


03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 
רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

חדר תינוקות
ההגרלה השבועית מס׳ 4

תתקיים ביום ראשון בתאריך כ״ד באדר תשע״ח )11.3.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ׳ באדר תשע״ח( בשעה 09:00

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(

מבצע ברשתותהוספנו 11 תיבות  לשירותכם
 

 יש חסד
ונתיב החסד
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ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים
שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח‘ המכבים (מנחם בגין) 37, שוק פרדס כץ, ב“ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

אדוארד
אלופים בחיסכון

טיטולים

4 ב-100& 2 ב-10& 4 ב-10&  10& 3 ב-100&  ב-

מארז בונבוןחלות לכבוד שבת טיטולים לחם חיטה מלא חיתולי האגיס
חוגלה פרמיוםאגמי

מוצרי 
השבוע
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משחת שיניים 
דנטל
כשל"פ בד"ץ

מיקס חטיפים 
'עלית' 

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

מגבונים
רביעייה

ופל אגו
כרמית

פיצה זוגלובק 
שלישייה

כוס מהודרת 
לקידוש 

מוגבל ל 4- ק"ג לקנייה

אבקת כביסה 
אריאל  

ג'ל פריסל
2.7 ליטר

יין סלקטד
כרמל מזרחי

גבינה 750 גר'שקית חלבקרטונית ספרינג
בקניית זוג

מבצע חזרה לטרה ובגדול !!!
קוטג'גבינה 250 גר'שוקו ליטר

מארזי קרלו

קרטון דג פילה אמנון

(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

חומוס 800 גר'
מיקי

בקנייה מעל 150 ש"חמוגבל ל- 10

קומקום חשמלי 
מנרוסטה/ מצנם/ 
טוסטר

נרות חימום
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 &3490

 &1690
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 &10

ב-ב-

ב- ב-
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ב-

יינות למשלוחי מנות

5 ב-10& 

בורקס גבינה/תפו"א/
מלוואח/
ג'חנון
זוגלובק 

סלומון נורבגי
1 קילו

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

3 ב-20& 

ג'אמפ
ליטר וחצי

40& ב-  3 100& ב-  7

קליק שקיות יין ישראלי
יקבי אפרת
בד"ץ

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &10  &12 &10 5  2 3

48 גלילים

נייר
טואלט

פפסי ,מרינדה 
סבן אפ, מיץ פז,  
פחיות אר סי

סלטי מיקי 200 גר'
בקניית 5 קליקים

ב- ב-ב-ב-

מרכך כביסה 
מרוכז 1 ליטר

זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות
2 קילו

עגלת שוק חזקה 
במיוחד 39 ש"ח

שוקו 'תנובה' 
1 ליטר

 &290

6 קילו

**

*

***

ופל עדין ארוז
40 יחידות

עוף מחפוד ב -בקניה מעל 150 ש"ח

3ב-10& 

ממרח טונה

מגוון משקאות 



ולהישאר בריאלהיות בריא

אצלם תקבלו 
פחות ופחות...

*3833  meuhedet.co.il

תושבי בני ברק, מאוחדת מרחיבה למענכם את 
 שירותי הרפואה המקצועית ללא הפסקה... 

הכירו את הרופאים המומחים החדשים המצטרפים 
למרפאות מאוחדת בעיר:

 אצלנו תקבלו 
 יותר ויותר

רופאים מומחים!

 ד”ר קידר מיטל 
מומחית בנפרולוגיה ילדים 

 רופאה בכירה
מבית חולים וולפסון

 ד”ר ז’יגלין אנדרי 
מומחה ברפואת 
גסטרואנטרולוגיה

 ד”ר כנורי מיכאל
 מומחה ברפואת עיניים ילדים

 רופא בכיר מבית חולים
תל השומר

 ד”ר מזין ישראל
 מומחה בקרדיולוגיה

 רופא בכיר מבית חולים
תל השומר

 ד”ר עובדיה עדי
מומחית באלרגולוגיה 

 רופאה בכירה
מבית חולים וולפסון

 ד”ר פביאן דידי
 מומחה ברפואת עיניים
 רופא בכיר מבית חולים

תל השומר







החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ג באדר תשע"ח 28/2/18 בני ברק8 121//1 ד באדר תש"ע" 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

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי 

כהן,פישל רוזנפלד,  יעקב אמסלם, יענקי 
קצבורג, יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, 

שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

 מעמד סיום לע"נ מרן הגראי"ל
סדר  סיום  מעמד  תורה  ארחות  בישיבת  נערך  במוצ"ש 
זרעים שנלמד מידי יום על ידי בני הישיבה הקד' לע"נ 
וע"פ צוואת מרן הגראי"ל זצ"ל במשך חודשיים וחצי. 
מרן,  ובני  הישיבה  ורבני  ראשי  בראשות  נערך  המעמד 

ובהשתתפות מאות בני הישיה"ק.
את הסיום ערך ראש הישיבה הגר"י קלרמן אשר מוסר 
שיעור בפרק היומי, כאשר את הקדיש אמר בנו הגדול 
של רבינו הגר"מ שטיינמן. לאחר מכן נשא דברים ראש 

דיסקין,  הגרב"ד  הישיבה 
והקריא מכתב חיזוק שנשלח 
הדור  מגדולי  הישיבה  לבני 
הגר"ח  התורה  שר  מרן 
קנייבסקי ומרן ראש הישיבה 
הגרי"ג אדלשטיין על משמר 
ליל פורים שתוקן על ידי מרן 

זצ"ל.

 אבל נוסף במשפחת וינרוט
ברוך דיין האמת: ברביעי שעבר נפטר ר' צביקה וינרוט 
בנתניה  נולד  וינרוט. המנוח  יעקב  עו"ד  ז"ל, אחיו של 
לאביו ר' משה אהרן וינרוט ז"ל, למד בישיבת 'הישוב' 
רבות,  שנים  ביהלומים  בסחר  עסק  חתונתו  ולאחר 
ועלה  חזר  שנים   18 ולפני  שנים   22 בבלגיה  התגורר 
דין אך לא עסק בתחום. עורך   לישראל. החזיק בתואר 

לנזקקים  לתרום  שאהב  חסד  איש  על  מספרים  חבריו 
ולחתנים, כמו כל משפחת וינרוט, המחזיקה קרן צדקה 

שמחלקת מאות אלפי שקלים בשנה לחתנים ונזקקים. 
לפני תקופה חלה במחלה קשה, בימים האחרונים מצבו 
הלך והתדרדר והוא השיב את נשמתו לבוראו. הלווייתו 

בשעה  רביעי  ביום  התקיימה 
ברחוב  מביתו  ויצאה   12:30
הגלגל בגבול בני ברק - רמת גן, 
והוא נטמן בבית העלמין שיכון 
אחריו  הותיר  בנתניה.  ותיקין 
ושלושת  שתחי'  רעייתו  את 

ילדיו. ת.נ.צ.ב.ה.

 הוכשרו מאמני קאוצינג'
ונוער  לילדים   360 התוכנית  בשיתוף  שנערך  קורס 
שהעניק  )קאוצ'ינג(  מאמנים  להכשרת  ב"ב  בעיריית 

ופרקטי  מקצועי  ידע 
להתמודדות יומיומית 
בעלי  ילדים  עם 
וריכוז  קשב  הפרעות 
השבוע  הסתיים   -

בהצלחה.

סערט ויז'ניץ: שינויים בניהול
שאול  יחזקאל  הרב  עמד  ארוכות  שנים  במשך 
בבני  ויז'ניץ  סערט  מוסדות  בראשות  מרמורשטיין 
מסערט  האדמו"ר  מרן  כ"ק  הקים  כעשור  לפני  ברק. 
ויז'ניץ זצ"ל את ישיבת סערט ויז'ניץ בעיר, כאשר הרב 
מרמורשטיין לוקח על עצמו את עול הניהול הכספי של 
הישיבה. לאחרונה החליט האדמו"ר להציב מנהל חדש 
לניהול הישיבה, כאשר הרב מרמורשטיין ימשיך לנהל 

את שאר המוסדות בעיר.
הרב מרמורשטיין אמר: "זכיתי ב"ה לנהל את הישיבה 
מרן  כ"ק  של  ובהוראתו  בשליחותו  ולתפארת  לשם 
של  בהצלחת  לראות  מאוד  אשמח  זצ"ל.  האדמו"ר 
הישיבה מכאן והלאה, וכולי תקווה שיצליחו בכל מעשי 

ידיהם".

שוטרים בבית החולים
את  לשמח  הגיעו  ברק  בבני  העירוני  השיטור  נציגי 
במסגרת  הישועה.  מעייני  החולים  בבית  המאושפזים 

החגיגות, חילקו השוטרים 
מנות  משלוחי  עשרות 
חברתית  פעילות  ועשו 
ששימחה את המאושפזים 

במחלקות השונות.

עוזי ברק

את  מגביר  והרווחה  העבודה  משרד 
אכיפה  למבצעי  ויצא  הבנייה  בענף  האכיפה 
מפקחי  יצאו  האחרון  שני  ביום  משולב: 
משטרת  עם  יחד  במשרד,  הבטיחות  מינהל 
לפשיטה  הלאומי  בביטוח  וחוקרים  ישראל 
המבצע  ברק.  בני  בעיר  עבודה  אתרי  על 
התכנית  במסגרת  נוסף  צעד  הינו  המשולב 
הבניין,  פועלי  של  חייהם  להצלת  הלאומית 
כשעל הכוונת נמצאים קבלנים רשלנים אשר 

מתעלמים מהוראות הבטיחות.
אמר:  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
"המטרה שלנו היא לא לקנוס אלא לחזק את 
תחום הבטיחות בענף הבנייה. אני קורא לכל 
הקטל  את  לבלום  למאמצינו  להצטרף  קבלן 
קלה כחמורה  על התקנות  באתרים, להקפיד 
ולשמור על חיי אדם. מעבר לביקורי הפיקוח 
השוטפים, מעת לעת נעשים מבצעים משולבי 
אכיפה על מנת לבדוק גם את תנאי הבטיחות 
וגם  באתר 
תנאי  את 
 , ה ק ס ע ה ה
ת  ו י ו כ ז
ם  י ד ב ו ע

ועוד".
לות  הפעי
ב'  ביום 
ה  ד ק מ ת ה
בנייה  באתרי 
בעיר  גדולים 
דווחו  שלא 
ל  ה נ י מ ל

בחודש  מודיעין  לגביהם  ונאסף  הבטיחות 
האחרון. בעיר אירעו ארבע תאונות קטלניות 
באתרים  מהן  שלוש  האחרונות,  בשנתיים 
במשרד  הבטיחות  למינהל  דווחו  שלא 

העבודה והרווחה. 
הממצאים באתרי הבנייה היו קשים: אתר 
ברחוב אדמו"ר מגור נסגר לחלוטין, ראשית 
כנדרש.  הבטיחות  למינהל  דווח  שלא  בגלל 
של  קשים  ליקוים  במקום  נמצאו  בנוסף, 
מחסור בגידורים על מרפסות, פירי מעליות, 

ליקויי חשמל ועוד.
ברק,  בבני  ריינס  ברחוב  השני,  באתר 
האתר נסגר עקב ליקויים בטיחותיים חמורים 
)שניהם  בניינים  בין  מאולתר  גשר  ביניהם: 
בחדרי  בגידורים  מחסור  קבלן(,  אותו  של 
אי  חשמל,  ליקויי  מעליות,  פירי  מדרגות, 
ואי  בגובה  המועסקים  עובדים  של  הדרכות 

נוכחות של מנהל עבודה.
שכלל  לאחר  רק  ייפתחו  האתרים  שני 

התיקונים יתוקנו.
הושתו  הקבלנים  על  לסגירה,  בנוסף 
עיצומים כספיים, במסגרת התקנות החדשות 
כץ,  חיים  והרווחה  העבודה  שר  שיזם 
קנסות  יוטלו  רשלן  קבלן  כל  על  במסגרתם 
עבירת  כל  על   ₪ אלפי  עשרות  של  בגובה 
קנס  למעשה  היא  העיצום  כוונת  בטיחות. 
במסגרתו  פלילי(,  )לא  מינהלי  בהליך  כספי 
חלק מההפרות )אם נעברו בפעם הראשונה( 
אם  לקנסות.  וחלק  להתראות  מתורגמות 
הקבלן מפר אותן בשנית יושת עליו כפל קנס. 
ועד   2018 בינואר  לדרכם  יצאו  העיצומים 
והוטלו  אתרים  במאות  ביקורים  בוצעו  כה, 
 19 מ-  יותר  של  בגובה  כספיים  עיצומים 

מיליון שקלים.
בתחום  הפרות  נמצאו  באתרים  בנוסף, 
עובדים  במקום  נמצאו  עובדים,  זכויות 
המקבלים גמלת נכות ועובדים באתר הבנייה, 
שהעובדים  הסוציאליות  בזכויות  פערים 

מקבלים מהקבלנים ועוד.
בפעולות  נוקט  והרווחה  העבודה  משרד 
נוספות על מנת להגביר את ההרתעה; מינהל 
הבטיחות הכשיר בחודש האחרון 10 מפקחי 
בטיחות בבנייה נוספים )על ה-18 הקיימים(, 
בתאונות  במאבק  כוח  מכפיל  שמהווים 

הבנייה. 
לצד יצירת כלי הרתעה אפקטיבי ויעיל, שר 
העבודה והרווחה חיים כץ הביא להסכם חסר 
הבנייה  בענף  בטיחות  מפקחי  לפיו  תקדים, 
בחודש  ש"ח   3,500 של  שכר  תוספת  יקבלו 
בחודש   ₪  10,350 בין  ינוע  למפקח  והשכר 
רכב  כלי  הוקצו  ובנוסף   ,₪ אלף  לכ-18 

למפקחים.
בשטח  נעשית  הפיקוח,  עבודת  עם  יחד 
המוסד  מקיפה. מדריכי  הסברה  עבודת  גם 
לבטיחות וגהות ביצעו מאות ביקורים באתרי 
הבנייה ברחבי הארץ. בביקורים הללו ניתנים 
לקבלנים ולעובדים דגשים ספציפיים הנוגעים 
מחולקות  בנוסף,  העיצומים.  צו  לסעיפי 
והסברה  הדרכה  ערכות  ולעובדים  לקבלנים 
בשפות: עברית, ערבית, מנדרינית ועוד. כמו 
בנושא  השונים  באתרים  שלטים  נתלים  כן 
המדריכים  שונות.  בשפות  בעבודה  בטיחות 
מחלקים כ- 3,000 אפודי מגן זוהרים לפועלי 
ליותר  נשלחים  בוקר  ובכל  בחינם  הבניין 
הקוראות  טקסט  הודעות  קבלנים    2,000 מ- 
לקבלנים לשמור על חיי אדם באתרי הבנייה.

יאיר קורן 

למען אברכי הכוללים ובני התורה בבני ברק: כמידי שנה התכנסו 
ב"ב  העיר  ראש  סגן  בלשכת  השכונות  ורכזי  הכוללים  נציגי  עשרות 
אליהו דדון בנושא שדרוג וייעול השרות לאברכים בהנחות בארנונה.

במהלך הכינוס קיבלו עשרות הרכזים ערכות מוכנות אשר מטרתם 
לסייע בזירוז תהליך בקשת ההנחה, כאשר כל נציג אחראי בכולל שלו 
ביטול  ובראשונה  בראש  למנוע  שנועד  דבר  הבקשות,  כל  את  ירכז 
ימנע  וכן  העיריה,  בניין  עד  לטרוח  יצטרכו  שלא  מהאברכים,  תורה 

עוגמת נפש מיותרת באם יחסרו טפסים מסוימים.
הערכות המוכנות יאספו ע"י שליח ללשכה, והלשכה תטפל בהסדר 
ההנחה ותשלח חזרה בדואר לביתו של האברך את הטפסים עם שובר 

תשלום.
אשר  הציבור  לפניות  הלשכה  על  מדדון  סקירה  שמעו  האברכים 
המוניציפליים,  הנושאים  בכל  התושבים  לכלל  ומסייעת  פועלת 
כמו"כ השתתפו בכינוס חברי הנהלת העיר, דרור בן אפרים, גדליהו 
ומנהל  יהודה טוויל,   נתן, אברהם פרטוש,  עו"ד בצלאל  בן שמעון, 

הלשכה יעקב זכריהו.

נאבקים בתאונות: מבצע אכיפה 
באתרי בנייה מסוכנים בעיר 

עשה למען תורתך 

משרד העבודה והרווחה יצא למבצע "מגן 
חיים" בבני ברק וסגר אתרי בניה מסוכנים 

ברחבי העיר

מנת  על  התכנסו  שכונות  ורכזי  כוללים  נציגי  עשרות 
לשדרג ולייעול את השרות לאברכים בהנחות בארנונה

דרעי בניחום אבלים



לפרטים נוספים:

mushlam.clalit.co.il
מוגש כמידע ללקוחות 

כללית מושלם.

* שווי ההטבה עד 600 ₪ בכפוף לתקנון מושלם פלטינום.

כללית אופטיק בבני ברק 
מתרחבת

 לקוחות כללית מושלם פלטינום,
 זכאים למשקפי ראייה או עדשות מגע חינם* עד גיל 18

גם בחנויות החדשות שהצטרפו לרשת ״כללית אופטיק״.

רח׳ ירושלים 8, בני ברק

אופטיקה
100פלוס  חדש!



בני ברק י"ג באדר תשע"ח 121028/2/18

יענקי קצבורג

ויז'ניץ: קריאת המגילה ביום רביעי בשעה 18:15. לאחר מכן קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב 
ה'פורים  22:15 בשילוב הצגת  21:00. הטיש בבית המדרש הגדול בשעה  אהבת שלום מהשעה 
שפיל' הצגה המשלבת מסר רוחני לצד מסר אקטואלי. תפילת שחרית בשעה 8:30. קריאת המגילה 
 20:30 בשעה  שישי  בליל  הטיש  עריכת   ,17:30 עד   13:00 מהשעה  היין  משתה   ,10:30 בשעה 

בביהמ"ד הגדול הזמני. ביום שישי עריכת הטיש לכבוד פורים דמוקפים בשעות הבוקר.
ויז'ניץ: האדמו"ר מויז'ניץ יערוך טיש ביום רביעי ליל פורים בשעה 12:00 בלילה, וביום חמישי 
טיש משתה היין בשעה 2:00 בצהריים, במוצאי פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 20:00 בערב 

בהיכל הטישים הגדול ברחוב שלמה המלך בב"ב בשילוב הצגה. יצוין כי 
ניתוח  שעבר  האדמו"ר  חולשת  עקב  יותר  קצרים  יהיו  זו  בשנה  הטישים 

בגב.
זוטשקא: בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים 14. קריאת 
בוקר.  לפנות   5:00 בשעה  התהילים  ספר  אמירת   .6:10 בשעה  המגילה 
תפילת שחרית בשעה 8:00, מנחה בשעה 15.00, עריכת טיש 'משתה היין' 

בשעה 19.00
לעלוב, ברחוב מנחת  הגדול  בבית המדרש  היין'  'משתה  טיש  לעלוב: 

יצחק בבית שמש ביום חמישי בשעה 7:00.
מכנובקא-בעלזא: מעריב וקריאת המגילה, קבלת קהל למשלוחי מנות 
מהשעה 13:15 עד 17:15, תפילת מנחה וסעודה, ולאחר מכן עריכת טיש 

'משתה היין' בהיכל הישיבה ברחוב השל"ה. 
נדבורנה: קריאת המגילה מיד לאחר זמן רבינו תם, תפילת שחרית בשעה 
8:00. לאחר המגילה יערוך האדמו"ר טיש משלוח מנות, טיש משתה היין 
יערוך האדמו"ר ביום חמישי בשעה 9:00 בערב, ביום שישי בבוקר יערוך 
בקרית  הטישים  בהיכל   ,11:00 בשעה  פורים  שושן  לרגל  טיש  האדמו"ר 

נדבורנה.
סאסוב: קריאת המגילה ביום רביעי בשעה 19:00 וביום חמישי בשעה 
10:30, קבלת קהל בין השעות 13:00 ל-15:00. טיש 'משתה היין' יתקיים 

בשעה 19:00 בבית המדרש הגדול בקרית ישמח משה בגני תקוה.
האדמו"ר  מעריב,  לאחר  מיד  פורים  בליל  המגילה  קריאת  סטריקוב: 

יערוך את טיש 'משתה היין' ביום חמישי. 
סלאנים: בבית המדרש ברחוב ברסלב 7. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, שחרית בשעה 7:00. 
קבלת קהל בין השעות 12:00 ל-13:00. טיש 'משתה היין' עד השעה 15:00. מנחה בשעה 17:00 

ומיד לאחר מכן עריכת הטיש.
סערט ויז'ניץ: בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה: קריאת המגילה לאחר מעריב, בשעה 
20:30 טיש  ובשעה   14:00 עד  8:30. קבלת קהל מ-11:30  22:00 עריכת הטיש, שחרית בשעה 

'משתה היין'.
פיטסבורג: קריאת המגילה לאחר תפילת מעריב. תפילת שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל בבית 
האדמו"ר מהשעה 12:00 ועד השעה 15:30. טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול 

בקרית פיטסבורג באשדוד.
את  קורא  האדמו"ר  תם,  רבינו  בזמן  מעריב  לאחר   - המתיבתא  בהיכל  המגילה  קריאת  צאנז: 
האדמו"ר  מחלק  התפילה,  לאחר  פורים,  טיש  ולאחריה  קהל  קבלת  מכן,  לאחר  כשעה  המגילה. 
משלוח מנות, עוגות ו'לחיים'. לאחר מכן קבלת קהל עד השעה 15:00 בצהריים. בשעה 17:00, 

תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן עריכת 'גילופין טיש' בהיכל המתיבתא.

בעולם הישיבות

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי יתפלל במעונו כמידי יום בנץ. לאחר מכן יקבל בביתו את ארגוני 
החסד, רבנים וראשי ישיבות, ומיד יסתגר בחדרו ללימוד כמידי שנה עד סעודת פורים. 

ברק מהשעה  בבני   17 ראב"ד  ברחוב  בביתו  קהל  יקבל  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 

11:00. תלמידי הישיבה נוהגים גם לעלות לבתי ראשי הישיבה הגרב"ד פוברסקי וחתנו הגרח"פ 
ברמן במהלך היום.

הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר מקבל קהל מיד אחרי שחרית בביתו ברחוב קושינר 17 בבני ברק 
עד מנחה. יצוין כי צפוי עומס אצל ראש הישיבה מאחר וכמה מראשי הישיבה לא מקבלים קהל 
השנה עקב אבל, מדובר בגאון רבי שמואל קלרמן, הגאון רבי אברהם יצחק לפקוביץ והגאון רבי 

ישראל סוקל.
ר"י סלבודקה הגר"ד לנדו מקבל קהל מיד אחרי שחרית עד מנחה בביתו, עם הפסקות קצרות 

של כ-15 דק'.
ר"י סלבודקה הגרמ"ה הירש מקבל קהל משחרית עד מוצאי החג בביתו למעט זמני התפילות 

בישיבה.
הגר"ח,  מרן  חמיו  לצד  המגילה  את  קורא  שטיינמן  שרגא  רבי  הגאון 
והשנה לא יקבל קהל עקב האבל על פטירת אביו מרן ראש הישיבה זצ"ל.

הגאון רבי איתמר גרבוז ראש ישיבת אורחות תורה לא מקבל כלל קהל 
אלא לומד בבית מדרש בעיר, ומגיע לסעודת החג אצל חמיו מרן הגר"ג 

אדלשטיין.
המשגיח הגר"ח מישקובסקי מקבל קהל מהשעה 11:15 בביתו ברחוב 

אליהו הנביא 1.
הגר"ש קניבסקי ראש ישיבות תפארת ציון וקרית מלך קורא את המגילה 
לציבור בתפארת ציון, ומקבל קהל כל היום בביתו ברח' ירושלים 39 בבני 
להגיע לקבלת  צפויים  ובוגריה  ציון  ישיבת תפארת  כי בחורי  יצוין  ברק. 
קהל של ר"י אוהל יוסף בקרית ספר הגאון רבי שמריהו הוניגסברג שהיה 

בעבר משגיח הישיבה, בביתו ברח' השל"ה 4.
בביתו.  הפורים  יום  כל  במשך  מקבל  מתתיהו  בית  ר"י  ויסבקר  הגר"ב 
לראשונה השנה בבית מתתיהו יתקיים טיש פורים במוצאי פורים דפרזים 
בהשתתפות רבני הישיבה עם תזמורת מורחבת והבעל מנגן משה וינטרויב.

מהשעה  ברק  בבני  השל"ה  ברחוב  בביתו  קהל  יקבל  ברגמן  הגרמ"צ 
רשב"י,  בישיבת  ב-13.00  מנחה  תפילת  לאחר   .12:30 עד השעה   10:00

ימשיך לקבל קהל במקום.
גאב"ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס לא מקבל קהל בפורים, בליל פורים 
יתפלל מעריב בבית הכנסת אוהל תמר שבראשותו, ובפורים בבוקר בבית 

ייצא  הנץ  אחרי  מיד  שבראשותו.  הגר"א  כנסת 
יגיע לסעודת  לתפילה במירון, לקראת השקיעה 

פורים בבית חתנו הרב אברהם יצחק לפקוביץ.
הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש ישיבת "עטרת 
ב"ב   3 מאיר  רבי  רח'  בביתו  יקבל  שלמה", 

מהשעה 10 בבוקר עד 12.
מוסדות  ראש  סורצקין  בער  רבי שלום  הגאון 
"עטרת שלמה", יקבל בביתו רח' רלב"ג 7 ב"ב, 

החל מהשעה 11 בבוקר עד 3 אחה"צ. 
"בית הלל",  ישיבת  ראש  מן  יוסף  רבי  הגאון 
יקבל בביתו רח' דמשק אליעזר 27, החל מהשעה 

11 בבוקר ועד 3 אחה"צ.
ישיבת  מראשי  מנחם  בן  מנחם  רבי  הגאון 
"תושיה" תפרח, יקבל בביתו רח' רמב"ם מושב 

תפרח, החל מהשעה 10 בבוקר עד שעת מנחה.
הגאון רבי אביעזר פילץ ראש ישבת "תושיה" 
רח'  תפרח  המושב  בגבעת  בביתו  יקבל  תפרח, 

רבינו תם, ביום הפורים החל מהשעה 4 אחה"צ.
מפני קוצר היריעה הרשימה היא חלקית בלבד.

והימים האלה 
נזכרים ונעשים
זמני קבלת הקהל אצל גדולי ישראל והטישים 

פרויקט אצל האדמו"רים בפורים דפרזים תשע"ח

מיוחד
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מאת: עוזי ברק

כמויות של נפצים וצעצועים מסוכנים נתגלו 
צוות  ע"י  סוחרים  אצל  אלו  בימים  והוחרמו 
מידע  בעקבות  ברק,  בבני  העירוני  השיטור 
שנמסר למשטרה עם פרסומן של מודעות ע"י 
עיריית בני-ברק והמשטרה על חומרת השימוש 
בחומרים אלו ועל הצורך ליידע את המשטרה 

או העירייה על כך.
בהמשך לישיבת ההערכות, 
חנוך  בראשות  מכבר,  לא 
ובריכוזו  העיר  ראש  זייברט, 
רמ"ט  דרנגר,  ישראל  של 
רה"ע, פועלים האגף העירוני 
שבהנהלת  ולפיקוח  לאכיפה 
והשיטור  מלכא  שלמה 
חדד,  יוסף  בהנהלת  העירוני 
מנהל המחלקה ובפיקוד פקד 
השיטור  מפקד  בעדני,  רועי 
תופעת  כנגד  העירוני במאבק 

וצעצועים  בנפצים  שימוש 
שהתקבל  מידע  ובעקבות  ומכירתם,  מסוכנים 
מסוגים  נפצים  ומכר  לעיר,  שהגיע  צעיר,  על 
שונים מרכבו וכמו"כ סיפק נפצים לפי הזמנות 
ע"י  ונעצר  למפגש  החשוד  זומן  טלפוניות, 
מבעוד  לו  שהמתין  העירוני  השיטור  צוות 
הועבר  עצמו  והוא  הוחרמה  הסחורה  מועד. 

למטה משטרת מרחב דן.

ימי  לקראת  יצא  זייברט  חנוך  העיר  ראש 
להורי  בקריאה  והשמחה,  החג  ימי  הפורים, 
לסייע  התושבים  ולכלל  לסוחרים  הילדים, 
והשימוש  מכירתם  למניעת  במאבקה  לעירייה 
אסונות  גרמו  שבעבר  מסוכנים,  בחומרי-נפץ 

ויגונות.
לבני-ברק  העירוני  לחוק-העזר  בהתאם 
צעצועים  של  מכירתם  או  ייצורם  אסורים 
מסוכנים, ונגד העוברים על חוק זה ניתן להטיל 
ביותר,  כבדים  כספיים  קנסות 
בנוסף להחרמתם של מוצרים אלו.

אלו,  בימים  שמתקיים  במבצע 
ושימשך ויורחב ביתר שאת בימים 
חריפים  צעדים  ננקטו  הקרובים, 
המסוכנים,  הצעצועים  מוכרי  נגד 
ונגד  כבדים  קנסות  עליהם  הוטלו 
חלקם נפתחו ע"י המשטרה תיקים 

פליליים.
דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
נתפסו  שעבר  בשבוע  כי  נמסר 
בבני ברק חשודים בני 18,19 תושבי 
רמת גן שהסתובבו בבני ברק והציעו למכירה 
צעצועים מסוכנים. הם עוכבו לחקירה בתחנת 

דן. בתום החקירה שוחררו בתנאים מגבילים. 
וצעצועים  נפצים  מכירת  על  דיווח  לצורך 
מסוכנים ניתן לפנות  למוקד המשטרה 100, או 

"106" – עירייה.

מאת: עוזי ברק

40 נהגי אמבולנס של איחוד הצלה סניף בני 
ברק התכנסו השבוע לערב התמקצעות מיוחד 
מעיני  הרפואי  המרכז  עבורם  שערך  ומרתק 
הישועה, וגם במטרה להיערך למבצע משותף 
של פינויים לאורך כל חג פורים ע"י תגבור צי 
תושבי  לטובת  הצלה  איחוד  של  אמבולנסים 

ב"ב בחג הפורים.
החג  מצוות  כידוע 
בהידור  לפעמים  נעשית 
מגיעים  וחלקם  רב 
איבוד  של  למצבים 
רפואיים  ומצבים  הכרה 
הניסיון  לאור  קשים. 
הוחלט  עברו  משנים 
ע"י איחוד הצלה ומעיני 
לכך  להיערך  הישועה 
צי  של  בתגבור  מראש 
אמבולנסים שיתנו מענה 
הפורים  חג  כל  לאורך 
השיכורים  כל  את  ויפנו 
אל  טוב  לא  שמצבם 
'מעיני  החולים  בית 

הישועה'.
החולים  בית  הנהלת 
הכריזו  הצלה  ואיחוד 

על תרגול בפורים של אר"ן משותף של צוותי 
שיתקיים  הצלה  איחוד  מתנדבי  יחד  המיון 
לאורך כל חג הפורים כאשר איחוד הצלה מצדו 
עם  נמרץ  טיפול  וניידת  אמבולנסים   4 יפעיל 
צוותים של נהגים וחובשים במשמרות לאורך 
משמעותית  יתגבר  החולים  ובית  הפורים  כל 
המפונים  כל  לקליטת  ויערך  המיון  צוות  את 

במתכונת אירוע רב נפגעים.

יו"ר 'איחוד הצלה' בעיר אפי פלדמן אומר 
שימקצע  חי  בתרגיל  "מדובר  עיתונות':  ל'קו 
בצורה  וישרת  כלל המשתתפים  את  יותר  עוד 
מיטבית ביותר את ציבור התושבים בני ברק".

כאשר  הנוכחים  הופתעו  הערב,  במהלך 
זייברט נכנס  חנוך  ברק,  בני  עיריית  ראש 
לאולם, הודה למתנדבי איחוד הצלה בני ברק 
על פעילותם המסורה במהלך השנה ובירך על 

שיתוף הפעולה.
בנוכחותם:  כיבדו 
רונן  ד״ר  המחלקות:  מנהלי 
ליבסטר מנהל המלר״ד, ד״ר 
מנהלת   - גלזר  אלכסנדרה 
מיון ילדים, ד”ר אורן אגרנט 
קרדיולוגיה,  אגף  מנהל   -
 - אולתיאנו  איואנה  ד”ר 
המנהל  לידה,  חדרי  מנהלת 
הרב  האדמיניסטרטיבי 
מנהל  יוסקוביץ,  יהושע 
אפי  פנחסי,  מיכאל  תפעול 
איחוד  סניף  ראש  פלדמן 
אלון  מר  ברק,  בני  הצלה 
רפואה  אגף  מנהל   - בסקר 
בנצי  מר  הצלה,  באיחוד 
- סגן פרמדיק ראשי  אייזנמן 
ובכירים  הצלה  באיחוד 

נוספים.
המרכז  מהנהלת  יוסקוביץ  יהושע  הרב 
הרפואי נעל בדבריו את הכנס ואמר: ״לאיחוד 
הצלה בני ברק ולמרכז הרפואי מעייני הישועה 
מתוך  לקהילה  עזרה  והיא  משותפת  מטרה 
הקהילה, מבלי לוותר על המקצוענות, האיכות 

והמהירות הנדרשת להצלת חיי אדם".
ערב  בארוחת  המתנדבים  סיימו  הערב  את 

עשירה ושי אישי לכל משתתף.

המשטרה עצרה חשודים במכירת נפצים

לראשונה: תרגיל אר"ן חי בעיר

מסוכנים,  ומוצרים  נפצים  לנערים  בב"ב  שמכרו  ר"ג  תושבי  חשודים  שני 
נעצרו לחקירה בתחנת משטרת 'מרחב דן'  בתום החקירה שוחררו בתנאים 

מקבילים ונפתח נגדם תיק פלילי  

בבית הרפואה 'מעיני הישועה' וארגון 'איחוד הצלה' נערכים לתרגיל 
אירוע רב נפגעים חי שייערך בחג פורים  צי אמבולנסים וניידת טיפול 
נמרץ יחד עם צוותי נהגים וחובשים יפעלו בעיר במשמרות לטובת פינוי 

בחינם, בדגש על שיכורים שנמצאים במצב חירום

 שוטר השיטור העירוני עם נפצים
וצעצועים מסוכנים שנתפסו

 מהכנס המקצועי שנערך

פורים אשתקד במעיני הישועה

חנות הדגל  
חליפות אוסטין 

ר“ח הרב קוק 4 פינת ר‘ עקיבא, בני ברק 

בקרוב... 
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ארי קלמן

סיפור  חשף   '10 ב'ערוץ  בערב  ראשון  ביום  שנחשף  תיעוד 
מטריד במיוחד, ועל פיו נערך תיאום מוקדם בין החוקר לשופטת 
לגבי הכרעתה, עוד לפני דיוני בית המשפט על הארכת מעצרם של 
נחקרי תיק 4000. על פי התיעוד, עו"ד ערן שחם שביט המייצג 
את הרשות לניירות ערך בדיוני בית המשפט, תיאם עם שופטת 

המעצרים רונית פוזננסקי-כץ.
מהתיעוד עולה כי לקראת דיוני בית המשפט כתב שחם שביט 
לשופטת שמכריעה האם העצורים יישארו במעצר או ישוחררו: 
ישוחררו  )שורר(  ועמיקם  )אלוביץ(  שאור  הנחמדות  "הבשורות 
פוזננסקי  השופטת  מופתעת".  תיראי  )מגבילים(.  בתנאים  מחר 
כץ השיבה: "אני מתחילה לעבוד על הבעה הולמת של הפתעה 

מוחלטת". 
שחם שביט המשיך: "סטלה )הנדלר( ואיריס )אלוביץ'( נבקש 
מחר ימים ספורים. יבקשו 3 את בהחלט אבל ממש בהחלט יכולה 
לתת יומיים". "אתה ממשיך לגלות לי הכל ואני איאלץ להראות 
המתווה  אולי  "אז  השופטת.  השיבה  מופתעת",  ממש  ממש 
לא  אך  הוסיפה,  מהמציאות..."  רחוק  כה  אינו  עליו  שחשבנו 
או  לי  לי בדם. כמעט הרביצו  "זה עלה  הסבירה למה התכוונה. 

עצרו אותי בלהב", השיב שחם שביט.
במערכת  לקיר  מקיר  גינויים  שורת  נרשמה  הפרסום  בעקבות 
הפוליטית. סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ישראל אייכלר, הגיב: "הנשיא 
הרצוג כבר היה מתריע מפני מעצרי שווא שבסופם אין הרשעה 
מופתע  לא  אני  למה  מפשע.  חפים  אנשים  של  חירותם  ונשללה 
תמיד  שווא?  במעצרי  לשופטים  חוקרים  בין  הציני  מהתיאום 
ידענו ש'שלטון כנופיות החוק' הם ציידי אדם. כי 'מקום המשפט 

שמה הרשע". 
הוא מסיים ואומר: "הפעם כל 'שומרי הסף' מתחפשים לכבוד 

פורים במסכות בגתן ותרש ה'מופתעים'. יש עדיין למישהו ספק 
ומשפטית  משטרתית  תקשורתית  הפיכה  כאן  שמתחוללת  בכך 

משולבת להפלת הממשלה?!"
ח"כ בצלאל סמוטריץ' הגיב: "הצעדים המידיים שעל המערכת 
לנקוט הם בראש ובראשונה להשעות באופן מיידי גם את השופטת 
וגם את החוקר. לשחרר באופן מיידי את כל המעורבים, אי אפשר 
לקחת סיכון ולו קל שבקלים שחירותם של אנשים נשללה מהם 
שלא בהליך תקין. לאחר מכן יהיה צריך לברר את העניין הזה עד 

תום וכנראה להדיח את המעורבים." 
יואל חסון צייץ  יו״ר סיעת המחנה הציוני ומרכז האופוזיציה 
בחשבון הטוויטר:  ״ אמון הציבור במערכת המשפט הישראלית 
הוא קודש הקודשים. הזכות להליך הוגן של כל חשוד היא הבסיס. 

גם החוקר וגם השופטת צריכים לסיים תפקידם עוד הערב!"
מול  כאן  "אי אפשר לקבל את מהלך הטיוח הענק שמתרחש 
עינינו", תקף השר יריב לוין, "זהו הליך שמהווה זיהום החקירות 
וזיהום ההליכים. גם ההודעה של שקד וחיות אין אלא לקרוא לה 
המשטרה  של  פלילית  לחקירה  במקום  עבר  הנושא  שבה  טיוח, 

לבדיקה של נציב תלונות".
לוין הוסיף ואמר: "במצב שבו היה צריך לקיים מעצר מיידי 
יש  כאן   - חקירה  שיבוש  למנוע  כדי  הזה  בעניין  החשודים  של 
באמת מקרה כזה. צריך לבדוק שזה לא מקרה יחיד. אני לא רוצה 
להעלות בדעתי מה יתברר אם חס וחלילה אם זו הייתה התנהלות 

קבועה באולמה של אותה שופטת".

"התנהלות עניינית"

שעות  במשך  שני     ביום  נחקרו  השניים  הפרסום  בעקבות 

ארוכות, השופטת הודיעה מיד עם פרסום התיעוד כי היא יוצאת 

לחופשה עד לסיום הבירור.

ראשונה  בתגובה  מסר  הסערה,  בעין  שנמצא  שחם  החוקר 

שחם-שביט  "עו"ד  סבוראי:  עודד  עו"ד  פרקליטו  באמצעות 

הוא משפטן מקצועי, הגון וערכי, המבצע את עבודתו במסירות 

פוזננסקי-כ"ץ  השופטת  מול  התנהלותו  כל  מלאה.  ובנאמנות 

הייתה עניינית ובמסגרת המקובלת והלגיטימית של רשות חוקרת 

שופטים  מול  להתנהלות  דומה  שאינה  מעצרי-ימים,  שופט  מול 

במשפט עצמו". 

"בניגוד לרושם השגוי שנוצר החל מהפרסום אמש, עו"ד שחם 

לימי המעצר  ביחס  את השופטת, שגישתו המתונה  עדכן  שביט 

 - בדיונים  השופטת  שהביעה  הדברים  את  התואמת   - לחשודים 

קנתה לה אחיזה בצח"מ )צוות חקירה מיוחד א.ש(. עוד הוא מסר 

לשופטת כי הוא שמח לבשר לה שבעוד דקות ספורות היא תקבל 

לשחרר  החליטו  כי   ,433 להב  חוקרי  לצח"מ,  מעמיתיו  הודעה 

שניים מהחשודים". 

נתניהו  ומקורבי  במשק  בכירים  נעצרו  'בזק'  בפרשת  כזכור 

החדשות  ואתר  'בזק'  בעלי  אלוביץ  שאול  עם  שהיטיבו  בחשד 

'וואלה' בתמורה לסיקור אוהד ומחבק לנתניהו ולמשפחתו. יחד 

מנכ"לית  ובנו,  ביום שני שעבר אשתו  נעצרו  אלוביץ  עם שאול 

ניר  'בזק' סטלה הנדלר, שלמה פילבר מנכ"ל משרד התקשורת, 

חפץ יועצו של משפחת נתניהו וחשודים נוספים, מעצרם הוארך 

עד  הוארך בשנית  וביום חמישי  ליום חמישי  עד  בתום חקירתם 

ליום שני.

 "תהיי מופתעת"

דרמה בתיק 4000: החוקר והשופטת תיאמו מעצרים
התכתבות בין חוקר הרשות לניירות ערך ושופטת בית משפט השלום בתל אביב מעוררת סערה, אחרי שהשניים 
תיאמו ביניהם את המשך מעצרם של עצורי תיק 4000 • 'תהיי מופתעת' כתב החוקר לשופטת • השניים 

נחקרו אמש, והשופטת הודיעה כי לא תתעסק בתיקי בזק • תגובות זועמות במערכת הפוליטית

ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר naomi.org.ilמ

לתרומת מתנות לאביונים שיחולקו בו ביום התקשרו:
תורמים לחסדי נעמי ומשמחים יתומים ואלמנות בפורים!

1-800-677-777
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צילום: בעריש פילמר



 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

zoreftami@gmail.com 

שדי חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

?!נשתנהמה
 הפסח הזה מקבלים מתנות

מעבד מזון שואב אבקטוסטר אובן

מיקרוגל דיגיטלי כיריים מגהץ קיטור

ר 40 ליטר
ר   1500 וואט

 קערה 3.5 ליטר
 ר700 וואט

ג4 להבות 
מבערי           איכותיים

לחץ 4.2 בר 
 הספק מרבי 2135 וואט

ר   25 ליטר
 W900       

ל1400 וואט
מיכל 21 ליטר

SABAF

תנור דו תאי  
נרוסטה/לבן   
שרות אלקטרה   

 שקלים 1890 רק ב-

1,500 שקלים ומקבלים מתנה לבחירתכם  קונים מוצר חשמלי מעל 
רשימת המתנות המלאה בסניפי הרשת

מוצר השבוע
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יענקי קצבורג

ניצחו אראלים את המצוקים: מעט לאחר חצות ליל שבת 
שמואל  רבי  הגאון  מרן  התורה'  'מעלות  ישיבת  ראש  נפטר 
נפוצה הבשורה המרה ברחבי  זצ"ל. במהלך השבת  אוירבך 
ברחבי  השמועה  התפשטה  השבת  צאת  ועם  ירושלים 
למחרת,  שיצא  ההלוויה  במסע  השתתפו  רבבות  התפוצות. 
חסד  שערי  בשכונת  מדרשו  מבית  בבוקר,  ראשון  ביום 

בירושלים לבית העלמין בהר המנוחות.
המשיך  אולם  זצ"ל,  הגר"ש  נחלש  האחרונה  בתקופה 
בסדר יומו הרגיל, שקד על תלמודו וקיבל את תלמידיו לעצה 
והישיבות  התורה  מוסדות  בראש  עמד  ובמקביל,  ולברכה, 
הסוכות  מחג  החל  דרכם.  את  וכיוון  נשיאותו  תחת  שהיו 
האחרון אמר למקורביו כי הוא חש שהוא זקוק לרחמי שמים 

מרובים, וביקש מהם להתפלל בעבורו. 
בדלקת  שלקה  לאחר  החולים  בבית  אושפז  כחודש  לפני 
כעבור  בליבו.  לצנתור  דחוף  צורך  נוצר  אך בהמשך  ריאות, 
כמה ימים הוא שוחרר אך נחלש מאוד, ביום רביעי האחרון 
התקשר למקורבו יו"ר 'מגן לחולה' הרב בנימין פישר ושאל 
לברך  ויוכל  הקשה  הצנתור  מן  החלים  שכבר  נחשב  האם 

'הגומל'. הרב פישר השיב כי יש להמתין זמן נוסף. 
אמר  שבת  ובליל  ברע,  הגר"ש  מרן  חש  שישי  ביום 
יוכל  כי הוא חש שלא  ימינו הרב דוד בידרמן  ויד  למקורבו 
להגיע לקריאת "זכור" - קריאה אותה נהג לקרוא בעצמו מידי 
ומתנדבי  זצ"ל  מרן  התמוטט   23:00 השעה  בסביבות  שנה. 
איחוד הצלה טיפלו בו וביצעו כמה החייאות. האמבולנס של 
מד"א היה בדרכו להדסה, אך בשל המצב הקשה נכנס עמו 
לשערי צדק, שם החזיר את נשמתו בטהרה ליוצרה שעה קלה 

לאחר מכן. 
כאמור, במהלך השבת פשטה השמועה בירושלים ואלפים 
ובין  צדק,  שערי  החולים  ולבית  חסד  שערי  לשכונת  הגיעו 
השאר הגיע אחיו, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שצעד רגלית 

מביתו בבית וגן. 

מסע ההלוויה

מדרשו  מבית  שיצא  ההלוויה  במסע  השתתפו  המונים 
בשכונת שערי חסד, במהלכו ספדו אחיו הגאונים רבי עזריאל, 
רבי אברהם דב ורבי מרדכי אוירבך, וכמו גם: הגאון רבי צבי 
פרידמן, הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, הגאון רבי ישראל 
יצחק קלמנוביץ, הגאון רבי צבי וידר, ונאמנו ויד ימינו הרב 

יוסף פטרוב.
"היה  ואמר:  בהספדו  פתח  טבריה  אב"ד  הגרא"ד  אחיו 
שמן זית זך, פטיש החזק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, הוא 
כל  את  ספג  הוא  אבל  רחוק  היינו  אנחנו  הפרש,  הוא  הרכב 
החיצים, הוא לא נלחם לעצמו אלא נלחם למען כלל ישראל, 

בלי חשבונות, האמת שבו בערה, פעל במסירות נפש".
הגר"צ פרידמן אמר בהספדו: "איש יהודי היה ר' שמואל 

ולא  יכרע  לא  בפרץ,  שעמד  היחידי  זלמן,  שלמה  ר  בן 
ישתחווה, לחם נגד הגזירות". עוד אמר הגר"צ בדבריו כי יש 
להמשיך בדרכו הטהורה וציין כי "אם היו שואלים אותו היה 
הגאונים,  גאון  היה  הוא  אבל  כלל,  אותו  אומר שלא לשבח 
'כל רז לא אניס ליה', שום דבר לא הפתיע אותו, ראינו את 
זה בכינוסים של הרבנים, כל הנושא שידברו - הוא ידע. את 
כל המקורות, ראשונים ואחרונים, הכל הוא ידע, מי ייתן לנו 

תמורתו".
תורה אמר בהספדו:  קול  ישיבת  דויטש מראשי  הגרב"ש 
שכולנו  כמו  מבריסק,  הרב  למרן  מיוחדת  קרבה  לו  "הייתה 
יודעים, מעשים שהיו לו עם הרב מבריסק. מרן ראש הישיבה 
רבינו הרב שך סמך עליו בכל הדברים, שהייתה איזו בעיה 
הוא  איתו,  להתייעץ  חייב  הוא  לירושלים,  לבוא  ביקש  הוא 
בכל  עליו  סמך  זצוק"ל  אלישיב  הרב  מרן  אתו.  לדבר  אהב 
הדברים, בכל ענייני הקדושה, היה קשה לנתק אותו מהגמרא 
ועבודת  תורה  תורה,  היה  ציבור, האהבה שלו  צרכי  בשביל 
לעסוק  צריך  שהיה  פעם  בכל  שלו.  החיים  היה  זה  השם 
בענייני ציבור זה היה בשבילו מסירות נפש. התפלאנו תמיד 
איך הלב מחזיק, עכשיו נדם ליבו בגלל הצער הגדול שהיה לו 

בגלל הגזירות, פלא שהחזיק מעמד חמש שנים".
עטרת  "נפלה  בהספדו:  אמר  שטרנבוך  הגר"מ  הראב"ד 
נפלא, שר  גאון  נאבד מאתנו  כי חטאנו,  לנו  נא  אוי  ראשנו, 
בקדושה  חי  שהיה  במידות,  גאון  ד',  ועובד  צדיק  התורה, 
בגבורה...  ד'  מלחמת  ולוחם  חסד  בעל  והיה  נעוריו,  מימי 
בלא  נשארו  ישראל  כלל  הארץ.  מן  חסיד  אבד  לדבר,  קשה 
אבא! אנו מבקשים ממנו לסייע לנו מהשמים, שהרי צדיקים 
כימי  וכמו שנאמר   - נמשך בשמים הכוח שהיה להם בארץ 

השמים על הארץ".
"'שבת משוש  נפרד:  אויערבאך  עזריאל  רבי  הגאון  אחיו 
כשהגיעה  קודש  בשבת  להיפרד.  אפילו  הספקנו  לא  לבנו', 
הבשורה והלכנו לבית החולים, ראינו 'ויתהלך את האלוקים 
עטרה  ראשנו'.  עטרת  'נפלה  אלוקים'.  אותו  לקח  כי  ואיננו 
התפילות  ד'.  עבודת  של  שמים  יראת  של  עטרה  תורה,  של 
שלו הלא היו בגדר של עמודא דצלותהון של ישראל. עטרה 
של הרבצת תורה, של לדאוג לאלמנות ויתומים. 'גלה כבוד 
בטרם  נער  היה  כשעוד  האלוקים'.  ארון  נלקח  כי  מישראל 
היותו לאיש כבר התנכר בגדלותו, בוצין מקטפיה ידיע, כבר 
עליה  ונתעלה  עלה  לאיש  היותו  ומאז  גדולתו.  את  ראו  אז 
אחר עליה. ש"ס בבלי ירושלמי וכל חדרי תורה, גדול בנגלה 
גדול בסוד. המסירות שלו לתלמידים זהו 'ושננתם לבניך אלו 

התלמידים', כפשוטו".
הגאון רבי צבי וידר, רב שכונת קרית יובל, ספד: "כשרב 
בהם.  התחלקו  ותלמידיו  מעלותיו  את  השאיר  הוא  נפטר 
היית איש אשכולות שהכל בו. העמדת תלמידים גדולי ראשי 
הישיבות, גדולי הפוסקים, גדולי הקבלה וגדולי מוסר. גדולי 
לפי מה שהוא.  אותו  רוממת  אחד  כל  בך.  היה  הכל  תפילה 
על  אותם  ולרומם  ואחד  אחד  כל  של  לנעלות  לחדור  ידעת 
כל המעשים". בסיום הודה למקורבו "הגאון האדיר ר' יוסף 
פטרוב, ולמשמשיו כבניו ר' ישראל ויזל, ר' דוד בידרמן והרב 

מרדכי יפה שהיו לבניו ממש".

מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל
בליל שבת בשעה 00:30 הסתלק לישיבה של מעלה מרן הגר"ש 
אוירבך זצ"ל והוא בן 87 בפטירתו • כיהן עשרות שנים כראש 
ישיבת מעלות התורה • המונים השתתפו במסע ההלוויה שיצא 
ביום ראשון בבוקר מבית מדרשו בשערי חסד להר המנוחות - 
שם נטמן לצד רעייתו הרבנית רחל ע"ה • וַיָָּמת שְׁמוֵּאל וַיִּקְָּבצוּ 

ָכל יְִשָׂרֵאל וַיְִּספְּדוּ לֹו
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המיטה  אחרי  הרבבות  קהל  נהר  ההספד  דברי  סיום  עם 
במשך שעה ארוכה במסלול ההלוויה עד להר המנוחות, שם 

נטמן סמוך לרעייתו הרבנית רחל אוירבך ע"ה.

תולדותיו

בירושלים  חסד  שערי  בשכונת  נולד  זצ"ל  הגר"ש  מרן 
פוסק  מרן  אביו  של  בכורו  כבנו  תרצ"ב,  הכיפורים  ביום 
הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, ראש ישיבת 'קול 
תורה', ולאמו הרבנית חיה רבקה ע"ה לבית רוחמקין. הסנדק 
זי"ע,  בבריתו היה הרה"ק רבי מנחם נחום מרחמסטריווקא 

וככהן בפדיון הבן שימש הגרא"י הכהן קוק זצ"ל.
למאוד  עד  המופלגת  בשקידתו  נודע  ילדותו  משחר 
גילו  והתמדתו בתורה הייתה לשם דבר, כאשר הילדים בני 
התלמוד  בחצר  למשחקים  יצאו  חיים'  'עץ  תורה  בתלמוד 
תורה, המשיך הוא ללמוד, עד שכבר באותם ימים הכל ניבאו 

לו גדולות ונצורות. 
'שערי  בשכונת  גם  אלא  שמו,  נודע  חיים'  ב'עץ  רק  לא 
חסד' בה גדל וצמח, ידעו הכל להצביע על עלם החמודות, 
זלמן, אשר מלבד התורה  בנו הבכור של הגאון רבי שלמה 
אין לו שום חיות, ובוודאי יצמח ויפרח לאחד מגדולי התורה 

שבדור ויעמיד תלמידים רבים לשם ולתפארת. 
ושקידתו  בישיבה,  ללמוד  ועלה  תורה המשיך  מהתלמוד 
והתמדתו בתורה גברה ביתר שאת וביתר עוז, והיה למופת 
חייו,  כל  משוש  הקדושה  התורה  אשר  צעיר  לנער  ודוגמא 
וממנה שואב את חיותו. בשנים אלו התקרב לראש הישיבה 
מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהראה לו חביבות 

מיוחדת וראה בו בחיר תלמידיו. 
בבחרותו הוא נודע בגאונותו ובשקידתו העצומה, כאשר 
את משוש חייו מצא רק בעמל התורה, ושמו של הנער נודע 
בעולם הישיבות כאחד מגדולי המתמידים אשר עיר הקודש 

ירושלים התברכה בהם. 
בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית רחל ע"ה, בתו של 
פקשר  אליעזר  פנחס  רבי  ירושלים  אנשי  מגדולי  הרה"ח 

זצ"ל, אחרי החתונה התגוררו בני הזוג ברחוב גשר החיים. 
עוד בשנות תש"כ המוקדמות, בהיותו אברך צעיר לימים, 
מונה לכהן כראש ישיבת "שם עולם" אמשינוב, שם הרביץ 
בין  נמנה  אף  מאמשינוב  והרבי  תשכ"ח  שנת  עד  תורה 

תלמידיו בישיבה.
רבי מרדכי אליפנט  בידי הגאון  שנים לאחר מכן התמנה 
לר"מ בישיבת איתרי עד לשנת תשל"ז, בהמשך כיהן תקופה 
קצרה כר"מ בישיבת 'קול תורה' בשכונת בית וגן בירושלים 
ונשא במספר משרות תורניות נוספות, עד לשנת תשמ"ב, או 
ועד  ומאז  בירושלים,  התורה'  'מעלות  ישיבת  את  הקים  אז 
עליון  בקשר  ולתלמידיה  לישיבה  קשור  היה  האחרון  יומו 

דאורייתא בל ינתק.

עם גדולי ישראל

וראש  גאב"ד  עם  בשכנות  גר  היה  ארוכה  תקופה  במשך 
מרן  של  בניו  זצ"ל.  שניאורסון  הגרב"ש  טשעבין  ישיבת 
כי אביהם היה מעיר אותם באמצע  זצ"ל מספרים  הגרב"ש 
הלילה בכדי שישמעו את קול התורה המתוק הבוקע מביתו 
של מרן הגר"ש זצ"ל, והגר"ש בדרשותיו נהג להזכיר בחרדת 

קודש את הגאון מטשעבין זצ"ל.
רבי  הירושלמי  להגאון  רבות  להתקרב  גם  זכה  בילדותו 
פעמים  זכה  כן,  כמו  חסד.  שערי  בשכונת  זצ"ל  בהר"ן  דוד 
זי"ע  רבות להיכנס לפני-ולפנים לביתו של מרן החזון איש 
ולעלות בפניו סוגיות וענייני  תורה והלכה. עדי ראיה סיפרו 
לו  והעניק  מיוחדת,  בחביבות  אליו  מתייחס  היה  שהחזו"א 

מלא חופנים תורה וחכמה.
זי"ע,  מבריסק  הרב  מרן  של  בצלו  רבות  להיות  זכה  כך 
עמו  למד  זצ"ל  סולובייצ'יק  מאיר  רבי  הגאון  שבנו  לאחר 
בישיבת 'עץ חיים', והוא אשר פתח את דלתו של אביו הגדול 
לפניו בכל עת מצוא, ומרן הרב מבריסק זי"ע היה משתעשע 
עמו ומפליא את גאונותו ובקיאותו הרבה בכל מכמני התורה. 
קשר מיוחד היה לו גם עם מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע, 
'דבר שמואל'  ספרו  את  עולם  לאור  להוציא  לו  הורה  שאף 
ראש  מרן  עם  לו  היה  ביותר  קרוב  קשר  אהלות.  מסכת  על 
אחר  לערער  "אין  עליו  שכתב  זצ"ל,  שך  הגרא"מ  הישיבה 
בורדיאנסקי,  הגרי"י  המשגיח  של  לספרו  בהסכמה  דבריו" 

וכן עם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל
גם מרן ראש הישיבה הגראי"ל העריכו עד למאוד וביקר 
בביתו בשערי חסד מספר פעמים ואף תמך בצירופו למועצת 
בנושא חוק  והתחשב בדעתו  ולועד הישיבות  גדולי התורה 

טל.
היה מכנה  זצוק"ל  הגרש"ז  הדור  פוסק  מרן  נודע שאביו 
החורף  מלילות  באחד  זה  היה  שמואל'.  'אבוה  עצמו  את 
אברהם  הרב  העצמאי  החינוך  יו"ר  ישב  עת  הירושלמיים 
הגרש"ז  הדור  פוסק  מרן  דודו  של  במעונו  לייזרזון  יוסף 
אויערבאך זצ"ל ושוחח אתו. במהלך השיחה השתמש הרב 
לייזרזון כהרגלו בכינוי ה'פעטער', הדוד. לפתע התנער רבי 
אמוֹר  הפֶעטֶער,  לומר  לך  "למה  ברגש:  ואמר  זלמן  שלמה 
'אבוה דשמואל', והרי אביו של רבי שמואל אני... אבא של 
הוא  ומהו?  מיהו  בני  רבי שמואל  יודע אתה,  רבי שמואל! 
מהיחידים שהכרתי בחיי שמונח בכל רגע ורגע בכל סוגיות 
מהיחידים  הוא  עוקצין...  ועד  מברכות  לעומקן,  הש"ס 
בעמק  התורה  פינות  בכל  נושא  בכל  אתו  לדבר  שאפשר 
העיון... אבוה דשמואל אני". וכשאמר את הדברים קרנו פניו 

באור יקרות.
הרב לייזרזון מאשר את הסיפור בשיחה עם 'קו עיתונות' 
ומוסיף כי תחושתו הייתה במוצאי השבת כפי התחושה שחש 
בהסתלקות מרן החזון איש זי"ע, שנפטר בחטף בליל שבת 

בעיצומה של המערכה על גיוס בנות. מי ייתן לנו תמורתו.

מרן הגר"ש אוירבך זצ"ל
צילום: בעריש פילמר
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בעל הפיצה תומך בלסרי

הכישלון: אי החלפת שלט

סערת התנים

אשדוד

חיפה

תל אביב

ראש עיריית אשדוד הד"ר יחיאל לסרי, יכול 
אחרי  פניו,  על  חיוך  ולהעלות  לרווחה  לנשום 
תקופת קשה בה ספג מתקפות מבית ומהלומות 
בעל  ניזרי,  אושרי   – הסיבה?  תקשורתיות. 
חד  תמיכה  על  הודיע  איטליאנו'  'פיצה  החנות 

משמעית במועמדותו לראשות העיר.
ניזרי מנהל את אחת מחנויות האוכל  אושרי 
הגדולות באשדוד, והפך גם למעין פעיל חברתי, 
לאחר שהקים 'ארגון עסקים עירוני – אשדוד', 
המנסה לשפר את כוחם של בעלי העסקים מול 

הספקים הגדולים והבנקים.
שתכנית  לאחר  עלתה  אושרי  של  קרנו 
תכנית  הקדישה  'המערכת'  התחקירים 
לניסיונותיו, ואפילו שר הכלכלה אלי כהן מיהר 
להגיע לחנות הפיצה על מנת להתרשם. על פי 
אתרים מקומיים, אושרי "נחשב לאחד מחסידיו 
כאמור,  אבוחצירא".  מאיר  הרב  של  הגדולים 
העיר  בראש  תמיכתו  על  ניזרי  הודיע  השבוע 

לסרי.

פרסמה  חיפה,  עיריית  במועצת  חד"ש  סיעת 
את  מונה  היא  בו  מיוחד,  פרוספקט  השבוע 
במהלך  חבריה,  של  הכישלונות  ואת  ההישגים 
שלא  הדברים  רשימת  בין  הנוכחית.  הקדנציה 
'עין  שכונת  נמצאת  להשיג,  הסיעה  הצליחה 
הים' במערב העיר, שם דורשת הסיעה להוסיף 
לשלט  ג'מאל'  'ואדי  המקורי  השכונה  שם  את 

הקיים.
בעיריית  נציגים  בשני  מחזיקה  חד"ש  סיעת 
עאבדי- ערין  וגב'  אסעד  סוהיל  ד"ר  חיפה; 
זועבי. יו"ר הסיעה, סוהיל, כיהן עד לפני תקופה 

כסגן ראש העיר, והגיע להישגים נאים.
שעדיין  הדברים  את  הציגה  הסיעה  כאמור, 
כדרישה  תציג  ושאותם  לקדם  הצליחה  לא 
קואליציונית, ביניהם "ריבוד הכבישים בשכונת 
ואדי   – הנכון  השכונה  שם  והוספת  הים  עין 

ג'מאל – בערבית, לשלט הקיים כיום".

בתופעת  מאבקה  במסגרת  לגמרי:  אמיתי 
הוציאה  העיר,  ברחבי  שמסתובבים  התנים 
לתושבים,  הנחיות  אביב  תל  עיריית  השבוע 
מזון  לבתים  מחוץ  להשאיר  לא  רצוי  לפיהן 
הודעת  נגד  זעם  בחמת  שיצא  מי  חיים.  לבעלי 
לדיאנסקי,  ראובן  המועצה  חבר  הוא  העירייה 
ההודעה  כי  שכתב  ירוק',  'מהפך  מפלגת  ראש 
בדבריו  ידיעתי".  ו/או  הסכמתי  "ללא  פורסמה 
מעורר  רחוב  חתול  של  תמונה  צירף  אליהם   -
חתולי  האכלת  ברור,  "שיהיה  כתב:   – חמלה 

רחוב היא פעילה אנושית, מבורכת וחשובה".
התל  הפוליטיקה  בשמי  הפציע  לדיאנסקי 
אביבית בבחירות 2008, אז רץ בראשות מפלגת 
בישראל  היחידה  המפלגה  לחיות',  'לתת 
בעלי  זכויות  על  הגנה  היה  העיקרי  שמצעה 

חיים. המפלגה זכתה לכ-7,000 קולות.
לקראת הבחירות האחרונות, כינס לדיאנסקי 
עם  סיעתו  איחוד  על  והודיע  עיתונאים  מסיבת 
'מועצת  את  הקים  אף  הוא  הירוקה'.  'התנועה 
השר  היה  ביניהם  המפלגה,  של  המומחים' 
שיתוף  למרות  )'שינוי'(.  פורז  אברהם  לשעבר 
הפעולה וריכוז הכוחות, המפלגה זכתה במקום 

בודד בלבד.

תם עידן: ראש העיר נמחק מההיסטוריה

מי היה ראש העיר הקודם?
אילן דוקרקר: הספקתי לשכוח.

אבי שוקרון: עידן.
אבנר כהן: קריספל...?

שנייה,  להיזכר,  לי  תן  שנייה  אשר:  אברהם 
כהן, עידן...

קדימה.  ו...  כהן: מסיים ברכת המזון,  חיים 
"שכחתי את השם שלו, לא שאני לא זוכר, נו, 
בעיתון,  זה  עליי אחרי  רוצה לצחוק  אה, אתה 
להגיד הנה, הם לא יודעים... שכחתי את השם 

שלו".
אורן אפל: צביקה כהן.

בתיה, סדרנית: קריספל.
והתשובה הנכונה היא – יצחק עידן.

תן שמות של חברי מועצה שאתה זוכר.
בדיוק  אותי  תפסת  גרוסברד,  אילן: 

בסידורים... ישי קליין, קריספל, אבי דיין.
אבי: קריספל, גרוסברד ודיין.

אבנר: אין לי מושג, אני לא תושב העיר, אני 
נהג פה.

אברהם: קריספל.
חיים: לא מכיר אף אחד.

אורן: צברי, קריספל וגרוסברד, זה שאחראי 
על התחבורה.

לוי הוא  ישי  גוגל.  בתיה: שנייה, אני עושה 
חבר מועצה? ישי קליין.

עיריית  של  לתפקוד  נותן  אתה  ציון  איזה 

אלעד, בין 1-10?
 ,10 אברהם:   ,8 אבנר:   ,9 אבי:   ,10 אילן: 

חיים: 10, אורן: 10, בתיה: 10.
שהיית  אחד  דבר  תן  עיר,  ראש  היית  אם 

משנה בעיר.
הצעירים  לזוגות  הבנייה  את  להרחיב  אילן: 

שחיים בתנאים קשים.
אבי: שתהיה אחדות, שנהיה יחד, שר' חיים 
קנייבסקי ייכנס לפה, שיגיד עכשיו אפשר לגור 

פה.
וגנים,  ספר  בתי  ליד  חנייה  מקומות  אבנר: 

כמעט ואין.
אברהם: הנחות בארנונה.

הוא   - העיר  לראש  אמרתי  אחד  יום  חיים: 
יציאה מרחוב  יש   - הרי עשה את כביש פרוש 
עוד  לו  ויש  עבודה  ימים  שלשה  אבטליון, 

יציאה, זה רעיון, לא פאשלה.
אורן: הייתי משנה את הקדנציה לעשר שנים, 

מה שטוב צריך להמשיך אותו.
קניונים  דלק,  תחנת  שמה  הייתי  בתיה: 

ומרכזי קניות, שיהיה יותר עיר.
מבין  העיר,  לראשות  בוחר  היית  במי 
צורי  פרוש,  ישראל  הבאים;  המועמדים 

קריספל, צביקה כהן או אבי שטרן?
לעיר  הרבה  הכי  שנתן  במי  פניו,  על  אילן: 
פרוש,  אבנר:  פרוש,  אבי:  פרוש,  ישראל   –
את  אוהב  חיים:  פרוש,  פרוש  פרוש  אברהם: 

כולם רוצה את פרוש.
נכון  לא  זה  אישי,  משהו  זה  בחירה  אורן: 
כללי,  באופן  אבל  העיתון  גבי  מעל  לחשוף 
ופני  הציבור  טובת  זה  שאקח  המידה  אמות 

העיר.
בתיה: נשארת עם פרוש.

להסיע  שזכית  מפורסם  הכי  האיש  מי 
במונית?

ושר  וויז'ניץ,  מנדבורנה  האדמו"רים  אילן: 
הביטחון ליברמן שסייר פה בגבולות העיר.

אבי: האדמו"ר מנדבורנה והרב רוז'ין.
אבנר: יש פה הרבה רבנים, לא זוכר שמות.

אברהם: הרב גרוסמן.
לקחתי  מונית.  נהג  שנה   43 כבר  אני  חיים: 
את ראש העיר, את צביקה כהן, יותר מזה לא. 
רבנים לקחתי כל מיני, הרב בן דוד הוא קליינט 
בפרסום,   1 מספר  הוא  לי  נראה  שלי.  קבוע 

שהוא מפורסם באלעד.
בחברת  אבל  הספציפית  במכונית  לא  אורן: 
ההסעות שאני שייך אליה, ראש העיר גם נסע. 
שר הפנים וכל השרים שהגיעו לבקר באלעד – 

נסעו במכוניות שלי, 'אלעד לעד'.
בתיה: ראש העיר.

'דרך  חברות  וסדרנית  מנהלי  לנהגי,  תודה 
צדיקים' ו'אלעד לעד', על כנות ומתיקות.

אלעד
נהגי אלעד שכחו את ראש העיר לשעבר, ומעניקים לישראל פרוש את הראשות ביותר מ'רוב סורי' 
• עוד בחכמת המוניות: איזה חברי מועצה הכי מוכרים, הסדרנית שרוצה קניון, הנהג שמחכה 

למרן שר התורה, והנהג של האדמו"רים ושל שר הביטחון

מדור  לפניכם  מגישים  אנחנו  שבוע,  מדי 
ובועט.  נשכני  רציני,  כבד-ראש,  מוניציפאלי 
של  בקדקודים  בו  נעסוק  אנחנו  תמיד 
בצמרות  אומרים  מה  החרדית,  הפוליטיקה 
הערים,  ראשי  של  התכניות  מה  המפלגות, 
העסקונה  במרתפי  נרקמים  דילים  איזה 
התנועות  אנשי  שמקדמים  המהלכים  ומהם 

הקדושות.
אבל תגידו, אחת ולתמיד, לא מעניין אתכם 
לדעת מה חושב העם? לא הגיע הזמן להקשיב 
לרחשי לב הציבור? את מי הקהל היה מעדיף 
מבין  שמות  איזה  העיר,  במועצת  לראות 
בכלל  מוכרים  חיינו  את  שמנהלים  האנשים 

מהניהול  הרצון  שביעות  מידת  ומה  בשטח, 
העירוני?

כמו  אין  לעם,  לרדת  רוצים  וכשאנחנו 
נכונה את מצב  נהגי המוניות על מנת לשקף 
כולם,  את  מכירים  מעורבבים,  הם  השטח. 
דעה  עליו  להם  שאין  בעולם  אחד  נושא  אין 
מגובשת, ומי לנו יותר מהם, יודע להלך נגד 

חיי התושבים.
'ונהפוך הוא', קבלו  לזאת ולכן, ובאווירת 
את פרויקט 'חכמת המוניות', בו נהגי המוניות 
נציגי  את  ובוחרים  משנתם  את  מציגים 
מעט  לא  גם  תקבלו  בונוס,  לרצועת  הציבור. 
פיקנטריה בדמות נוסעים מפורסמים, חידונים 

משעשעים ואפיזודות מצחיקות.
העיתונאים  כמו  תהיה  אל  תשמע,  "אבל 
האלה שמעוותים, תכתוב בדיוק מה שאמרתי 
מוניות  נהג  אותי  הזהיר  במילה",  מילה 
בהרבה  קל  לדעת:  עליכם  זאת  כי  ירושלמי, 
לשוחח  מאשר  ומפלגות  ערים  ראשי  לראיין 
לא  יסודיים,  רציניים,  הם  מוניות.  נהגי  עם 
מדודות    ומילותיהם  מיקרופון  אליי  ששים 
בפלס. והנה, גם את  המשוכה הזאת הצלחנו 
שתזכה  היא  היא  ואולי  בהצלחה,  לעבור 

אותנו בפרס סוקולוב לעיתונות 2018.

פורים שמח, ישראל פריי
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מי ראש העיר הכי טוב שהיה בבני ברק?
דוד: וואללה, כולם אותו דרעק.

משה: הכי טוב כשהייתה פה וועדה קרואה, 
תשאל אותי מי היה ראש הועדה, תראה, אני 
את  שכח  המתוק  )משה  חיים.  עמוס  זוכר, 

המילה 'מר' משמו של עמוס מר חיים, י. פ.(
כמוהו,  אין  אירנשטיין,  מוישה  רק  זבולון: 
תגיד לי, הוא עוד חי? )לא, הלך לעולמו לפני 

ארבע שנים, י. פ.(
נניח ובבחירות הקרובות אתה צריך לבחור 
לראשות העיר בין אברהם רובינשטיין, מנחם 

שפירא או יגאל גואטה, במי תבחר?
דוד: אני בבחירות נוסע לטבריה, לא מעניין 

אותי.

מאז  אבל  גואטה  את  אהבתי  האמת  משה: 
כזה  שמאלני  נהיה  הוא  ש"ס  את  עזב  שהוא 

יפה נפש, לא יודע מה קורה לו.
לי  נראה  לא  אבל  גואטה,  בטח  זבולון: 
יהיה  המשיח  אולי  לו,  יתנו  שהאשכנזים 

ספרדי.
מה היית מציע לחנוך זייברט לעשות אחרי 
שהוא עוזב את תפקיד ראש עיריית בני ברק?

דוד: לדוג בירקון.
משה: שילך להתנדב אצל משפחות, שיביא 
את הקשרים שלו לחלשים, זה יותר חשוב מכל 

הבלה בלה שאתם מתעסקים בו.
עזוב  בעצם,  אה,  בתחנה,  סדרן  זבולון: 

אותך, אני במקומו הייתי נוסע לתאילנד.

השלם את המשפט הבא: הילדים של בני 
ברק הם ---

דוד: אני יכול להגיד'ך אבל אתה לא תוכל 
לכתוב את זה בעיתון.

משה: יש להם שבע נשמות, קופצים לכביש 
ונשארים בחיים, יש להם ניסים. 

זבולון: הלוואי בכל הארץ ילדים כמו בבני 
ברק.

יען מנהלי התחנות בעיר הקשיחו את ליבם, 
"לצוד"  אותנו  ואילצו  פעולה  לשתף  סירבו 
נהגים אקראיים, הוחלט במערכת למנוע מהם 

את הקרדיט, והוא רחום.

האם הוועדה הקרואה הייתה הכי טובה לבני ברק, למה האשכנזים לא יתנו לגואטה להיות ראש עיר, 
ומה מומלץ לחנוך זייברט לעשות ביום הפרישה? • נהגי בני ברק מסירים את המסכה

חכמת המוניות
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הקמפיין של העוזר

ראש העיר והשר בונים בסעודיה

פתח תקווה

רמת גן

קריית מוצקין

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

המדור  קוראי  מכירים  עומסי,  אורי  את 
עצמאית  שהתגייס  לשעבר  ש"ס  כפעיל 
לטובת המועמד לראשות העיר רמי גרינברג. 
הקמת  על  חגיגית  עומסי  הודיע  השבוע, 
מטה 'היראים'. בהודעה נכתב בפירוט מספר 
המתנדבים במטה ורשימת הנואמים במעמד 
בכלל  מדובר  כי  שמתברר  אלא  הפתיחה, 

במטה שייפתח בעוד ...כארבעה חודשים.
תחת הכותרת "לכו בנים שמעו לי", הודיע 
בהשתתפות  ומרכזי  גדול  "כנס  על  עומסי 
כאחד,  וספרדים  אשכנזים  חרדים,  מאות 
להביע תמיכה במועמדותו לראשות העיר של 
מזרח של  בימת  במעמד  גרינברג.  רמי  עו''ד 
גדולי תורה רבני שכונות ומרביצי תורה, רבני 
בתי כנסת וקהילות, ברשות רבנים ידועי שם 
פוסקי עדת תימן ועוד. )שלא ניתן לפרטם(".

''היראים''  מטה  יפתח  רשמית  זה  "בערב 
בני  תורה  בני  מ-300  למעלה  יובאו  וכן 
הזמנים  בבין  יעבדו  אשר  למעמד  ישיבות 
להגיע  היעד  הבחירות  וביום  תשרי(  )חודש 
תאריך  כאמור,  ביום".  בו  תורה  בני  ל-600 
ראש  ערב  חודשים,   4 בעוד  הוא  הפתיחה 

חודש תמוז.

ישראל  העיר  ראש  של  עוזרו  גבאי,  משה 
מקדם  הוא  בו  קמפיין  באחרונה  מוביל  זינגר, 
להיבחר  שאיפה  מתוך  הנראה  ככל  עצמו,  את 
מחמיאה  לכתבה  זכה  גבאי  העיר.  לראשות 
את  הציג  משנתו,  את  פרס  בה  מקומי,  בעיתון 
"אנשים  'דרמטית':  בהצהרה  יצא  ואף  פעליו 

איבדו את הדרך ואת הקווים האדומים".
מגלה  גבאי,  של  הרשת  בדפי  קל  עלעול 
הברוכים.  פעליו  להצגת  עקביים  ניסיונות 
עוזר  גבאי,  כ"משה  עצמו  מציג  הוא  בטוויטר 
ראש העיר ברמת גן למען התושבים והעובדים. 
ניתן לפנות למשרדי ביאליק 35". בדף לא ברור 
גן  "רמת  הסלוגן  נמצא  אליו,  מפנה  שמשה 
אוהבת את משה גבאי". אז האם העוזר יצליח 
להיכנס לנעליו של הבוס הגדול? – ימים יגידו.

יוצאים  אתם  בו  הרגע  את  לעצמכם  דמיינו 
מפגישת עבודה מכרעת בלשכת שר התחבורה. 
דנתם,  עליו  הפרויקט  גודל  את  להמחיש  בכדי 
אתם נעמדים מול המצלמה, מאחוריכם פרוסה 
מפה גדולה, ואתם מחווים באצבע - אגב פרצוף 
רציני - על המיקום המדויק בו יעמוד הפרויקט 
המדובר. אלא שבמקום מפה של העיר או הארץ, 

אתם מצביעים על מפת ה...מזרח התיכון.
עיריית  לראש  השבוע  שקרה  מה  בדיוק  זה 
קריית מוצקין חיים גורי ולשר התחבורה ישראל 
שסיכמו  לאחר  להצטלם  נעמדו  השניים  כץ. 
כשהם  הרכבת,  בתוואי  אקוסטי  קיר  הקמת  על 
מפה,  גבי  על  החדש  הפרויקט  את  מדגימים 

ואצבעותיהם מכוונות אל ערב הסעודית.
לאורך  האקוסטי  הקיר  על  לעבוד  "'תתחילו 
ישראל  הנחה  כך  מוצקין',  בקריית  הרכבת  קו 
את  מודיעין  לענייני  והשר  התחבורה  שר   - כץ 
הצוות המקצועי במשרדו במהלך פגישתנו. עוד 
סיכמנו על הסדרת התנועה בצומת אפק על מנת 
להקל על עומסי התנועה", כתב גורי בחשבונו 
ברשת החברתית, כשתמונתם מצביעים למרחב 

הערבי מתנוססת ברקע.
זו  פנינו לקבל את התייחסות חיים צורי, אך 

לא התקבלה.

בית שמש

ירושלים

זוכר  שאתה  אחד  עיר  ראש  של  שם  תן 
שכיהן לפני עידן אבוטבול
דוד הלוי: דניאל ועקנין.
משה אסרף: דני ועקנין.

אדמונד כהן: יהודה בן זאב. )בדקנו, יש כזה 
אחד, ראש העיר החמישי. י. פ.(
בני בוטבול: ועקנין ופדידה.

)כיהן 11  ועמרם לוק  ועקנין  דני  אסי טבת: 
שנים בתפקיד, י.פ.(

שלוף איזשהו שם של חבר מועצה שאתה 
זוכר ברגע זה.

דוד: שלום אדרי, שמוליק גרינברג.
משה: מאיר בלעיש, שלום אדרי, שטרית.

אדמונד: שלום אדרי.
בני: מאיר בלעיש.

אסי: אדרי ובלעיש.
שמש  בית  את  רואה  אתה  איך  במשפט: 

בעוד 10 שנים?
עיר עם 200,000 תושבים, אני מקווה  דוד: 

שתהיה בה אהבה ואחווה.
משה: בני ברק הקטנה.

אדמונד: בני ברק שתיים.

בני: בני ברק.
אסי: העיר החרדית הגדולה בארץ.

מחוץ  עיר  ראש  לבחור  צריך  היית  אם 
למערכת המקומית, במי היית בוחר?

דוד: יאיר שרקי.
קשישים  עם  מתנדב  פיטוסי,  סרג'  משה: 

וחולים.
אדמונד: אלי כהן.

בני: רק את אבוטבול, הוא הכי טוב.
אם אתה הופך להיות ראש עיר, איזה דבר 

אחד היית משנה בבית שמש?
דוד: הייתי בונה יותר לאוכלוסיה הוותיקה.

משה: עושה שכונה לכוחות הביטחון.
אדמונד: להחזיר אותה 40 שנה אחורה.
בני: עושה שלום בין חרדים לחילונים.

אסי: ניקיון וכבישים.
העיר,  לראשות  לבחור  צריך  ואתה  נניח 
באיש אחד מבין הארבעה; שמוליק גרינברג, 
משה מונטג, ישעיהו ארנרייך או אלי פרידמן, 

במי תבחר?
השמות  את  דווקא  מביא  אתה  למה  דוד: 
האלה, אבוטבול לא יהיה מועמד? טוב, אז כן 

הייתי חושב על ארנרייך.
בשבילי  ארבעתם  אותם,  מכיר  לא  משה: 

אותו דבר.
אדמונד: לא מכיר אף אחד מהם.

בני: תשאל אותי איפה אני רואה אותם עוד 
10 שנים, כולם בכלא... אף אחד...

אסי: לא מכיר אף אחד.
כמה אתה מרוצה מהתפקוד של עיריית בית 

שמש, מדירוג של בין 1-10?
דוד: 7, משה: 8, אדמונד: 2, אסי: 6.

מי האיש הכי מפורסם שזכית להסיע במונית 
שלך?

דוד: זאב רווח.
משה: משה אבוטבול.

אדמונד: ראש העיר אבוטבול.
בני: ברק אדרי )בוגר ריאליטי(.

אסי: עבדתי לפני 20 שנה בירושלים, הסעתי 
שם את בני בגין.

תודה לנהגי מוניות שרת ברמת בית שמש על 
זמנם

מחזירה בתשובה, חברת מועצה או יקירת העיר
נהגי ירושלים הכריעו: משה ליאון ראש העיר, דייטש ופינדרוס חולקים אנונימיות מוחלטת • כמה 
נהגים נתקלו במרצדס של ברקת, איזה חברי מועצה אהודים והאם חיים מילר היה הרב הראשי של 

ירושלים? • וגם, לא תאמינו: איתרנו את נהג המונית של ביבי ושרה

מבין חברי מועצת העיר, איזה שמות אתה 
זוכר?

יאיר יחיא: עופר ברקוביץ ומאיר תורג'מן.
איציק מלול: מאיר תורג'מן.

הצעיר,  הקטנצ'יק  את  יש  אלבז:  שלום 
יש  בדיוק.  זוכר  לא  אנילוביץ',  עם  משהו 

מהעדה החרדית, לא נזכר בשמות שלהם.
מנשה דורון: לא מכיר אף אחד.

עזרא: לא עולה לי בראש.
דוד אפריאט: לא מכיר.

חגי כהן: מאיר תורג'מן ויעל ענתבי.
הוא  אם   - לוי  רמי  תורג'מן,  אור:  שמעון 

נשאר - משהו כהן ופינדרוס.
מהתפקוד  מרוצה  אתה  כמה  ל-10,   1 בין 

של עיריית ירושלים?
יאיר: 8

איציק: 3
שלום: 5
עזרא: 6

דוד: 9
חגי: 9

שמעון: 6
אותה  לראות  רוצה  שהיית  אחת  דמות  תן 

בראשות העיר.
איציק: מאיר שטרית.

שלום: אין לי תשובה.
עזרא: ניר ברקת.

דוד: אני מכיר רק את הנוכחי, פגשתי אותו 
פנים אל פנים הוא נחמד מאד.

חגי: אותי.
אופציונאליים  מתמודדים  רשימת  קבל 
דייטש  יוסי  ליאון,  משה  העיר;  לראשות 

ויצחק פינדרוס, במי מהם תבחר?
יאיר, איציק, שלום, דוד וחגי: משה ליאון.

מה  האלה?  השמות  את  בחר  מי  מנשה: 
השאלה במי אני בוחר? לא זה, לא זה ולא זה.

עזרא: דייטש והשני חרדים, נכון? אז הייתי 
בוחר לא חרדי, לא משנה מי.

כנראה  האחרונים,  מהשניים  אחד  שמעון: 
פינדרוס.

אם היית ראש עיריית ירושלים, איזה דבר 
היית משנה בעיר?

יאיר: את הכבישים.
איתנו,  קשים  מאד  החנייה.  נושא  איציק: 
אנחנו עומדים רגע בתחנה, מצלמים ושולחים 

לנו דו"ח.
תרבות  אזורי  יותר  פותח  הייתי  שלום: 

ובידור.
כדי  הימין  להפגנת  יוצא  הייתי  מנשה: 
לכתוש את השמאל, לכתוש, אבל לכתוש. בא, 
אני אתן לך מונולוג מה קרה במדינה בשנתיים 
שישדרו  חשוב  זה  מקליט?  אתה  האחרונות, 
את זה --- )קבלו את השורה התחתונה לאחר 
שמים  אנחנו  בשמאל,  "אתם  מתבקש:  צנזור 

אתכם בכיס הקטן"(.
שיגיע  שמי  העיר,  את  לשפץ  צריך  דוד: 

לבקר יראה מקום יפה.
חגי: הארנונה היקרה.

שמעון: הפקקים.
להסיע  לך  שיצא  מפורסם  הכי  האיש  מי 

במונית שלך?
יאיר יחיא: דן מרידור.

לשעבר,  )ח"כ  אבנרי  אורי  מלול:  איציק 
עיתונאי ואיש שמאל רדיקאלי. י. פ.(

עוד  איתי,  נסעו  נתניהו  ושרה  ביבי  שלום: 
לפני שהתחתנו, זה היה אחרי התקופה שהוא 
אותה...  מלווה  היה  הוא  באו"ם,  שגריר  היה 
ברחוב  חיים  של  הקיוסק  את  מכיר  אתה 
מהבית  אותה  מלווה  היה  הוא  אז  הרמב"ן? 
מזמין  היה  הוא  משם  לקיוסק,  עזה  ברחוב 
משם  שלי.  האישי  הטלפון  את  לו  היה  אותי, 
הייתי לוקח את שרה הביתה, למרכז/השפלה.

מנשה: פרופ' משה הנגבי.
דוד: האח של הרב גרוסמן ממגדל העמק.

חגי: ששי קשת.
שמעון: עוזי חיטמן.

מי היה חיים מילר; 1 - ראש העיר החמישי 
של ירושלים, 2 - הרב הראשי של ירושלים, 

3  - מ"מ ראש העיר?
למרבה הפליאה ולמרות השנים שחלפו, אף 
לא אחד מהמרואיינים הנכבדים נפלו במלכודת 

וכולם ענו נכונה על האפשרות השלישית.
עינב בר-כהן היא; 1 - מחזירה בתשובה, 
2 - חברת מועצת עיר, 3 - קיבלה את תואר 

יקירת העיר ירושלים.
יאיר: לא מכיר.

איציק: חושב שהיא חברת מועצה.
שלום: לא זוכר, אחד מהשתיים האחרונים.

מנשה: קיבלה יקירת העיר.
עזרא: חברת מועצה.

דוד: במועצה.
חגי: קיבלה תואר יקירת ירושלים.

שמעון: משהו בעירייה, קיבלה תואר יקירת 
ירושלים.

חברת  היא  בר-כהן  עינב  )לשימושכם: 
מועצה מטעם תנועת 'התעוררות'(.

באיזה רכב נוסע ניר ברקת: 1 - מרצדס, 2 
 - מיצובישי, 3 - אלפה רומיאו, 4 - שברולט 

קבריולט.
יאיר יחיא: לא יודע.

איציק מלול: מאמין שזה מרצדס כי יש לו 
מספיק כסף.

שלום: מרצדס ג'יפ שחור.
מנשה: מיצובישי.

עזרא: מאיפה אני יודע?
דוד: מרצדס.

.GL  500 חגי: מרצדס
שמעון: אלפא רומיאו.

)תשובתו של חגי מדויקת בתכלית(.

תודה לנהגי תחנת המוניות בר אילן שחלקו 
איתנו את תובנותיהם

כי נפל פחד החרדים על הנהגים
הנהגים משוכנעים: בית שמש הופכת לבני ברק מספר 2 • לשאלת השאלות: מי לוקח, גרינברג או 
מונטג? • וגם: מי מחברי המועצה בדרך לכלא, האם העיתונאי יאיר שרקי ייקח את ראשות העיר 

ורשימת נוסעים מפורסמים
4 חודשים לפני: 'מטה היראים'
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

כדי להגדיר ולהמחיש את גודל מעלת ימי הפורים הקדושים להם אנו נכנסים, המשילו 
רבותינו זאת במשל לעגלון שהסיע בעגלת הסוסים שלו את אחד מעשירי העיירה, לאחר 
שהגיעו לעיר הגדולה ביקש העשיר לעצור את העגלה ונכנס לאחת החנויות למכירת בעלי 

חיים, לאחר כמה דקות יצא ובידו כלוב עטוף בקטיפות ובדי משי יקרים.
הסתקרן העגלון ושאל את העשיר מה קנה, והשיב לו העשיר שקנה זמיר. העגלון אף פעם לא שמע 
ולא ידע מה זה זמיר, הוא הסתכל בתוך הכלוב וראה בסה"כ ציפור קטנה, שאל את העשיר בכמה קנה 

את הציפור הזו והשיב לו העשיר שקנה זאת במאה זהובים! 
התפלא העגלון ותמה בליבו "מאה זהובים?" בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת שתיים וחצי 
קילו, ואילו את הציפור הקטנה הזו קנה בסכום כה גדול? מה כבר אפשר לאכול בה, תמה העגלון 
עשירים התחקו  אותם  העגלון שמא  בדעתו של  עלה  מכן  לאחר  אולם  בה בשר.  יש  בקושי  בליבו, 
וטעמו כבר את כל המטעמים שבעולם והחליטו שהטעם של הציפור הזו הוא הטעם הטוב והמשובח 
ביותר מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא של הציפור הזו", אמר העגלון, ולאחר שהגיע 

לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר.
הזמין את השוחט לביתו, השוחט שחט את ציפור הזמיר שיצאה כשירה למהדרין. שמח העגלון 
וביקש מאשתו שתעשה מטעמים מאותו זמיר קטן, אך מסכנה האשה, היא מעולם לא הכינה עוף זמיר 
ולא ידעה את טיבו וסוגו של עוף זה. מה עשה העגלון, הלך לעשיר ושאלו כיצד מבשלים את הזמיר, 

איזה תבלינים שמים ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
תמה העשיר ושאל "אתה רוצה לבשל את הזמיר? שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, קניתי 
ועליזים  נחמדים  צפצופים  להם  כדי שישמיע  בביתי  האורחים המכובדים שמתארחים  לכבוד  אותו 
שבני אדם נהנים מהם, לשם כך נועד הזמיר-לזמר ולשמח בני אדם, אך בשום פנים ואופן אין מטרתו 

ויעודו בשביל לאוכלו.." 
ובהם  הגיעו  הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב,  השירים  )שיר  ִהִּגיַע  ַהָּזִמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
עלול  אך  ועצומות.  גדולות  למעלות  ולזכות  עולם,  לבורא  ולרומם  לפאר  לשבח  לזמר  האדם  יכול 
האדם במקום לזמר ולשבח "לשחוט את העוף" - לחשוב שכל תכלית הפורים זה אכילה ושתיית יין 

והשתכרות..
ימי הפורים הקדושים הוא לקיים את הזמירות ואת  זו תכלית הפורים, התכלית האמתית של  לא 
התוכן הפנימי של ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים )אסתר ט, כז(- את התורה הקדושה מאהבה ומרצון )שבת פח 

ע"א וברש"י שם(.
לקריאת  לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה  ללמוד  הזוכה  שכל  סופר  מהחתם  הקבלה  וידועה 
יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הלימוד הזה חשוב ביותר, נכון צריך גם לרקוד  המגילה של 
ולשמוח, בוודאי, אך על האדם לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד התורה הקדושה ביום 
קדוש זה, וכל המרבה הרי זה משובח.  ואו אז יוכל לזכות האדם לשמוח שמחה אמתית שתמלא את 

ליבו במשך כל השנה כולה, ִּפּקּוֵדי ה' ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי ֵלב )תהילים יט, ט(.

אורה זו תורה
 

על הפסוק ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקר )אסתר ח, טז(, דרשו רבותינו )מגילה טז ע"ב(:  
אוָֹרה- זו תורה. ְוִׂשְמָחה- זה יום טוב. ְוָׂשׂשֹן- זו מילה. ִויָקר- אלו תפילין.

שואל הגאון רבי יהודה צדקה ע"ה שאלה עצומה, מדוע כשמרדכי ואסתר כתבו את המגילה הם 
כתבו זאת בצורת רמז "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה" כדי שרבותינו ידרשו זאת שהכוונה באורה זו 
תורה, ושמחה זה יום טוב וכו', שמתחלה היו כותבים "ליהודים הייתה תורה ויום טוב מילה ותפילין.."

אלא, מסביר הרב דבר נפלא מאוד: גם לפני כן הם הניחו תפילין, למדו תורה, וקיימו את יום טוב, 
אך הם עשו זאת רק מפני ציווי ה' ולא הגיעו להשגה ולהבנה שהתורה הקדושה היא באמת אור נפלא 
שמאיר ומשפיע על האדם ומראה לו את הדרך אשר ילך בה ואת המעשה אשר יעשה, רק בפורים 
לאחר שקיימו וקיבלו את התורה הם הבינו זאת והתורה נהפכה אצלם להיות לאורה. רק בפורים הם 
הרגישו שיום טוב זה שמחה, אע"פ שאסור לעבוד, להדליק אור ולנסוע ברכב, הם הרגישו שמחה 

ביום הזה.  
בפורים הם זכו להבין שמילה זה ששון, זכות נפלאה שיהיה בנו את חותמת העם היהודי-עם ה'. 

בפורים הם זכו להבין שמצוות התפילין היא מצווה כה יקרה וחשובה בפני ה'. 
יהי רצון שנזכה לנצל את ימי הפורים הקדושים ונקבל את ברכת הנביא )ישעיה סא, ז( ִׂשְמַחת עוָֹלם 

ִּתְהֶיה ָלֶהם, בביאת משיח צדקנו ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

"ונתנו" ישר והפוך!

ֵּכן  ִיְהֶיה ַּגם  ְלַמְפֵרַע  ַלה' )ל, יב(. כתב הבעל הטורים: "ְוָנְתנּו - ִאם ִּתְקָרֶאָּנה  ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ 
'ְוָנְתנּו'. לומר לך: מה שאדם נותן לצדקה יחזר אליו, ולא יחסר לו בשביל זה כלום".

דוד המלך אומר בתהלים )קכא, ה(: "ה' ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך". יש להבין מה פרושם של דברים, וכי 
השי"ת הוא הצל של האדם? באור נפלא על כך רגיל היה לומר מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף 
לרמוז  רצה  המלך  דוד  בצל.  גם  תראה   - תנועה שיעשה  כל  לפני השמש,  עומד  אדם  כאשר  זצ"ל: 
שהנהגת השי"ת אתנו, דומה לצל: כפי מעשינו, כך בדיוק, הקב"ה מתנהג עמנו. כשם שאם אדם פותח 
את ידו - אף הצל "פותח" את ידו, וכשקופץ ידו - אף הצל קופץ כמותו, כן היא הנהגת השי"ת: אדם 
שפותח את ידו לעזר לנצרכים - גם השי"ת פותח לו את ידו, "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון", 
ונותן לו שפע של ברכה והצלחה. אך אם, חלילה, אדם קופץ את ידיו, ולא עומד לעני בשעת דחקו - גם 

השי"ת מונע ממנו את השפע הבא מלמעלה.  
אדם שמקיים, כאן למטה, "ונתנו" - זוכה לכך שהקב"ה מוריד עליו "ונתנו" מלמעלה.    

בישועת  בקרוב  ונראה  יתברך,  לעבודתו  והצלחה  ברכה  עלינו שפע  ישפיע  יתברך  רצון שה'  יהי 
ישראל השלימה, אמן.

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

ופני לא יראו

עת הזמיר הגיע

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

משה רבינו ביקש מהקב"ה שיודיענו את דרכיו. על כך השיב הקב"ה )שמות לג, כג(: "וראית 
את אחורי, ופני לא ייראו". ויש להבין מה השיב הקב"ה למשה רבינו על הבקשה לדעת את 
דרכיו אשר נסתרים מעיני בשר ודם? מה הכוונה "וראית את אחורי ופניי לא יראו", הרי כבר 
נאמר "אין דמות הגוף ואינו גוף" )תפילת 'יגדל'(? מבאר החתם סופר, כי הקב"ה אמר למשה שבזמן 
שקורה אירוע בעולם אין אדם מסוגל להבין טיבם של דרכיו, אולם לאחר מעשה ניתן לראות את 

השתלשלות הדברים בראיה מקיפה, ואז מבינים שכל המאורעות היו לטובה. 
הדוגמא הקלאסית לכך הם המאורעות המובאים במגילת אסתר. הם נראים על פניהם כשרשרת 
של מאורעות טבעיים, עד חסרי משמעות כלשהי, שכל השומע אודותיהם מן הסתם היה מפטיר שכל 
זה אינו מעניין כלל, ואינו נוגע לאיש. אולם בהמשך התברר שהקב"ה זימן התרחשויות אלו מראש, 
כדי שבבוא העת תצמח מהם ישועה לעם ישראל. כל האירועים התחברו לסיפור אחד, שכל חוליה 
בו הייתה נחוצה להשלמת הישועה. ישנם מאורעות שמלכתחילה נראים כאסונות, ולאחר מכן הם 

מתבררים כניסי הצלה. 
אחת הדמויות המפורסמות ביהדות ארה"ב בדור האחרון היה רבי משה שרר ז"ל מנהיג "אגודת 
ישראל". הוא נודע כלוחם ללא חת למען היהדות והיהודים ולא אחת הצליח גם במקום שאחרים כבר 
התייאשו מלהיאבק. כשהוא נשאל מנין הוא שואב את הכוח והעוצמה להיאבק גם כשנראה שאין 

שום סיכוי להצליח? השיב: שאם היה נכנע לייאוש, הוא בכלל לא היה בעולם. 
וכך סיפר: בילדותו הוא התייתם מאביו וגדל אצל אמו שהייתה עניה מרודה. פעם חלה וכשמצבו 
החמיר היא פנתה אל הרופא וביקשה ממנו בדמעות שיבוא לבקר את בנה החולה, כשהיא מבטיחה 
יכול היה לעמוד בתחנוניה אכן בא  יהיה בידה לשלם היא תפרע את חובה. הרופא שלא  שכאשר 
לבקר, ובסיום אמר לה שהיא לא תצטרך לשלם גם בעתיד על הביקור, כיון שאין בידו לעזור. אמנם 

ישנה תרופה מסוימת שעשויה לסייע, אולם היא עולה הון רב, שלא מסתבר שיהיה בידה לשלם. 
כדי  לבית במרקחת  פנתה  בידה  היה  וכשזה  בידה מרשם  ייתן  זאת  ברופא שבכל  האם הפצירה 
לרכוש את התרופה שם. התברר לה שמחיר התרופה הוא 700 דולר, סכום רב באותם הימים. כמובן 
התרופה  את  לה  שיספק  לרוקח  פנתה  היא  לה  בצר  זה.  סכום  לשלם  אפשרות  הייתה  לא  שלאם 

ובתמורה היא תבוא מדי שבוע במשך שבע שנים לנקות את בית המרקחת. 
הרוקח דחה מיד את ההצעה הבלתי הגיונית, מה גם שהוא לא היה בעל המקום, ורק עבד שם 
כשכיר. אולם האם לא הרפתה, פרצה בבכי קורע לב שגרם לכך שכל באי המקום, בכו יחד איתה. 
לבסוף נעתר הרוקח לבקשתה ונתן בידה את בקבוק התרופה המיוחלת. בהחזיקה את הבקבוק בידה 
היא מיהרה לביתה, אולם בדרך פגש בה כושי שיכור שבטוח היה שבידה בקבוק משקה, הוא ניגש 
אליה והצליח למשוך מידה את הבקבוק. האם פרצה בצעקות אולם הכושי לא התייחס, ומיד פתח 
את הבקבוק והתחיל לשתות ממנו. כנראה שהמשקה לא ערב לחכו, ולכן הוא שפך את יתרת הבקבוק 

על האם וניפץ את הבקבוק.
עכשיו צערה של האם היה כפול ומכופל. אולם היא אזרה אומץ וחזרה לבית המרקחת לנסות לקבל 
בקבוק תרופה נוסף. מובן שאליו שהפעם הרוקח לא נעתר לה למרות תחנוניה, ולמרות שהבטיחה 
בית  בעל  למקום  הגיע  ובינתיים  האם,  של  בכיה  גבר  זאת  למשמע  נוספות.  שנים  שבע  שתעבוד 
המרקחת. כאן נודע לו שהרוקח נתן לה ללא סמכות תרופה יקרה ביותר, וכמובן הוא קיבל במקום 

מטר של נזיפות ובעל בית המרקחת ניגש לסלק את האם הבוכייה. 
לפתע בראותו את הכתם שעל בגדה, ובהריחו את הריח שנדף ממנה, הוא שאלה מה קרה לה? והיא 
סיפרה שזה כתוצאה ממה שהכושי שפך עליה את התרופה. אותו רוקח החל לרעוד, החוויר והסמיק 
לחילופין, ואז שינה את עורו והסכים לתת לאם את התרופה ללא תמורה, גם ויתר לה על העבודה 
אצלו, ובלבד שתתחייב שלא לספר לאיש מה שקרה. התברר שבמקום תרופה נתן לה הרוקח בטעות 
רעל חזק שמי יודע מה עולל לאותו כושי. הרי שמפח נפש הנורא התברר כנס הצלה. רבי משה שרר 

בגומרו לספר זאת אמר: ממעשה זה אני שואב עוז ותעצומות לעתיד.
יש  נענית.  שהתפילה  נראה  תמיד  ולא  לרפואה,  או  לישועה  מתפללים  שאנשים  קורה  אחת  לא 
שבעקבות זאת מהרהרים בליבם מדוע תפילה כה נרגשת ולעיתים אפילו תפילות רבות אינן פועלות?

הגמרא מספרת )ברכות ס, ב( על רבי עקיבא שהזדמן למקום מסוים ולא נתנו לו מקום ללון, ולכן 
נאלץ לישון בשדה בודד, כשעמו רק נר, תרנגול וחמור. והנה באה רוח וכיבתה את הנר, בא חתול 
דבק  עקיבא  רבי  אולם  מוחלטת,  בבדידות  היה  כעת  החמור,  את  טרף  ואריה  התרנגול,  את  וטרף 

בגישתו שכל מעשיו של הקב"ה הינם לטובה.
ואכן התברר שרבי עקיבא צדק בגישתו. שכן בלילה פשטו שודדים על העיר, ושבו את בני העיר. 
מסתבר שאילו היה הנר דולק, והחמור או התרנגול משמיעים קולות, הרי הם היו מסגירים את רבי 

עקיבא, כך שמה שהיה לכאורה סיבה לעצב ולדיכאון היה קרש הצלה.
הורונו רבותינו, ששעה שאדם בוטח בה'  ורואה בכל מאורע את יד ה' המנהיגה את העולם, בכך 
יוסף לאחיו בבואם  הן הדברים שאמר  הן  פועל להצלתו.  גופא  וזה  הדינים,  עליו את  הוא ממתיק 
כי  כ(  נ,  )בראשית  נודע  דבר  של  בסופו  שכן  הרגיעם,  יוסף  אולם  למצרים.  שמכרוהו  על  לפייסו 

"אלוקים חשבה לטובה להחיות עם רב".
הקב"ה אמר למשה: גם אם לא תבינו את מעשי מראש, אולם לאחר מעשה תזכה להבין שהכל 
היה לטובה. אמנם משה רבינו זכה לראות זאת, ואנו פעמים זוכים ופעמים לא, אך עלינו לדעת שהכל 

לטובה.



לאישה

חג פורים חג גדול לחיידקים 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגיות שבבי שקדים

טיפים
שהם  לא  המנות.  ממשלוחי  הממתקים  לשפע  משתוקקים  כבר  וילדינו  שוב  הגיע  פורים 
צריכים את החג כדי לאכול ממתקים, אך בשונה מבדרך כלל, כמות הממתקים הינה גדולה 
הילדים  לבריאות  מחויבות  לנו  יש  המנות  משלוחי  שבהרכבת  בחשבון  לקחת  כדאי  משמעותית  
שלנו וגם של אחרים  לכולנו כבר ידוע כי רוב הממתקים מזיקים לבריאות השיניים, אז מה ניתן 

לעשות כדי למזער את הנזק?

איש  מנות  משלוח  הוא  פורים  ממנהגי  אחד 
משלוחי  ומקבלים  נותנים  אנו  לרוב  לרעהו. 
בריאים  תמיד  שלא  ועוגות  חטיפים  ממתקים, 
לנו. אז איך הופכים את המשלוח מנות לבריא 
•  לפניכם כמה טיפים של עינת מזור  יותר?  
ההשמנה  במרפאת  קלינית  דיאטנית  בקר, 
המנות  משלוח  את  שיהפכו   ,DMC במרכז 

שלכם לבריא יותר:

• מחממים תנור לחום בינוני )180 מעלות(
• שמים בקערה את החלבונים והסטיביה.
• טורפים קלות עם מזלג )לא מקציפים(.

והגרעינים  השקדים  את  מוסיפים   •
ומערבבים לתערובת אחידה.

מעט  לוקחים  כפות  שתי  בעזרת   •
מתערובת השקדים ומניחים בתבניות על 

נייר אפיה בערמות קטנות.
שהעוגיות  עד  דקות   20  -  15 אופים   •

מזהיבות.
• מצננים.

אופן ההכנה:חומרים לכ- 60 עוגיות:

טעימה

פורים בריא

4 חלבוני ביצה )של ביצים 
גדולות(

כ-1.5 כפיות אבקת סטיביה 
)שימו לב: קיימים מספר סוגי 

אבקות של סטיביה בעלי 
מתיקות משתנה. יש להמתיק 
בזהירות כיוון שהמתקת יתר 

גוררת טעם לוואי( 
1 כפית תמצית וניל או 

תמצית שקדים
500 גרם שבבי שקדים

100 גרם גרעיני חמנייה 
קלופים ולא קלויים

של  שפע  מכילים  אשר  וגרעינים  שקדים  הם  האלה  בעוגיות  העיקרי  המרכיב  בפחמימות.  ביותר  הדלות  בעוגיות  מדובר 
ויטמינים, מינרלים ושומן בלתי רווי אשר ידוע כבעל השפעות מועילות לבריאות הלב ובכלל. במקום למלא את משלוח המנות 
במוצרים קנויים, ניתן להעניק משלוח מנות בתוך קופסה יפה אשר יכיל עוגיות בריאותיות מעשה ידכם. מתכון של עינת מזור 

DMC בקר, דיאטנית קלינית במרפאת ההשמנה במרכז

• אפייה בבית של מאפים בריאים ומשופרים מבחינה 
תזונתית, כדוגמת עוגות מקמח מלא או מקמח שקדים 
המכילות כמות סוכר מופחתת או תחליפי סוכר, עוגיות 

ללא קמח המבוססות על טחינה, אגוזים ושקדים. 

• ניתן גם לאפות אוזני המן בבית על בסיס קמח מלא 
עם קוביית שוקולד מריר 70% במרכז.

/ אגוזים  לשים במשלוח מנות שקיות של שקדים   •
מסוגים שונים / גרעיני דלעת או חמנייה קלופים.

• חבילות של מסטיקים וסוכריות ללא סוכר .
מכילים  אינם  )שכמובן  וטבעיים  בריאים  ממרחים  למשל, •   – האגוזים  משפחת  על  המבוססים  סוכר( 
ממרח  טבעי,  שקדיה  ממרח  טבעית,  בוטנים  חמאת 

פיסטוקים וכדומה.

• חבילות שוקולד מריר של 70-90% מוצקי קקאו.
פריכיות  כמו  יותר  הבריא  מהסוג  קרקרים  חבילות  כוסמת / קרקרים מקמח חיטה או שיפון מלא.• 

קופסאות של תה ירוק שמספק שפע של נוגדי חמצון 
למניעת מחלות שונות )או שקיות קפה שחור(.• 

יספק  יבש שגם הוא  או חצי  יבש  יין אדום  בקבוק 
נוגדי חמצון המסייעים לבריאות הלב וכלי הדם. • 

חומציות  דרגת  בעל  טהור  כתית  זית  שמן  בקבוק 
הקטנה מ- 0.8%.• 

סגולות  כבעלי  ידועים  אשר  תבלינים  של  צנצנות 
בריאותיות שונות, למשל צנצנת קטנה עם כורכום אשר • 

דלקת  תהליכי  במניעת  ומסייע  דלקתי  כאנטי  נחשב 
בגוף, צנצנת עם קינמון אשר בחלק מן המחקרים נמצא 
כמסייע בהפחתת ערכי הסוכר, ובכלל כל תבלין יבש 

לבישול נחמד לקבל.

הקדישו חלק מהכסף איתו תכננתם לקנות ממתקים 
מתנות •  להתאים  ניתן  אוכל.  שאינה  שימושית  במתנה 

צנועות לכל גיל. למתנה יש ערך מוסף כיוון שהיא אינה 
מתחסלת ברגע וניתן ליהנות ממנה לאורך תקופה.

ל"קולגייט",  יועץ  טל  אלעד  ד"ר  ממתקים?  עם  הבעיה  בעצם  מה 
ניתן לעשות, "ההנאה ממאכלים מתוקים  כן  ומסבירה מה  לנו  עונה 
ורק על סוכר בסיסי.  יכול להתקיים אך  מובנית במוחנו, שכן המוח 
עם זאת, אנחנו לא היחידים שתלויים בו לצורך קיום החיים. חיידקי 
העששת מפרקים את הסוכר לצורך ייצור אנרגיה והתרבות, וכתוצר 
לוואי של פירוק הסוכר, מופרשות חומצות המאכלות את חומר השן. 
ככל שיהיה לחיידקים יותר סוכר ולאורך זמן רב יותר, כך הם יתרבו 
יותר ויפרישו יותר חומצות. ההרס הבלתי הפיך שייגרם לשיניים גורם 

לכאב משמעותי לילד וצורך בטיפול". 

זה אצלכם בידיים
אז המסקנה היא שצמצום משך החשיפה לסוכר הוא אחד המרכיבים 
מנות  במשלוח  לשים  נבחר  אם  ולכן,  המחלה.  במניעת  העיקריים 
יידבקו  יפחת הסיכוי שאלו  סוכר,  ועם פחות  מוצרים פחות דביקים 
העדיפו  ממושך.  זמן  לאורך  לחיידקים  מזון  מאגר  ויהוו  לשיניים 
חטיפים שיישטפו יחסית בקלות עם מים ועודדו את ילדיכם לשתות 
המנות  למשלוחי  להוסיף  הקפידו  האכילה.  ולאחר  כדי  תוך  מים 
סוכריות ומסטיקים ללא סוכר, אשר גם יגבירו הפרשת רוק מבורכת. 

וזרחן המחזירים לחומר  הרוק מכיל באופן טבעי מינרלים כגון סידן 
הפוגעים  נוספים  ורכיבים  החומצית,  בהתקפה  שאבד  מה  את  השן 
ללא  וסוכריות  מסטיקים  באמצעות  הרוק  זרימת  הגברת  בחיידקים. 
סוכר מסייעת בשטיפת שאריות ממתקים וחיידקים ממשטחי השיניים, 

ומנטרלת את החומציות שנוצרה.

צחצוח שיניים חשוב, אבל לא מיד 
על אף הדעה הרווחת שיש לצחצח מיד לאחר אכילת הממתקים, אין 
זה מומלץ. ההסבר הוא שלאחר החשיפה למזון ובעיקר לסוכר, רמת 
החומציות בפה עולה כתוצאה מפעילות החיידקים ומחומציות המזון 
עצמו. צחצוח בתנאים חומציים גורם לשחיקה מוגברת של חומר השן 
ובעצם עלול להזיק לשיניים. לכן, כדאי להמתין עם פעולת הצחצוח 
ניתן   ,6 גיל  מעל  בילדים  זאת,  עם  האכילה.  לאחר  שעה  חצי  עד 
להשתמש מיד לאחר האכילה במי פה המכילים פלואוריד, אשר מחזק 
את חומר השן בפני תוצרי החיידקים. צחצוח סדיר פעמיים ביום עם 
מברשת ומשחה יסייע במניעת הצטברות רובד חיידקים על השיניים 

ויפחית את הסיכוי לנזק. 

שיני חלב למי אכפת?
הנחה מוטעית היא כי השיניים הנשירות )"שיני החלב"( מתחלפות גם 

ככה ולכן אין טעם להשקיע מאמץ רב מדי בלשמר אותן. שיני החלב 
אומנם ינשרו בסופו של דבר, אך נזק לשיני חלב יכול לגרום לכאבים 
בסמוך.  המתפתחות  הקבועות  לשיניים  לנזק  ואף  לילדים  חזקים 
לעיתים אנו שוכחים שחלק משיני החלב צריכות לתפקד עד שהילד 
עם  להישאר  כאלו שאמורות  קבועות,  שיניים  גם   .12-13 לגיל  מגיע 
הילד כל חייו, מתחילות לבקוע בגיל 6 וגם הן חשופות לנזקי העששת 

שבצריכת ממתקים מרובה.

על  רבות  תשפיע  מנות  למשלוח  שתכניסו  המוצרים  בחירת  לסיכום, 
בריאות הפה של ילדיכם.  ניתן כיום לשתף את הורי הגן או בית הספר 
מזיקים  שאינם  מצרכים  המנות  משלוחי  לצורך  לקנות  כוונתכם  את 

לשיניים ולהשפיע בכך גם על בחירתם של הורים אחרים. 

חשוב ביותר להגיע עם ילדיכם לביקורת שגרתית אצל רופא השיניים. 
בכך, לא רק שתמנעו מהם סבל מיותר מכאבי שיניים, אלא גם תרגילו 
אותם לאורח חיים דנטלי בריא הכולל בדיקות שגרתיות, גם ובמיוחד 
כשלא כואב. הרופאים גם ידריכו אתכם כיצד לצחצח ובאיזו משחה, 
כדי להעניק לילדיכם את הטוב ביותר, כפי שאתם שואפים בכל תחום, 

גם בתחום היגיינת הפה.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - דברים הקשורים למים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.פרשה,עסק. "____ דטומאה מדאורייתא" )חגיגה כא: (
5.ניצוץ,שביב-אש. "____ שיצא מתחת הפטיש")בבא 

קמא ו ו(
7.אביו של קרח,בנו השני של קהת בן לוי. )שמות ו יח(

8.קיצור המילים : יחי לעד.
9.אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום 

ה____" )ראש השנה ד ד(
10.כאילו. "הרינו חלנו____ ילדנו רוח" )ישעיה כו יח(

11.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל :    
א' - 9 , ב' - 50 , ג' - 400

12.אינו מסוגל להבין דבר. "שאין לו____ בקדקדו"      
)מנחות פ: (

13.מחכמי ישראל בתקופת הבית השני. ידוע בכנויו 
"המעגל"

14.בריאת העולם. מעשה____. "ולא במעשה____ בשנים" 
)חגיגה ב א(

16.הליכת המון בסך לשם חגיגה. "ו____לימין מעל"    
)נחמיה יב לא( )בלשון יחיד,בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(

1.קומה בבית. "היו שתיהן ב___ אחת" )שבת יא ב(
2.סנדלר. "רבי יוסי בר יהודה אומר : אף ה____"   )פסחים ד ו( 

)בלשון יחיד(
3.שם לאחד ממיני העצים שנזכרו במקרא.  "ברוש____" )ישעיה 

מא יט( )בהיפוך אותיות(
4.קיצור המילים : אמרו רבותינו.

5.רצועה,שרשרת. "שהיו אוגדין את לולביהן ב___  של זהב" 
)סוכה ג ח( )בלשון יחיד(

6.צנצנת,בקבוק קטן. "וב____ של פליטון" )שבת ו ג(
10.בלה,נובל,מצומק. "_____ ושנשרו מקצת עליה"    )סוכה ג 

ג( )בלשון נקבה(
13.קיצור המילים : חייב אדם לומר.

14.קיצור המילים : ברכת כהנים.
15.רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה 206. 

)מלמעלה כלפי מטה(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

אגם , מקוה, יבלי מים , אובל, נהר, כברכת מים, אי , נחל, לחוף ימים, השקת, תהום, מוצא המים, יאור, אפיקי 
מים, עינת מים, ים, באר מים , פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים

אנאארהנינשאגהוקמא

תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת

שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

1.חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                              
4. "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

תשובות:

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 

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים 6. נחשים 7. אפרכסת 
8. מאה 9. שלטון דיקטטורי 10. טפשות



96 סט מצעים
דגם אמיליה
ציפה + סדין + ציפית 96 סט מצעים

דגם דוליס
ציפה + סדין + ציפית

50% כרית פריד אקסקלוסיב
3 דרגות תמיכה לבחירה:
קשה, רגילה ורכה.

על הכרית
השנייה

מוצר
נבחר

בלבדלשבוע
בלבדלשבוע

המבצע בימים חמישי עד חמישי י“ד-כ“א באדר (1.3 עד 8.3)

מבצע נדוניה בפריד
לשבוע בלבד

מבחר חבילות נדוניה

1,600
החל מ-

בלבד &

חצור הגלילית
כניסה לאזה“ת

בניין לוגל

קרית ספר
חנות הבית

052-712-5590

בני ברק
מול קוקה קולה

כהנמן 108
חניה במקום

ירושלים
רחוב יונה 1

גאולה

פתח תקוה
רח' אלכסנדר ינאי 3
אזור התעשיה סגולה

ירושלים
רח' כנפי נשרים 13
(בית ענבר בלובי

צמוד לבנק דיסקונט)

בית שמש
לב הרמה

נהר הירדן 1

חיפה
הדר

בר כוכבא 1

קרית אתא
זבולון 5

חדש! חדש! חדש!
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