
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'

וישלח

להחזקת תורה:
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פ"ת

16:01
16:17
15:57

17:14
17:16
17:15

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ג כסלו תשע"ט 21/11/18 • גיליון מס' 1180

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643 פרסם
ותתפרסם

גיוס קואליציוני
נכנסת  הייתה  הפוליטית  והמערכת  מתפזרת  הייתה  הכנסת  אם 
ארכה  בבקשת  לבג"ץ  פונה  הייתה  הפרקליטות  בחירות,  לכוננות 
עד למועד שאחרי הרכבת הממשלה הבאה. דווקא היוותרותה של 

הממשלה על כנה, מזרזת את ההכרעה הצפויה בחוק הגיוס
אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 14-15  

ראש הממשלה הצליח להשיב לידיו את המושכות, מנע את שאיפות בנט 
לביטחון ויצא המנצח הגדול של השבוע • ליברמן הפסיד את המערכה 
כשלא הצליח לגרור את המדינה לבחירות בזק ולבנט ושקד נותר לבחור 
בין להפסיד או להפסיד יותר • ובינתיים: חוק הגיוס תקוע לאחר איום 

הפרישה של 'אגודת ישראל' / עמ' 18

הקואליציה ממשיכה בהרכב דחוק

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

03-9316761

שמיכות אולגה
ייצור וחידוש 

שמיכות פוך טבעי 
וכריות מנוצות כולל 

כביסה במים וסבון
אפשרי בנוכחות 

הלקוח בתאום טלפוני
ההסתדרות 2 פ"ת

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הוזלת משכנתא קיימת

1599-560-580
052-662-1800
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·
 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 מחיר לא לפרסום!

מציאת השנה
דירת 3 חד' 
במרכז פ"ת

צבע, גבס, 
חשמל, 

אינסטלציה

מי אמר שאין דירות בפחות 
כל השיפוצים תחת ממליון שקל בפ"ת?

קורת גג אחת

995,000 ש"ח
דירת 3 חדרים כולל 

מתנה יוקרתית גג בנוי באלעד -
על כל הזמנה

מחירים ללא תחרות 052-7657956

לפרטים והזמנות:
052-7657956 חופשה וואווו! 

בלאונרדו קלאב הכל כלול פלוס!

כ”א-כ”ד שבט | 27-30.1.19
!&1,077

077-5100355

רופאה נדבקה בחצבת - 
אלפים נבדקו / עמ' 10

/ עמ' 4

/ עמ' 6
/ עמ' 8

נפתח משרד רישוי חדש

צילום : חיים צח / לע"מ

כיצד ישפיעו המלצות המשטרה בחקירת 
דרעי על המערכת הפוליטית? / עמ' 18 

ברגע האחרון 

בית שמש: חילופי האשמות בין הסיעות, כש'אגודת ישראל' בדרך 
לקואליציה עם שלל תיקים ו'דגל' נערכת לאופוזיציה • בשישי: חברי 

המועצה ייפגשו עם גפני • ב'דגל' מאשימים: התגמול הגבוה ל'אגודה' בגלל 
הסכם מוקדם עם בלוך

אשקלון: ראש העיר הנבחר תומר גלאם, מקורבו של הגר"י ברדא ומחוגי 'יחד', חתם 
על הסכם קואליציוני עם ש"ס • האם יש הסכמים חשאיים על רבנות העיר ואיך יחזיק 

יו"ר הסיעה בתפקיד רב מועצה וסגן ראש העיר? • וגם: ש"ס מתכוונת לערער על איבוד 
המנדט הרביעי

טירת הכרמל: יו"ר ש"ס כפיר עובדיה, היה רגע מלהפוך לראש העיר, כעת, אנשיו מפנים 
אצבע מאשימה למפלגה תורנית חדשה בראשות הרב הירושלמי • הגאון רבי יחיאל מיכל 

שטרן: "הם פרסמו שהעיר לא תיסגר בשבת, זה מתאים למר"צ, לא לש"ס" / עמ' 16,19

צפו: בני ברק 
חגגה עם 

הגר"ש צברי

בבר מצוה ליד ימינו:
נשיא ה'מועצת' 

הרגיע "יהיו 
בשורות טובות"

שטח 

מוניציפאלי
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  sales@hadran.net
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072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!

072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!

072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!

072-3994480

 ההגנה הכפולה של הדרן הגנה 
SIMגם במכשיר וגם ב

רק בהדרן תמצא את המכשירים המתאימים לך עם מקסימום האפשרויות 
מחיר  במינימום  ההידור  מקסימום  השירות,  מקסימום  עם  וההתאמה, 
והוצאות. הדרן מציעה מגוון גדול של מכשירים ופתרונות ללא אפשרויות 
פריצה וללא דמי מינוי חודשיים.ועכשיו עם הגנה של 360° למשפחה שלך.

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

J7 nxt 
₪ 640

A5
₪ 999

J1
₪ 399

 S8
₪ 1,899

באישור בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד

 הדרן מק       ום
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072-3994473

לצרכי פרנסה

072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!

072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!

072-3994499

פריסת מעבדות סמסונג לשרותך:
דרך שמחה גולן 52, חיפה | בן ציון גליס 30, פתח תקווה | שד' מנחם בגין 1, אשדוד | 
יצחק נפחא 25, באר שבע | אקליפטוס 3,  רמת ישי | דיזינגוף 50, תל אביב | בילו 2, 
רחובות | אבא הלל 301, רמת גן  | דוד סחרוב 21, ראשון לציון | דרך עכו חיפה 192, קרית 
ביאליק | תופיק זיאד 53, נצרת |  בני ברמן 2, נתניה | לב העיר 2, מודיעין | אגודת הספורט 

ביתר 1, ירושלים | הפלמח 1, אילת

מבצע 
השקה 
חד פעמי 
והנחת 
בלאק 
פריידי 
במחיר 
שלא 
יחזור!

סדרת 
הדגמים 

החדשה של 
סמסונג

 לפתרונות נוספים גם בהתאמה אישית. 
חייגו למוקד הדרן:   sales@hadran.net פשוט עובד, הדרן!

האחריות!מהפכת 
הדרן משיקה את סדרת המכשירים החדשה 

באחריות הרשמית של סמסונג העולמית

 gand
 prime

pro
טוב יותר 

מהיר יותר 
מקצועי יותר אחריות 

יבואן רשמי
מכשיר ל-WAZE בלבד

WAZE בלבד!

WAZE בלבד!



לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

הבנקאי שלי במזרחי טפחות 

מכיר מקרוב את העסק שלי

הוא מתאים לי בדיוק את
מה שאני צריך

יהודה צורף, בעל רשת 

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

מרכז עסקים בני ברק )טרפון(



י"ג כסלו תעש"ט 21/11/18 בני ברק4 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

 על ראש שמחת ראש העיר היוצא
תורה,  גדולי 
רבנים,  אדמו"רים, 
חברי  ערים,  ראשי 
כנסת וחברי מועצות 
במוצאי  השתתפו 
בשמחת  שבת 
לבתו  ברכות  השבע 
של ראש עיריית בני 
מזכ"ל  היוצא,  ברק 
אגודת ישראל, חנוך 
האירוע  זייברט. 
מסיבת  למעין  הפך 
ופרידה  הוקרה 

מראש העירייה של בני ברק בחמש השנים האחרונות.

 בני ברק: בן 10 הורד מהסעה בטעות
המוקדמות,  הערב  בשעות  )א(  השבוע  בתחילת 
100 של משטרת ישראל דיווח, לפיו  התקבל במוקד 
הגיע  לא  השרון  באזור  בעיר  המתגורר   10 בן  ילד 
הילד,  כי  עלה  הלימודים. מהדיווח  יום  בתום  לביתו 
לביתו,  הספר  מבית  קבועה  בהסעה  משתמש  אשר 

הורד מההסעה בבני ברק במקום בעיר מגוריו.
ת״א  מחוז  משטרת  שוטרי  פתחו  הדיווח,  קבלת  עם 
פיקוד  חדר  נפתח  הילד,  אחר  נרחבות  בסריקות 
פעולות  ובוצעו  תוגברו  כוחות   , משטרתי  )חפ״ק( 
הצלה  כוחות  עם  ביחד  לאיתורו,  ומהירות  מגוונות 

נוספים שנרתמו למשימה חשובה זו.
לאחר כשעה של סריקות נרחבות , אותר הילד על ידי 
הכוחות הסורקים, באחד מרחובות בני ברק , במקום 
והוא  לילד שלום  ירד מההסעה.  בו  מרוחק מהמקום 
נסיבות  בבדיקת  פתחה  המשטרה  להוריו.  הוחזר 

האירוע.

 הפיקוח תגבר את תושבי שקלון
האכיפה  אגף 
ר  ו ט י ש ה ו
 , העירוני 
את  מתגבר 
העירוני  השיטור 
 : ן ו ל ק ש א ב
ת  ו ב ק ע ב

העירוני  האכיפה  באגף  הוחלט   , בדרום  האירועים 
אשקלון,  בעיר  והשוטרים  לפקחים  לסייע  בעיר, 

שעבדו שעות מרובות עקב האירועים הרבים בעיר.
שמחו  אשקלון,  בעיר  האכיפה  אגף  למנהל  בפנייה 
לצוותים  ולאפשר  לסייע  רצון  קיים  כי  לשמוע 
)במידה  להמשך  כוחות  ולצבור  לנוח  המקומיים 
בעיר  לעבוד  שסיימו  השיטור  צוותי  ואכן  ויהיה( 
וסייעו  מנהל האגף  עם  יחד  יצאו  במשמרות הבוקר, 
וסיוע  במקלטים  ביקור  כולל  באירועים,  לטפל 
לקשישים. בעירייה המקומית ) אשקלון ( קיבלו את 
 , רבה  בשמחה  ברק   מבני  העירוני  השיטור  פקחי 

והמון חום 

. קומיקס מחיי ראש הישיבה זצ"ל
נפלאים  ספורים  מגון 
מרן  של  המאירים  מחייו 
הגאון  הישיבה,  ראש 
השחר",  ה"אילת  בעל 
לייב  יהודה  אהרן  רבי 
מוגשים  זצוק"ל,  שטינמן 
בציורי  מרתק  בסגנון  לנו 
החדש  בספר  קומיקס, 
בספר  השחר".   "כאור 
ספורים  כעשרים  מובאים 
של  מאוצרו  מרתקים, 

מלווים  בוגרד,  יהושע  רבי  הגאון  הותיק  המחנך 
בציורי אמנות איכותיים ובהגשתו של הסופר הנודע 
מרדכי חלמיש וצוות מכון "אשנב" בני ברק. במכתב 
זילברברג  ברכה נלהב מציין הגאון רבי מרדכי בונם 
בילדים  מחדיר  הספר  כי  ברק(  בני  ה'  שיכון  )רב 

שאיפות ליראת שמים ואהבת תורה, ומידות טובות. 

עצרת המונים ככלות השלושים להסתלקותו של זקן רבני תימן ורבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל • 
נשאו דברים: חבר ה'מועצת' הגר"ש בעדני, רבה של תל אביב יפו הגרי"מ לאו וגאב"ד 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד

 • המשרד החדש מחליף את סניף הרישוי אשר פעל עד השבוע שעבר בקניון אי.די דיזיין ברחוב הלח״י בבני ברק 
סמנכ״ל השירות של משרד התחבורה גילי כהן: פתיחת הסניף החדש מצטרפת למהפכה בשיפור השירות לציבור

עצרת 'שלושים' לזכר רב העיר זצ"ל

נפתח משרד רישוי חדש באזור

עוזי ברק

שבת  במוצאי  התקיימה  המונים  עצרת 
השלושים  ככלות  ויצא,  פרשת  האחרון 
רבני  זקן  של  מרומים  לשמי  להסתלקותו 
שלמה  רבי  הגאון  ברק,  בני  של  ורבה  תימן 
העצרת  ישראל,  גדולי  בראשות  זצ"ל,  קורח 
"חניכי  הגדול  מדרשו  בית  בהיכל  התקיימה 
רבים  ואלפים  מאות  ברק.  שבבני  הישיבות" 
בית המדרש, כאשר האירוע  היכל  גדשו את 
בית  לרחבת  סגור  במעגל  זמנית  בו  מועבר 

המדרש, אשר הייתה מלאה עד אפס מקום. 
זכריהו  הגר"נ  נפתחה בדבריו של  העצרת 
על  עמד  דבריו  בין  אשר  עדן,  קהילת  רב 
העין  במידת  זצ"ל  הגאון  של  המיוחדות 
טובה שהייתה לו ולגדל ולחזק כל אחד ואחד 
באשר הוא שם, וכך היה משפיל עצמו בכדי 
ויראת  בתורה  לגבהים  הזולת  את  לרומם 
שמים, ובזכות זה קמו והתעודדו רבים מבני 
העדה ומכלל ישראל והפכו לבני תורה עובדי 

ה'.
קורח  הגר"ע  בנו  דברים  נשא  מכן  לאחר 
שפתח  עילית,  ביתר  חיים  תורת  קהילת  רב 
בשיעור תורני מעמיק בענייני אבלות, כאשר 
את התמדתו  רבה  בהתרגשות  העלה  בסיומו 
זצוק"ל,  הגאון  אביו  של  והמיוחדת  הרבה 
אשר היה עמל בתורה ללא הפסק כלל יומם 
בכל  שהשאיר  הרבים  כתביו  את  וכן  ולילה. 
חלקי התורה, ובפרט את חיבורו הגדול על כל 

הש"ס מברכות עד עוקצין. 
הראשי  הרב  מיוחדים  דברים  נשא  אחריו 
אשר  לאו,  הגרי"מ  לשעבר  לישראל 
בהתרגשות גדולה הזכיר את תקופת לימודם 
יחדיו בישיבת פוניבז' לפני למעלה מ60 שנה, 
אשר הגאון זצוק"ל היה בחיר הישיבה ממש 
וכבר  הגדולה,  וצדקותו  העצומה  בהתמדתו 
קדושים.  של  בנן  הוא  כי  עליו  ניכר  היה  אז 
כן  הזכיר את פעלו הגדול והמיוחד של הגאון 

זצ"ל שעמד בראש הארגון ובראש הפעילים 
תימן  יהדות  עטרת  החזרת  למען  והפועלים 
ליושנה, באשר היה מכתת רגליו מעיר לעיר 
גם  הישיבות.  לעולם  הצעירים  את  להכניס 
בכתיבתו  הגדול  פעלו  את  נס  על  העלה 
השקפת  בענייני  עמוקים  תורניים  מאמרים 
עולם ותפארת מסורת תימן עוד בהיותו צעיר 
היחיד  החרדי  בעיתון   ,18 בגיל  כנער  לימים 
שהיה בזמנו )לפני כ60 שנה(, עיתון המודיע, 
שם  על  מתפרסמים  אלו  מאמרים  היו  ושם 
מראה  שהיה  מחמת  רק  עמרם'.  'ש.  הכותב 
יום שישי את המאמר שכתב באותו  לי בכל 
שבוע, ידעתי כי הוא זה שכותב מאמרים אלו. 
ואכן בזכות כך רבים מבני עדת תימן הכניסו 
את בניהם לישיבות ולמוסדות תורה, ועל כן 
מורשתו הרוחנית ממשיכה לעד להמליץ טוב 

בעדו ובעד משפחתו.
לאחר מכן נשא דברים חבר מועצת חכמי 
התורה ור"כ תורה וחיים, הגאון רבי שמעון 
בעדני, אשר פתח כי על אף חולשתו הרבה, 
הידידות  מחמת  זה  נשגב  למעמד  ובא  טרח 
המנוח  הגאון  לבין  בינו  ששררה  הגדולה 
לכך  הסיבה  כי  הרב,  עורר  בדבריו  זצ"ל. 
בישראל   לגדול  להיות  זצ"ל התעלה  שרבינו 
בספרים עצומים בכל מכמני התורה, היה זה 
אודות לשקידתו העצומה והתמדתו הגדולה 
נתמנה  זצ"ל  הרב  ממש.  ולילה  יום  בתורה 
כל  אך  רבות,  כבר שנים  ברק  בני  העיר  לרב 

זה לא הפריע לו להמשיך לעלות ולגדול עוד 
עצומה  ואהבה  התמדה  לו  הייתה  כי  ועוד, 
לתורה. ואכן זהו הדרך היחידה לצמוח גדולי 

תורה ויראה.
בשלב זה של העצרת, הוקרן על גבי מסכי 
ענק דברי הספד נרגשים ומיוחדים מאת רבה 
של ראש העין הגאון רבי עזריה בסיס, הזקוק 
בימים אלו לרחמי שמים מרובים, אשר בתוך 
דבריו ביכה את האבדה הגדולה אשר מי יתן 

לנו תמורתה וחליפתה. 
לאחריו נשא דברים גאב"ד יורה דעה הגאון 
שתורתו  כך  על  שדיבר  מחפוד,  שלמה  רבי 
זצ"ל הגינה על כלל ישראל כולו,  של רבינו 
לו,  צניעותו המיוחדת האופיינית  ומשום כך 

העידה שתורתו הייתה לשמה.
הגאון רבי אברהם אריה, ראש בית המדרש 
הרב  גדלות  על  דיבר  ב"ב,  והוראה  תורה 
בחיבוריו הרבים בכל חלקי התורה, לא הניח 
פנינים  והעלה  בה  פשפש  שלא  וזווית  פינה 
שהייתה  הענווה  מידת  על  וכן  ומרגליות. 
אך  ויחיד,  יחיד  לכל  עצומה  בהתבטלות  בו 
לעצמו  שייסד  עקרונות  על  לעמוד  מאידך 

ללא שום פשרות.
הגאון רבי אריה נדב, רבה של רמת עמידר, 
שוחח על העמל תורה העצום של הגאון זצ"ל, 
ועל הזכות הגדולה שהייתה לו בהעמדת קרן 
מסורת  בהשבת  כולה  תימן  ביהדות  התורה 

אבות ליושנה כבתחילה.

עוזי ברק

מנחמי  בבניין  נפתח,  חדש  רישוי  משרד 
ר"ג   ,155 ז׳בוטינסקי  ברחוב   ,)8 )קומה 
סניף  את  מחליף  זה  משרד  לב"ב.  בכניסה 
בקניון  שעבר  השבוע  עד  פעל  אשר  הרישוי 

אי.די דיזיין ברחוב הלח״י בבני ברק.
כץ,  ישראל  והמודיעין,  התחבורה  שר 
הינו חלק  כי המעבר למשרד המשודרג  ציין 
בימים  המשרד  שמוביל  הרישוי  מרפורמת 
רישוי  משרדי  של  שיפוץ  הכולל  אלה, 
בכל  ומשודרגים  חדשים  לסניפים  ומעבר 
רחבי הארץ. לדבריו, הרפורמה נועדה לשפר 

את  לצמצם  הנהגים,  לציבור  השירות  את 
לציבור  ולחסוך  הרישוי  במשרדי  העומסים 

זמן יקר וכסף.
ממשרד התחבורה נמסר כי משרד הרישוי 
מ״ר,   330 של  שטח  על  המשתרע  החדש, 
הינו מרווח ומותאם לצרכי הנהגים המגיעים 
כל  אשנב  עמדות   5 כולל  המשרד  אליו. 
ומערכות  ממוזג  המתנה  אולם  קהל,  לקבלת 
מחשוב מתקדמות, שיקצרו את זמן ההמתנה 
מוגבלויות  לבעלי  מונגש  המשרד  והטיפול. 

וכולל חניון צמוד בתשלום.
לנהגים  מעניק  החדש  הרישוי  משרד 
הגשת  ונהיגה,  רכב  רישיונות  הנפקת  שירות 

הרפואי,  המכון  של  בדיקות  לביצוע  בקשה 
המרת  וכבד,  ציבורי  רכב  רישיונות  הנפקת 
רישיונות נהיגה לזרים, טיפול בהחזרי אגרות 
ותשלומים, ועוד. הסניף החדש יפעל בימים 
ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00 בבוקר 
ועד 13:00 בצהרים וכן בשעות אחר הצהרים 

ביום שני, בין השעות 15:30-18:00 בערב. 
התחבורה,  משרד  של  השירות  סמנכ״ל 
החדש  הסניף  פתיחת  כי  הוסיף  כהן,  גילי 
לציבור  השירות  בשיפור  למהפכה  מצטרפת 
העומס  לצמצום  לפעול  ממשיך  והמשרד 

במשרדי הרישוי.
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צפו: בני ברק חגגה 
עם הגר"ש צברי

נפצע בחופה ופונה לטיפול

גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן, אישי 
ראש  צברי,  שמואל  רבי  הגאון  בת  בחתונת  השתתפו  אלפים  וקהל  ציבור 

מוסדות דרכי אי"ש ומחבר ספרי השיטות
FEIGI  צילום: אירועים

חתן שנפצע באורח קל, טופל ע"י חובשים של מד"א ואיחוד הצלה סניף בני 
ברק לאחר שנחתך ברגלו במעמד החופה

מאת: יאיר קורן

כונני הצלה מד"א סניף בני ברק הוזעקו על ידי 
מוקד הכוננים של מד"א לאולם אירועים בעיר 
בעקבות דיווח על חתן שנפצע ברגלו כתוצאה 

משבירת הכוס במהלך החופה.
ברגישות  טיפלו  למקום  שהגיעו  הכוננים 
מיוחדת ובמהירות מרבית בחתן שנפגע ברגלו 

וסבל מחתכים כתוצאה משבירת הכוס.
מעייני  לבית החולים  מיידי  באופן  פונה  החתן 
הרפואי  הצוות  לו  המתינו  שם  בעיר,  הישועה 
של חדר המיון בכדי לתת לו את הטיפול הנדרש 
ביום  לחתן  כיאה  המתנה  וללא  מיידי  באופן 

חופתו.
יהונתן צדוק חובש ביחידת האופניים של איחוד 
הצלה שהעניק לו סיוע ראשוני מסר כי "החתן 
נחתך חתך עמוק ברגלו כתוצאה משבירת הכוס 
לתפרים  זקוק  שהיה  החתן  החופה.  במעמד 
קבלת  להמשך  עצמאית  מכן  לאחר  התפנה 

טיפול רפואי למרכז הרפואי מעייני הישועה".
בבית  המיון  חדר  צוות  של  הטיפול  לאחר 
החולים, חזרו החתן והכלה, שאף היא ליוותה 

את בעלה הטרי לבית החולים, לאולם החתונה 
ארגון  של  וההצלה  החרום  רכב  של  בסיוע 

'רפואה וחיים'.
לב,  מקרב  הודו  המשפחה  ובני  והכלה  החתן 
ושיבחו את מתנדבי ארגון  'הצלה' על הדאגה 
מול  בתיאום  והן  בטיפול  הן  הרבה  והמסירות 
החתונה  לאולם  לחזרתם  עד  המיון  חדר  צוות 
שבו חיכו להם מאות האורחים בדאגה לשלומם.

החתן שנפצע הוחזר לאולם

ְ המקצוע שלך
המקצועיות שלנו

בואי ללמוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה
במסלול לנשים בקמפוס החרדי בבר-אילן

100% מימון*
פתיחת המכינה: שבט תשע"ט

נפתחה ההרשמה
למכינה לנשים

התכנית מאפשרת
שילוב של עבודה עם לימודים 

*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים  

שכ"ל אוניברסיטאי | *100% מימון לזכאיות
קמפוס נפרד, כניסה משער גהה

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753094 
www.desigprog.biu.ac.il
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רבנים ופוליטיקאים השתתפו בשמחת הבר מצוה לבן הרב מאיר פנחס, נאמן 
ביתו של מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן • חתן הבר מצוה חזר על דרשתו 

של הגר"ש עצמו, שכתב ידה נמצא לאחרונה 

חברת ענב תהרוס בנייני מגורים ישנים ברחוב בר כוכבא בבני ברק ותבנה 
המתנשא  משרדים  ומגדל  המפונים  עבור  חדשים  בניינים  חמישה  במקומם 

לגובה של 58 קומות •  השבוע נדחו כל ההתנגדויות לתוכנית

אלי כהן. צילום: יעקב כהן ודוד זר

)שלישי(  שעבר  בשבוע  התקיימה  ברק  בבני 
שמחת בר המצווה לבנו של הרב מאיר פנחס, 
מקורבו ונאמן ביתו של מרן ראש הישיבה נשיא 
מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, במעמד 
גדולי ישראל ובראשם מרן נשיא המועצת חכם 
הרב  התורה,  חכמי  מועצת  חברי  כהן,  שלום 
ראשי  דיינים,  ערים,  רבני  לישראל,  הראשי 
הכנסת,  חברי  שרים,  מוסדות,  ומנהלי  ישיבות 
ובכירי ש״ס מכל  מועצ״ד,  ראשי  ערים,  ראשי 

רחבי הארץ. 
יום  במוצאי  שהתקיימה  הגדולה  בשמחה 
כולם  עיני  כאשר  השני,  בסיבוב  הבחירות 
הדיווחים  החלו  בעוד  לירושלים,  נשואות  היו 
עופר  המועמד  של  הצפוי  נצחונו  על  השונים 
נשיא  מרן  עמד  העיר,  ראשות  לכס  ברקוביץ׳ 
נסוכה  שלווה  כאשר  קדשו  במשא  המועצת 
שעתיים  ״בעוד  הנוכחים:  את  ובירך  פניו  על 
יהיו לנו בשורות טובות מירושלים״, וכגזירתו 
התהפכו  מכן  לאחר  בדיוק  שעתיים  היה.  כך 
בקלפיות  להוביל  החל  ליאון  ומשה  היוצרות 
גדולי  של  ניצחונם   - לניצחונו  עד  האחרונות 

ישראל. 
רגע מרגש ביותר אירע בעת שמחת בר המצווה, 
כאשר חתן בר המצווה עמד ונשא את דרשתו - 
היא דרשת בר המצווה של נשיא המועצת עצמו 
כפי שמסר בבר המצווה שלו לפני כשמונים שנה 

ואשר נמצאה לאחרונה בין 
כתבי  אלפי 
יד עתיקים. 

ראש  מרן 
ה  ב י ש י ה
לראות  נרגש 
היד  כתב  את 
מורו  של 
שלימים  ורבו 
לחמיו  הפך 
הגאון המקובל 
מנצור  חכם 
שמעון  בן 
שכתב  זצ״ל 
דרשת  את  לו 

השזור  מיוחד  ובחיבור  ידו  בכתב  מצווה  הבר 
בחרוזים מעניינא דיומא בגודל מעלת חשיבות 
עמוקים  אגדתא  ובדברי  התפילין  מצוות 
סדרתי  ״זה  נכתב:  העמוד  כשבראש  ונפלאים 
לתלמידי הנעים כה"ר שלום כהן נ"י בן לידי"ן 
מו"ר  האלוקי  התנא  והעניו  החסיד  הרה"ג 

כמהר"ר אפרים כהן״.
חתן הבר מצוה נשא את הדרשה כשהתרגשות 
מיוחדת ושמחה נסוכה על פניו של גדול הדור 

והמשתתפים בשמחה.

לראשונה בישראל: פינוי בינוי 
ישלב מגורים ומשרדים

אלי כהן

נדחו,  לתוכנית  ההתנגדויות  שכל  לאחר 
בינוי  פינוי  תכנית  אישרה  המחוזית  הוועדה 
במתחם העסקים B.B.C  בבני ברק, המשלבת 
חברת  ומשרדים.  מגורים  בישראל  לראשונה 
ענב יזמה את התכנית וערך אותה משרד אבנר 
ישר אדריכלים. חברת ענב, המתמחה בפרויקט 
למעלה  כבר  החתימה  עירונית  התחדשות 
שטח  הפינוי.  הסכמי  על  מהדיירים  מ-80% 
בין  ממוקמת  והיא  דונם   10 כולל  התוכנית 
בן-נון  יהושוע  ממזרח,  בר-כוכבא  הרחובות 

מצפון, ז'בוטינסקי מדרום ומרכז דן במערב.
בתשעה  דירות   153 יהרסו  התוכנית  במסגרת 
בר  ברחוב  קומות   3 בני  ישנים  מגורים  בנייני 

בנייני  חמישה  יוקמו  ובמקומם  בעיר  כוכבא 
מגורים של שש קומות מעל קומת מסחר לאורך 
רחוב בר-כוכבא, המהווה את הכניסה הראשית 
אושרה  המגורים  לצד   .B.B.C-ה למתחם 
קומות   58 של  בגובה  משרדים  בניין  הקמת 
בפינת הרחובות ז'בוטינסקי בר-כוכבא, שאותו 
מתחם  לפינוי  בתמורה  החברה  לשווק  תוכל 

המגורים.
חברת ענב מתכננת לבנות בניין משרדים יוקרתי 
בשטח כולל של 77,000 מ"ר, כאשר השטחים 
ובחלקם  למכירה  בחלקם  יוצעו  בבניין 
תנועה  לצירי  מגישה  ייהנה  המגדל  להשכרה. 
בן  דרך  ז'בוטינסקי,  הרחובות  בין  מרכזיים 
גוריון, רחוב אבא הלל וסמיכות לתחנת הרכבת 

הקלה.

נשיא ה'מועצת' הרגיע 
"יהיו בשורות טובות"

בבר מצוה ליד ימינו: 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי 
הניתן ב’מעיני הישועה’ ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

המנתחים הבריאטריים 
הבכירים לשירותכם 

במימון מלא של קופות החולים
 

השמנת יתר קיצונית נחשבת בשנים האחרונות למחלה לכל דבר ובמרכז הרפואי 
קיבה,  קיצורי  בניתוחי  ביותר  הטוב  השירות  להנגשת  מתגייסים  הישועה’  ‘מעיני 
מרפאה  גם  כוללת  היחידה  נוסף.  תשלום  וללא  הציבורית  הרפואה  במסגרת 

מייעצת, וועדה בריאטרית ומרפאת מעקב. 

לוועדה הבריאטרית ניתן לקבוע תור במוקד זימון תורים: 03-5771188 
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 03-5775473
tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

bariatric@mhmc.co.il :או במייל

יתרבח ןויוושל דרשמה תכימתב

כנס מיצוי זכויות לניצולי שואה
בני ברק והסביבה  |  יום חמישי כ"ח בכסלו, 6.12.18 

אולמי וגשל רח' מלצר 13 בני ברק

רישום לכנס בטל': 
03-6552461

 9:30-10:00   - התכנסות וכיבוד קל
 10:00-11:00 - דוכני מיצוי זכויות - המשרד לשוויון חברתי, הרשות לזכויות 
ניצולי השואה, הקרן לרווחת נפגעי השואה, עמך, יעוץ וייצוג 

משפטי לניצולי שואה, משרד המשפטים, אלה ועוד.
11:00-11:10  - דברי פתיחה - אבי רוזנטל, מנכ"ל מרכז הארגונים 

11:10-11:20  - דברי ברכה  - הרב דוד סקולסקי, מנכ"ל גנזך קידוש השם
11:20-11:45  - הרצאה – עו"ד אודי מוזס - יועץ משפטי, ועידת התביעות ישראל 
11:45-12:45  - אומנות בשירה - יענקי רובין ויענקי דסקל - על הניסים ועל הגבורות 

12:45-13:15  - דוכני מיצוי זכויות - המשך

 על סדר היום:



הביטוח הלאומי שמח לבשר לכם, מקבלי 
קצבת סיעוד ובני המשפחה, שמנובמבר 2018 

חלים השיפורים הבאים בקצבת הסיעוד:

קצבת הסיעוד 
המשופרת

יוצאת לדרך!

הביטוח הלאומי
לצדך, ברגעים החשובים של החיים

*6050�www.btl.gov.il

איך בוחרים?
 בימים אלה נשלח לביתכם מכתב אישי ובו מידע על רמת הזכאות שנקבעה
לכם, ועל אפשרויות הבחירה שלכם במסגרת השיפורים בקצבת הסיעוד.

לרשותכם 3 אפשרויות לבצע את הבחירה:
 באמצעות הטופס שצורף למכתב האישי  במוקד הטלפוני 2637* 
סל שירותים בסיעוד" "בחירת  באתר הביטוח הלאומי במחשבון   
מידע מפורט על הקצבה המשופרת תוכלו למצוא באתר הביטוח הלאומי.

הקצבה תשולם מעתה לפי 6 רמות זכאות
 )ולא 3 כפי שהיה עד כה(, כדי להתאים באופן מיטבי

את שעות הסיעוד למצב התפקודי של מקבל הקצבה.

שעות הסיעוד הוגדלו
בעיקר למקבלי הקצבה ברמות הזכאות הגבוהות.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 1 )הנמוכה ביותר(
יוכלו לבחור לקבל קצבה בכסף בסך 1,407 ₪.

מי שנקבעה להם רמת זכאות 2 עד 6
 יוכלו לבחור לקבל חלק מהקצבה בכסף שתשולם ישירות 
 לחשבון הבנק שלהם, ואת שאר הקצבה לקבל בשירותים

 מסל השירותים הכולל: טיפול אישי בבית, ביקור במרכזי יום,
קבלת לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה.

 מי שמעסיק מטפל צמוד 
יכול לקבל קצבה בכסף.
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מאת: עוזי ברק

בד"ה: בערב שבת קודש, נפטרה בבית החולים 
האישה  קשה  מחלה  לאחר  השומר  בתל  שיבא 
ע"ה,  צביאלי  יהודית  מרת  המחנכת  החשובה, 
בית  רב  צביאלי,  צבי  רבי  הגאון  יבלחט"א  אשת 
כולל  ומראשי  ברק  בבני  אברהם'  'בית  הכנסת 

'נחלת משה'.
במשך  הקשה  מהמחלה  סבלה  ע"ה  המנוחה 
שנה וחצי, בת 74 הייתה בפטירתה. במשך שנים 
יעקב  בית  הספר  בבית  כמחנכת  שימשה  רבות 
אוליפנט בתל אביב, שם העמידה תלמידות רבות 
לפנסיה,  שיצאה  לאחר  שמים.  ויראת  בתורה 
שיעורים  למסור  הספר  בית  אל  להגיע  המשיכה 

בהתנדבות מלאה.
בבעלה  ותמכה  עמדה  שנים  עשרות  במשך 
שיעורים  למסור  שיוכל  מנת  על  צביאלי,  הגר"צ 

ולהנהיג את קהל עדתו ולמסור שיעורים.
גרוסברד  ברכה  מרת  בתה  את  שיכלה  בחייה 
בשנת  ונפטרה  הקשה  במחלה  שחלתה  ע"ה, 

תשע"ד 
הלווייתה  מבורך,  ישרים  דור  אחריה  הותירה 
ברחוב  מביתה  ויצאה  שבת  במוצאי  התקיימה 
יהודה הלוי 21 בב"ב אל בית העלמין פוניבז' בבני 
ברק בהשתתפות קהל רב מבני משפחתה ותלמידי 

בעלה. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

החצבת,  מחלת  נגד  פעמיים  שחוסנה  רופאה 
נדבקה מילד מטופל שחלה במחלה. הילד החולה 
חולים  קופת  במרפאת  החולף  בשבוע  ביקר 
לאומית בבני ברק, ולאחר ביקורו החלו להופיע 
אצל הרופאה חום ותסמינים נוספים שאופייניים 

למחלת החצבת.
בחצבת,  כחולה  אובחנה  שהרופאה  לאחר 
יצרו קשר עם כל מבוטח שהיה במגע  בלאומית 
החולה,  הילד  ביקור  מאז  הרופאה  עם  אפשרי 
וביום  מונע,  טיפול  ולקבל  להגיע  להם  וקראו 
שישי  וביום  ברק  בבני  במרפאה  חיסנו  חמישי 
בתחנות טיפות חלב סדר גודל של אלפי מבוטחים 

בקופה.
בתגובה:  נמסר  לאומית  חולים  מקופת 
בבני  הקופה  בסניף  העובדת  ברופאה  "מדובר 
וככל  חצבת  כנגד  פעמיים  חוסנה  הרופאה  ברק. 
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רופאה מבני ברק נדבקה בחצבת - 
אלפים נקראו להיבדק

המחנכת יהודית 
צביאלי ע"ה

בשישי נפטרה המחנכת מרת יהודית צביאלי 
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בהלה בעיר לאחר שרופאה נדבקה מילד חולה שביקר במרפאת קופת חולים לאומית ולאחר מכן החלו להופיע אצל הרופאה חום ותסמינים נוספים 
שאופייניים למחלה • בעקבות המקרה, אלפי מבוטחים חוסנו

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    

כל המוצרים במחירים הזולים ביותר

וגם תווים בשווי מאות שקלים במתנה!

מקרר 
האייר
4 דלתות

ל-36 חודשים

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים
3327

97

50 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'

תנור
משולב גז

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪ 500+ 
תווים מתנה

מקרר
DF 450 

ל-36 חודשים
רק ב-44

₪ 400+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים
47

תנור משולב גז
אלקטרה - ג'ק פוינט
דו תאי

רק ב-

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪

₪

₪

₪

₪₪

₪

83 רק ב-

הפוך

מקרר 
בלומברג

< מקרר סמסונג
   כולל משמרת שבת
 < מכונת כביסה

   אלקטרולוקס 7 ק"ג
< תנור דו תאי מהדרין 

< מקרר שארפ
   4 דלתות

 < מכונת כביסה
   קונסטרוקטה 8 ק"ג

< תנור דו תאי דלונגי 

חבילה

חבילה 1 2 
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
180₪

ל-36 חודשים

< מקרר שארפ
   500 ליטר

 < מכונת כביסה
   בוש 7 ק"ג

< תנור דו תאי מהדרין 

₪
ל-36 חודשים
177

רק ב-רק ב-רק ב-

263

הזהבחבילת

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוג':

ל-36 חודשים
38

₪1390

₪1590 ₪3490 ₪2990₪1690

₪990 ₪1790 ₪1190

מייבש כביסה
8 ק"ג תוף נירוסטה
חיישנים

רק ב-

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪

רק -

רק - רק - רק -רק -

רק - רק - רק -

תווי קנייה
במתנה!

רק ב'שיא החשמל' חבילות נדוניה שוות במיוחד!

₪9490 ₪6490 ₪6390
רק - רק - רק -



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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום 

חזקי פרקש
050-7691234

מירי שבתאי
050-8737199

ב-
בני ברק

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים | מכירת שטחי פרסום
ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות

דרישות: ניסיון במכירות - חובה | יכולת ניהול משא ומתן
נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה | יחסי אנוש מצויינים - חובה

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו“ח למייל |

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.



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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בני ברק י"ג כסלו תעש"ט 1221/11/18 14

יורק  מניו  טיסה  על  שעלה  מתוסכל  נוסע  כמו 
לנתב"ג ומצא עצמו נוחת בעל כורחו ברומא, בלי 
החינוך  שר  התייצב   – לשבת  ותזונה  לדרך  צידה 
מילים.  מצא  ולא  האומה  עיני  מול  בנט  נפתלי 
ההתעצמות  על  מדבר  ארוכים  ימים  שבמשך  השר 
המסכים  על  נראה  החמאס,  ארגון  מול  הנדרשת 
מול  לעמוד  שמאולץ  הטרור  ארגון  של  שבוי  כמו 
המצלמה ולהעביר מסר למשפחה החרדה. כמקובל 
דבר.  משקף  לא  המלל  הזה,  מהסוג  קיצון  במצבי 
כדי לקבל את המסר הנכון, יש להתעלם מהטקסט 

ולהתבונן בשפת הפנים של הדובר.
ושקד  בנט  התכנסו  לשני,  ראשון  שבין  בלילה 
לנסות  כדי  מקורבים  של  מצומצם  חוג  עם  ביחד 
להם  שטמן  המוקשים  את  ולנטרל 
שר הביטחון הנכנס בנימין נתניהו. 
מנאום של ביבי, כמו מהופעה של 
החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט 
ערב  באף  להתעלם  אפשר  אי   –
שלא  דומה  הזאת  בפעם  אך  נתון, 
כאלה  גם  אלא  הז'אנר,  חובבי  רק 
שאינם מסוגלים לסבול בדרך כלל 
את הטון והניגון, הסכימו שמדובר 
שראינו  הטובות  ההופעות  באחת 
מרב-האמן הזה בשנים האחרונות.

הנימים  כל  על  פרט  ביבי 
הרזומה  את  כשתיאר  הנכונים, 
מבלי  וזאת  שלו  האישי  הביטחוני 
עצמו.  בעיני  המועמד  את  להזכיר 
 – ניכר  גופו  שפת  של  במימיקה 
שלא מדובר רק בנאום מקדים לזה 
משמעותי  ברגע  אלא  בנט,  של 
עבורו. את הקדנציה הוא עוד עשוי 
גוריון  בן  את  עוקף  כשהוא  לסיים 
המצטברת  הכהונה  תקופת  במשך 
בן- שילוב  בעוד  משמש  כשהוא  כראש-ממשלה, 

ביטחון  ושר  כראש-ממשלה  היסטורי,  גוריוני 
באותה חליפה.  

כשבנט הסתער על גשר הקריה בתל-אביב בואכה 
והנסיבות  הסיבות  כל  את  לו  היו  הביטחון,  משרד 
התנועה  על  יתבונן  הוא  התהליך  שבסוף  לחשוב 
באיילון ממרומי הקומה ה-14, בה ממוקמת לשכת 
שר הביטחון בקריה. מהיום בו נכנס לכנסת כיו"ר 
המפד"ל המתחדשת, הצליח בנט להכניע את נתניהו 
הראשונים  בימיו  קואליציוני.  עימות  בכל  כמעט 
וכפה  ללפיד  חבר  בנט  הקודמת,  בקדנציה  בכנסת, 
בניגוד  נטולת חרדים,  נתניהו הקמת קואליציה  על 
בנט  הנוכחית,  זו  שלו,  השנייה  בקדנציה  לרצונו. 
הצליח להפוך את הקערה על פיה כשלמרות נהירת 
בידיו  עלה  הליכוד,  לכיוון  היהודי  הבית  מצביעי 
לכפות על נתניהו את העברת תיק המשפטים לידי 

הבית היהודי. 
את  איגף  הוא  הנוכחית  הקדנציה  במהלך  גם 
העיר  הרחבת  כמו  תהליכים  ועיכב  מימין  נתניהו 
לבנון  במלחמת  כמו  מחבלים.  ושחרור  קלקיליה 
השנייה, שבנט אוהב להזכיר את המחדלים שנעשו 
במהלכה, בנט שגה כשנתפס לקונספציה ולא בחן 
שגרתית,  ולא  יצירתית  בחשיבה  הקרב  שדה  את 

לפני שעלה להתקפה.
אחד מראשי מפלגות הקואליציה שישב השבוע 
לשיחת תחזוק, שמע ממקור ראשון כיצד נוטרל בנט 
שלב אחר שלב. נתניהו נתן לבנט להבין כי אם יעלה 
בידיו לייצב את הקואליציה, בכוונתו לתת לבנט את 
התיק הנחשק. כתוצאה מכך הופיע בנט בתקשורת 
והתמקד בדרישתו לקבלת תיק הביטחון – כך סנדל 
בנט את עצמו בדרישה אחת ויחידה לקבלת הג'וב 

הנחשק בקריה.
נתן  כבר  שביבי  לחבר'ה  לספר  רץ  בנט  בעוד 
את ברכתו, דאג נתניהו לאגף את בנט בקרב ראשי 
שדרישותיו   – כחלון  מול  ובעיקר  המפלגות, 
השוטרים.  פנסיית  בהעברת  הסתכמו  הביטחוניות 
שנותרו  הסרוגים  הגורמים  כל  פעלו   – במקביל 
מול  מדינה  לעדי  הפכו  ולא  נתניהו  של  בסביבתו 
הנהגת ה'בייס' של הציונות הדתית, כשהם מחדירים 
הטעות  על  לחזור  עומד  בנט  שלפיו  הנרטיב  את 
ב-92'  שהפילו  העצני  ואליקים  נאמן  יובל  של 
המפד"ל  לא  רבין.  את  וקיבלו  שמיר,  ממשלת  את 

החדשה, אלא התחיה הישנה.
כשבנט הבין שלוחם הסיירת הוותיק ממנו איגף 
אותו מכל הכיוונים, לא נותרה בידיו הברירה אלא 
עוד  בנט  כניעה.  על  ולהכריז  הנשק  את  להניח 

ימקד את האש – לא באיווט  ואילך  ומעתה  ינקום 
מתכוון  לא  מצדו,  ביבי  בנתניהו.  ישירות  אלא 
לתת למושכות להישמט מידיו ומתכוון לקבוע את 
למרבה  מבחינתו.  הנכון  בעיתוי  הבחירות  תאריך 
שהפכה  ליברמן  של  ההתפטרות  דווקא  האירוניה, 
לידיו  משחקת   ,61 לממשלת  הקואליציה  את 
בעיתוי  הבחירות  מועד  את  לקבוע  לו  ומאפשרת 
ישרור  והשקט  יבוא  כשהשלום  למדינה.  הנכון 
במגרש  אלא  הביטחונית-מדינית  בזירה  ולא   –

הפוליטי, בין ביבי לבוחריו. 

סולם יעקב
בשעה שהשר אורי אריאל סגר בתחושת בלבול 
עם הפקת תכנית רדיו ישראלית על עלייתו לשידור 
הצפויה  ההתפטרות  על  לדבר  כדי  המחרת  בבוקר 
חובש  ח"כ  יצועו  על  עלה  היהודי,  הבית  יו"ר  של 
הקרובה  מסביבתה  מישהו  שלווה.  בתחושת  כיפה 
של השרה איילת שקד גילה את אוזנו של יעקב אשר 
כבר בחצות ליל שבין ראשון לשני שמושבו בכנסת 

מובטח לעת עתה. 
שר  סגן  של  הנורווגית  על המשבצת  יושב  אשר 
מתפטר,  היה  ובנט  ובמידה  פרוש  מאיר  החינוך 
סגנותו של פרוש הייתה פוקעת מעצמה ויו"ר סיעת 
כח"כ  לכהן  אוטומטית  חוזר  היה  אמונים  שלומי 

בכנסת ישראל – על חשבון יעקב אשר. 
לסולם  הפכה  העץ  מצמרת  בנט  של  הנפילה 
הח"כ שתפקידו  את   – שעניין  מה  אך  אשר,  יעקב 
נשמר כמו את חבריו – היה שלומו של חוק הגיוס 
חוק  להעברת  בג"ץ  שקצב  המועד  פקיעת  לנוכח 
הגראי"ל  מרן  פטירת  )יום  כסלו  בכ"ד  מתוקן 
מתפזרת  הייתה  הכנסת  אם  זצ"ל(.  שטיינמן 
לכוננות  נכנסת  הייתה  הפוליטית  והמערכת 
בבקשת  לבג"ץ  פונה  הייתה  הפרקליטות  בחירות, 
ארכה עד למועד שאחרי הרכבת הממשלה הבאה. 
מזרזת  כנה,  על  הממשלה  של  היוותרותה  דווקא 
החדשה,  המציאות  לנוכח  הצפויה.  ההכרעה  את 
לקבל  לה  שתאפשר  רצינית  עילה  אין  לממשלה 
שכבר  זו  על  נוספת   – משמעותית  ארכה  מבג"ץ 

ניתנה.
מהצד  מרומזות  האשמות  נשמעו  שעבר  בשבוע 
החרדי נגד שר הביטחון שקיבל את מלוא הנדוניה 
החרדית  לכלה  וברח   – בירושלים  מלא  סידור   –
את  מצייר  הזה,  התיאור  לחופה.  כניסתו  לפני  רגע 
ייתכן  צבעוניים.  מדי  יותר  חתונה  בצבעי  האירוע 
שינוי  להעביר  מצליח  היה  ביטחון  כשר  שליברמן 
להודות  צריך  האמת  למען  אך  בחקיקה,  אות  של 
האירוסין  בתקופת  עשה  כבר  שלו  את   – שאיווט 

שקדמה לחתונה.
לייחל  יכולים  היו  לא  החרדים  הכנסת  חברי 

גיוס קואליציוני

שר הביטחון 
המתפטר סומן 
כמי שקיבל את 
הנדוניה – סידור מלא 
בירושלים – וברח רגע 
לפני כניסתו לחופה. 
האמת היא שאיווט 
את שלו כבר עשה 
בתקופת האירוסין 
שקדמה לחתונה

צוואת רבי 
מנחם. 
סגן שר החינוך 
מאיר פרוש

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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לנוסחה טובה יותר מזו שהונחה על השולחן – ולא 
מהם  כמה  הביטחון.  משרד  ידי  על  אלא  ידם  על 
היו מעורבים באופן פעיל במגעים מול משרד  אף 
אבוחצירא  אבי  הלשכה  ראש  ומול   – הביטחון 
שקנה את עולמו בשתי שנות ישיבתו בקריה. ערב 
הנחת תזכיר הצעת החוק על השולחן, העידו כאן 
טוב  החוק  כי  ראשון  ממקור  מחברי-הכנסת  כמה 
וציינו במידה  ליהודים. בסביבתו של ליברמן שבו 
אף  נשחטה  לא  הזאת  שבהצעה  צדק,  של  רבה 
מבלי  כמובן,  נאמר  זה  וכל  חרדית.  ציפור-נפש 
 - התורה  גדולי  מועצות  שבין  למחלוקת  להיכנס 
בנוגע לשאלה האם על החרדים לתמוך פוזיטיבית 

בחקיקה.
שלו  את  שליברמן  בכך  ספק  היה  למישהו  אם 
שר  מרן  בבית  השבוע  ביקורו  בא   – עשה  כבר 
התורה הגר"ח קנייבסקי, והוכיח שלפחות מבחינת 
חברי-הכנסת של דגל התורה, איווט כבר תרם את 
חובו לחברה )החרדית(. אין מדקדקין בשינוי אות 
אות  לכתוב  כבוד  אחר  שמתכבד  מי  עם  בחקיקה, 

בספר התורה. 

גרסת פרוש
לא נאומי הניצחון של גפני במופעי הניצחון של 
דגל התורה – הוציאו השבוע מהכלים את סגן שר 
החינוך מאיר פרוש. אחרי שבוע של התנזרות יזומה 
בראיון  שתיקה  לשבור  החליט  פרוש  מראיונות, 
יש  כי  ששמע  אחרי  רק  ברמה,  בקול  זיגמן  לנועם 
מי שמבקש להפוך אותו לסגן שר לעזאזל ולהצביע 

עליו כגורם המעכב את העברת חוק הגיוס. 
המתפצלת,  התורה  ביהדות  הטובים  החברים 
אפשר  שאי  דרישה  הצבת  לפרוש  השבוע  ייחסו 
שלא לסרב לה. פרוש - כך סיפרו החברים - מבקש 
לא  שנים  חמש  בעוד  אם  גם  ולפיו  סעיף  להכליל 
תהיה עמידה ביעדים, יוגדר בחוק יעד של העברת 
חקיקה במהלך שנים עשר החודשים שלאחר מכן, 
בדרך שתאפשר ללומדי התורה להוסיף ולשקוד על 
תלמודם – ברוח החלטת מועצת גדולי התורה של 

אגודה.

בשדה הפוליטי שנזרעה השבוע מוקשים חדשים 
על ידי השותפים, הוצגה הדרישה הזאת כעוד פצצת 
כשפרוש  הממשלתית.  למרכבה  שמוצמדת  גחון 
בבוקרו  להתקפה  לעלות  החליט  הוא  כך  על  שמע 
של יום. בשעות אחר הצהריים של יום שני הוא ישב 
בלשכתו וביקש לחדד את עמדתו. פרוש הזכיר כי 
"אבי  אב:  מבית  ועומד  מצווה  הוא  הזאת  בסוגיה 
הרב מנחם ז"ל ציין בצוואתו שתי סוגיות מרכזיות. 
את השמירה על מעמד בני הישיבות וחיזוק החינוך 
והקשר שנותק עם  העצמאי". על החינוך העצמאי 
דגל התורה שכבשה את המעוז ביחד עמו והשתלטה 
עליו לבדה, דובר עד לזרא ועוד ידובר. בשבוע הזה, 

הבה ונעסוק בלומדי התורה.
יו"ר  בלשכת  אחדים  ימים  לפני  ישב  פרוש 
היועמ"ש  עם  ביחד  אמסלם  דודי  הקואליציה 
נוספת  פגישה  אופיר.  איתי  הביטחון  משרד  של 
שתוכננה להשבוע נדחתה בעיצומה של סערת תיק 
הביטחון והחשש מהפלת הממשלה. פרוש מעריך 
כלשונו  החוק  את  להעביר  ניסיון  ייעשה  שאם 
שהמועצת  הרי  אגודה,  שדורשת  השינויים  בלי 
אגודת  ישיבת  המשך  את  תאפשר  לא  האגודאית 

ישראל בממשלה.
שאלתי אותו האם האלטרנטיבה של אי העברת 
חוק אינה גרועה יותר לגורל בני הישיבות ולמעמד 
המועד  פקיעת  עם  התורה.  מוסדות  של  החוקי 
עצמם  ימצאו   – ימים  בעוד שבועיים  בג"ץ  שקצב 
בני הישיבות ללא מעמד חוקי, מה שיגרור עתירה 

מיידית להפסקת תקצוב הישיבות. 
וגם  פרוש  השיב  אימים",  עלינו  יהלכו  "שלא 
את  מצאנו   2012 בשנת  גם  "הרי  להסביר,  מיהר 
הנושא  שבמהלכה  ארוכה  תקופה  במשך  עצמנו 
את הבהלה שאוחזת בכמה  גם  בחוק.  מוסדר  אינו 
החוק  את  הרי  להבין.  מתקשה  אני  מהחברים 
בשתי  אימץ  לפיד   – ניסח  ביטחון  כשר  שאיווט 
יקרה  מכל  הגרוע  אם  שגם  היא  המשמעות  ידיים. 
ותקום חלילה ממשלה ללא חרדים, לא יעבור חוק 
גרוע יותר מהנוסח שכבר יש עליו הסכמה של לפיד 
הדרישות  עם  גם  אחד  בקנה  עולה  והוא  ואיווט 

המקצועיות של משרד הביטחון".
נמצא   – הקרובה  בתקופה  יעבור  לא  החוק  אם 
של  צפויה  והחלטה  מהירה  עתירה  מול  עצמנו 
בג"ץ, שמפעם לפעם מקצר את טווח הזמנים שבין 

העתירה להחלטה, אמרתי.
נלך  אם  גם  "הרי  פרוש,  השיב  מה?",  "ואז 
לתרחיש הגרוע ביותר ונניח שלא תעבור בקדנציה 
הנוכחית שום חקיקה ותוגש עתירה. וגם אם בג"ץ 
תוך כמה חודשים  נגדנו  ימהר לפסוק  כדרכו  שלא 
והממשלה תמהר להעביר חקיקה בלי תיאום – הרי 
גם אז לא יעבור חוק גרוע יותר מזה שמוסכם כיום 
משה  רבי  לגאון  בשעתו  השבתי  ואיווט.  לפיד  על 

המהלך  מה  ששאל  הירש  הלל 
הרי  ואמרתי:  הגיוס,  בחוק  שלנו 
לנו,  יש  כבר   – לנו  שיש  מה  את 
להעביר  ולרוץ  למהר  למה  אז 
בשנת  שינוי  שום  בלי  כזה  חוק 
למשוך  לנסות  לא  למה  בחירות? 
הקרובות  הבחירות  אחרי  עד  זמן 
זמן?  של  עניין  מקרה  בכל  שהן 
יישאר  החוק  גרוע  הכי  במקרה 
כפי שהוא, אבל בתחילת קדנציה 
תהיה לנו אפשרות לנסות ולהכליל 

בו כמה שינויים לטובה".
מכך  חושש  אינך  האם 
 – כיום  מחקיקה  שהימנעות 
מערכת  במוקד  הגיוס  את  תעמיד 

הבחירות הקרובה, שאלתי.
השיב  הנכון",  הוא  "ההיפך 
פרוש, "דווקא אם יעבור כיום חוק 
מתוקן – לפיד ינהל על זה קמפיין. 
לעומת זאת, אם לא תהיה חקיקה 

לפני הבחירות – הוא לא יוכל לטעון דבר נגד ראש 
הממשלה שמצהיר כיום שהוא בעד העברת החוק 

במתכונתו". 
האגודאית  המועצת  הורתה  תעשה,  ואל  שב 
הגיוס,  שבסוגיית  מאוד  ייתכן  שעבר.  בשבוע 

ההוראה תיושם כלשונה.

גיוס קואליציוני

"הרי לא יעבור חוק 
גרוע מזה שמוסכם 
על לפיד ואיווט אז 

למה למהר?", השיב 
פרוש לגרמ"ה הירש. 

שב ואל תעשה, 
הורתה המועצת. 

ייתכן מאוד שבסוגיית 
הגיוס, ההוראה 
תיושם כלשונה

אות בספר התורה. אביגדור ליברמן יוצא מבית מרן הגר"ח קנייבסקי, השבוע
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

לון
אשק למרות המתיחות: ש"ס מצטרפת לקואליציית המנצח

ראש העיר הנבחר תומר גלאם, מקורבו של הגר"י ברדא ומחוגי 'יחד', חתם על הסכם קואליציוני עם ש"ס • אבירות של מנצחים או 'דיל' מתבקש, האם 
יש הסכמים חשאיים על רבנות העיר ואיך יחזיק יו"ר הסיעה בתפקיד רב מועצה וסגן ראש העיר? • וגם: ש"ס מתכוונת לערער על איבוד המנדט הרביעי

מאת: ישראל פריי

בתום מערכת בחירות סוערת ועל רקע איבה פוליטית בין ש"ס 
לבין 'יחד' של אלי ישי, מציגה אשקלון חזית אחידה: ראש העיר 
מהדמויות  ברדא,  הגר"י  של  אמונו  איש  גלאם,  תומר  הנבחר 
הרוחניות הבולטות בחוגי 'יחד', הזמין את חברי המועצה מסיעת 
ש"ס לקואליציה העירונית, חרף היותם אופוזיציה במועצת העיר 
בבחירות  תמיכה  בו  מלהביע  שנמנעו  ולמרות  בראשותו  היוצאת 
לראשות. ברקע: ניסיון להקים קואליציה מקיר לקיר שאולי תמנע 

את הבחירות הבאות ושאלת רבנות העיר המיותמת.
בפער של מאות קולות בודדים, הצליח תומר גלאם, ראש העיר 
בפועל בחצי שנה אחרונה ומי שהיה נציגו של הרב בדרא ונתמך 
על ידי 'כולנו', לגבור על ראש העיר לשעבר איתמר שמעוני ולקחת 
זכתה  מאוחדת'  'אשקלון  גלאם,  של  סיעתו  העיר.  ראשות  את 

בשלושה מושבים במועצת העיר.
בזירה הדתית, נרשמו דרמות רבות, כאשר סיעת ש"ס, שהחזיקה 
'יהדות התורה'  עם  היוצאת בשלשה מנדטים, התאחדה  במועצה 
הלכו  הבחירות,  בליל  משותפת.  לריצה  אחד,  במנדט  שהחזיקה 
אך  מנדטים,  בארבעה  זכו  שהם  בידיעה  לישון  הסיעות  ראשי 
למרבה האכזבה, עם ספירת קולות החיילים, התברר שחסרים להם 
14 קולות בכדי לזכות במנדט הרביעי ובכך, לא זו בלבד שהמפלגה 
המשותפת לא הגדילה את כוחה, אלא שהיא ירדה במנדט. יצוין 
אופטימיות  ומביעים  התוצאות  על  לערער  מתכוונים  בש"ס  כי 

ביכולתם החוקית להחזיר להם את המנדט הרביעי.
למרות שבאופן רשמי גלאם לא רץ על הטיקט של 'יחד' ואף לא 
ברשימה תורנית מובהקת כפי שהיה בבחירות קודמות, האיבה בין 
ש"ס המקומית לבין המפלגה והמועמד לראשות שנתמכו על ידי 
וליוו את המערכת הציבורית  גלויים  היו  ברדא,  יצחק  רבי  הגאון 
הגדר  על  ישבה  הרשמית  לראשות, ש"ס  התמיכה  בשאלת  בעיר. 
ולא תמכה באי מי מהמועמדים, אלא שלגרסת אנשי גלאם, בשיחות 
פנימיות ובכינוסי פעילים – דחקה ש"ס במצביעיה לתמוך דווקא 

בשמעוני. בש"ס מכחישים וטוענים כי לא התערבו וכי מצביעיהם 
התחלקו בתמיכתם בין שני המועמדים המובילים.

כך או אחרת, הצלחתו של תומר גלאם בבחירות, עלולה הייתה 
להותיר את ש"ס בשממת האופוזיציה, אלא שהשבוע, לאחר משא 
ומתן קצר, הוכנסו שלשת נציגי הסיעה לקואליציה העירונית. יו"ר 
אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  רב  אביטן,  יעקב  הרב  הרשימה 
ימונה לסגן ראש העיר )בשכר( וחברי שס"ג יזכו לתיקים נכבדים 

ולחלק משמעותי בעשייה העירונית.
בסביבתו של ראש העיר הנבחר רואים בצעד נדיבות של מנצחים, 
ואומרים כי מדובר בהנחיה ישירה של הרב ברדא, שבחזונו רוצה 
קואליציה  להקים  ושואף  עתידית  בחירות  טלטלת  מהעיר  למנוע 
מקיר לקיר עם קונצנזוס עירוני, שיביאו עד כדי ביטול הבחירות 

ב-15 השנים הקרובות.
הפוליטיקה  בחלל  שמרחפות  המרכזיות  הסוגיות  אחת 
שנים  כשלש  לפני  העיר.  רבני  מינוי  שאלת  היא  האשקלונית 

העיר,  רבני  שני  לעולמם  הלכו  סמוך,  זמן  ובפרק 
האשכנזי והספרדי, ומאז טרם מונה להם מחליף. בחצר הרב ברדא 
רואים כמובן מאליו את מינויו לתפקיד, מאידך, בש"ס הארצית, 
המחזיקה במשרד הדתות, רחוקים מלזרום עם רעיון שכזה, מה גם 
שנציגם הבכיר במועצת העיר הוא בעצמו רב בישראל, שהיה שמח 
לתפקיד. על פי הטענות, הכניסה הנוכחית של ש"ס למועצת העיר 
טומנת בחובה הסכמות בסוגיה רגישה זו, אך הצדדים מכחישים 

את העניין בכל תוקף.
יו"ר ש"ס אשקלון הרב יעקב  'קו עיתונות', מסרב  בשיחה עם 
אביטן למצוא משמעויות גדולות בחיבור הקואליציוני ואומר כי 
אך זה מתבקש. "אנחנו ישבנו על הגדר, לא הכרענו במי לתמוך, 
קיבלנו  לתומר.  חלק  לשמעוני  הצביעו  שלנו  מהמצביעים  חלק 
7,400 קולות בזמן שהרשימה של גלאם קיבלה 5,800 קולות, אין 
סיעה בעיר שקיבלה יותר קולות מאיתנו, אי אפשר להשאיר ציבור 

גדול כזה מאחור".
אפשר. במועצת העיר היוצאת ישבתם באופוזיציה.

הציבור  עכשיו  אחרות,  סיטואציות  היו  כי  באופוזיציה  "היינו 
אמר את דברו, תומר נבחר, בסוף אנחנו עם ישראל, עם אחד. תומר 
מקבל אהדה ציבורית מהציבור שתמך בנו, מקבל שותפים ישרים 
והגונים שעובדים, אנחנו מקבלים להיות עבדים של הציבור, חלק 
בושה  לא  זו  שלנו,  למגזר  וחלק  הכללי  הציבור  למען  מהדברים 

להשוות את הציבור שלנו לכולם".
יאלץ לעזוב את תפקידו כרב מועצה  עם קבלת הסגנות, הרב 

אזורית חוף אשקלון?
"רבנות לא עוזבים, נהיה ברבנות וה' יעזור".

אין בעיה להחזיק בשני תפקידים?
היה  כן  זה  אשקלון  בכל  וטיפלתי  אשקלון  בחוף  "וכשהייתי 

בסדר? לא. אז גם עכשיו לא. יהיה בסדר".

טירת הכרמל בגלל יריבות פנימית: המועמד החרדי פספס את הראשות
יו"ר ש"ס כפיר עובדיה, היה רגע מלהפוך לראש עיריית טירת הכרמל, כעת, אנשיו מפנים אצבע מאשימה למפלגה תורנית חדשה בראשות הרב הירושלמי • הגאון 

רבי יחיאל מיכל שטרן: "הם פרסמו שהעיר לא תיסגר בשבת, זה מתאים למר"צ לא לש"ס, גם בשביל בחירות לא קורעים את הקב"ה"

מאת: ישראל פריי

בלב  אך  ההתרחשויות  מזירת  רחוקה  צפונית  בעיר  שם,  אי 
ש"ס  יו"ר  היסטוריה.  ונרשמה  כמעט  מואצת,  התפתחות  תנופת 
המקומית התמודד בבחירות על ראשות העיר הלא חרדית והצליח 
להעפיל לסיבוב שני מול ראש העיר המכהן ונציג מפלגת השלטון 
עובדיה  כפיר  הפסיד  קולות,   758 של  בפער  לבסוף,  'הליכוד'. 
למערכה  ציפיתם  ואם  נוספת.  לקדנציה  שימשיך  טל,  לאריה 
על  רשום  הצרוב  ההפסד  הכרמל,  בטירת  שגם  מסתבר  סולידית, 

פילוג פנים-חרדי, שעלה בסיכוי הזכייה של מועמד חרדי.
ההצלחות  לאחת  נחשבה  הכרמל  בטירת  ש"ס  סיעת 
של  שנים  אחרי  האחרונות.  בשנים  ש"ס  של  המוניציפאליות 
דשדוש עם נציג אחד במועצת העיר ועל בסיס גרעין של עשרות 
עד מאות משפחות, הצליחה התנועה להגדיל את כוחה בבחירות 
קודמות לשלשה מנדטים ולהפוך לסיעה הגדולה במועצת העיר, 

לצד סיעת 'הליכוד' של ראש העיר.
איש  עובדיה,  כפיר  הוא  המקומית  התנועה  בראש  שעומד  מי 
'שאגת  מוסדות  את  המחזיק  אלבז,  ראובן  רבי  הגאון  של  אמונו 
אריה'. לקראת הבחירות, החליטו בש"ס להריץ את כפיר עובדיה 
לראשות, רעיון שנראה תחילה מופרך אך אט אט קרם עור וגידים 

והפך לריאלי.
'חלב  לצד הקהילה הש"סית, פועל בטירת הכרמל כולל בשם 
הגאון  בראשות  העומדים  תורניים,  ומוסדות  ישיבה  לצד  חיטים' 
רבי יחיאל מיכל שטרן, רב שכונת עזרת תורה בירושלים, אחיינו 
חלקי  בכל  ספרים  כ-110  ומחבר  זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז  מרן  של 
את  ומנהיג  הכרמל  בטירת  השבוע  כל  משך  נמצא  הרב  התורה. 

מוסדות התורה והקירוב ביד רמה.
בשל  מתיחות  העת  כל  קיימת  ש"ס  לאנשי  הקהילה  אנשי  בין 
חיטים'  'חלב  אנשי  של  ההיצמדות  בשל  היתר  בין  סיבות,  שלל 
לראש העיר אריה טל, לעומת יחסיו הרעועים עם ש"ס. למעשה, 

הרעיון  בבסיס  גם  עמד  העיר  לראש  הכולל  אנשי  של  החיבור 
המקורי של ש"ס לרוץ לראשות.

להקים  שטרן  הרב  החליט  הבחירות  לקראת  תקדימי,  באופן 
'לב' שתתמודד למועצת העיר. בראשה העמיד את  רשימה בשם 
יאיר סיידה, סגן אלוף במיל' ואת שי אברבנאל, איש הייטק. בנוסף 
להרצת הרשימה, הביע הרב תמיכה מלאה ופעל לבחירת אריה טל 
לראשות. עם סגירת הקלפיות התייצבו יחסי הכוחות בין הצדדים 
2 מנדטים כל  קיבלו  וסיעת הרב שטרן  לכדי שוויון: סיעת ש"ס 

אחת.
עם  האחרונה  לישורת  מגיעים  וכשהם  השני  הסיבוב  בוא  עם 
את  לקבל  בש"ס  ציפו  חרדי,  עיר  ראש  להכנסת  טובים  סיכויים 
לדבריהם,  המתוחים.  היחסים  למרות  שטרן,  הרב  אנשי  תמיכת 
אנשי הרב אמרו להם לאורך הדרך כי במידה ואכן כפיר עובדיה 
בו. אלא שלבסוף, החליט  יתמכו  לסיבוב שני, הם  יצליח להגיע 
הרב שטרן שלא להתערב ולא להביע תמיכה באי מי מהמועמדים.

על  הרשמית  ההצהרה  למרות  המקומית,  בש"ס  גורם  לטענת 
"אנחנו  טל.  של  לטובתו  פעלו  'לב'  רשימת  אנשי  התערבות,  אי 

מאוכזבים  בעיקר  אבל  מרומים  מרגישים  גם  קשות,  בתחושות 
פספסנו  עין  צרות  שבגלל  חילוני,  עיר  ראש  העדיפו  שחרדים 
ירא שמים בראשות",  אפשרות לעשות היסטוריה ולהעמיד אדם 

אומר הגורם.
לאורך כל מערכת הבחירות  התנהלו בעיר קמפיינים סוערים, 
שבחלקם ניסו להסית נגד המועמד החרדי ולשסות את התושבים. 
התורני  בגידול  מתמיכתו  ציטוטים  עם  דרעי  אריה  של  תמונותיו 
המבורך בעיר, הוצגו בצורה מעוותת, ושימשו ככלי הפחדה בידי 
עובדיה  כפיר  הצהיר  ההסתה,  מפני  כהתגוננות  עובדיה.  מתנגדי 
כפייה  תהיה  לא  וכי  בשבת  פתוחה  תישאר  העיר  כי  בפרסומיו 

דתית, עובדה שעומדת בבסיס טענות הרב שטרן נגדו.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן: 
של  בכיוון  אני  בשני,  זה  את  תולה  הוא  מפסיד  כשאחד  "תמיד 
לאחד את הכל מחדש. הכעס היה על שאני אמרתי שבסיבוב השני 
אלך איתם, הבעיה היא שהם פרסמו והתחייבו לא לסגור את העיר 
בשבת, שבאזור החדש לא יהיה בית כנסת וכולל והיה אכפת לי 
מאד מזה. איך אנשים חרדים מפרסמים דברים כאלה? זה מתאים 
למר"צ לא לש"ס, גם למטרת בחירות – לא לוקחים את הקב"ה 
וקורעים אותו. לי יש כלל, מי שהולך נגד השבת – תמיד מפסיד".

עין,  לפעמים  מעלימים  ודגל  אגודה  "גם  מוסיף:  שטרן  הרב 
זה כאן בשקט, אבל כל הפרסומים  מילא אם הם היו עושים את 
האלה, ה' ישמור, זה הכי גרוע, יהודי דתי לא עושה דברים כאלה".

הגר"ח  מרן  התורה  שר  של  למעונו  עלה  הוא  הרב,  לדברי 
לא  "אני  תעשה'.  ואל  'שב  לו  הורה  המצב  שנוכח  קנייבסקי, 
פוליטיקאי", מוסיף הרב. "אני מבקש רק אידישקייט, כל המטרה 
את  לוקחים  לא  עושים,  לא  כאלה  דברים  אבל  קירוב,  זה  שלי 
השבת ומנגחים אותה". הרב מביע צער על המצב ומבטיח לעשות 

הכל לאיחוי הקרעים.

הרב שטרן עם ראש העיר אריה טל, מתוך סרטון התמיכה

תומר גלאם עם הגר"י ברדא



יורד גשם? לא יורד גשם? זה לא משנה, נכון, כל יום שיורד גשם זה יום של ברכה, אבל אחרי חמש שנים רצופות 
של בצורת קשה, הגשם שיורד לא מספיק, ישראל עומדת בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות 
הטבעיים ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות עלתה משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים 
לכסות את החוסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב! מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, 
כמו גם הגשם שיורד גרמו לכולנו להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק מלהיות כזה. גם בחורף, וגם 
כשיורד גשם, צריך לקחת אחריות ולחסוך במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה לזה ואין לנו מים לבזבז.

לוחצים על הידית הקטנה
בשירותים כשאפשר, וחוסכים

כ-18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

כ- 40 ליטר מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים כ- 60 ליטר

מים ביום

משקים את הגינה 5 דקות
פחות וחוסכים כ-200 ליטר מים

(לגינה בשטח 250 מ"ר)

גם בחורף: חייבים לצמצם את צריכת המים!

אין לנו מים לבזבז!
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אחרי קאמבק פוליטי מרשים וכשהוא בשיא כוחו הציבורי - חוזרת עננת 
החשדות הפליליים לרחף מעל ראשו של יו"ר ש"ס • במוקד החשדות: 
הלוואות של מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים ועסקאות נדל"ן בירושלים 

ובספסופה • וגם: ההשלכות הדרמטיות על ש"ס לקראת הבחירות

המשטרה ממליצה 
להעמיד את דרעי לדין

ישראל פריי

הלוואה של 200,000 ₪ שהוחזרה רק בחלקה, 
עסקאות נדל"ן בתוך המשפחה, העלמת רכוש 
מהצהרת הון ושיבוש הליכי משפט, הם חלק 
השר  ש"ס  יו"ר  נגד  החשדות  בבסיס  מרכזי 
לגיבוש  המשטרה  את  שהביאו  דרעי,  אריה 
נגדו.  אישום  כתב  להגשת  ראייתית  תשתית 
מנגד, חשדות כבדים שנחקרו על שוחד חמור 
אשתו,  של  לעמותות  הקשר  גם  כמו  וגניבה, 

הוסרו מעל הפרק.
והפך  מרשים  פוליטי  קאמבק  שעשה  דרעי, 
אחרי  לתפקידו  שחזר  בישראל  היחיד  לשר 
ריצוי עונש מאסר, חזר שוב לחדרי החקירות 
בלהב  חקירה  פתיחת  עם  שנים,  כשלש  לפני 
433 שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה 
בחשבונות בנק הקשורים בו ובבני משפחתו, 
והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים 
קודם  חלקם  דרעי,  למשפחת  עסקים  מאנשי 
לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו 
וחקירה  גלויה  סמויה,  חקירה  אחרי  לכנסת. 
של עשרות מעורבים, במאי 2017 הוזמן דרעי 

לחקירה באזהרה.
בסכומים  כספיות  בהעברות  עסקה  החקירה 
דרעי  לשר  שהועברו   ,₪ אלפי  מאות  של 
התשלומים,  במהות  שונים,  עסקים  מאנשי 
בעסקאות  עליהם;  הדיווח  ואופן  טיבם 
שמואל  בהר  דרעי  בבעלות  מגרשים  למכירת 
בספסופה;  מגרש  ברכישת  שאול;  ובגבעת 
ולמבקר  הכנסת  ליו"ר  השר  של  בהצהרות 
הון  בהצהרות  חסרים  בדיווחים  המדינה; 

לרשויות המס ועוד.
דרעי  שהשר  העובדה  חרף  המשטרה,  פי  על 
אחד  עם  לשוחח  שלא  מפורשות  נדרש 
המעורבים על הסוגיות שנחקרו והוזהר מפני 
בסמוך  מיד  אליו  פנה  הוא  ראיות,  שיבוש 
לסיום חקירתו ושוחח עמו על תוכן הדברים, 
ועל עדותו הצפויה במשטרה ורענן את זכרונו.
ראייתית  תשתית  ביססו  החקירה  ממצאי 
והפרת  מרמה  עבירת  לביצוע  דרעי  השר  נגד 
איש  של  בעניינו  להתנהלותו  באשר  אמונים 
עסקים בעת שכיהן כשר, וכן לביצוע עבירות 
ש"ח,  מיליוני  של  משמעותיים  בסכומים  מס 
ומסירת  משפט  מהלכי  שיבוש  הון,  הלבנת 
המדינה  למבקר  שקר(  )שבועת  כוזב  תצהיר 

וליו"ר הכנסת בנוגע לנכסיו והכנסותיו.
אחיו  נגד  ראייתית  תשתית  התבססה  בנוסף, 
דרעי  )מומו(  שלמה  עו"ד  ש"ס,  יו"ר  של 
המשמש כיום בתפקיד סגן יו"ר קק"ל, לביצוע 
עבירות מס בסכומים משמעותיים של מיליוני 
עבירות  לביצוע  חשד  התבסס  וכן  ש"ח, 
הלבנת הון ועבירות מס נגד חשודים נוספים. 

תשתית  וגיבוש  המשטרה  חקירת  תום  עם 
ראייתית, יועבר תיק החקירה בימים הקרובים 

לפרקליטות.
עמיתיו של דרעי לשולחן הממשלה מילאו את 
פיהם מים, אך יו"ר 'המחנה הציוני' אבי גבאי 
מיהר לתקוף: "תרבות של ממשלה מושחתת. 
ידיים  שהרימו  פוליטיקאים  של  התוצאה  זו 
אפשר  הציבורית.  השחיתות  את  ומקבלים 
ממשלה  להקים  אפשר  זה.  את  לשנות 
שתשמור על שלטון החוק, שתלחם ותמגר את 

השחיתות ושתיתן דוגמא אישית".
נמסר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של  מטעמו 
חקירת  סיום  על  מברכים  "אנו  בתגובה: 
שנים.  שלוש  כמעט  שנמשכה  המשטרה 
החמורים  גניזת החשדות  את  בסיפוק  קיבלנו 
ועוד,  מעמותות  גניבה  שוחד,  קבלת  של 
שהביאו בזמנו לפתיחת החקירה. אנו מאמינים 
כי כאשר הפרקליטות תידרש לעניין, יוסרו גם 
שאר החשדות ויתברר כי השר אריה דרעי לא 

עבר על החוק".
כי  מסביר  בלום,  אבי  עיתונות',  'קו  פרשן 
כשיש  הוסרה,  השוחד,  האישומים,  "מלכת 
שוחד אפילו בתיק הזוי או גבולי זה משמעותי, 
יש חשדות שקשורות לכספים שהועברו, אבל 
'נתן – קיבל'. הדגש  אין חשד של שוחד של 
כשדי  גדולים,  בסכומים  מס  עבירות  על  הוא 
שונים  מס  תכנוני  למקרקעין,  שהכוונה  ברור 
שאפשר לטעון נגדם. במקרקעין אין מיליונים 
זאת  בכל  אם  וגלוי.  רשום  הכל  כי  בשחור 
חייב להתפטר, אבל  יהיה  דרעי  יסתבך  התיק 

זה עשוי להימשך כמה שנים".
והפרקליטות  במידה  הפוליטיות  ההשלכות 
משמעותיות  אישום  כתב  להגיש  תחליט  אכן 
ביותר. ראשית, יתכן והדבר יימשך עד לאחר 
הבחירות הקרובות, או אז עשוי דרעי למצוא 
הממשלה  הקמת  אחרי  בדילמה  עצמו  את 
מתוך  חפותו  על  להיאבק  האם  הבאה, 
כאדם  זאת  ולעשות  להתפטר  או  הממשלה 
לאחרונה  שמושמעת  ביניים  אופציית  פרטי. 
אפשרות  על  מדברת  ש"ס,  בחוגי  ושוב  שוב 
כתב  עם  להתמודד  ייאלץ  שהשר  במידה  בה 
הפוליטיים  מתפקידיו  יפרוש  הוא  אישום, 
'נשיא'  כמעין  לכהן  יישאר  אך  השוטפים, 

התנועה והאיש אשר על פיו ישק דבר.
הבחירות,  לפני  אישום  כתב  ויוגש  במידה 
אמון  את  לבקש  האם  לבחור  דרעי  יצטרך 
במקומו  להכתיר  או  הפרשה  למרות  הבוחר 
את אחד המועמדים לכך. גם כאן האפשרויות 
רבות, מאחר ובש"ס טרם סומן מספר 2 טבעי.

כתב  ישליך  כיצד  תוהים  גם  הספרדי  בציבור 
על השלום הספרדי, האם  וכאשר  אם  אישום 

ייפתח שוב פתח לאיחוד עם אנשי 'יחד'?

צילום: אוהד צויגנברג

ברגע האחרון: 

ראש הממשלה הצליח להשיב לידיו את המושכות, מנע את שאיפות 
בנט ויצא המנצח הגדול של השבוע • ליברמן הפסיד את המערכה 
כשלא הצליח לגרור את המדינה לבחירות בזק ולבנט ושקד נותר 
לבחור בין להפסיד או להפסיד יותר • וחוק הגיוס תקוע לאחר איום 

הפרישה של 'אגודת ישראל'

אלי כהן

הביטחוניות  התקופות  באחת  נמצאים  "אנחנו 
מפילים  לא  כזאת  בתקופה  ביותר.  המורכבות 
ממשלה, זה חוסר אחריות" קבע ראש הממשלה 
בקריה  שנשא  דרמטי  בנאום  נתניהו  בנימין 

בתל-אביב.
הנאום הגיע דקות אחרי פגישה עם שר האוצר 
הושגו  לא  כחלון, במהלכו  'כולנו' משה  ויו"ר 
עמדו  וברקע  הצדדים,  בין  ברורות  הבנות 
הלחישות מכיוונם של נפתלי בנט ואיילת שקד 
שעשו קולות של מי שעומדים לפרוש למחרת 
למחרת  שזימנו  העיתונאים  מסיבת  בבוקר. 
למדורת  שמן  הוסיפה  בבוקר   10:30 בשעה 

הספקולציות הבוערת.
נאום  ונשא  הפודיום  על  נעמד  הממשלה  ראש 
בנוי לתלפיות שאיגף את ראשי 'הבית היהודי' 
פרישה  על  להודיע  להם  תאפשר  שלא  בצורה 
בלי לשלם מחיר פנימי בקהל המצביעים הטבעי 

שלהם. 
נכנס לתפקיד שר  כי הערב הוא  אחרי שהכריז 
הביטחון, ובכך דחה את דרישת 'הבית היהודי' 
למנות את בנט לתפקיד היוקרתי, המשיך נתניהו 
לבחירות,  הולכים  לא  כזאת  "בתקופה  להלום 

זה חוסר אחריות" אמר.
אנחנו  הבחירות.  עד  שלמה  שנה  עוד  לנו  "יש 
המערכה  ובאמצע  המערכה  של  בעיצומה 
משחקים  לא  המערכה  באמצע  נוטשים.  לא 
מעבר  הוא  המדינה  ביטחון  בפוליטיקה. 
מעבר  גם  הוא  המדינה  וביטחון  לפוליטיקה. 
לשיקולים אישיים. ולכן אתם רואים את המאמץ 
כל  עושה  אני  האחרונים.  בימים  עושה  שאני 

מאמץ למנוע בחירות מוקדמות מיותרות. 
אמרתי  הקואליציה,  ראשי  כל  עם  "שוחחתי 
לגלות אחריות. אל תפילו את  זה הזמן   - להם 
רגיש  ביטחוני  בעיתוי  לא  ובייחוד  הממשלה, 
זה. אמרתי להם שאסור לחזור על הטעות שעשו 
גורמים בתוך הממשלה ב-92 כשהפילו ממשלת 
ליכוד והעלו ממשלה שהביאה עלינו את אסון 
הטעות  על  לחזור  שאסור  להם  אמרתי  אוסלו. 
שעשו גורמים בתוך הממשלה ב-99, כשהפילו 
שהביאה  ממשלה  והעלו  הליכוד  ממשלת  את 
עלינו את האינתיפאדה ולמעלה מאלף הרוגים. 
ולא  אחריות  יגלו  השותפים  שכל  מקווה  אני 
יפילו את הממשלה. אני מאמין שצריך להמשיך 
יחד למען מדינת ישראל ולמען ביטחון ישראל. 

אני הולך לעבוד".
בסיום  עזר.  שהאיגוף  התברר  בבוקר  למחרת 
מסיבת העיתונאים שנערכה בחדר ועדת הכנסת 
את  לשמוע  שציפו  תקשורת  כלי  עשרות  מול 
את  בנט  השר  הקריא  ההתפטרות,  הודעת 
הודעת ההתפטרות המקורית, אולם את השורה 
מסירים  "אנחנו  והודיע  שינה,  הוא  האחרונה 
לראש  ונסייע  הפוליטיות  הדרישות  כל  את 
את  קיבל  שלא  למרות  זאת  לנצח".  הממשלה 

מבוקשו להתמנות לשר הביטחון.
המהלך הותיר את הקואליציה הנוכחית על כנה, 
61 חברי  אבל בתפקוד חסר ומאוד מורכב של 

כנסת בלבד. שר האוצר כחלון ממשיך להתעקש 
בשיחות פרטיות שלממשלה כזו אין זכות קיום. 
האחרון,  שני  ביום  התקבלו  לדבריו  סימוכין 
יואב  ח"כ  של  קואליציונית  חוק  הצעת  כאשר 
את  הפירה  שהאופוזיציה  לאחר  נפלה,  קיש 
כמו- הקואליציה.  הנהלת  מול  התחייבויותיה 

גם הצעת אי אימון שעברה ברוב קולות לאחר 
על  כמחאה  המליאה  את  עזבה  שהקואליציה 

התנהלות האופוזיציה.
הסיפור  כל  של  הגדול  המפסיד  שיוצא  מי 
ישראל  ויו"ר  לשעבר  הביטחון  שר  הוא 
את  להפיל  שתכניתו  ליברמן,  אביגדור  ביתנו 
וכעת  צלחה,  לא  התפטרותו  עם  הממשלה 
איימן  לח"כ  סמוך  האופוזיציה  בספסלי  ישב 
שהוא  בהומור  לצייץ  הספיק  שכבר  עודה, 
שוקל להתפטר מהאופוזיציה בשל כך. את ימיו 
במשרד הביטחון לא יהיה מי שיזכור והוא יגיע 

לבחירות כח"כ אופוזיציוני מן השורה.
הנוכחי  הפוליטי  המשבר  של  הגדול  המנצח 
הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. אחרי יומיים 
בהם לא שלט בסדר היום במדינה, הוכיח שוב 
רמה.  ביד  בעניינים  לשלוט  וחזר  יכולותיו  את 
נאומו  באמצעות  סנדל  הוא  ושקד  בנט  את 
שעורר לחץ רב ברחוב הד"לי, ולפי פרסום של 
שיגור  באמצעות  גם  ב"החדשות",  סגל  עמית 
ראש המל"ל, מאיר בן שבת, לרב חיים דרוקמן, 
לשכנעו  במטרה  הדתית,  הציונות  רבני  בכיר 
שהמצב הביטחוני הרגיש אינו מאפשר הליכה 

לבחירות בעת הזו.
שהוסיף  ובצעד  הנזקים,  את  הכילו  ושקד  בנט 
להם נקודות זכות רבות ברחוב הדתי, חזרו בהם 
מאיום ההתפטרות תוך ויתור על תיק הביטחון. 
בבחירה בין להפסיד או להפסיד המון הם בחרו 

רק להפסיד.
סדר  על  שנותרה  הבוערת  הפוליטית  הסוגיה 
אמור  הקיים  ההסדר  הגיוס.  חוק  היא  היום 
ראשון של  בליל  ומחצה,  בעוד כשבוע  לפקוע 
חנוכה, ולנוסחה שגובשה במשרד הביטחון אין 
של  הנחרצת  התנגדותה  לאור  קואליציוני  רוב 

'אגודת ישראל'.
להעביר את החוק בקולות 'יש עתיד' ו'ישראל 
החלטת  לאור  מעשית  אפשרות  אינה  ביתנו' 
מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' לפרוש 
מהקואליציה במקרה והחוק יאושר ולא משנה 
איך. העמדה קיבלה משנה תוקף במאמר חריף 
שבוע  לפני  'המודיע'  בעיתון  שפורסם  ביותר 
ומחצה, בו הסבר מפורט על המוקשים הרבים 

הטמונים בחוק.
פוקע  החוק  בו  מצב  הן  שנותרו  האפשרויות 
ולחילופין  לפלונטר,  נכנסים  הישיבות  ובני 
בתמיכה  החוק  של  המקורית  גרסתו  העברת 
מהאופוזיציה וללא תמיכה חרדית, או ריכוך קל 
שיספק את ה'מועצת' ויועבר על ידי הקואליציה 

בהסכמה.

הקואליציה ממשיכה 
בהרכב דחוק
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הכי מעט דירות גדולות – 
בבני ברק

שמחת בית נדבורנה - 
קרעטשניף - קוסוב ויז'ניץ

בקריה האקדמית אונו: 'שלושים' 
לעוה"ד ד"ר יעקב וינרוט ז"ל

קואליציית בלוך: 'אגודת ישראל' זוכה 
בשלל, 'דגל התורה' בדרך לאופוזיציה

נתוני הלמ"ס: 79% מיחידות הדיור שנבנות בגבעת שמואל הן דירות בנות 5 
ו- 6 חדרים • בתחתית הרשימה מדורגות בני ברק, רמת גן וראש העין

בבני ברק נערכה שמחת הבן הזקונים בחצר חסידות נדבורנה עד לאור הבוקר

קרע חרדי בבית שמש: חילופי האשמות בין 'דגל התורה' ל'שלומי אמונים', 'אגודת 
ישראל' בדרך לקואליציה עם שלל תיקים ו'דגל' נערכת להיות אופוזיציה לוחמנית 

• ביום שישי: חברי המועצה ייפגשו עם חה"כ משה גפני • כל הפרטים

מאת: אלי מזרחי

שנת  של  הראשון  לחציון  הלמ"ס  נתוני  פי  על 
2018 79% מהדירות שמוקמות בגבעת שמואל 
חדרים   6  ,5 בנות  דירות   – גדולות  דירות  הן 
ויותר. אחריה מדורגות בטבלה פתח תקוה עם 
שיעור של 71%, קריית אונו עם שיעור של 68% 

ואריאל עם 46%.
בתחתית הטבלה מדורגות ראש העין עם שיעור 
של 34%, רמת גן עם 30%, בני ברק עם שיעור 

של 27% בלבד מסך כל הדירות שנבנות בעיר.
סוציו  ממעמד  באוכלוסייה  מאופיין  "האזור 
לדירות  גבוה  ובביקוש  מאוד  גבוה  אקונומי 
גדולות, בעיקר ממשפרי דיור בסביבה הקרובה. 
דיור  יחידות   100 מ-  למעלה  מכרנו  כה  עד 
בפרויקט – מדובר בקצב מכירות מהיר שמעיד 
על ביקושים רבים לדירות גדולות באזור", ציין 
זיתוני, מנכ"ל ובעלים של חברת א.זיתוני  אבי 

בגבעת  החדשה  הדר  רמת  בשכנות  המקימה 
שמואל את פרויקט ECO הכולל 228 יחידות 
דיור שיתפרשו על פני 2 בניינים בני 20 קומות 
גדולות  דירות  הן  בפרויקט  הדירות  כשעיקר 

בנות 5 חדרים ו- 6 חדרים.
באזור  פרויקטים  הבונה  כקבלן  מוכר  א.זיתוני 
השלישית  העסקה  זוהי  הארץ.  ובמרכז  השרון 
שנה  בתוך  זיתוני  ביצע  אותה  קרקע  לרכישת 
וחצי; בנובמבר 2014 רכש זיתוני 7 דונם בסמוך 
2015 רכש  למרכז הבינתחומי בהרצליה וביוני 
נווה עוז בפתח תקווה בסכום  5 דונם בשכונת 

של 66 מיליון שקל.
בשנים  בנו  א.זיתוני  וחברת  גינדי  ויגאל  משה 
באזור  בעיקר  דיור  יחידות  אלפי  האחרונות 
השרון ובגוש דן. בשנים האחרונות הם הקימו 
יחידות דיור בשכונה הירוקה בכפר סבא,   520
דיור  יחידות   153 ו-  תקווה  בפתח  דירות   280

בהוד השרון.

מאת: עוזי ברק

ביום שלישי ה' כסלו התקיימה ברוב פאר והדר 
האדמו"ר  של  זקוניו  לבן  הנישואין  שמחת 
מנדבורנה, עם בת הרה"צ רבי איתמר רוזנבוים 
בן  בב"ב,  קרעטשניף  קהילת  ואב"ד  רב 
האדמו"ר מקרעטשניף, וחתן האדמו"ר מקוסוב 

ויז'ניץ. 
לנהור  המונים  החלו  הצהריים  משעות  החל 
פנים  הקבלת  למעמד  נדבורנה  קרית  לכיוון 

באוהל  שנערך 
הענק שהוקם לכבוד 
ואכן  השמחה, 
נכנסו  בשעה הייודה 
עם  יחד  האדמו"רים 
שירת  לקול  החתן 

החסידים.
הקבלת  במעמד 
שירי  שרו  פנים 
והתעלות  רגש 
ארוכה  שעה  במשך 
נשמעו  כשמהלכם 
קידושין  דברי 
לחתן.  גראמן 
מעמד  מכן  ולאחר 
בית  ברחבת  החופה 
של  הגדול  המדרש 
בסידור  החסידיות 
סב  כובד  קידושין 
האדמו"ר  הכלה 
 , ף י נ ש ט ע ר ק מ
אחריתא  ובברכה 
הסבא  כובד 
מקוסוב  האדמו"ר 

ויז'ניץ.
נשא  החופה  לאחר 
מנדבורנה  האדמו"ר 
ובדבריו  מדברותיו 
גודל  אודות  הזכיר 
הק'  שהאבות  הזמן 
מרום  משמי  יורדים 
בשמחת  להשתתף 
לאחמ"כ  צאצאים 
האדמו"רים  רקדו 
במשך  מיוחד  ריקוד 
דקות ארוכות. בסיום 

החופה עברו אלפי החסידים במשך יותר משעה 
לאמירת מזל"ט אצל מרנן האדמו"רים.

בקול  והדר  פאר  ברוב  נערכה  החתונה  שמחת 
והמון חוגג באודיטוריום הגדול בשכונת  רינה 
וישועה  רינה  קול  שירת  לקול  אלחנן  רמת 
באהלי צדיקים נכנסו מרן האדמו"רים לשמחת 
פיזזו  ארוכות  שעות  במשך  כאשר  החתונה 
החסידים בריקודים נלהבים לכבוד שמחת חתן.

במהלך השמחה הגיעו אדמו"רים ורבנים ראשי 
ישיבות ואישי ציבור לאחל ברכת מזל"ט.

שיאו של החתונה היה 
המצוה  מעמד  בעת 
ריקוד  שלאחר  טאנץ 
האדמו"רים  הסבים 
את  הגראמן  הזמין 
מנדבורנה  האדמו"ר 
המצוה  לריקוד 
הריקוד  לפני  טאנץ. 
מוסדות  מנכ"ל  הגיש 
ר'  הרה"ח  נדבורנה 
מנחת  לווין  מאיר 
של  להרבי  ביכורים 
לימוד  שעות  אלפי 
כלל  ע"י  שנלמדו 
כהכנה  הבחורים 

לקראת החתונה. 
כסלו  י"א  שני  ביום 
השבע  שמחת  נערכה 
המרכזית  ברכות 
השמחה  באוהל 
נדבורנה  בקרית 
בהשתתפות  בב"ב 
ורבנים.  אדמו"רים 
שמחת  במהלך 
סיימו  ברכות  השבע 
שנלמד  הש"ס  את 
החסידים  קהל  ע"י 
כדרון  חדא  בצוותא 

דרשה להרבי.
לקראת  כמו"כ 
יצא  החתונה 
מכון  ע"י  לראשונה 
סידור  חיים'  'דבר 
לימות  יעקב'  'באר 

החול.

אלי כהן

במלאות חודש לפטירתו של עורך הדין החרדי 
בקריה  התכנסו  ז"ל,  וינרוט  יעקב  ד"ר  המוכר 
בני  האקדמי,  הסגל  אונו  בכירי  האקדמית 
משפחת וינרוט, קרובים וידידים לאירוע לזכרו. 
וינרוט  של  הייחודית  משנתו  את  תאם  האירוע 
לעילוי  תורה  דברי  ששילב  צנוע,  אירוע  ז"ל: 
האישי  חייו  ממסלול  אנקדוטות  והאיר  נשמתו 

והמקצועי.
הקמפוס  של  אקדמי  מנהל  זיכרמן,  חיים  ד"ר 
ועל  וינרוט  של  גדולתו  על  עמד  אונו,  החרדי 
הרוח,  עולמות  את  לשלב  הנדירה  יכולתו 
התורה והתלמוד, לצד חכמת המעשה. "עם לבן 
יעקב  על  נאמר  שמרתי",  מצוות  ותרי"ג  גרתי 
הינו  הרוחני-ישיבתי  החיבור  כאשר  אבינו. 
וינרוט  גם  כך  המצוות.  תרי"ג  לשמירת  התנאי 
הזה,  בדור  הדין  עורכי  מגדולי  שהיה  ז"ל, 
אמר  מכולם",  הגדול  הליטיגטור  הנראה  וככל 
זיכרמן. "אף הוא היה תלמיד חכם, סיני ועוקר 
יעקב לא היה בהיותו  הרים. אבל החידוש של 
חכם  תלמיד  בהיותו  ולא  מעולה  דין  עורך 
היתה  זו  יחד.  גם  שינהם  בהיותו  אלא  מופלג, 

משנתו הייחודית", אמר.
הדגיש  יעקב,  של  אחיו  וינרוט,  אבי  פרופ' 
דבר  כל  ראה  "הוא  והרגיש.  הרחום  ליבו  את 
המקצועית",  מזו  פחות  לא  אנושית,  בפריזמה 

אמר. 
בנו של וינרוט, יחיאל, שח על האובדן האישי 
מכריו  כל  של  הכללי  זה  מלבד  והמשפחתי, 
נאמר  יעקב"  "ויצא  וינרוט.  עו"ד  של  ומוקירו 

של  שיציאתו  "ללמד  אמר,  השבוע",  בפרשת 
הדבר  סמלי  מה  רושם".  עושה  העיר  מן  צדיק 
כי דברים אלו נאמרו דווקא כעת". את האירוע 
האקדמית  מהקריה  שוורץ  דודי  פרופ'  חתם 
את  פגש  בהם  אישיים  סיפורים  שגולל  אונו, 
"הקריה  המקצועיות.  חייו  בתחנות  וינרוט 
לאפשר  דגלה  על  חרטה  אונו  האקדמית 
להשכלה  האפשרות  את  מודרות  לאוכלוסיות 
גבוהה ולפרנסה בכבוד, תוך התאמה לצרכיהם 
הייחודיים. כך עם המגזר החרדי וכך עם קהלים 
נוספים. זאת אנו עושים מתוך גישה המאפשרת 
או  לשנות  ומבלי  מקצועית,  אקדמית  למידה 
מי  של  דעתו  על  או  דתו  על  להשפיע  לנסות 
החרדי  לציבור  לאפשר  היא  שאיפתנו  מהם. 
תוך  ומפרנסים  מכובדים  במקצועות  לעסוק 
שמירה על אורח החיים החרדי וקיום המצוות. 
ועבור  עבורנו,  מהווה  ז"ל  וינרוט  יעקב  עו"ד 
הסטודנטים שלנו, מודל מדויק ומעורר השראה 
של תורה עם דרך ארץ. רבים מהלומדים אצלנו 

שואפים להיות "כמו וינרוט", אמר.
היה  נתניהו שאמור  בנימין  מר  ראש הממשלה 
לוותר על הגעתו עקב  נאלץ  להשתתף באירוע 
האירועים, לפיכך שלח את דבריו באופן מוקלט 

והם הושמעו בטקס.

מאת: ישראל פריי

בזמן שעליזה בלוך עושה את צעדיה הראשונים 
הנציגות  שמש,  בית  עיריית  ראש  בלשכת 
החרדית שהציגה בבחירות חזית אחיזה, הולכת 
ישראל'  'אגודת  המסתמן,  פי  על  ומתפצלת. 
תופינים  תמורת  העירונית  לקואליציה  תיכנס 
לאופוזיציה  תהפוך  התורה'  'דגל  ואילו  רבים 
ב'דגל  שמפנים  האשמות  רקע  על  לוחמנית. 
שלטענתם  אמונים',  'שלומי  כלפי  התורה' 
ולקראת  בלוך,  עליזה  של  לעלייתה  הביאו 
קבלת הכרעות, הוזמנו ארבעת חברי המועצה 
מ'דגל' לפגישה ביום שישי הקרוב בלשכת יו"ר 

התנועה חה"כ משה גפני.
הסכם  כל  נחתם  טרם  פורמאלי,  באופן 
קואליציוני בבית שמש, אך על פי כל הערכות, 
על ארבעת  לקואליציה  תיכנס  ישראל'  'אגודת 
נציגיה, ותיאורטית, היא יכולה להיות המפלגה 
עם  בשותפות  בקואליציה,  היחידה  החרדית 

'הליכוד', רשימתה של בלוך והבית היהודי. 
מרשימה   – ישראל'  'אגודת  שתקבל  התמורה 
ובנייה  תכנון  ועדת  בשכר,  סגנות  בהחלט: 
איש  לידי  מונטג  משה  'דגל'  מבכיר  שתעבור 
שליטה  גולדברג,  שמעון  אמונים'  'שלומי 
על  שמש'.  'מי  ובחברת  הכלכלית  בחברה 
הצדדים,  בין  מאבק  כעת  ניטש  הכספים  תיק 
כש'אגודה' מבקשת אותו לעצמה, בעוד בלוך 
בתכנון  תיק  כי  יצוין  בידיה.  להותירו  מבקשת 
משמעותיים  שינויים  לעבור  עשוי  והבנייה 

שיותירו את מרבית ההשפעה בידי ראש העיר.
מהיבול  התורה'  'דגל  של  האכזבה  מלבד 
החברים  מרבית  מושכים  להם,  שנותר  הדל 
ושונות.  רבות  מסיבות  האופוזיציה  לכיוון 
עליזה  כי  טוענים  המקומית  בסיעה  גורמים 
בלוך בדרכה לנהל את העיר ביד רמה, וגם אם 
יצטרפו לקואליציה, לא יוכלו לקבל קרדיט על 
הצלחותיהם כמו גם הגבלות רבות שיוטלו על 
צעדיהם. מי שעדיין אופטימי בסיכויי הכניסה 

שמוליק  הוא  כך  לשם  ופועל  לקואליציה 
גרינברג, השואף להמשיך בתפקידו כסגן ראש 
כוח  עמדת  מתוך  הציבור  עבור  ולעבוד  העיר 
לעמוד  שמיועד  מי  העירונית.  המערכת  בתוך 
שלמה  הוא  ה'דגל'אית  האופוזיציה  בחזית 
ששולט  ואיש  חדש  מועצה  חבר  ברילנט, 
חיי  את  להפוך  שעשוי  ובנתונים,  בפרטים 

הקואליציה לקשים.
ישראל'  'אגודת  שעשויה  התיקים  חבילת 
בת  לסיעה  מהמגיע  לכאורה  הגדולה   – לקבל 
הקיימות  טענותיהם  את  מחזקת   – מנדטים   4
ל'שלומי  לפיהן  התורה',  'דגל  של  מלכתחילה 
עוד  בלוך  עליזה  עם  סיכומים  היו  אמונים' 
למפלתו  שהביאו  סיכומים  הבחירות,  מלפני 

של אבוטבול.
לטענות:  בתגובה  נמסר  אמונים'  מ'שלומי 
"הקלפיות בבית שמש מלמדות שזה לא כך, לא 
הצביעו פחות ממה שהצביעו בפעם הקודמת. 
היו  אלה  אבוטבול  עבור  ונלחם  שעבד  מי 
אנשי שלומי אמונים. גם אלה שהיו הראשונים 
דגל  אנשי  היו  בלוך  עליזה  עם  מו"מ  שניהלו 

התורה".
ובתוך כך, בבוקר יום שלישי, נערך טקס חילופי 
תפקידים חגיגי במועצת העיר, בין ראש העיר 
הנכנסת  העיר  לראש  אבוטבול  משה  היוצא 
את  בלוך  פתחה  לישיבה,  קודם  בלוך.  עליזה 
הוריה  של  קבריהם  על  בעלייה  הראשון  יומה 
בקריית גת, לאחר מכן סיירה בבתי ספר בבית 
שמש. אבוטבול העביר את השרביט באדיבות 

ואיחל לה הצלחה בתפקיד.
להתפטר  צפוי  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
מתפקידו במליאת המועצה הראשונה שתתכנס 
בקרוב ובכך ייכנס הבא אחריו ברשימה אברהם 
נחמן פרנקל, נציג 'אגודת ישראל' והבא אחריו 
ברשימת 'יהדות התורה', שיהיה הנציג הרביעי 
ל'אגודה' ברשימה המאוחדת, בהתאם להסכם 

שנחתם ערב הגשת הרשימות.
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מהמפגש  ורועד  פוחד  אבינו  יעקב 
הוא  להורגו.   הרוצה  עשיו  אחיו  עם 
שומע שהוא עדיין בכעסו כשהוא יוצא 
לקראתו עם ארבע מאות איש למלחמה. ובעקבות 
כך הוא נערך לדורון, מלחמה ותפילה. בתפילתו 
הוא אומר: "קטונתי מכל החסדים... אשר עשית 
את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה 
הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי... כי ירא 
ואתה  בנים.  על  אם  והכני  יבוא  פן  אותו  אנוכי 
אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול 
הים..." וכבר שואלים המפרשים ממה חושש כל 
כך יעקב הרי הקב"ה הבטיח לו שישוב למולדתו 
כי  ומשיבים:  מזה?  יותר  צריך  מה  עמו!  ויהיה 
יעקב חושש שמא יגרום החטא, ומחמת חטאיו 

בטלה ההבטחה.
שקללת  חז"ל  אמרו  הרי  להבין,  ויש 
לשפתיים.  כרותה  וברית  רושם,  עושה  צדיק 
כך  רעה,  ממידה  טובה  מידה  שמרובה  הרי 
אינה  רושם  שעושה  הצדיק  ברכת  ששבעתיים 
יעקב  ריקם, א"כ איך עלה על דעתו של  חוזרת 
אבינו שהקב"ה יניחנו במלחמה עם עשיו לאחר 
שהבטיח לו לשמור אותו, גם אם חלילה חטא? 
איטיב  היטב  אמרת  "ואתה  הנחרצת:  טענתו 
עמך" היא חזקה שבעתיים גם מול "קטונתי מכל 
עבדך..."  את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים 

ממה יש לחשוש?
אמנם  לקב"ה.  יעקב  טענת  אכן  שזה  י"ל 
שמחמת  כך  החטא,  שגרם  וייתכן  "קטונתי", 
שידוד  של  גדול  כה  נס  לי  מגיע  לא  זכויותי 
מערכות כדי לנצח את עשיו הגיבור שבורך על 
ידי אבי יצחק ב"על חרבך תחיה". אבל "ואתה 

אמרת..." ועל זה אני רוצה להסתמך.
לבוב,  העיר  יהודי  מיקירי  יהודי  על  מסופר 
שאינו  כזה  ל"ע,  ממאיר  גידול  אצלו  שהתגלה 
עד  בחיים.  להישאר  סיכוי  לבעליו  מותיר 

שהרופאים אמרו שימיו ספורים. 
בבת אחת הפך ר' חיים דב מאברך מלא מרץ 
גופו  למיטתו.  המרותק  לחולה  חיים,  ושמחת 
הלך והצטמק, כוחותיו אזלו. בני משפחתו סבבו 
את מיטתו ללא הפסקה ודאגו מאוד לנוכח מצבו.
אחיו, ר' זאנוויל, היה מחשובי הדיינים בעיר 
לאחר  והצליח  קשריו  את  הפעיל  הוא  לבוב. 
תור  דב  חיים  ר'  לאחיו  לקבוע  רבים  מאמצים 
דחוך אצל הפרופסור סלייטר, מנתח יהודי בכיר 
בבית החולים בלבוב, על מנת לשמוע את חוות 
דעתו. הרופא בדק את החולה ביסודיות, אך לא 
בלי  או  "עם  לכת.  מרחיקות  בשורות  בפיו  היו 
זאנוויל, "הסיכויים של אחיך  לר'  ניתוח", אמר 
להחלים הינם קלושים. הניתוח, אם יצליח, יכול 
שבועות".  בכמה  היותר  לכל  חייו  את  להאריך 
של  דבר  אינם  חיים  של  ספורים  שבועות  "גם 
מה בכך" אמר ר' זאנוויל, והניתוח הדחוף נקבע 

ליום המחרת.
בין צדיקי העיר לבוב היה האדמו"ר רבי נחום 
מהוסיאטין זי"ע, נכדו של הרבי הק' רבי ישראל 
מרוזין זי"ע, שנודע בכינויו: רבי נחומונ'יו. בליל 
יום שלישי, שעות ספורות לפני הניתוח, החליט 
רבי זאנוויל להביא את אחיו אל הרבי מהוסיאטין 
ולבקש את ברכתו לפני הניתוח. במבצע מורכב 
לא  אולם שם  הביא את אחיו החולה אל הרבי, 
הניחו להם להיכנס, היות שהרבי לא חש בטוב 

באותו זמן.
הוא  "אחי  זאנוויל,  ר'  אליו  פנה  לי",  "סלח 
חולה אנוש, מחר הוא עומד לעבור ניתוח וחייו 
מונחים לו על כף המאזניים. אנו חייבים להיכנס 
הצליחה  לא  זו  טענה  גם  היום!"  עוד  הרבי  אל 
הלך  והוויכוח  הדלתות,  את  בפניהם  לפתוח 
וגבר עד שהגיעו הדיו לאוזניו של רבי נחומונ'יו 
ששאל את משמשו על מה הרעש? ולאחר ששמע 

את פרטי המעשה, הורה לו הרבי להכניסו.
בדמעות שליש שחו האחים לרבי על המחלה 

אפילו  כי  עד  דב,  חיים  ר'  של  בגופו  המקננת 
הרופא המנתח אינו מעניק לו סיכוי לחיות. "ה' 
לרפואה  ותזכו  בשלום  יעבור  הניתוח  יעזור, 
שלמה" איחל הרבי. אולם החולה, ר' חיים דב, 
ר'  אחיו  שקיבל.  מהברכה  מרוצה  היה  לא  כלל 
זאנוויל, שהתכופף והקשיב למוצא פיו החלוש, 
אותו  יברך  שהרבי  מבקש  "הוא  לרבי:  אמר 
ברפואה שלמה בדרך הטבע, ללא צורך בניתוח". 
הוא  "מה  בחדר.  השתררה  פתאומית  דממה 
כך,  ניסים?" שאל הרבי, "אם  לו  רוצה, שיעשו 
נשאלת השאלה האם הוא באמת 'שווה' את זה, 
האם הוא באמת ראוי שייעשו לו ניסים?" המתח 
קולו  נשמע  אז  אבל  האוויר,  את  חתך  בחדר 
'שווה'  אינני  אמנם  "אני  החולה:  של  החלוש 
ו'שווה'  ראוי  הרי  הקדוש  הרבי  אבל  הנס,  את 
זה אני מבקש את הנס  ודרך  ידו  נס על  שיעשה 
בירך  אלו  דברים  לנוכח  הדין".  משורת  לפנים 
בניתוח,  צורך  ללא  שלמה  ברפואה  הרבי  אותו 

ונפרד ממנו לשלום.
אל  הגיע  זאנוויל  ור'  חלפו,  ספורות  שעות 
הרבי, נרגש כולו וסיפר שמעט אחרי חצות לילה 
החלה הידרדרות במצבו של אחיו, חום גופו נסק 
היו עצומות. אך לפתע פרץ מפיו שיעול  ועיניו 
יבש שהרעיד את החדר, ומיד אחריו פרץ סילון 
של דם מגרונו. ר' זאנוויל  חשב שהגיעה השעה 
שלו  הייסורים  מסכת  האהוב,  מאחיו  להיפרד 
עומדת להסתיים. אך לפתע הוא שמע קול חלוש: 
"אחי היקר, בבקשה, תביא לי משהו לשתות. אני 
צמא מאוד". הוא אץ להביא כוס חלב חם ורצה 
להשקות את אחיו בכפית, כפי שהיה רגיל בעת 
מחלתו, אך הוא סרב. הוא לקח מידו את הכוס 
ושתה אותה עד תומה. לאחר מכן ביקש החולה 
לאכול, ועם כל רגע שעבר השתנו פניו לטובה. 
ולנגד  הבית  בני  את  להזעיק  מיהר  זאנוויל  ר' 
עיניהם התרחש הנס המופלא, החולה הגוסס קם 
לתחיה... "ברכתו של הרבי התקיימה חיש מהר! 
זאנוויל  ר'  הכריז  בניתוח",  צורך  כבר  אין  כעת 

בהתרגשות.
הניתוח המיועד, חיכה  זמן  בבוקר שלמחרת, 
הבין  בא-  ומשלא  לחולה.  סלייטר  הפרופסור 
יומיים  הלילה.  חיים במהלך  מן הסתם שבק  כי 
ושאל:  זאנוויל  בר'  הפרופסור  פגש  מכן  לאחר 
"איפה הייתם? למה לא באתם לניתוח?" ענה לו 
רבי זאנוויל: "פשוט, כבר לא היה צורך בניתוח". 
"אה, אני מצטער", מלמל הרופא היהודי בעצב. 
נכון",  הבנת  לא  ידידי,  "לא  אמת".  דיין  "ברוך 
פנה אליו ר' זאנוויל בחיוך, "דיין האמת העניק 
לאחי חיים מחודשים. הוא הולך ומתחזק מיום 
ליום וכלל אין צורך בניתוח". הרופא נדהם, ור' 
זאנוויל סיפר לו על ברכתו של הרבי מהוסיאטין 
ועל הנס שהתרחש שעות ספורות לאחריה. "אם 
כן", קרא הרופא, "עלי ללכת ולהכיר את הצדיק 

הזה".
הרבי  ניסה  נחומונ'יו,  רבי  לפני  כשהגיעו 
"כנראה  הנס:  בגודל  להמעיט  בענוותנותו 
שהאבחנה הראשונית לא הייתה מדויקת. מסתבר 
מאוד שהיה לו רק פצע מוגלתי בגרונו"... אולם 
הרופא מחה על כך בתוקף: "במחילה מכבודו, 
האבחנה  ל'סנדלר'!  אותי  יהפוך  לא  שהרבי 
הייתה מדויקת, החולה סבל מגידול ממאיר ולפי 
מצבו לא נותרו לו אלא ימים בודדים עלי אדמות. 
אם יש מישהו שמכיר בעוצמת הנס שנעשה כאן- 
זה אני, המומחה לגידולים מעין אלו. ולכן באתי 
לכאן, כדי לראות את פני הצדיק שפעל את הנס 

השמימי הזה"...
מול  שעה  באותה  אבינו  יעקב  של  כתפילתו 
עשיו אחיו בעזרת צדיקי הדור. אמנם ריבונו של 
גדולים, אבל להם-  ניסים  לנו  עולם לא מגיעים 
חנון  עולם  של  ריבונו  ואתה  מגיע.  הצדיקים 
ורחום, תן לנו לפנים משורת הדין ותזכה אותנו 

בניסים ונפלאות.

אֹותֹו ִחּנּוְך, ְותֹוָצָאה 
ׁשֹוָנה ְּבַתְכִלית!

ואתה אמרת היטב איטיב

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו ֶאל ֵעָׂשו 
ְׁשֵניֶהם   - ְוֵעָׂשו  ַיֲעקֹב  ד(  )לב,  ָאִחיו 
ָּגְדלּו  ְׁשֵניֶהם  ָוֵאם,  ָאב  ֵמאוָֹתם  נוְֹלדּו 
ִחּנּוְך. ֵעָׂשו ָהָרָׁשע,  ְוִקְּבלּו ֶאת אוֹתוֹ  ַּבִית,  ְּבאוֹתוֹ 
ִּתְרֶאה ַמה ָּיָצא ִמְּמָך - ִאיׁש ַרע ַמֲעָלִלים, ּוְלֻעַּמת 
ַמְלֲאֵכי   - ַהַּצִּדיק  ָאִחיָך  ִמַּיֲעקֹב  ָּיָצא  ַמה  זֹאת, 
ָמרוֹם ְמָׁשְרִתים אוֹתוֹ ]ְלִפי ַהֵּדָעה ֶׁשַה"ַּמְלָאִכים" 
ֶׁשָּׁשַלח ַיֲעקֹב ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו ָהיּו ַמְלָאִכים ַמָּמׁש[!
יוֵֹסף  עוַֹבְדָיה  ַרֵּבנּו  ְלָמָרן  ִמיֶׁשהּו  ָּבא  ַּפַעם 
ַחְבֵרי  ָהִיינּו  אוִֹתי?  זוֵֹכר  "ָהַרב  לוֹ:  ְוָאַמר  ַזַצ"ל 
ַיְלדּות, ִׂשַחְקנּו ַיַחד ְּבִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים"... ֵהִׁשיב 
ָמָרן: "ֵּכן, ֲאִני זוֵֹכר. ֻּכָּלם ָהיּו ַּפַעם ְיָלִדים ְקַטִּנים 
ַמה  ִלְראוֹת  ָצִריְך  ֲאָבל  ַיְלדּות.  ְּבִמְׂשֲחֵקי  ְוִׁשֲחקּו 
ְוֶאָחד  ְוִנְהָיה ְלִאיׁש,  ָּיָצא ִמָּכל ֶאָחד... ֶאָחד ָצַמח 

ִנְׁשַאר ָּתקּוַע ְּבִמְגַרׁש ַהִּמְׂשָחִקים"....

ִמיהוּ ֶה"ָחׁשוּב" בְֵּעינֵי ֵעשָׂו

ַוְיִהי ִלי ׁשוֹר ַוֲחמוֹר צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה )לב, ו( 
ָמה ִאְכַּפת לוֹ, ְלֵעָׂשו, ִאם ֵיׁש ְלַיֲעקֹב ׁשוֹר ַוֲחמוֹר? 
ָהעוָֹלם,  ֻאּמוֹת  ֵאֶצל  ַּכּיוֹם  ַּגם  ְוָכְך  ֵעָׂשו,  ֵאֶצל 
ֵעֶרְך.  ּוַבַעל  ָחׁשּוב  ֶנְחָׁשב  ֶּכֶסף,  לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם 
הוָֹכָחה  ׁשּום  ָּבעֶֹׁשר  ֶׁשֵאין  ַּכּמּוָבן,  ִהיא,  ָהֱאֶמת 
ִלְהיוֹת  ָאָדם  ָיכוֹל  ּוְלָחְכָמתוֹ.  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְלִטיבוֹ 
ָעִׁשיר  זֹאת  ִעם  ְוַיַחד   - ְוָסָכל  ָּגמּור  ַאְנַאְלָפֵּבית 
ֻמְפָלג, ֶׁשֲהֵרי ַהֶּכֶסף ַמִּגיַע ֵמֵאת ה'. ַעל ַאף זֹאת, 
ְורוִֹאים  ֶהָעִׁשיר,  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ָהָעם  ֲהמוֹן 
אוֹתוֹ ְּכַמְצִליָחן. ְוִאם ֵאין ָלָאָדם ֶּכֶסף, ַהַּיַחס ֵאָליו 

ְּבֶהְתֵאם.
ְוָלֵכן  ָאִחיו,  ֵעָׂשו  ֶנֶפׁש  ֶאת  ִהִּכיר  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ַוֲחמוֹר,  ִלי ׁשוֹר  ַוְיִהי  ַּגְרִּתי...  ָלָבן  "ִעם  לוֹ:  ָאַמר 
צֹאן ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה" - 'ַעל ַאף ֶׁשָּׁשִהיִתי ֵאֶצל ָלָבן 
ָהַרַּמאי, ִהְצַלְחִּתי ִלְצּבֹר ְרכּוׁש ַרב ְמאֹד. ֲאִני ָעִׁשיר 
ֻמְפָלג, ַאל ַּתֲחׁשֹב ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַזְלֵזל ִּבי, ְוַאל ַּתֲעֶלה 

ַעל ַדְעְּתָך ְלַנּסוֹת ְלִהְתַנֵּכל ִלי'... 

ַמּדוַּע ִהְרבָּה יֲַעקֹב בְִּהשְׁתַּדְּלוּת?

ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לוֹ ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר 
ִאּתוֹ ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנוֹת 
)לב, ח( ִמְּפֵני ָמה ָחַׁשׁש ַיֲעקֹב ָּכל ָּכְך ִמְּפִגיָׁשתוֹ ִעם 
ָאִחיו ֵעָׂשו, ַמּדּוַע ָעַרְך ֲהָכנוֹת ּכֹה ַרּבוֹת; ָחָצה ֶאת 
ּדוֹרוֹנוֹת  ְוָׁשַלח  ִהְתַּפֵּלל  ַמֲחנוֹת,  ִלְׁשֵני  ִמְׁשַּפְחּתוֹ 
ּוַמָּתנוֹת ְלֵעָׂשו, ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה ִהְבִטיחוֹ: "ְוִהֵּנה ָאנִֹכי 
ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך" )ְלֵעיל כח, טו(. 
ִיְתָּבַרְך  ֶׁשה'  ְמפֶֹרֶׁשת  ַהְבָטָחה  ֵיׁש  ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב 
ִיְׁשמֹר ָעָליו ְוַיִּציֵלהּו. ִאם ֵּכן, ַמּדּוַע עוֶֹׂשה הּוא ֶאת 

ָּכל ַהֲהָכנוֹת ְוִהְׁשַּתְּדֻלּיוֹת ַהָּללּו? 
ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְמַלְּמֵדנּו ְּבַהְנָהָגתוֹ זוֹ ְיסוֹד ָחׁשּוב: 
ָאְמָנם הּוא ָּבַטח ַּבה' ְּבֵלב ָׁשֵלם, ַאְך ִעם ָּכל זֹאת 
ַלֲעׂשוֹת,  ּוִביָכְלּתוֹ  ֶּׁשְּבכֹחוֹ  ַמה  ַלֲעׂשוֹת  ִהְׁשַּתֵּדל 
ַהִּנִּסים  ְוִלְסמְֹך ַעל  ְלַהְטִריַח ֶאת ַהָּקָּב"ה,  ְּכֵדי ֹלא 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ִעּמוֹ.
ַיֲעקֹב אוְֹמִרים ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשל  ַטַעם נוָֹסף ְלַפְחּדוֹ 
)ְּבָרכוֹת ד ע"א(, ִּכי ָהָיה ָיֵרא "ֶׁשָּמא ִיְגרֹם ַהֵחְטא".  
ְׁשֵּתי  ְּכֶׁשְּבָידוֹ  ֵאָליו  ָּבא  ֶׁשֵעָׂשו  ָיַדע  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ִּכּבּוד  ִמְצַות  א.  ְמאֹד:  ַוֲחׁשּובוֹת  ְיָקרוֹת  ִמְצווֹת 
ֶׁשְּׁשקּוָלה  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִיּׁשּוב  ִמְצַות  ב.  ָוֵאם.  ָאב 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצווֹת, ּוְזֻכּיוֹת ִמְצווֹת ֵאּלּו ָהיּו ֲחֵסרוֹת 
ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִנְׁשַלח  ָאְמָנם  ַיֲעקֹב  ֶׁשֵּכן,  ְלַיֲעקֹב. 
ִּבְׁשִליחּות ִאּמוֹ ָלֵׂשאת ִאָּׁשה, ּוֻמָּתר ָלֵצאת ֵמֶאֶרץ 
ֶׁשָחְלפּו ַאְרַּבע  ְלַאַחר  ַּגם  ַאְך  זוֹ,  ְלַמָּטָרה  ִיְׂשָרֵאל 
ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ֶׁשָעַבד ִּבְׁשֵּתי ְּבנוָֹתיו ֶׁשל ָלָבן, ָרֵחל 
ְוֵלָאה, ִנְׁשַאר ְּבָחָרן עוֹד ֵׁשׁש ָׁשִנים, ֶׁשָּבֶהן ֹלא ִקֵּים 
ִיְׂשָרֵאל.  ֶאֶרץ  ִיּׁשּוב  ּוִמְצַות  ָוֵאם  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות 
ֶאת  ַיֲעקֹב  ֵהִכין  ִמֶּמּנּו,  ֶׁשֶּנְחְסָרה  זוֹ  ְזכּות  ְּבֶׁשל 
ְוָחִליָלה  ִיְגרֹם ַהֵחְטא,  ְלִמְלָחָמה, ֶׁשָּמא  ַּגם  ַעְצמוֹ 

ְוַחס ֹלא ַיֲעמֹד ה' ְלִצּדוֹ, ְלָׁשְמרוֹ ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיו, 
ַהַּכף  ֶאת  ַיְכִריעּו  ֶׁשִּקֵּים  ֵאּלּו  ִמְצווֹת  ְׁשֵּתי  ֶׁשְּזכּות 

ְלטוָֹבתוֹ. 
ַהָּפָרָׁשה ַהָּבָאה:  ִּבְתִחַּלת  ֶׁשָרְמָזה ַהּתוָֹרה  ְוֶזהּו 
ְּכָנַען".  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב  "ַוֵּיֶׁשב 
ָּדְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו: ַאל ִּתְקָרא "ְמגּוֵרי ָאִביו" ִמְּלׁשוֹן 
ִּדיָרה ּוְמגּוִרים, ֶאָּלא ִמְּלׁשוֹן ָמגוֹר ּוַפַחד, ְּכמוֹ "ִּכי 
ָיגְֹרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף ְוַהֵחָמה" )ְּדָבִרים ט, יט(. ְלַיֲעקֹב 
ָאִבינּו ָהָיה ַּפַחד ַּבֵּלב ִמְּפֵני ֵעָׂשו ְוַאּלּוָפיו. ְוָלָּמה? 
ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד  ִמְצַות  זוֹ   - ָאִביו"  ְמגּוֵרי  "ְּבֶאֶרץ 
ּו"ְבֶאֶרץ ְּכָנַען" זוֹ ִמְצַות ִיּׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְׁשֵּתי 

ַהִּמְצווֹת ֶׁשֹּלא ִקֵּים ְּבֶמֶׁשְך ֶעְׂשִרים ּוְׁשַּתִים ָׁשָנה.
ֶאֶרץ  ִלְגבּולוֹת  ִמחּוץ  ַיֲעקֹב  ִהְתַעֵּכב  ַמּדּוַע 
ַזַצ"ל  ֶאְלָיִׁשיב  ָׁשלוֹם  יוֵֹסף  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן  ִיְׂשָרֵאל? 
ָאַמר ַעל ָּכְך ַרְעיוֹן ִנְפָלא: ֶּבֱאֶמת ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָצה 
ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֶׁשָעַבד  ְלַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ַלֲחזֹר 
ְלָלָבן  ְּכֶׁשהוִֹדיַע  ַאְך  ָהָרָׁשע,  ָלָבן  ְּבֵבית  ָׁשִנים 
ָמָצאִתי  ָנא  "ִאם  ָלָבן:  לוֹ  ָאַמר  ַלֲעזֹב,  ֶׁשִּבְרצוֹנוֹ 
כז(,  )ל,  ִּבְגָלֶלָך"  ה'  ַוְיָבְרֵכִני  ִנַחְׁשִּתי  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 
ַּתְמִׁשיְך ַלֲעבֹד ֶאְצִלי, ה' ְמָבֵרְך אוִֹתי ִּבְגָלְלָך. ָׁשַמע 
ֵׁשם  ִהְזִּכיר  ָלָבן  ֶׁשֲהֵרי  רּוחוֹ,  ַוִּתָּפֵעם  ַיֲעקֹב  זֹאת 
הּוא  ַּכִּנְרֶאה   - ֵּכן  ְוִאם  ה'",  "ַוְיָבְרֵכִני  ְוָאַמר:  ה' 

ַמְתִחיל ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה!
ִסיָמֵני  ְּבָלָבן  רוֶֹאה  ֲאִני  ִאם  ְּבִלּבוֹ:  ַיֲעקֹב  ָאַמר 
ָׁשִנים  ִמְסַּפר  עוֹד  ֶאְצלוֹ  ֶאָּׁשֵאר  מּוָטב  ְּתׁשּוָבה, 
ִיְתַרֵּכְך  ַהְּזַמן  ְּבֶמֶׁשְך  אּוַלי  ה',  ְלֶדֶרְך  ַוֲאָקְרֵבהּו 
ִלּבוֹ ְּבַהְׁשָּפָעִתי ְוָיׁשּוב ֶאל ה', ֶׁשֲהֵרי סוֹף סוֹף ָחִמי 

הּוא! 
ַאף ַעל ַּגב ֶׁשִמֶּנֶגד עוְֹמדוֹת ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם 
ּוִמְצַות ִיּׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִמָּכל ָמקוֹם מּוָטב ְלַוֵּתר 
ַאַחת  ֶנֶפׁש  ְלַהֲחִזיר  ְּכֵדי  ֵאּלּו,  ְיָקרוֹת  ִמְצווֹת  ַעל 
ַלה' ִיְתָּבַרְך! ַאְך ְּבסוֹפוֹ ֶׁשל ָּדָבר ֹלא ִהְצִליַח ַיֲעקֹב 
ְמֻרָּׁשע  ָרָׁשע  אוֹתוֹ  ִנְׁשַאר  ַהָּלה  ָלָבן.  ֶאת  ְלָהִׁשיב 
ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַזְרעוֹ  ָּכל  ֶאת  ְלַכּלוֹת  ֶׁשָרָצה 
ֶאת  ַלֲעבֹד  ִהְמִׁשיְך  הּוא  ַהּכֹל,  ֶאת  ַלֲעקֹר  ּוִבֵּקׁש 
ָהֲעבוֹדוֹת ָזרוֹת ְוִהְתלוֵֹנן: "ָלָּמה ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי" 

)לא, ל(, ְוָלֵכן ָּפַחד ַיֲעקֹב. 

ְלַהְמשִׁיְך ַהשֶַּׁפע בִּזְכוּת ַההוָֹדָאה

ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 
 - ֵנס  לוֹ  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ָאָדם  ָּכל  יא(  )לב,  ַעְבֶּדָך  ֶאת 
ִמְתַמֲעטוֹת ְזֻכּיוָֹתיו ַעל ַהַּמֲעִׂשים ַהּטוִֹבים ֶׁשָעָׂשה. 
ְצִריִכים  ַוֲאַנְחנּו  ַרִּבים,  ִנִּסים  ָלנּו  עוֶֹׂשה  ַהָּקָּב"ה 

ַהְרֵּבה ְמאֹד ַמֲעִׂשים טוִֹבים. 
ַעְׂשרוֹת ַאְלֵפי ִטיִלים ֻׁשְּגרּו ְלֵעֶבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֶמֶׁשְך 
ַהָּׁשִנים ִמָּצפוֹן ּוִמָּדרוֹם, ְוֻכָּלם ֻּתְכְנתּו ְּבאֶֹפן ְמֻדָּיק 
ְּכֵדי ִלְפּגַֹע ַּבַּמָּטָרה. ַאְך ַהָּקָּב"ה ָעָׂשה ִעָּמנּו ֲחָסִדים 
ְמֻרִּבים, ְוַהְּפִגיעוֹת ְּבֶנֶפׁש ָהיּו מּוָעטוֹת. ַּכּיוֹם, ָּכל 
זוִֹכים  ֲאַנְחנּו  יוֹם  ָּכל  "ֲחֻנָּכה",  ִּבְבִחיַנת  יוֹם הּוא 

ְלִנִּסים ֵמֵאת ַהָּקָּב"ה, ְוָעֵלינּו ְלהוֹדוֹת לוֹ ַעל ָּכְך.
יג(  )ָׁשם  ִעָּמְך"  ֵאיִטיב  "ֵהיֵטב  ַהִּמִּלים:  ַעל 
ָּדְרׁשּו: ָמַתי ֵאיִטיב ִעָּמְך? ִאם ַאָּתה מוֶֹדה ֶּבֱאֶמת 
ָאָדם  עוָֹלם.  ּבוֵֹרא  ִעְּמָך  ֶׁשֵהיִטיב  ַהּטוָֹבה  ַעל 
ֶׁשַּנֲעָׂשה לוֹ ֵנס, ְוהּוא מוֶֹדה ָעָליו - ַהָּקָּב"ה עוֶֹׂשה 

לוֹ ֵנס נוָֹסף. 
ָראּוי   - ְּׁשלוְֹמָך?"  "ַמה  ָאָדם  ׁשוֲֹאִלים  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשָאַמר  ּוֵמַאַחר  טוֹב".  ה',  "ָּברּוְך  לוַֹמר:  לוֹ 
מוִֹסיף  ַהָּקָּב"ה  "ֵאיִטיב",  ּבוֹ  ִמְתַקֵּים   - "ֵהיֵטב" 
ְלֵהיִטיב ִעּמוֹ. ֲאָבל ִאם ָאָדם עוֶֹנה: "סוֲֹחִבים, ַמה 
ְלִפי  ִּתְׁשַאל...",  ַאל  טוֹב,  ֹלא  ַהַּמָּצב  ַּלֲעׂשוֹת... 
ַמה ֶּׁשהּוא אוֵֹמר - הּוא ְמַקֵּבל. ָהָאָדם ּדוֶֹמה ְּבָכְך 
ְלַמְגֵנט. הּוא מוֵֹׁשְך ֵאָליו טוָֹבה אוֹ ָרָעה, ְּבֶהְתֵאם 
ְלִדּבּורוֹ. ָלֵכן, ָּתִמיד ַיִּגיד: "ִיְׁשַּתַּבח ְׁשמוֹ, ַהָּקָּב"ה 
ֵמיִטיב ִאִּתי", ְוָאז ַהָּקָּב"ה ֵייִטיב ִעּמוֹ ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת.

)נלקט מ"משכני אחריך" בראשית חלק ב' – 
פנינים לפרשת וישלח(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
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חנוכה תיכף יחזור להאיר את לבבות עמך 
בית ישראל. ילדים בכלל אוהבים את זה החג 
וכן  חנוכה  מעות  ליתן  הוא  והמנהג  היות 
כולם יחד, ההורים עם הילדים, יושבים סביב 

החנוכיה ומוארים ממנה.
האור של הנרות שהינו לזכר אותו פך שמן 
זית טהור שלא חולל ולא נטמא ע"י היוונים 
ורצונם היה להמיר את האמונה  שכל חפצם 
עד  דולק  אז  שדלק  אור  אותו  יתברך,  בה’ 
דלתתא,  איתערותא  של  בחינה  והוא  היום 
כלומר בני ישראל מכוחם רצונם חיפשו אחר 

פך שמן זית טהור למאור.
ודור האור שדולק בחנוכיות  דור  כך בכל 
מזכיר לנו בתת הכרה שמעט מן האור מגרש 
הרבה מן החושך, ומעט אנשים זכו והתגברו 
מכח התערותא דלתתא וגברו על מלכות יון 
העולמית  המעצמה  הימים  באותם  שהיתה 
שחילופי  כך  כדי  עד  החיים,  תחומי  בכל 
יוון.  חכמי  את  מזכירים  בתלמוד  הדברים 
האחד  כוחות,  שני  נוצרים  דולק,  נר  כאשר 
אור מאיר הנתפס בחוש הראיה, והכוח השני 
מכח  החום שנפלט  הוא  פחות חשוב  שאינו 
הבעירה שהופכת את השמן או החלב לאור, 
פתילה  דרך  שעובר  עוצמה  רב  חיכוך  אותו 
הפנימיים  הסודות  אחד  הינו  בחדר  ונפלט 

ביותר שעלינו ללמוד ממנו.
כתוב שהמאור שבה מחזירם למוטב, מה 
הוא אותו מאור שבתורה? בספר יצירה כתוב 
בספר  בשלושה  עולמו  את  הבורא  שברא 
במספר ובסיפור כלומר ישנו הכתוב הדומם 
על גבי דפים ישנו המספר אותו אדם שיחיה 
שהינו  הסיפור  וישנו  פיו  בכח  הכתוב  את 
הייחוד והשילוב שבין הספר והסיפור, ברור 
משמעות  מקבל  שיהיה  ככל  יפה  ספר  שכל 
של  וכישרונו  בכוחו  התלויה  בתכלית  שונה 
מאוד  למשעמם  הספר  את  שיהפוך  המספר 
למעניין,  להפך  או  אנשים  מרחיק  ודוחה 

מרתק ומושך כל שומע. 
חנוכה  של  הנרות  באים  הזה  הסוד  את 
עלינו  קמים  ודור  דור  שבכל  בתוכנו  לעורר 
לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם, וזאת כיצד? 
הנר  עוד  כל  ככתוב  לנר  דומה  האדם  ובכן 
דולק ניתן לתקן מכאן אתה למד שבכדי לתקן 
את המקולקל, ראשית עלינו להדליק את הנר 
זכה עדין להעלות  הכבוי שהוא האדם שלא 
עד  פתילה  דרך  חום  הבל,  שלו  מהגשמיות 
ומחמם,  מאיר  אור  ונעשה  ממש  שבוער 
פתילה אותיות תפילה ותפילה היא רצף של 
מילים שהחיבור בינהם מאיר בצורה מועילה.
צבעים  ישנם  כידוע  דומה?  הדבר  למה 
מנורות  להפיק  שניתן  אורות  של  שונים 
ועד  בוהק  לבן  באור  החל  מלדים    LED
אורות סגולים ואולטרא סגולים שכמעט ולא 

לבן  בגד  פוגשים  הם  כאשר  רק  לעין  נראים 
הם מחזירים אור, אך כל צבע אחר בולע את 
רוב הקרניים ואינו מחזיר אור שנראה לעין, 
וכתב  דורנו  על כך הקדים שלמה המלך את 
שבכל  כלומר  לבנים  בגדיך  יהיו  עת  שבכל 

גווני הקשת תאיר.
לכן כל אדם חייב לעצמו לעורר את ליבו 
לנוסח של תפילה מסוים שיאיר באור צירוף 
אותיות מיוחד שיפיק מקרבו אור מאיר ולא 

אור חשוך.
לבוש  הינו  שהחשך  כתוב  הזהר  בתיקוני 
לאור וזאת כיצד? האותיות שקודמות לחשך 
הינן זר"י ואם נפצל את האות זי"ן לשתים שהן 
אלף ווא"ו נקבל את המילה אור"י, הסוד הזה 
חנוכה  נרות  סוד  את  מדויקת  בצורה  מתאר 
והוא אם מדליקים נר כלומר שלהבה אוחזת 
בו אנו מרוויחים שני דברים, האחד שנהנים 
מאורו והשני ששום דבר אינו יכול לאחוז בו, 
כך גם האדם כאשר הוא אחוז בתפילה ולהבה 
עולה מליבו הוא זוכה לשתי מדרגות רוחניות 
וגשמיות, והן הראשונה מלמטה למעלה היא 
שנוצר בגופו חום והתלהבות שמייצגים את 
החיים, שהם תנועה מתמדת של אלקטרונים 
ביניהם,  ומקשרים  לאטום  מאטום  שנעים 
תנועה זו באה לידי ביטוי בחום גוף שעולה, 
בתאבון שנפתח, בתנועה פיסית, כלומר רצון 
ולברוח  לישון  היום  כל  ולא  לעשות  וחשק 
זו  התעוררות  הרוחני  ובהיבט  מהמציאות, 
באה לידי ביטוי בגילוי ענין במשיכה לחכמה 
וכאשר  וכדומה,  להתקדם  ללמוד  ברצון 
הינו  המידי  הרווח  מתחמם,  שהוא  כל  גוף 
מתחילים  שסביבו  החשוכים  הגופים  שכל 

להתרחק ממנו או לחלופין מתחממים יחד.
מאותו  שמופק  האור  היא  השניה  המעלה 
ומגלה  לאחרים  מאיר  הזה  והאור  חומר 
שאמר  וזה  אורם,  את  כן  גם  בתוכם  ומעורר 
ומדרך  להאיר  האור  מדרך  זצוק"ל  המחב"י 
הטוב להטיב, לכן כל אדם שרוצה לבחון או 
את  יפתח  פשוט  האור שלו  רמת  את  לראות 
או  מאירה  שלו  הסביבה  האם  ויתבונן  עיניו 
מאיר  אדם  כאשר  הרוחני  ובהיבט  חשוכה, 
עצביים  מעברים  ישנם  כלומר  דולק,  מוחו 
ורבים, לכן אותו אדם שעורר עצמו  רציפים 
ממנו  ונהנים  שדולק  כנר  ונעשה  שמאיר  עד 
שנמצא  הזה  הכח  ואת  אותו  הסובבים  כל 
בכל אחד מאתנו ללא יוצא מן הכלל מתעורר 
שהולכות  חנוכה  בנרות  ההסתכלות  בעצם 
שמיני  לנר  עד  ועוד  עוד  יום  כל  ומתוספות 

שהוא סימן למעלה מהטבע.
אחד  לכפרי  פעם  התניא  בעל  אמר  כך 
כל  לרום  להתעלות  יכול  אתה  תרצה  "אם 
המדרגות, כל שעליך לעשות הוא להתעורר 

לשמחה".  

לקח טוב
נתתי לכם

כי

המאור שבה

בתוכנית:
שיחה עם יועצת לימודים ותעסוקה:

"כלים לבחירת מקצוע"

תחשבי יותר, תחשבי לוסטיג!
נפתחה ההרשמה לשנה"ל תש"פ

יום רביעי, כ"ז בכסלו (05.12) בשעות הבוקר

תלמידת י"ב,

בואי לפעילות
מהנה

בחופשת החנוכה

בתוכנית:
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לקריטריוניםבכפוףלנרשמות מראש

סמלייםדמי השתתפות

₪

הדרמה הקומית החדשה של טלי אברהמי
"לשם שינוי"

בס״ד

 03-6307109 לפרטים
והרשמה

לפרנס בכבוד. בית של תורה

www.jct.ac.il
רח׳ האלוף דוד 187, רמת גן

קמפוס לוסטיג
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

גדול  סיכוי  קיים  בסיכון,  ישראל 
בארץ,  חזקה  אדמה  לרעידת 
הסורי  השבר  קו  על  בעיקר 
המדינה  מבקר  האפריקאי. 
פרסם  שפירא  יוסף  בדימוס 
דוח נוקב בעניין מוכנות המדינה 
לרעידות אדמה, ועדין לא גובשה 
מנכ"ל  שמול,  ניר  מיגון.  תוכנית 
בשיווק  המתמחה  שניר,  חברת 
בארץ  ולמסחר,  למגורים  נדל"ן 
והצעות  טיפים  מעניק  ובחו"ל, 
בתים,  אלה   בימים  למי שרוכש 
כיצד  למצוא דירה ממוגנת ובתי 

ספר וגנים שעומדים בתקנים.

סיכוי  "קיים  שמול:  ניר  לדברי 
חזקה  אדמה  לרעידת  ודאי  די 
ואלפים  מאות  שבה  בישראל, 
עלולים להיהרג חלילה.  השאלות 
מתי?  הן  הנשאלות  היחידות 
המדינה  מושג,  לנו  אין  ואיפה? 
כדי  מאומה  עושה  ולא  בסיכון 
להגן על תושביה,  על כן הציבור 

מקבלי  את  ולאלץ  לידיים   האחריות  את  לקחת  חייב  
ההחלטות לצאת עם תוכנית "מחיר למתגונן" במסגרתה 
בתי  הבתים,  למיגון  מעשיים  פתרונות  מציעה  המדינה 

הספר וגני הילדים  בפני רעידות אדמה ובפרק זמן."

כמו  בדיוק  יכולה,  היא  רוצה  הממשלה  שכאשר  "ראינו 
הפתרון בדמות התוכנית "מחיר למשתכן", שבא להיטיב 
אפשר  בדיוק  כך  הדיור  ומחוסרי  הצעירים  הזוגות  עם 
וצריך להכין תוכנית מידית לחיזוק המבנים ולפינוי בינוי 
מסיבי גם במקומות שאין בהם כדאיות כלכלית לחיזוק 

מבנים". אומר שמול. 

להלן מספר טיפים ועצות כיצד לדאוג לנכס/בית וכיצד 
להיות ערוכים  בפני רעידות אדמה:   

בדקו את הנכס לפני שרוכשים אותו - לפני שרוכשים 
דירה חשוב להביא מהנדס שיבדוק את הבניין, האם עבר 
חיזוקים נגד רעידות אדמה או עמיד כנגד רעידות אלו . 
מי שמתגורר בבניין שנבנה לפני שנת 1980 קרוב לוודאי 
הנדרשים   בתקנים  עומד  ולא  חיזוק  עבר  לא  שהבניין 

וצריך לדאוג לכך.

הגנה מפני  רק  לא  הוא  ממ"ד  לדירה–  הוסיפו ממ"ד 
טילים הוא גם הגנה מפני רעידת אדמה, ושהות בו בזמן 
הרעידה מגינה על הדיירים. בניינים חדשים שנבנו לאחר 

שנת 1990 הם כבר ממוגנים בכך . 

העלאת הנושא למודעות ציבורית -  אנו עדים לחוק 

שעבר  והאפליה  הפונדקאות 
נושא  רבים.  הדים  וגרר  בכנסת 
רעידות האדמה לא פחות חשוב, 
מדובר בחיי אדם!  צאו לרחובות 
שלכם  הביטחון  עבור  והילחמו 

ושל ילדיכם .

ההורים  הנהגת  את  רתמו 
לחץ  הפעילו   - הספר   בבתי 
ושל  שלכם  החיים  זה  ציבורי 
מחיר  לפני  חינוך,  לפני  ילידכם 

למשתכן, לפני פונדקאות ועוד. 

המקומיות  ברשויות  בחירות 
ברשויות  בחירות  בשנת  אנו   –
על  לחץ   תפעילו  המקומיות, 
אתם  בהן  בערים  המועמדים 
שמצע  תדרשו  מתגוררים. 
בנושא  יעסוק  שלהם  הבחירות 
ולא  אדמה  רעידות  מפני  הגנה 
או  שאן  ,בית  .צפת  בטבריה  רק 
באילת,  אלא בכל רשות מקומית 

זה יכול לקרות בכל מקום בארץ. 

חשוב   - ההרשמה  לפני  הספר  ובית  הגן  את  בדקו 
אותה אתם   לדירה  בבית הספר הסמוכים  או  בגן  לבקר 
ולוודא שהם ערוכים בפני רעידות אדמה,  רוצים לרכוש 
טוב  אין  שאלות,  לשאול  המורות  או  הגננות  עם  לדבר 

ממראה עיניים ובדיקת הנושא .
 

בזמן רעידת אדמה   - למתגוררים בקומות הגבוהות 
להתפנות  אפשר  ואי  גבוהה  בקומה  נמצאים  כאשר 
או  מוגן  למרחב  להיכנס  מומלץ  שניות,  תוך  מהבניין 
ניתן  זמינים,  אינם  אלה  במקרים שגם  לחדר המדרגות. 

להסתתר מתחת  למשקוף דלת או שולחן.

טאקו דגי ברמונדי מקסיקני

טיפים

טיפים לחימום מהיר, 
יעיל ובטיחותי בבית

מור מוסקוביץ, מנהל מותג דהלונגי, מעניק טיפים 
חום  על  בשמירה  והיעילה  המהירה  לדרך  ועצות 

הבית וחיסכון בחשמל:

שאינו  במכשיר  בחרו  הכול!  מעל  בטיחות-   .1
מסוכן לילדים. 

2. בדקו את פתחי הבית )דלתות, חלונות(, בידוד 
של  החימום  מהוצאות  נכבד  חלק  לחסוך  יכול 

הבית. 

המומלצת  הטמפרטורה  זוהי  מעלות   22  .3
לחימום חלל הבית.

טבעי  חימום  אפקט  לבישול  לבשל-  תתחילו   .4
ונעים.

וגם  לעיצוב  יוסיף  גם  לבית,  שטיחים  הכניסו   .5
יעזור לחימום הבית.

אז  חימום,  מכשיר  לקנות  החלטתם  כבר  אם   .6
החליטו מה הייעוד: חדר ילדים, סלון, מקלחת  - 

לכל חלל מתאים אמצעי חימום אחר.

ביוקר",  "הזול לפעמים עולה  7. צריכת החשמל- 
בדקו מהי צריכת החשמל של מכשיר החימום. 

8. אמינות- מכשיר חימום טוב צריך להיות תקין, 
לכן בדקו אמינות ודאגו שאתם רוכשים מכשיר של 
חברה ידועה, בעלת שם ובדקו שלמוצר יש אחריות 

של חברה אמינה.

יותר. בשביל  9. רדיאטור מתקרר במשך זמן רב 
לאחר  המרבית,  בצורה  האנרגיה  את  לנצל 
בסמוך  )לא  לכבותו  אפשר  מתחמם  שהרדיאטור 
שהוא  מהחום  ליהנות  ולהמשיך  מהבית(  ליציאה 

מפיץ עד שהוא מתקרר.

10. חדר סגור יותר ימנע בריחת אוויר חם. לכן יש 
לסגור את חלונות הבית ואת דלתות החדרים שאין 
גדולים, מומלץ  יש לכם חלונות  צורך לחמם. אם 
להשתמש בחלונות כפולים. בנוסף, יש לאטום את 
החריצים שבין החלון למשקוף ובין גוף הדלת לסף.

רדיאטורים  אלה  בימים  משיקה  ברימאג  חברת 
אשר  האיטלקי,  לונגי  דה  המותג  של  חדשניים, 

מייצר  מכשירי חשמל איכותיים טעימה

מחיר למתמגן
 מדינת ישראל בסכנה, קיים סיכוי גדול לרעידת אדמה חזקה • טיפים ועצות כיצד לדאוג לנכס שלך 

ולהיות ערוכים בפני רעידות אדמה   

המנה הבאה היא צבעונית, טעימה, פשוטה להכנה ומושלמת כארוחה קלילה עם טוויסט מקסיקני 
שתקפיץ לכם את היום. השילוב בין הדג לבין תערובת התבלינים הלטינית יוצר ארוחה שלמה בתוך 

מעטפת טעימה שתענוג לאכול. 

אופן ההכנה:
ולערבב אותו בקערה עם  לפרוס את הדג לרצועות   .1

מיץ לימון, פפריקה, מלח, פלפל ו-2 כפות שמן. 
2. לחמם כף שמן במחבת ולהניח בה את התערובת. יש 
לטגן את הדגים 3 דקות מכל צד. לאחר מכן, יש להניח 

את הדג במרכז הטורטייה. 
לקוביות  והאבוקדו  הבצל  העגבנייה,  את  לחתוך   .3
תירס,  קופסת  חצי  לקערה  להוסיף  לקערה.  ולהעביר 

מלח, פלפל ולערבב.
4. להוסיף לטורטיות את עלי החסה, עגבניות, אבוקדו 

ובצל.

רכיבים לטאקו דגים:
• פילה דג ברמונדי 500 גרם- חתוך 

לרצועות בעובי חצי ס"מ
• כפית פפריקה מתוקה

• 2 כפות שמן
• מלח 
• פלפל

• אבוקדו אחד
• תירס מקופסת שימורים
• רבע בצל סגול חתוך גס

• 2 עגבניות
• עלי חסה

• 8 טורטיות

צילום: ניר עצמון / באדיבות: סטארקיסט

חברת שניר

צילום: יחצ חול, רדיאטור דהלונגי  
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  א'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חור,גומה,חפירה בקרקע,מיכרה. "____ של גפרית" )כתובות 
עט: (

4. סל גדול ובו מחיצות של זמורות. "אפלו מאותו ה____" 
)דמאי ה ו(

6. לקיקה,חריכה. "סכסוך שייך באבנים ____ בשאר דברים" 
)רש"י בבא קמא ס.(

7. שמות נרדפים למיני החגב או הארבה. "וטפסריך כ____" 
)נחום ג יז(

8. גחלת-אש. "עגת ___" )מל"א יט ו()בלשון יחיד(
10. סל קטן. גליל עץ או חומר אחר שחוטים כרוכים עליו. "מן 

ה____ לחברו" )נגעים יא ט(
12. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

13. פרח,עלי הכותרת בפרח. "כ___ השדה" )ישעיה מ ו(
15. אסם לתבואה. "נהרסו ____" )יואל א יז( )בלשון רבים( 

)בכתיב מלא(
18. מקום שלו. "לתור להם ____" )במדבר י לג(

1. כנוי לכבש בן שלשה-עשר חודש שיצא מכלל כבש ולא בא לכלל 
איל. "רבי טרפון קורהו ____" )פרה א ג(

2. תקוה,ציפיה לדבר-מה. "ונמצא ____ לבבנו ליראה" )ברכות טז: 
( )בלשון רבים(

3. אבי איתי מגיבורי דוד. )שמואל ב כג כט(
4. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאחסון תבואות. "שדהו עושה 

____" )שביעית ג ד(
5. כתב,צורת האותיות. "כאן ב___ שלנו" )מגילה ט.(

9. טוהר,צחות. "עדנה ____ בשר" )רש"י בראשית יח יב(
11. ליצנות,דברי שחוק והיתול. "אנשי ___" )ישעיה כח יד(

14. קיצור המילים : יבואוני רחמיך ואחיה.
15. עני,דל,ירוד. "ואם ____ הוא מערכך" )ויקרא כז ח(

16. אין רע בלי טוב. "____ זו לטובה" )תענית כא.(
17. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 405. 

)מלמעלה למטה(

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
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מחרשה, רחת, את, מלמד, קרדום, מעדר, שלוש קלשון, מזרה, דרבן, מזמרה, מגל, מעצד, חרמש, הלמות, 
מורג, מקבת, נפה, פטיש, כברה

תאסנישרתגאיתדתנאנ
נחרמשיגאתנאחתגתפג

סנתגנאתנגאבריאהגא

תגגרומאמנתארגנלדל
שנתאישרורדיתדגמתג

הסאתרישדתתגצתאויכ

שגתדתלירניעאירתבד

רגמאקנשקאמנידאראת

חלתשאמסנגיאעגהסני

משונקתתאמאמיגששתג

שלתבגאלנזגאנתניתד

שגתשנוגארסנשסתגטת

תדנגמזמרהנתגאנדאפ

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. מסכת שבת נמצאת במישנה בסדר...?
2. האם יש תלמוד ירושלמי על סדר "קדושים"?

3. שישה סידרי מישנה הם....?                                                                                                          
4. מדוע קרא ר' אברהם דנציג מווילנא לספרו "ציטוט חיי אדם"?

5. מה משותף לר' עובדיה מברטנורא ולר' יום טוב הלר?
6. מי חי קודם - הרמב"ם או הרמב"ן?

7. מי מהגאונים, כתב איגרת העוסקת בתולדות עם ישראל?
8. מה המשותף לישובים כפר הרוא"ה ובית עוזיאל?

9. במה עוסק הספר "שוחטי הילדים"?
10. מהם ארבעת חלקי שולחן ערוך?

1. מועד 2. לא 3. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות 4. הספר הוא על "אורח 
חיים" ורמז לשמו בראשי תיבות 5. מפרשי המשנה 6. הרמב"ם  7. רב שרירא גאון 8. 
שניהם ע"ש רבנים ראשיים: הרב קוק והרב עוזיאל 9. הלכות שחיטה )מובנות אפילו 

לילדים( 10. אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט



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

י"א-ט"ו בכסלו19-23.11.18

עד שישימבצעים בימי שני

בלדי/שחר
רביעיית טונה

חרוזית/טבעות זיתים

בשמן זית
'מעולה'

שמן זית
750 מ"ל 

מיה/טעמן

פילה סלמון

בית השיטה
חמישיית מגבונים

קוד:11290536

שניצל תירס
1.75 ק"ג

טבעול

קטשופ 'מעולה'

זוג מרק נמס/מנה 
חמה ללא נודלס

750 גר'

אסם

1990

1290 3 ב-100 3 ב-

למארז

1990

590

20
510 ב-

5990
לק"ג

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

וופל מצופה 'מעולה'
שוקולד/אגוזים 

40 יח'

1090

ממתקי קסם

10
7 ב-

עוף שלם
מחפוד

1990
לק"ג

22-23
י"ד-ט"ו בכסלו

RC שישיית
6*1.5 ליטר

1990

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

יין באזז/למברוסקו
כולל פיקדון

750 מ"ל

3790
2 ב-

אוהבת לבשל? זה 'מעולה'
עקבי 
אחר

פרטי 
המבצע

א.ת דולב: צרכנית דולב. | אלעד: מזל וברכה יהודה הנשיא | מוצרי צריכה בזול אבן גבירול 38. | רשת חנויות כולל סטור | רשת נתיב החסד | אשדוד: רשת נתיב החסד | בית שמש: סופר זול עובד יחזקאל 9 | מילר מרקט האדמור מבעלז 9 | חמדת הארץ יהודה הנשיא|  צרכניית בשפע בן איש חי 40 | מתוקי שפת אמת 28 | חסד למשפחה רבי אלעזר  41 | רוטמן כאן זול החידא 8 |  סופר גוט אור החיים 10 
| ביתר עילית: רשת חסד לאלפים: בן זכאי 16|בבא סאלי 1|רבי עקיבא 13|הרב שך 66 | צרכניית שפע חיים רבי עקיבא 1 | שפע זול: אלעזר המודעי  | בני ברק: רשת נתיב החסד |רשת חנויות כולל סטור  | ברכפלד: רשת נתיב החסד | בת ים: רשת נתיב החסד | חיפה: רשת נתיב החסד | יבניאל: סופר יבניאל מרכז מסחרי יבניאל | יצהר:  צרכניוש יצהר | ירושלים: רשת נתיב החסד | סופר זול 
עובד יחזקאל 9 | סופר חסד תחכמוני 37 | עמרני.  מוצרי  המזון   עמוס 24 | שערי רווחה ירמיהו 25 | סופר הזול והברכה אור שרגא 5 שכונת רמות | סופר דה בסט נחמיה 14 | חסד לאלפים מרכז מסחרי רמות מול קניון רמות | אקספרס מרקט מלכי ישראל 12 שכונת גאולה | סופר משתלם רח' דוד 24 | למען הקהילה-סאטמר רח' אבן האזל 24 | כאן זול- יחזקאל ברומברג הרב בלוי 2
מקור ברוך רשי | לשם שמיים נווה יעקב הרב רשי זווין 67 | צרכנית ברסלב עונג שבת 18 | סופר בני תורה רח' חיי טייב 48 | רשת כאן זול: מאה שערים 140|שומרי אמונים 4|רבינו גרשום 40|אבינועם ילין 16 | שפע זול: מנחם גלרנטר 3 הר חומה | מכולת גבריאל כף החיים 9 |  פרש מרקט אמרי בינה 5 | בית חסד יחיאל מינץ 6 שכונת רמות | יוני מרקט יצחק שולאל | יוני מרקט עמוס | בן 
יהודה זכרון יעקב 1 | א. ד. מ. שיווק ומסחר ארץ חפץ 106 פינת שמואל הנביא | כוכב השחר: צרכנית כוכב השחר | לוד: מוטי מרקט שכונת חב"ד  צמח צדק 4 | נחליאל: נחליאל ישוב | נריה: סופר זול |  נתניה: רשת נתיב החסד | עמרמס גרוסערי ברטנורא 1 קרית צאנז | עמנואל: רשת זול בשכונה | ערד: למחיה ערד שמעון 17 | צרכניית אחיעזר גור. המכבים 11 | ברכת ישראל חן 40 | צפת: סופר 
משתלם ארלוזורוב 55 צפת | רשת חנויות כולל סטור |  קדומים:  סופר סופר שכונה צפונית קדומים | קרית מלאכי: רשת זול בשכונה |קרית ספר: רשת נתיב החסד | קרית גת: צרכניית אחיעזר גור | רחובות: סופר מכבי וייסבורג 5 | רשת סופר חסד |רשת הטוב והמטיב: רח' עזרא 37 | הרב יוסף וינר 11 | סופר מכבי וייסבורג 5 | רבבה: רשת זול בשכונה | רכסים: רשת נתיב החסד | נקודות מכירה המשתתפות במבצע: 
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