
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:04
16:20
16:00

17:17
17:18
17:18

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ו' כסלו תשע"ט 14/11/18 • גיליון מס' 1179

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

מאות רקטות, הרוג ופצועים
חמאס לא חדל מירי לעבר בתי אזרחי ישראל שבעוטף עזה ומאיים כי ירחיב את טווח הירי • צה"ל תוקף יעדים מובחרים 

ברצועה • בצד הישראלי, הרוג ופצועים בדרגות שונות וקצין שנהרג בתקרית שהחלה את הסבב הנוכחי / עמ' 30

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

יריד חנוכיות
חנוכיות מכסף טהור
מהיצרן לצרכן ללא פערי תיווך

מחירים
ללא

תקדים

מוצש"ק ויצא מ-20:00 | 050-4137288
אולמי ברסלב רח' שלמה המלך

053-9229424

שבת שכולה עונג!
Aquaduct

ה’ שבט // 11.1.19
מחיר לזוג:1450&!

פנסיון מלא
בהשתתפות 

הרב קוואס

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

הסלמה בדרום: 

תחנות הקצה 
הועברו - 

והתושבים זועמים
/ עמ' 8

/ עמ' 10

/ עמ' 14

ברכת האדמו"ר 
לראש העיר: 

"תרבה חסד" / עמ' 8

עניו וצנוע: 
המצבה של ד"ר 

רוטשילד / עמ' 10

רב חדש לקהילת 
מניין אברכים 
קרית הרצוג

על ראש שמחתו חנוכיות לחתנים

רבי עקיבא 128 בני ברק
מ-10:00 עד 21:00 

במחירים
הזולים
ביותר
בארץ

אנ"שכפי תקנות של חנוכיות גדולמבחר

גדולי ישראל ניצחו
/עמ'  32



בתוקף בין התאריכים 14-30.11.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. 

₪30
תיק איפור מפנק
עם שני מוצרים

קונים ב-₪199 ממגוון מוצרי ג׳ייד*
מוסיפים

ומקבלים

₪30
מארז אינסטינקט המכיל 
קרם גוף + דאודורנט 

קונים ב-₪39.90 ממגוון מוצרי ג׳ייד*
מוסיפים

ומקבלים

*לא כולל מבצעי “קונים, מוסיפים, מקבלים”. 

*המשתתפים במבצע.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 

המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
פודרה בייסיק

מחיר מיוחד!

4490
6990 מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 

המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר ליח׳ לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
מגוון  מוצרי
ניקוי לפנים*

מחיר מיוחד!

30
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 

המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
איידיליק
סומק
 ללא מראה

מחיר מיוחד!

40
5990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 

בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 
המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר ליח׳ לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
מגוון מסקרות

מחיר מיוחד!

4490
5990 7990

3490 3990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 

בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 
המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר ליח׳ לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
מגוון לקים

מחיר מיוחד!

11
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח1990

למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 

המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
איילינר
אינטנס
 עמיד

מחיר מיוחד!

40
5990

מינ׳ 6 יחידות במלאי מכל סוג.
מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח

למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 
בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 

המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר ליח׳ לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
קרם לחות
פפאיה/
רוז היפ/
לילה ממצק

מחיר מיוחד!

6490
8990 9990

מוגבל למימוש קופון אחד ללקוח
למימוש בסופר-פארם מור בני ברק 

בלבד. בתוקף 14-30.11.2018 או עד גמר 
המלאי, לפי המוקדם. אין כפל הטבות.

מחיר לאחר 
הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ג׳ייד
שפתון גלוס עמיד

מחיר מיוחד!

4490
6990

ז'בוטינסקי 7, בני ברק. טל': 077-8882550
שעות הפתיחה: א'-ה' 8:00-23:00, יום ו׳ 8:00-14:30, מוצ״ש - שבת שעה לאחר צאת השבת-23:00

גוזרים וחוסכים בסופר-פארם מור בני ברק

ג׳ייד
מייק אפ
נטול שומן

6990
9990

ג׳ייד
סנסיישן 
פלטת איפור

6990
99

מינ׳ 12 יחידות במלאי.מינ׳ 12 יחידות במלאי.מינ׳ 12 יחידות במלאי.

ג׳ייד
מגוון בשמים
לנשים/גברים

8990
11990 12990

מחיר ליחידה מחיר ליחידה

ג׳ייד
טוש מרקר
איילינר

25
4990



חדש ממילקי!

 בטעם
סחלב

 בטעם
 שוקולטה
אגוזים







חדש מטרה
 שוקו וסדרת משקאות חלב

בטעם נהדר ובלי תוספת סוכר
עם יותר סידן ו-30% יותר חלבון

השוקו הכי טעים בישראלמהיום בוחרים בשוקו טרה החדש!



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת! שאתם מתפשרים

 רק במאוחדת בבני ברק 
תיהנו ממגוון שירותי הבריאות 

הטובים ביותר ללא פשרות!

הכי 
 מתאימים

לאורח החיים

מקצוענות 
ומצוינות 
רפואית

זמינות 
תורים גבוהה 

במיוחד

מכון 
פיזיותרפיה 

מתקדם

מכון 
להתפתחות 

הילד

 מוקד 
 לילה 
לנשים



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת! שאתם מתפשרים

 רק במאוחדת בבני ברק 
תיהנו ממגוון שירותי הבריאות 

הטובים ביותר ללא פשרות!

הכי 
 מתאימים

לאורח החיים

מקצוענות 
ומצוינות 
רפואית

זמינות 
תורים גבוהה 

במיוחד

מכון 
פיזיותרפיה 

מתקדם

מכון 
להתפתחות 

הילד

 מוקד 
 לילה 
לנשים



ו' כסלו תעש"ט 14/11/18 בני ברק8 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 רוכב אופנוע נפצע בינוני
היום,  בצהרי  שעבר  שבוע  באמצע  אירע  המקרה 
מדווחים  ברק  בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובשים 
קל  באורח  נפצע  הרכב  נהג  הנס  למרבה  כי  מהזירה 

בלבד.

 הכסף חולץ ע"י אגף התשתיות
התקבלה  השבוע 
נואשת  קריאה 
העיר  מתושבת 
ניילון  שקית  כי 
ובתוכה 1000 ש"ח 
מעקה  בתוך  נפלה 
ברחוב  בטיחות 
צוות   .31 מימון 
התשתיות  אגף  של 
למקום  הוזנק 
השקית  את  וחילץ 
עם הכסף. התושבת 

הודתה מאד לצוות המוקד העירוני על הטיפול בפניה.

 שבת 'בקשות' באוהלי אברהם
גדולה  בקשות  שבת  קיימה  ברק  בבני  ש"ס  מועצת 
גדולה  התרגשות  אברהם.  אוהלי  הכנסת  בבית 
הורגשה עם כניסת ר' יחאל נהרי לבית הכנסת ובערב 
ובסך הכל מעל  שבת הגיעו אנשים מכל רחבי העיר 

300 איש השתתפו בבקשות אלו. 

 מתנדבי 'איחוד הצלה' השתלמו
רפואית  מקצועית  השתלמות  התקיימה  השבוע 
מעייני  הרפואי  מרכז  הצלה  איחוד  למתנדבי 
חלק  לקחו  ברק  בני  סניף  מתנדבי  עשרות  הישועה.  
במגוון  ותרגולים  הרצאות  מספר  ועברו  בהשתלמות 
נושאים ובשילוב בובות חכמות המדמות מצבי חירום 
ידי פראמדיקים מאגף רפואה  רפואיים שהועברו על 

של איחוד הצלה.
מסר:  ברק  בני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
לעבור  הרפואה  צוותי  מחויבים  לשנה  "אחת 
השתלמות ורענון ובנוסף מעת לעת עוברים המתנדבים 
השתלמויות מקצועיות בנושאים שונים בתוך הסניפים 

למתנדבים  אאחל 
עסוקים  שיהיו 
בתרגולים  בעיקר 
ואירועים משמחים. 
בשמי  תודה 
מתנדבי  ובשם 
להנהלת  הסניף 
הרפואי  המרכז 
הישועה  מעייני 
הרב  ובראשם 
רוטשילד  שלמה 
על שיתוף הפעולה 
מקצועיות  לקידום 

המתנדבים".

האדמו"ר מויז'ניץ לראש העיר הנבחר הרב אברהם רובינשטיין: "אברהם מידת חסד, שתצליח להרבות חסד בתפקידך"

תחנות הקצה של קווי 2,5 ו-6 של חברת דן משכונת קרית הרצוג הועברו לקניון איילון • דובר העיריייה: "עיריית בני 
ברק וחברת דן עושות כל מאמץ לפעילות משותפת, לרווחת התושבים, ובימים אלו מתנהל מו"מ מתקדם, למציאת 

דרך לפתרון הבעיה"

ברכת האדמו"ר לראש העיר: "תרבה חסד"

תחנות הקצה הועברו - והתושבים זועמים

מאת: עוזי ברק

לקביעת  השבוע  הגיע  מויז'ניץ  האדמו"ר 
בריא',  'תינוק  ארגון  במשרדי  מזוזה 
הנבחר  ברק  בני  עיריית  ראש  בהשתתפות 
וסגנו המיועד הרב  רובינשטיין  הרב אברהם 
והנהלת  ויז'ניץ,  חסידות  נציג  מנדל,  יהושע 
חיים  והרב  שטרנבוך,  יצחק  הרה"ג  הארגון 

שטרן.
בכניסת הרבי למעמד, לחץ את ידו של ראש 
לחביבות  זוכה  אשר  רובינשטיין  הרב  העיר 
מיוחדת אצל האדמו"ר, והוסיף "עולם חסד 
אתה  אברהם  ר'  החסד.  מידת  אברהם  יבנה, 
תצליח לעשות ולהרבות חסד בתפקידך, כאן 

ובעיר בני ברק כולה".
כשעברו לדבר על נושא המחלות הגנטיות 
ש"ההורים  בירך  הרבי  הארגון,  עוסק  בהם 
הדעת  להרחבת  יזכו  בעניין  והמתעסקים 

ויישוב הדעת" ומיד הרחיב בנושא משפחות 
החולים, ש"הדבר גורם להיעדר יישוב הדעת 
להתפלל  שייך  לא  המשפחה,  בני  כל  של 
וללמוד ולעשות מצוות ביישוב הדעת, המתח 
והעיסוק סביב החולה לא נותן מנוח. כשיש 

חולה בבית ל"ע, כולם כורעים תחת הנטל".
רה"ע הרב רובינשטיין סיפר לרבי ש"ביום 
המטולוגיה  במחלקת  הייתי  האחרון  שישי 
ילדים  המון  שם  ראיתי  השומר.  בתל  ילדים 
חרדים  יהודים  הרבה  מדי  מאנ"ש,  חולים 
לדבר ה' שסובלים ממחלות קשות ל"ע, קשה 

לראות את זה. ממש נורא ואיום". 
עמו  חולי  רופא  ירחם.  "שה'  ענה  הרבי 
ישראל, הקב"ה עצמו הוא רופא חולים, והוא 
והזכות  הרשות  את  לרופאים  שמעניק  זה 
לרפא, כמו שכתוב ורפא ירפא, מכאן שניתנה 
וכו'. אני תמיד אומר לאנשים שבאים  רשות 
אלי, דבר ראשון תתפללו לה', כמובן שתלכו 

לרופא להיבדק ולטפל מה שצריך, אבל צריך 
לזכור שהקב"ה הוא רופא חולים".

הרב  רה"ע  את  שוב  בירך  המעמד  בסיום 
בכל  שמים  שם  לקדש  ש"יזכה  רובינשטיין 

הליכותיו, וכל אשר יעשה יצליח".

מאת: עוזי ברק

בבני  הרצוג  קרית  בשכונת  רבים  תושבים 
חברת  של  שהאוטובוסים  לאחר  זעמו  ברק, 
2, 5, 6 ללא כל הודעה מוקדמת,  דן בקווים 
לא הגיעו השבוע לתחנות, והתושבים נשארו 

בתחנות ללא מענה וללא הסבר. 
כי  אמר  השכונה,  תושב  שטרן,  מ' 
נזק  אישית  לי  גרמה  הפתאומית  "השביתה 
היינו  הייתה מודיעה מראש  רב, אם החברה 
למעלה  בתחנה  המתנו  מוקדם.  מתארגנים 
בכל  וכך  אנשים  עוד  המתינו  עמנו  משעה. 

התחנות".
בתחילה  טענו  דן  חברת  של  במזכירות 
כי "לחברת דן יש קו אדום. הקו הזה נחצה 
כאשר נהגו באלימות כלפי נהג בשכונת קרית 
יצאה לשביתה בשכונה  ולכן החברה  הרצוג 

זו".
ברחוב  ההורדה  תחנת  בוטלו  כן  כמו 
אברמסקי ותחנת המוצא שברחוב יגאל אלון.
מחברת דן נמסר כי תחנות הקצה מקריית 
יחולו  ולפיכך  איילון,  לקניון  הועברו  הרצוג 

במסלולים  שינויים 
בקווים: 5ב', 2ב' ו- 6ב'.

ברק,  בני  עיריית  דובר 
ר' אברהם טננבוים, הגיב: 
של  באוטובוסים  "מדובר 
ממרכז  תחבורה  קווי 
הרצוג,  לקריית  העיר 
כאשר  למרכז,  וממנה 
ברח'  הינן  המוצא  תחנות 
רחוב  שהינו  אלון,  יגאל 
על  חנו  והאוטובוסים  צר, 
כזאת  כשחניה  מדרכות, 

יש בה הפרעה להולכי רגל וגם סכנה לילדים 
בסביבה. כיוון שפניות הפקחים לנהגים שלא 
לחנות במקום לא נשאו פרי, נרשמו דו"חות 
רבים במשך תקופה ארוכה, והגיעו לסכומים 
ניכרים. הדו"חות טרם שולמו, ולדברי עו"ד 
לחברה  אם  העירוני,  התובע  דהאן,  יהושע 
ולנהגיה ישנן טענות כנגד הדו"חות, הרי שיש 
צורך בהגשת ערעור עליהם למח' המשפטית, 
כלל  כלפי  למקובל  בהתאם  יטופלו,  והם 

הפונים בערעורים על דו"חות חניה.
על  כי  בשידור,  טען  דן  חברת  "נציג 
החניה,  למסוף  הפתרון  את  למצוא  העירייה 
לחוו"ד  בהתאם  להבהיר,  עלינו  כך,  ומשום 
משפטית, שאין זה תפקיד עירוני, אלא מוטל 
על החברה, כחלק מפעילותה העסקית, שכן 
חברות  אין  הציבורית  התחבורה  חברות 
פילנטרופיות של חסד, אלא חברות כלכליות 
כלכלית  תחרות  ישנה  זו  במסגרת  דבר,  לכל 
"קווים",  "אגד",  כ"דן",  שונות  חברות  בין 
על  ואחרות  אקספרס"  "נתיב  "סופרבוס", 

להפעלת  זיכיון 
ציבורית  תחבורה 

באזורים שונים בארץ. ואכן, אם נבדוק, ישנם 
ובמקומות  באזור  שונות  בערים  מגרשים 
תחבורה  חברות  של  הארץ,  ברחבי  אחרים 

ששכרו אותם להפעלת חניונים.
"באשר לתקיפת נהגים ע"י תושבים, אינני 
בכמה  כן,  ואם  לאשורם,  הפרטים  את  מכיר 
מקרים מדובר, ובד בבד, אם אכן היו מקרים 
הכל  ולעשות  המשטרה  את  לזמן  יש  כאלו, 

למניעתם.
כל  עושות  "דן"  וחב'  ברק  בני  עיריית 
מאמץ לפעילות משותפת, לרווחת התושבים, 
הרב  בין  מתקדם,  מו"מ  מתנהל  אלו  ובימים 
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של 
מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  וגב'  העירייה 
"דן"  חב'  הנהלת  לבין  באגף  תחבורה  מח' 
למציאת דרך לפיתרון הבעיה ושתביא לייעול 

ולשדרוג המצב בקווי תחבורה אלו".

האדמו"ר עם ראש העיר

התחנה שבוטלה

צילום: דוד קשת



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

לחברות מכבי שלי החזר של 75% ועד 8,000 ש״ח, החל מהילד הראשון, בכפוף לתקנון.

שמים את כל ההטבות
בסל אחד

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
מכבי מזמינה אתכם להקדים רפואה 3040503040

ולהגיע לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

מוקד לרפואה דחופה רח' רבי עקיבא 86, בני ברק. ימי חול: 19:00-22:30

₪ 8,000
להוצאות לפני הלידה ואחריה

מכבי תמיד כאן בשבילך
עם סל הטבות בשווי

חברת מכבי יקרה!



ו' כסלו תעש"ט 101014/11/18 בני ברק

במלאת השלושים לפטירתו של ד''ר משה רוטשילד ז"ל התגלה הנוסח שביקש 
בצוואתו לרשום על מצבתו

הגרש"א פינקוס הוכתר כרב קהילת מניין אברכים • במעמד המרגש נערכה 
גם פרידה מהרב היוצא הגרי"ב שרייבר

מאת: עוזי ברק

הרב ד"ר משה רוטשילד, המכונה עשרות שנים 
"הרופא של בני ברק", הפתיע את יהדות העולם 
בניגוד  ברק  בבני  החרדי  החולים  בית  בבניית 
לכל התחזיות הפסימיות ונחרט בהיסטוריה של 

היהדות החרדית בישראל.
במשך  שהעניק  דגול  רופא  היה  רוטשילד  ד"ר 
עשרות שנים רפואה ומזור לרבבות תשובי בני 
וחגים.  בשבתות  במיוחד  כסף,  אין  חינם  ברק 
היה אדם צנוע, תלמיד חכם ועניו ולא חת מפני 
חזונו  בזכות  הלא-יאומן  את  עשה  הוא  איש. 
האישי. בשלהי חייו זכה והקים את בית החולים 
'מרבה דעת'  השני שלו – מרכז בריאות הנפש 
שהוא בית החולים הפסיכיאטרי הראשון בעולם 

שנבנה מראש במיוחד למגזר החרדי.
האיסור  בתכלית  אסר  המיוחדת  בצוואתו 
עצרת  לקיים  אסר  וכן  בהלווייתו  להספידו 
ואכן  עליו,  ידברו  שבה  לזכרו  התעוררות 
כבקשתו כך נהגו בניו ומקורביו ולא נישאו כלל 

הספדים לזכרו.
המצבה  והקמת  לפטירתו  השלושים  במלאת 
כי ד"ר רוטשילד  לזכרו אנו חושפים לראשונה 
הפתיע בניסוח מדוקדק של מצבתו שאותה ניסח 
בעצמו בצוואתו, למעט תואר "הרב" שהוסיפו 

בניו לשמו. 
על גבי המצבה אפילו לא רשם כי הוא זה שבנה 
וייסד את המרכז הרפואי מעיני הישועה אלא רק 

"זכה להיות מעורב" בהקמתו.
שעל  המצבה  של  ראשון  תצלום  בפניכם  הנה 
"פ"נ  פוניבז':  נציבי  של  החיים  בבית  קברו 
ד"ר משה רוטשילד ז"ל בן החבר ר' יוסף ז"ל. 
שזכה לעזור כרופא להרבה גדולי הדור ותלמידי 
חכמים. זכה להיות מעורב בהקמת בית הרפואה 

'מעייני הישועה' ו'המרכז לבריאות הנפש'".
כי בצוואתו ביקש שכל הבא לפקוד  נכתב  עוד 
שלמה  באמונה  מאמין  "אני  יאמר  קברו  את 
בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה 

אחכה לו בכל יום שיבוא".

רב חדש לקהילת מניין 
אברכים קרית הרצוג

520,000 שקל פיצוי לתושב העיר שרכב 
על אופניים חשמליים

מאת: עוזי ברק

הגאון רבי משה אהרן פינקוס, מראשי הישיבה 
הגדולה בביתר )הגר"ח מן ההר(, הוכתר כרבה 
החדש של קהילת מנין אברכים ברחוב נויפלד 

בקרית הרצוג.
במעמד ההכתרה נפרדו בני הקהילה בהתרגשות 
שכיהן  שרייבר  בונם  רבי  הגאון  הקודם  מהרב 
בה אחת עשרה שנים לאחר שלאחרונה העתיק 
סמוך  בירושלים,  רמות  לשכונת  דירתו  את 

לישיבתו - ישיבת נתיב הדעת.  
הגרי"ב שרייבר הקריא את כתב ההכתרה לרב 
השכונה  ורבני  ישיבות  ראשי  במעמד  החדש 

ומאות חברי הקהילה.
הגר"ח  מרן  גם  חתמו  ההכתרה  כתב  על 
קנייבסקי, מרן הגרי"ג אדלשטיין, ראש הישיבה 
הגרב"ד פוברסקי, הגרמ"ה הירש, הגרא"י קוק 

ורבני השכונה.
ר"י  פוברסקי  הגרב"ד  השתתפו  במעמד 

פוניבז', הגאון רבי אברהם יצחק קוק ר"י מאור 
התלמוד, הגאון רבי חיים מן ההר ראש הישיבה 
רב  אדלשטיין  מרדכי  והג"ר  ביתר  הגדולה 
'נאות יוסף'. כמו כן הרבנים הגאון רבי יוסף מן 
ר"כ בית הלל, הגאון רבי יעקב ישראל פינקוס 
רב הקהילה החרדית באופקים ורבני הקהילות 
וראשי הכוללים בשכונת קרית הרצוג וכן אישי 
ציבור ובראשם ראש העיר הנכנס הרב אברהם 

רובינשטיין.

מאת: עוזי ברק

ר' תושב בני ברק, בן 35 במועד חבלתו, נפגע 
במרכז  חשמליים  אופניים  על  רכיבה  במהלך 
נפגע  לעבודה  בדרכו  בבוקר  כאשר  ברק,  בני 

ע"י אופנוע.
אלי  עו"ד  ע"י  התביעה שהוגש  לכתב  בהתאם 
הצומת  את  חצה  האופנוע  ברק,  מבני  מאור 
בניגוד לכללי התנועה ובמהירות מופרזת, פגע 
בר' והעיף אותו מאופנייו החשמליים, בעוד ר' 

היה ללא קסדת מגן.
השלום  משפט  לבית  שהוגש  התביעה  כתב 
בפ"ת נגד רוכב האופנוע וחברת הביטוח שלו 
)ה"פול"(, מתאר את מסכת היסורים שעבר ר' 

לאחר התאונה.
כן נטען בכתב התביעה כי בהתאם להלכת בית 
את  לחייב  יש  דנא,  מקדמת  העליון  המשפט 

בשל  הפיצויים  את  לר'  לשלם  הביטוח  חברת 
הפסדי  ובשל  הניכרות  התפקודיות  מגבלותיו 

השתכרות שיגרמו לו בעתיד.
בתגובה הוגש כתב הגנה מטעם חברת הביטוח, 
היתר  בין  וטוען  לתאונה  מאחריותם  המתנער 
ו/או  ר'  של  אשמתו  בשל  אירעה  שהתאונה 
ולחילופין לר' לא  זה שאחראי לנזקיו,  ר' הוא 
נותרו נזקים של ממש המזכים בפיצוי בנזיקין...

המשפט  בית  של  דינו  פסק  ניתן  אלה  בימים 
שהושג  פשרה  הסכם  במסגרת  בפ"ת,  השלום 
הצדדים,  כח  באי  בין  שהתנהל  מו"מ  לאחר 
בפגיעה  לתאונה  תקדים  חסר  פיצוי  שקבע 
באופניים חשמליים ששולם ע"י חברת הביטוח 
מתוכם   ,₪  520,000 של  בסכום  "הפול", 
מהמוסד  ר'  שקיבל  תקבולים   ,₪  120,000
לביטוח לאומי, מח' נפגעי עבודה בגין פציעתו.

מעמד ההכתרה

 מצבת ד''ר רוטשילד כפי שניסח בעצמו

עניו וצנוע: המצבה של ד"ר רוטשילד

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 אשראי
 כפולה
 לא נוכל
להציע לך

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק

עכשיו
את יכולה

לתת לה את מה 
שתמיד רצית!
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בכשרות בד״ץ
העדה החרדית

פורמולת מהדרין מתקדמת           למעלה מ-90 שנות נסיון

סטנדרט של חברת תרופות בינלאומית         מאות מחקרים רפואיים



ו' כסלו תעש"ט 121214/11/18 בני ברק

מרבים שלום: 
הגר"ש בעדני אצל הגר"מ מאזוז

עצרת לזכר 
למרות תוצאות הבחירות, הגיע חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני למעונו של הגר"מ מזוז ואמר לו רב העיר

"הרבנים צריכים לשבת יחד ללא הפוליטיקאים"
להסתלקותו  השלושים  ככלות  המונים  עצרת 
ורבה  תימן  רבני  זקן  זצ"ל,  קורח  של הגר"ש 

של בני ברק
מאת: יאיר קורן

בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  בין  השבוע  התרחש  ולבבי  חם  מפגש 
ישיבת  ראש  מאזוז,  מאיר  רבי  לגאון  התורה,  חכמי  מועצת  חבר 

כיסא רחמים.
מדובר במפגש ידידות הדדי שתואם בין בתי הרבנים לבד, כאשר 
תוכן השיחה בין הרבנים מפיח תקוה כי הפעם נפתח ציר שיכול 
להביא לשלום ללא פוליטיקאים ואינטרסים. הרבנים דיברו כמשך 
דקות ארוכות בענייני הלכה, כאשר בסוף הביקור עלה אף הנושא 

הפוליטי.
הגר"ש בעדני: "הרבנים צריכים לשבת בניהם, לא הפוליטיקאים". 

הגר"מ מאזוז: "אדרבא בשמחה, בשמחה". 
הגר"ש בעדני: "אם היינו יושבים ביחד, לא היינו מגיעים לזה". 

עושה שלום,  התורה  בכלל,  בעיה  אז  הייתה  "לא  הגר"מ מאזוז: 
התורה מרבה שלום".

הרקע לביקור נעוץ עוד לפני חצי שנה כאשר הגר"מ מאזוז הגיע 
לבקר את הגר"ש בעדני בבית החולים כאשר לא חש בטוב, הרב 

שמח מאוד על הביקור והבטיח לבוא לביקור גומלין.
מאז לא הסתדר מועד לפגישה, כעת בעקבות שמחת בר המצוה 
לנכדו של הגר"מ מאזוז, הגיע הגר"ש בעדני שנבצר ממנו להגיע 
והקדים  לירושלים,  רביעי  יום  בכל  יציאתו  בשל  עצמה  לשמחה 

לבוא למעונו של הגר"מ מאזוז לאחל ברכת מזל טוב.
יצוין כי לפני זמן לא רב, שיגר הגר"ש בעדני ברכה מיוחדת לעורכי 
השיעורים של הגר"מ מאזוז, ובין הדברים אמר "קודם כל, מי אני 
שאני אברך, אבל באמת רוצה לברך את הגאון הרב מאזוז, שב"ה 
בנה ישיבה נפלאה עם דרך של לימוד מיוחדת של חכמי הספרדים, 
ב"ה גם זה צריך לדעת גם זה צריך ללמוד. זו דרך נפלאה שעליה 

תמיד רבותינו בנו את ההלכות ואת עניני התורה הקדושה.
שיזכה  יעזור  ה'  בריא,  שיהיה  מאזוז  הרב  של  כחו  ישר  "באמת 
לאורך ימים ושנות חיים. ובאמת כאב לי בזמנו לשמוע דברים לא 
הגונים שדיברו עליו, אז מחיתי, בודאי עשיתי את תפקידי, ומחיתי 

על כבודו, צריך להיזהר בכבודו של ת"ח חשוב, ה' יעזור שיהיה 
בריא לאורך ימים ושנות חיים, שימשיך להרביץ תורה ויעמוד על 

משמר התורה והיראה ועל דרך התורה הקדושה של עם ישראל.
"ה' יעזור שירבה תלמידים, ההולכים בדרך הישנה שהיא לתפארת 
בכל מקום ובכל העניינים שהם לומדים, וה' יעזור שימשיכו לגדול 
ולגדל הלאה והלאה והלאה, אני מברך אותם שיפוצו מעיינותיהם 

חוצה, ושירביצו תורה בעם ישראל ושיעשו כל מה שהם יכולים.
אומר  לא  זה  אבל  מסוימים,  בדברים  דעות  חלוקי  קצת  "אנחנו 
דעות,  חילוקי  ישראל  חכמי  בין  ישראל,  בעם  היה  תמיד  כלום, 
וצריך למצוא את הדרך איך לגשר עליהם. ה' יעזור, עוד לא זכינו 
להגיע למצב הזה, של המברך את עמו ישראל בשלום, כך שיהיה 
ממש באחדות גמורה בכל הדברים, אבל אני מקווה שדוקא דרך 
התורה, רק זה מה שיכול לתת לנו את הכח להתאחד באיחוד גמור, 
את  לנו  ולתת  אותנו  להדריך  צריכה  שהיא  הקדושה  התורה  ע"י 

האור, באיזה דרך צריך ללכת.
"אני באמת מברך אתכם, ה' יעזור שתמשיכו לעמוד על המשמר, 
ה' יעזור שיצא רק קידוש השם על ידיכם. וגם כבוד הרב שיהיה 
בריא ויאריך ימים, שיעמוד על המשמר, ואני מקווה שתמיד נמצא 

את הדרך איך להסתדר ביחד".

מאת: עוזי ברק

יום  לקראת  האדיר  למעמד  ההכנות  נשלמו  אלו  בימים 
השלושים לפטירת זקן רבני תימן ורבה של בני ברק, הגאון 
רבי שלמה קורח זצ"ל. המעמד התקיים במוצאי שבת קודש 
רחוב  הישיבות  חניכי  מדרשו  בבית  תשע"ט,  ויצא  פרשת 
מיימון 28 בני ברק, בשעה 19.30. המונים מכל רחבי הארץ, 
יבואו  הארץ  רחבי  מכל  לקחו  ושומעי  תלמידיו  מקרוביו 

לקחת חלק בכבודו האחרון של הגאון זצ"ל. 
ישאו דברי נהי קינה בכי ומספד: חבר מועצת חכמי התורה 
הגאון רבי שמעון בעדני, רבה של תל אביב יפו הגאון רבי 
ישראל מאיר לאו, הגאון רבי פנחס קורח, הגאון רבי אבנר 
עפגי'ן, הגאון רבי אריה נדב, הגאון רבי אברהם אריה ובנו 
הגאון רבי עמרם קורח. הספד מיוחד יוקרן על גבי מסכי ענק, 
רתוק  הינו  אלו  בימים  אשר  בסיס,  עזריה  רבי  הגאון  מאת 

למיטת חוליו וזקוק לרחמי שמים מרובים.
מהוועדה המארגנת נמסר, כי יש להישמע להוראות הסדרנים 
על מנת לשמור על קדושת המעמד. מכירת ספרי הרב זצ"ל 
תתקיים במקום. עזרת נשים פתוחה. ניתן יהיה להאזין לכל 

מהלך העצרת בשידור חי בטל- 03-3088885 שלוחה 7.

הרבנים במפגש

שרפות פורצות 
בגלל טעויות.

אל תפעילו תנורי חימום בקרבת שמיכות
וילונות או על גבי שטיח.

תנורי חימום מפיצים חום חזק שעלול 
לגרום להתלקחות, גם ללא מגע.

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש



מגיע לך יותר!!

 לקוחות 'מגיע לך יותר!!' של ישראכרט
נהנים מהטבה משתלמת:

ההטבה בתוקף בין התאריכים כ"ג בחשוון-כ"ב בכסלו תשע"ט )1-30.11.18(. ההטבה אינה תקפה במסעדות, חנות שוודית, תרומות ותווי איקאה. הטבה אחת ללקוח. ללא כפל 
מבצעים. למשלמים בכרטיס ישראכרט המשויך לתכנית 'מגיע לך יותר!!'. הנפקת כרטיס 'מגיע לך יותר!!' בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. טל"ח.

גם לבית שלכם מגיע יותר!!

 איקאה באר שבע: הירדן 24 ב"ש איקאה קרית אתא: דרך חיפה 52
איקאה ראשון לציון: היוזמה 1, מרכז עסקים שורק, כביש פלמחים איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(

 חברי “מגיע לך יותר!!” למימוש ההטבה, הגיעו לחנות עם קופון המבצע
שנשלח אליכם יחד עם הודעת החיוב החודשית

1-800-22-88-44

 ש”ח100
הנחה

 "מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו! 

בקניה מעל ₪300 ממגוון מוצרי איקאה
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עוזי ברק

במהלך הלילה, שלושה צעירים נתפסו על חם 
בזמן פריצה לדירה בשכונת שיכון ה'.

בשעת לילה מאוחרת בתחילת השבוע, הבחינו 
דירה  לעבר  מטפס  אשר  בצעיר  תושבים  מספר 
ברחוב ריינס בעיר, בשעה ששני חשודים נוספים 
שהפריצה  לוודא  במטרה  הרחוב  על  מתצפתים 
תתבצע ללא הפרעות. הדבר עורר את חשדם של 

התושבים שחייגו למוקד 'השומרים'.
מתנדבי הארגון שהיו באותו הזמן במהלך סיור 
והבחינו  במהירות  הוזעקו  מקום,  בקרבת  שגרתי 
ששני  בזמן  הדירה  במרפסת  השוהה  בחשוד 
מהמקום.  להימלט  מנסים  הנוספים  החשודים 
ובחפציהם  השניים  גם  נעצרו  קצר  מרדף  לאחר 
וגז  אגרופן  כגון  תקיפה  כלי  היתר  בין  נתפסו 
מדמיע, בנוסף לציוד פריצה מתקדם איתו תכננו 
ככל הנראה לבצע פריצות נוספות במהלך הלילה.

מאירועים  למשטרה  מוכרים  אשר  החשודים, 
של  הסיור  צוותי  לידי  הועברו  קודמים,  פליליים 
משטרת מרחב דן )יח"ס 2( שהובילו אותם לתחנת 
בפני  הובאו  בבוקר  חקירה.  להמשך  המשטרה 

שופט לצורך הארכת מעצרם.
בהנהלת הארגון מציינים כי בתקופה האחרונה 
הפליליים  האירועים  בכמות  עלייה  חלה 
הלילה  שעות  על  בדגש  בעיר,  המתרחשים 
'השומרים'  בארגון  כך,  בעקבות  המאוחרות. 
עומדים בקשר רציף עם המשטרה בכדי להתחקות 
את  לשמר  להמשיך  ונחושים  החשודים  אחר 
תחושת הביטחון של תושבי העיר - על כן הונחו 
את  ולתגבר  ערנותם  את  להגביר  המתנדבים 

הסיורים בעיר.

עוזי ברק

מזל טוב לראש העיר היוצא 
הרב חנוך זייברט לרגל חתונת 

ראשון  ביום  שנערכה  בתו 
הפאר  היכל  באולמי  השבוע 
בבני ברק, בהשתתפות רבנים, 

אישי ציבור וקהל רב.

צילומים: משה גולדשטיין

על ראש 
שמחתו

שיכון ה': שלושה 
גנבים נלכדו 
באמצע הלילה

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

* המבצע נערך בהתאם לתקנון החברה * עד גמר המלאי * התמונות להמחשה בלבד * עד 36 תשלומים ללא ריבית בכ. אשראי עד 12 צ'קים באישור חברת ern * ט.ל.ח. 

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      19 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

מקרר 
שארפ
550 ליטר

מקרר בקו
520 ליטר
בהכשר הבד"ץ

מקרר
DF 450 

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

94

33

47

44

27

38

111

50

33

72

44

38

רק ₪3390

רק ₪1190

רק ₪1690

רק ₪1590

רק ₪990

רק ₪1390

רק ₪3999

רק ₪1790

רק ₪1190

רק ₪2590

רק ₪1590

רק ₪1390

תנור משולב גז
אלקטרה - ג'ק פוינט
דו תאי

מדיח כלים
בלומברג

מייבש כביסה
אלקטרולוקס
7 ק"ג תוף נירוסטה

מייבש כביסה
8 ק"ג תוף נירוסטה
חיישנים

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

מכונת כביסה
 לאבאמט
8 ק"ג, 1000 סל"ד

מכונת כביסה 
בוש 7 ק"ג
ללא מגע טאצ'

מכונת כביסה 
אלקטרולוקס
8 ק"ג

תנור
משולב גז

מקרר 
שארפ
4 דלתות

₪ 700+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 1000+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

רק ב'שיא החשמל והמיזוג' 

ועוד המון מוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

לכבוד שבוע המכירות העולמי מבצע כאסח:

תווי קניה בשווי מאות שקלים במתנה!

שבוע מכירות
עכשיו בשיא!!



v

לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

V.I.P

יש לי בן אדם בבנק!והכל מתבצע על הצד הטוב ביותר,דואג לי אישית הבנקאי במזרחי טפחות
אלעזר ג׳אן, בעל עסק

סניף חזון איש, בני ברק
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בית שמש באותו זמן: מסיבת ניצחון לבלוך, מסיבת פרידה לאבוטבול
• בצעד ייחודי, כינס משה אבוטבול מסיבת פרידה  המנצחת הגדולה של הבחירות עליזה בלוך, כינסה מסיבת הודאה, בה נכחו תושבים חרדים רבים 

חגיגית, בה הודה לשותפיו לדרך • הרב בניזרי מאשים את אחד מרבני העיר ואת בתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל: "אפסים"
מאת: ישראל פריי

יוצאים מבתיהם לשתי  מוצאי שבת. מאות מתושבי בית שמש 
חגיגות שונות בתכלית. באולמי 'כינור דוד' חוגגים מסיבת ניצחון 
והודאה של ראש העיר הנכנסת עליזה בלוך, ובאולמי בית הכנסת 
ראש  של  הפסדו  את  ההפתעה,  למרבה  חוגגים,  שמש'  'ממזרח 

העיר היוצא משה אבוטבול.
ראשית, למנצחים: עליזה בלוך, המנצחת הגדולה של מערכת 
הבחירות, הזמינה את התושבים לחגוג אתה את הניצחון, והוקירה 
את פעיליה ותומכיה. בכינוס השתתפו נציגי המפלגות שתמכו בה 
לאורך כל הדרך: הליכוד, הבית היהודי, חברי המועצה שלא זכו 
רשימת  אנשי  פרס,  וריצ'רד  כהן  מוטי  החסימה  אחוז  את  לעבור 
נכדו של מרן הרב עובדיה  יוסף,  יוני  'שבת אחים' ובראשם הרב 
נכחה במסיבה: הרבית עדינה בר שלום, בתו של מרן  עוד  יוסף. 

זצ"ל.
בכנס נרשמה נוכחות ערה של תושבים חרדיים, חלקם תומכים 
החרדים  מהנציגים  להצלחה.  להצטרף  ביקשו  וחלקם  מוצהרים 
נכח באירוע סגן ראש העיר ונציג 'דגל התורה' שמוליק גרינברג. 

בסיום האירוע נערכו מעגלי ריקודים סוערים, בהפרדה מלאה.
בלוך,  עליזה  הד"ר  המנצחת  של  נאומה  עמד  הערב,  במרכז 
נגד  שעשתה,  הארוכה  הדרך  את  ארוכה  שעה  משך  שתיארה 
אחדות  על  לדבר  הרבתה  בלוך  הגדול.  להישג  עד  הסיכויים,  כל 
שמש  בית  שהעיר  המרתקת  האנושי  המגוון  את  ותיארה  ואחווה 
מורכבת ממנו. היא הפצירה בכולם לראות בה כתובת, כולל ציבור 

התושבים שאינו נמנה על מצביעיה.
"חיים משותפים הם לא פשרה ולא חולשה", אמרה בלוך לקול 
תשואות הקהל. "הם לא הופכים אותנו לאנשים פחות עקרוניים. 

חיים משותפים זו עוצמה, 
שבאה מתוך יכולת להכיל 
ולכבד. אני מכריזה על כך 
שבית שמש צריכה להיות 

עיר קיצונית במתינותה".
משם,  הרחק  לא 

באולמי בית הכנסת 'ממזרח שמש', התקיימה סעודת מלכה, אמנם 
באווירה שונה אך לא נעדרת מעטה חגיגיות. משה אבוטבול, ראש 
העיר היוצא, גילה אבירות לב ולא זו בלבד שקיבל על עצמו את 
ההפסד באהבה וסירב להאשים איש, הרי שהוא בחר להזמין את 
קהל תומכיו למסיבת הודאה, על המאמצים שעשו למענו, וחגיגת 

פרידה, אחרי חצי יובל בעירייה, מתוכם עשור בראשות.
האירוע התקיים בראשות רבני העיר והשכונות, נציגי הקהילות 
וראשי ישיבות. עוד נכח ונשא דברים: חה"כ מנחם אליעזר מוזס. 
חלק מרגש במעמד היה השיר שנחשף במסיבה ע"י המלחין החסידי 
שהלחין  חלקיה,  בבית  בעלזא  בישיבת  ר"מ  ברייער,  פנחס  הרב 
לפני חצי שנה לבקשת אבוטבול, על דברי חובת הלבבות, "אין ביד 
אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה, ולא לזולתו כי אם 
ברשות הבורא יתברך, וכשירגיש האדם שלא יועילינו ולא יזיקנו 
אחד מהנבראים אלא ברשות הבורא". בשיאו של הערב, אמר משה 
אבוטבול 'נשמת כל חי' בכוונה ובדבקות, כשהקהל מצטרף אליו.

הציבורית.  דרכו  את  אבוטבול  סיכם  מרגשים,  פרידה  בדברי 
אברכים  עשרות  כמה  כאן  היו  שנה  כ-30  לפני  לכאן  "כשבאתי 
בלבד, וכיום אתם רואים את בית שמש בתפארתה, וזה מה שמחזק 
אותנו בעת הזאת, לראות כי יש שכר לפעולתך, ובית שמש הפכה 

להיות כרך של תורה".
"אכן לא קל המצב שנוצר, אבל מחזק אותנו לראות את מליאת 

נציגים   12 עכשיו  אליה  שנבחרו  העיר  מועצת 
ובני  התורה  יהדות  מש"ס,  החרדיות,  מהפלגות 

נציגים   2 רק  היינו  לעירייה  נכנסתי  כשאני  תורה. 
חרדיים, ועכשיו יש 12 חרדים מתוך 21, רוב ברור במועצת העיר, 
ועל כך אני אומר 'זה ינחמנו', 'זה' בגימטרייה 12, ואת המהפכה 
הזאת אף אחד לא יוכל לשנות. 12 החברים שהם עסקנים מוכשרים 
ימשיכו להוביל יחד את המהפכה לטובת תושבי בית שמש והמשך 

התנופה של העיר".
בעוד הדוברים כולם ביקשו להתמקד בחיובי, ביקש הרב דוד 
כאלו שהואשמו  יריבים מבית,  ולסמן  נפש  לערוך חשבון  בניזרי 
וצמודה  אוהבת  שמש  בית  "כל  אבוטבול.  למשה  הצבעה  באי 
יש את אלה שרוצים  יש את האפסים,  תורה אבל בצדדים  לדעת 
על  מרחם,  אני  עליהם  הנגיעות,  עם  אלה  העיר,  רבני  להיות 
המסכנים האלה, אני מרחם על אלה שבשביל אישור בנייה הלכו 
ולקחו 1,400 איש לנץ הטמא הזה )מפלגת 'נץ' בראשות הרב דוד 
עסיס, י. פ.(". בהמשך תקף בניזרי במילים קשות גם את בתו של 
אוי לה  מיום הדין  "אוי לה  וקבע:  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  מרן הרב 

מיום התוכחה".
נמשכים.  עירונית  קואליציה  להרכבת  המאמצים  כך,  ובתוך 
למרות ניסיונות רבים להקים קואליציה חרדית אחידה שתנהל את 
המו"מ מול בלוך כ'בלוק' משותף, הניסיונות כשלו לחלוטין בגלל 
חוסר אמון בין נציגי הסיעות המקומיות ובהשפעת המתיחות של 
המפלגות הארציות. נכון לכעת, כל סיעה מקיימת מגעים עצמאיים 
מול בלוך, שככל הנראה תצליח לנווט את הקואליציה העירונית 

ללא קשיים של ממש.

ת יערים
ריי

 ק

הלם: ראש המועצה נפטר, 
היישוב הולך לבחירות

לעולמו הרב אברהם רוזנטל ז"ל ראש מועצת קריית יערים, הלך 
 60 • חברי המועצה ייבחרו ראש מועצה זמני, ועוד  בפתאומיות 

יום התושבים ילכו לבחירות

  מאת: ישראל פריי
 

הבשורה  הגיעה  ובתדהמה,  בהלם 
הפתאומית  פטירתו  על  המעציבה 
ראש  ז"ל,  רוזנטל  אברהם  הרב  של 
מועצת קריית יערים. בן 70 בפטירתו. 
כשני  מזה  המועצה  ראש  רוזנטל, 
עשורים, התמודד באחרונה עם ניסיון 
להעמיד מולו מועמד אחר, אך לבסוף 
פה  נבחר  במסגרתה  הסכמה  הושגה 
הטרגדיה,  בעקבות  לתפקיד.  אחד 
ילכו תושבי טלז סטון לקלפיות בעוד 

60 יום, וייבחרו ראש מועצה חדש.
אברהם רוזנטל ז"ל, יליד ירושלים 
ומקושר לחצר הקודש סאדיגורה, היה 
מראשוני המתיישבים בקריית יערים, 
עוד לפני שהוכרזה כמועצה מקומית. 
משך שנים ארוכות כיהן בראשות ללא 
בחירות,  מערכת  התנהלה  שביישוב 
כשהוא עובד בצמידות למרא דאתרא 
ומוביל את המקום לשגשוג ולפריחה. 
התורה'  'דגל  כנציג  כיהן  רוזנטל 

ונחשב לבשר מבשרה.
לפני מספר חודשים, החלו ניסיונות 
רבים של גורמים מקומיים וחיצוניים, 
חדש,  מועמד  רוזנטל  מול  להעמיד 
רוזנטל,  השורות.  את  לרענן  במטרה 
איש עשייה במהותו ופחות פוליטיקאי 
רבי  גורמים  מול  עמד  במקצועו, 
הגיעו הצדדים  דבר,  כוח. בסופו של 
להסכמה, לפיה רוזנטל יכהן בראשות 
את  יעביר  מכן  ולאחר  שנה,  עוד 
רביץ,  יצחק  החדש  לתושב  השרביט 

לשעבר סגן ראש עיריית ביתר עילית.
בליל שישי, כשהוא בביתו ברחוב 
בלוך 4, איבד הרב רוזנטל את ההכרה 
וכוחות ההצלה ניסו להעניק לו טיפול 
רפואי אך למרבה הצער, גופו הוכרע 

והוא השיב את נשמתו ליוצרה. 
מסרבים  בהלם,  השרוי  ביישוב 
מיד  אך  בפוליטיקה,  כעת  לעסוק 
להיערך  יחלו  השבעה,  ימי  לאחר 
למערכת בחירות. על פי חוק, מליאת 
המועצה – הכוללת תשעה חברים, 7 
להתכנס  אמורה   – ו-2 לש"ס  ל'דגל' 
ולבחור את אחד מהחברים, שיעמוד 

בראש המועצה למשך 60 יום.
במועצה  ייערכו  החודשיים,  בתום 
המקומית בחירות חדשות, על תפקיד 
שמועות  למרות  המועצה.  ראש 
התורה'  ב'דגל  שונים,  ודיווחים 
המקורית  בתכנית  לדבוק  מתכוונים 
ולהביא לבחירתו של יצחק רביץ, מי 

שיועד להיכנס לתפקיד בעוד כשנה.

אחרי מאבק ממושך:  תל אביב
שוויון בין ש"ס לבין 'מאמינים'

אך  העיר,  למועצת  ישראל'  'אגודת  נציג  נכנס  ספורים,  קולות  של  חודם  ועל  האחרון  ברגע 
ף המפלגות הזמינו פרוטוקולים ועדיין מנסות לשנות את התוצאה • בש"ס תל אביב, שניהלו קמפיין  י ר ח

נגד 'אגודה' וכבר חגגו את תבוסתה – נאלצים להסתפק בשוויון של 2:2 • על בחירות שהסעירו את ת"א 
והובילו לקרע בציר דרעי-ליצמן

מאת: ישראל פריי

הסיעות  בין  שוויון  נרשם  עיקש,  פנים-דתי  קרב  אחרי 
הדתיות בתל אביב, כאשר לפי התוצאות הכמעט סופיות, 
'אגודת  היהודי',  מ'הבית  המורכבת  'מאמינים',  סיעת 
ש"ס  סיעת  גם  כמו  מנדטים,   2 השיגה  ו'יחד',  ישראל' 
לסיעת  אכזבה  מהווה  התוצאה  מנדטים.  לשני  שזכתה 
ש"ס המקומית שפרשה מהרשימה המאוחדת, נאבקה נגד 

המפלגה היריבה וציפתה לסיים בנוקט אאוט מוחלט.
התוצאות  על  וההכרזה  נגמרה  אמנם  הבחירות  מערכת 
הקלעים  שמאחורי  מסתבר  אך  סופית,  כמעט  הינה 
מתחוללת דרמה, שעדיין מעמידה בסכנה את המנדט השני 
של 'מאמינים'. ממידע שהגיע ל'קו עיתונות' עולה כי שלוש 
הסיעות המתחרות על המנדט האחרון – 'מאמינים', מר"צ 
ו'הליכוד' – הזמינו מוועדת הבחירות את כל הפרוטוקולים 
שעשויות  טעויות,  בהם  למצוא  במטרה  הקלפיות,  של 
על  עומדת  הפרוטוקולים  הדפסת  עלות  לטובתם.  להיות 
את  יחד  חלקו  ו'מאמינים'  'הליכוד'  כאשר   ,₪ כ-15,000 

העלות הכבדה, ואילו מר"צ הזמינה אותם עצמאית.
מכנה  עם  מובהקת  חילונית  בעיר  שמדובר  למרות 
הבחירות  הפכו  הדתי,  הציבור  גווני  כל  בין  גדול  משותף 
בעיר העברית הראשונה לזירת קרב שעוררה סערה הרבה 
ש"ס  של  ההיפרדות  הביאה  היתר,  בין  לגבולותיה.  מעבר 
לבין  ישראל'  'אגודת  בין  חדש  ציר  ליצירת  הדתי  מהגוש 
ישי, שנציגו בני בביוף הוצב במקום  'יחד' של אלי  סיעת 
מ'אגודת  לוברט  נפתלי  לאחר  החדשה,  ברשימה  שלישי 

ישראל' וחיים גורן מ'הבית היהודי'.
הקו  היה  יותר,  עוד  לסוערות  הבחירות  את  שהפך  מה 
נתן  אביב,  תל  ש"ס  יו"ר  שנקט  הרחמים  וחסר  הלוחמני 
לסיעה  ועמיתו  הוותיק  ישראל'  'אגודת  נציג  כלפי  אלנתן, 
בהצגת  הסתפק  לא  אלנתן  לוברט.  נפתלי  קט,  לרגע  עד 
כך  לוברט.  את  תקף  שונים  ובראיונות  החיובית  מרכולתו 
'אגודה' "הפודלים של חולדאי"  בין היתר כינה את אנשי 
והאשים כי הם "לא פועלים מתוך אינטרסים של היהדות". 
בכדי  עמיתו  של  הרפואי  במצבו  אף  השתמש  בראיונותיו 

לטעון כי הוא אינו עובד בעירייה.
מלבד המלחמות עם 'אגודת ישראל', פתח אלנתן חזית 
כשהוא  אותו,  לתקוף  והרבה  חולדאי  רון  העיר  ראש  מול 
ראשות  על   – סיכוי  חסרת  התמודדות   - התמודד  בעצמו 
המהפך  היוודע  לאחר  רגע  הבחירות,  ליל  באווירת  העיר. 
בחיפה וכשנדמה היה כי גם בתל אביב ירשם מהפך ואסף 
הקמפיין  מנהל  מיהר  חולדאי,  רון  על  לגבור  יצליח  זמיר 
לעצמו.  ה"הישג"  את  ולנכס  לשידור  לעלות  אלנתן  של 
"אנחנו מזהים משהו שזיהינו אותו ממש מהרגע הראשון 
עוד כשהתופעה הזאת הייתה מתחת לפני השטח, איזושהי 
תחושת שובע ומיאוס מ-15 שנות כהונת חולדאי, וההימור 
שובר  נשק  עוד  להכניס  כדי  חרדי  מועמד  הרצת  של  הזה 

שוויון לתמונה ככל הנראה הייתה הימור נכון", כך אמר.
בליל מוצאי הבחירות, נדמה היה שלפחות בזירה הדתית, 
ידו של נתן אלנתן על העליונה. על פי התוצאות הראשונית, 
מנדט  לעומת  מנדטים  לשני  זכתה  בראשותו  רשימת ש"ס 
את  לחגוג  מיהרו  אנשיו  המתחרה.  לרשימה  בלבד  אחד 
הניצחון ובישרו כי "אחרי למעלה מ-50 שנה בהם היה נציג 

לאגודת ישראל, הפעם נפתלי לוברט נשאר בחוץ".
ישראל'  ל'אגודת  להסתבך.  החלו  העניינים  שאז  אלא 
למועצת  נציגם  את  להכניס  בכדי  בדיוק  קולות   17 חסרו 
החיילים.  לקולות  עיניים  בכיליון  המתינה  והיא  העיר 
בספירת קולות החיילים נרשמה דרמה, כשנציג 'מאמינים' 
נתפס לכאורה, כשהוא מפזר מעטפות לא חתומות בניסיון 

להשפיע על התוצאות בדרך לא ישרה.
תחילה הוחלט לפסול את כל קולות החיילים, אך לאחר 
ישיבת וועדת הבחירות, הוחלט לקבל את התוצאות באופן 
סופי - בניכוי מספר מעטפות קטן שלגביהם התעורר חשד 
- תוצאות שבישרו על כניסת נציג 'אגודה' על חשבון סיעת 
יו"ר מר"צ  עדותה של  פי  על  אגב,  מר"צ שירדה במנדט. 
המקומית, מי שהבחין בניסיונות הזיוף לכאורה, הסב את 
בקלפי.  ש"ס  נציג  היה  המהומה,  את  ועורר  הלב  תשומת 
התוצאה  את  לשנות  נוסף  ניסיון  מתקיים  כעת  כאמור, 

ולגרוע את המנדט השני מרשימת 'מאמינים'.

 שליח ציבור. צילום: שלמה גולדפרב 



רש"י 5, בני ברק

ם י ע צ ב מ
יוצאי דופן לרגל הפתיחה  4₪ ב-300

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **



דוד פדידה  מציג:

 תשכחו מכל מה שהכרתם! 
הפקה שטרם נראתה כמותה!

8
28
ימים

הצגות
במתחם אחד

 חפשו בגוגל 
'שירים 

ונפלאות' 

טיקצ'אק
6565*

info@fdd.co.il להזמנת וועדי עובדים:

או או

 בימוי: קלוד דדיה ודוד פדידה  להזמנת כרטיסים*
 תסריט: דודי אינהורן ואיציק דדיה 

כוריאוגרפיה: קלוד דדיה וסנדרה אמסלם
מוזיקה: איציק דדיה, אלי קליין & איצי ברי, 

 שי ברק, יוסי גרין, אורית וגנפלד, 
ישי לפידות, שלמה ברונר.

עשרות הצגות כבר נמכרו, נותרו 8 אחרונות   מהרו להזמין באתר 'שירים ונפלאות'  

ומשעשעות  מפתיעות  דמויות  ושלל  מרהיבים  אקרובטיקה  קטעי 
שיוצאות למסע רצוף חוויות שיגשים לילדים את משאלותיהם ב'בית 

החלומות' המיוחד שנבנה עבור 'שירים ונפלאות'.

מלך החלומות )דודו פישר( בעזרת משרתו, איש החלומות )איציק דדיה(, מגשימים לילדי 
החלומות )להקת 'קינדרלעך'(, את משאלותיהם, למורת רוחו של האב המבולבל )שוקי 
סלומון(. ברכותיו של גואל המלאך )עדי רן( מלוות את נער החלומות )עוזיה צדוק( במאבקו 
.’Y נגד שומרי המלך )להקת ווקאל'ס(. כאשר מעל לראשם מרחפים פעלולני 'קרקס

על כל הכרטיסים
בהקשת קוד קופון 1818

 מבצע לקוראי 
'קו עיתונות'

 15% 
הנחה

קליפ המחזמר הרשמי
'איש החלומות'

חנוכה תשע"ט
מתחם אצטדיון רמת גן

חגיגה חינוכית ומלאת הומור לכל המשפחה!

בסמוך לקניון איילון    חניה בשפע    המתחם מקורה
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40 שקליםבתוספת'רכב כפול' 
בלבד!

רכב כפול:
2 רכבי קיה 

סורנטו 2018! או

הכפלה משולבת:
רכב קיה סורנטו 

ובנוסף, סכום כסף מזומן, 
בשווי קיה סורנטו! או

או

איכות כפולה:
רכב וולוו יוקרתי

בשווי כפול מסורנטו!

הכל כפול!
בתוספת 40 ש"ח בלבד:
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אם יש מילה שיכולה להגדיר את תחושתו של הפרופ' אמנון 
להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה של 'כללית' במחוז 

ירושלים, הרי שמדובר בתיסכול. 
פרופ' להד חש מתוסכל, פשוט כך. "העובדה שאנו מתמודדים 
את  למנוע  ומנסים  החצבת  מחלת  של  התפרצות  עם  היום 
הזו  "המחלה  אומר.  הוא  מתסכלת"  פשוט  התפשטותה, 
קיימת,  היתה  היא  והוכחדה.  שכמעט  למחלה  נחשבה  כבר 
לפחות  באיזורינו מקרים בודדים לשנה. ברמה נמוכה ביותר 
הקרבן  את  גבתה  היא  חוזרת. בשבוע שעבר  היא  ופתאום   .
הראשון, ואנו מקווים שלא יהיו קרבנות נוספים. אך לשם כך 

חייבים לנקוט בצעדים".
אפשר להבין את התיסכול, כשמתוודעים למספרים. עד כה, 
כך לפי נתוני משרד הבריאות, עומד מספר הנדבקים בחצבת 
בשנה זו על כ-1,300 חולים, והמספר עולה עם כל יום שעובר

"לא היינו אמורים להתמודד עם החצבת" קובע פרופ' להד, 
אדם רגוע ונינוח בדרך כלל אך בשיחה עמו הפעם מבצבצת 
ולמה? משום  נפטרה, אחרים חלו,  רוגז. "פעוטה  נימה של 

שיש כאלו שלא התחסנו?
בימים  תשובה.  דורשת  להד  פרופ'  מעלה  שאותה  השאלה 
האחרונים  הודיעו במשרד הבריאות כי יתמכו בצעדים שעד 
לפני תקופה נחשבו למופרכים כמו איסור כניסה לגן לילדים 
בפני  החולים  בבתי  רגישות  מחלקות  סגירת  חוסנו,  שלא 

שצצו  קהילתיות  יוזמות  גם  יש  מחוסנים,  שאינם  מבקרים 
פה ושם, ביניהן איסור על כניסה לבית כנסת של מתפללים 

שאינם מחוסנים. 
רגליהם  את  להצר  שמבקשים  צעדים  לאותם  במקביל 
מספר  את  להגביר  המשרד  מנסה  מחוסנים,  הבלתי  של 
כי  הודיע   הבריאות  משרד  כך  המחלה.  נגד  המתחסנים 
בירושלים, שבה נחשבות השכונות החרדיות למוקדים בהם 
מתפשטת המחלה, יפתחו תחנות טיפת חלב ברצף והן יפעלו, 
שישי  ובימי   ,8:00-22:00 השעות  בין  מתוגברים,  בצוותות 
ב-8:00-12:00. כמו כן, יתוגברו הניידות הייעודיות לחיסון 
"נטלי".  חברת  של  בעיר  החרדיות  בשכונות  האוכלוסייה 
ויינתן  אחיות  תקני  תוספת  תהיה  ירושלים  במחוז  בנוסף, 
תגבור נוסף בכוח אדם ובסטודנטים וסטודנטיות לסיעוד. אך 
עדיין, כל עוד לא נפנים את הסכנה ואת הבהילות, יהיו כאלו 

שירשו לעצמם לחכות.
"וזה אסור שיקרה" קובע פרופ' להד שלא מהסס להשתמש 
אם  בעצמו  להתחסן  ממהר  שאינו  "הורה  חריפות.  במילים 
מחסן  שאינו  או  מחוסנים,  הבלתי  לקהיליית  משתייך  הוא 
את ילדיו, מסכן הן את ילדיו ובני משפחתו והן את סביבתו. 
ומתפשטת,  לסכנה של מחלה מדבקת  ילדיו  את  הוא חושף 
ובמקביל תורם להתפשטות המחלה - כאשר יתכן מצב שבו 

אלו שידבקו ממנה יגיעו לסכנת מוות.

הדבקה בנשימה
עצמם  את  מוצאים  אלו  בימים  היחיד.  אינו  להד  פרופ' 
ומורים  שלהם  הפציינטים  בפני  מפצירים  כשהם  הרופאים 
להם ללכת להתחסן. "מי שלא מתחסן, מסכן את עצמו ואת 
האחרים" הם אומרים ומתכוונים לכל מילה. ב'כללית', וגם 
בקופות אחרות, לא עושים הנחות ושם כאשר מתקשרת אמא 
אחת  פריחה,  סימני  המגלים  ילדים  על  ומדווחת  למרפאה 
מהתופעות האפשריות של החצבת מנחים אותם כיצד לפעול 

."
מה מדאיג כל כך בחצבת? השפעת מסוכנת אף היא. מה קרה 

שהחצבת הפכה למפחידה כל כך?
הפרופ'  קובע  היבט"  ומכל  מפחידה,  בהחלט  "החצבת 
הקשות  המדביקות  המחלות  לאחת  נחשבת  "היא  להד. 
בעולם, כשמה שמייחד אותה זו מהירות ההתפשטות וקלות 
ביותר  המדבקת  היא  הזו  שהמחלה  אומר,  הייתי  ההדבקה. 
הידועה  השחורות'  ה'אבעבועות  מחלת  התפשטות  מאז 
לשמצה, שגרמה לחללים רבים לפני שמוגרה. ואכן, אנו לא 
זקוקים לנתונים מדעיים בכדי לקבוע זאת. הנה, תוך חודשיים 
נמצאים במצב של 1,300 חולים. התרענו מפני תמותה  אנו 

אפשרית של חולה אחד לאלף, וזה קרה".

החיסון שיעצור 
את ההתפרצות

מפצירים  כשהם  הרופאים  עצמם  את  מוצאים  יום  בכל  לא 
התפשטות  נוכח   | קורה  זה  עכשיו  אבל  להתחסן,  בפציינטים 
דאגה  ומעורר  וגדל  הולך  בה  החולים  שמספר  החצבת  מחלת 
וקוראים  הרופאים  חוזרים  הבריאות,  מערכת  ראשי  בקרב 
חוששים  הם  ממה   | התחסנו!  תחכו.  ואל  תהססו  אל  לציבור: 
לצאת  לרופאים  לגרום  הצליחה  החצבת  דווקא  ומדוע  כך,  כל 
מגדרם? | "החצבת" הם אומרים, "היא המחלה המדבקת ביותר 
המוכרת לנו והיא עוברת דרך האוויר. די בכך שחולה מתעטש, 
מסוימים  ובמקרים  במחלה,  תידבק  שלו  הסביבה  שכל  בכדי 

עשויה להיות קטלנית" | אז למה אתם מחכים? 
| זלמן כץ

חיסונים
כל מה שרצית לדעת!

בשיתוף מומחי כללית

השבוע: חצבת
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איך, באמת?
"מפני שהחצבת מסוכנת משתי סיבות. ראשית, היא מדביקה 
שמתו  שאלו  לשפעת  בניגוד  לבריאים.  שנחשבים  אנשים  גם 
ממנה היו בעיקר כאלו עם מחלות רקע, מי שנפגע מהחצבת 
יכול להיות אדם בריא. אך כמובן שאלו שנמצאים בקבוצות 
הסיכון כמו חולים עם מערכת חיסון חלשה, תינוקות או נשים 

בהריון, חשופים בהרבה לסכנות החצבת.
"אך הסכנה השנייה היא במהירות ההדבקה. בניגוד למחלות 
או  בחולה  נוגעים  ואנו  במידה  להידבק  אפשר  שבהן  אחרות 
נמצאים לידו זמן ממושך, הרי שחולה חצבת יכול להדביק את 
להחליף  מישהו,  ליד  לשהות  אפשר  אחד..  בעיטוש  סביבתו 
יודעים שהוא נושא את הנגיף  עמו כמה מילים בעוד שאיננו 
הנגיף  את  קולטים  אנו  אך  לכך,  עדיין  מודע  אינו  הוא  וגם 

ומעבירים אותו הלאה, מסייעים לו להתפשט למעגל נוסף".
ואז?

"ואז זה תלוי. יש את אלו שיחטפו את המחלה בצורתה הקלה: 
חום, פריחה, מקסימום ישכבו יומיים שלושה והמחלה תעבור 
גורמת  המחלה  שבהם  רבים  מקרים  ישנם  אך  סימנים.  בלי 
פחות  בגילאי  ילדים  כאשר  קטלניים.  ואפילו  קשים  לנזקים 
מוחית  דלקת  לפתח  עשויים  הם  במחלה,  נדבקים  מחמש 
לגרום  יכולה  היא  כשאז  שנים  מספר  בעוד  דווקא  שתתפרץ 

לנכות קשה ואפילו למוות, רח"ל".

אין תרופה
את  שמטריד  מה  לחמורה,  נחשבת  הזו  שהמחלה  ולמרות 
היינו  שלא  בעוד  כעת  צצה  שהיא  העובדה  היא  הרופאים 
למחלה  כבר  נחשבה  הזו  "המחלה  ממנה.  לשמוע  אמורים 
החיסון  שיעורי  בשל  "בארץ,  להד.  הפרופ'  אומר  מדוכאת" 
הגבוהים, המחלה הזו כמעט ונעלמה. אך דווקא כעת, כשאנו 
שהיא  מגלים  אנו  להיסטוריה,  שייכת  הזו  שהמחלה  בטוחים 

חיה, בועטת ומתפשטת".
לפני  ה-50,  בשנות  למאיימת.  נחשבה  המחלה  בעבר  ואכן, 
אך  בישראל.  חצבת  מקרי  אלפי  דווחו  למחלה,  חיסון  שהיה 
משרד  של  החיסונים  לשגרת  החיסון  הכנסת  עם   ,1969 מאז 
לעשרות  עד  החולים  במספר  מתמדת  ירידה  חלה  הבריאות, 

מקרים בשנה. 
לה  קונה  המחלה  כי  טוענים  בישראל  הבריאות  במערכת   .
אחיזה בישראל באמצעות "כיסים" בלתי מחוסנים - שכונות 
"אלו  במיוחד.  נמוכים  ההתחסנות  שיעורי  שבהם  ויישובים 

שלא מתחסנים" הם אלו שבגללם מתפשט לו הנגיף".
שמתקיים  ה"מורביליוירוס",  נגיפי  ממשפחת  הוא  הנגיף 

ולא באמצעות בעלי חיים, בשונה  ומתפשט רק בגוף האדם, 
לאחת  נחשבת  החצבת  אחרות.  רבות  זיהומיות  ממחלות 
המחלות המדבקות ביותר שקיימות, עם סיכון להדבקה 90% 
בקרב מי שאינם מחוסנים. יכולת ההדבקה של הנגיף גבוהה 
הפתוח  באוויר  רב  זמן  לשרוד  מסוגל  שהוא  מפני  במיוחד 
ומדבק בחשיפה הבסיסית ביותר לדרכי הנשימה, לצד חשיפה 

לרסיסי רוק בעת עיטוש. 
מה הגורמים לכך שהמחלה מתפשטת בדיוק כעת?

"ישנם שני גורמים שהביאו לכך. אנו עדים למצב שבו בעיקר 
במדינות מזרח אירופה, בהן מערכת הבריאות אינה משופרת, 
מדינה  ביוון,  גם  מחוסנים.  בלתי  של  גבוהים  אחוזים  ישנם 
שמתמודדת עם מצב כלכלי סבוך, ניכרת התופעה שבה רבים 
בהתפשטותה של מחלת  כעת  זאת  רואים  ואנו  מחוסנים,  לא 
החצבת שהדביקה במדינות אלו אלפים והיא אף גבתה עד כה 

חייהם של מאות".
בית  בדק  גם  לעשות  יש  האירופאים,  את  שנציין   לפני  אך 
אצלינו, בתוכינו. "הגורם השני, הם ישראלים שאינם מתחסנים 
את  שאימצו  לאחר  ילדיהם  את  מחסנים  לא  הם  ובמודע. 
ולהביא  לגרום  עשוי  החיסון  לפיה  הביסוס  חסרת  התיאוריה 
סיכוי לאוטיזם, וכך הם מפיצים במו ידיהם את המחלה הלאה. 
הילדים שלהם חשופים למחלה קטלנית, אך אם לא די בכך – 
גורמים לכך שהילדים הלא מחוסנים מעבירים בעצם  הם גם 

את המחלה הלאה כשהם מסכנים את כלל האוכלוסיה".
אין  להיום  נכון  הפנים:  לא  שעוד  למי  לדעת,  שחשוב  מה   
ניתן  הראשונים  בשלבים  אמנם,  החצבת.  למחלת  תרופה 
להפחית את התסמינים, אך כאשר יש  פגיעה מאוחרת במוח 
עשויות  לאבחן.  דרך  גם  אין  האמת  ולמען  לרפא  דרך  אין   –
לחלוף מספר שנים כשאז יתברר, חלילה וחס, שהילד שנדבק 
בילדותו במחלה ספג נזק מוחי שאינו בר תיקון. כך שעם כל 
את  שיעצור  מה  לנו  אין  היום  הרפואה,  להתקדמות  הכבוד 

המחלה הנוראה הזו מלבד פעולה קטנה שהיא חיסון".

•••
חיסון, להתחסן. על המילה הזו, בהטיותיה השונות, חוזר פרופ' 
להד שוב ושוב. "חיסון" הוא אומר, "זו התרופה היחידה. זו 
בעצם התרופה שמונעת את המחלה. מי שמתחסן, אינו נדבק 
מחוסן,  שאינו  מי  הלאה.  אותה  מעביר  לא  גם  אך  מהמחלה 
חושף את עצמו לסכנה אך בה בעת גם מסייע להתפשטותה של 
המחלה. וכך, גם אם מדובר באדם בריא שאינו נפגע ממנה, אך 
כאשר הוא פוגש לאחר מכן את סבא וסבתא למשל, או מחזיק 
בידיו את בנו הפעוט, הוא מעביר להם את הנגיף כשבמקרה 
שלהם המפגש הזה עשוי להסתיים בצורה טראגית וקטלנית".

הרב אברהם קונסקי מנהל מגזר חרדי ומר יורם סגל בשיחה עם גאב''ד 
העד''ח שליט''א שחתם על קריאת חובה להתחסן מפני החצבת

אל תחכו, הוא קובע, 
אל תהססו, אל 

תמתינו ואל תזניחו, 
והעיקר – אל תסכנו. 

אל תחשפו את 
ילדיכם לסכנה ואל 

תגרמו לכך שאחרים 
יסתכנו. "כיהודים, 
אנו ערבים זה לזה. 

כהורים, יש לנו 
אחריות ליקירינו. 

ואם מה שנדרש 
מעמנו הוא פשוט 
להתחסן – חובתנו 

לעשות זאת, ומיד".

"
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אמורים  אנו  מדוע  מובן  "שלא  אומר,  הוא  "והאמת" 
נחשפים  הכותרות,  את  רואים  כולם  הרי  להתריע. 
למספרים, מבינים שמשהו קורה. אז למה בדיוק אמורים 

לחכות?"
ובכל זאת, אולי אפשר ללמד עליהם זכות. האם באמת 

אין כל סיכון בחיסון?
"שום סיכון!" קובע הפרופ' להד חד משמעית. אם אנו 
מדברים על כאב מקומי, אפילו על פריחה וחום שעולה 
ביום יומיים שאחרי החיסון, זה בהחלט יהיה. אך מעבר 
לכך? אין בכך שום סיכון, וההיפך. אמא יהודיה שדואגת 

לילדיה אמורה לעשות את שנדרש ממנה, ולחסן".
להתחסן.  המבוגרים  על  גם  ולילדים,  לתינוקות  ומעבר 
)"במטוס  חצבת  חולה  שהה  שבו  במטוס  נסעתם  אם 
כשהחלקיקים  אוויר,  אותו  את  הנוסעים  כל  נושמים 
הוא  האחרים"  הנוסעים  אצל  נספגים  החולה  שפולט 
בכל אפשרות אחרת של  לחולה  או שנחשפתם  מסביר( 
מגע – עליכם להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי הצורך 
בחיסון. לרוב מדובר במנה אחת, אך ישנם מקרים )כמו 
אצל מדוכאי חיסון( שבהם יש צורך בטיפול מנעתי אחר 

במתן נוגדנים לנגיף. 

אל תחכו
מתבטאת  המחלה  בקלות.  די  מזהים  החצבת  את 
בעיניים  אדמומיות  שיעול,  נזלת,  גבוה,  בחום  תחילה 
ורתיעה מאור. כעבור ארבעה או חמישה ימים מהופעת 
מופיעה  רבות(  חום  מחלות  )שמאפיינים  התסמינים 
מתחילה  הפריחה  העור.  על  כהה  אדום  בצבע  פריחה 
הגוף  הפנים,  לעבר  בהדרגה  ומתפשטת  בצוואר  לרוב 
ומרובים,  נקודתיים  בעור  הנגעים  בהתחלה,  והגפיים. 
נרחבים.  גוף  שטחי  המכסה  לפריחה  להתלכד  ונוטים 
להחוויר  מתחילה  היא  הפריחה  של  השלישי  ביומה 
ומקבלת מראה של פרחיו הקטנים והצפופים של החצב, 
ומכאן שמה. בשלב זה תורגש בדרך כלל הקלה ותחושת 
שיפור אצל החולה. עם זאת, התפתחות המחלה עשויה 

להיות שונה בקרב חלק מהחולים.
כפי שהבהיר הפרופ' להד, מלבד היותה מדבקת ביותר, 
המחלה  תרופה.  לה  שאין  משום  גם  מסוכנת  החצבת 
עלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת 

דלקת  של  סיבוכים  יפתחו  מהחולים  כשליש  העצבים. 
סיבוך  העין.  בקרנית  ודלקת  שלשולים  התיכונה,  האוזן 
נדיר של המחלה, שעלול להופיע עד עשר שנים לאחר 
ההידבקות בנגיף, הוא מחלה ניוונית של המוח הגורמת 
לפגיעה קשה ובלתי הפיכה במערכת העצבים המרכזית, 
הכוללת הידרדרות שכלית ופרכוסים. אחד מתוך כאלף 

מקרים מסתיים במוות.
יהיו  עוד  "כל  למחלה.  תרופה  להקדים  פשוט  יש  ולכן 
רק  "המחלה  להד,  הפרופ'  מסיים  יתחסנו"  שלא  כאלו 
יורד,  באוכלוסייה  המתחסנים  ששיעור  ככל  תתפשט. 
שמכונה  הקולקטיבי,  החיסוני  ההגנה  מעטה  נסדק  כך 
באוכלוסייה  יותר  גדולים  חלקים  העדר'.  'חסינות 

נחשפים למחלה, והסיכון להתפרצות גדל". 
אל תחכו, הוא קובע, אל תהססו, אל תמתינו ואל תזניחו, 
והעיקר – אל תסכנו. אל תחשפו את ילדיכם לסכנה ואל 
זה  ערבים  אנו  "כיהודים,  יסתכנו.  לכך שאחרים  תגרמו 
לזה. כהורים, יש לנו אחריות ליקירינו. ואם מה שנדרש 
מעמנו הוא פשוט להתחסן – חובתנו לעשות זאת, ומיד".

מהי חשיבות החיסון, ומה יעילותו?
לחיסון החצבת ישנם שני תפקידים: הראשון הוא אישי, להגן על המתחסן מפני 
הידבקות במחלה, והשני הוא קולקטיבי, כלומר, מניעת התפשטות המחלה והגנה 
על אוכלוסיות בסיכון שאינן יכולות להתחסן מסיבות רפואיות. שתי מנות החיסון 
נגד  החיסון  המחלה.  מפני   97% של  הגנה  מספקות  החיסונים  בשגרת  שנמצאות 
נגד  חיסון  גם  שכולל  "מרובע"  מחיסון  כחלק  שש,  ובגיל  שנה  בגיל  ניתן  חצבת 

אדמת, חזרת ואבעבועות רוח.

מה עושה מערכת הבריאות כאשר מתגלה מקרה חצבת?
לבלום  בניסיון  המערכת  נמצאת  האחרונים  בחודשים 
ולצמצם את ההתפרציות ובכל מקרה הדבקה, בין אם מדובר 
בחולה שהתגלה בטיסה, בבית חולים, במסגרת חינוכית או 
במקומות אחרים. ברגע שמופיעים התסמינים ומופיע החשד 
לקבלת  למעבדה  נשלחת  החולה  של  דם  דגימת  למחלה, 
ובמקביל מאתרים הצוותים הרפואיים את כל  ודאי,  אישור 
ומה  מחוסן  הוא  אם  ומבררים  החולה,  עם  במגע  שבא  מי 
מצב המערכת החיסונית שלו. במקרים רבים מזמנים רופאי 
כדי לתת  מי שנחשפו  בתי החולים את  או  משרד הבריאות 

להם טיפול מניעתי, כלומר, חיסון פעיל או סביל.
מבקרים  כניסת  לאסור  שוקל  הבריאות  משרד  השאר,  בין 
הנחשבות  חולים  בתי  למחלקות  המחלה  נגד  חוסנו  שלא 
אונקולוגיה,  נמרץ,  טיפול  מחלקת  פגיות,  כגון  רגישות, 
המטו-אונקולוגיה ועוד. בנוסף, במשרד בוחנים אם להגביל 

כניסת ילדים לא מחוסנים למסגרות חינוכיות.

המחלה  את  להקל  או  למנוע  ניתן  האם 
אצל אדם שלא חוסן ונחשף לנגיף?

כן, אבל יש לפעול באופן מיידי. הטיפול המניעתי כולל מתן 
חיסון פעיל תוך 72 שעות מהחשיפה למחלה או חיסון סביל, 
נוגדנים  מהחשיפה  ימים  שישה  תוך  מקבל  המטופל  שבו 

למחלה, במקרה שהוא לא יכול לקבל חיסון פעיל.

באילו מקרים מומלץ להתחסן או להשלים חיסונים?
שתי  קיבלו  ושלא  בחצבת  בעבר  חלו  שלא  למבוגרים  קוראים  הבריאות  במשרד 
מנות חיסון נגד הנגיף, להשלים את קבלת החיסון. החיסון ניתן בשתי מנות בהפרש 
ומבוגרים   1956 ילידי  על  מזו. ההמלצה לא חלה  זו  של ארבעה שבועות לפחות 

יותר.
אינם  ולכן  נחשבים מחוסנים באופן טבעי   :1957 לפני שנת  בישראל  מי שנולדו 

צריכים לקבל חיסון. 
מי שנולדו בישראל בין השנים 1957 עד 1970: נחשבים למי שאינם מחוסנים או 
לבעלי חיסון חלקי כנגד המחלה, למרות שחלקם הגדול מחוסן באופן טבעי )באותן 
שנים ניתן חיסון בעולם, אולם לא בישראל(. לכן לנוסעים לחו"ל מומלץ להשלים 
את החיסון )מנה אחת או שני מנות, בהתאם לגיל ולמצב החיסון( על פי הנחיות 

משרד הבריאות.
מי שנולדו בישראל החל משנת 1970 ואילך: נחשבים מחוסנים ואמורים היו לקבל 

שתי מנות ברווח זמן של ארבעה שבועות לפחות בין המנות.
יוצאים לחו"ל? לפני נסיעה לחו"ל מומלץ להשלים התחסנות כנגד חצבת, בהתאם 
להנחיות משרד הבריאות. אם במהלך השהיה בחו"ל נחשפת לנגיף, יש להתייעץ 

עם לשכת הבריאות המקומית לגבי הצורך בקבלת טיפול מונע.

למי לא מומלץ להתחסן?
הבאים:  במקרים  חיסון  לקבל  ממליץ  לא  הבריאות  משרד 
תגובה  בעבר  הופיעה  שבהם  במקרים  קשה,  חום  מחלת 
חמורה של הגוף למנת חיסון קודמת, כאשר קיימת רגישות 
לאחד מחומרי התרכיב, לאנשים עם דיכוי חיסוני חמור, או 

נשים.

איפה אפשר לקבל את החיסון?
תינוקות מגיל 6 חודשים עד 11 חודשים כולל, הנוסעים לחוץ 
של  החיסונים  במרפאות  חצבת  חיסון  לקבלת  יופנו  לארץ, 
לשכות הבריאות. החיסון יינתן בתשלום. מנה זו לא תיספר 
בהגיעו  אחת  מנה  לקבל  יצטרך  והתינוק  החיסונים  בשגרת 
לגיל שנה )ולפחות 4 שבועות לאחר המנה הקודמת(, ומנה 
שניה בכיתה א'. לקבוצת גיל זו ינתן התרכיב MMR בלבד 

)שנקרא חיסון פעיל(. 

התור למרפאת חיסונים ייקבע דרך המוקד 
של מי?

5, שכבר קיבלו מנה  12 חודשים ומעלה עד גיל  ילדים בני 
אחת בגיל שנה, יקבלו את המנה השנייה בטיפות חלב בחינם. במקרה זה יקבלו 
את החיסון בתרכיב MMRV אם אין הורית נגד לכך. החיסון ינתן לאחר קביעת תור 

בתחנה בטיפת חלב.
הבריאות  שירותי  במסגרת  החיסון  את  להשלים  יכולים  ט'  עד  א'  בכיתות  ילדים 

לתלמיד.
יכולים להשלים את החיסון במרפאות החיסונים של  יב'  עד  י'  בכיתות  נוער  בני 

לשכות הבריאות.
בני 18 שנים ומעלה, יקבלו חיסון בתשלום מלא, במרפאות המטיילים.

חיסונים וחצבת 
פרופ' אמנון להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה של 'הכללית' 

בירושלים משיב על כל מה שרציתם לשאול 

חיסונים
כל מה שרצית לשאול!

בשיתוף מומחי כללית

השבוע: חצבת
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הסלמה בדרום: מאות רקטות, הרוג ופצועים
חמאס לא חדל מירי לעבר בתי אזרחי ישראל שבעוטף עזה ומאיים כי ירחיב את טווח הירי • צה"ל תוקף יעדים מובחרים ברצועה • בצד הישראלי, הרוג 

ופצועים בדרגות שונות וקצין שנהרג בתקרית שהחלה את הסבב הנוכחי

אוריאל צייטלין

סורוקה  החולים  לבתי  פונו  שונים  במצבים  פצועים  למאה  קרוב 
שני,  ביום  הטרור חמאס.  ארגון  רחבה של  עקב התקפה  וברזילי 
לעבר  טנקים  נגד  טיל  שיגרו  16:30, מחבלי חמאס  סמוך לשעה 
אוטובוס נוסע בעוטף עזה, מה שפצע באורח קשה חייל ששהה 
באוטובוס. בנס גלוי, לא נפגעו חיילים נוספים שדקות קודם לכן 
ירדו מהאוטובוס. מיד לאחר מכן, החלו להישמע ביישובי העוטף 
בסמוך  רק  יממה שלמה.  כמעט  נפסקו  אדום שלא  צבע  אזעקות 
לשעה 15:00 אחר הצהריים ביום שלישי הגיע דיווח כי הפלגים 
לבקשת  נענו  ברצועה,  השונים 
עד  האש,  את  לנצור  המתווכים 

להשלמת הניסיונות להרגעה. 
נהרג  האירועים,  באותם 
בבניין  טיל  מפגיעת  פלסטיני 
ובאותו  אשקלון  בעיר  מגורים 
נוספת.  אישה  נפצעה  מקרה 
נפצעה  בעיר,  אחר  במקרה 
באורח אנוש אישה כבת 60. סך 
איש,  למאה  קרוב  נפצעו  הכל, 
חלקם  רסיסים,  מחבלות  חלקם 
מחבלות בדרכם לחדר הממ"ד והיתר נפגעי חרדה. נציין, כי מלבד 
נוספים, בהם בתי מגורים, ספגו  המקרים באשקלון, כמה מבנים 

פגיעה ישירה. באחד המקרים, נפגע בית הרבנות בעיר נתיבות. 
במקביל, צה"ל תקף יעדים ברצועת עזה של ארגון הטרור החמאס. 
הכוח  ואת  חמאס  של  הצבאי  הכוח  את  המשמש  מבנה  ובהם: 
טרור  מנהרת  חמאס,  של  הצבאית  הזרוע  של  הצבאי  המודיעיני 
בית  עזה,  בעיר  צבאיים  מתחמים  ארבעה  תפח,  בדרג'  התקפית 
מסלול של  תלול  ירי  שיגור  עמדת  וכן  יונס  וחאן  ג'בליה  חאנון, 
ארגון הטרור חמאס בחאן יונס. כמו כן, כלי שיט של צה"ל תקפו 
מספר כלים ייעודיים המשמשים את הכוח הימי של חמאס לביצוע 

פעילויות טרור ימיות נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. 
שעשינו  מדברים  משמעותי  מאוד  באופן  שונה  הזו  "ההתקפה 
בחיל  בכיר  קצין  מספר  ואיכות המטרות",  כמות  מבחינת  בעבר, 

פה  "יש  האחרונה.  ביממה  המשמעותיות  התקיפות  על  האוויר 
עליית מדרגה משמעותית בפגיעה במטרות גדולות מאוד - בניינים 
מייצרת  שלהם  שהתקיפה  עזה,  העיר  בלב  קומות  שש-שבע  של 

אפקט מאוד משמעותי על הצד השני". 
גא"פ  מטרות  הותקפו  חמאס,  הטרור  ארגון  של  למטרות  בנוסף 
ובהם ארבעה מתחמים צבאיים, שני מתחמים בחאן יונס, ושניים 
נוספים בתל אלהוא ודיר אל באלח. כמו כן, כוחות זרוע הים תקפו 
נוציראת  במעגן  חמאס  של  הימי  לכוח  השייך  ייעודי  שיט  כלי 
שבדרום רצועת עזה. "התקיפות בוצעו בתגובה למתקפת הטרור 
שמובילים ארגוני הטרור משטח רצועת עזה לעבר אזרחי מדינת 
ישראל, אותה צה״ל רואה בחומרה רבה", ציין דובר צה"ל, תא"ל 
מנליס. "חמאס לא מבין מה בסל הכלים של צה"ל ומה לא. יש לנו 
מגוון רחב של אמצעים, בחלקם כבר השתמשנו ובאחרים אנחנו 

עוד נשתמש".
הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-קסאם פרסמה: "אם ישראל 
תמשיך לתקוף בניינים, מקומות ציבוריים ומתקנים אזרחיים בעזה 
- נרחיב את הירי שלנו. אשדוד ובאר שבע הן הבאות בתור". עוד 

הוסיף כי "האויב אינו מצפה למה שיבוא בשעות הקרובות". 
היא  ההתנגדות  "תגובת  כי  מסר  הפלסטיני  האיסלאמי  הג'יהאד 
קיבל  המשותף  החמ"ל  הפלסטיני.  העם  בשם  טבעית  תגובה 
החלטה כדי שישראל וכל תומכיה יבינו שהם לא ירגישו ביטחון 
כל עוד העם הפלסטיני לא ירגיש ביטחון. המשחק בחיי אנשינו 

לא יעבור ללא מחיר".
קשה  אירוע  על  דווח  כאשר  בערב,  ראשון  ביום  הסאגה  תחילת 
פעילות  במהלך  כי  התברר  מכן  לאחר  עזה,  ברצועת  שמתחולל 
נפצע  נוסף  וקצין  מ',  סא"ל  צה"ל,  קצין  נהרג  מיוחדת,  מבצעית 
הלוחמים  צה"ל,  הודעת  לפי  ב"ה משתפר.  ומצבו  בינוני  באורח 

לאחר  שהתפתחו  אש  חילופי  במהלך  נפגעו 
לבית  פונה  שנפצע  הקצין  הכוח.  חשיפת 
החולים סורוקה ועבר ניתוח במהלך הלילה. 
מצבו מוגדר יציב. משרד הבריאות הפלסטיני 
ברצועה,  צה"ל  בתקיפות  נהרגו   7 כי  דיווח 
רצף  חמאס.  של  הצבאית  בזרוע  בכיר  בהם 
האזעקות בעוטף עזה נמשך לתוך הלילה, 17 

שיגורים זוהו לשטח ישראל.
פרטי פעולת כוח צה"ל שפעל בעומק רצועת 

בהמשך  חסויים.  יישארו  מ',  אלוף  סגן  נהרג  שבמהלכה  עזה, 
הוא  כי  והבהיר  למבצע  מנליס  רונן  תא"ל  צה"ל  דובר  התייחס 
ביטחונה  "ביצור  כי  אם  חמאס  בכיר  לחטוף  או  לחסל  נועד  לא 
של ישראל ושמירה על יתרונה האיכותי". לדבריו, בשלב מסוים 
הירואית",  פעולה  "וביצע  מורכבת  למציאות  הלוחמים  נקלעו 
להסרת האיום ולחילוץ האנשים חזרה אל שטח ישראל. סגן אלוף 
מ', שנהרג במהלך הפעילות והקצין הנוסף שנפצע בינוני, נפגעו 

במכת האש הראשונה. לאחר מכן לא היו נפגעים נוספים. 
"מאותו הרגע הם ניהלו קרב גבורה מטווח קצר ובסיוע חיל האוויר 
הם הצליחו להגיע עצמאית לשטח ישראל, סגן אלוף מ' הוא קצין 
איכותי ראוי להערכה רבה על פעילותו ועל פעולות שביצע הרחק 

מגבול ישראל". 
ראש הממשלה נתניהו ששהה בפריז נחת לאחר שקיצר את ביקורו 

בפריז בעקבות האירועים בדרום. 
לפי מקורות פלסטיניים: רכב מסוג פולקסווגן עמד במשך דקות 
עורר  הדבר  בארקה.  דין  נור  חמאס  בכיר  של  ביתו  מול  ארוכות 
את חשדו ויחד עם פעילים נוספים הוא פתח במרדף אחרי הרכב. 
לעצור  הצליחו  חמאס  של  הצבאית  הזרוע  אנשי  מסוים,  בשלב 
פתחו  בתגובה,  זהות.  תעודות  להציג  מיושביו  ודרשו  הרכב  את 
לוחמים שישבו במושבים האחוריים באש. כתוצאה מהירי נהרג 
נוספים  פעילים  עם  קשר  יצרו  הפעילים  נפצעו.  ואחרים  בארקה 
שפתחו במרדף אחר הרכב ובו לוחמי צה"ל. אז הוזנקו כלי טיס 
שירו לעבר כל מי שרדף אחר הרכב. האירוע הסתיים כשהרכב ובו 
לוחמי צה"ל התנגש בגדר בטון, הלוחמים חילצו עצמם מהרכב 

והמשיכו רגלית אל עבר שטח ישראל.
צילומים: צה"ל, דוברות עיריית שדרות, משטרת ישראל, עמוס בן גרשום, לע"מ
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ד"ר אסף צביון: 

בעקבות פטירת התינוק מירושלים שחלה בחצבת אומר ד"ר אסף צביון רופא 
ילדים מומחה במאוחדת בני ברק: "החיסון נגד חצבת הוא בטוח לחלוטין 

ואין בו שום סיכון ולכן חשוב מאד להתחסן"

מדדי הבריאות של חברי מכבי שנסקרו לאחרונה בפני מנכ"ל מכבי שרותי 
לבדיקות  לבריאות,  למודעות  החברים  עידוד  מעידים:  סער  רן  מר  בריאות 

מצילות חיים ולשמירה על אורח חיים בריא - מניבים תוצאות בשטח! 

אלי כהן

תינוק  שעבר  בשבוע  נפטר  שבו  המקרה 
ירושלמי שלא חוסן נגד חצבת הדהים את הארץ 
כולה. לאור זאת אנו מביאים את דבריו של ד"ר 
במרפאות  ילדים  ברפואת  מומחה  צביון  אסף 
מאוחדת בבני ברק אשר מסביר כי החיסון הוא 
בגדר "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". לדברי ד"ר 
צביון: "החיסון נגד חצבת ניתן בגיל שנה בפעם 
הראשונה, ובגיל 6 בפעם השניה, וכך מקבלים 

97 אחוזי הגנה מפני המחלה". 
רופא הילדים המומחה מסביר כי "החיסון קיים 
עשרות שנים, כשבישראל התחילו לחסן בשנות 
כלל  החיסון,  את  להעניק  שהתחיל  עד  ה-70. 
זו המחלה הכי מדבקת  האוכלוסיה חלתה בה, 
וסיבוכים  היו ממנה הרבה מקרי מוות  בעולם, 
נגד  לחסן  החליט  הבריאות  משרד  אחרים. 
החצבת וכתוצאה מזה המחלה נעלמה ממדינת 

ישראל  הרבה מאד שנים".
אז מה קרה השנה?

את  זוכרים  פחות  אנשים  האחרונות  "בשנים 
סיבה  מאיזו  והחליטו  המחלה  של  הבעיות 

נכון  אינו  אשר  דבר   - בעיתיים  שהחיסונים 
לחלוטין. החיסון הוא בטוח וניתן בכל העולם.

את  להפיץ  יכול  הוא  מתחסן  לא  שאדם  ברגע 
המחלה הלאה ולגרום לנזק לילדים אחרים, אם 
זה אחים במשפחה שאצלם החיסון לא תפס, אם 
נמוכה  אנשים מבוגרים שמערכת החיסון  אצל 
החיסונים  שהמערכת  חולים  אנשים  אצל  או 
שלהם לא עובדת. החיסון הוא ההשתדלות שכל 
אחד צריך לעשות גם לעמנו וגם לסובבים אותו, 
אחד מכל 1000 ילדים עלול למות מחצבת, עוד 

כמה עשרות יכולים להסתבך". 
"לאור  ואומר:  צביון  אסף  ד"ר  מוסיף  עוד 
המקרה המצער האחרון שקרה, חשוב לנו להגיד 
צריך  אחד  שכל  הבסיסית  ההשתדלות  זו  כי 
לנפשותיכם’.  מאד  ‘ונשמרתם  מגדר  לעשות 
כשאתה לא מחסן אתה מסכן גם את סביבתך".

לשכות  חלב,  בטיפות  ניתן  לחצבת  החיסון 
שלא  ילדים  מטיילים.  ומרפאות  הבריאות 
התחסנו צריכים ליצור קשר עם לשכת הבריאות 
המקומית על מנת שידעו מה התהליך שעליהם 

לעבור.

חברי מכבי במחוז המרכז 
מתקדמים לאורח חיים בריא יותר

הילה פלאח

מקצועי  רפואי  טיפול  להגשת  מעבר   , במכבי 
עליכם  לשמור  מנת  על  הכל  עושים  ומסור, 
בבריאות שלימה, להעניק לחברים כלים למנוע 
מעשה.  לאחר  רק  בה  לטפל  ולא  תחלואה 
במכבי לא חוסכים במומחים, בסדנאות מודעות 
הצעירות  לאימהות  בהדרכות  מונעת,  לרפואה 
והילדים  המשפחה  רופאי  מול  ישיר  ובקשר 
בין  השילוב  מונע.  וטיפול  מעקב  המעודדים 
מצילות  בדיקות  להיבדק  ההזמנה  ההדרכות, 
חיים ועידוד של הרופאים למעבר לאורח חיים 
בריא במכבי לאורך השנים, הוכיח ומוכיח את 

עצמו! 
מכבי סוקרת לאורך השנים מדדים שונים בקרב 
הבריאות.  קידום  מתפיסת  כחלק  הקופה  חברי 
וגילוי  שבדיקה  כאלה  הם  שנסקרים  המדדים 
ואף  תחלואה  למנוע  יכולים  שלהם  מוקדם 
מצילים חיים ממש. בבני ברק ובאלעד המדדים 
מציגים מהפכה בריאותית, למשל בנושא מתן 
ערכה  ברק  בבני  מכבי  אנמיה  ומניעת  ברזל 

מהפכה של ממש
ד"ר שיף – המנהל הרפואי בבני ברק )מומחה 
לרפואת ילדים ופגים( מציג את הנתונים: "עם 
כניסתי לתפקיד, הושם דגש מיוחד לקידום מתן 
ברזל ומניעת אנמיה בקרב תינוקות בבני ברק. 

על מנת לקדם את המודעות והדגשת החשיבות 
אחות  ע"י  נערכו  לתינוקות  ברזל  מתן  של 
בנושא  אימהות  עם  בילדים, מפגשים  מומחית 
תזונה נכונה לתינוקות והושם דגש על תוספת 
מרוכזים,  בריאות  ימי  נערכו  במקביל,  ברזל 
המנהלה  צוות  ידי  על  תינוקות  זומנו  אליהם 
והסיעוד  ובהם נערכה בדיקת ספירת דם לבירור 
רמת ההמוגלובין. בנוסף נערכו פגישות בנושא 
עם רבנים ומובילי דעה בקהילה ומפגשים רבים 

עם רופאי הילדים בבני ברק. 
לאחר מאמץ משותף וארוך, של רופאי הילדים, 
לשמחתנו  מכבי   בסניפי  והצוותים  האחיות 

בקרב  תקופה  לאחר  שנמדדו  האנמיה  ערכי 
עליה  מצוינות-  תוצאות  מציגים  התינוקות 
בקרב  האנמיה  במדדי  ומשמעותית  ניכרת 
הרות  השלכות  להן  שיש  תוצאות  התינוקות, 
שנה.   120 עד  בגוף  הברזל  מדדי  על  גם  גורל 
ממצב בו מדדי התינוקות בבני ברק היו מתחת 
לממוצע, בין השאר בשל חוסר מודעות, עברנו 
למצב שכיום תינוקות בני ברק נמצאים במקום 
טוב יותר מהממוצע בישראל בכל הנוגע לנושא 
האנמיה, זו מהפכה של ממש וזו בשורה – כי 
כאן מנענו תחלואה במקום לטפל בתוצאותיה. 
יותר  רבה,  הצלחה  ונחל  שווה  היה  המהלך 
ברזל  מתן  על  להקפיד  התחילו  אימהות  ויותר 
יום יומי זו משימה שרק מכבי שדואגת לחבריה 
מניעה  של  בשגרה  אלא  חולי,  בעת  רק  לא 
ושמירה על אורח חיים בריא, יכולה להתגאות 
ושמחים  מברכים  ברק  בני  במרחב  כעת  בה. 
הקשור  בכל  ההורים  בקרב  מהפך  על  לבשר 
חברי  תינוקות  בקרב  באנמיה  וטיפול  למעקב 

מכבי בבני ברק."
"במכבי  המרכז:  מחוז  מנהלת   - חסיד  דבורה 
פועלים מתוך תחושת שליחות, אנחנו שואפים 
להעניק לחברים את כל הכלים על מנת לשמור 
על בריאותם. מרגש לראות כיצד מהלך קידום 
מיטב  שוקדים  עליו  מכבי,  של  הבריאות 
המומחים בשיתוף הרבנים נושא פירות ומיטיב 

באופן ממשי עם בריאותם של חברינו" 
הבריאות  "מדדי  סער:  רן  מר  מכבי  מנכ"ל 
במכבי העולים מן הגרפים, הם מקור לשמחה 
וגאווה. שמחה על כי הצלחנו להעלות למודעות 
את חשיבות מתן הברזל בתינוקות כמו גם את 
קידמנו  ובכך  מוקדם  לגילו  הבדיקות  חשיבות 
כך  על  וגאווה  החברים  בריאות  את  בפועל 
וקדמה  מומחיות  המשלבת  מכבי,  של  שהדרך 
עם  אישית  והיכרות  חמלה  עם  יחד  רפואית 
פעם  בכל  עצמה  את  מוכיחה  המטופלים, 

מחדש. 

"חיסון חצבת הוא בגדר 
ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

העיר  ראש  הוא  ליאון  משה   – נקבע  תהפוכות  ומלא  דרמטי  לילה  לאחר 
ירושלים • מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ערך 'לחיים' עם היוודע הבשורה 
'דגל  של  הבחירות  במטות  בחגיגות  פרצו  אלפים   • המערכה  הצלחת  על 
התורה' וש"ס, שגייסו לאורך היום אלפי מתנדבים מכל הארץ • ערב קודם 

לכן: רבבות התפללו בכותל בנוכחות גדולי ישראל • תוצאות האמת

אלי כהן וישראל פריי

ניצחון ענק וחד משמעי לגדולי ישראל: יממה 
לאחר שמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הטריח 
את עצמו במיוחד לתפילה בכותל המערבי יחד 
עם מרן נשיא המועצת חכם שלום כהן להצלחת 
המערכה בירושלים – ניצח מועמדם של גדולי 
ישראל, משה ליאון, שגבר על עופר ברקוביץ' 
בפער של מעט יותר מ6 אלף קול, תוצאה שלא 
המעטפות  ספירת  לאחר  גם  להשתנות  צפויה 

הכפולות ובהן קולות הנכים והחיילים.
ובש"ס  התורה  בדגל  עבדו  היממה  במהלך 
למקסם את מספר המצביעים וערכו גיוס חירום 
הארץ,  רחבי  מכל  שהגיעו  מתנדבים  כולל 
רבבות  למרות  עצום,  ניצחון  נרשם  ובסיומה 
מצביעים מהמגזר הכללי שגדשו את הקלפיות. 
ואילו  קול   108,980 עם  סיים  ליאון  משה 

ברקוביץ סיים עם 102,685 קול.
במהלך  הבשורה  על  שעודכן  התורה  שר  מרן 
לימודו על ידי נכדו הרב יעקב קנייבסקי ויו"ר 
'דגל התורה' ח"כ משה גפני, ערך 'לחיים' ושב 

לתלמודו.
ירושלים אמנם נמצאת על ראש שמחתנו, אבל 
נרשמו  בהם  לבחירות,  הלכו  ערים   53 עוד 
וותיקים  מכהנים  ערים  כשראשי  רבות,  דרמות 
וחדשים.  צעירים  מתמודדים  לטובת  הודחו 
לאחר  סופיות  תוצאות  של  מרכזי  מקבץ  להלן 

ספירת הקולות, ללא קולות החיילים:
הפסיד  גלבך  נחמן  החרדי  המועמד   – צפת 
למועמד 'הליכוד' שוקי אוחנה בפער ניכר של 
כ-23%. למרות מאמציה הכבירים של 'שלומי 
'אגודת  של  המלוכדת  וההתייצבות  אמונים' 
ישראל', חב"ד וש"ס, לא הצליח גלבך לאסוף 
בהמוניו  שהצביע  החילוני,  מהמגזר  קולות 
שיצאו  מי  גבוהים.  הצבעה  אחוזי  והציג 
נשכרים מהמלך הם סיעות 'דגל התורה' ו'יחד', 
אחד(  לכל  )מנדט  משותפת  מפלגה  החולקות 
על  נכון  והימרו  ביד  יד  אוחנה  עם  שהלכו 

המועמד המנצח.
למחרת  יום  כי  אוחנה  הודיע  הניצחון,  בנאום 
הבחירות, העירייה תעמוד לשירות כל תושביה, 
בלי קשר למי שתמך בו או למי שהצביע ליריבו. 
לתומכיו  גלבך  נחמן  הודה  ההפסד,  בנאום 
ואמר כי הוא שלם עם התוצאה, וכי הלך אחר 
הוראותיהם של גדולי ישראל. גלבך העלה על 
הציבור  בין  הנדירה  החרדית  האחדות  את  נס 
החרדי שהתלכד סביבו וקרא להמשיך ולשמור 

על האחדות.
בת ים – המועמד הצעיר צביקה ברוט )'הליכוד'( 
הצליח להביס את ראש העיר המכהן יוסי בכר, 
ברוט,  פער של 25%.  עם  העיר  וזכה בראשות 
עיתונאי ויועץ לשעבר, התחיל את המרוץ הבת 
ימי כמעט משום מקום, והצליח לגבור על ראש 
עיר מכהן, שנתמך בין היתר על ידי האיש החזק 

בבת ים וראש העיר לשעבר, שלומי לחיאני.
הממשלה  לראש  כואבת  מכה  מהווה  התוצאה 
בנימין נתניהו, שבחר לתמוך ביוסי בכר, למרות 
שמולו התמודד ברוט מטעם מפלגתו 'הליכוד'. 
תמיכת נתניהו בבכר עוררה נגדו כעס רב בתוך 
היה  שההימור  מתברר  וכעת  המפלגה,  שורות 
המקומית,  ש"ס  סיעת  לחלוטין.  כושל  גם 
שותפה  והייתה  מנדטים  בשלשה  שמחזיקה 
צמודה של בכר ותמכה בו בכל הכוח, הפסידה 

אף היא כשהימרה על המועמד המפסיד.
ש"ס  מועמד  עובדיה,  כפיר   – הכרמל  טירת 
המכהן  העיר  לראש  הפסיד  העיר,  לראשות 
כפיר  אחוזים.  כשבעה  של  בפער  טל,  אריה 
למועמד  להפוך  'פייט',  לתת  הצליח  עובדיה 
ולגרור  חרדית,  מלהיות  שרחוקה  בעיר  מוביל 
של  בסופו  אך  שני,  לסיבוב  מכהם  עיר  ראש 

דבר, לא הצליח לקטוף את הבכורה.
הכהן,  שאמה  כרמל  לשעבר  חה"כ   – גן  רמת 
זינגר  ישראל  המכהן  העיר  ראש  את  הביס 
בפער של כעשרה אחוזים. הניצחון מגיע לאחר 
אינספור  עם  במיוחד,  סוערת  בחירות  מערכת 

מתמודדים, השמצות וטלטלות פנימיות.
רעננה – חיים ברוידא, חבר מועצה מוכר וותיק, 
בעיר,  הדתי  הציבור  מרבית  ידי  על  שנתמך 
הביס את איתן גינזבורג, מי שמכהן מזה כשנה 
ראש  פרישת  מאז  בפועל,  העיר  ראש  בתפקיד 

העיר הנבחר זאב בילסקי.
החזק  העיר  ראש  צור,  דב   – לציון  ראשון 
לטובת  העיר  ראשות  את  הפסיד  והדומיננטי, 
סגנו לשעבר רז קינסטליך. מבחינה חרדית, מי 
אריה  הרב  בראשות  ש"ס  היא  נשכרת  שיצאה 
לקינסטליך,  השני  בסיבוב  שהצטרפה  כהן 
שיתוף  בהמשך  שצידדה  התורה'  'דגל  לעומת 

הפעולה עם דב צור.
מעלות תרשיחא – נפל דבר. ראש העיר הוותיק 
ביותר בישראל, שלמה בוחבוט, ייאלץ להיפרד 
מי  בתפקיד.  שנים   42 אחרי  הראשות  מכס 
שקיבל  פומרנץ,  ארקדי  הוא  לנעליו  שייכנס 

כמעט כפול קולות מראש העיר היוצא.

גדולי ישראל ניצחו



המכינה 
המקוצרת

המכינה מתחילה עכשיו!

סיעוד - 
לנשים: המרכז האקדמי לבאח אקדמי

לגברים: האקדמית ת"א ע"י 

עבודה
סוציאלית

ע"י 

שירותי אנוש
ורב תחומי

אונ' חיפהאונ' חיפה

ע"י 

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

03-5785030אם כבר תואר...
לפרטים חייגו:

 הרשמו למכינה המקוצרת לבני/ות 30+
והתחילו בשנה הקרובה ללמוד לתואר ראשון

ההזדמנות שלך

לעתיד 
מבטיח

במוצאי שבת קודש ט' כסלו 17.11.18 בשעה 20:00
בבית הכנסת שערי שלום לעולי לוב

רחוב שבטי ישראל 32 בני ברק

 הכניסה חופשית

מפי הרבנים

יוסף קהתי
מיכאל לסרי

מיועד לגברים בלבד   
18 גיל  מתחת  כניסה  אין 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש
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לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10 מ"ר מרפסת לסוכה

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
קילו 

קרפיון 
ב- 27& לק"ג

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00





ו' כסלו תעש"ט 14/11/18 בני ברק 1234

לאחת העיירות היהודיות היה בא מידי כמה חודשים 
מרגליות.  מפיק  פה  עם  מופלא  דרשן  מישרים',  'מגיד 
היו  העיירה  יהודי  כל  מגיע,  המגיד  היה  שבה  בשבת 

מתכנסים בבית הכנסת המרכזי על מנת לשמוע את דרשתו. 
שבת אחת, כשהגיע המגיד לעיירה, אירע דבר חריג. בית הכנסת 
המרכזי היה כמעט ריק. כשהמגיד שאל לפשר הדבר, התברר לו 
שבאותה שבת מתארח בעיר אדמו"ר צדיק וכולם הלכו להתפלל 
כולם  "אם  לעצמו:  המגיד  אמר  מקדושתו.  ולהתבשם  במחיצתו 
יפה  יותר  הרבה  מדבר  הוא  בטח  עליי,  ומוותרים  אליו  הולכים 

ממני, ואם כך כדאי שגם אני בעצמי אלך לשמוע אותו...".
הרב  הקהל  עם  והצטופף  האדמו"ר  לאכסניית  הגיע  המגיד 
דיבר  לא  בכלל  האדמו"ר  להפתעתו  אבל  המקום,  את  שמילא 
מה  את  וגם  לשמוע.  הצליחו  כך  כל  לא  שאמר  מה  את  הרבה. 

שהצליחו לשמוע הוא לא כל כך הבין...
וגם  מוסף,  תפילת  אחרי  בקידוש  גם  עצמו  על  חזר  הדבר 
בסעודה שלישית. אל בית הכנסת המרכזי שבו התפלל המגיד לא 
הגיע תושב אחד מהעיר, עד שלא היתה ברירה למגיד והוא בעצמו 

גם הלך לאדמו"ר ושוב לא יצא מגדרו מהדברים שנשמעו. 
במוצאי שבת קודש ביקש המגיד  להיכנס לאדמו"ר. וכשניתן 
יכול  איך  האדמו"ר:  את  שאל  סליחה  בקשת  אחרי  וכמובן  לו, 
להיות שלמרות מתנת ה' שבה חוננתי אף אחד לא בא לשמוע אותי 
בשבת זו, ואילו את הרבי כולם באו לשמוע, למרות שלא הרבה?"

ל'  )פרק  'ויצא'  בפרשת  רש"י  "בפירוש  והשיב:  הרבי  חייך 
פסוק כ"ו( יש לכאורה קושיא עצומה. כשיעקב אבינו אומר ללבן: 
הבה את אשתי... מפרש רש"י: 'והרי קל שבקלים אינו אומר כך? 
אלא להוליד תולדות נתכוון'. כלומר, יעקב אומר דברים תמוהים 
לכאורה, אך רש"י מיד מסביר את כוותו הפנימית הנעלית. מנגד, 
כשבלעם הרשע אומר: "לא אוכל לעבור את פי ה'", שזו בהחלט 
היה'.  ממון  שחמדן  'מכאן  רש"י:  מפרש  ביותר,  נעלית  אמירה 
מדוע ה'אפליה' הזו, למה את מילותיו של יעקב מפרשים לטוב, 
ללמדך, שלא  אלא  לרע?  בלעם מפרשים  מילותיו של  את  ואילו 

משנה מה אומרים, אלא מי אומר....".
בגולבאקע  רב  )שהיה  ע"ה  קופרשטוך  מענדל  הרב  החסיד 
הרבי  של  הכתובה  מעדי  אחד  להיות  שזכה  בחיפה,  ואח"כ 
התורה  מדרך  שירד  יהודי  צעיר  על  סיפר  זי"ע(,  מליובאוויטש 

רח"ל והיו לו טענות שונות על הקב"ה.
אביו הביא אותו ליחידות לרבי הריי"צ מליבאוויטש זי"ע והרבי 
סיפר לו סיפור: על מהנדס מאוד גדול, שהופקד על תכנית מסילות 
תכניות  הכין  הוא  בהיקפה.  עצומה  תכנית  רוסיה,  של  הרכבת 
אחד,  יום  במשרדו.  מונחות  היו  והן  ניירות  גבי  על  מפורטות 
כשנכנס למשרד, ראה שעל כל התכניות מרוחים כתמי דיו ענקיים. 
יצאו מכלל שימוש.  והן  על התכניות  דיו  מסתבר שמישהו שפך 
באותו רגע המהנדס התעלף. כל הניסיונות לעוררו לא צלחו, עד 
שניגש מישהו ולחש לו באוזן, כי מי שעשה את המעשה הנורא 
צנצנת  את  והפיל  העבודה  לשולחן  מהחלון  שקפץ  חתול  היה 

הדיו.... 
כשהמהנדס חזר לעצמו, הוא הסביר לסובבים שהתעלף משום 
שחשב שזהו אחד המהנדסים הבכירים האחרים שהביע את דעתו 
על התכניות בדרך זו, וזה גרם לו לחלישות הדעת גדולה. אבל אם 
זה סך הכול חתול זה כבר לא מפריע לו, שהרי התכניות מונחות 

אצלו בראש....
ברורות  תכניות  יש  "לקב"ה  לו:  ואמר  צעיר  לאותו  הרבי  פנה 
מאוד לגבי העולם. אתה מעז לחשוב אחרת ממנו? הרי אתה בדיוק 
דיו על התכניות של המהנדס! מה אתה  כמו אותו חתול ששפך 
והוא  הצעיר  של  וליבו  למוחו  חדרו  המילים  בזה?"  מבין  בכלל 

חזר בתשובה שלמה.
הוסיף  הוא  הסיפור  את  סיפר  קופרשטוך  מענדל  כשהרה"ח 
ואמר: "אני סיפרתי את הסיפור הזה כבר הרבה פעמים ליהודים 
שהיו במצב רוחני לא טוב, ואף פעם לא הצלחתי להחזיר מישהו 
בתשובה. כנראה שהעניין הוא לא הסיפור, אלא מי מספר אותו. 

לא משנה מה אומרים, אלא מי אומר, ואיך אומר.

מי האומרֵהיִכי ָדֵמי ַהְתָמָדה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקוֹם  ַוִּיְפַּגע 
ַּבָּמקוֹם  ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקוֹם  ֵמַאְבֵני 
ַההּוא )כח, יא( ְּבֶמֶׁשְך י"ד ָׁשִנים ֹלא ָׁשַכב ִליׁשֹן! 
"ְלׁשוֹן  ַרִׁש"י:  ָּכַתב  ַההּוא"  ַּבָּמקוֹם  "ַוִּיְׁשַּכב  ַהִּמִּלים  ַעל 
ְּבֵבית  ֶׁשִּׁשֵּמׁש  ָׁשִנים  י"ד  ֲאָבל  ָׁשַכב,  ָמקוֹם  ְּבאוֹתוֹ  ִמעּוט, 

ֵעֶבר ֹלא ָׁשַכב ַּבַּלְיָלה, ֶׁשָהָיה עוֵֹסק ַּבּתוָֹרה". 
ִלְברַֹח  ֶנֱאַלץ  ִמִּיְצָחק,  ַהְּבָרכוֹת  ֶאת  ַיֲעקֹב  ֶׁשִּקֵּבל  ְלַאַחר 
ַיֲעקֹב  ָיכוֹל  ֵהיָכן  ְלָהְרגוֹ.  ִּבֵּקׁש  ֶׁשֵעָׂשו  ֵּכיָון  ָאִביו,  ִמֵּבית 
ָאִבינּו ְלִהְתַחֵּבא ִמְּפֵני ָאִחיו, ְוִלְהיוֹת ָּבטּוַח ֶׁשֵעָׂשו ֹלא ַיִּגיַע 
 - ּתוָֹרה  לוֵֹמד  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ָוֵעֶבר.  ֵׁשם  ִּביִׁשיַבת  ַרק  ְלָׁשם? 
ְּבִדְבֵרי  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֶׁשָאַמר  ְּכמוֹ  ּבוֹ,  ִלְפּגַֹע  ָיכוֹל  ֵעָׂשו  ֵאין 
ִּבְרָכתוֹ ְלַיֲעקֹב, ֶׁשַּכֲאֶׁשר "ַהּקֹל קוֹל ַיֲעקֹב", ֲאַזי ֵאין "ַהָּיַדִים 

ְיֵדי ֵעָׂשו". 
ַיֲעקֹב ָׁשָהה ָׁשם ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ּוְבָכל אוָֹתן ָׁשִנים ֹלא 
ָׁשַכב ִליׁשֹן ַּבַּלְיָלה. ַהְּגָמָרא )ְנָדִרים טו ע"א( אוֶֹמֶרת, ֶׁשִאם 
ָאָדם נוֵֹדר ֵנֶדר ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן ְׁשֹלָׁשה ָיִמים - ַמְלִקים אוֹתוֹ ְוָיֵׁשן 
ְלַאְלַּתר, ֵּכיָון ֶׁשֵאין ְמִציאּות ֶׁשָאָדם יּוַכל ֶׁשֹּלא ִליׁשֹן ְׁשֹלָׁשה 

ָיִמים ְרצּוִפים. 
ָיַׁשן ְּבאוָֹתן ָׁשִנים ֶׁשָהָיה  ַהָּדָבר ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו  ָלֵכן ָּברּור 
ַּבִּמָּטה  ִנְׁשַּכב  ֹלא  הּוא  ֲאָבל  ָוֵעֶבר,  ֵׁשם  ֶׁשל  ִמְדָרָׁשם  ְּבֵבית 
ְוִנְרַּדם  ַהְפָסָקה,  ְלֹלא  ִּבְרִציפּות,  ְוָלַמד  ָיַׁשב  הּוא  ִליׁשֹן. 
ִלְהיוֹת  ְּכֵדי  ָּכָאמּור  ְוזֹאת  ַהֻּׁשְלָחן,  ְלַיד  יוֵֹׁשב  הּוא  ַּכֲאֶׁשר 

ָּבטּוַח ֶׁשָּיָדיו ֶׁשל ֵעָׂשו ֹלא ּתּוַכְלָנה ְלַהִּׂשיגוֹ.
ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהַּדְרָׁשן  ֶׁשִּסֵּפר  ְמיָֻחד  ִסּפּור  ֶזה  ְּבִעְנָין  ָרִאיִתי 
יוֵֹסף"  ִּביִׁשיַבת "ֵּבית  ָלַמד  הּוא  ִּבְצִעירּותוֹ  ַזַצ"ל:  ָּגִליְנְסִקי 
ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָעַמד  ְּברֹאָׁשּה  ְּבַיאִליְסטוֹק,  ָּבִעיר  נוְֹבַהְרּדוֹק 
ֶׁשָּלַמד  ָזֵקן,  ְיהּוִדי  ָיַׁשב  ָּבִעיר,  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ַזַצ"ל.  ָיֶפהן 
ֶאת  ַהִּמְדָרׁש,  ִמֵּבית  ָיָצא  ֹלא  הּוא  ְּבַהְתָמָדה.  ָוַלְיָלה  יוָֹמם 
ַמִּניַח  ָהָיה  ָעֵיף,  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ְלָׁשם,  לוֹ  ְמִביִאים  ָהיּו  ָהאֶֹכל 
ֶאת רֹאׁשוֹ ְוִנְרָּדם ַּבָּמקוֹם. ַרק ִלְקַראת ַׁשָּבת ָהָיה יוֵֹצא ְלֵביתוֹ 

ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש. 
ָהָיה  ִנָּתן  ְוֹלא  ַהְפָסָקה,  ְלֹלא  לוֵֹמד  ָהָיה  הּוא  ָּכָאמּור, 
ָקם  ָהָיה  אֶֹכל,  ְמִביִאים לוֹ  ָהיּו  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ְּכָלל.  ִאּתוֹ  ְלַדֵּבר 
ִמְּמקוֹמוֹ ָלֶלֶכת ִלּטֹל ָיַדִים, ְוָאז ְּבַאַחת ַהִהְזַּדְּמֻנּיוֹת, ְׁשָאלּוהּו 
ּתוָֹרה  ִלְלמֹד  ַהֶּזה  ַהֵחֶׁשק  ֶאת  ִקֵּבל  הּוא  ֵמֵהיָכן  ַהַּבחּוִרים 

ְּבַהְתָמָדה ּכֹה ֻמְפָלָאה.
ָלֶכם.  ַוֲאַסֵּפר  ּבוֹאּו  ֲחִביִבים,  "ְנָעִרים  ַהָּזֵקן:  ָלֶהם  ָאַמר 
ֻמְכָׁשר  ָּבחּור  ָהִייִתי  ווֹלוִֹז'ין,  ִּביִׁשיַבת  ָלַמְדִּתי  ִּבְצִעירּוִתי 
לוֵֹמד  ָהִייִתי  ִלְלמֹד.  ֵחֶׁשק  ַהְרֵּבה  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ֲאָבל  ְמאֹד, 
ֶאת ַהְּגָמָרא ַמֵהר, ֵמִבין ֶאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב, ּוְלַאַחר ִמֵּכן יוֵֹׁשב 

ּוִמְתַּבֵּטל ּוְמַדֵּבר ִעם ַּבחּוִרים ֶׁשָּיְׁשבּו ְלִצִּדי. 
'ַהִּמְׁשָנה  ִלי:  ְוָאַמר  ַהְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֵאַלי  ִנַּגׁש  ֶאָחד  "יוֹם 
ְועוֵֹסק  ֶׁשּיוֵֹׁשב  ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו  'ִמַּנִין  אוֶֹמֶרת:  ב(  )ג,  ְּבָאבוֹת 
ַּבּתוָֹרה, ֶׁשַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא קוֵֹבַע לוֹ ָׂשָכר? ֶׁשֶּנֱאַמר )ֵאיָכה 
ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו  ֲהֵרי  ָעָליו'.  ָנַטל  ִּכי  ְוִיּדֹם  ָּבָדד  'ֵיֵׁשב  ב(:  ג, 
ֶׁשּלוֵֹמד ּתוָֹרה, ַהָּקָּב"ה יוֵֹׁשב ְולוֵֹמד ִאּתוֹ ְונוֵֹתן לוֹ ָׂשָכר ַעל 
ָּכְך. ְוִאם ְׁשַנִים לוְֹמִדים ּתוָֹרה, אוֶֹמֶרת ָׁשם ַהִּמְׁשָנה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ְמַסֵּלק ֶאת  ִהְּנָך   - ֶׁשֵאיְנָך לוֵֹמד  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה  ֵּביֵניֶהם.  ְׁשרּוָיה 
ְלָיְדָך,  ַהּיוְֹׁשִבים  ֶאת  ִמִּלּמּוד  ְמַבֵּטל  ַאָּתה  ְוַכֲאֶׁשר  ַהְּׁשִכיָנה, 
ִהְּנָך ְמַסֵּלק ֶאת ַהְּׁשִכיָנה ַּגם ִמֵּביֵניֶהם. ֵאיֶזה ַצַער ַאָּתה ּגוֵֹרם 
ָיכוֹל  ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  ְלַעְצְמָך,  ּגוֵֹרם  ַאָּתה  ֵנֶזק  ְוֵאיֶזה  ַלָּקָּב"ה, 

ִלְלמֹד ִעם ַהְּׁשִכיָנה, ְוֵאיְנָך עוֶֹׂשה זֹאת!' 
ֵהַבְנִּתי  ַהְיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  "ְלַאַחר 
ַּבַּפַעם ָהִראׁשוָֹנה, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ֲאִני לוֵֹמד ּתוָֹרה ֲהֵריִני יוֵֹׁשב ִעם 
ַהְּׁשִכיָנה, ְוָאז ֶהְחַלְטִּתי ֶׁשּיוֵֹתר ֵאיֶנִּני ְמַבֵּטל ֶאת ַהִּלּמּוד ִעם 
ַהָּקָּב"ה. ִקַּבְלִּתי ְמִתיקּות ַּבּתוָֹרה, ַעד ֶׁשֵאיֶנִּני ָיכוֹל ְלַהְפִסיק 
ִמִּלּמּוד ֲאִפּלּו ְלֶרַגע ֶאָחד. ּוֵמָאז ֶׁשִאְׁשִּתי ִנְפְטָרה, ֵאיֶנִּני עוֵֹזב 
ֶאת ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָּכל ַהָּׁשבּוַע, ְוַרק ְּבַׁשָּבת ְיָלַדי ָּבִאים ָלַקַחת 

אוִֹתי ֲאֵליֶהם". 
ָיכוֹל  ֹלא  הּוא  ַהּתוָֹרה,  ְמִתיקּות  ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ַלֲעזֹב ֶאת ַהִּלּמּוד ֲאִפּלּו ְלֶרַגע. ֲהֵרי ָּכְך אוֵֹמר ָה"אוֹר ַהַחִּיים" 
ַמְרִּגיִׁשין  ָאָדם  ְּבֵני  ָהיּו  "ִאם  יא(:  כו,  )ְּדָבִרים  ַהָּקדוֹׁש 
ִּבְמִתיקּות ַוֲעֵרבּות טּוב ַהּתוָֹרה, ָהיּו ִמְׁשַּתְּגִעים ּוִמְתַלֲהִטים 

ְוָזָהב  ֶּכֶסף  עוָֹלם  ְמֹלא  ְּבֵעיֵניֶהם  ֵיָחֵׁשב  ְוֹלא  ַאֲחֶריָה, 
ִלְמאּוָמה, ִּכי ַהּתוָֹרה ּכוֶֹלֶלת ָּכל ַהּטוֹבוֹת ֶׁשָּבעוָֹלם".

ְלִהְתַּפֵּלל  ָעֵלינּו  ֲאָבל  זוֹ,  ְלַמֲעָלה  זוֶֹכה  ֶאָחד  ָּכל  ֹלא 
ן עוֹד ְלֵעיל  ֶׁשַהָּקָּב"ה ְיַזֵּכנּו ָלחּוׁש ֶאת ְמִתיקּות ַהּתוָֹרה. ְוַעֵיּ

ְּב'ָמְׁשֵכִני' ְּבֵראִׁשית ח"א )ַעּמּוד רלד(. 

ִסיְַּעתָּא דִּשְַׁמיָּא ַרק כְּשֶָׁאָדם ִמְתעוֵֹרר ֵמַעְצמֹו

ֵּפֵרׁש  יא(  )כח,  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקוֹם  ַוִּיְפַּגע 
ָמקוֹם,  ְּבֵאיֶזה  ַהָּכתּוב  ִהְזִּכיר  ֹלא   - ַּבָּמקוֹם  "ַוִּיְפַּגע  ַרִׁש"י: 
ֶאָּלא ַּבָּמקוֹם ַהִּנְזָּכר ְּבָמקוֹם ַאֵחר, הּוא ַהר ַהּמוִֹרָּיה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ּבוֹ: 'ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקוֹם ֵמָרחֹק'".
ְּכָבר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִּכי  ָאְמרּו,  ע"ב(  צה  )ַסְנֶהְדִרין  ֲחַז"ל 
ַיֲעקֹב  "ַוֵּיֵצא  ַהּקוֵֹדם  ַּבָּפסּוק  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ְלָחָרן,  ִהִּגיַע 
ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה". ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְלָחָרן, ָאַמר: ֶאְפָׁשר 
ֲאבוַֹתי, ְוֹלא ִהְתַּפַּלְלִּתי ּבוֹ.  ֶׁשָעַבְרִּתי ַּבָּמקוֹם ֶׁשִהְתַּפְּללּו ּבוֹ 
ַהֶּדֶרְך  לוֹ  ָקְפָצה  ִמָּיד  ְלָׁשם,  ָלֶלֶכת  ְּבַדְעּתוֹ  ֶׁשִהְרֵהר  ֵּכיָון 
ְוִהִּגיַע ַלָּמקוֹם. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקוֹם", ְוֵאין 'ְּפִגיָעה' 

ֶאָּלא ְלׁשוֹן ְּתִפָּלה. 
ַהָּמקוֹם  הּוא  ַהּמוִֹרָּיה  ַהר  ְלַעְצמוֹ:  ָאַמר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֶאת  ַהָּקָּב"ה  ִהְׁשִּתית  ִמָּׁשם  ָאִבי,  ִיְצָחק  ֶנֱעַקד  ּבוֹ  ַהָּקדוֹׁש 
ַהָּמקוֹם  ֶזה  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ְלִהָּבנוֹת  ָעִתיד  ָׁשם  ָהעוָֹלם,  ָּכל 
ָהָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ּבוֹ, ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָעַבְרִּתי ְלַיד ָמקוֹם ֶזה, ְוֹלא 

ִהְתַּפַּלְלִּתי?! 
ֶמה ָעָׂשה ַהָּקָּב"ה? ֵהִביא ֶאת ַהר ַהּמוִֹרָּיה ֶאל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. 
ֲאָבל  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד  ְמִביִנים  ֹלא  ֲאַנְחנּו 
ְּבֵראִׁשית  ִסְדֵרי  ְלַׁשּנוֹת  ָיכוֹל  ַהְּבִריָאה,  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ַהָּקָּב"ה 

ּוְלָהִביא ֶאֶרץ ְׁשֵלָמה ֶאל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. 
ְׁשמּוֵאֵלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן  ָׁשַאל  ֲעצּוָמה  ְׁשֵאָלה 
ֹלא  ָמקוֹם,  ְּבאוֹתוֹ  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשָעַבר  ְּבֵעת  ַמּדּוַע  ַזַצ"ל: 
ִהְׁשִקיַע ַהָּקָּב"ה ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָׁשם? ַמה ַהַּטַעם 
לוֹ  ָעָׂשה  ָאז  ְוַרק  ְלָחָרן,  ַיִּגיַע  ֶׁשַּיֲעקֹב  ַעד  ִהְמִּתין  ֶׁשַהָּקָּב"ה 

ְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבָּמקוֹם ֶׁשִהְתַּפְּללּו ֲאבוָֹתיו? 
ְוָאַמר ְיסוֹד ִנְפָלא: ִאם ֵאין ִהְתעוְֹררּות ִמַּצד ָהָאָדם ַעְצמוֹ, 
'ִאְתֲערּוָתא  ְּתִחָּלה  ָצִריְך  ִּדְׁשַמָּיא!  ַהִּסַּיְעָּתא  ֶאת  לוֹ  ֵאין 
ִּדְלַתָּתא' – ִהְתעוְֹררּות ִמְּלַמָּטה, ִלְפֵני 'ָהִאְתֲערּוָתא ִּדְלֵעיָלא' 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ִמְתעוֵֹרר  ָהָאָדם  ִאם  ֵמַהָּׁשַמִים.  ִהְתעוְֹררּות   –
ַהָּקָּב"ה, ְלִהְתַּפֵּלל ֵאָליו - הּוא זוֶֹכה ְלִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא. ַהָּבא 
ְלִהְתעוֵֹרר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְּתִחָּלה  ֲאָבל  לוֹ,  ְמַסְּיִעים  ְלִהַּטֵהר 

ֵמַעְצמוֹ. 
ָּכְך  ַעל  ְוִהְתעוֵֹרר  ְלָחָרן  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשִהִּגיַע  ְלַאַחר  ַרק 
ַהֶּדֶרְך,  ִלְקִפיַצת  ָזָכה  ָאז   - ַהּמוִֹרָּיה  ְּבַהר  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא 
ְוַהָּקָּב"ה ִהְׁשִקיַע ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש, ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבָּמקוֹם. ַּכֲאֶׁשר 
ָעַבר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָלִראׁשוָֹנה ְלַיד ַהר ַהּמוִֹרָּיה ְוֹלא ָנַתן ַּדְעּתוֹ 
ְלִהְתַּפֵּלל, ֹלא ָׁשְקָעה לוֹ ַהֶּׁשֶמׁש, ֲאָבל ָּבֶרַגע ּבוֹ ִּבֵּקׁש ַלְחזֹר 

ְלָׁשם, ָזָכה ִלְקִפיַצת ַהֶּדֶרְך.
ֵיׁש ָלנּו ִמָּכאן ִלּמּוד מּוָסר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ִּכי ִאם ְרצוֹנוֹ 
ָעָליו  ְּתִחָּלה  ַהֶּטַבע,  ְלֶדֶרְך  ִמחּוץ  ִּדְׁשַמָּיא,  ְלִסַּיְעָּתא  ִלְזּכוֹת 
ִסְפרוֹ  ְּבֶפַתח  יוָֹנה  ַרֵּבנּו  ֶׁשּכוֵֹתב  ְּכמוֹ  ֵמַעְצמוֹ,  ְלִהְתעוֵֹרר 
ַלָּׁשִבים  ה'  ַיֲעזֹר  ִּכי  ַּבּתוָֹרה,  "ְוִהְתָּבֵאר  ְּתׁשּוָבה":  "ַׁשֲעֵרי 
ְטהוָֹרה  רּוַח  ְּבִקְרָּבם  ִויַחֵּדׁש  ַמֶּׂשֶגת  ִטְבָעם  ַיד  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר 
ְלַהִּׂשיג ַמֲעַלת ַאֲהָבתוֹ..." ַהְינּו, ִאם ָהָאָדם ִמְתַאֵּמץ ֵמַעְצמוֹ 
ְונוֵֹתן ַּדְעּתוֹ ַלְחזֹר, ֲאַזי הּוא זוֶֹכה ְלִסּיּוַע ִמָּמרוֹם, ַאף ְלַמְעָלה 

ִמן ַהֶּטַבע. 
)מתוך "משכני אחריך" בראשית חלק ב’(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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ואחריה.  לפניה  מאירות  חנוכה  אורות 
כתוב במשנה שכל בתי ירושלים היו מאירים 
בבית המקדש, שבע  המנורה שהייתה  מאור 
מכל  ושלושה  באמצע  אחד  לה,  היו  קנים 
צד, כל הלהבות שבצדדים היו נכפין אל הנר 

המערבי, אל הלהבה שבאמצע.
מחכמה זו ניתן ללמוד רבות אודות האדם 
לאורם  האורות  שהם  שלו  החישה  וכוחות 
נמצאים  בפניו  ורק  האדם  בפני  צועד.  הוא 
כל  את  שמכסה  העור  החושים,  חמשת  כל 
האוזניים  המישוש.  חוש  כנגד  וגופו  ראשו 
כנגד חוש השמיעה. החוטם כנגד חוש הריח. 
חוש  כנגד  והעיניים  הטעם  חוש  כנגד  הפה 
טעם  ריח  שמיעה   - חושים  ארבעה  הראיה. 
אוזניים,  ידי שתי  - מגיעים למוח על  וראיה 
שהם  אחד  ופה  עיניים  שתי  נחיריים,  שני 
כנגד שבעה קני המנורה וחוש המישוש כנגד 

המנורה עצמה.
הבלים  שבע  בקהלת  אמר  המלך  שלמה 
העולים מליבו של האדם  אוירין  שהם שבע 
הסובבים  כל  קולטים  אותם  לחוץ,  ויוצאים 
רה.  דו.  צלילים  שבע  כנגד  הם  ואלו  אותו 
מי. פה. סול. לה. סי. שיוצרים את התקשורת 
ובין  לסביבה  האדם  שבין  השמיעתית 

הסביבה לאדם.
צבעי  שבע  כנגד  כן  גם  הם  הבלים  שבע 
מהאדם  החזותית  התקשורת  שהם  הקשת 

לסביבתו וממנה אליו.
מאור המנורה היו מאירים כל בתי ישראל, 
שבגופנו  הרבים  החללים  הם  ישראל  בתי 
האטומים  אחרון  ועד  הגדולים  מהחללים 
כולם מלאים באור וכולם טבולים בתוך אור 
כיצד  הינה  ביותר  הגדולה  והשאלה  כולל, 

המידע הזה בא לידי מימוש?
נמצא  לחצי  האדם  פני  את  נחלק  אם 
שני  כנגד  והם  צדדיו  משני  אוזניים  שתי 
כנגד  עיניים  שני  הקיצוניים.  המנורה  קני 
שני  כנגד  נחיריים  שני  האמצעיים.  הקנים 
הקנים הפנימיים והפה שהינו אחד כנגד הנר 

המערבי - הקנה האמצעי.
אנו חייבים להבין את החשיבות העצומה 
שלמה  מפינו,  היוצאים  לקולות  שניתנה 
המלך עליו השלום אמר “נצור לשונך מרע”, 
המבדיל  הדיבור  כח  את  מחשיבה  התורה 
אותנו משאר הברואים ככתוב ביצירת האדם 
“ויפח באפיו”, תרגום אונקלוס כותב “ויהי 
קיבל  האדם  כלומר  ממללא”,  לנפש  האדם 
במתנה את הדמיון העליון לבורא עולם והוא 
בראשית  במעשה  שכתוב  זהו  הדיבור  כח 
שההבל  רואים  אור”.  יהי  א-להים  “ויאמר 
היוצא מפיו של האדם יוצר אור והאור הזה 
יו”ד  אור  אותיות  אויר  ונעשה  ומעיט  הולך 
ומן האויר הקר נעשו מים שהם שתי אטומים 
חמצן  של  אחד  ואטום  גז  שהוא  מימן  של 
שהוא  העפר  נעשה  המים  ומן  אויר  שהוא 

יצוק.
חייך  לאורך  טוב  לקח  למד  אתה  מכאן 

המילים  אחר  נמשכים  החושים  שכל  והוא 
על  מדבר  אדם  אם  לדוגמא  מפיך,  שיוצאות 
אם  מקום,  בכל  אותו  יראה  הוא  מסוים  רכב 
אותם,  יפגוש  הוא  אנשים  על  מדבר  הוא 
אותם,  יאכל  הוא  על טעמים  מדבר  הוא  אם 
וזאת משום שהדיבור הינו ראשיתו של האור 
מצבי  ארבעה  בראשית  שעומד  מפיו  היוצא 

צבירה של החומר.
במשנה כתוב שאדם חייב שיהיו פיו וליבו 
מידותיו  על  שיעבוד  צריך  כלומר  שווים, 
בכדי שהמילים שיוצאות מפיו באמת יוליכו 
לשומעים אותן את אשר חפץ לומר להם, ואם 
העולם  וחס  חלילה  אז  שווים  וליבו  פיו  אין 
הסובב אותו הוא בבחינת “והארץ היתה תוהו 
סדר.  באי  נמצאים  האורות  כלומר  ובוהו”, 
ד”ר דרימר מפתח ומייסד את שיטת הטיפול 
של  שראשיתה  תמיד  אותי  מלמד   Q.M.M
אטומי  הבין  הקשר  סדר,  אי  הינו  מחלה  כל 
הבין פרודתי הבין תאי הופר וכעת שורה שם 
שלג  כדור  תופעת  ומתחילה  אנדרלמוסיה 

שהולך וגדל וגדל.
ללמד  הנפלאה  למתנה  וזכיתי  היות 
“סתרי  מוסדות  ידי  שעל  היער”  ב”ישיבת 
ליבם  כאב  את  לשמוע  קשבת  ואוזני  חיים” 
של נושרים וילדים בסיכון, שראשית העיוות 
שלהם  נפשי  הפיסי  למצב  אותם  שמביא 
שהוטחו  המילים  היה  כולנו  של  גם  כמו 
סדר  אי  שם  ויצרו  לתוכם  ונכנסו  כלפיהם 
שנעשה  במדרון  למטה  אותם  שמדרדר 
ראינו  יחד  שנים  אחרי  תלול,  ויותר  יותר 
בן  ביער  שמקומה  זו  קדושה  שמישיבה 
וגבוהים  וצומחים עצים אדירים  שמן עולים 
רבים הם אנשי החינוך שבאו  כעצי הלבנון. 
לעמוד על תופעה זו ושאלתם תמיד מה הסוד 
“דברים  בתכלית  הפשוטה  והתשובה  שלך? 
היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב” כל מילה 
שיוצאת מפיך מאירה את החללים הסובבים 
זה ברמה המדעית  אותך. אם אתה מבין את 
וברמה הפילוסופית, אתה מסוגל אך ורק על 
גדולים  צדיקים  מהאפר  להצמיח  דיבור  ידי 

כתוב “צדיק כתמר יפרח”.
ענק  שריפת  השתוללה  שנים  כמה  לפני 
ביער הכרמל שכילתה צמחיה רבה היער היה 
שחור.  עפר  בשכיבת  כוסה  והכל  היה  כלא 
החורבן נראה בשיאו וחשש גדול עלה בליבם 
כך  כל  שטח  לשקם  כיצד  היערות  אנשי  של 
גדול ולהצמיח מחדש את השממה. מומחים 
שהגיעו מחו”ל סקרו את השטח ואמרו שאין 
לעשות דבר הגשם יבוא ואחריו שוב יתחיל 

היער להצמיח מן העפר עצים נאים וחזקים.
האדם נקרא גם כן עץ השדה לפעמים הוא 
נשרף  נראה כאילו הוא  ולפעמים הוא  פורח 
כליל אך אל תדאג כתיב “השלך אמת ארצה 
ואמת מארץ תצמח” זכור ואל תשכח המאור 
אשר  את  בפיך  אמור  למוטב  מחזירם  שבה 
בלבבך, ובלבבך רק טוב אז תצליח את דרכיך 

בוודאי.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

אור המנורה

נשגר קמיה האי גברא רבא ויקירא
העוסק בצרכי ציבור באמונה 

״שרביטו של מלך״ 

הרב מאיר פנחס הי״ו 
נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה 

חכם שלום כהן שליט"א
לרגל היכנס בנו אריאל נ״י 

בעול התורה והמצוות

ברכות לראש משביר 

יה״ר שתראו נחת דקדושה מכל יוצ״ח אכי״ר

יעל שתחי'  עב"ג  בנימין שמח נ"י

טנא מלא ברכות
נשגר קמיה האי גברא רבה

הגאון רבי שמואל צברי שליט"א
מח"ס השיטות ורו"מ 'דרכי איש'

בורא עולם בקניין השלם זה הבניין לתפארת המשפחות המפוארות

לרגל שמחת נישואי בתו

איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:30 בלילה כולל משלוחים

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99& )ללא תוספות(
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בשלכת  נושרים  העלים  רק  לא  כי  נראה 
באופן טבעי, אם כי גם שיער הראש. לדברי 
פתרונות  מרכזי  מבעלי  פסקינו,  דורון 
השיער המקצועיים "דורון פסקינו", "נשירת 
שיער עונתית היא לעיתים אמיתית ולעיתים 
הסתיו  בעונות  האמיתית,  זו  לגבי  מדומה. 
הימים  קודר,  הופך  האוויר  מזג  והחורף 
שהשינויים  כאלו  ויש  מוקדם  מחשיכים 
יותר  הנפשי  מצבם  על  משפיעים  הללו 
יש  חורף.  דיכאון  שנקרא  מה  מאחרים, 
הלצה,  או  כבדיחה  במונח  שמשתמשים 
ובלתי  ממשי  במצב  מדובר  רבים  עבור  אך 
נשלט. ידוע כי מצב רוח ירוד, דיכאון, חרדה 
ומועקה נפשית הם בעלי השפעה ממשית 
לכך,  אי  ונשירתו.  השיער  גדילת  קצת  על 
הרוח  במצב  מירידה  סובל  ואדם  במידה 
עלול  עונות, הדבר  חילופי  ומועקה במהלך 
לגרום לנשירה מוגברת. נשירה זו בדרך כלל 
הרוח  כשמצב  תקין  למצב  וחוזרת  פוסקת 

משתפר ולכן אין סיבה לדאגה. 
אנו  כאשר  מדומה,  נשירה  גם  "קיימת 
חושבים שאנו מאבדים יותר שיער מכרגיל, 
יום  היום  נכון. בחיי  אינו  אך למעשה הדבר 
לערך  שיערות  כ-100  מאבד  הוא  אדם  של 
כחלק מתהליך הנשירה הטבעי והתקין. עם 
הקרקפת  על  נשארות  רבות  שיערות  זאת, 

בשל הימצאותו של חשמל סטטי. נשים נוטות לחפוף פחות בחודשי החורף 
ולכן יותר שיערות שנשרו נשארות על הראש. ברגע שחפיפה מתבצעת אחת 
לכמה ימים ומנקה את כל השערות שנשרו, לפתע נדמה שאנו רואים כמות 
גדולה יותר של שיערות על רצפת המקלחת, מה שעלול להבהיל, אך למעשה 

מדובר בכמות זהה לזו שהייתה קודם לכן ותקינה לגמרי".
כללי  באופן  שיער  ודלילות  שבירות  "לנשירה,  פסקינו,  מוסיף  זאת  עם  יחד 
יכולות להיות גם תסמינים של תופעות של בעיות בריאותיות שונות שכדאי 
לשים אליהן לב ואף מחייבות התייעצות והבחנה רפואית ויכולות לנבוע עקב 

שינוי הורמונלי, תזונתי או כזה הקשור בגיל ותורשה". 

מעבר למובן האסתטי המטריד, לנשירה ודלילות שיער שלהן עלולות להיות 
קשרים  בעבודה,  התפקוד  אופן  על  האדם,  של  הרוח  מצב  על  השפעות 
ופגיעה בהערכה העצמית. החדשות הטובות הן שבמקרים רבים לא מדובר 
פולשניות  שונות,  בדרכים  ולטיפול  לבלימה  ניתנת  והבעיה  משמיים  בגזרה 

יותר ופחות וברמות מחיר שונות.

השיטות הלא פולשניות: פתרונות שיער טבעיים
הפועלת  לראש  האימיזותרפיה  לבעיה  והנפוצים  הקלים  הפתרונות  אחד 
על  להעביר  יש  אותו  מחטים,  נמצאים  עליו  אשר  רולר  על  מדובר  כדיקות. 
הקרקפת באופן עצמאי, בבית, יום כן- יום לא )רצוי לאחר מקלחת(. לפעילות 
סתומות  נקבוביות  לפתוח  האחד  תפקידים,  מספר  עצמה,  על  החוזרת  זו 

ואילו  ולהצמיח,  "לחיות"  ולאפשרם להמשיך  זקיקי שיער  "לשחרר"  ובעצם 
השני לפצוע את הקרקפת וליצור אדמומיות שמקורה בהזרמה מוגברת של 
הרולר, משתמשים בתערובת צמחים 100%  לראש. לאחר המעבר עם  דם 
טבעית הנרקחת מצמחי מרפא ירוקים שונים. תהליך טיפול זה אורך תקופה 
רדומים  שיער  זקיקי  ולהציל  להעיר  בעצם  ותפקידו  חודשים   6 עד   3 של 
)שאינם מתים(. על פי מחקרים בתחום, ניתן להעיר זקיקי שיער לתקופה של 

עד 6 שנים מרגע היותם רדומים ולהפכם פעילים.

פתרון טבעי נוסף הוא שימוש בשמפו צמחי מרפא "הדס". 
השמפו, המועשר בצמחי מרפא הדס, סרפד, דפנה, רוזמרין, ארגן ואומגה 
הטבעיות  תכונותיהם  באמצעות  יחדיו  יוצרים  מרושתת,  מרווה  מזרעי   3
באופן  וכן  כלליות,  עור  בעיות  וריפוי  בהתמודדות  העוזר  מזין  קומפלקס 
ידועים  בשמפו  הצמחים  בפרט.  ונושר  חלש  דליל,  בשיער  לטיפול  ספציפי 
ביכולתם לחיזוק שורשי השיער בעת בטיפול התמדתי בן 3 חודשים עד חצי 
אבץ,  מוגבר,  ברזל  המכילים  גבוהים  ריכוזים  אודות  מתבצע  הטיפול  שנה. 

מינרלים וויטמינים המסייעים בשיקום השיער. 

הסוואת הדלילות
בקרב נשים וגברים שהגיעו לשלב של דלילות שיער או הקרחה מתקדמת, 
ניתן לפתור את הבעיה בדרך טבעית לחלוטין, על ידי שימוש ביחידת שיער 
זו עשויה שיער אדם טבעי שמותאם באופן אישי לכל  חיצונית דקה. יחידה 

שיערו  ואופי  ,צבע  לסוג  בהתאם  לקוח, 
הקיים. בניגוד לאלו שהיו קיימות בעבר, כיום 
הודות לטכנולוגיה חדישה, היחידות מגיעות 
כשהן דקות כנייר ולא ניתן להבחין בינן לבין 
זו מתלבשת  יחדיה דקיקה  השיער הטבעי. 
הפדחת,  או  הראש  של  הקדמי  חלקו  על 
שם בדרך כלל נראית לעין הדלילות ומסווה 
אותה. השיער על גבי היחידה נתפר שיערה- 
שערה באופן ידני ודקדקני על ידי מומחים 
הטבעיים  הצמיחה  לכיווני  בהתאם  בתחום 
או  זמני  להיות  יכול  זה  פתרון  השיער.  של 

קבוע.

מכשירים ביתיים חדשניים
בישראל  עתה  זה  שנחת  חדשני  מכשיר 
הוא  לבעיה  יעיל  בייתי  פתרון  המציע 
לקסינגטון  חברת  של   HairMax ה- 
פחות  בלא  הוכחה  שיעילותו  האמריקאית, 
מ-7 מחקרים קליניים שונים שנחלו כ-90% 
ההתקרחות.  תהליך  בבלימת  הצלחה 
פעולת המכשיר מבוססת על עקרון תהליך 
הדומה לפוטוסינתזה בצמחים, בה אנרגיית 
האור הטיפולית שמקורה בקרן לייזר ברמה 
ידי  על  השערה  זקיק  את  מזינה  נמוכה, 
ומעודדת  מזינים  וחומרים  חמצן  המרצת 
לצמיחה חזקה יותר. אור הלייזר הגובר מזין 
לו  ומסייע  דילול השיער  ובכך מפחית את  זקיקי השיער ברמה התאית  את 
שיער,  כמברשת  הנראה  הביתי  המכשיר  הפעלת  ובריא.  חזק  באופן  לגדול 
עד  שלוש  ביום,  דקות   8 למשך  קל  סירוק  ידי  על  ומתבצעת  וקלה  פשוטה 

ארבע פעמים בשבוע.

טיפולים פולשניים
אחד הטיפולים הרפואיים הידועים כיום בתחום דלילות השיער הן מבחנות 
ה- CELLENIS PRP  המשווקת בארץ על ידי חברת סלע מדיקל. במהלך 
ידי מכונה מיוחדת  על  נקלח דם מגופו של המטופל, אשר מופרד  הטיפול 
למרכיביו השונים, בניהם פלזמה עשירה בטסיות דם וחלבון המעודד גדילה 
לעור הקרקפת של  ישירות  מוזרקת לאחר מכן  זו  זקיקי שיער. פלזמה  של 
של  מוגבר  ייצור  מעודדות  העור  בעומק  המשתחררות  הטסיות  המטופל. 
מחקרים  חדשים.  שערה  זקיקי  וגדילת  ייצור  כך  ידי  ועל  ואלסטין  קולגן 
הקליניים הוכיחו כי בקרב מטופלים שעברו הזרקות בין 2  עד 3 ובהפרש של 
חודשיים האחד מהשני ולאחר 12 חודשים הייתה עלייה של 44% בצמיחת 
זקיקי  וצפיפות השיער בגברים ונשים כאחד. עלות טיפול בודד נעה בין -3000

.₪ 5000
אינה  הישראלי, אשר  נפוצה בקרב הקהל  בעיה  היא  דלילות השיער  בעיית 
בשלביה  כשנתפסת  במיוחד  ובלימה,  לטיפול  ניתנת  בהחלט  אך  נעימה 
הראשונים. הודות לטכנולוגיות חדשות ומתקדמות ומגוון טיפולים, אין סיבה 

שלא נהנה כולנו מיום שיער מוצלח כל השנה!

סופגניות ספינג'  טעימה

שיער בשלכת: כל הסיבות והפתרונות
חשתם לאחרונה שיש קצת יותר מידי שערות על מברשת השיער? כמות השערות שאתם רואים במקלחת גורמת לדופק מואץ? מתברר שאתם ממש לא לבד • הסיבות 
ובעונות מעבר, דרך  ומגוונים, החל מנשירת שיער עונתית הנפוצה בסתיו  גורמים שונים  ויכולות להיות לה  אינן אחידות  וגברים כאחד  נשים  לנשירת השיער המטרידה 

המצביעה על בעיה בריאותית הדורשת טיפול ועד שינויים במצב הרוח • איך תדעו מהו סוג הנשירה שלכם ומה עושים? שאלנו מומחים בעניין וחזרנו עם מסקנות

מוטי אזולאי, שף מלון רימונים גלי כנרת, מציע מתכון לספינג' המרוקאי האהוב, המוגש כאן בגירסה אלגנטית בתוספת רטבים מיוחדים. 

אופן הכנה:
• להכניס את הקמח השמרים והמלח לקערת המיקסר

• להפעיל את המיקסר על מהירות נמוכה להוסיף מים קרים ולהמשיך לערבל. להוסיף מים עד 
לקבלת בצק רך וגמיש. לכבות את המיקסר 

• לכסות את קערת המיקסר עם הבצק ולתת לבצק לנוח לתפיחה במשך  30 עד 45 דקות 
• לשים על הגז סיר עם שמן עמוק ולחמם לחום בינוני עד גבוה 

• להרטיב את הידיים בשמן ליצור עיגול עם חור באמצע להכניס לשמן ולטגן.
• להוציא עם כף מחוררת, לנער מהשמן מעל לסיר. לספוג את השמן עם נייר מגבת.  

• לסדר במגש ולפזר אבקת סוכר מעל או סוכר רגיל.  
• ניתן להכין כדורים קטנים ויפים ולשפד אותם על שיפוד עץ. 

החומרים  להכנת 30 יחידות: 
• 1 קילו קמח 

• כף גדושה של שמרים 
• 1 כוס סוכר  

• קורט מלח 
• שמן 

• אבקת סוכר

מכשיר לייזר מוכח קלינית נגד התקרחות גברית ונשית HairMax צלם: יח"צ חו"ל



מחלקת בטיחות בדרכים בעיריית בני ברק בשיתוף הרלב"ד
 מזמינה אתכם הקוראים לאתגר בנושא 'נסיעה בטוחה'

הציור שלפניכם מבטא מספר כללי בטיחות בדרכים חשובים ביותר!
היכן? - עליכם למצוא זאת על ידי פתרון החידות הבאות )העזרו בכללים(

את הפתרונות שלחו לת.ד 23387 ירושלים עד ר"ח טבת תשע"ט

 ותכנסו להגרלה נושאת פרסים יקרי ערך - מצלמה |  רחפן | נגנים | מכונית שלט ועוד...

 

1. האם הנהג של הרכב האפור מקפיד לחסוך במצבר?

2. מדוע הנהג של הרכב האפור לוחץ על דוושת הבלימה? 

3. האם גילם של הילדים היושבים בקידמת הרכבים ידועים לנו?

4. מי מסובב את כפתור הווליום?

5. לשם מה הוא נוגע בכפתור? 

6. באיזה רכב לא מותקנת דיבורית? 

7. מדוע הילד שיושב בקדמת הרכב הלבן פתח את החגורה? 

8. מדוע הילד שיושב בספסל האחורי, ברכב הלבן, מתכופף?

9. האם בנסיעה זו, זאת העצירה הראשונה של הרכב הלבן? 

<< אין לנהוג בדרך עירונית במהירות מעל 50 קמ"ש!

<< החל מ- 1.11 חובה להדליק אורות גם ביום בדרך בין עירונית!

<< בשעת הנסיעה,  שתי ידי הנהג חייבות להיות על ההגה!

<< מוזיקה בעוצמה גבוהה, מפריעה לריכוז הנהג בנסיעה!

<< אסור לנהג לשוחח בטלפון בנהיגה ללא דיבורית!

<< בכי של תינוק, רעש ומריבות עלולים להסיח את דעתו של הנהג בנהיגה!
 

השאלות |

בהצלחה!!

כללים לעזר |  

שפיץ'
ת ל-'

מורו
ש

ת 
כל הזכויו

c

חידון לראש היהודי אגף תשתיות ופיתוח
מחלקת תחבורה

המטה לבטיחות בדרכים

'מילתא
דבטיחותא'
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מטבח

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____" )בבא קמא סז: 
( )בלשון יחיד(

5. את,מכשיר לחפור בו באדמה. "מ___ פסל וקרדום" )ברכות 
נז: (

7. ענין מוזר ותמוה. "אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(
8. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ישראל שהן בני בני ____" 

)פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(
9. ארץ בצפון מזרח יבשת אפריקה,על גדות נהר הנילוס. 

)ישעיה לז ט(
10. משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר. "וכ____ לעינים" )משלי 

י כו(
12. דברי מרמה. "ולשון ____" )משלי י לא( )בלשון יחיד( 

)בכתיב מלא(
15. פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה" )חולין נא.( )בלשון 

יחיד( )בהיפוך אותיות(
16. אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל 

לפתח,שהמשקוף נשען עליהם.   "מה ____  מעומד אף דלת 
נמי" )קידושין כב: (

1. שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. "ו____ של 
אבנים" )מידות ג ז(

2. קרחת בחלק הראש שליד המצח. "בקרחת או ב___" )ויקרא יג 
מב( )בלשון רבים(

3. רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם. "כי לך משפט 
ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

4. בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים על משה 
במדבר. )במדבר טז א(

5. נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____" )שביעית י ו( 
)בלשון זכר( )בכתיב מלא(

6. קיצור המילים : ראש השנה.
10. חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח(

11. לחם בלחם - בעברית. ובארמית? משל על מי שמשתמש בשני 
דברים זהים  שאין השני מוסיף על הראשון. "הני בבלאי טפשאי 

דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
13. פזיזות,קלות דעת. "____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(

14. אף אחד,שום איש,שום דבר. "___-אחד" )שמ"ב יז יב(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

בפרור, הקערה, נבל, בקבק, וכירים, סיר, הגביע, ונאד, צלחית, הדוד, כד, צנצנת, החמת, כוס, צפחת, המזלג, 
כיור, תנור, הספל, מחבת, כלי משקה, הצלחת, מרחשת, כלי עץ

ישסנהצנצנתמשתשאמא
סשנראעלידהשריחאנא

תאעשיחשארנמיחילשנ

שקנבימנוהואזיששצא
התגתיורשדינאליתיה

שהגרתפתדודהתתגרשא

סנימבתשאדתגקאבישר

נכחשכסנכסתמאשיחאצ

והניששויאנאתשמימע

תתושקסרגליאלחאישי

שריבשיתדבאנתפפילל

שרקישאנאנישסנסצאכ

תברשיירשישראנתהדכ

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.  "דין פרוטה כדין ...."
2. למפחד יש "פיק..."

3. ארנונה היא...                                                                                                          
4. "פתח פיך ויאירו..."

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

7. מה המשותף לאיסור, גרה ובקע?
8. ביל"ו על שם הפסוק...

9. "...קול", "...שחוק", "...מצווה"
10. איזה צד מתארת המלה "ימה"?

1. מאה 2. ברכיים 3. מס 4. דבריך 5. שלטון דיקטטורי 6. טפשות 7. מטבעות 
קדומות  8. בית יעקב לכו והלכה 9. בת 10. מערב



האגף לשירותים חברתיים
המחלקה לטיפול באזרח והוותיק

בשיתוף מרכז עצמה מורחב

בתכנית:

הזכות לבריאות- ניידת בריאות – המציעה שירות של בדיקות בתחום הרפואה המונעת

 הרצאה מרכזית  בנושא:

"זכויות אזרחים ותיקים במערכת הביטחון הסוציאלי"
על ידי מר רן מלמד – משנה למנכ"ל ידיד - מרכזי זכויות בקהילה

הרצאה בנושא: "זכויות ניצולי שואה בישראל-עדכונים חדשים"
על ידי עו"ד דוד נויהוף, עמותת אביב ניצולי שואה.

דוכני מידע: קהילה תומכת - לחצני מצוקה, מרכז שקד, ביטוח לאומי, משרד הבריאות, עמותת
אביב ניצולי שואה, מרכז מידע לניצולי שואה, בית מרחב הזהב,  מרכזי יום לקשיש, עמידר.

עמדת מידע ”כל זכות“.

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

האירוע יתקיים אי"ה ביום שני, י“א בכסלו ( 19/11/18),
באגף לשירותים חברתיים , רחוב כהנמן 107 (מתחם פזו' לשעבר) 

בין השעות 9.00 עד 13.00,
השתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש בלבד! 

בטלפון 5446420 אצל הגב' רחל שוימר

המחלקה לטיפול באזרח הוותיק בשיתוף מרכז עוצמה – מיצוי זכיות
שמחה להזמינכם אזרחים ותיקים ליום עיון בנושא 

המחלקה לאזרחים ותיקים          מרכז עוצמה – מיצוי זכויות 
וצוות העובדים

נשמח לראותכם

 
  

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה להכשרה
מקצועית היחידה
לאזרחים וותיקים

מתכנסים היום נערכים למחר
כנס אזרחים ותיקים לשילוב בתעסוקה מתאימה
ולתכנון כלכלי נכון ונבון  לגברים בגילאי 58-70

היחידה להכשרה מקצועית מתכבדת להזמינך לכנס שיתקיים
אי"ה ביום רביעי, י"ג בכסלו ה'תשע"ט (21.11.18) באולם שעורה,

בניין האגף לשירותים חברתיים (בניין פיגו') קומה א',
 רחוב כהנמן 103, בני ברק 

- האירוע במעמד ראש העיר -

בתכנית:

16:30 התכנסות וכיבוד קל
17:00 סגירת דלתות, דברי ברכה 

17:30 הרצאה מרתקת מהמרצה הידוע 
              פה מפיק מרגליות הרב מאיר שוורץ שליט"א בנושא:  

              • ניהול זמן אפקטיבי
              • שמחה בעבודה כמנוף לתנופה

18:15 הרצאה מפי מר עמנואל בר יועץ פיננסי בנושא:
              • תכנון פיננסי והתנהלות כלכלית נבונה 

              • סוגיות מרכזיות בחיסכון הפנסיוני וההשלכות ארוכות הטווח
19:00 חשיפת שירותים עירוניים מיוחדים בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים

19:15 סיכום ושי 
שי לכל משתתף

הכניסה ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מוקדמת
לפרטים והרשמה 03-5776338/6381/6260/6135

המשרד
לשיוון חברתי

סימן שטוב לך!

שאת רואה בכל דבר חיוך...
כ

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

077-9978274053-3361662
ניתן לשלוח הודעה בווטסאפ למספר: לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור

ניסיון במכירות - חובה
יכולת ניהול משא ומתן

נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
יחסי אנוש מצויינים - חובה

העבודה כוללת:

דרישות:

lymlk0758@gmail.com :העבודה בבני ברקקו”ח למייל

!דרוש/ה 
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עד שישימבצעים בימי שני

חדש!
פינת צעצועים 

במחירים מוזלים! 
בסניפים: נויפלד, 

קוטלר, אלעד-הרי"ף. 
בקרוב- באלעד 

שמעיה.

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

סוגים שונים
450 גר'

אחווה

1 ק"ג
אסם

קמח כוסמין
70%/100%/לבן

1 ק"ג
רובינפלד

אגו

ערכת חנוכה נוזלי

סוגים שונים
110-130 גר'

44 כוסיות
פודינג וניל

עוגות בחושות

מרק עוף אמיתי שניצל תירס 750 גר'/
שניצל/קבב צמחי/
נקניקיות מן הצומח

לחמית אסם

קוד:70308
400 גר'

אסם 1 ק"ג
זוגלובק

סוגים שונים
1-920 ק"ג

קמח מלא רובינפלד
100%/80%

1 ק"ג

אבקת כביסה סוד
רגיל/קולור

5 ק"ג

1690 129020
3 ב-

1590
2 ב-

1390 39901890
ליח'

1990

10
2 ב-

1990

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

1290
2 ב-

שמן למאור 
1 ליטר

מיה

1590

פילה דג מושט
בלדי

2490
לק"ג

15-16
ז'-ח' בכסלו

לקקנים 90 גר'/
מרשמלו 100 גר'

מטבעות שוקולד

כרמית

36 גר'
כרמית

10

10

3 ב-

4 ב-

מארז חטיפי נאשוס
20 גר'*20 יח'

'מעולה'

3 ב-
20

קניות לשבת זה 'מעולה'
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במטוסו  ממריא  הממשלה  שראש  לפני  רגע 
השכור לטיסת לילה בפריז, בביקור שהתקצר לרגל 
הפריפריה,  הפנים,  שר  עמו  שוחח   – המאורעות 
בין  השיחה  דרעי.  מכלוף  אריה  והגליל  הנגב 
הייתה   - ופוטין  ביבי  של  פגישתם  כמו  השניים, 
קצרה, חצי ישיבה, חצי עמידה. דרעי ניסה בתחילה 
עיריית  לראשות  מטעמו  במועמד  תמיכה  לחלץ 
הבירה אך גילה לצערו כי קל יותר לחלץ מנתניהו 
העברת כספים ליחיא סינוואר בעזה, מאשר תמיכה 
במרוץ  ליאון,  משה  לשעבר  ביבי  לשכת  בראש 

לעיריית הבירה.  
נתניהו הוא האחרון שזיהה את ניצחונו של ליאון 
)דרעי,  החדשה  דג"ל  שסיעת  העריכו  ובסביבתו 
בבירה.  תנחל הפסד  ליברמן(  גפני 
הניצחון המסתמן עם ירידת העיתון 
בראש  שייך   - ליל  בחצות  לדפוס 
התורה  ולדגל  לש"ס  ובראשונה 
למרות   - ליאון  משה  על  שהימרו 
למגנט  הצליח  ראשון  שבסיבוב 
פחות  עוד  חילוניים  מצביעים 

מאשר לפני חמש שנים.
הצליחה  מצידה  ישראל  אגודת 
השנייה  בפעם  להפסיד  ידיה  במו 
הפסדו  את  שהזכיר  דרמטי  בלילה 
של פרס לביבי ב-96'. לא רק שדגל 
ניצחה שש-שלוש אלא שגם בקרב 
ראתה  היא  העירייה  ראשות  על 

שש-שש.
יבוא  דגל  של  הכפול  הניצחון 
פחות  לא  בארצי   - ביטוי  לידי 
התוצאות  אחרי  במקומי.  מאשר 
הברורות בירושלים, דגל לא תוכל 
להימנע מלעמוד על שלה בדרישה 
היחסיות  לשינוי  משמעית  חד 
הסיעות  שתי  את  לראות  קשה  הרשימה.  בהרכב 
דרות תחת קורת גג מאוחדת - עם אחוז אחד פחות 

לדגל מאשר באגודה. 
לראות  נוכחה  דגל  הזאת  הבחירות  במערכת 
שהזוגיות המלאכותית עם אגודה, למען הילדים על 

חשבון איכות חיי המבוגרים, עושה לה רע.

 עילת פירוק 
בחיוב  נענתה  שכן  מנתניהו  דרעי  של  הבקשה 
שראש  הייתה  לטיסה,  מקדימה  שיחה  באותה 
הדרכים  מפת  את  בפניו  לפרוש  יאות  הממשלה 

הפוליטית הארצית. 
אריה דרעי שסחב את ליאון על גבו הוא המנצח 
הגדול של מערכת הבחירות המקומית. ניצחונו הוא 

הוא  הכל.  לוקח  המנצח  שלפיו  האמריקאי  בסגנון 
במבחן  גם  שלו  את  ועשה  בירושלים  נכון  הימר 
כי כוחה המספרי של ש"ס  האלקטורלי, כשהוכיח 
גבול  על  אותה  שמיקמו  הסקרים  חרף  יציב,  נותר 

אחוז החסימה.
מה'בייס'  המפלגות  ראשי  לשאר  בניגוד 
את  בקשית  להם  ישתה  שנתניהו  מכך  שחוששים 
שדרעי  הרי  ברציפות,  השנייה  בפעם  המנדטים 
מתמקד כיום ב'בייס' החרדי שהביא לש"ס שבעה 
מנדטים בבחירות האחרונות והוכיח את איתנותו גם 
בבחירות המוניציפאליות שהתקיימו לפני שבועיים.
כמי שלא פונה לאותו מאגר ולפיכך יכול לצפות 
האם  נתניהו  אצל  דרעי  התעניין  כנה,  לתשובה 
ונענה בשלילה.   - הקרובה  בתקופה  לבחירות  פניו 
שלא  סיבה  שום  "אין  נתניהו,  הבהיר  "מבחינתי", 

נשלים את הקדנציה הזאת ביחד עד הסוף". 
יחסית,  לטעון  לאחרונה  הפך  הסוף'  'עד  המונח 
חסידית  תמיכה  של  דומות  שהצהרות  אחרי 
סלעי  אל  התנפצו  הסוף"  "עד  דייטש  במועמדות 
יש  לנתניהו  גם   – לארצי  השני. מהמקומי  הסיבוב 
החשדות,  לעוצמת  בכפוף  )הכל  לכאורה  אינטרס, 
לפני  בחירות  לסיבוב  לצאת  הן(,  אף  לכאורה 
שהיועמ"ש יחל את הסבב שלו בהכרזה על הגשת 

כתב אישום בכפוף לשמוע.
את ההצהרות של נתניהו על כוונתו להביא לכך 
אפוא  לקחת  יש  ימיה  את  תשלים  שהקואליציה 
שהמועצת  העובדה  לנוכח  ובפרט  מוגבל,  בערבון 
בסוגיית  עמדותיה  את  והקשיחה  שבה  החסידית 

הגיוס ובכך העניקה לנתניהו עילת פירוק סבירה.
ללכת  נסתרות  כוונות  יש  אכן  לנתניהו  אם 

הפומביות,  להצהרותיו  בניגוד  מהירות,  לבחירות 
בידיו.  מסייעת  לא  בדרום  המתעצמת  שהאש  הרי 
"אין שום סיכוי לצאת עם יתרון מעימות עם חמאס, 
במיטוט  פנים  בשום  מעוניינים  שאיננו  בשעה  בה 
מודאג  שר  אחד  במשפט  מסכם  בעזה",  שלטונו 
שעות  בגלל  רק  לא  נודדת,  ושנתו  בקבינט  שיושב 
הדיונים המתמשכים. להערכתו, נתניהו יעשה הכל 

כדי שגם הסבב הזה ייגמר וכמה שיותר מהר. 
ועל  תקדים,  חסרת  פגיעה  על  הצהרות  "נשמע 
כל  ההתשה.  מלחמת  מימי  ידענו  שלא  תקיפות 
לצאת  שנוכל  ובלבד  ייאמרו  הגבוהות  המילים 
מהאירוע כמה שיותר מהר ועם כמה שפחות נפגעים 
הניסיון  למוד  השר  מסכם  הצדדים",  משני  בנפש, 

ושבע ההצהרות.
המתון שבין השרים, שמשלם על כך בדעת הקהל 
שלמרבה  מתוכנו,  חרדים   - הניצים  בוחריו  בקרב 
בו  שיילחמו  ובלבד  קרב,  אלי  ששים  האבסורד 
בן ברית  בו  רואה  ביבי  אחרים – הוא אריה דרעי. 
רגוע ומתון מול דרישות הלוחמה המדומות מאיווט 
ההרגעה  שמלאכת  בתקווה  חמאס,  שזועקים  ובנט 

תיעשה על ידי אחרים.
דרעי מסביר תמיד שהוא מבטא בכך את העמדות 
שך  הגראמ"מ  ממרנן  וקיבל  ששמע  העקרוניות 
השטח  שגם  הזמן,  הגיע  אולי  זצ"ל.  יוסף  והגר"ע 
יפנים   - נציגו היחיד היושב בקבינט  - כמו  החרדי 
שאין לו את הפריווילגיה לתופף בתופי המלחמה, 

כשמלאכת הקרב נעשית על ידי אחרים.

גשר ברוקלין
מלאים  רחובות  עם  אך  רשמי,  חופשי  יום  בלי 
לה  התנהלה   – שבשגרה  כדבר  שוקקים  וקניונים 
אחת ממערכות הבחירות המקומיות הסוערות ביותר 
כרזות  נראו  בשוליים,  ושם,  פה  האומה.  בתולדות 
אוהבת  שהתקשורת  כפי  מימין  ולא   – מתסיסות 
של  פרצופו  דווקא משמאל.  אלא  להעצים,  כך  כל 
המועמד ניבט מהכרוזים, מגוחך ומעוות, כשמעליו 
פתקיות הקוראות לציבור לצאת מהאדישות ולנהור 
לקלפיות. אם הימין היה מניף כרזות מהסוג הזה – 

היה חוזר הנרגון של 'די להסתה'.
ועד  רגל  מכף  הבחירות  לאווירת  להיכנס  כדי 
ולעבור   – הגשר  את  לחצות  היה  צריך  ראש, 
האיצו  ברחובות  הרמקולים  החרדיים.  לריכוזים 
החרדי.  המועמד  בעד  ולהצביע  להקדים  בזריזים 
דווקא  לבחור  יש  כי  הבהירו   – אחרים  כרוזים 
במועמד שאינו מקרב אנ"ש. ממלחמות היהודים – 

מרוויחים כרגיל הנכרים.

ברוקלין פינת 
מאה שערים

"אין שום סיבה שלא 
נשלים את הקדנציה 
הזאת עד הסוף", 
אמר נתניהו. המונח 
'עד הסוף' הפך לטעון 
אחרי שהצהרות 
דומות של תמיכה 
במועמדות דייטש 
התנפצו אל סלעי 
הסיבוב השני

כשהסתה 
ליברלית 
תופסת טראמפ. 
שלטי תעמולה 
במנהטן 
)צילום: אבי 
בלום(

עו"ד אבי בלום , ניו יורק בית ספר לפוליטיקה
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לחשוב  אתכם  בלבלו  שקראתם  הפסקאות  אם 
ירושלים  מרחובות  הוא  האמור  שהתיאור  לרגע 
אלא  עסקינן,  המיתרים  בגשר  לא  בידכם.  טעות   –
בגשר ברוקלין. ניו יורק בשלישי של השבוע שעבר, 
יחסית  שלווה  הזה.  בשלישי  ירושלים  כמו  נראתה 
עטפה את הריכוזים החילוניים, בעוד מלחמת אחים 
בסנאט  רק  לא  ומונסי.  ברוקלין  ברחובות  שררה 
ובבית הנבחרים בוושינגטון. גם על הסנאט המקומי 
רפובליקנים  בין  היום  עד  שהתחלק   - יורק  בניו 
לדמוקרטים באופן שוויוני, עם 31 חברים לכל אחת 
מהמפלגות -  כשהקול המכריע הוא הקול היהודי-

פלדער,  שמחה  ר'  הסנאטור  של  אורתודוקסי 
התחולל לו מאבק פנים קהילתי. במחוז מונרו נמצא 
מי שהריץ את המועמד הדמוקרטי ג'ימס סקיפסקי, 
החרדים  כי   - האשמה  הוטחה  השני  מהצד  כאשר 
שמריצים את המועמד הדמוקרטי, יגרמו במו ידיהם 

לשבירת שובר השוויון של הקול היהודי בסנאט.
העסקנים  מלחמות   – יורק  ניו  ועד  מירושלים 
החרדים נסבות תמיד סביב אותו ציר של הקצאות 
ותקציבים. בניו יורק כמו בישראל, המכנה המשותף 
היחיד הוא ההליכה אחר העז העיוורת, כמו במשל 
זצ"ל.  יוסף  עובדיה  הרב  מרן  בשעתו  שהשמיע 
במנהיג  תמיד  מדובר  ובחו"ל  בארץ  החרדים  אצל 
בישראל.  נתניהו  בארה"ב,  טראמפ   - רפובליקני 
הסבר  טעונה  למנהיג,  הזאת  העיוורת  ההיצמדות 

טראנס-אטלנטי. פה, ושם בארץ ישראל.

חמור לבן
השמועות על תבוסתו של טראמפ היו מוקדמות. 
הישראלית  כאחותה  שלא  האמריקאית,  האומה 
המזרח תיכונית, אוהבת ויודעת לאזן ולהציב לנשיא 
מכהן חסמים ובלמים באמצע הקדנציה הראשונה. 
בהשוואה לשני הנשיאים הדמוקרטיים שקדמו לו - 
קלינטון ואובמה - טראמפ צלח את בחירות האמצע 
בבית  יותר.  טובה  בצורה  הראשונה  הקדנציה  של 
הנבחרים הוא אומנם איבד את הרוב, אך לא התרסק 
כפי שקיוו הדמוקרטים. בסנאט, הרוב הרפובליקני 
גדל, מה שאפשר לטראמפ להתבונן על חצי הכוסית 

המלאה ולהכריז על "הצלחה אדירה".
העריכו  בוושינגטון  הישראלית  בשגרירות 
רעות  תוצאות  גם  כי  הבחירות,  לפני  עוד  באוזנינו 
לרפובליקנים לא יעיבו על יחסי החוץ עם ישראל, 
לנשיא  יש  אם  עננה.  מכל  נקיים  להיום  שנכון 
ולהתנהל  בו  להתגדר  יכול  שהוא  מקום  אמריקאי 

כך  החוץ.  יחסי  תחום  שזהו  הרי  עצמאית,  כמעט 
לו  שהועידו  אמצע  בחירות  חרף  קלינטון  עשה 
 – אובמה  עשה  גם  כך  לעומתיים,  וסנאט  קונגרס 
יום  כל  כטראמפ,  נשיא  אצל  נתניהו.  מול  שניהם 
מגמה,  שינוי  בחובו  לטמון  ועשוי  מחדש  מצויץ 
אך לא הבחירות הפנימיות הן אלה שיגרמו לאיש 

לשנות את טעמו ביחסו לישראל. 
הוא  טראמפ  והשבעה,  הליברלית  יורק  בניו 
אישיות בלתי רצויה, בעל דימוי גרוע בהרבה מזה 
שיש לנתניהו במדינת תל אביב. בברוקלין, במונסי 
ובלייקווד החרדיות לעומת זאת – טראמפ הוא סוג 
של אליל. אם לא המשיח אז לפחות חמורו, הלבן 

כמובן. 
תדמית  לו  מדביקה  הליברלית  היהדות  בעוד 
שהיהדות  הרי  החדשה,  האנטישמיות  מחולל  של 
האורתודוקסית – כותרת כתרים לראשו. הצמדת תג 
אנטישמי לאיש שחתנו, בתו ונכדיו יהודיים – היא 
שימוש פסול שמחליש את המלחמה באנטישמיים 
הכנסת  מחברי  כמה  תשאלו  לכו  האמיתיים. 
החרדים, שהשימוש לרעה שהם עשו במונח במשך 
לאבד  להם  גרם   – החילוניים  עמיתיהם  מול  שנים 

רלוונטיות ולהפוך למגוחכים.
ובאותה נשימה, אי אפשר להתעלם מכך שהנשיא 
האלגנטי,  הישראלי  למקבילו  בניגוד  האמריקאי, 
הוא התגלמות הוולגריות. איש שיכול להוות דוגמה 
ולא  השלילי  מהצד  אך   – ומשפחתיות  למוסריות 
סהרוריים  לשוליים  מאפשר  הזה,  הסגנון  החיובי. 
להרים  הגזעניים,  ודומיהם  נאציים  לנאו  קיצוניים, 
ראש ולהרגיש חלק בלתי נפרד מהחגיגה. טראמפ 
רחוק מלהיות אנטישמי, אך התנהגותו והתנהלותו 
ומעניקות  הלבנה  לאנטישמיות  דרור  נותנות 
בעקיפין לגיטימציה לכל השתלחות לשונית באשר 

היא. 
כמו  החרדים,  איך  להיווכח  מפתיע  הזה,  מהפן 
הרפובליקנים, שמקדשים מוסריות וערכי משפחה, 
מסגנונו  עיוורת  התעלמות  תוך  לאיש  סוגדים 
הסבר  טעונה  הזאת,  המוזרה  התופעה  וממעלליו. 

פוליטי-פסיכולוגי. אמריקאי-ישראלי.

ריבונות דתית
)להבדיל,  לים  מעבר  בדתם  האדוקים  כמו 
שום  בלי  בטראמפ  לתמוך  שמוסיפים  להבדיל( 
מרוסן,  הבלתי  האופי  למרות  והתחשבנות,  חשבון 
כך תמיכת החרדים, בארץ ובחו"ל – היא למעשה 
כפולה  קדנציה  אחרי  אוטומטית  התגוננות  תנועת 

של אובמה שפיו הפיק מרגליות )מוברחות(. 

של  כרפלקס  באה  בטראמפ  העממית  התמיכה 
התנגדות לכל מה שמסמלת מורשת אובמה, בעיניים 
חרדיות. במישור הזה, הנשיא האמריקאי סיפק את 
עם  תכף  בישראל  הראשון  בביקורו  כבר  הסחורה 
לפרסומים  בניגוד  מלכתחילה,  כשהבהיר  בחירתו, 
מנהג  על  לשמור  יקפיד  כי  זרים,  רפורמיים 
המערבי. לכותל  בהגיעו  האורתודוקסי,   המקום 

חבוש  טראמפ  של  תמונתו  איך  כאן  נכתב  בשעתו 
הכיפה השחורה המגיע לכותל המערבי, בעוד בתו 
המקום,  מנהג  את  ומכבדת  למחיצה  מעבר  שוהה 
לקיר  מקיר  המגזרית  התמיכה  כי  לחרדים  הוכיחה 
מהחינגות  היו   – בחירתו  עם  שפרצה  והשמחה 

המוצדקות בתולדות ישראל. 
נשמעה  בכותל  הדתית  ריבונותנו  על  הצהרה 
מפיו של טראמפ הרבה לפני ההצהרה על הריבונות 
המדינית בירושלים. אחרי קדנציה אולטרה ליברלית 
 – למעשה  הלכה  והכיר  טראמפ  בא  אובמה,  של 
בריבונות האורתודוקסית בירושלים. מתווה הכותל 
בקואליציה  גם  בחירתו  מאז  מיושם  טראמפ,  של 
הרפורמים  לחסדי  שנזקק  נתניהו  הישראלית. 

והקונסרבטיביים בתקופת אובמה, 
מביט עליהם כיום כמו על גבירים 
שירדו מנכסיהם ושוב אינם יכולים 
הפרטיים,  במטוסיהם  להטיסו 
להזמינו למסעדות יוקרה ולהנעים 
לו את האווירה בעשן כחלחל של 
סיגר. טראמפ רואה בהם את גדולי 
אויביו ולפיכך גם עבור נתניהו הם 

הפכו מנכס לנטל.
מיום  משדר  שטראמפ  המסר 
הגמור  ההיפך  הוא  בחירתו, 
הקודם,  הנשיא  שיצר  מהאווירה 
העלה  הישראלי,  הנשיא  כשלעיני 
על במת הבית הלבן רבה רפורמית 
את  ושיבשה  נרות  שהדליקה 
המסורתית.  ניסים'  'שעשה  ברכת 
שפירו,  דני  אובמה,  של  השגריר 
הייתה  שרעייתו  בשעתו  לי  סיפר 

טראמפ,  של  השגריר  הכותל.  נשות  מראשונות 
לקדושת  שחרד  אורתודוקסי  הוא  פרידמן,  דיוויד 
בעירייה.  חרדיים  נציגים  מכמה  יותר  ירושלים 
בניגוד לסביבתו של אובמה,  סביבתו של טראמפ, 
הזה,  במובן  החרדים  ליברליים.  מיהודים  נקייה 
ידי בלדרים  חשים כצדיקים שמלאכתם נעשית על 
מדקדקים  אין  דא,  בכגון  וכפי שלמדנו השבוע,   –

בגולמיות אבני החן, לכאורה.

ברוקלין פינת 
מאה שערים

מירושלים ועד ניו יורק 
– מלחמות העסקנים 
החרדים נסבות סביב 

אותו ציר של הקצאות 
ותקציבים. בניו יורק 

כמו בישראל, המכנה 
המשותף היחיד הוא 

ההליכה אחר עז 
עיוורת רפובליקנית

ברית המתונים. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן 
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