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עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ' כסלו תשע"ט 28/11/18 • גיליון מס' 1181

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

שטח 

מוניציפאלי

3 מגשים + תוספות 100 ₪
5 מגשים + תוספות 150 ₪

10 מגשים + תוספות 250 ₪

חנוכה בפיצה פוד
מבצע מטורף לשבוע בלבד!!

להזמנות: 03-6281181
משלוחים חינם!!

רוצה 
להרוויח 
 350,000

ש"ח?
פרטים בעמוד 20

מאת הילה פלאח

מציאה שלא תחזור
דירה  3.5 חדרים 

במרכז פתח תקווה 
באיזור החרדי

052-7657956
לפרטים

התחילו עבודות תמא 38.
נמכרת במחיר מצחיק. 
בעוד שנה וחצי סיום 
הבניה, הדירה תיהיה 

4.5 חדרים כולל מרפסת 
מעלית וכו'

זמני הדלקות נר חנוכה בחצרות האדמו"רים 
וגדולי ישראל / עמ' 32-33 

בן 3 שבועות 
נדבק בחצבת

 / עמ' 12

 / עמ' 24
 / עמ' 10

ישיבת מועצה 
חגיגית – 
בלי מינויים

במעמד רב רושם: 
חולק פרס בני ברק 

לספרות תורנית

י ַקְטתִּ ִביר ָקְדׁשוֹ ֱהִביַאִני ְוַגם שָׁם לֹא שָׁ דְּ

צילום: קובי גדעון, לע"מ 

משבר נאמנות

כמו יהודי נשוא פנים המנופף בכרטיס הפלטינום של הנוסע 
הקרקע  דייל  )באמצעות  בתיאטרליות  אותו  וקורע  המתמיד 
האישי( מול עדת עיתונאים מוזמנים, כשרגע אחרי הוא אץ-
התייצב   – הקרובה  על  אל  טיסת  את  להספיק  כדי  לגייט  רץ 
ומוחה,  מתפנק  ישראל.  בכנסת  כחלון  האוצר  שר  השבוע 

מאיים ומתרצה

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 30-31

בסוף השבוע הקרוב יוכרע גורלו של 
חוק הגיוס וגורלה של הממשלה כולה 
• האפשרויות: הארכה נוספת מבג"ץ 

שתדחה את הקץ, העברת החוק בקריאה 
שניה ושלישית בהסכמה שקטה של 

החרדים או התנגדות של אגודת ישראל 
ופרישה מהממשלה שתוביל לבחירות 

• החשש: יש עתיד וישראל ביתנו 
יתנגדו ברגע האחרון ויפילו את החוק 
והממשלה • כל התרחישים / עמ' 26

רגעי הכרעה: הארכה, השלמת חקיקה או בחירות?

להודות 
ולהלל 

חיפה: נציגי ראש העיר הנבחרת כבר חתמו על הסכם קואליציוני עם 
נציג 'אגודת ישראל' אריה בליטנטל, אך לאחר מספר שעות ההסכם בוטל 

• מה הוביל לשינוי ואיך תיראה הקואליציה החדשה?
צפת: חברי הכנסת של 'דגל התורה' הצפינו לחגיגת הניצחון של ראש עיריית צפת 

הנבחר ושיגרו מסרים לעמיתיהם ב'אגודת ישראל' • מלאכת הרכבת הקואליציה: התיק 
שעובר ידיים ומסמן מהפך חרדי, חב"ד נכנסת לקואליציה למרות שלא תמכה באוחנה 

והנציג החסידי-עצמאי זוכה בתואר כבוד
לוד: הישג נאה לראש העירייה יאיר רביבו: עירייה ללא אופוזיציה • הסיעה הערבית תהיה 
חלק מההנהגה העירונית • ישיבת המועצה הראשונה נפתחה בלימוד ספר ה'תניא' • ומה 

קיבלה ש"ס תמורת מנדט בודד? /  עמ' 34



YOLO צ’ורוס בציפוי 
בינוני 30-40 

יחידות
 30

דק'  במגוון טעמים / 
חומרים:

1 כוס מים רותחים 
100 גרם חמאת תנובה

1 כף סוכר
1/4 כפית מלח

כוס ו-1/4 קמח
L 4 ביצים מידה

סוכר לטבילה
YOLO 2-3 סוגי 
בטעמים שונים

אופן ההכנה:
הכנת הבצק: בסיר קטן מערבבים כוס מים רותחים, חמאה, מלח   .1

וסוכר, מבשלים על להבה בינונית עד להמסה מלאה ואיחוד התערובת.
מביאים לרתיחה. כשהתערובת רותחת מוסיפים את הקמח בבת אחת   .2

ובוחשים עד לקבלת בצק הנפרד מדפנות הסיר במרקם רך )מזכיר 
מרקם של פירה(. ממשיכים לבשל כשתי דקות נוספות.

מעבירים את הבצק לקערת מיקסר על מנת לקרר אותו ומערבלים   .3
את העיסה 2-3 דקות )משתמשים בוו גיטרה(.

לאחר הקירור, מתחילים בהוספת הביצים, ביצה אחר ביצה.  .4 
ממשיכים את פעולת המיקסר עד לקבלת תערובת חלקה. 

מכניסים את העיסה לשק זילוף גדול עם צנתר כוכב.  .5
טיגון: בסיר רחב מרתיחים שמן ומתחילים בזילוף התערובת לתוך   .6

השמן החם. מזלפים רצועות אל הסיר. ניתן להיעזר במספריים טבולות 
 במעט שמן על מנת לחתוך את העיסה לרצועות.

מטגנים עד להזהבה. 
מיד לאחר הטיגון טובלים את הצ׳ורוס בסוכר.   .7 

מגישים לצד YOLO בטעמים שונים.

מן
קר

צו
ן-

לט
סו

ת 
וני

: י
ים

כונ
מת

 

 לאירוח משפחתי עם 

קל  15-18
יחידות 

 60
דק'  לביבות כרובית / 

חומרים:
 חבילת כרובית )600 גרם(

מוקפאת סנפרוסט
1 ביצה

כוס ו-1/2 פתיתי עמק 28%
 1 גביע )225 גרם(

 גבינת שמנת נפוליאון
בטעם טבעי, 25%

 תבלינים: מלח,
פלפל שחור ואגוז מוסקט

1 כוס פירורי לחם
 שמן לטיגון

או ספרי שמן לאפיה
 להגשה:

 קרם פרש ״השף הלבן״,
בצל ירוק או עירית

אופן ההכנה:
מבשלים חבילת כרובית מוקפאת סנפרוסט במים חמים   .1

עד לריכוך. מסננים את הכרובית, מועכים ומניחים כחצי 
שעה על מסננת להוצאת כל הנוזלים. סוחטים שוב היטב.
מוסיפים לכרובית המסוננת את כל הגבינות, כפית מלח,   .2

רבע כפית אגוז מוסקט, חצי כפית פלפל שחור, ביצה אחת 
וכוס פירורי לחם.

מערבבים הכל היטב. במידה והעיסה נוזלית ניתן להוסיף עוד   .3
פירורים. מניחים במקרר לחצי שעה.

בשלב זה ישנן שלוש אופציות:  .4
 אופציה 1 טיגון לוקחים מעט מהתערובת בעזרת כף,

יוצרים צורה של לביבה ומטגנים בשמן חם עד להזהבה.
אופציה 2 טיגון בשמן עמוק בציפוי פירורי לחם מצפים בפירורי לחם 

את הלביבות ומטגנים בשמן חם באופן זה הלביבה תספוג פחות שמן.
אופציה 3 אפייה בתנור יוצרים צורה של לביבות ומניחים על תבנית 
מרופדת בנייר אפייה, מרססים מעל ספרי שמן למניעת הידבקות. 

אופים עד להזהבה בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות. 
מגישים לצד קרם פרש ״השף הלבן״ ומפזרים מעל הלביבות בצל ירוק 

או עירית קצוצה.
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חנוכיה  סופגניה  חלב

החל מי״ג בכסלו תשע״ט )21.11.18( עד גמר המלאי *בחנויות הנבחרות *ההנחות והמבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה ע״י הקמעונאי

מארז יופלה תות
100 גרם×12 יח'

מארז זוג חרמון 
250 גרם×2 יח'

מארז זוג פרילי 
500 גרם×2 יח'

מארז זוג באדי 
500 גרם×2 יח'

מארז מיני קרלו 
100 גרם×8 יח'

מארז זוג נפוליאון 
225 גרם×2 יח'

עיצוב
מיוחד לחנוכה! 

מארז שהופך 
לסביבון

YOLO BLACK 
 בטעמי כדורי שוקולד 

ובנופי פאי

קרם פרש 
200 גרם

מיוחד 
לחנוכה! 

מעולה עם 
לביבות

חדש 
על המדף!



דוד פדידה  מציג:

תשכחו מכל מה שהכרתם! 
שטרם נראתה כמותה! 

הפקה 

8 ימים 28 הצגות במתחם אחד

שעות 
שע

מפתיעות ומ
דמויות 

שלל 
מרהיבים ו

אקרובטיקה 
קטעי 

שאלותיהם ב'בית 
מ

את 
שים לילדים 

שיג
חוויות 

שיוצאות למסע רצוף 
שירים ונפלאות'.

שנבנה עבור '
החלומות' המיוחד 

שימים לילדי 
ש החלומות )איציק דדיה(, מג

שרתו, אי
שר( בעזרת מ

מלך החלומות )דודו פי
שוקי 

שאלותיהם, למורת רוחו של האב המבולבל )
החלומות )להקת 'קינדרלעך'(, את מ

סלומון(. ברכותיו של גואל המלאך )עדי רן( מלוות את נער החלומות )עוזיה צדוק( במאבקו 
.’Y

שם מרחפים פעלולני 'קרקס 
שר מעל לרא

שומרי המלך )להקת ווקאל'ס(. כא
נגד 

בס״ד

שמי
קליפ המחזמר הר

ש החלומות'
'אי

ט
ע"

ש
ת

ה 
חנוכ

ת גן
מ

טדיון ר
אצ

ם 
ח

ת
מ

שפחה!
חגיגה חינוכית ומלאת הומור לכל המ

בסמוך לקניון איילון    חניה בשפע    המתחם מקורה

הצגה בהפרדה מלאה!
יום שני ב' טבת 10.12.18 | בשעה 19:30 

חדש: 

 לראשונה:

במופע לכל 
שפחה

המ

שר
דודו פי

על הבמה

אל תחמיצו!

שמורה. טל״ח.
שינויים 

שחקנים ו/או תוכן ההצגה. הזכות ל
של הרגע האחרון בהרכב ה

שינויים 
*לידיעה: יתכנו 

יום ב' 10.12
ב' טבת

בהפרדה 
מלאה 

יום ג' 4.12
כ"ו כסלו

יום ד' 5.12
כ"ז כסלו

יום ה' 6.12
כ"ח כסלו

10:00
10:00

10:00
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רוצים 
להגיד לי 
שעוד לא 

התחסנתם?!

גשו עוד היום למרכז הרפואי הקרוב לביתכם

לפרטים חייגו: 507* מכל טלפון נייד

במגזר החרדיהצומחת ביותרלאומית הקופה 

לאומית מזמינה אותך ואת בני משפחתך
להתחסן נגד השפעת.

החיסון ניתן במרכזים הרפואיים של לאומית,
ללא תשלום וללא צורך בתיאום תור מראש. 

מתחסנים ונהנים 
מחורף בריא יותר!



יד מכוונת
 ייעוץ והכנה

לוועדות הרפואיות

 כדי שתבואו מוכנים
 לוועדות הרפואיות

 אתם צריכים להרגיש
בידיים טובות

מרכז יד מכוונת מייסודו של המוסד לביטוח לאומי, ומופעל על ידי חברה פרטית.

ייעוץ והכוונה לוועדות הרפואיות יכולים להוביל 
 להצלחה, לכן יותר ויותר אנשים בוחרים לממש

 את זכויותיהם בביטוח הלאומי באמצעות
יד מכוונת.

 אנו מזמינים אתכם להגיע למרכזי יד מכוונת
ולקבל מרופאים מומחים ייעוץ, ליווי וסיוע בהכנת 

 התיק הרפואי והכל ברגישות ובמקצועיות
ללא תשלום וללא עלות.

יד מכוונת
 ייעוץ והכוונה

 לוועדות הרפואיות
 של הביטוח הלאומי
חינם, ללא תשלום!

יד מכוונת -למצות זכויות ללא עלויות
לקביעת פגישה התקשרו 2496*

בשרים
 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול פטריות יין אדום 

וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום אמריקאי

 כרעיים בעגבניות ובצל מוחמץ

 עוף בגריל פרובנס.המקורי מדרום 

צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר וירקות 

ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב עגבניות

 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.במילויים בשר 

שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות
משלוח חינם עד הבית 

יריד אוכל מוכן

שי
מי

 ח
ום

ד י
 ע

ת
נו

זמ
 ה

ח*
ש

 1
50

ל 
מע

ה 
ני

בק
 *

כבד קצוץ

ש"ח 
בלבד

לשבוע 
בלבד!

לפרטים והזמנות:
להזמנות: 052-809-8880

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

משלוחים טל. 03-5799991

בורקס 
ורוגלך
אפיה במקום

1990

מעל 
לק”ג

&

סלטים 
בטעם של 

סבא שליימלה

החל מ-

60 סוגי 
סלטים

30&
מחריין עד חילבה

ל-5 יח’

חדש!
כל סוגי עוגיות יבשות
עם סוכר וללא סוכר

במבחר טעמים

רק-35

לק”ג

רק-

קוגל 
במגוון 
טעמים

&

ארבעס 
חם

&10רק-

פופקורן 
מתוק

פטריות/ירקות
תפו”א/אטריות

אפונה

במגוון טעמים 
וצבעים

ל-1/2 ק”ג

בימים חמישי ושישי

חדש!
סמבוסק 

ופוקאצ’ות  על בסיס סוכר 
חום, אגוזי מלך 

וכו’.

חדש!
עוגות בריאות

קינוחים 
ופטיפורים
מעל 100 סוגים

350החל מ-
&ליחידה

לחם כפרי בריאותיחדש! חדש!
במגוון טעמים: זיתים/בצל ועוד...

רק 10 ש”ח למביא קופון זה

מגוון ענק של אוכל מוכן לשבת: 
דגים, תוספות, פסטלים, מרקים 

עם קנידלאך ועוד... 

מגוון חלות 
חם חם מהתנורחדשות מיוחדות

3 ב-20&

מחירים מיוחדים להזמנות מראש 
לגני ילדים בתי ספר ומוסדות

050-4102626

250

&

 סופגניות של שלוימלה חדש!
במגוון טעמים

טיגון במקום
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 סופגניות של שלוימלה חדש!
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טיגון במקום
החל מ-

בלינצ'עס 
במגוון טעמים 

קציצות לטקעס 
מתוקות ומלוחות 

1 ב-6 ₪
 3 ב-15 ₪

1 ב-6 ₪
 3 ב-15 ₪

להזמנות: 052-809-8880



ה

בני ברקים,
החנוכה הזה הולך להיות מדהים וטעים!

פרטים מלאים בטלמסר: 8120*

הגיעו לאוטו-טרה עם אריזה ריקה מסדרת גבינה צהובה ׂנעם
וקבלו במתנה פיצה או טוסט וגם את שוקו טרה החדש

 בכשרות בד״ץ העדה החרדית
   מתי? ביום רביעי', כ"ז כסלו נר שלישי של חנוכה 

במתחם בנדיקט רחוב הרב שך 11, בני ברק
בין השעות 11:00-18:00 

אוטו-טרה

*עד גמר המלאי



כ' כסלו תעש"ט 28/11/18 בני ברק10 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

 מת מצווה שלא נקבר
אלמוני  גבר  גופת  נמצאה  שבועות  כשלושה  לפני 
בני  העיר  בפאתי  חרדית-מזרחית  חזות  עם   ,25 כבן 
ברק. עד כה לא דווח על נעדר ולא ידוע במי מדובר 
הגופה מוגדרת כאלמוני והנ"ל שוהה במכון לרפואה 

משפטית כבלתי מזוהה.
שיש  מי  שכל  בנושא  הודעה  פרסם  זק"א  ארגון 
קשר  ליצור  בזיהוי מתבקש  לסייע  היכול  מידע  בידו 
03- ת"א  זק"א  מוקד  עם  או  מ"י  100 של  מוקד  עם 
5786702 או 1220. ככל הנראה מדובר בבן ישיבה או 

בתושב חו"ל.

 אופני מתנדב איחוד הצלה נגנבו

אופני חירום המשמשים חובש מתנדב האיחוד הצלה 
מכילות  האופניים  ברק.  בני  גבול  גן  ברמת  נגנבו 
ונחוצים מאוד להמשך הצלת חיים.  יקר  ציוד רפואי 
שיעדכן   8027 מספר  איחוד  של  אופניים  שנתקל  מי 

בבקשה את מוקד איחוד הצלה בטלפון 1221.

 נעצר מבצע עוקץ רכבי פאר
'עוקץ  בפרשיית  נוסף  חשוד  עצרה  ישראל  משטרת 
זוגות  ובעיקר  ללקוחות  הוצעו  בה  היוקרה',  רכבי 
ולאחר  יוקרה,  רכבי  השכרת  חתונתם  לפני  צעירים 
לגלות  הופתעו  לידי החשודים  העברת אלפי שקלים 

רגע לפני האירוע כי נפלו קורבן לעוקץ ומרמה.
בהמשך לפרשייה שפורסמה השבוע בה נעצר חשוד 
בחקירה  המשטרה  חוקרי  המשיכו  ומרמה,  בעוקץ 
אינטנסיבית תוך גביית עדויות ואיסוף ראיות נוספות, 
במהלכה איתרו זהותו של חשוד נוסף, שעפ"י החשד 
ויחד עקצו במרמה את  פעל יחד עם החשוד שנעצר 

כספם של הלקוחות.
ביתו  על  המשטרה  חוקרי  פשטו  השבוע,  בתחילת 
אותו,  ועצרו  ברק  בני  בעיר  הנוסף   )19( החשוד  של 
בחיפוש בביתו נתפסו מספר מכשירים ניידים ומדיה. 
הצליחו  המעצרים,  טרם  הסמויה  החקירה  במהלך 
והאתרים  הפלטפורמות  את  לאתר  המשטרה  חוקרי 
להציע  בהם השתמשו החשודים  השונים  החברתיים 
את שירות השכרת רכבי היוקרה בצירוף תמונותיהם 

של הרכבים לבחירתו של הלקוח.
הנוסף  החשוד  כי  החשד,  עולה  המשטרה  מחקירת 
ובאתרים  השונות  בפלטפורמות  פעל  שנעצר, 
שונים  פרופילים  החשד  עפ"י  פתח  בהם  חברתיים, 

בהם פרסם את שירותי השכרת הרכבים.
שנפל  שחושב  מי  לכל  וקוראים  שבים  במשטרה 
זהה,  פעולה  מדפוס  נפגע  או  דומה  באופן  קורבן 
הקרובה.  המשטרה  בתחנת  תלונתו  ולהגיש  לפנות 
במשטרה ציינו, כי "נמשיך לפעול לאיתור העבריינים 
ידם  את  להכניס  ומרמה  עוקץ  בתרגילי  שמעיזים 
לכיסם של אותם לקוחות תמימים ובהם זוגות צעירים 
בחייהם,  בערב החשוב  כספם  מיטב  את  שמשקיעים 
ולבסוף נותרים מאוכזבים ופגועים הן ברמה הנפשית 

והרגשית והן כלכלית".

10 מחברי ספרים בפרס, הניתן לזכרו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל,  140 מגישי ספרים לועדת הפרס - זכו  מתוך 
מייסד העיר בני-ברק וראש העירייה הראשון • מי ומי בזוכים השנה?

במעמד רב רושם: 
חולק פרס בני ברק לספרות תורנית

מאת: עוזי ברק

זכו בפרס בני- 10 מחברי ספרים תורניים 
ברק לספרות תורנית לשנת ה'תשע"ט, מתוך 
השנה  שהוגשו  ספרים   140 של  שיא  מספר 
לועדת הפרס, והפרסים חולקו במעמד הפרס 
גרשטנקורן  יצחק  רבי  של  ולזכרו  על-שמו 
העירייה  וראש  בני-ברק  העיר  מייסד  ז"ל, 

הראשון.
הקהילתי  הפיס  במרכז  התקיים  המעמד 
במלאת  נערך,  והוא  ירושלים,  שברחוב 
השנה  זו  מחולק  הפרס  לפטירתו.  שנה   57
הפרס,  ועדת  חברי  השתתפו  בטכס  ה-37. 
מקבלי הפרס, רבנים, ראשי ישיבות, דיינים, 
חברי  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
המועצה וההנהלה, אישי ציבור, בני משפחת 

המייסד והמוני תושבים.
שחוברו  ספרים  על  למחברים  ניתן  הפרס 
פרס  קיבלו  ולא  האחרונות  השנים  בשלוש 
קודם על הספר שהוגש לועדת הפרס. לזוכים 

הוענקו תעודות הוקרה ושי.
הגדולים:  הגאונים  הם  הפרס  ועדת  חברי 
רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; 
רבי מנחם מנדל הכהן שפרן, מגדולי הדיינים 
שלמה  רבי  התורה";  "נועם  ישיבת  וראש 
בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול. בעבר 
כללה ועדת הפרס גם את הגאון רבי ישעיהו 
עד  בתל-אביב,  אב"ד  זצ"ל,  גולדשמידט 

לפטירתו.
מקבלי הפרס לשנה זו )לפי סדר ה-א"ב של 

שמות הספרים(:
ברק,  מבני  יעבץ  מאיר  יצחק  רבי  הגאון 
מרבני כולל האברכים פוניבז', בעבור הספר 
בדברי  וחידושים  ביאורים  ליהודה",  "אור 

רבי עקיבא איגר;
מגדולי  שור,  שלמה  דוד  רבי  הגאון 
תלמידי החכמים בירושלים, על הספר "דינא 

דמלכותא";
ר"מ  ברק,  מבני  כהן  יעקב  רבי  הגאון 
בישיבה הגדולה "כסא רחמים", בעבור הספר 

"הוראה ברורה" על שולחן ערוך יורה דעה;
ר"מ  מירושלים,  דגני  ירוחם  רבי  הגאון 
זהב",  "זר  הספר  על  זאב",  "תורת  בישיבת 

ביאור בספר "שב שמעתתא";
עילית,  ממודיעין  לב  חיים  רבי  הגאון 
מראשי כולל "קדשים-ראדין", בעבור הספר 
"חבורת הפסח", על פרק תמיד נשחט במסכת 

פסחים;
הגאון רבי יהודה אנגלנדר, מגדולי תלמידי 
החכמים בבני ברק, על הספר ביאורים והערות 

על הספר "חזון אי"ש" במסכת זבחים;
ברק,  מבני  אדלשטיין  ישראל  רבי  הגאון 
מראשי הישיבה הגדולה "בית מדרש עליון", 
שיעורים,  מדברותיך"-  "ישא  הספר  על 

עניינים;
ראש  ברק,  מבני  יפרח  שלום  רבי  הגאון 
הספר  בעבור  וחיים",  תשובה  "שערי  כולל 
"מנחת שלום", חידושים וביאורים במסכתות 

יבמות ונדרים;
הגאון רבי אריה עמרם מבני ברק, מחשובי 
"פני  הספר  על  פוניבז',  בכולל  האברכים 
הדף  סדר  על  והערות  ביאורים  המנחה", 

במסכת מנחות;
הגאון רבי אריה רודנסקי מירושלים, אברך 
וישיבת "תורת חיים", בעבור  ומשיב בכולל 
מסכת  על  אורה"  "קרן  הספר  על  החיבור 

מעילה.
ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, 
ועדת  דבר  את  שהביא  פוניבז'  ישיבת  ראש 
הפרס, הדגיש כי לועדה הוגשו למעלה מ-130 
המוכיחה  עובדה  מעולים,  תורניים  ספרים 
את מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא 
הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא 
רק בונה עיר ואם בישראל, אלא גם איש תורה 
זכה שלמרות שחלפו  ואכן,  למופת,  ואמונה 
שנה  מידי  מארגנים  פטירתו,  מיום  שנים   57
כה מכובד  פרס  וטכס לחלוקת  זיכרון  עצרת 

לספרות תורנית לזכרו ולעילוי נשמתו.
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
לו  התורה  בעולם  המרכזי  המעמד  על  עמד 

לפרס  כראוי  קיומו,  שנות  במשך  הפרס  זכה 
כבני-ברק.  וחסידות  תורה  של  בעיר  שניתן 
ז"ל  גרשטנקורן  יצחק  רבי  כי  הוסיף,  הוא 
בנה את בני-ברק, המטרופולין הגדול לתורה 
נפשו  נימי  בכל  ליבו,  בתמצית  ולחסידות, 
אף מעשה משמעותי  ולא עשה  רוחו,  ובעוז 
בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, 
כל  מוסיף  שהקים  המפואר  הבניין  ועל-כן 

העת לפרוח ולשגשג.
המעמד נפתח בדבריו של אברהם טננבוים, 
מזכיר העירייה ודוברה שציין כי היו בארצנו 
ובתפוצות הגולה אישים תורניים או ציבוריים, 
שמם  השנים  בחלוף  אך  ומעש,  ידע  עתירי 
וזכרם נעלמו בשיני הזמן, ולעומת זאת זכרו 
ידועים  ז"ל  גרשטנקורן  יצחק  רבי  ושמו של 
אלא  תקופה,  מאותה  העיר  לתושבי  רק  לא 
אף לבני התשחורת והצעירים, בשל מסירותו 

ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות.
בין מקבלי הפרס בשנות קיומו היו עשרות 
הישיבות  ראשי  הרבנים,  מגדולי  רבות 
קוליץ,  יצחק  רבי  הגאונים  ובהם  והדיינים, 
ורבי  עמאר  שלמה  רבי  ירושלים;  של  רבה 
רבי  הראשיים;  הרבנים  בקשי-דורון,  אליהו 
"שפת-אמת";  ישיבת  מראשי  פלקסר,  יצחק 
בירושלים;  ראב"ד  רוזנטל,  דוד  רבי אברהם 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  ברוידא  זיסל  רבי שמחה 
משה  שמעון  רבי  כנסת-ישראל;  חברון 
דיסקין זצ"ל, רבי שמואל דויטש ורבי אברהם 
"קול- ישיבת  מראשי  יבלח"א,  ארלנגר 
תורה"; רבי ברוך רקובר זצ"ל, אב"ד בחיפה; 
רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון; רבי מאיר 
חברים  קליין,  שאול  משה  ורבי  שטרן  יעקב 
הלוי  שמואל  רבי  הגאון  מרן  של  בבית-דינו 
ראש  בורנשטיין,  יעקב  שמואל  רבי  וואזנר; 
ישיבת "קריית-מלך"; רבי נתן צבי זוכובסקי, 
חיים  רבי  יעקב";  "גאון  ישיבת  מראשי 
"עטרת  ישיבת  של  הרוחני  מנהלה  ואלקין, 
ישראל"; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת 
דומב, מנהלה הרוחני  יונתן שרגא  רבי  מיר; 

של ישיבת "בית-מאיר" ועוד רבים אחרים.

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי נושא דבריםראש העיר נואם



הפתעות חמות לחנוכה
רק לקוחות אמישראגז בבני ברק נהנים

מסופגניות חמות ומתוקות

 חנוכה שמח ובטוח מאמישראגז
לפרטים והצטרפות: 3626*

 ימים א', ב', ד', ה' - בין השעות 11:00-19:00
 ג', ו' – בין השעות 11:00-13:00

רח' ירושלים 8, פרטים בטל': 03-6180111

* עד גמר המלאי

 הגיעו עם חשבונית הגז לסניף בבני ברק
וקבלו סופגניות במתנה



כ' כסלו תעש"ט 121228/11/18 בני ברק

לראשונה בבני ברק: 
שני סגני ראש עיר לש"ס

בן 3 שבועות נדבק בחצבת

ש"ס גם תחזיק את ועדת ההנחות בארנונה, שיצאה לראשונה מידי 'יהדות 
"מרגישים  העיר':  ל'קול  בן שמעון  גדליהו  העיר  ראש  סגן   • התורה' 
שותפים מלאים בהנהגה" • במוצאי שבת השתתפו כאלף איש במעמד 

'שירת הבקשות' בראשות גדולי ישראל

 - בחצבת  שנדבק  שבועות   3 בן  תינוק  בישראל:  צעיר  הכי  החולה 
מאושפז בבית החולים 'מעיני הישועה' בבני ברק • הפעוט נדבק מאמו 

שלא התחסנה כנדרש

אלי כהן

בבני  ש"ס  תנועת  של  הגדול  ההישג  לאחר 
ברק, שהביאה קרוב לשבעה מנדטים בבחירות 
בישיבת  שעבר  בשבוע  למועצה,  האחרונות 
המועצה החגיגית שהתקיימה באולמי משואות, 

ש"ס  מפלגת  קיבלה 
של  רחב  מגוון 
ומחלקות  תפקידים 
וביניהם שני מינויים 
של סגני ראש העיר.

הראשון הוא הוותיק 
ביותר  והמנוסה 
רבות,  שנים  מזה 
המקומית  שס  יו"ר 
ומחזיק  דדון  אליהו 
והסגן  החינוך  תיק 
הנחשב  החדש, 
הצעירים  מהכוחות 
של  והמבטיחים 
גדליהו  בעיר,  ש"ס 
שמביא  שמעון,  בן 
עם  צעירה  רוח  אתו 
בעיריית  רב  ניסיון 
בני ברק, יחד עם ידע 
נרחב בעולם הכלכלי 
כמשפטן  והמשפטי 
המחזיק  בכיר 
ראשון  בתואר 
במשפטים  ושני 
בר  מאוניברסיטת 

אילן. 
לראשונה  כן,  כמו 

ארנונה  בתיק  מחזיקה  ש"ס  העיר,  בתולדות 
ויו"ר ועדת הנחות בארנונה, וכן בתיק החינוך, 
ועוד  והלוגיסטיקה  תיק החניה, התרבות, רכש 

שלל וועדות עירוניות. 
"אין ספק", כך אומר ל'קול העיר' הסגן החדש 
גדליהו בן שמעון שקיבל לידיו את יו"ר ועדת 
רבי  התנועה  יו"ר  בזכות  "כי  במיסים,  הנחות 

אריה השגנו כלי עבודה מצוינים על מנת לשרת 
שותפים  ולהרגיש  בעיר  הספרדי  הציבור  את 

מלאים בהנהגת העיר".
הניצחון  במסיבת  לחוש  היה  ניתן  רעננה  רוח 
במוצאי  שהתקיימה  הבקשות  שירת  עם  יחד 
שבת, שם הוכרז על הקמתו מחדש של פעילות 
את  שריכז  האיגוד 
לבני  הפעילות  כל 
ספרדים  תורה 
וביוזמת הסגן החדש 
"שירת  התקיימה 
ומסיבת  הבקשות" 
בני  ניצחון של ש"ס 
'האיגוד'  ע"י  ברק 
בבית  עם  ברוב 
נווה  המרכזי  הכנסת 
יצחק ברחוב חידושי 
הרי"ם 8 בהשתתפות 
ובראשם  העיר  רבני 
רבי  הגאון  הגאב"ד 
שמעון,  בן  שלמה 
משה  רבי  הגאון 
הגאון  חזקיהו, 
בן  מסעוד  רבי 
והמקובל  שמעון 
בצרי  דוד  רבי 
יו"ר  ובהשתתפות 
השר  ש"ס  תנועת 
העיר  וראש  דרעי 
רובינשטיין  אברהם 
חזנים  ובהשתתפות 

ופייטנים בניצוחו של אלעד כהן.
באירוע השתתפו למעלה מ-1,000 איש ששמחו 
על הצלחת ש"ס והקמת פעילות האיגוד מחדש.  
חי,  קול  ברדיו  חי  בשידור  הועבר  האירוע   .
גדליהו  העיר  ראש  וסגן  האיגוד  יו"ר  כאשר 
בן שמעון הכריז כי  "בעזרת השם בעוד חמש 

שנים נדרוש גם את ראשות העיר בני ברק".

מאת: עוזי ברק

ימים   3 לפני  התאשפז  שבועות   3 בן  תינוק 
ביותר  הצעיר  החולה  זהו  חצבת.  של  באבחון 

במדינת ישראל שחלה במחלה.
התינוק נדבק מאמו שחלתה בחצבת כאשר הוא 
היה בן שבוע. האם שלא חוסנה בעבר נדבקה 

ככל הנראה מבן משפחה.
במעייני  הילדים  אגף  מנהל  סומך  אלי  פרופ' 
כי  אומר  זיהומיות  למחלות  ומומחה  הישועה 
"חצבת בגיל כה רך היא נדירה וקיימים דיווחים 
הזה  בגיל  תחלואה  על  בספרות  בלבד  מעטים 
מאחר ומרבית התינוקות בגיל הזה מוגנים בשל 
ובדרך  העברת הנוגדנים מהאם לקראת הלידה 

כלל גם אינם חשופים למקרי חצבת בסביבה. 
"קיים כמובן חשש לסיבוכים בגיל הזה והתינוק 
טופל בויטמין A  על מנת להקטין את הסיכון 
לסיבוכים וגם באנטיביוטיקה תוך ורידית בשל 
במצבו  שיפור  עם  בדם   חיידקי  לזיהום  עדות 

ומצבו כעת יציב".
על  להקפיד  הצורך  את  מדגיש  סומך  פרופ' 
השלמת החיסונים לנשים, כולל החיסון לחצבת 
ולטטנוס  לשעלת  להתחסן  וגם  וחזרת  אדמת 

בתקופה שקודם הלידה.

פרופ' אלי סומך, מנהל אגף הילדים סיורים וירטואלים 360̊הדמיות פניםהדמיות חוץ תוכניות מכר

לא מצליחים לגייס תרומות 
למבנה קבע?

עדיין מתפללים בקרוואן?

הדמיה אדריכלית, זה הפתרון!

להדמיית חוץ
40%הנחה

לפונים עד חנוכה:



v

לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

במזרחי טפחות הבנקאי שלי

תמיד יודע להציע 
את מה שהכי משתלם 

ומתאים לעסק שלי
שמעון כהן, בעל חנות 'צעצועינו'

סניף כהנמן, בני ברק



כ' כסלו תעש"ט 141428/11/18 בני ברק

מרן שר התורה: "כשאנשים עוזבים 
את כל עיסוקיהם ויושבים ולומדים – 

זוכים לכל הברכות"
אלי כהן

נאמרו  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  דברי 
למשלחת ארגון "ארחות יושר" שהגיעה לקבל 
שייערך  המדרש  בית  יום  לקראת  ברכתו,  את 
בכפר"  "ציפורי  בשיתוף  הקרוב  חמישי  ביום 
בקיבוץ חפץ חיים. כאשר סדר הלימוד המיוחד 
לפטירתו  הראשון  השנה  יום  בסימן  מתקיים 
של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
הקמתו  מיום  יושר"  "ארחות  לימין  שעמד 
ימי  ולקראת  יושר"  "ארחות  בכינוסי  והשתתף 
החנוכה שבהם נערכים להוספה בלימוד התורה.
עד כה מאות רבות של אנשים, מהם אנשי עסקים 
רבים ובעלי בתים העוסקים לפרנסתם במשך כל 
ימות השנה, הודיעו על השתתפותם ב"יום בית 
ומוסר בהתעלות  המדרש" שכולו לימוד תורה 
של  הלחץ  האחרונים  בימים  כאשר  רוחנית, 
מאות  כל  נתפסו  כאשר  לשיא  הגיע  הנרשמים 
המקומות שהוכנו. ובארגון "ארחות יושר" ור' 
אלי ציפורי פעלו במרץ להוספת מספר מצומצם 
של מקומות עבור אחרוני הנרשמים, כדי שכל 

חפץ ללמוד יוכל להשתתף ביום המיוחד הזה.
משלחת של רבני הארגון בראשות יו"ר הארגון 
האחרונים  בימים  הגיעו  קניבסקי  אריה  הרב 
לבתיהם של גדולי ישראל לקבל את ברכותיהם 
לרגל "יום בית המדרש", כאשר בין הייתר היו 
קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  במעונו 
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין והאדמו"ר 
דבריהם  יובאו  הגדול  במעמד  כאשר  מצאנז. 
וכן דברי מרן ראש  ישראל  גדולי  המלאים של 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שנמסרו לפני 

המדרש  בית  יום 
האחרון.

המרתק  היום  סדר 
תורה  שיעורי  יכלול 
ראשי  גדולי  מפי 
והמגידים,  הישיבות 
דוד  רבי  הגאון  בהם 
כהן, הגאון רבי שרגא 
רבי  הגאון  שטיינמן, 
לוי,  יוסף  גבריאל 
שמעון  רבי  הגאון 
רבי  הגאון  גלאי, 
לוונשטיין  שלמה 
רגע  כשכל  ועוד. 
הזה  המיוחד  ביום 
להוספת  מנוצל 

לימוד התורה. בצהריים יזכו הלומדים בארוחת 
היום  כל  כשבמשך  ויוקרתית.  עשירה  צהריים 
קל,  וכיבוד  וקרה  חמה  לשתיה  הלומדים  יזכו 
כדי שלא יצטרכו לפספס שום שיעור או שיחה.

יושר"  "ארחות  במשרדי  הרבה  הדרישה  עקב 
ביום  להשתתף  שרוצים  לרבים  העולם  מכל 
יתקיים  יכולים להגיע לארץ,  ולא  בית המדרש 
שידור חי וישיר לכל החפצים להשתתף יחד עם 
כל מאות הלומדים בארץ, שיוכלו לשבת בחו"ל 
האחרונים  ובימים  הלומדים.  עם  יחד  וללמוד 
נערכות ישיבות הכנה עם כל השותפים להצלחת 
יום בית המדרש כדי להפיק את המירב מהיום 
העומלים  העסקים,  אנשי  ע"י  מוקדש  שכולו 
לימוד  שכולו  ליום  לחזור  ורוצים  לפרנסתם 

התורה ולניתוק מכל העולם. 
מושב מיוחד יוקדש השנה לזכרו של מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שבו ישא דברי 
פתיחה הרב אליעזר סורוצקין שעמד לצידו של 
זצ"ל עשרות שונים בכל תפקידיו. כמו"כ  מרן 
בית המדרש  יום  מיוחדים במהלך  דברים  ישא 
סודות  שיספר  הוניגסברג  גדליה  רבי  הגאון 
הלומדים  מאות  פנימה.  מהקודש  מרתקים 
של  לימוד  חוברות  למתחם  בואם  עם  יקבלו 
ללומדים.  נאה  שי  עם  ביחד  יושר"  "ארחות 
לפרטים נוספים ולהרשמה ניתן לפנות לטלפון: 

052-7167812

כנס מיוחד ללומדי דף היומי
מאת: עוזי ברק

כינוס המחשה מיוחד של סדר עשיית המנחות 
ללומדי הדף היומי, לקראת סיום מסכת מנחות 
הקרבנות',  'תורת  במכון  נערך  היומי,  בדף 

לתועלת הלומדים הרבים.
ברק  בני  עיריית  בשיתוף  שהתקיים  הכינוס 
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  ובסיוע 
של  אולמות  ממח'  קורלנסקי  ראובן  והרב 
שחפצו  העיר,  מתושבי  מאות  משך  העירייה, 
בדף  זו  בתקופה  הנלמד  את  ולהבין  ללמוד 
השונות,  המנחות  את  מכינים  כיצד  היומי, 
איך קומצים ומקטירים את הקומץ ואיך היתה 

הפתיתה ואפיית המנחות וכו'.
דשמיא  בסייעתא  שהופקה  הייחודית  המצגת 
הביאה  המכון  של  ההמחשות  שלוחת  ידי  על 
הנושאים  של  מושלמת  להבנה  הלומדים  את 
בבית  והקרבתה  המנחה  הכנת  בסדר  הכרוכים 
המקדש, והגבירה את הציפייה לגאולה הקרובה 

ולבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
החל מהקיץ האחרון בו התחילו רבבות לומדי 
התורה את סדר קדשים בדף היומי, נערכו כינוסי 

המחשה רבים ביזמת הרב אברהם רובינשטיין 
ראש עיריית בני ברק והרב שלמה בנזימן ממח' 
תרבות, כדי לתת מענה הולם לציבור הלומדים 

הענק.
בו  ברק,  בבני  קדשים  לסדר  הפתיחה  בכינוס 
השתתפו מאות לומדים, הוקרנה מצגת ייחודית 
ודיני הקרבנות שבפרק  בית המקדש  על מבנה 
"איזהו מקומן", כאשר, בין היתר, נשאו דברים 
ישיבת עטרת  פיינשטיין ראש  הגאון רבי חיים 
ראש  קובלסקי,  דוד  חיים  רבי  והגאון  שלמה 
'מאורות הדף היומי'. דברי ברכה למעמד נשא 
מצגות  העיר.  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ברק  בבני  רבים  כנסת  בבתי  נערכו  דומות 
מתחברים  בזכותן  כי  וניכר  הארץ,  רחבי  ובכל 

הלומדים למסכתות הנלמדות ביתר שאת.
לאור  יצאו  ברק,  בני  עיריית  בעידוד  כן,  כמו 
הקרבת  דיני  על  המפוארות,  התמונות  חוברות 
הקרבנות לפי סדר משניות 'איזהו מקומן' ועל 

סדר עשיית המנחות.

לקראת יום בית המדרש של 'ארחות יושר' בחמישי הקרוב

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:

 15
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



להזמנה.  חדרים   10 מקסימום  לפרטיים,  מיועד  האירוח  חגים.  כולל  לא   )28.2.19( תשע"ט  באדר  כג'  לתאריך  עד  בתוקף  ההטבה 
בכרטיס  למשלמים  המבצע.  לתנאי  בכפוף  ההזמנות.  במוקד  פרטים  תשלום,  בתוספת  ילדים  להוסיף  ניתן  פנוי.  מקום  בסיס  על 
יותר!!״  לך  ״מגיע  כרטיס  הנפקת  בלבד.  להמחשה  התמונות  מבצעים.  כפל  ללא  יותר!!״.  לך  ״מגיע  לתכנית  המשויך   ישראכרט 

בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. טל"ח.

מגיע לך יותר!!

משתלם
לצאת לחופשה

יותר

רק ללקוחות "מגיע לך יותר!!" של ישראכרט 
אירוח במלונות מהדרין במחיר משתלם במיוחד

1-800-22-88-44
 לקוחות כל הבנקים! הצטרפו עכשיו לתכנית ״מגיע לך יותר!!"

תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי

לתיאום האירוח יש לבצע הזמנה מול המלון ולציין את שם השובר. 
 לאחר ההזמנה יש להתקשר לשירוחן לרכישת השובר: 04-8554141 

 ניר עציון 04-9845555 | לביא 04-6799464 | עין כרם 02-5608555 
אמירי הגליל 04-6989815 | המצודה 04-6972666 | טירת צבי 04-6078884

499₪

לילה אחד לזוג - כולל ארוחת בוקר 
בימים א'-ד' )שובר הדס(

 ניר עציון | לביא | אמירי הגליל 
המצודה | טירת צבי | עין כרם

לילה אחד לזוג - חצי פנסיון
בימים א'-ד' / בקיבוץ לביא גם ביום ה' )שובר גפן(

ניר עציון | לביא 

649₪



בני ברק כ' כסלו תעש"ט 121628/11/18

מאת: עוזי ברק

במוצאי שבת האחרון נערך בבית חיזקו בבני ברק 
מעמד קביעת מזוזה וחנוכת הבית למשרדים החדשים 
לפני  שנספו  גינזבורג  משפחת  ילדי  של  שמם  על 

כחודש בשריפת ביתם בביתר עילית.
הרב  ידי  על  שנים   7 לפני  שהוקם  חיזקו  ארגון 
שכולות  משפחות  לסייע  פועל  קלוגר,  אברהם 
שאיבדו אחד או יותר מילדיהם ל"ע. הארגון מעמיד 
ומסייע  עיר  בכל  פרוס  שנמצא  ורגיש  מקצועי  צוות 
במקרים טרגיים שכאלו עד לשיקום המשפחה שיכול 

לקחת שנים רבות.
לאור התפתחות פעילות הארגון, בנסיבות מצערות, 
ידי  על  שנתרם  ומכובד  גדול  למתחם  השבוע  עברו 
את  להקדיש  שבחר  פרידמן,  דוד  שמואל  ר'  הנגיד 
שנספו  ז"ל  גינזבורג  וצבי  אפרת  של  לזכרם  המקום 

בשריפת דירתם לפני מעט יותר מחודש.
וישלח  פרשת  שבת  במוצאי  שנערך  במעמד 
הארץ  רחבי  מכל  השכולים  האבות  השתתפו 
הודה  המעמד  בפתח  הארגון.  ידי  על  שמסתייעים 
של  אביהם  גינזבורג,  ראובן  יהושוע  הרב  נרגשות 
לראשי  המקום,  הוקדש  שלזכרם  ז"ל  וצבי  אפרת 
זכו  שבה  המיוחדת  ההנצחה  על  ולתורמים  הארגון 

ילדיו ולאחר מכן קבע מזוזה באחד הפתחים.
המשתתפים  התכנסו  לחיים  שתיית  מעמד  לאחר 
חיזוק  לסעודת מלווה מלכה שבמהלכה שמעו דברי 
הפני  האדמו"ר  בן  אלתר  דוד  יצחק  רבי  מהגאון 
אביו  התמודד  איך  וסיפר  הרחיב  אשר  זצ"ל,  מנחם 
שאיבד את שתי ילדיו. במעמד השתתף גם האדמו"ר 

מאלכסנדר שקבע מזוזה במקום.
בעדני,  ישעיהו  דוד  הרב  הגאון  נאם  יותר  מאוחר 
בנו של הגר"ש בעדני, שאיבד את בנו בגיל 13 לאחר 
שנרצח בפיגוע, וחיזק את ההורים והביא את הדברים 
ששמע מאביו בזמן שהתאבל על פטירת בנו. את ברכת 
מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי הביא נאמן 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ברק  בני  העיר  ראש  ביתו 

שציין בדברי ברכה שיזכו ללכת רק בשמחות.
את המעמד הנחה המגיד מישרים הרב נתנאל סגל 
האירוע  את  הנעימה  פישמן  שרוליק  של  ותזמורתו 
בו  הורים  בפאנל  נחתם  המעמד  ונחמה.  רגש  בשירי 
ונתנו  השכול  עם  התמודדו  הם  איך  האבות  שיתפו 
עצות והדרכה לחבריהם לצרה איך ניתן להתמודד עם 

האבל.
ראשי  נכנסו  החדש  חיזקו'  'בית  פתיחת  לקראת 
האדמו"רים  בהם  ישראל  גדולי  של  למעונם  הארגון 
להגיע  צפויים  בימים הקרובים  ועוד.  צאנז  מויז'ניץ, 
גדולי ישראל רבים לפקוד את בית חיזקו בכדי לקבוע 

מזוזה ולהעניק את ברכתם למקום.
למאות  מיוחד  אירוע  נערך  לכן  קודם  רביעי  ביום 
מקצוע  ונשות  רבניות  שוחחו  בו  השכולות  אימהות 

שהעניקו עצות להתמודדות עם הכאב הגדול.

מעמד מרגש: חנוכת הבית וקביעת 
מזוזות בבית 'חיזקו'

שבע שנים לאחר הקמת הארגון, הוקם 'בית חיזקו' במתחם מפואר בבני ברק, שנחנך במעמד מרגש בהשתתפות הורים שכולים וגדולי 
ישראל • המקום נתרם על ידי הנגיד ר' שמואל דוד פרידמן שהקדיש אותו לזכר ילדי משפחת גינזבורג שנספו בשריפת ביתם

צילום: משה גולדשטיין

תשלומים
36

    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    

* 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. 

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוג':

< מקרר 1חבילה
450 ליטר

< מכונת כביסה
6 קילו

< תנור משולב גז

₪
ל-36 חודשים
100

רק ב-

רק ב'שיא החשמל' חבילות נדוניה שוות במיוחד!

₪3590

< מקרר סמסונג
   כולל משמרת שבת
 < מכונת כביסה

   אלקטרולוקס 7 ק"ג
< תנור דו תאי מהדרין 

3חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
180

רק ב-

₪6490
רק -

< מקרר שארפ מהדרין
500 ליטר

< מכונת כביסה זנוסי
7 ק"ג 

< תנור דו תאי מהדרין

2חבילה
₪ 1000+ 
   תווים מתנה

₪
ל-36 חודשים
158

רק ב-

₪5690
רק - רק -

מבחר מקררי 
סמסונג
עם התקן
משמרת השבת
במחירים
ל-36 חודשיםהכי זולים!

94 רק ב-

₪ 600-1500
תווים מתנה

₪ 1000+ 
תווים מתנה

₪

580 ליטר
מהדרין

מקרר 
שארפ

₪3390

ל-36 חודשים
30

₪1090

מייבש כביסה
7 ק"ג
5 שנים אחריות

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

ל-36 חודשים
30

₪790

מייבשי 
כביסה

החל מ-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

רק -

רק -

ל-36 חודשים
50

תנור
דו תאי

רק ב-

₪ 400+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
50

מזגן
1 כ"ס

רק ב-

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪

₪1090
רק -

ל-36 חודשים
50 רק ב-

מכונת כביסה 
בוש 7 ק"ג
ללא מגע טאצ'

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1790
רק -

ל-36 חודשים
33 רק ב-

מכונת כביסה
 לאבאמט
8 ק"ג, 1000 סל"ד

₪ 500+ 
תווים מתנה

₪

₪1190
רק -

₪ 700+ 
   תווים מתנה

גם המחירים הזולים ביותר
וגם תווי קניה במתנה!

שיא השווה!



רשת חנויות "אור החיים": אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94, מרכז נחלת יצחק אשדוד: רח' אליעזר בן הורקנוס 8, מרכז שבטי ישראל • רח' רבי יהודה הנשיא 8, רובע ז' בית 
שמש: רח' יהודה הנשיא 6 • רח' נחל ניצנים 3, מרכז מסחרי, רמת בית שמש בני ברק: רח' אהרונוביץ' 12, מרכז רימונים • רח' הרב כהנמן 64 • רח' נחמיה 28 • רח' רבי עקיבא 68 
• רח' רבי עקיבא 152 • רח׳ הרב שך 8 ביתר: רח' הר"ן 9 חיפה: רח' מיכאל 27 ירושלים: אור החיים סנטר, רח' מאה שערים פינת חבקוק • פנינת חמד, שמגר 21 • רח׳ שאולזון 49 
• רח׳ הפסגה 45 מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית • קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

 הפעילויות בתוקף בין התאריכים י״ד בכסלו - ט״ו בטבת תשע״ט )22.11-23.12.18( ומיועדות ללקוחות כל הבנקים. בכפוף לתקנון.
השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת ׳אור החיים׳ בלבד. עד גמר המלאי.

לקרוא את הספרים החדשים
או לכתוב סיפור בעצמי?

 בנק הפועלים מזמין אתכם ואת ילדכם 
 ליהנות ממגוון ספרי ילדים ב-₪10 ברשת חנויות 'אור החיים'

וגם לכתוב סיפור משלכם, ואולי להוציא אותו לאור!

 מחברים סיפור קצר )עד 500 מילים( על 'חבורת תריג'. 
 10 הסיפורים הנבחרים יצאו לאור במוסף סיפורים מיוחד, 

ויזכו את שולחיהם במנוי חצי שנתי ל'חבורת תריג'.

 את הסיפור יש לשלוח בצירוף הפרטים הבאים: 
 sofer@bhi.co.il :שם מלא, טלפון, כתובת וגיל הכותב, למייל 

או לפקס: 072-2796667 או לת"ד: 168 ב"ב



כ' כסלו תעש"ט 181828/11/18 בני ברק

תרגיל חירום לאספקת מים 
לבית החולים 'מעיני הישועה'

התפללו: 

הגר"ש 
אדלשטיין 
במצב קשה

שני  בימים  שנערך  טהורים"  "מים  תרגיל  במסגרת 
הסדירה  המים  אספקת  דרכי  נבדקו  השבוע,  ושלישי 
תאגיד  מנכ"ל   • בחירום  ברק  בני  של  החולים  לבית 
מהווה  טהורים'  'מים  "תרגיל  צלניק:  דוד  ברק'  'מי 
התאגיד  של  ומוכנתו  כשירותו  בהעלאת  נוסך  נדבך 

להתמודדות במצבי חירום"

הגר"ש  של  במצבו  החמרה 
של  הצעיר  אחיו  אדלשטיין, 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי 

גרשון אדלשטיין  

מאת: עוזי ברק

בהצלחה  סיכם  ברק"  "מי  העירוני  המים  תאגיד 
החולים  לבית  מים  לאספקת  היקף  רחב  תרגיל 
"מעיני הישועה" בעיר, במטרה להעלות את רמת 
טהורים",  "מים  תרגיל,  חירום.  לשעת  מוכנותו 
שני  בימים  החולים  ובבית  העיר  ברחבי  נערך 
מורחב  הנדסי  צוות  בהשתתפות  השבוע  ושלישי 

של תאגיד המים ובית החולים.
עוד קודם התרגיל הוקמה מנהלת תרגיל בראשות 
המים  רשות  של  המרכז  במחוז  מים  בטחון  מנהל 
עם נציגי משרד הבריאות, רשות החירום הלאומית 
מים,  איכות  דוגמי  מקורות,  חברת  מהנדסים, 

קצינים בכירים ועוד רבים.
בשטח  מעשי  באופן  תורגלה  התרגיל  במסגרת 
אספקת מים לבית החולים 'מעייני הישועה' שהינו 
כבשגרה.  בחירום  לפעול  שאמור  חיוני  מוסד 
האפשרות לאספקת מים סדירה נעשתה באמצעות 
גדולה  מכלית  שכללה  ארצית  עתודה  הפעלת 
חבירה  וביצעה  מסובים  בצומת  מים  שמילאה 
פיזית לנקודת חיבור המים של בית החולים, כאשר 
במקביל נפרסו תחנות חלוקה במתחם בית החולים 
התפקידים  בעלי  עם  הפעולה  שיתופי  ונבחנו 

הרלוונטיים.
זיהום  פגיעת  של  תרגול  עם  התאגיד  התמודד  כן 

מים חמור בקווי המים, תוך הוראת משרד הבריאות 
לשירותי  לא  ואף  לשתייה  ראויים  אינם  שהמים 
סניטציה. לצורך ההתמודדות זיהו מהנדסי התאגיד 
דמוגרפיים  נתונים  אספו  וסוגו,  הזיהום  מקום  את 
כישיבות  ציבור  מוסדות  בדגש  אותם  וניתחו 
וכדומה, והצליחו הצליחו לבודד את האזור הנגוע, 
ובמקביל  השיקומי  המענה  את  מכילים  שהם  תוך 

פורסים תחנות חלוקת מים ברחבי העיר.
על  מיוחד  דגש  הושם  כולו,  התרגיל  במהלך 
יידוע הציבור באופן רציף על הנעשה, כמו גם על 
שמירה על קשר שוטף עם רבני שכונות והמנהיגות 
המקומית. במהלך התרגיל הגיעו למקום גם ראש 
דירקטוריון  ויו"ר  זייברט  חנוך  הרב  היוצא  העיר 
'מי ברק' הרב ישראל אירנשטיין, אשר הביעו את 
כן  כמו  המקיפה.  התאגיד  מפעילות  התרשמותם 
נכח במקום נציגו של רב התאגיד, הרב אהרן פולק, 
שעלו  הלכתיות  לסוגיות  מידי  הלכתי  מענה  שנתן 
תוך כדי התרגיל ובמרכזן הערכות למצב בו אירוע 

המים מתרחש בשבת.
מספר  המים  רשות  בכירי  הביעו  התרגיל  בתום 
המליאה  רצונם  ושביעות  הערכתם  את  פעמים 
מאורך  התאגיד,  ידי  על  התרגיל  ניהול  מאופן 
מהתובנה  ההחלטות,  קבלת  מתהליך  הנשימה, 
המקצועית ומההכנות המדוקדקות שנערכו לקראת 

ביצוע התרגיל.

בית  להנהלת  הודה  צלניק,  דוד  התאגיד,  מנכ"ל 
הפעולה  שיתוף  על  הישועה"  "מעיני  החולים 
ובראשם  ברק"  "מי  עובדי  לכלל  והודה  בתרגיל 
יכולת  שגילו  צברי  פיני  הרב  התפעול  לסמנכ"ל 
'מים  "תרגיל  ביותר.  גבוהה  ברמה  מקצועית 
כשירותו  בהעלאת  נוסך  נדבך  מהווה  טהורים' 
חירום  במצבי  להתמודדות  התאגיד  של  ומוכנותו 
העלולים ח"ו להיווצר גם בעת שגרה. התאגיד נתן 
מענה ייחודי לעיר בני ברק כגון העברת מידע דרך 

רבני העיר, הערכות לשבת ועוד", סיכם.

מאת: עוזי ברק

ראש  של  במצבו  קשה  החמרה 
רבי  הגאון  אהרן'  'אהבת  ישיבת 
מרן  של  אחיו  אדלשטיין,  שלמה 
גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
לעבור  שנאלץ  לאחר  אדלשטיין, 
החייאה ארוכה אך מצבו נותר קשה 

מאוד.
רב  זמן  כבר  מאושפז  שלמה  רבי 
בבית החולים שיבא תל השומר. מרן 
על מצב אחיו הצעיר  עודכן  הגר"ג 

ואמר פרקי תהילים לרפואתו.
הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים 
מרובים על רבי שלמה בן רחל מיכל 
חולי  שאר  בתוך  שלימה  לרפואה 

עמך בית ישראל.

סיכום התרגיל עם בכירי העירייה

תרגיל בשטח

לשמונה ימים בקבוק נוזל 
** מוגבל ל-2 יחידות





חנוכה שמח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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*שארית, הרב רובין, הרב גרוס בסניף ב"ב בלבד

על המבצעים
אשר חוללו באשפר

אשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

חנוכה שמח
אשפר, מאחלת לכל בית ישראלאשפר, מאחלת לכל בית ישראל

קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל לקרטון אחד בלבד

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד

יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

כרעיים/חזה/ירכיים קרטון עוף

3
ק"ג
לק"גב-

יום
ג'

1990 15901990 2290119390

יום
קרטון עוףכבד עוף/בקרב'

טרי
בקר טחון
טחינה במקום

גרונות עוף
קפוא

קרטון חזה/
שוקייםקפוא

טרי/קפואקפוא טרי

לק"גלק"ג לק"ג

לק"ג לק"ג לק"ג לק"ג לק"ג

6902990 1990

2390

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
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160 תלמידות נבחרו 
להוביל בפרויקט מנוף

הסמינרים  איגוד  שע"י  מנוף  הלמידה  במרכזי  תשע"ט  הלימודים  שנת 
ותכנית 360 נפתחה בכינוס רב משתפים

עוזי ברק

מצטיינות  סמינרים  תלמידות  ושישים  כמאה 
מרחבי העיר בני ברק, נבחרו בקפידה מקצועית 
פרויקט  את  להוביל  המיומנות  הרכזות  בידי 
הסמינרים  איגוד  שע"י  מנוף  הלמידה  מרכזי 
ותכנית 360 לקידום תלמידות בשנת הלימודים 
הפתיחה  בערב  והשתתפו  תשע"ט,  הנוכחית 
החינוך  אגף  של  המרפ"ד  באולם  שהתקיים 

והחינוך העצמאי, ברחוב שלמה המלך בעיר.
אוסטרליץ,  יצחק  הרב  והנחה  פתח  הכנס  את 
מזכ"ל איגוד הסמינרים ומנהל הפרויקט מרכזי 
הלמידה מנוף, הפועל במסגרת האיגוד במימון 
החינוך  שבאגף  ונוער  לילדים   360 התכנית 
פרויקט  פעילות  את  ששיבח  העירייה,  של 
להתקבל  החניכות  את  להוביל  מנוף, שהצליח 

לסמינרים הטובים בעיר.
וולף,  זאב  הרב  היה  בכינוס  הראשון  הנואם 
מנהל סמינר הרב וולף ויו"ר איגוד הסמינרים, 
על  המוטלות  והחובה  הזכות  את  שהעלה 
את  לקדם  תפקידן   - אחד  כשמצד  החונכות, 
התלמידות בהוראה מתקנת, ומצד שני - במידה 
וישנם קשיים נוספים עליהן לעדכן את הרכזות. 
ללמד  הוא  החונכת  תפקיד  כי  הסביר,  הוא 
ולקדם את התלמידות, ושכרן הוא עבור העמל 
עצמו  את  יוכיח  בוודאי  אך  מיד,  ניכר  שאינו 

בדור העתיד.
הרב אברהם רובינשטיין, ראש היער נשא דברי 
ולהנהלת  הסמינרים  לאיגוד  והוקרה  ברכה 
360  ואמר לחונכות, כי  אגף החינוך והתכנית 
חונכות כי זהו חסד ברמה הגבוהה ביותר וזיכוי 
בא  חטא  'אין  חז"ל  בהבטחת  הזוכה  הרבים, 
ובונה את העולם ככתוב "עולם חסד  ידו',  על 
עולם  היא  חניכה  כל  כי  הסביר,  הוא  ייבנה". 
לזכות  תיזקף  ובעתיד  בהווה  והצלחתה  מלא, 

החונכת. 
עמד  תהילה,  סמינר  מנהל  ועקנין,  משה  הרב 
בדבריו שאין מצווה להצליח. השכר שמקבלים 
הוא עבור ההשקעה, לא תמיד רואים תוצאות, 
לכל  איחל  הוא  הקב"ה.  אצל  נרשם  הכל 

העוסקים במלאכת החינוך סייעתא דשמיא.
החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  הרב 
ומנהל התכנית הלאומית 360 בעיריית בני ברק 
הביע, בשם הרב יהונתן ספרא מנהל האגף, את 
הערכתו לתכנית מנוף, ואיחל כי יזכו החניכות 
מירבית,  בהצלחה  ללמוד  והחונכות  ללמד 
של  המבורכות  בתוצאות  לראות  מטרה  מתוך 
מלאכת  מכלול  בתוך  מנוף  פרויקט  שיתוף 

החינוך בעיר.
א.  הגב'  הנחתה  הכינוס  של  השני  חלקו  את 

מרגלית, רכזת מנוף סניף גור. את דבריה פתחה 
ולמנהלי  הסמינרים  למנהלי  הוקרה  בדברי 
ובמיוחד  הסמינרים,  איגוד  שע"י  מנוף  תכנית 
בני  בעיריית   360 הלאומית  התכנית  להנהלת 
להצלחת  הרבה  והשקעתם  עשייתם  על  ברק, 

מרכזי הלמידה בכל פרט ופרט.
הגב' פ. בראון, יועצת חינוכית במנוף, העניקה 
עם  להתמודד  כיצד  מעשיים  כלים  מניסיונה 
את  והדגישה  ורגשיים,  לימודיים  קשיים 
בכל  הטמון  העמוק  והפוטנציאל  היכולת 
לוו  דבריה  לגלותו.  החונכת  שתפקיד  חניכה, 

במצגת ערוכה בטוב טעם.
משמעות  את  בדבריה  הדגישה  וייס,  י.  הגב' 
יותר ממה  תפקיד החונכת בעזרה לחניכה, אך 
שבעל הבית עושה לעני - העני עושה עם בעל 
מועשרת  יוצאת  עצמה  שהחונכת  כך  הבית, 
מפורטת  הנחייה  מסרה  היא  מהפעילות. 
את  והסבירה  מנוף,  פרויקט  על  לחונכות 
הכללים המעשיים להצלחה בעבודת החונכות, 
תלמידה  מכל  הילולים  פירות  לקצור  כדי 

ותלמידה.  
ובו  במהלך הכינוס, קיבלה כל חונכת תלקיט, 
הלמידה  פעילות  לתיעוד  ומסמכים  הסברים 
הצלחת  להמשך  מגמה  מתוך  השנה,  במהלך 
גם  ברק,  בבני  התלמידות  למען  מנוף  פרויקט 

בשנת הלימודים תשע"ט.
לאחר  כי  ואמר,  סיכם  אוסטרליץ  יצחק  הרב 
מדהים  ופעילות,  ברוכות  עשייה  שנות  שמונה 
הובילו  מנוף  פרויקט  חונכות  כי  להיווכח 
תלמידות רבות לחשיפה ולמיצוי כישרונותיהן 
בהצלחה כבירה, תוך הגעה להישגים לימודיים 
מצטיינים, שזכו לשבחים יוצאי דופן מצוותות 
ההוראה בעיר. הוא הודה באופן מיוחד לראש 
העיר  ולראש  זייברט  חנוך  הרב  היוצא,  העיר 
שמדיניותם  רובינשטיין  אברהם  הרב  הנכנס 
חם  וליבם  לכל  וידועה  ברורה  החינוך  בענייני 
על   360 והתכנית  החינוך  אגף  ולראשי  לנושא 
תושבי  למען  המושקעים  הרבים  המשאבים 
בכל  הכבירים  מאמציהם  על  ובפרט  העיר, 
בלב  בעיר,  החינוך  ושיפור  לקידום  הקשור 
הפרויקט  ליווי  ועל  מנוף  בפרויקט  ותומך  חם 

לאורך כל השנה במסירות.

ראש העיר נואם

הזדמנות נדירה 
שלא תחזור

הילה פלאח

במרכז העיר פתח תקווה באיזור שקט ויוקרתי, 
יש דירה אחת של 3.5 חדרים, משופצת ונמצאת 
בעיצומה של חידוש במסגרת פרויקט תמ"א 38
החלו  והעבודות  בשטח  כבר  הטרקטורים 
פחות  ותוך  התחיל  התמ"א  העוצמה,  במלוא 
מ-20 חודשים בעז"ה, הדירה תהיה 4.5 חדרים, 
כולל מרפסת שמש גדולה, ממ"ד, מעלית ועוד. 
משמעותי  שדרוג  יעבור  שהבניין  שאומר  מה 

ביותר.
 3.5 דירת  של  השווי  במחיר  נמכרת  הדירה 

לא  ברחוב,  מחיר  באותו  שנמכרות  חדרים, 
מתומחר כאן השווי האמיתי של הדירה בסיום 
סיום  לאחר  שהדירה  הוא  הצפי  הפרויקט. 
 350.000 עוד  לפחות  שווה  תהיה  הפרויקט 
ש"ח. כך שזו עסקה שווה במיוחד וכל הקודם 

זוכה.
הדירה נמכרת מסיבה אחת ויחידה והיא, בדירה 
מתגוררים זוג מבוגרים בגילאי +90 והעבודות 
שיש כרגע בבניין הכוללות רעש של קדיחות, 
רוצים  הם  ולכן  שלהם  לשלווה  מפריע  מאד 

לעבור דירה.
לפרטים נא להתקשר למספר: 052-7657956

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

מסגרת 
 מוזיקלית
לגיטריסט 
המחונן שלכם. 
 לא תמצאו
אצלנו...

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



רש"י 5, בני ברק

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

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

המבצעים לזמן מוגבל.  *
הרשת רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **
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ומשלמים 200 ₪קונים  ב-300 ₪  חגיגיים במיוחדמצבעי חנוכה

 חגיגיים במיוחדמצבעי חנוכה
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1,300 מטר 
של חווית קניה
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ומשלמים 200 ₪קונים  ב-300 ₪  חגיגיים במיוחדמצבעי חנוכה
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1,300 מטר 
של חווית קניה
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ישיבת מועצה 
חגיגית – 
בלי מינויים

לאחר שנים של שקט: מהומה בישיבת מועצת העיר, מה שגרם לפיצוץ הישיבה ולא התקיימו הצבעות על סדרת מינויים של בכירים • 
יו"ר סיעת הליכוד, יעקב וידר, טען כי מדובר במחטף בלתי חוקי, לאחר שקיבל התחייבות מראש שלא יתקיימו הצבעות בישיבה

מאת: עוזי ברק

הצעת  לפי  הראשונה,  בישיבתה  בחרה  ברק  בני  עיריית  מועצת 
זייברט מסיעת  הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר בהרב חנוך 
התורה(  דגל  ישראל-  )אגודת  המרכזית"  התורתית  "הרשימה 
למ"מ ראש העיר; הרב מנחם שפירא והרב יהושע מנדל, אף הם 
והרב  העיר  ראש  לסגני  המרכזית"  התורתית  "הרשימה  מסיעת 

אליהו דדון והרב גדליהו בן שמעון, מסיעת ש"ס, לסגני רה"ע.
בהתאם  שהתקיימה  העירייה,  מועצת  של  הראשונה  ישיבתה 
21 יום מהבחירות, התאריך שבו נכנסים לתפקידם  לחוק, לאחר 
ראש העיר וחברי המועצה הנבחרים, התכנסה בהשתתפות רבנים 
אשר  יעקב  מקלב,  אורי  גפני,  משה  הח"כים  ישיבות;  וראשי 
ומנחם אליעזר מוזס; הרב רפאל פנחסי; הרב אליעזר סורוצקין, 
ירחמיאל  בני ברק בעבר  עיריית  מנכ"ל החינוך העצמאי; ראשי 
מתושבי  והמונים  רבים  ציבור  אישי  פרנקנטהל,  ויששכר  בויאר 
הנכנס,  העיר  לראש  מירבית  הצלחה  לאחל  כדי  שהגיעו  העיר 
מ"מ רה"ע סגניו וחברי מועצת העירייה, לרווחת 204,000 תושבי 

העיר.
ראש העיר הנכנס השמיע משא מרכזי על תכניותיו לחמש השנים 
הקרובות, כשבפתח דבריו הודה לכל ראשי העירייה בעבר, שכל 
אחד ואחד פעל בתחומו הוא, מתוך היבט-ראייתו לרווחת תושבי 
העיר. הוא הודה להקב"ה שזיכהו, להיכנס לראשות העיר שהינה 
מטרופולין עולמי לתורה, לחסידות, לחסד וליצירה, והדגיש, כי 
בכוונתו לפעול בתכנית מסודרת ומגובשת עם יעדים ברורים, תוך 
שמירה על המסגרת התקציבית, כשבין הפעולות המרכזיות יושם 
וניקיונה, פתרון  לאיזון כספי, שיפור חזות העיר  דגש על הגעה 
יסודי בתחומי התחבורה הציבורית ומבני חינוך נאותים ומרווחים 

בכל אזורי העיר.
ראש העיר הכריז כי הוא מבהיר באופן ברור שאינו משתמע לשתי 
פנים, שעיריית בני ברק תלחם בכל כוח ועוז על קדושת השבת 
יוצא מן הכלל, והיא לא תאפשר לחברת "נתיבי  בתחומה, בלא 
ישראל" או לכל גורם שהוא לפגוע בציפור הנפש וביסוד קיומה 
של העיר הזו. "בהוראתם הברורה של מרנן ורבנן גדולי ישראל, 
רבני העיר וגדולי האדמו"רים שליט"א העירייה לא תאפשר כל 
כאן  זאת  אומר  ואני  השבת,  בחומת  זוחל"  "פיחות  או  כרסום 
היום, יחד עם חברי, בקול צלול וברור, והוא מציע שאיש לא ינסה 
לאתגר את העירייה בנושא עקרוני זה, שכן שבת קודש היא מעל 

כל שיקול ומעל כל חשבון".
ברעדה",  "וגילו  בבחינת  הגדיר  העיר  ראש  לתפקיד  כניסתו  את 
 82% בידי  בחירתו  על  שמחתו  את  הביע  הוא  גיסא  כשמחד 
על  גיסא  ומאידך  הציבורית,  הקשת  חוגי  מכל  העיר,  מתושבי 
לדאוג  העיר,  של  הייחודי  צביונה  לשמירת  והאחריות  התפקיד 
רחובות  של  נאות  לשימור  הסביבתית,  החיים  איכות  לשיפור 
העיר, לפיתוח הגינות ולשדרוגן למען ילדי העיר ולשקוד בפיתוח 
התכניות  לקידום  כלכלי  עוגן  המהווה  העיר,  צפון  ובשגשוג 

המגוונות לפיתוח העיר באזוריה השונים.
כי  העיר,  ראש  הודיע  המגוונות,  העירוניות  התכניות  במסגרת 
על  העירונית  בפעילות  מרכזי  יעד  הינו  לתושב  השירות  שיפור 

כל מחלקותיה, ובין היתר, יושם דגש על שיפור איכות התשובות 
הציבור  פניות  אגף  של  והרחבתו  פתיחתו  מסירתן,  ומהירות 
לתושבים  והעובדים  הנבחרים  דלתות  ופתיחת  רה"ע  בלשכת 

והיותם אוזן כרויה ואדיבה לכל פונה.
הרב חנוך זייברט, ראש העיר היוצא ומ"מ רה"ע הנכנס הביע תודה 
לראשי העירייה בעבר על כל פעלם והבהיר, כי בכוונתו לפעול 
לתועלת  המועצה  וחברי  העיר  ראש  עם  מלא  בשיתוף-פעולה 
העיר ותושביה במשך חמש השנים הקרובות. הוא הדגיש כי אין 
ספק שהאחדות היא היסוד להצלחה מירבית ובכוונתו להמשיך 

לפעול, כבעבר, למען ילדי החינוך המיוחד.
הרב אליהו דדון, סגן רה"ע הודה לרה"ע ולמשמר היוצא שפעל 
למען העיר ותושביה, ובירך את רה"ע והמשמר הנכנס שבאווירה 
הטובה שבה החל את תפקידו בוודאי יגיע להישגים רבים, שכן 
את עיקר הכוחות ניתן להקדיש למסגרות חיוביות, מבלי הצורך 
קיימות  שלצערנו,  כפי,  פוליטיות,  מחלוקות  על  יקר  זמן  לבזבז 

במקומות שונים.
שנים  הדוק של  קשר  לשעבר, שלו  רה"ע  בויאר,  ירחמיאל  הרב 
רבות עם הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס, הדגיש כי 
אין הוא מקנא בתלמידו לעבודה העירונית, אך הוא מקנא בכך 
שפעל להשגת אחדות בין כל חלקי הציבור בעיר, בנועם הליכותיו 

ובראייה של הנושאים בפרספקטיבה רחבה ובירידה לעומקם.
ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, הביע את שמחתו על בחירת 
דרכו  את  וציין  העיר  לראשות  רובינשטיין  אברהם  הרב  ידידו 
והן  ייחודי  כישרון  בעל  כאיש  הן  השנים,  כל  במשך  הציבורית 
בעבר  בפעילותו  ברכה  היוו  כאחד  ששניהם  אנושי,  רגש  כבעל 

ובס"ד מקור להצלחה מרובה בהמשך עשייתו הציבורית.
לניהול  דוגמא  בני ברק מהווה  עיריית  כי  ציין,  ח"כ אורי מקלב 
רבת  כי מהיכרותו  והוסיף  רבות,  לעיריות  ומודל הצלחה  עירוני 
השנים את הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הנכנס, הוא בטוח 
שבחירתו תביא לברכה והצלחה בכל המישורים ובכל ההיבטים.

ח"כ יעקב אשר, לשעבר ראש עיריית בני ברק, עמד בדבריו על 
היכרותו רבת השנים עם הרב אברהם רובינשטיין, הן בפעילותו 
העבודה  שנות   במשך  והן  לעירייה  כניסתו  בטרם  הציבורית 

ראה  רה"ע. כשתמיד  עימו כשמילא את תפקיד מ"מ  המשותפת 
לנגד עיניו את השליחות הציבורית לייעל ולשפר ובשיתוף פעולה 

הדוק עם כל הגורמים העירוניים.
יו"ר סיעת יהדות התורה, שיבח את עבודתו  ח"כ אליעזר מוזס, 
הציבורית של הרב אברהם רובינשטיין, הן כמ"מ ראש העיר עד 
כה, כאשר לצד הצלחותיו המרשימות בתחומים רבים, נהג תמיד 
בדרך ידידותית ובצניעות כלפי כל מי שפנה אליו לסיוע בתוקף 

תפקידו.

מהומה במועצה

לפני סיום הישיבה הודיע ראש העיר על סדרת מינויים לתפקידים 
שונים בעירייה, בין היתר שורת בעלי תפקידים בשכר וכן מינויו 
העיר  ראש  מ"מ  לתפקיד  זייברט,  חנוך  היוצא,  העיר  ראש  של 

בשכר ומחזיק תיק ההנדסה.
במקום התעוררה מהומה קלה לאחר שחבר מועצת העיר הנכנס 
בלתי  במחטף  מדובר  כי  טען  וידר,  יעקב  הליכוד,  סיעת  ויו"ר 
חוקי לאחר שקיבל התחייבות מראש לכך שלא יתקיימו הצבעות 

בישיבה החגיגית.
וידר הוסיף וטען כי מדובר בעשרות מיליוני שקלים, אך בסופו 
של דבר אישר היועץ המשפטי של העירייה את קיום ההצבעה, 
והיחיד  ועץ,  הן  ש"ס,  ג',  סיעות  נציגי  הצביעו  המינוי  ובעד 

שהתנגד היה וידר.
ביום חמישי שוב התכנסה מועצת העיר לישיבת עבודה באולם 
קבוצה  הצטרפו  המועצה  לחברי  העירייה.  שבבניין  המועצה 
בישיבת  והשתתפו  לראשונה  שהגיעו  העיר  תושבי  של  גדולה 
המועצה, בהזמנתו של וידר. לאחר שנשמעו קולות נגד נוכחותם 
שייכת  "העירייה  כי  והכריז  נאום  וידר  נשא  התושבים,  של 

לתושבים, והתושבים חייבים להיות חלק מכל מה שקורה כאן".
וידר הוסיף גם כי "בכל עיר תקינה בישראל יש שידור חי רשמי 
בגודלה  העשירית  בעיר  שדווקא  ייתכן  לא  המועצה,  מישיבות 
לכם  יש  מה  כאן,  וטוב  תקין  הכל  אם  קורה.  לא  זה  בישראל 

להסתיר?".
ראש העיר הודיע במהלך הישיבה כי יעלה לדיון שורה של מינויים 
מאוד  כעס  במקום,  שנכח  מהתושבים  גדול  חלק  אולם  נוספים, 
למראה ההתנהלות וכיבוי המיקרופונים של חברי המועצה. חלק 

מהתושבים החלו לצעוק והקימו במקום מהומה גדולה ביותר.
סיעת  נציג  אריאל,  שניר  לאחר שנטען  נוספת התעוררה  מהומה 
הן, סגר עסקה עם סיעות יהדות התורה וש"ס לפיה יתמוך במינוי 
בכירים  לתפקידים  למינויו  בתמורה  שונים  לתפקידים  אנשיהם 

בועדות העירייה.
את  לנעול  מקומו  וממלא  העיר  ראש  החליטו  דבר  של  בסופו 

הישיבה במפתיע והמינויים נעצרו.
המינויים  את  שוב  יביא  כי  העיר  ראש  הודיע  השבוע  בתחילת 

לישיבה נוספת של מועצת העיר שתתקיים ביום חמישי הקרוב.

ישיבת המועצה הרועשת

 הרב אברהם רובינשטייֱן

ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים

תושבים בישיבת המועצה
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מותג פאות

חדוה רבר ורותי רבינוביץ
משיקות את המותג החדש ”סנדי פלוס“
אתן מוזמנות אל סלון היוקרה החדש, 

שפותח שעריו בימים אלה ממש

ומציע למבינות מבינכן, גם פאות בהתאמה אישית עבורכן.

מצפות לראותכן

כתובתנו רח‘ העלייה השניה בני ברק



כ' כסלו תעש"ט 262628/11/18 בני ברק

מעיני הישועה: "נפעל 
בדחיפות להקמת מחלקה 

לטיפול נמרץ ילדים" 
מנכ"ל מעייני הישועה הרב שלמה רוטשילד: "הובאו לידיעתי מקרים רבים 
לנו האמצעים החיוניים המצויים  והיו  ילדים במידה  חיי  ניתן להציל  בהם 
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. חרף ההשקעה הגדולה נפעל להקמת היחידה 
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש   • והמרכז"  ברק  בני  לתושבי  החיונית 
רואה חשיבות רבה ממדרגה ראשונה בהקמת המחלקה  "אני  רובינשטיין: 

בעיר ברוכת ילדים"

בסוף השבוע הקרוב יוכרע גורלו של חוק הגיוס וגורלה של הממשלה כולה • 
האפשרויות: הארכה נוספת מבג"ץ שתדחה את הקץ, העברת החוק בקריאה 
שניה ושלישית בהסכמה שקטה של החרדים או התנגדות של אגודת ישראל 
ופרישה מהממשלה שתוביל לבחירות • החשש: יש עתיד וישראל ביתנו יתנגדו 

ברגע האחרון ויפילו את החוק והממשלה • כל התרחישים

הילה פלאח

למשרד  המופנות  והבקשות  הרבות  הקריאות 
הישועה'  'מעייני  הרפואי  ולמרכז  הבריאות 
מראשי ארגוני ההצלה להקים מחלקה לטיפול 
בעיר,  המידי  הצורך  על  שתענה  ילדים  נמרץ 

נופלות, כך מסתבר, על אוזניים קשובות. 
שניה  כל  רבים,  רפואיים  חירום  במקרי  כידוע, 
קובעת. אנשי ההצלה בבני ברק וסביבתה אמנם 
זמן  אולם  החירום,  למקרי  במהירות  מגיעים 
פקטור  הוא  אף  מהווה  החולים  לבית  הפינוי 

חשוב וחיוני להצלת חיי אדם. 
לאור הקריאה הפומבית כפי שבאה לידי ביטוי 
הישועה  מעיני  הנהלת  הודיעה  שעבר,  בשבוע 
כי נעתרה לבקשת הציבור והיא נערכת להקמה 
של מחלקה חדשה לטיפול נמרץ ילדים, שתפעל 
תחת בניהולו של פרופ' אלי סומך, מנהל אגף 
חיים  להציל  במטרה  הישועה,  במעיני  הילדים 
ולהעניק שירותי רפואת חירום לתושבי בני ברק 

וסביבתה.
מקרים לא מעטים נערמו על שולחנו של מנכ"ל 
בהם  רוטשילד,  שלמה  הרב  הישועה'  'מעייני 
בפינוי  ביטוי  לידי  שבאה  המצוקה  הועלתה 
נדרשים  אותו  תנועה,  בעומסי  רב  זמן  האורך 
לבצע צוותי ההצלה לאור העובדה כי בבני ברק 

אין יחידת טיפול נמרץ ילדים.  
שירותי  מעניק  הישועה  מעייני  החולים  בית 
רפואה במגוון תחומים לטובת תושבי בני ברק 
לדורותיהם  ישראל  גדולי  הסמוכים.  והאזורים 

ד"ר  הרב  הרפואה,  בית  במייסד  רב  אמון  נתנו 
הגורפת  התמיכה  לצד  זצ"ל,  רוטשילד  משה 

מהסגל הרפואי הבכיר בישראל. 
גברו הקריאות מצד הציבור  בשנים האחרונות 
טיפול  יחידת  להקים  ההצלה  וארגוני  הרחב 
בעיר.  המיידי  הצורך  על  שתענה  ילדים  נמרץ 
לבקשות  החולים  בית  הנהלת  נעתרה,  כאמור, 

והחליטה על הקמת היחידה החיונית. 
מגזרים  חוצת  לתמיכה  זוכה  המהלך  כי  יצוין 
וקהילות. האפשרות של הצלת חיים ומתן מענה 
למקרי חירום בתוך העיר, חייבת להיות בראש 

סדר העדיפויות של בית החולים והתושבים. 
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
ממדרגה  רבה  חשיבות  רואה  "הוא  כי  מוסר 
ילדים  נמרץ  לטיפול  מחלקה  בהקמת  ראשונה 
מ-50% מתושבי  למעלה  בה  ברוכה,  כה  בעיר 

העיר הינם ילדים עד גיל 18.
משמעותה  ברק,  בני  בעיר  המחלקה  הימצאות 
הצלת חיים כפשוטה, בפרט אצל ילדים במצבים 
רגישים של סכנת חיים, אשר כל רגע הוא קריטי 
תושבי  הציבור  שכל  בטוח  אני  הילד.  להצלת 

העיר יתגייסו לסייע למטרה חשובה זו
רוטשילד  שלמה  הרב  הישועה  מעייני  מנכ"ל 
אומר כי "הובאו לידיעתי מקרים רבים בהם ניתן 
האמצעים  לנו  והיו  במידה  ילדים  חיי  להציל 
החיוניים המצויים ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. 
היחידה  להקמת  נפעל  הגדולה  ההשקעה  חרף 

החיונית לתושבי בני ברק והמרכז".

רגעי הכרעה: 
הארכה, השלמת 

חקיקה או בחירות?

אלי רובין

נהנה  נתניהו  בנימין  הממשלה  שראש  בזמן 
חידוש  כמו  שונות,  ממדינות  נשיאים  מביקורי 
וביקור  האפריקנית  צ'אד  מדינת  עם  יחסים 
היסטורי של נשיאה, אידריס דבי בישראל וביקור 
לא פחות חשוב של נשיא צ'כיה, מילוש זמאן, יחד 
עם הצהרה מיוחדת ש"אעשה הכל כדי להעביר 
הקואליציה  חברי   – לירושלים"  השגרירות  את 
הצרה שבראשותו ממשיכים להתקוטט וליצר לא 

מעט כותרות ססגוניות לתקשורת.
מה שתופס את הפוקוס עבור הציבור חרדי, הוא 
כמובן חוק הגיוס החדש, אותו אמורים להעביר 
בקריאה שניה ושלישית עד ליום ראשון הקרוב, 
להוראת  בהתאם   - הקודם  החוק  פקיעת  בשל 
תאריך  את  ודחה  הארכה  בעבר  שנתן  הבג"צ, 

פקיעת החוק הקודם עד למועד זה.
נכון לרגע זה, אין עדיין דעה אחידה בין המפלגות 
אפילו  או  הימנעות,  לתמיכה,  בנוגע  החרדיות 
היא  כרגע  המצב  תמונת  החדש.  לחוק  התנגדות 
כך: בישראל ביתנו ויש עתיד מצהירים כי יתמכו 
בחוק, אך רק במתכונתו הנוכחית, בדגל התורה 
וש"ס גם מעדיפים כי הוא יעבור כרגע, כאשר את 
השינויים הנצרכים יבצעו בו לכל היותר בקדנציה 
באופן  יוצאים  ישראל  באגודת  ומנגד,  הבאה, 
תקיף נגד החוק ואף שוקלים להצביע נגדו במידה 

ויעלה להצבעה.
באגודת ישראל טוענים כי החוק במתכונתו הוא 
אסון עבור הציבור החרדי, כשלראיה הם מציגים 
באגודת  לכך,  בהתאם  בו.  עתיד  יש  תמיכת  את 
ישראל אף שוקלים להצביע נגד ובמידה ויעבור 
אף ישקלו פרישה מהקואליציה. בתרגום חופשי 

– הפלת הממשלה והליכה לבחירות. 
אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת  כך,  בעקבות 
ישראל הייתה אמורה להתכנס, על מנת להחליט 
בהצבעה  הסיעה  של  הכנסת  חברי  ינהגו  כיצד 
נדחתה  הישיבה  דבר  של  בסופו  אך  החוק,  על 
בינתיים בשל בקשה שהגישה הממשלה לבג"ץ, 
לדחות בארבעה חודשים נוספים את מועד פקיעת 

החוק הנוכחי.
הקואליציה  מפלגות  ראשי  ישיבת  במהלך  כבר 
לבקש  ההחלטה  התקבלה  השבוע,  ראשון  ביום 
חילוקי  בשל  זאת  החוק,  פקיעת  הארכת  את 
הדעות הפנים הקואליציוניים והחשש כי יש עתיד 
ובסופו של  יפרו את הצהרותיהם  ביתנו  וישראל 
נגד  ויצביעו  באופוזיציה  לחבריהם  יחברו  דבר 

החוק. 
היהודי  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  הכנסת  חבר 
אמר לאחר ההצעה לבקש דחייה נוספת מהבג"צ, 
כי "הגשת בקשת ארכה לבג"ץ בעניין חוק הגיוס 
היא ברכה לבטלה. ביהמ"ש בשחצנות האופיינית 
לו ידחה אותה. מה שצריך זה פשוט לתת לתאריך 
 - טבעי  על  בפלא  ולחזות  לעבור  בג"ץ  שקבע 
ולשקוע  במזרח  בוקר  כל  לזרוח  תמשיך  השמש 
ימשיך  שלומד  מי  יפלו,  לא  השמים  במערב, 

ללמוד ומי שמתגייס ימשיך להתגייס".
כל  את  לגייס  יהיה  חולם שאפשר  לא  אחד  "אף 
הוסיף  החליט",  בג"ץ  כי  רק  הישיבות  בחורי 
בענווה  חשוב  שיעור  יקבל  "בג"ץ  סמוטריץ. 
ובמגבלות הכח. צריך להודות שאין היום יכולת 
פוליטית להגיע להסדר בעניין הזה ועם כל הכבוד 
מקימים  שעליהם  יותר  חשובים  נושאים  יש 
חזקים  יותר  ומפרקים ממשלה. מסתבר שהחיים 

מפס"דים מנותקים".

לפיד יזגזג שוב?
יצביעו בעד החוק, במקרה  כי  על אף ההצהרות 
לפיד  יאיר  הכנסת  שינויים, חברי  בו  יוכנסו  ולא 

אחד  כל  שניהם,  התבטאו  ליברמן  ואביגדור 
עם  נתניהו  רוקח  אותה  הקומבינה  נגד  בנפרד, 
החרדים והכינו את הקרקע להצבעה אפשרית נגד 

החוק.
מי שמיהר להשמיע זאת היה יו"ר יש עתיד, חבר 
יאיר לפיד, שפרסם במוצאי שבת סרטון  הכנסת 
בו אמר: "אני תומך בחוק הגיוס, הוא חוק טוב, 
קומבינה  עכשיו  מצאה  נתניהו  ממשלת  אבל 
הם  לחרדים.  להיכנע  חדשה  דרך   - חדשה 
מבטיחים להם שהם ישלמו להם מתחת לשולחן, 
כנגד  הכלכליות  הסנקציות  שיופעלו  פעם  בכל 
משתמטים. אנשים שמשתמטים משירות, יקבלו 
צריך  נתניהו  לשולחן.  מתחת  מהממשלה  כסף 
להתחייב לנו שזה לא יקרה. לא ניתן להפוך את 

חוק הגיוס לחוק של קומבינות". 
הקואליציה  יו"ר  של  דבריו  את  ציטט  אף  לפיד 
חבר הכנסת דודי אמסלם שאמר כי צריך שתהיה 
נוסחה של החוק שמשקפת את הסנקציה, אך לתת 
עצמה,  לסנקציה  קשר  בלי  האמיתי  הקידום  את 
כשהוסיף לכך פירוש משלו: "אמסלם אומר כאן 
בעצם, בואו נעשה קומבינה על חשבון הציבור. 

גם לא יתגייסו חרדים וגם נשלם להם כסף".
בפתח ישיבת סיעתו ביום שני אמר לפיד, כי "אין 
היה  הגיוס.  חוק  על  בבג"ץ  להארכה  סיבה  שום 
מספיק זמן. הסיבה שהם רוצים זמן, זה כי עשו 
איתם קומבינה שבה הובטח לחרדים כסף אם לא 
להתחייב  חייב  הממשלה  ראש  ביעדים.  יעמדו 
בקולו שלא תהיה שום קומבינה. נושא הגיוס הוא 
פצע בליבה של החברה הישראלית. החוק שצה"ל 

כתב ואישר הוא הזדמנות לקונצנזוס נדיר".
יו"ר ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר אביגדור 
אמר  החדש,  החוק  לנוסח  האחראי  ליברמן, 
ולא  ממשלתי  חוק  "זה  סיעתו:  ישיבת  בפתח 
חוק של ישראל ביתנו. זה מערכת הביטחון ואין 
עליו שום התניה או קשר אידיאולוגי. החוק הזה 
צודק מבחינת כלל עם ישראל, כולל בהקשר של 

הציבור החרדי".
חרושת  מעט  לא  גם  "יש  כי  הוסיף,  ליברמן 
על  כספי  פיצוי  הבטיחה  שהקואליציה  שמועות 
הקנסות שישלמו על ישיבות שלא יעמדו ביעדים. 
זה לדעתי לא עומד במבחן המשפטי והייתי מציע 
לאנשי האוצר לבחון לפני שהן מציעים דבר כזה, 
היבטים משפטיים פליליים של ההבטחה מהסוג 

הזה".
ח"כ דוד ביטן הגיב לדברי השניים ואמר: "לפיד 
מהעץ  לרדת  מנסים  הם  יחדיו.  חברו  וליברמן 
הזו  הגיוס. הממשלה  - תמיכה בחוק  עליו  שהם 
לא תחזיק לאורך זמן. היא תיפול כי כולם רוצים 

בחירות גם כחלון".
מאתגרים  באופוזיציה  הגיוס,  חוק  סאגת  ובתוך 
את הקואליציה ומתכוונים להעלות היום להצבעה 
במליאת הכנסת שורת חוקים אנטי דתיים, בנוסף 
להצעות לפיזור הכנסת, אותם צפויים להגיש כל 

סיעות האופוזיציה.
בקריאה  להצבעה  לעלות  שצפויים  החוקים  בין 
המרכולים  חוק  לביטול  הצעה  יש  טרומית, 
היא  כשהמטרה  עתיד,  יש  ידי  על  שהוגשה 
עסקים  לפתיחת  בנוגע  הסמכויות  את  להוציא 
ראשי  ולהביאם לאחריות  הפנים  מיד שר  בשבת 

הרשויות המקומיות בלבד.
השנה  בתחילת  רק  שאושר  המרכולים,  חוק 
האזרחית הנוכחית - לאחר מאבקים קשים אותם 
 - חקיקתו  במהלך  דרעי  אריה  הפנים  שר  ניהל 
וסגירת  פתיחת  בעניין  עירוני  עזר  חוק  כי  קובע 
ישראל  ומועדי  בשבתות  מלאכה  ובתי  חנויות 
את  אין  לו  כאשר  הפנים,  שר  של  הסכמה  טעון 
הסמכות לאשר דבר זה, אלא אם כן פתיחתם של 

העסקים אלו, לדעת השר, חיוניים.

• אפשרות לשכור 
לכל נהג בכל 

גיל גם עם וותק 
נהיגה פחות משנה 

בתוספת תשלום
• המחיר מתייחס 

 • small לרכב
המחיר לא כולל 
מע"מ • מותנה 

בהתחייבות 
למינימום 30 יום 

• מוגבל ק"מ • 
החברה רשאית 

לשנות את המבצע 
בכל עת ט.ל.ח.

חדש! חדש! חדש!

חודש השכרת רכב

• אפשרות מימון 100% • אפשרות תשלום באשראי 
   עד 10 תשלומים • אפשרות תשלום בשקים

מכירת רכב•טרייד אין

מכירה • השכרה • ליסינג

אפשרות 
גם לנהגים 
צעירים/ 
חדשים

אמינות 
ושירות 
מעל הכל

כנס עם רכבך הישן ונתאים לך רכב 
חדש בתקציב שלך

בס"ד

מגוון רחב של רכבים לכל כיס

054-399932503-726-7260

 החל מ- 1,900 ₪*



חגיגת מבצעי 
 חנוכה

בריהוט לבני תורה

 ריהוט
לבני תורה

רח' כהנמן 111 בני ברק )החנות הצמודה לקוקה קולה בבנין גרנד הול(
 טלפקס: 03-9211183 | ראובן: 052-5240542 / 058-3205034

שעות פתיחה: א'-ב' 10:00-22:00 | ג'-ד' 11:00-22:00 | ה' 11:00-23:00 |  ו' 10:30

 גובה 230 רוחב 80
עומק 30

סנדוויץ'

 ארון 4 דלתות
סנדויץ'

ארון 
הזזה 

טריקה 
 שקטה

־ניתן לשדרג לס
נדוויץ' במבחר 

צבעים

חדרי שינה ארגזים 
+ תחתית + שידה 

 סנדוויץ'
 ניתן לקבל
 עם ראש 

מרופד

₪650₪1,400₪1,400₪2,500
 ספתספה פינתית

היי רייזר
ספריית 

קודש 160 
סנדוויץ'
ניתן לקבל עם 

במה

כורסאות מעוצבות 
בשלל צבעים

פתיחה ל-3 מיטות ₪1,400 

פתיחה ל-2 מיטות ₪1,100
ניתן לרכוש מיזרונים ב- 150 ₪3,000₪1,800₪1,000

 ספת היירייזר
בבדי יוקרה

 ספה
ניתן להוסיף 
יחידה של 2

 ספריית קודש
 בשילוב

 עץ מלא
 כל הצבעים

גודל 1.60 מ'

שולחן וכסאות

₪1,500במחיר פצצה!₪1,400₪2,000
מיטת ילדים
נפתחת ל-3

ספה נפתחת ל-3 
 מיטות באיכות מיוחדת

במגוון צבעים

שולחן נפתח 
ל 4.2 מ'

שולחן לסלון נפתח 
 עם 4 כסאות

במגון צבעים

₪2,000במחיר לא ניתן לפרסום!₪2,200₪2,300

עד 
גמר 

המלאי 
עד 
גמר 

המלאי 

עד 
גמר 

המלאי 

ניתן 
לשדרג 
לבדי 
יוקרה

15 בני ברקכ' כסלו תעש"ט 28/11/18

עשרות נערים חגגו בר מצווה המונית בכותל המערבי
באירוע מיוחד שהתקיים ברחבת הכותל המערבי ע"י עמותת "הקו המאחד" בשיתוף "הקרן למורשת הכותל" ואיש העסקים רמי לוי, 

קיבלו עשרות חתני בר מצווה תפילין וטליתות ועלו לתורה בתפילה מיוחדת וחגיגית

מאת: אברהם צברי

אירוע מיוחד ומרגש התקיים ביום שני השבוע: 
עשרות ילדים חולים, יתומים וילדים ממשפחות 
ולעלייה  מיוחדת  לתפילה  הגיעו  טרור  נפגעי 

לתורה ברחבת הכותל המערבי.
המאחד"  "הקו  עמותת  למסורת.  הפך  כבר  זה 
מארגנת מזה מספר שנים בר מצווה ובת מצווה 
טרור.  נפגעי  וממשפחות  חולים  וילדות  לילדים 
לתורה  ובעליה  בתפילה  שהתחיל  האירוע 
כיד  חגיגית  סעודה  עם  נמשך  הכותל  ברחבת 
המלך ותכנית ארוכה שנמשכה עד שעות הערב.

באוטובוסים  ומשפחותיהם  הילדים  הגעת  עם 
כולם  יצאו  לכותל,  הסמוכה  לחניה  מאורגנים 
בתהלוכה ארוכה עם כליזמרים ודגלים שחולקו 
מבעוד מועד. לאחמ"כ התקיימה תפילת שחרית 
מצווה,  הבר  ילדי  לכל  לתורה  ועליה  חגיגית 
הרף  ללא  עליהם  מרעיפים  הנשים  כשמעזרת 

סוכריות לכל ילד שעלה לתורה.
נערכה השנה בשיתוף הקרן  חגיגת הבר-מצווה 

הרה"ג  בראשות  המערבי  הכותל  למורשת 
רמי  העסקים  איש  ובשיתוף  רבינוביץ  שמואל 
לוי. כל אחד מילדי הבר מצווה קיבל זוג תפילין, 
גם  מתנות.  שלל  ועוד  מיוחד  סידור  טליתות, 
כלות הבת מצווה קיבלו כל אחת ערכה מיוחדת 

מתנה ליום החגיגי.
וכלות  מצווה  הבר  חתני  הוזמנו  התפילה  לאחר 
לסעודה  משפחותיהם  עם  יחד  מצווה  הבת 
שם  כותלנו",  "אחר  המפואר  באולם  חגיגית 
נשאו דברים יו"ר עמותת "הקו המאחד" ישראל 
של  השנים  ארוכת  המסורת  על  שסיפר  שינפלד 
מצווה  בר  חגיגת  שנה  בכל  שמציינת  העמותה 
שמגיעים  וילדות  ילדים  לעשרות  מצווה  ובת 
של  מכובד  לטקס  להם  שידאג  מי  ואין  למצוות 
לקרן  בדבריו  הודה  אף  שינפלד  לתורה.  עליה 
הרה"ג  בראשות  המערבי  הכותל  למורשת 
שמואל רבינוביץ ואיש העסקים רמי לוי שנרתמו 
להצלחת האירוע הגדול. שינפלד אף הקריא את 
הממשלה  ראש  ששיגר  המיוחד  הברכה  מכתב 

בנימין נתניהו לכבוד האירוע.

לוי  רמי  העסקים  איש  דברים  נשא  כן  כמו 
שבמשך שנים מעניק תפילין לילדי הבר מצווה 

של הקו המאחד.
גם אחד מילדי הבר מצווה עלה לדבר בשם חתני 
על  המאחד"  "הקו  לעמותת  והודה  מצווה  הבר 
חלקם  לילדים,  שמאפשרת  המבורכת  היוזמה 
בר  שמחת  את  לחגוג  יתומים,  חלקם  חולים, 

המצווה בצורה מכובדת ועשירה.
בשם  ההורים  אחד  דברים  נשא  לאחמ"כ 
למאמצים  בדבריו  הודה  הוא  כולן.  המשפחות 
הקו המאחד שדואגת  האדירים שעושה עמותת 
של  המיוחד  ביום  רק  לא  המשפחות  לעשרות 
חגיגת הבר מצווה וחלוקת המתנות, כי אם בכל 
ימות השנה במחנות הנופש, בטיולים ובאינספור 

פעילויות שהעמותה עושה.
צילום  ולאחר  וגדוש  עמוס  יום  של  בסיומו 
קבוצתי למזכרת של כל משתתפי היום המיוחד 
כשהם  האוטובוסים  אל  כולם  עלו  והחגיגי, 
מודים לעמותת הקו המאחד ולמתנדבי העמותה 

שעמלו לקראת היום הזה במשך זמן רב.

יו"ר העמותה ישראל שינפלד סיפר עם סיומו של 
האירוע: "כבר כמה שנים שאנחנו מקיימים את 
שנה  בכל  הזו.  המצווה  ובת  המצווה  בר  חגיגת 
זה מרגש מחדש. יש לנו היום מתנדבים בעמותה 
המצווה  בר  חתני  היו  הם  שנים  כמה  שלפני 
מאמץ  עשינו  להתנדב.  מגיעים  הוקרה  וכאות 
עליון כדי שכל אחד מחתני הבר מצווה ומכלות 
מתנות.  שלל  עם  מהאירוע  יצאו  מצווה  הבת 
מלבד חלוקת התפילין והטליתות חולקו לחתני 
של  תרומה  רבות,  מתנות  עוד  השמחה  וכלות 
אנשי עסקים שנתרמו להצלחת האירוע ובראשם 
למורשת  הקרן  וכמובן  לוי  רמי  העסקים  איש 
הכותל המערבי בראשות הרב שמואל רבינוביץ 
שנטלו על עצמם לקחת חלק בהוצאות האירוע 
הגדול והמכובד הזה. המאמץ הזה שווה כאשר 
כבר  הילדים.  של  האמיתית  השמחה  את  רואים 
מתרגש  ואני  העמותה  את  ייסדנו  מאז  שנה   18

יחד עם הילדים בכל פעם מחדש".
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הצלחה לביקורת כוננות למשק 
לשעת חירום

ניכר שיפור משמעותי ביותר  כי  בעקבות ביקורת מקיפה של תחומי משק לשעת חירום של העירייה נמצא 
לעומת ביקורות בעבר במגוון תחומים

לכבוד חנוכה, מחלבת טרה יוצאת בפעילות 
החרדיות  בערים  במיוחד  אטרקטיבית 
ליהנות  ומזמינה את צרכנייה  ברחבי הארץ, 

מהפתעות טעימות ומדהימות באוטו-טרה
מאת: עוזי ברק

)משק  מל"ח  מערך  של  כוננות  בביקורת  שנבדקו  הנושאים  מירב 
מעודכנים  מסודרים,  נמצאו  בני-ברק  בעיריית  חירום(  לשעת 
ברק  בני  עיריית  ראש  רובינשטיין,  אברהם  להרב  ומאורגנים-נמסר 
ויו"ר ועדת מל"ח עירונית, בעקבות ביקורת מקיפה של תחומי משק 

לשעת חירום של העירייה.
ביקורת  לעומת  ביותר  משמעותי  שיפור  ניכר  כי  נמצא,  בביקורת 
בעבר במגוון תחומים כמו שיבוץ כוח-אדם לתפקידים שונים, עדכון 
והכנת  הולמת  מקצועית  הערכות  הייעודיות,  והמערכות  המסגרות 
האמצעים הדרושים לפעולות בשעת חירום. הרב אברהם רובינשטיין, 
)רשות  ברח"ל  אביב  תל  מחוז  מנהל  חג'בי,  משה  ומר  העיר  ראש 
חירום לאומית( הביעו תודתם למר חיים נוגלבלט, מנהל אגף שירותי 
חירום בעיריית בני ברק ויו"ר ארגון הקב"טים )קציני ביטחון( הארצי 

של העיריות והמועצות המקומיות ולצוות על ההערכות המעולה.
שונים  מקצועיים  בנושאים  מומחים  השתתפו  האחרונה  בביקורת 
וההערכות  הכוונות  רמת  את  שבדקו  ארצית  מל"ח  ועדת  מטעם 
כוח-אדם,  חשמל,  מים,  חינוך,  כמו:  נושאים  של  ארוכה  בשורה 
בריאות, הגנת הסביבה, הנדסה ובנייה, אספקת דלק, מזון, תחבורה 

ומידע לציבור.
של  ופינוי  קליטה  מתקני  הכנת   - עירוני  מל"ח  מטה  תפקידי  בין 
אוכלוסייה בשעת חירום, הפעלת מתנדבים בתחומי בריאות ורווחה, 
הכנת מאגרי מים ומלאי דלק, ריתוק מפעלי מזון ושיבוץ קבלני בניין 

לתיקוני מבנים.
אשר להיערכות עירונית בתחום רעידת אדמה, הודגש בישיבת ועדת 
התרחשות,  על  מוקדם  מידע  לאיש  ואין  הואיל  כי  עירונית,  מל"ח 
זה, יש חשיבות מיוחדת הן בתיאום עם כל הגורמים  חלילה, מסוג 

העירוניים והממשלתיים והן בשיתוף מתנדבים רבים, ככל האפשר.

לאומית(  חירום  )רשות  ברח"ל  אביב  תל  מחוז  מנהל  חג'בי,  משה 
אדמה,  רעידת  בזמן  המקומיות  הרשויות  של  תפקידיהן  את  הגדיר 
אספקת  חלשה,  לאוכלוסייה  סיוע  הגשת  לכודה,  אוכלוסייה  לפינוי 
נאות  מידע  ומתן  צירים  ופתיחת  פינוי  הבסיסית,  ברמה  ומזון  מים 
ואמין לציבור. הוא הוסיף, כי תגובה מיידית אחרי רעידת אדמה היא 
"זמן הזהב", ועל-כן הרשויות המקומיות הן, בעצם, הגורם המוביל 

בנושא זה.
הרצל צידקי, רכז פס"ח )פינוי, סעד, חללים( מחוזי במשרד הפנים 
בהתאם  המקומית  וברמה  הארצית  ברמה  היחוס  תרחישי  את  סקר 
הצלה  כוחות  לדבריו,  הסיסמוגרפי.  מהמכון  שנתקבלו  לנתונים 
רבות  שעות  לאחר  רק  הנפגעים  לאזורים  יגיעו  וארציים  צבאיים 
בגלל צורך בהתארגנויות ובעיות תנועה, או שיופנו לאזורים שנפגעו 
הוא  המקומית  הרשות  של  יתרונה  כך  ומשום  יותר,  קשה  בצורה 
בשלב המענה המיידי בהיותה זמינה וגמישה, בעלת יכולת ארגונית 

וניהולית והיכרות עם השטח והאוכלוסייה המקומית.

אוטו-טרה מגיע 
לבני ברק

הילה פלאח

ביום ד' נר שלישי של חנוכה  יגיע אוטו טרה לבני ברק. 
הוא  בפעילות  להשתתף  כדי  לעשות  שצריך  מה  כל 
ממגוון  אחד  של  ריקה  אריזה  עם  לאוטו-טרה  להגיע 

המוצרים של גבינה צהובה נעם.
בהצגת האריזה הריקה תוכלו לבחור בפיצה או טוסט, 
ותקבלו בנוסף גם את שוקו שקית טרה הטעים! הפתעות 
עד  )הפעילות  באוטו-טרה  לכם  מחכות  נוספות  שוות 
בין השעות 11:00 עד  גמר המלאי(. הפעילות תתקיים 

.18:00
גם  הביתה  טוב  להכניס  אתכם  מזמינה  טרה  מחלבת 
בד"ץ  בכשרות  נעם  צהובה  גבינה  סדרת  עם  בחנוכה 
העדה החרדית מ-100% רכיבים טבעיים ללא חומרים 
לכל  וטעימה  מדהימה  מפעילות  וליהנות  משמרים, 

המשפחה! 
הייחודית  הפעילות  את  טרה  מחלבת  מקיימת  בנוסף, 
בערים: ביתר עילית – יום ב, נר ראשון. אלעד – יום ג, 
נר שני. ירושלים – יום ה, נר רביעי. מודיעין עילית – יום 
ו, נר חמישי. אשדוד – יום א, נר שביעי. ובית שמש – 

יום ב, זאת החנוכה.
כאשר בכל אחד מימי החנוכה המפורטים תגיע הניידת 
על  נוספים  פרטים  התושבים.  להנאת  לעיר  המבצע 

מועדי הפעילות ניתן לקבל בטלמסר: *8021. בפגישת עבודה וסיכום תרגיל מל"ח 
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חבר               מידי שנה יש לך זכאות למשקפיים בחינם.
 בעוד 30 יום 2018 תיגמר. אל תתנו לה להיגמר לפני שתהנו מהזכאות שלכם למשקפיים בחינם.

 נותנים לכם? קחו!

חבר               מידי שנה יש לך זכאות למשקפיים בחינם.
 בעוד 30 יום 2018 תיגמר. אל תתנו לה להיגמר לפני שתהנו מהזכאות שלכם למשקפיים בחינם.

 נותנים לכם? קחו!

לחברי מאוחדת שיא עד גיל 18 | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2

בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות סניפי מאוחדת: 
משקפיים בחינם לחברי:

                                     למשקפיים בחינם30 ימים אחרונים

20                                      למשקפיים בחינם30 ימים אחרונים נצלו את זכאותכם
זכאותכםזכאותכםנצלו את זכאותכם ל-2018 
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הירדן 30 בני ברק | 03-5707290
פתוח במוצאי שבת רצוף עד החג | חניה חינם

יריד

חושן
איתי בן יוסף
תשמישי קדושה ומתנות נוי

₪99.99
₪199
חנוכיות קריסטל

החל מ- ₪9.90

חנוכיות פס

₪7.99
שמן למאור

₪14.99
שמן זית למאור

₪2.99
חנוכיות לילדים

מבחר עצום 
של מבצעים 
חסרי תקדים

על כל קניה ב- ₪1 
מתנה ב- ₪2

החל מ- ₪39.99

ערכות שמן מוצק

מבחר גדול של 
בתי חנוכיות

+

מבחר עצום של כל צורכי החג :
חנוכיות, בתי חנוכיות, כוסות בכל הגדלים, פתילות, שמשים, 
ברכונים, קריסטלים, ועוד מבחר גדול של תשמישי קדושה...

בס"ד

ענק•חנוכה 
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והווינרים  המוניציפאליים  השותפים  שני  על 
הגדולים של מערכת הבחירות האחרונה בירושלים, 
ד"ג  כמו  שותקים  שהם  פעם  אף  לומר  אפשר  אי 
שמות  את  הולמים  התיבות  שראשי  למרות   –
המשפחה. אלא שהשבוע, הן דרעי והן גפני בחרו 
לשתוק כאילו קיבלו שיתוק שופטים כללי ולהיעדר 
מפאת  הקואליציה  ראשי  מישיבת 
מה  זה  קודמות.  התחייבויות 
שמכונה בעגה של הצלע השלישית 

ליצמן: סיבות בריאותיות.
יש  לשכותיהם  בענייני  רק  לא 
במשרה  תעסוקה  וגפני  לדרעי 
גם  שלהם(.  המשרה  )ולא  מלאה 
די  להם  יש   – למפלגותיהם  בנוגע 
והותר צרות, לאחרונה, בעיקר של 
עשירים. ירושלים על ראש שמחתם 
לעמוד  ממשיך  במוקד  כאשר 
החרדי.  החינוך  תיק  על  המאבק 
לחלל  נזרקו  האחרון  בשבוע 
דוגמת  פשרות,  אלו  אי  האוויר 
וחלוקת  משותפת  רבנים  ועדת 
למנהל  התיק  מחזיק  בין  סמכויות 
השורות,  כתיבת  לרגע  עד  האגף. 
טרם נמצא הפתרון החינוכי הראוי. 
הראשים  הסיעות  בתוך  גם 
ותחבולות.  מחשבות  רוחשים 
היצירתי  הרעיון  נגוז  התורה  בדגל 
)באלעד(  האובד  הבן  את  להחזיר 
יצחק פינדרוס למועצה - באמצעות 
יתר  למנות חבר במקרה שכל  הפנים שמוסמך  שר 

מתפטרים  הרשימה  חברי 
האפשרות  קסמים.  כבמטה 
של  להתפטרותם  להביא 
שיפנו  רבים  כה  חברים 
קלושה  נראתה  הזירה  את 
משפטית  בדיקה  מלכתחילה. 
באגפים  שנערכה  מהירה 
וגם  בפרקליטות  המוסמכים 
מוערכים  משפטנים  בקרב 
כי  העלתה  הפרטי  בשוק 
המשפטית  ההיתכנות  גם 
רשאי  הפנים  שר  אפסית.   –
את  רק  שכזה  במקרה  למנות 
הבוחרים.  בספר  שמופיע  מי 
היות ובספר הבוחרים הנוכחי 
הרי  באלעד,  רשום  פינדרוס 
עשר  שמונה  לחכות  שעליו 
ספר  לפתיחת  עד  חודשים 
בואכה   – מחדש  הבוחרים 

פינדרוס  הקרובות  וחצי  בשנה  הבאות.  הבחירות 
יכוון בדמעות בברכת: השיבה שופטינו כבראשונה.
באות  עשירים  של  צרות  גם  מהמקומות  בחלק 
בצרורות. בבית שמש השותפות מקרטעת אל מול 
לעליזה  ישראל  אגודת  של  החד-צדדית  החבירה 
בלוך. בדגל ובש"ס נעשה ניסיון שכשל נכון למועד 
יצירתיים של  רעיונות  הרבה  )כמו  כתיבת השורות 
נגד של  פוריים(, להוביל מהלך של תגובת  מוחות 
שמירת הרוב בתוך הסיעה והותרת משה אבוטבול 
הוגי  שהזמינו  המשפטית  הדעת  מחוות  ברשימה. 
הנלקח  בהזמנה  כסקר  משקלה  אשר   - הרעיון 
ברוב  תחליט  הסיעה  אם  כי  עלה   - מוגבל  בערבון 
קולות להתנגד לקבלת סגן, הרי שהצבעה לעומתית 
אף  ואולי  מהסיעה  כפרישה  להתפרש  עשויה  בעד 

למנוע משפטית את עצם קבלת תפקיד הסגן.
לא שכחנו כמובן את אלעד, מחוללת כל הסיבות 
– שם הקרב על הגוש החוסם נמשך ומעניין יהיה 
שעברה.  בעונה  שהסתיים  כפי  ייגמר  האם  לראות 
יש גם מקומות שבהם דרעי וגפני מעדיפים לשתוק 
כד"ג, לנוכח העובדה שאנשיהם מתגוששים זה עם 
בתי  תורן  ראש  על  שטיפסה  דגל  זוהי  בחיפה  זה. 
קליש  עינת  הנבחרת  העיר  בראשת  ותמכה  הזיקוק 
המוצפת,  התחתית  בעיר  נותרת  ש"ס  בעוד  רותם, 
משוועת לחילוץ ולסיוע. בפתח תקווה הסיטואציה 
הפוכה, כאשר ש"ס היא זו שהימרה על כל הקופה 
של  לבחירתו  הביאו  כשקולותיה   – זכתה  וגם 
ואגודה  דגל  מול  גרינברג,  רמי  הנבחר  העיר  ראש 
איציק  לשעבר  העיר  לראש  אמונים  ששמרו 
ברוורמן מהעבודה – שנצפה השבוע מתהלך בדד 
במסדרונות הכנסת, מתאים עצמו לאווירת הנכאים 
במפלגתו. בש"ס נמצא מי שטבע השבוע את מכתם 

הלשון: דין פתח-תקווה כדין חיפה.  
דרעי  את  לראש  מעל  עד  העסיקו  ועוד  אלה  כל 
לא  שבגינה  האמיתית  הסיבה  היו  לא  אך  וגפני, 
הופיעו השניים לישיבת ראשי הקואליציה. הנימוקים 
המידע  לנוכח  עירוניים  ולא  ארציים  היו  שלהם 
להודיע  מתכוון  נתניהו  ולפיו  לאוזניהם  שהגיע 
בפתח הישיבה כי אין בכוונתו לבצע שינוי כלשהו 
בחוק הגיוס. החברים החרדים מתלבטים בינם לבין 
עצמם האם לגרור רגליים עד אחרי הבחירות, כפי 
לסייע  שמא  או  שעבר,  בשבוע  פרוש  כאן  שהציע 
מתוך  החקיקה,  גלגלי  בהנעת  הקלעים  מאחורי 
יהיה לבצע מקצה שיפורים בקדנציה  הנחה שניתן 
הבאה. ובצד ההתלבטות מייסרת הכליות, אין להם 
שום כוונה לשמש כניצבים במערכת הבחירות של 

ראש הממשלה.
במו  לסתום  שהצליח  אחרי  משבוע  יותר  קצת 
נתניהו  מבין  באנייה,  איווט  שפער  החור  את  ידיו 
שהספינה הזאת כבר לא תגיע לחוף מבטחים, לנוכח 
העובדה ששר האוצר לא מפסיק לתקוע את המשוט 
בבטנה ולחורר בה נקבים-נקבים )ועל כך בהמשך(. 
צלח  הוא  עזה  משבר  שאת  נתניהו  חש  תודעתית 
ומה שנותר כעת זה לקבוע עילת בחירות סבירה – 
ועדיף שלא באשמתו. ההנחה שלו הייתה שהכרזה 
מנוסח  ותג  אות  לשנות  לא  כוונתו  על  דרמטית 
שאינו  מי  של  תקשורתי  דימוי  לו  תעניק  החוק, 
חושש מלהתעמת עם שותפיו הטבעיים ולקוחותיו 
לשתף  החרדים  של  המופגן  הסירוב  רק  הנאמנים. 
לו  גרם  הישיבה,  החרמת  כדי  עד  פעולה,  עמו 
לחזור בו מכוונתו ולחשב מסלול מחדש. ואם לרגע 
טעיתם, לא במנכ"ל אל-על עסקינן אלא בבעלה של 

רעייה ששימשה בעבר כדיילת בחברה. 

משבר נאמנות
המנופף  פנים  נשוא  יהודי  כמו 
הנוסע  של  הפלטינום  בכרטיס 
המתמיד וקורע אותו בתיאטרליות 
האישי(  הקרקע  דייל  )באמצעות 
מוזמנים,  עיתונאים  עדת  מול 
לגייט  אץ-רץ  הוא  אחרי  כשרגע 
על  אל  טיסת  את  להספיק  כדי 
שר  השבוע  התייצב   – הקרובה 
ישראל.  בכנסת  כחלון  האוצר 

מתפנק ומוחה, מאיים ומתרצה.
הנוסע  התגלמות  הוא  כחלון 
נתניהו  קואליציית  של  המפונק 
כוונות  עם  משולח  הנוכחית. 
תדרוך  לא  רגלו  שכף  טובות 
יריביו  גם  התיירים.  במחלקת 

החרם החרדי 

החרם החרדי 
שננקט כלפי מי 
שניצל את שותפיו 
הטבעיים, הביא 
לחישוב מסלול 
מחדש. ואם לרגע 
טעיתם, לא במנכ"ל 
אל-על עסקינן אלא 
בבעלה של רעייה 
ששימשה בעבר 
כדיילת בחברה

לצחוק כל 
הדרך לבנק 
הקולות.
כחלון ובלום

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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מודעים לכך שיעדי הטיסה שלו ראויים. לממשלה 
טוב:  לעשות  אמיתית  כוונה  עם  בא  כחלון  הזאת 
יוקר  את  ולהפחית  הדירות  מחירי  את  להוריד 
זו  מדעתם  החברים  את  שמוציא  מה  המחיה. 
לרגע  פוסק  לא  האיש  חשבונם.  על  ההתפנקות 
מליטול קרדיט על כל מהלך כלכלי, גם כשמדובר 
לא  ובמקביל  חמתו,  ועל  אפו  על  שעבר  בתהליך 
לעומד  ישראל,  לממשלת  בטרוניה.  מלבוא  חדל 

בראשה, לשריה וליועציה. רק לא לעצמו.
אם את התפטרות איווט ליברמן ניתן היה לדמות 
לפני שבועיים להנפת פטיש חמישה קילו על ראשו 
זאת  לעשות  אומר  גמר  שכחלון  הרי  נתניהו,  של 
את  לה  והוצא  ברכות,  הממשלה  את  הרוג  בדרכו. 
עוד  ומכאיבות.  איטיות  סיכה  בדקירות  הנשמה 
לפני שבנט ושקד הספיקו להתאושש בשבוע שעבר 
תכנן  כבר  כחלון   - נתניהו  הקוסם  ששלף  מהשפן 
איך הוא צד את השפן, פושט את עורו ומכין לעצמו 

פרווה מחממת לימי סגריר.
כחלון המחושב הוא המרוויח הגדול של המשבר 
הקואליציוני והיחיד שהצליח עד כה להשיג את כל 
קואליציית  על  כפה  הוא  הראשון  בשלב  מבוקשו. 
ה-61 את העברתה המיידית של פנסיית המיליארדים, 
אם  הממשלה.  משרדי  בתקציבי  רוחבי  קיצוץ  תוך 
למי שהוביל את ההגדלה השערורייתית של פנסיית 
אריה  קוראים  היו  השוטרים  של  המיליארדים 
יעקב ליצמן, לא הייתם מבחינים למחרת  דרעי או 
לידיעות  היום  ישראל  בין  כותרות  בהבדלי  היום 
אחרונות, ובין ערוץ 10 ל-2. המילה סחיטה הייתה 
נמרחת בראש כל כותרת ובפתח כל מהדורה. שהרי 
סביב  אצבעותיו  את  שמהדק  למי  אחר  כינוי  אין 
גרוגרתו של ראש הממשלה – כדי לחלץ פנסיה של 

מיליארדים, תחת איומי פרישה. 
תיאר  מופתעים",  להיות  מזמן  כבר  "הפסקנו 
כך  "הרי  הקואליציה,  סיעות  מראשי  אחד  השבוע 
התקציבית  הרזרבה  את  איך  כשגילינו  היה  בדיוק 
כחלון חילק לנו מתחת לאף כדי להפחית את מחירי 
ניצל  האיש  הראשון  מהרגע  והאייפונים.  המסכים 
תלויה  שהממשלה  העובדה  ואת  הסיטואציה  את 
באצבעות של סיעתו וכפה עלינו מהלכים כלכליים 

שמבחינתנו היו מיותרים ובזבזניים".

כמו את פנסיית השוטרים, כך את שאר המהלכים 
התקציביים העביר כחלון כמו סכין בחמאה, באפס 
המוישה  שכאשר  מסתבר  תקשורתית.  ביקורת 
ולא  האוצר  ממשרד  הליברלי  כחלון  הוא  המאיים 
של  תקציבית  סחיטה  כל   – הכספים  מוועדת  גפני 
להוצאה  הופכת  פירוק  איומי  תחת  מיליארדים 
כיפת  מיידית.  לגיטימית שזוכה להגנה תקשורתית 
כל  על  אוטומטית  כהגנה  כחלון  שפרס  הברזל 
העליון  בית-המשפט  של  האתמול  בשופטי  פגיעה 
לחמוק  לו  מאפשרת  הישנה,  התרבות  ובמוסדות 
מגורלם של חובשי הכיפה שהיו מוקעים אל עמוד 
חגיגות  של  דומות  בנסיבות  התקשורתי  הקלון 

תקציביות.

ריבית קואליציונית
או  מגומגמות  להתנצלויות  לחכות  מיותר 
הבלתי  הטיסה  חוויית  את  ימחזרו  שרק  לפיצויים 
שנחלץ   – לכחלון  בטענות  לבוא  מה  אין  נעימה. 
מחדש.  עצמו  והמציא  נתניהו  של  החנק  מלפיתת 
חברי  בקרב  בשעתו  שכונה  הזה,  המוכשר  האיש 
לשחזור  שראוי  )תואר  המנומס'  'הכייס  הליכוד 
הקופה(  התרוקנה  שבה  הנוכחית  הקדנציה  בתום 
תקשורת  כשר  שימש  שבה  נתניהו  מממשלת  יצא 
עוד'.  לא  'לעולם  של  עמוקה  פנימית  תודעה  עם 
התרגיל שעשה נתניהו לבנט ולשקד בשבוע שעבר 
– רק חידד אצל כחלון את החושים וגרם לו להגיב 
נוהג  כחלון  שלו,  הגרילה  במבצעי  משלו.  במבצע 
בדרך  היתקלויות  אפס  עם  הגבעה  את  לכבוש 

למטרה.
אחרי שסיים לפדות את כל הז'יטונים בכסף מזומן 
עם העברת הפנסיה של אלשיך וחבריו, עבר כחלון 
לשלב הבא של תכניתו לסיום חייה של הממשלה. 
הכרזתו בראשית השבוע על כוונתו להעניק לחברי 
מפלגתו חופש מצפוני בסוגיות עקרוניות ובמרכזן 
למעשה,  הלכה  היא   – בתרבות  הנאמנות  חוק 
קואליציית  של  פירוקה  על  רשמית  חצי  הודעה 
ה-61. התגובה הצפויה, גם בעוצמת הדציבלים, של 
הראשונה  הנפגעת  שהיא  רגב  מירי  התרבות  שרת 

)ולא האחרונה( מההחלטה – כמו הוכיחה את מידת 
הנאמנות של כחלון לקואליציה השברירית והבלתי 

יציבה.
הריבית  בהעלאת  האוצר  שר  של  מטרתו 
הקואליציונית על כל הצבעה, ברורה כמו כוונותיה 
של מ"מ הנגידה שביצעה השבוע במגרש הבנקאי 
ארוכים  חודשים  מזה  מצוי  כחלון  זהה.  פעולה 
בליבה של מערכת בחירות אותה הוא מנהל, כמעט 
רשמית, מעל כל במה - כולל על גבי שלטי תעמולה 

האחרון  לחודש  עד  אם  בדרכים. 
ומזומן  מוכן  שהאיש  היה  דומה 
של  טובים  חודשים  כמה  לעוד 
שבתקופה  הרי  בחירות,  מערכת 
הוא  שנוצר  הרושם  האחרונה 
בהקדמת  האיש  של  שהאינטרס 

הבחירות, הפך מרצוי לבהול. 
לצדו  שיושבים  החברים 
ובקבינט  הממשלה  שולחן  סביב 
החברתי-כלכלי, יודעים לספר על 
חשש אמיתי משבר כלכלי. עליית 
של  השרשרת  ותגובת  הדולר 
על-ידי  השבוע  הריבית  העלאת 
מחירי  על  ההשפעה  ישראל,  בנק 
עליית  של  הצפי  המשכנתאות, 
מחירי הדירות והתחזית הכלכלית 
שמשמיעים המומחים – מובילים 
שכחלון  למסקנה,  השותפים  את 
כדי  ורגלו,  ידו  שלאל  כל  יעשה 
את  תשלים  לא  הזאת  שהממשלה 

שנתה.
)או  עלולה  עוד  כחלון  של  הנאמנות  בעיית 
עשויה, בהתאם לזיהויו הסיעתי של הקורא( לבוא 
לידי ביטוי גם בחקיקת הגיוס ובפרט על רקע הזגזוג 
של לפיד שכבר מצא )נכון יותר לומר: המציא( את 
ינסה להביא  נתניהו  עילת ההתנגדות לחקיקה. אם 
לשוב  עשויים  אנו  מהירה  להצבעה  החקיקה  את 
עזריה.  רחל  של  המתעורר  מצפונה  את  ולגלות 
ליציאה  הדרך  את  מסמן  כחלון  של  כשהמצפן 
מקיץ  לסיעה  חבריו  של  המצפון   – מהממשלה 

משנת הקואליציה העמוקה.

החרם החרדי 

כאשר המוישה 
המאיים הוא כחלון 

הליברלי ממשרד 
האוצר ולא גפני חובש 

הכיפה השחורה 
מוועדת הכספים – 

כל סחיטה תקציבית 
של מיליארדים 

תחת איומי פירוק 
זוכה לכיפת ברזל 

תקשורתית

שתקו כד"ג. שר הפנים דרעי ויו"ר ועדת הכספים גפני. צילום: יעקב כהן
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להודות ולהלל: 

אלי כהן

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מדליק בפתח ביתו ברחוב רשב"ם 
בבני ברק כעשרים דקות אחרי השקיעה. שירת המזמורים לאחר 
ההדלקה בסלון ביתו, באחד מהימים מגיעים עשרות מנכדיו וניניו 

לחלוקת מעות חנוכה. 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, ידליק בשעה 16:50 בחלון 

ביתו ברחוב ראב"ד 17 בבני ברק. 
היהודים  ברחוב  בביתו  ידליק  כהן  הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן 

ברובע היהודי בירושלים בשעה 17:15. 
הגר"ש בעדני חבר מועצת חכמי התורה ידליק בביתו ברחוב עזרא 

פינת בן יעקב בבני ברק בשעה 17:00. 
גאב"ד 'העדה החרדית' הגרי"ט וייס ידליק כל ערב בביתו ברחוב 
80 בירושלים, תפילת מעריב בשעה  גוש  2 בשכונת  גבעת משה 

17:00 ולאחר מכן הדלקת הנרות. 
ביתו ברחוב האדמו"ר מגור בבני  הגרמ"צ ברגמן מדליק בחלון 

ברק עשר דקות לאחר השקיעה. 
בביתו  ערב  כל  ידליק  שטרנבוך  הגר"מ  החרדית'  'העדה  ראב"ד 
5 אחה"צ.  4 בשכונת הר נוף בירושלים בשעה  ברחוב קצנלבוגן 
החנוכה  מימי  באחד  ר"ת.  זמן  לאחר  דקות  כעשרים  במוצ"ש 

מתקיימת מסיבת חנוכה בישיבתו, שם יישא משא מיוחד.
הגר"י שיינר ידליק בחלון ביתו בצפניה 51 בשעה 4:55. למעמד 
ההדלקה צפויים להגיע קבוצה מצומצמת של תלמידים מישיבת 

קמניץ שישירו במקום שירי רגש דקות ארוכות.
ביתו  בפתח  ידליק  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש  אזרחי  הגרב"מ 

ברחוב קאסוטו בשכונת בית וגן בירושלים בשעה 16:50. 
ראשי ישיבת סלבודקא הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש, ידליקו מידי 
יום בשקיעה בגבעת ישיבת סלבודקא בבני ברק ברחוב הרב שר. 

הגר"מ גרוס גאב"ד חניכי הישיבות ידליק בביתו ברחוב חידושי 
הרי"ם 3 בבני ברק, תחילה הוא מדליק בחלון ביתו הפונה לרשות 
הרבים עם ברכה, ולאחר מכן בפתח ביתו ללא ברכה - כעשר דקות 

אחרי השקיעה.
הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' - ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב שמואל הנביא 98 

בירושלים. 
רבי  הגאון  דעת'  'יחוה  ישיבת  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
דוד יוסף ידליק את נרות החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו 

רחוב הקבלן בשכונת הר נוף, בירושלים. 
הגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' - ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים במעונו ברחוב הרב עוזיאל בבני 

ברק. 
נרות החנוכה מיד לאחר  ידליק את  הגאון רבי שלמה בן שמעון 

צאת הכוכבים בביתו רחוב דבורה הנביאה 13 בבני ברק. 
רבי  הגאון  התורה  מועצת חכמי  וחבר  החיים'  'אור  ישיבת  ראש 
הכוכבים  צאת  לאחר  מיד  החנוכה  נרות  את  ידליק  אלבז  ראובן 

בביתו רחוב יחזקאל 44 בירושלים. 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי משה מאיה ידליק את נרות 
החנוכה מיד לאחר צאת הכוכבים בביתו רחוב מונאש 13 שכונת 

יד אליהו תל אביב.
הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן מדליק כל ערב בביתו ברח' הרב 
קוק 1 ב"ב בשעה 17:30 ובמוצש"ק תיערך הדלקה מרכזית בהיכל 
ולאחמ"כ  3 בזמן ר"ת  ביהמ"ד הגדול "מתיבתא" רח' הרב קוק 

יחלק דמי חנוכה ולחיים.

בחצרות הקודש
 ,20:30 בשעה  שבת  במוצאי  לציבור  ידליק  האדמו"ר  אוז'רוב: 
ברחוב חזון איש פינת נחמיה בבני-ברק. לאחר מכן יערוך סעודת 

מלוה מלכה וטיש לכבוד חנוכה. בשאר הימים ידליק בביתו.
אונגוואר  בקרית  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  אונגוואר: 
בשכונת רמות בירושלים, נר ראשון ידליק האדמו"ר בבית המדרש 

הגדול בשעה 20:00, לאחר מכן יחלק מעות חנוכה.
ב'  נר  ידליק  עילית  מודיעין  מאונגוואר  האדמו"ר  אונגוואר: 

בגרין  מדרשו  בבית  חנוכה  מעות  וחלוקת  טיש  ואח"כ  דחנוכה 
פארק במודיעין עילית.  

זאת  ליל  ראשון  ביום  הדלקה  יערוך  מאופלע  האדמו"ר  אופלע: 
הירדן  ברחוב  אופלע  המדרש  בבית  בערב   20:00 בשעה  חנוכה 

בבני ברק. 
אלכסנדר: האדמו"ר מדליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב אחיעזר 

בבני-ברק בשעה 16:50 בערב.
לפנות   5:00 בסביבות השעה  בערך  אמשינוב: האדמו"ר מדליק 
בוקר בפתח ביתו ברחוב הרב פרנק 17 בשכונת בית וגן בירושלים. 
מדרשו  בית  בהיכל  דחנוכה  ראשון  נר  ידליק  האדמו"ר  אנטניא: 
את  יערוך  מכן  לאחר   .20:00 בשעה  ברק  בבני  הושע  ברחוב 
שולחנו בשילוב סעודת ההילולא במלאות שמונים וארבע שנים 
זצ"ל,  מאנטניא  חיים'  ה'טל  בעל  הראשון  האדמו"ר  לפטירת 

האדמו"ר יחלק מעות חנוכה. 
אשלג: האדמו"ר ידליק כל ערב לאחר מעריב בזמן, בבית מדרשו 
יערוך  חנוכה  זאת  ראשון  ביום  בבני-ברק   4 עזרא  אבן  ברחוב 

האדמו"ר טיש לאחר ההדלקה. 
אשלג: ביום ראשון נר שמיני זאת חנוכה ידליק האדמו"ר בשעה 
19:30 בבית המדרש ברחוב שד"ל 4 בבני-ברק ולאחר מכן יערוך 

את שולחנו.
באיאן: האדמו"ר ידליק  ביום שני נר שני בשעה 20:00 לחסידים 
תושבי הערים ביתר עילית, מודיעין עילית, קרית גת ואלעד. וביום 
בשעה  ברק  ובני  שמש  בית  ירושלים,  לתושבי  רביעי  נר  רביעי 

20:00 בהיכל הקלויז ברחוב מלכי ישראל בירושלים. 
המדרש  לבית  שמעל  בביתו  ערב  כל  מדליק  האדמו"ר  בוהוש: 

הישן של החסידות ברחוב חגי בבני-ברק בשעה 19:00. 
בוטושאן: האדמו"ר מדליק בכל ערב בביתו ברחוב מינץ בשעה 
ידליק האדמו"ר בבית מדרשו   19:30 19:30. בנר שלישי בשעה 
ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק, ולאחר מכן יערוך לחיים טיש ויחלק 
מעות חנוכה, במוצאי זאת חנוכה יערוך את שולחנו לרגל הילולת 

זקנו ראש השושלת זיע"א במלאות 164 שנים לפטירתו. 
ביאלא: האדמו"ר ידליק כל ערב בפתח הדלת שבבית המדרש של 
החסידות ברחוב יעקובזון בירושלים בשעה 17:00, ביום ראשון 

ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש. 
בבית  ההדלקה  חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ברק:  בני  ביאלא 
מכן  ולאחר   21:30 בשעה  בבני-ברק  ירושלים  ברחוב  המדרש 

עריכת הטיש וחלוקת מעות חנוכה. 
ביאלא רמת אהרן: האדמו"ר ידליק במוצאי שבת בבית המדרש 

של החסידות ברחוב רוזנהיים בבני ברק, בשעה 21:00. 
ביטשקוב: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30 ובמוצאי שבת 

בשעה 20:00 ולאחר מכן יערוך טיש מלוה מלכה. 
לאחר  חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ידליק  האדמו"ר  בערגסאז: 
מכן מעמד חלוקת "מטבעות ברכה" כנהוג בשעה 20:30, בהיכל 
בית המדרש בערגאסז ברחוב רבי יוסף קארו 13 באלעד, בכל יום 

ידליק בבית מדרשו בפתח תקווה. 
בהיכל   20:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  מרן  בעלזא: 
מדליק  האדמו"ר  בירושלים,  בעלזא  בקרית  שטוב'  'אגרוייסע 
אלפי  במעמד  שטוב'  'אגרוייסע  בהיכל  הדלת  בפתח  הנרות  את 

החסידים, לאחר מכן מתקיימת עריכת טיש ואמירת התורה. 
ברסלב: הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר יערוך ביום ראשון 
נר א' כינוס השנתי לרגל חג החנוכה בשעה 20:00 בבית המדרש 
חנוכה  זאת  ליל  ראשון  וביום  בירושלים.  שערים  מאה  הגדול 
תפארת  מדרשו  בבית  שמש  בבית  לחסידיו  חנוכה  לרגל  מסיבה 

הנחל ברח' אור שמח בעיר.
שני  ובימי   8.00 בשעה  יום  כל  מדליק  ידליק  האדמו"ר  דאראג: 
שריפת  מעמד  יתקיים  חנוכה  זאת  ביום   6:00 בשעה  ורביעי 
המדרש  בית  בהיכל  הדריידל  ומנהג  הטהור  ושולחן  הפתילות 

הגדול ברחוב יצחק נפחא בבני ברק.
בירושלים,  הנביא  שמואל  ברחוב  החסידות  במרכז  דושינסקיא: 
ידליק  שבת  במוצאי   ,17:00 בשעה  ערב  כל  מדליק  האדמו"ר 

לאחר ההבדלה ולאחר מכן יערוך את שולחנו. 
דז'יקוב ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק בימים א', ד', מוצ"ש וא' בשעה 
20:00 בערב, ביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש 

ברחובות,  ויז'ניץ  בקרית  ויז'ניץ  דז'יקוב  הגדול  המדרש  בבית 
ובית  למירון  האדמו"ר  בראשות  נסיעה  תתקיים  חמישי  וביום 
לרגל  זיע"א  חיים'  מים  ה'באר  של  לקברו  בצפת  העתיק  החיים 
ייערך מעמד חלוקת  בבוקר   11 ג' בשעה  ביום  דהילולא.  היומא 

חנוכה גלעט לילדי החסידות בת"ת 'בני נפתלי'.
דינוב ביתר: ביום ראשון נר א' וביום ראשון ליל זאת חנוכה ידליק 

האדמו"ר בבית מדרשו ברחוב פחד יצחק בשעה 19:00. 
בבית   20:30 ה' בשעה  נר  חמישי  ביום  ידליק  האדמו"ר  דעעש: 
מדרשו ברחוב רבי טרפון בבני ברק, ביום ראשון ליל זאת חנוכה 
שריפת  ומעמד  טיש   21:00 בשעה  החבורות,  לבחורי  הדלקה 

הפתילות. 
הוסאקוב: האדמו"ר ידליק מדי ערב בשעה 19:00 בביתו ברחוב 
יהודה הלוי 56 בתל אביב, בערב ומוצאי שבת ידליק בבית מדרשו 

ברחוב שדרות רוטשילד 112 בתל אביב. 
וואסלוי: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב יצחק מאיר הכהן 

בבני ברק.
ווערצקי: האדמו"ר ידליק במוצ"ש חנוכה בשעה 8:30 ולאחמ"כ 
סעודת מלווה מלכה. מעמד שריפת הפתילות ביום שני זאת חנוכה 

בשעה 4:30.
בית  בהיכל   20:00 בשעה  ערב  בכל  ידליק  האדמו"ר  ויז'ניץ: 
ביום  בבני-ברק,  ויז'ניץ  בקרית  ישראל'  'אהבת  הגדול  המדרש 
חמישי דחנוכה יתפלל האדמו"ר שחרית עם ילדי החסידות ולאחר 
שני  ביום   .8:30 הדלקה בשעה  מוצ"ש  חנוכה.  יחלק מעות  מכן 

זאת חנוכה יערוך האדמו"ר טיש בשעה 4:30 אחה"צ.
'מרכז  הגדול  המדרש  בבית  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  ויז'ניץ: 
חסידי ויז'ניץ' ברחוב שלמה המלך בבני-ברק בשעה 22:00, ביום 
שני יערוך האדמו"ר טיש בשעה 5:00 אחה"צ לכבוד זאת חנוכה.
ויז'ניץ בית שמש: כל ערב יערוך האדמו"ר הדלקה בשעה 5:30 
אהבת  הגדול  המדרש  בבית  הבדלה  לאחר  שבת  במוצאי  בערב. 
חנוכה  זאת  ראשון  וביום  שמש.  בבית  יהושע  רבי  ברח'  ישראל 

יערוך האדמו"ר טיש לאחר ההדלקה.
יום  יערוך את הדלקה הראשונה של  ירושלים: האדמו"ר  ויז'ניץ 
לביקור  יגיע  האדמו"ר  לאחמ"כ  באנטוורפען,  לחסידיו  ראשון 
ויערוך את שאר ההדלקות בבית מדרשו ברח' אדניהו  בארה"ק, 

הכהן בשכונת הבוכרים בירושלים.
 20:00 בשעה  האדמו"ר  ידליק  ראשון  נר  ראשון  ביום  זוועהיל: 
במוצ"ש לאחר ההבדלה, בזאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן 
תפילת  לאחר   15:30 בשעה  בצהריים  שני  ביום  הטיש,  עריכת 
בבית  חנוכה  וחלוקת מעות  הפתילות  יערך מעמד שריפת  מנחה 

המדרש זוועהיל בשכונת בית ישראל בירושלים. 
מעריב  תפילת   17:00 בשעה  ראשון  נר  ראשון  ביום  זוועהיל: 
ובליל  מיד לאחר ההבדלה,  ולאחר מכן ההדלקה, במוצאי שבת 
ושריפת  טיש  יתקיים  מכן  ולאחר   20:30 בשעה  חנוכה  זאת 

הפתילות. 
זידיטשוב: האדמו"ר ידליק כמידי ערב בביתו ברחוב אברהם בן 

דוד 42 בבני ברק בשעה 18:00. 
בית  בהיכל  חנוכה  זאת  בליל  ידליק  האדמו"ר  סופר:  חתם  חוג 

המדרש ברחוב מימון 18 בבני-ברק. 
בנר  בירושלים.  מדרשו  בבית  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  טאלנא: 
ראשון יערוך טיש לרגל יום היארצייט ה20 שנה של זקנו האדמו"ר 

רבי יוחנן מטאלנא זצ"ל. 
טאלנא: האדמו"ר ידליק בלילה הראשון בשעה 20:00 לאחמ"כ 
במזרח  טאלנא  יוחנן'  'תפארת  המדרש  בבית  שולחנו  את  יערוך 
מטאלנא  האדמו"ר  זקנו  של  היארצייט  לרגל  באשדוד  ז'  רובע 
זצ"ל. ביום ראשון זאת חנוכה ההדלקה תתקיים בשעה 20:00 יחד 
ייערך   16:00 עם מנהג הדריידעל. ביום שני לאחר מנחה בשעה 

מעמד שריפת הפתילות. 
5 בבני  ידליק כל ערב בביתו ברחוב רד"ק  טמשוואר: האדמו"ר 

ברק, בשעה 20:00. 
טריסק: במוצאי שבת ידליק האדמו"ר בשעה 20:30 בבית מדרשו 
 19:30 בשעה  חנוכה  ובזאת  בירושלים,  סורוצקין  הרב  ברחוב 

עריכת הטיש לאחר ההדלקה. 
ברחוב  הישיבה  בהיכל  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  טשערנאביל: 

זמני הדלקות נר חנוכה בחצרות האדמו"רים וגדולי ישראל 
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לאחר  הדלקה  20:45.  במוצ"ש  בשעה  ברק  בבני   29 חבקוק 
הבדלה, בנר חמישי יתקיים לחיים טיש לאחר הדלקה. וביום שני 

זאת חנוכה יתקיים טיש בשעה 4 בצהריים. 
טשרנוביל: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש של החסידות 
חמישי  ביום   ,20:15 בשעה  אשדוד  בעיר  ז'  ברובע  ינאי  ברחוב 
אור לנר ה' דחנוכה יתקיים לאחר ההדלקה שולה"ט וחלוקת דמי 

חנוכה ומנהג הדריידל כמנהג בית טשארנאביל.
יערוסלב: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו ברחוב יהודה הנשיא 

18 במודיעין עילית. 
הבירה  ארזי  ברחוב  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  לויצק: 

בירושלים. 
לינסק: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית המדרש לינסק ברחוב הרב 

כהנמן בבני ברק בשעה 20:00. 
 ,8:30 נר ה' בשעה   ,8:30 נר א' בשעה  ידליק  לעלוב: האדמו"ר 
וביום  ההבדלה,  לאחר  שבת  במוצאי  געלט,  חנוכה  מכן  ולאחר 
ראשון ליל זאת חנוכה בשעה 8:30 ולאחר מכן יערוך את שולחנו 
בבית מדרשו ברחוב מנחת יצחק בבית שמש. ביום שני זאת חנוכה 

יערוך האדמו"ר בשעה 4 טיש בבית מדרשו ברח' השומר בב"ב.
לעלוב  ברמת  מדרשו  בבית  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  לעלוב: 
בשכונת שיכון ה' בבני ברק בשעה 20:15, לאחר מכן יחלק מעות 

חנוכה. 
20:30 בבית המדרש  לילה בשעה  ידליק בכל  לעלוב: האדמו"ר 

ברחוב צפניה בירושלים.
לעלוב ירושלים: ביום שלישי ויום חמישי הדלקה לילדי החסידות 
בבית האדמו"ר ברח' גרוסברג 1 בשכונת גוש 80 בירושלים, ביום 
שני זאת חנוכה יתקיים סדר לימוד מיוחד לכלל החסידים כתקנת 
בשעה  בירושלים.  ישראל  בית  בשכונת  המדרש  בבית  האדמו"ר 
12 בצהרים למשך שלוש שעות רצופות ולאחמ"כ בשעה 4 יערוך 
האדמו"ר את שולחנו בביהמ"ד כשבמהלך הטיש מתקיים מעמד 

"שריפת הפתילות".
 22:00 לעלוב ניקלשבורג: האדמו"ר ידליק בבית מדרשו בשעה 

ברחוב כפר נחום 6 בירושלים. 
המגנים  שדרות  ברחוב  בביתו  לקהל  ידליק  הגאב"ד  מאקאווא: 

בקרית אתא. בשעה 20:00. ובמוצ"ש בשעה 21:00.
ביום שלישי בערב  יערוך את שולחנו  מבקשי אמונה: האדמו"ר 
אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר  אביו  של  ה-22  היארצייט  לרגל 
שערים  במאה  אושפיצין  המדרש  בבית  זיע"א  אהרן  מתולדות 

וביום ראשון ליל זאת חנוכה יערוך את מעמד שריפת הפתילות. 
מבקשי השם: האדמו"ר יערוך הדלקה בנר שלישי בבית מדרשו 

ברח' קהילות יעקב 63 בב"ב. לאחמ"כ יערוך לחיים טיש.
חנוכה  זאת  ליל  ראשון  ביום  ידליק  האדמו"ר  לעלוב:  מהרי"ד 
20:00 בערב. לאחר מכן יערוך את שולחנו בבית מדרשו  בשעה 

ברחוב בר אילן בירושלים. 
מודז'יץ: האדמו"ר ידליק נר ג' בבית המדרש ברחוב חבקוק בבני-

ברק בשעה 20:30 בערב, ולאחר מכן יחלק 'חנוכה געלט' לקהל. 
בליל שבת יערוך את שולחנו בשעה 21:00. 

מכנובקא-בעלזא: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב 
רש"י 31 בבני ברק בשעה 20:15. בערב שבת ידליק בשעה 16:00, 

ובמוצ"ש מיד לאחר ההבדלה.
זאת  ליל  ראשון  יום   19:30 בשעה  ידליק  האדמו"ר  מעזיבוז': 
פ"ת.  אברהם  כפר   13 ריינס  ברח'  ביתו  ממול  באולם  חנוכה 

לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.
מעליץ: האדמו"ר ידליק נר ב', ה' וזאת חנוכה, בשעה 8:30 בערב 

בהיכל בית מדרשו רח' הרותם 29 רובע ח' אשדוד.
בבית  בזמן  מעריב  לאחר  ערב  מידי  ידליק  האדמו"ר  נאראל: 

מדרשו ברחוב רש"י 3 בבני ברק.
נדבורנה: ההדלקה תתקיים בשעה 19:00 בהיכל הטישים בקרית 
נדבורנה בבני ברק,  בנר א' ובנר ג', לאחר מכן יחלק מעות חנוכה 
לבחורי  חנוכה  מעות  האדמו"ר  יחלק  ה',  בנר  החסידות.  לילדי 
לזקני  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  חנוכה,  זאת  ובליל  החסידות, 

ואברכי החסידות.
נדבורנה - אלעד: האדמו"ר ידליק בשעה 20:00 בנר ג' ובמוצ"ש 
בזאת  געלט',  'חנוכה  וחלוקת  מלכה  מלווה  סעודת  מכן  ולאחר 
בבית  החסידות  לילדי  חנוכה  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  חנוכה 

המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 17 אלעד.
בימים  ההדלקה  את  יערוך  האדמו"ר  עילית:  ביתר   – נדבורנה 
A בשעה  ראשון ורביעי בבית המדרש ברחוב אש קודש בגבעה 
20:00. וביום ראשון זאת חנוכה בעשה 20:00 ולאחר מכן יערוך 

טיש ויחלק 'חנוכה געלט'.
חמישי  יום  מלבד  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  ירושלים:  נדבורנה 
ובמוצ"ש, בשעה 20:00 במוצאי שבת בשעה 21:00, ביום שלישי 
יערוך את שולחנו ולאחר מכן יחלק מעות חנוכה, בבית מדרשו 

ברחוב עזרא 26 בירושלים. 
נדבורנה חיפה: האדמו"ר יערוך הדלקה בזאת חנוכה בשעה 8:30 

בערב בבית מדרשו ברח' מיכאל בחיפה. 
מכן  ולאחר   20:00 בשעה  א'  נר  ידליק  האדמו"ר  סאדיגורה: 
חלוקת מעות חנוכה לבחורים והילדים, ובליל זאת חנוכה ידליק 
בבית  לאברכים  חנוכה  מעות  חלוקת  מכן  ולאחר   20:00 בשעה 

המדרש של החסידות ברחוב גוטמכר בשיכון ה' בבני-ברק. 
בקרית  בביתו   20:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  סאסוב: 
ישמח משה בגני תקוה מלבד מוצאי שבת, ביום ראשון ליל זאת 

חנוכה יערוך האדמו"ר טיש.
סוכטשוב: האדמו"ר מסוכטשוב יערוך הדלקה בנר חמישי בשעה 
20:00. לאחר מכן יערוך את שולחנו בבית מדרשו ברח' החיד"א 

4 בשכונת בית וגן בירושלים. 
עילית  בביתר  מדרשו  בבית  ג'  נר  ידליק  האדמו"ר  סטניסלב: 
ברחוב מעלות שערי התפילה, לאחר מכן יערוך טיש לרגל הילות 

בעל ה'באר מים חיים' וינגן בכינור. 
סטראפקוב: האדמו"ר ידליק בנר חמישי ובליל זאת חנוכה בשעה 
מדרשו  בבית  חנוכה  מעות  ויחלק  טיש  יערוך  לאחמ"כ   .20:00

בשכונת מאה שערים בירושלים. 
מלצר  הרב  ברחוב  בביתו  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  סטריקוב: 
החסידות  לילדי  ארצי  כנס  ייערך  הימים  באחד  א',  כניסה   23

בהשתתפות האדמו"ר. 
סטריקוב: ביום ראשון במוצאי שבת וביום ראשון ליל זאת חנוכה 
בשעה 20:30 תתקיים ההדלקה בבית האדמו"ר ברחוב עזרת תורה 
בבית  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  חנוכה  בזאת  בירושלים,   41

מדרשו ברחוב צפניה 21 בירושלים. 
סלאנים: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 18:45. בליל זאת חנוכה 
יערוך לאחר ההדלקה טיש בבית מדרשו ברחוב ברסלב בבני ברק . 
סלונים: האדמו"ר ידליק במרכז החסידות ברחוב סלנט בירושלים 
בנר א' ובליל זאת חנוכה בשעה 19:45. בערב שבת בכניסת השבת, 
ייערך  רביעי  ביום   .20:30 ידליק האדמו"ר בשעה  במוצאי שבת 

כינוס למאות ילדי החסידות וחלוקת חנוכה געלט מהאדמו"ר. 
סערט ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 20:00 בהיכל בית 
טיש  יערוך  חנוכה  בזאת  בחיפה,  ויז'ניץ  ברמת  הגדול  המדרש 

וחלוקת מעות חנוכה.
ספינקא: האדמו"ר ידליק כל ערב בבית מדרשו ברחוב דונולו 11 
בבני-ברק בין מנחה למעריב בשעה 16:45, וביום ראשון ליל זאת 

חנוכה בשעה 19:30 ולאחר מכן טיש וחלוקת מעות חנוכה. 
ספינקא בני ברק: האדמו"ר ידליק בנר רביעי בשעה 8 בערב בבית 
יערוך  לאחמ"כ  ברק  בבני   9 יהושע  ברחוב  נחמן'  'אהל  מדרשו 

טיש ויחלק מעות חנוכה.
ספינקא גני גד: האדמו"ר ידליק מידי ערב בביתו ברחוב גני גד 6 
בבני-ברק בשעה 18:30 לאחר תפילת מעריב, במוצ"ש טיש מלוה 
בשעה  חנוכה  בזאת   ,21:30 בשעה  חודש  ראש  וסעודת  מלכה 

19:30, ולאחר מכן יערוך טיש. 
המדרש  בבית  שבת  במוצאי  ידליק  האדמו"ר  ירושלים:  ספינקא 
ספינקא ברחוב סלנט בירושלים בשעה 20:30, לאחר מכן תתקיים 

אמירת המזמורים, לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה. 
בירושלים  קטמון  בשכונת  החסידות  של  המדרש  בבית  ערלוי: 
האדמו"ר ידליק בנר ד' בשעה 19:45, וביום ראשון בשעה 19:45 

ליל זאת חנוכה לאחמ"כ יערוך טיש וחלוקת מעות חנוכה.
20:00 בביתו  יערוך הדלקה מדי ערב בשעה  פאשקן: האדמו"ר 

ברחוב אריה בן אליעזר 39/5 בשכונת גילה ירושלים. 
ד', מוצש"ק  נר  כל ערב, מלבד  8:00 הדלקה  פיטסבורג: בשעה 
בשעה 9:00 בערב בהיכל הישב"ק בני אברהם בנין החדש רחוב 
יצחק הנשיא אשדוד. בזאת חנוכה לאחר הדלקה יערך לחיים טיש 

וחלוקת מעות חנוכה.
פינסק קרלין: בבית המדרש הגדול בשכונת בית ישראל בירושלים, 
האדמו"ר ידליק כל ערב בשעה 19:30, במוצ"ש יערוך טיש בשעה 
חנוכה  זאת  לרגל  טיש  יערוך  השקיעה  לאחר  שני  וביום   ,21:00

באהל הצמוד לבית המדרש. 
ברק,  בבני  הרצוג  קרית  בשכונת  המדרש  בבית  פרימשלאן: 
לאחר  ממוצ"ש,  חוץ   19:00 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר 
ההדלקה כמנהג בית קרעטשניף מנגן האדמו"ר בכינור. בליל זאת 
חנוכה יערוך האדמו"ר את שולחנו, ייערך מעמד מכירת הפתילות 

וחלוקת חנוכה געלט.
צאנז: האדמו"ר ידליק כל ערב בהיכל המתיבתא בקריה בנתניה 
פלפול  האדמו"ר  נושא  המזמורים  אמירת  לאחר   ,20:30 בשעה 
הדריידל.  מנהג  את  ומקיים  לחיים  טיש  עורך  מכן  ולאחר  תורני 
בערב שבת לאחר מנחה ידליק בפתח בית המדרש שבביתו, בזאת 
מעות  מחלק  מכן  ולאחר  הפתילות  את  שורף  האדמו"ר  חנוכה 

חנוכה לילדי החסידות. 
קאלוב: האדמו"ר ידליק מיד אחר מעריב בזמן ר"ת בשעה 5:40 
בשעה  חנוכה  זאת  וראשון  חמישי  שלישי  בימים  ההדלקה,  רק 

8:30 בערב יחלק האדמו"ר מטבעות. 
קאליב: בבית המדרש ברחוב חנה 23 בירושלים, האדמו"ר מדליק 
זאת  בליל   ,20:30 בשעה  במוצ"ש   ,19:30 בשעה  ח'  ונר  א'  נר 

חנוכה לאחר ההדלקה יערוך טיש ויחלק מעות חנוכה. 
בית  בהיכל  רביעי  בנר  תתקיים  המרכזית  ההדלקה  קאמרנא: 
המדרש בשכונת ארזי הבירה ירושלים בשעה 20:30, ולאחר מכן 
האדמו"ר  בבית  ההדלקה  הערבים  בשאר  חנוכה.  מעות  חלוקת 
ברחוב ארזי הבירה 45 בשעה 18:00. בזאת חנוכה לאחר תפילת 

מנחה יערך עריכת הטיש ושריפת הפתילות.
קאמרנא בני ברק: האדמו"ר ידליק כל ערב בביתו ברחוב דבורה 

הנביאה 14, בשעה 18:00. 
קוז'מיר: האדמו"ר ידליק נר רביעי בבית מדרשו ברחוב רש"י 16 
מעות  וחלוקת  הטיש  עריכת  לאחמ"כ   .20:00 בשעה  בבני-ברק 

חנוכה.
בחנוכיית  בת"א,  מדרשו  בבית  שני  נר  ידליק  האדמו"ר  קוז'ניץ: 
המגיד מקוז'ניץ זיע"א, ולאחר מכן סעודת הילולא לרגל היארצייט 
של רבי אלעזר מקוז'ניץ זצ"ל. במהלך הטיש יחלק מעות חנוכה. 

קוידינוב: ההדלקה המרכזית בליל ב' דחנוכה בהיכל בית המדרש 
הילולא  סעודת  תיערך   7.30 בשעה  ברק  בני   22 מהרש"ל  רח' 

לכבוד הילולת האדמו"ר רבי יוסף מקודינוב זצ"ל. 
קוסוב ויזנ'יץ: במוצאי שבת לאחר ההבדלה ידליק האדמו"ר בליל 
ברחוב  א'  ברמה  בביהמ"ד  חנוכה  זאת  ובליל  חנוכה  ראשון של 

דחנוכה  רביעי  בליל  בערב.   8 בשעה  שמש  בית   9 ערוגות  נחל 
 4 ב' ברחוב האדמור מבעלז  ובמוצש"ק בביהמ"ד הגדול ברמה 

בית שמש בשעה 9 בערב. 
בערב   19:30 בשעה  חמישי  נר  ידליק  האדמו"ר  קופיטשיניץ: 
ולאחר  בירושלים,   33 תורה  עזרת  ברחוב  יעקב'  'אביר  המדרש 
מכן יערוך טיש לרגל הילולת רבי ישראל מהוסיאטין זצ"ל ויחלק 
יערוך  ולאחמ"כ   19:30 בשעה  חנוכה  זאת  ובליל  חנוכה.  מעות 

טיש לכבוד היום.
קליוולנד: האדמו"ר ידליק נר רביעי בשעה 20:30 בבית המדרש 
לאחמ"כ  ברעננה.  סיני  הר  ברחוב  הברכה'  'היכל  החסידות  של 

יערוך לחיים טיש וחלוקת מעות חנוכה.
פרי  בשכונת  בביתו  ערב  מידי  מדליק  האדמו"ר  סטולין:  קרלין 
אחה"צ  טיש  יערוך  חנוכה  זאת  שני  ביום  זאב,  בגבעת  הארץ 

במינהל הקהלתי 'מעלות רמות' שד' גולדה מאיר בירושלים.
מדליק  האדמו"ר  ברחובות,  בקריה  המדרש  בבית  קרעטשניף: 
בית  כמנהג  בכינור  מנגן  ולאחר ההדלקה   19:30 ערב בשעה  כל 

קרעטשניף, במוצאי שבת בשעה 21:30 
קרעטשניף ירושלים: האדמו"ר ידליק נר א' בשעה 20:30 במוצ"ש 
ההדלקה  לאחר   .21:30 בשעה  חנוכה  זאת  ובליל   21:30 בשעה 
האדמו"ר מנגן בכינור. בזאת חנוכה יערוך האדמו"ר את שלחנו 
בשעה 16:00 אחר הצהריים בבית מדרשו ברחוב השל"ה בב"ב. 

קרעטשניף סיגעט:  האדמו"ר יערוך את ההדלקה בנר ראשון, שני, 
יערוך לחיים  20:15 לאחמ"כ  שלישי וראשון זאת חנוכה בשעה 

בבית מדרשו ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים. 
גת,  בקרית  מדרשו  בבית  ידליק  האדמו"ר  גת:  קרית  קרעטשניף 
19:00, בנר שלישי יערוך טיש בשילוב  בליל זאת חנוכה בשעה 
'יום ההצלה', לפני מספר שנים עבר האדמו"ר ניתוח מסובך וניצל.

ראדז'ין: האדמו"ר ידליק לציבור החסידים נר רביעי בשעה 7:45 
יערוך  מכן  לאחר  ברק,  בבני   45 איש  חזון  ברחוב  בביתו  בערב 

לחיים טיש לחסידים וחלוקת מעות חנוכה. 
של  המדרש  בבית   19:30 בשעה  ד'  נר  ידליק  האדמו"ר  ראחוב: 
יערוך  ההדלקה  לאחר  גן.  ברמת   20 ברקאי  ברחוב  החסידות 

האדמו"ר לחיים טיש וחלוקת דמי חנוכה. 
רחמסטריווקא: האדמו"ר ידליק כל ערב באולם הטישים שעל ידי 
בית המדרש הגדול ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים 
עריכת  השקיעה  לפני  חנוכה  בזאת  המאוחרות,  הערב  בשעות 

הטיש בהשתתפות אלפי חסידים.
רמינוב: בנר ב' דחנוכה האדמו"ר מרימנוב ידליק בביתו ברחוב 

עזרת תורה 37 ירושלים. 
ברחוב  מדרשו  בבית  חנוכה  זאת  בליל  ידליק  האדמו"ר  שאץ: 

אדמו"רי שאץ בבני ברק בשעה 20:30. 
19:00 בבית מדרשו  ויז'ניץ: האדמו"ר ידליק נר ב' בשעה  שאץ 
ברחוב הרצל 60 בחיפה ולאחר מכן עריכת הטיש וחלוקת מעות 

חנוכה. 
לראשונה   17:30 בשעה  ערב  כל  ידליק  האדמו"ר  הלוי:  שבט 
בני  מאיר  זכרון   17 וילקומירר  ברח'  הלוי  שבט  ביהמ"ד  בהיכל 
יום  לרגל  רבתית  הודאה  סעודה  תתקיים  דחנוכה  ב'  בנר  ברק. 
 8:00 בשעה  זיע"א  הלוי  שבט  בעל  האדמו"ר  של  ה80  ההצלה 
בערב בביהמ"ד הגדול שבט הלוי רח' הרב דסלר 17 זכרון מאיר 

בני ברק.
שומרי אמונים אשדוד: האדמו"ר ידליק מידי ערב בשעה 20:15 
באשדוד,  ז'  ברובע  הנס  בעל  מאיר  רבי  ברחוב  המדרש  בבית 
במוצאי שבת מלוה מלכה בבית המדרש בשעה 22:30. בליל זאת 
חנוכה מעמד שריפת הפתילות וחלוקת המטבעות בשעה 21:45. 

 20:00 בשעה  ערב  מידי  ההדלקה  זמן  ברק:  בני  אמונים  שומרי 
בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק, לאחר 
בליל  חנוכה,  לכבוד  לחיים  שולחן  האדמו"ר  יערוך  ההדלקה 
זאת חנוכה ידליק בשעה 20:00 ולאחר מכן חלוקת חנוכה געלט 

ומעמד שריפת הפתילות. 
שומרי אמונים ירושלים: האדמו"ר יערוך כל ערב הדלקה בשעה 
בליל   ,20:30 בשעה  ובמוצ"ש  הדה"נ  בזמן  שבת  בערב   ,19:30
זאת חנוכה יערוך את מנהג ה"דריידל" במהלך הטיש, לאחר מכן 
ויערוך את מעמד שריפת הפתילות,  יחלק מעות חנוכה לחסידיו 

בבית המדרש שומרי אמונים ברחוב מאה שערים בירושלים. 
שידלובצא: האדמו"ר ידליק בנר ראשון ובליל זאת חנוכה בבית 

המדרש ברחוב אהלי יוסף 14 בירושלים. 
רביעי  שני,  ראשון,  נר  ידליק  האדמו"ר  יצחק:  אברהם  תולדות 
וחמישי לאחר מעריב בבית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים 
בירושלים. בנר שלישי בשעה 7:30 בערב לאחר מעמד ההדלקה, 
אביו  של  ה-22  היארצייט  לרגל  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך 
הבדלה,  לאחר  במוצ"ש  זיע"א.  אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר 
וליל זאת חנוכה בשעה 20:00 ולאחר מכן מעמד שריפת הפתילות 
יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש   4 וביום שני אחה"צ בשעה 

הגדול בשכונת מא"ש בירושלים. 
תולדות אהרן: האדמו"ר ידליק בכל ערב בשעה 21:00 מלבד ימי 
היתומים  לילדים  סגורה  ידליק הדלקה  ביום שני  וחמישי,  רביעי 
של ארגון 'שערי רחמים' שבנשיאותו, ביום שלישי בשעה 19:30 
ה-22  היארצייט  לרגל  שולחנו  את  האדמו"ר  יערוך  מכן  ולאחר 
הגדול  המדרש  בבית  אמונה'  ה'דברי  בעל  האדמו"ר  אביו  של 
תולדות אהרן בשכונת מאה שערים בירושלים. ביום חמישי יגיע 
המתגוררים  לחסידים  חנוכה  מעות  חלוקת  למעמד  שמש  לבית 
בעיר, ביום שני יערוך האדמו"ר לפני השקיעה את מעמד 'שריפת 

הפתילות'. 
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אאאא
שטח מוניציפאלי

חיפה ההסכם הקואליציוני בוטל, בליטנטל החרים את הישיבה
נציגי ראש העיר הנבחרת כבר חתמו על הסכם קואליציוני עם נציג 'אגודת ישראל' אריה בליטנטל, אך לאחר מספר שעות ההסכם בוטל • מה הוביל לשינוי 

ואיך תיראה הקואליציה החדשה?
מאת: ישראל פריי

3 שעות בלבד לאחר שנחתם הסכם קואליציוני בין נציגי ראש 
אריה  ישראל'  'אגודת  נציג  לבין  קליש-רותם  עינת  חיפה  עיריית 
בשל  מבוטל  ההסכם  כי  העירייה  ראש  נציגי  הודיעו  בליטנטל, 
התכנסה  שלישי,  ביום  לידיו.  שהוענקו  בסמכויות  שנפלו  בעיות 
מליאת מועצת העיר לישיבה ראשונה בה הוצגו חברי הקואליציה, 
הכוללת את שני חברי המועצה מ'דגל התורה'. שני חברי המועצה 
את  החרים  אף  בליטנטל  בחוץ.  נותרו  ומש"ס  ישראל'  מ'אגודת 

הישיבה החגיגית.
המערכת  את  בתדהמה  הכה  הקואליציוני  ההסכם  ביטול 
מו"מ  התקיים  הצדדים  בין  כי  העובדה  לאור  במיוחד  העירונית, 
להגעה  עד  רבים  טיוטות  חילופי  ועם  טובה  באווירה  ארוך, 
להסכמות ולחתימה הסופית. על פי ההסכם המקורי, אמורה הייתה 
לקבל 'אגודת ישראל' את השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת הדר 
חברות  לצד  בארנונה,  וההנחות  התמיכות  וועדות  ראשות  ואת 

במספר וועדות.
לביטול  שהובילו  הסיבות  על  פירוט  קיבל  לא  עצמו  בליטנטל 
השינוי  המקומית,  ישראל'  ב'אגודת  גורמים  לטענת  אך  ההסכם, 
בעלילה הגיע לאחר שדבר ההסכם הגיע לידי אנשי 'דגל התורה' 

נמצא  המחלוקת  סלע  הנטען,  פי  על  מהמהלך.  נחת  שבעו  שלא 
ביקש  בליטנטל  הדר.  בסוגיית השליטה במתנ"ס החרדי בשכונת 
בשכונה  שנעשית  החרדית  התרבות  פעילות  את  לידיו  לקבל 
מצדה  כש'דגל'  מצביעיו,  מרבית  מתגוררים  בו  באזור  הנמצאת 
המעוז  שאנן,  נווה  בשכונת  שקיים  דומה  ממתנ"ס  ליהנות  יכולה 

הליטאי בחיפה.
הראשי  לשושבין  הפך  אלפר  מיכי  בחיפה  התורה'  'דגל  יו"ר 
בקואליציה של ראש העיר הנבחרת עינת קליש רותם, בשל תמיכתו 
בה בבחירות. על פי ההסכמים והרבה מעבר להם, מלבד תפקיד 
הסגנות, אמור הוא לקבל שליטה מלאה בכל הנושאים הקשורים 
למגזר החרדי ולצרכי החינוך והדת, ממועצה דתית ועד מינוי יועץ 
לענייני חרדים לראש העיר. מעמדתו הבכירה, ליווה אלפר גם את 
הליך המו"מ עם 'אגודת ישראל' שהתבצע תחת עינו הפקוחה, אך 
לתוצאה  הנראה  ככל  הביא  בפועל  שנחתם  ההסכם  זאת,  למרות 

שאינה לשביעות רצונו.
בעוד ש'אגודת ישראל' הייתה לפחות בדרכה לקואליציה, הרי 
בש"ס  סגירה.  לכדי  התקרבו  לא  כלל  ש"ס  סיעת  עם  שהמגעים 
הובטחה  שכבר   - הדתית  במועצה  רגל  דריסת  לעצמם  מבקשים 
דלילה  היא  להם  המוצעת  התמורה  כי  וטוענים   - התורה'  ל'דגל 
ינון אזולאי שהגיע השבוע לעיר  על גבול המבישה. חבר הכנסת 

ריקות,  בידיים  חזר  המגעים,  את  להתניע  וניסה 
מהססים  לא  "אנחנו  נענו.  לא  סיעתו  כשדרישות 

בכיר  אומר  העיר",  ראש  של  כולה  ההפסד  באופוזיציה,  לשבת 
ולא  באופוזיציה  להיות  לנו  "עדיף  ומוסיף:  המקומית  בש"ס 
לעשות כלום מאשר לשבת בקואליציה ולא לעשות כלום מחוסר 

סמכויות ויחס".
ועל רקע המאבקים הפנים-חרדיים, הציגה קליש רותם בישיבת 
בלבד  חברים   16 של  מצומקת  קואליציה  הראשונה  המועצה 
מתוך 31. מי שהצטרפו ברגע האחרון היו שלושת נציגי 'הליכוד' 
קדנציה  לחצי  בסגנות  ולהסתפק  דרישותיהם  על  לוותר  שנאלצו 
היא  תיאלץ  שורותיה,  את  הקרוב  בעתיד  תרחיב  לא  אם  בלבד. 
להתמודד עם אופוזיציה גדולה ולעומתית, עליה נמנים בין היתר 
חברי סיעתו של ראש העיר היוצא יונה יהב וחברי סיעת הירוקים 

של אביהו האן.

תגובות
את  אריה בליטנטל אישר  ישראל'  'אגודת  ונציג  חבר המועצה 
עיקרי הדברים. חבר המועצה ויו"ר 'דגל התורה' מיכי אלפר ביקש 
להרחיק עצמו מהנושא ואמר כי אינו צד בעניין. על פרטי הטענות 

סירב להגיב.

לוד

צפת

לוד מציגה: 19 חברי קואליציה מתוך 19 חברי מועצה

ב'דגל' חוגגים ניצחון, ש"ס ו'אגודה' נותרים מאחור

הישג נאה לראש העירייה יאיר רביבו: עירייה ללא אופוזיציה • הסיעה הערבית שקיבלה מספר מנדטים זהה לסיעת 'הליכוד', תהיה חלק מההנהגה העירונית • ישיבת 
המועצה הראשונה נפתחה בלימוד ספר ה'תניא' • ומה קיבלה ש"ס תמורת מנדט בודד?

חברי הכנסת של 'דגל התורה' הצפינו לחגיגת הניצחון של ראש עיריית צפת הנבחר ושיגרו מסרים לעמיתיהם ב'אגודת ישראל' • מלאכת הרכבת הקואליציה: התיק 
שעובר ידיים ומסמן מהפך חרדי, חב"ד נכנסת לקואליציה למרות שלא תמכה באוחנה והנציג החסידי-עצמאי זוכה בתואר כבוד • כל הפרטים

מאת: ישראל פריי

הסכמים  על  חתם  רביבו  יאיר  העירייה  ראש  בלוד:  היסטוריה 
מקיר  קואליציה  מציג  ובכך  המועצה  חברי  כל  עם  קואליציוניים 
מציגים  בעירייה  וערבים.  חילונים  דתיים  חרדים,  הכוללת  לקיר, 
ואת  לקואליציה  הערבים  המועצה  חברי  כניסת  את  גדול  כהישג 
שכניסת  תקווה  "כולי  העירונית.  בהנהגה  פעיל  חלק  לקיחתם 
יהודים  בין  קיום  הדו  את  תחזק  לקואליציה  הערבית  הרשימה 
וערבים בעירנו המיוחדת ותשפר את איכות החיים של התושבים 
ובמוסדות  בעירייה  שלהם  האמון  את  שיגביר  דבר  הערבים, 
ידיים  משלבים  העיר,  במועצת  כאן  כולנו  המרכזי.  השלטון 
ומתחייבים לשמור על צביונה הפתוח של לוד, כעיר בה כל מגזרי 
האוכלוסייה, ימצאו מענה לחיים על פי דרכם ואמונתם תוך קבלת 
האחר כשווה ויצירת שותפות מלאה ותוך הקפדה על ערכים של 

סובלנות, הבנה וכבוד הדדי", אמר רביבו.
הראשונה  ישיבתה  את  פתחה  לוד  העיר  מועצת  שני,  ביום 
שמקורב  כמי  ה'תניא'.  ספר  מתוך  ב...לימוד  החדשה  בקדנציה 
לחסידות חב"ד שמחזיקה בעיר שכונה גדולה עם מאות משפחות, 
וללמוד  ה'תניא'  ספר  את  לפתוח  רביבו  יאיר  העיר  ראש  החליט 

מתוך העמוד בו יפתח הספר. כלל 19 חברי המועצה - כולל ששת 
הנציגים הערביים – למדו על המושג "מוח שליט על הלב" שכתוב 
באותו עמוד. ראש העיר התגאה בכך שספר ה'תניא' שאתו נפתחה 
וגני  ה'חדרים'  ילדי  בהשתתפות  לכם  קודם  יום  הודפס  הישיבה, 

הילדים שבשכונת חב"ד.
מבחינה פוליטית חרדית, לשותפות הקואליציונית יש משמעות 
בשכונת  חרדים  תושבים  אלפי  לקליטת  ההכנות  רקע  על  רבה 
המקומית  שש"ס  למרות  המוכר(.  בשמה  )'אחסימך',  איילון  גני 
זכתה במנדט אחד בלבד, בין ש"ס לבין רביבו נחתם גם כן הסכם 
קואליציוני ובמסגרתו קיבל יו"ר ש"ס המקומית מאיר אסולין את 

תפקיד המשנה לראש העיר.

"חתמתי כעת הסכם נוסף עם סיעת ש"ס בראשות 
ה חברי עו"ד מאיר אסולין", אמר רביבו. "מאיר יכהן  נ ש מ כ

לראש העיר וכמחזיק התיק החשוב של רווחה, אותו הוא מחזיק 
גבוהה  רגישות  למאיר  האחרונות.  בשנתיים  מרובה  בהצלחה 
האזרחים  של  כאיש  כשנים  נחשב  והוא  המיוחדות  לאוכלוסיות 
הוותיקים בעיר. בנוסף, מאיר הוא נציגם הבכיר של האוכלוסייה 
החרדית בעיר ואנו נעשה הכל על מנת לתת לכל אוכלוסייה בעיר 

את המשאבים לה היא ראויה בהתאם לחלקם באוכלוסייה".
כאמור, אחרי שחתם הסכמים עם כלל הסיעות בעיר, ולראשונה 
זה שנים ארוכות, הצטרפה לקואליציה גם הסיעה הערבית הגדולה 
הערים  לאחת  הייתה  ולוד  המועצה,  ממושבי  כשליש  שקיבלה 

הבודדות בהן לא תהיה אופוזיציה.
'הליכוד'  והקואליציה העירונית מורכבת מסיעת  מועצת העיר 
ערבי  אל  'אלנידא  סיעת  מנדטים,   6  – רביבו(  יאיר  )בראשות 
אללידאויה ואל נאדהדה' – 6 מנדטים, סיעת 'הבית היהודי' – 3 
מנדטים, סיעת 'לוד ביתנו' – 2 מנדטים, 'יש עתיד לכולנו' – מנדט 

אחד, ש"ס – מנדט אחד.

מאת: ישראל פריי
את  לחגוג  צפת,  הקודש  לעיר  הצפינה  התורה'  'דגל  סיעת 
אוחנה.  שוקי  הנבחר  העיר  בראש  בתמיכה  המוצלח  ההימור 
חברי  שלושת  השתתפו  ראשון  ביום  שנערכה  ניצחון  במסיבת 
לצד  אשר,  ויעקב  מקלב  אורי  גפני,  משה  התנועה,  של  הכנסת 
יו"ר הועדה המוניציפאלית מנחם שפירא, ראשי סיעות מקומיות 
וכמובן, ראש העיר הנבחר. ובתוך כך, מלאכת הרכבת הקואליציה 
העירונית בעיצומה ועל פי המסתמן, ש"ס ו'אגודת ישראל' צפויות 

להישאר מחוצה לה.
שתמכה  היחידה  החרדית  הסיעה  הייתה  התורה'  'דגל  כזכור, 
בשוקי אוחנה, בזמן שמרבית הגוש החרדי הריץ את נחמן גלבך. 
רבים  לתופינים  לזכות  'דגל'  צפויה  מרכזית,  ברית  לבת  כיאה 
בקואליציה העירונית ולקחת חלק משמעותי בהובלת צרכי המגזר 
החרדי. למעשה, מדובר במיני-מהפך מקומי, כאשר במועצת העיר 
'דגל'  ואילו  בכיפה  ששלטה  ישראל'  'אגודת  זו  הייתה  הקודמת 

ישבה באופוזיציה.
'דגל  דוברי  הדגישו  אוחנה,  של  נצחונו  לציון  חגיגי  בכינוס 
תמכו  הוראותיהם  פי  שעל  ישראל  לגדולי  נאמנותם  את  התורה' 

נתבעו  הם  בו  ישראל'  ב'אגודת  שהובילו  הקמפיין  נגד  באוחנה, 
לתמוך במועמד החרדי. "לפני שבועיים הייתה שאלה מי הוא ראש 
עיר חרדי, מה נקרא נציג חרדי, אנחנו אמרנו שנציג חרדי הוא מי 
להצביע  שאמרו  מכיוון  עבורו.  להצביע  אומרים  התורה  שגדולי 
עבור שוקי אוחנה אז הוא... נהיה חרדי", אמר יו"ר התנועה חה"כ 

משה גפני.
העסקנים  כולנו,  למדנו  צפת  "בעיר  אמר:  אשר  יעקב  חה"כ 
והפעילים של דגה"ת, שאין שום שיקול אמיתי של גודל העיר או 
מספר המצביעים אלא רק שיקולים של תורה בהכוונתם של זקני 
העדה מרנן ורבנן שר התורה וראש הישיבה". לדבריו, "הסוגיה של 
צפת הייתה מונחת לפתחו ועל כתפיו של מרן ראש הישיבה, זה 
בדיוק מה שלמדנו שאנחנו לא מחליטים לבד והכל אנחנו צריכים 
לשכנע  אנשים  הרבה  אלינו  שהגיעו  ולמרות  העדה  לזקני  לבוא 
אותנו לעשות כל מיני דברים עם כל מיני חישובים והסברים שונים 

- ראינו בחוש כיצד רצון יראיו יעשה".
אוחנה,  שוקי  בראשות  העירונית  הקואליציה  כך,  ובתוך 
5 חברי מועצה  היא תכלול  פי המסתמן,  על  וגידים.  עור  קורמת 
מהסיעות החרדיות. דגל התורה ו'יחד', שרצו במפלגה משותפת, 

של  המועצה  חברי  שני  אך  נפרד,  מו"מ  מנהלים 
להתמנות הסיעות צפויים להיכנס לקואליציה. נציג 'דגל' צפוי 

לסגן ראש עיר )לא בשכר( ולהחזיק בתיק חינוך חרדי )שבקדנציה 
האחרונה הוחזק בידי גלבך(. נציג 'יחד' צפוי לקבל לידיו את תיק 

התכנון והבנייה, בשלב זה לא ברור האם במלואו.
העוצמה  בכל  ושתמכה  מנדטים  לשני  שזכתה  חב"ד,  רשימת 
לקואליציה  דרכה  את  לעשות  צפויה  גלבך,  של  במועמדותו 
בתמורה לתיק החינוך הכללי. עבור חב"ד, שרשת המוסדות שלה 
משתייכת לזרם הממלכתי, ישנה משמעות רבה להחזקה בתיק זה. 
אליעזר לזר, המועמד החסידי-עצמאי לראשות העיר, שהעביר את 
תמיכתו לשוקי אוחנה בסיבוב השני, צפוי להתהדר בתואר "משנה 

לראש העיר" )לא בשכר(.
נכון לכעת, סיעות ש"ס – 2 מנדטים, ו'אגודת ישראל' – מנדט 
אחד, צפויות להישאר באופוזיציה. למרות היריבות לאורך מערכת 
הבחירות, הצדדים לא טורקים דלתות זה בפני זה ומשאירים פתח 

להתקדמויות בעתיד.
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יוסף יוצא מעמק חברון אל שכם בשליחות אביו יעקב 
נאמר:  וכך  הצאן.  שלום  ואת  אחיו  שלום  את  לראות 
לב  שם  גבריאל(  )המלאך  האיש  אותו  איש".  "וימצאהו 
שיוסף "תועה בשדה", וישאלהו לאמר מה תבקש? משיב 
רועים".  הם  איפה  לי  נא  הגידה  אנוכי מבקש,  אחי  "את  יוסף:  לו 
והאיש עונה לו: "נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה, וילך 

יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן".)בראשית, לז', לג', ט"ו-י"ז(
פסוק זה אומר דרשני, ראשית: איך בכלל תעה יוסף בדרך, וכי 
לא ידע היכן העיר שכם, הרי חי שם תקופה ארוכה עת דינה לוקחה 
לבית חמור ושכם, כך שהדרך הייתה צריכה להיות מוכרת לו מאוד. 
וא"כ איך תעה בה? זאת ועוד,  דווקא יוסף צריך להכיר את העיר 
ואף שם  נצחים  לנצח  יעקב  ידי  על  לו  ניתנה  הזו שבעתיים שהרי 

מקום קבורתו. האם לא ידע יוסף את העיר ודרכיה?
עוד יש לשאול, מדוע כשמדובר על ה"איש"  נאמר: "וישאלהו"- 

האיש שאל את יוסף, וכשמדובר על יוסף נאמר: "מה תבקש". "את 
אחי אנוכי מבקש". יוסף "מבקש" את מקום אחיו ולא "שואל".

משיב על כך השואל ומשיב זצ"ל, כי "שאלה" הינה דבר נקודתי 
ארוך.  ולטווח  עמוקה,  למטרה  שהינו  "מבקש"  לעומת  ועכשוי,  
יוסף ידע גם ידע את העיר שכם ודרכיה אך הוא "תעה בדרך" משום 
שלא ראה שם את אחיו והוא לא יכול לממש את מטרת שליחותו. 
על כן כאשר האיש רואה את יוסף, הוא שואל אותו על רגע זה שבו 
מצאהו תועה: "מה תבקש"? אני מבין שהנך תועה כאן, לא משום 
שאתה לא מכיר כאן את הדרכים אלא  משום שבואך לכאן יש לו 
מטרה. מהי המטרה כדי שאוכל לעזור לך? משיב לו יוסף: "את אחי 
אנוכי מבקש". אכן בואי לכאן יש לו מטרה, והיא "את אחי אנוכי 

מבקש, הגידה לי איפה הם רועים"? ואז מכוונו האיש אל דותן.
ה'  מאת  שאלתי  "אחת  המלך:  דוד  של  דבריו  את  פירש  בזה 
אותה אבקש". גם כאן יש שאלה ובקשה, ומהי? "שבתי בבית ה' 

דוד  כ"ז(.  )תהילים  בהיכלו"  ולבקר  ה'  בנועם  לחזות  חיי  ימי  כל 
המלך אומר שיש לו כמו כל אדם שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה. 
ופרנסה  ורכב  בית  שמבקש  יש  ותכונותיו,  מעלותיו  לפי  אחד  כל 
וכו', ויש שמבקש דברים אחרים. אך כל אלו, אומר דוד המלך, הם 
אצלי בבחינת "וישאלהו"- לטווח קצר ונקודתי. לשם מה אני שואל 
עוד ועוד? מדוע אני צריך את זה? בשביל: "אותה אבקש" - להגיע 
המלך:  דוד  משיב  האמיתית?  הבקשה  ומהי  ולשליחות.  למהות 
"שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו". זאת 

המטרה העיקרית שאותה אני מבקש ולמענה אני שואל.
כך נאמר גם בתהילים: "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד"- יעודו 
של יהודי הינו להיות מבקש את ה' בכל מצב. זוהי המטרה שלנו, 
וכל הדברים האחרים הינם מבחינת "שאלה" כדי להגיע למימוש 

הבקשה.

ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנֹוֵסס

"וישאלהו האיש לאמר מה תבקש"?

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

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב )לז, א( ִנִּסים ַרִּבים ֵאְרעּו ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו. ֵאַרע 
לוֹ ֵנס ִעם ֱאִליָפז ֶׁשָּבא ְלָהְרגוֹ, ְוִנַּצל ַיֲעקֹב ִמָּמֶות. ֵאְרעּו לוֹ 
ִנִּסים ִעם ָלָבן ְוִעם ְׁשֶכם, ְוֵנס ָּגדוֹל ִעם ֵעָׂשו ֶׁשָּבא ַלֲהרֹג אוֹתוֹ 

ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ִאיׁש ִעּמוֹ.
יוֵֹסף.  ֶׁשל  ֻרְגזוֹ  ָעָליו  ָקַפץ  ֲאָבל  ְּבַׁשְלָוה,  ֵליֵׁשב  ַיֲעקֹב  ִּבֵּקׁש  ָּכֵעת 
ִנָּסיוֹן ָחָדׁש ִהִּגיַע, ִריב ּוָמדוֹן ֵּבין ַהָּבִנים. ִּכי ָאָדם ָּבא ָלעוָֹלם ַהֶּזה ְּכֵדי 
ַלֲעמֹד ַּבִּנְסיוֹנוֹת. זוֹ ַּתְכִליתוֹ, ּוִבְלֲעֵדי ֶזה ַמה ּלוֹ ַחִּיים. ִנָּתן ְלַחֵּדד ֶאת 

ַהְּדָבִרים ְּבֶאְמָצעּות ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה:
ִּבְצִעירּוִתי.  ֶׁשִּלי  ַמְׁשִּגיַח  ָהָיה  ַזַצ"ל  ְּבַרעְווָדה  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק 
ְּבֶאֶרץ  ִלְלמֹד  ִהִּגיַע  ְוהּוא  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצוֹת  ִהְתּגוְֹרָרה  ִמְׁשַּפְחּתוֹ 
ִיְׂשָרֵאל, ִּביִׁשיַבת ּפוִֹניֶבז'. הּוא ָהָיה ָקׁשּור ְמאֹד ַל"ֲחזוֹן ִאיׁש" ַזַצ"ל.

ִמָּמֶות.  ִהִּצילוֹ  ַהָּקָּב"ה  ָּגלּוי,  ֵנס  ְּבַרעְווָדה  ָלַרב  ֵאַרע  ֶאָחד  יוֹם 
ֲאָבל  ַהָּגלּוי,  ַהֵּנס  ַעל  ִאיׁש"  ַל"ֲחזוֹן  ְלַסֵּפר  ָּבא  הּוא  ַּבּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת 
ַאֲחֵרי  ַּבַּלְיָלה,  "ֶאְתמוֹל  ִאיׁש":  ַל"ֲחזוֹן  ָּגדוֹל. הּוא ָאַמר  ְּבַצַער  ָהָיה 
ִּתְהֶיה  ֶׁשִּלי  ַׁשֲחִרית  ֶׁשְּתִפַּלת  ָהִייִתי ָּבטּוַח  ָּכֶזה,  ָּגדוֹל  ֵנס  ִלי  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ַקְמִּתי  ֲאָבל  ֵמעוָֹלם...  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ְּכמוֹ  ֲעצּוָמה,  ּוְבַמֲעָלה  ִּבְדֵבקּות 
ָעְצָמה ֶׁשל  ָּכל אוָֹתּה  ִמֶּמִּני  ָּפְרָחה  ְרִגיָלה.  ְּתִפָּלה  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַּבּבֶֹקר, 
ְּדֵבקּות ַּבה' ֶׁשַחְׁשִּתי ִּבְזַמן ֶׁשֵאַרע ִעִּמי ַהֵּנס. ֵאיֶנִּני ֵמִבין ֵאיְך ֶזה ָקָרה 
ְנִפיָלה  ִּתָּתֵכן  ֵאיְך  ָהַרב  ִלי  ַיְסִּביר  ָאָּנא,  ָּגדוֹל.  ְּבַצַער  ָׁשרּוי  ַוֲאִני  ִלי, 

ֶׁשָּכזוֹ?".
ָאַמר לוֹ ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש": "ְּבִני, ֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת. ְוָלָּמה? ַּכֲאֶׁשר 
ִיְׂשָרֵאל ֵנס, ֵהם ִמְתרוְֹמִמים ִהְתרוְֹממּות ְּגבוָֹהה ְמאֹד,  ִלְבֵני  ִמְתַרֵחׁש 
ֵהיָכן  ֵּכן,  ִאם  ְוֶנֱעָלם.  ָנֵמס  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַהּזוֹ,  ַהִהְתרוְֹממּות  ּוֵמֲחַמת 
ִהַּגְענּו  ְּכָבר  ְוִאם  ַּבִּנְסיוֹנוֹת,  ַלֲעמֹד  ְּכֵדי  ַהֶּזה  ָלעוָֹלם  ַהְּבִחיָרה? ָּבאנּו 
ְלַמְדֵרָגה ָּכזֹאת ֶׁשֵאין ִנְסיוֹנוֹת ְּכָלל, ֶזה ְּכָבר ֹלא עוָֹלם ַהֶּזה ֶאָּלא עוָֹלם 
ִמְתַחֵּזק  ַהֵּיֶצר ָהַרע ֶׁשּלוֹ  ַנֲעֶׂשה ְלָאָדם ֵנס,  ֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ַּכֲאֶׁשר  ַהָּבא... 
ֶׁשֲעַדִין  ְּכֵדי  ִמֶּמּנּו,  ּוְלַהְׁשִּכיחוֹ  ַהֵּנס,  ֶאת  ְּבֵעיָניו  ְלַהְקִטין  ּוִמְתַאֵּמץ 

ִּתָּׁשֵאר ַהְּבִחיָרה ְּבֵעיָנּה".
ִלְפֵני  ַהָּיִמים.  ֵׁשֶׁשת  ְּבִמְלֶחֶמת  ְּגלּוִיים  ִנִּסים  ָרָאה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם 
ַעל  ִרֲחָפה  ָמֶות מּוָחִׁשית  ַסָּכַנת  ָהָיה ָעצּום,  ַהַּפַחד  ַהּזֹאת,  ַהִּמְלָחָמה 
ִהְתַהֵּפְך  ְוַהּכֹל  ָּגלּוי,  ֵנס  ה'  ָעָׂשה  ּוִפְתאוֹם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ַהְּיהּוִדים 

ְלטוָֹבה. ֲאָבל ְלַאַחר ְזַמן ִהְתַרַּגְלנּו, ְוִכְמַעט ִנְׁשַּכח ֵמִאָּתנּו ַהּכֹל.
ַּגם ְּבִמְלֶחֶמת יוֹם ַהִּכּפּוִרים ַנֲעָׂשה ָלנּו ֵנס ָעצּום, ְוַהָּקָּב"ה ְּבַחְסּדוֹ, 
ִמִּפּגּוִעים  ָעֵלינּו  ּוֵמֵגן  ָהֵעת,  ָּכל  ּוְתכּוִפים  ְּגדוִֹלים  ִנִּסים  ָלנּו  עוֶֹׂשה 
ַהִּנִּסים  ֶאת  ֵמִאָּתנּו  ְלַהְׁשִּכיַח  ִמְתַאֵּמץ  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַאְך  ּוִמְּמַחְּבִלים. 

ַהָּללּו, ְוָכְך נוֶֹתֶרת ְּבֵעיָנּה ַהְּבִחיָרה. 
ָּכְך ַּגם ַיֲעקֹב ָאִבינּו, "ָקַפץ ָעָליו ֻרְגזוֹ ֶׁשל יוֵֹסף" ְּכֵדי ֶׁשִּתָּׁשֵאר ְּבָידוֹ 

ְזכּות ַהְּבִחיָרה, ַיֲעמֹד ַּבִּנָּסיוֹן ְוִיְזֶּכה ַלָּׂשָכר ַהָּצפּון ַלַּצִּדיִקים.

ִמּתוְֹך ָצָרה ִהְמִציָאם פְּדוּת וְּרוָָחה 

ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען )לז, א( ָּדְרׁשּו ַרּבוֵֹתינּו 
)ְּבֵראִׁשית ַרָּבה פד, ה(: "ָאַמר ַרִּבי חּוְנָיא: ָמָׁשל ְלֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַהֵּלְך 
ּוָבְרחּו.  ֵּביֵניֶהם  ְוָיַׁשב לוֹ  ֵמֶהם,  ְוִנְתָיֵרא  ְּכָלִבים  ַּכת ֶׁשל  ְוָרָאה  ַּבֶּדֶרְך 
ָּכְך ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֶאת ֵעָׂשו ַוֲאלּוָפיו ִנְתָיֵרא ֵמֶהם, ְוָיַׁשב לוֹ 

ֵּביֵניֶהם ּוָבְרחּו". 
ַה"ִּׂשְפֵתי ַצִּדיק" ָּכַתב, ֶׁשִּמְדָרׁש ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד מּוַסר ַהְׂשֵּכל: ְּכֶׁשָאָדם 
רוֶֹאה ֶׁשָּבִאים ָעָליו ִיּסּוִרים ח"ו, ֹלא ְיַבֵּקׁש ֵעצוֹת ֵאיְך ִלְברַֹח ֵמַהָּצרוֹת, 
ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, ְּבתוְֹך ַהֵּסֶבל ַעְצמוֹ ָעָליו ִלְמצֹא לוֹ ָמקוֹם, ְּכלוַֹמר, ַיֲאִמין 
ְּבֵלב ָׁשֵלם ִּכי ַהּכֹל ֵמֵאת ַהָּקָּב"ה, ּוִמֵּמיָלא ָּכל ַהַּצַער ֵאינוֹ ֶאָּלא ֶהְסֵּתר 
ִחיצוִֹני ְּבעוֹד ֶׁשַּבְּפִניִמּיּות ַהּכֹל ְלטוָֹבה ְוֶחֶסד ה' ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְמָצא לוֹ ְמקוֹם ְמנּוָחה ְּבתוְֹך ַהַּצַער, ֵליֵׁשב ּבוֹ.
ְּפָראג,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַזַצ"ל,  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהוָֹנָתן  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן  ַעל  ְמֻסָּפר 
ֶׁשַּפַעם ָּפָנה ֵאָליו ּכֶֹמר ָרָׁשע, ׂשוֵֹנא ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשַאל ֶאת ַהְּׁשֵאָלה ַהָּבָאה:  
"ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַאֶּתם ַהְּיהּוִדים נוֲֹהִגים ָּכבוֹד ָּבַרב ֶׁשָּלֶכם, ּוְכֶׁשרוִֹאים אוֹתוֹ 
ָקִמים ְּבָפָניו, ְּכִפי ֶׁשִּצְּוָתה ּתוַֹרְתֶכם )ְּדָבִרים יט, לב( 'ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן', 
ָזֵקן ֶאָּלא ִמי ֶׁשָּקָנה ָחְכָמה )ִקּדּוִׁשין לב ע"ב(. "עוֹד ָׁשַמְעִּתי",  ְוֵאין 
ֶׁשִּמְתַנֵּפל  ֶׁשִּבְזַמן  ְסֻגָּלה,  ַהְּיהּוִדים,  ֶאְצְלֶכם,  "ֶׁשֵּיׁש  ַהּכֶֹמר,  ִהְמִׁשיְך 
ֲעֵליֶכם ֶּכֶלב נוֵֹבַח - ָלֶׁשֶבת ַעל ָהָאֶרץ. ֵּכיַצד, ִאם ֵּכן, ִּתְנֲהגּו ִאם ִיְזַּדְּמנּו 
ִלְפֵניֶכם ֶּכֶלב ְוַרב ְּבַיַחד?" ]ָהָרָׁשע ַהְמֻרָּׁשע ַהֶּזה ָרָצה ְלַהְׁשווֹת, ַעְפָרא 

ְלפּוֵמיּה, ֶאת ְּכבוֹד ָהַרב ִעם ַהֶּכֶלב[.
ֵהִׁשיב לוֹ ַרִּבי ְיהוָֹנָתן ַהָּׁשנּון ְוֶהָחִריף: "ֲהָלָכה ְּפסּוָקה ִהיא ְּבָיֵדינּו 
ַעָּמא  ַמאי  ֲחֵזי  ּפּוק  ְּבָיְדָך  ֶׁשרוֶֹפֶפת  ֲהָלָכה  ֶׁשָּכל  ע"א(,  מה  )ְּבָרכוֹת 
ַּדָּבר. ְּכלוַֹמר, ִאם ֵאיְנָך יוֵֹדַע ְּבֵברּור ֵּכיַצד ֵיׁש ִלְנהֹג - ֵצא ּוְרֵאה ַמה 
ָהָעם נוֵֹהג, ְוִתְנַהג ָּכְך ַּגם ַאָּתה, ִּכי ִמן ַהְּסָתם ִמְנַהג ֲאבוֵֹתיֶהם ִּביֵדיֶהם. 
ִאם ָּכְך ּבוֹא ְוֵנֵצא - ֲאִני ְוַאָּתה ְּבַיַחד - ְוִנְרֶאה ַמה ַּיֲעׂשּו ֻּכָּלם. ָּכְך ֵנַדע 

ַמִהי ַהֲהָלָכה: ַהִאם ָקִמים ִמְּפֵני ָהַרב אוֹ יוְֹׁשִבים ִמְּפֵני ַהֶּכֶלב"... 
אוֹתוֹ ּכֶֹמר ָרָׁשע ָהָיה ְמַנֶּסה ָּתִמיד ְלַנֵּגַח ֶאת ָהַרב ְוָלִריב ִעּמוֹ. יוֹם 
ָׁשם  ָעַבר  ָׁשָעה  ְּבאוָֹתּה  ּוְבִדּיּוק  ִּגָּנתוֹ,  ֶאת  ְוִהְׁשָקה  ַהּכֶֹמר  ָעַמד  ֶאָחד 
ָהַרב. ָׁשַאל ַהּכֶֹמר: "ֱאמֹר ָנא ִלי, ַרִּבי ְיהוָֹנָתן, ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְיהּוִדי 

ְלֵבין ֲחִזיר?" 
ֵּביֵנינּו"...  ֶׁשַּמְבִּדיָלה  ַהּזוֹ  ֲאָתר: "ַהָּגֵדר  ַעל  ְיהוָֹנָתן  ַרִּבי  ֵהִׁשיב לוֹ 
ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה נוֶֹתֶנת ִּפְקחּות, ֵעָצה ּוִביָנה ָלָאָדם, "ִלי ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה 

ֲאִני ִביָנה ִלי ְגבּוָרה" )ִמְׁשֵלי ח, יד(.

כְֵּדי ְלַהְצִליַח - יֵׁש ְלַדְמיֵן וְַלֲחלֹם

ְוִלְלעֹג  ְלַזְלֵזל  נוִֹטים  ֲאָנִׁשים  כ(  )לז,  ֲחֹלמָֹתיו  ִּיְהיּו  ַמה  ְוִנְרֶאה 
ִמְּבִחיָנה  ְלִהְתַקֵּדם  ֶׁשחוֵֹלם  ֵיׁש  ְּדָבִרים.  ַלֲעׂשוֹת  ֶׁשחוְֹלִמים  ַלֲאָנִׁשים 
ַּגְׁשִמית, ָהַאֵחר חוֵֹלם ְלִהְתַעּלוֹת ְּברּוָחִנּיּות, ַוֲאַנְחנּו ִמְתַיֲחִסים ְּבִבּטּול. 
ֲאָבל ַהְּמִציאּות ִהיא, ֶׁשָאָדם ֶׁשֵּיׁש לוֹ ֲחלוֹמוֹת ְּגדוִֹלים, ַּגם ִאם ֹלא 
ַיֲעֶׂשה  ַהָּפחוֹת  ֶׁשְּלָכל  ִסּכּוי  ֵיׁש  ֲחלוֹמוָֹתיו,  ָּכל  ֶאת  ְלַהְגִׁשים  ַיְצִליַח 
ַיֲחֹלם,  ְיַדְמֵין ְוֹלא  ְרִביַע ֵמֶהם. ֲאָבל ָאָדם ֶׁשֹּלא  ְׁשִליׁש אוֹ  ֶמֱחָצה אוֹ 

ִיָּׁשֵאר ַעל ְמקוֹמוֹ ָּכל ַחָּייו ְוֹלא ַיֲעֶׂשה ָּדָבר. 
ְּבָדָבר  ֲאִפּלּו  ְלַהְתִחיל  ִנָּתן  ְלַדְמֵין.  ְלִעִּתים  ָצִריְך  ְלַהְצִליַח,  ְּכֵדי 
ָקָטן: ִלְפּתַֹח 'ּכוֵֹלל' ִעם ִמְנַין ַאְבֵרִכים, לוַֹמר ִׁשעּור ְלִמְסַּפר ׁשוְֹמִעים 
ּוֵמחֶֹסר  ֵמָהֲאִדיׁשּות  ַהַּמְחַׁשְבִּתי,  ֵמַהִּקָּבעוֹן  ָלֵצאת  ָהִעָּקר  ְמֻצְמָצם. 

ַהַּמַעׂש. ַאֶחֶרת, ִנְׁשָאִרים ְּבאוֹתוֹ ָמקוֹם. 
ְוָטהוֹר.  ָקדוֹׁש  ִלְהיוֹת  ְוַגם  ַהְּבִרּיוֹת,  ֵּבין  ְמֻקָּבל  ִלְהיוֹת  ָאָדם רוֶֹצה 
ִנְרֶאה לוֹ ִלְפָעִמים ֶׁשֶּיְׁשָנּה ְסִתיָרה ֵּבין ַהְּדָבִרים. ִאם ַרק ִיְפַעל ְוַיֲעֶׂשה 
- ִיְרֶאה ֶׁשֶּזה ֹלא סוֵֹתר. ִהֵּנה, ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה ַזַצ"ל, ְּכָבר ִּבְצִעירּותוֹ 
ָלַמד  ְוַגם  ִׁשעּוִרים  ָנַתן  זֹאת  ִעם  ְוַיַחד  ְיִׁשיָבה,  רֹאׁש  ִלְהיוֹת  ִהְתַמָּנה 
ֶאָּלא  ַעְצמוֹ,  ְּבתוְֹך  ָהָאָדם  ִיְסַּתֵּכל  ֶׁשֹּלא  ָהִעָּקר  סוֵֹתר.  ֶזה ֹלא  ַקָּבָלה. 
ּוְלִהְתַּפֵּתַח.  ִלְגּדֹל  ְּכֵדי  ֶׁשּלוֹ,  ַהִּדְמיוֹן  חּוׁש  ֶאת  ַיְפִעיל  ַהחּוָצה.  ֵיֵצא 
ֶזה ָחֵפץ ַהֵּׁשי"ת, ּוִבְפָרט ִּבְזַמֵּננּו. ֶזה ֹלא ַקל, ֲאָבל ֶזה ַּתְפִקיד ָהָאָדם  ָבּ

ַּבַחִּיים. 
ֵיׁש ִמי ֶׁשחוֵֹׁשב ֶׁשֵאינוֹ ֻמְכָׁשר ְלָכְך, ַאְך ָטעּות ְּבָידוֹ. ָּכל ֶאָחד ֻמְכָׁשר. 
ָּתִביאּו ְלָפַני ָּכל ֶּבן ָאָדם, ְואּוַכל בעז"ה ִלְמצֹא ּבוֹ ֶאת ַהְּנֻקָּדה ִמֶּמָּנה 
ֶאָּלא  ַהּזֹאת,  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת  ֵיׁש  ֶאָחד  ְּבָכל  ּוְלַהְזִריַח.  אוֹר  ְלָהִפיץ  יּוַכל 

ֶׁשִהיא ְסמּוָיה ַוֲחבּוָיה, ְוָצִריְך ְלהוִֹציָאּה ֵמַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל. 
ַּגם ִאם ָאָדם ֹלא ַמֲאִמין ְּבַעְצמוֹ, ַוֲאֵחִרים ֹלא ַמֲאִמיִנים ּבוֹ - ֶאְפָׁשר 
ְלַהִּגיד  לוֹ  אַֹמר  ָּכֶזה,  ָאָדם  ְלָפַני  ָיבוֹא  ִאם  ְוָעְצָמה.  ּכַֹח  לוֹ  ְלַהֲעִניק 
ִׁשעּור. ַּגם ִאם ִּבְתִחָּלה ִיְתַּבֵּיׁש, ְלַאט ְלַאט ְיַגֶּלה ֶאת ַהּכֹחוֹת ַהֲחבּוִיים 
ּבוֹ, ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש ּכַֹח ְּפִניִמי, ְוַרק ִּבְגַלל ָהַעְצלּות הּוא ֵאינוֹ ְמַנֵּצל 
ּתוָֹרה  ְלַהְגִּדיל  ְוִלְפעֹל  ַעְצמוֹ  ֶאת  ְלַמּצוֹת  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ּכֹחוָֹתיו.  ֶאת 

ּוְלַהֲאִדיָרּה. 
)לקט מתוך "משכני אחריך ח"ב" פנינים לפרשת וישב(. 
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דאמר
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הינו  כעת  לנו  שמאיר  החודש  של  שמו 
כ"ו  פעמים  מאה  בגימטריה  שעולה  כסליו 
שמורים  עשר,  פעמים  עשר  כידוע  שהם 
ספירות  עשר  עם  ספירות  עשר  שלמות  על 
העולה  ב"ה  הוי"ה  כפול שם  פרטיות שלהן 

למנין כ"ו.
הפועלים  הכוחות  על  מלמדנו  זה  סוד 
כלומר  דלתתא  התערותא  והם  זה  בחודש 
התעוררות בני האדם תושבי העולם התחתון 
הזה, שכל העולמות הצטמצמו אלא לכבודו, 
והבורא מצפה וממתין לראות הרצון שלנו מה 

הוא, ככתוב באבות "עשה רצונך כרצונו".
ח"ן,  תורת  יסודות  את  לומדים  כאשר  גם 
לומדים שכל האורות יורדים ומצטמצמים עד 
האטמוספרה  את  עוברים  וכאן  הזה  העולם 
שהינו  האויר  סוד  וזהו  לכלים,  ונהפכים 
נוטריקון אור יו"ד כלומר שהאורות העליונים 
נכנסים לזה העולם הם נטענים ביו"ד שהוא 
"חכמה  יצירה:  בספר  כמובא  האטום  סוד 

בגימטריה גלם ויו"ד היא חכמה כידוע".
העליונים  שהאורות  זה  תהליך  מובן  כעת 
מאין סוף ב"ה הולכים ומצמצמים עצמם עד 
שקופאים ונעשים לחומר וכעת הכל מצפים 
יישאר  האם  החומר,  מזה  יעשה  מה  לראות 
עצמו  לדבק  יתעורר  שמא  או  בקיפאונו 

בשרשו בבורא שברא אותו.
בעיון  האר"י  תורת  ללמוד  נכנסים  כאשר 
היסודיים  הנושאים  אחד  שערים,  בשמונה 
הזו  הגדולה  התורה  הנפש.  תורת  הינו 
שבלעדיה  דעתו  על  האדם  את  שמעמידה 
הוא נשאר בבחינת "איש בער לא ידע", זכינו 
לכלול אותה לפרטיה בתוכנית הלימודים של 
שאדם  יתכן  ולא  היות   C.T.A ספרנו  בית 
ירפא את חברו מבלי שמבין את מהלכי הנפש 

של עצמו ושל חברו.
"ורפא  בתורה  כבר  מובא  זו  ידיעה  חיוב 
ד'  משנה  ד'  בנדרים  במשנה  וכן  ירפא" 
וברטנורא מפרש על המקום "לפי שחייב אדם 
לרפאות את חברו כשחלה שנאמר "והשבות 

לו" לרבות אבדת גופו ומצוה כעביד". 
של"ו  סימן  ערוך  בשולחן  מובא  וכן 
לרופא  רשות  התורה  "נתנה  הרופא":  "דיני 
לרפאות ומצוה היא ובכלל פיקוח נפש הוא, 
וסוד  דמים",  זה שופך  הרי  עצמו  מונע  ואם 
לגיהנם  הטוב שברופאים  מה שכתוב  ביאור 
הנותן  ברופא  הקדוש שמדובר  הזהר  מסביר 
סממנים כלומר תרופות במינון שיכול להרוג 
והוא בכלל שופך דמים, אולם מי שמתעסק 
ברפואת האדם השלמה שהינה רפואת הגוף 
שה'  מבורך  בכלל  זה  הרי  הנפש  ורפואת 

ישתדל עליו בעולם הזה ובעולם הבא.
כפי שלומדים במבנה הנפש בתורת האר"י 
הקדוש כאמור, רואים שהנפש הבהמית היא 
החוליה שחולה וזאת משום שאליה מגיעים 
האורות והיא שצריך האדם להגביר מידותיו 
לזה  ביאתנו  תכלית  וזו  תאוותיו.  פני  על 
שנתעוררו  כסליו  חודש  סוד  וזהו  העולם, 
להחזיר  הקדושים  החשמונאים  הכהנים 

עטרה ליושנה ומצאו פח שמן קטן והדליקו 
המנורה ודלקה שמונה ימים.

בנפש  ביותר  המורכבים  הרכיבים  אחד 
לאדם  גורם  אשר  המתעורר  כח  הינו  החי 
להתעורר לכל מיני תאוות שבסופן הוא עלול 
לאבד את האור המחיה אותו כאדם, ולהתנהג 
בין  נורא,  ה'  חילול  אחריה  הגוררת  בצורה 
במזיד בין בשוגג, והרפואה לחולי זה שהינו 
הנה  עליו  שבאדם  הש"ד  הרע  התגברות 
פשוטה והיא הוספת האות יו"ד לש"ד ועולה 
דלתות  שומר  תיבות  ראשי  שהוא  שד"י  שם 
קדומה  חכמה  הינה  היו"ד  ואותה  ישראל, 
האדם  חייב  שכעת  רק  לעיל,  שהבאנו  כפי 
לו משמים  ניתנת  ואינה  להעלותה מן העפר 
התשובה  וסוד  מלמטה  התעוררות  סוד  וזה 
ב"ה  הוי"ה  לשם  אחרונה  הה"א  להשיב 
מכאן לכוחו של חודש כסליו מאה כ"ו, אל 
תקראי מאה אלא מה"א כ"ו עשה כפי שעשו 
הפרטי  המקדש  בית  אל  ועלה  החשמונאים 
רפואה  וראה  המנורה  את  בו  והדלק  שלך 

לנפשך ולגופך כאחד.
מושלם  שילוב  הינו  שהאדם  וידוע  גלוי 
מחכמת  ללמוד  ניתן  וזאת  לרוח  חומר  בין 
רוח כלולה במילה חומר רק מ"ם  האותיות, 
בכתב  נכתבת  מ"ם  שאות  וכידוע  יתרה 
של  כ"ו  וזוהי  וא"ו  ולצידה  כ"ף  אשורית 

כסליו.
מתגלה  כסליו  שבחודש  למד  אתה  מכאן 
החורף  וזהו  אחד  מצד  החומר  שיא  באדם 
והקיפאון והקור והחשך ומצד שני מאיר בו 
כוחות  את  בו  שמעוררות  חנוכה  נרות  אור 

הרוח המרוממות ונושאת אותו למרום.
גם במעשה בראשית במהלך היום הראשון 
ויבדל  שכתוב  עד  דומה  בירור  עבר  העולם 
ויהי  כתוב  ולבסוף  החושך  ובין  האור  בין 
ערב ויהי בוקר יום אחד, והמילה אחד רומזת 
לגלות  האדם  שחייב  ואהבה  אחדות  על  לנו 

מתוכו בכדי להגיע לאיזון.
על אותו משקל של גילוי האורות הפנימיים 
המלבי"ם  מלמדנו  כסליו  בחודש  שבתוכנו 
מידותיו  על  לעבוד  יכול  שאדם  משלי  על 
רק כאשר הוא עומד בניסיון שגורם למידות 
מתעוררות  ושהן  להתעוררות  שלו  הרעות 
וצריכה  אותו  שמכסה  שכבה  עוד  מתגלה 
רמוזה  הלב  את  לתקן  והדרך  ותיקון  בירור 
לנו במסכת פסחים שמתחילה במילים "אור 
לאורו  הנר"  לאור  החמץ  את  בודקים  לי"ד 
בכ"ה  שהדלקנו  חנוכה  של  נר  נר,  איזה  של 
נעשה  ואם  החושך  מן  אור  לברר  בכסליו 
הבירור היטב כעת נזכה לביעור חמץ כהלכה 
וחס  חלילה  אם  אך  והסדקים  החורים  מכל 
כעת שקר אפל וחשוך לא נדליק הנר, בערב 

פסח לא יהיה אור נר חנוכה.
ללמוד  חייבים  אנו  הזה  המאמר  מתוך 
ולהבין שהאדם השלם הינו האדם שחי ויחיה 
לדורות ואילו האדם מנסה להחביא את האור 
או את החושך שבו לא יכול באמת להתקיים 

משום ששניהם כוחו של הבורא ורצונו.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

גילוי האור

"הרה"ר תכיר רק בגיורים 
שנעשו ע"י בתי דין קבועים"

בלוסטיג שופכים אור על 
עתידך המקצועי במפגש 

חנוכה מקצועי ומרתק

רבני  'ועידת  עלו חברי הועדה המתמדת של  ביקורם בישראל,  במהלך 
אירופה' למעונם של גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן 

ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לשאול בעצתם ולקבל את ברכתם
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"הרבנות הראשית לישראל תכיר רק בגיורים 
בתי  ע"י  באירופה  שנעשו  דין  בית  ובמעשי 
ע"י  שאושרו  וחשובים  קבועים  מקומיים  דין 
הודיע  כך  ארנטרוי",  הגר"ח  אירופה  גאב"ד 
בישיבה  לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הרה"ר 
משותפת עם חברי הועדה המתמדת של 'ועידת 
מיוחד  עבודה  לביקור  שהגיעו  אירופה'  רבני 
בישראל. במרכז ביקורם עלו הרבנים למעונם 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  ישראל  גדולי  של 
קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין 

לשאול בעצתם ולקבל את ברכתם.
אירופה  של  ביחסה  החמרה  בעקבות 
המדינות  של  ההתנכלות  ובהחרפת  ליהודים 
ולקיום  הדת  לחופש  ובהפרעה  היהודית  לדת 
מצוותיה לצד התנכלות כמה משטרים לרבנים, 
רבני  בראשות  יהודים  מנהיגים  משלחת  הגיע 
'ועידת רבני אירופה' לביקור עבודה בישראל. 
מטרת הביקור הייתה לעורר את תשומת ליבם 
את  ולבקש  והכנסת  הממשלה  משרדי  של 
קולם  ובהשמעת  הדיפלומטית  התערבותם 
קיום  של  הנפש  לצפור  הנוגעות  בסוגיות 

היהדות באירופה. 
הועדה  ישיבת  עמדה  הדיונים  במרכז 
הרה"ר  עם  בשיתוף  שהתקיימה  המתמדת 
לגלות  נחרד  כי  לאו  הגר"ד  אמר  כשבשיאה 
לאישורי  בקשות  לידיו  הגיעו  בהם  מקרים 
גיטין   12 אחר  ובמקרה  אחד  ביום  גיורים   8

על  אחד  ביום  שנערכו 
ניידים  'רבנים'  ידי 
למקומות  שהגיעו 
'מבצעי  וערכו  באירופה 
בית  מעשי  של  בזק' 
הדעת  על  "היעלה  דין. 
ששייך להקפיד על גדרי 
לנו  המסורה  ההלכה 
ב'מבצעים'  דור  מדור 
הגיע  שכזה!?  מסוג 
סוף!  לכך  לעשות  הזמן 
פנים  בשום  נכיר  לא 
בזק'  ב'מבצעי  ואופן 
ניידים  'רבנים'  של 
בחו"ל  המסובבים 
ומדברים בשם הרה"ר". 
המשתתפים  בפני 
המיוחד  מכתבם  הוקרא 

של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ומרן ראש 
'כל  כי  כתבו  בו  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
והדרך  תורה,  ע"י  הוא  ישראל  עם  של  קיומו 
- עליכם  לקרב לתורה היא ע"י לימוד התורה 
התורה  על  הקהילות  את  להעמיד  להתאחד 
ובוודאי  היחס  טהרת  ועל  הצרופה  וההלכה 
שלא לפרוץ חלילה פרצות בחומות הגיור ח"ו 
אשר נמסרו רק לבית קבוע וחשוב ולא בשום 

צורה אחרת כי רבה המכשלה בכך'. 
בישיבה מיוחדת של ועדת העלייה הקליטה 
הועידה  נשיא  קרא  הרבנים,  עם  והתפוצות 
ולחברי  ישראל  לממשלת  גולדשמידט  הגר"פ 
היהודיות  הקהילות  לימין  לעמוד  הכנסת 
ולשתף פעולה עם הרבנים והמנהיגות היהודית. 
בכנסת  בדיון  אמר  אשר  יעקב  הרב  ח"כ 
נתוני  של  העצובה  הסטטיסטיקה  "עפ"י  כי 
הוכיחה  אירופה'  רבני  'ועידת  ההתבוללות,  
המצוות  לשמירת  בהיצמדות  כי  בפעילותה 
ולהלכה המסורה לנו מדור דור, אתם מצילים 
קשה.  התבוללות  של  מתופעות  רבות  נפשות 
אנחנו מחזקים אתכם בהמשך הדרך ומברכים 

על פעילותכם".
יו"ר הוועדה, אברהם נגוסה קרא לממשלת 
לביטחונם  לדאוג  הקהילות,  את  לחזק  ישראל 
נגד  הרבנים  עם  פעולה  בשיתוף  ולהילחם 
הגואה.  והאנטישמיות  דתית  האנטי  החקיקה 
בשנים  מתמודדות  באירופה  'הקהילות  
של  קשים  אנטישמיות  מקרי  עם  האחרונות 
והתופעה  קהילה,  חברי  נגד  פיזית  תקיפה 
ברחובות  קיימת 
החברתיות.  וברשתות 
חייבת  ישראל  מדינת 
באנטישמיות  להיאבק 
להבטיח  כדי  המודרנית 
את ביטחון העם היהודי, 

בישראל ובתפוצות".
חתמו  הביקור  את 
שנשא  בשיעור  הרבנים 
וייס  אשר  רבי  הגאון 
תורה'  'דרכי  גאב״ד 
כנסת  בתי  אבטחת  על 
הקהילה  ומוסדות 
באירופה בשבת ובתפילה 
בגוש  וסיור  רחל  בקבר 
ראש  באירוח  עציון 
מר  הנכנס  המועצה 

שלמה נאמן.
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מהווה  בתיכון  האחרונה  הלימודים  שנת 
פרשת דרכים עבור תלמידות רבות. בשנה זו הן 
מסיימות מצד אחד את לימודי החובה במסגרת 
ומצד  עתה.  עד  למדו  בה  הפורמאלית  החינוך 
שני הן צריכות לקבל החלטה על מסגרת לימודי 

ההמשך המתאימה להן לאחר סיום התיכון. 
לא  הם  התיכון  סיום  לאחר  ההמשך  לימודי 
רבות  אופציות  בשוק  קיימות  טריוויאליים, 
ועל  לימוד.  ומוסדות  מקצועות  של  ומגוונות 
משמעותית  החלטה  לקבל  הצעירה  התלמידה 
על  ותשליך  בעתיד  בע"ה  אותה  שתלווה 

האפשרות שלה לפרנס בכבוד בית של תורה.
בקמפוס לוסטיג מציעים לבנות אלו לנצל את 

ימי חופשת החנוכה כדי לשפוך אור על העתיד 
המקצועי שלהן. במפגש חוויתי תקבלנה הבנות 
יועצת  ע"י  מקצוע,  לבחירת  מעשיים  כלים 
מומחית ללימודים ולתעסוקה. היועצת תסקור 
לבנות  תסביר  המשתנה,  התעסוקה  שוק  את 
כיצד נגשים להחלטה המשמעותית הזו, ומהם 
השיקולים המנחים בבחירת מקצוע באשר הוא.

בנוסף, יועצת הלימודים של קמפוס לוסטיג 
תסביר על חוגי הלימוד ואפשרויות התעסוקה 
החוויה:  ולהעצמת  ולקינוח  מציע.  שהקמפוס 
טלי  של  החדשה  הקומית  הדרמה  תתקיים 

אברהמי: לשם שינוי.
חנוכה:  למפגש  והרשמה  נוספים  לפרטים 

03-6307109
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

כשנקבעה  ראשון-  הכלל  כללים:  שני  קובע  החוק 
תקופה קצובה בחוק במספר ימים, היום הראשון לא 

נלקח בחשבון במניין הימים.
מנוחה,  ימי  בחוק,  אחרת  נקבע  לא  אם  השני:  הכלל 
פגרה או שבתון נלקחים בחשבון, אלא אם הם הימים 

האחרונים של המועד לבטול העסקה.
 דוגמאות מהתלונות המתקבלות במועצה לצרכנות:

מקרה ראשון-  צרכן רכש מכונת כביסה אך התחרט 
על הרכישה וביקש לבטל את העסקה לפני ההתקנה, 
הוא   . עסקה(  )ביטול  הצרכן  הגנת  לתקנות  בהתאם 
ניגש לחנות 15 ימים אחרי אספקת המוצר, אולם בית 
פתוח  העסק  בית  שכן  ימים,   14 שעברו  טען  העסק 
נחשבים  אלו  ימים  ולכן  במוצ"ש  וגם  שישי  ביום  גם 

מבחינתם ימי עסקים. 
העסק? בית  או  הצרכן  צודק:   מי 

הצדק עם הצרכן. תקנות ביטול עסקה קובעות כי צרכן 
שרכש מוצר רשאי לבטל את העסקה לרכישת מוצר 
חשמלי בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בתנאי שלא 

חובר לחשמל, ללא פרטים נוספים לגבי ימי מנוחה.
נלקח  לא  העסקה  בוצעה  בו  היום  לחוק,  בהתאם 
רק  מתחיל  ימים   14 של  הספירה  ומועד  בחשבון 

למחרת העסקה.
בנוסף, אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה ביום ה- 15 
כי יום ה-14 הוא יום שבת, הרי שעדיין הוא זכאי לביטול 
העסקה, כשהמועד האחרון נדחה ליום ראשון. זה הדין 

גם אם בית העסק פתוח בשבת.
בגדים  מחנות  חולצה  רכשה  צרכנית  השני-  המקרה 
חזרה  כשהגיעה   .16:00 בשעה  חמישי  ביום  בקניון 
את  לבטל  דרשה   21:00 בשעה  שבת  במוצאי  לחנות 
העסקה ולהחזיר את הבגד, אותו כלל לא לבשה. החוק 
קובע כי ניתן להחזיר ביגוד תוך יומיים. המוכרת בחנות 
סירבה לקבל את החולצה וטענה שעברו למעלה מ-48 
שכן  הגיוני  לא  כלל  שהדבר  טענה  הצרכנית  שעות. 
ועד  השבת  כניסת  לפני  משעה  סגורה  היתה  החנות 

שעה אחרי צאת השבת, אך המוכרת התעקשה. 
מי צודק: הצרכנית או בית העסק?

שעות  לפי  מחושב  לא  המועד  הצרכנית.  עם  הצדק 
אלא לפי ימים. בנוסף, יום הרכישה אינו נספר במניין 
היום  הוא  אם  נספר,  אינו  הוא  גם  השבת  יום  הימים. 

האחרון שבו ניתן לבטל את העסקה. לכן גם אם החנות 
פתוחה במשך כמה שעות במוצא שבת, ניתן לבטל עד 

ליום ראשון )כולל(.
חישוב מועדים על פי תנאי החוזה

שעניינן  רבות  פניות  מתקבלות  לצרכנות  במועצה 
חישוב מועדים שנקבעו בהסכם ההתקשרות בין בית 
העסק לצרכן. עקרונית, חשוב מאוד לקרוא את החוזה 
לפני הרכישה והחתימה על טופס ההזמנה. לדוגמה, 
ימי   14 תוך  יסופק  שהמוצר  כתוב  הזמנה  טופס  על 
עסקים, האם שבתות וחגים נספרים? האם קיים הבדל 
בין עסק שפתוח במוצ"ש לעסק שלא פתוח במוצ"ש?
הכלל: חוזה אחיד יתפרש לרעת המנסח – בחוזה בין 

עוסק לצרכן, לטובת הצרכן.
דוגמה מתוך  כדי להסביר את אופן החישוב, לפניכם 
תלונות אמיתיות שהתקבלו במועצה לצרכנות: צרכנית 

והחנות התחייבה בטופס  ריהוט,  הזמינה סלון בחנות 

ההזמנה לספק את המוצר תוך 45 יום. לאחר שעברו 

הצרכנית  התקשרה  העסקה,  ביצוע  מיום  ימים   45

זועמת לחנות על כך שהמוצר לא הגיע ודרשה פיצוי 

או ביטול העסקה. בית העסק טען ש-45 ימים הינם 45 

ימי עסקים ולא כוללים שבתות. 

? העסק  בית  או  הצרכנית  צודק:   מי 

לספק  ספק  של  התחייבות  הצרכנית.  עם  הצדק 

 45 משמעה  נוסף,  פירוט  ללא  ימים   45 תוך  מוצר 

מדובר  כי  לקבוע  העוסק  רצה  לו  קלנדריים.  ימים 

מפורש  באופן  זאת  לקבוע  עליו  היה  עסקים,  בימי 

בחוזה ומשלא עשה כן, עליו לעמוד במועד ההספקה 

המצומצם.

מאפה עלי מנגולד וארטישוק

טיפים
10 עובדות על 
שפתיים יבשות

יש  לשפתיים   .1

להתייבש  נטייה 

מכל  יותר  מהר 

חלק אחר בפנים, 

ששכבת  מכיוון 

עור  של  הקרנית 

דקה  השפתיים 

וחדירה. 

יש  בשפתיים   .2

כמות מינימאלית 

של בלוטות שומן 

ואין בלוטות זיעה.

המים  אובדן   .3

בשפתיים הינו פי 3 עד 10 יותר מאזורי הפנים או גוף אחרים.

4. ליקוק השפתיים היבשות, בכדי ללחח אותן, מסייע למעשה 

לפעולה ההפוכה ומחמיר את מצבן - רוק מהפה  פוגע בשכבת 

העור הדקה המכסה את השפתיים.

5. בכדי לשמור על שפתיים לחות יש להגן עליהן עם טיפול עקבי 

של  והחמצה  יום,  בתוך  הסדקים  את  להעלים  ניתן  לא  וסבלני, 

אפילו יום אחד בטיפול, עלולה להחזיר את המצב לקדמותו.

6. כחלק מהשגרה של לפני השינה, מומלץ למרוח קרם עשיר 

על השפתיים.

רכיבים  להכיל  העלולים  שפתיים  להימנע  ממוצרי  רצוי   .7

וגם  או הדרים,  כמו מנטול, פפרמינט  העור  לגרות את  היכולים 

כאלה המכילים חומרי בושם. מרכיבים אלה אינם מספקים שום 

תועלת לשפתיים ומחמירים את היובש.

8. השפתיים ואזור השפתיים הינם האזורים הראשונים להתקמט. 

בנוסף ללחות, יש להקפיד על מריחת קרם הגנה על השפתיים 

מושכת  למיניהם  ליפגלוסים  מריחת  השנה.  ימות  כל  במשך 

את קרני השמש לאזור השפתיים, ומחמירה את נזקי החשיפה 

והיובש.

9. ישנם מקרים חמורים יותר של יובש קיצוני והתפתחות אזורים 

מחסור  או  )ריבופלבין(   B2 בוויטמין  מחסור  כמו  בשפה,  נגועים 

יכול גם להיגרם מזיהום פטרייתי  יובש מסוג זה   .B6-בניאצין וב

וחולי סכרת מועדים לכך במיוחד.

10. טיפול תרופתי באקנה )שימוש ברואקוטן, קיורטן וכו'(  גורם 

ליובש קיצוני ומתמשך בכל הגוף ובפרט בשפתיים. חשוב מאוד 

למרוח בעקביות קרם טיפולי, עשיר בלחות להזנת עור השפתיים 

ולשמירתם. 

קרם שפתיים

סיקאפסלט 

לתיקון  מסייע  וסדוקות.  יבשות  שפתיים  לשיקום  קרם  הינו 

לגירוי.  הסיכוי  את  ומפחית  מיידית  מרגיע  סדוקות,  שפתיים 

השפתיים  את  עוטף  הקרם  הייחודי  למרקם  הודות  חדשנות: 

כשכבת מגן עם פורמולה מרוכזת במיוחד:

10% חמאת שיאה- חומר פעיל המסייע להחדרת הלחות, עשיר 

בחומצות שומן הקרובות לאלה של העור. הוא משתתף באופן 

פעיל בתהליך של הענקת לחות, ריכוך עור יבש וחידוש הליפידים.

מכיל  MP ליפידים- המסייעים לשיקום והגנת העור.

5% פנתנול - מסייע להקלה ומרגיע שפתיים יבשות וסדוקות.

שעוות דבורים-  מסייעת להגנה על העור

טעימה

כיצד נדע מתי ניתן לבטל עסקה?
וחגים  שבתות  האם  אבל  יום,   14 תוך  המוצר  את  להחזיר  שניתן  כתוב  הקניה  חשבונית  על 
נספרים? • האם קיים הבדל בין עסק שפתוח במוצ"ש לעסק שלא פתוח במוצ"ש? • שאלות 
רבות מגיעות אל המועצה לצרכנות בנוגע לספירה נכונה וחישוב של המועד האחרון לביטול 

העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן • כל התשובות בעזרת שלוש דוגמאות

חברת כרמית חולקת מתכון מפנק וקל להכנה לימי החורף הקרירים – מאפה עלי מנגולד וארטישוק

אופן הכנה:
1. יש לטחון אגוזי קשיו בקערת בלנדר, עם המים 

והמיונז עד למקרם רקמי.
הקרמית  התערובת  את  לקערה  מעבירים   .2
היטב.  לערבב  המצרכים  שאר  את  ומוסיפים 
לתנור  ולהכניס  חום  חסין  לכלי  הכל  ולהעביר 

שחומם מראש ל 200 מעלות ל 20 דקות. 
על  מהמאפה  מעט  לשים  הגשה-  הצעת   .3

פריכיות simply goog ולהתענג. 

מצרכים:
• כוס אגוזי קשיו לא קלויים שהושרו במים ללילה

• 1 כוס מיונז
• צרור עלי מנגולד שטופים ומסוננים וקצוצים

• ¼ כוס מים
• 1 צנצנת לבבות ארטישוק מסוננים וקצוצים

• 1 בצל קטן קצוץ דק
• 4 שיני שום קצוצות

• מלח ופלפל שחור לפי הטעם
• חבילת פריכיות 

מתכון: עדי דב, צילום: גלי איתן 



39  בני ברקכ' כסלו תעש"ט 28/11/18

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כליה,אבדן,מגפה. "יהלך מ___" )תהלים צא ו(
4. קנה שהיו מוחקים בו את המידות,סרגל שהיו מסירים בו את 
החומר העודף על המידה. "אין עושין ה____ של דלעת" )בבא 

בתרא פט: (
6. מצפה,מחכה בכליון-עינים. "טוב ו____ ודומם" )איכה ג כו(

7. נסוג,מורחק,גולה. "וגלמודה גלה ו___" )ישעיה מט כא( 
)בלשון זכר(

8. חום רב ויובש,להט רב. "ולא יכם ____ ושמש" )ישעיה מט 
י( )בהיפוך אותיות(

10. בריחה,ריצה מהירה להימלט מרודפים. "תצאו וב____ לא 
תלכון" )ישעיה נב יב(

12. נעיצה,תקיעה. "כשהוא תופר תוחב ____ הרבה" )רש"י 
מועד קטן י.( )בלשון יחיד(

14. סוד,דבר-סתר. "מי גילה לבני ___" )שבת פח.(
16. בחר,הבדיל בין הטוב לבין הרע. "ה___ קטנית" )ביצה א ח( 

)בלשון הווה( )בהיפוך אותיות(
17. מפונק,ענוג,רך. "שמעי-זאת ____" )ישעיה מז ח( )בלשון 

נקבה(

1. גזר-עץ,שבב. "מכניס לתוכן ____ ודולקת" )ברכות נג: (
2. אבן-רחיים. "בחורים ____ נשאו" )איכה ה יג(

3. בנין גדול שבתים או חדרים פתוחים לכל סביבותיו.               
"המוכר בית לחבירו ב___" )בבא בתרא סא: ( )רבים(
5. בעלה של יעל שהרגה את סיסרא. )שופטים ד יא(

8. זך,צח. "אור ____ הוא בשחקים" )איוב לז כא( )בלשון נקבה(
9. להבה,אש מתלקחת. "לא תכבה להבת ____" )יחזקאל כא ג(

11. סוחר,רוכל המחזר עם סחורתו ממקום למקום. "לא תמצא   לא 
ב____ ולא בתגרים" )עירובין נה.( )בלשון יחיד(

13. באותו היום גופו. "____ ביום" )ידים ד א(
14. תרועה,רעש,המולה. "למה תריעי ____" )מיכה ד ט(

15. רשע,עושה רע במזיד ובכוונה. "____ קמו עלי" )תהלים פו יד( 
)בלשון יחיד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה,  גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין 

תאדגששסנגסנמסמרתא
דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת
סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. כינויו של ר' יוסף קארו
2. בעל "ההשגות"על "משנה תורה"

3. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?                                                                                                         
4. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?

5. "מדרש הגדול" חובר בארץ...
6. מייסד ישיבת וולוז'ין

7. מי כיהן תחילה בבואו לא"י כרבה של יפו?
8. ספר "התשבץ" עוסק ב...

9. הרמ"ק הוא...
10. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"

1. "מרן" 2. הראב"ד 3. כן4. מקובל5. תימן6. ר' חיים מוולוז'ין  7. הרב קוק  8. הלכה9.  
ר' משה קורדבירו 10.אבוחצירה



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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