שאני  "ידעתי  נבו. 
מי  עם  איכות  ושנות  שעות  על  ויתור  תוך  משפחתי, 
שהיו, ועודם, הכי קרובים ללבי. אבל נתתי את כל כולי 
כדי לסייע ולהועיל, בלויאליות מלאה לנושא התפקיד 
בלשכת ראש הממשלה. מעת לעת, כמתבקש מתפקידי, 
מפני  הממשלה  ראשי  את  להזהיר  להתריע,  ניסיתי 
בהצלחה  תמיד  לא  הדרך;  בצדי  בורות  או  'מוקשים' 

יתרה". 
בקיץ תשמ"א, והוא בן 34 בלבד, התבשר עזריאל נבו 
כי הוא ימונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה מנחם 
באותה  כי  הביטחון,  במשרד  בחדרי  אז  "ישבתי  בגין. 
בגין  מנחם  וייצמן,  עזר  של  התפטרותו  לאחר  תקופה, 
הממשלה  ראש  נכנס  לפתע  הביטחון.  שר  גם  שימש 
לחדרי. זה לא קרה מעולם קודם לכן. מיד קמתי. 'אתה 
החליט  פורן(  אפרים  הצבאי  )המזכיר  שאפרים  יודע 
או  הקדמה  כל  ללא  פתח  הוא  תפקידו',  את  לסיים 
אמרתי:  חלילה'.  ממנו,  ביקשתי  שאני  'לא  התנצלות; 
יד,  לי  אליי, הושיט  הוא התקרב  ואז  כך',  על  'שמעתי 

ואמר לי: 'אתה תהיה מזכירי הצבאי הבא'". 
המדינה  קום  מאז  השישי  הצבאי  המזכיר  היה  נבו 
ושימש כמזכיר צבאי יותר מאחת-עשרה שנים. העובדה 
המדהימה היא, שמעולם לא נאמר לו, לנבו, מהי בדיוק 
הגדרת התפקיד ומהם גבולות המנדט שלו. שיחות מן 
ראשי  מארבעת  אחד  לא  אף  עמו  קיים  לא  הזה  הסוג 
יבוא  הזה  שהידע  ציפו  כאילו  עמם.  שעבד  הממשלה 
התפקיד  את  למלא  ניסה  נבו  מאליו.  כמובן  מעצמו, 

בתוכן, לפי מיטב הכרתו.
 - סוערות  הכי  התקופות  באחת  לתפקיד  הגיע  נבו 
וערב פרוץ מלחמת  לאחר הסכם השלום עם המצרים, 
כדי  החומר  את  להכין  היה  תפקידו  הראשונה.  לבנון 
יוכלו לקרוא בערבים.  שראשי הממשלה שתחתם עבד 
משפטים  או  חלקים  בצבע  עבורם  להדגיש  נהג  הוא 
קשה  היה  הממשלה  ראשי  "לכל  חשובים.  לו  שנראו 
מאוד לקרוא חומר מודיעיני במהלך היום", מספר נבו, 
ביקשתי  תמיד  ליליות.  לשיחות  גלשנו  גם  "ולעיתים 
להימנע מכך. עשיתי זאת רק במקרים שלהבנתי חייבו 
עם  נהגתי  כך  הממשלה.  ראש  של  מידית  התייחסות 
ממשלה  ראש  לראות  אהבתי  לא  הממשלה.  ראשי  כל 
שבלילה  לאחר  בבוקר  ללשכתו  מגיע  עיניים  טרוט 
יש  ידיעות.  לסנן  לדעת  צריך  אותו.  להעיר  נאלצתי 
דיחוי,  סובלת  שאינה  לב  תשומת  שצריכות  ידיעות 

ויש  הממשלה,  ראש  את  להעיר  אלא  ברירה  אין  ואז 
כל  כאמור,  יש,  הבוקר.  עד  להמתין  שיכולות  ידיעות 
לב באמצע  מיוחדים שמחייבים תשומת  אירועים  מיני 

הלילה, והיו לא מעט גם אירועים כאלה". 

"שמיר היה חשדן"
נבו עובר לספר על תקופת עבודתו עם ראש הממשלה 
המנוח יצחק שמיר. "במקרה של יצחק שמיר, הוא הכיר 
אותי מעבודתי בלשכתו של מנחם בגין - ולכן הוא כנראה 
בתקופה  הצבאי.  כמזכירו  בקבלתי  קושי  כל  ראה  לא 
הראשונה, היה לי קשה למדי. לא הכרתי את החבורה 
שראש הממשלה הנכנס הביא איתו. גם הוא עצמו היה 
מתחת  שנמצא  כמי  הרגשתי  ואני  מאוד,  חשדן  טיפוס 
לאיזושהי זכוכית מגדלת ושבודקים כל צעד וצעד שלי. 
החומר ללשכת ראש הממשלה היה מגיע במשך שנים 
מנעול.  עם  בשק  הביטחון  ממשרד  בלדרים  באמצעות 

הם היו מגיעים לפני הצהריים. לא היה קשר ישיר 
עם 'ספק המידע'. בקצה החדר שלי עמד טלפרינטר 
שקיבל חומרים עד לדרגת סודיות מסוימת. לא היו 
אז בלשכה אמצעי תקשורת משוכללים יותר מזה. 
המיילים והמסרונים של היום נכתבו אז על פתקים. 
מוצפן  פקסימיליה  מכשיר  אחד  יום  כשהותקן 

בחדרי, גודלו היה כגודל מכונת כביסה של הימים ההם. 
היו  והתקלות  כימי  נייר  גלילי  על  מודפס  היה  החומר 
רבות. הנייר היה 'נתקע' - וזה היה סיפור לא פשוט. היה 
שוב  שישלח  ממנו  ולבקש  השולח  אל  להתקשר  צריך 

את מה שנשאר תקוע בתוך המכשיר המסורבל מאוד".
חומרים  ביקש  שמיר  אחד,  "יום  לספר:  ממשיך  נבו 
מעודכנים מהמוסד. מדי זמן הוא היה שואל מה קורה 
בוא  שהחומר  לו  הבטחתי  ביקש.  שהוא  החומרים  עם 
כבר  יגיע, אם הבלדרים  הוא  איך  הוא שאל  ואז  יבוא, 
היו במשרד. לא ידעתי שהוא עוקב גם אחר בואם של 
הבלדרים, אבל חזרתי והבטחתי לו שהחומר יגיע. ואז, 
כשהחומר הגיע, העברתי אותו לראש הממשלה והסברתי 
לו שהוא הגיע בפקס, מושג שלא היה שגור אז. הוא ביקש 
לראות במו עיניו את 'הפלא הגדול'. לקחתי אותו לחדרי 
חומר  איך  לדעת  רצה  והוא  הפקסימיליה,  את  לראות 
קו טלפון. לא הצלחתי להסביר  עובר באמצעות  כתוב 
לו, אבל זה מראה עד כמה הוא ירד לפרטים. כך הוא נהג 
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ראש הממשלה שמעון פרס 
)משמאל(, שר הביטחון יצחק רבין 
)מימין( במסיבת יום ההולדת לאורי 

סביר ולמזכיר הצבאי עזריאל נבו, 
במשרד ראש הממשלה בירושלים 

)צילום: הרמן חנניה, לע"מ(

עזריאל נבו עם יצחק שמיר בנמל 
התעופה ברומא עם שר החוץ 
האיטלקי )צילום: יעקב סער, לע"מ(
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היה  אפשר  אי  אליו.  המודיעיניים שהגיעו  בחומרים  גם 
סתם 'למרוח' אותו. הוא ביקש לברר כל ידיעה עד תום. 

המקור  "זה  נבו,  ממשיך  לו",  חשוב  הכי  שהיה  "מה 
של הידיעה ומידת האמינות שאפשר לייחס לה. אנקדוטה 
נוספת: כשהייתי נכנס אליו, הוא תמיד דרש שהפגישות 
שלי איתו יהיו בלי נוכחות של אף אחד אחר, אפילו בלי 
הוא  לשכתו.  ומנהל  אמונו  איש  שהיה  אהרון,  בן  יוסי 
לאיש  סימן  איזשהו  עושה  היה  הוא  אחד.  אף  רצה  לא 
הנוסף שנמצא בחדר ואומר לו במילים, או שלא במילים, 
בנושאי  השיחות  כל  התקופה,  כל  במשך  החוצה'.  'צא 
היה  זה  לבינו.  ביני  תמיד  היו  וביטחון  צבא  מודיעין, 
מנחם  עם  אליה  שהורגלתי  העבודה  מדרך  שונה  לגמרי 
האובססיה  את  הבנתי  לא  פעם  שאף  היא  והאמת  בגין, 
שאני  מחומרים  ביותר  קרובים  עוזרים  גם  למדר  הזאת 
מסוים  סוג  שיש  לעצמי  חשבתי  אפילו  לעתים  הבאתי. 
יראה  עיניים  זוג  שעוד  חשוב  שדווקא  אינפורמציה  של 
אותה, דבר שעשיתי לא פעם עם דן מרידור בעת ששימש 

כמזכיר הממשלה.
"אצל שמיר", מתאר נבו, "לא הייתי צריך לחפש מה 
מסתתר מאחורי המילים שלו. ידעתי בדיוק מה הוא רוצה 
ומה הוא לא רוצה. אם הוא לא אהב מישהו, חשתי בכך 
ללא כל בעיה. באישיותו היו הרבה צדדים שאנשים לא 
מכירים. הוא היה אדם פתוח מאוד. יכולתי לדבר איתו גם 
על כל מיני נושאים אישיים, מה שלא יכולתי לעשות עם 
מנחם בגין, ששמר בקנאות על פרטיותו. אתן דוגמה: יום 
אחד הייתי חולה ובקושי יכולתי לדבר. יצחק שמיר שמע 
אותי בטלפון בערב ואז הוא אמר: 'תיקח תרופה'. עניתי 
כאלה  ושדברים  צרידות  של  כזה  לסוג  תרופה  שאין  לו 
עוברים מאליהם. למחרת בבוקר הוא קרא לי למשרד, נתן 

לי גלולה ואמר לי: 'קח את זה, זה יעזור לך'".
נבו נזכר באחד הלילות שבו התקיימה פעילות מבצעית 
ראש  ואישור של  עדכון  תקלה שחייבה  והייתה  חשאית 
הממשלה. יצחק שמיר אישר מראש את הפעילות האמורה. 
רבין,  יצחק  "בעת שקיבלתי עדכון ממזכירו הצבאי של 
משם  למשרדי.  בחצות  יצאתי  הביטחון,  שר  אז  שהיה 
שוחחתי עם המזכיר הצבאי של יצחק רבין והוא אמר לי 
ששר הביטחון רוצה אישור של ראש הממשלה. לא היו 
אז טלפונים מוצפנים - לכן נאלצתי לערוך את השיחות 
ליצחק  ממשרדי  התקשרתי  חצות  אחר  באחת  ממשרדי. 
שמיר ואמרתי לו שאני בדרכי אליו. הוא לא שאל דבר; 
לו  הסברתי  וחלוק.  בפיג’מה  הדלת  ליד  לי  חיכה  הוא 
במה דברים אמורים וחיברתי אותו טלפונית ליצחק רבין. 
השיחה הייתה בקודים, שהרי שניהם ידעו במה המדובר. 
יצחק שמיר חזר לישון ואני חזרתי למשרדי. בשש בבוקר 

הודעתי לו על סיום הפעילות".

"פרס לא שקט לרגע"
ממשלת  הוקמה   ,1984 בשנת  שהתקיימו  בבחירות 
'העבודה'  הגדולות,  המפלגות  ראשי  שני  בין  רוטציה 

שמיר,  ויצחק  ו'הליכוד', 
כראש  אז  עד  שכיהן 
הממשלה מיום הסתלקותו 

את  פינה  הממשלה,  ראשות  מכס  בגין  מנחם  של 
למשך  פרס  שמעון  לטובת  הממשלה  ראש  לשכת 

שנתיים ימים. "זו הייתה תקופה סוערת", נזכר נבו. 
ישראל הסתבכה בשתי פרשיות עגומות. האחת - 
פרשת הריגול של יהונתן פולארד שהעכירה את יחסי 
והשנייה  ישראל-ארצות הברית במשך הרבה שנים; 
- פרשת 'איראן-גייט', שבמהלכה מכרה ישראל נשק 
שונים  לגורמים  שנמסרו  כספים  תמורת  לאיראנים 
מזוהה  שהיה  למרות  נבו,  עזריאל  הברית.  בארצות 
בתפקידו  נותר  ו'הליכוד',  הימין  מחנה  עם  יותר 
כמזכיר צבאי. נבו מספר: "הערכתי מאוד את פרס על 
כך. הוא נהג כפי שהוא נהג אף על פי שידע שהייתי 
מזכיר צבאי בלשכותיהם של יריביו הפוליטיים. אני 
להחליף  פוליטיים  בלחצים  עמד  שהוא  בטוח  גם 

אותי.
נבו, "לא היה  "בתקופה של שמעון פרס", מתאר 
כמעט מקום על פני כדור הארץ שלא היינו בו. פרס 
לא שקט לרגע. הוא ביקש להספיק ככל שרק אפשר 
בפרק הזמן הקצוב שניתן לו בלשכת ראש הממשלה 
ו'שעות העבודה' שלו נמשכו כמעט על פני כל שעות 
לאכול  בצהריים  יצא  לא  הוא  למשל,  כך  היממה. 
בבית. מנחם בגין נהג לצאת הביתה לאכול; גם יצחק 
נוסע הביתה, שותה את כוס היין האדום  שמיר היה 
שלו פעם ביום, נח קצת וחוזר לעבודה לאחר מילוי 
המצברים. בלשכתו של שמעון פרס לא היו מנוחות 
צהריים. כששמעון פרס שאל פעם את מגישת התה 
והקפה: 'מה, אין פה בירה?' החלו להגיש בישיבות 
גם בירה.הסגנון היה אחר. במקום מים ותה, שהוגשו 
בימיו של מנחם בגין, עברנו גם לבירה וגם למשקאות 

אחרים".
נבו, כמזכיר צבאי בדימוס, סבור כי המזכיר הצבאי 
אמור  לא  הוא  שירות".  "אופק  ללא  להתמנות  צריך 
לצפות לקידום במסגרת הצבאית לאחר סיום שירות 
וכמזכיר הצבאי של ראש הממשלה. "הוא לא צריך 
להיות חייב לאף אחד, ואף אחד לא צריך להיות חייב 
המזכירים  רוב  המצב.  לא  זה  היום  עד  לצערי,  לו. 
הצבאית  בקריירה  הבא  לשלב  ממשיכים  הצבאיים 
בלשכת  תפקידם  את  מסיימים  שהם  לאחר  שלהם 

ראש הממשלה". 
הנה סיפור משעשע שעד היום לא סיפר נבו לאיש. 
"יום אחד אחרי פרישתו ראש השב"כ דאז, אברהם 
תמונה  שאתה  דעתך  'מה  שמיר:  אותי  שאל  שלום, 
לעצמי  ביקשתי  לא  המום;  הייתי  השב”כ?'  לראש 
ביום  כרעם  עליי  נפל  שזה  לו  אמרתי  התפקיד.  את 
מאחר  ההצעה,  את  היטב  לשקול  חייב  ושאני  בהיר 
שאני לא בא מתוך הארגון ואני חושב שצריך למצוא 
כנראה,  מועמד מתוך הארגון עצמו. שמיר התייעץ, 
עם מי שהוא התייעץ בעניין זה. לא שוחחתי עם אף 

אדם 
לשמיר  אמרו  דבר  של  שבסופו  מניח  אני  הזה.  בנושא 
שצריך להיזהר מפני 'מה שיאמרו כל המלעיזים'. באחד 
את  להחליף  עומד  ששמיר  בעיתונות  פורסם  אף  הימים 
ראש השב"כ וכי אחד מאנשיו הקרובים ימונה. שמיר לא 
חזר שוב על הצעתו, ואני לא העליתי את הנושא בפניו". 

ישיבת חירום בשבת
נבו  של  בכהונתו  ביותר  המתוחות  מהתקופות  אחת 
הייתה במלחמת המפרץ בשנת תשנ"א. נבו נזכר בביקוריו 
התכופים של שר הפנים דאז אריה דרעי, שאף דאג לקבוע 
מזוזה בדלת חדרו. הוא נהג להגיע ולהתעדכן. בעת שהוא 
ישב והתעדכן בחדשות, היו לנו הרבה שיחות. הערכתי 

מאוד את כושר הניתוח שלו. 
"דרעי, אגב, היה בין מובילי הקו של 'אי תגובה'. יצחק 
ולהורות  מדעתו  לשנות  מסוים  בשלב  חשב  לא  שמיר 
אינה  ישראל  להראות שמדינת  כדי  לפחות   - תגובה  על 
בשבת  שלה.  ההרתעה  כושר  על  לשמור  וכדי  מבליגה 
אחת חלה נקודת מפנה, כאשר לפנות בוקר נפל טיל לתוך 
בניין משרדים ומסחר ברחוב אלנבי בתל אביב. המזל היה 
וגם הראש  שזה קרה בשבת. והבניין היה ריק מיושביו. 
הקרבי של הטיל לא התפוצץ ולא נגרם נזק סביבתי גדול. 
בתל  ממשלה  ישיבת  לקיים  והוחלט  שמיר  עם  דיברתי 
אביב כדי להיות סמוכים לבור המטכ"לי. הישיבה זומנה 
השר  נעדר.  לא  השרים  מן  אחד  אף  הצהריים.  לשעות 
אריה דרעי, איש ש"ס, הובא מירושלים עם נהג דרוזי של 
משמר הגבול. הייתה ישיבה מרתקת. כל השרים דיברו, 
מי בעד מי נגד, בשעה שטייסי חיל האוויר כבר יושבים 
בקוקפיט במטוסם ומחכים לאור ירוק. שמיר, שהחלטתו 
הייתה נחושה טרם הדיון, עשה את החשבון האריתמטי 
נשא  הוא  בה.  רצה  שהוא  להחלטה  רוב  לו  שיש  וראה 
הרצאה מקיפה, בנויה בצורה לוגית, ולדעתי יש לפרסמה 
בבוא היום, ובאמת נתקבלה ההחלטה לא לתקוף, למורת 

רוחם של מתנגדיו בממשלה". 
בליל השבעת הממשלה בכנסת ולאחר ניצחונה הגדול 
של מפלגת העבודה וכניסתו של יצחק רבין ללשכת ראש 
הממשלה בשנת תשנ"ב, גמלה בליבו של נבו ההחלטה 
לפרוש מתפקידו. "רבין ביקש ממני להישאר, אבל אמרתי 
לו שאני מודה לו מאוד ומבקש לפרוש. שימשתי בתפקיד 
של  לצדם  העבודה  שחוק.  הייתי  שנים;  כאחת-עשרה 
ונפשית,  פיזית  עייף  הייתי  מתישה.  היא  ממשלה  ראשי 

וחשבתי שיש מקום לפנות את כיסאי. 
הקרב,  בשדה  מזיעים  לא  אמנם  לילה.  ואין  יום  "אין 
ממלא  על  רובצים  נגמרת  בלתי  ואחריות  כבד  עול  אבל 
התפקיד; צריך להיות בערנות מתמדת כדי לא להכשיל 

את מי שנמצא בקדקוד הצמרת הממשלתית". 


ביקורו של נשיא צרפת פרנסואה מיטראן בישראל. משמאל לימין: 
נשיא צרפת פרנסואה מיטראן )שני משמאל(, נשיא המדינה יצחק 

נבון וראש הממשלה מנחם בגין )בכסא גלגלים(, בנמל התעופה 
בן גוריון, עם הגעת מיטראן לישראל )צילום: יעקב סער, לע"מ(

עם ראש הממשלה שמעון פרס חוצה 
את הגשר מעל נהר האוואלי, בדרום 
לבנון )צילום: נתי הרניק, לע"מ(
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רחביה  שכונת  ברחובות  שנינו  צועדים  כשאנחנו 
טרום- של  קר  המעט  החורפי  ביום  הירושלמית, 
האביב, יותר מזוג עיניים אחד ננעץ בנו. לא פעמים 
רבות, ככל הנראה, יוצא לתושבים המעונבים של 
שכונת רחביה ושערי חסד הסמוכה, לראות מולם 
יהודי חסידי, על כל הלבוש החסידי, העוטה ציצית 

עם חוטי תכלת - והוא שחור.
אותו  ומברכים  אותו,  שמזהים  כאלה  גם  יש  ושם  פה 
לשלום. "שלום ניסים, כל הכבוד לך!", צועק לו בחור אמריקאי 
מהצד השני של הרחוב. אבל רוב רובם של ההולכים והשבים, 
הזה, שצועד כעת ברחוב המרכזי של  היהודי  לא מכירים את 
שכונת רחביה. אם הם היו יודעים מיהו ומה סיפור חייו, ייתכן 

שהיו מפנים לעברו מבט נוסף.

המעריצים נדהמו: לכוכב יש 
ציצית

ניסים בלאק )30(, עד לפני שנים בודדות, היה אחד הכוכבים 
לשם  ענה  לא  כמובן  הוא  אז  האמריקאית.  המוזיקה  בסצנת 
"ניסים" וגם לא היה יהודי. ניסים, בשמו הקודם דמיאן בלאק, 
השחורה  המוזיקה  בסצנת  ידועים  הכי  ה"ראפרים"  אחד  היה 
היא  סוגריים,  לפתוח  כאן  צריך  שחורה,  מוזיקה  בארה"ב. 
מהאפרו-אמריקאים  בעיקר  שהגיעה  פופולארית  מוזיקה 

פשע  בארה"ב, שכונות  הקשות  בשכונות  בחלקם  המתגוררים 
ועוני. מתוך העוני והפשע צמחו להם סגנונות מוזיקה בוטים 
כאלה ואחרים, שעד מהרה הפכו ללהיטים וזיכו את מבצעיהם 

במיליוני דולרים, ובתהילה רבה.
דמיאן בלאק, או בשם הבמה שלו "'די בלאק", לא היה שונה 
סגנוני  וההיפ-הופ,  הראפ  בסגנון  ששרו  ראפרים  אותם  מכל 
מוזיקה המשלבים בעיקר דיבור מהיר על רקע הקצב, ולעתים 
המצליחנים  הראפרים  חבריו  כמו  הוא  גם  קליט.  פזמון  גם 
שעטף  בפשע  גדל,  בתוכה  במצוקה  בשיריו  עסק  האחרים, 
אותו ובכל הבלי העולם הזה. עד מהרה, שיריו נהיו ללהיטים 
בארה"ב,  הגדולות  והתקשורת  הרדיו  בתחנות  מצליחים 

ולהופעותיו הגיעו המונים.
הקבוע  הקהל  פתאום  בודדות,  שנים  לפני  אחד,  יום  אבל 
שלו נדהם לראות אותו בהופעה החיצונית החדשה שלו מעל 
גבי הבמות: פתאום הפנים החלו להתעטף בזקן, חוטי ציצית 
עשו  המילים  ואפילו  מבגדיו,  משתלשלים  להיראות  החלו 
חזרה בתשובה, וכבר עסקו בנושאים אחרים לגמרי: אלוקים, 

ירושלים, אמונה.
מה קרה לו? הם שאלו את עצמם. אבל תקופה קצרה לאחר 
מכן כבר לו היה להם אפילו את מי לשאול. הבמה נותרה ריקה. 
"די בלאק", הכוכב המפורסם, עזב את שירת ההבל, התגייר, 
והחל  ארוך,  תהליך  לאחר  שהגיע  כמותו  מאין  מפתיע  בצעד 
לעסוק בתורה. רק לאחר כמה שנים שקטות, כשהוא שוקד על 
התורה ועל לימוד ההלכות אותן לא הכיר מימיו, החל לחזור 
לאחרונה למיקרופון האולפן ולשתף פעולה עם אמנים שומרי 
מצוות ידועים, כשהפעם סגנון המוזיקה המוכר שלו עדיין שם 

- אבל המילים שונות בתכלית.
מה קרה לך? ביקשנו להבין גם אנחנו. מה הביא אותך לעזוב 
את ההצלחה, את הבמות, ההופעות המלאות והכסף - ופתאום 
להתגייר? אבל זהו, כך מתברר, סיפור ארוך, שמתחיל לו אי שם 

בעיר סיאטל שבמדינת וושינגטון, ארה"ב.

שכונה קשה, מוזיקה שחורה
ספר לי על עצמך, ביקשתי מניסים. היכן גדלת?

"גדלתי בדרום סיאטל", הוא פותח. "חיי המשפחה שלי היו 
ובגיל צעיר  ומלאי תהפוכות, לטוב אך בעיקר למוטב,  שונים 
מאד כבר הפכתי לתוצר של הסביבה שלי, למראה שמשקפת 
ובסמים,  בפשע  מוכה  היה  גדלתי  בו  האזור  כל  הסביבה.  את 
מלאו  טרם  עוד  האלה,  המסוכנים  החומרים  הגיעו  אליי  וגם 
לי שלוש עשרה שנים. הוריי אהבו אותי ורצו את הטוב ביותר 
אליה  ולסביבה  החיים  במלכודת  נתפסתי  אני  אבל  עבורי, 
נולדתי. אימי, אבי החורג ואבי הביולוגי, כולם עסקו בעצמם 
בפשע ובמכירת חומרים מסוכנים כבר בשלב מוקדם בחייהם. 

"לימים, אחרי שאבי הביולוגי שהה תקופה מסוימת בכלא, 
הוא שינה את התנהלותו. הוא תמיד היה אדם חושב על החיים 
ועל מהות החיים, והשהות בכלא נתנה לו זמן פנוי למחשבה, 
האסירים  רוב  המר,  מניסיוני  לעשות.  אהב  מאד  שהוא  מה 
המשוחררים שהכרתי הם לא אנשים שבאמת השתנו בשנותיהם 
זה  אבל שם  שנה,   - שנה  חצי  למשך  אולי השתנו  הם  בכלא. 
הסתיים. לאחר מכן הם בדרך כלל חזרו לסורם. אבל אבי, עד 

ממכירת  עתק  סכומי  שהרוויח  בארה"ב,  והמוכרים  הנחשבים  האמנים  אחד  היה  הוא 
ונעלם  הכל  עזב  בלאק  די  ה"ראפר"  אחד,  יום  אך    הופיע  בהן  ומההופעות  אלבומיו 
בשכונת  שגדל  הראפר  המפתיעה:  האמת  התבררה  מכן  לאחר  חודשים    ממעריציו 
ולעטות  ונהיה ליהודי חסיד ברסלב, שהחל לגדל זקן  השחורים בדרום סיאטל, התגייר 
ציצית גדולה על בגדיו  מה הוביל את הראפר הנוצרי המצליח לקרוא את הספר "בגן 
החיים" של הרב שלום ארוש? מה גרם לו לעזוב הכל ולעסוק בהתבודדות בלילות כדרך 
ברסלב? חנני בלייך פגש אותו ברחובות שכונת רחביה הירושלמית, ימים ספורים לאחר 
שעלה ארצה, וביקש ללמוד על דמותו של גר הצדק המיוחד כמותו עדיין לא פגשתם

אני רוצה"
רק לקרב 
יהודים 
לאביהם"

חנני בלייך



 29 בפתח-תקוה        י"ד בניסן תשע"ו 22/4/16

אמיתי  שינוי  שעשה  מדהים,  אדם  נותר  הזה  היום  עצם 
מרצה  הוא  )כעת  השורה  מן  הגון  לאדם  והפך  בחייו 
בקולג', ובעל תואר אקדמאי שלישי(.  אימי, לעומת זאת, 
הייתה בתהליך גמילה מהחומרים המסוכנים, אך למרבה 
הצער היא נפטרה באמצע התהליך, בגיל 37, כשאני הייתי 
בן 19. אבי החורג, שגידל אותי, היה אף הוא אדם מבריק 
מסוימת  סביבה  לתוך  הוא  גם  גדל  באשמתו  שלא  אך 
וקיבל 'חבילה' לא קטנה בחיים, ואני מתפלל לישועתו. 
אנשים כה רבים שם ובמקומות אחרים משתוקקים לפרוץ 
החוצה מביצת הרחוב, אך המצוקה היא בת דורות רבים 
וקשה מאוד לצאת ממנה. רק ה' יכול להוליך אדם בדרך 

התשובה".
"אבל  ביולוגיים,  ואחיות  אחים  חמישה  לבלאק 
החיים", הוא אומר, "לא מותירים לנו מרחב רב לשמירה 

על קשר רציף בינינו". 
היו  הוריך  בבית.  שהייתה  הדת  על  קצת  לי  ספר 

נוצרים? אנשים מאמינים? 
על  דיבר  לא  בבית  אצלנו  איש  חילונים.  היו  "הוריי 
דווקא  שמו,  ג'יהאד  תאהיר  אימי,  אבי  סבי,  אלוקים. 
איתנו כשהייתי בערך  לגור  עבר  הוא  סוני.  היה מוסלמי 
בן שבע. הוא לימד אותי להתפלל, והתפללתי יחד איתו 
התעקש  הוא  האיסלאם.  כמנהג  ביום,  פעמים  חמש 
שאענה לו באופן המוסלמי הרשמי המקובל, כאשר בירך 
נפטר  שם  לכלא,  הוא  גם  נשלח  ב-1996  לשלום.  אותי 
הראשון  ביקורי  במהלך   ,2013 ב-  שנים,  כשלוש  לפני 

בארץ ישראל. 

"לאחר שהוא נכנס לכלא, משהו משך אותי לאיסלאם 
וסיפרתי לכולם שאני מוסלמי - למרות שכלל לא הבנתי 
שוב  להתחבר  ניסיתי  מכן  לאחר  הדבר.  משמעות  את 
לאיסלאם באמצעות דוד שלי, אך זה הסתיים מהר מאוד. 
השתתפתי אז בתוכנית מוזיקת ראפ במרכז נוצרי לנוער, 
בקיצור,  כמיסיונרי.  שהתברר  למחנה  אותי  הזמינו  הם 
הם הצליחו. הם שאלו אותי שאלות קשות בנושא החיים 
קשות  שאלות  וכו',  עדן  וגן  גיהינום  המוות,  שלאחר 
לילד בן 14, שערערו את החיים שחייתי עד אז, והפכתי 
לקרוא  התחלתי  לנוצרי  שהפכתי  לאחר  מאמין.  לנוצרי 
רבות בספר התנ"ך. הייתי כה מרותק לתנ"ך, עד שבקושי 
תכלית  אם  לעצמי:  בכיתה. חשבתי  בשיעורים  הקשבתי 
בכלל  אותי  מעניינות  מה  לה',  קרוב  להיות  היא  החיים 
להיות  רציתי  הספר?  בבית  אותי  שמלמדים  השטויות 
כביכול  כשהייתי  שגם  הוא  המעניין  נקודה.  לה',  קרוב 
כך שאף  בכנסיה  נוח  הרגשתי  לא  מעולם  מאמין,  נוצרי 
פעם לא הגעתי לשם. אבל נשארתי במרכז הנוצרי כביכול 
הוא היה ביתי, כי הרגשתי שם כמו בתוך מקלט בטוח. זה 
לבטח היה מוגן ושמור יותר מביתי והסביבה בה גדלתי. 

"כל כך התחברתי למה שקראתי בתנ"ך, עד שבתוך זמן 
למדתי  בו  מהתיכון  ילדים  בעצמי  לשכנע  התחלתי  קצר 
ל'בן  הפכתי  ולאמונה.  בתנ"ך  לקריאה  אליי  להצטרף 

חורג' במרכז הנוצרי: הפכתי בעצמי למיסיונר קטן...
כיועץ,  "עבדתי  מספר,  הוא  הקיץ",  חודשי  "במהלך 
לי  והייתה  עבורן,  שיעצתי  קבוצות  מיני  בכל  הייתי 
מקום,  מכל  צעיר.  כ'מיסיונר'  בעבודתי  גדולה  הצלחה 

של  מתוכנית-העל  חלק  היה  זה  שכל  מבין  אני  כיום 
הקב"ה. להבדיל, כמו משה רבינו, כמו יוסף הצדיק ויתרו, 
עברתי אימונים בעבר השני )כמיסיונר( כך שמאוחר יותר 
יכולתי למלא את חלקי בהצלת נשמות יהודיות אובדות 
ולהוציא אותן מ'הקליפה' בעזרת ידע וכישורים שרכשתי 
קודם. הייתי צריך ללמוד שיטות שכנוע מסיונרי, כנוצרי, 
בהחזרת  מכן  לאחר  אותי  ישמשו  שהן  כדי  בנעוריי, 
יש  לשמים  לומר,  יש  מה  כיהודי.  ליידישקייט,  יהודים 

חוש הומור עבורנו"...
ובאיזה שלב מצטרפת גם המוזיקה לחייך? מה גרם 

לך להפוך לימים ל'ראפר'? 
"טוב, אז כאן חשוב לציין שהוריי היו בין חברי להקות 
חברים  היו  הם  גדלתי.  בה  בסיאטל,  הראשונות  הראפ 
סבי  בנוסף,  שם.  קיימות  שהיו  צעירות  ראפ  בלהקות 
ודודיי הגדולים ניגנו גם הם עם כמה מהשמות הגדולים 
ביותר בעולם המוזיקה, כך שבעצם, לא הייתה לי 'נקודת 
התחלה' מוגדרת. כל הזמן המוזיקה הייתה סביבי. לימים 
שהתחלתי  מהרגע  כבר  'ראפ'  ועשיתי  ששרתי  לי  סיפרו 
לדבר. אבל באופן רציף, הרי שכבר מכיתה ה' אני כותב 
המקצועי  האלבום  את  במוזיקה.  עסקתי  תמיד  מוזיקה. 
הראשון שלי, הקלטתי עם מפיק מפורסם - כשהייתי בן 
13 בלבד... מאוחר יותר הוא לקח אותי כתלמיד וכ'בייבי' 
שלו. הוא היה ה'רב'ה' שלי במוזיקה. ועל מה כתבתי אז? 
כתבתי על מה שראיתי בחיי הרחוב, והופעתי על במות 

גדולות עם שמות ידועים נוספים בעולם הפופ והרוק". 
וההצלחה הייתה מסחררת. לפני כ-8 שנים הפיק ניסים 
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שנה,  באותה  בעולם.  ידועים  הכי  האמנים  אחד  עבור  שיר 
מפיק שהיה  בינלאומי של  באוסף  הופיע  מצליח שלו  שיר 
המוזיקה  בעולם  נחשב  הכי  הפרס  גראמי,  לפרס  מועמד 
"די  ניסים,  של  האלבום  מכן,  לאחר  שנה  הבינלאומית. 
דאז, הגיע למקום הרביעי במצעד שירי ההיפ הופ  בלאק" 
גדולים  שמות  מעל  הרבה  בארה"ב,  ידועה  הכי  בתחנה 
ושוב  שוב  הוקרן  שלו,  לשיר  קליפ-וידאו  מאד.  ומוכרים 
בערוצי המוזיקה בארה"ב, והפרסום היה עצום. "ואם הייתי 
הייתי  אם  יודע  "מי  אומר,  הוא  שחלמתי",  בדרך  ממשיך 
בכלל יוצא מזה. רק רחמיו של הקב"ה יכולים להביא אדם 

לתשובה ולמפנה, כי לי היו תוכניות אחרות לגמרי". 

לשים סטופ לשגרה
אז מתי באמת התחיל הקשר שלך ליהדות?

אלינו  הצמודה  השכונה  אבל  קודם,  ציינתי  לא  "אולי 
בדרום סיאטל, השכונה בה גדלתי, היא שכונה יהודית, כך 
שנחשפתי כבר אז לעם היהודי. אז יהודים כבר הכרתי, אך 
ליהדות עצמה עדיין לא נחשפתי אז. רק כשהתחלתי לחפש 
שוב אחרי ה' בכוחות עצמי ללא כל השפעה אחרת או לחץ 

חיצוני, אז נתקלתי ביהדות". 
זה קרה כאשר הגיע לשיא ההצלחה במוזיקה. הראפרים 
שלא  פשע,  וכאנשי  כגנגסטרים  בחלקם  ידועים  בארה"ב 
באלימות  לא  גם  לפסגה,  להגיע  מנת  על  בכלום  בוחלים 
ורצח, שגם עליהם הם לא מתביישים לשיר בשיריהם. וכך, 
כמו כל הסביבה והראפרים-חבריו, היה גם "די בלאק" שותף 
לכמה וכמה קטטות אלימות, וכשרואים את גופו הגדול נקל 
להסיק שידו לא הייתה על התחתונה. ובאחד הימים קטטה 
גדולה הגיעה ממש למקרה קיצון של כמעט רצח, ואז, הוא 

מספר, הוא הבין שהוא צריך לשים סטופ.
לחפש  אז  התחלתי  ככה.  להמשיך  ייתכן  שלא  "הבנתי 
חיפשתי  תמיד  הקב"ה.  את  חיפשתי  הקיום,  משמעות  את 
לכיוון  בהמשך  אותי  שדחפה  נטייה  בחיים,  אותנטיות 
לדעת  רציתי  מעייני.  במרכז  היה  פשוט  זה  וכעת  היהדות, 
מהו השביל האמתי, הטהור ביותר לה', ולא ויתרתי לעצמי. 
למדתי בין 8-10 שעות ביום תנ"ך וספרים אחרים, וחיפשתי 
צומות  אז  ערכתי  הסובב.  בכל  הקב"ה  ואחר  האמת  אחר 
מספר  של  התבודדויות  וגם  רצופים,  ימים  שלושה  במשך 
שעות בלילה - עוד לפני שבכלל שמעתי על ברסלב או כל 

דבר שקשור לרבי נחמן. 
עז,  כה  היה  לה'  קרוב  להיות  שלי  "הרצון  )בדמעות( 
הייתי  לבכות כשאני חושב כמה  כעת  גם  עד שאני מתחיל 
הוא  היהדות,  לכיוון  אותי  הניע  שבאמת  מה  בה'.  מאוהב 
העובדה שבנביאים ה' מביע את אהבתו לעם ישראל בדרך 
מדהימה. לא יכולתי לקרוא זאת מדי יום, ולא לרצות לקחת 
חלק במערכת היחסים המיוחדת הזו. רציתי שה' יאהב אותי 
מהברכות  חלק  להיות  רציתי  הזאת.  המיוחדת  בצורה  כך, 
האלה, להיות חלק מהעם שלו. המשכתי בדרך הזו והשאר - 

היסטוריה. הרגשתי שהגעתי הביתה".
וגיסתו  גיסו  ואיתם  ואשתו,  ניסים  עברו  הגיור  את 
שהתקרבו אף הם ליהדות, בבית דין אורתודוקסי בארה"ב. 
יהודית  בחתונה  מחדש  הזוגות  שני  נישאו  יותר  מאוחר 

בקהילה היהודית של סיאטל.
במהלך תהליך הגיור התבקש "די בלאק" לבחור לעצמו 
הדין אחרי שעות של התבודדות  לבית  "הגעתי  יהודי.  שם 
שבמהלכן ביקשתי מה' שיעזור לי למצוא את השם המתאים. 
סידור  אחרי  וחיפשתי  להתפלל,  כדי  מוקדם  לשם  הגעתי 
המדף  על  מצאתי  ממנו.  להתפלל  נוהג  שאני  ה''  'עבודת 
סידורים, ובהם אחד של 'עבודת ה'' שחיפשתי, והיה כתוב 
הקהילה  מבני  לאחד  שייך  שהיה  סידור  זהו  'ניסים'.  עליו 
שקראו לו ניסים, אבל כשהשם הזה 'נחת' פתאום על ראשי 
כשחיפשתי שם עם משמעות, הבנתי שברור מאד שכך אני 

צריך להיות קרוי מהיום".
בהמשך, בעקבות השינוי ולקראת הניתוק מהקהל הישן, 

הפסיק להופיע כמובן בשבת.
הופיעו  פתאום  קצרה,  תקופה  בתוך  עליך  ניכר  השינוי 
ב'עולם  מעריציך  המוני  אז  אמרו  מה  והזקן.  הציצית 

האחר'?
"כשעזבתי את העולם ההוא - עזבתי לגמרי. פשוט אין לי 
מושג מה אנשים אמרו. אני יכול לדמיין מה הם אמרו, אבל 
זה לא יהיה נכון עבורי לעשות את זה. התקווה שלי היא שהם 
יילכו בדרכי וישתנו לטובה, ואוכל לעשות תיקון באופן של 
מתן חיים ומידות טובות דרך המוזיקה הזו, במקום אלימות 
מתחיל  אני  אז  ה',  את  יידע  העולם  שכל  רוצה  אני  ומוות. 
כבר עכשיו, לפני שהמשיח יתגלה. כפי שאמרתי, אינני יודע 

מה הם חושבים, היות שאני עסוק בעם ישראל ולא עצרתי 
עשיתי מאמץ  שנים,  לפני מספר  לרגע.  ולו  כך  על  לחשוב 
לשפר את העולם 'ההוא' דרך מוזיקה שהיא אמנם לא דתית 
כישלון חרוץ. הם העדיפו לשמוע  זה  היה  חיובית, אך  אך 
חומר אחר של שטויות ואלימות. אז פשוט הפסקתי לגלות 
וה'  שלי,  במסלול  אמשיך  אני  שם.  שקורה  למה  אכפתיות 

כבר יביא גם את הנשמות האלה לדרך הטוב".

אוהב לשמוע את ...בעלזא
מיהם כיום הרבנים שלך? 

"ראש וראשון, נחל נובע מקור חכמה, רבי נחמן מברסלב. 
גם הרב שלום ארוש שליט"א היה דמות מופת עבורי, ספרו 
'בגן השלום' שינה את חיי ואת חיי הנישואין שלי. בסופו של 
דבר, הספר הזה הביא אותי לרבינו רבי נחמן. הספרים של 
הרב ארוש תורגמו על ידי תלמידו ר' אליעזר ברודי, שהגיע 
לדרוש בסיאטל זמן קצר לאחר ההיכרות שלי עם ספרי הרב 

ארוש, כך שהוא הפך למעין דמות אב עבורי. 
"גם הרב בן זקן מסיאטל, הפך עבורנו למשפחה וליווה 
אותנו בתהליך הגיור והיה לרב שלנו. גם את הרב דרור משה 
קסוטו, אחד מתלמידיו היקרים ביותר של הרב ארוש, אני 
בשיעורים  עבורי.  גדול  אור  והוא  מרבותיי  כאחד  מחשיב 
של  הראש  היה  כשהוא  הרשת,  דרך  לצפות  התחלתי  שלו 
חייב  שאני  והרגשתי  באנגלית,  חסד'  של  'חוט  מוסדות 
לפגוש אותו. כשהגעתי לירושלים, הצבתי לי כמטרה עליונה 
לפגוש אותו. נפגשנו בסוף באמת בישיבה של הרב ארוש, 
משפחתי  עם  יחד  עברתי  חודש  לפני  היסטוריה.  והשאר 
החדש  המרכז  עם  לו  לעזור  כדי  לרחביה,  לכאן,  מארה"ב 

שפתח, 'מרכז אמונה'. 
"כך גם למדתי המון גם מהשיעורים של רבי ניסים מיימון. 
כמו כן, הרב שהיה בעל ההשפעה הגדולה ביותר עליי בחיי 
הוא  ברודי.  שמואל  הרב  בסיאטל,  שלי  הרב  הוא  היומיום 
אדם שהוא פשוט קדוש עליון. למדתי ממנו כל כך הרבה, 
יהודי  להיות  לאיך  דוגמא  היווה  הוא  לליבי.  יקר  כה  הוא 

ישר. הלוואי שיכולתי להביא גם אותו איתי לירושלים"...
עלייה לארץ היא לא צעד פשוט. מה שכנע אותך לעשות 

את זה?
מהרגע  כבר  לישראל  לעלות  שרציתי  היא  "האמת 
שהתחלתי ללמוד על יהדות. מבחינתי, אין הפרדה בין ה', 
ארץ ישראל ועם ישראל. במקום שנמצא אחד, שם גם האחר. 
רציתי להיות חלק בלתי נפרד מבני עמי, מהתורה, ולהימצא 
עד  השנה  מראשית  בו  נמצאות  ה'  שעיני  נאמר  בו  במקום 
אחרית השנה. אם אדם מחפש דבקות באמת, אני לא יודע 

איך הוא יוכל לגור במקום אחר פרט לארץ ישראל". 
כיום ניסים גר בשכונת רחביה בירושלים, ומתפלל ב'מרכז 
חסד.  בשערי  ברסלב  של  הכנסת  ובבית  בשכונה,  אמונה' 
הקליט  הוא  המוזיקלית.  לעשייה  לאחרונה  חזר  במקביל, 
לאחרונה דואט מדובר ללהיט "ה' מלך" עם הזמר גד אלבז, 
שזכה לחשיפה רבה, וגם שיר נוסף עם הזמר החסידי ליפא 

שמעלצר. בשני השירים הוא נותן קטעי-דיבור )ראפ( משלו, 
שמוסיפים נופך לשיר. המילים כולן, כמובן, הם על אמונה 

בקב"ה ועל עם ישראל.
אמנים  עם  מוזיקליים  שיתופי  כמה  לאחרונה  עשית 
המוזיקלית  הקריירה  המשך  את  רואה  אתה  איך  חרדים. 

שלך?
'קריירה'. אני פשוט רוצה  זה  "אני באמת לא מגדיר את 
להשתמש בכל הכישרון שיש לי כדי לקרב אנשים לה'. האמת 
היא שבנקודה מסוימת אף חשבתי לעזוב את סגנון ה'ראפ', 
כי חשבתי שזה סגנון שאינו כשר, אך הגעתי למסקנה שה' 
נתן לי את הכישרון המיוחד הזה, ואם אוכל להשתמש בו כדי 
להביא טוב לעולם, אז אין כאן שום שאלה. המטרה שלי היא 
ביהדותם.  גאים  להיות  ליהודים  ולגרום  לה',  לקרב אנשים 
כרגע  האחר  הצד  של  ידו  ולצערי  עצום,  כוח  היא  מוזיקה 
על העליונה. אם איש לא יעמוד בפרץ, נמשיך ח"ו לראות 
ילדים משלנו עוזבים את היידישקייט לטובת הבלי העולם 
הזה. ולכן, המטרה שלי היא לשמור על המוזיקה במסגרת 
הבינלאומית  הסצנה  בשדות  לרעות  לא  ובהחלט  היהדות, 
הלא-יהודית ולהפוך לכוכב. אני עושה מוזיקה מתוך נקודת 
מתעורר  כולו  העולם  ישראל.  ועם  ה'  שהיא  שלי,  האמת 
כעת לקראת ידיעת האמת שחלק מהאומות דוחות מעליהן 
ונלחמות נגדה, וחלקן מקבלות אותה בזרועות פתוחות. אני 
יעלה. אם העולם   - זורק את החכה, מה שיעלה בה  פשוט 
ייהנה ממה שאני עושב בעז"ה, זה יבוא אליי. לא אני אליו".

אילו זמרים ואמנים חסידיים אתה אוהב? 
"טוב, זה לא סוד שאני נהנה לשמוע את גד אלבז. למען 
האמת, רק לאחרונה גיליתי שהוא הילד הקטן ששר בעבר 
קלטת  על  דרכי,  בתחילת  בו  השיר שנתקלתי  את  אביו  עם 
שמע, 'קשה לחזור בתשובה. אשתי ואני גילינו זאת זמן רב 
לאחר מכן, ופשוט היינו המומים. כששמענו בזמנו את השיר 
ליהדות,  בדרך  שחווינו  הקשיים  על  בדיוק  שדיבר  הזה, 

החזרנו אחורה שוב ושוב לפני שעברנו לשיר הבא. 
למרות  קרליבך,  שלמה  ר'  את  גם  לשמוע  אוהב  "אני 
שאני מודע למחלוקת סביבו בחוגים מסוימים. האמת היא 
שהאיש הזה היה מעל ומעבר לכל דמיון בתחום המוזיקה. 
רק מי שמבין במוזיקה ויש לו זיקה של ממש לרוחניות, יכול 
לראות שהניגונים הללו הגיעו מהיכל נעלה בגן עדן. במהלך 
מנחלאות,  הרטמן  לרז  מאזין  אני  האחרונות,  וחצי  השנה 
הרבה יותר מאשר לכל מוזיקה אחרת. הנשמה שלו מתפרצת 
את  אוהב  ומאוד  שוואקי,  את  אוהב  גם  אני  מנגינה.  מכל 
קרדונר  יוסף  את  גם  לשמוע  נהנה  אני  כץ.  ואיתן  שלמה 
ו'סימפלי צפת', ואוהב להאזין גם ליניב בן משיח, אברהם 
והרשימה עוד ארוכה.  דוד  בן  גולדוואג. מרדכי  פריד, ארי 
אני גם מעריץ גדול של מוזיקה חסידית אותנטית, לדוגמא 
האוסף 'שמחת החיים' )אוסף שירי שמחה של בעלי מנגנים 
חסידיים כמו ר' שלמה טויסיג, ישראל ורדיגר ועוד, ח.ב.(. 
הדבר שאני הכי אוהב לשמוע כעת, הוא הדיסק לראש השנה 

של בעלזא". 
לסיום, אני שואל את ניסים: היית מוסלמי, ולאחר מכן 
נוצרי. כעת אתה אצלנו, אתה יהודי אורתודוקסי. האם אתה 

חושב שהיהדות תהיה עבורך באמת התחנה האחרונה? 
"ההבדל  השאלה.  למשמע  מחייך  הוא  שאלה...",  "איזו 
כפה  סבי   .8 או   7 בן  הייתי  לאיסלאם  שכשנחשפתי  הוא 
שהערצתי  בגלל  לי,  אמר  שהוא  מה  ועשיתי  עליי,  זאת 
משהו  לחיים,  משמעות  חיפשתי   13 בן  כשהייתי  אותו. 
מעבר, ופניתי לאיסלאם כי זה מה שזכרתי מהילדות. בזמן 
אך  אחריה  ביקשתי  לא  לנצרות.  התוודעתי  שחיפשתי, 
אבל  מאמין.  לנוצרי  אותי  להפוך  עצמם  על  לקחו  אנשים 
השוני בדרך ליהדות התאפיין בכך שחיפשתי את הדרך לה' 
את  מצאתי  כך  חיצונית.  השפעה  כל  וללא  עצמי  בכוחות 

הדרך ליהדות. 
"איש לא אמר לי 'היי, זו הדרך הנכונה', או 'בוא תצטרף 
צעד  בכל  אותי  מדריך  כשהוא  ה',  עם  לבד  הייתי  אלינו'. 
מומרים  מחפשים  אחרות  בדתות  כך:  זאת  אסכם  וצעד. 
פוטנציאלים, 'אבודים' כהגדרתם וכו'. ביהדות, לעומת זאת, 
ולהתעקש כפרד  אדם חייב לחפש, להיאבק, לחוות דחייה 
בלוטו  הזוכה  אדם  כמו  בדיוק  זה  ממנה.  חלק  להפוך  כדי 
או בסכום כסף גדול ללא מאמץ ועשוי לבזבזו בזלזול - אך 
אם היה עובד קשה עבורו לא היה נוהג כך לעולם. הדתות 
האחרות, מלאות כביכול 'עושר' שהן 'מתות' לתת לך, אך 
ואילו ביהדות, על  יהרגו אותך.  ל'עושר'  לעתים אם תסרב 
הגר להיאבק בכל כוחו כדי להשיג את העושר שלו, ואז הוא 

הופך 'קמצן' - לא מוכן לוותר על אגורה".




צעד עוד   -  2016 לפסח  המזון  מחירי   הוזלת 
המחיה! יוקר  להורדת  האוצר  משרד  של 

משרד האוצר

 לרגל החג, משרד האוצר הוזיל באופן משמעותי
 את מחיריהם של מוצרי מזון בסיסיים ובהם: בשרים,
דגים קפואים, שמן זית, ירקות טריים וקפואים ועוד.

משרד האוצר ממליץ לכם להשוות מחירים ולוודא שאתם 
משלמים את המחיר הזול ביותר.

אל תצאו פראיירים!

 בפסח הזה
 משלמים פחות

על סל הקניות!

הפסח הזה, אתם מוזמנים ליהנות 
מחג שמח ו...חסכוני!

יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
ם 

בנים ומחנכי
 ר

ת
עד

ל ו
ש

בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

לפרטים:

03-7560-666

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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בפתח-תקוה32        י"ד בניסן תשע"ו 1222/4/16
חג הפסח תשע"ו 2

נמצאים אנו בערב החג הקדוש - ימי חג הפסח שבו כל 
בית ישראל מתעוררים ומקבלים את אותה הארה והשפעה 
מעבדות  ממצרים  שיצאו  ההם  בימים  אבותינו  לה  שזכו 
לחרות, ונהפכו להיות בגדר ַהְללּו ַעְבֵדי ה' ולא עבדי פרעה 
)מגילה יד ע"א(, כפי שרמזו זאת המפרשים בפסוק ְוָׁשַמְרָּת 
ֶאת ַהֻחָּקה ַהּזֹאת ְלמוֲֹעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה )שמות יג, י(, מלמד 
שאותם ימים באים לקראתנו, ויציאת מצרים מתחדשת בכל 
שנה ושנה, ולכן ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחָיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ 
ְּכִאלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים )מנוסח ההגדה(, כאילו הוא בעצמו 

יצא מעבדות לחרות ומשעבוד לגאולה. 
וכן מובא ברמח"ל )רבינו משה חיים לוצאטו בספרו דרך 
ה' ח"ד פ"ז( שגלגל הזמן חוזר, ההשפעות וההארות שהיו 
באותם ימים קבועים בגלגל הזמן, ואנחנו בסה"כ צועדים 
אנו  יכולים  אלו  קדושים  בימים  ולכן  גלגל,  אותו  בתוך 
המועברת  יתברך  בה'  הצרופה  באמונה  להתחזקות  לזכות 
אחרינו,  ובצאצאנו  בנכדנו  בבנינו  ונטיעתה  דור  מדור  לנו 
את  שגאל  כפי  השלימה  וגאולתו  ה'  בניסי  לראות  ולזכות 
אבותינו והוציאם ממצרים, כך יראה לנו בישועתו ויגאלנו 
ִנְפָלאוֹת  ַאְרֶאּנּו  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ֵצאְתָך  ִּכיֵמי  עולם,  גאולת 
האבות  לראות  זכו  שלא  מה  לבנים  הראה  טו(,  ז,  )מיכה 

)ילקוט שמעוני בשלח(.
אחת המצוות החשובות והיקרות בלילה זו וגולת הכותרת 
יג,  )שמות  ֵלאמֹר"  ַההּוא  ַּבּיוֹם  ְלִבְנָך  "ְוִהַּגְדָּת  מצוות  היא 
לפניך  מונחים  ומרור  שמצה  בשעה  אלא  אמרתי  לא  ח(, 

ְּתַסֵּפר  ּוְלַמַען  ב(  י,  )שמות  ונאמר  ובהגדה(,  )מכילתא 
'ְּבָאְזֵני' ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים, 

לומר  התורה  שדקדקה  המפרשים  וביארו 
לספר  שיש  להורות  בנך"  "באוזני 

כמידת  השומעת,  אוזנם  לפי  לילדים 
הבנתם ושכלם, כפי שפוסק הרמב"ם 
ומצה הלכה  ז' מהלכות חמץ  )פרק 
ב'( וזה לשונו: ִמְצָוה ְלהוִֹדיַע ַלָּבִנים 
ַוֲאִפּלּו ֹלא ָׁשֲאלּו. וְלִפי ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן 
ָקָטן  ָהָיה  ִאם  ֵּכיַצד?  ְמַלְּמדוֹ.  ָאִביו 

ָהִיינּו  ֻּכָּלנּו  "ְּבִני,  לוֹ:  ִטֵּפׁש אוֵֹמר  אוֹ 
ֶעֶבד  ְּכמוֹ  אוֹ  זוֹ  ִׁשְפָחה  ְּכמוֹ  ֲעָבִדים 

אוָֹתנּו  ָּפָדה  ַהֶּזה  ּוַבַּלְיָלה  ְּבִמְצַרִים,  ֶזה 
ְלֵחרּות".  ַוּיוִֹציֵאנּו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדוֹׁש 

ַמה  מוִֹדיעוֹ  ְוָחָכם  ָּגדוֹל  ַהֵּבן  ָהָיה  ְוִאם 
ֶּׁשֵאַרע ָלנּו ְּבִמְצַרִים ְוִנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ָלנּו ַעל ְיֵדי 

מֶׁשה ַרֵּבנּו, ַהּכל ְלִפי ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ֵּבן:
קנ"ז(:  )מצווה  הרמב"ם  כתב  המצוות  ובספר 

היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר 
מי  וכל  המספר.  לשון  צחות  כפי  הלילה  בתחילת  מניסן 
לנו  שעשה  מה  בהגדלת  הדברים  ויאריך  במאמר,  שיוסיף 
השם ומה שעשו לנו המצרים מעוול וחמס, ואיך לקח השם 
נקמתנו מהם, ולהודות לו יתעלה על כל טוב שגמלנו, יהיה 
יותר טוב, כמו שאמרו וכל המאריך לספר ביציאת מצרים 

הרי זה משובח.
בלילה קדושה זו יורדת הארה גדולה משמים שבה אפשר 
אף  על  בבנינו,  הטובות  והמידות  האמונה  את  להחדיר 
שבמשך השנה פעמים שלא מצליחים כל כך לעשות זאת, 

מ"מ בלילה זו על ידי תיאור סיפור יציאת מצרים והודאה 
עמנו,  ועושה  שעשה  ונפלאותיו  ניסיו  על  יתברך  לה' 
ולכן  לכל החיים,  אותם  ומלווים  בילדים  נחקקים הדברים 
להתרחק  אנשים שרצו  על  סיפורים  לא מעט  אנו  שומעים 
משמירת התורה והמצוות רח"ל, אך בזוכרם את ליל הסדר 
יחד עם כל המשפחה חזרו בהם והסתופפו שוב תחת כנפי 
י(,  ח,  מנחמיה  )מושאל  ַלֲאדֵֹנינּו  ַהּיוֹם  ָקדוֹׁש  ִּכי  השכינה, 

ובכוחו לפעול גדולות ונצורות. 
עשה  שהקב"ה  הניסים  את  זוכרים  שישראל  ובזכות 
ממשיך  עליהם,  אותו  ומקלסים  ומשבחים  עמהם  ועושה 
רבותינו  כדברי  ונפלאות,  ניסים  עוד  להם  ועושה  הקב"ה 
ומשבח  ומהלל  נס  לו  שעושים  כל  יח(  תהילים  )מדרש 
ֵּנס  ִּליֵרֶאיָך  "ָנַתָּתה  שנאמר  נס  עוד  לו  עושים  הקב"ה  את 

ְלִהְתנוֵֹסס" )תהילים ס, ו(. 



דרשו  כה(,  יט,  )משלי  ַיְעִרם  ּוֶפִתי  ַּתֶּכה  ֵלץ  הפסוק  על 
)יעוי' במנורת המאור פרק ת"ת ד"ה ועוד גרסינן  רבותינו 
ֵלץ  המוסר(  בספרי  אחריו  ונמשכו  מדנפשיה  זאת  שדרש 
ַּתֶּכה- זה פרעה, ּוֶפִתי ַיְעִרם- אלו ישראל, הקב"ה הכה את 
פרעה ומצרים באוֹתוֹת ּומוְֹפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם )מתפילת 
ערבית-ברכת אמת ואמונה(, ועל ידי זה קיבלו ישראל חכמה 
האמונה  והתחזקה  כמעשיהם  לעשות  שלא  ודעת  בינה 
שהתרופפה מהם מעט, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' )שמות 
ב, י(- על ידי המכות שהביא ה' יתברך על 
מצרים חזרה בחזרה אמונת ישראל בה' 
יתברך, כּוָּלם ֵיְדעּו אוִֹתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד 

ְּגדוָֹלם ְנֻאם ה' )ירמיה לא, לג(.
מוכן  היה  לא  פרעה  בתחילה 
לא  ואף  ישראל,  את  לשלח 
צאן  כסף  לשלם  מוכן  היה 
שיזבחו  ישראל  עבור  ובקר 
ובנוסף  במדבר,  לאלוקיהם 
מכות  לקבל  הסכים  לא  לכך 
בזלזול  והגיב  יתברך  ה'  מאת 
ובעזות מצח ֹלא ָיַדְעִּתי ֶאת ה' ְוַגם 
ה',  )שמות  ֲאַׁשֵּלַח  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
גם קיבל מכות,  ב(, אך לבסוף הוא 
גם שילם כסף רב וגם שילח את ישראל. 
במלך  מעשה  כך  על  מובא  במדרש 
ששלח את עבדו לקנות לו דג, הלך העבד לשוק 
וראה דג גדול ושמן אך ריחו היה נודף כיון שלא היה כל 
כך טרי, אולם חשב העבד ואמר בליבו: "המלך לא ירגיש, 
אתבלן את הדג היטב עם הרבה כמון שום ובצל והמלך לא 

ישים לב, העיקר שאעשה את ציווי המלך". 
קנה העבד את הדג, בישלו והגישו לפני המלך, אך המלך 
וחמת המלך  נודף  היה  הרע  ריחו  לאוכלו,  היה מסוגל  לא 
בערה בו, ַוִּיְקצֹף ַהֶּמֶלְך ְמאֹד ַוֲחָמתוֹ ָּבֲעָרה בוֹ )אסתר א, יב(, 
זימן המלך את העבד והציב בפניו שלוש אפשרויות לשלם 
הרע  הדג  את  שיאכל  או  שעשה:  הנפשע  המעשה  עבור 

שבישל, ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֵיָעֶׂשה ָּלְך ְּגֻמְלָך ָיׁשּוב ְּברֹאֶׁשָך )עובדיה 
א, טו(, או שיקבל חמישים מלקות על שהעיז להגיש לפני 

המלך דג כזה, או שישלם למלך  מאה זהובים.
לא  לחציו  כשהגיע  אך  הדג,  את  לאכול  העבד  החליט 
היה מסוגל להמשיך מרוב הסירחון שבו והקיא את כל מה 
וביקש העבד מהמלך לקבל מלקות במקום אכילת  שאכל, 
הדג. מיד זימן המלך את השוטר החזק ביותר במדינה והורה 
לו שיצליף בעבד מכות נמרצות, כשהגיעו למכה השלושים 
מוכן  שהוא  למלך  ואמר  להמשיך  מסוגל  היה  לא  העבד 
אכל  גם  שהעבד  נמצא  המלקות.  במקום  הקנס  את  לשלם 

מהדג, גם קיבל את המכות וגם שילם את הכסף. 
אותו הדבר קרה עם פרעה, משה רבינו הורה לו לשלח 
והוצאה כספית, אך  יחסוך מעצמו מכות  ובכך  את ישראל 
ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְוַגם  ה'  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ֹלא  מוכן,  היה  לא  פרעה 
ֲאַׁשֵּלַח )שמות ה', ב(, ולבסוף גם שילח את ישראל, "קּומּו 
ְוִהְרֵּביִתי  ְּצאּו ִמּתוְֹך ַעִּמי" )שמות יב, לא(, גם קיבל מכות- 
שילם  וגם  ג(,  ז,  )שם  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  מוְֹפַתי  ְוֶאת  אֹתַֹתי  ֶאת 
אבינו-  לאברהם  יתברך  ה'  כהבטחת  רב,  כסף  לישראל 

ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדוֹל )בראשית טו, יד(.



ְלָׁשָנה  ָהָכא,  "ָהַׁשָּתא  אומרים:  אנו  ההגדה  בתחילת 
ַהָּבָאה  ְלָׁשָנה  ַעְבֵדי,  ָהָכא  ָהַׁשָּתא  ְדִיְׂשָרֵאל.  ְּבַאְרָעא  ַהָּבָאה 
ְּבֵני חוִֹרין"- ידועה קושיית המפרשים מדוע חזר וכפל את 
לו רק לומר "השתא  ולכאורה היה  ָהָכא",  "ָהַׁשָּתא  המילה 
הכא עבדי, לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין", ומדוע 
הכפיל לומר בתחילה "השתא הכא", ואח"כ שוב כפל ואמר 

"השתא הכא עבדי"? 
הארכנו  אחר  )במקום  בדבר  ביאורים  וכמה  כמה  ישנם 
מצב  להיות  שיכול  הוא  ההסברים  אחד  אך  יותר(,  בזה 
שיושבים ישראל על אדמתם אך הגאולה השלימה עדיין לא 
מגיעה, עדיין מרגישים בסוג של עבדות ומוגבלות מסוימת 
ולחשב  לשקול  צריכים  אלא  כרצוננו  לעשות  יכולים  שלא 
ומבקשים  מתפללים  אנו  ולכן  האומות,  מפחד  דבר  כל 
בעצמאות  ונהיה  השלימה  לגאולה  שנזכה  הבאה  לשנה 
המשיח,  מלך  מלכנו  של  שלטונו  תחת  ואמתית  שלימה 
ֵמתּו  ִּכי  מפנינו,  ויברחו  יפחדו  והמשטינים  המחבלים  וכל 
ְוִיְׂשָרֵאל  יט(,  ד,  )שמות  ַנְפֶׁשָך  ֶאת  ַהְמַבְּקִׁשים  ָהֲאָנִׁשים  ָּכל 
ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח )ירמיה כג, ו(, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּיְתַמְהֵמַּה, ִעם ָּכל ֶזה 
ְּבָכל יוֹם ֶׁשָּיבוֹא )משלוש עשר עיקרים שקוראים  ֲאַחֶּכה ּלוֹ 

בכל בוקר לאחר תפילת שחרית(. 
את האמונה הזו צריכים אנו להחדיר בנו ובבנינו בלילה 
בקרוב  בקרוב  היום  יבוא  עוד  ה'  שבעזרת  הזו  הקדושה 
כערף  ה'  ישועת  השלימה,  ה'  ישועת  את  לראות  שנזכה 
ְּבִבְנַין  ְׂשֵמִחים  ַרֲחִמים,  ְבּ ְלִצּיוֹן  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  עין, 
ִעיֶרָך, ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבוָֹדֶתָך, ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים  
ָחָדׁש  ִׁשיר  ְלָך  ְונוֶֹדה  ְלָרצוֹן  ִמְזַּבֲחָך  ִקיר  ַעל  ָּדָמם  ַיִּגיַע  ֲאֶׁשר 
גאל  ההגדה-ברכת  )מנוסח  ַנְפֵׁשנּו  ְּפדּות  ְוַעל  ְּגֻאָּלֵתנּו  ַעל 

ישראל(, במהרה בימינו, אמן.

ְלֹעֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו

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



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-















ַמַאְרֵזי ַחג
ֶפַסח ִרין ּבְ ַהּדְ ַלּמְ

עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד  ההנחות או המבצעים 
הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקימעונאי

מגוון מבצעים 
נוספים בנקודות 

המכירה

מארז זוג
גבינה תנובה
2 יח' X 850 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז 
מיני קרלו

16 יח' X 100 גר' 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
באדי

2 יח' X 500 גר׳ 
ועדת מהדרין מארז מיני 

קרלו קצפת
12 יח' X 77 גר׳ 

ועדת מהדרין

מארז מעדן 
תנובה 0%

4 יח' X 150 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
שוקו תנובה
2 יח' X 1 ליטר 
בד"ץ העדה החרדית

מארז זוג
נפוליאון

2 יח' X 225 גר׳ 
ועדת מהדרין

מארז זוג
חרמון

2 יח' X 250 גר׳ 
בד"ץ העדה החרדית
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