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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מקץ
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ז כסלו תשע"ט 5/12/18 • גיליון מס' 1182

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

שטח

אלי
וניציפ

מ

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות / שטח מוניציפאלי, עמ' 24-25

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

 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. 

053-9229424

חדרים אחרונים!
שבת חלומית במלון אקוודוקט

מחיר לזוג:

1,450&!פנסיון מלא
ה’ שבט // 11.1.19

בהשתתפות
הרב אבנר קוואס

בבוקר שלישי הודיע צה"ל על פתיחת מבצע צבאי 
חדש בגבול הצפון, שמטרתו לאתר ולהשמיד את 
המנהרות שחפר ארגון הטרור הלבנוני • בשונה 
מהמנהרות בגבול עזה, מדובר במנהרות תקיפה 

רחבות שנועדו להכיל כוחות הסתערות / עמ' 28

מאי חנוכה
בג"ץ העניק השבוע לנתניהו את העילה המושלמת לבחירות בעיתוי 
להשמדת  והפעולה  הרעה  תיפתח  לא  מצפון  אם  ממנו.  נוח  שאין 
מנהרות החיזבאללה תעלה יפה, נתניהו יוכל לסמן וי גם על משבר 
עזה שזעזע את ממשלתו. במהלכיו בגזרה הצפונית הוא מצדיק את 
הגישה הזהירה שנקט בדרום ומאמת את הצהרותיו על התפתחויות 
מהיום,  וחצי  כחודש  בעוד  בחירות  על  הכרזה  צפויות.  ביטחוניות 

תוביל לפתיחת קלפיות בתקופת חודש מאי

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 22-23

מבצע צבאי בצפון: חשיפת ונטרול מנהרות חיזבאללה

המלצת המשטרה: 

להעמיד את 
נתניהו לדין

ישיבת המועצה 
הסוערת נסגרה 

לתושבים
/ עמ' 10

/ עמ' 26

יוצאים לדרך: 
תכנית לשביל אופניים 

מעיר לעיר בגוש דן / עמ' 16 

שנה לפטירת מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל / עמ' 28

בית שמש: מה שהחל כעימות מקומי בין 'דגל' ל'שלומי אמונים' על כניסה לקואליציית בלוך, 
התפתח לעימות שמשליך גם על ביתר עילית, ירושלים וחיפה • במוקד: תרגיל משפטי של 'דגל', 

שגרם ל'אגודה' להישאר לעת עתה מחוץ לקואליציה
אשדוד: אחרי שבוע דרמטי, סגרה ש"ס באשדוד הסכם קואליציוני עם לסרי ברגע האחרון • בראיון ל'קו 

עיתונות', מסביר יו"ר הסיעה אבי אמסלם את התהליך, מתגאה בכך שההסכם נחתם בלשכת דרעי ותוקף את 
'אגודת ישראל'

מודיעין עילית: אחרי מו"מ קשוח וניסיון לכרוך את הקואליציה עם הפוליטיקה בביתר עילית – קואליציית גוטרמן 
יצאה לדרך עם 3 סגנים ובתפילת 'נשמת'

פתח תקווה: על רקע הנתק בין ראש העיר לנציגי 'יהדות התורה', נשא גפני נאום ופנה לראש העיר בהמלצה: 
"תמיד יש יצר הרע קטן לפגוע בחרדים, תעשה את זה על 'עץ'..." • חברי כנסת מחו נמרצות ומלשכת גפני 

נמסר: "על בדיחות לא מגיבים"
קרית גת: האיחוד החרדי הוכיח את עצמו: רשימת ש"ס, חב"ד ו'אגודת ישראל' הכניסה 4 מנדטים וש"ס חוזרת 

לקואליציה עם תפקיד מ"מ • ומדוע הרב הראשי הספרדי לא הוזמן לישיבה החגיגית?



תקף בין התאריכים 1-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 
המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. 

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח. תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 
המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת 

לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון זה בקניית
גרנייה
BB קלאסי/
פיור אקטיב/
אויל פרי קרם לחות
 בתוספת גוון

4490
5690 -6190

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
אייג׳ פרפקט/
רויטליפט 
לייזר/פילר
מגוון מוצרים*

7990
110 -125

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 
שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 

של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
אינפליבל
שפתון עמיד

3990
62

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 
שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 

של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל

 פיור שוגר 
פילינג גרגרים/
 פיור קליי
מגוון מסכות

4490
6190

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 
שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 

של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
אינפליבל

פלטת 
קונסילרים/ 
 סמקים

3990
78

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 
שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 

של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל

פעולה 
 משולשת
קרם יום/
לילה/עיניים

3790
58

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 
שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 

של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
לה פטיט
פלטה
 5 צלליות

2990
4690

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח. תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 
המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת 

לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון זה בקניית
לוריאל
מגה ווליום מיס מנגה/
פאנקי/היפי/

בייבי רול 
מסקרה

3490
52

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח. תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת 
לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳/
אינפליבל מאט/
טוטאל קאבר
מייק אפ

6490
90 -100

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח. תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין חנויות הרשת 
לגבי המחיר הקודם של המוצר אשר יוצג בחנות.

מחיר ליחידה 
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון
זה בקניית
גרנייה

מגוון 
ניקויים*

1690
2590

לוריאל בחגיגת סוף שנה בסניפי סופר-פארם
קניון רחובות

077-8880450

מודיעין בוכמן
077-8882540

מודיעין ישפרו
077-8881250

הרצל רחובות
077-8880810

קרית רמלה
077-8880760

שער רחובות
077-8881470

קניון מודיעין
077-8881530

לוד
077-8881180

שוהם
077-8880490

איירפורט סיטי לוד
077-8881600

רחובות ההולנדית
077-8882130

רחובות החדשה
077-8882580

מודיעין שמשוני
077-8881010

בילו סנטר רחובות
077-8880520

מצליח רמלה
077-8882150

מזכרת בתיה
077-8881820

רמלוד רמלה
077-8881740

*מהמגוון המשתתף. מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.

תקף בין 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, 
המוקדם מביניהם. אין כפל הטבות. תיתכן 

שונות בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר יוצג בחנות.

קונים במחלקת הקוסמטיקה ומקבלים:

VOLLUMISSIME
מסקרה שחורה

ליח׳₪28 ב-

בתוקף בין התאריכים 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. תיתכן שונות 
בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו 

בגדר מבצע בחנויות אלה. )2( בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

קונים במחלקת הקוסמטיקה ומקבלים:

VOLLUMISSIME
מסקרה שחורה

ליח׳₪28 ב-

בתוקף בין התאריכים 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. תיתכן שונות 
בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו 

בגדר מבצע בחנויות אלה. )2( בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

קונים במחלקת הקוסמטיקה ומקבלים:

VOLLUMISSIME
מסקרה שחורה

ליח׳₪28 ב-

בתוקף בין התאריכים 01-31.12.2018 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. הרכישה מוגבלת ל-4 יחידות ללקוח. אין כפל הטבות. תיתכן שונות 
בין חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם של המוצר לכן: )1( ייתכנו מקרים בהם המחיר הקודם בחנות מסוימת היה נמוך מהמחיר במודעה, שאינו 

בגדר מבצע בחנויות אלה. )2( בחנויות בהן מדובר במחיר מבצע, המחיר הקודם בחנות יוצג על המוצר או בסמוך לו.

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

חגיגת לוריאל בסופר-פארם מור בני ברק



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

כיף ליהנות    על הדרך



בגדי תינוקות, בגדי ילדים/ות, טקסטיל, צעצועים

סניף ראשי: רבי עקיבא 126

מחלקת תינוקות ענקית
מגיל יום ועד בכלל

ה    רחבנו
בזאר לב העיר



והחיים 
קלים!

מנסה להסיר שומנים שרופים?

ספוג הפלא
נירוסטה

מסיר לכלוך ושומן שרוף, מנקה ומבריק 
בקלות ובמהירות מוצרי נירוסטה.

חדש!



268 28989

139 23999

1,399 491,190

749

159

129

החל מ-

רק

רק

רק

רק

רק

רקרק

רקרק

רקרק

מקרר לזוגות 
צעירים

נגן+מצלמה 

מכשיר קשר עד 3 ק"מ

מעבד מזון ברואן

טאבלט ''7

שעון מעורר גם לשבת

מגהץ אדים טפאל

סט קומקום+מקל 
בלנדר+מצנם

מיקסר בוש 
1,000 וואט

מעבד מזון מולינקס 
1,000 וואט

רדיו דיסק

 KMX מיקסר
1,000 וואט

מבצע לשבוע בלבד 
עד גמר המלאי

תצוגה בחנות הרב קוק 1 )דואר לשעבר( 03-6194438
וחנות הרב קוק 3 03-6163828 

מבחר מקררים בחנות של סמסונג, שארפ | הובלות לכל חלקי הארץ עד 36 תשלומים

מוצרים לשבוע בלבד!

5356953,590

תנור בילדאין+
כיריים

885
רקרקרקרק

תנור בילדאין 
כולל טורבו 

מכונת כביסה 
פתח חזית

מקרר הפוך 600 
ליטר חברה ידועה

1,790 1,8902,490 1,290
החל מ- רק רק רק

מכונת כביסה מכונת כביסה בוש 
AEG פתח עליון

מכונתכביסה+
מקרר+תנור

תנור דו תאי 

עסקה לדירות שכורות
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לפרטים התקשרו עכשיו 8860*

ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

V.I.P

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

סניף חזון איש, בני ברק



בס“ד

*בכפוף לתקנון פינת המציאות לפאות מוזלות במיוחד! 

Lorem ipsum

 עם 

SS

tzippy910810@gmail.com

מותג פאות

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

שפותח שעריו בימים אלה ממש

ומציע למבינות מבינכן, גם פאות בהתאמה אישית עבורכן.

מצפות לראותכן

כתובתנו רח‘ העלייה השניה בני ברק



ועידת
אחים

הועידה הכלכלית של המגזר החרדילעסקים
1 3 . 1 2 . 2 0 1 8  < ת  ב ט  ‘ ה י  ש י מ ח ם  ו י

> מושבי הועידה <

*8609
לפרטים והרשמה: 

עצמאי? בעל עסק?

מחיר כניסה 150 ₪ 
*לחברי אחים ההשתתפות חינם

שיווק ומכירות

אסטרטגיה וניהול

שיווק דיגיטלי

מימון ופיננסים

מיתוג ופרסום

חדשנות והייטק

בהנחיית
עודד לבינסון
מגיש תוכניות כלכלה
בתקשורת הישראלית

מרכז אחים ליזמות ועסקים
רחוב רבי עקיבא 86, בני ברק

יום חמישי ה‘ טבת
13.12.2018

בא לפגוש לגלות ולהכיר
את מפת הדרכים להצלחה

ולקבל השראה ותובנות מפתיעות
מבכירי עולם העסקים בישראל
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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

 ראש העיר ימסור שיעור
בשבת  שבקדושה:  דבר  לכל  וראש  עיר  ראש 
לשיעור  העיר  תושבי  יזכו  חנוכה,  שבת  הקרובה, 
אברהם  הרב  העיר  ראש  מפי  דיומא  בענייני  תורני 
"חזון  התורנית  בקהילה  שיתארח  רובינשטיין, 
יוסף" ברחוב בעל התניא, בראשות הגאון רבי אליה 

תודה, וימסור שיעור בענייני דיומא.
השיעור המיוחד שיתקיים בליל שבת, צפוי למשוך 
המונים מתושבי הסביבה לשיעור תורני ומיוחד ממי 
שמנצח על העשייה העירונית אך בד בבד חי ונושם 
את חיה התורה וקהילות בני התורה בעיר. בשיעור 

צפויים להשתתף מאות מבני הקהילה.

 אשת המקובל ע"ה
לבית  נפטרה  השבוע  באמצע  האמת:  דיין  ברוך 
עולמה הרבנית הצדקנית מרת שרה גיטל שטרן ע"ה, 
אשת יבלחט"א הגאון הצדיק רבי אלטר דוד חיים 
שטרן, כשהיא בת 78 בפטירתה. בשנים האחרונות 
עד  קשים,  ייסורים  וסבלה  הנוראה  במחלה  חלתה 

שנפטרה בבית החולים שיבא - תל השומר.
רבי  הגאון  הצדיק  של  בתו  היא  שטרן  הרבנית 
חיים משה מנדל זצוק"ל, שרבים קיבלו את ברכתו 
אחריה  הותירה  ברק.  בבני  ראב"ד  בביתו שברחוב 
את  הממשיכים  וצאצאים  בנים  מבורך,  ישרים  דור 
דרכה, בנה הגאון רבי נחום שלמה עוזר שטרן הוא 
ראש ישיבת 'באר ישראל' בבני ברק. הלוויתה יצאה 
בשעה 15.00 מביתה רחוב סוקולוב 24 בב"ב לבית 

החיים של נציבי ישיבת פוניבז'. ת.נ.צ.ב.ה.

 נעצרו תוקפי נהג אוטובוס
3 בני נוער תקפו באכזריות נהג אוטובוס של חברת 
קווים בבני ברק וברחו, לאחר שעלו וסירבו לשלם. 
נגד  והגישה  אותם  עצרה  אותם,  איתרה  המשטרה 

השלושה כתב אישום לבית המשפט לנוער.
בבני  לאוטובוס  השלושה  עלו   16.11.18 בתאריך 
העיר  האוטובוס  שנהג  לאחר  לשלם.  וסירבו  ברק 
להם על כך, החלו לתקוף אותו באגרופים ובעיטות 
לראשו וגרמו לו לחבלות ולשבר בפניו, לאחר מכן 
גנבו את הקופה על כל תכולתה וברחו מהאוטובוס.

משטרת  חוקרי  החלו  הדיווח,  קבלת  עם  מיד 
אמצעים  הפעלת  תוך  מאומצת  בחקירה  דן  מרחב 
את  לאתר  שהצליחו  עד  וחקירתיים  מודיעיניים 

שלושת החשודים ועצרו אותם לחקירה.
מדוברות המשטרה נמסר כי "משרתי ציבור חשופים 
לעיתים תכופות לעבירות מסוכנות שמבוצעות נגדם 
בכל  פועלת  ישראל  משטרת  עבודתם.  במסגרת 
להתחקות  מנת  על  לרשותה  העומדים  האמצעים 
מנת  על  זאת  לדין  ולהביאם  אחר מבצעי העבירות 
ועל  הציבור  כלל  של  ושלומו  ביטחונו  על  לשמור 

אוכלוסיית משרתי הציבור כמו במקרה זה."

 שמחה בחסידויות צאנז ז'מיגרד    
    ומשכנות הרועים

מאות חסידים השתתפו ביום חמישי בערב בשמחת 
החתונה לנכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, בן לבנו 
הכלה  יואל.  מקרית  רבינוביץ  שאול  יצחק  הרה"צ 
נכד האדמו"ר מצאנז  וינברג,  יונה  היא בת הרה"צ 
השמחה  זצ"ל. במהלך  שאג  האריה  בעל  זמיגרד 

הגיעו אדמו"רים ורבנים לאחל מזל טוב.

• במהלך הישיבה אושר מינוי שמואל ליטוב לתפקיד   שוב: ישיבה סוערת של מועצת העיר בנושא מינוי בכירים 
ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, אשר בחנה את  ע"י  דובר העירייה: "המינוי אושר   • עיריית ב"ב  מנכ"ל 

כשירותו של המועמד, כנדרש בחוזר המנכ"ל, ואישרה אותו"

ישיבת המועצה הסוערת נסגרה לתושבים

מפגש שכנים: רובינשטיין אירח את שאמה הכהן

עוזי ברק

גם השבוע ישיבת מועצה סוערת: לאחר 
"התפוצצה",  הקודמת  המועצה  שישיבת 
כשעשרות מתושבי העיר מחו בזמן שראש 
העיר ניסה להעביר שורת מינויים, החליט 
הישיבה  את  לסגור  העיר  ראש  השבוע 
העירייה  לבניין  בכניסה  ולהתקין  לציבור 
מסך עליו תשודר ישיבת המועצה, כנדרש 

בחוק.
העיר  ראש  את  בחריפות  תקפו  בליכוד 
ואת היועץ המשפטי לעירייה, שאישר את 
ההחלטה וקראו לתושבים להגיע בכל זאת 

לישיבה. בהודעה שפרסם יו"ר סיעת הליכוד, 
העסקנים  "הודעת  כי:  נאמר  וידר,  יעקב 
לציבור,  סגורות  יהיו  המועצה  ישיבות  כי 
מהיעד  שלהם  הפחד  את  מכל  יותר  מוכיחה 
לידי  ברק  בני  עיריית  את  להחזיר   - שהצבנו 
להסתיר,  מה  להם  אין  אכן  אם  התושבים! 
לנהל  רוצים  הם  למה  ותקין,  כשר  והכל 
ומתחבאים  המועצה  ישיבות  את  בחשאי 

מאחורי דלתות נעולות ומאבטחים?"
והתאספו  לקריאה  נענו  תושבים  עשרות 
שם  העירייה,  לבניין  בכניסה  המסך  מול 
באמצעות  ניסו  חלקם  הישיבה,  שודרה 
כי  והכריזו  קולם,  את  להשמיע  רמקולים 
"ראש העיר צריך לתת דין וחשבון לציבור", 
עכשיו  מצביעים  "העסקנים  פיות",  "סתימת 
בעיניים"  לציבור  להביט  בלי  הציבור  נגד 

וקריאות נוספות, אך לא זכו לתגובה.
מיד בתחילת הישיבה ביקש חבר המועצה 
הרב שמחה שטיצברג מסיעת יהדות התורה, 
הליכוד  מסיעת  וידר  יעקב  המועצה  חבר  כי 
עשרות  הועברו  לפיהם  מדבריו  בו  יחזור 
למטרות  התושבים  מכספי  שקלים  מיליוני 

תמוהות.
בנאום תגובה חריף שנשא וידר, סירב וידר 
עלות שכר  לפיהם  וחשף מסמכים  בו  לחזור 
אלף  מ-70  פחות  לא  היא  העיר  ראש  סגני 
כאשר  התושבים,  מכספי  בחודש  שקלים 
אלפי  עשרות  הם  גם  מרוויחים  עוזריהם 
שקלים בחודש, ועורר סערה וצעקות באולם.

המשפטי  היועץ  את  ותקף  המשיך  וידר 
היועץ  כי  חושף  שהוא  תוך  לעירייה, 
שקלים  אלף  ל-100  קרוב  מרוויח  המשפטי 
שכולכם  "כפי  התושבים:  מכספי  בחודש 
בנוגע  אליו  הליכוד  סיעת  פניות  ראיתם, 
חוקית  הבלתי  וההתנהלות  התושבים  לכספי 
לא  הוא  התייחסות.  שום  קיבלו  לא  סביבם, 
יועץ משפטי פרטי של העסקנים, אלא אמור 
לשרת את כל תושבי העיר ואת נציגיהם מכל 
לקבל  וממשיך  קיבל  הוא  זה  על  הסיעות. 

עשרות מיליוני שקלים מכספי התושבים".
וידר המשיך ואמר כי: "פה סביב לשולחן 
ניהול  על  החלטות  מתקבלות  המועצה, 
לא  אנחנו  התושבים.  מכספי  מיליארדים 
עושים עם התושבים חסד בזה שהם יושבים 
ההצבעות  את  בקפידה  ובוחנים  כאן,  איתנו 
להיות  להם  לאפשר  חובתנו  זו  אלא  שלנו, 
וגם  לעקוב,  הזכות  את  יש  לתושבים  כאן. 
למחות, כשהם רואים שכספים שהיו אמורים 
לשיקום  לתחבורה,  לחינוך,  לניקיון,  להגיע 
העירונית,  הבירוקרטיה  להורדת  שכונות, 

לשיפור פני העיר - נעלמים!"
שלא  בחרו  העיר  וראש  המשפטי  היועץ 
לאחר  הישיבה,  ובהמשך  לדברים,  להגיב 
שנרגעו הרוחות, העלה ראש העיר להצבעה 
בעירייה,  תפקידים  בעלי  של  מינויים  שורת 

וכן מינוי מנכ"ל.
והקריא  ההצבעה  את  לעצור  דרש  וידר 
את הוראות החוק המחייבות את ראש העיר 
וקורות  לפרסם מראש את שמות המועמדים 

"כך  כי  מדגיש  כשהוא  שלהם,  החיים 
הקודמות  בישיבות  במחטף  עברו  בדיוק 
מינויים שונים בעלות של עשרות מיליוני 
שקלים מכספי התושבים. המטרה ברורה 
לחלוטין - להשתמש בנו חברי המועצה, 

כחותמת גומי".
ראש העיר ציין כי לפי חוות דעת היועץ 
חייב  אינו  כלל  הוא  לעירייה,  המשפטי 
לענות לשאלות והכל כשר ותקין, ונבדק 
והעלה  לעירייה,  היועץ המשפטי  ידי  על 

מיד את שורת המינויים להצבעה.
של  בקולותיהן  עברו  כולם  המינויים 
בעוד  והן,  ש"ס  התורה,  יהדות  סיעות 
שסיעת עץ שבישיבות הקודמות בחרה שלא 
להתנגד לראש העיר, הצטרפה הפעם לסיעת 

הליכוד וברוב ההצבעות הצביעה נגד.
ברק  בני  עיריית  דובר  טננבוים  אברהם  ר' 
מר  של  "מועמדתו  כי  וידר  דברי  על  הגיב 
העירייה,  מנכ"ל  לתפקיד  ליטוב  שמואל 
אושרה ע"י ועדת המכרזים לבחירת עובדים 
169ב'  העיריות  לפקודת  בהתאם  בכירים, 
גזבר, חבר מועצה  יוע"מ,  וכללה את רה"ע, 
משרד  ונציג  ניר,  אריאל  מר  מהאופוזיציה 
עיריית  מנכ"ל  מילברג,  דורון  מר  הפנים 
של  כשירותו  את  בחנה  אשר  רחובות, 
ואישרה  המנכ"ל,  בחוזר  כנדרש  המועמד, 
יעקב  מר  של  לטענתו  לכך.  בהתאם  אותו 
מינוי  לגבי  העירייה,  מועצת  חבר  וידר, 
המנכ"ל,  את  ממנה  אינה  המועצה  המנכ"ל, 
המכרזים  ועדת  החלטת  את  מאשרת  אלא 

לבחירת עובדים בכירים".
בסיום הישיבה נרשמה סערה נוספת, לאחר 
חבר  מינוי  את  להצבעה  העלה  העיר  שראש 
הביקורת  ועדת  ליו"ר  מהקואליציה  מועצה 
בכספי  השימוש  על  המפקחת  העירייה,  של 
העירייה. וידר טען כי הדבר מנוגד לחוק וכי 
ואליו  החלב"  על  לשמור  לחתול  "נותנים 
לפנות  שאיימו  עץ,  סיעת  נציגי  גם  הצטרפו 

לבית המשפט.
ללחצי  העיר  ראש  נכנע  דבר,  של  בסופו 
הוועדה  את  להעביר  בחר  אך  האופוזיציה, 

לידי סיעת עץ, ולא לידי סיעת הליכוד.

עוזי ברק

במפגש ידידותי בין ראשי הערים השכנות, 
כרמל שאמה הכהן  הנכנס  ר״ג  עיריית  ראש 
דנו  רובינשטיין,  אברהם  ב״ב  עיריית  וראש 
ממשקי  הערים.  בין  בתיאום  הערים  ראשי 

עבודה, נושאי תחבורה ועוד.
בעניינים  פעולה  לשתף  סיכמו  השניים 

שונים לטובת תושבי הערים.
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש 
גן  ורמת  ברק  "בני  כי  אמר  רובינשטיין 
כבוד  תוך  קרובה  שכנות  יחסי  חולקות 

לטובת  יחד  לפעול  נמשיך  הדדית.  והערכה 
התחומים.  בכל  הערים  ולפיתוח  שולחינו 
תודה לעמיתי כרמל שאמה ראש עיריית רמת 

גן על ביקורו המקצועי".
כרמל שאמה הכהן ראש העיר הנכנס רמת 
גן מסר: "אני מודה לשכני כבוד ראש העיר 
ראשונית  הכרות  פגישת  ארוח  על  ברק  בני 
בינינו בה הועלו ברוח טובה מגוון נושאים. 
הרוח הטובה נשמרה לכל אורך הפגישה גם 

כשלא הושגו הסכמות".
ביקורת  ספג  הכהן  שאמה  כי  לציין  ראוי 
יום קודם לכן על התבטאויות שפורשו כאנטי 

חרדיות.



קפה קפה מרינה הרצליה - כשר למהדרין
יורדי ים 1, הרצליה פיתוח.  09.9560404

 800 *תקף בקפה קפה מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א'-ה' בשעות 23:00-08:00, בתוקף עד ה-19.12.18 )כמות מקסימלית של 
3 הטבות  ועד  מימושים(. לא כולל שישי ומוצ"ש. בימים א'-ה' שעתיים ראשונות חניה חינם. מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן 
בשולחן. התשלום במזומן או אשראי בלבד. ללא כפל מבצעים, הנחות ומועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / קופונים / חבר 

טעמים / כרטיסים נטענים. הסניף רשאי לשנות / להפסיק את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

לא כולל וופל שחיתות/בלגי

פסטה + פיצה + 2 שתייה קלה*בהזמנת 2 מנות עיקריות

סלט חלומי פסטו 
ב-45 ₪ ₪66

מנה ראשונה 
במתנה*

ארוחת בוקר זוגית 
מפנקת ב-95 ₪

₪134 

ארוחה איטלקית 
זוגית ב-99 ₪ 

1+1 על כל
הפסטות

ארוחת ילדים
ב-25 ₪ ₪46

1+1 על
משקאות החורף

וופל בלגי שחיתות 
ב-39 ₪ ₪69

קפה קפה מרינה הרצליה חוגג 8 שנים 
ונותן לכם 9 הטבות וסיבות )אחת לשנה הבאה( לחגוג!

אז למה אתם מחכים? ניתן גם להזמין מקום בוואסטאפ שלנו  ונדאג לשמור לכם מקום  058.6560404 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*בין השעות 16:00-08:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*בין השעות 15:00 - 19:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

קינוח ב-₪29 ₪46
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קפה קפה מרינה הרצליה - כשר למהדרין
יורדי ים 1, הרצליה פיתוח.  09.9560404

 800 *תקף בקפה קפה מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א'-ה' בשעות 23:00-08:00, בתוקף עד ה-19.12.18 )כמות מקסימלית של 
3 הטבות  ועד  מימושים(. לא כולל שישי ומוצ"ש. בימים א'-ה' שעתיים ראשונות חניה חינם. מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן 
בשולחן. התשלום במזומן או אשראי בלבד. ללא כפל מבצעים, הנחות ומועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / קופונים / חבר 

טעמים / כרטיסים נטענים. הסניף רשאי לשנות / להפסיק את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

לא כולל וופל שחיתות/בלגי

פסטה + פיצה + 2 שתייה קלה*בהזמנת 2 מנות עיקריות

סלט חלומי פסטו 
ב-45 ₪ ₪66

מנה ראשונה 
במתנה*

ארוחת בוקר זוגית 
מפנקת ב-95 ₪

₪134 

ארוחה איטלקית 
זוגית ב-99 ₪ 

1+1 על כל
הפסטות

ארוחת ילדים
ב-25 ₪ ₪46

1+1 על
משקאות החורף

וופל בלגי שחיתות 
ב-39 ₪ ₪69

קפה קפה מרינה הרצליה חוגג 8 שנים 
ונותן לכם 9 הטבות וסיבות )אחת לשנה הבאה( לחגוג!

אז למה אתם מחכים? ניתן גם להזמין מקום בוואסטאפ שלנו  ונדאג לשמור לכם מקום  058.6560404 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*בין השעות 16:00-08:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*בין השעות 15:00 - 19:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 19.12.2018 

קינוח ב-₪29 ₪46
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חניה חינם!

שעתיים ימים א'-ה' 
ראשונות



כ"ז כסלו תעש"ט 12125/12/18 בני ברק

נס חנוכה: גדולי ישראל חנכו את 'מרכז היידן לקרדיולוגיה'
קשיש נחנק 
מסופגנייה 
ואיבד את 

הכרתו

באירוע חגיגי בבית החולים מעייני הישועה, נחנך בנין האשפוז החדש 'מרכז היידן לקרדיולוגיה' 
– בנין מפואר ורחב ידיים מהמתקדמים בבתי החולים בארץ 

מאת: עוזי ברק

נחנך  ישיבות,  וראשי  רבנים  אדמו"רים,  ישראל,  גדולי  ורבנן  מרנן  במעמד 
השבוע 'מרכז היידן לקרדיולוגיה' ובנין האשפוז החדש בבית החולים "מעיני 

הישועה" בבני ברק.
את המעמד הגדול וההיסטורי כיבדו בהשתתפותם מרן שר התורה הגאון רבי 
חיים קנייבסקי, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הגאון רבי דב 
מודז'יץ,  סדיגורא,  מויז'ניץ,  האדמו"רים  הירש,  הלל  משה  רבי  הגאון  לנדא, 

אלכסנדר,  פרמישלאן,  בוהוש,  דאראג, 
רבי  הגאון  מכנובקא-בעלזא,  טשערנביל, 
גרוס  מרדכי  רבי  הגאון  ואזנר,  מאיר  חיים 

ועוד.
מנכ"ל בית החולים הרב שלמה רוטשילד נשא 
דברי ברכה נרגשים לכבודם של המתכנסים, 
גדולי  של  בברכתם  כי  הכריז  נאומו  ובמרכז 
הבא  לפרויקט  יוצא  החולים  בית  ישראל, 
לא  זצ"ל  רוטשילד  משה  ד"ר  אביו  שאותו 
נמרץ  לטיפול  יחידה  הקמת   - לבצע  הספיק 

ילדים במעיני הישועה.
הגדול  הקהל  התכנס  הבית  חנוכת  טרם 
נשאו דברים  במרכז הקרדיולוגי החדש, שם 
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון 
ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר  סגן  בעדני, 

יו"ר ועדת הכספים הרב משה גפני, יו"ר דירקטוריון מעיני הישועה וראש העיר 
ירושלים משה ליאון, ראש העיר ב"ב הרב אברהם רובינשטיין וד"ר יורג ויסמן, 

נציג משפחת התורם מר אלכסנדר היידן מאנטוורפן.
כל הנואמים העלו על נס את פעליו של הברוכים של מייסד בית החולים הרב 
ד"ר משה רוטשילד זצ"ל, אשר הקים ובנה את המרכז המפואר מתוך מסירות 

נפש רבה.
בית  של  הקמתו  סיפור  את  שגללה  מרשימה  מצגת  הוצגה  המתכנסים  בפני 
החולים מהמסד ועד הטפחות, בברכתם של 

גדולי ישראל.
במרכז  המזוזה  וקביעת  הסרט  גזירת  אחרי 
הגדול  לאוהל  האורחים  עברו  החדש, 
הופיעו  שם  החולים,  בית  בקדמת  שהוקם 
באו  אשר  החוגים  מכל  ישראל  גדולי 
להוקיר ולכבד את צוות הנהלת בית החולים 
ביום  הנכבדה,  רוטשילד  משפחת  ובראשם 

חגם.
בויאר,  ירחמיאל  הרב  השמיעו  ברכה  דברי 
ועד  יו"ר  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
הראשי  הרב  הישועה,  מעיני  של  ההלכה 
שלמה  הרב  לאו,  מאיר  ישראל  רבי  הגאון 
רוטשילד מנכ"ל המרכז הרפואי והגאון רבי 

משה שאול קליין חבר ועד ההלכה.

מאת: עוזי ברק

מתנדבי איחוד הצלה סניף בני 
ברק הוזנקו מיד עם כניסת היום 
לקשיש  חנוכה  של  הראשון 
בביתו  הכרתו  את  שאיבד 
ברחוב ברסלב בעיר, כשהגיעו 
בתוך  המתנדבים  החובשים 
שניות למקום התברר כי האיש 
נחנק במהלך אכילת סופגנייה 

והתמוטט.
איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
הצלה בבני ברק מסר: "מדובר 
בנס חנוכה. החובשים העניקו 
ראשוני  רפואי  טיפול  לו 
החייאה.  פעולות  בו  וביצעו 
ניסיונות  נעשו  במקביל 
כעבור  הסופגנייה.  להוצאת 
לשלוף  הצליחו  דקות  מספר 
הדופק  מגרונו,  החתיכה  את 
בהכרה  פונה  והוא  חזר 
בבית  טיפול  להמשך  מלאה 

החולים".



רש"י 5, בני ברק

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

חולצות 100% כותנה

חליפות גוסטו פלטינום 
70-100% צמר

400₪

במקום 1600 ₪

מכנס נוסף

80₪

במקום 140  ₪
חליפות שחור חלק סלים

240₪

במקום 590  ₪

₪החל מ- 2 ב-100

סוודרים

₪החל מ- 4 ב-100

עניבות | חפתים | חולצות | חגורות

)ניתן לשלב(
₪החל מ- 60

מעילים

₪החל מ- 180

מעילים ארוכים

עניבה יוקרתית/חפתים ב-10 ש״ח

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה
 OHHA חולצות

במחירים
שאסור לפרסם!

בשעה טובה, במזל וברכה,

חנות קרל עודפים נפתחה!

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



כ"ז כסלו תעש"ט 14145/12/18 בני ברק

מחלקת הרווחה מרחיבה 
את הפעילות

חיזוק ליחידת האופנועים 
ומערך הרפואה

כ-8,500 משפחות שהן 28,500 נפשות מתושבי העיר מטופלים באגף 
וכ-7,000 משפחות מקבלות שירותים אוניברסליים הקשורים לאגף

במעמד ראש סניף איחוד הצלה ב"ב הגאון רבי סיני הלברשטאם 
שני  השקת  טקס  בשילוב  חנוכה  למסיבת  המצילים  התכנסו 

אופנולנסים ו15 מכשירי דפיברלטור

מאת: עוזי ברק

האגף לשירותים חברתיים )רווחה( של עיריית 
בני ברק יפעל להרחבת מסגרת מרכז "עצמה" 
במיצוי  רבות  והעוסק  במסגרתו,  הפועל 
ומימוש  מיצוי  שכן,  האדם,  זכויות  ובמימוש 
זכויות אינם מעשה חסד, אלא ביטוי למחויבות 
העמוקה של הרשויות להגנה על תנאי חייו של 
האדם - כך הדגיש הרב יהושע מנדל, סגן רה"ע 
בפגישת  חברתיים  לשירותים  האגף  וראש 
בהנהלת  האגף,  של  הבכיר  הצוות  עם  עבודה 
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מאת: עוזי ברק
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 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.במילויים בשר 

שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

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

ש"ח 
בלבד

לשבוע 
בלבד!

לפרטים והזמנות:
להזמנות: 052-809-8880

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

משלוחים טל. 03-5799991

בורקס 
ורוגלך
אפיה במקום

1990

מעל 
לק”ג

&

סלטים 
בטעם של 

סבא שליימלה

החל מ-

60 סוגי 
סלטים

30&
מחריין עד חילבה

ל-5 יח’

חדש!
כל סוגי עוגיות יבשות
עם סוכר וללא סוכר

במבחר טעמים

רק-35

לק”ג

רק-

קוגל 
במגוון 
טעמים

&

ארבעס 
חם

&10רק-

פופקורן 
מתוק

פטריות/ירקות
תפו”א/אטריות

אפונה

במגוון טעמים 
וצבעים

ל-1/2 ק”ג

בימים חמישי ושישי

חדש!
סמבוסק 

ופוקאצ’ות  על בסיס סוכר 
חום, אגוזי מלך 

וכו’.

חדש!
עוגות בריאות

קינוחים 
ופטיפורים
מעל 100 סוגים

350החל מ-
&ליחידה

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

רק 10 ש”ח למביא קופון זה

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

עם קנידלאך ועוד... 

מגוון חלות 
חם חם מהתנורחדשות מיוחדות

3 ב-20&

מחירים מיוחדים להזמנות מראש 
לגני ילדים בתי ספר ומוסדות

050-4102626

250

&

 סופגניות של שלוימלה חדש!
במגוון טעמים

טיגון במקום
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דגים, תוספות, פסטלים, מרקים 

עם קנידלאך ועוד... 

מגוון חלות 
חם חם מהתנורחדשות מיוחדות

3 ב-20&

מחירים מיוחדים להזמנות מראש 
לגני ילדים בתי ספר ומוסדות

050-4102626

250

&

 סופגניות של שלוימלה חדש!
במגוון טעמים

טיגון במקום
החל מ-

בלינצ'עס 
במגוון טעמים 

קציצות לטקעס 
מתוקות ומלוחות 

1 ב-6 ₪
 3 ב-15 ₪

1 ב-6 ₪
 3 ב-15 ₪

להזמנות: 052-809-8880

& 535רק ב-
חדש חדש! 

חומוס 
עבודת יד 

מבית 
'שלוימלה'

סלטים  
מבית 

סבא שלוימלה



280₪

חליפות 
קלאסי
/נוער

170₪+עניבה מתנה

חליפות
100₪

מעילים

חולצות
טיקט סגול

140₪

חולצות
טיקט ירוק

עניבות
מיקרו/ משי

3ב-

3ב-

חגורות
עור פרה
90₪ 2ב-

1ב-

2ב- 2ב-

50₪

מכנסיים

120₪

20₪

10₪

צעיפים

20-35
₪

חפתים עניבות/
חגורות

40₪

סריגים

3ב-
1ב-

100₪

SALE
SALE
SALE
SALE

מבצעי
חנוכה

100₪

120₪



בני ברק כ"ז כסלו תעש"ט 12165/12/18

מאת: עוזי ברק

מקדם  אדמס  סילבן  הישראלי-קנדי  הפילנתרופ 
אופניים  על  הרכיבה  ענף  לקידום  לאומית  משימה 
יוצאת  קנדה  ובהשקעה משותפת עם קק"ל  בישראל 
למטרופולין  הפרברים  את  שתחבר  התכנית  לפועל 
באמצעות מעטפת רחבה של שבילי אופניים חדשים.

השביל  השבוע  בתחילת  נחנך  מהתכנית,  כחלק 
אדמס",  סילבן  אופניים  "שביל   – בסדרה  הראשון 
ר"ג  לאזורי התעסוקה של  אביב  תל  את  אשר מחבר 
ובני ברק שהוקם בעלות של כ-7 מיליון ₪ ובתמיכתם 

של אדמס והקרן הקיימת לישראל. 
מר  העיר,  ראש  במעמד  יהושוע  בגני  נערך  הטקס 
אורן  הלה  דיוויס,  לאנס  קנדה  קק"ל  מנכ"ל  אדמס, 
נוספים,  ומוזמנים  אביב  תל  לפיתוח  הקרן  מנכ"לית 
כאשר את הרכיבה הראשונה על המסלול באמצעות 
עם  יחד  ואדמס  חולדאי  ביצעו  אופן"  ה"תל  אופני 

קבוצת רוכבי אופניים.
יוממות  כציר  משמש  החדש  האספלט  שביל 
לפארק  הסמוכות  השכונות  את  המחבר  משמעותי 
הירקון קרי בבלי, בני דן, אוסישקין, מעוז אביב, כוכב 
הצפון ועוד, אל עבר אזור התעסוקה ברמת החייל ועד 
לבני ברק ורמת גן, והוא תוכנן כך שיהיה בנוי משני 
 3 מסלולים מקבילים אשר כל אחד מהם ברוחב של 
שהוא  כך   – נוסף  מטר  ברוחב  הפרדה  ופס  מטרים 

מהבטיחותיים ביותר הקיימים כיום.
הריסת  את  כללו  השביל  של  להקמתו  העבודות 
של  והרחקתו  האצטדיון  את  המקיפים  הקירות  אחד 
עבודות  נטיעות,  עבודת  צפונה,  מטרים  ב-2.5  הקיר 
גיזום לכל אורך השביל, תימוך תעלת הניקוז, הוספת 
עמודי תאורה, שיקום הקיר הגובל במימדיון, שיקום 

מדשאות וצמחיה.
לתל  הפרברים  לחיבור  בתכנית  הבאים  השבילים 
חולון,   - יובילו את הבאים מהערים הסובבות  אביב 
בת ים, רמת גן ובני ברק לתוך תל אביב, באופן שיקל 
ויאפשר לציבור להגיע למקומות  על עומסי התנועה 
בשבילים  מדובר  אופניים.  באמצעות  העבודה 
 110 של  כולל  באורך  ביותר  ומתקדמים  חדשניים 
רוכבי  תשתיות  שדרוג  לצד  שייבנו  קילומטרים, 
האופניים הקיימות כך שישרתו הן את הרוכבים והן 
את הולכי הרגל באופן שייצר ביניהם חציצה ויאבטח 
ל-140  יתווספו  כמובן  זאת  כל  הדרך.  משתמשי  את 
הקילומטרים של שבילי האופניים הסלולים כבר כיום 

ברחבי העיר תל אביב-יפו.

יוצאים לדרך: תכנית לשביל אופניים 
מעיר לעיר בגוש דן

נחשפה התכנית לחיבור פרברי בין בני ברק לתל אביב, חולון, בת ים ורמת גן בשבילי אופניים ייחודיים היישר לתוך אזורי התעסוקה 
בבני ברק • היוזם: הפילנתרופ הישראלי-קנדי סילבן אדמס

צילום: כפיר סיוון

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

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

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

גם המחירים הזולים ביותר
וגם תווי קניה במתנה!

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

שיא השווה!

4 השיאים שלנו במבחן התוצאה

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

תשלומים
36

מבחר מקררי 
סמסונג
עם התקן
משמרת השבת

מייבש
כביסה
7 ק"ג

מבחר
מייבשי
כביסה

במחירים
הכי זולים!

₪1090

₪1690

₪990

₪790
רק -

רק -

רק -

החל מ-
₪ 300+ 

תווים מתנה

₪ 400+ 
תווים מתנה

תווים מתנה +600-1500 ₪

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪ 300+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים ל-36 חודשים

46

28

46 30

₪

₪

₪ ₪

df 450
מקרר 

מכונת כביסה 
6 ק"ג

₪1090

₪1190

רק -

רק -

₪ 300+ 
תווים מתנה

₪ 300+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

30

30

רק-

רק-

רק-

רק-

₪1690
רק -

₪ 500+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים
46₪

רק-

רק-

₪1790
רק -

₪ 400+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים
50₪

רק-

₪990
רק -

₪ 300+ 
תווים מתנה

ל-36 חודשים
28₪

רק-

₪

₪

מזגן
1 כ"ס

מבחר מכונות
AEG כביסה

תנור
משולב

מייבש כביסה
)ללא צינור(
7 קילו

מכונת כביסה
 לאבאמט 8 ק"ג
1,000 סל"ד

תנור
דו תאי

7/8/9 קילו

₪ 700+ 
תווים מתנה

במחירים
הכי זולים!

5 שנות 
אחריות

החל
מ-

מבחר תנורי
דלונגי

 במחיר
הזול ביותר!

התנור הטוב ביותר

₪ 700+ 
תווים מתנה



 כל החנות
ללא מע מ

מעיל צמר 340 ₪סריג 99 ₪

מהפריטים המשתתפים במבצע, לא כולל פריקה, צבירה ושוברים, הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה. 
המחירים הינם לאחר הנחת ללא מע״מ, בתוקף עד 11.12.18

בני ברק: כהנמן 72, ר’ עקיבא 55     ירושלים : עמוס 10, כנפי נשרים 5



כ"ז כסלו תעש"ט 18185/12/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

בסוף שבוע התקיים במכללה הלאומית לשוטרים טקס הפרידה 
את  שמסיים  אלשיך,  רוני  רנ״צ  המשטרה,  ממפכ״ל  המרכזי 

תפקידו לאחר כשלוש שנים בהן פיקד על משטרת ישראל.
ארדן,  גלעד  הפנים,  לביטחון  השר  במעמד  התקיים  הטקס 
היועמ״ש לממשלה ד״ר אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה עו״ד 
שי ניצן, הרמטכ״ל, רב אלוף גדי אייזנקוט, נציב כבאות וההצלה, 
סגל  לאו,  דוד  הרב  לישראל,  הרב הראשי  דדי שמחי,  רב טפסר 
ואורחים  שוטרים  קצינים,  ישראל,  משטרת  של  הבכיר  הפיקוד 

מכובדים נוספים.
השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן אמר בטקס: ״משטרת ישראל 
הארי  החלק  היא  עוצמה.  מקור  חזקה,  לאומית  משטרת  היא 
במארג ביטחון הפנים בישראל והשוטר מספר 1 הוא החלק המניע 
אותה. במעמד הזה אני רוצה להדגיש את העשייה של המפכ״ל 
למען ביטחון המדינה. זוהי הזדמנות להודות על שירותך הארוך 
ורב השנים למען ביטחון אזרחי ישראל. בשלוש השנים שחלפו, 
בהצלחה  ומורכבות  עם משימות מאתגרות  המשטרה התמודדה 

בזכות הרוח והמסירות של השוטרים. 
גויסו  שוטרים  כשאלפי  האחרונות  בשנים  התעצמה  "המשטרה 
למערכים השונים. בשנים הללו ראינו כיצד התמודדה המשטרה 
הקשב  הועמק  וגם  הערכה  מעורר  באופן  גדולים  מבצעים  עם 
יום. פעלנו יחד לתיקון עוול  יום  לבעיות המטרידות את האזרח 
טביעות  שירותם.  לתנאי  דאגה  מתוך  השוטרים  לשכר  היסטורי 
אצבעותיך ילוו את משטרת ישראל עוד שנים רבות ועל כך נתונה 

לך תודתי ותודתם של אזרחי ישראל כולם״.
״זכיתי  אמר:  מנדלבליט  אביחי  ד״ר  לממשלה,  היועץ המשפטי 
להכיר את רוני מקרוב והיו לנו עשרות שעות של שיחות. כבר אז 
ויופיה  עוצמתה  הוא  שלך  החיים  מסלול  אותך.  להוקיר  למדתי 
שלא  למרות  המשטרה  כמפכ״ל  לכהן  התבקשת  המדינה.  של 
ביקשת זאת. אני רוצה לציין במיוחד את האופן שבו הבאת את 
הארגון לקדמת החזית הטכנולוגית, פעלת לחזק את אמון הציבור 
אישי  באופן  ראיתי  ישראל.  לאזרחי  הניתן  השירות  את  ולשפר 

כמה השקעת בשוטרים, אהבת וטיפחת אותם. בתקופת כהונתך, 
כהונתך  תקופת  ישראל.  משטרת  של  התפקוד  את  מאוד  שיפרת 
כמפכ״ל הייתה מיוחדת מבחינת האתגרים. הן בהתמודדות מול 
והן  האזרחים  על  בגופם  הגנו  כשהשוטרים  היחידים  טרור  גל 
במישור אכיפת החוק וניהול חקירות מורכבות במקצועיות. בשם 
על  לך  מודה  אני  הציבורי  המשפטי  והשירות  הכללית  התביעה 

שירות מופלא למדינת ישראל״.
פרקליט המדינה, עו״ד שי ניצן אמר: ״אנו נפרדים היום ממפכ״ל 
בו  לארגון  ואהבתו  הנהגתו  יכולת  חוכמתו,  אופיו,  בשל  מיוחד 
דרכי  את  להטמיע  הישגים,  להשיג  ביכולתו  מיוחד  צמח.  לא 
ישפיע במשך  ובאופן שעוד  ולהטביע חותם במהירות  החשיבה 

שנים רבות".
הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו אמר: ״המפכ״ל אלשיך כמי 
כששואפים  ואחד.  אחד  לכל  יחס  ומתן  כבוד  תוך  לחנך  שיודע 
וחולמים גם מגיעים. אני לא יודע אם כילד שאיפתך הייתה לתפקיד 
הנכבד שאותה מילאת בצורה נפלאה כל כך, אך ברור לי כי רצית 
תמיד לתת. ברור לי גם שמה שעשית יורגש במשטרת ישראל גם 
בעתיד, ואנו מודים לך על תרומתך ומייחלים לביטחונה, שגשוגה 

והצלחתה של מדינת ישראל״.
את  עצמי  על  ״כשקיבלתי  אלשיך:  אמר  הטקס,  סיום  לקראת 
עוד  לשוטר  הפכתי  אחת  בבת  המשטרה  מפכ״ל  של  התפקיד 
לפני שעליתי על מדים. נחשפתי לגודל האתגר ומשמעותו וכמה 
בהמשך  השוטר.  תפקיד  את  למלא  כדי  נדרשת  ותבונה  רגישות 
למשטרת  מעודכנת  תפקיד  תפיסת  גיבשנו  הערכים  באמצעות 

ישראל שמוכיחה את עצמה בתוצאות יום יום. תפיסה שמגדירה 
את הערך לאזרח, מפרידה בין עבריין לאזרח נורמטיבי ומכוונת 
פחות  חשוף  להיות  רוצה  האזרח  והפשיעה.  העבירות  להורדת 
למסע  אותנו  שלקחה  זו  תפישה  את  אימצנו  ובהתאם  לפשיעה 
במחוזות חדשים אל מול תופעות הפשיעה. כך אתגרנו את עצמנו 
גם אל מול השחיתות הציבורית כשהיעד הוא צמצום השחיתות״.

חוזרים  הם  השטח  שוטרי  עם  שקיימתי  השונים  ״במפגשים 
ואומרים כל אחד בדרכו תודה על הערכים שהבאת לנו. אותי זה 
מרגש כל פעם מחדש. השוטרים מבינים היום טוב יותר את הלמה 
יש אינטואיציה  של המשטרה ותפיסת תפקידה בחברה. לציבור 
בריאה וכשהוא מרגיש שהוא מקבל שירות טוב יותר - הוא יודע 
להתעלם מרעשי רקע. היום יש עשרות אלפי מועמדים שרוצים 
שהדירו  ואוכלוסיות  קהילות  בני  כולל  למשטרה,  להתגייס 
מוכיח  למשטרה,  האדיר  הביקוש  בעבר.   מהמשטרה  רגליהם 
עם  אותו  לבלבל  שקשה  הציבור  של  הבריאה  האינטואיציה  את 

ספינים״.
״אנחנו החלנו על עצמנו נורמות שלא נדרשות באף ארגון אחר 
ובצדק. לקחנו על עצמנו אחריות לעמוד בנורמות הללו ולשקף 
לחברו  אדם  בין  משטרת  תפיסת  עם  לדרך  יצאנו  לציבור.  זאת 
והוכחנו שניתן לשנות התנהגות של אזרחים ולא רק לאכוף וכך 

לחיות בסביבה בטוחה יותר ע״י שינוי נורמות הציות לחוק.
״תודה לכל השותפים לעשייה הביטחונית, צה״ל, שב״כ ומוסד. 
מקצועי  פעולה  שיתוף  כולם.  החוק  אכיפת  במערכת  לשותפינו 
שלטון  ועל  אחידה  חזית  על  שמירה  לישראל  שיבטיח  וערכי 
החוק למען אזרחי ישראל. מבחינתי תפקיד מפכ״ל המשטרה היה 
למען  שירותי  שנות  בכל  ביותר  והמשפיע  המשמעותי  התפקיד 
שתמשיכו  משוכנע  אך  חדשה,  לדרך  אני  יוצא  ישראל.  מדינת 

בדרך זו לפעול עבור אזרחי ישראל כמשטרת בן אדם לחברו״.
בשל החלטת וועדת בכירים בנושא, ממלא מקום המפכ"ל החדש 
הוא ניצב מוטי כהן, כיום מפקד מחוז דרום. הוא האח של מפכ"ל 
לאישור  יובא בהמשך  והמינוי שלו  כהן  דודי  המשטרה לשעבר 
הממשלה. המועמדים למילוי המקום הם הניצבים מוטי כהן, זוהר 

דביר ודוד ביתן. 

משטרת ישראל נפרדה מהמפכ״ל
בסוף השבוע נערך טקס הפרידה מהמפקח הכללי ה-18 של משטרת ישראל רנ״צ רוני אלשיך • ממלא מקום המפכ"ל החדש 

הוא ניצב מוטי כהן, כיום מפקד מחוז דרום

חורף חם וחכם 
עם בוא החורף, שמחים מומחי חברת החשמל להגיש לכם עצות מועילות בנושא צריכת החשמל 

בחורף, כדי שתוכלו ליהנות מחורף חמים ונעים ובה בעת לחסוך בהוצאות החשמל בבית

בשיתוף חברת החשמל

באיזה אמצעי הכי נכון ויעיל לחמם את 
הבית בחורף?

ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
מחמם  הוא  בחורף.   הבית  לחימום 
ביעילות,  במהירות  ובאופן  בטיחותי  

ולכן  הוא  מומלץ  ביותר.

כדאי  חדש,  מזגן  כשקונים 
טיפ 
חם:

לבדוק מהו הדירוג האנרגטי 
שלו. את המידע הזה תוכלו 
האנרגיה  בתווית  למצוא 
המוצמדת למזגן. המלצתנו היא לבחור 
את המכשיר עם הדירוג האנרגטי הקרוב 
ביותר ל-A, מה שמבטיח רכישת מכשיר 
הקנייה  את  שהופך  וחסכוני  יעיל 

למשתלמת לאורך זמן. 

בבית  המומלצת  הטמפרטורה  מהי 
בחורף? 

כאשר מחממים בעזרת מזגן,  מכוונים 
אותו כך שבחדר יהיו 20 מעלות. כל 
הוצאות  את  מייקרת  נוספת  מעלה 

החשמל לחימום בכ-5%!
שימו לב: אוכלוסיות רגישות - תינוקות, 
החיסון  שמערכת  ואנשים  קשישים 
שלהם נפגעה, צריכים לפעול בהתאם 

להמלצות גורמי הרפואה. 

טיפ  כשיש מזגן ללא תרמוסטט, 
כדאי להתקין בחדר מד-חום, חם:

וכך מתאימים בקלות את פעולת מכשירי 
החימום לטמפרטורה המומלצת. 

סבא,  וגם  תינוקת  גם  יש  בבית  אצלנו 
ושניהם רגישים לחימום באמצעות מזגן. 
מהו אופן החימום המומלץ כשלא ניתן 

להשתמש במזגן?

חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
מזגן,  שאינו  באמצעי  בחורף  הבית 
חשמליים  מכשירים  לבחור  חשוב 
בעלי תרמוסטט  - דוגמת קונווקטורים 
שבמכשיר  התרמוסטט  ורדיאטורים. 
עוד  כל  המכשיר  פעולת  את  מפסיק 
גם  כך  נשמרת.  הרצויה  הטמפרטורה 

חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.

באמצעות  חימום  בעת 
טיפ 
מכשירים חשמליים מומלץ חם:

לסגור היטב חלונות ודלתות 
יעילות  את  להגביר  כדי 
להיכנס  קר  מאוויר  ולמנוע  החימום 
כאשר  זאת,  עם  המחומם.  לחדר 
משתמשים במכשירים שאינם פועלים 
באמצעות חשמל – חובה להשאיר פתח 
גזים  ולהוצאת  צח  אוויר  לכניסת 
שנפלטים מתנורים שכאלה )תנורי גז, 

אח וכדומה(.

לא  אפשר:  אי  בחורף  בטיחות  ובלי 
מייבשים כביסה על תנורי חימום, יש 
להרחיק את התנורים מחומרים דליקים 

ולמקמם בצורה יציבה במקומות שאין 
ויפילו  חשש שיפלו או שיתקלו בהם 

אותם. 

הדוד  את  בחורף  להשאיר  כדאי  האם 
החשמלי פועל ללא הפסקה כדי שיהיו 

מים חמים כל הזמן?

רק  להפעיל  מומלץ  החימום  דוד  את 
למועד השימוש במים חמים.  בסמוך 
בדוד שמופעל תמיד - המים מתחממים 
יקרה  ואנרגיה  צורך,  ללא  ומתקררים 

מתבזבזת.

אנרגיה  בזבוז  למנוע  כדי 
טיפ 
בהוצאות חם: מגידול  ולהימנע 

מים,  לחימום  החשמל 
מומלץ להתקין קוצב זמן )טיימר( לדוד. 
כך תוכלו לכוון מראש את המועד שבו 
נחוצים לכם מים חמים, ותוכלו ליהנות 
כדי  בבית  הייתם  לא  אם  גם  מהם 

להפעיל את הדוד.

מכונת  את  להפעיל  כדאי  הכי  מתי 
הכביסה? 

או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
מומלץ  מלאים,  אינם  הכלים  מדיח 
שלא להפעיל אותם אלא להמתין עד 
שיתמלאו. כך חוסכים במים, בחומרי 
החשמל.  בהוצאות  וכמובן  ניקוי 
כשמפעילים מכונה מלאה אחת במקום 

חוסכים   חסכונית,  בתוכנית  שתיים 
40%-30% בצריכת החשמל, וזה ממש 

משמעותי. 

בצריכת  גם  לחסוך  כדי 
טיפ 
החשמל של מייבש הכביסה, חם:

מומלץ להפעיל את מכונת 
המרבית  הסחיטה  במהירות  הכביסה 
האפשרית, לפי סוג הכביסה, כדי לקצר 
קונים  אם  שיידרש.  הייבוש  את משך 
מכונה חדשה, כדאי לוודא שקיימת בה 
גבוהה  במהירות  לסחיטה  אפשרות 
ולבדוק את תווית האנרגיה שלה. אנחנו 
שהדירוג  במכונה  לבחור  ממליצים 
ל-A, שהוא  קרוב  האנרגטי שלה הכי 

היעיל ביותר.

לנו  יעזרו  נורות  אילו  בחורף:  רק  לא 
לחסוך בצריכת החשמל לתאורה?

קומפקטיות  פלואורסצנטיות  נורות 
ונורות לד הן נורות חסכוניות מאד. לא 
רק שאורך החיים שלהן גדול פי 8 ואף 
ליבון,  נורות  של  חייהן  מאורך  יותר 
צריכת  את  מפחית  אף  בהן  השימוש 

החשמל הביתית לתאורה בכ-80%. 

לזמן   מחדר  כשיוצאים 
טיפ 
ממושך  מכבים  את  האור חם:

ואת מכשירי החשמל שאינם 
בשימוש  ומונעים  בזבוז מיותר.
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מבחר 
 מכנסיים
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הנחה

₪ 30
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חליפת
 נוער

₪ 98
הנחה

 סריג

₪888 הנחהתעשו שמיניות כדי להגיע ראשונים...
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עשר דקות לפני שפתח את ישיבת פורום 'שרינו' 
הגשת  על  ההודעה  את  נתניהו  קיבל  הליכוד,  של 
לעדי  הפכו  שלא  המקורבים  המשטרה.  המלצות 
מדינה ושהו בסביבתו, סיפרו ששריר בפניו לא נע. 
אתר  למעט  כולה,  הישראלית  שהתקשורת  האיש 
וואלה לתקופה קצרה, נהנתה לתאר במשך למעלה 
משני עשורים את אגלי הזיעה הנוטפים ממצחו – 
ממשיך להפגין בקדנציה הנוכחית קור רוח מרשים, 

גם תחת אש משפטית. 
של  לצדו  שישב  השרים  אחד 
נתניהו בישיבת שרי הליכוד, דימה 
את האיש לחולה סופני המכיר את 
ויודע  גופו  לו  שמשדר  האותות 
את תוצאות הבדיקה בטרם תגענה 
מהמעבדה. נתניהו כבר לא מתלוצץ 
ביניהם  מתרוצץ  אלא  רופאיו,  עם 
כאותו  סנגוריו,  צוות  את  ומחליף 
המקומיים  מרופאיו  שנואש  חולה 
וממריא לניתוח חסר סיכוי בחו"ל. 
עם  ששוחח  מקלב  אורי  ח"כ 
שהאיש  תחושה  עם  יצא  נתניהו, 
בטוח בחפותו, ובעניין הזה נתניהו 
שמזייף  סופני  חולה  כאותו  נוהג 
נכנסים  משפחתו  כשבני  חיוכים 

לחדרו.
בניגוד להתנהלותו לאחר פרסום 
ההמלצות בתיקי 1000 ו-2000, אז 
בסוף  רק  והגיח  בבלפורו  הסתגר 
לאומה  דברו  את  לשאת  כדי  היום 
שהפעם  הרי  המרכזית,  במהדורה 
את  כרגיל  לנהל  המשיך  נתניהו 
שגרת יומו. הוא לא ביטל את כינוס 
ישיבת  את  קיצר  לא  פורום שרינו, 
הממשלה, לא דחה את טיסתו הביטחונית לבריסל 
וגם לא את תחילתו של המבצע הצבאי בצפון. את 
השמן הבוער הוא שפך על המפכ"ל היוצא בטקס 
שעברה,  בשנה  המכבייה.  בכפר  הנרות  הדלקת 
ועשה ספוילר מתוחכם  הוא עמד מעל אותה במה 
על  נתניהו  שמר  השנה  גם  הצפויות.  להמלצות 
המסורת במסגרתה הרב לאו מדליק חנוכייה - בעוד 

הוא מבעיר מדורה.
מול פעילי הליכוד המשולהבים באורות החנוכה 
בכפר המכבייה, הקוסם נתניהו לא שלף שום שפן 
סיפורי  הידועות.  המנטרות  על  חזר  אלא  מהכובע 
'עובדה',  בתוכנית  אלשיך  של  החוקרים  הטרדות 

מנות  יריביו,  נהנו  מהם  התקשורתיים  הפינוקים 
שנים  במשך  אותו  האכילה  שהתקשורת  המרורים 
ובזמן הזה,  ונס החנוכה – בימים ההם לפני שנה, 
עם פרסום ההמלצות ביום סיום תפקידו של מפכ"ל 
את  לשכנע.  נתניהו  הצליח  תומכיו  את  המשטרה. 
עצמו קצת פחות, אם להתחשב בשיירת הפרקליטים 

המתחלפים.
ביום על מתן דחייה  בו  החלטת הבג"ץ שניתנה 
על  ביטחון  שירות  חוק  להחלת  וחצי  חודש  של 
כל  את  אחת  בבת  הדליקה  כמו   – הישיבות  בני 
הנחת  לבחירות.  הדרך  את  שמאירות  השלהבות 
העבודה של המערכת הפוליטית הינה שנתניהו למד 
מטעות התפטרותו המוקדמת של אולמרט – ויעשה 
הכל כדי להגיע לרגע הקובע של החלטת היועמ"ש 
בעודו בתפקיד. מהיגררות  אישום,  כתב  על הגשת 
לבחירות על רקע משבר ביטחוני בעזה – הוא נרתע 
כנשוך חקירה, אך מרגע חלוף המשבר, הוא ממשיך 
הבחירות  להקדמת  סבירה  עילה  לאתר  בניסיונו 

שלא באשמתו.
אם יש ממש בהנחת העבודה הזאת, הרי שבג"ץ 
המושלמת  העילה  את  לנתניהו  השבוע  העניק 
מצפון  אם  ממנו.  נוח  שאין  בעיתוי  לבחירות 
מנהרות  להשמדת  והפעולה  הרעה  תיפתח  לא 
גם  וי  לסמן  יוכל  נתניהו  יפה,  תעלה  החיזבאללה 
במהלכיו  ממשלתו.  את  שזעזע  עזה  משבר  על 
הזהירה  הגישה  את  מצדיק  הוא  הצפונית  בגזרה 
שנקט בדרום ומאמת את הצהרותיו על התפתחויות 

ביטחוניות צפויות.
מהיום,  וחצי  כחודש  בעוד  בחירות  על  הכרזה 
תוביל לפתיחת קלפיות בתקופת חודש מאי – אחרי 
והזיכרון,  העצמאות  בימי  המסכים  את  שיחרוך 
הזמר  ובתחרות  בוושינגטון  איפא"ק  בוועידת 
האירופאית שתתקיים בת"א. סביר להניח שהכרזה 
את  תעכב  הבחירות,  הקדמת  על  כחודשיים  בעוד 
אישום  כתב  הגשת  על  מנדלבליט  של  החלטתו 
שנים  שלוש  כבר  שחי  נתניהו,  לשימוע.  בכפוף 
אל  ויגיע  חודשים  כמה  עוד  ירוויח  זמן שאול,  על 
המועד הקובע עם רישיון מחודש מהעם – שסלח 
שחפץ  מי  למלכות.  מחדש  אותו  ומשח  למנהיגו 
להכרעת  העם  הכרעת  רלוונטית  כמה  עד  לדעת 
ההליך המשפטי, מוזמן לחזור לאחור בגלגל הזמן 

לבחירות 99'.

כעומק החקיקה
ליעד הנכסף של בחירות מוקדמות במאי - ניתן 
מסלול  על  לעלות  יכול  ביבי  דרכים.  בשתי  להגיע 
החקיקה כפי שמבקשים ממנו בש"ס ובדגל התורה, 
 – ולפיד  איווט  של  בתמיכתם  החוק  את  להעביר 
ולשלם לכל היותר מס שפתיים הצהרתי, כשיבהיר 
כי אין בכוונתו לשנות את החוק בעתיד. בדרך הזאת 
הוא יגיע אל הבחירות כמי שסתם את פיו של לפיד 
ושמט מלועו את הטרף החרדי. אם בסוף התהליך, 
חשבון  על  מחוזקים  מהבחירות  ייצאו  החרדים 
לפיד, נתניהו תמיד יוכל לשנות את החוק ולהסביר 

שהבוחר אמר את דברו. 
לנתניהו שמורה גם הדרך לנקוט כהוראת מועצת 
גדולי התורה ולנהוג כמי שמצווה בשב ואל תעשה 
בקיומן.  היחידות שהוא מדקדק  – אחת מהמצוות 
כל מה שביבי צריך זה לגרור רגליים במשך שישה 
הישיבות  בני  רבבות  יהפכו  שבסיומם  שבועות, 
ששר  להאמין  נוטה  אומנם  ביבי  גיוס.  למחויבי 
ויימנע  בגלגלים  יתקע מקלות  לא  הביטחון החדש 
גם  אך  הישיבות,  להיכלי  צבאית  משטרה  משיגור 
אם פעולה אקטיבית צבאית לא תינקט, הרי שבש"ס 
ובדגל התורה לא יוכלו להרשות לעצמם למשוך זמן 
כשמעמד בחורי הישיבות בסכנה. כל בג"ץ שיוגש 
וכפי  התורה,  עולם  תקצוב  על  במישרין  יאיים   –
שלמדנו בהכרעות הקודמות, מפעם לפעם מתקצרת 
הדרך שבין הגשת העתירה להכרעה. רק הכרזה על 
בחירות – תאלץ את בג"ץ לעכב את הכרעתו בפועל 

עד לכינונה של ממשלה חדשה.

מאי חנוכה

"אי אפשר לדעת 
מה רוצה נתניהו 
ואינני עוסק בזה", 
אומר דרעי. בהתבסס 
על מטבע הלשון של 
קושיית הגמרא, 'מאי 
חנוכה', ניתן לומר כי 
בחנוכה הנוכחי, גברו 
הסיכויים שהבחירות 
תיערכנה במאי

אלו עדיי. 
היועמ"ש 
אביחי 
מנדלבליט. 
צילום: עמוס 
בן גרשם, 
לע"מ

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ועל  שבת,  במסכת  הגמרא  שואלת  חנוכה,  מאי 
הנוכחי,  בחנוכה  כי  לומר  ניתן  הזו  הלשון  מטבע 
את  במאי.  תיערכנה  שהבחירות  הסיכויים  גברו 
דרעי,  אריה  הפנים  שר  משמיע  האזהרה  הערת 
שמפרגן  הביטחונית,  למתינות  נתניהו  של  שותפו 
רוח  בקור  המדינה  ענייני  ניהול  על  הלב  מכל  לו 
את  ולחזות  להוסיף  בתוקף  מסרב  אך  ובתבונה 
מהלכיו הפוליטיים בואכה בחירות: "כבר אי אפשר 
לדעת מה רוצה נתניהו ואני לא עוסק בזה", אומר 
דרעי ומאמץ את המשפט האלמותי של שמעון פרס 
ז"ל. בפרפרזה למשפט שנאמר בתקופת ההתנתקות 
על שרון, ניתן לסכם ולומר השבוע שגורל החקיקה 

– תלוי בתוצאות החקירה.

תיק 2200
מנדלבליט  אישום,  לכתב  שמוביל  המסלול  על 
את  השבוע  אמרה  שהמשטרה  לפני  הרבה  עלה 
לשחזר  וכדי  חודשים  תשעה  לפני  זה  היה  דברה. 
לחזור  כדאי  האירועים,  רצף  את  בתחום  כמקובל 
על  כאן  גם  והועלה  ימים  באותם  שהתרחש  למה 
עד  עסקאות  על  הסדרתית  לחתימה  עד  הכתב. 
אלה  בקרב  הנחה  שררה  וחפץ,  פילבר  עם  מדינה 
שהכירו את מערכת היחסים בין נתניהו למנדלבליט 
ישראל  למדינת  רק  לא  אמונים  ישמור  שהיועמ"ש 
דאז  בראשה. השר  למי שעומד  גם  אלא  ולחוקיה, 
היועמ"ש  כי  ימים,  באותם  העריך  ליצמן  יעקב 
ויימנע  הגב  על  לשעבר  לבוס  ישמור  מנדלבליט 
מהגשת כתב אישום. ליצמן, שבשבתו סביב שולחן 
את  האישים,  שבין  הדינמיקה  את  ראה  הממשלה 
ישמור  שהיועמ"ש  העריך  והלחישות,  השיחות 

אמונים, כסנגור ללקוחו. 
מדינה  כעדי  וחפץ  פילבר  של  החתמתם  עם 
באישור היועמ"ש מנדלבליט, נכתב כאן כי החזאי 
עד'(. במבט  'כמי שכפאו  לפוליטיקה,  )בי"ס  טעה 
המוטעית  התחזית  זו  שהייתה  לומר  ניתן  לאחור 
הראשונה אך לא אחרונה של ליצמן במהלך השנה 

האחרונה. לא רק הרו, פילבר וחפץ )חשוד( אמרו 
נתניהו לשעבר  מזכיר ממשלת  גם  את דברם, אלא 
וכיום היועמ"ש לממשלה. כמו בסיום הצגת טענות 
התביעה, מנדלבליט אישית אמר על כל אנשי ביבי 
עשה  אם  גם  שנקט,  העמדה  עדיי".  "אלו  לשעבר 
זאת כמי שכפאו עד, חוסמת בפניו כל פתח מילוט 
תוצאה  כל  חמור.  אישום  כתב  מהגשת  לבד  אחר, 
אחרת תהפוך את שומרי הסף ומנדלבליט בראשם, 

ממאשימים לנאשמים. 
היועמ"ש  אלא  אלשיך,  המשטרה  מפכ"ל  לא 
מנדלבליט הוא שהחליט על הענקת חסינות גורפת 
של  ארוכים  ימים  אחרי  בכירים,  כה  לחשודים 
מנדלבליט  ואילך  רגע  מאותו  ולחצים.  מעצרים 
את  להצדיק  שמחויבת  מהמערכת  לחלק  הפך 
רגליים,  לגרור  יכול  הוא  מעשיה במבחן התוצאה. 
לחרוק שיניים, לחקור מחדש ולגבש צוות משפטי 
אחרת  תוצאה  כל  יום,  של  בסופו  אך   – עצמאי 
לבד מהחלטה על כתב אישום, תציג אותו כטירון 
משפטי שחתם על עסקאות עדי מדינה מפוקפקות 

בתמורה לאפס תוצאות.
גם אם יזכה בבחירות ויחתים את כל שותפיו על 
חוק נאמנות אישית, סטייל מירי רגב, לראש ממשלת 
הרי   – הסופי  הפוליטי  המוות  לקביעת  עד  ישראל 
שהצליח  האיש  על  גם  עצמה  תכפה  שהמציאות 
עם  ההתפטרות  תקדים  ושוב.  שוב  אותה  לכופף 
ולא  שרים  על  הוחל  אומנם   – אישום  כתב  הגשת 
להמשיך  יתקשה  נתניהו  אך  ממשלה,  ראש  על 
לתפקד לכשיוגש נגדו כתב אישום בעבירת השוחד. 
טעמים  מאותם  שרון,  בממשלת  שתוקנה  החקיקה 
אומנם  כיום,  בהם  מתעטף  שביבי  ממלכתיים 
אחרי  רק  ראש-הממשלה  התפטרות  את  מחייבת 
אך  בעניינו,  ערעור(  )אחרי  חלוט  דין  פסק  שניתן 
יודע שבסיטואציה שכזאת הוא יתקשה  נתניהו  גם 

להתבצר בבלפור ולהישאר בתפקיד.
נתניהו מבין שתיק בזק – מסב לו את עיקר הנזק. 
בניגוד לתיקי 1000 ו-2000, הרי שבתיק 4000 את 
המחיר שילמו האזרחים ולא הטייקונים, מדי חודש 

להניח  די  הקוויים.  הטלפונים  בחשבונות  בחודשו 
על השולחן זה לצד זה את חשבון הטלפון הסלולרי 
המוזל מול חשבון הטלפון הקווי המפולפל. היפוך 
היוצרות מעיד יותר מאלף עדי מדינה שמישהו פה 
אל  הדרך  כל  וצחק  הקטן  האזרח  על  סיבוב  עשה 

של  השיטה  שאת  נכון  אז  הבנק. 
שמור לי ואשמור לך – לא נתניהו 
המציא אלא ראשי הממשלות של 
מהבחינה  אך  והעבודה,  מפא"י 
המשפטית אין זו טענת הגנה. אם 
המשטרה,  בהמלצות  ממש  יש 
שמגובה בראיות זהב ועדי מדינה, 
לכנות  יש   4000 תיק  שאת  הרי 
מעתה ואילך כתיק 2200. אלפיים 
ומאתיים השקלים שכל אחד ואחד 
שנה,  במשך  שילם  מהקוראים 

כתרומה לאגרת וואלה.
שמצטופפים  הליכוד  שרי 
יהום  עליהם  שגם  מחשש  בצלו 
יהיו  ראש,  להרים  יעזו  אם  הסער 
בגבו.  סכינים  שיתקעו  הראשונים 
ואם זה לא יספיק כדי להדיח את 
האיש מתפקידו - בג"ץ עשוי בכל 
בהנאה  דברו,  את  לומר  מקרה 
טיפת  עד  ייאבק  נתניהו  מרובה. 
הטוב  שמו  על  האחרונה  הדיו 
מדינה  חצי  לפחות  אחריו  ויסחף 

שחשה כי נעשה לו עוול.
ברמה הציבורית, אי אפשר להתעלם מהרציונליות 
שבטענותיו על כך שכולם נהגו כך לפניו, אך כפי 
תנועה  שוטר  ידי  על  שנתפס  עבריין  כל  שיודע 
וטוען לאכיפה בררנית, אין בכך כדי להקנות הגנה 
משפטית. למרבה האבסורד, האיש שבמשך עשרים 
שנה לא זכה ליום אחד של חסד מתשעים ותשעה 
אל  יוקע  עוד   – הישראלית  מהתקשורת  אחוזים 
אחד  אחוז  להטות  שניסה  בגלל  רק  הקלון  עמוד 

בודד של סיקור לטובתו.

מאי חנוכה

אם מצפון לא תיפתח 
הרעה והפעולה 

להשמדת מנהרות 
החיזבאללה תעלה 

יפה נתניהו יוכל 
להצדיק את הגישה 

הזהירה שנקט בדרום 
ולאמת את הצהרותיו 

על התפתחויות 
ביטחוניות צפויות

הבעיר מדורה בטקס ההדלקה, נתניהו בכפר המכביה
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אאאא
שטח מוניציפאלי

עין 
מוד

עילית ה"גזירה שווה" עבדה ופריינד קיבל את הסגנות
אחרי מו"מ קשוח וניסיון לכרוך את הקואליציה במודיעין עילית עם הפוליטיקה בביתר עילית – קואליציית גוטרמן יצאה לדרך עם 3 סגנים – מ'דגל' ש"ס 

וגם 'אגודה', ובתפילת 'נשמת' נרגשת
מאת: אלי כהן

והשריף  המכהן  העיר  בראש  לא,  איך  בחרה,  עילית,  מודיעין 
פי  על  אגב,  נוספת.  לקדנציה  גוטרמן,  יעקב  מעורער,  הבלתיח 
למפלגת  מאשר   )21,186( לגוטרמן  מצביעים  יותר  היו  הנתונים, 
ישראל'  ו'אגודת  התורה'  'דגל  של  המאוחדת  התורה'  'יהדות 

.)17,399(
הריצה המשותפת של שתי הסיעות האשכנזיות, שבמרבית ערי 
מאליה.  מובנת  הייתה  לא  גם  לזה,  זה  צהובות  פניהם  היו  הארץ 
נפרדת של  ברשימה  האגודאים שקלו להתמודד  הנציגים  ארבעת 
'אגודת ישראל' באם לא ימולאו דרישותיהם, אם כי ראש הרשימה, 
טוביה פריינד, שמלווה את ראש העיר גוטרמן מזה 18 שנה, אינו 
ידוע כמי שעומד על דרישותיו באיומים והדברים מתנהלים אחרת 

משאר ערי הארץ.
של  ה-8'  'ועדת  הצהירה  הבחירות  מערכת  של  מסוים  בשלב 
'דין ביתר עלית כדין מודיעין עלית', ובאם לא תתחייב  כי  אגו"י 
היו"ר  ימונה  לא  פריינד  עבור  בשכר  סגן  למשרת  התורה'  'דגל 
הטרי של 'דגל' בביתר, דודי זלץ, למשרה אותה נשא קודמו יצחק 

רביץ. בסיומה של סאגה חתם גוטרמן על הסכם בו התחייב להעניק 
לפריינד את התפקיד.

בערי  התורה  עיר  של  מכיוונה  קולות  נשמעו  הבחירות  אחר 
יהודה שתמהו על העיכוב במינוי דודי זלץ לתפקיד, ושוב הובהר 

כי עד שלא ימונה פריינד יאלץ זלץ לשבת בעמדת ההמתנה.
ראשון,  לדיון  העירייה  מועצת  התכנסה  האחרון  חמישי  ביום 

הנאספים  בין  מסתובב  הנכנס  העיר  כשראש 
ומחלק את תפילת 'נשמת כל חי' בנוסחאות אשכנז 

ספרד ועדות המזרח, לפי ההשתייכות העדתית של היושב לפניו, 
נרגשת של התפילה, כיאה לאיש שהצליח לאגד  ופוצח באמירה 
ביחס  חריג  נתון  החרדיות,  הסיעות  שלושת  את  שולחנו  סביב 

לימים בהם אנו נמצאים.
)דגל(  גיטלר  נחום  את  קולות  ברוב  המועצה  מינתה  בהמשך 
עיר,  ראש  לסגני  )ש"ס(  עמר  אבנר  והרב  )אגו"י(  פריינד  טוביה 
כאשר במקביל אמורה היום בשעות הערב להתכנס מועצת עיריית 
ביתר-עילית ולאשר את מינוי זלץ לסגן ראש העיר. מה שהשתיק 
היהדות  של  ה'עילית'  ערי  שני  בין  ומריבה  למדון  אפשרות  כל 

החרדית.
גורם אגודאי בביתר אמר בשיחה עם 'קו עיתונות' כי ההשוואה 
עיר,  ראש  סגנות  המשרה,  באופי  רק  אינה  למודיעין  ביתר  בין 
ועוד  מזכירה  עוזרים  כלשכה  אליהם  הנלווים  התנאים  בכל  אלא 
כשבכולם יהיה דין ביתר כדין מודיעין עילית, ומה שיקבל פריינד 

יקבל זלץ.

קווה
פתח ת

ת גת
קרי

גפני הציע לראש העיר לפגוע ב'עץ' ועורר סערה

החרדים הפכו לסיעה הגדולה - התמורה בהתאם

על רקע הנתק בין ראש עיריית פתח תקווה לנציגי 'יהדות התורה', נשא גפני נאום בו פנה לראש העיר בהמלצה: "תמיד יש יצר הרע קטן לפגוע בחרדים - אז תעשה 
את זה על 'עץ'..." • ראש העיר הגיב, חברי כנסת מחו נמרצות ומלשכת גפני נמסר: "על בדיחות לא מגיבים"

מ"מ  תפקיד  עם  לקואליציה  חוזרת  וש"ס  מנדטים   4 הכניסה  ישראל'  ו'אגודת  חב"ד  ש"ס,  רשימת  עצמו:  את  הוכיח  גת  בקריית  החרדי  האיחוד 
• יוזמה ראשונית: הרחוב הראשי יקרא על שמו של זקן המקובלים • ומדוע הרב הראשי הספרדי לא הוזמן לישיבה החגיגית?

מאת: ישראל פריי

השארת  רקע  ועל  העירונית  הקואליציה  הקמת  לאחר  שבוע 
'דגל  יו"ר  'יהדות התורה' באופוזיציה, ביקש  חברי המועצה של 
התורה' לפנות ללבו של ראש עיריית פתח תקווה ולשכנעו לדאוג 
לכל הציבורים בעיר, אלא שאמירה הומוריסטית משהו של גפני, 
נגד 'הפלג הירושלמי', עוררה סערה רבתי וגררה תגובות נזעמות, 

גם מצדו של ראש העיר וגם מצד חברי כנסת ואנשי תקשורת.
בין ראש עיריית פתח תקווה הנבחר לבין סיעת 'יהדות התורה' 
המקומית פעורה תהום של חילוקי דעות ושורר יחס עוין, שהחלו 
ברוורמן  איציק  היוצא  העיר  בראש  התורה'  'יהדות  בתמיכת 
הוגן  לא  יחס  על  גרינברג  של  שונות  לטענות  בנוסף  בבחירות, 
בו  שתמכה   – ש"ס  סיעת  את  גרינברג  לקח  משנבחר,  כלפיו. 
שני חברי המועצה  את  והותיר  העירונית  לקואליציה   - בבחירות 
של 'יהדות התורה' בחוץ, מנוטרלים מעמדות כוח ויכולת השפעה.

של  לבנו  ברכות  שבע  שמחת  נערכה  האחרון,  שישי  בליל 
וחה"כ  העיר  ראש  הגיעו  אליה  פרידמן,  ישראל  המועצה  חבר 
כולם,  בצרכי  להתחשב  העיר  בראש  גפני  הפציר  בדבריו,  גפני. 
כשהדברים מכוונים להשארת חברי מפלגתו באופוזיציה. בנאום 
שחלקו רציני וחלקו היתולי, אמר גפני: "הדבר הכי מעניין בפ"ת 

זה שגם הליטאים וגם חסידי גור הולכים ביחד". גרינברג התערב 
אנחנו  איתי,  תתחיל  "אל  השיב:  וגפני  העצניקים"  "גם  ואמר: 
סלוגן הבחירות של  הזכיר את  גרינברג  רק על חרדים".  מדברים 
'הפלג הירושלמי' ואמר: "הם חרדים כמו פעם", גפני השיב: "יש 

שם מישהו שהוא חרדי כמו פעמיים".
לאחר מכן, החמיא גפני לנאומו של בעל השמחה ישראל פרידמן 
טובה.  "קדנציה  העיר  לראש  ואיחל  הראשונה  המועצה  במליאת 
אתה איש ציבור, כראש עיר אתה צריך לייצג את כל התושבים". 
וכאן, המשיך גפני עם הדברים הבאים: "תמיד יש איזה יצר הרע 

קטן לפגוע בחרדים, אז תעשה את זה על 'עץ'"...
קריאתו של גפני לפגוע ב'בני תורה', גררה מהומה 

רבה. מלבד דוברי 'הפלג הירושלמי' וביטאונם – שמיהרו לחגוג 
על הדברים – גם חברי כנסת ואנשי תקשורת ביקרו את גפני על 

דבריו, גם אם נאמרו בהומור.
ח"כ בצלאל סמוטריץ' כתב: "רוצה להאמין שגפני לא התכוון. 
ולא משנה אם  זה חמור מאוד. אסור להפלות שום חרדי  כן  אם 
הוא חסיד או ליטאי, מזרם כזה או זרם אחר. שמח על תגובת ראש 
העיר החדש שהעמיד את גפני על טעותו". ח"כ מוסי רז )מר"צ( 
כתב: "על ראש העירייה לפעול למען כל תושבי העיר, חילונים 

וחרדים, מכל הזרמים ואל לו לפגוע באיש".
גם ראש העיר רמי גרינברג, הגיב בעצמו לדברים בדברים שנשא 
אחרי גפני, בהם תיאר את דאגת האבות הקדושים אברהם יצחק 
ויעקב לכל אדם כולל לאנשי סדום, כפי שמופיע בפרשיות ספר 

בראשית, כשהוא מוסיף: "גם את העצניקים הם היו מכבדים..."
פנינו ללשכת חבר הכנסת משה גפני בבקשת תגובה, וקיבלנו 

את הנוסח הבא: "על בדיחות לא מגיבים".

מאת: משה אברהמי

ראש עיריית קריית גת אבירם דהרי הציג את הרכב הקואליציה 
את  לראשונה  קיבל  שס"ג,  נציג  ביטון,  עמי  כאשר  שלו,  החדש 
תפקיד ממלא מקום ראש העיר, לצד שלל תיקים וסמכויות. סיעת 
שס"ג – שאיחדה את ש"ס, אגודת ישראל וחב"ד - הכפילה את 
העיר  במועצת  הגדולה  הסיעה  והיא  מושבים   4 קיבלה  כוחה, 

קריית גת.
משתלמת,  שהאחדות  הוכח  גת  בקרית  אחרות,  לערים  בניגוד 
להם  זכתה  שלא  רבים  דברים  קיבלה  המשותפת  הסיעה  כאשר 
 20 כבר  המקומית  ש"ס  בראש  העומד  ביטון,  למשל  כך  בעבר. 
שנה, קיבל תפקיד כה חשוב, בטח בהשוואה לבחירות עברו בהם 

קיבלה ש"ס 2 מנדטים והייתה במשך 5 שנים באופוזיציה.
גת  לקרית  הראשי  הרב  של  אמונו  ואיש  חב"ד  נציג  בנוסף, 
שס"ג  סיעת  הרווחה.  אגף  את  לידיו  קיבל  הבלין,  משה  הרה"ג 
נושא הרווחה  רכבה במהלך קמפיין הבחירות המוצלח שלה על 
והסיוע לכל אזרח והכט מתכוון לפתוח משרד לקבלת קהל. חברי 
המועצה החרדים הנוספים הם נציג גור שמעון דיוויס ונציג בעלזא 

ומנכ"ל מוסדות החסידות בעיר אהרון קליין.
יצא  'דה'  מסיעת  שנציגם  המועצות,  ברית  יוצאי  כי  יצוין 

בקמפיין שנאה נגד החרדים, איבדו מכוחם במועצה.
הצגת  במהלך  הפתיע  דהרי,  אבירם  הישן-חדש  העירייה  ראש 
הקואליציה שלו, לאחר שצירף אליה את עו"ד חיים אברג'ל, איש 
האופוזיציה הבולט במועצת העיר הקודמת. אברג'ל נבחר במקום 
של  העיקרי  והיריב  העיר  לראשות  המועמד  של  ברשימתו  השני 
דהרי, הלא הוא יקיר שינדלר, וכעת העדיף לקחת חלק מקואליציה 

העירונית מאשר לצעוד עם ראש סיעתו לשממת האופוזיציה.
ישיבת המועצה התעוררה סערה קטנה, לאחר שחברי  במהלך 
מועצה תהו מדוע הוזמן אליה רק רבה הראשי האשכנזי של קרית 
גת הרה"ג משה הבלין ואילו מקומו של רבה הספרדי של העיר, 

הרב בן חמו, נפקד.
אחד היעדים הראשונים שהציבו נציגי הציבור החרדים בקרית 

בעיר, גת למול עיניהם הוא שינוי שמו של הרחוב הראשי 
על  מויאל",  ניסים  הרב  ל"רחוב  לכיש''  ו מ''שדרות  מ ש

שמו  למען   – שלמה  'כרם  מוסדות  וראש  המקובל  של  ולזכרו 
באהבה' רבי ניסים מויאל זצוק"ל, שהתגורר בעיר, פעל בה וממנה 
והפך לשם נרדף לקרית גת. הרב מויאל נפטר בו' בשבט תשע"ח. 
ההילולא  ליום  במקביל  תהיה  הרחוב  שם  קריאת  הנראה  ככל 

הראשון שלו.
בנו ומנכ"ל המוסדות, הרב נתנאל מויאל, אישר את הדברים: 
של  שמו  על  רחוב  מקריאת  העירייה  של  יותר  יפה  מחווה  "אין 
מו"ר אבי זכר צדיק לברכה, שהביא ברכה ותורה לקרית גת. גם 
אחריו  שהשאיר  במוסדות  בעוז  נשמע  התורה  קול  לכתו,  אחרי 
וציונו הקדוש בבית העלמין בקרית גת הפך לאבן שואבת ליהודים 
רבים שמגיעים מכל קצות הארץ לבקש ברכות לזיווג, לזרע של 

קיימא, לפרנסה, לבריאות וכו'".
רב  אירוע  יתקיים  בטבת,  ה'  הקרוב,  חמישי  ביום  כך,  ובתוך 
 11 לציון  באהבה',  שמו  למען   – שלמה  'כרם  במוסדות  רושם 
ישתתפו  באירוע  זצ"ל.  מויאל  ניסים  רבי  של  לפטירתו  חודשים 
גדולי ישראל ובהם חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הרב בעדני, 
הראשון לציון הרב יצחק יוסף, רבנים נוספים וכן יו"ר ש"ס השר 

אריה דרעי.

 מצביעים על מינוי הסגנים 

 גפני עם גרינברג ופרידמן, בנאום שעורר סערה 

 הנציגים החרדיים וראש העיר, בישיבת המועצה הראשונה. צילום: נריה ביטון 
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מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אשדוד

בית שמש

למה נשארתם אחרונים? "אין משמעות לראשון שני, 
קדימה או אחורה"

הקרב בבית שמש משליך על כל הארץ

אחרי שבוע דרמטי, סגרה ש"ס באשדוד הסכם קואליציוני עם לסרי ברגע האחרון • בראיון ל'קו עיתונות', מסביר יו"ר הסיעה אבי אמסלם את התהליך, מפזר את 
הערפל סביב סוגיית הסגן השני, מתגאה בכך שההסכם נחתם בלשכת דרעי ומתייחס לעמיתיו ב'אגודת ישראל': "עברו טלטלה ומשבר"

מה שהחל כעימות מקומי בין 'דגל' ל'שלומי אמונים' על כניסה לקואליציית בלוך, התפתח לעימות שמשליך גם על ביתר עילית, ירושלים וחיפה • במוקד: תרגיל 
משפטי של 'דגל', שגרם ל'אגודה' להישאר לעת עתה מחוץ לקואליציה

מאת: ישראל פריי

דרמה של ממש נרשמה בשבוע האחרון בפוליטיקה האשדודית, 
באופוזיציה  להיוותר  עשויה  ש"ס  סיעת  כי  היה  שנדמה  לאחר 
בהם   – המקומיות  הסיעות  חתמו  זו,  אחר  בזו  העירונית. 
הסכמים  על   – ישראל'  'אגודת  ונציגי  חילוניות  רשימות  נציגי 
קואליציוניים ואילו ש"ס נותרה ש. הדבר בלט שבעתיים על רקע 
6 מנדטים למועצת  ההישג הגדול של ש"ס בבחירות כשהכניסה 
העיר ובנוסף, הביעה תמיכה מוחלטת בראש העיר הנבחר הד"ר 

יחיאל לסרי, עוד בתחילת הדרך.
ברגע האחרון, שעות ספורות לפני ישיבת המועצה הראשונה, 
יו"ר ש"ס  ללשכתו של  עלו  כולם  הסתיימה הסאגה, כשהצדדים 
אריה דרעי, שם יושרו ההדורים ונחתם הסכם קואליציוני בין ראש 

העיר לסרי לבין נציגי התנועה.
גרסאות  יש  הצדדים  בין  לנתק הממושך  הסיבות שהובילו  על 
רבות. שלא לציטוט, הביעו במהלך השבוע גורמים בש"ס תרעומת 
טובה  ככפיות  ראו  שהם  ממה  מתוסכלים  כשהם  לסרי,  על  רבה 
עוררין. בצד שכנגד טענו הגורמים  לו ללא  על תמיכתם שניתנה 
אותם  והביאה  ראשיה  את  סחררה  אשדוד  ש"ס  של  הצלחתה  כי 

לדרישות לא הגיוניות.
שאלות  הייתה  הדעות,  חילוקי  בליבת  שניצבו  הסוגיות  בין 
סגנות ראש עיר נוספת. שהלא, מקומו של יו"ר הסיעה אבי אמסלם 
הדיווחים  פי  על  מאליו,  ומובן  מובטח  היה  וסגן  מקום  כממלא 
מנגד,  נוסף.  סגן  תפקיד  ש"ס  דרשה  מקומיים,  תקשורת  בכלי 
אחרים טענו כי ש"ס יכולה הייתה לקבל בקלות את הסגן השני, 
אלא שראשיה העדיפו לוותר עליו ולקבל בתמורה תיק נוסף בעל 

משקל.
הבלתי  עשייתו  בשל  בעיר  המוערך  אמסלם,  אבי  ש"ס  יו"ר 
גדולה  משמעות  לייחס  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מסרב  פוסקת, 
הקואליציוני  ומהשלל  מהתוצאה  סיפוק  מביע  החתימה,  לזמן 
אלו  גם  הקואליציה,  את  המרכיבים  הגורמים  לכל  יד  ומושיט 

שרחוקים מאד מעמדותיו.
איך קרה שעד הרגע האחרון לא הצלחתם להסתדר עם לסרי?

הבחירות,  אחרי  מיד  איתו  ישבתי  מלאה,  תמיכה  בו  "תמכנו 
שאל  הוא  לקיר.  מקיר  רחבה  קואליציה  מעדיף  שאני  לו  אמרתי 
אותי אם יש לי סנקציות על מפלגה כזו או אחרת ואמרתי לו שלא, 
צריך קואליציה טובה, חזקה, רחבה ויציבה. שמחתי שהוא הצליח 
לגייס את כולם, מבחינתנו אין משמעות לראשון שני קדימה או 

אחורה, סוף טוב הכל טוב".
אתה מרוצה מהתוצאה?

החברה  את  קיבלנו  מצוינת,  מסחררת,  תוצאה  זו  "ברור, 
למתנ"סים - דבר ענק שאפשר לפעול איתו למען הציבור – וועדת 
יו"ר דירקטוריון משכן לאומנויות הבמה,  רווחה, ועדת תמיכות, 

וועדות  בהרבה  שותפים  אנחנו  ספרדי,  תורני  לחינוך  אגף  נקים 
חשובות".

עדיין, התיקים שנחשבים 'כבדים' כמו תכנון ובנייה או חינוך 
- לא אצלכם.

"לנו לא קורץ הדברים שקורצים לאחרים, אנחנו צריכים דברים 
נוכל  בו  במקום  להיות  הציבור,  עם  בינאישי  למגע  שמביאים 
להשפיע ולעזור, ככה אנחנו דוגלים, זו האג'נדה והדרך שלנו. אל 
תשכח שחברי מועצה לא מקבלים משכורת וכמה שאתה ממליץ 
על עצמך יותר – אתה כושל יותר, לא חכמה רק לקחת, לקחנו מה 

שיכול להפיץ תועלת".
ועדיין, כל המפלגות סגרו לפניכם, סביבכם היה סימן שאלה 

ובסוף החתימה עוד הייתה אצל דרעי?
"זה כבוד גדול ועצום שהעיר היחידה במדינת ישראל שחותמת 
הסכם קואליציוני אצל שר הפנים, הממונה על כל הרשויות בארץ, 
העברנו  כולם,  ישבנו  שלימה,  לשעה  התפנה  הוא  אשדוד.  היא 
והרוח,  הדרך  החזון,  על  העיר,  על  דיברנו  יפה,  באווירה  חוויות 

בשבילנו כעיר זה כבוד ענק".
#האם זה לא אומר שכנציג מקומי נכשלת?

"כל כולי מתבטל בפני הנהגת התנועה, בשבילי זה היה כבוד 
תולדות  את  תהפוך  אם  בנו,  מקנאים  שכולם  מאמין  אני  עצום, 

המדינה, לא תראה אף פעם שנחתם הסכם קואליציוני בלשכת שר 
הפנים. אנחנו אנשי תנועה, מתבטלים וממושמעים למערכת".

מה הכשיל או עיכב את חתימת ההסכם?
י.  "הלכנו בקו מסוים, התיקים שלנו נשמרו, ואם אתה )לסרי, 
רוצה  אתה  אם  קודם,  להיכנס  לכולם  לתת  כטקטיקה  רוצה  פ.( 
לראות את זה כמחווה – זה בסדר, מה ששלנו – קיבלנו, לא נגעו 

בכל מה שהיה לנו בקדנציה קודמת והוסיפו עוד דברים".
ש"ס דרשה סגן אחד או שניים?

"היא דרשה מ"מ שהיה שמור ומיועד לי, עשינו צילום מצב עם 
תיקים שהיו לנו והבאנו עוד תיקים בעקבות הריבוי של החברים 

החדשים".
שוב, דרשתם סגן שני?

"ש"ס לא דרשה שום דבר, לא היה אפילו תחילת מו"מ, הייתה 
שיחה מאד רצינית עם רה"ע בה ביקשתי קואליציה רחבה".

 5 מעל  ותקבלו  במידה  המקורי,  ההסכם  שע"פ  טענות  יש 
מנדטים – מגיעים לכם 2 סגנים.

זה  ודורש,  - הייתי מתעקש  רוצה  "זה סתם ספינים, אם הייתי 
לא היה במו"מ".

האם ייתכן שלסרי רצה לתת לכם 2 סגנים ואתם סירבתם?
דובר  פחות,  או  יותר  רחבים  תיקים,  על  דיברנו  בזה.  דנו  "לא 
על כוח משמעותי לעזור ולסייע. בשורה התחתונה העדפנו תיקים 

ועבודה על פני כל דבר אחר, זה לא עניין של סגן".
מה אתה חושב על כך ש'אגודת ישראל' נכנסה לפניכם וללא 

תיאום אתכם?
קוו,  סטטוס  ומהותיים,  ערכיים  נושאים  חשובים  היו  "לנו 
קשה  מאד  טלטלה  עברה  'אגודה'  האלה.  הנושאים  בכל  נגענו 
בעיר בשנה האחרונה, במקום ליברמן יש מישהו אחר, יש וועדה 
שהקימו, הנציגים שם הם של 4 מפלגות בתוך סיעה אחת, זה שונה 
מאד מאתנו, זה הרבה יותר קשה כשכל אחד רוצה ומושך לכיוון 

אחר. בסוף הם לא בית אחד".
אתה מאוכזב שהם לא הלכו ב'בלוק' משותף אתכם?

טלטלה  עברו  הם  שם,  לדבר  מי  עם  היה  לא  כיוון,  היה  "לא 
ומשבר קשה, לא היה שם פרטנר לדבר אתו".

בקואליציה החדשה לוקחים חלק סיעות של סמי כצנלסון ושל 
אלי נכט, יריבים לא קלים של החרדים, איך אתה רואה את פניה 

של העיר במרקם כזה מורכב של קואליציה?
אנחנו  כנגדנו,  ברורות  לא  ואג'נדות  קווים  הרבה  יש  "אמת. 
19 קיצוניים, אם נדע  10 מנדטים מול  גורם מאזן שמונה בקושי 
ללמוד אחד את השני, להכיל, להבין, ולעשות הפרדה בין החיים 

הציבוריים והאישיים, נוכל לפתח ולהביא את אשדוד לשגשוג".

מאת: משה אברהמי 

שבוע סוער במיוחד עבר על הפוליטיקה החרדית בבית שמש: 
לאחר שבמערכת הבחירות הציגו כולם חזית אחידה עם מפלגה 
נציג  עמד  שבראשה  התורה'  ול'דגל  ישראל'  ל'אגודת  משותפת 
ש"ס משה אבוטבול, התפצלו הצדדים ומנהלים ביניהם מלחמת 

חורמה.
העיר  ראש  עם  ישראל'  'אגודת  נציגי  סיכמו  השבוע,  בתחילת 
הנבחרת עליזה בלוך על כניסתם לקואליציה העירונית, בתמורה 
לתפקיד סגן ראש העיר וראשות וועדות וחברות עירוניות רבות. 
התמיכה  כי  האשימו  לאופוזיציה,  פניה  שכרגע  התורה',  ב'דגל 
להשיב  ובהמשך החליטו  מוקדמת,  הייתה  עמה  והסגירה  בבלוך 
מוכחשים  הדברים  המהלך.  את  לטרפד  וניסו  השערה  מלחמה 
נמרצות על ידי 'שלומי אמונים', שמזכירים כי נציגיהם "הצילו" 

את אבוטבול כשמועמדותו לראשות העיר כמעט ונפסלה.
במכתב שהוציא נציג 'דגל התורה' שמואל גרינברג לכל שמונת 
יתקבלו  בה  ישיבה  כינוס  על  הודיע  המשותפת,  הסיעה  חברי 
אין  להזמנה  כי  הודיעו  ישראל  מאגודת  המועצה  חברי  הכרעות. 

כל תוקף וכי הם רואים בעצם ההזמנה פגיעה בסמכות של גדולי 
ישראל המנחים את החלטותיהם.

לבסוף, הישיבה התקיימה בנוכחות ארבעת חברי המועצה של 
'דגל התורה' וחבר המועצה משה אבוטבול, שם כצפוי, התקבלה 

ההחלטה שלא להיכנס לקואליציה.
עבור  משמעותית  כבעיה  התגלה  קטן,  כטריק  שהתחיל  מה 
'אגודת ישראל'. על פי משפטני 'דגל התורה', באם 'אגודת ישראל' 
ל'סיעה  נציגיה  יחשבו  לקואליציה,  להיכנס  צדדית  חד  תחליט 
פורשת', מהלך שמונע חוקית מינוי של אחד מהפורשים לתפקיד 

סגן ראש העיר.
שהתקיימה  והחגיגית  הראשונה  העיר  מועצת  בישיבת  ואכן, 
 – ישראל'  'אגודת  לבקשת   - העיר  ראש  נמנעה  שני,  ביום 
ישראל,  לאגודת  עיר  ראש  סגן  אישור  את  להצבעה  מלהעלות 
והצדדים הסתפקו בהצבעה על יתר התיקים והסמכויות שהוענקו 
עליזה  בראשות  הקואליציה  לכעת,  נכון  לקואליציה.  למצטרפים 
בלוך מונה רוב לא גדול, בו נמנים חברי המפלגות הכלליות ונציגי 

'אגודת ישראל'. 'דגל התורה' וש"ס – בחוץ.
שמשה  לאחר  הגיעה  בפרשה  דרמטית  היותר  ההתפתחות 

את  לפנות  הבחירות  לפני  שהתחייב  אבוטבול, 
לא  אמונים',  'שלומי  לנציג  העיר  במועצת  ד מקומו  י ק פ ה

מכתב התפטרות ושומר על מקומו. על פי חשיפת העיתונאי ארי 
קלמן, המהלך של אבוטבול הגיע לאחר שעלה יחד עם נציג 'דגל' 
משה מונטג למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ולאחר 

ששטח את הצדדים - הורה לו מרן שלא לפרוש.
הדרמות הפוליטיות בבית שמש לא נותרו בגבולותיה ומאיימות 
בתגובה  החרדית.  הפוליטית  המערכת  על  רוחבית  להשליך 
אמונים'  'שלומי  הודיעה  בבית שמש,  התורה'  'דגל  של  לצעדיה 
עיר,  ראש  לסגן  ימונה  לא  זלץ  דודי  עילית  בביתר  'דגל'  נציג  כי 
חברי  הודיעו  בתגובה,  יכובדו.  מולה  שנחתמו  שההסכמים  עד 
'דגל התורה' על החרמת ישיבת המועצה שהתקיימה ביום שלישי. 
דובריה, בהנחיית  פי  ועל  לבוא,  איחרה  לא  'דגל התורה'  תגובת 
חיפה  הערים  ראשי  של  הקואליציוני  המו"מ  הופסק  ראשיה, 
לקואליציה  נציגיהם  כניסת  על  ישראל'  'אגודת  עם  וירושלים 

המקומית.
הפוליטיקה  תרד  נמוך  וכמה  המשבר  יתדרדר  להיכן  עד 

החרדית? ימים יגידו.
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המלצת המשטרה: להעמיד את נתניהו לדין
המלצות המשטרה בתיק 4,000 מאשימות את ראש הממשלה ורעייתו בקבלת שוחד • נתניהו תקף בחריפות: "הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק. לא 

יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום" • על המפכ"ל: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל אני יודע דבר אחד - תהיה לו עבודת שיקום גדולה"
אוריאל צייטלין

ראש הממשלה נתניהו, מככב בשנים האחרונות במדורי הפלילים 
בעיתונות הישראלית. אחד התיקים המרכזיים שנידונו שוב ושוב 
עבירות  לביצוע  לכאורה  בחשד  בעיקרו  העוסק   ,4,000 תיק  הוא 
ידי ראש הממשלה מר  על  והפרת אמונים שבוצעו  שוחד, מרמה 
בנימין נתניהו ועל ידי מר שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת 
לקח  הממשלה  שראש  הינו  המרכזי  החשד  "וואלה".  ואתר  בזק 
בהחלטות  ופעל  שהתערב  בכך  עניינים,  ניגוד  תוך  ופעל  שוחד 
בזק",  "קבוצת  ועם  אלוביץ'  שאול  עם  המטיבות  רגולטוריות 
ובמקביל דרש במישרין ובעקיפין, להתערב בתכני אתר "וואלה" 

באופן שיטיב עמו.
זה  בתיק  המלצותיה  את  המשטרה  הגישה  השבוע,  ראשון  ביום 
בחקירה  הפרשה  של  "ראשיתה  לפרקליטות.  החקירה  סיום  עם 
שניהלה מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך בעניינה של 'קבוצת 
בזק'. במסגרת חקירה זו אותרו ראיות משמעותיות, אשר הצביעו 
מנכ"ל  של  הפסולה  והתערבותו  התנהלותו  לעניין  חשדות  על 
ושאול  בזק  חברת  בענייני  פילבר,  שלמה  התקשורת,  משרד 
וואלה ושל בזק בתקופה המדובר( בסוגיות  )בעלים של  אלוביץ' 
רגולטוריות שונות. כל זאת, תוך הסתרת פעילותו זו מעיניהם של 
גורמים מקצועיים ומשפטיים במשרד האוצר, במשרד התקשורת 
אלוביץ'  שאול  של  האינטרסים  העדפת  ותוך  המשפטים,  ומשרד 

ובזק על פני האינטרס הציבורי", נכתב בהמלצות.
"לאחר העברת תיק החקירה בעניינה של קבוצת בזק לפרקליטות 
ובמסגרת השלמת חקירה שבוצעה על ידי חוקרי הרשות לניירות 
ערך, אותרו ממצאים ראייתיים משמעותיים שבעקבותיהם המליצו 
המשפטי  ליועץ  המדינה  ופרקליט  וכלכלה  מיסוי  פרקליטות 
לממשלה להרחיב את החקירה ובכלל זאת לפתוח בחקירה גם נגד 
ראש הממשלה. היועץ המשפטי לממשלה קיבל ההמלצה והורה 

על פתיחה בחקירה משותפת של המשטרה והרשות לניירות ערך.
"החשדות חייבו חקירה מקיפה, מורכבת ומאומצת... עם התפתחות 
החקירה בוצעו מאות פעולות חקירה, וכן נחתמו הסכמי עדי מדינה 
עם שני חשודים – שלמה פילבר וניר חפץ, אשר חשפו התנהלות 
פסולה בין נתניהו לאלוביץ' בשני צירים מרכזיים: הטיית הסיקור 

התקשורתי תמורת רגולציה מיטיבה.
"מממצאי החקירה עולה, כי רוה"מ פעל לקידום ענייניו של שאול 
אלוביץ' בתחום הרגולציה, ובין היתר בסוגיית מיזוג בזק-יס תוך 
כריכת קידום עניינים אלה בסיקור החיובי בוואלה. בסיכומה של 
חקירה ענפה זו, אשר התנהלה מפברואר 2018 עד נובמבר 2018, 
13 חשודים, חלק מן החשודים מעורבים, על  נחקרו תחת אזהרה 
פי החשד, במנגנון השוחד וחלקם מסייעים לעבירות השוחד. חלק 
מהחשודים נעצרו לפרקי זמן כאלה ואחרים על פי צורכי החקירה". 
מממצאי החקירה עולה, כי בין השנים 2012–2017 ראש הממשלה 
יומי  יום  אף  ולעתים  ומתמשך  בוטה  באופן  התערבו  ומקורביו 
בתכנים שפורסמו ע"י אתר החדשות "וואלה", וכן ביקשו להשפיע 
על מינויים של נושאי משרה באתר )עורכים וכתבים( וזאת תוך כדי 

שימוש בקשרים שהיו להם עם שאול ואיריס אלוביץ'.
התערבות ראש הממשלה ומקורביו בתכנים ובמינויי נושאי משרה 
שלו,  האישיים  האינטרסים  את  לקדם  נועדה  "וואלה"  באתר 
תכנים  הסרת  מחמיאות,  ותמונות  כתבות  פרסום  באמצעות  וזאת 
ביקורתיים כלפי ראש הממשלה ובני משפחתו וכדומה. עוד עלה 
מן הממצאים, כי בני הזוג אלוביץ' השפיעו על הפרסומים באתר 
לטובת  רה"מ  של  הרגולטוריות  החלטותיו  בעד  וזאת  "וואלה", 
את  ולקדם  להמשיך  רצון  ומתוך  בזק,  וקבוצת  אלוביץ'  שאול 
בה  השליטה  ובעל  בכלל,  בזק  קבוצת  של  העסקיים  האינטרסים 

בפרט.
ערך  לניירות  והרשות  ישראל  משטרת  עמדת  החקירה  סיום  "עם 
לביסוס  מספקת  ראייתית  תשתית  זה  בתיק  נתגבשה  כי  היא, 
החשדות נגד המעורבים העיקריים בפרשה כמפורט להלן". בשלב 
זה מונה הדו"ח את רשימת החשדות, נגד נתניהו ורעייתו, כמו גם 

הזוג אלוביץ' ומעורבים נוספים.
על פי חוות דעתם של פרקליטי המדינה ובראשם היועץ המשפטי 
הממשלה,  ראש  נגד  אישום  כתה  ייכתב  האם  יקבע  לממשלה, 

רעייתו והמעורבים או שלא יהיה כלום כי אין כלום.

האור מנצח
במיוחד  תקיף  נאום  נתניהו  נשא  להמלצות,  בתגובה  ביוםראשון, 

שבו טען כי "זה משחק מכור מראש" ולכן "ההמלצה לא מפתיעה 
ליכוד  לפעילי  נר  בהדלקת  שנאם  נתניהו,  מפתיע".  לא  והעיתוי 
החושך"  את  מנצח  תמיד  האור  "בסוף  כי  אמר  המכביה,  בכפר 
וביקר את עיתוי פרסום ההמלצות נגדו: "חנוכה זה אמנם לא של 
פרסום  את  לתזמן  ידעו  איך  אתכם,  לשאול  חייב  אני  אבל  נסים, 

ההמלצות ההזויות בדיוק ביום האחרון של המפכ"ל?"
נתניהו התלוצץ כי מדובר ב"נס חנוכה אמיתי" וטען כי "מסע הציד 
לא  מראשיתו.  נגוע  ובתהליך  וקטנוני  שקוף  בעיתוי  נמשך  נגדנו 
הופתעתי מההמלצות שפורסמו ולא הופתעתי שהן פורסמו היום. 
הרי עוד לפני תחילת החקירה קבעו והדליפו שאלה יהיו ההמלצות. 
נגדו, על כך שהוא  אז מה חדש?" הוא התייחס לטענות שהופנו 

פעל נגד חוקרי המשטרה, וכינה אותן "מטורללות" ו"הזויות".
כנסת  וחברי  שרים  "עשרות  נגד  גם  הממשלה  ראש  יצא  בנאומו 
ועד המפתח יאיר לפיד שנפגש בסתר עשרות פעמים עם נוני מוזס 
כדי להעביר את החוק שהיה סוגר את ישראל היום, חוק שאלמלא 
ההתנגדות העזה שלי היה עובר בכנסת ומכניס הון עתק לכיסוי של 
נוני מוזס". לדברי נתניהו, "איזה סיקור אוהד ומלטף הם קיבלו, 
אותם שרים וח"כים. ואותי שקברתי את החוק אותי חוקרים? זה לא 
תקין בדמוקרטיה שהמשטרה תחקור יחסי עיתונאים ופוליטיקאים, 

אבל אם חוקרים, שיחקרו את כולם".
נתניהו הכריז כי "זה הזמן לומר את האמת" ואמר שאזרחי ישראל 
יודעים ש"הוציאו לפחות עשרות מיליונים על חקירות סרק אבל 
לא  זה  את   - בכנסת  חקיקה  תמורת  ח"כים  לעשרות  אוהד  סיקור 
המשטרה  במפכ"ל  השתלח  הוא  חוקרים".  לא   - ביבי  לא  חקרו. 
היוצא רוני אלשיך ואמר: "אינני יודע מי יהיה המפכ"ל הבא אבל 

אני יודע דבר אחד - תהיה לו עבודת שיקום גדולה מאוד".
ראש הממשלה הוסיף כי "משהו פה לא בסדר וכולם מרגישים את 
זה" וכי "ישראל היא מדינת חוק ובמדינת חוק להמלצות המשטרה 
אין שום תוקף חוקי". לטענתו, "אינספור המלצות של המשטרה 
נדחו אינספור פעמים על ידי הגורמים המוסמכים. רק לפני מספר 
שבועות נדחתה שורה של המלצות נגד ראשי ערים. זה נגמר באפס. 
ההמלצות נדחו בזו אחר זו. הם הסתיימו בלא כלום. וגם כאן אתם 
יודעים איך זה יסתיים. לא יהיה כלום כי אין כלום ולא היה כלום".

עובד
לי!

מעגל הזכאים לקבלת מענק עבודה
הורחב והרבה יותר זכאים למענק.

אם אתם עובדים ומשתכרים עד 6,830 ₪ 
בחודש ייתכן שגם לכם מגיע מענק.

תבדקו אולי זה עובד גם לכם.

איך תדעו אם גם אתם זכאים?
היכנסו לאתר רשות המסים ובדקו אם אתם 
זכאים. אם הגשתם בקשה למענק בשנתיים 

האחרונות, באפשרותכם להגיש בקשה 
מקוונת באתר הרשות.

 זכאים למענק - מי שגילם מעל 23 
ויש להם ילדים, או שגילם מעל 55 ועומדים 

בתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

מהרו, הגשת הבקשות
עד ה-26.12.18

taxes.gov.il  * 4954

מאות אלפי עובדים 
בישראל זכאים למענק 

עבודה של עד
אלפי שקלים בשנה
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בראשות  יושר,  ארחות  ארגון  של  העיון  יום 
הרב אריה קניבסקי, נכדו של מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי, רשם הצלחה נאה, כאשר בין 
לצד  עסקים,  ואנשי  פוליטיקאים  נראו  הבאים 
קבוצה שלמה של עובדי הכור הגרעיני שלקחו 

יום חופש על חשבונם כדי להשתתף בלימוד.
היומי  הדף  על  בשיעור  נפתח  הלימוד  יום 
של  הנס  חביבות  על  שדיבר  לאו  צבי  מהרב 
דברים  לשאת  הוסיף  וכן  חנוכה,  נר  הדלקת 
על העניין "שצריך לשמוע בקול דברי חכמים 
שלא לסור ימין ושמאל". משם עברו לשיעור 
קהילת  רב  רובין  הגרי"מ  מאת  מרתק  הלכתי 
וביתו"  איש  "נר  בעניין  נוף,  בהר  תורה  בני 
בחו"ל  שנמצא  אדם  של  מרתק  נושא  והעלה 
האם מועיל לו שאשתו מדליקה לו נרות חנוכה 

בארץ לפני זמן ההדלקה בחו"ל.
שיעורו של הגר"ח מישקובסקי נפתח בלימוד 
משנה יומית לע"נ מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
רבי  הגאון  נשא  מרתק  משא  זצ"ל.  שטיינמן 
מרן  של  המסור  נכדו  הוניגסברג,  גדליה 
מתוך  סודות  וחשף  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
הרגעים  על  סיפר  היתר  בין  פנימה,  החדר 
כשמרן  ע"ה  שטיינמן  הרבנית  של  האחרונים 
התברר  ואז  לביה"ח,  להגיע  בקש  הגראי"ל 
שדאג  זה  ועל  וידוי.  איתה  לומר  שרוצה 
לחלק את כפי המעשרות של הרבנית בשעות 

האחרונות לפני פטירתה.
של  במשאו  מרותק  ישב  השומעים  ציבור 
המדרש  בית  רב  דינר  אריה  יהודה  רבי  הגאון 
חשף  גלאי  הגר"ש  בהמשך,  שיר.  דברי 
שנה   18 לפני  הזה  היום  "בדיוק  בהתרגשות: 
ארוכים  חודשים  ושכבתי  קשה  תאונה  עברתי 
בבית החולים. זה הזמן שאני צריך להודות - 
לוונשטיין  בבית  שכבתי  אהללנו.  רבים  בתוך 
חודשים ארוכים ומרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 
קומות  כמה  כשעלה  ואמר  אותי,  לבקר  הגיע 

חולים  'לבקר  שלי  החדר  עד   !90 בגיל  ברגל 
שלרדת  אמר  במעלית'.  לא  במדרגות,  עולים 
יכול לרדת במעלית אבל לעלות לקיים מצווה? 

כמה שיותר מאמץ במצווה יותר טוב".
דוד  הרב  המרצה  פתח  אחה"צ  מושב  את 
המגיד  ילדים.  חינוך  על  שדיבר  ברוורמן 
מישרים רבי שלמה לוונשטיין דיבר על מהות 

נס חנוכה.
הישיבה  ראש  מרן  לזכר  המיוחד  המושב 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל נפתח ע"י בנו הגר"ש 
שטיינמן שהביא את מכתב מרן ראש הישיבה 
של  התוספת  ואת  למעמד  אדלשטיין  הגר"ג 
למשתתפי  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
יום בית המדרש. ועל האבל הגדול שפקד את 
העולם עם פטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן 
זצ"ל והדרך היחידה להשלים את החסר זה ע"י 

לימוד התורה.
ראש ישיבת חברון וחבר מעצג"ת הגר"ד כהן 
דיבר על מעלת לימוד התורה, "נעשה ונשמע" 
שנעשה זה המצווה ולנשמע הוא לימוד התורה 
והיחס ללימוד התורה הוא לא רק עוד מצווה 
את  התורה.  לימוד  של  נוספת  מערכת  אלא 
סורצקין  אליעזר  הרב  נעל  המיוחד  המושב 
ילד  "שלהציל  לו  אמר  זצ"ל  שמרן  שסיפר  

יהודי אחד זה יותר חשוב מהכל".
הגאון רבי גבריאל יוסף לוי ריתק את השומעים 
בפלפול למדני על אדם עשה סחורה בסחורתו 
האדמו"ר  משא  נשמע  רב  בקשב  חברו.  של 
ממודז'יץ על כך שהתורה היא "מגנא ומצלא" 

ואפילו בזמן מלחמה.
אלימלך  רבי  הגה"צ  נעל  הלימוד  יום  את 
"ימי  של  המיוחדות  על  שדיבר  בידרמן 
זצ"ל  רה"י  מרן  על  סיפר  ואח"כ  החנוכה", 
שירד גשם בי"ד אדר לאחר שנה שהייתה מאוד 
עם בצורת. ואמר מרן זצ"ל: היה כעת מישהו 
לא בעל מדרגה, שהתגבר על היצר והוא פתח 
המלחמות"  "על  שנאמר  וזהו  השמיים.  את 

המלחמה הרוחנית של מלחמת היצר.

כאלף איש 
ב'יום בית המדרש'

איש  לאלף  קרוב  תקדים:  חסרת  הצלחה 
השתתפו בחמישי האחרון ביום בית המדרש 
של ארגון ארחות יושר שנערך במלון ציפורי 

בכפר בישוב חפץ חיים

משרד בב.ס.ר 4, קומה גבוהה
במחיר 259,000 & )אפשרות בתשלומים(

מניב כ- 3000 & שכירות לחודש!

מציאה!

לפרטים : 054-8000936

רמת גימור 
מפוארת 

ביותר

הכי משתלמתהשקעת נדל"ן



המכינה 
המקוצרת

המכינה מתחילה עכשיו!

סיעוד - 
לנשים: המרכז האקדמי לבאח אקדמי

לגברים: האקדמית ת"א ע"י 

עבודה
סוציאלית

ע"י 

שירותי אנוש
ורב תחומי

אונ' חיפהאונ' חיפה

ע"י 

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

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

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

ההזדמנות שלך

לעתיד 
מבטיח
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שנה לפטירת מרן ראש הישיבה 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

שבת,  ובמוצאי  השבוע  בסוף  נערכו  מספד  עצרות  עשרות 
אהרן  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  מרן  לפטירת  שנה  במלאות 
יהודא לייב שטיינמן זצ"ל • רבבות עלו לציונו של גדול הדור 
באדיבות  תיעוד   • והפרט  הכלל  לישועת  בתפילה  להעתיר 

משה ויסברג, בחדרי חרדים ויעקב כהן 

ח”כ אורי מקלב בעליה לציון מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי מדליק נר בציון 

הגרב"מ אזרחי נואם

קהל ההמונים בעלייה לציון

סיום הש"ס בישיבת ארחות תורה הגרב"ד דיסקין מספיד בישיבת תורת דוד באשדוד 

הגר"ג הוניגסברג מספיד

הקהל בעצרת המספדראשי ורבני ישיבות ארחות תורה בתפילה בציוןמרן הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש במעמדמרן הגר"ח קנייבסקי בסיום הש"ס בכולל יששכר באוהליך

אוריאל צייטלין

במסגרת מבצע 'מגן צפוני' שהחל לפנות בוקר יום שלישי, לוחמי 
צה"ל איתרו מנהרת טרור התקפית חוצת-גדר במרחב דרום כפר 
המבצע,  תחילת  לאחר  ספורות  שעות  נחשפה  המנהרה  כילא. 
סמוך לחצות יום שלישי. בשעות שלאחר מכן, עסקו כוחות צה"ל 
במהלכים מבצעיים, הנדסיים ובהמשך לאיתור המנהרה ולקראת 
נטרולה. המנהרה אומנם חצתה לשטח ישראל, אך לא היוותה איום 

מידי על תושבי האזור. 
כ-40  שהגיעה  לבנון,  בדרום  כילא  כפר  מאזור  מנהרה  "חשפנו 
מנליס.  תא"ל  צה"ל  דובר  אמר  ישראל",  שטח  לתוך  מטרים 
"מדובר במנהרה שנחפרה מתוך מבנה פרטי בכפר, במשך תקופה 
ארוכה למעלה משנתיים, בשיטת חפירה שונה מהמנהרות שאנחנו 

מכירים עד כה בעזה. תהליך חפירה ארוך ומורכב בסלע". 
המנהרה הראשונה שנחשפה מול מטולה חדרה כ-40 מטר לשטח 
ישראל. אורכה הכולל היה כ-200 מטרים, רוחבה הוא 2 מטר על 
שבעזה,  מאלו  בהרבה  רחבות  במנהרות  מדובר  כלומר   - מטר   2
שלנו  האחיזה  "תמונת  מסתער.  כוח  להכיל  הנראה  ככל  שנועדו 
תא"ל  הוסיף  מאוד",  טובה  היא  חיזבאללה  של  במנהרות  כרגע 
מהמנהרות  אחת  שכל  לפני  הזה  למבצע  יוצאים  "אנחנו  מנליס, 
ההתקפיות מוכנות לשימוש. אין מנהרה שמוכנה לפעולה. הגענו 
להיות  הופכות  שהמנהרות  לפני  לפעולה  יוצאים  שאנחנו  למצב 

איום מיידי". 
איום  את  להסיר  מהותו  שלישי,  ביום  החל  שכאמור  המבצע 
המנהרות מצפון השייכות לארגון הטרור חיזבאללה. משנת 2014 
פועל בצה"ל צוות ייעודי משותף לאגף המודיעין ולפיקוד הצפון, 
שמוביל מאז את העיסוק המבצעי, הטכנולוגי והמודיעיני בסוגיית 
המנהור בזירה הצפונית. הצוות הביא לפיתוח ידע ויכולת נרחבים 
חיזבאללה.  הטרור  ארגון  של  ההתקפיות  המנהרות  פרויקט  על 
הצוות בנה תמונת מצב מבצעית מודיעינית מדויקת ככל האפשר. 

מומשה  זה,  איום  למול  מההיערכות  וכחלק  האחרונות,  בשנים 
)"אבן  גידור  פעולות  הכוללת  בגזרה  ייחודית  הגנה  תוכנית 
וחישוף  ו"קטעיה"(  "קטמון"  )"רקפת",  מיצוק  משתלבת"(, 
מהאויב  למנוע  היא  זו,  הגנתית  תוכנית  של  מטרתה   .)"105"(

יכולת ההתקפה שלו. המבצע מתנהל בשיתוף פעולה  לממש את 
בין כוחות רבים ביניהם פיקוד הצפון, אגף המודיעין, חיל ההנדסה 
היא  מטרתו  ותשתיות.  לחימה  אמצעי  פיתוח  ומנהלת  הקרבית 

נטרול המנהרות ההתקפיות בשטחינו.
"חפירת המנהרות מהווה הפרה בוטה של הריבונות הישראלית", 
מתעלם  חיזבאללה  הטרור  "ארגון  והוסיף,  מנליס  תא"ל  הדגיש 
באופן בוטה מהחלטות האו"ם – ובראשן החלטה 1701 – ופועל 
וסיכון  לבנון  במדינת  פגיעה  תוך  לבנון,  בדרום  כפרים  מתוך 
על  מלאה  אנחנו בשליטה  הטרור שלו.  לביסוס תשתיות  אזרחיה 
הצפוני  מגבולה  התת-קרקע  איום  את  להסיר  ונחושים  המבצע, 
של ישראל", מבהיר תא"ל מנליס. "המנהרות לא מהוות בשלב זה 

איום על תושבי ישראל".
ארגון הטרור חיזבאללה, העומד מאחורי חפירת המנהרות, ממשיך 
לפעול בתמיכה ובמימון איראניים כדי לבסס את פעילות הטרור 
שלו כנגד אזרחי ישראל. צה"ל תגבר כוחות בפיקוד הצפון ונמצא 
מרחבים  מספר  יתרחשו.  באם  להתפתחויות,  גבוהה  במוכנות 
בסמוך לגדר המערכת בצפון הארץ הוכרזו כשטח צבאי סגור. אין 
הנחיות לתושבי הצפון - העורף האזרחי בשגרה מוחלטת. ראשי 

רשויות עודכנו, צה"ל ימשיך לעמוד איתם בקשר.
"מדובר במבצע שלא ייקח יום או יומיים, ההערכה כרגע עומדת 

יהיו  מהפעולות  "חלק  מנליס.  תא"ל  הסביר  שבועות",  כמה  על 
מדויקות יותר חלק מדויקות פחות, וההחלטות על אופי הפעולה 
אופרציה  פה  יש  השני.  הצד  מול  שלנו  מההתנהלות  כחלק  הן 
פשוט  לא  אתגר  מאוד,  מורכבת  מבצעית-מודיעינית-טכנולוגית 
לפיצוח. אך עם זאת, זה לא משהו שנוצר בהפתעה, אנחנו יודעים 

על זה זמן רב מראש".
"יש כרגע כוחות מודיעין רחבים מאוד שעוסקים באיסוף מידע על 
באוויר,  תגבור  כוחות  מאוד  הרבה  אליהם מצטרפים  חיזבאללה, 
עומדים  אלו  לכל  "בנוסף  צה"ל.  דובר  הרחיב  וביבשה",  בים, 
הזה.  המבצע  קצה  שהם  פצ"ן  של  ההנדסה  ואנשי  יהל"ם  יחידת 
ומדויקת.  קצרה  לתקופה  המאמצים  את  למקד  שעוזרים  אלו  הם 
נוהל הקרב למימוש המבצע הצה"לי מובל במטה הכללי של צה"ל 
זה מספר שנים, באופן שהביא להבשלת התנאים המבצעיים בעת 

הזאת" אמר דובר צה"ל.
הם  כי  מאזור  תושבים  התלוננו  האחרונות  השנים  לאורך  כזכור, 
ביום  כי  חוששים  והם  לבתיהם  מתחת  חפירות  רעשי  שומעים 
מן  ולצאת  אותם  לוחמי החיזבאללה להפתיע  עלולים  הימים,  מן 
בתושבי  המוני  לבצע טבח  או  אזרחים  לחטוף  וחלילה  המנהרות 
האזור או בחיילי צה"ל. באחד מן התיעודיים שהתפרסמו כבר לפני 
כמה שנים, ניתן לראות בברור מחבל יוצא ממנהרה, משקיף ונכנס 

חזרה לתוכה.  

מבצע צבאי בצפון: חשיפת ונטרול מנהרות חיזבאללה
בבוקר שלישי הודיע צה"ל על פתיחת מבצע צבאי חדש בגבול הצפון, שמטרתו לאתר ולהשמיד את המנהרות שחפר ארגון הטרור הלבנוני • 

בשונה מהמנהרות בגבול עזה, מדובר במנהרות תקיפה רחבות שנועדו להכיל כוחות הסתערות
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נחנך 'מרכז היידן לקרדיולוגיה' ובנין אשפוז 
חדש במרכז הרפואי 'מעיני הישועה'

מדובר בבנין שלישי בקרית המרכז הרפואי והראשון שנחנך לאחר הסתלקותו בחטף לפני כחודשיים של מייסד ונשיא 'מעיני הישועה' הד"ר הרב משה רוטשילד 
זצ"ל • הבנין החדש ירכז בתוכו את כל מערך הלב ע"ש היידן, הכולל: מכון לב, יחידת צנתורים, טיפול נמרץ לב, חדרי אשפוז, מרפאות ומרחבים מוגנים לשעת 
חרום • הבנין יכלול מחלקה חדשה ומפוארת לטיפול נמרץ כללי, ומפלסיו התת-קרקעיים מיועדים לשמש כמתחם בית החולים לשעת חרום • בעקבות דרישת 

רופאים וארגוני ההצלה הוכרז באירוע: 'מעיני הישועה' יוצא במסע התרמה ציבורי להקמת מחלקה לטיפול נמרץ לילדים שהפך לנחוץ ביותר להצלת חיים

אלי פרוינד

ברק:  בבני  של  בהיסטוריה  פרק  עוד 
קודש  בהררי  שיסודו  חולים  לבית  כראוי 
נחנך  והלכה,  תורה  פי  על  והתנהלותו 
ובהשתתפות  רושם  ורב  חגיגי  במעמד 
שליט"א,  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן 
"מרכז  ורבנים,  אדמו"רים  ישיבות,  ראשי 
חדש  אשפוז  ובנין  לקרדיולוגיה"  היידן 
בבני  הישועה"  "מעיני  הרפואי  במרכז 
מתקדם  ידיים,  רחב  בבנין  המדובר  ברק. 
ומפואר, עם הסטנדרטים הגבוהים ביותר 

בעולם בתי החולים בארץ ובעולם.  
בהשתתפות  שהתקיים  הנרגש  המעמד 
ראשי  ציבור,  אישי  היידן,  קרן  נציגי 
עסקנים  בישראל,  הבריאות  מערכת 
בנין  פתיחת  את  ציין  בכירים,  ורופאים 
האשפוז השלישי שיתן מענה לצרכים של 
"מעיני  הרפואי  המרכז  בקרית  הקהילה, 

הישועה".
מדובר בבנין שלישי בקרית המרכז הרפואי 
והראשון שנחנך לאחר הסתלקותו בחטף 
"מעיני  ונשיא  מייסד  של  כחודשיים  לפני 
הישועה" הד"ר הרב משה רוטשילד זצ"ל. 
מערך  כל  את  בתוכו  מרכז  החדש  הבנין 
הלב ע"ש היידן, הכולל: מכון לב, יחידת 
אשפוז,  חדרי  לב,  נמרץ  טיפול  צנתורים, 
חרום.  לשעת  מוגנים  ומרחבים  מרפאות 
חדשה  מחלקה  הבנין  יכלול  כן  כמו 
מחלקה  כללי,  נמרץ  לטיפול  ומפוארת 
גריאטרית  מחלקה  חדשה,  פנימית 
ובני  למאושפזים  מתקדם  רווחה  ומרכז 

משפחותיהם. 
בשתי  שנבנו  ומיוחדים  רחבים  מתחמים  הבנין,  כולל  בנוסף, 
החולים  בית  כמתחם  לשמש  ומיועדים  תת-קרקעיים  מפלסים 
את  כולל  חניה  לשטח  בשגרה  המשמש  המתחם  חרום.  לשעת 
כל התשתיות החיוניות הנדרשות לפעולת בית חולים ממוגן, כך 
ששטח כל חנייה של רכב מותאם להפוך לקליטת מיטת אשפוז 

למקרה הצורך. 

ציון דרך היסטורי

המעמד התקיים בשני שלבים. הראשון במסגרת "קבלת פנים" 
האשפוז  בבנין  התקיים  מזוזות  וקביעת  הלוט  הסרת  לתורמים, 
גדול  באוהל  והשני  ואורחים  ציבור  אישי  בהשתתפות  החדש, 
ורבנן גדולי ישראל  ובו השתתפו מרנן  שנבנה במיוחד לאירוע 

שליט"א. את המעמד הפותח פתח והנחה הרב יוסף כהן.
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני, אמר כי מרגש ביותר 
לקחת חלק באירוע היסטורי המציין ציון דרך היסטורי ב"מעיני 
משה  ד"ר  הרב  והפעלים  המעש  איש  של  מיסודו  הישועה", 
רוטשילד זצ"ל, שלקח על עצמו את הפרויקט האדיר שממשיך 

בס"ד בתנופה אדירה.
"אנו גאים בבית החולים שמקדש שם שמים בעולם כולו, אנו 
בית  שזהו  מרגישים 
שמעניק רפואה מקצועית 
ולמעשה  ההלכה,  פי  על 
הקהילה  מתוך  חלק  הוא 
המתפתחת  החרדית 

בצעדי ענק בבני ברק.
שנה  לפני  היום  "בדיוק 
זה  אז  אבל  כאן,  היינו 
היה בעקבות פטירתו של 
מרן ראש הישיבה, אומנם 
אז זה היה יום עצוב לעם 
החולים,  ולבית  ישראל 
והנה  שנה  עברה  רק 
אנחנו זוכים לסגור מעגל 
ולשמוח עם בית החולים 
על חנוכת עוד בניין חדש 

ומפואר" אמר.
חכמי  מועצת  חבר 
התורה, הגאון הגדול רבי 
שליט"א  בעדני  שמעון 
הישועה  "מעיני  כי  אמר, 
מסמל מלחמה עיקשת על 

זכויות הציבור החרדי ולולי נחישותו של הרב רוטשילד זצ"ל, 
לא היינו מגיעים למעמד מכובד זה".

העוסקים  לכל  דשמיא  סיעתא  איחל  שליט"א  הגדול  הגאון 
והמסייעים להמשך שגשוגו והתפתחותו של המרכז הרפואי על 

כל מחלקותיו וקבע מזוזה במחלקה חדשה בבנין.
אלכסנדר  מר  התורם  נציגו של  שוויץ,  מציריך  ויסמן  יורג  ד"ר 
היידן ז"ל  מאנטוורפן, עמד בדברי ברכתו על המכשור המתקדם 
להעניק  רצון  מתוך  השנים,  לאורך  הרפואי  למרכז  שהוכנס 
ביותר. הוא הדגיש  ומקצועית ברמה הגבוהה  רפואה מתקדמת 
כי "מרכז היידן לקרדיולוגיה" מעניק את המזור והרפואה לחולי 
הלב בצורה יוצאת מן הכלל עם מיטב  הרופאים והקרדיולוגים.

אף הוא, כקודמיו, חלק שבחים לפעליו של הרב רוטשילד זצ"ל 
התורה  בעיר  הרפואה  ממפעלי  אחד  על  חותמו  את  שהטביע 

והחסידות.
כי במעמד  רובינשטיין, הכריז,  עיריית ב"ב, הרב אברהם  ראש 
הזה'.  במקום  נס  לנו  שעשה  'ברוך  מלא  בפה  לומר  אפשר  זה 
"לפני 30 שנה איש לא האמין כי במקום הזה יוקם מרכז רפואי 
גדול ומפואר. זאת, הודות לפעליו של הרב ד"ר רוטשילד, שזכה 
הישירה  ובברכתם  בהכוונתם  כאשר  גדולה,  דשמיא  לסיעתא 
של גדולי ישראל הגשים את חזונו הגדול. "תושבי עיר התורה 
מכירים תודה על הקמת המרכז לקרדיולוגיה, ומייחלים להקמתה 
בקרוב של היחידה לטיפול נמרץ לילדים", הוסיף ראש העיריה.

שרותי רפואה ברמה הגבוהה ביותר

משרד  כי  אמר  ליצמן,  יעקב  הרב  ח"כ  הבריאות,  שר  סגן 
הבריאות שמח לתת את מירב הסיוע למעיני הישועה, שמעניק 
לציבור שירותי רפואה ברמה הגבוהה ביותר. "בני ברק מתפתחת 
היום במימדים מבורכים וראויים תושבי העיר למרכז רפואי גדול 

ומשוכלל במעיני הישועה", הכריז.
שר  סגן  אמר  החצבת,  למחלת  החיסונים  לנושא  בהתייחסו 
הבריאות, כי "עברנו את המשבר וכי כעת נרשמה ירידה דרסטית 

מרכז היידן לקרדיולוגיה ובנין האישפוז החדש

רשכבהג מרן שר התורה הגרח קנייבסקי שליטא במעמד
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הן  ולהתחסן,  לבוא  לציבור  קרא  הוא  החולים".  של  במספרים 
שלא  מי  נפש.  בפיקוח  "מדובר  שפעת.  מפני  והן  חצבת  מפני 

מתחסן עלול חלילה להיפגע", הזהיר.
אחריו נשא דברים יו"ר דירקטוריון מעיני הישועה וראש עיריית 
ירושלים, משה ליאון, שחלק שבחים למשפחת התורם מר היידן 

ולחברי הנהלת הרכז הרפואי. 
בפני המתכנסים הוצגה מצגת מרשימה שגללה את סיפור הקמתו 

של בית החולים מהמסד ועד הטפחות.
וחלק  לדוכן  עלה  רוטשילד  שלמה  הרב  החולים  בית  מנכ"ל 
עזרא  יו"ר  פירר  אלימלך  לרב  ומשפחתו,  ויסמן  לד"ר  שבחים 
למרפא, למנכ"ל מכבי שרותי בריאות רן סער, למנכ"ל מאוחדת 
חסיד,  דבורה  הגב'  במכבי  המחוז  מנהלת  ורמברנד,  זאב  מר 
המחוז  מנהל  שטמר,  עודד  לאומית  בקופ"ח  המחוז  למנהל 
בקופ"ח כללית עידו לקס ליו"ר ועד ידידי בית החולים בארה"ב, 
הרב אפרים האזנפלד ולראשי מד"א שהם שותפים אמיצים לכל 
פלדמן  אפי  ר'  הקהילה,  למען  המשותפת  בעשיה  הדרך  אורך 
הצלה,  יו"ר  שלומוביץ  אושי  ר'  ברק,  בני  הצלה  איחוד  מנהל 
לרב יצחק שטרן ולרב ברוך הימל מראשי ארגון רפואה וחיים. 
הישועה הרב  הנאמנים של מעייני  ועד  ליו"ר  מיוחדות  ותודות 

גרשון לידר, ליו"ר אגודת הידידים ד"ר אהוד שפירא. 

המעמד בראשות גדולי ישראל
לאוהל  האורחים  עברו  החדש,  במרכז  המזוזה  קביעת  אחרי 
הגדול שהוקם ברחבת בית החולים, שם הגיעו מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א, אשר באו להוקיר ולכבד את צוות הנהלת בית 

החולים ובראשם משפחת רוטשילד הנכבדה, ביום חגם.
העירייה  ראש  היה  הדוברים  וראשון  המעמד  מנחה 
כי  שאמר  בויאר,  ירחמיאל  הרב  ב"ב  של  לשעבר 
ממעמד חשוב זה נפקד מקומו של המייסד הד"ר הרב 
משה רוטשילד, אבל רוחו וחזונו מורגשים כאן. להלן 
אמר כי כל קיומו של מעיני הישועה הוא בגדר נס חי 

ומהלך, ואין זו גוזמה כלל וכלל. 
"מי שהכיר את הרב ד"ר רוטשילד, נפעם כמה עמד 
כחומה בצורה אל  מול כל אלה שלגלגו עליו כאשר 
פי  על  החולים  בית  הקמת  רעיון  את  לקדם  ביקש 
מתוך  זאת  עשה  הוא  ברק.  בני  לעיר  כראוי  ההלכה 
גדולה",  להצלחה  זכה  כך  ומשום  במטרה,  דביקות 

אמר.
כי הרב ד"ר רוטשילד שהכיר אישית את  עוד סיפר, 
התורם מר היידן באנטוורפן, סלל מסילות לליבו החם 

של התורם הנכבד, אשר ברוב אצילותו  נטל על עצמו את הקמת 
המרכז לקרדיולוגיה.

הרב בויאר הוסיף כי מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל ליווה את הקמת 
בית החולים בכל שלביו, יחד עם יבדלחט"א מרן הגר"נ קרליץ 
ועד  יו"ר  שליט"א  זילברשטיין  ר"י  הגדול  והגאון  שליט"א 

ההלכה, הממשיך את מורשתו.

יסודות בית החולים נבנו על תורה
הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א יו"ר ועד ההלכה 
של בית החולים ורבה של רמת אלחנן, אמר בנאומו הנרגש כי 
סוד הקסם של בית החולים, הוא כפיפות מוחלטת לדעת תורה, 
התורה  את  "הקדים  סיפר,  רוטשילד",  "הרב  התורה.  לגדולי 
לפני בית החולים, בהקימו כולל אברכים צמוד למרכז הרפואי. 
הוא הלך ללבן את הסוגיות של רפואה והלכה לפני שבנה את 
עושים  מה  ולומדים  מסתכלים  העולם  מכל  לכן,  החולים.  בית 

במעייני הישועה בענייני 'רפואה והלכה' בכל דבר וענין.
"מרן הגר"ש ואזנר זצוק"ל ישב כאן על כל פרט ופרט", הוסיף 
הגאון הגדול שליט"א, ואמר כי הרב רוטשילד עמד בקשר הדוק 
עם מרנן הגרש"ז אוירבאך והגרי"ש אלישיב זי"ע, התייעץ עמם 

ושאל על כל ענין הנוגע לתורה ולהלכה.
"יסודות בית החולים נבנו על תורה והלכה", הכריז והוסיף: "אנו 
מבקשים לחזק ולעודד את בנו יבלחט"א הרב שלמה רוטשילד, 
העושה לילות כימים למען המרכז הרפואי וממשיך את המורשת 

הגדולה של אביו זצ"ל".
ידיד מעייני הישועה המלווה את בית החולים שנים רבות הגאון 
רבי ישראל מאיר לאו שליט"א אמר בדברי ברכתו הנרגשים, כי 

במעיני הישועה מיישמים את הפסוק את הפסוק "ורפא ירפא" 
ומעניקים את החום והמסירות "לשבורי לב".

החיים  אור  שכונת  רב  שליט"א  קליין  שאול  משה  רבי  הגאון 
וחבר ועד ההלכה, הזכיר את שאמר מורו ורבו מרן הגר"ש ואזנר 
זצוק"ל בעת הקמת בית החולים, שזהו "בית שמגדלין בו חסד".

זצוק"ל  מויזניץ  ה'ישועות משה'  "כ"ק האדמו"ר  כי  עוד אמר, 
ועד  הקמת  על  שמח  הוא  כי  הרפואי,  המרכז  בפתיחת  אמר 
ההלכה למרכז הרפואי שיסודותיו מושתתים על ערכי הקדושה 
שרותי  לקבל  ומצוות  תורה  שומרי  ליהודים  אפשרות  מתן  ועל 

רפואה בלי להיכשל חלילה במראות אסורות".

'איך בין א משוגע'נער'
מנכ"ל  רוטשילד,  ד"ר  של  בנו  נשא  ומרטיטים  נרגשים  דברים 
המרכז הרפואי הרב שלמה רוטשילד: "סיפר לי יהודי יקר שעמד 
והרב  הישיבה  גבעת  למרגלות  זצוק"ל  מפוניבז'  הרב  מרן  עם 
אמר לו 'איך בין א משוגע'נער', מה עושה משוגע? זורק אבנים! 

אני זרקתי פה אבנים והקב"ה בנה מהם ישיבה".
ד"ר  הרב  היה  מפוניבז'  הרב  עם  שעמד  הזה  היקר  "היהודי 
את  בנה  הוא  וכך  חי  הוא  כך  לברכה.  זכרונו  אבא   – רוטשילד 
של  הבנין  את  בנה  הוא  כך  הרפואה,  בית  של  הראשון  הבנין 
הפסיכיאטריה, וכך הוא בנה את הבנין השלישי שאנחנו חונכים 

היום בקמפוס של מעיני הישועה".
ואפילו  וחולם  הוזה  שהוא  רוטשילד  ד"ר  על  אמרו  פעם  לא 
"אכן  ואמר  עצמו  על  אישר  רוטשילד  ד"ר  'משוגע'נער'.ואכ, 
הצליח  הכיצד  נשאל  היה  כאשר  הזה".  לדבר  משוגע  הייתי 

להגשים את חלומותיו היה משיב "לא ישנתי". 
כן ציין כי לאביו היו תוכניות נוספות שטרם הצליח 
כל הציבור להגשמת  לרתום את  בכוונתו  וכי  להגיש 
המשך חזונו של אביו זצ"ל. "אחד מהם היא המחלקה 
כל  את  בזה  אנורקסיה שהשקיע   – אכילה  להפרעות 
מחלקה  הוא  נוסף  פרויקט  האחרון.  הרגע  עד  מרצו 
לטיפול נמרץ ילדים, שחזר ואמר לי שלא יתכן שלא 
צורך  הרי  זה  לילדים.  נמרץ  טיפול  ברק  בבני  יהיה 

יומיומי של הצלת חיים".

צריכים  אנחנו  ציבור.  בלי  ציבור  שליח  אין  "אולם, 
את עזרתכם להמשיך. צריכים את עזרתכם ותרומתכם 

לפתח ולהגשים את החזון".
ולאמו שתחי' על  לבני משפחתו  הודה  דבריו  בסיום 
היותה ספר מוסר חי, אשר עמדה לימין המפעל הגדול 

במרכז המעמד הגדול התבשר הציבור כי בעידודם ובברכתם 
בית  הנהלת  יוצאת  שליט"א  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
למען  היקף  רחב  התרמה  במסע  הישועה"  "מעיני  החולים 

הקמת מחלקה חדשה לטיפול נמרץ לילדים.
בעקבות  התקבלה  החדשה  היחידה  הקמת  על  ההחלטה 
הרפואי  ולמרכז  הבריאות  למשרד  המופנות  רבות  קריאות 
"מעייני הישועה" מאת ראשי ארגוני ההצלה ורופאי ילדים 
בכירים בבני ברק, המבקשים להקים מחלקה לטיפול נמרץ 

ילדים שתענה על הצורך המיידי בעיר.
ראשי ארגוני ההצלה מסבירים, כי מתנדבי ההצלה בבני ברק 

ובסביבתה אמנם מגיעים במהירות למקרי החירום, אולם זמן 
וחיוני  חשוב  פקטור  הוא  אף  מהווה  החולים  לבית  הפינוי 

להצלת חיי אדם. 
 - ברק  בבני  ילדים  נמרץ  לטיפול  המחלקה  "הימצאות 
משמעותה הצלת חיים כפשוטה, בפרט אצל ילדים במצבים 
להצלת  קריטי  הוא  רגע  כל  אשר  חיים,  סכנת  של  רגישים 

הילד", מוסיפים ראשי ארגוני ההצלה.
הקמפיין  לקראת  נערכים  ואנו  אדם  חיי  בהצלת  "מדובר 
הגדול שיקיף קהלים רחבים בארץ ובחו"ל לטובת הפרויקט 

הגדול", אומרים בהנהלת בית החולים.

מנכ"ל בית החולים, הרב שלמה רוטשילד, אמר, כי היערכות 
זו נעשית סמוך לפטירת הוגה ומייסד בי"ח מעייני הישועה, 
הרב ד"ר משה רוטשילד זצ"ל, שרצה אך לא הספיק להקים 

את המחלקה האמורה.
"מעיני  כי  האדיר,  במעמד  בנאומו  אמר  רוטשילד  הרב 
להמשיך  שנוכל  כדי  אולם  ענק,  בצעדי  מתפתח  הישועה 
שותפות  את  צריכים  אנו  חדשים  מחלקות  והקמת  בפיתוח 

הציבור שיצטרף למהלך וייקח חלק בהצלת חיי אדם". 

במרכז המעמד הושמעה הקריאה הנרגשת:
גדולי ישראל קוראים לציבור לסייע
בהקמת מחלקה לטיפול נמרץ ילדים

ראש עיריית ירושלים ויור הדריקטוריון ביהח מר משה יור וועדת הכספים חכ הרב משה גפני נואם במעמד
ליאון נואם במעמד

סגן שר הבריאות חכ הרב יעקב ליצמן נואם במעמד

בימת הנשיאות במעמד



כ"ז כסלו תעש"ט 5/12/18 בני ברק 1232

עוד קודם שהחלו גזרות השמד של היוונים, עמדו וגזרו על איסור 
לקיום מצוות ביכורים ומצוות הבאת העצים למערכות )תענית כח, א(. 
מה המיוחד במצוות אלו שביקשו היוונים לבטלן בראשית גזירותיהן 

על עם ישראל שמטרתן היתה 'להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך'?
מפרש המהרש"א שם: שהם ביקשו ראשית לכל לעקור את שתי המצוות האלו 
הצלילים  אדירה.  ובשירה  גבולות  פורצת  עיר בשמחה  ברחובה של  הנחגגות 
לירושלים. החיבור העמוק של  מן הדרכים המובילות  ובקעו  הנרגשים שעלו 
ביכורים  להעלות  הזכות  על  בעיניהם  האושר  וברק  הפשוטים,  האדמה  אנשי 
ולהביא עצים למערכה- הם רצו ליטול. אנטיוכוס הבין שבראש ובראשונה יש 
לקחת מעם ישראל את ההנאה הרוחנית הצרופה ואת עומק החוויה. לצנן את 

הלהט ורגשות הקרבה העמוקים, ותחתם למלא את ליבם בריגושים זרים.
בצד ירושלים הספוגה בניחוחות הקטורת, בשירת הלוויים הקסומה ונגינה 
שובת לב, יהיה עמה בצוותא חדא רוח זרה. בתי תיאטראות, קרקסאות, מגרשי 
משחקים וספריות. הם מרחו בהערצה בראשי חוצותיה שמות שחקנים וזמרים 
להערצה, וחנויות פאר קסומות נפתחו בה בקול רעש גדול. זאת הייתה תוכנית 
ההוראה  האנטיוכי.  היוצר  מבית  פרטים  לפרטי  וערוכה  מתוכננת  זדונית, 
לאביו  יהודי  כל  בין  לנתק את הקשר האישי  הייתה חד משמעית:  שנתקבלה 
שבשמיים, להפריד אותם זה מזה לנצח. "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם 

חלק ונחלה באלוקי ישראל".
אנטיוכוס שכבש מדינות רבות ועמים רבים היו כפופים לו, עדיין לא הגיע 
אל האושר שעליו חלם.  העם היושב בציון איים להטריף את דעתו. הוא לא 
יכל לסבול את העם שנושם כל רגע מחייו את מציאות בוראו ואת אהבתו אליו, 

חבוק ודבוק בו. 
הזה,  היום  עד  הכירו  שלא  חיצוניות  בחיי  אותם  להטביע  ביקש  כך  משום 
בילויים וכדומה. לתת להם אשליה שבהם מצוי כובד ומשקל החיים. לא נתנגד 
יהיו  המחשבה  וסליל  הלהט  הלב,  אולם  תפילין.  ויניחו  מאכלים  על  שיברכו 
עמוק בבוץ הנוצץ. אט אט ידמה להם כל הקדוש והיקר לרחוק ומנוכר, שמור 
חוויות  יד  בהישג  בשפע  מצויים  יהיו  מנגד  הקדוש.  ולרבי  הצדקת  לסבתא 
ורדידות מופלגת. וכך כתב ה'שפת אמת': "והיוונים רצו לעשות הטפל עיקר 

שיתדבקו בני ישראל ח"ו בזה ולהשכיחם הפנימיות, והקב"ה הצילנו מהם".
מסופר שבעיר ברדיטשוב לא היה איש מבני העיר אשר לא הזמין את הצדיק 
רבי לוי יצחק זי"ע, ליטול חלק בכל שמחה שהיא- גדולה כקטנה, אשר פקדה 
הצדיק  את  להזמין  בא  העיר  מתושבי  אחד  כשהיה  תמיד  אך  משפחתו.  את 
לברית מילה, נוהג היה רבי לוי יצחק להשיב לאב המאושר: "מוכן אני לבוא, 

אך בתנאי אחד. שתערוך סעודת מצווה כראוי!" 
הכירו בני העיר את תשובתו זו של רבם, ותשובה זו הייתה לפלא בעיניהם. 
מה לו, לצדיק, ולסעודה הגונה? הן מאכלים ומשקאות למיניהם אינם תופסים 
כלל מקום אצל צדיק כרבי לוי יצחק? אך מעולם לא העזו לשאול את רבם על 

זאת.
ויהי היום, ולאחד העזים והאמיצים שבתושבי העיר נולד בן. כשהגיע להזמין 
את הרבי, מיד שאלו הרבי ודרש ממנו כרגיל: "הבטח לי שתערוך סעודה כיד 
המלך!" היהודי, שלא היה כשאר העם, לא הבליג ושאל את הרבי לפשר התנאי.

נענה רבי לוי יצחק ואמר: "מאבקים קשים יש לי נגד השטן, אשר בכל עת 
מחפש דרכים לקטרג על ישראל. ולעומתו טוען אני טענה ניצחת זו, כי כשאדם 
ואילו כאשר  וברצון.  מישראל מקיים מצווה כלשהי הוא עושה זאת בשמחה 
נכשל יהודי בעבירה גורם לו הדבר עצב עמוק, עד כי ליבו נשבר בקרבו. לשמע 
דברי, מבקש השטן שאוכיח לו את צדקתי", המשיך רבי לוי יצחק, "ולי אמנם 
יש הוכחה: הנה, מעולם לא ראינו יהודי, ויהא זה הגרוע שבגרועים, שיערוך 
סעודה לרגל עבירה שעבר. לעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצווה- ברית 
, ואף עורך  מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים ושבתות-אז הוא שש ושמח 

סעודות לרגל מצוות אלו".
"אמור לי אתה", פנה רבי לוי יצחק אל היהודי הניצב מולו, "כלום אין זו 
הוכחה ניצחת כנגד דברי הקטרוג של השטן? ואכן, השטן יודע את הדבר ועל 
והדר את  לערוך בשמחה  היהודי  מן  למנוע  ויכולתו  כוחו  בכל  הוא  כן מנסה 
סעודת המצווה. ומדוע? כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על עם ישראל. 
מסיבה זו", סיים הצדיק, "מתנה אני את השתתפותי בכל שמחה- ברית מילה, 
ראויה  סעודה  לקראתה  יכינו  השמחה  שבעלי  בכך  בזה,  וכיוצא  מצווה  בר 

לשמה!"
ביקשו  זה  את  עולם.  בבורא  לדבקותנו  העדות  היא  מצווה"  של  "שמחה 
היוונים לקעקע, ומשום כך רצו בראש ובראשונה לבטל את מצוות הביכורים 

והבאת עצים למערכה.
בבני ברק היו אחים ר' יחיאל ור' יששכר בנדיקט ז"ל. ר' יחיאל נכנס פעם אל 
ה'חזון איש' זצוק"ל וביקש ממנו סגולה לזכות לבנים צדיקים ותלמידי חכמים. 
לכ"ק  אביב  לתל  תיסע  וסגולות.  בנסתרות  עסק  לי  אין  איש':  ה'חזון  לו  ענה 
האדמו"ר מבעלז זצוק"ל ותשאל אותו. אך אשמח אם תספר לי לאחר מכן מה 

אמר לך.
ובנים  לזכות  אותו מה הסגולה  ושאל  זי"ע  יחיאל אל הרבי מבעלז  ר'  נסע 
צדיקים ותלמידי חכמים? השיב לו הרבי: להסב בשולחן שבת עם המשפחה 
ולשיר זמירות ותשבחות לקל חי. זו הסגולה לזכות לבנים צדיקים ות"ח. שב ר' 
יחיאל ל'חזון איש' זי"ע וסיפר לו את תשובת הרבי מבעלז. אמר לו ה'חזון איש' 

רק אדמו"ר חסידי יכול להשיב כך.
שמחה של מצוה היא ערבות לקיומה הנצחי של תורתנו. ובאמצעות ניתוב 
השמחה ממצווה לתענוגי העולם ביקשו היוונים לנתק את עם ישראל מתורתנו 

ואמונתנו.

שמחה של מצווהְלָהִאיר ָּפִנים ֲאִפּלּו ְלגֹוִיים

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יוֵֹסף ַּבּבֶֹקר ַוַּיְרא אָֹתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים. 
ֵּבית  ְבִמְׁשַמר  ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר  ַפְרעֹה  ְסִריֵסי  ֶאת  ַוִּיְׁשַאל 
ו-ז(  )מ,  ַהּיוֹם  ָרִעים  ְּפֵניֶכם  ַמּדּוַע  ֵלאמֹר  ֲאדָֹניו 
ָהאוִֹפים,  ְוַׂשר  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַהּגוִֹיים?!...  ְוִלְׁשֵני  ְּליוֵֹסף  ַמה 
חוְֹלִמים  ַהַּצִּדיק,  יוֵֹסף  ִעם  ַיַחד  ָהֲאסּוִרים  ְּבֵבית  ַהּיוְֹׁשִבים 
ֶאת  יוֵֹסף  רוֶֹאה  ַּבּבֶֹקר  ִּפְתרוֹנוֹ.  ֶאת  יוְֹדִעים  ְוֵאיָנם  ֲחלוֹם 
ְּפֵניֶהם  ְּפֵניֶהם ֶׁשֵאיָנם ִּכְתמוֹל ִׁשְלׁשוֹם, ְוׁשוֵֹאל אוָֹתם ַמּדּוַע 

ָרִעים ַהּיוֹם. 
ֵיׁש ְלָהִבין: ְוִכי ָמה ִאְכַּפת לוֹ ְליוֵֹסף ֶׁשִּלְׁשֵני ָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו 
ָסִביר  זוֲֹעִפים?  ֶׁשֵהם  ִעְנָינוֹ  ֶּזה  ַמה  ַמַּצב-רּוַח?  ַהּיוֹם  ֵאין 
ְלַהִּניַח ִּכי יוֵֹסף ֹלא ָהָיה ְמֻׁשְעָמם ְּבָיְׁשבוֹ ַּבֶּכֶלא. הּוא ָיַׁשב ָׁשם 
ֶׁשַּיֲעקֹב  ַהָּפסּוק אוֵֹמר  ֲהֵרי  ֵמָאִביו.  ֶׁשָּלַמד  ַהּתוָֹרה  ַעל  ְוָחַזר 
ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ְזֻקִנים הּוא לוֹ",  ֶבן  יוֵֹסף "ִּכי  ָאִבינּו ָאַהב ֶאת 
ֶׁשַּיֲעקֹב ִלְּמדוֹ ֶאת ָּכל ַהּתוָֹרה ֶׁשָּלַמד ְּבֵבית ִמְדָרָׁשם ֶׁשל ֵׁשם 
ָוֵעֶבר ְּבֶמֶׁשְך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ַהָּׁשִנים ֶׁשָּיַׁשב ָׁשם. ִאם ֵּכן, ְּבָכל 
ַהָּׁשִנים ָּבֶהן ָיַׁשב יוֵֹסף ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים, הּוא ָחַזר ַעל ּתוַֹרת 
ָאִביו, ְוִׁשֵּנן ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלַמד. ָמה ִאְכַּפת לוֹ, ִאם ֵּכן, ְליוֵֹסף, 
ִאם ְׁשֵני ַהּגוִֹיים ַהָּללּו ֲעצּוִבים ְוזוֲֹעִפים? ּוִבְכָלל, ֵּכיַצד הּוא 

ָׂשם ֵלב ְלָכְך? 
ַאְך ִאם ִנְתּבוֵֹנן ַּבָּדָבר, נּוַכל ְלָהִבין ֵּכיַצד ִהִּגיַע יוֵֹסף ְלאוָֹתּה 
ִמְׂשָרה ָרָמה, ַעד ֶׁשָהַפְך ִלְהיוֹת ַהַּׁשִּליט ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים.  
יוֵֹסף ְּבָיְׁשבוֹ ְּבֵבית ַהּסַֹהר, ִהְתַיֵחס ַּבֲחִביבּות ּוְבנַֹעם ְלָכל ֵאּלּו 
ּפוֵֹגׁש  ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ּבֶֹקר,  ִמֵּדי  ַהְּסָתם,  ִמן  ָׁשם.  ִאּתוֹ  ֶׁשָּיְׁשבּו 
ְודוֵֹרׁש  ֲאֵליֶהם  ְמַחֵּיְך  ָהָיה  ָהאוִֹפים,  ְוַׂשר  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶאת 

ִּבְׁשלוָֹמם, ְוֵהם ָהיּו ְמִׁשיִבים לוֹ ַּבֲחָזָרה. 
ְוָדַרׁש  יוֵֹסף  אוָֹתם  ָּפַגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ּבֶֹקר,  ְּבאוֹתוֹ  ְוִהֵּנה 
ִּבְׁשלוָֹמם, ֵהם ֹלא ָענּו לוֹ ְּכמוֹ ְּבָכל יוֹם. ְּפֵניֶהם ָהיּו ֲעצּובוֹת, 
ָּפְתחּו  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק  ִּבְׁשלוָֹמם  ִמְתַעְנֵין  הּוא  ִּכי  ֶׁשָחׁשּו  ְוֵכיָון 
ֶאת ִלָּבם ְוִסְּפרּו לוֹ ַעל ַהֲחלוֹם ַהּמּוָזר ֶׁשָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ָחַלם.

ִנְמָצא, ִּכי ָּכל ַהָּצָלתוֹ ֶׁשל יוֵֹסף ַוֲעִלָּיתוֹ ִלְגֻדָּלה, ֶׁשִהְתַּגְלְּגָלה 
ְלַבּסוֹף ֶּדֶרְך ַׂשר ַהַּמְׁשִקים, ְיסוָֹדּה ָהָיה ָנעּוץ ְּבאוָֹתּה ַהְנָהָגה 
ַהַּצִּדיק ֹלא  יוֵֹסף  ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ָּפִנים  ְוַהְסָּבַרת  ִחּיּוְך  ֶׁשל 
ָהָיה ְמֻסָּגל ִלְראוֹת ֶּבן ָאָדם ָעצּוב ִעם ָּפִנים ָרעוֹת. ֶזה ַמְנִהיג 
ֶּבן  ֶזה  ִיְהֶיה  ֶּבן-ֱאנוֹׁש,  ָּכל  ִעם  ְלֵהיִטיב  ֶׁשרוֶֹצה  ִמי  ֲאִמִּתי. 

ְּבִרית אוֹ ֶׁשֵאינוֹ ֶּבן ְּבִרית. 

נִצַּל ִממָּוֶת בִּזְכוּת ֲאִמיַרת ַהשָּׁלוֹם

ָידּוַע ַהִּסּפּור ַעל אוֹתוֹ ַמְׁשִּגיַח ַּכְׁשרּות, ֶׁשָהָיה ֵחֶלק ִמֶּצֶות 
ֵמֵעֶבר  ְּגדוָֹלה  ְּבִמְׁשָחָטה  ִּבְׁשִחיָטה  ֶׁשָעְסקּו  ְיהּוִדי,  עוְֹבִדים 
ַלָּים.  אוֹתוֹ ְיהּוִדי, ְּבָכל ּבֶֹקר ֶׁשָהָיה ַמִּגיַע ַלִּמְפָעל, ָהָיה ְמַקֵּדם 
ִּכְמַעט  ָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשרֹב  ַּבֶּפַתח,  ַהּיוֵֹׁשב  ַהּׁשוֵֹמר  ֶאת  ִּבְבָרָכה 
ַּכֲאֶׁשר  ָהֲעבוָֹדה,  ְׁשעוֹת  ּוְבִסּיּום  ְלִקּיּומוֹ,  ֵלב  ָׂשִמים  ְוֵאיָנם 

ָהָיה עוֵֹזב ֶאת ַהִּמְפָעל, ָהָיה ִנְפָרד ְלָׁשלוֹם ֵמאוֹתוֹ ׁשוֵֹמר. 
אוֹתוֹ  ִנְכַנס  ָהֲעבוָֹדה,  ְׁשעוֹת  ְלִסּיּום  ְּבָסמּוְך  ֶאָחד,  יוֹם 
ָהֲעָנִקִּיים.  ַהָּבָׂשר  ִמְּמָקְרֵרי  ְּבַאַחד  ָמה  ְּדַבר  ִלְבּדֹק  ַמְׁשִּגיַח 
ִמְּבִלי  ַהַּמְקִּפיא  ֶּדֶלת  ֶאת  ָסַגר  ֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִהְבִחין  ִּפְתאוֹם 
ֶׁשִהְבִחין ֶׁשֵּיׁש ֶּבן ָאָדם ְּבתוֹכוֹ, ְוָכְך הּוא נוַֹתר ָּכלּוא ְּבַמְקִּפיא 
ֲעָנק, ֶׁשַרק ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר ִיְפְּתחּוהּו, ַּכֲאֶׁשר הּוא יוֵֹדַע ֶׁשֵאין 
ָּכל ִסּכּוי ֶׁשַּיְצִליַח ִלְׂשרֹד ּבוֹ ַּבַחִּיים ְּבֶמֶׁשְך ָׁשעוֹת ֲאֻרּכוֹת ָּכל 
ְּבָכל ּכֹחוָֹתיו,  ָצַעק  ַהְּכֵבָדה,  ַהַּבְרֶזל  ֶּדֶלת  ַעל  ָּדַפק  ָּכְך. הּוא 
יוֹם  ֶאת  ִסְּימּו  ַהִּמְפָעל  עוְֹבֵדי  אוֹתוֹ.  ָׁשַמע  ֹלא  ִאיׁש  ֲאָבל 
ְּכָבר  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ָהַעז,  ַּבּקֹר  ָּכלּוא  נוַֹתר  ְוהּוא  ֲעבוָֹדָתם, 

ִמְתּכוֵֹנן ִלְקַראת סוֹפוֹ ַהַּמר.
ֶּדֶלת  ִנְפְּתָחה  ְקִפיָאה,  ַסף  ַעל  ָהָיה  ְּכָבר  ַּכֲאֶׁשר  ְלֶפַתע, 
ַהַּבְרֶזל, ְואוֹתוֹ ׁשוֵֹמר ֶׁשַּבֶּפַתח ָקָרא לוֹ ִּבְׁשמוֹ. ִנְדַהם ַהְּיהּוִדי 
ְלַמְרֵאה ַהָּצָלתוֹ ִמָּמֶות ְלַחִּיים, ְוָׁשַאל ֶאת ַהּׁשוֵֹמר: "ַמה ֵהִביא 
ֵּכיַצד  זוֹ,  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַהַּמְקִּפיא  ֶאת  ִלְפּתַֹח  אוְֹתָך 

ָעָלה ְּבַדְעְּתָך ֶׁשֲאִני ִנְמָצא ְּבתוֹכוֹ? 
ְלֵביִתי, ַאְך  ַּבֶּדֶרְך  ָהִייִתי  ְּכָבר  ַהּׁשוֵֹמר: "ֶּבֱאֶמת  ֵהִׁשיב לוֹ 
ֹלא  ַהִּמְפָעל,  ֶאת  ָעְזבּו  ָהעוְֹבִדים  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ִנְזַּכְרִּתי  ִּפְתאוֹם 
ְּבָכל  ֲהֵרי  ְּבִלִּבי:  ָחַׁשְבִּתי  ְלָׁשלוֹם.  ִמֶּמִּני  ְלִהָּפֵרד  ֵאַלי  ִנַּגְׁשָּת 
יוֹם ֵאיְנָך עוֵֹזב ֶאת ַהָּמקוֹם ִמְּבִלי ָלֶגֶׁשת ֵאַלי, ּוַמה ָּקָרה ַהּיוֹם? 
ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשָּקָרה ְלָך ַמֶּׁשהּו ַרע, ְואּוַלי ַאָּתה ָלכּוד ַּבִּמְפָעל, 
ִּבְזכּות  ֵכן,  ִכי  ִהֵּנה  אוְֹתָך!".  ְלַחֵּפׂש  ְּכֵדי  ֵאָליו  ַׁשְבִּתי  ְוָלֵכן 

ַהְסָּבַרת ָּפִנים ֶׁשל אוֹתוֹ ְיהּוִדי, ִנְּצלּו ַחָּייו ִמָּמֶות ָּבטּוַח. 

ֲענָוָה וּנְשִׂיָאה בָּעֹל ִעם ַהזּוָּלת!
ַהַהְנָהָגה זוֹ ְמֻחֶּיֶבת ְלָכל ְיהּוִדי ִויהּוִדי, ְלָהִאיר ָּפִנים ְלָכל 
ָרִאינּו  ָּכְך  ְּבטוָֹבתוֹ.  ְוִלְרצוֹת  ַהּזּוָלת  ִּבְׁשלוֹם  ְלִהְתַעְנֵין  ֶאָחד, 
ֵאֶצל ְּגדוֵֹלי ַהּדוֹר. ַאף ֶׁשָהיּו ְׁשקּוִעים ַּבֲעַמל ַהּתוָֹרה, ִעם זֹאת 

ָנֲהגּו ְּבָכבוֹד ְּכַלֵּפי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. 
ֵאֶצל ָמָרן ַרֵּבנּו עוַֹבְדָיה יוֵֹסף ְזצּוַק"ל, ָרִאינּו ַּבֲעִליל ִמָּדה 

ֻמְפָלָאה זוֹ.  ִסֵּפר ִלי ַרִּבי ַאֲהרֹן ִסיָמן טוֹב ְׁשִליָט"א )ַּתְלִמיד 
ָחָכם ָחׁשּוב, ָהָיה ַר"מ ִּביִׁשיַבת "ֲחזוֹן עוַֹבְדָיה" ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים 
ַרּבוֹת, ּוָפַעל ַיַחד ִעם ַרִּבי ַחִּיים ַרִּבי ְׁשִליָט"א ַלֲעׂשוֹת ַמְהֵּפָכה 
ָּבִעיר חוֹלוֹן(, ֶׁשָהָיה לוֹ ְקרוֹב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָעַבד ְּבַנָּגרּות. אוֹתוֹ 
ִסְפִרָּיה ֲחָדָׁשה.  ְלַהְרִּכיב  ֶׁשל ָמָרן ְזצּוַק"ל,  ֻהְזַמן ְלֵביתוֹ  ַנָּגר 

הּוא ָעַבד ָׁשעוֹת ֲאֻרּכוֹת, ְוִלְקַראת ֶעֶרב ָעַצר ְמַעט ָלנּוַח. 
ַמָּדף  ִנְכַנס ַלֶחֶדר ּוְבָידוֹ  ָרָאה ֶאת ָמָרן ְזצּוַק"ל  ְלַהְפָּתָעתוֹ 
אוֹתוֹ:  ְוָׁשַאל  ַהַּנָּגר  ָקם  ַלַּבִית.  ִמחּוץ  ַהִּנְמָצא  ִסְפִרָּיה  ֶׁשל 

"ַרֵּבנּו, ַמה ְּכבוֹדוֹ עוֶֹׂשה? ֲאִני ְּכָבר ַאְכִניס ֶאת ַהַּמָּדִפים". 
ָמָרן: "ָעַבְדָּת ָקֶׁשה יוֹם ָׁשֵלם, ּוְרצוִֹני ַלֲעזֹר ְלָך  ֵהִׁשיב לוֹ 
ֶּפֶלא  ַּבחּוץ"..  נוְֹתרּו  ֶׁשעוֹד  ַהַּמָּדִפים  ֶאת  ְלַהְכִניס  ִּבְמַעט 
ְּפָלאוֹת. ָמָרן ְזצּוַק"ל, ֶׁשָּכל ְׁשִנָּיה ֶׁשּלוֹ ָהְיָתה ְמֻנֶּצֶלת ְלתוָֹרה, 
ָיָצא  ֶאָּלא  ּוַמֲעָמדוֹ,  ְּכבוֹדוֹ  ַעל  ָחס  ְוֹלא  ַנָּגר  אוֹתוֹ  ַעל  ָחַׁשב 

ַלֲעזֹר לוֹ ִּבְמַעט! 
ִׁשְטִרית  ֵאִלָּיהּו  ְלַרִּבי  "ַרֵּבנּו"  ַּבֵּסֶפר  ְמֻסָּפר  ְלָכְך  ְּבדוֶֹמה 
הי"ו, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִהִּגיַע ֶאל ֵּביתוֹ ֶׁשל ָמָרן ָהַרב ִיְׂשָרֵאל יוָֹנה 
ְוִהְסַּתֵּכל ַּבִּסְפִרָּיה ֶׁשל ַרֵּבנּו. ָמָרן ִהְבִחין ֶׁשהּוא ְמַחֵּפׂש ֵסֶפר 
ְמֻסָּים ּוְׁשָאלוֹ ֵאיֶזה ֵסֶפר הּוא ְמַחֵּפׂש. ֵהִׁשיב לוֹ ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
ֶּדֶרְך  ִיְמָצא אוֹתוֹ  ְּכָבר  ֲאָבל הּוא  ְמֻסָּים,  ֵסֶפר  ְמַחֵּפׂש  ֶׁשהּוא 
ִמִּכְּסאוֹ,  ָקם  ְזצּוַק"ל  ָמָרן  ַאְך  ָׁשם.  ֶׁשָהָיה  ַהְּסָפִרים  ַקָּטלוֹג 

ָהַלְך ַלֶחֶדר ַהֵּׁשִני ְוֵהִביא לוֹ ֶאת ַהֵּסֶפר ַהְמֻבָּקׁש. 
ֵאיזוֹ ֲעָנָוה ּוְנִׂשיָאה ָּבעֹל ִעם ַהּזּוָלת! ָמָרן ְזצּוַק"ל ֹלא ָאַמר 
ְלַעְצמוֹ: ֶאְלַמד ּתוָֹרה, ְוחּוץ ִמֶּזה ֹלא ְמַעְנֵין אוִֹתי ְּכלּום, ֹלא 
זוֹ ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתוָֹרה. ַעל ָהָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל ַּגם ַעל טוַֹבת ַהּזּוָלת 

ְוָלֵׂשאת ְּבעֹל ִעם ֲחֵברוֹ. 
ַחָּיב ָאָדם ִלְהיוֹת ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה, ַאְך ַּבד 
ְּבַבד ֵאין ֶזה ּפוֵֹטר אוֹתוֹ ִמִּלְפעֹל ְוַלֲעׂשוֹת ְלַמַען ַהּזּוָלת - ֵהן 
ָלֵׂשאת ָּבעֹל, ְוֵהן ְלָהִאיר ּוְלַהְזִריַח ֶאת אוֹר ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהָּטֳהָרה. 
ְוַהֵּכִלים  ַהּכֹחוֹת  ֶאת  לוֹ  נוֵֹתן  ֶׁשַהָּקָּב"ה  ָהָאָדם  זוֶֹכה  ָאז,  אוֹ 

ְלָכְך. 

ַהסִּיּוַּע ַליֶֶּלד ַהגּוֹי וְתוְֹצאוָֹתיו
ְּבמוְֹסְקָבה,  ִהְתַּכְּנסּות  ָהְיָתה  ָׁשִנים,  ִמְסַּפר  ִלְפֵני  ַּבֲחֻנָּכה 
ָּבּה ִהְׁשַּתֵּתף ְנִׂשיא רּוְסָיה, ְוָלִדיִמיר ּפּוִטין, ִעם ָהַרב ָהָראִׁשי 
ֶׁשל רּוְסָיה, ָהַרב ָלאָזאר. ְּבַמֲהַלְך ָהֵארּוַע, ָקם ַהָּנִׂשיא ָהרּוִסי 

ְוָנָׂשא ְּדָבִרים ְמַרְּגִׁשים, ְוָכְך ָאַמר: 
ִּבְׁשכּוָנה  ְּברּוְסָיה.  ָּכאן  ֶׁשָהָיה  ַמֲעֶׂשה  ְיהּוִדים,  ָנא  ִׁשְמעּו 
ַאַחת ִהְתּגוְֹרָרה ִמְׁשָּפָחה ֲעִנָּיה ְמרּוָדה, ְוָלּה ֶיֶלד ָקָטן. ַהֶּיֶלד 
ַהֶּזה ָהָיה ֻאְמָלל, ִּכי הוָֹריו ָעְבדּו ָקֶׁשה ְלַפְרָנָסָתם ִמּבֶֹקר ַעד 
ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ְלִעִּתים  ַּבַּבִית,  ְלַבד  אוֹתוֹ  ַמְׁשִאיִרים  ְוָהיּו  ַלְיָלה, 

ְלהוִֹתיר לוֹ אֶֹכל. 
ֶאת  ָראּו  ֵהם  ְוַכֲאֶׁשר  ְיהּוִדָּיה,  ִמְׁשָּפָחה  ָּגָרה  ִּבְׁשֵכנּוָתם 
ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ַּבַּבִית, ְׁשָאלּוהּו ַהִאם ֵיׁש לוֹ ַמה ֶּלֱאכֹל. ְּכֶׁשֵהִׁשיב 
ְוַחִּגים ַאף  ּוְבַׁשָּבתוֹת  יוֹם,  ָּכל  ְלאֶֹכל  ָּדֲאגּו לוֹ  ֵהם  ִּבְׁשִליָלה 
ֲאֻרָּכה,  ְּתקּוָפה  ְּבֶמֶׁשְך  ָּכְך  ֻׁשְלָחָנם.  ַעל  ִלְסעֹד  ִהְזִמינּו אוֹתוֹ 

ֵהם ִאְּמצּו ֶאת ַהֶּיֶלד ַהּגוֹי ַהֶּזה, ְוָדֲאגּו ְלָכל ַמְחסוֹרוֹ. 
ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ּפּוִטין ֶאת ִסּפּורוֹ ַהְמַרֵּגׁש הוִֹסיף ְוָאַמר: "ַהֶּיֶלד 
ַהֶּזה ֶׁשָעָליו ִסַּפְרִּתי ָלֶכם, הּוא ֲאִני ַעְצִמי! ֵאיֶנִּני ָיכוֹל ִלְׁשּכַֹח 
עוֹד  ֲאִני  ַהּיוֹם  ַעד  ִלי.  ָּדֲאָגה  ְיהּוִדָּיה  ִמְׁשָּפָחה  אוָֹתּה  ֵּכיַצד 
זוֵֹכר ֶאת ִּבְרַּכת ְנִטיַלת ָיַדִים, ִּבְרַּכת 'ַהּמוִֹציא' ּוִבְרַּכת ַהָּמזוֹן, 

ֶׁשָהיּו ְמָבְרִכים ָׁשם ַּבַּבִית!". 
ַהְּגדוָֹלה  ַהְּמִדיָנה  ְנִׂשיא  ַּכּיוֹם  הּוא  ָעִני,  ֶיֶלד  אוֹתוֹ  ְוִהֵּנה, 
ַהּזֹאת ְוַיֲחסוֹ ַלְּיהּוִדים ֶׁשְּבתוָֹכּה, הּוא ַיַחס אוֵֹהד, ִּכְמַעט ֲחַסר 
ִמְׁשָּפָחה,  אוָֹתּה  ִּבְזכּות  ַהּכֹל  ֵאירוָֹּפה.  ְמִדינוֹת  ְּבָכל  ַּתְקִּדים 

ֶׁשָּדֲאָגה ְלַמְחסוֹרוֹ ֶׁשל ֶיֶלד ָנְכִרי ֻאְמָלל. 

ִמי כְַּעמְָּך יִשְָׂרֵאל
ִלי  ִסֵּפר  ָנְכִרים.  ִעם  ֲאִפּלּו  ֲחָסִדים,  ּגוְֹמֵלי  ֵהם  ִיְׂשְרֵאִלים 
ְקרוֹב ִמְׁשָּפָחה ֶׁשָהָיה ַּבֲחִטיַבת ַהַּצְנָחִנים ֶׁשִּנְלֲחָמה ַּבַיְרֵדִנים 
ְּבִמְלֶחֶמת ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים. ֲעָרִבים ַרִּבים ָּבְרחּו ִּבְזַמן ַהִּמְלָחָמה, 

ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִּיָּפְגעּו ֵמַהַחָּיִלים ַהִּיְׂשְרֵאִלים. 
ֶיֶלד ֲעָרִבי ָקָטן ִמְסּתוֵֹבב ְלַבּדוֹ. ַאַחד  ְלֶפַתע ָראּו ַהַחָּיִלים 
ְוהּוא  הוָֹריו,  ֵהיָכן  ַהֶּיֶלד  ֶאת  ָׁשַאל  ֲעָרִבית,  ֶׁשָּיַדע  ַהַחָּיִלים, 
ַהַחָּיִלים  ְלַבד.  נוַֹתר  ְוהּוא  ִמַּפַחד  ָּבְרחּו  ֶׁשֵהם  ָלֶהם  ִסֵּפר 
ְלָקחּוהּו, ָנְתנּו לוֹ אֶֹכל ְוָדֲאגּו ְלָכל ַמְחסוֹרוֹ, ַעד ֶׁשָּמְצאּו ֶאת 
ַהִּלְגיוֵֹנִרים  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה,  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶזה  ָּכל  הוָֹריו. 

ַהַּיְרֵּדִנים עוֹד ָירּו ְלָעְבָרם. ֲהֵיׁש ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל?
ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ְלָכל  ְלֵהיִטיב  ַהַּצִּדיק,  ִמּיוֵֹסף  ָלַמְדנּו  זֹאת 
ְלִהְתַעְנֵין ִּבְׁשלוֹם אוָֹתם ּגוִֹיים ַהּיוְֹׁשִבים ִעּמוֹ ְּבֵבית ָהֲאסּוִרים. 
ָלֵכן ָמָצא אוֹתוֹ ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָראּוי ִלְהיוֹת ַׁשִּליט ַעל ְמִדיָנתוֹ 
ֶׁשְּמַחֵּפׂש  ִמי  ַרק  ִּכי  ָהָאֶרץ".  ַעם  ְלָכל  "ַהַּמְׁשִּביר  ְוִלְהיוֹת 
ָהָראּוי  ֶזה  הּוא  ַהּזּוָלת,  ִעם  ְלֵהיִטיב  ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד  ַהְּזַמן  ָּכל 

ַלַהְנָהָגה.  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה
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לתקן.-  אפשר  דולק  הנר  עוד  כל 
הנר,  עוד  שכל  הינה  זו  אמרה  משמעות 
רוח,  ר'  נפש  נ'  נשמה  ה'  תיבות  ראשי 
שלנו  נשמה  רוח  הנפש  עוד  כל  כלומר 
לתקן.  ניתן  ומאירים  מוארים  דולקים, 

תיקון בלשון המשנה נקיון.
לעולם  ביאתנו  שתכלית  מכאן  למדים 
נשמה  רוח  הנפש  את  לנקות  הינה  הזה 
שלנו. בספרי הח"ן מובא כלל לחיים והוא 
למעלה,  כמותו  יש  למטה  שיש  מה  שכל 
וכן להיפך, כל מה שיש למעלה יש כמותו 
מהלכים  שני  למדים  אנו  מכאן  למטה, 
בחיי האדם והם עת שיש לנו זכות בחירה 
כלומר כל מה שנעשה למטה נעשה כמותו 
העולם  בזה  פועל  שאני  מה  כל  למעלה, 
בגוף בנפש במעשה דיבור מחשבה נעשה 
אור  מדרגות  יחידה  בחיה  למעלה  כמותו 
בחירה  זכות  לנו  שאין  עת  לאדם,  מקיף 
עד  מלמטה  אצבע  נוקף  אדם  אין  ככתוב 
שלא מכריזין עליו בית דין של מעלה, עת 
ליחידה  מחיה  מלמעלה  מושפע  שהאדם 
לדיבור  ממחשבה  למחשבה  ומיחידה 
ומדיבור למעשה, וזהו סוד הכוונה והחיות 
ושוב  ברצוא  שלנו  שהחיות  ושוב,  רצוא 
החמצן  בכניסת  פעם  שהיא  הנשימה  כמו 

ופעם בהוצאת הפחמן דו חמצני.
הן  ואויר  אויר  נקרא  והחמצן  היות 
אותיות אור יו"ד, ואותו אור הוא זה שנכנס 
ויוצא דרכנו לכן פעם בכניסתו מחיה ומזין 
החוצה  נושא  וביציאתו  בגופנו  תא  כל 
מגופנו את חלק המוות והוא הפחמן, לכן 
כל עוד האור הנר דולק, כמו הדלק ברכב 
מזין ומחיה את מערכות הגוף, אנו קיימים 
בצורה זו, אך חלילה כאשר נגמר הדלק אז 
חדל קיום האדם בגוף ונשאר רק אור בלא 

כלי.
כאשר אדם בעולם הזה מדליק נר ונותן 
להדלקה זו משמעות שהיא בבחינת האור 
ומעורר  למעלה  מלמטה  פעול  הוא  אזי 
יושפעו  שבתורם  ושפע  היכלות  למעלה 

עליו באור ישר אחרי אור חוזר מהכלים.
בהדלקת  התברך  ישראל  שעם  ב"ה 
שבת,  נרות  מהדלקת  החל  רבים,  נרות 
חמץ,  בדיקת  נר  חנוכה,  נרות  הבדלה,  נר 
אש ביעור ושרפת חמץ, נרות נשמה ביום 
טובים,  ימים  נרות  טוב,  יום  ובכל  כיפור 
וכלה בנרות נשמה שאנו מדליקים לזכרם 

של נפטרים.
למעלה  מאיר  למטה  הנר  של  אורו 
חוזר  הוא  האור  למעלה  מתקבל  וכאשר 
ומאיר על האדם למטה לטובתו ולברכתו.

הנר  עוד  שכל  אמרו  חז"ל  כאשר 
גם  ודאי  היתה  הכוונה  לתקן  ניתן  דולק 
בכדי  חייבים  שאנו  דשמיא  הסיעתא  כן 
והצחצוח  ליבנו  חדרי  את  לצחצח  לזכות 
הזך ביותר הינו ודאי אור. בכדי לקרב את 
הדברים למציאות, נדמיין שאנו מדליקים 
פנס לד שמאיר באור לבן ומצד שני ניקח 
את  נקרב  וכעת  לגמרי  נייר שצבעו שחור 
הפנס המאיר לנייר השחור, במרחק מסוים 
בעינינו  להיראות  הנייר  של  צבעו  יהפוך 
כלבן בצבע האור המאיר עליו, זהו המשל 
יותר  אלינו  שנקרב  ככל  ברור  והנמשל 
שאינן  שלנו  הרוחניות  המדרגות  אור  את 
מתגשמות חיה ויחידה ונגביר את עוצמת 
כשחור  שחור  שהינו  האפל  גופנו  הארתן 
ונדליק  נגביר  ואם  באורן,  יואר  היקום 
מלמטה נרות רבים עוצמת אורן יגבר וכך 

אורנו או הארת גופנו תוגבר.
ואטום  אפל  כלי  לקחת  האפשרות  את 
פתילה  להציף  זך  זית  לתוכו שמן  לשפוך 
מאוורר,  בחלל  שיצרנו  הנר  את  להניח 
והנר  הפתילה  את  ולהדליק  אש  לקחת 

ידלק.
הזכות  את  משמים  לנו  נתנו  למעשה 
לאור  עב  חומר  להפוך  ניתן  כיצד  לצפות 
בין  שמקשרת  פתילה  בזכות  זאת  וכל  זך 

השמן ללהבה.
שאין  וידוע  תפילה  אותיות  פתילה 
כוחנו אלא בפה שדרכו נכנס ויוצא האויר 
אותו אור יו"ד עליון וקדוש. גופנו שהינו 
כלי מלא חומר עב כאשר אנו משתמשים 
אורנו  את  לזון  תבערה  חומר  להיות  בו 
שיוצרים  החלקים  כל  אז  הנשמה,  שהינו 
ואור  הנשמה  באור  דולקים  אדם  הנר  את 
הנשמה מאיר בכלים, אך אם חלילה וחס 
חדל האדם להשתמש בגופו לבעור באור, 
כגחלת  בושה  מלא  אפל  כלי  נעשה  הוא 
המהומה, אבל כל עוד יש אש בגחלת כל 
הנכנס  אויר  עליה  לנשוף  זה  שצריך  מה 

ויוצא דרך הפה והלהבה עולה מאליה.
לכן עיקר רפואת אור היא אותה נפיחה 
באש  שיבער  החולה  על  נושפים  שאנו 
באור נשמתו וממילא חוזר לחיות ולהיות.

הקור  מתגבר  אחד  מצד  החורף,  בעת 
נכבה  וכמעט  יותר  המום  נעשה  והאור 
באופן  חשוך  היום  ורוב  היות  שני  ומצד 
טבעי בני אדם מדליקים נרות לראות ואש 
מבחוץ  זאת  שעושים  וכשם  להתחמם, 
תעלה  והלהבה  מבפנים  כן  שיעשו  טוב 
ותרקיד את כל רמ"ח אברים ושס"ה גידים 

לבריאות ושמחה. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

הדלקת נרות

 ערב שבת קודש 
 פרשת מקץ

נר שישי של חנוכה

במסגרת השיעורים הנאמרים
בן קבלת שבת לערבית

 בבית המדרש
 ידרוש

הרה"ג אברהם רובינשטין שליט"א
מייסד ונשיא כולל נחלת משה וראש העיר

קבלת שבת 16:25

בעל התניא 26 בני ברק

חגיגת מבצעי 
 חנוכה

בריהוט לבני תורה

 ריהוט
לבני תורה

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

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

 גובה 230 רוחב 80
עומק 30

סנדוויץ'

 ארון 4 דלתות
סנדויץ'

ארון 
הזזה 

טריקה 
 שקטה

־ניתן לשדרג לס
נדוויץ' במבחר 

צבעים

חדרי שינה ארגזים 
+ תחתית + שידה 

 סנדוויץ'
 ניתן לקבל
 עם ראש 

מרופד

₪650₪1,400₪1,400₪2,500
 ספתספה פינתית

היי רייזר
ספריית 

קודש 160 
סנדוויץ'
ניתן לקבל עם 

במה

כורסאות מעוצבות 
בשלל צבעים

פתיחה ל-3 מיטות ₪1,400 

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

 ספת היירייזר
בבדי יוקרה

 ספה
ניתן להוסיף 
יחידה של 2

 ספריית קודש
 בשילוב

 עץ מלא
 כל הצבעים

גודל 1.60 מ'

שולחן וכסאות

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

ספה נפתחת ל-3 
 מיטות באיכות מיוחדת

במגוון צבעים

שולחן נפתח 
ל 4.2 מ'

שולחן לסלון נפתח 
 עם 4 כסאות

במגון צבעים

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

עד 
גמר 

המלאי 
עד 
גמר 

המלאי 

עד 
גמר 

המלאי 

ניתן 
לשדרג 
לבדי 
יוקרה





בס"ד

חדש! חדש! בצלילי האש!
מסעדת השף היחידה בבני ברק

עקב הביקוש הרב לעסקיות צהריים החלטנו לפנק אתכם!

050-6009797
אירועים עד 80 איש • שירותי קייטרינג • מעל 100 מקומות ישיבה

להזמנות 
ולמשלוחים:

  24:00-11:00  , ׀ פתוח בימים: א'-ה' )ליד ״יתד נאמן״(   100 בני ברק  ז'בוטינסקי  רחוב 
לסגירת ארועי בוקר-ערב: 053-7140332, ישראל

עסקית 2 שיפודים - 62 ₪עסקית שיפוד 1 - 48 ₪

שיפוד פרגית
שיפוד קבב

שיפוד כבד ברוטב יין
סטייק עוף על האש

שניצל פריך

2 שיפודי פרגית
2 שיפודי קבב

2 שיפודי כבד ברוטב יין
2 סטייק עוף על האש

2 שניצל פריך

עסקית 2 שיפודים כוללת 2 תוספות עסקית שיפוד כוללת 2 תוספות
חמות + 2 תוספות קרות + שתיה

• צלחת שווארמה נקבה עם שומן כבש או שווארמה פרגית כולל סלט, ציפס + פחית שתיה - 58 ₪

עסקיות הצהריים מוגשות בין השעות 11:00-17:00 בלבד!

• צלחת מעורב ירושלמי כולל סלט, ציפס + פחית שתיה - 58 ₪

כמו כן, לבחירתכם, תפריט עשיר ומגוון בכל שעות היום הכולל מנות פתיחה, מנות עוף, מנות 
בקר, מנות ילדים, מרקים חמים, סלטי בריאות מיוחדים, תפריט דגים משובח, קינוחים ושתייה 
אירינשטיין. שמחה  החסידי  והשף  אדרי  שמעון  הקולינרי  השף  של  בניצוחם  והכל  חריפה, 

הכי זול והכי טעים בבני ברק!

• קומה סגורה לארועים 60 איש  • עד  עקב העומס בלילות מומלץ להזמין שולחן מראש 

• פיתה שווארמה* - 32 ₪ • לאפה שווארמה* )צ׳יפס חופשי( - 42 ₪ )*רק בין 11:00 ל-17:00(
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

ממליצה  בסרטן  למלחמה  האגודה 
מהכנת  האפשר  ככל  להימנע 
טיגון  באמצעות  ולביבות  סופגניות 
של  בחום  אותן,  לאפות  ולהעדיף 

170 מעלות.
לטגן  מחליטים  זאת  בכל  אם 
סופגניות ולביבות בשמן, רצוי מאוד 
להקטין את גודלן על מנת להפחית 
את הכמות בכל יחידה ולוודא שחום 

השמן בינוני.  
חשוב  אפיה,  או  בטיגון  מקרה  בכל 
הלביבות  את  להשחים  לא  מאוד 
והסופגניות מכיוון שאז נוצר החומר 
אשר  אקרילאמיד  הנקרא  הכימי 

חשוד כמגביר את הסיכון לסרטן.
לאמץ  מומלץ  השנה,  כל  במהלך 
תזונה  הכולל  בריא,  חיים  אורח 
מהשמנה,  הימנעות  מאוזנת, 

פעילות גופנית והימנעות מעישון.
להעדיף  מומלץ  הצ'יפס  לאוהבי 

צ'יפס בהיר על פני מושחם. 

בנושא  בסרטן  למלחמה  האגודה  של  העמדה  נייר 
אקרילאמיד במזון:

אקרילאמיד הוא חומר כימי המצוי במזון העובר טיגון 
 120 מעל  )דהיינו  גבוהות  בטמפרטורות  אפייה  או 
מעלות צלזיוס(, בייחוד בפריטים המכילים עמילנים 
כגון  ומוצריהם  אדמה  תפוחי  לרבות  גבוה,  בריכוז 
לחם,   ,)cereals( בוקר  דגני  ומאפים,  דגנים  צ'יפס, 

טוסט, קרקרים, וופלים ועוגיות ואף קפה. 
אקרילאמיד גם מצוי בכמויות גבוהות בעשן סיגריות. 
הוא אינו חומר המתווסף למזון, אלא נוצר בריאקציה 
בין  הללו,  המזון  פריטי  בתוך  המתרחשת  כימית 
סוכרים לבין חומצה אמינית מסוימת בשם אספרגין, 

המצויים כאמור, בתפוחי אדמה, דגנים, קפה ועוד. 
היתר  בין  משתנים,  במזון  האקרילאמיד  ריכוזי 
ההכנה  ולשיטת  למשך  הייצור,  לתהליכי  בהתאם 
אידוי  או  הרתחה  המזון.  הוכן  בה  ולטמפרטורה 
אינם  צלסיוס  מעלות   100  – כ  של  בטמפרטורה 

גורמים בדרך כלל להיווצרות אקרילאמיד. 
חיים  בבעלי  רבים  במחקרים  נמצא  אקרילאמיד 
הבינלאומית  הסוכנות  ידי  על  והוגדר,  כמסרטן 
לחקר הסרטן ה - IARC, המסונפת לארגון הבריאות 
העולמי, כחומר החשוד כמסרטן בבני אדם )קבוצה 

A2,probably carcinogenic(. כמו כלל החומרים 
על  כמסרטנים  כחשודים  או  כמסרטנים  המסווגים 
ידי IARC, גם אקרילאמיד נכלל ברשימות החומרים 

המסרטנים של משרד הבריאות כאן בישראל. 

זמן  הפחתת  לרבות  סבירים,  זהירות  צעדי  נקיטת 
או  שיימנעו,  באופן  גבוהה,  בטמפרטורה  ההכנה 
או  המזון  השחמת  של  תופעות  יצומצמו,  לפחות 
הגברת פריכותו )ובמסגרת זו – הקפדה ככל האפשר 
על טמפרטורת הכנה מרבית של 170 מעלות )בתנור 
בבישול במקום  ובמקביל הגברת  השימוש  אפייה(, 
את  להפחית  עשויים  אלה  כל  וצלייה.  קלייה,  טיגון, 

כמויות האקרילאמיד במזון. 
שכן  ביניים,  כהמלצת  לעיל  האמור  את  לראות  יש 
במהלך 2018 נכנסה לתוקף רגולציה נרחבת מטעם 
אקרילאמיד  הפחתת  שעניינה  האירופי,  האיחוד 
במזון הנצרך על ידי בני אדם. הרגולציה היא מקיפה 
ופרטנית ביותר ומתייחסת למכלול שרשרות הייצור 
וההכנה של מוצרי המזון הרלוונטיים, החל בחקלאים 
המזון,  ביצרני  המשך  דישון(,  תכשירי   על  )הגבלות 
עצמם.  בצרכנים  וכלה  ובמשווקים  במובילים 
לצרכנים,  נוספות  המלצות  כוללת   זו,  רגולציה 
מוצרי  של  "משפחה"  לכל  ספציפי  באורח  הנוגעות 
היצרנים,  את  היתר,  בין  מחייבת,  הרגולציה  מזון. 
העיקריות  וההכנה  האחסון  המלצות  את  לפרט 

השונים  המוצרים  אריזות  על 
לא  הרחב.  לציבור  המשווקים 
ואכיפה  שיישום  הנמנע  מן 
בהיקף  רגולציה  של  בפועל 
כזה עלול להיתקל בקשיים לא 
מלבד  כן,  על  אשר  מועטים. 
בנעשה  מתמדת  התעדכנות 
המסרטנים  וועדת  באירופה, 
בסרטן  למלחמה  האגודה  של 
עם  מתמיד  בקשר  תהיה 
בכל  המוסמכות,  הרשויות 
יישום  הקשור  למעקב הן אחר 
באירופה  המורכבת  הרגולציה 
)לרבות אופני אכיפתה( והן אחר 
קבלת  ההחלטות באשר למידת 
ולאפשרויות  שלה  הרלוונטיות 

יישומה בישראל. 

האגודה  לעיל,  לאמור  בנוסף 
נכונה  תזונה  כי  ומדגישה,  חוזרת  בסרטן  למלחמה 
ושמירת משקל תקין כחלק מניהול אורח חיים בריא 

מפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן. 
נייר העמדה עודכן ואושר בנובמבר 2018 על ידי ד"ר 
אלי שטרן יו"ר הועדה למסרטנים סביבתיים באגודה 

למלחמה בסרטן.

כוונות  ללא  ארגון  הינה  בסרטן  למלחמה  האגודה 
ללא  ולבריאים  לחולים  ניתנים  שירותיה  וכל  רווח 
בלבד,  הציבור  לתרומות  הודות  זאת  כל  תשלום. 
כלשהו,  ממשלתי  מתקציב  מימון  כל  ללא  וכעיקרון 
מקצועיים.  שיקולים  בסיס  על  לפעול  שתוכל  כדי 
האגודה פועלת בכל החזיתות, לקידום המחקר, דרכי 
והשיקום של החולים  המניעה, שיפור דרכי הטיפול 
האגודה  משקיעה  בהם  הפרויקטים  והמחלימים. 
על  נקבעים  הציבור  תרומות  את  בסרטן  למלחמה 
ידי ועדות מקצועיות שחברים בהן בהתנדבות נציגים 
והם  הארץ,  ברחבי  והמחקר  הרפואה  אנשי  ממיטב 
וענייני  נבחנים בקפידה, לאחר שיקול דעת מקצועי 
פעילים  בסרטן  למלחמה  באגודה  הלאומית.  ברמה 
הפרוסים  מתנדבים  כ-3,500  המקומית  בקהילה 
לקידום  הארץ, השותפים  רחבי  בכל  סניפים  בכ-70 

המאבק בסרטן באזור מגוריהם. 

שוקו ומרשמלו

טיפים
כך תעברו את 

חנוכה בבטיחות 

חנוכייה והדלקת נרות: 
אין לעשות שימוש בחנוכייה לא יציבה, מאולתרת או העשויה מחומרים 
דליקים - אין לעשות שימוש בחנוכיות שנעשו לנוי כחלק מפעילות בגן 
או בבית ספר אשר עשויות בדרך כלל מחומרים דליקים ועשויים לעלות 

באש כאשר הנרות מתכלים.
להימנע  יש  שיש.  כגון  דליק  ובלתי  יציב  משטח  על  תוצב  החנוכייה 
מהצבת החנוכייה על משטח שאינו מבודד מחום ודליק, דוגמת מפה, 

ניירות או עיתונים או בקרבת וילונות.
יש להימנע מלהשאיר את החנוכייה חשופה לרוח, שעלולה להפיל את 
הנרות ולגרום לשריפה. כמו כן, יש למנוע מצב בו רוח תעיף חומר דליק 

לכיוון הנרות או החנוכייה כגון וילונות, ניירות, מפת שולחן וכד'.
יש להרחיק חנוכיות, מצתים וגפרורים מהישג ידם של ילדים. 
חל איסור מוחלט להשאיר נרות דולקים ללא השגחת מבוגר. 

ילדים מתחת לגיל 14 ידליקו נרות בהשגחת מבוגר בלבד.
על מנת למנוע כווית בפנים, יש לשים לב להקפיד ולהרחיק את ראשם 
של ילדים וילדות בעלי שיער ארוך מהחנוכיות בזמן ההדלקה ולאחריה.

איך נטפל?
ממקור  האדם  את  להרחיק  יש  אדם  של  בבגדיו  אש  ונתפסה  במידה 
החום ולגלגל אותו על הקרקע, מומלץ להיעזר בשמיכה כדי לחנוק את 
האש ולהזעיק באופן מיידי את מד"א במוקד החירום 101 או באמצעות 

האפליקציה 'מד"א שלי'.
באזור  מדובר  אם  בייחוד  חיים,  מסכנות   - נרחבות  כוויות  של  במקרה 
יש להזעיק את מד"א מיידית, להפשיט  וכפות הידיים,  הפנים, הצוואר 
את  להחזיק  )ניתן  זורמים  מים  בהרבה  ולשטוף  הנפגע  של  בגדיו  את 
האזור הנפגע מתחת למי הברז בכיור/מקלחת ולשטוף במים פושרים, 

אין להשתמש במים קרים, קרח או משחות(.

מאכלים מטוגנים:
)הרחוקות  האחוריות  בלהבות  להשתמש  יש  חם  בשמן  השימוש  בזמן 
יותר( של הכיריים, להשגיח על הכלי לכל אורך הטיגון ולהרחיק ילדים 

מהאזור.
יש להפנות את ידית המחבת פנימה, כדי שילד לא יוכל לתפוס בה ועל 

מנת להימנע מהיתקלות בידית המחבת והפיכתה.
או  יש לכסות את הסיר  בוער, במידת הצורך  אין לשפוך מים על שמן 

הכיריים במגבת רטובה.
מתלהטת  שהריבה  מכיוון  במיקרוגל  סופגניות  לחמם  שלא  מומלץ 
בשניות ויכולה לגרום לכוויות. אם מחממים, יש לשים לב לטמפרטורה 
שחוממו  לביבות  או  בסופגניות  מנגיעה  גם  להיזהר  יש   – הריבה  של 
מחדש בידיים חשופות משום שהשמן שנמצא בהן עשוי לגרום לכוויות.

איך נטפל?
במקרה של כוויה מקומית - יש לשטוף במים זורמים. אין למרוח חומרים 
שלפוחיות,  לפוצץ  ואין  הזיהום  סכנת  את  המחריפים  שונים  מסוגים 

מאותה סיבה. יש להזעיק את מד"א.

אלו  במאמרים  המפורטות  בהנחיות  אין  אופן  בשום  והצהרה:  אזהרה 
להקנות סמכויות טיפול או אבחון מעבר לרמת ידיעותיך בהגשת עזרה 

ראשונה. מאמרים אלו אינם באים במקום קורס עזרה ראשונה.

טעימה

טיגון והשחמה מגבירים את הסיכון לסרטן
האגודה למלחמה בסרטן מפרסמת המלצות לציבור ונייר עמדה לחנוכה בנושא הקשר בין טיגון לסרטן. האגודה 
ממליצה לציבור להעדיף אפיה על פני טיגון במהלך החנוכה ושימוש בטמפרטורה בינונית על פני גבוהה. נייר 
העמדה עוסק בחומר כימי הנקרא אקרילאמיד ונכתב על ידי הועדה המייעצת למסרטנים סביבתיים של האגודה 
למלחמה בסרטן בראשות ד"ר אלי שטרן. נייר העמדה כולל עובדות והמלצות על הקשר בין בישול, טיגון או 

בכל שנה חוזרות הפגיעות השכיחות בחג החנוכה אפייה של מוצרי מזון מסוימים בטמפרטורה גבוהה לבין סרטן
הנגרמות לרוב מחנק מסופגניות, מכוויות שמן רותח, 

כוויות בעקבות התלקחות נרות החנוכה, שאיפת גופים 
זרים וחנק כתוצאה מאכילת מטבעות שוקולד וממשחק 

בסביבונים • במד"א מזהירים מהסכנות האורבות 
במהלך חג החנוכה ומגישים לכם את המדריך השלם 
להימנעות מסכנות החג וטיפול בהן במידת הצורך  

חם,  מתוק  הקרירים.  החורף  לימי  להכנה  וקל  מפנק  מתכון  חולקת  כרמית  חברת 
מתוק ומפנק– משקה שוקו ומרשמלו

אופן ההכנה:
המתוקה.  השמנת  ואת  החלב  את  מרתיחים   .1

לאחר ההרתחה מכניסים לתערובת את השוקולד 

והקקאו ומסננים.

2. מניחים בתחתית הספל מרשמלו, יוצקים עליו 

את הנוזל החם ממתינים דקה ומערבבים.

3. מקשטים במרשמלו ושברי שוקולד אם רוצים.

המרכיבים: ל-6-4 מנות
• 1 ו-1/2  כוסות חלב

• 1 ו-3/4 כוסות שמנת מתוקה 32%
• 445 גרם שוקולד מריר 

•1  כף קקאו
טעמי  מכל  לשלב  )ניתן  מרשמלו   •

מרשמלו המוצעים כיום(
• משולשי שוקולד אגו לקישוט

צילום: תמר גולן



 מלנטה מבצים
 שאסור לפספס!  

חלומות שאפשר לקנותבכל המחלקות

 קביעת מזוזה 
בהשתתפות הרב

שמעון גלאי שליט"א

לכבוד חנוכה - 
הפתעות לילדים

כיבוד קל

 מלנטה
 מחלקות

>

כלי כתיבה

נקיון ואמבט

כלי עבודה

סדר ואיחסון
חד פעמי

טקסטיל

ביגוד

יומולדת

אקססוריז

נוי לבית

הכל למטבח

צעצועים

סלולר

הפתיחה 
הגדולה!

יום ראשון ליל זאת חנוכה
א' טבת, בשעה 18:00

כולכם מוזמנים!

א-ה: 09:30-22:00 ⋅ שישי: 08:30-13:00 ⋅ מוצ"ש: שעה וחצי לאחר צאת השבת ועד 23:00

מלנטה 

אהרונוביץ 1 ב"ב )פינת ז'בוטינסקי( ⋅ 03-6148444  
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יומולדת
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כלי נגינה במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. זרם,שטף. " ____ ארץ" )תהלים עב ו( )רבים(
7. מעשיו והתנהגותו של שוטה אינם צריכים לשמש מופת 

ודוגמה לאחרים.  "ואין  מביאין ____ מן השוטים" )שבת קד: (
8. בזמן קצר ביותר. "ו___ ארגיעה" )משלי יב יט(

9. יישר,העמיד באופן ניצב,הגביה,הרים. "ובאין ו___ אותן" 
)סוכה ד ה( )בלשון רבים, הווה(

11. קיצור המילים : בשר ודם.
13. אוכף של עץ הנתון על גב הבהמה. "הסלים שב____" 

)פרה יב ט(
15. פחות וניקלה ביותר,מן השפלים ביותר. " שאפילו ____ 

שבקלין" )ראש השנה כה : (
16. כלי נגינה קדום,כעין תוף או מצילתים. "לקל ____" )מועד 

קטן ט: (
18. טיח. "וסדוהו ב___" )סוטה ז ה(

19. קיצור המילים : כתב יד. )בהיפוך אותיות(

1. רצועה לחבישת חמור. "____ האשקלוני" )כלים כג ב(
2. בנו בכורו של יעקב מלאה אשתו. )בראשית כט לב(

3. ניצוץ-אש,שביב. "אשכם וב___" )ישעיה נ יא( )רבים(
4. קיצור המילים : פסח היום. )בהיפוך אותיות(

5. בגלל-,בסיבת-. "כמהו עוד ____ כל" )יחזקאל ה ט(
6. ראה את רעהו נתון בסכנה ולא בא לעזרתו. עמד על ____ רעהו. 

)ויקרא יט טז( )בהיפוך אותיות(
10. לאט,מעט-מעט. "על- ____" )משלי יג יא(

12. שליח,מי שנשלח בשם אדוניו למסור או לבצע דבר-מה. "וישלח 
ישראל ____" )במדבר כא כא( )בלשון יחיד(

13. תשלום שבית-הדין מטיל על המזיק כעונש ולא לכיסוי הנזק של 
הניזוק. "ומודה ב___ פטור" )כתובות מג.(

14. מספר המלאכות האסורות בשבת.
15. סל,טנא לפירות. "בכוריהם ב___" )ביכורים ג ח( )יחיד(
17. תלמיד,אחד מבני-הישיבה. "בר- ___-רב" )חגיגה ה: (

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גתית, עוגב, חליל, עלמות, חצוצרה, צלצלים, כנור, קרן, מנים, שופר, מנענעים, שלישים, מצלתים, שמינית, 
משרוקיתא, תף, נבל, קתרוס

תגאעדגשסנגנאשסנתא
תנבליאראמאממכתאגת

תדנמשנאאריתיאנתאנ

התגוסורתקשתרעתוסא
רינתתשיאישמלדנורנ

צדתדתפנגתקניצגעתא

ותגתתדישרדוגנמאנג

ציתדגתאנשתצראישאמ

חישריתדתגלסנשנתגא

אןתחסנבגצתשונמגדת

תדלתשגתלארפדינאית

גיתדואיגתרניתדתגא

לדגעגמישילשתרגתדת

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. "עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

1. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא  7. אין הבדל  8. גמור 9.  פליט 
10.לחמניה
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אשדוד: ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

אשדוד: ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 

470
720

380
820

למביא קופון זה:למביא קופון זה:

 טל רב קווי: 1599-578-946

כובע עגול
100% לבד תוצרת אירופה

כובע 
100% לבד תוצרת אירופה

 טל רב קווי: 1599-578-946

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

אשדוד: ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 

בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק
מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)

אשדוד: ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000 

350500

למביא קופון זה:למביא קופון זה:

 טל רב קווי: 1599-578-946

כובע דגם קלאסי

 טל רב קווי: 1599-578-946

149
כובע תוצרת אירופה

270

ניתן לממש עד 3 קופונים ללקוח, המחיר למביא קופון זה בלבד, לא משתתף במבצע 1+1, בתוקף עד זאת חנוכה

לרגל חנוכה

מסבסד לכם

קרן ”זכרון דוד”

קופונים
מיוחדים!

ניתן לממש עד 3 קופונים ללקוח, המחיר למביא קופון זה בלבד, לא משתתף במבצע 1+1, בתוקף עד זאת חנוכה

ניתן לממש עד 3 קופונים ללקוח, המחיר למביא קופון זה בלבד, לא משתתף במבצע 1+1, בתוקף עד זאת חנוכה ניתן לממש עד 3 קופונים ללקוח, המחיר למביא קופון זה בלבד, לא משתתף במבצע 1+1, בתוקף עד זאת חנוכה

 

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 

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

 נותנים לכם? קחו!

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

 נותנים לכם? קחו!

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

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

                                     למשקפיים בחינם23 ימים אחרונים

20                                      למשקפיים בחינם23 ימים אחרונים נצלו את זכאותכם
זכאותכםזכאותכםנצלו את זכאותכם ל-2018 
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ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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