








 

מכבי
קשובה לכם

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי

סדנת הדרכה בת 8 מפגשים להקניית כלים 
להתמודדות עם המאפיינים הייחודיים של הפרעת 

קשב וריכוז ולניצול הפוטנציאל האישי של הילד

 סדנת הדרכה לאמהות לילדים
)ADHD( בעלי הפרעות קשב וריכוז

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
מכבי מזמינה אתכם 3040503040

להקדים רפואה ולהגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

*נוירולוג, פסיכיאטר, רופא קשב או רופא במכון להתפתחות הילד

בהנחיית:
הגב' שרון ג'ואל ניסים - מרפאה בעיסוק

והגב' אסתר שור - עובדת סוציאלית
יום שני, י"ח בכסלו )26.11.18( בשעה: 20:00

מרכז רפואי רבי עקיבא 86, בני ברק

 הסדנה מיועדת לאמהות לילדים בני 7-12 בלבד, שאובחנו
 עם הפרעת קשב וריכוז )ADHD( ע"י רופא מוסמך.*

הרשמה מראש בטלפון: 03-5771313 שלוחה 2
 מחיר לחברות מכבי: 240 ₪ | לחברות שאר הקופות: 360 ₪

 לחברות מכבי במשפחות מעל 4 ילדים תינתן הנחה של 50%  
מספר המקומות מוגבל!
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זועמים ומתכוונים  • בשתי המפלגות  וש"ס לראשות העיר אלעד נפסל בהחלטה דרמטית של בית המשפט  מועמד דגל התורה 
לערער לבג"ץ • דרמה גם בצפון: מועמדותה של עינת קליש רותם, הנתמכת על ידי 'דגל' ונחשבת למועמדת המובילה מול ראש 

העיר המכהן – נפסלה בשל תמיכה כפולה של מפלגת העבודה בשני מועמדים

בית המשפט פסל את פינדרוס וקליש רותם

אוריאל צייטלין

דרמה פוליטית חרדית מפתיעה בעיר אלעד: נפסלה 
מועמדותו של המועמד לראשות העיר מטעם מפלגות 
עתירה  עקב  וזאת  פינדרוס,  יצחק  וש"ס  התורה  דגל 
שהגיש שי נתן, מועמד הבית היהודי בעיר, בטענה כי 
פינדרוס אינו מתכוון להעתיק את מקום מגוריו לעיר 

אלעד. 
הסיפור:  מתחילת  נתחיל  הטוב,  הסדר  למען 
לישראל  תמיכתה  את  נתנה  דגל  הקודמות,  בבחירות 
התחייבות  תמורת  העיר  לראשות  שנבחר  פרוש 
דגל.  במועמד  הנוכחית  הבחירות  במערכת  לתמיכה 
להפרת  הצדדים  משני  וטענות  ודברים  דין  לאחר 
יצחק  אלעד.  בעיר  מועמדים  שני  ישנם  ההסכם, 
מטעם  פרוש  וישראל  התורה  דגל  מטעם  פינדרוס 
הבית  החסידים,  תמיכת  יש  לפרוש  אמונים.  שלומי 
הליטאים  לעומת  ועוד  'יחד'  אנשי  הפלג,  היהודי, 

וש"ס בעיר.
לבית  עתירה  הוגשה  מקום,  משום  פתאום  אך 
באמת  לא  שהוא  בטענה  פינדרוס  כנגד  המשפט 
הינה  הכתובת,  והעברת  לעיר  מגוריו  את  העתיק 
חוקרים  לנדרש.  בניגוד  הבחירות,  לצורכי  פורמלית 
פרטיים, הם אלו שהביאו את המידע שלפיו פינדרוס 
בנימוקי  גם  וכך  בירושלים  חייו  את  לנהל  ממשיך 
בין היתר השופט אחיקם  פינדרוס, כתב  פסילתו של 
סטולר: "במקרה דנן, ברור כי מרכז חיים של המשיב 
באלעד  דירה  שכר  והוא  בירושלים,  ונשאר  היה 
להעתיק  כוונה  כל  לו  שאין  במפורש  הצהיר  כאשר 
שברור  כך  לאלעד,  הקרובה  בתקופה  משפחתו  את 
המשיב  של  החיים  במרכז  לשינוי  צפי  שום  שאין 

ומשפחתו".
את  לקבל  "ראיתי  השופט,  קובע  כן",  על  "אשר 
סעיף  בתנאי  עומד  אינו  שהמשיב  ולקבוע  העתירה 
)בחירות(  המקומיות  הרשויות  לחוק   )3( )א(   7

להיכלל  זכאי  אינו  ולכן  תשכ"ה-1965, 
ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר מועצה". 
ולסיום, לאחר פריסת השתלשלות העניינים 
"ראיתי  וקובע:  השופט  חוזר  המשפטית, 
שהמשיב  ולקבוע  העתירה  את  לקבל 
ולכן  בתנאים,  עומד  אינו  א.ר(  )פינדרוס. 
בבחירות  מהתמודדות  אותו  פוסל  אני 
לראשות העיר אלעד ועל מחיקתו מרשימת 

המועמדים".

גדולי ישראל

משותפת  הודעה  יצאה  הפסילה,  עקבות 
כי  נאמר  ובה  וש"ס  התורה  דגל  למפלגות 
"היום, לצערנו, חווינו שפל נוסף בציבוריות 
נגד  שהוגשה  קנטרנית  עתירה  החרדית. 
מועמדם של גדולי ישראל כחלק מהניסיונות 
התורה  לגדולי  הציות  חובת  את  לקעקע 
לצערנו  המשפט.  בית  ידי  על  התקבלה   -
חווינו  שלא  שעה  אין  הקמפיין  מתחילת 
חונכנו  עליהם  בערכים  נוספת  התדרדרות 
נאלצנו  ילדינו.  את  מגדלים  אנחנו  ועליהם 
רבנים  על  איומים  עם  יום  מידי  להתמודד 
)!(, שכירת חוקרים פרטיים, הפצת חומרים 
התקשורת  בכלי  תורה  גדולי  נגד  משמיצים 

ועוד מעשים שמעולם לא נראו כמותם. 
חשבון  שמחייבת  מזעזעת  התנהלות  "זו 
ודגל  ש"ס  כי  לציין  למותר  מעמיק.  נפש 
התופעה  נגד  הכח  בכל  תפעלנה  התורה 
שלא  חרדים  אנשים  של  והחמורה  הפסולה 
עצמם  את  לקדם  בכדי  באמצעים  בוחלים 
הרמת  התורה,  בגדולי  חמורה  פגיעה  תוך 
הנורא  ה'  חילול  וגרימת  משה  בתורת  יד 
מתכוונות  המפלגות  הערב.  חווינו  אותו 
ההחלטה  נגד  לבג"ץ  )ד(  היום  כבר  לערער 
התמוהה ובטוחה כי ההיגיון והשפיות ינצחו 
והרב יצחק פינדרוס יתמודד לראשות העיר 

וינצח". 
דוחים  "אנחנו  נמסר:  אמונים'  מ'שלומי 
הערב  שפורסמו  הדברים  את  נפש  בשאט 
יש  ישראל  לאגודת  כאילו  נרמז  ומהם 
בעד  אנחנו  המדוברת.  בעתירה  מעורבות 

להצביע,  לתושבים  שתאפשר  התמודדות 
לנו יש גדולי ישראל ולהם יש גדולי ישראל, 
נהרא  נהרא   - רבותיו  לפי  יצביע  ציבור  כל 

ופשטיה ולבחור את ראש העיר הבא".
בתגובה  מסר  פרוש,  מאיר  השר  סגן 
ראשונה להחלטה באלעד לשמואל בן צבי, 
שהוא  מקווה  מאוד  "אני  ליום':  'יום  כתב 
יעתור והוא יזכה ויוכל להתמודד. לא שבית 

משפט ינהל לנו את העניינים".

מכה גם בחיפה

לדגל  מכה  עוד  נרשמה  חמישי,  בבוקר 
פסל  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית  התורה: 
את המועמדת עינת קליש רותם מלהתמודד 
על  נתמכה  קליש  חיפה.  העיר  ראשות  על 
ידי 'דגל התורה' במסגרת המאבק נגד ראש 

העיר המכהן יונה יהב. 
המשפט  בית  נשיא  קיבל  ההחלטה  את 
במרכז  שפירא.  רון  ד''ר  השופט  המחוזי 
נימוק בית המשפט: ביהמ"ש קבע כי מפלגת 
ובישראל  בה  במקביל  תמכה  העבודה 
העיר.  לראשות  הוא  גם  המתמודד  סביון, 
בפסק הדין כתב השופט: "יש להצר על כך 
שמפלגת העבודה והעותרים לא מילאו אחר 
הוראות החוק וההנחיה הברורה של המפקח 
במכתב  שפורטה  כפי  הבחירות,  על  הארצי 
שנשלח אליהם, ובמקום להסדיר את הגשת 
בחרו  והראויה  התקינה  בצורה  הרשימות 

לנהוג כפי שבחרו".
הפנים  משרד  החלטת  על  ערערה  רותם 
לפסול אותה לאחר ששני מועמדים לראשות 
סביון,  וישראל  רותם  קליש  עינת  העיר, 
מפלגת   - מפלגה  באותה  מועמדות  הגישו 
המשפט  בית  החלטת  לפני  שעות  העבודה. 
כתבה קליש רותם: "בלי קשר להחלטת בית 
המשפט, אין כבר ספק. הציבור רוצה אותי 
העיר  ראש  את  לא  הבאה,  העיר  כראשת 
שמוקפים  תינוקות  לא  וגם  הנוכחי,  הכושל 
להם,  כואבת  המציאות  אלימים.  בבריונים 

שיתמודדו".

הסקר נערך ע״י מכון סמית בקרב 400 איש/ה כמדגם מייצג של בעלי זכות הצבעה בירושלים

בעזרת ה׳, מנצחים!

כל הסקרים קובעים:

משה ליאון, ראש העיר.

מסורת, מנהיגות, עשייה.

את מי אתה רוצה לראות 
כראש העיר ירושלים?

סקר מכון סמית:

סקר
משה ליאון גובר על אלקין בדרך לראשות העיר

www.likudnik.co.il

סקר
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עשרה ימים לבחירות המקומיות – דרמה באלעד ובחיפה

שחר חילוני חדש / עידן יוסף

רשימות  למען  בתעמולה  אנטי-דתיים  ארגונים  משקיעים  שקל  מיליון  רבע  מעל 
שכותרות  לכך  להביא  עלולה  הדתי  הציבור  שאננות  ישראל.  בערי  קיצוניות  חילוניות 
ניתן  מה  חילונית.  מהפכה  על  יבשרו  המקומיות  הבחירות  שלמחרת  ביום  העיתונים 

לעשות כדי למנוע זאת?
בבני-ברק, באלעד, בביתר-עילית, במודיעין-עילית ובשאר הערים החרדיות אין חשש 
שמאן דהוא יחשוב לפתוח מרכול בשבת או לארגן בשבת נסיעה לים. אבל גל התעמולה 
החילונית ששוטף את יתר ערי ישראל, שממומן ונתמך בלמעלה מרבע מיליון שקלים על 
ידי ארגונים אנטי-דתיים מבית היוצר של הקרן לישראל חדשה, הופך את החשש הזה 

לממשי מתמיד.
כאשר עלה אהוד ברק לשלטון, הכריז מיד על "שחר של יום חדש" - מהפכה אזרחית 
לחילון המדינה, גזירה שבעצת ה' בוטלה בהפלת ממשלתו. האם למחרת יום הבחירות 
ישראל"?  בערי  חילונית  "מהפכה  על  העיתונים  כותרות  יבשרו  המקומיות  ברשויות 

תסריט הבלהות הזה בהחלט אפשרי, והוא ייקבע במידת השאננות שלנו.
רשימות חילוניות קיצוניות שקמו בערים רוכבות על גל שנאה לציבור החרדי והסתה 
נגדו. מאבק מול שטיפת המוח הזו הוא מורכב, ואינו ישימה בפרק הזמן הקצר שנותר 
עד לבחירות. אבל גם אם אי אפשר לעצור את הקמים נגד היהדות - ניתן בהחלט לבלום 

אותם.
הבלימה צריכה להיעשות בשני אופנים: האחד, עידוד התומכים ברשימות הדתיות 
לצאת ולהצביע. השני, עידוד של תושבים שאין סיכוי שיצביעו לצאת למפלגה דתית, 
לצאת ולהצביע לרשימות של שכונות או לרשימות כלליות - מפלגתיות או עצמאיות - 
שאינן מובילות את המאבק בכל מה שמריח מיהדות. התחזקותן של הרשימות הכלליות 

תבוא בהכרח על-חשבון הרשימות לחילון הערים ותביא להחלשת כוחן.

News1 הכותב הוא ראש מערכת החדשות באתר



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין  אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
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אריה לוין
צילום: צה"ל, דוברות המשטרה

ביטחוני התכנס השבטע במשך חמש שעות  הקבינט המדיני 
בכדי לדון בנושא ההסלמה בעוטף עזה. לפני הישיבה השר בנט 
מערכה  לקראת  אנו  כי  נדמה  והיה  תקיפים  מאוד  דברים  אמר 
יודע  אינו  ישראל  מאזרחי  איש  ההתכנסות,  בתום  אך  באזור, 
להגיד מה יעלה בגורל המצב הביטחוני. השרים קיבלו הנחייה 
שלא להתראיין ואף הודעה כזו או אחרת לא יצאה מאותה ישיבה. 
לימים  חוזר  ישראל  עם   - השבוע  לאירועי  נעבור  קודם  אך 
סובל  הדרום  ניסן,  מחודש  החל  הדרומית.  בגזרה  המתוחים 
מעפיפונים וצעדות למיניהן, בשבועות האחרונים אפשר להתחיל 

להתרגל למציאות בה מחבלים חוצים את הגדר באין מפריע, ללא 
תגובה הולמת כנגד. בין שלישי לרביעי השבוע, הרף עלה כאשר 
לעבר   03:40 לשעה  סמוך  שוגרו  ארוך  לטווח  גראד  רקטות  שתי 

בבית  ישירות  פגעה  השנייה  ואילו  בים,  נפלה  מהן  אחת  ישראל. 
בבאר שבע, וגרמה נזק כבד למקום. 7 בני אדם לקו בחרדה, בהם 
אם ושלושת ילדיה. שני בני אדם נפצעו באורח קל שעה שמעדו 
סורוקה  החולים  בבית  אושפזו  מוגן. שישה מהם  למרחב  בדרכם 
וכבר באותו היום שוחררו. כוחות החירום חוששים מפני 

קריסה של הבית, והוא פונה לקראת הריסה/חיזוק.
הבית נפגע בצורה קשה מאוד ורק בזכות תושיית האם, 
ניצלו הילדים. פיקוד העורף הציג את התחקור הראשוני 
למצב: "תיאור האירוע: הרקטה פגעה פגיעה ישירה בבית 
מגורים בעל 2 קומות. הרקטה חדרה את גג הרעפים, את 
התקרה העליונה, התייזמה בתקרת קומת הקרקע והותירה 
חור גדול )קוטרו כ-1.7 מטר( בתקרת קומת הקרקע ונזקים 
רבים לבית. קירות בלוקים התפרקו ואלמנטי בטון שקעו. 
חלונות הבית התנפצו ודלתות וחלונות יצאו מהמשקופים. 
המרחק ממקום חדירת הרקטה בתקרת קומת הקרקע הינו 

כ-1 מטר מדלת הממ"ד.
נזקים  "ישנם 
לבתים  קלים 
ם  י כ ו מ ס ה
ת  ו צ פ נ ת ה (
אשה  חלונות( 
ילדיה  ושלושת 
בבית  שהו 
לממ"ד.  ונכנסו 
בקומת  הממ"ד 
והכניסה  הקרקע 
מתוך  אליו 
השינה.  חדר 
חלון  יש  לממ"ד 
תוך  אל  פנימי 
נזקים  אין  הבית. 
הדלת  לממ"ד. 
נפתחים  והחלון 
וננעלים שוב. חיי 
השוהים  ארבעת 
ניצלו  בבית 
ושהו  מאחר 
לממ"ד. מסקנות: 
הממ"ד הציל את 
השוהים  חיי 
לחדד  יש  בבית. 
כי  לאוכלוסייה 
אזעקה  בעת  גם 
בשעת לילה – יש 
למרחב  להיכנס 
לסגור  המוגן, 
דלת  את  ולנעול 
המרחב  וחלון 
הממ"ד  המוגן. 

מציל חיים."
יותר  מוקדם 
עם  שוחחה 
מירי  "החדשות" 
בעלת  תמנו, 
בבאר  הבית 
ע  ג פ נ ש ע  ב ש
ונהרס  מרקטה 
וסיפרה על מצבה 
של  המצב  בשל 
לי  "אין  ביתה. 
הזיכרונות  בית, 
בתוך  הלכו. 
הבית היו ארונות 

מלאים בכל דבר - ועכשיו לא נשאר שום דבר", אמרה. "לא נשארה 
לי מיטה אפילו". תמנו, אם יחידנית לשלושה ילדים, מיהרה לקחת 
את ילדיה לחדר הממ"ד בזמן האזעקה וכאמור בדו"ח בכך הצילה 
את חייהם. צו הריסה הוצא למבנה בעקבות פגיעת הטיל. לדברי 
תמנו, כששמעה את האזעקה חשבה תחילה שהיא חולמת – אולם 
שהיא  תוך  לממ"ד,  ילדיה  את  לקחת  מיהרה  שהתעוררה  מרגע 
את  לי  שתאפשרו  ומבקשת  ומפחדת,  רועדת  "אני  קלות.  נחבלת 

הפרטיות שלי", ביקשה מהעיתונאים במקום.

משיבים אש 
מטוסי קרב של צה"ל תקפו כבר באותו הבוקר יותר מ-20 מטרות 
הייתה  התקיפה  מטרת  עזה.  ברצועת  חמאס  של  התקפיות  טרור 
ביכולות משמעותיות  פוגעת  והיא  הרצועה,  לאורך  רחבה  פריסה 
של חמאס. בין המטרות שהותקפו מנהרת טרור התקפית של חמאס 
במעקב,  תקופה  מזה  והייתה  לישראל  שחצתה  יונס,  חאן  באזור 
לחפירת  מתחמים  הותקפו  כן,  כמו  המנהרה.  של  עורפי  פיר  וכן 
טרור  מנהרת  ופיר  יונס  ובחאן  בזיתון  התקפיות  טרור  מנהרות 
ימית במרחב החוף בחאן יונס, מפעל לייצור רכיבים ולוחות בטון 
ברפיח  אוויריים  לחימה  אמצעי  ייצור  מפעל  וכן  מנהרות  לבניית 
יעדי  וכן  יונס  בחאן  הימי  הכוח  של  צבאי  מתחם  אלהוא,  ובתל 
טרור במספר מתחמים צבאיים ביניהם אתר לייצור אמצעי לחימה 

ורקטות, כך ע"פ צה"ל. 
כמו כן תקף כלי טיס חוליית מחבלים בצפון רצועת עזה במהלך 
ניסיון לביצוע ירי רקטי לעבר שטח ישראל. במהלך האירוע הופעלה 
אזעקת צבע אדום במועצה האזורית חוף אשקלון. "חמאס מוכרח 
להבין שהאחריות על מה שקרה ברצועה הלילה, ומה שקורה בה, 
מוטלת עליו ואין יכולת או צורך להטיל זאת על גורמים אחרים", 

אמר דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס. 
לסגור  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  החליט  האירועים,  לאור 
את מעבר הסחורות כרם שלום, את מעבר ארז ולצמצם את מרחב 
הערכות  שתי  קיימו  בצה"ל  הבכיר  בפיקוד  מייל.  לשלושה  הדיג 
מצב בראשות סגן הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ, מפקד חיל 
"חמאס  בארה"ב.  ביקורו  את  קיצר  והרמטכ"ל  ונוספים  האוויר 
מייצר אווירה מאפשרת של טרור ואלימות, במסגרתה נזרקים מידי 
לאורך  המוניות  סדר  הפרות  ומתקיימות  ומטענים  רימונים  שבוע 
קבע  אותה",  ולקבל  איתה  להשלים  ניתן  שלא  אווירה  זו  הגדר. 
תא"ל מנליס. "למרות המאמצים הבין-לאומיים לשפר את איכות 
תושבי  טובת  פני  על  הטרור  בדרך  בוחר  חמאס  ברצועה,  החיים 
רצועת עזה". בהקשר לאירועי הלילה ביקש דובר צה"ל מהציבור 
סדר  את  לדעת  העורף,  פיקוד  של  ההנחיות  פי  על  לפעול  הרחב, 

הפעולות ולהתעדכן בפלטפורמות הרשמיות.
כמו כן, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים ביום רביעי הערכת 
ליברמן  הביטחון  שר  בהשתתפות  עזה,  באוגדת  ביטחונית  מצב 
ובכירי מערכת הביטחון. לאחר מכן, נתניהו נפגש עם ראשי רשויות 
עליה",  ההתקפות  את  רבה  בחומרה  רואה  "ישראל  עזה.  בעוטף 
לא  הללו  ההתקפות  "אם  הביטחונית.  המצב  הערכת  בתום  אמר 

ייפסקו - אנחנו נפסיק אותן".
משטח  הרקטות  וירי  הביטחונית  להתדרדרות  התייחס  נתניהו 
רצועת עזה: "סיימתי עכשיו הערכת מצב עם ראשי צה"ל וצמרת 
בגדר,  עליה  ההתקפות  את  רבה  בחומרה  רואה  ישראל  הביטחון. 
על עוטף עזה, על באר שבע - בכל מקום". ראש הממשלה הוסיף: 
"ישראל תפעל בעוצמה רבה". ראש הממשלה סייר בחמ"ל אוגדת 
עזה, שם פגש את התצפיתניות שזיהו הבוקר את חוליית השיגור 
עם  נפגש  נתניהו  הסיור,  בתום  צה"ל.  ידי  על  סוכלה  שפעילותה 
עיריית  ראש  נגב,  מועצת שדות  ראש  עזה:  בעוטף  רשויות  ראשי 
שדרות, ראש מועצת חוף אשקלון, ראש מועצת שער הנגב וראש 

המועצה האזורית אשכול. 
הפגישה:  בסיום  אמר  פרג'ון,  יאיר  חוף אשקלון,  מועצת  ראש 
"אנחנו כראשי מועצות נותנים גיבוי לראש הממשלה לכל תכנית 
וכל היערכות שהממשלה תחליט. אנחנו מכירים את המצב המורכב 
שחמאס לא מבינים שום שפה אחרת". פרג'ון הוסיף: "מה שאנחנו 
הכלכליות  ובתכניות  שלנו  החברתי  בחוסן  להמשיך  זה  מבקשים 
ואי אפשר  נתניהו הבהיר לנו שברור שנחצה קו אדום  ליישובים. 

יהיה להמשיך כאילו לא קרה כלום".
מאז אותו הירי, לא היה כל ירי מצד העזתים על שטחי ישראל 
וכך גם לא הייתה תגובה לתקיפה הישראלית ברצועת עזה – מה 
זה  בשלב  להגיב  שלא  הביטחון  מערכת  ראשי  את  הוביל  שאולי 
ולהמתין לראות את ההתפתחויות באותה גזרה. בתוך כך, בעקבות 
הירי, הופסקו המאמצים מצד מצרים להגיע להסדרה, לאחר שחשו 
כל  מכחיש  שמצדו   – חמאס  הסדרה,  על  משוחחים  הם  בעוד  כי 
קשר – החליט שלהמשיך את הירי. הדברים ככל הנראה אינם סוף 
פסוק ואנו עוד עלולים לראות בסוף השבוע את המשך ההסלמה 

וכך גם בתחילת השבוע.

ש"ס פתח תקווה 
בראשות הרב אוריאל בוסו

מסורת של עשיה
יוסף זצוק"למיסודו של מרן רבי עובדיה בראשות הרב אוריאל בוסו

מתחייב אני    להוספת עוד מקוואות טהרה בעיר

מתחייב אני     לדאוג לעוד בתי כנסת בעיר

מתחייב אני     לעוד שיעורי תורה לגברים, לנשים ולילדים

מתחייב אני     להמשיך בסיוע לכל תושב ותושב בכל שכונה ושכונה

מתחייב אני     לדאוג לחיזוק המסורת היהודית בעיר

מתחייב אני     להמשיך ולמלא את צוואתו של מרן זצ"ל

כמי שמונה על ידי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לעמוד בראשות ש"ס בעיר פתח תקווה 
ומאז ברכתו מלווה אותי עד עצם היום הזה, מתחייב אני בפני תושבי פתח תקווה 

להמשיך את מורשתו של מרן זצוק"ל בפיתוחה הרוחני והגשמי של העיר

אני מתחייב, ומה איתכם?

!מתחייב אני

רקטה שנורתה ביום שלישי בלילה פגעה ישירות בבית בבאר שבע, ואך בנס לא נרשמו אבדות בנפש • צה"ל הגיב 
בתקיפה נרחבת של מטרות טרור ברצועת עזה • נתניהו: "אם ההתקפות הללו לא ייפסקו - אנחנו נפסיק אותן"

הסלמה בדרום: טיל גראד בבית מגורים
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י"ג-י"ז בחשון22-26.10.18

עד שישימבצעים בימי שני

 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |   03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |03-6099821 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .03-5704963  .15 נויפלד  רח’   |   03-5796771 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |03-5448588
-9479944  .25 חבקוק  רח’   |  03-5703078  .2 פרדו  רח’   |  03-5226858  .24 מלצר  הרב  רח’   |  03-6324538  .11 קוק  הרב  רח’   |  03-6566551  .15 רשב’’ם 
רח'  ברכפלד:   |  03-9099366  .1 הריף  רח’   |  03-7364441 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  03-5755232  .17 קלישר   |  03-5179802  .1 חיים  תורת   |  03
 20 | האר"י    15 לילינבלום   |  29 שוהם  נתניה:   |  08-8523639  .15 רח’ רשבי    |   08-6103663  .8 08-6430456| הלל   .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי 
|  10 מאירות  פנים  ירושלים:   |08-9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  04-9040905 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  04-6899718  .9 מיכאל  חיפה:    |

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

שני-רביעי
22-24.10.18
י"ג-ט"ו בחשון

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/שעועית 

ברוטב עגבניות/
רסק עגבניות 22%

תה הגן הקסום

שימורי 'מעולה'

25 גר'
ויסוצקי

750 גר'

אסם

אטריות
400 גר'

טעמן

מנה חמה ללא נודלס/
פתיתים קוד:60200 בצורת קוסקוס

קטשופ 'מעולה'

טונה פאוצ'

עוגיות מיני עבאדי

סטארקיסט

סוגים שונים

שלוקים 'מעולה'

C7 מארז תבניות

תמר מג'הול

שמפו/מרכך הוואי

קוד: 325977
'מעולה'

פילה דג מושט
1 ק"ג

25-26
ט"ז-י"ז בחשוון

סוגים שונים

בלדי

מפות ח"פ עבה
שישייה: 11431860
שמיניה: 11431853

ר. שמאי

עוגת שמרים ברמן/ 
רוגלעך/דיקליות/

קצפיות/עוגיות אחוה

101490

3 ב-
20

5902490
לק"גליח'

2 ב-
10

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

חד פעמי לבן

ר. שמאי

31090 ב-

79010
4 ב-2 ב-

קוד: 61615/800095/800101/
800194/800200/10361/10590

ממתקי קסם מתוק

10
5 ב- 1490

שעועית לבנה/עדשים ירוקים/אדומים/
כוסמת/גריסי פנינה/גריסים/פופקורן

1 ק"ג
מיה

20
3 ב-

ללא פ. שחור/
סוגי שום
300 גר'

300 גר'

תבליני מיה

אבקת שום/
פלפל שחור

990

1990

שמן קנולה
1 ליטר
טעמן

3 ב-
20

נקניקיות בבצק עלים
600 גר'
'מעולה'

2 ב-1390
10

צלי כתף מס' 5

שריר מס' 8

מוצפי

מוצפי

לק"ג

לק"ג

3990

5990
מיקס חטיפי שוקולד

390 גר'
עלית

1990

קפה רד מאג
200 גר'

1790

400 גר'
אריזות

פטריות

1090
3 ב-

10
5 ב-

ממרח שוקולד פרה 
500 גר'/פסק זמן 350 גר'

עלית

20
2 ב-

שוקוצ'ינו
1 ק"ג

'מעולה'

ליח'
990

600-700 גר'
שיבולים/דגן

עוגיות בדלי

990

תפוצ'יפס
סוגים שונים

50 גר'
עלית

10
4 ב-

שלישיית סבון נוזלי
קוד:888883

790 10
2 ב-

טיטולי פרימיום

100
4 ב-

10
2 ב-

890
ליח'

שמן זית
750 מ"ל

מיה

1990
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ביטחון תעסוקתי
יצא  במדינה  הגדולים  התקשורת  מכלי  אחד 
האג'נדה  אשר  החדשים",  "העניים  על  בפרויקט 
הכלולה בו היא להציג את מעמד הביניים בישראל 
מאבני  אחת  נשחקות.  שלו  הכלכליות  שההזדמנויות  כמי 
תעסוקתי.  ביטחון  היעדר  זה  "שחיקה",  אותה  של  היסוד 
המדדים  כל  לפי  במציאות,  יסוד  כל  נעדרת  זו  אג'נדה 
התעסוקה  ואפשרויות  עלה,  הריאלי  השכר  האובייקטיביים 
התרבו והתגוונו, אך ישנם דברים שאכן השתנו, כמו למשל 
בטעות  להיתפס  יכול  הזה  והשינוי  התעסוקתי,  הביטחון 

כגרוע. והוא לא. 
ל"קביעות",  אוטומטית  מתקשר  תעסוקתי  ביטחון  המושג 
זו,  לפי תפיסה  להיות חסין מפיטורים.  עובד  האפשרות של 
העשור  עד  שנים,  עשרות  במשך  התעסוקה  בשוק  ששלטה 
שיש  ידע  הוא  כאשר  כלכלי  ביטחון  ירגיש  עובד  האחרון, 
לו עבודה מובטחת, ואין אפשרות לפיטורים שלא ביוזמתו. 
הבטחה זו רק מעסיקים חזקים ואיתנים במיוחד יכלו לקיים, 
מטעם  עבודות  שהיו  או  בתחומם  מונופול  שהיו  כאלה 
הממשלה. הפריווילגיה של קביעות בעבודה הייתה מבוקשת. 
אבל בשוק התעסוקה המודרני, למעט דינוזאורים מהעבר כמו 
הבנקים והנמלים, אף מעסיק לא נותן היום לעובדיו קביעות. 
אלה השבויים בתפיסות הישנות, מכנים זאת "היעדר ביטחון 

תעסוקתי". 
בשוק העבודה הדינמי היום, אין שום אפשרות לקבל ביטחון 
קביעות  אין שום  עצמם  למעסיקים  הישן.  במובנו  תעסוקתי 
יכולים לעזוב  וביטחון לגבי העסק שלהם. הלקוחות שלהם 
חברות  עסקים,  זאת.  עושים  אכן  וחלקם  יום,  בכל  אותם 
לתת  יכול  לא  אדם  וכידוע,  יום,  בכל  נסגרים  ומפעלים 
העולם  של  הזו  התזזיתיות  עצמו.  לו  שאין  מה  את  לאחרים 
הקדמה  את  שיוצרת  זו  היא  אך  פשוטה,  לא  נראית  העסקי 

ורמת החיים הגבוהה שאנו מורגלים בהם היום. 
ההתפתחות  את  הגדיר  שומפטר  יוזף  האוסטרי  הכלכלן 
פיתוח  כל  בכלכלה.  יצירתי"  "הרס  כמחוללת  הטכנולוגית 
ועבודות  ישנות  טכנולוגיות  בפועל  מייתר  חדש,  טכנולוגיה 
הפכה  הקומפקט-דיסק  טכנולוגיית  כאשר  למשל,  ישנות. 
לנפוצה, אז הקלטות הזכורות לטוב עם הסליל המגנטי הפכו 
ירד בעקביות עד שנעלם לחלוטין.  למיותרות והביקוש להן 
סגרו  הקלטות  מפעלי  לדיסקים,  ייצור  פסי  הוקמו  כאשר 
שעריהן ופיטרו עובדים. טכנולוגיה חדשה, איכותית ויעילה 
יותר, דרסה את הטכנולוגיה הישנה ששלטה בכיפה. ודוגמה 
מאד מובהקת אם נלך אחורה יותר בהיסטוריה, כאשר ייצור 
את  איבדו  העגלונים  אזי  וזול,  למתועש  הפך  הרכב  כלי 
ולתלות את השוט. כלי  ונאלצו למכור את הסוסים  פרנסתם 
מיליוני  ופרנסו  שנים,  אלפי  במשך  בדרכים  ששלטו  ההיסע 
עגלונים, פינו מקומם לטכנולוגיית היסעים חדשה שהעלתה 

את רמת החיים של כולם. 
יצרני  ההרס היצירתי בכלכלה פוגע בטווח הקצר בעובדים, 
הקלטות, שהיו כנראה אנשים מאד נחמדים ומקצועיים מאד 

עגלונים  מיליוני  גם  עבודה.  בלא  עצמם  מצאו  בתחומים, 
בפועל  הקצר,  בטווח  זה  אבל  תעסוקה.  ללא  עצמם  מצאו 
השיפור  ירדו.  רק  אלא  השנים  עם  עלו  לא  האבטלה  אחוזי 
עבודות  יצר  הוא  אך  עבודות,  הרבה  ייתר  אם  הטכנולוגי 
חדשות. העגלונים עברו להיות נהגים, או אולי למקצוע אחר, 
אחרים.  במקומות  לטכנאים  הפכו  כנראה  הקלטות  יצרני 
הביטחון  היעדר  לכן,  שלהם.  וגם  עלתה,  שלנו  החיים  רמת 
התעסוקתי במובנו המיושן הוא דבר מצוין, זה מה שמאפשר 

לכלכלה להתקדם ולהתפתח. 
הקונספט  התעסוקתי,  הביטחון  את  איבדו  לא  העובדים  אך 
והעובדים  תזזיתי,  מאד  העבודה  שוק  היום  שהשתנה.  הוא 
שואבים  שלהם  הביטחון  תחושת  את  תועלת.  מכך  מפיקים 
 – הפוך  אלא  ספציפי,  למעסיק  מהיצמדות  לא  העובדים 
מהאפשרות לעבור ממעסיק למעסיק במהירות ובקלות, ובכל 
מעבר לשפר את התנאים. באופן מאד בולט ניתן לראות זאת 
בשוק ההייטק בישראל, אשר בו העובדים מיוזמתם מחפשים 
את  ולשפר  שנתיים,  מידי  בממוצע  עבודה  מקום  לשנות 

מעמדם. 
מירב  את  לעובדים  שנותנת  זו  היא  התעסוקתית  הגמישות 
להתקדם,  להתפתח,  כולו  למשק  מאפשרת  וגם  הביטחון, 
ולאפשר רמת חיים גבוהה יותר לציבור הרחב. כאשר התוצר 
גדול יותר, הביקוש לעובדים גדול יותר, ואז גם השכר גדול 

יותר. וזה הביטחון התעסוקתי של העולם החדש.  

פייק עוני
כל פעם שהתפרסמו דו"חות העוני של הביטוח הלאומי או 
של ארגונים "חברתיים", הם פשוט לא הסתדרו עם המציאות 
שאני מכיר. "כל ילד שלישי רעב", זה נשמע נורא, אך שורו 
כמי  הם?  איפה  רעבים?  אותם  את  רואים  אתם  האם  וראו, 
ופוגש  מכיר  אני  ענייה,  שמוגדרת  חרדית  בעיר  שמתגורר 
מסתפקים  רבים  עשירים,  שאינם  אנשים  הרבה  ביומיום 
לא  הנתונים  כמעט.  רואה  אינני  רעבים  אך  ממש,  במועט 
הסתדרו עם המציאות. השבוע, משרד האוצר פרסם בדיקה 
אלטרנטיבית לעוני, והנתונים שונים דרמטית מדוחות העוני 

הרגילים. קצת סדר בנתוני העוני בישראל.  
שנמדד  העוני  שיעור  הלאומי,  הביטוח  של  העוני  בדו"חות 
עומד על כ-19% מהאוכלוסייה. מה שאומר שכל אדם חמישי 
בישראל הוא עני. מה ההגדרה של עוני במדדים? משק בית 
מוגדר עני אם ההכנסה הכספית נטו לנפש בו נמוכה ביותר 

מ–50% מההכנסה החציונית של כלל משקי הבית בישראל.
שתי בעיות יש במדד של הביטוח לאומי, קודם כל ההגדרה 
ב-50%  הנמוכה  הכנסה  דווקא  מדוע  שרירותית.  היא  לעוני 
מהחציון? אם למשל מחצית מהאוכלוסייה הם אנשים בעלי 
הכנסה של מיליונים בחודש ומעלה, אזי ההכנסה החציונית 
תהיה גבוהה, ואנשים רבים יחשבו לעניים גם אם הם רחוקים 

ממש מלרעוב ללחם. מופרך מזה, במצב היפותטי בו ההכנסה 
של כל האוכלוסייה תוכפל, נתוני העוני עדיין יישארו בדיוק 
כפי שהם. עוני יחסי איננו עוני אמיתי, הוא לא באמת מעיד 

על מחסור במשאבים ובאפשרות למחיה. 
והבעיה השנייה, היא המדידה של משק הבית לפי הכנסות. 
לא משקף. למשל, שני משקי  ומאד  זהו פרמטר מאד חלקי 
זהה, אך משפחה אחת  בית אשר ההכנסה החודשית שלהם 
יש בבעלותה דירה והשנייה גרה בשכירות. למרות ההכנסה 
הזהה, ברור שהמצב הכלכלי של המשפחות שונה מהותית. 
לא   – מניפולטיבי  מאד  הוא  ההכנסה  פרמטר  לכך,  נוסף 
כולם מצהירים על הכנסות, ואכן תמיד יש פער בנתונים בין 
ההכנסות של משקי הבית להוצאות, ופער זה איננו הגיוני. לא 
יתכן שלאורך זמן אנשים מוציאים יותר משמכניסים, זה יתכן 
לתקופת מה, אך בסוף הבנק יעצור את האשראי. סביר יותר 
ועושר  מדווחות.  אינן  הן  אך  הכנסות,  לאנשים  שיש  להניח 

"בשחור" איננו עוני.   
בנתונים.  שכל  עושה  האוצר,  משרד  פרסם  שכעת  הבדיקה 
של  ההוצאות  שיעור  לפי  נמדדו  העוני  שיעורי  זו  בבדיקה 
על  עומד  הוצאה  לפי  שנמדד  העוני  שיעור  הבית.  משקי 
 .)19% על  שעומד  הכנסה  לפי  עוני  שיעור  )לעומת  כ-13% 
זהו פער משמעותי אשר משקלל את ההכנסות ה"שחורות". 
עדיין הקריטריון לעוני נשאר יחסי, אך גם במדד היחסי הלא 

משקף האחוזים ירדו משמעותית. 
או  בעיה  על  ונכונים  מדויקים  בנתונים  עצומה  חשיבות  יש 
להגדיר  כל  קודם  יש  בבעיה,  לטפל  כדי  חברתית.  תופעה 
ולא  ולראות אותה בעיניים, כמות שהיא. לא מוגזמת  אותה 
ממוזערת. הפרזה מוגזמת גורמת לכך שכספים יופנו לטיפול 
מזעור  עניים.  אינם  כי  טיפול,  דורשים  אינם  באנשים שכלל 
יקבלו  לא  לעזרה  הזקוקים  לכך שיהיו אנשים  יגרום  תופעה 
ביותר  החשוב  השלב  היא  המדויקת  המציאות  הבנת  אותה. 
ברגע  תשובה.  חצי  חכם  שאלת  בבחינת  לפתרון,  בדרך 
ביעילות.  בה  לטפל  אפשר  האמתית,  הבעיה  מה  שיודעים 
עמותות  של  הפרסומים  ובמיוחד  הלאומי,  הביטוח  נתוני 
את  מטשטשים  שהם  בכך  עצום,  נזק  יוצרים  "חברתיות" 

המציאות, או יותר נכון מנותקים מהמציאות. 
אנו חיים היום בסטנדרטים אחרים לחלוטין מאשר לפני דור, 
שלא לדבר על שתי דורות ומעלה. שירותים ואביזרים שהיו 
אלמנטרי  עניין  הם  היום  המציאות,  ליקרי  בעבר  נחשבים 
בסיסי שיש לכולם. סטנדרט המחייה של המאיון העליון בימי 
קום המדינה, הוא היום הסטנדרט גם של העשירון התחתון 
מה  בית(.  בכל  כפולים  ושירותים  מיקרוגל  תנור,  )מקרר, 
שנחשב היום "עוני" היה נחשב אז כמותרות. אסור לשכוח 

נתונים אלה כאשר אנו באים למדוד את רמת החיים. 
ובשביל  לחלשים,  בקהילה  ולסייע  בעוני  לטפל  מאד  חשוב 
זה חשוב לדעת מי באמת חלש ומי לא. המדידה החדשה של 
משרד האוצר היא צעד בכיוון הנכון, ועם נתונים נכונים נוכל 

להתקדם ולסייע לכל מי שצריך בכך.  



הגמישות התעסוקתית היא זו שנותנת לעובדים את מירב הביטחון, וגם מאפשרת 
למשק כולו להתפתח, להתקדם, ולאפשר רמת חיים גבוהה יותר לציבור הרחב. 

כאשר התוצר גדול יותר, הביקוש לעובדים גדול יותר, ואז גם השכר גדול יותר. וזה 
הביטחון התעסוקתי של העולם החדש.  
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רשאי להצביע בכל  ,אלעד מקומיתהרשות האדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של 
 קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות כלהלן:

 

 מען הקלפי מקום הקלפי מספר הקלפי

 10רבן יוחנן בן זכאי  אולפנת נחלה דרכא 5.0

 10שמעון הצדיק  גן ילדים אגוז 11.0

 2רבן יוחנן בן זכאי  בית ספר איילים בנים 18.0

 3רבי יהושע  בית ספר בית מרגלית החדש 20.0

 5יא רבי חי מכון בית יעקב חסידי 27.0

 

2. 

 

המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי,  המוגבל בניידותאדם 
 מעטפות הצבעה: 2ויקבל 

   רשות.המעטפה צהובה להצבעה לראש 

  .מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות 

ופתק הצבעה  הצהובה הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה .3
 חד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.אלבן 

הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי  .4
מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי 

 הבוחר.

 המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.הבוחר יטיל את 
 
אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול  –"אדם המוגבל בניידות"  *

 במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.להצביע 

                    
                    
          

          

 מנהל הבחירות
 אייל כהן
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בחירות בפתח

מה  חשוב  פחות  קובע:  לפוליטיקאי  אצבע  כלל 
כותבים עליך - העיקר שיאייתו את השם נכון. כלל 
אצבע שני לפוליטיקאי מתחיל - קריאות ׳זאב זאב׳ 
מרובות והכבשים מתרגלים. כלל מוביל ל׳כולם׳: אל תאיים 

באם אינך מתכוון לקיים. 
כינון  מרגע  הבחירות,  הקדמת  שוט  את  מחזיק  רוה״מ 
הקואליציה, קצת לפני פחות מ4 שנים. האיום בחלל, ברקע, 
מרחף. הוא רוצה, לא רוצה, וחוזר חלילה, לא תמיד באותו 
ולעיתים  החקירה  עומק  לעיתים  משתנות.  הסיבות  הסדר. 
והכוונה.  אזהרה  תמרור  מוקדמות׳  ׳בחירות  הצקה  למנוע 
את  לגמור  העז,  רצונו  את  מסתיר  לא  נתניהו  למעשה, 
הקדנציה בנובמבר 2019, לא רגע לפני. נתניהו יהיה רוה״מ 
האחרונות,  הקדנציות  בכל  פלוס.  קדנציה  שמשלים  היחיד 

הוקדמו הבחירות. 
מה שברור, כל סיעות הקואליציה ורוב רובם של הח"כים 
כבודדים, כולל הח"כים מהאופוזיציה תאבי החלפת השלטון 
והשגת ג׳ובים ועמדות שליטה, לא מעוניינים. הסיבות פורטו 
קואליציוניים  שותפים  של  טבעם  העניין.  ממין  ולא  בעבר 
ממפלגות נישה ומפלגות קהל יעד ספציפי, שיש להם דרישות 

ייחודיות, שלא תמיד תואמות את האג׳נדה של השותפות. 
וליישר  ציפיות  להנמיך  ולנווט,  לתאם  אמור  רוה״מ 
הקואליציוני  כשהרוב  להכיל.  ולעיתים  לאיים  גם  הדורים, 
מיחידי  אחד  כל  ללא  להסתדר  יכולה  והקואליציה  מבוסס 
איתנה,  נתניהו  קואליציית  יחסית.  קלה  המלאכה  מרכיביה, 
היהודי׳  ׳הבית  חוץ מסיעת  פרישה של אחת השותפות,  גם 
אמנם  בכנסת,  רוב  בידיו  משאירה  הח"כים,  שמונת  בת 
דחוק. ׳הבית-היהודי׳ הסמן האולטרה ימני בממשלת הימין, 
שילמה  היא  בעבר  ימין  ממשלת  תפיל  לא  היא  ׳מסונדלת׳ 
בעיה  לו  הוכיח, שאין  כבר  נתניהו  יקר במיוחד.  ע״כ מחיר 
מנטאלית להקים ממשלה עם לפיד וגם עם מפלגת העבודה. 
בבית-היהודי עוד מלקקים פצעים מממשלת הזדון, ׳נתניהו, 
לפיד, ליבני׳. השרה אילת שקד הגדירה זאת מצוין: השאלה, 
האם בנימין נתניהו יעמוד בראש ממשלת ימין? או ממשלת 
יבטיח  בקלפי,  היהודי׳  ׳הבית  חיזוק  לדידה,  שמאל-מרכז. 
נתניהו  שבנימין  ונתניהו.  הליכוד  בראשות  ימין  ממשלת 

ירכיב את הממשלה הבאה, זו אקסיומה מוסכמת. 
רוה״מ בנימין נתניהו משתמש באיום ״הקדמת הבחירות״ 
סיעות  לכל  מוגזם.  קצת  ולאחרונה  מושכל,  באופן 
טוב  הכי  במקרה  מהקדמה.  להרוויח  מה  אין  הקואליציה 
מוכיחים,  האחרונים  הסקרים  הנוכחי.  בגדלם  נשארים  הם 
כשהליכוד  מינוס,  פלוס  הנוכחי,  בגודלו  נשאר  ׳המחנה׳ 
שואב מנדטים משותפותיו הטבעיות. לאיווט ליברמן נוצרה 
בעיה של אחוז החסימה שהוא אביו מולידו. רק חוק-הגיוס 
עוד  לבוחריו,  אג׳נדה  לו  ולספק  בקלפי  אותו  להציל  יכול 
ליברמן  ולוותר.  סיבה שגרמה למפלגות החרדיות להתקפל 
כדי  תוך  שהתגשם,  חלום  בטחון  שר  מהתפקיד,  מתלהב 
שלא  לראשו,  שנקשרה  וההחלטית,  התקיפה  ההילה  ניפוץ 
בצדק. ׳הניה׳ חי וקיים, מהרצועה מופרחים בלונים ומוטלים 
כלות,  עד  מתוח  צה״ל  נשרפים,  השדות  ורימונים,  מטענים 
איומי הסרק מפיו הפכו לבדיחה עלובה ולחיקויים בתכניות 
סאטירה. רק על החרדים ליברמן גיבור איתם ועליהם, הוא 
איומים  להפריח  חזר  ליברמן  השבוע  המילה,  על  שומר 
כיסוי  כן מריח בחירות,  תקיפים כלפי החמאס, כנראה הוא 

לדברים אין, גם בעזה מתייחסים לליברמן בלגלוג, לאג׳נדה 
זה תורם. 

עצמאית  הליכה  פלונטר.  והשבת,  יהדות-התורה  בסיעת 
של כל אחד ממרכיביה, יכולה להיות גורלית לעתידה. ביחד 
התפקידים  כמות  מאידך,  יגדל.  הכוח  ואדרבה,  חשש  אין 
למי  אז  ישתנו.  לא  ואיכותו  הקואליציוני  והשלל  הייצוגיים 
נוסף, צרה לעתיד הקרוב. השאלה  אכפת בצמרת? כל ח״כ 
הרכב  ובנוסף  בראש?  מי  לפילוג,  לגרום  ועלולה  שתעיב 
הרשימה, שכיום לא מאוזן. את סידור הרכב הרשימה אפשר 
לפתור ע״י רוטציות כבעבר, השאלה מי בראש עלולה להיות 
יתאימו  המוניציפאליות  הבחירות  תוצאות  באם  גורלית. 
לרצונותיו של ח״כ הרב משה גפני, דגה״ת תפתח במלחמת 
והשבת׳,  ׳יהדות-התורה  בסיעת  לפילוג  שתביא  עולם, 
וחבירת דגל-התורה לגוש טכני עם ש״ס. איחוד ש״ס-דגה״ת 
 2 כך  על  שמתפללים  ישנם  התורה,  לעולם  איחוד  יהווה 
החסימה,  אחוז  את  ויעברו  אחת  לקדנציה  יינצלו  המפלגות 
זה יהיה סופה של ש״ס המזרחית האוטנטית, שמביאה קולות 
מהפריפריה לטובת עולם התורה. אין היום את הדרג הרוחני 

שבגופו יעצור את הסחף והמחלוקת. 
ולהצטרף  ומקום  הכרה  לקבל  ישמח  הפלג-הירושלמי 
לגוש טכני עם אגודת ישראל החסידית. החלטת הפשרה של 
מועצג״ת של אגודת ישראל מהשבוע בנושא הגיוס, מרחיקה 
אגודת  עם  פעילה  משותפות  הירושלמי  הפלג  קולות  את 
ישראל. הרחקת הבחירות לכנסת לסוף הקדנציה, בעוד שנה, 
הירושלמי  בפלג  מאידך,  ובזמנו.  בעתו  השרץ  את  ׳תטהר׳ 
יודעים כי ח״כ גם ברוטציה לקדנציה אחת, מבטיח ׳מאחז׳ 
ותתאחד  תחזור  התורה  עתידית. כשדגל  בכל חבירה  עתידי 
פעיל  לח״כ  מקום  הבאות,  בקדנציות  ישראל  אגודת  עם 
מהפלג הירושלמי יהיה עובדה. גם בדגל התורה יודעים זאת. 
עתידו הפוליטי של אלי ישי ומפלגתו יחד, עדיין לוט בערפל, 

פילוג ביהדות התורה, יחזיר גם אותו למפה. 
ממש  לא  הוא  בחירות  אומר:  הממשלה  כשראש  היום, 
רשמו  במזנון,  סקופ  לכתבים  משחרר  כשהוא  מתכוון. 
גם  מתכוון  הוא   2019 בנובמבר  יהיו  הבחירות  לפניכם: 
מתכוון. החלטותיו של היועמ״ש מנדלבליט בנושא חקירותיו 
האישיות, הם שיכריעו אם וכאשר ומתי. הזמן עדיין לא ידוע 
רגועים  בדיר,  הכבשים  על  לשמור  טוב  לנתניהו  מאידך, 

ומאוימים. 
פופוליסטית  חקיקה-חטיפה,  כשנת  ידועה  בחירות  שנת 
ומיותר.  יקר  מחיר  שמשלמת  זאת  היא  כשהמדינה  ויקרה, 
הדעת.  שיקול  על  מאפיל  הישגים  ולהשיג  לבלוט  הרצון 
לנתניהו שרואה עצמו ראש-ממשלה לעוד שנים רבות, זה לא 
לא מצליף.  אך  באוויר,  את השוט  הוא מחזיק  לכן  מתאים. 
האיום המרחף, מתאים לו לנהל ולהרגיע את השותפים וכן 
את חברי סיעתו הליכוד, הסוררים, שחלקם יודע שלא יחזור 

לבית המחוקקים. 
המצב הנפיץ והנזיל בגבול הדרומי, הסיטואציה המתוחה 
להיות  שחזרה  סוריה  האיראנים,  האיומים  הצפוני,  בגבול 
יציבות  דורשים  מוסקבה,  עם  האחרונה  ההסתבכות  מדינה, 
לביטחון  הלב,  תשומת  כל  והפניית  משילות,  שלטונית 
ומתפתחת  יציבה  כשהכלכלה  האישי.  ולביטחון  בגבולות 
אין סיבה לעשות שינויים. תקופת בחירות שבמהלכה יכולים 
ואיזו  יודעים את סופו  לגלוש למבצע צבאי שבתחילתו לא 

מכהנת.  לממשלה  בריאה  לא  אחרי  תוקם  חקירה  וועדת 
אפשר רק להפסיד. מדיניות ׳הכלה׳ שבסופה תוביל לרגיעה 
מוסדרת, למרות המצב הבלתי אפשרי הנוכחי תוסיף קולות 
בקלפי. מבצע צבאי קצר ומוחץ, בלית ברירה ולאחר שיכלו 
האופציה  בשלטון.  ימנית  אוטוריטה  יבסס  הקיצים,  כל 
השלישית, הסתבכות והתבוססות בבוץ העזתי הטובעני, לא 

טובה לממשלה. 
טראמפ  הנשיא  בראשות  הנוכחי,  הוושינגטון  הממשל 
מאפשר לישראל חופש פעולה מקסימלי בעזה, כולל מטריית 
צבאיות  פעולות  בינלאומיים.  ובמוסדות  באו״ם  בטחון 
רחבות היקף שבעבר היו חסומות לישראל בעידן ״אובמה״, 
נהלים  ולשנות  וכללים  סטיגמות  לשבור  לצה״ל  יאפשרו 
בידוד  לשניים,  הרצועה  חציית  הקרב.  בשדה  והתנהגויות 
והורדת  האיסלמי,  והג׳יהאד  החמאס  צמרת  חיסול  ערים, 
המבצע  סיום  על  הודעה  יאפשרו  הברכיים,  על  החמאס 
והחזרת השליטה האזרחית לידי הרשות הפלשתינאית. ניתן 
עם  המקומיים  התושבים  של  הפעולה  שיתוף  שרמת  לשער 

הכוחות המזוינים ברצועה תהיה מועטת יחסית. 
ומצרים  הסעודית  ערב  ובראשם  הערבית  הליגה  מדינות 
הסוניות, יברכו בשתיקה על מיטוט החמאס, הזרוע של איראן 
השיעית מעכה והחזרת השליטה האזרחית לידי הרשות. הם 
ישלמו מס שפתיים לאחינו הסובלים ויהנו מחיסול הגורמים 

המיליטנטיים המאיימים גם על המשך שלטונם. 
הבעיה במבצע צבאי, שלא יודעים מתי וכיצד הוא יסתיים, 
מכל  מתרגשת  הישראלית  החברה  יעלה  הוא  וכמה  במה 
וכאב  החיים  קדושת  ונפגע.  חלל  כל  וכואבת  קרבן-חינם 
הנופלים הינם ערך עליון במעלה וחלק מהותי בהצלחה. שר 
התקופה  כל  שלאורך  העובדה,  את  לזכותו  זוקף  הביטחון 
יותר  אחד  זה  גם  אחד,  חלל  ספגנו  הגדר  ליד  האחרונה 
מיטוט  פתרון.  לא  ודאי  אינה מטרה,  הרצועה  החרבת  מדי. 
תשובה  אינם  התשתיות,  והרס  החמאסי  השלטון  מוסדות 
מחזית  ואולי  מהדרום  השאנן  הישראלי  בעורף  לפגיעות 
הצפון. היכולת הרקטית והטילית ידועה והוכחה. היא אינה 
לישראל, אך בהחלט  קיומית  סכנה  או  כזו ששוברת שוויון 

מרתיעה ומיותרת. רק כשאין ברירה. 
בנאומו בפתיחת מושב החורף של הכנסת התייחס רוה״מ 
מנהיגי  ושאר  פוטין  עם  האישים  לקשריו  נתניהו  בנימין 
העולם, על השיפור העצום ביחסי ישראל והעולם החופשי 
מנהיגי  של  בישראל  התכופים  הביקורים  לעבר,  בניגוד 
לעולם  איראן  על האיומים מצד  ודיבר  חזר  נתניהו  מדינות, 
על  בישראל,  הכלכלית  הפריחה  על  ולישראל,  החופשי 
להודות  שכח  לא  וכמובן  ממשלותיו  והצלחות  הצלחותיו 
לממשל האמריקאי האוהד. נאום ממלכתי, תקיף, נאום של 
שמתגמדים  מתחריו,  על  תגר  וקורא  בעצמו  הבטוח  מנהיג 
בישראל  הבחירות  יוקדמו  הגורל,  הרת  בשאלה  ועסוקים 
מול  קומה,  שיעור  בעל  כמנהיג  עצמו  בידל  נתניהו  לא  או 
בשיחה  במזנון,  רק  הראשונה.  מהשורה  ולא  עסקנונים 
הבוערות,  הפוליטיות  לשאלות  התייחס  הוא  חופשית, 
בנונשלנטיות מזלזלת. בסתר ליבו נתניהו יודע, בפוליטיקה 
בצירוף  מזל  קצת  וכמה.  כמה  אחת  על  במזה״ת  נזיל.  הכל 

כישרון, זה המתכון המנצח.  

הפלונטר של יהדות התורה עשוי להוביל לריצה נפרדת גם במישור הארצי ולבלוק 
טכני של דגל התורה וש"ס • המוקש: חבירה אפשרית של 'הפלג' לאגודת ישראל, 

למרות החלטת ה'מועצת' שיצרה ריחוק בין הצדדים

עו"ד יצחק שינפלד 
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כשהמושג של דעת תורה בקרב חלקים מסוימים 
בציבור נשחק. חלקים מסוימים, כן, כי עדיין רוב 
רובו של הציבור החרדי אינו מתבלבל מרעשי 
הרקע שיש מסביב. מערכת הבחירות הנוכחית 
תיזכר כמבחן הגדול של היהדות החרדית, האם הציבור 

החרדי כולו ממושמע לדעת תורה או חלילה לא. 
בערים רבות ברחבי הארץ הציבור החרדי מפולג למפלגות 
רבות ותתי מפלגות. אנו נמצאים בעידן שבו כל עסקן טוב 
ככל שיהיה מריץ מפלגה כי הוא בטוח שהוא יהיה הפתעת 

הבחירות. 
הדבר נכון לגבי ירושלים, אלעד, בית שמש, צפת, נתיבות 

ועוד הרבה מקומות. ללא ספק, יש בקרב אלו המתמודדים 
נגד מפלגות הבית )ספרדים הבית שלהם זה ש"ס. אצל 
אשכנזים ליטאים דגל, ואצל חסידים אגודה( ישנם אלו 
שלא קיבלו את פסקיהם של הרבנים והחליטו לרוץ במפלגה 
נפרדת כי הם פעלו, עשו, וכן, כי הם בטוחים בעצמם שביום 

הבחירות הציבור ישיב להם כגמולם. 
ישאל השואל, מה הקשר בין רבנים ודעת תורה לבין 
בחירות לראשות עירייה, מועצה, או בחירות לרשימות 
עצמן. אז זהו שכן, יש קשר ברור ומובהק. לא יעלה על 
הדעת שכולנו הולכים לפי רבותינו בכל דבר ועניין, בהלכה, 
בכשרות, וכשיש חלילה צרה או בעיה רפואית כלשהי אנחנו 
מסוגלים לעמוד בתור אצל גדולי ישראל גם שעות ארוכות 

רק כדי לקבל את ברכתם. 
מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי שליט"א, שידוע 

לכולם בשנים האחרונות שהבית הזה ברחוב רשב"ם, הבית 
הקדוש הזה מקבל אליו מאות ואלפים מידי יום, אנשים 
היום מוכנים לעשות הכל כדי לקבל את ברכתו של מרן שר 
התורה. רבים רבים בציבור החילוני גם יודעים שברכת מרן 
שר התורה היא ברכה שלא תסולא בפז. הבאתי את מרן שר 
התורה כמשל, וכמובן שישנם רבנים וגדולי ישראל רבים 
שאנחנו מבקשים את הברכות שלהם במשך כל השנה כולה. 
וכשהם מחליטים החלטה בעניין הבחירות אנחנו צריכים 

ללכת בדרכם. איש איש ורבותיו שלו. 
עלינו להבין דבר אחד מאוד ברור, דעת תורה עומדת 

היום למבחן. כל אדם בר דעת מחנך את ילדיו על ברכי 
התורה והיראה. ציות לגדולי ישראל זה חלק מרכזי מאוד 
בחינוך ילדינו. הרי מה נגיד מחר לילדינו, שהגיעו בחירות 
ושם לא שומעים לגדולי ישראל? מה נאמר להם? שהיה 
ראש עיר מוצלח במיוחד )אינני מתכוון לאיש מסוים אלא 
בכלליות( והחלטנו להצביע לו נגד רצונם של גדולי התורה 
להם אנחנו שומעים ומצייתים בכל. סולם הערכים של כולנו 
עומד למבחן. מבחן גדול מאוד. גם אם לא מתאים לנו 
להצביע ולבחור עבור רשימה או מועמד של גדולי ישראל 

עלינו לקיים את ועשית ככל אשר יורוך באמת ובתמים. 
אם חלילה וחס דעת תורה בבחירות הללו לא תנצח. אני 
מתאר לעצמי שעוד יקימו בפאנלים בתקשורת ובעיתונות 
החילונית תחקירים ודיונים רבים על התפרקותה של החברה 
החרדית. איך שהיום הציבור החרדי כבר לא נשמע לדעת 

רבותיו. איך שהציבור החרדי עושה מה שהוא רוצה איש 
הישר בעיניו יעשה. איזה חילול השם גדול יהיה. איזה 

בושה לנו כאנשים היראים לדבר השם. 
רבים  הללו,  בבחירות  פוליטית  דעה  מביע  אינני 
מהמועמדים והמתמודדים ברשויות השונות הינם בידידות 
עמי, אבל כשאני רואה איך מנסים לרמוס את המושג של 
דעת תורה וציות לגדולי ישראל ברגל גסה אינני יכול שלא 

להקדיש את הטור השבועי שלי לעניין זה. 
כל אחד, כל אדם, כל איש וכל אישה, המכנים עצמם 
יראי שמיים מצווים לשמוע לגדולי ישראל, מי למועצת 

חכמי התורה של שס, מי למועצת גדולי התורה של אגודת 
ישראל, ומי למועצת גדולי התורה של דגל התורה. 

אין משהו באמצע. יש או לציית לגדולי ישראל או לעשות 
מה שבא לנו. זכרו, דעת תורה בבחירות שיתקיימו בעוד 
שבוע וחצי עומדת למבחן. מבחן גדול ומשמועתי, אם דעת 
התורה תנצח אזי שהציבור החרדי יוכל להרים את ראשו 
בגאווה גדולה, הנה למרות כל הפיתויים מסביב, למרות 
התקדמות הטכנולוגיה, למרות כל הרעשים מסביב התורה 
ניצחה, גדולי ישראל נצחו, אנחנו נצחנו. לסיכום דבריי, 
אני חושב שכל אחד מאתנו בבואו אל הקלפי שם אין איש 
שרואה אותנו, מה ולמי אנחנו מצביעים יזכור תמיד ״דע 
מה למעלה מימך עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר 
נכתבים״. מכבדים את כולם, אך קודם כל ציות לגדולי ישראל 

שהוא ערך עליון לכולנו כאנשים יראי שמיים.

דעת תורה
הבחירות הללו מעמידות את כלל הציבור החרדי במבחן – האם תנצח המשמעת לגדולי ישראל וההבנה ש'ועשית 

ככל אשר יורוך' אינה רק סיסמה או שמא יהיה לשונאינו הזדמנות לחגוג על 'התפרקות' החברה החרדית



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

אם חלילה וחס דעת תורה בבחירות הללו לא תנצח. אני מתאר לעצמי שעוד 
יקימו בפאנלים בתקשורת ובעיתונות החילונית תחקירים ודיונים רבים על 

התפרקותה של החברה החרדית. איך שהיום הציבור החרדי כבר לא נשמע 
לדעת רבותיו. איך שהציבור החרדי עושה מה שהוא רוצה איש הישר בעיניו 

יעשה. איזה חילול השם גדול יהיה. איזה בושה לנו כאנשים היראים לדבר השם. 

"
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האדמו"ר מויז'ניץ בביקור בבית מדרשו של מקורבו הרה״ג רבי יוסף 
בנימין וייס רב קהילת ״חיי נפש״ ובנו של הגאב״ד הגר״א וייס

מסיבת חומש סעודה בתלמוד תורה דושינסקיא בבני ברק
צילום: אברמי ברגר

מסע הקודש "לקיים הבטחתו" במלאת 
מאה שנה להתסלקותו של בעל 'דברי 
העם' מלוקווע ויומא דהילולא של אביו 

בעל 'עבודת יששכר' מוולברוז זי''ע
בראשות הרה''צ רבי שמואל טורנהיים 

מלוקווע וולברוז'
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צילומים:
אברמי ברגר, יוחנן לוסטיג,

שמואל דריי, יעקב לדרמן

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

שבת התאחדות לחסידי נדבורנה בשבת פרשת נח באתרא קדישא מירון 
צילום: שוקי לרר

מעמד הכנסת 
ס"ת לביהמ"ד 
פינסק-קרלין 

בירושלים לזכרו של 
הקדוש רבי ישעיהו 

קרישבסקי הי"ד 
- שנרצח בפיגוע 

הדריסה ברחוב מלכי 
ישראל לפני שלוש 

שנים 

צילום: ברוך אוביץ

מעמד חלוקת תעודות 
"צורבא מדרבנן" למאות 

בחורי רשת ישיבות 
לצעירים דחסידי צאנז 
מקרית צאנז נתניה, בני 

ברק, ירושלים ואלעד

צילום: אברמי ברגר

 האדמו"ר מויז'ניץ קייאמישא לייק 
)גיברס( בביקור ראשון בארה"ק 
לרגל שמחת הברית לנכדו ונכד 

האדמו"ר מטשערנוביל 

צילום: דוד קשת
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