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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 03-5796643

פרסם
ותתפרסם

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

 "המחירים רק יורדים, וזה רלוונטי גם לחרדים"
תגובה חריפה של כהן לטענות על יוקר המחיה: "נדבר על העובדות. מתחילת הקדנציה 

ועד היום, במשך כמעט ארבע שנים לא הייתה עליית מחירים. ההיפך קרה. יחסית 
לשנים קודמות המחיר ירד. הדלק, החשמל והמים הוזלו משמעותית" • מאשים: 

"כשקרנות הפנסיה של העובדים שהמערך היה אחראי עליהם התרסקו בגלל שוד של 
מי שהיה ממונה עליהם משחר ההיסטוריה – זה בזבוז. אני מציע לכל הפופוליסטים 

מהעבודה שיפסיקו להטיף לנו מוסר" • מדגיש: "יש לנו בעיה אחת, אנחנו לא מדברים 
ומדבררים זאת מספיק, אבל עשייה - יש ועוד איך" • וגם: מדוע נתניהו נהנה מהפילוג 

החרדי וכיצד הוא מתכוון להשתמש בזה נגד בנט? 

אבי בלום / בית ספר לפוליטיקה, עמ' 18-20

(מ09:00 עד 16:00)

* מדריכה 
* עובדת סוציאלית

לליווי ותמיכה 
עבור זוג עם מוגבלות קלה 

דרושים:

לפרטים 03-9328191 
(כרבע משרה)

הדברים שחברי הכנסת 
יעדיפו להסתיר

השבוע!מבצעי 
פרטים בעמ' 16-17

המקורבים, הנדל"ן והאינטרסים: 

מחאת האפודים - סגן שר האוצר איציק כהן בראיון: 

בלי אומר ובלי דברים: 

בני גנץ הופך 
למנייה רותחת
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צי

/ עמ' 21

/ עמ' 24

גאון, ידען ובעל חסד: 

האדמו"ר 
מקראלי 

זצ"ל / עמ' 8

סערת בתי הכנסת 
הפיראטיים

/ עמ' 12

הרבנית נגד הרב: 
קרא לבתו של מרן 'רפורמית' ונתבע / עמ' 24

הרבו בתפילה: 
הגר"ש בן 
שמעון / עמ' 6

/ עמ' 26

שטח

אלי
וניציפ

מ המתיחות בבית שמש: 
זייברט במכתב זועם לגפני

"התנהגותכם 
גורמת 

לתסיסה גדולה 
בקרב אנשינו"
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כיף ליהנות    על הדרך

תות בננה
בננה

חדש! יוגורט עם פירות במרקם חלק
שכיף לאכול על הדרך, בבית, בהפסקה או בגינה



יש לנו 36 שעות בלבד להצלת חיים:כולנו רוטשילדים
מתקשרים עכשיו ומקימים יחידה

לטיפול נמרץ ילדים

 ְיַחֵיּנּו ִמיָֹּמִים... 

*3780 03-308-7000

בס"ד

הקווים נפתחו:
חמישה מיליון שקלים שנתרום - יהפכו לעשרה מיליון.

כל שקל תרומה, שווה שני שקלים 

36 שעות של נשמה. אינספור רגעי      חיים 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 

היו ם! 
מתקשרים תורמים    ומקימים 
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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, 

אוריאל צייטלין

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

 הנוסעים נחשפו לחצבת
 משרד הבריאות הודיע כי נוסעי קו 319 מרחובות 
ברק  מבני  שעבר  חמישי  ביום  שיצא  ברק  לבני 
בשעה 19:00, נחשפו למחלת החצבת. עוד הודיעו 
ברק  מבני   21:00 בשעה  שיצא   979 קו  נוסעי  כי 
למחלה.  הם  אף  נחשפו  התאריך,  באותו  לצפת 
מהמשרד נמסר כי על הנוסעים שנולדו אחרי שנת 

1957 לברר את הצורך בחיסון

 בקרוב: לימודי מקאמים וטעמים
השכונות  בכל  יתקיימו  ברק  בני  בעיר  לראשונה 
ע"י  המקרא  וטעמי  מקאמים  לימוד  שיעורי  בעיר 
חזנים מנוסים לכל ילדי העיר, בחינם. בש"ס ב"ב 
ובצורת  ארוכות  שנים  לאחר  "זאת  כי  מציינים 
רבה באירועי תרבות בעיר בני ברק בפרט לציבור 

הספרדי".

 חללי הגדוד החרדי יונצחו
בעקבות דרישת סיעת הליכוד בב"ב: מועצת העיר 
החרדי.  הגדוד  חללי  הנצחת  על  תצביע  ברק  בני 
וראש  ברק  בני  העיר  מועצת  חבר  וידר,  יעקב 
המטה החרדי בליכוד, פנה לראש עיריית בני ברק 
ודרש להעלות לסדר היום של ישיבת מועצת העיר 
הקרובה את הנצחת חללי הגדוד החרדי בצה"ל - 
סמ"ר יובל מור יוסף הי"ד ורב"ט יוסף )יוסי( כהן 

הי"ד.
יהיה  העיר  ושראש  וידר,  שהגיש  ההצעה  בנוסח 
מחויב לעלות אותה לפי החוק, בישיבת המועצה 
ראוי   - החרדית  הבירה  "כעיר  כי  נכתב  הקרובה, 
הגדוד  חיילי  של  גבורתם  את  תנציח  ברק  שבני 
ישראל  עם  למען  נפשם  את  שמסרו  הי"ד  החרדי 

וארץ ישראל".

 בנו של המגיד ממרקאש זצ"ל
הלווייתו  ז"ל,  קדוש  חיים  הרב  נפטר  השבוע 
התקיימה ביום ראשון בשעה 13:00 בבית העלמין 
מהדמויות  היה  המנוח  ברק.  בבני  איש  חזון 
המוכרות בעיר נהריה, פתח את מניין תפילת הנץ 
יעקב  אביר  בישיבת  שנה  שלושים  לפני  הראשון 
בעיר, היה מוסר שיעורים בבית הכנסת בית יעקב 
דוד  רבי  והיה ממקורבי הגאון  רבות  במשך שנים 

אבוחצירא. ת.נ.צ.ב.ה

 מינוי חדש – אריאל הררי
סגן ראש עיריית בני 
גדליהו  הרב  ברק 
מינה  שמעון  בן 
אריאל  את  השבוע 
שיעמוד  הררי 
לשכתו  בראש 
בענייני  ויטפל 
הררי  הציבור. 
ישיבת  בוגר  הוא 
"מאור התורה" של 
אברהם  רבי  הגאון 

סלים, ובשבע השנים האחרונות שימש גם כמנהל 
הישיבה.

הררי אומר ל'קול העיר': "נקראתי ע"י מרנן ורבנן 
שמעון  בן  גדליהו  הרב  של  לשכתו  לימין  לעמוד 
סגן ראש עיריית בני ברק. בעזרת השם נעבוד קשה 
למען הציבור ובפרט עבור מאות בתי הכנסת של 
חניכי הישיבות הספרדים ומאות האברכים צעירים 
ומבוגרים. בעזרת השם נשמש ככתובת לכל תושבי 
העיר. הרב גדליהו משמש גם כיו"ר ועדת הנחות 
שיותר  לכמה  להגיע  ההזדמנות  זו  ולכן  במיסים 

אנשים על מנת לעזור לנזקקים להנחה בארנונה".

הרבו בתפילה: הגר"ש בן שמעון

גבורת השואה מזווית יהודית: 
הנשיא, הרב הראשי וסגן השר במפגש מרגש

עוזי ברק

השבת, בעידן 'רעווא דרעווין' זמן תפילת 
בבית  שמעון  בן  הגר"ש  התמוטט  מנחה, 
מדרשו. סמוך לשעה 16:00 התקבל דיווח על 
צעקות לעזרה בבית הכנסת 'נוה יצחק' ברח' 
חידושי הרי"ם בבני ברק. המתנדב דניאל ברק 
למקום  הגיע  ברק  בני  סניף  הצלה  מאיחוד 

רגלית ומצא את הרב על ריצפת בית הכנסת.
וחצי הרב קיבל שוק חשמלי  לאחר כדקה 
ולאחר טיפול נוסף הרב פונה מהמקום בניידת 
עם  החולים  בית  אל  מד"א  של  נמרץ  טיפול 

דופק לבית החולים שיבא בתל השומר.
דרעי  אריה  יו"ר ש"ס השר  במוצאי שבת, 
הגיע לבית החולים תל השומר לעקוב מקרוב 
בן  שלמה  רבי  הגדול  בגאון  הטיפול  אחר 
שוחח  דרעי  קשה.  במצב  המאושפז  שמעון, 
עם מנהל בית החולים וכן עם מנהל היחידה 

נמרץ,  לטיפול 
נתנו  אשר 
סקירה  לשר 
מצבו  על 
של  הרפואי 
ודרכי  הרב 
 . ל ו פ י ט ה
רגע  כשבאותו 
נכנס  הרב 
לצינתור והשר 
במקום  המתין 

לסיומו.
בן  הגר"ש 
ה-  בן  שמעון 
גיסו  הינו   ,84

ראש  מרן  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  של 
הישיבה חכם שלום כהן.

המנוחות  בהר  התקיימה  המונית  תפילה 

חכם  הגה"צ  אביו  של  בקברו   21:30 בשעה 
קברו  ליד  הטמון  זיע"א,  שמעון  בן  מנצור 
וראשי  רבנים  בהשתתפות  מאשש,  הרב  של 
ישיבות, בראשם הגאון רבי יהודה כהן ראש 
ישיבת 'יקירי ירושלים' ובנו הגאון רבי חנוך 
של  וחתנו  התלמוד'  'באר  ישיבת  ראש  כהן, 

הגאב"ד.
יצחק',  'נווה  מדרשו  בבית  ברק,  בבני  גם 
 ,22:00 בשעה   8 הרי"ם  חידושי  ברחוב 
ניסים  רבי  הגאונים  הרבנים  אחיו,  במעמד 
'אור  ישיבת  ראש  שמעון,  בן  מסעוד  ורבי 

אליצור'.
ותחנונים  בתפילה  להרבות  נקרא  הציבור 
שלמה  רבי  הגה"צ  של  השלמה  לרפואתו 
ידידיה בן הרבנית יפה וחכם מנצור בן שמעון, 
ציון׳,  ׳נווה  וגאב״ד  הגדול  הדין  בית  חבר 
הזקוק לרחמי שמים מרובים. שמו לתפילה: 

הרב שלמה ידידיה בן יפה לרפו״ש.

עוזי ברק

ריבלין  )רובי(  ראובן  המדינה  נשיא 
''גנזך  נציגי  עם  שעבר  שבוע  בסוף  נפגש 
קידוש השם'' - מוסד תרבות וחינוך העוסק 
בהנצחת השואה וממוקם בבני ברק. המפגש 
הקדיש  "יום  בטבת,  עשרה  לקראת  נערך 
הכללי", אותו קבעה הרבנות הראשית כיום 
זיכרון לנרצחי השואה שתאריך פטירתם לא 
נודע. עוד השתתפו במפגש שהתקיים בבית 
הנשיא, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, מנכ"ל 
הגנזך הרב דוד סקולסקי, מזכ"ל הארגון הרב 
צבי סקולסקי, הרב הראשי לשעבר ורבה של 
תל אביב יפו הרב ישראל מאיר לאו ויו"ר יד 

ושם אבנר שלו.
הנר  הדלקת  על  הנשיא  סיפר  בדבריו 
שואה  ניצולי  עם  יחד  שערך  המשותפת 
שנגאלה  בחנוכייה  חנוכה,  של  שני  בנר 
העיירה  של  היהודית  לקהילה  זכר  ונותרה 
יהודים  "בחנוכה,  שבפולין.  סומפולנו 
נעל  נרות משרוך  במחנות ובגטאות הדליקו 
חייהם,  סיכון  תוך  נעליים,  ממשחת  ושמן 
רק כדי לקיים את מצוות החג," אמר הנשיא 
והוסיף בהתרגשות: "כששומעים את סיפורי 
הגבורה של אותם יהודים, יודעים גבורה מהי 

ומהי אמונה".
בהנצחת  עושים  שאתם  "המלאכה 
וסיפוריהם  הניצולים  בתיעוד  השואה, 
ובסיפור השואה - היא הניצחון של האור על 
"המשיכו  ואמר:  הנשיא  המשיך  החושך," 

הזיכרון,  תהומות  את  להאיר 
חלק  היא  היהודית  הגבורה 
השואה.  מזיכרון  נפרד  בלתי 
מוסרית,  מידה  שהיא  גבורה 
במעשים שנעשו למען הזולת 
אנוש  צלם  על  ובשמירה 

בתנאים בלתי אפשריים".
העלה  החרדי  "הציבור 
תורה  על  השמירה  ערך  את 
של  כצורה  במחנות  ומצוות 
הדגיש  כגבורה"  התנגדות, 
"חקר  לסיום:  ואמר  הנשיא 
והנצחתה  זיכרונה  השואה, 
החברה  לכלל  חשובים 
להמשיך  עלינו  הישראלית. 
ובמחקר  בחינוך  ולהשקיע 
לפיד  את  ולשאת  השואה 

הזיכרון מדור לדור".
הרב הראשי לשעבר ורבה 
של תל אביב יפו הרב ישראל 

בטבת,  "בעשרה  באירוע:  אמר  לאו  מאיר 
יציינו בעולם היהודי את יום הקדיש הכללי. 
בתפילה אנו אומרים 'עשה למען באי באש, 
רבים  היו  בשואה  שמך',  קידוש  על  ובמים, 
אבל  דבר,  מהם  נותר  ולא  ונכחדו  שנשרפו 
בחיים  שנותרו  ולמרות  שנשארו,  רבים  היו 
כולם  את  לזכור  תפקידנו  אבדה.  רוחם   -
את  גם  ולזכור  השואה  זכרון  למען  ולפעול 
הקושי  למרות  היהודית  המורשת  שמירת 
קידוש  "גנזך  אמר:  עוד  במחנות."  העצום 

השם מטמיעה את הנושא החשוב כל כך לבני 
נוער וצעירים בהסברה ושימור הזיכרון".

קידוש  "גנזך  מנכ"ל  סקולסקי  דוד  הרב 
השואה  מגילת  את  לנשיא  הביא  השם" 
משה  הרב  הגנזך  מייסד  ידי  על  שנכתבה 
לאחר  הקבע  מבנה  "הקמת  ואמר:  פראגר, 
מתבקש  דבר  הוא  הרבות,  הפעילות  שנות 
זכר  של  כך  כל  החשוב  הזיכרון  להעצמת 
השואה ושימור המסורת היהודית גם ברגעים 

הקשים כל כך של בני עמנו".

בתפילה  להרבות  מתבקש  הציבור   • מדרשו  בבית  שמעון  בן  הגר"ש  התמוטט  דרעווין',  'רעווא  בזמן 
לרפואת הרב שלמה ידידיה בן יפה

נשיא המדינה רובי ריבלין: "הציבור החרדי העלה את ערך השמירה על תורה ומצוות במחנות כצורה של התנגדות, 
כגבורה - עלינו להמשיך ולהשקיע בחינוך ובמחקר השואה ולשאת את לפיד הזיכרון מדור לדור"

 צילום: דוד זר 

צילום: מארק ניימן / לע"מ 



על הרגע
עם קפה איכותי בטעם עשיר וארומטי

מעיר את הבוקר באור אחר

פלטינום הקפה הבא שלך
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גאון, ידען ובעל חסד: האדמו"ר מקראלי זצ"ל
הוא היה בקי במכמני התורה, בביתו החזיק ספריית ענק, העניק תשובות לכל פונה במאור פנים, חיבר ספרים, ולימד סופרות בחינם • 

בני ברק נפרדה בצער מדמותו הנדירה של הגה"צ רבי יצחק צבי משה מוזס זצ"ל
מאת: עוזי ברק

 
המונים ליוו למנוחות את הגה"צ רבי יצחק צבי משה מוזס זצ"ל, 
האדמו"ר מקראלי, למנוחת עולמים בהלוויה רווית צער ויגון על 
לכתו ביום חמישי האחרון בטרם עת ובדמי ימיו לאחר שהשפיע 

תורה וחסידות לרבים ממכריו ותלמידיו. בן 72 בפטירתו.
שברומניה,  קראלי  בעיר  תש"ח,  תשרי  בכ"ו  נולד  זצ"ל  הגה"צ 
לאביו הגה"צ רבי אביגדור זצ"ל רב העיר קראלי ]תלמיד הרה"צ 
מביקסאד[, שהתמנה לרב שם לאחר מלחמת העולם השניה, משך 
13 שנה ולאמו מרת בינה ממשפחת בעל ערוגות הבושם. בילדותו 
היה הילד היחיד בעיר שהוציא את פאותיו בפומבי למרות שהגויים 
לעגו והקניטוהו לא פעם על כך. בהיותו בגיל 10 גלה למקום תורה 
ללמוד בעיר סאטמאר בת"ת של הגה"צ רבי שמריהו יוסף דייטש 

זצ"ל רבה של העיר )ולימים בפ"ת(, והתאכסן אצל דודו.
כשהיה בגיל 12 עלתה משפחתו לארץ ישראל, שם שוכנו במושב 
גמזו, הגאון הרב אברהם ברוך רוזנברגר זצ"ל שהיה רב המושב 
במושב,  והחינוך  הדת  עניני  על  ואחראי  למנהל  אביו  את  מינה 
להיבחן  זכה  אף  שם  בירושלים,  סאטמאר  בת"ת  למד  בהמשך 
זצ"ל,  מסאטמאר  יואל  רבי  הרה"ק  האדמו"ר  אצל  תלמודו  על 
שהתפעל מאוד מידיעותיו הרחבות ומהבנתו העמוקה, ואף שיבחו 
הבר  חגיגת  לגדולות'.  ש'עדיו  והתבטא  שם  המנהל  אצל  כך  על 
מצווה שלו התקיימה בבית מדרשו של הרה"ק משומרי אמונים. 
התפילין לבר מצוה שלו ניקנו על ידי מנחם פרוש ז"ל, שדאג רבות 

לילדי העולים החדשים, ובפרט לילדי הרבנים העולים.
בחרותו למד בישיבת שומרי אמונים בירושלים, שם עשה לילות 
 17 ובגיל  זכה לסיים את הש"ס,   16 כימים בלימוד התורה, בגיל 
התעטר בכתר הוראה על ידי ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי דוד 
יושב  אותו  זוכרים  גילו  מבני  רבים  הבד"ץ,  וחברי  זצ"ל  יונגרייז 
רבים  ועם  ובהתמדה,  בעיון  השם  בתורת  והוגה  ארוכים  לילות 
לילות  באותם  קבוע  ללימוד  חברותות  קבע  אז  הישיבה  מבחורי 

הזהב.
התורנים  המשפיעים  דרשות  את  לשמוע  הולך  היה  בבחרותו 
הנודעים רבי שבתי יודלביץ זצ"ל ורבי שלום שבדרון זצ"ל שהיו 

אומרים דרשותיהם בזכרון משה, וכשהם לא יכלו לתת את הדרשה 
אזי הוא היה אומר את הדרשה במקומם.

שהיה  רוט,  צבי  ישראל  רבי  של  בתו  את  תשכ"ט  בשנת  נשא 
עשה  ברק,  בבני  התגורר  נישואיו  לאחר  בהונגריה,  ישיבה  ראש 
שימוש אצל הגאון רבי יעקב לנדא גאב"ד ב"ב, ואצל בעל שבט 
הלוי הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל, ואצל הגאון הרב נתן 
טוביאס,  שמואל  רבי  הגה"צ  אצל  למד  כן  כמו  זצ"ל,  גשטטנר 
שהכירו עוד מבורסק שברומניה שם היו מתאספים למעון הנופש 

כל רבני רומניה והיו דנים בבעיות השעה ובפתרונם.
פיו  ועל  בב"ב,  אמונים  שומרי  המדרש  בבית  הוראה  מורה  היה 
ישק כל דבר שבהלכה שהיה בבית המדרש, כמו כן היה רב מפקח 
מאפיית  כשפתחו  זצ"ל.  לנדא  הרב  הגה"ח  של  ההגהה  בלשכת 
יתן  שהוא  זצ"ל  האדמו"ר  אמר  אמונים,  בשומרי  לפסח  מצות 
את ההשגחה למאפיה, כמו כן הוא היה אחראי לחינוכם של בני 
נדבורנה של  האדמו"ר משומרי אמונים, ולמד עמם. למד בכולל 
לתמהים  וביאר  במיוחד  שקירבו  חיים',  ה'דבר  האדמו"ר  הרה"ק 
האדמו"ר  ע"י  מונה  טהורות'.  פנים  לו  'שיש  כ"כ,  קירבו  מדוע 
פעם  וכל  מפיטסבורג,  האדמו"ר  החברותא של  להיות  מנדבורנה 

האדמו"ר מפיטסבורג אומר עליו שהוא מורו ורבו.
על  משה  שולחן  ספרו  את  תש"ס  בשנת  הדפיס  העניפה  מתורתו 
קנייבסקי  הגר"ח  ומרן  הדור,  גאונו  ובהמלצת  בהסכמת  השו"ע 
את  לו  הראה  ואף  כזה  חיבור  לכתוב  התחיל  הוא  שגם  התבטא 
בשם  מדרשותיו  ועלונים  קבצים  הדפיס  כמו"כ  בנדון.  המחברות 
יד  בכתבי  השאיר  וחידושיו  תורתו  עיקר  את  אולם  משה',  'ויגד 
רבות  מהגהות  חוץ  יד,  בכתב  וקונטרסים  חוברות  כמאה  רבים, 
וספריות  כנסת  ובית  כנסת  בית  בכל  ספרים  מאות  על  שהשאיר 

שבהם ביקר והתפלל במרוצת ימי חייו.
מזמיגראד  האדמו"ר  הכתירו  אביו  פטירת  לאחר  תשנ"ח  בשנת 
למלא מקום אביו באדמורו"ת קראלי. ואז פתח מוסדות על שמו 
להוראה  כולל  ש"ס  כולל  אברכים,  כולל  רשת  אביו.  של  ולזכרו 
בביתו  הקים  כן  תורני.  ומכון  חסד,  מפעלי  שמש,  בבית  וכולל 
שבהם  התורה.  מקצועות  בכל  ספרים  אלפי  שבה  ענקית,  ספריה 
היה  ערב  כל  ומקצוע.  נושא  בכל  והארות  הערות  אלפי  נכתבו 
כולל ערב בביתו, היו מתכנסים כל בני המשפחה והיה מוסר להם 

שיעור. היה זמין בכל שעות היום 
והלילה, כל מי שרצה לדבר איתו 
בלימוד או בשאלה בהלכה, היה 
ליבו  בטוב  פנים.  במאור  עונה 
הסופרות  מלאכת  את  לימד 

לאנשים בחינם.
מושבו  את  קבע  שנה   20 לפני 
בב"ב  שטפנשט  הכנסת  בבית 
והיה  ומוסריו  דרשות  הגיד  שם 
השואלים  להמוני  הוראה  מורה 
הפסק  בכוח  ידוע  היה  והפונים. 

אתר  על  מביא  היה  הכל  על  כאשר  שלו  דהתירא  בכח  ובמיוחד 
מקורות ואסמכתאות בגאונות ובבהירות.

לפני  חלה  חייו,  ימי  כל  חלקו  מנת  שהיו  וייסורים  לסבל  בנוסף 
שלו,  הרוחניים  הנפש  כוחות  התגלו  ואז  הידועה  במחלה  כשנה 
כאשר למרות הטיפולים הקשים לא פסק פומיה מגירסא ומלחזק 

ולעודד את סובביו שהכל לטובה וכי לא אבדה תקווה.
רוגזה של המחלה הארורה, בליל  וישב, קפץ עליו  בשבת פרשת 
לתמיכה,  בכיסא  מלויו  עם  הכנסת  בבית  לראשונה  הופיע  שבת 
החולים  לבית  הובהל  והוא  כוחותיו  לו  עמדו  לא  בבוקר  ובשבת 
בילינסון, מאז במשך שבועיים ימים מצב בריאותו הורע והידרדר 
פלאים, בנר שלישי של חנוכה ערכו לו מסיבת חנוכה בה התאמץ 

לירד מהמיטה ולהדליק נר חנוכה בשמחה ובמסירות.
בבוקר יום רביעי ד' טבת התשע"ט התאספו לצד מיטתו צאצאיו 
היום  חצות  אחר  נרגשת, מעט  תפילת שחרית  לאחר  ומתלמידיו, 
שבע  נרגשים,  הדין  וצידוק  שמע  קריאת  לקול  עמיו  אל  נאסף 
הסתלקותו  עם  ובטהרה.  ביגיעה  ותורה  טובים  ומעשים  מצוות 
נעקרה מנופה של בני ברק ומעולם התורה והחסידות דמות מופת 
גינוני  עם  בתורה  גאונות  שילב  אשר  וחסידות  תורה  מרביץ  של 
אדמורו"ת, נועם הליכות וקיום המשנה והוי מקבל כל אדם בסבר 
פנים יפות. יהי זכרו וזכר משפחתו וגאוני קראלי אותם הנציח כל 

ימי חייו נצורים לעד בלבבות תלמידיו ומכריו.

ועלולה לסכן אותך

מהרו לקבל חיסון יעיל ובטוח
לשפעת לפני שתפספסו

חשוב במיוחד לחולים במחלות כרוניות
בני +65, נשים הרות וילדים עד גיל 5

החיסון ניתן בקופות החולים ללא עלות

מידע נוסף באתר משרד הבריאות
www.health.gov.il
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ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

חשבתי שלחתום על משכנתא

 זה תהליך קשה ומורכב, 

עם המומחה של טפחות גיליתי שזה 

קל ופשוט הרבה יותר!
שמחי וינרייך

מרכז עסקים בני ברק )טרפון(
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"אם היו לומדים תורה לשמה - 
לא היה נופל טיל אחד בארץ ישראל"

מעמד סוחף בהשתתפות מאות בני ישיבות וכותבי חבורות, במסגרת ארגון 
• האירוע במעמד מרנן ראשי הישיבות הוקדש  'תלמודו בידו' בבני ברק 
לזכרו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל • רגע השיא: מכתבו 

של מרן שר התורה

עוזי ברק

כותבי  הישיבות,  בני  מאות 
תלמודו  ורכזי  החבורות 
השתתפו  בישיבות,  בידו 
ומרומם,  אדיר  במעמד 
את  לשמוע  יחדיו  והתכנסו 
דבר ה' ברמה בכינוס הגדול 
שהתקיים  בידו'  'תלמודו 
בראשות מרנן גדולי ישראל 
באולמי  הישיבות,  וראשי 

כליל מלכות בבני ברק.
היעודה,  לשעה  סמוך 
התכנסו ובאו מאות בחורים 
עולם  של  ושמנה  מסלתה 

מנהלים  הישיבות,  ראשי  בראשם,  הישיבות, 
רוחניים שהתקבצו כולם כאיש אחד להוקיר את 
מאות הבחורים עמלי תורה ששלחו את חידושי 

התורה שכתבו בחודשי הקיץ בסוגיות הש"ס.
הרב  ברק,  בני  עיריית  ראש  פתח  הכינוס  את 
אברהם רובינשטיין שקידם בהתרגשות רבה את 
מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות, חברי 
נשיאות תלמודו בידו שנכנסו יחד לאולם: יו"ר 
נשיאות הארגון הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, 
מועצגה"ת;  וחבר  פוניבז'  ישיבת  ראש 
וחבר  חברון  ישיבת  ראש  כהן,  דוד  רבי  הגאון 
סדר  )לפי  הישיבות  ראשי  וגדולי  מועצגה"ת; 
ישיבת  משגיח  דיאמנט,  צבי  רבי  הגאון  א"ב( 
ראש  דיסקין  דב  ברוך  רבי  הגאון  ישראל;  אור 
ישיבת אורחות תורה; הגאון רבי ברוך ויסבקר, 
מרדכי  רבי  הגאון  מתתיהו;  בית  ישיבת  ראש 
בונם זילברברג, מראשי ישיבת אוצרות התורה 
ורבה של שיכון ה'; הגאון רבי חיים פיינשטיין, 
שרגא  רבי  והגאון  שלמה,  עטרת  ישיבת  ראש 

שטינמן, ראש ישיבות אורחות תורה.
דב  ברוך  רבי  הגאון  היה  הדוברים  ראשון 
פוברסקי: "כידוע תכלית הבריאה היא התורה, 
ורב  ה',  בניך למודי  "וכל  וצריך לגרום שיהיה 
את  בנה  מפונוביז'  כשהרב  בניך...".  שלו' 
להפוך  היה  חזונו  בזה,  הסתפק  לא  הישיבה, 
את כל העולם לתורה. וזה כל המחלוקת שלנו 
היפך  או  התורה  ינצח;  מי  היוונים,  עם  הייתה 
בכל  תתפשט  שהתורה  עושים  ואיך  התורה, 
דברי  כתיבת  של  העצה  ע"י  רק  הוא  העולם, 
כל  על  משפיע  זה  ד"ת  כשכותבים  כי  תורה, 

העולם".
לשאת  כהן,  דוד  רבי  הגאון  הוזמן  מכן  לאחר 
גדול,  למעמד  כאן  זוכים  "אנחנו  דברים: 
שלתורה,  חיזוק  רק  לא  בו  לראות  שאפשר 
הכרת  להכיר  וצריך  תורה,  של  קיום  גם  אלא 
את  שכמם  על  שנשאו  לאלו  מיוחדת,  טובה 
העול הגדול, להעמיד את המפעל הגדול הזה. 
הלימוד  שעיקר  מבהיל,  דבר  כותב  המהרש"א 
העושה רושם הוא מה שנעשה על ידי כתיבה. 
רושם,  עושה  שכתיבה  המושג  על  כשמדברים 
אחד  שכל  פשוטה,  בדרך  זאת  להבין  אפשר 
מאתנו יודע ומכיר בתועלת של כתיבת חדו"ת, 
פרטי  כל  היטב  מתבארים  הכתיבה  ע"י  שרק 
נקודה,  עוד  כאן  יש  אבל  לאשורם,  הסוגיא 
"אדם  צ"ט:  בסנהדרין  אומרת  שהגמרא  כמו 
לעמל  הכוונה  הגמרא,  ולמסקנת  יולד",  לעמל 
אייזיק  ר'  ומבאר  הפה.  בעמל  שהיא  התורה, 
חובר, שפה הוא מגדיר את האדם, שזהו מעלת 
בו  שניתן    - חיה"  לנפש  האדם  "ויהי  האדם 
הדעה והדיבור, וזהו עמל הפה. "תלמודו בידו" 
פרושו עמל הפה, שבא ביחד עם הידיים, שהן 
כלי המעשה. שע"י שכותב ומסכם את הסוגיא, 

מגיע לשלמות.
הגאון הוסיף בדבריו ש"יש הכרת הטוב לראש 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  בני-ברק,  עיריית 
שמסייע להעמיד את המפעל הגדול הזה, והכרת 
נפשם  את  שמוסרים  אלו  לאותם  גדולה  טובה 
ולילה.  יומם  הזה  המפעל  את  להעמיד  בשביל 

ונזכה בעזה"י שהמפעל הגדול "תלמודו בידו" 
ונזכה  בתורה,  לחדש  הרצון  את  וידרבן  ירומם 
בישיבות  תורה  של  רוממות  עוד  עי"ז  לראות 

הקדושות".
בשלב זה הוקרנה מצגת מיוחדת מהכינוס הנדיר 
שנערך בחודשי הקיץ האחרון עת נתאספו ובאו 
מרן  בידו רשכבה"ג  נשיא תלמודו  למעונו של 
שר התורה מרנן ראשי הישיבות חברי נשיאות 
"תלמודו בידו". המצגת הוכנה ע"י מ. קוסובר 

הפקות לקראת המעמד חלוקת המלגות.
גדולה הקריא ראש  ובהתרגשות  בחרדת קודש 
את  רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב,  עיריית 
שנכתב  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  של  מכתבו 

במיוחד למעמד.
הזמין  לפועלו,  רבים  שבחים  חולק  כשהוא 
המנחה הרב צבי טורק את ראש העירייה הרב 
אברהם רובינשטיין לשאת דברים. בפתח דבריו 
החשיבות  את  רובינשטיין  אברהם  הרב  ציין 
העשייה  את  התורה  עיר  רואה  בה  המיוחדת 
מגדולי  והביא  התורה  עמלי  לטובת  המבורכת 
בנוסף  בזה  יש  חידו"ת  שכתיבת  האחרונים 
ספר  כתיבת  מצוות  גם  תורה  לימוד  למצוות 
להודות  העירייה  ראש  ביקש  בדבריו  תורה. 
הרב  טורק,  צבי  הרב  בידו"  "תלמודו  לראשי 
אריאל פריד והרב נתנאל כהן ועימם העוסקים 
קששס,  שמעון  הרב  באמונה,  ציבור  בצרכי 
לילדים  התוכניות  ומנהל  החינוך  אגף  מנהל 
מנהל  בנזימן,  שלמה  והרב  בעירייה  נוער  ובני 
לבחורים  הודה  כן  קהילתית.  תרבות  מחלקת 
העמלים בתורה ולרכזים בישיבות אשר דואגים 

בכל ישיבה וישיבה להרחיב את המיזם.
בשלב זה הוזמן לשאת דברים הגאון רבי מרדכי 
להבות  חוצבי  דברים  שנשא  זילברברג,  בונים 
הישיבה  ראש  מרן  של  זכרו  את  נס  על  והעלה 
את  שיתף  דבריו  בין  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 
מה שאמר לו מרן שאם בני התורה היו לומדים 
בארץ  אחד  טיל  נופל  היה  לא   - לשמה  תורה 
הוא  רה"י  מרן  אמר  לשמה,  ותורה  ישראל. 
עיון  ע"י  רק  לאמת  ומגיעים  האמת,  חיפוש 
ירמה  לא  לומד  שבחור  פירושו  ועיון  בתורה. 
את עצמו, וכשאומר שטיקעל תורה, הוא צריך 

להגיע להכרה שזה אמת וזה להלכה.
שפעם  עמו,  שארע  מעשה  סיפר  אף  הגרמ"ב 
הלך לכולל חזו"א ליטול עצה מרשכבה"ג מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, וראה אותו עסוק 
שזכה  למה  זכה  ולכן  ויותר,  שעות   6 בכתיבה 
הגמ"ב  פנה  כאן  יעשה".  מפיו  היוצא  ש"כל 
מנהמת  וזעק  הבחורים  אל  שליט"א  זילברברג 
לבו: "דעו לכם, שאף גדול בישראל לא גדל בלי 
כתיבת חדו"ת, רק כך גדלים, עם מחברת ועט".

שזכו  הבחורים  זה  אחר  בזה  הוזמנו  זה  בשלב 
ורננה.  שירה  בפרקי  מלווים  כשהם  במלגות, 
מלווה  מסעודת  נהנו  אף  המשתתפים  מאות 

מלכה עשירה.
ראש  סגני  המעמד:  את  בהשתתפותם  כיבדו 
העיר וחברי הנהלת העירייה, הרב מנחם שפירא, 
הרב אליהו דדון, הרב גדליהו בן שמעון והרב 

יעקב זכריהו.

ְ המקצוע שלך
המקצועיות שלנו

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

התכנית מאפשרת
שילוב של עבודה עם לימודים 

*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים  

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

פרטים בטלפון: 077-2753098 | 077-2753097 
www.desigprog.biu.ac.il

100% מימון*
פתיחת המכינה: טבת תשע"ט

מהרי! ההרשמה נסגרת



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!



י"א טבת תעש"ט 121219/12/18 בני ברק

איש עסקים, כלכלן 
ומשפטן, וסגן ראש עיר

גדליהו בן שמעון, הנציג הטרי של ש"ס בני ברק, עלה לגדולי ישראל לרגל 
התמנותו לסגן ראש העיר, מחזיק תיק ארנונה וראשות ועדת הנחות

מאבק ראשון בקדנציה החדשה: האם יפונו בתי הכנסת בקרוואנים שהשתלטו 
על שטחי ציבור ברחבי העיר במחטף יום הבחירות?

מאת: אלי כהן

בן  גדליהו  הטרי,  ברק  בני  עיריית  ראש  סגן 
האחרונים  בשבועות  התברך  מש"ס,  שמעון 
אצל גדולי ישראל לרגל קבלת התפקיד החדש: 
סגן ראש העיר, מחזיק תיק ארנונה  ויו"ר ועדת 

הנחות במיסים.
כלכלן  מוכר,  עסקים  איש  הוא  שמעון  בן 
ושני  ראשון  תואר  בעל  בכיר  ומשפטן  וותיק, 
כמו"כ  אילן.  בר  מאוניברסיטת  במשפטים 
שכינס  הראשון  להיות  הצליח  שעבר  בשבוע 

וועדה בקדנציה החדשה של רובינשטיין.
כזכור, במסגרת חלוקת התפקידים העירוניים, 
קיבלה סיעת ש"ס המקומית שני סגנים, תיקים 
לראשונה  בנוסף,  עירוניות.  וועדות  נכבדים 
סיעת ש"ס בבני ברק קיבלה את ראשות וועדת 

הנחות במיסים ותיק ארנונה.
בן שמעון  גדליהו  עומד  הוועדה  כשבראשות 
הוועדה  התכנסה  ברק,  בני  עיריית  ראש  סגן 
נעזרים  זו  וועדה  שע"י  האחרון  חמישי  ביום 

עשרות משפחות בני התורה בעיר.

סערת בתי הכנסת הפיראטיים

מאת: עוזי ברק

עסקנים  מספר  היו  הבחירות  מערכת  במהלך 
ועדין  הרגיש  הפוליטי  המצב  את  שניצלו 
ובמעבר בין שליטת ראשי העיר היוצא לנכנס 

פיזרו מספר קרוואנים ברחבי 
מגרשים  על  והשתלטו  העיר 

ושטחי ציבור.
מדובר בהשתלטות אגרסיבית 
וגינות,  ירוקים  שטחים  על 
מקלטים  ספר,  בתי  חצרות 
ציבוריים, בעיקר בצומת גהה, 
פנקס,  ברחוב  גורדון,  ברחוב 
ברחוב  אבוחצירה,  ברחוב 
אברבנאל,  ברחוב  נויפלד, 
במתחם  צירזלון,  ברחוב 

מלבן ובעוד מקומות.
ע"י  פונו  מהמקומות  חלק 
כמו בשיכון  בתי משפט  צווי 
ג' וחלקם בהסכמה עם בכירי 

ובמימון  העירייה 
כמו  העירייה 
המלבן.  במתחם 
לא  השאר  כל 
להתפנות  הסכימו 
והפעילו  כלל 
קשריהם  את 
כל  הפוליטיים 
מול  בדרכו  אחד 
בכירי ורבני - דגל, 
אגודה, ש"ס והפלג 

הירושלמי.

בשבוע שעבר הגיעו נציגי המשטרה והפיקוח 
העירוני לביקור בכמה מבתי הכנסת שהשתלטו 
ובעקבות כך היו בתי כנסיות ומדרשיות שאף 
בהם  יבוצע  שלא  מנת  על   24/7 בהם  למדו 
המשטרה  ע"י  הלילה  באמצע  במחטף  פינוי 

והעירייה.
מודעות  פרסמה  ברק  בני  עיריית 
הציבור  שטחי  אודות  הבהרה 
העיר ובה נאמר "מדובר במחטף 
אין  כי  קבע  המשפט  בית  שאף 
שהיא,  חוקית  היתכנות  כל  לו 
ציבור  רכשו  הינם  אלו  שטחים 
ולשמור  להגן  הרשות  ותפקיד 
באופן  מודיעה  העירייה  עליהם, 
פנים:  לשתי  משתמע  שלא 
השתלטות על שטחים המיועדים 
קו  חציית  היא  משחקים  לגינות 
ללא  כולם  הפולשים  כל  אדום, 
כחובתה  יפונו  הכלל  מן  יוצא 
של הרשות, כהכרעת בית משפט 
התכנון  מנהל  וכהוראת 

ומשרד הפנים".
ימים  כמה  לאחר 
ראש  החליט  השבוע 
אברהם  הרב  העיר 
להקים  רובינשטיין 
לבדיקת  רבנים  ועדת 
מה  והחלטה  הנתונים 
הבעתיות  במגוון  לבצע 
והחוקיות  ההלכתיות 
ועד אז כנראה שלא יפונו 

המתחמים. לימוד בלילה בביהכנ"ס בעלזא בגהה

המודעה שפורסמה

אנגלית + מתמתיקה

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1 

90% סבסוד 220 שעות



הדרך
להצלחה

מתחילה
כאן!

קורס מכינה 
בסיסית 

בא להכין עצמך מראש בלימוד 
מקצועות הבסיס, לימודים שיכינו 
אותך לכל מקצוע מבוקש בעתיד.

בני ברק





בני ברק י"א טבת תעש"ט 121419/12/18

עוזי ברק

זצ"ל,  שטינמן  הגראי"ל  מרן  של  לפטירתו  השנה  יום  לרגל 

הוחלט ב"איגוד בני הישיבות" שבנשיאות מרן שר התורה הגר"ח 
קודש  שבת  בליל  המתקיים  הלימוד  סדר  את  לייחד  קנייבסקי 
בעשרות קהילות הקד' ברחבי העיר בני ברק אשר בהם הבחורים 

לומדים בהתמדה ועמל התורה כמידי ליל שבת בחודשי החורף.
'להשכיחם  בליל שבת חנוכה, בימי החיזוק מול רצון היוונים 
רבות  הסוער, מאות  האוויר החורפי  מזג  תורתך', התאספו, חרף 
לעילוי  שבת  ליל  בסדר  ללימוד  הישיבות  בני  של 
הירש,  הגרמ"ה  הכוונת  כשעפ"י  זצ"ל  מרן  נשמת 
מסכתות  מן  אחד  בלימוד  התקיים  המיוחד  הסדר 

בסדר מועד.
שיעורים  וקהילה  קהילה  בכל  נמסרו  הסדר  בסוף 
התורה  מרבצי  וגדולי  הקהילות  רבני  ע"י  מרתקים 
התקיימו  ולאחמ"כ  זצ"ל  מרן  של  במשנתו  שבעיר 
'שבת אחים' לצד שולחנות ערוכים וקיום עונג שבת, 
והעומד  ברק  בני  עירית  כאשר  וחנוכה,  חודש  ראש 
בלב  לסייע  נרתמו  רובינשטיין  אברהם  הרב  בראשה 
שלם ובנפש חפצה לעודד את קיומו של סדר לימוד 

מיוחד זה ודאגו לכיבוד עשיר.
כמו"כ, כחלק מיוזמת עיריית בני ברק ובמימונה, 
יצאו  חנוכה,  של  שביעי  נר  מקץ,  פר'  במוצש"ק 
מאות הבחורים עמלי התורה באוטובוסים מאורגנים 
לתפילה מיוחדת ולשפוך שיח בציון הרשב"י במירון, 
שם העתירו בתפילה על המשך סייעתא דשמיא בזמן 

חורף.
עם סיום מעמד התפילה התקיים מעמד מרומם של 
סעודת מלווה מלכה בליווי שירות ותשבחות. הגאון 
רבי דב קפלן רבני העיר צפת נשא דברים ועורר על 
הזמן  בניצול  ובפרט  בלילות,  תורה  של  רנה  מעלת 

בלילות שבת.
הרב  ברק,  בני  עיריית  ראש  הוזמן  זה  בשלב 
אברהם רובינשטיין אשר מלווה ופועל רבות להגדלת 
הישיבות"  בני  ל"איגוד  ומסייע  בעיר  התורה  קרן 
רבה  התרגשות  הביע  בדבריו  דברים.  לשאת  רבות 
מכמות הבחורים שעמלו בשקידת התורה וסיפר את 
המלחמה  דרך  על  שאמר  חיים  החפץ  עם  המעשה 
עם הקומינסטים ע"י שנרצה ונשאף ונשתוקק ללכת 
בדרך ד' על אף כל הקשיים והמפריעים, וכך על ידי 
וניצול  ויר"ש  בתורה  לעליה  והשאיפות  התשוקה 
גדולי הדור  להיות  ואחד ממכם  כל אחד  תזכו  הזמן 
הודה  רובינשטיין  הרב  העיר  ראש  העתיד.  דור  של 
על הזכות לעמוד ולסייע במסגרת חשובה זו והבטיח 
להמשיך ולסייע לכל הפעילויות הקבועות של איגוד 

בני הישיבות.
את  המשתתפים  וכל  קיבל  המעמד  סיום  לקראת 
הספר הנפלא 'אלא ד' אמות של הלכה' וכשי מטבע 
מיוחד למזכרת. לפנות בוקר חזרו הבחורים מחוזקים 

לקראת המשך זמן החורף הארוך. 
להודות  בקשו  הישיבות  בני  באיגוד  המארגנים 
מקרב לב לעיריית ב"ב ולעומד בראשה הרב אברהם 
רובינשטיין על היוזמה והחסות על סדר "ליל ש"ק" 
לכל  האיגוד  וליווי  במוצש"ק  התפילה  מעמד  ועל 

אורך השנה.

בחורים  מאות  הישיבות":  בני  "איגוד  וארגון  ב"ב  עיריית  ומימון  ביוזמת 
השתתפו בסדרי לימוד 'ליל שבת' בעשרות קהילות קודש ברחבי העיר ב"ב 

ובמעמד התפילה במוצש"ק במירון

בליל שבת: סדר לימוד המוני

בקרוב: קו חדש מבני ברק לבית החולים 
ו-6   ,2,5 דן  קווי   • השומר  תל   – שיבא 
יותר  אין  איילון •  לקניון  עד  מגיעים 
הטענות של כרטיס ה'רב קו' באוטובוסים

שינויים בתחבורה 
הציבורית בעיר

מאת: עוזי ברק 

הציבורית  התחבורה  נוסעי  לטובת  שינויים 
בעיר, בימים אלו קווי התחבורה של חברת דן 2, 5, 6, 
אושר  לצרכניית  נוסעים  והעלאת  להורדת  ממשיכים 

עד וגם לקניון איילון.
כמו כן החל מתחילת השנה 1/19 לאור פעילות סגן 
קו  ויוארך   ,134 קו  יבוטל  ליצמן  הרב  הבריאות  שר 
7 עד לבית חולים שיבא בתל השומר במקום התחנה 
האחרונה שלו שהייתה עד היום במסוף קהילות יעקב 
'אתה  ההסעות  ארגון  פעילות  הפסקת  לאור  וזאת 

עמדי'.
טעינות  יותר  אין  הקרוב  שישי  מיום  החל 
בבתי  בחנויות,  רק  ברק, אלא  בבני  באוטובוסים 
הכנסת ובמקומות שיש בהם הטענה חיצונית בצמוד 

לתחנה.
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מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית
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רק -₪1490במחירים הכי זולים!

450 ליטר
מקרר 

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

תנור
משולב

תנור
דו תאי

מבחר מכונות
AEG כביסה
7/8/9 קילו

במחירים הכי זולים!

₪890₪1690 רק -רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

מכונת
כביסה בוש
7 ק"ג

₪1690 רק -

ל-36 חודשים
47₪

רק-

₪ 300+ 
תווים מתנה

מייבש כביסה
)ללא צינור(
7 קילו

רק -₪1090

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪ 300+ 
תווים מתנה

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מקרר ליחידות 
דיור

רק-₪790

ל-36 חודשים
22₪

רק-

 מייבש כביסה
7 ק"ג

החל מ-₪790

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

₪ 300+ 
תווים מתנה

בשיא החשמל והמיזוג מחסלים מלאי 
לקראת סוף שנת המס, ואתם  מרוויחים!!!

מבחר
מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סמליין,
מאושר בלעדי
ע"י משמרת השבת



03-517-5517 100%

143 מטר, 2 קומות + יחידת דיור

3 שקלים
ויש לך גם רכב!

כרטיס הגרלה 
לדופלקס 

כרטיס הגרלה 
לדופלקס + רכב 

בדלק ובעלת חלל פנימי מרשיםעם מראה חדש ומעוצב, חסכונית ניסאן סנטרה 2019

דירת דופלקס ענקית

ימים
חרונים

א

רק 55 ₪ רק 52 ₪

נסגרת ההרשמה להגרלה על הרכב!>>> יום שלישי י"ז טבת <<<

dira1.co.il sh5175517@gmail.com :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו ל

מחזקים 
משפחות 
שכולות
וזוכים 
בגדול!
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ההרתעה",  את  איבד  אכן  נתניהו  צודק,  "בנט 
הממשלה  ישיבת  בתום  נתניהו  משרי  אחד  סיכם 
לא  "אני  הטוויסט,  את  להשמיע  ומיהר  השבועית 
אלא  וחיזבאללה,  חמאס  מול  להרתעה  מתכוון 

להרתעה מול שרי הליכוד ושותפיו לקואליציה".
עשירי  שר  ועוד  פעילים  ליכוד  שרי  תשעה 
לא  נחלה  כמו  הדרך,  על  לעצמו  לספח  שמקווה 
את  החלו  הבאה,  הליכוד  ברשימת  מקום  מוכרזת, 
למעט  ירושלמי.  פריימריז  במסע  ראשון  יום  בוקר 
עצמם(  )בעיני  שמועמדים  הליכוד  שרי  ארבעת 
שתיתן  פעילות  מכל  ונמנעים  החוץ  שר  לתפקיד 
לוותר  כדי  )נוספת(  סיבה  לנתניהו 
שרי  שיתר  הרי  שירותיהם,  על 
הליכוד פתחו את השבוע בהפגנה 

נגד עצמם ובשרם.
הליכוד  של  'שרינו'  פורום  את 
במאהל  השבוע  לכנס  היה  ניתן 
המועצות  ראשי  שהקימו  המחאה 
ראש  בית  מול  ושומרון  ביהודה 
מבית  האופוזיציונרים  הממשלה. 
דברים  כשנשמעו  עפעף  הנידו  לא 
בגנות "אוזלת ידה של הממשלה", 
באחריות  נושאים  אינם  כביכול 

מיניסטריאלית להחלטותיה/ם.
הקרב על ה'בייס' אינו רק נחלתם 
של ביבי ובנט – אלא חלק מגורלם 
ביבי  אם  הליכוד.  שרי  כל  של 
הפוטנציאליים  למצביעים  זקוק 
בהתנחלויות כדי לפרוץ את תקרת 
צריכים  הכנסת  שחברי  הרי  ה-30, 
מאותם  המתפקדים  קולות  את 
במיקום  להיכלל  כדי  מחוזות 
ריאלי ברשימה. כזה שיאפשר להם 
סביב  הכיסא  את  ולחמם  להמשיך 
בקדנציה  גם  הממשלה  שולחן 

הבאה. 
הייתה  העצמי  הביטחון  הפגנת 
רק הקדימון להצגה האמיתית שהתרחשה בישיבת 
נגד  להפגין  שגמרו  אחרי  קלה  שעה  הממשלה. 
הממשלה  לישיבת  דרכם  את  השרים  עשו  עצמם, 
בנתניהו.  בנט  של  השבועית  בהתגרות  לחזות  כדי 
על המלאכה ניצחה הפעם השרה שקד, שמשתדלת 
לרוב לאזן את בן זוגה להנהגת המפלגה. בסביבתו 
מגמה.  של  סוג  לאחרונה  זיהו  ראש-הממשלה  של 
כמי  שקד  נתפסה  שבסיומו  האחרון  המשבר  מאז 
ההתנתקות  לפני  רגע  הפזיז  שותפה  את  שבלמה 
וללחוץ  לכפר  שבאה  כמי  נראית  היא  מהממשלה, 

על גז הדי-ניין בעוצמה. 
פתחה  הנוכחי  השבוע  של  האיבה  מעגל  את 
בהצבעה  להימנע  בכוונתה  כי  כשהודיעה  שקד 

שר  לתפקיד  נתניהו  של  מינויו  על  בממשלה 
הסיבובים  את  "תגמרו  השיב  כשנתניהו  הביטחון. 
שלכם", חזר בנט בתגובה על המנטרה "איבדנו את 
ההרתעה", משפט עליו הסכימו השרים – בהקשר 

הקואליציוני דווקא. 
למרבה האירוניה מי שנחלץ לסייע לשחרור קשיי 
ישראל  התחבורה  שר  הוא  הממשלה  של  התנועה 
כץ, עד לפני שנה "השטן הקטן" של נתניהו – דמון 
רבות  רכבות  ושקד.  בנט  הגדול"  ל"שטן  רק  משני 
חלפו ובעיקר נתקעו בקו שבין תל אביב לירושלים, 
נגד  מאז שנתניהו השמיע את אותן אמירות קשות 
השבועית,  לישיבה  ועד  כץ  ישראל  התחבורה  שר 
שבמהלכה נחלץ כץ לסייע לראש הממשלה. שקד 
סיננה לעברו שהוא עושה זאת כמי שלוטש עיניים 
טען  עצמו,  כץ  ישראל  אולם  החוץ,  שר  לתפקיד 
השבוע שהאמירה לא הגיעה לאוזניו ומקורה בעוד 
על  ומתבססת   – למציאות  תואמת  שאינה  הדלפה 

הזיות חלומיות בסביבת הבית היהודי.
בעור  הנוכחי  מהשבוע  יוצא  עצמו  כץ  ישראל 
מהפכת  את  שמוביל  כבולדוזר  תדמיתו  שיניו. 
הכישלון  לנוכח  קשה  מכה  ספגה  התשתיות 
הבני-ברקים  )כץ(.  ישראל  ברכבת  המתמשך 
בנקמת  זאת  לתלות  יוכלו  שבינינו  והירושלמים 
מצא  לא  התחבורה  שמשרד  החרדים,  הנוסעים 
לתשתית  ולחברם  המפה  על  אותם  לשים  לנכון 
כפי  התחנות,  חשמול  לירושלים.  החדשה  הרכבת 
התכנון  פי  על  במכוון  נעצר  בשעתו,  כאן  שנחשף 
בתחנת סבידור מרכז, תחנה אחת בלבד לפני תחנת 
בני ברק. מי שלא רצה לראות את הנוסעים החרדים 
על  תקוע  כיום  עצמו  מוצא  החדשה,  הרכבת  על 

המסילה.

כניסת השב"כ
ההתגוששות  ואת  כאן  כבר  הבחירות  מערכת 
הזאת נראה מעתה ועד להכרזה הרשמית על המועד 
מלקחיים,  בתנועת  אחוזים  ובנט  שקד  שייקבע. 
כשאת ההתפרצות שלהם השבוע בישיבת הממשלה 
ניתן לייחס גם לקריאת התיגר של צעיר חברי הכנסת 
סמוטריץ',  בצלאל  תקומה',   – הלאומי  מ'האיחוד 
שהתנה את תמיכתו בחוק המאפשר לנשיא המדינה 
תנועה בלבד  יו"ר  על  להטיל את הקמת הממשלה 
)להלן: "חוק גדעון סער"( בנקיטת יד קשה בצירי 
התנועה ביהודה ושומרון. בניגוד לעמיתו להנהגת 
הנחשק  הג'וב  בקבלת  שמתמקד  היהודי  הבית 
והחמקמק, הרי שסמוטריץ' הצעיר מתמקד במהות: 
הפלסטינים  תנועת  חסימת  ההתיישבות,  בהרחבת 
אפוא  ניתן  מחבלים.  נגד  קשה  יד  ונקיטת  בצירים 
כניסתו  זמני  את  לקדם  מבקש  בנט  שבעוד  לומר 
לקריה בתל אביב כשהוא עטוף במאבטחי שב"כ, 
הרי שסמוטריץ' מצדו מבקש רק להקדים את זמני 

כניסת השב"כ לשכם ולרמאללה. 
בשבוע שכזה ניתן לשאול את חברי הכנסת מדגל 
ונמנעו  התורה ומש"ס מדוע לא נקטו בצעד דומה 
מלהבהיר לנתניהו בשיחות סגורות כי הם מתנים את 
העברת ציפור הנפש שלו )חוק גדעון סער( בציפור 
הנפש החרדית )חוק הגיוס( – שגם השבוע קורקעה 
בוועדה המיוחדת שבראשה עומד יו"ר הקואליציה 
ח"כ דודי אמסלם. דומה שגם חברי הכנסת החרדים 
לא  אך  בחירות,  מערכת  של  בעיצומה  מצויים 
שטרם   - המוניציפאלית  אלא  העתידית  הארצית 
להם  לומר  הראוי  מן  החרדית.  בגזרה  הסתיימה 
לשחק  הפסיקו  סמוטריצ'ים.  תהיו  שכזה:  בשבוע 
במועדי קבלת הג'ובים והתפקידים והתמקדו בזמני 

כניסת בחורי הישיבות לבקו"ם.
החרדים  הכנסת  חברי  מעדיפים  לעכשיו  נכון 
להיות ישראל כצים ולגונן כמעט בכל במה על ראש 
באה  כץ-נתניהו  יחסי  של  האסוציאציה  הממשלה. 
להפוך  יכול  אתמול  של  שהמחוסל  ללמד  כדי  גם 
שנואי  ושקד,  בנט  של  בהקשר  היום.  של  למגונן 
לתקון.  יוכל  לא  שהמעוות  נראה  ונפשה,  נפשו 
בקדנציה הבאה נתניהו יעשה הכל כדי שבנט ושקד 
לא יכהנו, ולא רק במשרדי הביטחון והמשפטים – 

אלא בתפקיד מיניסטריאלי כלשהו.
שמתמחה  חובב  שחמטאי  הליכוד,  משרי  אחד 
הסביר  נתניהו,  של  השח-מט  מהלכי  בזיהוי 
השבוע שגם הקרבות בין החרדים - שביבי מעצים 
בהתנהלותו כשהוא מקפיד להפריד בין גפני ודרעי 
לליצמן ופרוש - הם חלק ממשחק צופה פני עתיד 
לגדר.  מחוץ  אל  היהודי  הבית  הוצאת  שמטרתו 
במשך למעלה משלוש שנים מזהה נתניהו ציר בלתי 
שולחן  סביב  שיושב  חמד  צמד  בין  לניתוק  ניתן 

הבייס החרדי

סמוטריץ' דורש 
להקדים את זמני 
כניסת השב"כ 
לרמאללה כתנאי 
לתמיכתו בחוק גדעון 
סער. לח"כים החרדים 
ראוי שייאמר: תהיו 
סמוטריצ'ים. הפסיקו 
לשחק במועדי קבלת 
הג'ובים והתמקדו 
בזמני כניסת בחורי 
הישיבות לבקו"ם

תהיו 
סמוטריצ'ים. 
ח"כ סמוטריץ'. 
צילום: 
איתן פולד

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ממשלתו – בנט וליצמן.
בנט שם את מבטחו ביו"ר אגודת ישראל, מתוך 
ויהדות התורה לא יצטרפו לממשלת  הנחה שש"ס 
ויותירו את ליצמן בדד באופוזיציה.  נתניהו הבאה 
בשיחה שקיימתי עמו באמצע הקדנציה העריך בנט 
העל  משימת  ונותרה  הייתה  מהממשלה  שהוצאתו 
ליצמנית,  מגן  חומת  סביבו  בנה  בנט  נתניהו.  של 
בעבר,  כאן  בין השאר  ליצמן מצדו הבהיר,  כאשר 
כי גם בממשלה עתידית הוא לא יותיר מאחור את 
חברו נפתלי בנט. בכך הפך סגן שר הבריאות ל'בייס 

החרדי' של הבית היהודי.
עד לבחירות  נכונה  הייתה  הנחת העבודה הזאת 
נגררו  פעם  אחר  פעם  האחרונות.  המוניציפאליות 
ה'מועצת'  שקבעה  הקו  אחרי  התורה  ודגל  ש"ס 
עידן  היה שבעת החדשה שאחרי  ודומה  החסידית 
זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  ומרן  יוסף  הגר"ע  מרן 
התורה  ודגל  ש"ס  כאשר  המגמה,  מתעצמת  רק 
שה'מועצת'  בשעה  שמאלה  לפנות  מסוגלות  אינן 
האגודאית מאותתת ימינה. המוסכמה הזאת נשברה 
שנמשכת  לרשויות  הבחירות  במערכת  לרסיסים 
וש"ס  דגל  הקולות.  ספירת  בתום  גם  עוזה  במלוא 
נגד  מיליטנטית  עמדה  להביע  עוד  חוששות  לא 
העמדה החסידית, ובכל קונסטלציה פוליטית שבה 
ליצמן יבקש להיצמד לבנט – הם יציעו לו להתכבד 
בתעתיק  מבפנים,  ולא  מבחוץ  לבדו,  זאת  לעשות 

זהה לתפקיד שהם מייעדים לנציגיו ברשויות.
לטווח  נתניהו  את  משרת  אפוא  החרדי  הפילוג 
שממריא  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  אם  הארוך. 
מדורי  לכותרות  )בהתאם  למאה  מאפס  בסקרים 
יותר לומר: ממינוס למאה( ירוץ עד  הכלכלה נכון 
הסוף עצמאית ויקפיד לכשיפתח את פיו, להשמיע 
ב-92'  ורבין  ב-99'  ברק  סטייל   - ימניות  עמדות 
ממחנה  מנדטים  כמה  להעביר  עשוי  עוד  הוא   –
ולמרות  כולנו.  של  חשבונה  על  בעיקר  למחנה, 
להרוויח  רק  עשוי  עוד  נתניהו  הצפויה  הזליגה 
וזאת אם טעויות בסגנון הרצת רשימות  מהמהלך, 
ימניות גבוליות לא יחזרו על עצמן. בתרחיש שכזה 
יגיע השמאל הישראלי לקו הגמר עם שלוש מפלגות 

שכל אחת מהן מתנדנדת על עשרה וקצת מנדטים, 
כאשר מולן יתייצב הליכוד של נתניהו כשהוא נוגע 

ברף השלושים. ליכוד אחד גדול מול כל השמאל. 
בסיטואציה מהסוג הזה, נתניהו יצטרך רק לחבור 
קואליציה  להרכיב  כדי  השמאל  מרשימות  לאחת 
ליצמן  ההגנה  שר  )סגן(  וגם  היהודי,  הבית  נטולת 
ושלושת המנדטים של אגודה, בתרחיש האופטימי, 
יוכלו להושיע את האח הסרוג. בנט עוד עשוי  לא 
למצוא עצמו מחוץ לגדר, דרך סדק מיוחד שייפתח 
כמו  החרדים,  הלוחמים  בחסות  הוצאתו  לצורך 

בחומת היישוב בית אל.

צהוב משנאה
אחד  את  חוו  יהודה  נצח  החרדי  הגדוד  לוחמי 
רק  ולא   – הגדוד  בתולדות  הקשים  מהשבועות 
בגלל מטח היריות והאבנים מצד הפורעים הערבים. 
העלומים  הקולות  את  שמעו  בגדוד  החיילים 
בתקשורת, בין השאר בתחנה הצבאית, של קצינים 
ההתמודדות  על  ביקורת  שמתחו  מרכז  בפיקוד 
שבו  שבוע  היה  זה  הגדוד.  חיילי  של  המבצעית 
החיבוק החרדי למשפחות הפצועים היה חזק יותר 
תדע  הפיקוד.  בצמרת  קצינים  מצד  לו  שזכו  מזה 
מפקדים  בידי  ילדיה  את  שמסרה  חרדית  אם  כל 

שעלולים לגנות את בניה, במקום לגונן עליהם. 
הקרה  הכתף  על  רבות  דובר  היום  עד  אם 
הרי  ממשפחותיהם,  החרדים  החיילים  שמקבלים 
שאחרי השבוע הזה, אפשר בהחלט לדבר על הגב 
הפיקוד  מכיוון  דווקא  יהודה  נצח  לחיילי  שהופנה 
הקצינים  מתוכו.  אחדים  אך  כולו  לא   - הצה"לי 
האמיצים בחרו להסתתר מאחורי גבם של עיתונאים 
של  התדמית  את  שסדקו  מורעלים  חיצים  ולשגר 
כמה  עם  הכואב  בשיח  קרבי.  ככוח  החרדי  הגדוד 
הנגמ"ש  בתוך  הירי  כי  ניכר  המשפחות,  מבני 
האבנים  מהשלכת  יותר  הרבה  בהם  פגע  הצה"לי 
בתוך הבית החרדי. טוב שצמרת צה"ל מצאה לנכון 
על  היו  לא  המכוערות  שהרמיזות  ולהבהיר  לחזק 

דעתה, אך מה חבל שהדברים לא נעשו שעה אחת 
קודם.

חרדיות  משפחות  שבו  עגום  בשבוע  דווקא 
מצטרפות למשפחת השכול הצה"לית, בחר לו בוגר 
במחנה שחרף נפשו במערכות )עיתונות( ישראל - 
כך  חרדית.  אנטי  אמירה  עם  נוסף  סרטון  להפיץ 
אפוד  עם  המחנה  בשול  שנתקע  פוליטיקאי  נראה 

זוהר. 
תמונה  שבו  וירטואלי  בעולם 
מי  נמצא  מילים,  אלף  שווה  אחת 
שערך את ההשוואה שמדברת בעד 
עצמה. מצידה האחד של התמונה 
לגופו  העוטה  לפיד  יאיר  נראה 
אפוד צהוב על רקע בתי השכונה 
מן  מתגורר.  הוא  שבה  היוקרתית 
הצד השני נראים חובשי האפודים 
עוד  המחלצים  החרדים  הצהובים 
מופע  בעוד  בוער,  מרכב  נפגע 
הנהנית  הרואית  התנדבות  של 
מקונצנזוס ישראלי - למעט חוסר 
מד"א,  ארגון  מצד  משווע  פרגון 
בסכסוך דמים מיותר ששווה טור 

בפני עצמו.
הצלחה  ללא  מנסה  לפיד 
שלו  הנפל  קדנציית  את  להשכיח 
כשר אוצר, שבמהלכה כמעט ולא 
הצליח להעביר מהלך כלכלי אחד 
של  הכותרת  מגולת  לשמו.  ראוי 
בנושא  להנהיג  שביקש  המהפכה 
אפס,  מע"מ  חוק  בחקיקת  הדיור, 
המאופסת  הכותרת  רק  נותרה 

ששיקפה את הציון שקיבל שר האוצר על מהלכיו 
הכושלים.

הוגלה  שבה  הנוכחית  הקדנציה  מראשית  החל 
לברוח  כדי  הכל  עשה  לפיד  יאיר  האופוזיציה,  אל 
מזיהויו הכלכלי כשר אוצר. הוא התעופף ממדינה 

ושיגר  מדיה  בכל  והטיף  נאם  למדינה, 
ולשגרירים  מדינות  לראשי  נוזפים  מכתבים 

הבייס החרדי

בשבוע עגום שבו 
משפחות חרדיות 

מצטרפות למשפחת 
השכול הצה"לית 

הפיץ בוגר במחנה 
שחרף נפשו במערכות 

)עיתונות( ישראל - 
עוד סרטון הסתה. 

כך נראה פוליטיקאי 
שנתקע בשול המחנה 

עם אפוד זוהר 

ביטוח אזרחים. שר האוצר משה כחלון וסגנו יצחק כהן
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אם   – הוראות  ממנו  לקבל  התחילו  הם  כביכול 
שלפיד  שחוקה  לשון  אמרת  באותה  להשתמש 
שהשמיע  לפיד  הדגול  המדינאי  בגפני.  בשעתו  הטיח 
היחסים  בגזרת  גם  מתונים  קולות  הנוכחית  בקדנציה 
שזיהה  מאולף  חתול  כמו  השבוע  נראה  החרדים,  עם 

עכבר. כמה חבל.

משחקי חברה
בתמיהה  השבוע  נשאל  תם",  רבינו  שעון  זה  "מה 
מערכת  אנשי  ידי  על  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
שנתבקש  האשקלוני  השר  סגן  העיתונות'.  את  'פגוש 
הבהיר  אילן,  בנווה  המרוחק  לאולפן  במוצ"ש  להגיע 
המאחר  תם,  רבינו  בשעון  תלוי  שהכל  למזמינים 
להוציא את השבת, ומצא עצמו על הדרך מרביץ תורה 
שבתות  שעושים  אילן  מנווה  בחברים  שמים  ויראת 

כחול.
ברעננות של מי שהשלים בשנת השבת חמשוש 
נטול שעות שינה, עלה סגן שר 
הכביש  על  כהן  יצחק  האוצר 
המהיר שמוביל לאולפן 'פגוש 
שהבדיל  אחרי  העיתונות'  את 
ונתקיים  חסידים.  כמנהג 
״המאחרים  שנאמר:  מה  בו 
וממהרים  השבת  מן  לצאת 
שסוגר  כמי  )לאולפן(.  לבוא״ 
שנות  של  שלישית  קדנציה 
כהן  האוצר,  במשרד  שובע 
הקדנציה  בשלהי  עצמו  מוצא 
שמו  על  להילחם  שנאלץ  כמי 
הטוב – של המשרד, של השר 

וגם שלו.
של  הכלכלית  המחאה 
מתרחשת  הנוכחי  הסבב 
השר  סגן  של  האחורית  בחצר 
דגלה  על  חרטה  שמפלגתו 
אלא  ל'שקופים'.  הסיוע  את 
בשעה  האירוניה,  שלמרבה 
מוכשר  חרדי  שבחורצ'יק 
אלרוב,  איציק  בשם  ואמיץ 
ולשכת  הקוטג'  מחאת  בוגר 
ליו"ר  יועץ  וכיום  דרעי  השר 
קולו  את  השמיע  העבודה, 

מעל כל במה, הרי שהש"סניקים בחרו לשמור על זכות 
השתיקה. 

המשמרת  שבשלהי  השר,  סגן  את  שאלתי  זה,  איך 
שמתיימרת להיות החברתית ביותר באוצר מזה שנים, 

אנו רואים עליית מחירים חסרת תקדים.
על  נדבר  "בוא  כהן,  השיב  לכותרות",  תאמין  "אל 
העובדות. מתחילת הקדנציה ועד היום, במשך כמעט 
קרה.  ההיפך  מחירים.  עליית  הייתה  לא  שנים  ארבע 
החשמל  הדלק,  ירד.  המחיר  קודמות  לשנים  יחסית 
הסעיף  בזכות  גם  קרה  זה  משמעותית.  הוזלו  והמים 
שדרעי הכניס בהסכם הקואליציוני לגבי הורדת מחירי 
החשמל והמים. אני שומע את הקולות הפופוליסטיים 
לשבת  צריך  סיסמאות.  להפריח  חכמה  לא  זו  אבל 
ולקרוא את הנתונים. יש ירידה של בין 13 ל-20 אחוזים 

מתחילת הקדנציה, בין השנים 2013 ועד 2018".
־מה שהיה היה, אבל אי אפשר להתעלם מכך שהמג
־מה של המשק כיום היא העלאת מחירים. זה קורה במ

שמרת של שר אוצר חברתי שקנה את עולמו בהוזלת 
השקופים.  את  לייצג  כדי  שבא  סגנו  ושל  הסלולר 
האחריות היא שלכם והציבור שואל את עצמו, מי הזיז 

את מחירי הגבינה שלו?
רק לא ביחד בבקשה   - וגם הבשר  "מחירי הגבינה 
בביטול  אגרסיבית  בצורה  ומטופלים  טופלו  הם  גם   -
המדדים  כל  מקביל.  לייבוא  השוק  ופתיחת  מכסים 
האחרונות  השנים  שבשלוש  מלמדים  המקצועיים 
מנסות  מהחברות  שחלק  נכון  זה  ירדו.  המחירים 
גם  מכך.  מתעלמים  לא  ואנחנו  מחירים  להעלות 
וללמוד לתגמל את  עיניים  הציבור אגב, צריך לפקוח 
החברות שמוזילות מחירים. אם תנובה רוצה להעלות 

מחיר של גבינה צהובה - יש היום גבינה מיובאת יותר 
לא  לדוגמה  שטראוס  חברת  למהדרין.  כשרה  זולה, 
ניסוי  בלון  ומפריחה  באה  כשחברה  מחירים.  העלתה 
של העלאת מחיר, הציבור צריך לומר את דברו ולגרום 
לחברות האחרות ולרשתות השיווק לחשוש מהעלאת 

המחיר".
איפה  אבל  אחריות  לגלות  מהציבור  לדרוש  קל 

־האחריות שלכם? הרי את כספי המיסים שנצברו שפ
ואייפונים בעלות  כתם על הורדת מכסים של מסכים 
של מאות מיליונים, וכשהכסף מתבזבז על שעשועים, 

מה הפלא שמוצרי הבסיס עולים? 
הורדנו  משמעותי.  ולא  קטן  רכיב  הם  "המסכים 
ובמרכזם  משמעותיים  הכי  התחומים  בכל  מכסים 
ביגוד ומוצרי תינוקות. גם הניסיון של כמה מהחברות 
והורדה,  התייצבות  של  שנים  אחרי  מחירים  להעלות 
הריבית  את  העלה  ישראל  שבנק  מכך  בעיקר  נובע 
ולא מהורדת המכסים. זה התניע תחושה של העלאה 

לנצל  מנסות  מהחברות  חלק  אמיתי.  בסיס  שום  בלי 
להן  שגם  ולומר  כנים  להיות  וצריך  ההזדמנות  את 
משמעותית  עלה  במשק  הממוצע  השכר  טענות.  יש 
המינימום  שכר  להעלאת  ההבטחה  את  וקיימנו 
בתוספת משמעותית מאוד של כאלף שקלים בחודש, 
שמשליכה נטו על ציבור השקופים. היצרנים אומרים: 
מחירים  להעלות  ננסה  אז  עלה  המינימום  שכר  אם 
ואנחנו אומרים, אתם מרוויחים מספיק, אל תעשו את 
כך  שאכן  לדאוג  כלים  לנו  יש  האזרח.  חשבון  על  זה 
על  מכסים  הורדנו  בהם.  להשתמש  ובכוונתנו  יהיה 
ייבוא ונרחיב את זה עוד יותר אם היצרנים המקומיים 

ינסו להעלות מחירים".
אפשר לומר שאתה 'הישראלי היפה' של ש"ס. אתה 
נתפס כסגן שר אוצר מקצועי ומוערך שמקפיד לדבר 
על צרכי החברה הישראלית כולה, אבל איפשהו דומה 
שממנו  החרדי",  "הבייס  צרכי  נשכחו  קצת  שבדרך 

־באת. הוזלת המכסים על מסכי ענק היא דוגמה מש
ולא  הישראלי  האזרח  לצרכי  דאגה  של  למגמה  קפת 

החרדי...
המכס  הוזלת  של  הספציפי  שהרכיב  להיות  "יכול 
אבל  החרדי,  האזרח  את  מעניין  פחות  מסכים  על 
שנוגע  מה  בכל  בפרט  מאוד.  לו  רלוונטי  השאר  כל 
להוזלת הביגוד ומוצרי ילדים ותינוקות שאלה רכיבים 
ירידה  יש  ושם  החרדי  הבית  במשק  מאוד  חשובים 
דרסטית, לעיתים של עשרות אחוזים. גם הוזלת מחירי 
לכל  נוגעת   – והמים  החשמל  הציבורית,  התחבורה 
אזרח חרדי. אני לא מתבייש בזה שאני סגן שר אוצר 
של  הצרכים  גם  אבל  ישראל,  לכלל  שדואג  מש"ס 
מציע  אני  מעיניי.  נעלמים  לא  ומשפחתו  ישראל  רבי 

קונים  מה  ולראות  עיניים  לפקוח  החרדי  לציבור  גם 
חכם  הישראלי  הצרכני  הציבור  השוטפות.  ברכישות 
שהם  מאוד  טובה  באיכות  מוצרים  לקנות  יכול  והוא 
היה  אגב,  החרדי  הציבור  אחוזים.  בעשרות  זולים 
הראשון שזיהה זאת והבין שהמותג היקר יותר – הוא 

לא בהכרח גם טוב יותר".
שכו הורביץ  יגאל  המנוח  האוצר  לשר  ־בניגוד 

הנוכחית  לי", את כחלון של הקדנציה  אין  "יגאל  נה 
שהבזבוזים  רושם  עושה  לי".  יש  "משה,  לכנות  ניתן 
של הקדנציה הנוכחית עומדים להתנקם בכולנו, תרתי 

משמע, בקדנציה הבאה...
"על איזה בזבוזים אתה מדבר? וכי רפורמת הסיעוד 
לניצולי  סיוע  בזבוז?  זה  ילד  לכל  בזבוז? חסכון  היא 
שואה זה בזבוז? תוספת חצי מיליארד לסל התרופות 
הייתה  שלא  חברתית  קואליציה  פה  יש  בזבוז?  זה 
כשקרנות  בזבוז:  זה  מה  לך  אגיד  אני  מעולם.  כמוה 
עליהם  אחראי  היה  שהמערך  העובדים  של  הפנסיה 

התרסקו בגלל שוד של מי שהיה ממונה עליהם משחר 
ההיסטוריה – זה בזבוז. אני מציע לכל הפופוליסטים 
הגירעון  את  מוסר.  לנו  להטיף  שיפסיקו  מהעבודה 
הפנסיה  קרנות  שוד  בגלל  שקלים  מיליארד   130 של 
היום.  עד  גבו  על  סוחב  ישראל  עם  שלהם,  במשמרת 
המדינה  במשאבי  משתמשים  זאת,  לעומת  אנחנו 
לאוכלוסיות  אותם  מייעדים  גם  ולראשונה  בתבונה 

שממשלות המערך לא ספרו".
בחזית  מתייצבת  לא  השקופים  שתנועת  זה  איך 
המאבק החברתי? האפוד הצהוב לא הולם את הסטייל 

של החליפה והעניבה?
"אתה מדבר עם איש ש"ס וברגע זה אתה פוגש אותי 
עבודה.  יום  באמצע  מופשלים  ושרוולים  חולצה  עם 
מיליארד  לקחנו  שבו  הקואליציוני  ההסכם  את  תקרא 
איזו  תראה  והחשמל.  הדלק  מחירי  להורדת  שקל 
מהפכה השר דרעי עשה בהעברת תקציבים לפריפריה, 
לרשויות  חלוקתי  צדק  של  ובהשמה  ולגליל  לנגב 
במשרד הפנים. יש לנו בעיה אחת, אנחנו לא מדברים 
איך.  ועוד  יש   - עשייה  אבל  מספיק,  זאת  ומדבררים 
על עשייה אחת שלא הצלחתי ליישם אני מצטער ואני 

מתכוון לביטוח אברכים שכידוע מעוכב ולא בגללי".
לנוכח  אזרחים  ביטוח  על  לדבר  כדי  התיישבנו 
עליות המחירים אבל כשאתה מגיע לביטוח האברכים 

־שחוזר על עצמו בכל שיחה, זהו אות וסימן לכך שצ
ריך לסיים את הראיון.

שיחה  ובכל  הבא  בראיון  גם  ממני  זה  את  "תשמע 
שאערוך. לא אנוח ולא אשקוט עד שהעוול הזה שזועק 
לשמים יתוקן. זו השליחות שלי – ולא אפסיק להתריע 

עד שהיא תושלם".

האחריות היא של 
משרד האוצר והציבור 
שואל את עצמו 
מי הזיז את מחירי 
הגבינה שלו?

"מחירי הגבינה וגם 
הבשר בסדר גמור – 
רק לא ביחד בבקשה. 
בשלוש השנים 
האחרונות המחירים 
ירדו"

אפודי המתנדבים החרדים זוהרים יותר. מחאת האפודים הצהובים
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בלי אומר ובלי דברים: 
בני גנץ הופך למנייה רותחת

הוא עוד לא התבטא באף סוגיה שעל סדר היום, אבל זה לא מפריע לישראלים לנהור למפלגתו החדשה של בני גנץ • סקרים בחנו: כמה יקבל בריצה נפרדת וכמה 
עם יש עתיד? • וגם: מה מצב המפלגות החרדיות, האם לשמאל יש סיכוי לחזור לשלטון ומה אנחנו חושבים על שר הביטחון נתניהו ועל שר האוצר כחלון?

ישראל פריי

בולט  פוליטי  לשחקן  להפוך  עשוי  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל 
במערכת הבחירות הקרובה עד כדי הפיכה ל"שובר שוויון" בין 
'המהדורה  עבור  שבוצע  מסקר  עולה  כך  והשמאל,  הימין  גוש 
המרכזית' של חברת החדשות. הסקר החדש מחזק את הערכות 
גנץ  של  שתיקתו  נוכח  שבעתיים  בולט  והנתון  המוקדמות, 
דעתו  את  חיווה  ולא  כמעט  המבטיח  שהפוליטיקאי  והעובדה 

בנושאים העומדים על הפרק.
נשאלו  בראשונה  וריאציות.  נבחנו שתי  בסקר שפורסם השבוע 
המפלגות  ובין  היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  "אם  הנסקרים 
הייתה מתמודדת מפלגה חדשה בראשות בני גנץ ושאר המפלגות 
היו נשארות כמו שהן עבור איזו רשימה היית מצביע?", על כך 

התקבלה התוצאה הבאה:
 16  – גנץ  בני  של  החדשה  רשימתו  מנדטים,   28  – הליכוד 
 12  – המשותפת  הרשימה  מנדטים,   13  – עתיד  יש  מנדטים, 
מנדטים, המחנה הציוני – 10 מנדטים, הבית היהודי – 9 מנדטים, 
יהדות התורה – 7 מנדטים, ישראל ביתנו – 6 מנדטים, כולנו – 5 
מנדטים, רשימתה החדשה של אורלי לוי אבקסיס – 5 מנדטים, 

ש"ס – 5 מנדטים ומר"צ – 5 מנדטים.
באופציה הנוספת, נשאלו הנסקרים "אם הבחירות היו מתקיימות 
המפלגות  ושאר  עתיד"  "יש  למפלגת  יצטרף  גנץ  ובני  היום, 
מצביע?",  היית  רשימה  איזו  עבור  שהן,  כמו  נשארות  היו 
בקונסטלציה פוליטית כזאת, הרי שמצד אחד לפיד וגנץ מאבדים 
מכוחם 3 מנדטים, פחות מריצה נפרדת, אך יחד הם מהווים איום 

ממשי על מפלגת השלטון 'הליכוד', להלן התוצאה המלאה:
הרשימה  מנדטים,   26  – עתיד-גנץ  יש  מנדטים,   29  – הליכוד 
הבית  מנדטים,   10  – הציוני  מנדטים, המחנה   12  – המשותפת 
7 מנדטים, ישראל ביתנו  9 מנדטים, יהדות התורה –  היהודי – 
אורלי  של  החדשה  מפלגתה  מנדטים,   5  – כולנו  מנדטים,   7  –
לוי אבקסיס – 5 מנדטים, מר"צ – 5 מנדטים וש"ס – 5 מנדטים.
מינה  ד"ר  של   iPanel בשיתוף  מדגם  מכון  ע"י  נערך  הסקר 
כלל  של  מייצג  במדגם  מרואיינים   533 בקרב  גבע  ומנו  צמח 
האוכלוסייה בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית 

בסקר +4.3%

מפגש חשאי, חתימות אצל עו"ד 
ופרשנות מעורפלת

בשבוע שעבר פורסמה תמונה של בני גנץ ויאיר לפיד בפגישה 
משותפת, והמערכת הפוליטית נכנסה לתזזית. על פי הדיווחים, 
לפיד מחזר בנמרצות אחרי גנץ, ואף מעמיד לו "דד ליין" להשבת 
תשובה בדבר כוונותיו. יו"ר 'יש עתיד' אמנם נמצא במקום סביר 
הפוליטית  הקריירה  את  הוא  לראות  ציפה  כך  לא  אך  בסקרים, 
מצליח  לא  שהוא  יום  כל  מבחינתו,  שנותיו.  במיטב  פנה  אליה 
לתפוס את שרביט המנצח הראשי על המקהלה הפוליטית הוא 
לגובה  לנסוק  הספיק  בהן  קדנציות  שתי  לאחר  מבוזבז.  יום 
כשותף בכיר בממשלה ולצנוח אל שממון האופוזיציה – בני גנץ 

הוא האיש שמסוגל להעניק לו את פריצת הדרך.
שהנפיק  סאטירי  סרטון  על  עתיד'  'יש  יו"ר  הגיב  השבוע  אגב, 

לפני שבועיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, בסרטון משלו עם 
סופגניות.  לקניית  בתור  הממתין  האיש  את  שגילם  שחקן  אותו 
מהישגי  שמתפעל  האזרח  דמות  את  גילם  הוא  נתניהו  אצל 
מגודל  שמתוסכל  האזרח  את  גילם  הוא  לפיד  אצל  הממשלה, 
לפיד  הצליח  אחד  בדבר  אך  בפניו,  שמפורטים  המחדלים 
בעוד  אנטגוניזם.  לעורר  נתניהו:  על  מובהק  באופן  להתעלות 
"גורם  על שהוא  נתניהו האשמות  על  טופל  הוא  בתוך הסרטון 
בסיום הסרטון  את השני",  לשנוא אחד  הזאת  במדינה  לאנשים 

הוא מעיר כי "שכחתי לדבר על הכניעה לחרדים".
ברורה,  לא  פוליטית  לחידה  לכרגע,  נכון  נחשב,  עצמו  גנץ 
ללא  מגיע   - בסקרים  המשתקף   - הגדול  הציבורי  וכוחו  מאחר 
שהוא הכריז כלל רשמית על התמודדות ולא ברור מה עמדותיו. 
המצדדים בו טוענים כי הילתו הצבאית, דמותו הכריזמטית ויפי 
תארו, יספיקו לו בכדי לממש את ההבטחה הגלומה בו ולהביא 
הישג מרשים בקלפי, ואילו דורשי רעתו טוענים כי ההילה שכעת 
תקשורתית- אש  טבילת  שיעבור  ברגע  תתפוגג  גנץ  את  עוטה 

פוליטית ראשונה.
החידה הגדולה יותר נעוצה בסוגיה: האם גנץ הוא הוא המושיע 
ליושנה  של השמאל, האיש שמסוגל להחזיר את עטרת מפא"י 
או שמא הוא בכלל תוצרת מרכז-ימין. גנץ אמנם מגיע ממשפחה 
יוסי ורטר,  ומחוגים של מפלגת 'העבודה' אך לדברי העיתונאי 
הימני  לצד  יותר  יכוונו  הצהרותיו  כי  טען  פנימיות  בשיחות 
בציבור  הרוחות  הלך  את  בוחנים  אם  הגיוני  מהלך  המפה,  של 

הישראלי.
מסמכי  על  מייסדים   130 החתמת  באחרונה  סיים  עצמו  גנץ 
הקמת מפלגתו החדשה, החתמה שנעשתה בחשאיות מוחלטת, 
עתה  לעת  והופקדו  המפלגות  לרשם  הוגשו  טרם  כשהחתימות 
במשרד של עורך דין תל אביבי. ביטוי לחשאיות שעוטפת של 
ביטאה  יוצרת,  שהיא  הגדול  הבאזז  לעומת  החדשה  הרשימה 
נכון שעוד מוקדם, אבל  העיתונאית מורן אזולאי במילים: "זה 
להיבחר  קליש-רותם.  שיטת  את  ויאמץ  מאמץ  גנץ  שבני  נראה 

בלי לדבר".

'מר ביטחון' לא תופס, כחלון מאכזב
הממשלה  ראש  כי  הערכה  רווחת  פוליטיים,  פרשנים  בקרב 
בנימין נתניהו "גילה את עצמו מחדש" ונשבה בקסמי תפקיד שר 
הביטחון, אותו לקח לעצמו עם התפטרותו של אביגדור ליברמן. 
להצטלם  נהנה  ובעיקר,  חיילים  עם  משוחח  לשטח,  יורד  הוא 
עם מפקדים וחיילים במה שמחזק לו את הילת "שומר ביטחון 

ישראל", אותה הוא מנסה לטפח.
בסקר נבחנה מידת שביעות הרצון של אזרחי ישראל מתפקודו 
של שר הביטחון החדש נתניהו, על כך התקבלה התוצאה הבאה: 
מאד מרוצה – 7%, די מרוצה – 26%, די לא מרוצה – 25%, מאד 

לא מרוצה – 33%. בחישוב כולל מתקבלת תמונת מצב עגומה 
עבור נתניהו: בסך הכל 33% מרוצים )ברמות שונות( מתפקודו, 
ו-58% )בדרגות שונות( לא מרוצים מתפקודו כשר ביטחון. יתר 

הנסקרים השיבו לא יודע.
של  הבלהות  חלום  היא  ומתפתחת  ההולכת  החברתית  המחאה 
שר האוצר. מי שעזב את הליכוד ונבחר על ה'טיקט' החברתי עם 
רקורד של מוריד מחירי הסלולר, ניצב רגע לפני מערכת בחירות 
עם מחאה המעמידה את פעולותיו כשר אוצר באור לא מחמיא, 
כלכליים  נתונים  לשלל  מצטרפות  הצפויות  המחירים  כשעליות 

לא מחמיאים כמו מחירי הדיור ומצב הגירעון.
בסקר נבחנה מידת שביעות הרצון של אזרחי ישראל מתפקודו 
של שר האוצר משה כחלון, להלן התוצאה: מאד מרוצה – 6%, 
די מרוצה – 24%, די לא מרוצה – 35%, מאד לא מרוצה – 25%. 
בסך הכל עולה כי 30% בלבד )בדרגות שונות( מרוצים מתפקודו 
יתר  מרוצים.  שלא  שונות(  )בדרגות   60% לעומת  כחלון  של 

הנסקרים השיבו לא יודע.

גבאי עם בקושי מניין
נוסף שהסקר משקף הוא מצבה העגום של מפלגת  נתון חשוב 
מתיימרת  בקושי  כבר  כיום  בית,  בעלת  פעם  הציוני',  'המחנה 
גבאי  אבי  חדש  היחסית  היו"ר  שלטונית.  אלטרנטיבה  להיות 
השטח,  את  לחרוש  הציבורי,  בשיח  להשתלב  דרך  בכל  מנסה 
לחרוך את הרשתות החברתיות ולהציג אלטרנטיבה ראויה, אך 
לפחות על פי הסקרים – הנוכחיים מעניקים לה עשרה מנדטים 

בלבד - נראה כי הדברים לא עולים בידו.
גורמים  של  עלומים  ותדרוכים  לחשושים  תקופת  לאחר 
מפלגתיים, השבוע עלה חבר כנסת מתוך סיעתו להתקפה ישירה, 
בה ערער על מנהיגותו וקרא לחילופיו של גבאי במנהיג חדש. 
מבין  "הייתי  יונה:  יוסי  הכנסת  חבר  אמר  שבוע  בסוף  באירוע 
התומכים של אבי גבאי ועמדתי לצדו מהתחלה. הוא היה מעין 

תקווה חדשה. אישית אני מאוד מאוכזב מאבי גבאי".
אותנו  מביא  לא  הוא  בו,  שתמכתי  מצטער  "אני  הוסיף:  יונה 
למקום שרצינו. כולנו אחראים אבל הוא עדיין המפקד, המנהיג, 
הפציר  יונה  הנכון".  המנהיג  לא  והוא  המרכזי,  האחראי  הוא 
בגבאי לפרוש מראשות המפלגה, כשהוא ממליץ לו "לשים את 
פי  על  נתניהו.  את  ולהביס  להנהיג  יכול  מי  ולחשוב  בצד  האגו 
גבאי. הוא מוביל אותנו לתהום, אני  זה לא אבי  מצב הסקרים, 
הנכון  הבן אדם  לא  הוא  הייתה טעות.  זו  בו,  על הבחירה  מצר 

להוביל את המפלגה".

 הג'וקר של הבחירות, בני גנץ. צילום: דובר צה"ל 

יחסי שנאה-כניעה. מתוך הסרטון של יאיר לפיד 

 נתניהו עם חיילי 'מגן צפוני' בשבוע שעבר. 
זווית צילום מומלצת 

אבי גבאי "קורע" השבוע את מחירי החשמל 
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אחרי הפיגועים, הממשלה מפגינה נגד עצמה

האם יצומצם מספר 
התיבות בעיר?

הידרדרות המצב הביטחוני הביאה למבוכה פוליטית: שרים וח"כים מ'הליכוד' בהפגנה נגד הממשלה, בנט ושקד התעמתו עם נתניהו בקבינט ויוסי דגן תקף 
את ציפי לבני • ובינתיים, מערכת הביטחון הורסת בתי מחבלים ומכתב ניחומים מרגש לאמו של החייל החרדי

ראש העיר פנה להנהלת הדואר, הביע התנגדות ומחפש פתרונות 
לבטל את תכנית צמצום התיבות האדומות ברחבי העיר

מאת: אוריאל צייטלין

בישראל,  והציבורית  הפוליטית  המערכת  על  עבר  סוער  שבוע 
לאחר סדרת פיגועים רצחנית בבנימין, בה קיפחו את חייהם שני 
הממשלה  נגד  מחאות  ימים:  שלשה  בן  ויילוד  חרדיים  חיילים 
עימותים  בתי מחבלים,  הריסת  ביטחון בשטחים,  ליצור  בקריאה 
בין פוליטיקאים – נתניהו ובנט ראש בראש, ביקורי אמנים אצל 
הפצועים וקריאות נרגשות של הפצועים עצמם על האמונה העזה 

שחדורה בהם.
נגד  למחאה  בכלל  ואזרחים  יו"ש  תושבי  יצאו  ראשון,  ביום 
דרישה  הביעו  בהפגנה  הטרור.  מול  ידה  אוזלת  על  הממשלה 
אירועי  נוכח  ושומרון,  ביהודה  הביטחון  את  לייצב  מהמשלה 
ודורשים  בטונדות  מאחורי  להסתתר  רוצים  לא  "אנחנו  הטרור: 
על  לצה"ל  להורות  מהממשלה  דורשים  המחסומים.  את  להחזיר 
פעולות תגמול נגד מי שעומד מאחורי הטרור. דורשים מהממשלה 
לצאת למבצע חומת מגן חדש ולהחזיר את הביטחון", דרש יוסי 

דגן, ראש המועצה האזורית שומרון.
ההפגנה הזו, ללא ספק הפנתה ביקורת עזה 
כלפי הממשלה על עצם העובדה כי תושבי 
לטרור  יעד  הפכו  המועדים,  האזורים 
רצחני. אולם האירוניה חגגה בעצרת: בעת 
הגיעו  ממשלה,  נגד  הפגינו  שהמפגינים 
לנאום שרי הממשלה בעצמם, חברי קבינט 
וחברי כנסת. במקום נאמו רבים מהמשלה 
כמו השרים בנט, איילת שקד, אורי אריאל, 

אלי כהן יואב גלנט וח"כ אורן חזן.
פוליטיקאים  ואף  הציבור  עיני  את  תפסה  ספק  ללא  הזו  הנקודה 
משרי  יותר  עצובה  בדיחה  "אין  כי  שאמר  לפיד  יאיר  כמו  רבים 
התריעו  והשב"כ  צה"ל  עצמם.  נגד  שמפגינים  וקבינט  ממשלה 
התלקחות.  בפני  עומד  שהשטח  ביטחוניים  בדיונים  ושוב  שוב 
במקום לצאת למהלך מדיני מעמדת כוח, במקום לנצל את התיאום 
היו  והשרים  כלום  עשה  לא  נתניהו  הטרור,  לדיכוי  הביטחוני 
עצמם  כך שהם  על  מוחים  הם  עכשיו  בהדלפות.  בעיקר  עסוקים 

הפקירו את הביטחון".
המחאה  הפגנת  לאחר 
הממשלה,  ישיבת  התקיימה 
והשרה  בנט  השר  תקפו  בה 
הממשלה  ראש  את  שקד 
הביטחוני.  המצב  בעקבות 
שקד אמרה כי תימנע בהצבעה 
מאחר שהשר נפתלי בנט צריך 
ביטחון.  כשר  לכהן  לדעתה 
הממשלה  ראש  את  עקץ  בנט 
ונתניהו  הביטחוני,  המצב  על 

ענה: "אתם עושים מעשה לא ראוי, שלא ייעשה. מערכת הביטחון 
מתפקדת בצורה מצוינת. שמענו כבר על האולטימטומים שלכם". 
הדיון המביך הזה נמשך עוד רבות כאשר ככל שהזמן עובר – רמת 

השיח יורדת.
עימות נוסף התפתח בישיבת ועדת חוץ וביטחון שהתכנסה לדיון 
על  ויכוח  במהלך  עפרה.  ביישוב 
הטיח  בהתנחלויות,  הבנייה  המשך 
יוסי דגן ביו"ר האופוזיציה ציפי לבני: 
"למה את מתנשאת? למה את שונאת 
לא  "אני  השיבה:  לבני  אותנו"?. 
שונאת, אני כועסת". דגן אמר בדיון כי 
התשובה לטרור היא עוד בנייה וחיזוק 
לדבריו  התנגדה  לבני  ההתיישבות. 
בביטחון,  מאוחדים  "אנחנו  ואמרה: 
אג'נדה  זה  לתוך  תכניסו  אל  אבל 

פוליטית. את צורכי הביטחון לא תקבעו".
קומות   4 בן  מבנה  שישי,  ביום  הרסו  צה"ל  לוחמי  כך,  ובתוך 
ממחנה  חמיד  אבו  יוסף  איסלאם  המחבל  משפחת  התגוררה  בו 
לוברסקי  רונן  דובדבן,  לוחם  את  שהרג  עמרי",  "אל  הפליטים 
2018. במהלך הפעילות התפתחו הפרות  26 במאי  ז"ל, בתאריך 
סדר אלימות בהן השתתפו עשרות פלסטינים שיידו אבנים לעבר 
גם  השתתפו  פעילות  באותה  לכוחותינו.  נפגעים  אין  הכוחות. 

לוחמי יחידת "דובדבן" )בה שירת לוברסקי ז"ל( אשר גם איתרו 
ולכדו את המחבל ב-13 ביוני 2018.

ביום שני נהרס מרתף וקומה ראשונה במבנה בו התגורר המחבל 
את  ביצע  נעאלוה  שוויכה.  בכפר  משפחתו  ובני  נעאלוה  אשרף 
לבנגרונד- קים  את  רצח  בו  ברקן  התעשייה  באזור  הירי  פיגוע 

 .2018 באוקטובר  נוספת  ישראלית  ופצע  ז"ל  חג'בי  וזיו  יחזקאל 
כזכור המחבל אותר לאחר מאמץ מתמשך ונהרג בניסיון מעצרו. 
שלאחר  מאוד  "מצער  עיתונות':  ל'קו  הגיבו  הנרצחים  משפחות 
בילדינו צה"ל החליט באופן  הנפשע  למעלה מחודשיים מהרצח 
ולא  טיח  בתיקוני  מדובר  מהבית.  קטן  חלק  להרוס  בלבד  חלקי 
הרס כנדרש. בשם שיקולי מוסריות מזויפים צה"ל חס על משפחת 
טרור. מדובר במשפחה שידעה מראש על הפיגוע ולא עשתה כלום 

למונעו".
בהמשך לפיגוע הטרור בשבוע שעבר בו נרצחו לוחמי נצח יהודה, 
ראה"מ נתניהו שיגר מכתב תנחומים למשפחתו של החייל החרדי 
יוסף כהן. "העם כולו מתאבל איתכם וניצב לצידכם באהבה אין 
קץ. התרגשתי עמוקות מן הדברים שהשמעתם באצילות נפש עם 
קבלת הבשורה המרה. את, אדל, הודית על הזכות לקבל את יוסי 
וחצי. אתה אליהו, אמרת שחבל  19 שנים  נפלאה במשך  כמתנה 
שהשכול מחבר בינינו, עלינו לזכות לכך שהאהבה תחבר בינינו", 

כתב.

מאת: עוזי ברק

בני  עיריית  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ברק, פנה להנהלת משרד התקשורת ולהנהלת 
רשות הדואר לבטל את ההחלטה על צמצום 
במספר תיבות הדואר האדומות ברחבי העיר.
של  המגמה  כי  העיר,  ראש  מדגיש  בפנייתו 
תיבות  להוסיף  להיות  צריכה  הדואר  רשות 
מעין אלו, ככל הניתן יותר, לרווחתם ולשירות 
בהן  צמצום  שכל  וברור  העיר,  תושבי  כלל 
היה  השנים  כשבמשך  הציבור,  על  מקשה 
צמצום במספר סניפי הדואר באזורים שונים.

כי,  בתגובה,  אישרה,  הדואר  רשות  הנהלת 
אכן, צומצם מספר תיבות הדואר בכל רחבי 
הארץ, לאחר שהוברר שצומצם השירות של 
יש  הדואר,  הנהלת  ולדברי  בהן,  התושבים 
הורקה  תיבות  מחמישים  למעלה  בעיר  כיום 
אדומות, וכמו"כ ניתן לשלוח דואר בסניפים 

ובסוכנויות.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
אף  כי  הדואר,  רשות  להנהלת  בתגובה  טען 

שמגמת הנהלת הדואר היא לצמצם את מספר 
המעבר  בגלל  הארץ,  רחבי  בכל  התיבות 
לתחום הדיגיטלי במקומות רבים, אך, כידוע, 
בניגוד  שכן  לשניה,  אחת  עיר  דומה  אינה 
אינם  ברק  בני  תושבי  רוב  אחרות,  לערים 
מוסדות  גם  כך  ובוודאי  אליהם,  מחוברים 
כך,  ומשום  בהם,  ברוכה  שהעיר  וארגונים 
ראש העיר עושה, ככל יכולתו, לפעול בקרב 
רשות הדואר להימנע מצמצום במספר תיבות 
הדואר, ובכך להתחשב בעיר המונה למעלה 

מ-200,000 תושבים כן ירבו.
בד בבד, הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר 
הדואר,  רשות  הנהלת  עם  להיפגש  מתכוון 
כדי להציג בפניה את מגמת הצמצום שאינה 
והוא מציע שמכאן  בני ברק,  לעיר  מתאימה 
והן  דואר  בסניפי  הן  צמצום,  כל  ולהבא, 
של  לידיעתה  תחילה  יובא  אדומות,  בתיבות 
את  לבדוק  לה,  גם  לאפשר,  כדי  העירייה, 
הכוונה לכך, ואם, אכן, אין מקום לכיוון זה, 
להביע  התושבים,  בשם  לעירייה,  לאפשר 

התנגדות ולחפש דרכים לבטל תכנית כזו.

יוסף כהן ויובל מור יוסף, זכרונם לברכה בהריסת בית המחבל

בנט בעצרת המחאה

מאבק הדואר: 

בריתות 
&90
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המתיחות בבית שמש: 
זייברט במכתב זועם לגפני

"התנהגותכם גורמת לתסיסה גדולה בקרב אנשינו"

על רקע המחלוקת סביב הכניסה לקואליציית עליזה בלוך ועיכוב מינויו של נציג 'אגודת ישראל' לתפקיד סגן ראש עיר, מזכ"ל 'אגודת ישראל' שיגר 
מכתב זועם ליו"ר 'דגל התורה' • במקביל, היועץ המשפטי לעירייה שלח מכתב נפרד ל'דגל התורה' בדבר שיבוץ החברים בוועדות העירייה השונות 

ו'בדגל' הגיבו בזעם לדברים: "רואים בחומרה ניסיון לפלג את הסיעה הקיימת וליצור פירוד"

אלי רובין

אבק הבחירות יחד עם המחלוקת הפנים חרדית בערים השונות 
- אט אט מתאדה, אך נראה כי דווקא לבית שמש - שם הציבור 
החרדי הלך במאוחד במערכת הבחירות - המחלוקת הגיעה מעט 
באיחור, זאת על רקע הפיצול הפנים חרדי ובפרט בתוך יהדות 

התורה בנוגע לכניסה לקואליציית עליזה בלוך. 

להשים  החליטו  התורה'  שב'דגל  אחרי 
רגליים לאחות 'אגודת ישראל', תוך תרגיל פוליטי מבריק, כאשר 
אימצו אל חיקם את משה אבוטבול ובכך מנעו מ'אגודת ישראל' 
למנות איש מתוכם לתפקיד סגן ראש עיר, אחרי שב'דגל' איימו 
כי יכריזו עליהם כסיעה פורשת, על ידי הרוב שברשותם - חמש 
זייברט  חנוך  ישראל'  'אגודת  מזכ"ל  שלח  השבוע  שלוש,  מול 

מכתב זועם ליו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני.
במכתב כתב זייברט: "ועדת ה-8 שע"י 'אגודת ישראל' התכנסה 
מוסרית,  והבלתי  חברית  הבלתי  ההחלטה  לאחר  ימים  מספר 
שקיבלו נבחרי דגה"ת בעיריית בית שמש כנגד נבחרי אגו"י שם, 
לא  שעדיין  אבוטבול  משה  ר'  את  גם  להחלטתם  צירפו  כאשר 
המנדט  את  להחזיר  ישראל'  ל'אגודת  החוב שהתחייב  את  פרע 
שקיבל ממנה, כדי להתמודד לראשות העיר שם, וכאמור, עמו 
ונגד  ישראל'  'אגודת  נציגי  של  ומצפונם  דעתם  נגד  להחליט 

עמדת משלחיהם".
היה  כאשר  אחת,  לרשימה  התאחדה  הרשימה  כי  זוכר  "כבודו 
ידוע כי כל סיעה פועלת לבדה במו"מ מול ראש העיר, וכל סיעה 
זייברט.  הוסיף  העירונית",  הקואליציה  לגבי  נפרד  הסכם  יש 
משותפת,  באחדות  ללכת  נציגים  של  שההבנות  מאוד  "חבל 

מנוצלת על ידכם לפעול נגד הצד השני".
"איך  התורה',  'דגל  חברי  על  זייברט  תוהה  המכתב  בהמשך 
לא התביישו להתכנס לישיבת סיעה ראשונה ולא גינו את איש 
ש"ס משה אבוטבול שתופס את מקומו של איש אגודת ישראל 

בית שמש.  בעיריית  בתורה  יהדות  סייעת  מועמד  פרנקל,  נחמן 
לנגח  יחד  ואיתו  אליכם,  שיחבור  ש"ס  איש  לצרף  העזתם  איך 
אשר  אגו"י,  נציגי   – התורה  מיהדות  שלכם  בחברים  ולפגוע 
נאלצים לפעול נגד דעת רבותיהם, כי ברור כי כל סיעה תחליט 
תחליט  לא  אחת  סיעה  כאשר  רבותיהם,  הוראת  לפי  דרכה  על 

לסיעה השנייה את דרכה".

מזכ"ל אגודת ישראל אף הזהיר במכתב, כי "התנהגותכם 
שלא  לכם  וברור  אנשינו,  בקרב  גדולה  לתסיסה  גורמת 
מגבים  ברור שאתם  כאשר  ולהחריש,  מנגד  לעמוד  נוכל 

את המהלכים הנעשים ע"י אנשיכם בעיריית בית שמש".
ממך  לשמוע  מבקש  "אני  זייברט,  מסיים  משה",  ר'  לכך,  "אי 
המכתב  ממסירת  שעות  מ-72  יאוחר  ולא  האפשר,  ככל  מהר 
לידך, שארבעת נציגי דגה"ת בעיריית בית שמש יחד עם משה 
להחליט  ואף  אסרו,  שהם  מה  את  והתירו  התכנסו  אבוטבול, 
על התפצלות הסיעה ל-2, אגו"י ו'דגל התורה', כ"א עם חבריו 

במפלגה, והכל על מקומו יבוא בשלום".
ובתוך כך, ביום שני השבוע, היועץ המשפטי לעירייה, עו"ד מיקי 
גסטוירט, שלח מכתב נפרד לסיעת 'דגל התורה' - על אף שהם 
מאוחדת  לסיעה  רשמי,  באופן  הפחות  לכל  בינתיים,  נחשבים 
בוועדות  את חבריהם  לחלק  בה התבקשו   – ישראל  אגודת  עם 

העירייה השונות, לקראת הדיון במליאת מועצת העיר הקרובה.
המשפטי,  ליועץ  זועם  מכתב  שלחו  התורה'  ב'דגל  בתגובה, 
החבר  אבוטבול  משה  עם  יחד  נציגיהם  ארבעת  חתמו  כשעליו 
היה לקבל את  בעינינו  "לפלא  וכתבו:  ביהדות התורה  הוא  אף 
מכתבך הממוען עבור סיעת 'דגל התורה' שלא התמודדה בנפרד 
שתקוותנו  טעותך  על  אותך  להעמיד  ובאנו  לרשות  בבחירות 
כי המדובר  לציין  ולא בכוונה תחילה, למותר  שנעשתה בשוגג 

ב'סיעת יהדות התורה המאוחדת' בה אנו חברים".
וליצור  הקיימת  הסיעה  את  לפלג  ניסיון  בחומרה  רואים  "אנו 
ידוע  "לא  התורה'.  'דגל  חברי  הוסיפו  כלל",  קיים  שלא  פירוד 
לנו על חבר סיעה מכל שמונת החברים שנבחרו, אשר הודיע על 
פרישה מהסיעה לפי סעיף 125 א' לפקודת העיריות", תוך שהם 
נכתב מפורש  125א, בפקודת העיריות  פי סעיף  כי על  מציינים 

המועצה  של  סיעות  של  צירוף  שהיא  סיעה  של  'התפלגות  כי 
הגישה  המתפלגת  'שהסיעה  לאחר  רק  אפשרית  היוצאת', 
הודעה  שלה  המועמדים  רשימת  הגשת  בעת  הבחירות  לפקיד 
המועמדים',  השתייכות  בציון  סיעות  של  צירוף  בדבר  בכתב 
כשלדבריהם 'דבר זה לא בוצע על ידי אף אחת משלש המפלגות 

שחברו יחד – אגו"י, כח ודגל התורה'.
זייברט,  של  למכתבו  משיבים  אף  התורה'  ב'דגל  השורות  בין 
ממזכ"ל  מבקש  ישראל'  'אגודת  "מזכ"ל  כי  מציינים,  כשהם 
'דגל התורה' הרב משה גפני לבצע הליך התפצלות בין הסיעות 
'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' כנדרש בחוק, תוך שהוא מתעלם 
מסיעת כח", כשהם מוסיפים, כי "לפלא שנעלמה מעיניו סעיף 
מסרו  הקבוצה  חברי  שכל  'ובלבד  העיריות:  בפקודת  א   125
הודעה משותפת בכתב על פרישתם, לראש העירייה, ושהפרישה 
חברי  של  כהונתם  התחלת  מועד  אחרי  לפחות  שנתיים  נעשתה 

המועצה כאמור בסעיף 24".
"בהתחשב בכך סיעת 'יהדות התורה המאוחדת' הינה בת 8 חברי 
מועצה נבחרים, אזי שזכות הייצוג הינו עומד על 42.28% שהם 
42 חברי ועדה", קובעים ב'דגל התורה' ומוסיפים כי "השמטת 
החברות בועדת הנחות על אף דרישת החוק לפקודת העיריות, 
יהיה הנציג  ועדת הנחות מטעם אופוזיציה  כי חבר  אשר מציין 
כי  הסיעה  בישיבת  שהוחלט  וכפי  ביותר  הגדולה  הסיעה  של 

'יהדות התורה המאוחדת' אינה חברה בקואליציה העירונית".
ראוי לציין, כי בצמוד להסכם המקורי, בסיעת ש"ס הצהירו ביום 
שישי - ערב שבת קודש פרשת מקץ, כי ההסכם יקוים במלואו 
ולעת עתה נציג מרשימת ש"ס יפרוש לטובת נציג אגודת ישראל, 

אברהם נחמן פרנקל, שיתמנה במינוי מיוחד של שר הפנים. 
יכניס את פרנקל לעירייה, אך עדיין עלול לעכב  זה אמנם  דבר 

נציג  של  מינויו  את 

אגודת ישראל לסגן ראש עיר, בשל העובדה כי 
אבוטבול עדיין יחשב לנציג יהדות התורה, בעוד ופרנקל יחשב 
לנציג סיעת ש"ס, מה שצפוי להשאיר את חברי אגודת ישראל 
בעמדת המיעוט כמו גם את פרנקל שייכלא בתוך סיעת ש"ס מול 

שני החברים האחרים. 
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מיזם שקיפות חדש מגלה טפח על נבחרי הציבור שלנו בכנסת: בעלי ההון 
המקורבים, הנכסים והרכוש שסירבו לחשוף, כמה ימים שהו בחו"ל, מי פעל 
לקדם את משפחתו, איזה ח"כ לא מתבייש להעביר רפורמות שעוזרות לעצמו 

ומי הח"כ שרכבו קיבל 5 דו"חות תנועה תוך חצי שנה?

שכינה  לאחר  בניזרי,  דוד  הרב  את  תובעת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  של  בתו 
אותה 'רפורמית', על רקע תמיכתה בעליזה בלוך • הרב בניזרי ל'קו עיתונות': 

"התנצלתי כבר, היא עלתה על עץ גבוה"

נהג אוטובוס, תושב מחנה הפליטים שועפט, הותקף באלימות חמורה על ידי 
צעירים, ונהגי החברה פתחו בשביתה • בית המשפט קבע: "אין חשד שמקור 

האירוע בגזענות, אלא סכסוך בין שני נהגים"

מאת: ישראל פריי

הכנסת  שחברי  והנכבדים  ההון  אילי  הם  מי 
מחזיקים  ונכסים  כסף  כמה  אליהם?  מקורבים 
כנסת  חברי  איזה  הציבור?  נבחרי  בידיהם 
מעדיפים  ואיזה  העבודה  למקום  מגיעים 
לשהות בחו"ל? ומהם הסודות הפחות נעימים 
להסתיר?  מעדיפים  היו  הציבור  שנבחרי 
שבדרך  הנושאים  על  חלקיות  לפחות  תשובות 
במיזם  השבוע  פורסמו  בצנעה,  נמצאים  כלל 
ידי  על  שממומן  עצמאי  תקשורת  כלי  'שקוף', 
הציבור ושחרט על דגלו את השקיפות במערכת 
השלטונית. חלק מהנתונים מבוססים על מידע 
וחלק  השנים  לאורך  פרסומים  על  חלק  רשמי, 
על הערכות. בהסתייגות קלה על כך שהנתונים 
עיקרי  להלן   – ומקיפים  מעמיקים  בהכרח  לא 
הכנסת  חברי  על  ב'שקוף'  שפורסמו  הנתונים 

החרדיים:
אריה דרעי – מקורבים: מרטין שלאף, במקור בן 
אוסטרי  מיליארדר  וכיום  חסידית,  למשפחה 
שמוכר בשל קשריו עם פוליטיקאים ישראליים; 
דרעי;  פרקליטי  על  נמנה  צור,  תל  נבות  עו"ד 
הצהרות  נתן  דרעי  שרעבי.  ואילן  נחמיה  בני 
מיליון  בכ-4.8  המוערך  רכוש  על  מלאה,  הון 
נוף  הר  בשכונת  דירה  כדלהלן:  שקלים, 
מניות  תיק  שקלים,  מיליון  בכ-4.7  המוערכת 
בשווי 300 אלף דולר, וחובות )הלוואה( בגובה 
1.1 מיליון שקלים. בנוסף למה שמסר, במיזם 
נטען כי ילדיו של דרעי מחזיקים בשלל דירות 

בירושלים ובתל אביב.
יעקב ליצמן – מקורבים: איש העסקים שלום פישר 
בהצהרת  'המודיע'(.  )מעורכי  שניידר  וישראל 
שברשותו,  הנדל"ן  את  רק  ליצמן  חשף  הון 
סגן  בירושה.  שקיבל  חדרים   2.5 מדירת   50%
ונוכחות  במליאה  בינוני  נוכחות  רושם  השר 
שנזקפו  הדברים  בין  הכנסת.  בוועדות  גבוהה 
דרך  פגישות  "סביבתו":  לחובת  או  לחובתו 
בנו  זכה  בו  ומכרז  תשלום,  תמורת  מאכערים 
קופת  ללקוחות  מכרז  ללא  שירות  באספקת 
חולים )בשניים מהמקרים תגובת ליצמן הייתה 

כי הדברים נעשו ללא כל מעורבות מצדו(.
משה גפני – מקורב: איל ההון האמריקאי שמעון 
בהצהרת  גפני  חשף  ליצמן,  עמיתו  כמו  גליק. 
מגוריו  דירת  שברשותו,  הנדל"ן  את  רק  הון 
בבני ברק. גפני רושם נוכחות בינונית במליאה 
הכנסת.  בוועדות  מאד  גבוהה  נוכחות  לעומת 
לא  הבאים:  הדברים  נרשמו  גפני  של  לחובתו 
פחות מחמשה כתבי אישום על עבירות תנועה 
תוך חצי שנה )אור אדום, מהירות גבוהה ונסיעה 
כי  היתר  בין  גפני  טען  בתגובה  כניסה.  באין 
ברכב נוהגים כמה אנשים(. עוד זוקפים במיזם 
לחובתו של גפני את פנייתו לרשות המיסים על 

מנת להקטין את החוב של ישיבת 'סלבודקה'.
נחמן  העסקים  איש  מקורבים:   – פרוש  מאיר 
הבכירים  אמונים'  'שלומי  ונציגי  בנשעיה 
ברשויות המקומיות. בהצהרת הון ניאות פרוש 
מגוריו  דירת  שברשותו,  הנדל"ן  על  רק  לדווח 
ודירה נוספת שקיבל בירושה. לפרוש סבך ניגודי 
אליהם  החינוך  ועמותות  ארגוני  בין  עניינים 
הוא קשור לביו תפקידו כסגן שר החינוך, דבר 
שהוביל להתפטרותו מחברות בעמותת החינוך 
זוקף  עוד ברשימת הדברים שהמיזם  העצמאי. 
על  האתיקה  מוועדת  שקיבל  נזיפה  לחובתו: 
שהוטל  ועונש  הכותל  נשות  נגד  התבטאויות 
עליו לאחר שאזק את עצמו לדוכן במחאה על 

חוק הגיוס דאז, תוך גרימת נזק למיקרופון.
י.  – על מקורביו נמנה )באופן תמוה.  יעקב אשר 
השלטון  מרכז  ויו"ר  מודיעין  עיריית  ראש  פ.( 

המקומי חיים ביבס. אשר מציג נוכחות גבוהה 
במליאה ונוכחות גבוהה מאד בוועדות הכנסת. 

אשר הצהיר על דירת מגוריו בבני ברק בלבד.
ישראל אייכלר – מקורבים: יו"ר קהל מחזיקי הדת 

נוכחות  רושם  אייכלר  בריסק.  מרדכי  בעלזא, 
בוועדות  גבוהה  ונוכחות  במליאה  בינונית 
 6 במסגרת  ימים   35 בחו"ל  הוא שהה  הכנסת. 
טיסות, 14 ימים מתוכם על חשבון ימי מליאה. 
חשבון  )על  אוקראינה  קנדה,  היעדים:  בין 
מוסדות החסידות(, והונגריה )על חשבון משרד 

רוה"מ(.
עיריית  מועצת  חבר  מקורבים:   – מקלב  אורי 

ירושלים ישראל קלרמן. גם הוא הצהיר רק על 
הנכסים שלדבריו בבעלותו, דירת מגוריו בבני 
הנוכחות  כשיאן  למחמאה  זכה  מקלב  ברק. 

בכנסת.
נס  שלמה  עו"ד  מקורבים:   – מוזס  אליעזר  מנחם 

וגדעון סער. מוזס מציג נוכחות גבוהה במליאה 
הוא  הכנסת.  בוועדות  נמוכה  נוכחות  לעומת 

סירב למסור הצהרת הון.
מציג  וקנין  כהן.  ניסים  מקורבים:   – וקנין  יצחק 

נוכחות בינונית במליאה לעומת נוכחות גבוהה 
מאד בוועדות הכנסת. הוא סירב למסור הצהרת 
תמיכה  לחובתו:  שהוזכרו  הדברים  בין  הון. 
לעמותת  תורמת  שבמקרה  סיגריות  בחברת 
בתו  לטובת  התערבות  שבראשותו;  החסד 
לולים  בעלי  עם  המיטיב  וחוק  ציבורי  במכרז 
מעטים, שמשפחתו נמנית עליהם. ראוי לציין כי 
וקנין מעניק הסברים מנומקים על כל המקרים 

וטוען כי הם חוקיים ונקיים מכלל רבב.
נוכחות  היחסית חדש מציג  – הח"כ  בן צור  יואב 

בוועדות  מאד  נמוכה  ונוכחות  מלאה  בינונית 
הכנסת. הוא שהה בחו"ל 14 ימים במסגרת שתי 
ימי מליאה.  ימים מתוכם על חשבון   3 טיסות, 
ממשלת  חשבון  )על  טיוואן  היעדים:  בין 
היהודית  הקהילה  חשבון  )על  צרפת  טיוואן(, 
במרסיי(. בן צור סירב למסור הצהרות הון. בין 
משפחתי  אירוח  לחובתו:  שאוזכרו  הדברים 
בראש השנה במלון היקורה 'וולדורף אסטוריה' 
על חשבון איל הון )לאחר חשיפת המקרה שילם 
10,000 ₪ תמורת התענוג וטען כי סיכם על כך 
מראש(; דו"ח ביקורת בעייתי על רשת החינוך 
ודו"ח  כמנכ"לה;  כיהן  בה  בתקופה  ש"ס  של 
מבקר המדינה על חריגות שכר, ניגודי עניינים 
כמנכ"ל  כיהן  בעת  משפחה  קרובי  והעסקת 
'המשקם',  חברה בבעלות חלקית של המדינה 

והסוכנות היהודית.
יעקב מרגי – הח"כ הוותיק מציג נוכחות בינונית 

בוועדות  מאד  גבוהה  נוכחות  לעומת  במליאה 
הנדל"ן  נכסי  את  רק  לחשוף  הסכים  הכנסת. 
בבאר  נוספת  ודירה  מגוריו  בית  שברשותו, 
שבע. שהה בחו"ל 37 ימים במסגרת 7 טיסות, 
בין  מליאה.  ימי  חשבון  על  מתוכם  ימים   10
הקונגרס  חשבון  )על  איירס  בואנוס  היעדים: 
חשבון  )על  רוסיה  העולמי-ישראל(,  היהודי 

הרב בנימין וולף רב הקהילה היהודית(.

מאת: אלי רובין

באי כוחה של הרבנית עדינה בר שלום הגישו 
כתב תביעה נגד הרב דוד בניזרי, בשל ביטויים 
תמיכתה  רקע  על  כלפיה,  שהפנה  חמורים 
למרות  שמש.  בית  לראשות  בלוך  בעליזה 
נטען  מאמירותיו,  פומבית  הסתייג  שהרב 
בכתב התביעה כי הוא סירב להתנצל. בתגובה 
ראשונה ל'קו עיתונות', מסביר הרב בניזרי את 
כוונתו המקורית וטוען בתוקף כי לתביעה אין 

שחר.
אבוטבול  משה  שערך  מלכה  מלווה  במסיבת 
לאחר ההפסד בבחירות, נשא הרב בניזרי דברים 
בגנות האנשים החרדים שלא תמכו בו. בניזרי 
שלום,  בר  עדינה  לרבנית  ישירות  חיצים  כיון 
בתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, שתמכה פומבית 
והשתתפה בכנסי בחירות של בלוך. הרב בניזרי 
הבת  על  מרחם  "אני  מרן:  של  בתו  על  אמר 

הרפורמית שלו, הרשעה הארורה הזאת".
בר  עדינה  אמרה  אלו,  קשים  לדברים  בתגובה 
כנגד  דיבה  תביעת  להגיש  בכוונתה  כי  שלום 
הייתה  וכוונתו  רפורמית  "איני  בניזרי.  הרב 
על  אעבור  לא  משפחתי.  ובשם  בשמי  לפגוע 
כך לסדר היום. אנשים כדמותו פוגעים אנושות 
מחיר  שיש  שילמד  הראוי  ומן  החרדי  בציבור 

לחרצובות לשונו", אמרה.
בניזרי  הרב  ביקש  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
דיבורים  היו  "לצערי  הדברים:  על  להתנצל 
שהיה עדיף שלא יאמרו. אף שתהום פעורה בין 
דרך  בכל  בר שלום  הגב'  לדעותיה של  דעותיי 
בלהט  לצערי  מ''מ  שלי,  התורנית  ההשקפה 
הדברים כיניתי אותה 'רפורמית', כשכל כוונתי 
הייתה להדגיש אך ורק את המרחק בין דעותיה 
לדעת תורה של רבותינו הק', אולם לא הייתה 
כוונתי כלל לגבי רמת קיום המצוות מצידה, וכן 
הביטויים 'רשעה ארורה', הינם ביטויים שהייתי 

שמח אילו לא נאמרו".

כאמור,  השבוע 
הגישה הרבנית בר 
נגד  תביעה  שלום, 
הרב בניזרי, כאשר 
התביעה  בכתב 
מצוין כי "התובעת 
היהדות  עם  נמנית 
וגאה  החרדית 
זו".  בהשתייכות 

עוד נכתב, כי "הנתבע בדבריו רמס את כבודה 
של התובעת, פגע בתדמיתה, בפועלה החברתי 

ובאמונתה והשתייכותה הדתית".
בשיחה עם 'קו עיתונות' הגיב הרב דוד בניזרי 
ההבנה  אי  על  "התנצלתי  ואמר:  לתביעה 
רפורמי  מתכוון  שאני  הבינה  היא  שהייתה. 
במובן המילה, אבל אני התכוונתי בכלל לדעות 
עץ  על  עלתה  היא  לרפורמים.  שדומות  שלה 
קבלה  לא  והיא  אחרי  יומיים  התנצלתי  גבוה. 
את ההתנצלות. כשאקבל לידי את כתב התביעה 

כבר אדע להגיב בהתאם".
בה  התביעה,  של  לסיפא  מגיב  אף  בניזרי  הרב 
נטען כי הוא התבקש להתנצל ולהביע צער על 
רק  להתנצלות  הדרישה  את  "קבלתי  הדברים: 
ביום  להתנצל.  והתכוונתי  האחרון  שישי  ביום 
ההתנצלות  את  שלה  לעו"ד  שלחתי  ראשון 
שפרסמתי בכלי התקשורת השונים יומיים אחרי 

ההתבטאות שלי נגדה".
"לא התייחסתי לרמת הדת שלה", מוסיף הרב 
בניזרי. "זה לא באמת היה משנה לה. היא לא 
הכל  למרות  בעיתונים?  ההתנצלות  את  ראתה 
רוצה  לא  היא  לתבוע.  רוצה  שהיא  אמרה  היא 
אני  לתבוע.  רוצה  היא  התנצלות,  את  לקבל 
לה,  הזיקו  לא  הם   - שלי  האמירות  את  תקנתי 

היא הזיקה לעצמה".

מאת: משה אברהמי

בליל-שישי  התפתחה  חמורה  אלימה  תקרית 
האחרון במודיעין עילית, כשמספר נערי שוליים 
תקפו באלימות ופצעו נהג אוטובוס של חברת 
'קווים'. תחילה נבדק החשד כי התקיפה הייתה 
המקומיים  האוטובוס  כשנהגי  לאומני,  ממניע 
היותם  בשל  אלימות  כלפיהם  מופנית  כי  טענו 
ערבים, אך מאוחר יותר קבע בית המשפט כי לא 
מדובר בתקיפה ממניע גזעני אלא בשל סכסוך 

בין נהגים.
לאחר  החל  האירוע  מהמקום,  עדויות  פי  על 
האוטובוס  נתיב  את  חסם  פרטי  רכב  שנהג 
לירושלים,  עילית  ממודיעין  דרכו  את  העושה 
הריב  לצפור.  האוטובוס  נהג  החל  ובתגובה 
לפציעתו  שהביאו  מהלומות  לחילופי  התפתח 
של נהג האוטובוס, דאל אלפקיה. הוא הובהל 
לבית חולים שערי צדק עם שבר וסדק בצלעות, 

ושבר וסדק בערובת העין.
המקומיים  האוטובוסים  נהגי  פתחו  בתגובה, 
של  ארוכות  שעות  במשך  כאשר  בשביתה, 
שבתה.  בעיר  הציבורית  התחבורה  שישי,  יום 
אוטובוסים  עשרות  של  שיירה  עלתה  בהמשך, 
חוסר  על  הנהגים  של  במחאה  הכנסת,  לכיוון 
הביטחון שהם שורים בו. על פי טענות נוספות 

הם  עילית,  ממודיעין  אוטובוסים  נהגי  של 
מוצאם  בשל  קבוע,  באופן  עוין  ביחס  נתקלים 

הערבי.
תושב  צעיר  המשטרה  עצרה  ראשון,  ביום 
בתקיפה.  מעורב  עילית, בחשד שהיה  מודיעין 
להאריך  המשפט  מבית  ביקשה  המשטרה 
לפיו  חשד  והציגה  ימים  בארבעה  מעצרו  את 
השופטת  אך  לאומני,  רקע  על  הייתה  התקיפה 
בית,  במעצר  להסתפק  החליטה  טוקר  חוי 
של  שמקורו  חשד  "אין  כי  קובעת  שהיא  תוך 
האירוע בגזענות, אלא מדובר בסכסוך בין שני 
את  ביקר  המשפט  בית  בנוסף,  רכבים".  נהגי 
החשוד  של  שמעצרו  העובדה  בשל  המשטרה 
של  צו  ניתן  לא  כאשר  חוקי,  לא  באופן  בוצע 

שופט לעצרו.

הדברים שחברי הכנסת 
יעדיפו להסתיר

הרבנית נגד הרב: קרא לבתו 
של מרן 'רפורמית' ונתבע

ריב בין נהגים ולא מניע גזעני: 
התגרה שהסעירה את מודיעין עילית

 צילום: משה גולדשטיין 

המקורבים, הנדל"ן והאינטרסים: 

 הרב דוד בניזרי 
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'מכבי' מציגה: ניידת בדיקות מטעם 
'אסותא' והאגודה למלחמה בסרטן

"המרכז לבריאות השן" יעניק 
טיפולי שיניים בהסדר עם מאוחדת

במסגרת מהלך קידום הבריאות לגילאי '30,40,50' אותו מובילה מכבי שירותי 
בריאות, וכהמשך להעלאת המודעות לקיום בדיקות תקופתיות, קיימה לאחרונה 
הנהלת מכבי במרחב בני ברק, פעילות יוצאת דופן, במרכז הרפואי הגדול ברחוב 
רבי עקיבא בעיר - ניידת בדיקות ממוגרפיה ייחודית לנשים. יום הבדיקות נעשה 
בעידוד הרבנים המצטרפים לקריאה להעלאת המודעות לבדיקות מצילות חיים

זה  "שירות  גליל:  ומרום  בצפת  מאוחדת  מרפאות  מנהל  זליקוביץ  יוסי 
לטיפולי  לערים אחרות  לנדוד  יצטרכו  העיר שלא  לתושבי  הוא חשוב מאד 
שיניים, ומתווסף למגוון שירותי הרפואה המעולים שמאוחדת מעניקה בצפת 

וסביבתה, ופנינו אל העתיד כדי לקדם עוד את צרכי הלקוחות"

רפתות החל משעת החליבה  ומפקחים בעשרות  צוות משגיחים 
אחד  העולם.   ברחבי  מפעלים  של  בפריסה  הייצור  גמר  ועד 
מהמוצרים המפוקחים על ידי בד"ץ חרדים הם בקבוקוני מטרנה 
מוכנים לשימוש )RTF( הניתנים על פי דרישה לתינוקות רכים 
אשר אינם ניזונים בהזנה טבעית באופן בלעדי בבתי החולים או 

ברכישה עצמאית
אלי פרוינד

פעילות  נערכה  בריאות  קידום  מהלך  במסגרת 
ממוגרפיה  ניידת   - ברק  בני  העיר  לנשות  ייחודית 
מטעם 'אסותא' והאגודה למלחמה בסרטן, הוצבה 
ברחוב  הרפואי  במרכז  ומוצנעת  שקטה  בנקודה 
להיבדק  יכלו  ברק  בני  שנשות  כך  עקיבא,  רבי 
הניידת  מתאימה.  במסגרת  מומחיות  צוות  ידי  על 
הייחודית מאובזרת במכשיר ממוגרפיה מהחדישים 
והמתקדמים בעולם, המופעל על ידי צוות טכנאיות 
תשלום  ללא  ניתנה  הבדיקה  ורגישות.  מקצועיות 
סל  של  בקריטריונים  העומדות  מכבי  לחברות 
לנבדקות  ערכו  אף  במקום  והאחיות  הבריאות 

בדיקות נוספות, בהתאם לנתוניהן הרפואיים  .
לצד הניידת הוקם אוהל ובו ספרי תהילים לרווחת 
גופנית  יועצות פעילות  הממתינות. בעת ההמתנה, 
לנבדקות  העניקו  ברק  בבני  הפיזיותרפיה  ממכון 
השמירה  חשיבות  על  מקיפה  מקצועית  הרצאה 
טבעי"  "מכבי  ומטפלות  בריא  חיים  אורח  על 
טיפים מתחום הרפואה המשלימה.  הן  העניקו אף 
מכבי  נציגות  הסבירו  לבדיקות,  ההמתנה  במהלך 
בגילוי  לבדיקה  שיש  החשיבות  את  למשתתפות 

מוקדם שהוא המפתח לריפוי ולהצלת חיים.
במסגרת יום הבדיקות נבדקו עשרות רבות של נשים, 
תושבות בני ברק, שהביעו את תודתן להנהלת מכבי 
ולמנהלת  החשובה  היוזמה  על  בריאות  שירותי 
המרכז הרפואי כהנמן ומקדמת הבריאות של מרחב 
בני ברק , הגב' עפרה ברשן, שניהלה  את הפעילות 
החשובה ופעלה רבות לקיום יום הבדיקות המיוחד. 

דבורה  חסיד – ראש מחוז המרכז: "במכבי שירותי 
חשובה  בדיקה  ממוגרפיה  בבדיקת  רואים  בריאות 
במיוחד, כשהסתבר לנו שבשל חוסר ידע, או מידע 
הבדיקה,  את  מלבצע  נמנעות  רבות  נשים  מוטעה, 
הקמנו מוקד טלפוני לייעוץ מקצועי לכלל הנשים, 
שאלה  כל  ולשאול  להתייעץ  הנשים  יוכלו  בו 
שיחפצו וקידמנו את ניידת הבדיקות המיוחדת בבני 
ברק. מכבי קוראת לציבור הנשים מגיל 50 ומעלה 
ככל  ועושה  ולהיבדק  להקדים  בסיכון  ולנשים 
לחשיבות  המודעות  את  להעלות  מנת  על  יכולתה 
מכבי  אותו   '30,40,50' ממהלך   כחלק  הבדיקה 

מובילה."
"יום  ברק:  בני  מרחב  מנהל   - עובדיה  אליהו 
הבדיקות המיוחד נערך מתוך דאגה כנה לבריאותן 
של נשות מרחב בני ברק בצורה מכובדת ומקצועית. 
לקידום  לנשות הצוות המקצועי שפעלו  אני מודה 
יום הבדיקות החשוב הזה, ליוו את הבדיקות עצמן, 
וכן למרצות המרתקות שהעשירו את הנשים בידע 
והכל  חייהן  ואיכות  לאריכות  ומשמעותי  חשוב 
מתוך רגישות רבה. עליהן נאמר: "כל המציל נפש 

אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא". 
חברות מכבי מוזמנות לתאם תור לבדיקה:

פוברסקי  רחוב הרב  רפואי מעיני הישועה,  במרכז 
17 ב"ב   03-5771188

 C במכון אסותא השלום, רחוב יגאל אלון 96 בנין
ת"א  03-7644444

במכון משוב רחוב שפיגל 3 פתח תקוה, טלפון -03
5740665

אלי פרוינד

בשורה לתושבי צפת: בהתאם להסדר של קופת 
השן"  לבריאות  "המרכז  עם  מאוחדת  חולים 
בצפת, יוכלו תושבי צפת, המבוגרים והילדים, 
העיר  בתוך  רפואת השיניים  את שירותי  לקבל 

צפת ללא צורך לנדוד אל מחוץ לעיר.
עם  הסדר  מאוחדת  חתמה  השב"ן  במסגרת 
בכל  במבוגרים,  בטיפול  גם  השיניים  מרפאת 
פרוטטיקה,  המשמרים,  האורתודנטיה  טיפולי 
במסגרת  מעניקה  שמאוחדת  מה  כל  שיננית, 
ובהם  בהנחות  והכול  במרפאה,  יינתן  השב"ן, 
 50 משמרים,  שיניים  לטיפולי  הנחה  אחוז   80
אחוז הנחה לטיפולי אורתודנטיה ועוד. מרפאת 
טיפולי  ואת  בצפת  מהידועות  הינה  השיניים 
האורתונדטיה מעניק ד"ר פרחאת עם ניסיון של 

יותר מ-20 שנה.
בצפת  מאוחדת  מרפאות  מנהל  זליקוביץ  יוסי 
מאד  חשוב  הוא  זה  "שירות  גליל:  ומרום 
לערים  לנדוד  יצטרכו  שלא  העיר  לתושבי 
למגוון  ומתווסף  שיניים,  לטיפולי  אחרות 
מעניקה  שמאוחדת  המעולים  הרפואה  שירותי 
לקדם  כדי  העתיד  אל  ופנינו  וסביבתה,  בצפת 

עוד את צרכי הלקוחות".
 5 של  מפריסה  נהנים  בצפת  מאוחדת  לקוחות 
בכניסה  גליל  מרום  ומרפאת  בעיר  מרפאות 
צפת  לב  הרפואי  במרכז  יוחאי.  בר  ליישוב 
)דובק( ניתנים שירותי רפואה כללית, משפחה, 
ילדים, נשים וכן מגוון שירותי רפואה מקצועית 

דיאטנית,  אורתופדיה,  א.א.ג,  עיניים,  ובהם 
ועוד.  כירורג  נוירולוג,   , גסטרואנתרולוג, 
במרפאות הנוספות בעיר ניתנים שירותי רפואת 
משפחה וילדים לצד שירותי מעבדה ומזכירות. 
רפואת  שרותי  במרפאות  ניתנים  כן  כמו 
פיזיותרפיה  מכון  נפתח  ולאחרונה  משלימה 

חדש המשרת את לקוחות מאוחדת בעיר.
שירותי  מגוון  ניתנים  חיים  מאור  במרפאת 
משפחה,  ילדים,  רפואת  ובהם  הרפואה 
נוירולוגיה,  הילד,  התפתחות  שרותי  נשים, 
מרקחת  בית  מעבדה,  שרותי  פסיכולוגיה, 
א'- בימים  במרפאה  פועל  בנוסף  ומזכירות. 

ובו   19:00-22:00 השעות  בין  לילה  מוקד  ה' 
ניתנים שירותי רפואה ראשונית. במרפאת מרום 
רפואת  ומעבדה,  סיעוד  שרותי  ניתנים  גליל 

ילדים, רפואת נשים.

"החלב ואבקת החלב הינם חלב ישראל תחת 
פיקוחנו המלא, מהודר ומדוקדק ללא כל 
חשש, משעת החליבה ועד גמר הייצור"

אלי כהן

מלאכת הענקת כשרות למהדרין למוצרי 
בכל  ניכרים  מאמצים  דורשת  חלב, 
בייחוד   – למיניהם  הכשרות  מערכי 
כאשר המוצרים הללו מיוצרים בתמיכה 
של חומרי גלם שמגיעים מרחבי העולם 
ומוקפד  מפוקח  ההשגחה  מערך  אז   –
לספק  והצורך  הרצון  בשל   שבעתיים, 
ישראל"  "חלב  שיהיו  הרכיבים  כל  את 
ועד  החליבה  מרגע  תמידית  ובהשגחה 

לאחר הייצור.
חרדים,  בד"ץ  של  הכשרות  בוועד 
אנשיל  אשר  רבי  הרה"ג  של  בראשותו 
כץ – בנו של האדמו"ר מתולדות אהרן 
מספר  שנים  מזה  פועלים  ארה"ב,   -
ברחבי  מפעלים  של  רבות  בעשרות 
העולם, על מנת שכל המוצרים הנושאים 
את חותם ועד הכשרות יהיו למהדרין מן 
המהדרין וללא כל חשש, "חלב ישראל" 

משעת חליבה ועד גמר הייצור.
זה  מיוחד  ביצור  הפועל  חרדים,  בד"ץ 
בשיתוף פעולה הדוק עם ועד הכשרות 
או.קיי  אף מקפידים שצוות המשגיחים 
והייצור  נוכח בכל שלבי החליבה  יהיה 
בייצור  לעיתים  הגלם.  חומרי  כל  של 
עשרות  מעורבים  בודד  אחד  מוצר  של 
רבות של משגיחים – המפקחים על כל 
הליך הייצור, משעת החליבה, בעשרות 

ובארה"ב,  באירופה  ובמפעלים  רפתות 
חליבה,  מתבצעת  בה  רפת  בכל  כאשר 
חלקם  כאשר  צמוד,  משגיח  ישנו 
וחלקם  עצמו  החליבה  במתקן  נמצאים 

מפקחים על הליך האיסוף כולו. 
צוות  עומדים  החליבה  שלבי  בכל 
הרבנים  עם  הדוק  בקשר  המשגיחים 
ומורי הוראה של מערכת הכשרות בד"ץ 
ומקום  פרט  בכל  להחמיר  כדי  חרדים 
הקל  ולו  שאלה  או  צורך  שנתעורר 
הוא  פיקוחנו  שתחת  "החלב  שבקלים. 
כל  ללא  ומדוקדק  מהודר  ישראל  חלב 
חשש, משעת החליבה ועד סיום הייצור 
מבהירים  ומכופל",  כפול  ובפיקוח 

בוועד הכשרות.
ידי  על  המפוקחים  מהמוצרים  אחד 
מן  למהדרין  כשר  והינו  חרדים  בד"ץ 
חשש,  כל  ללא  ישראל  חלב  המהדרין, 
הוא מטרנה נוזלית ומוכנה לשימוש בה 
בבתי  הילודים  במחלקות  משתמשים 
הנוזלית  מטרנה  בקבוקי  את  החולים. 
של  במארז  לרכישה  גם  להשיג  ניתן 
ושש  מוכנים  מטרנה  בקבוקי  שישיית 
פטמות. לשאלת רבים, מבהירים בוועד 
הכשרות כי בקבוקים אלו, הינם כשרים 
ישראל  חלב  המהדרין,  מן  למהדרין 
המדוקדק  הקפדני  בפיקוח  חשש,  ללא 

והמהודר של בד"ץ "חרדים".

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

מיטב הכותבים | החדשות בהרחבה | מגוון טורי דעה | כתבות מוסף | ראיונות | 
בחצרות הקודש | מדורי נשים | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה | 

חידות, טריוויה, תשבצים ועוד 

5.00&
עיתון ששווה יותר!רק-

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ
לפרסום 03-5796643

כז’ כסלו תשע”ח, פרשת מקץ

אל הקודשאהרון

/ אבי בלום, עמ' 23-18ראש הישיבה זצ"ל במחנה עבודה מסמכים נדירים מתקופת שהותו של ימי שווייץ 
/ יענקי קצבורג, עמ' 27-24ראש הישיבה זצ"ל פרופיל מיוחד לבניו, חתניו ונכדו של מרן תולדות אהרן

/ יוסי גיטלר, עמ' 32-28לבבות וחיבור לכל המגזרים מאמץ עצום השקיע מרן זצ"ל בקירוב שהשלום שלו

/ יעקב אמסלם, עמ' 37-34התורה ולמפעלות החסד בניצוחו של מרן עשרות מיליוני דולרים זרמו להיכלי אוצר התורה
/ אוריאל צייטלין, עמ' 41-38בנוער ומאבקו נגד האפליה מעורבותו העמוקה של מרן זצ"ל בטיפול גאווה, גאווה, גאווה

בזאת יבוא
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כ"ז בכסלו תשע"ח  15/12/17 גיליון מס‘  175 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:17
16:17

16:01
16:07

16:07
16:19

16:08

17:17
17:19

17:16
17:17

17:17
17:17

17:15

פרשת מקץ

5.00
&

רק-

וידום אהרון

וידום אהרון

המופלאה  הנחרצות  הבהירות,  התשובות  התכופות,  ההתייעצויות 

והחדות הנדירה: חבר הכנסת אורי מקלב, מי שהיה במשך שנים בין 

המוציאים והמביאים הפוליטיים בבית ברחוב חזון איש, נזכר בהכרעות 

הגורליות, השאלות הקשות והלבטים כבדי המשקל○שיחת פרידה

 / עמ'  2-4

"הרגשנו את העול שהיה לו" 

זכר מרן - גם בכנסת / עמ' 6

דברי ההספד של הרבי מצאנז
התענית שנמנעה מהמקובל

תאונה בחזור מהלוויה: ר' אלחנן שינקר ז"ל

הרב צוריאל קריספלופרצו חומות מגדלי

הרב בן ציון נורדמןצדיק אבד, לדורו אבד

חיבוק ממרן
מרדכי רוט


/ עמ' 10



השבוע ציבורית בשבתתהיה תחבורה השר כץ:  הציג  כץ  ישראל  התחבורה  שר 

כבר  הציבורית:  בתחבורה  ה'מהפכה'  את 

שירות  מוניות  אלפי  יופעלו  הבאה  בשנה 

שיתחברו למערכת 'רב קו' • המוניות יוכלו 

לעבוד בשבת, ללא מימון ממשלתי / עמ' 6

כ' בכסלו תשע"ח  8/12/17 גיליון מס‘  174 מחיר: 5.00 ש"ח
  העיתון של כל הציבור החרדי  ‘מהדורת יום ו

16:16
16:15

16:00
16:06

16:05
16:18

16:06

17:15
17:17

17:14
17:15

17:15
17:15

17:13

פרשת וישב

5.00
&

רק-

מצעד נחקרים בליכוד

לכל אברךחילק 1000 דולר הנגיד מלייקווד 

10

      



○



 ○ 

○



בני ברקרח' בארי 8

03-5740193

כריכים | טוסטים | סלטים | מלוואח

פסטות/מוקרמים | מאפים חלביים 
מאפים פרווה | זיווה | עוגות

אמיתיתגבינה100%
6

לטיפול נמרץמרן הגראי"ל הועבר חשש בעולם התורה:

מול חקירת אחד מבכירי המפלגה, לצד ראש ממשלה 

– מתמודדת סיעת הליכוד עם גל שמועות  נוסף  ושר 

פרשת  בחקירת  הממשלה  ראש  של  מעורבותו  על 

חדש  מצטרף  במקביל,   ○ לציון  בראשון  השחיתות 

למצעד הנחקרים: שגריר ישראל באו"ם דני דנון
/ עמ' 4

החינוך - לא לדתייםתחרות של משרד בגלל חילולי שבת: 
חילולי  בגלל  מקומם: 

השבת, הילדים הדתיים 
הפסידו  'שובו'  של 

מתמטיקה  במשחק 
הספר  בית  / עמ' 4הממלכתי בעירלטובת 

שמחת עניים
ארי קלמן



עו"ד יצחק שינפלדלבנות ולשלוט

דוד רוזנטלטראמפ בגדול

חשיפת 
'קו עיתונות'



י"א טבת תעש"ט 19/12/18 בני ברק 1226

בפסוק הראשון של פרשת ויחי מונה התורה את שנות חייו של יעקב אבינו, 
לפני מותו. וכך נאמר: "ויהיו ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת 
את  שמונים  מצינו  היכן  תמיהה,  מעורר  והדבר  כח(.  מז,  )בראשית  שנה" 
שנות חייו של האדם קודם מותו, הרי רק לאחר פטירת אדם מסכמים כמה מספר 
יתכן שימשיך לחיות עוד שנים? אם  כי  השנים שהאדם חי אבל לא טרם פטירתו 
נשים לב כשהתורה מונה את שנות חייהם של אברהם אבינו ושל שרה אמנו זה רק 

לאחר פטירתם, ומדוע אצל יעקב נמנו שנות חייו טרם מותו?
קושיה זו הקשה בעל 'אגרות משה' רבי משה פיינשטיין זצ"ל. וביאר: שהתורה 
באה ללמדנו על דרך חייו של יעקב אבינו, שכל שנותיו בין בילדותו ובין בזקנותו 

היו שוות בעוצמת אמונתו בבורא עולם. 
זה מה שאומר יעקב אבינו לנכדיו מנשה ואפרים: המלאך הגואל אותי מכל רע 
"המלאך"  אותם  שיברך  מדוע  אבותי..."  ושם  שמי  בהם  ויקרא  הנערים  את  יברך 
שמי  בכם  יקרא  איך  ואומר  יעקב  להם  מסביר  ובעצמו?  בכבודו  עולם  בורא  ולא 
ושם אבותי? איך תמשיכו את מורשת האמונה הגדולה שלי ושל אבותי? בכוחו של 
המלאך הגואל אותי מכל רע - האמונה שהייתה בי בזמנים קשים כמו זמנים טובים 

שבכולם האמנתי שמה' הדבר והכל לטובה.
ידוע ליעקב אבינו  זצ"ל הביא את דברי חז"ל שהיה  פינקוס  הגאון רבי שמשון 
מפי הגבורה, שאם אחד מבניו ימות בחייו – אין לו חלק לעולם הבא. כך שיעקב 
אבינו חי בתחושה זו שאין לו חלק לעולם הבא במשך עשרים ושתיים שנה, מצב 
המביא אדם לחשוב שאין לו סיבה לעבוד את הקב"ה, שהרי כל תכלית העולם הזה 
הוא לחיי העולם הבא. והנה לא מצאנו אצל יעקב אבינו שום שינוי בעבודת ה' שלו 

בכל תקופת חייו.
לו  לגרום  עלולים  שלפעמים  בחייו  וניסיונות  קשות  תקופות  עובר  אדם  כל 
למחשבות של יאוש, בריחה ועוד. אך האדם החזק באמונתו, החי את ה' בכל רגעיו, 
ויודע כי הוא מנהיג העולם, וכל דבר נעשה בהנהגתו ברחמים גמורים אינו מתיאש 
גם תקופות קשות בחיים.  בנקל. שכן עם מחשבות אמונה בהירות, אפשר לשרוד 

ונאמן הוא לשלם שכר ליראי שמו!
הגאון רבי גרשון ליבמן זצ"ל, מתלמידי הסבא מנובהרדוק זצ"ל סיפר שפגש פעם 
יהודי ישיש ברוסיה שסיפר לו כי הוא יהודי. שאל אותו הרב במה הוא יהודי? אך 
היהודי לא ידע להשיבו כי היה בור ביהדותו. לא קריאת שמע, לא תפילה, לא שבת 
ולא יום כיפור. כלום ממש! רק פסוק אחד הוא ידע לדקלם: "תחת אשר לא עבדת 
את ה' אלוקיך בשמחה מרוב כל". הוא נדהם, פסוק בסיסי של קריאת שמע הוא לא 

ידע, אבל לדקלם פסוק מתוך פרשת התוכחה – ידע גם ידע...?
סקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל לא ידעה גבול, והוא ביקש מן היהודי הסבר 
לפשר הדבר המוזר הזה. הסביר לו היהודי את פשר הענין: "בימי צעירותי הייתי 
קלגסי  של  האכזרית  ידם  תחת  יהודים,  עוד  עם  יחד  'בירקנאו',  ההשמדה  במחנה 
איומה  באכזריות  מאוד,  עד  קשות  בעבודות  אותנו  מעבידים  שהיו  ימ"ש  הנאצים 
להתעלל  הזדמנויות  הזמן  כל  חיפשו  ארורים  אותם  כלל.  אנושיות  טיפת  וללא 
שאין  סבל  תחת  הנאנקים  היהודים  למראה  בהנאה  מתמוגגים  כשהם  ביהודים 

לתאר... ופעמים רבות עד מוות ממש.
היו מבקשים  הם  גבעה.  ליד  במחנה, שהיה ממוקם  לנאצים  היה  נורא  'תחביב' 
מן היהודים, שרובם היו במצב גופני ירוד מאוד, לטפס על הגבעה כשעל כתפיהם 
ונהנים  הגבעה  ליד  עומדים  הנאציות  הטרף  חיות  היו  וכך  מאוד.  כבדים  משאות 
ומתמוגגים למראה היהודים המנסים לטפס כשמשא כבד על כתפיהם, ומחמת כובד 
אכזרי  ומוות  עצמות  בשברון  למטה  ומדרדרים  מתגלגלים   – הדרך  וקושי  המשא 

מאין כמותו. מעטים ממש זכו לצאת בחיים מ'תחביב' אכזרי זה.
אני, שהייתי בריא ובעל גוף, הצלחתי לעמוד בזה. יהודי נוסף שהיה עמי הצליח 
היה  ורזה, שכולו  יהודי שברירי  זה  היה  הזה,  הנורא  את התעלול  הוא לשרוד  אף 
העליות  באחת  מעמד?  מחזיק  הוא  כיצד  מאד,  התפלאתי  ועצמות.  עור  של  אוסף 
יותר  מה. התקרבתי  דבר  וראיתי שהוא ממלמל  אליו  הכבד, התקרבתי  עם המשא 
אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא  "תחת אשר  הפסוק:  את  גדול  בכוונה  ושמעתיו ממלמל 
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל". בכל פעם שהיה היהודי החלוש עולה על הגבעה, 

היה שב ואומר את הפסוק, וחוזר על כך שוב ושוב וזה מה שהחזיקו.
פסוק זה הוא הדבר היחיד שנותר לי מיהדותי, לאחר עשרות שנים תחת השלטון 
הזה?"  הפלאי  היהודי  היה  "מי  מיהדותי".  שריד  כל  ממני  שמחק  הקומוניסטי 
שאל אותו הרב גרשון ליבמן בהתפעמות, והזקן ענה: "הכל קראו לו הקלויזנבורג 

רבה!!".
הדבקות  היא   – ומצור  חושך  של  בתקופות  מעמד  להחזיק  היחידה  האפשרות 
בה' יתברך בכל המצבים, ולהאמין כי הכל בידו, והוא בעל הכוחות כולם ואין עוד 

מלבדו.
כשלומדים את מסכת חייו של יעקב אבינו, על הנסיונות הקשים שעבר, בילדותו 
בבית אביו בצל אחיו עשיו, בימים בהם שהה בבית עבר, ובהמשך בבית לבן הארמי, 
וכל  למצרים,  זקוניו  בן  ולקיחת  יוסף  העלמות  על  שלו  הגדול  בצער  מכן  ולאחר 
רדתו למצרים, הרי אין לתאר אלו תקופות של צער ומכאוב עברו על יעקב אבינו 
בחייו. ובכל זאת שמר על אמונתו בבורא עולם, ללא שום הבדל בין זמן לזמן. לכן 
כתבה התורה מספר שנותיו של יעקב עוד קודם מותו, ללמדנו כי כל חייו שווים היו 

באמונה שהכל לטובה בכל זמן ועת.
איך ויחי יעקב? איך הוא שרד את כל ייסוריו? בזה ששבע שנים וארבעים ומאת 
שנה היו שווים באמונה. זה אינו סיכום חיים אלא הסבר לכוחו של יעקב אבינו. זהו 
המלאך שליווה את יעקב וילווה כל אחד מאתנו ויתן לנו את הכח לקבל את ברכת ה'.

ָנהַהַּצִּדיִקים ְמַחִּיים ֶאת ְיֵמיֶהם ִעים ּוְמַאת ָשׁ ִנים ְוַאְרבָּ ַבע ָשׁ ֶשׁ

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ָה"אוֹר  כט(  )מז,  ָלמּות  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ַוִּיְקְרבּו 
ֶׁשֹּלא  ַהָּפסּוק,  ִּבְלׁשוֹן  ְמַדֵּיק  ַהָּקדוֹׁש,  ַהַחִּיים" 
ֶנֱאַמר 'ַוִּיְקַרב ִיְׂשָרֵאל ָלמּות' ֶאָּלא "ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי 
ָקַרב  ֹלא  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִּכי  ְמָבֵאר,  הּוא  ָלמּות".  ִיְׂשָרֵאל 
ָלמּות ְּכָלל, ֶאָּלא ָיָמיו - ֵהם ֶׁשִהְתָקְרבּו ְלִסּיּוָמם, ְוֵהם ֵאּלּו 
ָהעוָֹלם.  ִמן  ִמְסַּתֵּלק  ַסָּבא  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ָּכְך  ַעל  ֶׁשִהְצַטֲערּו 
ְּכָכל ֶׁשִהְתָקֵרב מוֵֹעד ִהְסַּתְּלקּותוֹ, ָּכְך ָחׁשּו ַהָּיִמים ַצַער, 
ַרּבוֵֹתינּו אוְֹמִרים,  ִהְצַטֵער.  ֹלא  ַעְצמוֹ  ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ֲאָבל 
ִּכי ָהְרָׁשִעים ְיֵמיֶהם ְמַחִּיים אוָֹתם, ְוִאּלּו ַהַּצִּדיִקים ְמַחִּיים 
'ַחּיּות'  ֵיׁש  ָויוֹם  יוֹם  ְלָכל  ַהְּדָבִרים:  ֵּפרּוׁש  ְיֵמיֶהם.  ֶאת 
ֵאין  ְלִדיֵדנּו  ְּבָכְך,  ַמְרִּגיִׁשים  ֹלא  ַהְּקַטִּנים  ֲאַנְחנּו  ִמֶּׁשּלוֹ. 
ַמָּמׁשּות ַלָּיִמים, ֲאָבל ַצִּדיִקים ּוְקדוִֹׁשים רוִֹאים ֶאת ַהּיוֹם 

ַעְצמוֹ, ֶאת ַהְרָּגׁשוָֹתיו ּוְתחּוׁשוָֹתיו.
ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָרָאה ֶׁשָּיָמיו ִמְצַטֲעִרים ּובוִֹכים, ֵּכיָון ֶׁשֵהם 
ָחׁשּו ִּכי ַהַּצִּדיק, ְקדוֹׁש ָהעוָֹלם, עוֵֹמד ָלֶלֶכת ֵמִאָּתם. ָּכל 
הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ֲאָבל  ִעָּלִאי,  ּתֶֹכן  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאָּתם,  ַיֲעקֹב  עוֹד 
ֲאֵחִרים. ַעל ָּכְך ֵהם ָּבכּו  ָיִמים  ִיְהיּו ֵאּלּו  ֵמִאָּתם,  ִיְסַּתֵּלק 
ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  "ַוִּיְקְרבּו  ַהָּכתּוב:  ֶׁשאוֵֹמר  ֶזהּו  ְוִהְצַטֲערּו. 

ָלמּות", ַהָּיִמים ַעְצָמם ָחׁשּו ְּבִמיָתתוֹ ַהְּקֵרָבה ְוהוֶֹלֶכת.
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך אוֵֹמר ִּבְתִהִּלים )קטז, טו(: "ָיָקר ְּבֵעיֵני ה' 
"ָקֶׁשה  ִׁשְמעוִֹני":  ַה"ַּיְלקּוט  אוֵֹמר  ַלֲחִסיָדיו".  ַהָּמְוָתה 
ִלְפֵני ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא ִלְגזֹר ִמיָתה ַעל ַהַּצִּדיִקים". ַּכָּמה 
"ַצִּדיִקים  ְּבתוֹכוֹ.  ְׁשרּוִיים  ַהַּצִּדיִקים  ַּכֲאֶׁשר  ָלעוָֹלם  טוֹב 
ַהַּצִּדיִקים,  ע"א(.  יח  )ְּבָרכוֹת  ַחִּיים"  ִנְקְראּו  ְּבִמיָתָתן 
ֵנַצח  ַחֵּיי  ְּכָבר ָחיּו  ְיֵמיֶהם ְּבתוָֹרה ּוְבִמְצווֹת,  ֶׁשָעְסקּו ָּכל 
ָּכאן, ָּבעוָֹלם ַהֶּזה, ָלֵכן ַּגם ְלַאַחר מוָֹתם ִנְמָׁשִכים ַחֵּייֶהם. 
ַהָּיִמים ֶׁשָּלֶהם ֵמתּו, ֲאָבל ֵהם ַעְצָמם ָעְברּו ְלָיִמים ֲאֵחִרים, 
ִלְזַמִּנים ֲאֵחִרים. ָהעוָֹלם הּוא ֶזה ֶׁשִּנְפָרד ֵמָהָאָדם ַהָּקדוֹׁש, 

ֲאָבל הּוא ַעְצמוֹ עוֵֹבר ְלָמקוֹם ַאֵחר, ִלְזַמן ַאֵחר. 

ָהָאָדם יָכֹול לְִבחֹר ֵּכיַצד יֵָראּו ַחּיָיו
ָיְצאּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְמַסֶּפֶרת,  ע"ב(  לג  )ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא 
ֲאָנִׁשים  ְוָראּו  ַהְּמָעָרה,  ִמן  ּוְבנוֹ  יוַֹחאי  ַּבר  ִׁשְמעוֹן  ַרִּבי 
ַחֵּיי  "ַמִּניִחין  ָאְמרּו:  ַאְדָמָתם,  ֶאת  ְוזוְֹרִעים  ַהחוְֹרִׁשים 
עוָֹלם ְועוְֹסִקין ְּבַחֵּיי ָׁשָעה?!". ֵהם ֹלא ֵהִבינּו ֵּכיַצד ָיכוֹל 
ַהָּבא,  ָהעוָֹלם   – ֶׁשּלוֹ  ַהַחִּיים  ִנְצִחּיּות  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָהָאָדם 
ָנבוֹא  ֵמַעָּתה  ַהֶּזה.  ָהעוָֹלם  ַחֵּיי   – ָׁשָעה  ְּבַחֵּיי  ְוַלֲעסֹק 
ַמּדּוַע  ָהֱאֶמת,  ְּבעוַֹלם  ֵהם  ַהַחִּיים  ִעַּקר  ִאם ָאֵכן  ְוִנְׁשַאל, 
ָקֶׁשה ְּבֵעיֵני ַהָּקָּב"ה ִסּלּוָקן ֶׁשל ַצִּדיִקים? ַמה ַּטַעם "ָיָקר 
ֵהם  ְּפִטיָרָתם  ְלַאַחר  ִאם  ַלֲחִסיָדיו",  ַהָּמְוָתה  ה'  ְּבֵעיֵני 

ָּבִאים ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְלעוַֹלם ָהֱאֶמת?
ְּכֵדי  ַרק  ֵאיָנּה  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָּבָרא  ַהְּבִריָאה  ַּתְכִלית  ֶאָּלא, 
ֶׁשָאָדם ַיִּגיַע ְלַגן ֵעֶדן. ְלֵׁשם ָּכְך ֹלא ָהָיה ָצִריְך ִלְברֹא עוָֹלם 
ֻמְפָלא ֶׁשָּכֶזה. ַּתְכִלית ַהְּבִריָאה ִהיא ֶׁשָהָאָדם ִיְחֶיה ָּבעוָֹלם 
ַהֶּזה, ַיֲעסֹק ַּבּתוָֹרה ּוַבִּמְצווֹת, ּוְבָכְך ְיַקֵּדׁש ֶאת ּגּופוֹ ְוַחָּייו 
ָלֵכן  ְלרּוָחִנִּיים.  ִמַּגְׁשִמִּיים  אוָֹתם  ְוַיֲהפְֹך  ַהֶּזה  ָּבעוָֹלם 
ִמן  ִנְפָטר  ֵאּלּו  ִנְׂשָּגבוֹת  ַלַּמֲעלוֹת  ֶׁשִהִּגיַע  ַהַּצִּדיק  ַּכֲאֶׁשר 

ָהעוָֹלם, ָקֶׁשה ַהָּדָבר ַעל ַהֵּׁשי"ת.
ֶׁשל  ַהַּמְׁשִּגיַח  ֶאת  ַזַצ"ל  ַׁשְך  ָהַרב  ָמָרן  ִהְסִּפיד  ַּכֲאֶׁשר 
ְלִויְנְׁשֵטין  ְיֶחְזֵקאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאוֹן  ּפוִֹניֶבז',  ְיִׁשיַבת 
יוֵֹדַע  ַהַחִּיים,  ַמְׁשָמעּות  ֶאת  ֶׁשֵּמִבין  ִמי  ִּכי  ָאַמר  ַזַצ"ל, 
ַחִּיים  ִלְחיוֹת  ְּבֶאְפָׁשרּותוֹ  ֶאְפָׁשֻרּיוֹת:  ְׁשֵּתי  ֶׁשֶּיְׁשָנן 
חוְֹלִפים, ְוַגם ִאם ִיְחֶיה ֵמָאה ָׁשָנה ְויוֵֹתר, ְּבסוֹפוֹ ֶׁשל ָּדָבר 
ַהַחִּיים  חוְֹלִפים  ָהעוָֹלם  ִמן  ְּפִטיָרתוֹ  ְוִעם  ְקצּוִבים,  ָיָמיו 
ְוַהּכֹל ִנְגָמר. ֲאָבל ְּבֶאְפָׁשרּותוֹ ִלְחיוֹת ַחִּיים ִנְצִחִּיים ָּכאן, 
ַהַהְכָרָעה  ְלעוָֹלם.  ִמְסַּתְּיִמים  ֶׁשֵאיָנם  ַחִּיים  ַהֶּזה,  ָּבעוָֹלם 
ִּביֵדי  ְנתּוָנה  ַהַחִּיים,  צּורוֹת  ְׁשֵּתי  ֵּבין  ַהּזֹאת  ַהּגוָֹרִלית 
ָהָאָדם. הּוא ֶזה ַהַּמְכִריַע ֵּכיַצד ִלְחיוֹת ָּכאן ָּבעוָֹלם. ַהִאם 
ֶׁשהּוא  אוֹ  ַהְּזַמִּנִּיים,  ַהחוְֹלִפים,  ַּבַחִּיים  ַמְׁשִקיַע  הּוא 

ַמְׁשִקיַע ַּבַחִּיים ַהִּנְצִחִּיים.
ַהֶּדֶרְך ִלְזּכוֹת ְלַחֵּיי ֵנַצח, ְּכרּוָכה ַּבֲהָבַנת ַהֻּמָּׂשג 'ֵנַצח'. 
ַאְלַּפִים  אוֹ  ֶאֶלף  ָקצּוב,  ְזַמן  ֵּפרּוׁשוֹ  ֵאין  'ֵנַצח'  ַהֻּמָּׂשג 
ָׁשָנה, ֶאָּלא ֵאין לוֹ ְּגבּולוֹת. ֵנַצח ְנָצִחים. ָאָדם ַחי ָּבעוָֹלם 
עוֵֹבר  הּוא  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ָׁשָנה,  ֵמָאה  ָׁשָנה,  ִּתְׁשִעים  ַהֶּזה 
ּוָבֵטל ִמן ָהעוָֹלם, ֲאָבל ִמי ֶׁשֵּמִבין ֶׁשהּוא ָיכוֹל ִלְרּכֹׁש ָּכאן 
ָּבעוָֹלם ַחֵּיי ֵנַצח, הּוא ֹלא ַיְחִליף אוָֹתם ַּבַחִּיים ָהִרְגִעִּיים, 
ְּבִעְנָיִנים  ַהָּקצּוב  ְזַמּנוֹ  ֶאת  ַמְׁשִקיַע  ֵאינוֹ  הּוא  ַהְּזַמִּנִּיים. 
ַּגְׁשִמִּיים, ֶאָּלא ְמַנֵּצל ֶאת ַהַחִּיים ְלַמָּטָרה ְמרוֶֹמֶמת יוֵֹתר. 
הּוא ַחי 'ְלַמְעָלה ִמן ַהְּזַמן'. הּוא ַחי ַחֵּיי ֵנַצח, עוֹד ֶטֶרם 
ָּבעוָֹלם  ָּכאן,  ֶׁשָּלּה  ַהַּגְׁשִמי  ֵמַהַּמְלּבּוׁש  ִנְׁשָמתוֹ  ִנְפְרָדה 

ַהֶּזה. ִמי ֶׁשַחי ַּבַּמָּטָרה ַהּזֹאת, ָּדָבר ֹלא ַיְפִריַע לוֹ ְלַהִּׂשיָגּה. 
ֹלא עִֹני, ֹלא ַמֲחָלה, ֹלא ִמְלָחָמה ְוֹלא ָּכל קִֹׁשי ַאֵחר. הּוא 
הּוא  ָּכְך  עוָֹלם.  ְלבוֵֹרא  ְמֻחָּבר  ַּבְּׁשִכיָנה,  ָּדבּוק  ָהֵעת  ָּכל 

ַמְרִּגיׁש ִהְתַעּלּות ֲאִמִּתית.
הּוא  ְוֵאין  ּתוָֹרה,  ְולוֵֹמד  ַּבּקֹר  יוֵֹׁשב  הּוא  ִלְפָעִמים 
ָחׁש ַּבּקֹר ִּכי הּוא ָּדבּוק ַּבְּׁשִכיָנה. ֲחַז"ל )יוָֹמא לה ע"ב( 
ְמַסְּפִרים ַעל ִהֵּלל ַהָּזֵקן, ֶׁשֹּלא ִהְכִניסּוהּו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש, 
ְׁשַמְעָיה  ֶׁשל  ְלִׁשעּוָרם  ְלַהֲאִזין  ְּכֵדי  ַהַּגג  ַעל  ָעָלה  ְוהּוא 
ֹלא  אוֹתוֹ,  ֶׁשִּכָּסה  ַהָּכֵבד  ְוַהֶּׁשֶלג  ָהַעז  ַהּקֹר  ְוַאְבַטְליוֹן. 
ִהְפִריַע לוֹ. הּוא ֹלא ָחׁש ָּדָבר, ִּכי הּוא ַחי ַחֵּיי ֵנַצח. הּוא 
ָעַבר ֵמָהעוָֹלם ַהֶּזה ְלעוָֹלם ַאֵחר. הּוא ֻּכָּסה ְּבֶׁשֶלג ְּבגַֹבּה 
ְׁשֵּתי ַאּמוֹת, ָּכל ּגּופוֹ ָקָפא, ֲאָבל הּוא ִנְמָצא ְּבאוָֹתּה ֵעת 
ִמי  ַּבִּנְצִחּיּות.  ְּבִחיָרה  ֶׁשל  ַהַּמְׁשָמעּות  זוֹ  ַאֵחר.   ָּבעוָֹלם 
ֶׁשּבוֵֹחר ַּבַחִּיים ַהָּללּו, ֵאין ָּדָבר ֶׁשַּיֲעמֹד ְּבָפָניו ְלַקֵּים ֶאת 

ַהִּמְצווֹת ְוִלְלמֹד ּתוָֹרה.
ְיהּוִדי ַהִּמְתּגוֵֹרר ְּבֵאיַלת ִסֵּפר ִלי ֶׁשֶּבָעָבר, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
ִמָּׁשָעה  יוֵֹתר  ֶׁשל  ֶמְרָחק  ִמֵּביתוֹ  ָרחוֹק  ָהָיה  ִהְתַּפֵּלל  ּבוֹ 
ֲהִליָכה. ַּגם ְּבחֹם ַהַּקִיץ ַהָּכֵבד ְּביוֵֹתר הּוא ָהָיה הוֵֹלְך ָּכל 
ַׁשָּבת ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְלִהְתַּפֵּלל. ַהּיוֹם ָּברּוְך ה' ֵיׁש ְלַמְעָלה 
ִיְפרֹץ.   ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְּבֵאיַלת,  ְּכֵנִסּיוֹת  ָּבֵּתי  ִמְּׁשלוִֹׁשים 
ְיהּוִדי ַאֵחר ַהִּמְתּגוֵֹרר ְּבָקָנָדה ִסֵּפר ִלי ֶׁשֵּיׁש לוֹ ָחֵבר ֶׁשהּוא 
ַהחֶֹרף,  ִּביֵמי  ְּבַׁשָּבת,  ָלמּול  ֻמְזָמן  הּוא  ִלְפָעִמים  מוֵֹהל. 
ַמֲעלוֹת  ַעְׂשרוֹת  ַעד  ָלֶרֶדת  ְיכוָֹלה  ַהֶּטְמֵּפָרטּוָרה  ַּכֲאֶׁשר 
ִמַּתַחת ָלֶאֶפס. ִעם זֹאת, הּוא עוֶֹׂשה ֶאת ַּדְרּכוֹ ָּבֶרֶגל ְלַקֵּים 
קוֵֹפא,  ְוהּוא  ָקט  ֶרַגע  ֶׁשעוֹד  ַמְרִּגיׁש  הּוא  ִמיָלה.  ִמְצַות 
ַּבִּמְצָוה  ִנְזַּכר  הּוא  ָאז  ֲאָבל  ְלַעְצמוָֹתיו,  חוֵֹדר  ָהַעז  ַהּקֹר 
ֶׁשהּוא הוֵֹלְך ְלַקֵּים ְוגּופוֹ ִמְתַחֵּמם, ׁשּוב ֵאין הּוא ַמְרִּגיׁש 
ֶאת ַהּקֹר.  זוֹ ַהְּבִחיָרה ַהְּנתּוָנה ְּבַיד ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ֵאילּו 

ַחִּיים הּוא רוֶֹצה ִלְחיוֹת.

ֹראׁש וְִראׁשֹון ְלָכל ָּדָבר ׁשִֶּבְקדֻּׁשָה
ָּדִוד  ַרִּבי  ָמר ָאִבי,  ִנְפַטר  ְּבֵטֵבת תשנ"ו,  י"ג  ַּבַּתֲאִריְך 
ִליהּוִדי  ּומוֵֹפת  ֻּדְגָמא  ָהָיה  הּוא  ַזַצ"ל.  ַאְיָזה  ֵּבין  ֶאְלָּבז 
ֶׁשַחי ָּבעוָֹלם ַהֶּזה ַחֵּיי ֵנַצח. הּוא נוַֹלד ְּבָמרוֹקוֹ ְוָעַבר ָׁשם 
ִמֶּמּנּו  ִלְדלוֹת  ַמְצִליִחים  ָהִיינּו  ַרב  ְּבקִֹׁשי  ַרּבוֹת.  ְּתָלאוֹת 
ְּפָרִטים ַעל ָהֵארּוִעים ֶׁשָעַבר ִּבְצִעירּותוֹ. ָּתִמיד ָהָיה אוֵֹמר: 

"ֶזה ָהָיה ֶּבָעָבר, ַעְכָׁשיו ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַההוֶֹוה".
ִמְרֶעה  ִׁשְטֵחי  לוֹ  ָהיּו  ָעִׁשיר.  ַזַצ"ל  ָאִבי  ָהָיה  ְּבָמרוֹקוֹ 
ָהֲעבוָֹדה.  ָּכל  ֶאת  עוִֹׂשים  ָהיּו  ַעְרִבִּיים  ּופוֲֹעִלים  ְּגדוִֹלים 
ָהְיָתה  מוְֹכָרּה.  ָהָיה  ְוהּוא  ְסחוָֹרה,  לוֹ  ְמִביִאים  ָהיּו  ֵהם 
לוֹ ַּגם ֲחנּות ְּגדוָֹלה ֶׁשל ַּבִּדים, ְוָרִגיל ָהָיה ִלְלּבֹׁש ְּבָגִדים 

ְמֻכָּבִדים, ְּכִמְנַהג ָהֲעִׁשיִרים ָׁשם.
ַאְך ְּבבוֹא ָהֵעת, ָעַזב ַהּכֹל ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ַהּגוִֹיים 
הּוא  ַּבֲחנּותוֹ.  ְּפָצָצה  ָטְמנּו  ְּבַהְצָלָחתוֹ,  ַעִין  ָצֵרי  ֶׁשָהיּו 
ַּכָּמה  ֵמֶאְצְּבעוָֹתיו.  ַּכָּמה  ְוִנְקְטעּו  ַּבִהְתּפוְֹצצּות,  ִנְפַצע 
ִהִּגיַע  מוֹתוֹ.  יוֹם  ַעד  ָׁשם  ְונוְֹתרּו  ְלַגּבוֹ  ָחְדרּו   ְרִסיִסים 
ָּפִנים  ְּבׁשּום  ָקׁשוֹת.  ָּבֲעבוֹדוֹת  ְוָעַבד  ֲחַסר-ּכֹל,  ָלָאֶרץ 
ַהֵּנכּות  ֲאחּוֵזי  ְּבֶׁשל  ַּתְקִציִבים  ְלַקֵּבל  ִהְסִּכים  ֹלא  ָואֶֹפן 
ְוֶזה  ַהְּקדוָֹׁשה,  ָלָאֶרץ  "ִהַּגְענּו  ָּתִמיד:  ְּבָאְמרוֹ  לוֹ,  ֶׁשָהיּו 
ָׁשֶוה ַהּכֹל. ַמה ֶּׁשִּיְּתנּו ִלי ַלֲעׂשוֹת ּפֹה ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדוָֹׁשה, 
ֲאִני מּוָכן ַלֲעׂשוֹת".  ָהָיה ָּבז ַלֶּכֶסף. ָּכל ַמה ֶּׁשִהְרִויַח ָהָיה 
ֵמִביא ְלִאִּמי ע"ה ְואוֵֹמר ָלּה: "ְקִחי, ֶזה ֶּכֶסף ֶׁשָּלְך, ְוִאם 

ַאְּת רוָֹצה ֶׁשֶאְקֶנה ְּדַבר-ָמה, ָּתִביִאי ִלי ְקָצת ֶּכֶסף..."
ָהָיה רֹאׁש ְוִראׁשוֹן ְלָכל ָּדָבר ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה. ֲאִפּלּו ֶׁשִהִּגיַע 
ְוָרצּוץ ֵמָהֲעבוֹדוֹת ַהָּקׁשוֹת ֶׁשָעַבד, ְלָמֳחָרת  ַהַּבְיָתה ָעֵיף 
ָהָיה  ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ַהְּכֶנֶסת.  ְּבֵבית  ָהִראׁשוֹן  ָהָיה  ַּבּבֶֹקר 
ֶאת  ַמְתִחיל  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהָּקדוֹׁש,  ְוזַֹהר  ְּתִהִּלים  אוֵֹמר 
ְלֵבית  ַמְפֵּתַח  לוֹ  ָהָיה  ֹלא  ַּבְּתִחָּלה  ֵמֵראִׁשיָתּה.  ַהְּתִפָּלה 
ַּבַּקִיץ  ַלַּגַּבאי,  ּוַמְמִּתין  ַּבחּוץ  עוֵֹמד  ָהָיה  הּוא  ַהְּכֶנֶסת. 
ּוַבחֶֹרף, ַּבחֹם ּוַבּקֹר, ְמַקֵּים ֶאת ַהָּפסּוק )ְּתִהִּלים נה, טו(: 
ָראֵׁשי ֵּתבוֹת –  'ְּבָרֶגׁש',   - ְּבָרֶגׁש"  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִקים  "ְּבֵבית 
ָּבָרד, רּוַח, ֶּגֶׁשם, ֶׁשֶלג. ַרק ְלַאַחר ְּתקּוָפה, ָנַתן לוֹ ַהַּגַּבאי 

ַמְפֵּתַח, ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת.
ְּבָׁשָעה ַאַחת ַּבָּצֳהַרִים ְּכָבר ָהָיה ִמְתּכוֵֹנן ִלְתִפַּלת ִמְנָחה. 
ֹלא ָהָיה מּוָכן ְלַוֵּתר ַעל ְּתִפָּלה ְּבִמְנָין. ַהְּתׁשּוָקה ֶׁשָהְיָתה 
ַמְפִליא.   ָּדָבר  ָהְיָתה  ְּבִקּיּוָמן,  ּוְזִריזּותוֹ  ִמְצווֹת  ְלַקֵּים  לוֹ 
הּוא ָהָיה ֵמאוָֹתם ֲאָנִׁשים ְנִדיִרים ֶׁשָחיּו ָּכאן ָּבעוָֹלם ַחֵּיי 
ֵנַצח, ְיהּוִדים ִמּדוֹר קוֵֹדם, ֲעֵליֶהם ֶאְפָׁשר לוַֹמר ֶאת ִּדְבֵרי 
ַהָּכתּוב ִּבְתִהִּלים )טז, ג(: "ִלְקדוִֹׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה".

)מתוך "משכני אחריך" בראשית חלק ב'(

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה
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וכן  בתנ"ך  רבות  מובא  המקראי  האזוב 
הינה  הדוגמאות  אחת  פה,  שבעל  בתורה 
בזוהר  אותו.  לטהר  האדם  על  אותו  שמזים 
הצומח  אזוב  של  שבכוחו  מובא  הקדוש 
ירושלים  בהרי  כגון  הסלעים  בין  בהרים 
כלומר  מעיים  מחלות  עשרות  לרפא  בכוחו 
לבטל, להרוג תולעים שכבר נוצרו במערכת 
מבעוד  היווצרותם  את  מנענו  ולא  העיכול 

מועד.
אחר  ונתחקה  לעומק  שניכנס  לפני 
האזוב  פריחת  שתקופת  נציין  שלו,  הכמות 
בעלי  גם  זו  בתקופה  בחורף  הינה  הסלעי 
דיים לשחיטה  גדולים  חיים שנולדו באביב 
ואכילה היות ואינם זקוקים עוד לאמותיהם.

כידוע תבשילי החורף מבוססים הרבה על 
בשר או שומנים וזאת בכדי להעלות את רמת 
חום  את  שמגבירים  העיכול  מיצי  עוצמת 

הגוף לאורך זמן, מה שנדרש לגוף בחורף.
לכן  נמוכות,  המעלות  שבחורף  כיון 
הגוף  את  ומקרר  קר  נושמים  שאנו  החמצן 
ועודף קור מסוכן לאדם לכן בתקופה זו של 
המזונות  את  בדיוק  לנו  מכין  הבורא  השנה 

שמאזנות מצב זה.
שבכוחו  המקראי  האזוב  לזעתר  נחזור 
כאמור לחסל תולעים רבים במעיים, הצורה 
הינה  מתכונותיו  ליהנות  ביותר  הטובה 
לקטוף אותו לייבש אפשר בשמש או בתנור 
יש  אם  התולעים  את  להרוג  מנת  על  וזאת 
בו, או לחילופין לגשת לכל בית טבע לקנות 

חליטות זעתר.
טוב להכין מהחליטה תה או מרק ולשתות 
כל  לפני  בבוקר  אפשר  אם  ריקה  קיבה  על 

דבר אחר ובלילה לפני השינה.
ביותר  חזק  צמח  הינו  והזעתר  היות 
חייבים להתחיל בטיפול מעט מעט ולראות 
את התגובה שלנו עמו היות ומזגי בני אדם 
צריכים  שהם  הרפואות  כמות  לכן  שונים 
להיטיב להם שונות, היות ומה שנכתב כאן 
הינו בגדר תודעה בלבד יש להיוועץ במטפל 

מוסמך לפני כל טיפול אפילו בצמחים.
הרמב"ם בפרוש על משניות שבהן מובא 
ברפואת  רב  שכוחו  מפרש  זעתר  או  אזוב 
העיקול  מערכת  את  לטהר  כלומר  המעיים 
מיני חולאים, אם ברצונכם לבחון את  מכל 
כוחו של האזוב לטהר ולנקות, כל שעליכם 
כוס מצמח  חצי  בסיר  להרתיח  הוא  לעשות 
מים,  ליטר  עם  ערבוב  בלא  נקי  האזוב 
להם  ולתת  לרתיחה  יגיעו  שהמים  להמתין 
לרתוח כרבע שעה. אחרי שהמשקה התקרר 
מלוכלכת  ריצפה  על  אותו  לשפוך  ניתן 
ולראות כיצד הוא מטהר את הרצפה ומלבין 
אותה בדומה לאקונומיקה או לחומצת מלח. 
כך  ולובן  ניקיון  נוצר  לגופנו  שמחוץ  כשם 
בתוך גופנו אולם אם נגזים היותר מדי טוב 

נהפך לרע.

ממצעים מעבדתיים ורפואיים גילו ומיפו 
ואיששו את דברי  את כוחות הזעתר האזוב 
זה  צמח  של  הרפואית  יכולתו  בדבר  חז"ל 

שגדילתו כעת וכוחה רב לה.
חזקה  חימצון  נוגדת  פעילות  לזעתר 
מרובה   E ויטמין  כמות  בשל  וזאת  ביותר 
המצויה בו. כמו כן הזעתר מסוגל לפעול נגד 
וזאת  הפה  בחלל  שנוצרים  רבים  חיידקים 
ובאם  זעתר  חליטת  של  שתיה  ע"י  משיגים 
לא רוצים לשתות, שטיפת הפה במי הזעתר 
או צחצוח שיניים במישחת זעתר מאפשרות 
לחומרים הפעילים שבו להילחם בחיידקים 

כאמור.
זנים  לחסל  הזעתר  לשמן  סגולה  עוד 
חיידקי  של  וכן  מעיים  חיידקי  של  רבים 
קנה הנשימה, הבשורה החשובה מכל אולי 
היא שצמח הזעתר נלחם בצורה אפקטיבית 
הגורם  הידוע  הליקובקטר  בחיידק  ביותר 
לפעילות  ומציקים  כואבים  קיבה  לכיבי 

שוטפת של האדם.
פטריות  להדברת  ביותר  מסוגל  הזעתר 
אותו  נסתרים  עיפוש שנוצר במקומות  שהן 
אותו  וטוען  האויר  לזיהום  גורם  עובש 
מחלות  בראש  פעילים שעומדים  בחיידקים 
זעתר  מי  לרסס  טוב  כן  על  רבות  זיהומיות 
תריסים  גבי  ועל  אוורור  פתחי  גבי  על 
ומסננים של מזגנים שהינם מקומות מועדים 
רבות  חיידקים  מושבות  בשל  לפורענות 
שנוצרות שם, גם מי שיש לו מקלט או מחסן 
לשטוף  פעם  מדי  טוב  מאווררים  שאינם 
מקומות אלו במי זעתר או לחלופין לתלות 

רשת או גרב דקה מלאה בעלי זעתר.
הוא  כך  לגוף  פועל מחוץ  כשם שהזעתר 
לטהר  רוצים  אם  לכן  גופנו  בתוך  פועל 
גופנו  של  הפנימיים  החלקים  את  ולהדביר 
מהפה ועד היציאות ישתו את מי הזעתר בכל 
בין  עמו  המוזן  את  יתבלו  או  אופנים  מיני 

שהוא יבש ובין שהוא טרי.
ע"ג  פטריות  של  תופעות  לו  שיש  מי 
אותם  את  טוב למשוח  ציפורניים  כמו  גופו 
יכניסו  שפשוט  או  זעתר  בשמן  מקומות 
לתוך גרבים עלו זעתר סלעי נקי וישנו עמו 
ויראו  בידיים  והן  ברגלים  הן  הלילה  כל 

נפלאותיו.
מי שחפץ בהדברת צמחים אורגנית יכול 
וכן  מרוכזים  זעתר  במי  הצמחים  להדביר 

במי רוטה.
מחכמת האותיות אזוב בגימטריה 16 י"ו 
ללמדך  ב"ה  הוי"ה  שבשם  הזכרים  אותיות 
שכוחו רב לו בהיותו חומר פעיל ולא פאסיבי 
לכל  שמתאימה  בכמות  אותו  למנן  יש  לכן 

משתמש בנפרד.
07-33-38- חיים"  "סתרי  צוות  בברכה 

.38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סגולת הזעתר

היתה  ב
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1. איך תמנעו זיהום בעיניים?
 לבדוק תוקף – בין אם זה צלליות, 
מסקרה או עיפרון לעיניים – רובנו 
שעל  האריזות  את  לזרוק  נוטות 
כך  התפוגה  תאריך  מודפס  גביהן 
שאנחנו מאבדות את המעקב ולא 
להשתמש  נוכל  מתי  עד  יודעת 
מזיהום  להימנע  כדי  בהם. 
הרגל  לסגל  מומלץ  פוטנציאלי, 
ולרשום את התוקף על גבי המוצר 
עצמו, כך שהמידע הזה תמיד יהיה 
בהישג ידינו. בנוסף, אם המסקרה 
מתאימה  אינה  וכבר  התייבשה 
לשימוש, אל תנסו להפיח בה רוח 

חיים עם מים.
 

להקפיד על ניקיון – מומלץ לנקות 
לעיתים  האיפור  מברשות  את 
ופטריות  חיידקים  שכן  תכופות, 

עלולים לגדול עליהן.
 

להתרחק מטסטרים – למרות הפיתוי הרב, רצוי להימנע 
משימוש בטסטרים, מאחר שאלו נוסו על ידי נשים אחרות 

שאולי נושאות זיהומים העלולים לעבור אליכן.
 

להתחיל מחדש – במידה ואת כבר סובלת מדלקת בעין, 
כדאי לזרוק את כל מוצרי הקוסמטיקה המיועדים לעיניים 
כדי למנוע אחת נוספת. בדיוק כמו שאת יכולה להידבק 

מאחרות, את יכולה להידבק מעצמך.
 

והתרופות  המזון  –  מינהל  מתאים  במקום  לאחסן 
האמריקאי )FDA( ממליץ לאחסן את איפור העיניים על 
כל סוגיו השונים במקום שבו הטמפרטורה תהיה נמוכה 
מ- 29 מעלות. אחסון מוצרים בטמפרטורה הגבוהה מזו, 

עלול לקצר את חיי המדף ולפגוע במוצר.
 

להפריד –  נשים רבות נוטות להשתמש בעיפרון שפתיים 
בבוקר,  זמן  בלבול מקוצר  בגלל  בין אם   – העיניים  עבור 
או פשוט בגלל חוסר הבנת הסיכון הכרוך בכך. שימו לב 

שאתן משתמשות בכל מוצר קוסמטי עבור המטרה לה 
הוא נועד בלבד. 

 
 

2. איך תמנעו תגובה אלרגית?
יכולה  לא  אחת  שאף  - מאחר  נקודתי  באזור   להתחיל 
ההמלצה  רגישה,  היא  רכיבים  לאילו  מראש  לדעת 
את  מהעין  ומרוחק  קטן  אזור  על  למרוח  היא  הגורפת 
האיפור כאשר מדובר בשימוש ראשוני. העיניים הן האזור 
הרגיש ביותר בפנים שלנו ולכן צריך להיזהר מאוד עם כל 

מוצר חדש שאנחנו מנסות.
 

לא להסתמך על התווית - אל תסתמכו לעולם על התווית 
"היפו-אלרגני", והיו זהירות גם במוצרים מהסוג הזה, שכן 
אפילו הרכיבים הטבעיים ביותר יכולים לעורר תגובה אצל 

מי שיש לה רגישות.
 

לסעיף  – בהקשר  פעם  בכל  אחד  במוצר   להתנסות 
מספר  קונות  שכשאתן  לב  שתשימו  חשוב  הקודם, 
מוצר  בכל  מתנסות  אתן   – חדשים  קוסמטיים  מוצרים 

המטרה  מתוך  בדיוק  בנפרד, 
לשלול רגישות ולדעת איזה מוצר 
ומאילו  עבורכן  לשימוש  בטוח 

כדאי להימנע.
 

רק בחלק החיצוני של  להתאפר 
העין  את  לאפר  – מומלץ  העין 
בחלקה  ולא  החיצוני  בחלקה  רק 
העפרונות  הכנסת  שכן  הפנימי, 
להסתיים  עלולה  העין  לפנים 

בהחדרת בקטריות. 

3. איך תשמרו על קרנית העין?
- מומלץ  יציבה  שהיד   לוודא 
ברכב  לעולם  להתאפר  לא  מאוד 
כבד  נזק  ליצור  אפשר  שכן  נע, 
לא  כשהיד  מתאפרים  אם  מאוד 

יציבה, כמו שריטה בקרנית העין.

לשמור על סדר נכון - כאשר מתחילים להתאפר, חלק מן 
השמנים או פיסות האיפור יכולים להכתים את העדשה או 
להיתקע מאחוריה. רצוי לשטוף את הידיים, לשים עדשות 
מגע ורק לאחר מכן להתחיל איפור כצעד סופי.  יש חריג 
אחד לתהליך זה: אם אתן מרכיבות עדשות מגע קשות, 
משנה  לנקוט  יש  אך  האיפור,  לאחר  אותן  לשים  מומלץ 

זהירות כדי למנוע מריחת העדשה במהלך התהליך.
 

לרדת  צריך  מורחות  שאתן  איפור  - כל  איפור  להסיר 
את  לעשות  יכולים  לא  ומים  רגיל  סבון  השינה.  בשעת 
העבודה - במיוחד כשמדובר במסקרה. כאשר המסקרה 
להישבר,  לריסים  לגרום  ויכולה  נוקשה  היא  מתייבשת, 
ואף להוביל למחלת פני העין ולחוסר קבלה של עדשות 
המגע בעיניים בעת הרכבתן. התחמקו מבעיות אלה על 

ידי ניקוי יסודי של הפנים שלכן בלילה.
 

לשקול בזהירות את האיפור – אם אתן מרכיבות עדשות 
או מתכתיות,  נוצצות  עיניים  להימנע מצלליות  יש  מגע, 
שכן הן חלקים קטנים מהן עלולים להילכד תחת העדשות.

טאקו דגי ברמונדי מקסיקני

טיפים

גשם של לחות

לעור  הסיבות  כל  ואיתו  בפתח  החורף 
את  ולאבד  להתייבש  והגוף  הפנים 
הלחות לו זקוק על מנת להיראות חיוני 
ולהיות בעל מגע נעים. מה ניתן לעשות 
על מנת למנוע את היובש ותחושת האי 
טיפים   5 קבלו  לכך?  הנוחות שמתלווה 
כללית  מרשת  שוחט  מיכאל  ד"ר  של 
אסתטיקה שיסייעו לכם להגן על העור 

מיובש:
– האוויר הקר  הימנעו משהות ברוח   .1

והרוחות מייבשים את העור.
2. רחצו את הפנים עם מים פושרים ולא 
עם מים חמים ורותחים על אף שבחורף 

קשה שלא לעשות זאת בשל הקור.
וויטמין  שמכילים  מזונות  תאכלו   .3
העור,  לחות  על  בשמירה  המסייע   E
עגבניות  מבושל,  ברוקולי  כגון:  מזונות 

מבושלות, גזר, שקדים.
מחומם  במרחב  משהות  הימנעו   .4
ידי  על  לחדר  לחות  להוסיף  נסו  מידי, 
השארת כוס מים חמים שהאדים יוסיפו 

מעט 
5. העשירו את העור בלחות – יש מבחר 
הלחות  רמת  בשימור  שיסייעו  מוצרים 
בשיקומו  הצורך  ובמקרה  העור  של 

במידה וכבר הספיק להתייבש. 

כללית אסתטיקה מציעה מגוון מוצרי 
לחות שישמרו על רמת הלחות הנחוצה 

לעור הפנים והגוף ביניהם:
• קרם לחות פעיל - המעשיר את העור 
מבוסס  זמן.  לאורך  מרוכזת  בלחות 
תשלובות  היאלורונית,  חומצה  על 
מעצימות לחות וסותרי חמצון. למרקם 

עור קטיפתי. 
לריכוך   – עשיר  טיפולי  ידיים  קרם   •
וסדוק.  יבש  לעור  העור,  והחלקת 
עשירה  יבשות,  לידיים  טיפולית  נוסחה 
להזנה  מרפא  וצמחי  חיוניים  בשמנים 
את  ומרכך  מרגיע  הקרם  אינטנסיבית. 
סדקים  במניעת  ומסייע  הידיים  עור 

ויובש קיצוני. 
העור  סוגי  לכל  מרוכז  לחות  סרום   •
חומצה  של  מרוכזת  תמצית  הכולל   –
לחות  למקור  הנחשבת  היאלורונית 
חיוניות,  לחות,  מעניק  הסרום  חשוב. 
כל  לאורך  וקורן  בריא  ומראה  גמישות 
מסייע  הסרום  כן,  כמו  היום.  שעות 
וקמטוטים  קמטים  מראה  בהפחתת 

ובמניעת מצבי יובש.  
• קרם גוף טיפולי עשיר – מעניק לחות 
סוגי  לכל  מתאים  הגוף,  לעור  ורכות 

העור.

טעימה

מאילו טעויות איפור נפוצות כדאי 
להימנע כדי לשמור על העיניים?

אנחנו מעניקות למראה החיצוני שלנו חשיבות רבה ומשקיעות כמות נכבדת של זמן וכסף באיפור • יחד עם זאת, חשוב לדעת 
ששימוש לא ראוי במוצרים קוסמטיים ליד אזור העיניים יכול להוביל למספר בעיות לא נעימות במיוחד – מזיהום, ותגובות אלרגיות 
ועד פגיעה ממשית בעיניים • אורטל סבג, אופטומטריסטית ומנהלת חטיבת מחקרים ב-CooperVision מסבירה איך לצמצם 

את הסיכונים באיפור לפס אייליינר עקום בלבד

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

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

לימון, פפריקה, מלח, פלפל ו-2 כפות שמן. 
2. לחמם כף שמן במחבת ולהניח בה את התערובת. יש 

לטגן את הדגים 3 דקות מכל צד. לאחר מכן, יש להניח את 
הדג במרכז הטורטייה. 

3. לחתוך את העגבנייה, הבצל והאבוקדו לקוביות ולהעביר 
לקערה. להוסיף לקערה חצי קופסת תירס, מלח, פלפל 

ולערבב.
4. להוסיף לטורטיות את עלי החסה, עגבניות, אבוקדו ובצל. 

רכיבים:
• פילה דג ברמונדי 500 גרם- חתוך לרצועות בעובי חצי ס"מ

• כפית פפריקה מתוקה
• 2 כפות שמן

• מלח 
• פלפל

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

• 2 עגבניות
• עלי חסה

• 8 טורטיות

כללית אסתטיקה מציעה טיפים ומבחר 
מוצרי לחות שישמרו על עור הפנים 

והגוף בחורף
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9 ימים אחרונים9 ימים אחרונים
 20 נצלו את זכאותכם
זכאותכםזכאותכםנצלו את זכאותכם ל-2018 

9
ב   עוד 9 ימים תהיו זכאים למשקפיים נוספים בחינם!   ממשו אותה כעתאם טרם מימשתם את זכאותכם ב-2018,מ-2019 חישוב הזכאות ייעשה לפי שנה קלנדריתחברי

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

משקפיים לחברי:
ירושלים- כנפי נשרים 66 מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10, אשדוד כללית:  מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות |

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב וכללית פלטינום  עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2

חברי                                  מידי שנה יש לכם זכאות חדשה .

 

חברי                                  מידי שנה יש לכם זכאות חדשה .
נותנים לכם? קחו!  
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מדות ומשקלות במקרא ובתלמוד

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. עונש,פסק דין של השופט. "נכונו ללצים ___" )משלי יט 
כט()בלשון רבים(

6. שערה. "המוציא שתי ____ מזנב הסוס" )שבת צ: ( )בלשון 
יחיד(

7. חלק,בחינה. "ה___ השוה שבהן שדרכן להזיק" )בבא קמא 
א א(

8. שמץ,משהו,אבק-,צל-.  "ובכל מקום שיש שם ____" 
)פסחים נ: ( )בכתיב חסר(

10. הסכם על-ידי ויתורים מסוימים בין רבים. "ויפה כח ____ 
מכח הדין" )סנהדרין ה: ()רבים(

12. מכשול,תקלה. "נתנו רשעים ___ לי" )תהלים קיט קי(
13. קיצור המילים : יד אבשלום.

14. תכשיט,קישוט. "זהב ו___-כתם" )משלי כה יב(
15. עשה מלאכת הקודש במשכן או במקדש. "והיה על אהרן 

ל____" )שמות כח לה(
17. חליפות,בחילופי משמרות. "את משמרת הבית _____" 

)מלכים ב יא ו( )בהיפוך אותיות(
18. מספר של גוזמה,הרבה מאוד. "מהכות כסיל ___" )משלי יז 

י( )בהיפוך אותיות(

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף ____ והניחה 
באונקלו" )סנהדרין פב.(

2. אסון,צרה. "ו____ שניהם מי יודע" )משלי כד כב(
3. התנכל להרע לו,זמם להכשילו.  _____    _____ )על פי תהלים 

קמב ד(
4. לאחר שכבר נואש לקבלו בחזרה. "אבל לאחר ____" )בבא קמא 

סז: (
5. דברי העדים המעידים לפני בית הדין שראו את הירח במולדו. 

"כשרין ל____ החדש" )ראש השנה כב.(
9. חקירה,בדיקה,הצגת שאלות לשם קבלת ידיעות.        "ב____ 

ובחקירה" )סנהדרין ד א(
11. מפרשיות השבוע.

12. מאזנים,מכשיר לשקילה. "ושקל ב___" )ישעיה מ יב(
14. הקיצור של : ח חלקים.

16. שלם,שאין בו מום. "בכור מוכרין אותו ____ חי" )בבא קמא יב: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

מדות אורך: פרסה, עומר, זוז, טפח, דרך יום, הין, שקל, סיט, מדות נפח: תרקב, שקל הפקודים, זרת, ביצה, 
סאה, שקל הקדש )סלע(, אמה, רביעית, איפה, טרטימר, קנה, תימן, לתך, מנה איטלקי, חבל, לוג, כור, מנה, 

קדש, ריס, רבע, משקלות, ככר, מיל, קב, גרה

אסנסאההלעיאהמאתדט
תזתשאטלושוהבקרתפנ

סנרסהריסקדמודתחפס

שבאתפטמגלרירריסשי
תסששיישרהכשותעחשט

אקאיאמסהפיכגדיתסא

לריסירבקקוזוזבהינ

כשדקהנמנומישהראתא

רכביצהיאדהסרפגליג

בורלהנבהיואיוסשבד

ענונאהמשמשהליאתגח

גתקהשישייקלטיאהנמ

דאאסלתכשתשדקהלקשג

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

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

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

5. רודנות היא...
6. מהי סכלות?

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

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

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



גם וגם וגם!
 בוא לעשות רישיון D1 שכולל: 

גם אוטובוס זעיר פרטי + גם מסחרי + גם מונית

 סבסוד  + פתרון לכל המשפחה  פרנסה טובה 
זמן ההמתנה של  קיצור משמעותי     הלימודים 

 סביבת לימודים חרדית )עיוני ומעשי(

הכוון תעסוקתי בני ברק מזמין אותך
D1 להצטרף ללימודי רישיון

ביום שלישי י״ז טבת 25/12 | בשעה 19:00
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 ב״ב

מותנה בהרשמה מראש בטלפון 03-7707300

יום הסברה יתקיים אי״ה:
בשל ביקוש

עצום!
 הקודם 

זוכה!



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

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

הרי"ף,קרית ספר, 
חיפה, אשדוד-הלל
פתוחים במוש"ק 

בין השעות:
19:00-23:00 

ט'-י"ג בטבת17-21.12.18

עד שישימבצעים בימי שני

1 ק"ג
קמח סוגת

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

קפה טסטר צ'ויס
קוד:72753

200 גר'

סלטי צבר

סירופ אחדות

ללא רפי כהן
סוגים שונים

400 גר'

1 ליטר

ירכיים ב' קוד:3203352/
עוף אדום מיוחד 

קוד:3203314
גלאט עוף

שישיית RCנשנושים מיני
60 גר'

חיטה/גריסים

6*1.5 ליטר

1 ק"ג
מיה

פילה דג מושט
בלדי/ג.עופר

עשיריית וופל מצופה
מן

10
2 ב-

20-21
י"ב-י"ג בטבת

2490
לק"גלק"גלק"ג

29908901990

2790

4 ב-
1090

4 ב-2 ב-
10
2 ב-

790890
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