
החלטת ממשלה: 
חוק גיוס מואץ / עמ' 16

/ עמ' 6

פרסום 

ראשון

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום שלישי י"ג בתשרי תשע"ח   3/10/17 גיליון מס' 1125

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:42
17:59
17:38

18:52
18:54
18:53

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

שבת חוה"מ סוכות

 112 
עמודים

אני אומר שמי 
שרוצה ללמוד ולומד

""יוכל לעשות זאת
יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי - מפתיע בפתרון יצירתי למשבר הגיוס

יו"ר  נבחר לתפקידו, מפתיע  בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 
תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
 מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 
הסטטוס  בשינוי  תומך    החרדים"  נגד  שלילי  בשיח  אשתמש  לא 
קוו בשבת – תחבורה תמורת מסחר, מצהיר שלא יחבור לקואליציה 
עם הרשימה המשותפת, מסכים לשבת עם הליכוד בראשות גדעון 
סער, מאמין בשיקום היחסים עם כחלון, לא מוותר על פנייה לבוחרי 

ש"ס ומבטיח לפתוח את מתווה הגז / ראיון חג עמ' 18-21 

ראיון
חג

לגליון זה 
מצורפים 
מוספי חג
מורחבים

מוסף מיוחד

שטח 
מוניציפאלי
פרויקט ענק ומקיףשנה לבחירות המקומיות

ירושלים


בני ברק 


מודיעין עילית


אלעד


ביתר עילית


בית שמש


טלז סטון


פתח תקווה


ערד


חיפה


צפת


בת ים


אשדוד


טבריה


רכסים


חדרה


נתיבות


אופקים


רחובות


קרית אתא


כרמיאל


נצרת עילית


גבעת זאב

חג שמח!

תשע"חמוסף חג הסוכות

עוד במוסף: אוסף סיפורי חסידים לחג וצמד המחנכים חיים ולדר ומרדכי רוט בראיון משותף

המוזיקאים מדברים
מובילי המוזיקה 

החדשנית בפאנל 
פורץ דרך: ישי 

לפידות, הקינדרלך, 
אלי קליין ואשר גבאי

אחרי 45 שנה בז'נבה, 
עלה הגאון רבי 

אברהם יפה שלזינגר 
לירושלים והשתקע 

בבית המדרש שהקים 
� בראיון ל'קו 

עיתונות' הוא מגולל 
את קורותיו ונוגע 
בכל ענייני השעה

העיתונאים מדברים
החולפת בפוליטיקה ומנסים לצפות את העתידשבעה כתבים לענייני חרדים מנתחים את השנה 

ּפוֵֹעל
ְיׁשּועוֹת

ע ָנא הוַֹשׁ

ָבִטים ת ְשׁ  ֲעִלַיּ
ע ָנא הוַֹשׁ

תוקף בראיון חג נדיר את תופעת הבאבותבשמואל הנביא, הגאון רבי שלמה בוסו,נכדו של סידנא באבא סאלי שהתבודד בקיטון 

המקובל שצמח 
בפוניבז' והתיישב 
בטבריה, הגאון רבי 
דב קוק ורעייתו 
הרבנית לאה, 
בראיון ראשון 
ושופע רוחניות

עברנו למשכננו החדש והמרווח, 
ר' עקיבא 86, קומה 7

צילום פנורמי 
וסיטי במקום תשלומים נוחים

כל טיפולי השיניים 
תחת קורת גג אחת
עם תעודת אחריות

 בעזהי''ת

אנחנו כבר התחלנו!
ומה עם הבן שלך?

 בהכוונת הרה“ג רבי יהודה צארום שליט‘‘א

גאב‘‘ד חניכי הישיבות בא‘‘י

המכינה לישיבה

”תפארת צעירים” 

052-7621135
03-9336227 הורים, אל תמתינו יותר!

 תכין לך אותו היטב לקראת כניסתו לישיבה
יותר לימוד (ללא חול), יותר חברים, 

ויותר פעילות לבניית דמות ישיבתית ערכית!
הרישום לתשע“ח  ולע“ט לבני אברכים 

מכיתות ו‘ ז‘ ח‘ ומסיימי ח‘ – קבוצות תואמות
”תפארת צעירים“ - מכוונים לפיתוח אוצר היכולת

הסעות יאיר
עד 20 מקומות 

בכל רחבי הארץ 
רכבים 

מפוארים
יאיר-054-7420580

קונה זהב | יהלומים | כסף 
שעונים | מטבעות במזומן 

גמר חתימה טובה!

הוותיק מר‘ טרפון 6 ב“ב 054-627-8277

שירות עד בית הלקוח 
תשלום במקום 

32 שנות וותק 
   בארה“ב בקניית זהב 

בכל שעות 
היממה

AMERICAN TAX BENEFITS

1000
 
IRS 14

08-86609402014

לרציניים בלבד!

ק“ג
לרדת

במשקל
עכשיו במיוחד

 לחג!!

באישור משרד הבריאות 076-5459060

10-40
נסיון11 שנות

סודות כף הרגל בקבוצות  מיוחד  קורס 
בלבד,  לגברים  קטנות 
הסודות  כל  על  נלמד  שבו 
עור  יבלות,  הרגל,  כף  של 
חודרניות,  צפורניים  יבש, 
צפורניים פטריתיות ועוד...

מותאם לשעות ההפסקה מהכולל

קורס קצר ומקצועי במיוחד

קורס פדיקור רפואי לגברים

גברים חרדים רבים מחפשים גבר חרדי שיטפל בהם ויעזור להם עם בעיות כף הרגל!

הקורס מועבר ע“י פדיקוריסט מוסמך עם ניסיון של 
17 שנים בטיפול בגברים. 

www.esteticenter.co.il | 054-3342002

לאור הביקוש-קורס לאברכים ובני תורה

תוספת הכנסה של 4000& ממוצע 
בחודש!





בשורה לחג: הוקדם 
תקציב הישיבות 

והכוללים / עמ' 24

 מקלב יוזם: אפשרות 

לתרום לעידוד השתלות / עמ' 23

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו.

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!
מיוחד לחג! 



כולל תורת שמואל   כולל טהרות   כולל עטרת שלמה   כולל לקראת שבת

מי שלא ראה

 ראש העיר הרב חנוך זייברט שליט"א
 סגן ראש העיר הרב אליהו דדון שליט“א

 ראש כולל "תורה וחיים" וחבר מועצת חכמי התורה

שמחת החג תלווה ע"י הזמר מוטי גלזר ותזמורתו.

בברכת מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון,
הגבאים

במעמד

ובהשתתפות

 מורנו מרן הגאון הגדול ר' שמעון בעדני שליט"א

05
5.

67
88

.6
35



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

ה"חינם" עלול לעלות לך ביוקר 
ובהפסד ברור של קצבאות.

למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית  רציני,  עיסוק  הן  בצדק  לך  הזכויות המגיעות 
הרפואיות  הזכויות  ומומחי  המס  יועצי  הרופאים,  בכירי  אותך  ילוו  זכויות  מימוש   ל

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת



ברכת מזל טוב מעומקא דליבא 
 לרגל כניסתך למשרדך החדש

 במגדלי ב.ס.ר 4  ב"ב
 יהי רצון שתצליח בכל מעשה ידיך

 ובברכת ה' תושפע שפע רב
אתה ומשפחתך היקרה

 מאחלים בברכה
הרב רוזנטל ורעייתו

ומשפחות קב, רוזנטל, לוי והרברט

 לידידנו רעינו וחברינו
 עו"ד אשר דרך

בהצלחה במשרד החדש
המשך שיתוף פעולה פורה

מאחלים שוקי סלומון ושמואל הלפרין

 בננו ואחינו היקר

עו''ד אשר דרך

שפע ברכות ואיחולים

 לחברי היקר

עו"ד אשר דרך
לרגל פתיחת משרדך החדש

ברכת הצלחה רבה 
וסייעתא דשמייא בכל!

מאחל
אבי צ'רנוביצקי, עו"ד

 עם כניסתך למשרדך החדש

יה''ר שתשרה הברכה במעשי ידיך 
ותמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם

 מאחלים:
אבא, אמא, האחים והאחיות

 לחתננו וגיסנו היקר
העו”ד המוכשר איש החסד
ר’ אשר דרך הי”ו

 שתצליח בכל מעשה ידיך
ואך טוב וחסד ירדפוך

שנה טובה!
נתנאל רוט, עו"ד

 ידידי ורעי
עו”ד אשר דרך

 צרור ברכות ואיחולים לבביים
 לרגל כניסתך למשרד החדש

ה  
לח

הצ
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ה 
לח

הצ
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ה 
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הצ
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ה 
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Netanel Roth Law Office
נתנאל רוט משרד עורכי דין



הודעה לצרכנים

בס״ד

עלית קשובה לצרכן החרדי ועושה הכל על מנת לאפשר לו ליהנות 
ממגוון מוצרים בכשרות מהודרת באופן רציף בכל רחבי הארץ.

במסגרת עשייה זו אנו משקיעים משאבים רבים כדי להכשיר
 מגוון מוצרים לכשרות מהדרין, מבלי לפגוע באיכותם וטעמם.

מגוון המוצרים המורחב בכשרות מהודרת יכלול:
 

מוצרים בכשרות בד"ץ העדה החרדית

 מוצרים בכשרות איגוד הרבנים בראשות הרב וועסטהיים
המיוצרים מאבקת חלב המופקת מחלב שטראוס מהדרין.

המהלך ירחיב באופן משמעותי את מגוון מוצרי המהדרין,
ויאפשר לצרכנים ליהנות ממבחר מותגים מובילים בכשרות מהודרת.

צרכני המהדרין נקראים להיות ערים לסמל הכשרות
המופיע על כל אריזה באופן בולט וברור.

נמשיך לעשות הכל על מנת להיות
קשובים אליכם הצרכנים ולהשתפר כל הזמן.





מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

מכבי איתכם 

מכבי מובילה 
את שירותי הבריאות בבני ברק 

ומזמינה אתכם ליהנות ממרכז שירות 
ייחודי לחברי מכבי בבית החולים

 מעייני הישועה

כל 
בני ברקי

 שני 
חבר מכבי



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ג בתשרי תשע"ח 3/10/17 בני ברק8 " בר תש"ע 1210/3/10 בני ברק בני ברק12

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 עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 הבלשים הפכו לגנבים

שבמהלך  בחשד  משטרה  בלשי  נעצרו  שעבר  בשבוע 
ואף  ותכשיטים  כסף  גנבו  ברק,  בבני  בדירה  חיפוש 
ביום  נעצרו  הבלשים  שני  חקירה.  הליכי  שיבשו 
בחשד  שוטרים,  לחקירת  המחלקה  ידי  על  רביעי 
יולי,  בחודש  המשטרתית  פעילותם  במהלך  כי 
שקלים  אלפי  לגנוב  מנת  על  תפקידם  את  ניצלו 
סמים. חיפשו  שם  ברק  בבני  בדירה   ותכשיטים 
להארכת  החשודים  שני  הובאו  סמויה,  חקירה  לאחר 
השופטת  שם  אביב,  בתל  השלום  משפט  בבית  מעצר 
שהיא  תוך  ביממה  מעצרם  את  האריכה  בוסני  אפרת 
מורה לאסור פרסום שמם של הבלשים החשודים וכל 

פרט מזהה.

 העירייה נגד עבודות הרכבת

ראש העיר הרב חנוך זייברט נתן 
לפנות  העירייה  לעובדי  הנחייה 
קבלן  ואת  הרכבת  עובדי  את 
התארגנות  שטח  לפנות  העבודה 
ניתנה  ההוראה  פלשו.  שאליו 
בעקבות  הכיפורים  יום  בערב 
הרכבת  עובדי  של  התעקשות 
הרכבת  מתחם  בתוככי  לעבוד 
הקלה ביום הקדוש יום הכיפורים, 

בשבתות ובחגי ישראל.
ראש העיר שלח מכתב למחלקת הפיקוח באגף ההנדסה 
בעקבות  כדין,  שלא  שנתפסה  המקרקעין  את  לתפוס 
הדיונים בנושא והאיומים של תושבי בני ברק החרדים 
עבודות  יתקיימו  באם  סוערות  הפגנות  על  ה',  לדבר 
בר  יהודה  נת"ע  מנכ"ל  אתמול  אמר  הכיפורים.  ביום 
און באתר עבודות הרכבת הקלה בבני ברק "העבודות 
בכיפור יופסקו, אבל בימי שבת הבאים העבודה מתחת 

לפני הקרקע תימשך".
בעיריית בני ברק מבטיחים: "נפעל בכל הדרכים, כולל 
משפטית, על מנת שלא יגרמו חילולי שבת במתחם לא 

בשבתות ולא בחגי ישראל".
שפועלת  ממשלתית  חברה  "אנו  נמסר:  נת"ע  מחברת 

בהתאם לחוק".

 סדרת מינויים בעירייה

השבוע  בתחילת  שהסתיימו  במכרזים  לזוכים  ברכות 
בעיריית בני ברק.

יעל מוטולה - סגנית מנהלת אגף
יוסי גרליץ - מנהל הקשיבה

רחלי קמינסקי - מנהלת גביה ממגורים
יוסי יעקובוביץ' - מנהל פניות ציבור

ריקי שימל - סגנית בדוברות
רוני זלץ - אחראי צהרונים

שרי רושגולד - מנהלת הועדה לתכנון ובנייה.

 עובד מ'מעיני הישועה' הותקף

מר  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  של  האחזקה  מנהל 
החולים  לבית  הכיפור  יום  בכניסת  הוזעק  סעדה,  בני 
בשל מקרה חיוני שיש בו צורך מדין ספק פיקוח נפש. 
מר בני סעדה תושב רחובות מיהר להגיע ברכבו לבית 
החולים כדי לפתור את התקלה. בדרך חזרה ביום כיפור 

בבוקר נסע עם הסעה הנהוגה ע"י נכרי.
ברק  מבני  שיצאו  ברגע  אך  והבושה,  הצער  למרבה 
על  שרכבו  נערים  בידי  נחסמו  הם  )גהה(   4 לכביש 

אופניים בכביש שהיה ריק ממכוניות.
בני סעדה: "למרות אור אדום מהבהב, אורות מצוקה 
ושלט בולט 'רכב חירום', הנערים רגמו אותנו באבנים, 
מקלות ובקבוקים שסיכנו אותנו ואף גרמו נזק לרכב". 
לדבריו, "לא ברור מה המניע למעשה שחזר על עצמו 

לכל אורך הדרך עד לרחובות.
נרגמים  מד"א  של  אמבולנסים  שגם  העובדה  רקע  על 
ורשויות  המחנכים  ההורים,  שעל  נראה  באבנים, 
יקרה  שחלילה  לפני  התופעה  למיגור  לפעול  האכיפה 

אסון.

חברי מועצת עיריית בני ברק אישרו עשרות מיליונים נוספים 
ונטיעות,  תחבורה  ומדרכות,  כבישים  תשתיות,  חינוך,  עבור 

תברואה, בריאות, רווחה, מקוואות ועוד

תקציב פיתוח בלתי רגיל

מאת: עוזי ברק

להצעת  בהתאם  אלו,  בימים  אישרה  בני-ברק,  עיריית  מועצת 
תקציבים   ,₪  77,084,174 של  סכום  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
בלתי רגילים בתחומים מגוונים כחינוך, תשתיות, כבישים ומדרכות, 
בנוסף  ועוד,  מקוואות  רווחה,  בריאות,  ,תברואה,  ונטיעות  תחבורה 

לסכום של למעלה ממאה מיליון ₪ שאושרו לא מכבר.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר הציג  בישיבת המועצה, וקודם לכן 
- בועדת הכספים, את התכנית שגובשה לאחר סבבי מפגשים ודיונים 

למשאבים  התייחסות  תוך  העירייה,  יחידות  עם 
הארי  החלק  כאשר  העדיפויות,  ולסדרי  הצפויים 
של ההכנסות נובע מהיטלי השבחה והיטלי בניה, 
הפנים,  החינוך,  משרדי  של  כספי  סיוע  וכמו"כ 

התחבורה ו"מפעל הפיס".
שאושרו  רגילים  הבלתי  בתקציבים  גדול  חלק 
הוא סכום של 40,500,000 שקלים חדשים להקמת 
אבטליון,  שברחוב  במתחם  חינוך  מבני  חמישה 
תלמידים,  להמוני  למבנים  פתרון  לתת  ובכך 
שעד כה נאלצו ללמוד בתנאים קשים כקרוואנים 

ובצפיפות גדולה בכיתות. במתחם זה ילמדו תלמודי 
לרח'  נלך", שעבר  "לאורו  תיכון ממ"ד  בי"ס  ,במקומו של  –התורה 

הקישון, בצפון העיר.
במבנה ברחוב מימון מוקם באחרונה בית ספר בית יעקב "תפארת 
גם  והוא  פתחיה,  בן  רחוב  במעלה  בקרוואנים  בעבר  ששכן  תמר", 
,המונה  רמב"ם  יעקב  בית  ספר  בבית  המקום  לחוסר  פתרון  מהווה 
1700 תלמידות. בית ספר "תפארת תמר",  נכנס למבנה במקומה של 

האולפנה, שעברה לרחוב הרב עוזיאל.
ולפרוגרמה  לתכניות   ₪ מיליון  יושקעו  החינוך  נושאי  במסגרת 

להקמת מבני חינוך, 1 מיליון ₪ לבטיחות במוסדות חינוך, 2 מיליון 
לרכישת     ₪  332,048 חדשות,  וכיתות  חינוך  מבני  להצטיידות   ₪
מחשבים למוסדות חינוך, 540,000 לליקויי שמיעה במוסדות חינוך 
וסכום של 11,278,785 להקמת 15 כיתות גן חינוך מיוחד באזור רחוב 

הרב חי טייב.
בהמשך לעבודות הענק שכבר בוצעו במקוואות ברח' בארי, ברח' 
לעבודות   ₪  1,939,183 סך  אושר  בעיר,  שונים  ובאזורים  סוקולוב 

במקווה בשכונת נוה-אחיעזר ו- 1,900,000 ₪ במקווה שיכון ה'.
גדולים  כספיים  סכומים  אושרו  וגינות  תשתיות  פיתוח  לעבודות 
ובהם תכנון תשתיות-2 מיליון ₪, גמר פיתוח 
עבודות   ,₪ צירלסון-750,000  הרב  רחוב 
רמת- בשכונת  החי"  ל"פינת  ופיתוח  בינוי 
אלחנן- 2,100,000 ₪; שיפוצי קיץ במוסדות 
להקמת  תוספת   ,  ₪ חינוך-1,321,556 
בו  הליכה  שיאפשר  ז'בוטינסקי,  ברח'  גשר 
בשבתות ובחגים- 200,100 ₪, המשך פיתוח 
סלילה ומדרכות ברחוב מצדה- 1,5 מליון ₪ 
ושורה של עבודת בתחומים ובאזורים שונים.
שירותים  של  ארוכה  שורה  לקדם  כדי 
ותופעלנה  ציוד  יוחלף  לציבור  עירוניים 
והן  לתושב  השירות  לשיפור  הן  חדשות,  מחושב  מערכות  בקביעות 
ככלי עזר בסיסי לכלל מערכות הניהול הארגוניות. במסגרת פעילות 
מועברות  ניהולית,  הארגונית  והמערכת  לציבור  השירות  בתחומי 
בקרה  של  שוטף  תהליך  קיום  העירייה,  לעובדי  מקצועיות  סדנאות 
תהליך  נמשך   שאת  וביתר  השונים,  העירייה  אגפי  למול  תקציבים 
הטמעת  נהלים,  כתיבת  הניהולי,  לצוות  סיוע  ומערכתי,  מקצועי 
תהליכי בקרה אחר ביצוע החלטות ויישומן וניתוח שיטתי של מידע 

להפקת לקחים ולשיפור השירות לאוכלוסיית העיר.

תביעת ענק: לפנות את 'דיזיין סנטר'

עבודות בגינה משודרגת במעונות ויז'ניץ

מאת: עוזי ברק 

לבית  השבוע  הגישה  ישראל  מדינת 
המשפט המחוזי בת"א תביעה לסילוק ידן של 
חברת יצחקי מחסנים בע"מ ויצחקי השקעות 
וממתחם  סנטר"  דיזיין  "דן  ממתחם  בע"מ 
שופרסל דיל, המצויים ברחוב הלח"י בבני-
סכומים  לתשלום  כספית  תביעה  וכן  ברק, 
מוערכים  זה  בשלב  אשר  למדינה,  המגיעים 

בכ-175 מיליון שקל. 
התביעה הוגשה ע"י פרקליטות מחוז תל-
לאכיפה  היחידה  בשיתוף  )אזרחי(,  אביב 
אזרחית בפרקליטות המדינה, וזאת במסגרת 
הפרקליטות  שמובילה  היזומה  האכיפה 
הציבור,  זכויות  על  הגנה  לשם  האזרחית 

שמירה על נכסי המדינה והקופה הציבורית.
התביעה נוגעת לשני מתחמי קניות גדולים 
הארץ,  במרכז  מבוקש  בשטח  הממוקמים 
על  והמשתרעים  גן,  ברמת  איילון  קניון  ליד 
שטח כולל של כ-28 דונם: 13 דונם במתחם 
דן דיזיין סנטר, עליהם מצויות חנויות רבות, 
ו-15 דונם במתחם עליו מצוי סניף גדול של 
על אדמות  מצויים  שני המתחמים  שופרסל. 
חברת  כרתה  ו-1988   1987 ובשנים  מדינה, 
יצחקי חוזים עם המדינה לפיהם היא קיבלה, 
ולעשות  להחזיק  זכות  כספית,  תמורה  ללא 

דיזיין  שימוש בהתאם לחוזים – במתחם דן 
עד  שופרסל  ובמתחם   2009 לפברואר  עד 

לדצמבר 2006.
להקים  התחייבה  יצחקי  חברת  בתמורה, 
במקום  ולאחסן  אחסנה  מבני  חשבונה  על 
באמצעות  הובלה  פוטנציאל  בעלי  מוצרים 
הרכבת. בתוספות לחוזים, שנחתמו ב-1990, 
שימוש  זכות  גם  יצחקי  חברת  קיבלה 
וחנויות  ומחסנים  מבנים  למטרת  במקרקעין 

במגבלות מסוימות.
עמי  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה, 
יצחקי  חברת  כי  המדינה  טוענת  עבר-הדני, 
מישורים,  במספר  התחייבויותיה  את  הפרה 
שלא  הללו  במתחמים  מחזיקה  היא  וכיום 
רבות  שנים  במשך  נהנתה  היא  כאשר  כדין, 
מתקבולים ורווחים עצומים שאינם מועברים 

למדינה כנדרש.
ההפרות העיקריות להן טוענת המדינה הן: 
התחייבה  יצחקי  חברת  חשבונות:  מתן  אי 
החשבונות  בספרי  לעיין  למדינה  לאפשר 
דרישתה,  לפי  למדינה,  ולהמציא  שלה, 
מאזנים, דו"חות וכל הדרוש להוכחת נכונות 
תשלום דמי השכירות למדינה )דמי החכירה 
החשבונות  זאת,  למרות  להם(.  והתוספת 
הנדרשים מעולם לא הועברו למדינה, למעט 

חשבונות חלקיים עבור השנים 2007-1997.

המקוריים  בחוזים  המוסכם  פי  על 
למחסנים, חברת יצחקי הייתה אמורה לפנות 
מתחם  ואת  ב-2009  דיזיין  דן  מתחם  את 
טוענת  המדינה  בנוסף,  ב-2006.  שופרסל 
מהמתחם  יצחקי  חברת  של  ידה  סילוק  כי 
מתחייב גם בשל הפרת התחייבויות יסודיות 
הפינוי  למועד  עד  כאשר  בתביעה,  כמפורט 
חיוביה  מלוא  בתשלום  יצחקי  חברת  חייבת 

החוזיים והפיצויים.
בחוזים  התחייבה  יצחקי  חברת  בנוסף, 
בנתה  בפועל  אך  מ"ר,  כ-22,000  לבנות 
מ"ר!  מ-63,000  למעלה  גסה  בהערכה 
המדינה טוענת, כי מעבר להפרת החוזה, היא 
החכירה  דמי  של  בדמותם  לפיצויים  זכאית 
השטח  בגין  הנוספת  והתמורה  השנתיים 

הבנוי הנוסף.
יצחקי  חברת  כי  המדינה  טוענת  עוד 
כל  להעביר  בחוזים שלא  מחסנים התחייבה 
זכות מזכויותיה לצד ג', אך בפועל מפרסומיה 
שלה עולה כי היא העבירה את זכויותיה לצד 

שלישי – חברת יצחקי השקעות.
הסכומים  סך  מעריכה  המדינה  כאמור, 
 175 בלפחות  יצחקי  מחברת  לה  המגיעים 
מיליון שקל, נכון למועד הגשת התביעה, אך 
כאמור אין בידיה את מלוא הנתונים הנחוצים 

לחישוב סכום התביעה המדויק.

גני ילדים מרווחים וחדשים ברחוב 
הרב מצליח

המכתב
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מותאמת  ומשמעותית,  מוגברת  עשיה 
לתקופת הימים הנוראים, התבצעה בימים אלו 
באגף  הנוער  מחלקת  מטעם  נוער,  בני  בקרב 
הרב  שבהנהלת  ברק,  בני  עיריית  של  החינוך 
יום  התקיים,  גם  לכך  ובנוסף  אשורי,  אלדד 
"חינוך,  בסימן  רטורנו,  במרכז  מיוחד  עיון 
חינוך  אנשי  לעשרות  והתמודדות"  מניעה 

ורווחה, מטפלים ומנהלי מסגרות בעיר.
במהלך הכנס, רכשו הנוכחים ידע מקצועי 
יישומיות  פעולה  שיטות  ומגוון  שימושי 
לסיפורים  נחשפו  הם  ולמניעה,  לניטור 
איתן  מהרב  הטיפולי  העולם  מתוך  מרגשים 
ערכו  המשתתפים  המרכז  מנהל  אקשטיין, 
סיור במרחבים הטיפוליים והתרשמו מסיפורי 
הצוות  של  המרובה  וההשקעה  ההצלחה 

המקצועי. 
הנוער,  מחלקת  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב 
להרב  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  להרב  הודה 
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע, ולהרב יהונתן 
ספרא, מנהל אגף החינוך על התמיכה והסיוע, 
של  המקצועיים  לצוותים  לב,  מכל  הניתנים 
הירתמותה  על  ווגל  ח.  ולגב'  המחלקה, 
כי   , הדגיש  גם  הוא  המרתק.  היום  להצלחת 
אוכלוסיית  לכלל  המענים  הורחבו  זו  בשנה 
הפן  על  דגש  עם  נרחב,  במגוון  בעיר  הנוער 
החינוכי-טיפולי ועל גיבוש קשר בין ההורים, 

הנערים והמחנכים. 
כמזכרת מהאירוע המרשים, חולקו לעשרות 
עטו  פרי  הייחודי,  ספרו  במתנה  המשתתפים 
בישיבת  חינוכי  מנהל  אברהם,  אבי  ר'  של 
"חישבתי דרכי" ומטפל רגשי מטעם העירייה, 
זה  ספר  חיים.  וכישורי  שיחות  משולבים  ובו 

כישורי  קורס  של  מחזור  לרגל  לאור   יוצא 
ושהסתיים  המחלקה,  מטעם  שהתקיים  חיים, 

בהצלחה רבה. 
אירועים  שלל  השבוע  צוינו  במקביל, 
ובהם  הנוער  מחלקת  מטעם  נוספים  מסכמים 
מפגשים  הכולל  שנתי,  טיפולי  קורס  סיום 
וחלוקת  מתמודד  לנוער  שנערך  שבועיים, 
את  מכשיר  המקצועי  הקורס  גמר.  תעודות 
הנער במיומנויות מקצועיות, ובנוסף להכשרה 
המקצועית, הנער מקבל כלים וכוחות נפשיים 
והעלאת הדמוי העצמי, בטחון עצמי ופיתוח 

מנהיגות. 
קורס  לסיום  חגיגי  אירוע  התקיים  כן  כמו 
כשרות, שנערך לכמאה בחורי ישיבות במספר 
לבוגרי  ביקב.  מודרך  הלכתי  וסיור  מסגרות 
משגיחי  תעודות  חלוקת  התקיימה  הקורס 

כשרות. 
לקראת ימי הדין, התקיים בערב החג למאות 
רחל,  בקבר  המרכזי  הסליחות  מעמד  נערים 
יוסף, הרב הראשי  יצחק  רבי   הגאון  במעמד 
הלבבות  ומשמח  לציון   והראשון  לישראל 
נוספים.  ומכובדים  לסרי  מיכאל  רבי  הרה"ג 
שמקיימת  המסורת  כמיטב  נערך  האירוע 

מחלקת הנוער בשנים האחרונות.

הרשל"צ נושא דברי ברכה וחיזוק לנערים

מסכמים שנה של עשיה ופעילות
הימים  לקראת  כחיזוק  ולמחנכים,  לנוער  פעילויות  מגוון   

הנוראים, ביוזמת המחלקה לנוער מתמודד

מאת: עוזי ברק

עזרא  רבי  הגדול  הגאון  האמת:  דיין  ברוך 
 – נחמיה  תפארת  כולל  ראש  זצ"ל,  מחפוד 
'משכן משה' בראש העין, ומרבני שכונת נווה 
אחיעזר בבני ברק, נפטר בבית החולים מעיני 

הישועה.
לפני כ-3 שנים חלה במחלה הנוראה ואושפז 
מספר פעמים בבתי חולים, סבל ייסורים רבים 
מצבו  האחרונה  בתקופה  באהבה,  וקיבלם 
ותלמידיו  בניו  כאשר  נפטר  והוא  התדרדר 

צמודים למיטתו. 
פוניבז׳.  בישיבת  ברבותיו  דבק  בצעירותו 
נכנס  הרבנית,  תבדלח"א  עם  נישואיו  לאחר 
ושלום״  ״תורה  עליה  בני  של  בכולל  ללמוד 
בעמל  התמיד  שבחבורה,  מהאריות  והיה 
שבת,  שישי  ולילה,  יום  הזמנים,  בכל  התורה 
מראשוני  היה  שעות.  גבי  על  שעות  במשך 
הנבחנים במפעל הש״ס, בו נבחן על כל הש״ס 

והשו״ע.
היה  העין,  ראש  בעיר  כולל  כראש   כיהן 
מורה הוראה מובהק לשם שמיים שלא על מנת 
לקבל פרס. ביתו היה פתוח לכלל הציבור בכל 
דבר  הציבור  לכלל  היממה.  היה משיב  שעות 
השם זו הלכה לשאלות מהארץ ומחו״ל. ליווה 
בית,  והדרכה, בשלום  בייעוץ  רבות  משפחות 
חינוך ילדים ועוד. לכל אחד ידע לייעץ ברוב 

חכמה ותבונה מתוך שיקול דעת מעמיק.
הבריאותי  מצבו  הידרדר  האחרון   בחודש 
יכולתו  מעל  התאמץ  כוחותיו  ובשארית 

להמשיך בשיעוריו עד שביום רביעי ז׳ בתשרי 
מרומים,  לגנזי  הטהורה  נשמתו  את  השיב 
כאשר משפחתו ותלמידיו סובבים את מיטתו 
הלווייתו  שמיים.  מלכות  עול  זעקת  כדי  תוך 
ורבים  מביתו  ערב  לקראת  ביום  בו  התקיימה 

רבים מהמוני בית ישראל בכו אחר מיטתו.
רבי  הגאון  הגאונים,  הרבנים   הספידוהו 
)בן- דעה'  'יורה  בד"ץ  ראש  מחפוד  שלמה 

דודו(, הגאון רבי יוסף שיינין רבה של אשדוד, 
העין,  ראש  של  רבה  בסיס  עזריה  רבי  הגאון 
שנים  שבמשך  ברזילי  מרדכי  רבי  הגאון  גיסו 
בונים  מרדכי  ר׳  הגאון  חברותא,  אתו  למד 
זילברברג רבה של שיכון ה', הגאון רבי אהרון 
מחפוד, הגאון ר׳ יצחק ישעיהו ווייס רבה של 

נווה אחיעזר ב״ב ובנו הגר"י מחפוד.
 מסע ההלוויה יצא לעבר בית החיים פוניבז׳ 

ב״ב, שם נטמן סמוך ונראה לרבותיו.
הותיר אחריו: רעייתו הרבנית לבית ברזילי, 
ה׳.  ברך  זרע  כולם  נינים  נכדים,  ובנות,  בנים 

תלמידי חכמים. ת.נ.צ.ב.ה.

הגאון הגדול רבי 
עזרא מחפוד זצ"ל

שכונת  ומרבני  משה'  'משכן  נחמיה -  תפארת  כולל  ראש 
נווה אחיעזר בבני ברק, הגאון הגדול רבי עזרא מחפוד זצ"ל

הגר"ע מחפוד זצ"ל, צילום: עוזי ברק

אנו קוראים לכהנים לבוא לברך את עם ישראל
■ תינתן במקום שתיה וגישה נוחה לכהנים

■ שי מתנה לנרשמים באתר

www.thekotel.org
וכן לכהנים הנרשמים במקום

■ קו המידע של הכותל המערבי פועל 24 שעות ביממה בטל׳: 5978* ■ אתרי הקרן למורשת הכותל המערבי 

❘ מרכז שרשרת  לירושלים’  ‘המסע  חוויית  מורחבת:  חול המועד לקהל הרחב במתכונת  בימי  יהיו פתוחים 
הדורות ❘ מבט אל העבר ❘ מנהרות הכותל המערבי ■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש ■ על בסיס 

www.thekotel.org ❘ *5958 :מקום פנוי בלבד! ■ מידע ולהזמנות

המערבי,  בכותל  כהנים  לברכת  תנועה  ומוגבלי  נכים  חולים,  להעלאת  השנה  נרתמה  מציון”  “עזר  עמותת 
מחניון מתחם התחנה ועד הכניסה לרחבת הכותל, באמצעות אמבולנסים ונכוניות ■ שעות פעילות: יום א׳ 

7:00-12:00 בצהריים ■ טלפון לבירורים: 03-6144666 ■ אין צורך בתיאום מראש

ברכת הכהנים
יום א׳ ❘ ג׳ דחוה״מ סוכות ❘ י״ח תשרי תשע״ח ❘ 8.10.17

■ 8:45 ❘ תפילת שחרית ■ 9:30 ❘ ברכת כהנים של שחרית
■ 10:15 ❘ תפילת מוסף ■ 10:30 ❘ ברכת כהנים של מוסף

הרבנים הראשיים לישראל
מרן הגאון מרן הראשון לציון הגאון    

רבי דוד לאו שליט״א רבי יצחק יוסף שליט״א    

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט״א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

יקבלו את פני עולי הרגל בסוכת הכותל בין השעות 12:00-10:45 לפני הצהריים  

“שישו ושמחו בשמחת תורה“ הקרן למורשת הכותל המערבי מזמינה 
 אתכם להקפות שניות במוצאי שמחת תורה ❘ יום ה׳ כ“ב בתשרי תשע“ח

12.10.17 ❘ בשעה 20�00 ❘ ברחבת הכותל המערבי

מיום שישי, ט"ז בתשרי תשע"ח )6.10.17(
ועד יום רביעי, כ"א בתשרי תשע"ח )11.10.17(

סניפי בני ברק: מרכז עסקים ב"ב )טרפון - 430(, חזון איש )468(, 
כהנמן )570( ובני ברק, רח' ירושלים )583(

שירותי הבנקאות האחרים יהיו זמינים 
בסניפים וב- 8860*

לשירותי משכנתאות נשמח לראותכם לאחר החג

בס"ד, תשרי תשע"ח
הודעה לציבור הלקוחות

חג שמח ומועדים לשמחה
הנהלת הבנק

במהלך חוה״מ סוכות,
תחום המשכנתאות

בסניפי בני ברק יהיה סגור



לשירותכם:

מרפאות כללית בבני ברק זמינות עבורכם גם בערבי חגים ובימי חוה״מ

8:00-12:008:00-13:008:00-13:00 8:00-13:008:00-12:00 8:00-13:00

ד׳ חוה״מא׳ חוה״מערב סוכות הושענא רבאה׳ חוה״מג׳ חוה״מ
י״ד בתשרי 

4.10
ט״ז בתשרי 

6.10
י״ט בתשרי 

9.10
י״ח בתשרי 

8.10
כ בתשרי 

10.10
כ״א בתשרי 

11.10

השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים( ועד השעה 06:00
)בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג(
השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

לשירותכם מוקד שבת וחג
רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520

האחיות במוקד ב-2700 * עומדות לשירותכם
בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות 24 שעות ביממה שירות רופא משפחה וילדים און ליין

רופאי ילדים בליווי מקצועי של מומחי בי״ח שניידר 
עומדים לשירותכם כל הלילה ורופאי משפחה מומחים 

עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00
למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *



בני ברק י"ג בתשרי תשע"ח 12123/10/17

מאת: עוזי ברק

האישה,  לבריאות  העירוני  המידע  מרכז 
של  חברתיים  לשירותים  האגף  עם  בשיתוף 
עיריית בני ברק פותחים בקרוב קורס אטרקטיבי 
בסוגיות  העוסקת  בריאותית,  אוריינות  של 

חדשניות בבריאות.
סוכנות  את  המהוות  לנשים  מיועד  הקורס 
למשפחה  ופסיכולוגיה  בריאות  וצורכות  הבית 
הדואגות  הן  כן  כמו  השונים,  החיים  בשלבי 
לסגל אורח חיים בריא לבני המשפחה ומכינות 

בישול בריא עבורם.
ההרצאות תינתנה ע"י רופאים בכירים ואנשי 
ע"י  ילווה  הקורס  הראשונה.  מהשורה  מקצוע 
פרופ' יהודה סקורניק, מנהל מחלקה הכירורגית 
תשולבנה  בקורס  איכילוב.  בי"ח  של  בעבר 
הרצאות בנושאי בריאות הגיל השלישי ובריאות 
הנפש, ידונו בהיבטים הלכתיים, יערכו סיורים 
לימודיים, יובהרו מיצוי זכויות חולה, תערכנה 
סדנאות לבישול בריא ופעילות גופנית. הקורס 
 20 במשך  בגנו",  "בית  קהילתי  במרכז  יועבר 

מפגשי בוקר.
בהנהלת  האישה,  לבריאות  המידע  מרכז 
בני  עיריית  מבקרת  גולדפינגר,  שושנה  רו"ח 
נותני  והבריאות,  החינוך  בשיתוף  פועל  ברק, 
חולים,  בתי  חולים,  קופות  בריאות,  שרותי 
מוסדות חינוך, הכשרת מורים, עמותות ועיריית 

בני ברק, מעניק מידע רפואי חינם.
בין  יזם,  האישה  לבריאות  המידע  מרכז 

בנושא  יומיים  בת  סדנא  הענפות,  פעולותיו 
במלון  שהתקיימה  והמשפחה  האישה  בריאות 
מגונות  פעילויות  הועברו  בסדנא  עציון".  "ניר 
ונמסרו הרצאות מרתקות על ידי רופאים בכירים 
בסדנא  הבריאות  מושבי  הבריאות:  במערכת 
הועברו לאשה- לאם כצרכנית הבריאות במעגל 
בבריאות  חדשניות  וסוגיות  והמשפחה  החיים 
המשפחה. כמו כן, התקיים מושב בוקר מיוחד 
בריא.  בישול  וסדנת  בריאה  תזונה  בנושאי 
בנוסף לכך, התקיימו הליכה מונחית, התעמלות 
בריאותית, שחיה, התעמלות במים ומגוון עשיר 
מני  אחד  ענף  הינם  הבריאות  ימי  תכניות.  של 

רבים בפעילותו המבורכת של המרכז.
המרכז מפעיל קו טלפוני פתוח ללא תשלום, 
בפיקוח רבנים בתחום הבריאות. המרכז, פועל 
ללא הרף, במתן מענה מיידי לפניות של רבות 
הרגלי  מחלות,  על  מידע  לקבל  המעוניינות 
בריאות, פתרונות רפואיים, מניעת מצבי מחלה. 
בטלפון  הודעה  להשאיר  ניתן  למרכז,  בפניות 
מס': 03-6787377 ולקבל  לבית מידע עדכני, 

כתבות ומאמרים בכל נושא בריאותי.
 ,18 יואל  ברח'  הממוקם  המידע,  במרכז 
חינם,  והשאלה  עיון  ספריית  קיימת  ברק,  בני 
ובמסגרתה ניתן לעיין ולהשאיל ספרים במגוון 
מתנדבת  של  בהנחייתה  רפואיים,  נושאים 
אחה"צ,  רביעי  בימי  פתוחה  הספרייה  מנוסה. 
הספרייה  את   .  19:00-17:00 השעות  בין 
החומרים  את  המחפשות  מתנדבות  מתפעלות 

המתאימים בכל נושא רפואי.

מאת: עוזי ברק 

ערב יום כיפור: גנב נתפס על חם כשהוא פורץ 
"השומרים"  במוקד  ברק.  בני  במרכז  לדירה 
אדם שפורץ  על  דיווח  הלילה  באמצע  התקבל 

לדירה ברח' נחמיה בעיר. 
מתנדבי ארגון 'השומרים' שהגיעו במהירות 
לחייו  ה-30  בשנות  בחשוד  הבחינו  למקום 
אליה. כאשר  דירה לאחר שפרץ  בתוך  כשהוא 
פריצה  כלי  מספר  נמצאו  החשוד  ברשות 
לבצע  תכנן  הנראה,  ככל  שבהם  מתקדמים 

פריצות  נוספות במהלך הלילה. 
חקירה  להמשך  ונלקח  נעצר  החשוד 

במשטרת 'מרחב דן' שברמת גן.
בתקופה  סובלת  ברק  בני  העיר  כי  יצוין 
על  בדגש  לדירות  פריצות  ממכת  האחרונה 
זאת,  בעקבות  המאוחרות.  הלילה  שעות 

מתנדבי ארגון "השומרים" תגברו את פעילותם 
בלילות האחרונים במטרה להביא למעצרם של 

הפורצים.

קורס מיוחד לנשים 
בריאותית,  אוריינות  של  אטרקטיבי  קורס  בקרוב 

העוסקת בסוגיות חדשניות בבריאות

נתפס על חם 
בערב יום הכיפורים נתפס גנב על חם ע"י מתנדבי 

ארגון 'השומרים' 

כלי הפריצה

הגנב שנתפס

18*37 | לחם בשר

לחם בשר
מרינה הרצליה

מזמינים אתכם להתארח בסוכה
מהודרת וליהנות מתפריט איכותי!

לחם בשר מרינה הרצליה - כשר למהדרין
השונית 2, קניון ארנה, טיילת המרינה | 09.8866144
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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

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-

אירועי שמחת בית השואבה 
 והקפות שניות

 ברחבי תל אביב-יפו תשע”ח
יום חמישי, מוצאי חג ט”ו בתשרי תשע”ח 5.10.17 

שמחת בית השואבה המרכזית לתושבי העיר
             בשעה 20:30 אולם “בית דני”, התקווה 76, שכ’ התקווה

 הרה"ג מרן הרב הראשי לתל אביב-יפו
 הרב ישראל מאיר לאו שליט"א

בברכת החג:

תזמורת והופעה לילדים
יום שני, ד' חוה"מ סוכות, י"ט בתשרי, 9/10/17

ב-20:30, בביהכנ"ס בן פורת יוסף, רח' נגבה 7   •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

הרצאה מיוחדת והרקדה לנשים ולצעירות
ב-19:30, בביהכ"נ הכללי, דרך מנחם בגין 102    •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תזמורת עם שירים ועם ריקודים

ב-19:30, בביהכ"נ יעקב אוהל רבקה, רח' יהושע בן נון 9   •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת עם שירים ועם ריקודים בסוכה
ב-19:30, בבית הכנסת עזרת אחים, רח' זלמן שזר 42 תל כביר    •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תזמורת עם שירים ועם ריקודים

יום שלישי, ה' חוה"מ סוכות, כ' בתשרי, 10/10/17
ליל הושענא רבה

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר  •
ב-20:30, במדרשת קריית שלום, רח' ותיקים 3 
עם הרבנית עליזה עוזיאל והתקליטנית רוני

ערב של ישועות - סעודת אמנים - קריאת תהילים - הפרשת חלה
יום חמישי, הקפות שניות, כ'ב בתשרי, 12/10/17

ב-20:30, בביהכ"נ אליהו הנביא, רח' שתולים  •
ב-20:30, בביהכ"נ חסדי יצחק, רח' השריון 73  •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תזמורת עם שירים ועם ריקודים

ב-20:30, בביהכ"נ כתר תורה, רח' דן לנר 4  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת והפעלה חידון לילדים
ב-20:30, במתנ"ס איילון, רח' עמק הברכה 48  •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
זמר וכלי נגינה

ב-20:30, בביהכ"נ חללי צור, רח' ישראל גורי 26  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

הזמר יהונתן ניצן
ב-20:30, בביהכ"נ המרכזי נווה צה"ל, רח' אלוף 19
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תקליטיית על הבמה
ב-20:30, בביהכ"נ עולי לוב, רח' איסרליש 12  •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תקליטן וכיבוד

ב-20:30, בביהכ"נ האדמור מווסלוי, שד' בן גוריון 74  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת בשירים ובריקודים
ב-19:30, בבית הכנסת חללי שלום הגליל, רח' הברוש   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
הזמר ישראל תפארת

ב-20:00, בית הכנסת הרמ"ה, רח' יסוד המעלה 13  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

הזמר אלעזר הכהן

הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות

הרה”ג עזרא טראב, רב שכונת התקווה

הרה”ג הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר 

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו
אלדד מזרחי, יו”ר המועצה הדתית

הרב אברהם מנלה, מ”מ יו”ר המועצה הדתית

בתכנית האמנותית:
המנגנים מארחים את

חיים ישראל
שמחת בית השואבה לילדים 

אוצר הקריקטורות ומופע להטוטים  
ע"י האמן רוני רוסו

 בשעה 12:00 
במרכז קהילתי "גורן גולדשטיין" עמיקם 7 

דברי ברכה:
הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

ב-21:00, בביכנ"ס הרמב"ם ובית יוסף, רח' מבצע קדש 40   •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

הזמר שלמה גובי 
ב-21:00, בבית המדרש "אביר יעקב סאדיגורה", רח' אוליפנט 17   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תזמורת אורגניסט וקלרינט

מוצאי שבת, ב' חוה"מ סוכות, י"ז בתשרי, 7/10/17
ב-21:00, בביכנ"ס אור ציון, רח' תמוז 24   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תקליטן האור תכנית להטוטן אילוזיות

ב-21:30, במרכז שורשים, רח' פאירברג 13   •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

הרצאת הרב אברהם להב וליווי תזמורת
ב-20:30, בביכנ"ס הרמב"ם, רח' דבורה הנביאה 124   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
הרצאה מפי הרב ברק קשקש: "לחסות תחת כנפי השכינה"

יום ראשון, ג' חוה"מ סוכות, י"ח בתשרי, 8/10/17
ב-16:00, בחצר ביה"ס יחד, שד' החייל 8   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
תזמורת עם שירים וריקודים מופע עם יוסף הלהטוטן

ב-19:00, בחצר ביה"ס אוליפנט, רח' בצלאל יפה 8   •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

מופע אורות מלהיב, להקת קדצ'קה  לנשים וילדות
ב-20:30, באולם הכנסים בית דני, רח' התקווה 76   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
להקת העבריות לנשים צעירות וילדות

ב-20:30, בביהכ"נ הגדול בצפון תל אביב, רח' דיזנגוף 312  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת עם שירים וריקודים
ב-20:30, מרכז "משמעות", רח' ברודצקי 17   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
הופעה לילדים בסוכה ותזמורת

ב-19:30, בביהכ"נ הכללי, רח' בוגרשוב 63    •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת עם שירים וריקודים
ב-20:30, במדרשת פנימיות, רח' לבנון 45   •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר
התקליטנית אודליה לנשים ולצעירות

ב-19:30, בית המדרש חסידי בעלזא, רח' אחד העם 63  •
דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

תזמורת עם שירים ועם ריקודים ומופע תופים לילדים
ב-20:30, בבית חב"ד, שד' ישראל גורי 34  •

דברי ברכה: הרב נפתלי לוברט, חבר מועצת העיר

דרך ההגנה 135במרכז קהילתי “בית ברבור”בשעה 12:00 ל”חשוף את הקסמים” ע”י האמן ניב הדרומופע אילוזיות מרהיב “היהלום שבלב”הצגות ילדים



בני ברק י"ג בתשרי תשע"ח 12143/10/17

אלי כהן

השנה  סיפקו  השנה  ראש  שסביב  הימים 
בעיר:  התברואה  לאגף  משמעותי  אתגר 
קודש,  ליום שבת  הסמיכות של החג הקדוש 
לחג  העיר  הכנת  של  המשימה  את  העצימה 
ופינויה  אשפה,  ופינוי  מאסיבי  בניקיון 
על  ויעיל,  מהיר  זמן  זמנים  בלוח  במוצש"ק 

מנת שלא לשבש את איכות חיי התושבים. 
החג,  בערב  כבר  כי  מספרים  באגף 
חסרת  ובהתגייסות  מראש  מקיפה  בהיערכות 
תקדים של כל צוותי האגף, הושלם בהצלחה 
כבירה המבצע הגדול של פינוי העיר מאשפה 
לקראת ראש השנה, שנוהל במתכונת "ניהול 
ראש  נחום  נתי  של  המסור  בניהולו  חכם" 
עצומה:  הייתה  הנדרשת  המלאכה  האגף. 
"לשם השוואה, די אם נציין כי בער"ה הקודם 
נאספו ברחבי העיר 485.3 טון בעוד שבערב 
תאומן  הבלתי  הכמות  הנוכחי  השנה  ראש 
היקף  את  להבין  כדי  טון,   641.98 על  עמדה 
לעבר",  ביחס  השנה  שנדרשה  המלאכה 
הרב  העיר  ראש  "מטעם  בעירייה.  אומרים 
חנוך זייברט הועברה החלטה והנחייה פשוט 
לרוקן את העיר מאשפה עד תומה, ולהבריק 
את כל המרחב העירוני והשטחים הציבוריים 
פשרות  שום  ללא  מושלם  צחצוח  במלואם. 
כיאה וכיאות לכבודה של עיר התורה ולכבודו 

של יום".
והגיע  נרחבת  במתכונת  המשיך  המבצע 
לשיאו ביעד שהציבה המחלקה, לפיה ייושם 
הרבות  האשפה  כמויות  כל  של  מהיר  פינוי 
והשבת  השנה  ראש  ימי  במהלך  שהצטברו 
עם  מקדימות  ישיבות  שורת  אליו.  הצמודה 
בנוכחות  אלו  בימים  לעיר  המגיעות  קהילות 
מוגברת עקב ימי הדין בהיכלי התורה וחצרות 
על  תיאומים  של  מורכב  מכלול  לצד  הקודש 
נקודות פינוי ותגבור מיכלי האיסוף בעשרות 
למתודות  יחד  חברו  בעיר,  ציבוריות  נקודות 
עבודה חדשניות שהוכיחו את יעילותן בשעת 

מבחן. 
שהובילה  ביותר  המשמעותית  ההחלטה 
אזור  של  יצירתו  הייתה  כולו  המבצע  את 
האשפה  לכל  החג  במוצאי  מיד  מוסדר  פינוי 
אשפה  פינוי  קבלן  כאשר  בעיר,  שנאספה 
לאתר  הנדרשת  ההעברה  את  מבצע  חיצוני 
אגף  של  הפינוי  כלי  עשרות  בעוד  חיריה, 
מגוייסים  הכלל,  מן  יוצא  ללא  התברואה, 
העיר  רחבי  בכל  ממוקדת  סבבים  לשרשרת 
לעיר.  מחוץ  נסיעה  על  יקר  זמן  בזבוז  ללא 
פינוי  קו  לבצע  צריך  היה  נוספים  במקומות 

נוסף, לאחר שכמויות אשפה הוצאו שוב על 
בתיהם  את  וארגנו  ניקו  אשר  התושבים,  ידי 

לאחר שלושת ימי החג והשבת. 
כל  רוכזו  בו  העירוני  הפינוי  אזור  "יצירת 
תכולות המשאיות, שפרקו בו את אשר אספו 
היה   - העיר  בתוככי  בפינוי  להמשיך  ומיהרו 
בבסיס  ועמד  עצמו  את  שהוכיח  חדשני  צעד 
אומרים באגף  כל השלמת התליך בהצלחה" 
יכלו  מאומצת  עבודה  לאחר  התברואה. 
בסביבתו של מחזיק תיק התברואה הרב מנחם 
שפירא המופקד על המלאכה, לנשום לרווחה.

כמויות האשפה שנאספו לאחר החג עברו 
את כל המספרים שהכירה העיר עד כה: בשנה 
הקודמת, פונו מרחבי העיר עד לשעה 15:00 
אשפה,  של  טון  כ-725.85  גדליה  צום  ביום 
ופונו  נאספו  זהה,  זמן  בפרק  שהשנה,  בעוד 
בהיקף  הדרמטית  העלייה  טון.   כ-932.62 
הפסולת העירונית לא השפיעה על התוצאה, 
הושלמה  המשימה  משותפים  ובכוחות 
ובשיתוף  תקדים  חסרת  במהירות  במלואה 
פעולה נרחב ויעיל. לצד שבחים רבים לניהולו 
המסור והמקצועי של ראש אגף התברואה נתי 
סיועו  את  מציינים  ברק  בני  בעיריית  נחום, 
הרב של רמ"ט ראש העיר ישראל דרנגר אשר 
סייר עם מנהל האגף נחום לאורך הלילה של 
מוצאי השבת בפיקוח קרוב על סבבי הפינוי,  
על  העירוני  המוקד  אחראית  כץ  ח.  גב'  ואת 
פינוי  נדרש  כאשר  התושבים  פניות  ריכוז 
ממוקד יותר בתוך המבצע הגרנדיוזי, שהפיקו 
על  כל השותפים המופקדים  פעולה  בשיתוף 

ניקיון העיר למען התשובים.

מבצע פינוי אשפה מוגבר
צוותי  כל  של  תקדים  חסרת  ובהתגייסות  מקיפה  בהיערכות 
האגף, הושלם בהצלחה המבצע הגדול של פינוי העיר מאשפה 
בפינוי  לשיאו  והגיע  המשיך  המבצע    השנה  ראש  לקראת 
מוצלח ומהיר של כמויות אשפה עצומות שהצטברו בסיום ימי 
ראש השנה והשבת הצמודה אליו  הכמויות שנאספו עברו 
את כל המספרים שהכירה העיר עד כה, אך המשימה הושלמה 

במלואה במהירות חסרת תקדים ובמינימום זמן

ההרשמה לשנת תשע"ח

”...כתבנו בספר
            פרנסה וכלכלה...“

נותרו ימים אחרונים להשתדלות שלך

הצטרפו לאלפי בוגרי המכללה
שכבר מועסקים בחברות המובילות במשק

168
03-6902000  

B.Sc מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A כלכלה ניהול
התמחות בשמאות מקרקעין

B.A מדעי ההתנהגות
לנשים בלבד

השמאים של מועצתמ-11 מבחניםפטור

מלגות
והסדרי מימון

מרצים בכירים
מהתעשייה

שילוב לימודים
ותעסוקה

מסלול
לימודי ערב
לימודיםמלגותמסלול שילוב

מסתיימת
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אלי כהן

בית  לשמחת  האחרונות  ההכנות  נשלמות 
השואבה המרכזית המסורתית, שתתקיים אי"ה 
ביום חמישי מוצאי חג ראשון של סוכות ט"ו 
תשרי בביהמ"ד "שלום ורעות" רחוב קהילות 

יעקב 63 בבני ברק ותחל בשעה 21:00.
כבר  שנה  מידי  מתקיימת  זו  חג  שמחת 
דעה"  "יורה  ע"י  עשורים  משלושה  למעלה 
מחפוד  שלמה  רבי  הגאון  הגאב"ד  בראשות 
ברק,  בני  העיר  דרום  שכונות  רב  שליט"א, 
לאחדות  וסמל  קדושה  של  שמחה  ומהווה 
וציבור  תורה  בני  אלפי  בה  משתתפים  כאשר 

רחב מכל העדות והחוגים.
ישיבות  ראשי  במעמד  נערך  האירוע 
הוראה  מורי  ושכונות,  ערים  רבני  וכוללים, 
וחברי  קודש,  קהילות  רבני  מדין,  על  ויושבי 
"יורה  בד"ץ  של  ההוראה  ומורי  הדין  בית 

חשובים  ציבור  אישי  ובהשתתפות  דעה", 
ופרנסי העיר.

כבשנה שעברה גם השנה יכבד את המעמד 
בנוכחותו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף 

שליט"א.
מכל  אלפים  של  לבואם  צופים  המארגנים 
ומערכות  ענק  מסכי  יוצבו  ולכן  הארץ,  רחבי 
הגברה ברחבה שלפני ביהמ"ד. כמו כן הוקצה 
שתגענה,  הנשים  מאות  עבור  מיוחד  אולם 
הספר  בית  במתנ"ס  סגור  במעגל  מסכים  עם 

"כהנמן" הסמוך.
הגאב"ד  ולבקשת  המעמד  קדושת  מפני 
הגר"ש מחפוד שליט"א מתבקשות הנשים לא 
להגיע לאזור רחבת ביהמ"ד ולהתרכז בהמשך 
לנשים,  המיועד  במקום  יעקב  קהילות  רחוב 
במתנ"ס  וכאמור  האוטובוסים,  מסוף  ליד 

ביה"ס כהנמן - הכניסה מרחוב עמרם גאון.

שמחת 
בית השואבה 

המרכזית
כבר למעלה משלושה עשורים משתתפים אלפים מדי שנה 
בשמחת בית השואבה המרכזית בראשות רב שכונות דרום 

ובמעמד מרנן ורבנן שליט"אהעיר בני ברק הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א
מורינו הגאון הגדול

רבי יצחק יוסף שליט"א
הראשון לציון וראש אבות בתי הדין

מורינו הגאון הגדול
רבי שמעון בעדני שליט"א

חבר מועצת חכמי התורה

 בראשות מורנו ורבנו הגאון הגדול

רבי שלמה מחפוד שליט"א

אי"ה ביום חמישי מוצאי יו"ט ראשון בשעה 21:00
בביהמ"ד “שלום ורעות" רח' קהילות יעקב 63 ב"ב

עזרת נשים עם מסכים במעגל סגור במתחם בית הספר כהנמן הסמוך

ובהשתתפות אישי ציבור חשובים ובראשם

 הגאון הגדול
 רבי שלמה קורח שליט"א
גאב"ד ומרא דאתרא דבני ברק

 הגאון הגדול
רבי פנחס קורח שליט"א

גאב"ד שערי הלכה 

 הגאון הגדול
 רבי ירחמיאל אונגרישר שליט"א

ראש ישיבת בית מדרש עליון

 הגאון הגדול
רבי ניסים בן שמעון שליט"א

ראב"ד תל אביב 

 הגאון הגדול
רבי יצחק ישעיהו ווייס שליט"א

מרא דאתרא דנווה אחיעזר 

 הגאון הגדול
רבי יואל טוביאס שליט"א

מרא דאתרא דשכון ו'

הרב משולם נהרי הי"ו 
סגן שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל

הרב חנוך זייברט הי"ו
ראש עירית ב"ב

 הרב אליהו דדון הי"ו 
סגן ראש העיר ב"ב

 הרב אברהם רובינשטיין הי"ו
מ"מ ראש העיר ב"ב

 הרב מנחם שפירא הי"ו
סגן ראש העיר ב"ב

 הרב אריה דרעי הי"ו 
 שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל 

ויו"ר תנועת ש"ס העולמית

 ראשי ישיבות וכוללים, רבני ערים ושכונות, 
חברי בית הדין ומורי ההוראה דבד"ץ יורה דעה ורבני השכונה

 "יורה דעה"
בנשיאות הגאב"ד מרן הגר"ש מחפוד שליט"א

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

מבצע
כובע
לחג

09 9441

טלפון רב קווי:

כל הכובעים 
שמחירם*עד 900

כובעי קנייטש/חסידי
שמחירם*עד 350

כובע 100% לבד
תוצרת אירופה לא סיני!

הכי זול בארץ
בהתחייבות!
הכי זול בארץ
בהתחייבות!
הכי זול בארץ
בהתחייבות!

943
במקום 750 ש”ח

ש
ט'

רא
ל 

ול
 כ

לא
ן, 

רו
חי

 מ
יר

מח
*מ

המבצעים עד ר”ח חשוון

ללא צורך

בשוברים!

ברון כובעים

ROCHEהמותג העולמי          במחיר מפתיע!
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הסתיים מאבק הנכים
לאחר חודשים ארוכים של מחאה וחסימות כבישים, הגיעו 
ארגוני הנכים להסדר עם המדינה  הקצבה תגדל בכמה 

פעימות ובעלות כוללת של 4.2 מיליארד שקל לשנה

אבי רבינא

בתום חודשים ארוכים של מחאה, שכללה 
הארץ,  ברחבי  מרכזיים  כבישים  חסימת 
סיכמו ארגוני הנכים והממשלה במהלך ליל 
ערב יום הכיפורים על העלאת קצבת הנכות 
בסיום  נערך  ההסכם  פעימות.  של  בסדרה 
שעות של משא ומתן לילי בבית ההסתדרות, 
בנוכחות ארגוני הנכים, יו"ר הקואליציה דוד 
ראש  של  מטעמו  שמחון  אבי  פרופ'  ביטן, 
ניסנקורן  אבי  ההסתדרות  יו"ר  הממשלה, 
וח"כ אילן גילאון המלווה את מאבקי הנכים 

מראשית הדרך.
יביאו  הצדדים  הגיעו  אליהן  ההסכמות 
נכים בישראל,  לשיפור מצבם של 244 אלף 
פעימות  במספר  לקצבה  תוספת  באמצעות 
תקציבית  במסגרת  והכל  נוספות,  והטבות 
מיליארד   4.2 של  לסכום  שתבשיל  שנתית 

שקל ב-2021. 
צוות המו״מ מטעם ארגוני הנכים שהשתתף 
בדיונים בירך על ההסכמות שהושגו. על פי 
ההסכם, כל ההישגים יעוגנו בחקיקה, קצבת 
הנכות תעלה החל מינואר 2018 ועד לינואר 
2021, בסכומים שמוערכים בהבשלה מלאה 
של 700-1,800 שקל בחודש, וקצבת הנכות 

תוצמד לשכר הממוצע במשק.
ה"דיסריגרד"  העלאת  על  סוכם  עוד 

בעבודה  להשתכר  ניתן  אליו  שעד  )הסכום 
מסכום  הקצבה.  סכום  מלוא  על  ולשמור 
הדרגתית(  בצורה  הקצבה  יורדת  והלאה  זה 
מסכום של 2,800 שקל היום, עד לסכום של 
סוכם  כן  כמו  פעימות.  בשתי  שקל   4,300
להגדלת  שקל  מיליון   150 של  תוספת  על 
 300 של  תוספת  לילדים,  הנכות  קצבאות 
מיליון שקל לשמירה על קצבאות הנכות גם 
לעידוד  שקל  מיליון   75 של  ותוספת  בזקנה 
תעסוקת נכים. מסגרת העלות לכלל ההטבות 

הנ"ל היא 4.2 מיליארד שקל נוספים בשנה.
בימים שלאחר חתימת ההסכם נראה כי לא 
כולם מרוצים. רענן קרקליס מארגון "הנכים 
הופכים לפנתרים" אמר: "אני מאוד מאוכזב. 
עם  הסכם  זה  היסטורי.  בהסכם  מדובר  לא 
אני  מינימום.  שכר  על  מדבר  שלא  פעימות 
מאוד מצטער שכל הארגונים האחרים מכרו 

את האנשים שלהם". 
האולטימטיבי  ההסכם  כי  ציין  קרקליס 
מבחינתו היה מתן שכר מינימום לכל הנכים 
כושר  אובדן  להם  קבע  לאומי  שביטוח 
אמר.  לכבישים",  נחזור  "אנחנו  עבודה. 
רעב  לחרפת  הגיעו  אנשים  אשבר,  לא  "אני 
הנכים  לכל  קורא  אני  כזה.  מצב  ייתכן  ולא 
שיצטרפו  אותם  שייצגו  מאלה  שהתאכזבו 
את  מקצינים  לא  זה  בשלב  אנחנו  אלינו. 

המאבק, אלא ממשיכים מאותה נקודה".

החלטת ממשלה: 
חוק גיוס מואץ

בעקבות פסילת בג"ץ, מתכוונת הממשלה לחוקק 
  מחדש חוק גיוס מתוקן, בהליך מואץ ככל שניתן

במקביל, בנט ושקד יוזמים הגבלת כוחו של בג"ץ
אבי רבינא

ראשי הקואליציה סיכמו השבוע עם ראש 
הממשלה נתניהו על חוק גיוס חדש ומתוקן, 
החורף  במושב  הכנסת  לאישור  שיובא 
חוק  את  בג"ץ  פסילת  לאחר  זאת  הקרוב, 

הגיוס הקיים. 
בישיבת הנהלת הקואליציה, בה נכחו בין 
היתר ראשי המפלגות החרדיות אריה דרעי, 
הקמת  על  סוכם  גפני,  ומשה  ליצמן  יעקב 
שקד  איילת  השרה  תעמוד  בראשה  ועדה 
לגיבוש חוק גיוס מתוקן, לאחר גיבוש החוק 
שתביא  כנסת  מחברי  המורכבת  ועדה  תוקם 
ושלישית  שניה  בקריאה  לאישור  החוק  את 

בכנסת.
בועדה בראשה תעמוד השרה איילת שקד, 
אורי  ח"כ  פרוש,  מאיר  ח"כ  חברים  יהיו 
לאחר  אטיאס.  אריאל  לשעבר  והשר  מקלב 
ועדה  תוקם  החוק,  הצעת  את  יגבשו  שאלו 
חוק  את  שגיבשה  שקד  ועדת  של  לזו  דומה 
כנסת  חברי  חברים  יהיו  בה  ב-2014  הגיוס 

מכל סיעות הבית.
בתקשורת הכללית דווח השבוע כי רה"מ 
הקואליציה  ראשי  בישיבת  אמר  נתניהו 
שהוא מודע לכך שיו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, 
מתכוון לערוך קמפיין פוליטי מתמשך סביב 
הנושא, ולכן המטרה היא לקצר כמה שניתן 
בהקדם,  ולסיימו  החוק  חקיקת  הליך  את 
שיכול  הפוליטי  "הדימום"  את  להקטין  כדי 
להיווצר כתוצאה מתהליך מתמשך. המטרה 

את  לסיים  היא  לפיכך,  הקואליציה,  של 
מושב  במהלך  עוד  החדש  החוק  חקיקת 
כשלושה  בעוד  להיפתח  שעתיד  החורף 
שבועות. זאת, על אף שבג"ץ העניק לכנסת 

שנה לצורך חקיקת חוק הגיוס החדש.
החלטת  את  לבטל  שעשוי  נוסף  מהלך 
איילת  המשפטים  שרת  יוזמת  הוא  בג"ץ, 
המבקשים  בנט  נפתלי  החינוך  ושר  שקד 
ולמעשה   - בג"ץ  של  כוחו  את  להגביל 
השבוע  שלפו  השניים  לממשלה.  להכפיפו 
שוב את חוק יסוד: החקיקה, שיכלול פסקת 
התגברות, ויאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק 

שבוטל בידי בג"ץ.  
בית  כי  בהודעתם,  טוענים  ובנט  שקד 
קוו  הסטטוס  את  הפר  העליון  המשפט 
הדין  בפסק  יסוד  בחוק  סעיף  בפסילת  הן 
בהתערבות  והן  הדו-שנתי  התקציב  בעניין 
השרים  בעיני  שנתפשת  המסתננים,  בחוק 
מדינה  עם  בילטראלי  בהסכם  כהתערבות 
זרה. בהודעתם לא הזכירו השרים את ביטול 

חוק הגיוס על ידי בג"ץ.
כזכור, לפני כשלושה שבועות ביטל בג"ץ 
את תיקון 21 לחוק שירות ביטחון, המאפשר 
את הארכת הפטור מגיוס לתלמידי ישיבה עד 
הנשיאה  כתבה  לחוק,  התיקון   .2023 לשנת 
אינהרנטיים".  מקשיים  "סובל  נאור,  מרים 
ההחלטה התקבלה בהרכב מורחב של תשעה 
שופטים וברוב דעות, כשדעת המיעוט הייתה 

של השופט נועם סולברג.
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מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
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S8 3199מבצע מיוחד
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 א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף | ו‘ 10:00-13:00

טלפון להזמנות ומשלוחים: 03-6099195

₪ רק 5 שנים 
אחריות

הכולל טביעת 
 אצבע 
עמיד בפני 
מים ואבק 



פולדר- צד חיצוני

     573113 טובה 125*7.5״ 

בס"ד

ברגל רבו  י  פנ הקבלת 
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא ביה"ד הרבני הגדול
מורנו הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

 יקבל את פני העולים לרגל
בחול המועד סוכות התשע"ח

בהשתתפות רבנים, דיינים ואישי ציבור

במוצאי שבת חוה"מ סוכות י"ז תשרי התשע"ח )7.10.17(
בבית הכנסת "תפארת ירושלים" לעדת היזדים 

רח' אדוניהו הכהן 26, ירושלים
במסגרת שיעורו השבועי, החל מהשעה 20:30 
השיעור יועבר ברדיו ובלווין לכל חלקי הארץ.

ביום ראשון, י"ח בתשרי התשע"ח 
ג' דחול המועד סוכות ]08.10.17[ 

ברחבת הכותל המערבי
בין השעות 13:00 – 10:45

 ובערב בהיכל מנורה מבטחים –
אצטדיון יד אליהו ת"א החל מהשעה 19:00

בות טו ו ת  מו עי נ ת  רבו ם  י לשנ ו  כ תז בברכת 
הציבור מוזמן
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 גפילטע פיש | קרעפלך | כרוב ממולא | אוכל מוכן | הרינג מיוחד | מעושנים | מעל 70 
סוגי סלטים | כל סוגי החלות כוסמין, קמח מלא, ללא סוכר | עוגות ממאפיות בוטיק | עיתונים 

| פיצוחים | ממתקים | מארזי שוקולד ופטיפורים | ליקרים ומשקאות חריפים
חדש! מגוון עוגות של מאפיית ביסקוטי

הסוף לפקקים ולדוחו"ת החנייה
שירות חדש ללקוחותינו היקרים 
 כדי לחסוך זמן יקר בערב החג 

 שירות משלוחים עד הבית בהזמנה מראש 
בטלפון: 03-5568316   או בוואטסאפ: 050-7916929

*למזמינים מראש     *במינימום הזמנה

5+1 על כל היינות
*הזול מביניהם   *אין כפל מבצעים

 טעימות של
יין וליקרים

 כל האוכל המוכן בכשרות
הרב לנדא שליט"א

 מבצעים מיוחדים לחברי מועדון פורטו: 
 4+1 על כל הסלטים, 10% הנחה על כל העוגות, 

יין ברטנורא מוסקטו ב-40 ש"ח בלבד

מבצע החג

משרד האנרגיה

שיתקיים ברצות ה' ביום ראשון י"ח תשרי ג' דחול המועד סוכות
באולמי ארמונות חן, רח' שלמה המלך 29 בני ברק

קהילת חניכי הישיבות בא"י
בנשיאות מרן הגר"ש קורח שליט"א

גאב"ד בני ברק | גדו פוסקי יהדות תימן

ציבור בני התורה מוזמן למעמד האדיר
לכבודה של תורה

בראשות מרנן ורבנן גדוי ומאורי התורה שיט"א

ספרי הרב ימכרו במקוםאולם מיוחד לנשים לבירורים: 050-416-16-65
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41
53
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2

המרכז לתשמישי קדושה
ם י ר ח ו ס ו ם  י ד י ח י ל

יונתן: 050-362-36-88
השוק המרכזי והממוזג לארבעת המינים

באולמי ארמונות חן |  דוכנים אחרונים: 058-7663012

וסיום הש"ס

האירוע בחסות

    18:00  מעמד תפילת הילדים שע''י ארגון
19:30  תפילת ערבית ולאחמ''כ שמחת בית השואבה

052-6760333 
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בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז נבחר לתפקידו, מפתיע יו"ר 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 

תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
• מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 

לא אשתמש בשיח שלילי נגד החרדים" • מגלה ריאליות: "קשה לי 
להאמין שהחרדים לא יעדיפו את מועמד הימין. התפקיד שלי היא ליצור 
גוש חוסם ולייצר לגיטימציה בציבור החרדי" • תומך בשינוי הסטטוס 
קוו – תחבורה תמורת מסחר: "צריך לאפשר תחבורה ציבורית בשבת 
באזורים חילוניים בתדירות נמוכה. מצד שני, המרכזים המסחריים לא 
צריכים להיות פתוחים כרגיל" • מצהיר שלא יחבור לקואליציה עם 
הרשימה המשותפת: "לא אשב אתם בממשלה" • מסכים לשבת עם 
הליכוד בראשות גדעון סער: "לא פוסל אף אחד" • מאמין בשיקום 

היחסים עם כחלון: "לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי הוא אוהב" 
• לא מוותר על פנייה לבוחרי ש"ס: "זה פרי-מרקט, שוק חופשי, שש"ס 
תפנה גם לחילונים שלנו, מה הבעיה" • ומבטיח לפתוח את מתווה הגז: 

"יש הרבה דברים שעדיין אפשר לשנות" • סוכת מלחמה ושלום

אבי בלום ואבי גרינצייג 
)צילומים: פישל רוזנפלד(

אלון  יגאל  לא מהודר, ברחוב  אך  משרד מסודר 
בתל אביב, יושב אבי גבאי, יו"ר העבודה הנבחר. 
מאחורי גבו של גבאי, מציץ פסלון-ראש של ראש 
בגודל   - ולימינו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה 
בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  דמות  מוקטן, 

גוריון. 
בקדנציה  רבין  ליצחק  שהיה  מהדחה  החסינות  פסלון  על 
המפלגה  ראשי   – האומה  את  שפצעה  בירייה  שהסתיימה 
שכיהנו מאז הירצחו, יכולים רק לחלום. דמויותיהם של ראשי 
התנועה שכיהנו מה-4 בנובמבר ועד היום, לא שווים פסלון. 
אולי ציוץ - לברק שהצליח להיבחר, כדי להיכשל. אבי גבאי 
את  העבודה התשיעי שבחרה המפלגה שהקימה  מנהיג  הוא 
המדינה, בתוך פחות משני עשורים. בחירתו, כמעט יש מאין, 
סימלה יותר מכל את עומק הייאוש שאחז במצביעי המפלגה, 

ואולי גם את גודל התקווה שטרם אבדה. התקווה האחרונה.
גם   – לנהל  שבא  שהאיש  בעובדה,  סמלי  משהו  יש 
כיו"ר מפלגה שאינו חבר כנסת  פוליטיקה, מתחיל את דרכו 
ולא  המדינה  של  העסקים  בבירת  יומו  מרבית  את  ועושה 
בחירתו,  עם  שהושמעו  ההספדים  חרף  הרשמית.  בבירתה 
והזמן הקצר שקצבו הפרשנים ללכתו, הוא הצליח, מאז נבחר, 
מהליכוד.  נגיעה  במרחק  מהסקרים,  גדול  בחלק  להתמקם, 
התחזיות  את  היכה  הוא  האחרונה,  המפלגה  בוועידת 
חוקתית  מיני-מהפכה  כשהעביר  השנייה,  בפעם  השחורות, 

שבמרכזה מתן סמכות להצנחת ארבעה משוריינים לרשימה.
למרות הקילומטראז' שצבר וכברת הדרך שעבר, היעד עוד 
היו"ר  לראשות-הממשלה,  ההתאמה  בשאלת  מהשגה.  רחוק 
חסר הניסיון משתרך, כמו שאר יריבי נתניהו, הרחק מאחורי 
ראש-הממשלה המכהן. התיישבנו עם גבאי לשיחת ערב חג, 
עם שאלות מגוונות, ללא הנחות: על מידת התאמתו לתפקיד 
ראש הממשלה, על יחסו לסטטוס-קוו, על תמיכתו בתחבורה 
ציבורית בשבת וגם על יחסו לסוגיות נפיצות כמו פסילת חוק 
הגיוס בבג"ץ, על המאבק מול לפיד ועל האג'נדה האזרחית. 

בכמה  אך  חרדיות,  לאוזניים  ינעמו  תשובותיו  כל  לא 
מחוץ  פתרונות  ומציע  מפתיע  הוא   – המרכזיות  מהסוגיות 
כמעט  ומספק,  מתחמק  לא  שהוא  ייאמר,  לשבחו  לקופסה. 

בכל הנושאים, תשובות ברורות. "לא סחבק, מנהיג", הייתה 
פוליטיקאי,  "לא  לומר:  ניתן  גבאי  על  ברק.  של  הסיסמה 
כמו  הראשונה,  ההתעניינות  שלנו,  הקטן  בשטיבל  מנהל!" 

תמיד הינה, האם הניהול הזה, יבוא על חשבוננו.
מתערטל  בחירתך,  מאז  לפיד,  יאיר  את  רואים  אנחנו 
איום  בגלל שהוא מזהה  אולי  בה.  מהטלית שהוא התעטף 
שאתה  זה  עצם  לבייס.  תמיד  חוזר  ביבי  וכמו  שלך  מהצד 
מאיים עליו  מעיד שאתם מדברים לאותו ציבור. האם תלך 

על קמפיין אזרחי ובמידה מסוימת אנטי חרדי? 
"לא. אני לא נגד, אני בעד, השיח שלי לא שלילי ואני רוצה 

שכל עם ישראל יוכל להצביע לעבודה".
אבל תצטרך להסתדר גם עם אלה שלא מצביעים עבודה. 
יום אזרחי שהכעיס את הנציגים  כשנבחרת דיברת על סדר 
החרדים. מצד שני, בניגוד לתגובות שהיו כלפי לפיד, חברי 
הכנסת החרדים נזהרו בכבודך ואמרו שהם לא מזהים אצלך 

שנאה. איזה אבי גבאי נראה בהמשך?
 15-20 כבר  ליצמן  את  מכיר  אני  טוב.  אותי  מכירים  "הם 
הם  בממשלה,  אתם  ישבתי  שנים,  הרבה  גפני  את  גם  שנה, 
דוגמה,  הנה  כשר.  גם  לצרכים  קשוב  הייתי  אני.  מי  יודעים 
והסבירו  ומוזס,  מקלב  גפני,  באו  השקיות,  חוק  על  כשדובר 
ציבורית  בתחבורה  שקיות  עם  מסתובב  החרדי  שהציבור 
הגישה  את  קיבלתי  שאפשר.  נמוך  הכי  המחיר  את  ושנעשה 
הרוויח מזה, הם  ישראל  כל עם  כי  כך  על  ואני שמח  שלהם 
כפלטפורמה  זה  את  מנצל  ולא  נגד,  ולא  ענייני  שאני  רואים 

פוליטית כמו יש עתיד ושינוי".
לתמוך בתיקון לחוק השקיות זה קל. בוא נדבר על משהו 
קצת יותר כבד ממשקל השקית, התיקון לחוק הגיוס. בג"ץ 
בקדנציה  נעדרה  העבודה  מפלגת  הגיוס.  חוק  את  פסל 
גם  האם  לפיד.  שהוביל  החוק  על  ההצבעה  בעת  הקודמת 

הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את תיקון החוק?
לא  דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה,  יוצא  לא  "אני 
שבג"ץ  לב  לשים  צריך  עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק 
לא  שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה  שלא  אמר 
ויש גם את הערבים שלא מתגייסים.  יכול להיות עם מכסות 
אנחנו  פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט,  דבר  אומר  אני 

חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר 
אני  עושים.  לא  בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים  גדול 
בעד שמי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום. אני רוצה שכמה 
שיותר חרדים ילכו לצבא, אבל מי שהולך לישיבה או לשירות 
יותר. אני  אזרחי זה בסדר גמור, אבל מי שעושה צבא יקבל 
לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 70 שנה. אני אומר 
שמי שרוצה ללמוד ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
לצאת  ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא  לעשות 

לעבוד יעשה שירות אזרחי".
אתה בעצם אומר כאן, לא יהיה שוויון. צריך לתעדף את 
בנוסחה  תתמוך  העבודה  שמפלגת  סיכוי  יש  שמתגייס,  מי 

כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה".

סיפר פעם הרב חיים ברילנט ז"ל, שכאשר באו אל הרב 
יוצאי הצבא  שך בממשלת בגין והציעו להשוות את קצבת 
ואמר  התנגד  שך  הרב  הרגילות,  הילדים  לקצבאות  )קי"ץ( 
לומדי התורה, עדיף שמי שעשה צבא  שבצד השמירה על 
יתוגמל יותר, כדי שלא לעורר שנאה. מי שביטל לבסוף את 
בגלל  אלא  החרדים  בגלל  לא  בג"ץ,  דווקא  היה  התוספת 
על  יחתמו  החרדים  הכנסת  שחברי  מאוד  ייתכן  הערבים. 

הנוסחה שאתה מציע בשתי ידיים.
רק שיעזרו להביא משאבים לשכר מינימום עבור  "בסדר, 

החיילים, הגישה שלי לעניין הזה מאוד פרקטית".
נוספות של  סוגיות  יש  אבל  הגיוס  בסוגיית  אתה מפתיע 
יחסי דת ומדינה שמונחות על השולחן. מה עמדתך בנוגע 

למתווה הכותל?
"לא התעמקתי בזמנו במתווה הכותל, הייתי שר וזה הגיע 
רבינוביץ',  הרב  הכותל  רב  עם  ועדה  שהייתה  אמרו  לדיון. 
כך,  אומרים  הם  אם  אמרתי  ומנדלבליט,  האוזר  צביקה  עם 
לידי  שישב  אלקין  ואז  מעולה,  הכול  רוצים  הרפורמים  וגם 
בממשלה אמר לי 'זה לא יקרה', שאלתי אותו למה, הרי הרגע 
לשנות  טעם  רואה  לא  אני  צדק.  ואכן  בשלו  והוא  החלטנו? 
את דעתי אחרי שכולם תמכו בשעתו אבל כשנגיע לזה אכנס 

לפרטים ונלמד, ונמצא אולי פתרון אחר".
ציבורית בשבת, העמדה שהשמעת  בנוגע לתחבורה  ומה 

לא נעמה לאוזן החרדית.
יהודית  מדינה  של  שהצביון  חושב  אני  השבת,  בעד  "אני 
לא צריך להיראות כמו הצביון של לונדון, שיהיו כמה שפחות 
ציבורית  תחבורה  יש  הרי  לעצמי  אומר  אני  אבל  פעילויות. 
תקוע  שנשאר  מי  אז  פרטיים,  רכבים  יש  מוניות,  יש  בשבת, 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו פה במודע עוולה חברתית, זה 
תחבורה  שנאפשר  זה  אולי  ומדינה.  דת  של  עניין  לא  בעיניי 
ציבורית באזורים חילוניים בתדירות נמוכה יצמצם את חילולי 

השבת? פחות מוניות ורכבים פרטיים".
אי אפשר להשוות בין תחבורה ציבורית פרטית כמו מוניות 

לתחבורה ציבורית בחסות ממשלתית.
לחברת  כמו  נותנת  המדינה  למונית  רישיון  "למה? 
לומר  צריכה  המקומית  שהרשות  אומר  החוק  אוטובוסים, 
מה היא רוצה והמדינה מאשרת או לא, תן לרשות המקומית 

להחליט".
לא נמצה פה את הוויכוח הזה, אבל בסוף מה שאתה מציע 
זו פגיעה בסטטוס קוו, והמשמעות היא שהחרדים לא יוכלו 

לשבת בממשלה שתציע פתרון כזה.
"אולי נמצא דרכים לצמצם חילולי שבת בדברים אחרים. 

אני בעד שכמה שפחות אנשים יעבדו בשבת".
כולל סגירה של חלק מהמרכזים המסחריים?

צריכים  המסחריים  שהמרכזים  חושב  לא  בהחלט  "אני 
להיות פתוחים כרגיל".

לי.  בנדמה  קצת לשחק  זה  לכיוון החרדים,  הקריצה  כל 
מאפיות  אלא  אחד,  לחם  לא  אמר שהוא שלח  בזמנו  פרס 
שלמות על פני המים ולא קיבל מהחרדים תמורה. ראינו את 
בוז'י ששמר על יחסים נהדרים, אם כי שם, הוא לא סיפק 
את הסחורה במספר המנדטים. אתה רואה את עצמך מצליח 
להעביר את החרדים לצד שלך אחרי ארבעים שנות חבירה 

אוטומטית של החרדים לימין?
"קשה לי להאמין".

אם כך, בוא נחשב מספרים. עם איווט לא תשב   הרי בגלל 
המינוי שלו לשר ביטחון פרשת, עם הרשימה המשותפת כבר 
לתמוך  יעדיפו  היהודי  והבית  החרדים  תשב.  שלא  אמרת 
במועמד הימין. עם כחלון - יש את הרקע האישי. ראינו אותו 

השבוע מצהיר לראשונה שהוא יישב רק בממשלת ימין.
"כחלון יישב איתי, לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי 

הוא אוהב באופן יחסי".
בסוף תצטרך להושיב את לפיד והחרדים...

"אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם לנתניהו. אם הוא לא יוכל 
להרכיב ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, כך גם אם אנחנו נקבל 
שלושים מנדטים והליכוד פחות למשל, אז נקבל את האפשרות 
בקהילה  גם  לגיטימי  להיות  צריך  אתה  ממשלה.  להרכיב 
יגיד  החרדית, שאנשים ידעו שזה לא מישהו עוין. שהציבור 
ובקשר  הפוליטיקאים.  על  משפיע  וזה  דווקא,  בעדו  אנחנו 

ללפיד, כולם רוצים להיות בקואליציה..."
לא רק לגיטימציה צריך, אלא גם לעגל פינות. תדע לעשות 

זאת?
בא  לממשלה  שנכנסתי  אחרי  חודש  משהו,  לכם  "אספר 
אלי מנדלבליט על הסיפור של קק"ל עם כתב מינוי של ביבי 
לממשלה  הגיע  זה  אחרי  הסכם.  עם  זה  את  ופתרתי  וכחלון 
שר  ואף  השבת  בנושא  לחתום  פחד  שלום  שסילבן  הסיפור 
בליכוד לא הסכים לקבל את הסמכויות של סילבן והביאו את 
זה לממשלה שתקבל את הסמכויות. שאלתי את אלקין 'למה 
לפתור  יודע  שאני  רואה  הוא  הרי  זה,  את  לי  מביא  לא  ביבי 
עם  בא  הסתם  מן  היית  אתה  תראה,   - לי  ענה  הוא  בעיות?' 
היה  אז  אבל  יופי,  אומרים  היו  וכולם  וסביר  הגיוני  פתרון 
מתחיל רעש ציבורי והיה צריך לעשות סיבוב של 180 מעלות, 

לזה אתה לא מתאים..."
אולי  שמעניין  מה  על  החרדי,  הפרק  לסיום  נדבר  בוא 
פחות את הפוליטיקאים החרדים אבל מעניין הרבה יותר את 

המצביעים. כמה חרדים שילבת בתעסוקה כמנכ"ל בזק? 
"היה לנו מוקדים שלמים של נשים חרדיות, בתוך מוקדים 
ליצמן  ספציפית.  מנהלת  עם  מיוחדת  הפרדה  עשינו  גדולים 

ואני עשינו הרבה דברים בתחומים האלה.
"גם פה בעבודה, המועסק הראשון שלנו, כשהתחלנו את 
הקמפיין, הוא חרדי, שגם מכיר באופן ספציפי את הצרכים", 
ממובילי  אלרוב,  איציק  יועצו  לעבר  ומחייך  גבאי  ממשיך 
המחאה החברתית, שיושב בחדר, ובתפקידו הקודם במשרד 
יישומית  תעסוקה  לקידום  שנתית  רב  תכנית  גיבש  הכלכלה, 

לחרדים. "ההיכרות עם איציק התחילה כבר בהקמת 'כולנו'. 
חשבנו כבר אז לשלב אותו ברשימה לכנסת". אם לא בקדימה, 

אולי במפלגת העבודה...

על חברה וחברתיות
כמנכ"ל  מכהונה  הונו  את  שעשה  מי  כי  שיאמר  מי  יהיה 
בזק, הוא טיפוס חברתי במובן היבש של המונח – בחברתו, 
בזק, הוא בהחלט עשה חיל.  מצד שני, שבענו מפוליטיקאים 
שבע,  מגיע  גבאי  פרנסה.  בפוליטיקה  שרואים  מורעבים 
על  ויתר  הוא   – לפוליטי  העסקי  מהמגזר  שעשה  ובמעבר 
משכורות שמנות ובונוסים נדיבים. שאלנו אותו, מה מכשיר 

דווקא אותו, להוביל שיח של שינוי חברתי.   
בסקרים שנערכו בערב ראש השנה עלה שמרבית אזרחי 
ישראל מודאגים מהפערים בחברה. עמיר פרץ הצטייר כמי 
כיו"ר  בנושא  לך  יש  איזו אמירה  הזה,  שמוביל את השיח 
מפלגת העבודה הנבחר שלא מגיע מהעשירון התחתון, וגם 

לא מהבינוני?
כלכלית  עבודה  בתכנית  ביטוי  לידי  באה  שלנו  "האמירה 
החברים  לכל  שנשלחה  שפרסמנו,  מסודרת  מאוד  חברתית 
התייחסות  ראו  אנשים  כי  לבחירתי,  מהסיבות  חלק  והייתה 
רצינית. היא מורכבת משתי זרועות, האחת איך אנחנו מגדילים 
אותה  מחלקים  אנחנו  איך  והשנייה  בישראל,  הצמיחה  את 
את  לשפר  נועד  גדול מהתוכנית  חלק  וצודקת.  נכונה  בצורה 
תפקוד משרדי הממשלה, הרשויות הציבוריות, גופים שלאט 
לאט מפסיקים לתפקד ומצמצמים שירותים ומי שסובל מזה 
הן השכבות החלשות בעיקר, כי האנשים החזקים מסתדרים 

עם רופא או מורה פרטי או איזה מאכער".
עמיר פרץ הוא סוג של אייקון של החלשים, ביבי וברק 
הם אייקון הפוך, כזה שמזוהה עם קיסריה ומגדלי מגורים, 
איפה אתה שם את עצמך? הרי כלכלית, גם מעמדך לא רע.

כאדם  עצמי  את  שם  אני  כזה,  ולא  כזה  אייקון  לא  "אני 
חיי  את  התחלתי  אוכלוסיות.  בין  גשר  שהוא  לחבר,  שיודע 
במקום נמוך מאוד ואני גאה שהצלחתי. אני חוזר אחורה כדי 

אני אומר 
שמי שרוצה 

ללמוד 
ולומד יוכל 
לעשות זאת

יו"ר המחנה הציוני בראיון חג – מפתיע בפתרון יצירתי למשבר הגיוס:
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בראיון ראשון לעיתונות החרדית מאז נבחר לתפקידו, מפתיע יו"ר 
העבודה אבי גבאי – ומביע תמיכה בדיחוי לכל לומדי התורה תמורת 

תעדוף כלכלי למשרתים בצבא: "מי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום" 
• מתחייב שלא להוביל קמפיין אנטי-חרדי: "ההסתה הפנימית נוראה, 

לא אשתמש בשיח שלילי נגד החרדים" • מגלה ריאליות: "קשה לי 
להאמין שהחרדים לא יעדיפו את מועמד הימין. התפקיד שלי היא ליצור 
גוש חוסם ולייצר לגיטימציה בציבור החרדי" • תומך בשינוי הסטטוס 
קוו – תחבורה תמורת מסחר: "צריך לאפשר תחבורה ציבורית בשבת 
באזורים חילוניים בתדירות נמוכה. מצד שני, המרכזים המסחריים לא 
צריכים להיות פתוחים כרגיל" • מצהיר שלא יחבור לקואליציה עם 
הרשימה המשותפת: "לא אשב אתם בממשלה" • מסכים לשבת עם 
הליכוד בראשות גדעון סער: "לא פוסל אף אחד" • מאמין בשיקום 

היחסים עם כחלון: "לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי הוא אוהב" 
• לא מוותר על פנייה לבוחרי ש"ס: "זה פרי-מרקט, שוק חופשי, שש"ס 
תפנה גם לחילונים שלנו, מה הבעיה" • ומבטיח לפתוח את מתווה הגז: 

"יש הרבה דברים שעדיין אפשר לשנות" • סוכת מלחמה ושלום

אבי בלום ואבי גרינצייג 
)צילומים: פישל רוזנפלד(

אלון  יגאל  לא מהודר, ברחוב  אך  משרד מסודר 
בתל אביב, יושב אבי גבאי, יו"ר העבודה הנבחר. 
מאחורי גבו של גבאי, מציץ פסלון-ראש של ראש 
בגודל   - ולימינו  רבין,  יצחק  המנוח  הממשלה 
בן  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  דמות  מוקטן, 

גוריון. 
בקדנציה  רבין  ליצחק  שהיה  מהדחה  החסינות  פסלון  על 
המפלגה  ראשי   – האומה  את  שפצעה  בירייה  שהסתיימה 
שכיהנו מאז הירצחו, יכולים רק לחלום. דמויותיהם של ראשי 
התנועה שכיהנו מה-4 בנובמבר ועד היום, לא שווים פסלון. 
אולי ציוץ - לברק שהצליח להיבחר, כדי להיכשל. אבי גבאי 
את  העבודה התשיעי שבחרה המפלגה שהקימה  מנהיג  הוא 
המדינה, בתוך פחות משני עשורים. בחירתו, כמעט יש מאין, 
סימלה יותר מכל את עומק הייאוש שאחז במצביעי המפלגה, 

ואולי גם את גודל התקווה שטרם אבדה. התקווה האחרונה.
גם   – לנהל  שבא  שהאיש  בעובדה,  סמלי  משהו  יש 
כיו"ר מפלגה שאינו חבר כנסת  פוליטיקה, מתחיל את דרכו 
ולא  המדינה  של  העסקים  בבירת  יומו  מרבית  את  ועושה 
בחירתו,  עם  שהושמעו  ההספדים  חרף  הרשמית.  בבירתה 
והזמן הקצר שקצבו הפרשנים ללכתו, הוא הצליח, מאז נבחר, 
מהליכוד.  נגיעה  במרחק  מהסקרים,  גדול  בחלק  להתמקם, 
התחזיות  את  היכה  הוא  האחרונה,  המפלגה  בוועידת 
חוקתית  מיני-מהפכה  כשהעביר  השנייה,  בפעם  השחורות, 

שבמרכזה מתן סמכות להצנחת ארבעה משוריינים לרשימה.
למרות הקילומטראז' שצבר וכברת הדרך שעבר, היעד עוד 
היו"ר  לראשות-הממשלה,  ההתאמה  בשאלת  מהשגה.  רחוק 
חסר הניסיון משתרך, כמו שאר יריבי נתניהו, הרחק מאחורי 
ראש-הממשלה המכהן. התיישבנו עם גבאי לשיחת ערב חג, 
עם שאלות מגוונות, ללא הנחות: על מידת התאמתו לתפקיד 
ראש הממשלה, על יחסו לסטטוס-קוו, על תמיכתו בתחבורה 
ציבורית בשבת וגם על יחסו לסוגיות נפיצות כמו פסילת חוק 
הגיוס בבג"ץ, על המאבק מול לפיד ועל האג'נדה האזרחית. 

בכמה  אך  חרדיות,  לאוזניים  ינעמו  תשובותיו  כל  לא 
מחוץ  פתרונות  ומציע  מפתיע  הוא   – המרכזיות  מהסוגיות 
כמעט  ומספק,  מתחמק  לא  שהוא  ייאמר,  לשבחו  לקופסה. 

בכל הנושאים, תשובות ברורות. "לא סחבק, מנהיג", הייתה 
פוליטיקאי,  "לא  לומר:  ניתן  גבאי  על  ברק.  של  הסיסמה 
כמו  הראשונה,  ההתעניינות  שלנו,  הקטן  בשטיבל  מנהל!" 

תמיד הינה, האם הניהול הזה, יבוא על חשבוננו.
מתערטל  בחירתך,  מאז  לפיד,  יאיר  את  רואים  אנחנו 
איום  בגלל שהוא מזהה  אולי  בה.  מהטלית שהוא התעטף 
שאתה  זה  עצם  לבייס.  תמיד  חוזר  ביבי  וכמו  שלך  מהצד 
מאיים עליו  מעיד שאתם מדברים לאותו ציבור. האם תלך 

על קמפיין אזרחי ובמידה מסוימת אנטי חרדי? 
"לא. אני לא נגד, אני בעד, השיח שלי לא שלילי ואני רוצה 

שכל עם ישראל יוכל להצביע לעבודה".
אבל תצטרך להסתדר גם עם אלה שלא מצביעים עבודה. 
יום אזרחי שהכעיס את הנציגים  כשנבחרת דיברת על סדר 
החרדים. מצד שני, בניגוד לתגובות שהיו כלפי לפיד, חברי 
הכנסת החרדים נזהרו בכבודך ואמרו שהם לא מזהים אצלך 

שנאה. איזה אבי גבאי נראה בהמשך?
 15-20 כבר  ליצמן  את  מכיר  אני  טוב.  אותי  מכירים  "הם 
הם  בממשלה,  אתם  ישבתי  שנים,  הרבה  גפני  את  גם  שנה, 
דוגמה,  הנה  כשר.  גם  לצרכים  קשוב  הייתי  אני.  מי  יודעים 
והסבירו  ומוזס,  מקלב  גפני,  באו  השקיות,  חוק  על  כשדובר 
ציבורית  בתחבורה  שקיות  עם  מסתובב  החרדי  שהציבור 
הגישה  את  קיבלתי  שאפשר.  נמוך  הכי  המחיר  את  ושנעשה 
הרוויח מזה, הם  ישראל  כל עם  כי  כך  על  ואני שמח  שלהם 
כפלטפורמה  זה  את  מנצל  ולא  נגד,  ולא  ענייני  שאני  רואים 

פוליטית כמו יש עתיד ושינוי".
לתמוך בתיקון לחוק השקיות זה קל. בוא נדבר על משהו 
קצת יותר כבד ממשקל השקית, התיקון לחוק הגיוס. בג"ץ 
בקדנציה  נעדרה  העבודה  מפלגת  הגיוס.  חוק  את  פסל 
גם  האם  לפיד.  שהוביל  החוק  על  ההצבעה  בעת  הקודמת 

הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את תיקון החוק?
לא  דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה,  יוצא  לא  "אני 
שבג"ץ  לב  לשים  צריך  עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק 
לא  שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה  שלא  אמר 
ויש גם את הערבים שלא מתגייסים.  יכול להיות עם מכסות 
אנחנו  פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט,  דבר  אומר  אני 

חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר 
אני  עושים.  לא  בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים  גדול 
בעד שמי שהולך לצבא יקבל שכר מינימום. אני רוצה שכמה 
שיותר חרדים ילכו לצבא, אבל מי שהולך לישיבה או לשירות 
יותר. אני  אזרחי זה בסדר גמור, אבל מי שעושה צבא יקבל 
לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 70 שנה. אני אומר 
שמי שרוצה ללמוד ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
לצאת  ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא  לעשות 

לעבוד יעשה שירות אזרחי".
אתה בעצם אומר כאן, לא יהיה שוויון. צריך לתעדף את 
בנוסחה  תתמוך  העבודה  שמפלגת  סיכוי  יש  שמתגייס,  מי 

כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה".

סיפר פעם הרב חיים ברילנט ז"ל, שכאשר באו אל הרב 
יוצאי הצבא  שך בממשלת בגין והציעו להשוות את קצבת 
ואמר  התנגד  שך  הרב  הרגילות,  הילדים  לקצבאות  )קי"ץ( 
לומדי התורה, עדיף שמי שעשה צבא  שבצד השמירה על 
יתוגמל יותר, כדי שלא לעורר שנאה. מי שביטל לבסוף את 
בגלל  אלא  החרדים  בגלל  לא  בג"ץ,  דווקא  היה  התוספת 
על  יחתמו  החרדים  הכנסת  שחברי  מאוד  ייתכן  הערבים. 

הנוסחה שאתה מציע בשתי ידיים.
רק שיעזרו להביא משאבים לשכר מינימום עבור  "בסדר, 

החיילים, הגישה שלי לעניין הזה מאוד פרקטית".
נוספות של  סוגיות  יש  אבל  הגיוס  בסוגיית  אתה מפתיע 
יחסי דת ומדינה שמונחות על השולחן. מה עמדתך בנוגע 

למתווה הכותל?
"לא התעמקתי בזמנו במתווה הכותל, הייתי שר וזה הגיע 
רבינוביץ',  הרב  הכותל  רב  עם  ועדה  שהייתה  אמרו  לדיון. 
כך,  אומרים  הם  אם  אמרתי  ומנדלבליט,  האוזר  צביקה  עם 
לידי  שישב  אלקין  ואז  מעולה,  הכול  רוצים  הרפורמים  וגם 
בממשלה אמר לי 'זה לא יקרה', שאלתי אותו למה, הרי הרגע 
לשנות  טעם  רואה  לא  אני  צדק.  ואכן  בשלו  והוא  החלטנו? 
את דעתי אחרי שכולם תמכו בשעתו אבל כשנגיע לזה אכנס 

לפרטים ונלמד, ונמצא אולי פתרון אחר".
ציבורית בשבת, העמדה שהשמעת  בנוגע לתחבורה  ומה 

לא נעמה לאוזן החרדית.
יהודית  מדינה  של  שהצביון  חושב  אני  השבת,  בעד  "אני 
לא צריך להיראות כמו הצביון של לונדון, שיהיו כמה שפחות 
ציבורית  תחבורה  יש  הרי  לעצמי  אומר  אני  אבל  פעילויות. 
תקוע  שנשאר  מי  אז  פרטיים,  רכבים  יש  מוניות,  יש  בשבת, 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו פה במודע עוולה חברתית, זה 
תחבורה  שנאפשר  זה  אולי  ומדינה.  דת  של  עניין  לא  בעיניי 
ציבורית באזורים חילוניים בתדירות נמוכה יצמצם את חילולי 

השבת? פחות מוניות ורכבים פרטיים".
אי אפשר להשוות בין תחבורה ציבורית פרטית כמו מוניות 

לתחבורה ציבורית בחסות ממשלתית.
לחברת  כמו  נותנת  המדינה  למונית  רישיון  "למה? 
לומר  צריכה  המקומית  שהרשות  אומר  החוק  אוטובוסים, 
מה היא רוצה והמדינה מאשרת או לא, תן לרשות המקומית 

להחליט".
לא נמצה פה את הוויכוח הזה, אבל בסוף מה שאתה מציע 
זו פגיעה בסטטוס קוו, והמשמעות היא שהחרדים לא יוכלו 

לשבת בממשלה שתציע פתרון כזה.
"אולי נמצא דרכים לצמצם חילולי שבת בדברים אחרים. 

אני בעד שכמה שפחות אנשים יעבדו בשבת".
כולל סגירה של חלק מהמרכזים המסחריים?

צריכים  המסחריים  שהמרכזים  חושב  לא  בהחלט  "אני 
להיות פתוחים כרגיל".

לי.  בנדמה  קצת לשחק  זה  לכיוון החרדים,  הקריצה  כל 
מאפיות  אלא  אחד,  לחם  לא  אמר שהוא שלח  בזמנו  פרס 
שלמות על פני המים ולא קיבל מהחרדים תמורה. ראינו את 
בוז'י ששמר על יחסים נהדרים, אם כי שם, הוא לא סיפק 
את הסחורה במספר המנדטים. אתה רואה את עצמך מצליח 
להעביר את החרדים לצד שלך אחרי ארבעים שנות חבירה 

אוטומטית של החרדים לימין?
"קשה לי להאמין".

אם כך, בוא נחשב מספרים. עם איווט לא תשב   הרי בגלל 
המינוי שלו לשר ביטחון פרשת, עם הרשימה המשותפת כבר 
לתמוך  יעדיפו  היהודי  והבית  החרדים  תשב.  שלא  אמרת 
במועמד הימין. עם כחלון - יש את הרקע האישי. ראינו אותו 

השבוע מצהיר לראשונה שהוא יישב רק בממשלת ימין.
"כחלון יישב איתי, לעומת מה שהוא חושב על ביבי, אותי 

הוא אוהב באופן יחסי".
בסוף תצטרך להושיב את לפיד והחרדים...

"אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם לנתניהו. אם הוא לא יוכל 
להרכיב ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, כך גם אם אנחנו נקבל 
שלושים מנדטים והליכוד פחות למשל, אז נקבל את האפשרות 
בקהילה  גם  לגיטימי  להיות  צריך  אתה  ממשלה.  להרכיב 
יגיד  החרדית, שאנשים ידעו שזה לא מישהו עוין. שהציבור 
ובקשר  הפוליטיקאים.  על  משפיע  וזה  דווקא,  בעדו  אנחנו 

ללפיד, כולם רוצים להיות בקואליציה..."
לא רק לגיטימציה צריך, אלא גם לעגל פינות. תדע לעשות 

זאת?
בא  לממשלה  שנכנסתי  אחרי  חודש  משהו,  לכם  "אספר 
אלי מנדלבליט על הסיפור של קק"ל עם כתב מינוי של ביבי 
לממשלה  הגיע  זה  אחרי  הסכם.  עם  זה  את  ופתרתי  וכחלון 
שר  ואף  השבת  בנושא  לחתום  פחד  שלום  שסילבן  הסיפור 
בליכוד לא הסכים לקבל את הסמכויות של סילבן והביאו את 
זה לממשלה שתקבל את הסמכויות. שאלתי את אלקין 'למה 
לפתור  יודע  שאני  רואה  הוא  הרי  זה,  את  לי  מביא  לא  ביבי 
עם  בא  הסתם  מן  היית  אתה  תראה,   - לי  ענה  הוא  בעיות?' 
היה  אז  אבל  יופי,  אומרים  היו  וכולם  וסביר  הגיוני  פתרון 
מתחיל רעש ציבורי והיה צריך לעשות סיבוב של 180 מעלות, 

לזה אתה לא מתאים..."
אולי  שמעניין  מה  על  החרדי,  הפרק  לסיום  נדבר  בוא 
פחות את הפוליטיקאים החרדים אבל מעניין הרבה יותר את 

המצביעים. כמה חרדים שילבת בתעסוקה כמנכ"ל בזק? 
"היה לנו מוקדים שלמים של נשים חרדיות, בתוך מוקדים 
ליצמן  ספציפית.  מנהלת  עם  מיוחדת  הפרדה  עשינו  גדולים 

ואני עשינו הרבה דברים בתחומים האלה.
"גם פה בעבודה, המועסק הראשון שלנו, כשהתחלנו את 
הקמפיין, הוא חרדי, שגם מכיר באופן ספציפי את הצרכים", 
ממובילי  אלרוב,  איציק  יועצו  לעבר  ומחייך  גבאי  ממשיך 
המחאה החברתית, שיושב בחדר, ובתפקידו הקודם במשרד 
יישומית  תעסוקה  לקידום  שנתית  רב  תכנית  גיבש  הכלכלה, 

לחרדים. "ההיכרות עם איציק התחילה כבר בהקמת 'כולנו'. 
חשבנו כבר אז לשלב אותו ברשימה לכנסת". אם לא בקדימה, 

אולי במפלגת העבודה...

על חברה וחברתיות
כמנכ"ל  מכהונה  הונו  את  שעשה  מי  כי  שיאמר  מי  יהיה 
בזק, הוא טיפוס חברתי במובן היבש של המונח – בחברתו, 
בזק, הוא בהחלט עשה חיל.  מצד שני, שבענו מפוליטיקאים 
שבע,  מגיע  גבאי  פרנסה.  בפוליטיקה  שרואים  מורעבים 
על  ויתר  הוא   – לפוליטי  העסקי  מהמגזר  שעשה  ובמעבר 
משכורות שמנות ובונוסים נדיבים. שאלנו אותו, מה מכשיר 

דווקא אותו, להוביל שיח של שינוי חברתי.   
בסקרים שנערכו בערב ראש השנה עלה שמרבית אזרחי 
ישראל מודאגים מהפערים בחברה. עמיר פרץ הצטייר כמי 
כיו"ר  בנושא  לך  יש  איזו אמירה  הזה,  שמוביל את השיח 
מפלגת העבודה הנבחר שלא מגיע מהעשירון התחתון, וגם 

לא מהבינוני?
כלכלית  עבודה  בתכנית  ביטוי  לידי  באה  שלנו  "האמירה 
החברים  לכל  שנשלחה  שפרסמנו,  מסודרת  מאוד  חברתית 
התייחסות  ראו  אנשים  כי  לבחירתי,  מהסיבות  חלק  והייתה 
רצינית. היא מורכבת משתי זרועות, האחת איך אנחנו מגדילים 
אותה  מחלקים  אנחנו  איך  והשנייה  בישראל,  הצמיחה  את 
את  לשפר  נועד  גדול מהתוכנית  חלק  וצודקת.  נכונה  בצורה 
תפקוד משרדי הממשלה, הרשויות הציבוריות, גופים שלאט 
לאט מפסיקים לתפקד ומצמצמים שירותים ומי שסובל מזה 
הן השכבות החלשות בעיקר, כי האנשים החזקים מסתדרים 

עם רופא או מורה פרטי או איזה מאכער".
עמיר פרץ הוא סוג של אייקון של החלשים, ביבי וברק 
הם אייקון הפוך, כזה שמזוהה עם קיסריה ומגדלי מגורים, 
איפה אתה שם את עצמך? הרי כלכלית, גם מעמדך לא רע.

כאדם  עצמי  את  שם  אני  כזה,  ולא  כזה  אייקון  לא  "אני 
חיי  את  התחלתי  אוכלוסיות.  בין  גשר  שהוא  לחבר,  שיודע 
במקום נמוך מאוד ואני גאה שהצלחתי. אני חוזר אחורה כדי 

אני אומר 
שמי שרוצה 

ללמוד 
ולומד יוכל 
לעשות זאת

יו"ר המחנה הציוני בראיון חג – מפתיע בפתרון יצירתי למשבר הגיוס:
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לעזור לשאר עם ישראל".
המפלגה  חוקת  בשינוי  הראשון  המבחן  על  וי  סימנת 
במועמדים  נראה  עשירייה.  בכל  מועמדים  שני  ותציב 

שמות חברתיים? 
"אני לא מתחייב על מה יהיה בשריונים, קודם כל יש לנו 
היום במפלגה את האנשים הכי חברתיים שיש, כמו איציק 

שמולי, שלי יחימוביץ', מיקי רוזנטל, עמיר פרץ".
וזה ישפיע על השימוש בשריונים? תחזק יותר את הפן 

החברתי או הביטחוני?
"הביטחוני, חד משמעית, לא מתחייב שכולם יהיו כאלה 

אבל השריונים הראשונים יהיו עם רקע ביטחוני".
בוא נדבר על אלה שכבר נמצאים על בסיס שריונים, 
'התנועה' של לבני. האם גם אתה אומר לה, כמו  חברי 
להיבחר,  שרוצה  מי  מתקומה    לחבר'ה  אומר  שבנט 

שיתמודד כמו כולם?
"אני רואה את הגוף הזה ממשיך הלאה אתנו, אבל באיזו 

קונסטלציה, איך, למה וכמה עוד נראה".
הם יקבלו את אותה מאסה של שריונים שקיבלו בפעם 

הקודמת?
"אני מניח שלא".

ברק,  ומה עם אהוד  בפן הביטחוני,  חיזוק  על  דיברת 
הנכונות השמועות על חזרתו? או שכמו שאומרים היום: 

הכול ציוצים?
שר  בתפקיד  שנשים  אמרתי  ביטחוני,  איש  ודאי  "הוא 

ביטחון את האדם הכי טוב בישראל, לא אמרתי מיהו".
אתה  יעלון,  של  פיטוריו  רקע  על  מהממשלה  פרשת 

רואה אפשרות של חבירה ביניכם?
"כל האופציות פתוחות, אני מאוד מעריך את בוגי".

גם  כי  מש"ס.  פרישתו  אחרי  דיברת  גואטה  יגאל  עם 
כאן הופצו שמועות.

נפגשנו  שר,  כשהייתי  אולי  אתו,  דיברתי  לא  "מעולם 
בוא  אז  כן.  לקרות?  יכול  'זה  אומרים,  אנשים  משהו.  או 
נפיץ שמועה שזה קרה'. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות 
כולל  שנבחרתי,  אחרי  התגובות  את  ראיתי  לכולם,  בית 
מהרבה מאוד חרדים, אשכנזים ומזרחיים שאמרו נצביע לך 

והתרגשו מהבחירה".
הניצחון  אחרי  שלך  דומה  אמירה  על  התלונן  דרעי 
ניסיון  בזה  ראה  הוא  שקבעתם.  פגישה  זה  בגלל  וביטל 

לקחת לו מצביעים. לנגוס לו בבייס.
חילונים  גם  תיקח  בוא  חופשי,  שוק  פרי-מרקט,  "זה 

שלנו, מה הבעיה".

ריח של גז
החברות הגדולה עם כחלון, שקרא לו לדגל בעת הקמת 
'כולנו', נראית כיום 'כחלון יעוף'. שר האוצר שהקפיד מאז 
הקמת מפלגתו לשבת על הגדר, בתפר שבין ימין לשמאל, 
הצהיר לאחר בחירתו של גבאי, שלא יישב בעתיד בממשלת 
שמאל – כשהוא מכוון לגבאי מבלי לומר את שמו. אז נכון 
שהבטחות שניתנות היום ואפילו הסכמים חתומים, יכולים 
לשותפיו  שהציע  כפי  הקיר,  על  במסגרת  מחר  להיתלות 
מתנועה  המעבר  עצם  עדיין,  אך  שמיר,  הממשלה  ראש 
לפוליטיקה,  אותו  שהכניס  החבר  של  ראשו  על  לתנועה, 

מחייב הסבר – שעדיין לא ניתן במלואו.
אתה מדבר על שינוי סדר יום וסגירת פערים בחברה, 
אבל את המשפטים החברתיים שהשמעת כאן יכולת לומר 
יותר, למה  ואולי אפילו  בדיוק באותה מידה  בכולנו  גם 
לעשות את כל הדרך למחנה הציוני ולעזוב תנועה שהיית 

ממייסדיה?
כי  באתי  לפוליטיקה,  להיכנס  לי  גרם  ממה  "תתחיל 
ואני מאמין שהבעיה  ישראל  רוצה לעשות עבור כלל  אני 
המרכזית היום היא תרבות השלטון כאן, מערכת שעסוקה 
בלהיבחר כל הזמן ולא בלתת פתרונות לציבור. הצטרפתי 
לממשלה ומאוד נהניתי להיות שר, זה דבר נהדר, אתה יכול 

לעשות מעשי חסד עצומים בהודעת ווטסאפ אחת".
זה טוב להיות שר, כמו שאמר שרון. אז למה לוותר 
על כל הטוב הזה? נדמה שעד היום לא שמענו תשובה 

ברורה.
מעדיפים  איך  שראיתי  הגז  במתווה  התחיל  "זה 
המשיך  האזרחים,  כל  על  מסוימים  אנשים  של  אינטרסים 
בעובדה שבכל שבוע אתה רואה שיח מפלג, של הסתה של 
השמאל,  נגד  התקשורת,  נגד  מישהו,  נגד  שמדבר  נתניהו 

נגד הערבים, נגד נגד נגד".
נגד נגד נגד, אבל זה מה שהביא לו 30 מנדטים...

"אני לא מבקר האם זה טוב לו או לא, לי זה היה מאוד 
של  סוג  לך  יש  בממשלה.  יושב  אתה  ככה.  לשבת  קשה 

תחושה היסטורית שאתה חלק מהמנהיגות של כלל ישראל 
מתעדף  הוא  והסתה.  פלגנות  והכל  סביב  מסתכל  ואתה 
פוליטיקה ואת היכולת להיבחר שוב על פני עשייה של מה 
שטוב לציבור ולכן הוא מסית כל הזמן, לא רציתי להיות 

שותף לדבר הזה".
הזכרת את בעיית המשילות ומתווה הגז, הרי זה מעשה 

עשוי. לא תוכל לשנות כיום את המתווה.
לשנות  אפשר  שעדיין  הגז  במתווה  דברים  הרבה  "יש 
פסקת  עם  גם  בישראל,  האזרחים  מצב  את  ושישפרו 
היציבות. הדבר השני של שיטת המשילות זה בסוף מנהיג 
אתה  ענייניות,  של  תרבות  קובע  אתה  אם  תרבות,  קובע 
ולא בגלל שמישהו חבר  נכונים  עושה דברים בגלל שהם 

שלך".
אין מתנות חינם בפוליטיקה. הכול נובע מיחסי תן וקח. 
לא  הרביעית.  הקדנציה  זו  מכהן  נתניהו  זה  בגלל  אולי 

תוכל לנהוג אחרת אם אתה רוצה להוביל. 
כשר  כשכיהנתי  זאת.  עשיתי  וגם  אחרת  גם  "אפשרי 
ובן צור שיש  גפני  פנו אלי חברי הכנסת  להגנת הסביבה, 
יותר  שמטמינים  ככל  אשפה,  על  לעיריות  הטמנה  היטל 
אז  להטמין  חייבים  גניזה  שהרי  וטענו  יותר,  משלמים 
שיפטרו מתשלום. אמרתי להם שזה נשמע הגיוני, בדקתי 
היו  הם  הסתדר.  הנושא  ואכן  תקנות  להכין  להם  והצעתי 

מאושרים וכל אחד 'תרשום שאני ביקשתי...'
למישהו  קרדיט  יהיו  שלא  חשוב,  ויותר  בלבד  אני 

נוסף...

"לזה אני כבר לא נכנס... ואז יום אחד פגש אותי דרעי 
בכנסת, והוא אומר לי 'תגיד, למה עשית את זה?' אמרתי 
לו 'כי הם צודקים', הוא אומר לי 'תקשיב, אנחנו עשר שנים 
מבקשים את זה וזה לא קרה'. הוא ניסה להבין מה קיבלתי 
מזה, מי נתן לי משהו בתמורה, אם בן צור או גפני העבירו 
איזה תקנה במקום אחר, כלום. אני מאמין בענייניות ואני 
לי  כוח אחר, תאמין  ענייני אתה מייצר  מאמין שאם אתה 
היה  הוא  משהו  ומבקש  כך  אחר  אליו  הולך  הייתי  שאם 
עושה את זה, כי אם הייתי ענייני אתו הוא יהיה ענייני אתי".

דיברנו על הפערים בחברה וסקרי דעת הקהל. במפתיע, 
שר האוצר כחלון, מקבל ציון טוב בסקרים, אתה מסוגל 
לומר מילה לשבחו. הוא עושה את העבודה כמו שצריך? 
"מאחר והייתי חלק מהקמת המפלגה אני לא יוצא נגד 
לא  גם  אני  שני  מצד  ראוי.  לא  זה  יחד.  אתי  אנשים שהיו 

יוצא בעדה, לא רואה איזה תוצאות מדהימות".
יש סיכוי שתשבו יחד בממשלה?

"אין סיבה שלא. היחידים שאני לא רואה את עצמי יושב 
אתם בממשלה זו הרשימה המשותפת".

גם לא עם חלק ממנה?
"אין לי בעיה שיהיה שר ערבי, אדרבה, אבל שאני אשב 

עם בל"ד?"
של  מרשימה  התייצבות  האחרונים  בסקרים  ראינו 
שני,  מצד  מהליכוד.  קטן  בפער  מהם  בחלק  העבודה, 
ביבי מוביל בפער גדול כמועמד לראש ממשלה. זה אומר 
אחד  באף  רואה  לא  הציבור  החקירות  שלמרות  בעצם, 

מיריביו, כולל בך, מועמד ראוי.
ראש  של  תדמית  מייצר  אתה  ממשלה  ראש  "כשאתה 
גם  יש  אליך,  מתרגל  והציבור  ככזה  נתפס  אתה  ממשלה. 
יש  אבל  דעותיו,  את  ואוהבים  אותו  שמעריכים  אנשים 
שיצא  מאליו  מובן  זה  שם,  כבר  שהוא  לזה  גדול  משקל 

גבוה".
העבודה,  מפלגת  את  וכבשת  ייאמן  הבלתי  את  עשית 
דווקא אותך אפשר לשאול איך ניתן לגרום לשינוי לא רק 
בדעת הקהל של מצביעי העבודה אלא בדעת הקהל של 

כלל המצביעים?
סיסמאות,  בלי  העיניים  בגובה  אנשים  עם  לדבר  "זה 
להיות ענייני, לא גם וגם. כשאני מדבר על בעיה אני משקף 
אותה כמו שהיא ואומר את הפתרון שלי, שהוא בדרך כלל 

שונה מהסיסמאות המקובלות ואנשים קשובים לזה".
או  פוליטי מספק  ניסיון  בלי  לראשות הממשלה  לזנק 
בדעת  שיתקבל  דבר  לך  נראה  זה  בכיר,  במשרד  כהונה 
חוסר  על  ניסיונו  ממרומי  דיבר  לפיד  אפילו  הקהל? 

הניסיון שלך...
"אגיד לך שני דברים על זה, אחד יש לי ניסיון יותר מרוב 
הפוליטיקאים, ניהלתי חברות ודברים שהם יותר מורכבים 
מלהיבחר ולהיות שר, אתה צריך לדווח בסוף רבעון, לתת 
דין וחשבון. בנוסף, אני כבר כמה שנים בפוליטיקה, הייתי 
חלק מהקמת מפלגה, זכיתי בפריימריז לא קלים והצלחתי 
לשנות דברים בחוקה שקודמיי לא הצליחו. אנשים רוצים 
שינוי, לא את אותה פוליטיקה. אני מביא את היכולת לנהל 
באוצר  תקציבים  באגף  הייתי  ממשלתיות,  גם  מערכות 

להחזיר  רוצה  אני  הכיוונים.  מכל  המערכת  את  מכיר  ואני 
עיסוק  רק  ולא  המדינה  ניהול  של  למקום  הפוליטיקה  את 

בספינים".
ומדובר כמובן  ניסיון,  לך  אין  אבל בתחום הכי חשוב 
יענה  גורלות, מי  בניסיון ביטחוני, באותה שאלה חורצת 

לפנות בוקר לטלפון האדום.
"קודם כל באופן אישי אני קצין מודיעין, הייתי רב סרן 
ועשיתי מילואים כבר 20 שנה. אני מכיר בעיקר את הנושא 

של חיזבאללה ואיראן כי בזה עסקתי".
אז גם ממך נשמע 'איראן' כל הזמן?

תואם  מבטא  עם  בהומור  גבאי  משיב  פרס..."  "תשמע 
מערכת  על  דבר  של  בסופו  נשענים  "כולנו  וממשיך: 
הביטחון, וכל העניין זה לדעת לקבל החלטות ולמנות את 

האנשים הנכונים שאתה יכול לסמוך עליהם".
איזה ציון היית נותן לנתניהו בנושא הזה? הרי אי אפשר 
להתעלם מכך שבתקופתו יש שקט ביטחוני יחסי, והאצבע 

לא קלה על ההדק.
האחת  עובדות,  שתי  אציין  רק  ציונים,  נותן  לא  "אני 
שבמשמרת שלו נחתם הסכם גרעין גרוע עם איראן שיוביל 
וזה  גרוע  נתניהו עצמו טען שההסכם  גרעיני,  אותם לנשק 
שלו  שבמשמרת  השנייה  שלו.  קמפיין  שנות  עשר  אחרי 
האיראנים יושבים פה על הגבול עם סוריה, לא הייתי שם 
לקבל את החלטות והאינפורמציה, אבל עובדתית זה קרה 

במשמרת שלו".
אתה שולל בעצם אפשרות של חבירה לנתניהו... 

"אנחנו אלטרנטיבה לנתניהו".
שהוא  למשל,  הליכוד  בראשות  סער  גדעון  עם  אבל 
לראשות  ההתאמה  בשאלת  לביבי  שמשתווה  היחיד 
ממשלה, אתה רואה את עצמך יושב? או עם ישראל כץ? 
"אני רואה עצמי כחלק מממשלה עתידית או באופוזיציה 
לפי אג'נדה ולפי מה שנסכים עליו, אבל לא פוסל אף אחד. 
פוסל  לא  יודע,  אני  עשור  אחרי  נתניהו  של  המדיניות  את 
כלכלית  היא,  מה  יודע  שאני  הדרך  את  אלא  אישית  אותו 
 – הצלחת  שאם  מאמין  הוא  מאתנו,  הפוך  הוא  חברתית 
הרווחת, ואם לא, זה בעיה שלך, אנחנו מאמינים בערבות 

הדדית". 
או במילה אחת קצת פחות אהובה: סוציאליזם...

השנים  באלפי  שהומצאו  בתיאוריות  דבר  הרי  "אין 
האחרונות שאין בתורה, אני קורא לזה, ערבות הדדית".

מבחן גבאי
במוצ"ש שלאחר בחירתו, התייצב גבאי להפגנה השבועית 
מנדלבליט.  לממשלה  היועמ"ש  בית  מול  שמתקיימת 
הביקורת שספג – הגיעה גם מספסלי האופוזיציה. בליכוד 
הזכירו לו, שגם הוא נחקר בעבר בפרשת בזק – ויצא זכאי, 
מבקש  הוא  מדוע  ותמהו  המונח,  של  הש"סי  במובן  ולא 

להחיל על נתניהו מבחן מחמיר יותר מאשר 'מבחן גבאי'.
רקע  על  להתפטר  צריך  שנתניהו  חושב  אתה  מדוע 

החקירות עוד לפני שהומלץ על הגשת כתב אישום?
מה  לומר  צריכים  לא  פוליטיקאים  פשוט,  דבר  "אמרתי 
פלילי ומה לא, זה תפקידם של אנשי מקצוע. דבר אחד אני 
יודע, לאיש ציבור אסור לקבל מתנות, ועל רקע זה של אדם 
שמקבל מאות אלפי שקלים היה צריך לומר לציבור 'טעיתי, 
אני מתפטר', או אפילו 'טעיתי, תסלחו לי'. קח אחריות על 

מה שעשית".
האם  בשלום,  ויצאת  בזק  בפרשת  בזמנו  גם  נחקרת 
שהגיעה  החפות  חזקת  אותה  את  מגיעה  לא  לנתניהו 

בשעתו לך?
"מגיעה לו, אבל אמרתי שהוא צריך לעמוד מאחורי מה 

שעשה".
כשעננת  כיהנו  האחרונים  הממשלה  ראשי  ארבעת  כל 
חקירות על ראשם. דיברת על חיזוק המשילות, האם לא 
מאפשר  שלא  הצרפתי  המודל  את  שנאמץ  הזמן  הגיע 

חקירת ראשי ממשלה במהלך כהונה? 
לחקור  מה  שאין  פוליטיקאים  שיהיו  הזמן  הגיע  "לא, 

אותם. אולי זה ישפר את הפוליטיקה".
כך  על  שעולות  מהטענות  להתעלם  אפשר  אי  אבל 
וכשמערכת  מסוימים  פוליטיקאים  על  שמתלבשים 
המשפט מתלבשת על מישהו - יושבים לחפש לו קבלות 

מהמכולת...
שראה  מי  כל  אולמרט  אצל  במכולת,  קבלה  לא  "זה 
קיבל  הירשזון  ידע שמשהו לא בסדר,  הולילנד  את מגדלי 
שצריך  שחושבים  מאלה  לא  אני  הוכחות.  יש  מעטפות, 
לקדש כל דבר שמערכת המשפט אומרת, אבל אתה צריך 

ללכת איתה כי אין לך דרך אחרת".

אולי גם אתה תרמת לפוליטיזציה של מערכת המשפט, 
כשהשתתפת עם בחירתך בהפגנה מול בית היועץ המשפטי 

לממשלה. אתה מתחרט על כך?
"ממש לא, זה קמפיין של הליכוד. רוב האנשים שראיתי 
מהם  והרבה  מקסימים  אנשים  הם  פוליטיים,  לא  שם 
הילדים  על  שמסתכלים  פלוס,  השישים  בשנות  מבוגרים 
והנכדים ואיזו מדינה הם משאירים להם, ואני מעריך אותם 

על זה שהם יוצאים להפגין".
אלדד יניב לא בדיוק נושק לשנות השישים...

הזה  הציבור  ועם  פלוס,  השישים  בני  על  "הסתכלתי 
דיברתי, את יניב לא פגשתי שם ולא דיברתי אתו".

הכיפה,  חובש  נגד  פרועה  התקפה  אותה  את  והייתה 
זה,  גינית את  ידי מפגין. אתה  על  חסיד חב"ד שהותקף 
אבל מה זה אומר על הציבור שבא להפגין כביכול בשם 

הצדק והשוויון בפני החוק?
לראות אדם שמדבר  ואיום,  נורא  היה  "מה שראינו שם 
ככה על כיפה, אמרתי שזה היה אדם אחד חריג וזה מחוץ 

לכל פרופורציה, וגם המפגינים במקום גינו אותו".
הפגנת מול בית היועמ"ש אבל בכל מה שקשור להגנה 
על בית המשפט הבעת תמיכה בשמירת עצמאות המערכת 
תומך  לא  שאתה  כאן,  לנו  אמרת  שני,  ומצד  השיפוטית 
בגישה שכל מה שמערכת המשפט אומרת קדוש. מעשית, 
בג"ץ הרי פוסל חוקים בלי סוף לאחרונה, האם אתה בעד 
הגבלת כוחו של בג"ץ? האם בקונסטלציה מסוימת תוכל 

להביע תמיכה במהלך שמובילים בנט ושקד?
"אני לא חושב שבג"ץ הוא רשות על, אם המחוקקים היו 
הייתה  לא  הכללים  ולפי  הגיונית  בצורה  לחוקק  מקפידים 
לבג"ץ סיבה לפסול אותם. ההרכב הנוכחי בבג"ץ בתפיסת 
עולמו - לא מורכב מאנשי אהרן ברק, אלא דווקא מכאלה 
שמאמינים פחות בהתערבות וב'הכל שפיט', ואותם הביאו 
למצב שהם צריכים לפסול חוקים אז כנראה שהחוק הזה לא 

חוקתי. הכנסת יכולה לשנות חוקי יסוד".
תתמוך ביישום פסקת התגברות או שאתה, כמו כחלון, 

מגן אוטומטית על בג"ץ?
הכנסת  שלה,  הגבולות  להיות  צריכות  רשות  "לכל 
פסקת  נגד  אני  הגבולות.  את  קובעת  והיא  המחוקקת  היא 
ההתגברות כי זה אומר שאין גבולות ולא נחיה בדמוקרטיה. 
שהשיחה  חוק  לחוקק  יכולים  שמחר  היא  המשמעות  הרי 
מי  אותו.  לפסול  יוכל  לא  ובג"ץ  חוקית  אינה  כעת  שלנו 

שרוצה לשמר את הדמוקרטיה חייב להתנגד לזה".
בבחירת  הפוליטי  המשקל  להגברת  מקום  יש  ואולי 
האוכלוסייה,  חלקי  כל  את  תשקף  השופטים? שהבחירה 

כמו בארה"ב.
עם  להסכמות  מגיעה  איילת שקד  היום,  גם  זה  את  "יש 
ופוליטיקה,  ולא בכדי. אגב בחירה  השופטים על הבחירה 
אצל הדיינים - סיפרה לי רוויטל סוויד שהיא חברה בוועדה 

מגזר  לכל  שליש  שם,  פוליטיקה  שהכול  דיינים,  למינוי 
ומתוכם כמה אשכנזים וכמה ספרדים, הכול מחולק". 

שלום לשלום
'מחנה  מטעם  ממשלה  לראשות  מועמד  של  היבחרו 
השלום' - שהחל את הקדנציה כחבר בממשלת ימין צרה, 
המדינית  הסוגיה  למעמד  ביותר  הטובה  ההמחשה  היא 

בסדר היום הציבורי. 
על  ומספר  האו"ם  בימת  על  עומד  נתניהו  את  ראינו 
נואם  האמריקאי  הנשיא  בעולם.  שערך  המופלא  המסע 
ולא מזכיר את הבעיה הפלסטינית. את קולה של מפלגת 
שאין  סופית  לקבוע  אפשר  שמענו.  ולא  כמעט  העבודה 

יותר ימין ושמאל בנושא המדיני?
מצרים  נשיא  סתם  לא  התרחשויות,  יש  עכשיו  "דווקא 

א-סיסי דיבר. יש התפתחויות שאולי יובילו למו"מ".
יקרה  לא  כלום  אבל  בשעתו  בוז'י  גם  שאמר  מה  זה 
עמי  בן  שלמה  לאחרונה  התראיין  זאת.  יודעים  וכולנו 
שהגיש עם ברק את ההצעה הכי מרחיקת לכת שהוצעה אי 
פעם לפלסטינים, והוא אומר גלויות - לא משנה מי היה 
בשל  פרטנר  אין  השני  בצד  הישראלי,  בצד  ונותן  נושא 

למהלך...
"אני בעד ביטחון ישראל לפני הכול, אני יודע איפה אני 
חי ומי השכנים שלנו. הכי חשוב שנהיה חזקים כי אם לא, 
גם אם נעשה הסכמי שלום אף אחד לא יממש אותם. אני 
מאמין בצדקת קיומנו כאן, כל הארץ המובטחת שלנו, יחד 
עם זאת, מאחר וחיים פה 4.5 מיליון ערבים פלסטינים אני 
לא מאמין בלנהל את החיים שלהם, אבל זה רק אם נמצא 
הסדר ששומר את הביטחון שלנו, זה לא שחייבים חייבים".

מיעוט  יש  בהם   ,C שטחי  בסיפוח  לדוגמה  תתמוך 
ערבים - למדינת ישראל?

סיפוח  את  כולל  מזה  שחלק  ברור  להסדר  נגיע  "אם 
השטח הזה".

אתה לא נשמע אופטימי במיוחד...
כל  להסכם  שמגיעים  קונסטלציה  כרגע  רואה  לא  "אני 
צעדים  לעשות  צריכים  שאנחנו  מאמין  כן  אני  מהר,  כך 
חד צדדיים שמייצרים יותר ויותר אמון ותחושה נוחה בין 

העמים".
מגנומטורים,  להציב  לא  המעשה,  בשפת  אומר,  שזה 

כדוגמה...
"למה היה צריך את זה? בשביל הכותרות כאן? דיברתי 
עם הירדנים, אתה יודע איך מלך ירדן לקח קשה את סיפור 
המפגש המצולם עם המאבטח בשגרירות? זה פגע בו, סתם 

אצבע בעין".
בעת  ומתן  למשא  אופציה  על  מדבר  זאת  בכל  אתה 
הנוכחית. האם תיתנו לביבי רשת ביטחון אם יביא הסכם 

מדיני?
היא  שאופוזיציה  מאמין  לא  אני  עולם  בתפיסת  "בטח, 
תמיד נגד, אם יש חוקים הגיוניים נתמוך בהם. את הציבור 
רוצה  הוא  ואופוזיציה,  קואליציה  של  המשחק  מעניין  לא 

שינהלו עבורו את המדינה הכי טוב שאפשר".
חיובי  שיח  של  שונה  בגישה  שהגעת  מצהיר  אתה 
של  בעולם  תוצאות,  כך  לספק  אפשר  איך  שלילי.  ולא 
מה  לך  יש  והאם  לחלוטין,  הפוך  כשהשיח  טראמפיזם, 

לומר על מה שקורה כיום בארה"ב?
את  בוחר  עם  כל  ארה"ב,  נשיא  את  בוחרים  לא  "אנחנו 

המנהיג שלו".
תתייצב גם אתה אוטומטית לימין טראמפ, כמו שעשה 
בנאומו  כמו  מקסיקו,  עם  החומה  של  בסיפור  נתניהו 

האחרון באו"ם?
"אנחנו לא צריכים להתערב בנושאים של שאר העמים".

האמירה הזו שלך לגבי שיח חיובי תקפה גם כלפי השיח 
הפנימי בעבודה? כי ראינו איך את היו"ר הקודם - דימו 
לכלב... איך תוכל להסתדר במפלגה כזאת, מפלגה אוכלת 

מנהיגיה?
"עובדה שהצלחנו להעביר בוועידה שינויים משמעותיים. 
הוועידה לקחה סמכויות שלה ונתנה לי, בדרך כלל אנשים 
של  המחנות  את  לחבר  הצלחנו  כאלה,  דברים  עושים  לא 
קומבינות  כשהכול  בענייניות.  גדול  כוח  יש  והרצוג,  שלי 

כולם חזקים, אבל כשאתה ענייני זה אחרת".
מה תאחל לסיום לקוראי 'קו עיתונות'?

נכיר  ביחד,  להיות  שנחזור  ישראל  עם  לכל  מאחל  "אני 
אחד בייחודיות של השני ונתחשב זה בזה, ובעיקר נפסיק 
את השיח המפריד והמפלג, ההסתה הפנימית היא נוראה".


אני בעד השבת, אני חושב 
שהצביון של מדינה יהודית 

לא צריך להיראות כמו הצביון 
של לונדון, שיהיו כמה שפחות 

פעילויות. אבל אני אומר לעצמי 
הרי יש תחבורה ציבורית 

בשבת, יש מוניות, יש רכבים 
פרטיים, אז מי שנשאר תקוע 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו 
פה במודע עוולה חברתית, זה 
בעיניי לא עניין של דת ומדינה

אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם 
לנתניהו. אם הוא לא יוכל להרכיב 

ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, 
כך גם אם אנחנו נקבל שלושים 
מנדטים והליכוד פחות למשל, 
אז נקבל את האפשרות להרכיב 

ממשלה. אתה צריך להיות 
לגיטימי גם בקהילה החרדית, 
שאנשים ידעו שזה לא מישהו 

עוין. שהציבור יגיד אנחנו 
בעדו דווקא, וזה משפיע על 

הפוליטיקאים. ובקשר ללפיד, 
כולם רוצים להיות בקואליציה...
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לעזור לשאר עם ישראל".
המפלגה  חוקת  בשינוי  הראשון  המבחן  על  וי  סימנת 
במועמדים  נראה  עשירייה.  בכל  מועמדים  שני  ותציב 

שמות חברתיים? 
"אני לא מתחייב על מה יהיה בשריונים, קודם כל יש לנו 
היום במפלגה את האנשים הכי חברתיים שיש, כמו איציק 

שמולי, שלי יחימוביץ', מיקי רוזנטל, עמיר פרץ".
וזה ישפיע על השימוש בשריונים? תחזק יותר את הפן 

החברתי או הביטחוני?
"הביטחוני, חד משמעית, לא מתחייב שכולם יהיו כאלה 

אבל השריונים הראשונים יהיו עם רקע ביטחוני".
בוא נדבר על אלה שכבר נמצאים על בסיס שריונים, 
'התנועה' של לבני. האם גם אתה אומר לה, כמו  חברי 
להיבחר,  שרוצה  מי  מתקומה    לחבר'ה  אומר  שבנט 

שיתמודד כמו כולם?
"אני רואה את הגוף הזה ממשיך הלאה אתנו, אבל באיזו 

קונסטלציה, איך, למה וכמה עוד נראה".
הם יקבלו את אותה מאסה של שריונים שקיבלו בפעם 

הקודמת?
"אני מניח שלא".

ברק,  ומה עם אהוד  בפן הביטחוני,  חיזוק  על  דיברת 
הנכונות השמועות על חזרתו? או שכמו שאומרים היום: 

הכול ציוצים?
שר  בתפקיד  שנשים  אמרתי  ביטחוני,  איש  ודאי  "הוא 

ביטחון את האדם הכי טוב בישראל, לא אמרתי מיהו".
אתה  יעלון,  של  פיטוריו  רקע  על  מהממשלה  פרשת 

רואה אפשרות של חבירה ביניכם?
"כל האופציות פתוחות, אני מאוד מעריך את בוגי".

גם  כי  מש"ס.  פרישתו  אחרי  דיברת  גואטה  יגאל  עם 
כאן הופצו שמועות.

נפגשנו  שר,  כשהייתי  אולי  אתו,  דיברתי  לא  "מעולם 
בוא  אז  כן.  לקרות?  יכול  'זה  אומרים,  אנשים  משהו.  או 
נפיץ שמועה שזה קרה'. אני מאמין שאנחנו צריכים להיות 
כולל  שנבחרתי,  אחרי  התגובות  את  ראיתי  לכולם,  בית 
מהרבה מאוד חרדים, אשכנזים ומזרחיים שאמרו נצביע לך 

והתרגשו מהבחירה".
הניצחון  אחרי  שלך  דומה  אמירה  על  התלונן  דרעי 
ניסיון  בזה  ראה  הוא  שקבעתם.  פגישה  זה  בגלל  וביטל 

לקחת לו מצביעים. לנגוס לו בבייס.
חילונים  גם  תיקח  בוא  חופשי,  שוק  פרי-מרקט,  "זה 

שלנו, מה הבעיה".

ריח של גז
החברות הגדולה עם כחלון, שקרא לו לדגל בעת הקמת 
'כולנו', נראית כיום 'כחלון יעוף'. שר האוצר שהקפיד מאז 
הקמת מפלגתו לשבת על הגדר, בתפר שבין ימין לשמאל, 
הצהיר לאחר בחירתו של גבאי, שלא יישב בעתיד בממשלת 
שמאל – כשהוא מכוון לגבאי מבלי לומר את שמו. אז נכון 
שהבטחות שניתנות היום ואפילו הסכמים חתומים, יכולים 
לשותפיו  שהציע  כפי  הקיר,  על  במסגרת  מחר  להיתלות 
מתנועה  המעבר  עצם  עדיין,  אך  שמיר,  הממשלה  ראש 
לפוליטיקה,  אותו  שהכניס  החבר  של  ראשו  על  לתנועה, 

מחייב הסבר – שעדיין לא ניתן במלואו.
אתה מדבר על שינוי סדר יום וסגירת פערים בחברה, 
אבל את המשפטים החברתיים שהשמעת כאן יכולת לומר 
יותר, למה  ואולי אפילו  בדיוק באותה מידה  בכולנו  גם 
לעשות את כל הדרך למחנה הציוני ולעזוב תנועה שהיית 

ממייסדיה?
כי  באתי  לפוליטיקה,  להיכנס  לי  גרם  ממה  "תתחיל 
ואני מאמין שהבעיה  ישראל  רוצה לעשות עבור כלל  אני 
המרכזית היום היא תרבות השלטון כאן, מערכת שעסוקה 
בלהיבחר כל הזמן ולא בלתת פתרונות לציבור. הצטרפתי 
לממשלה ומאוד נהניתי להיות שר, זה דבר נהדר, אתה יכול 

לעשות מעשי חסד עצומים בהודעת ווטסאפ אחת".
זה טוב להיות שר, כמו שאמר שרון. אז למה לוותר 
על כל הטוב הזה? נדמה שעד היום לא שמענו תשובה 

ברורה.
מעדיפים  איך  שראיתי  הגז  במתווה  התחיל  "זה 
המשיך  האזרחים,  כל  על  מסוימים  אנשים  של  אינטרסים 
בעובדה שבכל שבוע אתה רואה שיח מפלג, של הסתה של 
השמאל,  נגד  התקשורת,  נגד  מישהו,  נגד  שמדבר  נתניהו 

נגד הערבים, נגד נגד נגד".
נגד נגד נגד, אבל זה מה שהביא לו 30 מנדטים...

"אני לא מבקר האם זה טוב לו או לא, לי זה היה מאוד 
של  סוג  לך  יש  בממשלה.  יושב  אתה  ככה.  לשבת  קשה 

תחושה היסטורית שאתה חלק מהמנהיגות של כלל ישראל 
מתעדף  הוא  והסתה.  פלגנות  והכל  סביב  מסתכל  ואתה 
פוליטיקה ואת היכולת להיבחר שוב על פני עשייה של מה 
שטוב לציבור ולכן הוא מסית כל הזמן, לא רציתי להיות 

שותף לדבר הזה".
הזכרת את בעיית המשילות ומתווה הגז, הרי זה מעשה 

עשוי. לא תוכל לשנות כיום את המתווה.
לשנות  אפשר  שעדיין  הגז  במתווה  דברים  הרבה  "יש 
פסקת  עם  גם  בישראל,  האזרחים  מצב  את  ושישפרו 
היציבות. הדבר השני של שיטת המשילות זה בסוף מנהיג 
אתה  ענייניות,  של  תרבות  קובע  אתה  אם  תרבות,  קובע 
ולא בגלל שמישהו חבר  נכונים  עושה דברים בגלל שהם 

שלך".
אין מתנות חינם בפוליטיקה. הכול נובע מיחסי תן וקח. 
לא  הרביעית.  הקדנציה  זו  מכהן  נתניהו  זה  בגלל  אולי 

תוכל לנהוג אחרת אם אתה רוצה להוביל. 
כשר  כשכיהנתי  זאת.  עשיתי  וגם  אחרת  גם  "אפשרי 
ובן צור שיש  גפני  פנו אלי חברי הכנסת  להגנת הסביבה, 
יותר  שמטמינים  ככל  אשפה,  על  לעיריות  הטמנה  היטל 
אז  להטמין  חייבים  גניזה  שהרי  וטענו  יותר,  משלמים 
שיפטרו מתשלום. אמרתי להם שזה נשמע הגיוני, בדקתי 
היו  הם  הסתדר.  הנושא  ואכן  תקנות  להכין  להם  והצעתי 

מאושרים וכל אחד 'תרשום שאני ביקשתי...'
למישהו  קרדיט  יהיו  שלא  חשוב,  ויותר  בלבד  אני 

נוסף...

"לזה אני כבר לא נכנס... ואז יום אחד פגש אותי דרעי 
בכנסת, והוא אומר לי 'תגיד, למה עשית את זה?' אמרתי 
לו 'כי הם צודקים', הוא אומר לי 'תקשיב, אנחנו עשר שנים 
מבקשים את זה וזה לא קרה'. הוא ניסה להבין מה קיבלתי 
מזה, מי נתן לי משהו בתמורה, אם בן צור או גפני העבירו 
איזה תקנה במקום אחר, כלום. אני מאמין בענייניות ואני 
לי  כוח אחר, תאמין  ענייני אתה מייצר  מאמין שאם אתה 
היה  הוא  משהו  ומבקש  כך  אחר  אליו  הולך  הייתי  שאם 
עושה את זה, כי אם הייתי ענייני אתו הוא יהיה ענייני אתי".

דיברנו על הפערים בחברה וסקרי דעת הקהל. במפתיע, 
שר האוצר כחלון, מקבל ציון טוב בסקרים, אתה מסוגל 
לומר מילה לשבחו. הוא עושה את העבודה כמו שצריך? 
"מאחר והייתי חלק מהקמת המפלגה אני לא יוצא נגד 
לא  גם  אני  שני  מצד  ראוי.  לא  זה  יחד.  אתי  אנשים שהיו 

יוצא בעדה, לא רואה איזה תוצאות מדהימות".
יש סיכוי שתשבו יחד בממשלה?

"אין סיבה שלא. היחידים שאני לא רואה את עצמי יושב 
אתם בממשלה זו הרשימה המשותפת".

גם לא עם חלק ממנה?
"אין לי בעיה שיהיה שר ערבי, אדרבה, אבל שאני אשב 

עם בל"ד?"
של  מרשימה  התייצבות  האחרונים  בסקרים  ראינו 
שני,  מצד  מהליכוד.  קטן  בפער  מהם  בחלק  העבודה, 
ביבי מוביל בפער גדול כמועמד לראש ממשלה. זה אומר 
אחד  באף  רואה  לא  הציבור  החקירות  שלמרות  בעצם, 

מיריביו, כולל בך, מועמד ראוי.
ראש  של  תדמית  מייצר  אתה  ממשלה  ראש  "כשאתה 
גם  יש  אליך,  מתרגל  והציבור  ככזה  נתפס  אתה  ממשלה. 
יש  אבל  דעותיו,  את  ואוהבים  אותו  שמעריכים  אנשים 
שיצא  מאליו  מובן  זה  שם,  כבר  שהוא  לזה  גדול  משקל 

גבוה".
העבודה,  מפלגת  את  וכבשת  ייאמן  הבלתי  את  עשית 
דווקא אותך אפשר לשאול איך ניתן לגרום לשינוי לא רק 
בדעת הקהל של מצביעי העבודה אלא בדעת הקהל של 

כלל המצביעים?
סיסמאות,  בלי  העיניים  בגובה  אנשים  עם  לדבר  "זה 
להיות ענייני, לא גם וגם. כשאני מדבר על בעיה אני משקף 
אותה כמו שהיא ואומר את הפתרון שלי, שהוא בדרך כלל 

שונה מהסיסמאות המקובלות ואנשים קשובים לזה".
או  פוליטי מספק  ניסיון  בלי  לראשות הממשלה  לזנק 
בדעת  שיתקבל  דבר  לך  נראה  זה  בכיר,  במשרד  כהונה 
חוסר  על  ניסיונו  ממרומי  דיבר  לפיד  אפילו  הקהל? 

הניסיון שלך...
"אגיד לך שני דברים על זה, אחד יש לי ניסיון יותר מרוב 
הפוליטיקאים, ניהלתי חברות ודברים שהם יותר מורכבים 
מלהיבחר ולהיות שר, אתה צריך לדווח בסוף רבעון, לתת 
דין וחשבון. בנוסף, אני כבר כמה שנים בפוליטיקה, הייתי 
חלק מהקמת מפלגה, זכיתי בפריימריז לא קלים והצלחתי 
לשנות דברים בחוקה שקודמיי לא הצליחו. אנשים רוצים 
שינוי, לא את אותה פוליטיקה. אני מביא את היכולת לנהל 
באוצר  תקציבים  באגף  הייתי  ממשלתיות,  גם  מערכות 

להחזיר  רוצה  אני  הכיוונים.  מכל  המערכת  את  מכיר  ואני 
עיסוק  רק  ולא  המדינה  ניהול  של  למקום  הפוליטיקה  את 

בספינים".
ומדובר כמובן  ניסיון,  לך  אין  אבל בתחום הכי חשוב 
יענה  גורלות, מי  בניסיון ביטחוני, באותה שאלה חורצת 

לפנות בוקר לטלפון האדום.
"קודם כל באופן אישי אני קצין מודיעין, הייתי רב סרן 
ועשיתי מילואים כבר 20 שנה. אני מכיר בעיקר את הנושא 

של חיזבאללה ואיראן כי בזה עסקתי".
אז גם ממך נשמע 'איראן' כל הזמן?

תואם  מבטא  עם  בהומור  גבאי  משיב  פרס..."  "תשמע 
מערכת  על  דבר  של  בסופו  נשענים  "כולנו  וממשיך: 
הביטחון, וכל העניין זה לדעת לקבל החלטות ולמנות את 

האנשים הנכונים שאתה יכול לסמוך עליהם".
איזה ציון היית נותן לנתניהו בנושא הזה? הרי אי אפשר 
להתעלם מכך שבתקופתו יש שקט ביטחוני יחסי, והאצבע 

לא קלה על ההדק.
האחת  עובדות,  שתי  אציין  רק  ציונים,  נותן  לא  "אני 
שבמשמרת שלו נחתם הסכם גרעין גרוע עם איראן שיוביל 
וזה  גרוע  נתניהו עצמו טען שההסכם  גרעיני,  אותם לנשק 
שלו  שבמשמרת  השנייה  שלו.  קמפיין  שנות  עשר  אחרי 
האיראנים יושבים פה על הגבול עם סוריה, לא הייתי שם 
לקבל את החלטות והאינפורמציה, אבל עובדתית זה קרה 

במשמרת שלו".
אתה שולל בעצם אפשרות של חבירה לנתניהו... 

"אנחנו אלטרנטיבה לנתניהו".
שהוא  למשל,  הליכוד  בראשות  סער  גדעון  עם  אבל 
לראשות  ההתאמה  בשאלת  לביבי  שמשתווה  היחיד 
ממשלה, אתה רואה את עצמך יושב? או עם ישראל כץ? 
"אני רואה עצמי כחלק מממשלה עתידית או באופוזיציה 
לפי אג'נדה ולפי מה שנסכים עליו, אבל לא פוסל אף אחד. 
פוסל  לא  יודע,  אני  עשור  אחרי  נתניהו  של  המדיניות  את 
כלכלית  היא,  מה  יודע  שאני  הדרך  את  אלא  אישית  אותו 
 – הצלחת  שאם  מאמין  הוא  מאתנו,  הפוך  הוא  חברתית 
הרווחת, ואם לא, זה בעיה שלך, אנחנו מאמינים בערבות 

הדדית". 
או במילה אחת קצת פחות אהובה: סוציאליזם...

השנים  באלפי  שהומצאו  בתיאוריות  דבר  הרי  "אין 
האחרונות שאין בתורה, אני קורא לזה, ערבות הדדית".

מבחן גבאי
במוצ"ש שלאחר בחירתו, התייצב גבאי להפגנה השבועית 
מנדלבליט.  לממשלה  היועמ"ש  בית  מול  שמתקיימת 
הביקורת שספג – הגיעה גם מספסלי האופוזיציה. בליכוד 
הזכירו לו, שגם הוא נחקר בעבר בפרשת בזק – ויצא זכאי, 
מבקש  הוא  מדוע  ותמהו  המונח,  של  הש"סי  במובן  ולא 

להחיל על נתניהו מבחן מחמיר יותר מאשר 'מבחן גבאי'.
רקע  על  להתפטר  צריך  שנתניהו  חושב  אתה  מדוע 

החקירות עוד לפני שהומלץ על הגשת כתב אישום?
מה  לומר  צריכים  לא  פוליטיקאים  פשוט,  דבר  "אמרתי 
פלילי ומה לא, זה תפקידם של אנשי מקצוע. דבר אחד אני 
יודע, לאיש ציבור אסור לקבל מתנות, ועל רקע זה של אדם 
שמקבל מאות אלפי שקלים היה צריך לומר לציבור 'טעיתי, 
אני מתפטר', או אפילו 'טעיתי, תסלחו לי'. קח אחריות על 

מה שעשית".
האם  בשלום,  ויצאת  בזק  בפרשת  בזמנו  גם  נחקרת 
שהגיעה  החפות  חזקת  אותה  את  מגיעה  לא  לנתניהו 

בשעתו לך?
"מגיעה לו, אבל אמרתי שהוא צריך לעמוד מאחורי מה 

שעשה".
כשעננת  כיהנו  האחרונים  הממשלה  ראשי  ארבעת  כל 
חקירות על ראשם. דיברת על חיזוק המשילות, האם לא 
מאפשר  שלא  הצרפתי  המודל  את  שנאמץ  הזמן  הגיע 

חקירת ראשי ממשלה במהלך כהונה? 
לחקור  מה  שאין  פוליטיקאים  שיהיו  הזמן  הגיע  "לא, 

אותם. אולי זה ישפר את הפוליטיקה".
כך  על  שעולות  מהטענות  להתעלם  אפשר  אי  אבל 
וכשמערכת  מסוימים  פוליטיקאים  על  שמתלבשים 
המשפט מתלבשת על מישהו - יושבים לחפש לו קבלות 

מהמכולת...
שראה  מי  כל  אולמרט  אצל  במכולת,  קבלה  לא  "זה 
קיבל  הירשזון  ידע שמשהו לא בסדר,  הולילנד  את מגדלי 
שצריך  שחושבים  מאלה  לא  אני  הוכחות.  יש  מעטפות, 
לקדש כל דבר שמערכת המשפט אומרת, אבל אתה צריך 

ללכת איתה כי אין לך דרך אחרת".

אולי גם אתה תרמת לפוליטיזציה של מערכת המשפט, 
כשהשתתפת עם בחירתך בהפגנה מול בית היועץ המשפטי 

לממשלה. אתה מתחרט על כך?
"ממש לא, זה קמפיין של הליכוד. רוב האנשים שראיתי 
מהם  והרבה  מקסימים  אנשים  הם  פוליטיים,  לא  שם 
הילדים  על  שמסתכלים  פלוס,  השישים  בשנות  מבוגרים 
והנכדים ואיזו מדינה הם משאירים להם, ואני מעריך אותם 

על זה שהם יוצאים להפגין".
אלדד יניב לא בדיוק נושק לשנות השישים...

הזה  הציבור  ועם  פלוס,  השישים  בני  על  "הסתכלתי 
דיברתי, את יניב לא פגשתי שם ולא דיברתי אתו".

הכיפה,  חובש  נגד  פרועה  התקפה  אותה  את  והייתה 
זה,  גינית את  ידי מפגין. אתה  על  חסיד חב"ד שהותקף 
אבל מה זה אומר על הציבור שבא להפגין כביכול בשם 

הצדק והשוויון בפני החוק?
לראות אדם שמדבר  ואיום,  נורא  היה  "מה שראינו שם 
ככה על כיפה, אמרתי שזה היה אדם אחד חריג וזה מחוץ 

לכל פרופורציה, וגם המפגינים במקום גינו אותו".
הפגנת מול בית היועמ"ש אבל בכל מה שקשור להגנה 
על בית המשפט הבעת תמיכה בשמירת עצמאות המערכת 
תומך  לא  שאתה  כאן,  לנו  אמרת  שני,  ומצד  השיפוטית 
בגישה שכל מה שמערכת המשפט אומרת קדוש. מעשית, 
בג"ץ הרי פוסל חוקים בלי סוף לאחרונה, האם אתה בעד 
הגבלת כוחו של בג"ץ? האם בקונסטלציה מסוימת תוכל 

להביע תמיכה במהלך שמובילים בנט ושקד?
"אני לא חושב שבג"ץ הוא רשות על, אם המחוקקים היו 
הייתה  לא  הכללים  ולפי  הגיונית  בצורה  לחוקק  מקפידים 
לבג"ץ סיבה לפסול אותם. ההרכב הנוכחי בבג"ץ בתפיסת 
עולמו - לא מורכב מאנשי אהרן ברק, אלא דווקא מכאלה 
שמאמינים פחות בהתערבות וב'הכל שפיט', ואותם הביאו 
למצב שהם צריכים לפסול חוקים אז כנראה שהחוק הזה לא 

חוקתי. הכנסת יכולה לשנות חוקי יסוד".
תתמוך ביישום פסקת התגברות או שאתה, כמו כחלון, 

מגן אוטומטית על בג"ץ?
הכנסת  שלה,  הגבולות  להיות  צריכות  רשות  "לכל 
פסקת  נגד  אני  הגבולות.  את  קובעת  והיא  המחוקקת  היא 
ההתגברות כי זה אומר שאין גבולות ולא נחיה בדמוקרטיה. 
שהשיחה  חוק  לחוקק  יכולים  שמחר  היא  המשמעות  הרי 
מי  אותו.  לפסול  יוכל  לא  ובג"ץ  חוקית  אינה  כעת  שלנו 

שרוצה לשמר את הדמוקרטיה חייב להתנגד לזה".
בבחירת  הפוליטי  המשקל  להגברת  מקום  יש  ואולי 
האוכלוסייה,  חלקי  כל  את  תשקף  השופטים? שהבחירה 

כמו בארה"ב.
עם  להסכמות  מגיעה  איילת שקד  היום,  גם  זה  את  "יש 
ופוליטיקה,  ולא בכדי. אגב בחירה  השופטים על הבחירה 
אצל הדיינים - סיפרה לי רוויטל סוויד שהיא חברה בוועדה 

מגזר  לכל  שליש  שם,  פוליטיקה  שהכול  דיינים,  למינוי 
ומתוכם כמה אשכנזים וכמה ספרדים, הכול מחולק". 

שלום לשלום
'מחנה  מטעם  ממשלה  לראשות  מועמד  של  היבחרו 
השלום' - שהחל את הקדנציה כחבר בממשלת ימין צרה, 
המדינית  הסוגיה  למעמד  ביותר  הטובה  ההמחשה  היא 

בסדר היום הציבורי. 
על  ומספר  האו"ם  בימת  על  עומד  נתניהו  את  ראינו 
נואם  האמריקאי  הנשיא  בעולם.  שערך  המופלא  המסע 
ולא מזכיר את הבעיה הפלסטינית. את קולה של מפלגת 
שאין  סופית  לקבוע  אפשר  שמענו.  ולא  כמעט  העבודה 

יותר ימין ושמאל בנושא המדיני?
מצרים  נשיא  סתם  לא  התרחשויות,  יש  עכשיו  "דווקא 

א-סיסי דיבר. יש התפתחויות שאולי יובילו למו"מ".
יקרה  לא  כלום  אבל  בשעתו  בוז'י  גם  שאמר  מה  זה 
עמי  בן  שלמה  לאחרונה  התראיין  זאת.  יודעים  וכולנו 
שהגיש עם ברק את ההצעה הכי מרחיקת לכת שהוצעה אי 
פעם לפלסטינים, והוא אומר גלויות - לא משנה מי היה 
בשל  פרטנר  אין  השני  בצד  הישראלי,  בצד  ונותן  נושא 

למהלך...
"אני בעד ביטחון ישראל לפני הכול, אני יודע איפה אני 
חי ומי השכנים שלנו. הכי חשוב שנהיה חזקים כי אם לא, 
גם אם נעשה הסכמי שלום אף אחד לא יממש אותם. אני 
מאמין בצדקת קיומנו כאן, כל הארץ המובטחת שלנו, יחד 
עם זאת, מאחר וחיים פה 4.5 מיליון ערבים פלסטינים אני 
לא מאמין בלנהל את החיים שלהם, אבל זה רק אם נמצא 
הסדר ששומר את הביטחון שלנו, זה לא שחייבים חייבים".

מיעוט  יש  בהם   ,C שטחי  בסיפוח  לדוגמה  תתמוך 
ערבים - למדינת ישראל?

סיפוח  את  כולל  מזה  שחלק  ברור  להסדר  נגיע  "אם 
השטח הזה".

אתה לא נשמע אופטימי במיוחד...
כל  להסכם  שמגיעים  קונסטלציה  כרגע  רואה  לא  "אני 
צעדים  לעשות  צריכים  שאנחנו  מאמין  כן  אני  מהר,  כך 
חד צדדיים שמייצרים יותר ויותר אמון ותחושה נוחה בין 

העמים".
מגנומטורים,  להציב  לא  המעשה,  בשפת  אומר,  שזה 

כדוגמה...
"למה היה צריך את זה? בשביל הכותרות כאן? דיברתי 
עם הירדנים, אתה יודע איך מלך ירדן לקח קשה את סיפור 
המפגש המצולם עם המאבטח בשגרירות? זה פגע בו, סתם 

אצבע בעין".
בעת  ומתן  למשא  אופציה  על  מדבר  זאת  בכל  אתה 
הנוכחית. האם תיתנו לביבי רשת ביטחון אם יביא הסכם 

מדיני?
היא  שאופוזיציה  מאמין  לא  אני  עולם  בתפיסת  "בטח, 
תמיד נגד, אם יש חוקים הגיוניים נתמוך בהם. את הציבור 
רוצה  הוא  ואופוזיציה,  קואליציה  של  המשחק  מעניין  לא 

שינהלו עבורו את המדינה הכי טוב שאפשר".
חיובי  שיח  של  שונה  בגישה  שהגעת  מצהיר  אתה 
של  בעולם  תוצאות,  כך  לספק  אפשר  איך  שלילי.  ולא 
מה  לך  יש  והאם  לחלוטין,  הפוך  כשהשיח  טראמפיזם, 

לומר על מה שקורה כיום בארה"ב?
את  בוחר  עם  כל  ארה"ב,  נשיא  את  בוחרים  לא  "אנחנו 

המנהיג שלו".
תתייצב גם אתה אוטומטית לימין טראמפ, כמו שעשה 
בנאומו  כמו  מקסיקו,  עם  החומה  של  בסיפור  נתניהו 

האחרון באו"ם?
"אנחנו לא צריכים להתערב בנושאים של שאר העמים".

האמירה הזו שלך לגבי שיח חיובי תקפה גם כלפי השיח 
הפנימי בעבודה? כי ראינו איך את היו"ר הקודם - דימו 
לכלב... איך תוכל להסתדר במפלגה כזאת, מפלגה אוכלת 

מנהיגיה?
"עובדה שהצלחנו להעביר בוועידה שינויים משמעותיים. 
הוועידה לקחה סמכויות שלה ונתנה לי, בדרך כלל אנשים 
של  המחנות  את  לחבר  הצלחנו  כאלה,  דברים  עושים  לא 
קומבינות  כשהכול  בענייניות.  גדול  כוח  יש  והרצוג,  שלי 

כולם חזקים, אבל כשאתה ענייני זה אחרת".
מה תאחל לסיום לקוראי 'קו עיתונות'?

נכיר  ביחד,  להיות  שנחזור  ישראל  עם  לכל  מאחל  "אני 
אחד בייחודיות של השני ונתחשב זה בזה, ובעיקר נפסיק 
את השיח המפריד והמפלג, ההסתה הפנימית היא נוראה".


אני בעד השבת, אני חושב 
שהצביון של מדינה יהודית 

לא צריך להיראות כמו הצביון 
של לונדון, שיהיו כמה שפחות 

פעילויות. אבל אני אומר לעצמי 
הרי יש תחבורה ציבורית 

בשבת, יש מוניות, יש רכבים 
פרטיים, אז מי שנשאר תקוע 
זה מי שאין לו כסף, אז יצרנו 
פה במודע עוולה חברתית, זה 
בעיניי לא עניין של דת ומדינה

אנחנו צריכים לייצר גוש חוסם 
לנתניהו. אם הוא לא יוכל להרכיב 

ממשלה אנחנו האלטרנטיבה, 
כך גם אם אנחנו נקבל שלושים 
מנדטים והליכוד פחות למשל, 
אז נקבל את האפשרות להרכיב 

ממשלה. אתה צריך להיות 
לגיטימי גם בקהילה החרדית, 
שאנשים ידעו שזה לא מישהו 

עוין. שהציבור יגיד אנחנו 
בעדו דווקא, וזה משפיע על 

הפוליטיקאים. ובקשר ללפיד, 
כולם רוצים להיות בקואליציה...
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הגר"ד יפה 
שאושפז בערב יום 
כיפור בבית החולים 

לניאדו, הגיע 
  להתפלל בצאנז
בהוראת האדמו"ר, 
התפילה התנהלה 
בזריזות כדי להקל 

על המשגיח

זקן המשגיחים אושפז 
– והתפלל בצאנז

אבי רבינא

המשגיחים  זקן   )88( יפה  דב  רבי  הגה"צ 
וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', 
החולים  בבית  הכיפורים  יום  בערב  אושפז 

לניאדו בנתניה. 
המשגיח סובל מאי ספיקת כליות ובאחרונה 
אושפז מספר פעמים בבית החולים, בישיבתו, 
ישיבת 'כנסת חזקיהו' נאמרים כל העת פרקי 
לרחמי  שזקוק  המשגיח  לרפואת  תהילים 

שמים מרובים.
מצבו,  במעט  הוטב  הכיפורים  יום  בליל 
בשל כך החליט להתפלל בבית המדרש הגדול 
קיבל  המשגיח  בנתניה.  צאנז  חסידות  של 
לצד האדמו"ר. התפילה אף  כבוד  מקום של 
מצאנז  האדמו"ר  בהוראת  בזריזות  התנהלה 
הישיש.  המשגיח  על  להכביד  שלא  מנת  על 

במהלך 'כל נדרי' כובד המשגיח להחזיק את 
ספר התורה. בתפילת נעילה הופתעו החסידים 

בהגעתו של המשגיח, זאת למרות מצבו
תשליך  תפילת  לאחר  חמישי,  ביום 
לחדרו  האדמו"ר  עלה  צאנז,  בחסידות 
לבקרו  לניאדו  החולים  בבית  המשגיח  של 

ולהתעניין בשלומו. 
ל'קו  אומרים  חזקיהו'  'כנסת  בישיבת 
השתתף  האחרון  השנה  בראש  כי  עיתונות' 
את  ביחידות  בירך  ואף  בתפילות  המשגיח 

מרבית בני הישיבה בברכת 'לשנה טובה'.
המשותפת  התורה  גדולי  מועצת  בישיבת 
שנערכה לפני כשלושה שבועות נעדר המשגיח 
בשל חולשתו. הציבור נקרא להתפלל ולעורר 
המשגיח  של  לרפואתו  מרובים  שמים  רחמי 
הגאון הצדיק רבי דב בן טובה גיטל לרפואה 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

אבי רבינא

תמר'  'יד  החרדי  הכנסת  בית  מתפללי 
כיפור  יום  חוו  בירושלים,  רחביה  בשכונת 
האורח  האחרונות,  בשנים  שחוו  ממה  אחר 
החריג בבית הכנסת בליל החג היה לא אחר 

מאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו. 
להתפלל  האחרונות  בשנים  שנהג  רה"מ 
בבית הכנסת הגדול בירושלים, החליט השנה 
לשנות ממנהגו ולהתפלל בבית הכנסת החרדי 
על  בבלפור,  לביתו  הסמוך  האר"י,  ברחוב 
הכרוכים  השבת  חילולי  את  לצמצם  מנת 

באבטחתו והגעתו.
הכנסת,  לבית  בכניסה  נבנה  מיוחד  אוהל 
הגיע  ונתניהו  האבטחה,  מסידורי  כחלק 
בליל יום כיפור והשתתף בתפילת 'כל נדרי', 
נשקים  עם  מאבטחים  המתינו  כשבחוץ 

שלופים. 
סידורי  את  הפעילו  הכנסת  בית  גבאי 
זאת  וחג,  שבת  חילול  במינימום  האבטחה 
אפרתי  יוסף  רבי  הגאון  עם  בהתייעצות 
בהיותו  עוד  זה  מסוג  רבות בשאלות  שנתקל 

מקורב אצל רבו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
חילולי  את  לצמצם  מההחלטה  כחלק 
אוהל  את  נתניהו  בלשכת  השאירו  השבת, 
האבטחה על תילו עד לאחר יציאת החג זאת 
החג  צאת  עם  הכנסת.  בית  הנהלת  לבקשת 
לפרק  אישים  לאבטחת  היחידה  אנשי  הגיעו 

את האוהל. 
יצוין, כי נשיא המדינה רובי ריבלין התפלל 
את תפילת מנחה ותפילת נעילה בבית הכנסת 
ארה"ב  שגריר  עם  יחד  בירושלים,  הגדול 
בישראל דייויד פרידמן, שם עלה לפני התיבה 

החזן צבי וייס.

הגאון רבי דב יפה. צילום: אהרן ברוך ליבוביץ'

עברו  בשנים  למנהגו  בניגוד 
את  לצמצם  מטרה  ומתוך 
ראש  הגיע  השבת,  חילולי 
בבית  להתפלל  הממשלה 
הכנסת 'יד תמר' הסמוך לביתו 

נתניהו 
התפלל בבית 
הכנסת החרדי

צילום: עמוס בן גרשום, לע''מ

גם בסוכה, שומרים על כללי בטיחות בחשמל!

אה... בוואט אחת!

שקע, תוך כמה זמן 
בנית את הסוכה?

בתוך הסוכה: 
 יש להשתמש בציוד חשמלי )שקעים, אמצעי תאורה, כבלים, אביזרים( תיקני ותקין בלבד, שמתאים להתקנה מחוץ לבית

   )מוגן מים( 
 כשמשתמשים בכבל מאריך - יש להקפיד כי השימוש בו נעשה לפרק זמן מוגבל, וכי הוא מוצמד היטב לדופן ולגג הסוכה  

    ואינו מהווה מכשול או מפריע לתנועה במקום
 בעת השימוש בכבל מאריך, יש להקפיד לחבר אליו קודם את המכשיר החשמלי ורק לאחר מכן לחבר אותו לשקע שבקיר

 כשמנתקים כבל מאריך יש להקפיד ולנתקו קודם מהחשמל ורק אחר כך מהמכשיר אליו חובר
 אסור לתלות קישוטים על חוטי החשמל ובסמוך לנורות החשמל שמאירות את הסוכה

 תליית קישוטים חשמליים בסוכה צריכה להיעשות רק על ידי מבוגר
 גם בסוכה חשוב לזכור: לא ניגשים לחשמל ולמכשיר חשמלי בידיים רטובות או ברגליים יחפות!

כשבונים סוכה: 
 אסור לבנות את הסוכה בצמוד    
    לעמודי חשמל ולארונות חשמל, 

    ואסור להשתמש בהם לבנייתה
 כשמרימים את הסכך כדי להניחו 

על הסוכה - יש להתרחק מעמודי     
חשמל ומכבלי חשמל ולהיזהר לא        

לגעת בהם     
 אסור להניח סכך על כבלי חשמל 

    ולא בקירבתם
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 מקלב יוזם: 
אפשרות לתרום 
לעידוד השתלות

תיקון  מקלב  ח"כ  יוזם  חיים',  'מתנת  פרשת  בעקבות 
מסייעות  שהן  כזה  באופן  תרומות  שיאפשר  לחקיקה, 

לעמותות החסד ואין חשש לסחר איברים

ארי קלמן

ח"כ אורי מקלב מקדם יוזמה אשר תשנה 
זאת  בישראל,  האיברים  תרומת  צורת  את 
בעקבות פרשיית עמותת מתנת חיים, אשר 
בחשד  בעבר  בשבוע  נעצר  העמותה  יו"ר 
מקדם  אותה  בהצעה  באיברים,  למסחר 
מציע  לראשונה  כעת  חושפים  אנו  ואתה 
ישירה, במטרה  כי תותר תרומה לא  מקלב 
כליות  נזקקי  של  המודעות  את  להגביר 
ואופן תרומתם, כך ש'הציבוריות תגבר על 
לעמותות  התרומות  עניין  בכלל  הפקידות' 

שעוסקות בתרומת כליות. 
באיברים'  סחר  'איסור  חוק  הצעת  כיום 
מעורב  שיהיה  מוחלט  איסור  חל  כי  קובע 
אך  איברים.  לתרומת  הנוגע  בכל  כסף 
של  אחרת  בצורה  מדובר  דנן  במקרה 
מקבל  אינו  שהתורם  משום  תרומות, 
האישי.  מרצונו  זאת  עושה  אלא  תמורה 
של  הנושא  בכל  גם  כי  מסביר  מקלב  ח"כ 
רשימת ההמתנה, הצעת החוק תעשה סדר 
כך שניתן יהיה לתרום לאדם מסוים במידה 

והוכח כי לא נתן תמורה.
הפקידותי  בדרג  רבה  נוקשות  יש  "כיום 
נביא  ואנחנו  כליות  לתרומת  הקשור  בכל 

גמישות חוקית בכל הנושא הזה כך שאדם 
ח"כ  אומר  לתרום",  יוכל  לתרום  שרוצה 
עמותת  של  במקרה  "הכסף  מקלב,  אורי 
ולפרסומים  בית  לחוגי  עבר  חיים'  'מתנות 
בעיתונות כדי להגביר את המודעות בקרב 
הציבור, לאו דווקא חרדי, כדי שיתרמו אף 
הם כליות עבור נזקקי הכליות, ובכך הציל 

הרב הבר את חייהם של מאות בני אדם". 
עיתונות  לקו  מסביר  מקלב  אורי  חה"כ 
המטרה  מפעילות  שנפגע  מי  "בסוף  כי 
מלאכת  שעושה  הבר  הרב  לא  הוא  בנושא 
קודש אלא צרכני הכליות, זה עניין של חיים 
ומוות, שאלת החיים והצלת חיים תגבר על 
שרואה  פקידות  כאן  יש  מקובעת,  פקידות 
ולא  הקיצוניים  המקרים  את  עיניה  לנגד 
חמש מאות חולים. נכון שאולי המדינה לא 
יכולה לעשות את זה אבל במסגרת פרטית 
הזו  המסגרת  זה?  את  נמנע  זכות  באיזו 
שהציגו עמותת מתנת חיים שהיא מצליחה, 
במסגרת  תעמוד  שלא  סיבה  שום  אין 
לעשות  לחולה  מותר  סחר.  אין  החוקית, 
עבור עצמו, איך ניתן להגיד לאדם אסור לך 

לעשות עבור עצמך?"

הכורדים חוגגים 
ניצחון במשאל עם

מתן  בעד  הצביע  תושבי כורדיסטאן  של  מוחלט  רוב 
עצמאות לחבל  הכורדים בונים על תמיכת ישראל נגד 

ארדואן  ובמקביל, משאל גם בקטלוניה

אבי רבינא

נשיא כורדיסטאן העירקית מסעוד ברזאני, 
לעצמאות  העם  במשאל  ניצחון  על  הכריז 
החבל. בנאום מיוחד שנשא השבוע )שלישי( 
כי  אמר  רודווה  הכורדית  הטלוויזיה  ברשת 

"העם הכורדי אמר את שלו". 
לאחר  אך  הסתיימה  טרם  הקולות  ספירת 
הצביעו   92% קולות  מיליון   3.44 ספירת 
בעד הקמת מדינה עצמאית לכורדים בחבל. 
משאל העם נערך למרות התנגדותן הנחרצת 
האיחוד  גרמניה,  בריטניה,  ארה"ב,  של 
עיראק,  הערבית,  הליגה  האו"ם,  האירופי, 

איראן, סוריה, מצרים וטורקיה.
המיעוט הכורדי, בן כ-30 מיליון בני אדם, 
נלחם על עצמאותו כבר מאה שנים. המעצמות 
לו  להקים  שהבטיחו  הקולוניאליסטיות 
חילקו לאחר מלחמת  מדינה במזרח התיכון 
בין  המיועדים  השטחים  את  השנייה  העולם 

סוריה, איראן, טורקיה ועיראק.
ארדואן,  טאיפ  רג'יפ  טורקיה,  נשיא 
את  תשקול מחדש  לא  ישראל  "אם  כי  איים 
לא  טורקיה  הכורדים,  בעצמאות  תמיכתה 
שבמצב  רבים  צעדים  לנקוט  מסוגלת  תהיה 

אחר כן היינו נוקטים אתה". בישראל תומכים 
בעצמאות הכורדים ועל כן אלו מחשיבים את 
את  מניפים  לעיתים  ואף  לידידתם  ישראל 
נסיבות  בשל  גם  השאר  בין  בהפגנות,  דגלה 
בעצמאותכם?  יכיר  "מי  דומות.  היסטוריות 
לכם  דעו  העולם.  לא  זה  ישראל  ישראל. 
שהנפת דגלי ישראל לא תציל אתכם", הוסיף 

ארדואן וטען כי המשאל איננו לגיטימי.
בתוך כך, תושבים בקטלוניה יצאו השבוע 
)ראשון( להצביע במשאל העם על עצמאות 
החבל, על אף שזה נאסר על ידי רשויות ספרד 
ויצר משבר כבד בחבל העשיר שבצפון-מזרח 
החלקית,  הקלפיות  פתיחת  לאחר  המדינה. 
המשטרה  כוחות  בין  עימותים  נרשמו 
החרימה  והמשטרה  בברצלונה  למצביעים 

תיבות הצבעה ברחבי המחוז. 
החבל  מתושבי  כ-40%  רק  הסקרים,  לפי 
תומכים בעצמאות, אולם הרוב רוצה לקיים 
מתגוררים  שבו  למחוז,  בנושא.  עם  משאל 
7.5 מיליון איש, יש כלכלה גדולה יותר מזו 

של פורטוגל הנחשבת למדינה עצמאית.

פרסום 

ראשון

זו ההזדמנות שלכן כשהביקוש לכח-אדם חרדי עולה

זה הזמן לרכוש את המקצוע:
רכזת גיוס כח - אדם ומשאבי אנוש | הכשרה אונברסיטאית

בס״ד

חברות הייטק וחברות עסקיות מובילות מגלות את יתרונות גיוס העובדים והעובדות מהמגזר החרדי. יחד עם  
את  להפוך  בואי  המגזר.  של  היחודי  האופי  את  המכירות  -אדם  כח  גיוס  ברכזות  הצורך  גם  עולה  זה  ביקוש 

היתרון  של היותך אשה חרדית למקצוע בעל אפשרות להשתכרות גבוהה והתאמה לאורחות חייך.

בין נושאי הלימוד: כתיבה, קריאה וניתוח קורות חיים • הכנה לראיונות עבודה • שיטות גיוס עובדים למגוון משרות
• מבחני מיון • ביצוע ראיונות קבלה • ניהול קריירה • יזמות עסקית • יכולות שיווק • דיני עבודה, חוזי העסקה ועוד

יום אחד בשבוע (בוקר / אחה״צ) במשך חצי שנה

תעודת מקצוע מטעם אוניברסיטת אריאלפסיכולוגים ומרצים תעסוקתיים בעלי הכשרה חרדית

אין חובה בתעודת בגרות או בנסיון קודם

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התאמה (ללא תשלום): 054-4226077

קמפוס חרדי נפרד
לנשים ליד בני-ברק!
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אבי רבינא

חג  לקראת  החג:  בערב  טובה  בשורה 
והכוללים  הישיבות  תקציבי  העברת  הסוכות, 
תוקדם בימים אחדים - כך נמסר מלשכת סגן 
שר החינוך מאיר פרוש. כך גם תקציב הבטחת 
יכולת  מעוטי  וסטודנטים  לאברכים  הכנסה 

ותקציב התמיכות של מוסדות תורניים.
בכיר  אגף  עובדי  עומדים  היוזמה  מאחורי 
בראשות  החינוך,  במשרד  תורניים  מוסדות   -
עמוס צייאדה. התקציב יינתן על פי תעריף של 

477 שקל לבחור ישיבה ו-858 לאברך כולל. 
בהזרמת  שנרשם  עיכוב  לאחר  במקביל, 
שאינו  המוכר  מוסדות  של  החודשי  תקציב 
רשמי, מלשכת סגן שר החינוך נמסר כי מחר 
כי  הוסבר  בנוסף  השוטף.  התקציב  ייכנס 
העיכוב אירע בשל תקלה בשרת הממשלתי - 
והצהריים של  הבוקר  תקלה שתוקנה בשעות 

יום שני.
התורה'  ב'יהדות  התקציב,  העברת  למרות 
החינוך  תקצוב  אפליית  על  זועמים  וש"ס 
הכספים  ועדת  והפטור.  רשמי  שאינו  המוכר 
של הכנסת התכנסה השבוע לדיון על האפליה, 
זאת לאחר שהוועדה אישרה העברת 50 מיליון 
רשמי  שאינו  מוכר  החינוך  למוסדות  שקלים 
גפני  משה  ח"כ  הועדה  יו"ר  הנוצרים.  של 
אמר: "אם זו החלטה של הממשלה לא לתקצב 
ילדים יהודים, שיגידו את זה, לא בטוח שנהיה 

בממשלה כזו".
"הפגיעה  בדיון:  אמר  מקלב  אורי  ח"כ 
הדרקונית הזו במוסדות היא ניסיון לחסל את 
מוסדות החינוך הדתי בארץ. חוסר השוויוניות 
והפערים פה משוועים, מכוח איזה חוק אתם 
פועלים? כל עמותה פרטית שהייתה נוהגת כך 

בחוסר  כך  נוהגת  והמדינה  מתפרקת,  הייתה 
מהשמים,  נופל  לא  החסר  התקציב  שקיפות. 
ההורים נאלצים להתמודד עם תשלומי מאות 

ואלפי שקלים כל חודש".
יעקב אשר,  נכח בדיון, היה ח"כ  מי שעוד 
שאמר: "התקנות הנוכחיות אינן ריאליות. מצד 
אחד דורשים מהמוסדות לעמוד בכל התנאים 
משכורות  תשלומי  כולל  חינוכי,  מוסד  של 
ומאידך  החינוך,  משרד  לכללי  בהתאם 
כך  חלקית,  ברמה  המוסדות  את  מתקצבים 
שיש פער עצום בין מה שמקבלים למה שצריך 
הוראה  מעובדי  פניות  מקבלים  אנו  לשלם. 
לעובדים  שלהם  השכר  תלושי  את  שמשווים 
שהמוסדות  בעד  ואנו  הכללי,  בחינוך  אחרים 
ישלמו שכר ראוי, אבל לא ניתן לדרוש זאת כל 

עוד אין למוסד תקציב לשלם על כך".
מלכיאלי,  מיכאל  ח"כ  בועדה,  ש"ס  נציג 
החרדים  המוסדות  קיפוח  על  ביקורת  מתח 
יחד  וחזר שוב על הדרישה המשותפות שלו, 
ומיקי  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חברי  עם 
זוהר, לבטל את אישור ועדת כספים שאישרה 
את התקציב למוסדות המוכש"ר הנוצרים, כל 
זמן שלא נערך דיון מוסדר ואנשי האוצר לא 

ענו תשובות מסודרות בעניין.
תלמידי  "שערוריית  כי  ציין,  מלכיאלי 
פקידים  באים  לשמים.  זועקת  המוכש"ר 
כמו  מגיע  לא  לחרדים  למה  לנו  ומסבירים 
למיעוט אחר, אני חוזר על דרישתי לבטל את 

ההצבעה על תקצוב הנוצרים, הלא חוקית".

גם  וכמו  ימים,  בכמה  תוקדם  הכספים  העברת 
רשמי  שאינו  המוכר  למוסדות  שעוכבו  הכספים 
תקצוב  אפליית  על  זועמים  החרדים  הח"כים   
המוכש"ר החרדי והעברת 50 מיליון שקל למוסדות 

מוכש"ר נוצריים

בשורה לחג: 
הוקדם תקציב 

הישיבות והכוללים

צילום: פישל רוזנפלד

עם אחינו בתפוצות

האירוע מתקיים בשיתוף משרד התפוצות ויכלול מגוון 
פעילויות לכל המשפחה והפעלות לילדים ובהם סוכה 

מעופפת, גלויות תיאטרון מספרות, גיבורים פורצי דרך, 
יצירת אילנות יוחסין, סוכות מיוחדות מכל העולם ועוד.

במהלך היום יצאו נשיא המדינה ורעייתו לפגוש את 
המבקרים, מעת לעת.

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין 
ורעייתו נחמה ריבלין 

פותחים את ביתם ומזמינים את 
אזרחי ישראל להתארח בסוכתם 

ת 
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המסלול הינו חד כיווני: הכניסה מרחוב הנשיא 3, ירושלים, היציאה לרחוב שופן, בסמוך לתיאטרון ירושלים (למעט בעלי מוגבלויות אשר 
יתקשו בירידת מדרגות). הכניסה תאושר לבעלי תעודת זהות / דרכון בלבד | לא תותר הכנסת נשק ולא תהיה עמדת הפקדה במקום  

yael@president.gov.il :יש להימנע מלהגיע עם תיקים וחבילות | מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית | לרישום קבוצות

סוכתו המסורתית 

של הנשיא תקושט 

בעיצובים מקוריים, 

בשיתוף משרד 

החקלאות

ופיתוח הכפר

9.10.17
ד' חוה"מ סוכות יום שני

10:00 י"ט תשרי
פתיחת שערים

16:00
סגירת שערים 

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים
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FM : 92.1  104.3  105.7

תשס”ח   תשע”ח
עשור של הצלחה

עם כל הנשמה

PLAY גם בישומון קול
03.579.5799  w w w.kol-barama.co. i l

חיוג ישיר:
PLAY קולFM :92.1  104.3  105.7
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

זכינו לעבור את הימים הנוראים ונכנסים אנו 
לימי חדוה ושמחה בחג הסוכות, ְוָׂשַמְחָּת 
יד- ט"ז,  )דברים  ָׂשֵמַח  ַאְך  ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגָך.. 
טו(. במצוות הסוכה ישנו דבר פלא, כל מצוה 
סוכה  במצוות  אך  מסוים,  באיבר  אנו  מקיימים 

מקיימה האדם בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו.
בכל  האדם  שמקיימם  מצוות  שתי  בסה"כ  ישנן 
ודבר  סוכה,  ומצות  ישראל  ארץ  ישוב  מצות  גופו, 
ג'(  פסוק  ע"ו  )פרק  בתהילים  המלך  דוד  רמז  זה 
ְבָׁשֵלם"  "ַוְיִהי  ְבִצּיוֹן,  ּוְמעוָֹנתוֹ  ֻסּכוֹ  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי 
זו  "סוכו"  גופו,  בכל  שמקיימה  שלימות,  מלשון 
מצות סוכה, "ּוְמעוָֹנתוֹ ְבִצּיוֹן"- שגר בציון )משמיה 
דהגאון מווילנא זצוק"ל. וע"ע בספר חרדים מצוות 
עשה התלויות בא"י פ"ב בשם הרמב"ן(. בכל רגע 
ורגע שנמצא האדם בסוכה הוא מקיים מצוה, וזאת 
מלבד מה שהסוכה סוככת מגינה ושומרת על האדם 
)יעוי' במועד לכל חי סימן כ' סנ"א(, ולכן הצדיקים 
רגע  כל  ומנצלים  בסוכה  להיות  משתוקקים  היו 

בקיום מצוה יקרה זו.

זיע"א  מצאנז  חיים  רבי  האדמו"ר  על  מסופר 
מאוד  מקפיד  שהיה  חיים"(,  "דברי  שו"ת  )בעל 
לפזר צדקות לעניים ונצרכים, בפרט בערבי שבתות 
וימים טובים. באחת הפעמים פיזר צדקות יתר על 
לא  הרב  אך  כסף,  עוד  לו  נשאר  שלא  עד  המידה, 
העיירה  מעשירי  לאחד  והלך  להפסיק,  מוכן  היה 
להמשיך  שיוכל  כדי  גדול,  סכום  להלוות  וביקש 
לפזר צדקות. בנו שלא הבין לפשר מעשי אביו ניסה 
להניאו ושאל: "אבא, היכן מצינו שיש חיוב לתת 
להלוות  צריך  אתה  מדוע  לך?  שאין  מכסף  צדקה 

כסף כדי לתת?"
כה  מצוה  לי  שיש  "עד  בחיוך:  הרב  לו  השיב 
יקרה שאני אוחז בה בכל כוחי רצונך לקחתה ממני? 
כולם מקשטים את הסוכה במיני בדים, שרשראות 
)שמות  ְוַאְנֵוהּו'  ֵא-ִלי  'ֶזה  לקיים  יפים,  וקישוטים 
ט"ו, ב(, ואני מקשט את הסוכה בצדקה, נוֹי הסוכה 
יהיו רעבים בחג.."  היפה ביותר הוא שהעניים לא 

)אהל אברהם-מאמרים לחג סוכות עמוד א'(. 



אך ישנו סוג קישוט נוסף הנלמד ממצוות ארבעת 
שהם  הרחוקים  קירוב  והוא  בחג,  הניטלת  המינים 
)ויקרא רבה  רבותינו  רמזו  כידוע  מבחינת הערבה. 
האנשים  סוגי  ארבעת  את  המינים  בארבעת  יב(  ל, 
שיש בעם ישראל, כל סוג יש בו תכונה מסוימת, אך 
רק בהתחברם יחד מקיימים את המצוה ומתחברים 

להקב"ה. 
האתרוג, פרי עץ הדר, יש בו שני דברים מועילים, 
גם טעם וגם ריח, ורומז לצדיק העוסק בתורה ולא 
מחזיק טיבותא לנפשיה )טובה לעצמו(, אלא מפיץ 
שמופץ  הזה  הטוב  כריח  ולדרים,  לארץ  תורתו 
לרבים. הלולב, תמר, ריח אין בו, אך טעם כן יש בו. 
אינו  ורומז לצדיק שהוא בעצמו עוסק בתורה, אך 
נהנה  האוכלו  שרק  הזה  כתמר  לאחרים,  מעבירה 
נהנה. ההדס לעומתו  ממנו, אך העומד מרחוק לא 
לא ראוי לאכילה, אך ריח טוב יש בו, ורומז לבעלי 
מצוות שעושים צדקות ומעשים טובים, אך לעצמם, 
לא  הם  נשמתם  את  ולזכות  בתורה  ולעסוק  לשבת 
דואגים. כהדס הזה שמוכן לתת את ריחו ולהקריב 
כלום.  בו  אין  עצמו  הוא  אך  לאחרים,  מעצמו 
והערבות, אין בהן לא טעם ולא ריח ורומזות לעמי 
ולא מצוות ומעשים  הארצות שאין בהם לא תורה 
ואף  להריחה,  ניתן  שלא  הזאת  כערבה  טובים, 

לאוכלה אי אפשר. 
ומצווה אותנו התורה הקדושה לקחת את ארבעת 

מינים אלו ולחברם יחד, ולא להחסיר מהם דבר, כי 
אם חסרות אפילו רק הערבות, הרי שלא מקיימים 
זה את  בכך את המצוה, דארבעת המינים מעכבים 

זה )כמבואר בשו"ע סימן תרנ"א סי"ב(. 
בספר נחלת אבות לגאון הצדיק רבי יוסף משאש 
חיפה(,  של  הראשי  כרבה  ימיו  בסוף  )כיהן  זצ"ל 
מסופר שבאחת מהעיירות בחו"ל היה קשה מאוד 
כבירים הצליחו  ולאחר מאמצים  להשיג אתרוגים, 
בסכום  מהודר  אחד  אתרוג  למצוא  המקום  יהודי 
כסף גדול כדי שישתמשו בו כל הקהל, וכן בקושי 
רב השיגו הדסים ולולבים, אך על הערבות אף אחד 
מקום,  בכל  לרוב  מצויות  והן  היות  דעתו,  נתן  לא 
כמו עמי הארצות שנמצאים בכל מקום, ולא קטפום 
ביום  המינים  ארבעת  מצוות  וביטלו  החג,  קודם 
טוב הראשון של חג. ולא מובן, מה מיוחד בערבות 
אלו, הרי הן רומזות לעמי הארצות, ומדוע הקפידה 
הלולב  האתרוג  עם  יחד  לקחתם  כך  כל  התורה 

וההדס?
גדול,  יסוד  בכך  הקדושה  התורה  לימדתנו  אלא 
בכל  ריח  ולא  טעם  לא  בהם  שאין  אדם  בני  גם 
ידי  וזאת על  ויראה,  זאת אפשר לנטוע בהם תורה 
חיבורם לצדיקים ולבעלי החסדים, לאתרוג ללולב 
ולהדס, כך קולטת הערבה את ריח הנפלא שלהם, 
הריח  בגופו  ונקלט  בשמים  לחנות  הנכנס  כאדם 

הנפלא, והופכת להיות חלק בלתי נפרד מהם. 



)מנוסח תפילות ר"ה(,  ה ַאַחת  ֲאגּוָדּ ּכּוָלם  ְוֵיָעׂשּו 
האגודה צריכה לכלול את כולם, גם את אלו שאין 
בהם תורה ומצוות, ואז יכולים באמת לעשות רצון 
יותר  יתברך  לפניו  שמחה  דאין  שלם,  בלבב  ה' 
וכפי  השכינה,  כנפי  לתחת  יקרה  נשמה  מהשבת 
שהפליג הזוהר הקדוש )פרשת תרומה, קכט ע"א( 
בתיאור מעלה זו דאלמלא היו יודעים בני אדם כמה 
אדם  בני  שמקרבים  בכך  זוכים  הם  וזכות  תועלת 
רודפים אחריהם לזכותם כמי שרודף  רחוקים, היו 

אחר החיים.
לא לחינם אמרו רבותינו שבמקום שבעלי תשובה 
עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד )ברכות 
לד ע"ב(, ְוִהְתַּגִּדְלִּתי ְוִהְתַקִּדְׁשִּתי ְונוַֹדְעִּתי ְלֵעיֵני ּגוִֹים 
ַרִּבים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ה' )יחזקאל לח, כג(, שמו יתברך 
נשמה  כל  הרחוקים,  קירוב  ע"י  ומתקדש  מתגדל 
קשורה בעולמות העליונים עד כיסא הכבוד, וברגע 
שיהודי חטא ועבר עבירה הוא ניתק את עצמו, ניתק 
וכשמחזירו  הקב"ה  לבין  בינו  המקשר  החוט  את 
בחזרה וקושרו שוב נמצא שהוא מקורב יותר, ולכן 

זוכים בעלי התשובה לסייעתא דשמיא מיוחדת. 
הגיע  שנה  כשלושים  לפני  במעשה,  ונסיים 
לישיבתנו בוגר צבא הרחוק מתורה ומצוות, לאחר 
ששהה בחופשה בגרמניה והתערב בגויים, בהתחלה 
זה היה קשה מאוד, לעזוב את המנטליות והמנהגים 
בישיבה  חודשים  כשלושה  לאחר  אך  היה,  שבהם 
איזו  התורה,  שקידת  איזו  הכירוהו,  לא  רואיו  כל 
התלהבות ודביקות בקיום המצוות, איזו תפילה, כל 
מילה ומילה כמונה מרגליות. יום אחד הובאה לפניי 
אחת ממחברותיו ובו כתב את פירוש התפילה, מה 
לכוון באתה חונן, ועל מה להתחרט בסלח לנו, אדם 
שהיה שקוע במ"ט שערי טומאה, נכנס ברגע אחד 

למ"ט שערי קדושה. 
ערבה,  מבחינת  ומצוות  מתורה  הרחוקים  אלו 
שמצווה עלינו לקרבם ולאגדם יחד אתנו, עד שנזכה 
ֶאְהּפְֹך ֶאל  להתגשמות נבואת צפניה הנביא "ִּכי ָאז 
ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה' ְלָעְבדוֹ ְׁשֶכם 

אֶחָד" )צפניה ג, ט(, במהרה בימינו, אמן. 

קישוטי הסוכה 

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

סוכתנו  את  פוקדים  אושפיזין  שבעה 
המשותף  על  דנו  ורבים  שנה  כל 
באים  הם  דווקא  מדוע  שביניהם 
המסר  מה  ישראל?  בית  בסוכות  לבקר 
אותנו  לפקוד  שבאים  הסוכות  בחג  המיוחד 

שבעת המנהיגים?
אם נשים לב נראה שאברהם אבינו – התנסה 
נפשו  נתן   – יצחק  קשים.  ניסיונות  בעשרה 
קשים  בתלאות  עמד   - אבינו  יעקב  להיעקד. 
מיום עמדו על דעתו. משה – ברח מפני פרעה 
שרצה להורגו והנהיג עם קשה עורף. אהרון 
הכהן – עמד מול ערב רב בחטא העגל, בניו 
הצדיק  יוסף  אהרון".  "וידום  ואצלו  נשרפו 
מול  עמד  לעבד,  ונמכר  מצרימה  הורד   -
פני  על  שמספר  המלך  ודוד  פוטיפר.  אשת 
המהמורות  מלאי  תלאותיו  את  תהילים  ספר 
שעמד בהן בגבורה. כולם עמדו מול ניסיונות 

אדירים ויכלו להם!
החג  בליל  תשי"ט.  הסוכות  בחג  זה  היה 
מטאהש  הרבי  אל  ניגש  התפילה  לאחר 
ומעט  מבוגר  יהודי  בקנדה,  שהתגורר  זצ"ל 
עד  הרבי  של  האתרוג  את  וביקש  תימהוני, 
בקשת  שזו  הסביר  היהודי  בבוקר.  למחרת 
אשתו שאינה חשה בטוב ולבה אומר לה שאם 
היה  לה...  יוקל  הרבי  של  האתרוג  על  תברך 
ידי הרבי  על  זה אתרוג הדר שבהדר שנבחר 
מטהאש מתוך מאות אתרוגים. הרבי התקשה 
נתן את האתרוג היקר בהשאלה,  לסרב. הוא 
למחרת  יוחזר  שהאתרוג  הבטחה  דרש  אך 
עת  המאוחר,  לכל  וחצי  שש  בשעה  בבוקר 
האיש  המצווה.  לקיום  בהכנות  מתחיל  הוא 

הבטיח לעמוד בכך.
לאתרוג.  והמתין  הרבי  עמד  בבוקר  למחרת 
שעות הבוקר נקפו, והאיש איננו. רק לקראת 
והתנצל  במרוצה  הגיע  הוא  בבוקר  עשר 
בחיוך שנרדם, והתעורר רק לפני שעה קלה... 
כל  נראתה  לא  הרבי  של  המאירות  פניו  על 
את  והוציא  הקופסה  את  קיבל  הוא  הקפדה. 
שכבר  המינים  לשלושת  לצרפו  כדי  האתרוג 
אבל  עבודה'.  ל'עבודת  ודרוכים  מוכנים  היו 
הפיטם   – ושבר  בשוד  הנוכחים  כל  צפו  אז 

היה חסר. האתרוג פסול...
שוב הביטו כולם אל האיש, אך הוא לא חש 
"זוגתי ביקשה לה כסגולה  ועיקר.  נבוך כלל 
הפיטם  את  ושברה  הרבי  של  אתרוג  חתיכת 
לשומרו". הרבי הביט כה וכה כמחפש עזרה. 
אבל אפילו פיסה זעירה של כעס כלפי האיש 

לא ניכרה בו.
"ואני עמדתי שם באותה שעה עגומה", סיפר 
"הגשתי  ז"ל,  רובין  מנדל  הרה"ח  לימים 
אכן  זה  היה  במתנה.  שלי  אתרוגי  את  לרבי 
אתרוג מהודר ואני כבר בירכתי עליו ויצאתי 
ידי חובה. הרבי שמח בו מאד". אמרו עליו, 
לאחר  הימים,  שברבות  מטאהש,  הרבי  על 
התאווה,  הקנאה,  את  לשרש  בפרך  שעמל 
הכבוד והכעס ולמגרם כליל, כבר לא היו אלו 
היו  כבר  הטובות  המידות  עבורו.  ניסיונות 
מורגלות בו עד שנהפכו לחלק מרקמת הנפש. 

ולא בכדי, זכה לאריכות ימים ושנים טובות.
ישראל'  'אוהב  המכונה  מאפטה,  הרבי  על 
מפני  מיוחד  באופן  זהיר  שהיה  מסופר, 
מקפיד  היה  במיוחד  בפסח.  חמץ  של  חשש 
על שלוש המצות של ליל-הסדר. הוא עצמו 
היה מתעסק באפייתן ולא נתן לאיש להתקרב 
אליהן. מיד בתום אפייתן היה אורזן באריזה 
כפולה ומשמרן בפינה מיוחדת, בחדר מיוחד 

שהותקן לקראת החג.
באחת השנים מספר האורחים המוזמנים היה 
רב במיוחד, וההכנות בהתאם. הרבנית עמלה 
סביב הצוות שעסק בבישול, ובמקביל ניצחה 

היה  נהוג  ההכנות.  שאר  על  גם  רמה  ביד 
עוברים  היו  לחג  הסמוכים  שבימים  באפטה, 
לעניי העיר.  ומלקטים מצרכים  גבאי הצדקה 
על  גם  מצות.  אוספים  היו  וראשונה,  בראש 

ביתו של הרבי לא פסחו הגבאים, כמובן.
ידי הרבנית מלאות  כשהגיעו לבית הרבי היו 
לגשת  השמשים  לאחד  הורתה  היא  עבודה. 
לגבאי  מצות  שלוש  ולקחת  המצות  לחדר 
ניגשה  והרבנית  החג  ערב  הגיע  הצדקה. 
 - שמים  שומו  והנה,  השולחן.  לעריכת 
הרבנית  של  ליבה  נעלמו.  המיוחדות  המצות 
והבינה  שאירע  את  שחזרה  במהירות  פג. 
במצות  דווקא  בחר  בתום-לבו,  השמש,  כי 

המיוחדות של הרבי כדי לתת לגבאים!
תעשה  מה  בקרבה.  נפל  הרבנית  של  לבה 
עתה? כיצד תוכל לספר זאת לרבי? במחשבה 
מהירה החליטה להעלים את הדבר. הן ממילא 
מדוע  הנעשה.  את  להשיב  אפשרות  כל  אין 
אפוא להסב לרבי עוגמת-נפש מיותרת! נטלה 
אותן  והניחה  אחרות  מצות  שלוש  הרבנית 

בקערה.
בעיר אפטה התכונן לקראת הפסח זוג צעיר. 
זה להם הפסח הראשון בצוותא. בערב החג, 
רעייתו  את  מצא  למטבח,  הבעל  משנכנס 
עוסקת בהכנת קניידלאך מקמח מצה. הבעל, 
שהיה ירא-שמים ונזהר כל ימיו ממצה שרויה, 
נרעש והרים קול זעקה, הרעיה הצעירה הגנה 
על עצמה בטענה כי אמה וסבתה אף הן אכלו 
שלא  וצעק  התכעס  הבעל  בפסח.  'שרויה' 
פשוט  דבר  להבהיר  שצריך  דעתו  על  העלה 
אולם  'שרויה'.  אוכלים  אין  שבפסח  כל-כך, 
התלהטו.  הרוחות  שלה.  על  עמדה  האישה 
בהגיע ליל הסדר הייתה האווירה בבית הזוג 
הצעיר עגומה למדי. הבעל לא אכל מתבשילי 

רעייתו, והביט בלב מתפלץ בקניידלאך.
הייתה  מאפטא,  הרבי  בבית  זאת,  לעומת 
אווירת ליל-הסדר עילאית ומרוממת. הרבנית 
שמחה על התבונה שהדריכה אותה לא לספר 
לבעלה על עניין המצות. כשהגיע זמן אכילת 
נרגעה.  מיד  אך  פעימה,  לבה  החסיר  המצה, 
התנהגותו של בעלה לא חרגה מהרגיל. הוא 
בכוונה  עליהן  בירך  המצות,  את  בידיו  נטל 

רבה כהרגלו, כאילו לא אירע דבר.
זוג  אותו  הופיע  הפסח  לאחר  אחדים  ימים 
המריבות  על  סיפרו  הם  הרבי.  בבית  צעיר 
הרבי  עצתו.  את  וביקשו  ביניהם  שנתגלעו 
וביקשו  שמשו  אל  פנה  ולפתע  קלות  הרהר 
נכנסה פנימה תמהה  לקרוא לרבנית. הרבנית 
מצות  אילו  בבקשה  להם  "ספרי  במקצת. 
אכלתי השנה בליל הסדר", פנה אליה הרבי. 
את  לחשוף  הרבנית  נאלצה  בלית-ברירה 

סיפורן האמיתי של המצות.
פנה הצדיק מאפטא אל הבעל הצעיר ואמר: 
"רואה אתה, אני, שהקפדתי על הידור המצות 
מצות  אכלתי השנה  לכל,  ידועה  בליל-הסדר 
רגילות, ולא פציתי פה. ידעתי גם ידעתי, אך 
החרשתי כדי לא להפר את שלום הבית. ראוי 
לאכול  לא  הקפדתך  שלמרות  לך,  גם  היה 
את  לשכנע  הדרך  את  תמצא  בפסח,  'שרויה' 
רעייתך, בנועם ובסבלנות, ללכת בדרכך ולא 
מיהרו  הפסח.  בחג  ביתך  שלום  את  להפר 
שמחים  לביתם  ופנו  להתפייס  הזוג  בני  שני 

ואוהבים כבראשונה.
זהו סודו של חג הסוכות וזהו סוד האושפיזין, 
כוחות  מול  לעמוד  העוצמה  את  ללמדנו 
לכבוש  כראוי.  ולהגיב  בנו  שטבועים  הטבע 
ודווקא  מידותינו,  את  להיטיב  כעסנו,  את 
בחג הסוכות שבו יוצא אדם ממבצרו – דירת 
הקבע אל דירת הארעי יכול הוא להפנים מסר 

זה ולשנות את הנהגותיו.

תיבו אושפיזין

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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קול ברמה זה הבית שלי
תמיד עומדים לצידי

קול ברמה 
בשבילך ובשבילי

בונים אחדות
יוצרים תקוה

שיעור תורה והלכה
בשירה ובזמרה

בשבילי ובשבילך
משדרים באהבה

עם הלב והנשמה
תמיד רק בשמחה

לחן ועיבוד: יואלי דיקמן

בשבילך
ובשבילי
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לאישה
בחגים עולים במשקל?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ארטיק אלכוהולי - מידורי בלאסט

טיפים

230 מ"ל ליקר מידורי
10 מ"ל וודקה סטולי

20 מ"ל סירופ רוטן אלדרפלאוור
20 מ"ל מיץ לימון
20 מ"ל מיץ אננס

טיפים לעיצוב 
שולחן חג 

כמויות  אכלו  האפשרויות,  מגוון  את  הקטינו  החג:  לסעודות  הזהב  כללי 
בריאה  החלטה  קבלו  חשוב  והכי  סוכר  ללא  שתייה  הרבה  שתו  קטנות, 
לאכול במידה ד"ר אולגה רז ראש תחום תזונה קלינית הפקולטה למדעי 

הבריאות באוניברסיטת אריאל בהחלטות תזונתיות חשובות לחגים 

טעימה

רכיבים:

לנושא  גם  השאר  בין  מקום,  להעניק  אתכם  מזמינה  אני  השנה 
וכמובן  וטיפול בשיניים  ניקוי  הבריאות, לבצע בדיקות תקופתיות, 

לאמץ אכילה בריאה ופעילות גופנית כדרך חיים. 
משאלה  וכמו  במשקל"  עולים  "בחגים  היא  המקובלת  הסברה 
יעלה  שאכן  להניח,  סביר  בכך  שמאמין  מי  עצמה,  את  שמגשימה 
ולקבל  במוח  שהפנמתם  התכנות  את  להחליף  ממליצה  במשקל. 
לעלות במשקל.  הגיונית  סיבה  שום  למעשה  מודעת שאין  החלטה 

כך,  על  החשיבה  ההחלטה,  עצם 
התכנון מראש – זה יסתדר כך שלא 

תעלו במשקל.

כך  על  חושבים  כאשר  למעשה 
ניתן  בחגים  המיוחדים  המזונות 
מכל  מעט  במידה,  מהם  לאכול 
אוכל  הוא  המזון,  יתר  כל  דבר. 
עצומות  בכמויות  מגיע  אשר  רגיל 
ללא פרופורציה למספר האוכלים. 
וללא שום קשר  בנוסף, משום מה 
נדיבה  שמן  כמות  החג,  למנהגי 
זאת  המנות.  רוב  את  מציפה  מידי 
למגוון  שהתייחסנו  לפני  עוד 
אשר  המתוקות  המנות  וכמות 
כל  עצומה.  הסוכר  כמות  בהן 
העניין של הכמויות יוצא בארוחה 
מדובר  אם  גם  מפרופורציה 

בארוחה חגיגית. 

שימו  כמויות.  הקטינו   :1 המלצה 
של  סבירה  כמות  ההגשה  בצלחת 
מזון, ולא כמויות שיכולות להספיק 

המלצותי  לאחרים.  גם  להשאיר  כדי  מעט  לקחת  הקפידו  לגדוד. 
למארחים: השתמשו בצלחות קטנות יותר, גם ביחס לצלחת ההגשה 

המרכזית וגם לצלחות האישיות לאורחים עצמם. 

פשוטה,  לא  משימה  זו  המגוון,  את  צמצמו  מארחים,   :2 המלצה 
חלילה תואשמו בחוסר נדיבות, אך תוכלו להתגאות בכך שלא גרמתם 
לאורחים לאכול מעבר למידה הראויה, להרגיש רע ולהוסיף משקל 
הפנימי,  הקושי  למרות   ,2 בשר  מנות   3 במקום  נסו,  ומזיק.  מיותר 
במקום 4 תוספות הקטנו לאחת, במקום מנות מתוקות הגישו סלסלת 
מגוון  מגוונים.  ירקות  בסלטי  להרבות  ניתן  וכן  צבעונית  פירות 
לירידה ביכולת המוח להרגיש  גורם  המזונות המוגש אל השולחן, 
שובע. כך שגם ההחלטה לאכול פחות עלולה לא להצליח. כאשר 
ישנן הרבה אפשרויות, יש פיתוי גדול לטעום את כולן, דבר 

הגורם בהכרח לאכילת יתר.  

המלצה 3: הגיעו שבעים לארוחת החג וארוחות משפחתיות נוספות, 
כך תהיה לכם היכולת לשלוט במה שאתם בוחרים לאכול במקום 

שהאוכל ישלוט בכם.  

פעם  להוסיף  בלי  בלבד,  אחת  פעם  הצלחת  את  מלאו   :4 המלצה 
נוספת – פרט לירקות. הקפידו לבחור מה שנראה לכם מעניין כדי 

לספק את סקרנותכם, ואל תיקחו תוספות.

המלצה 5: הקפידו לשתות לפני הארוחה ובמהלכה, שתייה שאינה 
מכילה סוכר כגון: מים, סודה, משקאות דיאט. במקרים רבים שתייה 

מצמצמת במידת מה את כמות האוכל. 

המלצה 6: חתכו את המזון לחתיכות קטנות, לעסו היטב את המזון, 
ובכך  שובע  לתחושת  תורמים  האכילה,  קצב  את  מאיטים  אלה 

לכמויות האוכל שנאכל. 

המלצה 7: לבשו בגדים לוחצים, שיעזרו לכם לא לאכול יותר מידי. 

התמורה למאמצים כרוכים בחסכון מגוון בזמן, בכסף, במורת רוח 
של אלה המעוניינים לשמור על בריאות ומשקל. בתחום הבריאות 
הסוכר  הדם,  בלחץ  חלילה  עלייה  בטן,  כאבי  צרבות,  תחסכו: 
וגאוה  רוח  מצב  קלילות,  הרגשת  תרוויחו  בעיקר  בדם.  והשומנם 

פנימית על כך שעמדתם במשימה. 

אופן הכנת הסלט:
להוסיף את כל המרכיבים לשייקר, לשקשק 

ולסנן לתבנית של ארטיק

מחוויית   וכחלק  במשפחה  שעוברת  כמסורת 
השולחן  עיצוב  בחג    המשפחתית  הסעודה 
אווירה  המקנה  חשוב  עניין  ספק  ללא  הוא 
רבות  משקיעים  המארחים    במיוחד  חגיגית 
בהכנת מטעמים מיוחדים, אך לא פחות חשוב, 

להשקיע בעיצוב שולחן החג

מועד.  מבעוד  לעצב  מומלץ  החג  שולחן  את 
ולחשוב איזה אווירה נרצה ליצור. האם פרחונית 
צבעונית  שמא  או  ושקטה,  קלאסית  ועליזה, 
טיפים  מעניקה  לבית,  הרמוניה  רשת  וססגונית. 
לסידור שולחן חגיגי ומזמין, שיעשו את ההבדל:

ישנה חשיבות רבה לשילובי האקססוריז ובחירת 
מרהיבה  חג  לאווירת  החג.  בשולחן  הצבעים 
וסט כלים המשלבים  מומלץ לערוך מפה לבנה 

זהב ופנינים המקנים אווירה עשירה וחגיגית. 

 ניתן לאסוף את צידי המפה הלבנה הנופלים 
בשרשרת פנינים ולאסוף במראה מעוגל.

 על השולחן יש להניח פלייסמנט זהב ומעליו 
צלחות לבנות מעוטרות. 

לצד  מעוצבים  יין  וגביעי  כוסות  להניח  יש   
הצלחות. 

לגלגל  שניתן  או  זהב  חבקי  עם  מפיות   
עם  המתכתבים  פנינים  /צמידי  בשרשרת  אותן 

השולחן.
 שילוב גווני זהב ולבן מעניקים תמיד אווירה 

שלווה ומראה אלגנטי מרהיב וחגיגי.

בכדי שהשולחן יתכתב עם החג עצמו, ניתן   
כמו:  החג,  את  המאפיינים  בכלים  להשתמש 
צלחת מעוצבת, נרות, פמוטים, מבחר אלמנטים 
פרחים,  הכיסא,  ליד  הפרטי  שם  כמו  אישיים 
ולהגשת האוכל, תחתיות להגשה בהשראת החג 

ועוד.

מומלץ  ואלגנטית,  ריחנית  חגיגית,  לאווירה   
ונרות  לבנים,  כותרת  עלי  השולחן,  על  לפזר 
ריחניים באווירת החג. פריטים דקורטיביים לנוי 

ועוד.

כדי לנצל את ימי החום שנותרו ולכבוד חגי תשרי, דניאל קיסלסי, מנהל 
ההדרכה והתוכן של חברת "הכרם", מציע מתכון להכנת ארטיק אלכוהולי 

מפנק שמשלב פירות טרופיים והדר וכמובן- אלכוהול איכותי:

צילום יח"צ



”יוצרים אחדות
 בונים תקווה“

העשור
הבא;
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בשבילכם
גם בחגי ישראל

חג שמח!
קול ברמה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת תבואה וקטניות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אבר, כנף של עוף. "ישאהו על ____" )דברים לב 
יא( )לא בלשון סמיכות(

4. גלגל וכבש בידיו או במכשיר בצק,טיט וכדומה 
לעשותו רך ודביק. "ואם ___ כל הפת" )פסחים ל.(

6. מחבוא,מסתור. "ועלי גפנים שגיבבן ב____" )בבא 
קמא קא: (

7. מתנה,שי,מנחה. "אתי ___ טוב" )בראשית ל כ(
8. קהל המלווים. "עמו __ יעסוק בתורה" )עירובין נד.(

9. נאה,יפה,טוב. "כי לו נאה כי לו ____" )הגדה של 
פסח(

10. חרדה, זעזוע. "יראה ו__ יבא בי" )תהלים נה ו(
12. טור,מחרוזת של קישוטים,מן העדיים שעדו הנשים 

בימי המקרא. "____ זהב נעשה לך" )שה"ש א יא( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

14. מלך שנער בימי אברהם. )בראשית יד א(
16. מי שארס אישה ועדיין לא נשאה. "מיוחס אחריו 

ההוא ____" )כתובות יג: (
17. קטן. "בעוף ה___" )חולין ג א(

1. בבקשה, הלואי, מי יתן. "____ יכנו דרכי" )תהלים קיט ה(
2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. "ונסתכלתי 

ב____ שלי" )נדרים ט: (
3. הוכחה, מופת, עובדה המראה כי אמנם הדבר כן הוא. "עד שיביא 

____ שלא נתן" )בבא בתרא א ד(
4. חסר-שכל. "אין ____" )הושע ז יא(

5. הרוג, קטול. "באשר כרע שם נפל ____" )שופטים ה כז(
7. זוהר, קו-אור. "שוקעת במערב ו____ החמה"  )רש"י שבת לה.( 

)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
11. כנוי בתלמוד לאחד ממיני העטלפים. "עטלף לאחר שבע שנים 

נעשה ____" )בבא קמא טז.(
12. מצבו של הדבר הנמס. "כמו שבלול ____ יהלך" )תהלים נח ט(

13. מפרשיות השבוע.
14. ושמא המשמע הפוך מן הנאמר קודם. "____ אינו אלא" )סוכה 

מח.(
15. מהיר, זריז. "ועשהאל ___" )שמ"ב ב יח()בהיפוך אותיות(

מאונךמאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אביב, יבול, אלמים, כרמל, אסמיך, מלילת, בר, ספיח, דגן, עמיר,  המלאה, קמה, 
והכסמת, קמח, ולקט, שבלים, חטה, שערים 

שאמארתסנקאוישראנא

ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא

אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

1. מהו מספר הדפנות 
הקטן ביותר לסוכה 

כשרה?
2. האם מותר לסכך 

במוטות ברזל?
3. מה דין סוכה שחמתה 

מרובה מצילתה?
4. מה מברכים על אכילה 

בסוכה?

חג שמח!להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3   4 5 

6    7   

8       

9    10 11  

   12    

13  14    15 

16     17  

 

 1. שלוש 2. אסור
3. פסולה 4. לישב בסוכה



ממשיכים לגדול!

ד
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ”ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו”ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 



*3833  meuhedet.co.il

מאוחדת מאחלת
ללקוחותיה ולכל בית ישראל

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מרפאות מאוחדת 
 עומדות לרשותכם גם בחג הסוכות, 

 כמו גם מוקדי החירום הפתוחים 
במהלך ימי החג וחול המועד. 

ולהישאר בריאלהיות בריא
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