
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:08
16:24
16:03

17:23
17:24
17:24

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ח טבת תשע"ט 26/12/18 • גיליון מס' 1185

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

המעבדה המייצרת באישור משרד הבריאות

054-2051255 ליעוץ והזמנות:

תמצית צמחים בתוספת אל ארגינין לחיזוק 
ולהעצמת שלום הבית ולשיפור של מערכת הגוף 

והמרצת הדם ומסייעת לשיפור כללי

ושמחת

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

פרסם

מודעה זו
יכולה להיות שלך!

ותתפרסם
03-5796643

למעלה מ-14 מיליון שקל בתוך 36 שעות
הישג נדיר 

הצלחה אדירה למבצע 'גיוס ההמונים' – 'מצ'ינג' לטובת הקמת מחלקה לטיפול נמרץ 
ילדים ומחלקות נוספות במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' • למעלה מ-14 מיליון שקל 
גויסו תוך 36 שעות ע"י כ-20,000 תורמים • חברת צ'רידי הבינלאומית: "זהו שיא 

עולמי חדש במספר התורמים בקמפיין" / עמ' 8

נס ההצלה של 
הגר"ש בן שמעון
לאחר שהתעורר מההחייאה המוצלחת, נערך מפגש 
מרגש בין יו״ר ש״ס השר דרעי לגאב״ד הגר״ש בן 

שמעון בבית החולים תל השומר • ״שהחיינו וקיימנו, 
אי אפשר להאמין, זה ממש נס"

/ עמ' 12

/ עמ' 14

אזעקה הבוקר: 
מוכנים בשגרה - 

מוגנים בעורף

בהשתתפות 
אלפים: 

ספר תורה 
לזכר מרן 

/ עמ' 18

עוד 105 יום - בחירות לכנסת ולממשלה

הפוליטיקה החרדית בצומת דרכים: האם 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' ירוצו בנפרד או שתימצא הנוסחה לריצה משותפת? ומה יהיה קרש 
הקפיצה של אלי ישי ו'הפלג הירושלמי'? • ב'דגל' דורשים: הסכמות אידיאולוגיות וחלוקה הוגנת של יחסי הכוחות, ב'אגודה' נוטים להגיע 

להסכמות • ח"כ מקלב ל'קו עיתונות': "אנחנו עושים את כל המאמצים ללכת ביחד ולא יוצאים בהכרזות ובדרישות" • סיקור מיוחד / עמ' 14-15

בדרך לקלפי: קרע אשכנזי, מאבק ספרדי

טובת הבוחר
אגודת  לדמיין את  – קשה  ראשונה  במחשבה 
מטה  בעבודת  ביחד  רצות  התורה  ודגל  ישראל 
מו בירושלים,  וראוכברגר  דייטש  של  ־משותפת 

נטג וארנרייך בבית שמש, שטרן ופרוש באלעד, 
אלפר ובליטנטל בחיפה – והיד עוד נטויה כמעט 

לכל עיר ואם שבה נציגי דגל ואגודה מתגוששים 
מסובך   – שנייה  במחשבה  מתאוששים.  ואינם 
סיכון  נוטלות  המפלגות  שתי  את  לראות  יותר 
עצום, שאינו רלוונטי בבחירות המוניציפאליות, 

שאחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה.

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 16-18

כמה זה יעלה לנו? תקציבי הבחירות למפלגות השונות / עמ' 15 
צילום: פישל רוזנפלד, עמוס בן גרשם



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

קפה קפה מרינה הרצליה  | מודעת יומולדת  |  250x340  | תוקף 19.12.18 

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

 800 של  מקסימלית  )כמות  ה-9.1.19  עד  בתוקף   ,23:00-08:00 בשעות  א'-ה'  בימים  בלבד,  בישיבה  הרצליה  מרינה  קפה  בקפה  *תקף 
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 9.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

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

בתוקף עד 9.1.2019  

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

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

בתוקף עד 9.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 9.1.2019 

קינוח ב-₪29 ₪46

קפה קפה מרינה הרצליה  | מודעת יומולדת  |  250x340  | תוקף 09.01.19 

חניה חינם!

שעתיים ימים א'-ה' 
ראשונות



בכל שעה*זוכה    

ד' בשבט  עד  בטבת 23/12/18 תשע"ט  ט"ו  בין התאריכים:  בתוקף  לכל המשפחה. המבצע  כפיות שמיות   + קעריות  יחידות  ל-6  *מוגבל 
תשע"ט 10/1/19. יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות כהוכחה לקניה. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי עורכת הפעילות יונילוור 
ישראל מזון בע"מ. רח' גלבוע 3 קריית שדה התעופה. התמונה להמחשה בלבד. בימי הפעילות בין השעות 8:00-23:59, בימי שישי בין 
השעות: 8:00-13:59 ובמוצ"ש בין השעות 19:00-23:59. למעט קורנפלקס אלופים ברקוד: 7290107647755, או 7290107647762.

רוצים להפוך את הארוחה לחוויה?
תלמה במבצע קעריות וכפיות

עם שמות בני המשפחה

התקשרו לטלמסר: 03-3739090קנו 2 ממגוון דגני תלמה

ותוכלו לזכות בסט קעריות וכפיות עם השם האישי של בני המשפחה במתנה

שחקו במשחק השמות
1

4

23



מחליפים קולקציה בעמודי שלמה

עד 70% הנחה



יישר כח
לרעךואהבת
כמוך

את הסיפורים יש לשלוח אל: sipurtov@egged.co.il | פרטים נוספים בטלמסר: 03-3739999

לפעמים המחוות הכי קטנות, יכולות לרגש אותנו בגדול. 
פגשתם נהג שריגש אתכם בגדול? גרם לכם לחייך? עזר לכם בדיוק כשהייתם צריכים? 

אנחנו רוצים לשמוע אתכם! 

ספרו לנו מה הסיפור שלכם ושל הנהג שלנו ותוכלו לזכות בחופשה בארץ או בחו"ל 
ובמגוון פרסים שווים, והנהג יוכל לזכות בתואר "הנהג שלנו 2018".

 הנהג שלנו ריגש גם אתכם? 
ספרו לנו על זה ותוכלו לזכות בחופשה בחו"ל!

בכפוף לתקנון הפעילות

טוב שההגה בידיים של אגד



המסגרת אותה מסגרת
העיצוב אותו עיצוב

המחיר לא אותו מחיר



תודה רבה
לכל אלה

מו בשבילי שהקי
ילדים!  טיפול נמרץ 

 19-20/12 | י"א-י"ב בטבת 

36 שעות של נשמה, אינספור רגעי חיים

תודה
לכעשרים אלף התורמים שיחד נרתמו, תרמו והתרימו למעלה 

מ-14,000,000 ₪
רב חלקכם בהצלת חיים!

*378003-308-7000

לתרומות:

בס"ד



י"ח טבת תעש"ט 26/12/18 בני ברק8 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

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

 בן האדמו"ר קבע מזוזה בפנימייה  
פנחס  בית  ישיבת  בחורי  קיבלו  והתרגשות  בשמחה 
האדמו"ר  מרן  של  בנו  פני  את  בעלזא  מחסידות 
לישיבתם  הבית  חנוכת  את  עמם  לחגוג  בא  אשר 
נורוק בקרית הרצוג. במהלך הביקור הביע  שברחוב 
בן האדמו"ר את התרשמותו מבנין מפואר זה וברכם 

בהצלחה רבה.
הבנין אוכלס לפני כשנתיים ולומדים שם כ150 בחורים 
סיימו  אלו  בימים  לצעירים דחסידי בעלזא,  מישיבה 
את הפנימייה ואת התוספות לבניין וערכו חנוכת בית, 
במעמד השתתפו ונשאו דברים בין היתר ח"כ ישראל 
זייברט  חנוך  הציבור,  לפניות  הוועדה  יו"ר  אייכלר 
מ"מ ראש העיר שאף קיבל תעודת הוקרה על עזרתו 
הרבה, ישראל משה פרידמן חבר הנהלת העיר ונציג 

ת  ל י ה ק
י  ד י ס ח
א  ז ל ע ב
ה  י י ר י ע ב
קיבל  שגם 
ת  ד ו ע ת

הוקרה.

 נלכד גנב סידרתי
דיווחים  מספר  התקבלו  האחרונה  התקופה  במהלך 
סחורה  גונב  אשר  חשוד  אודות  'השומרים'  במוקד 
ו'  שיכון  באזור  הישיבות  לאחת  שמגיעה  סיטונאית 
בעיר. בתחילת השבוע, התקבלה שיחה במוקד הארגון 
מאזרח שמזהה את הגנב הסדרתי כשהוא מבצע גניבה 
נוספת בזמן אמת. מתנדבים שהגיעו במהירות למקום 
הבחינו בחשוד שהחל להימלט מהמקום. לאחר זמן 
קצר, נתפס החשוד כשהוא מתחבא בבית אבות סמוך. 
בנוסף לגניבת הסחורה, חשוד הגנב במספר פריצות 
מתנדבי  באזור.  לאחרונה  שאירעו  צדקה  לקופות 
עד  לחייו   40 כבן   - החשוד  את  עיכבו  'השומרים' 
להגעת צוות השיטור העירוני שהעבירו אותו לתחנת 

המשטרה להמשך חקירה. 

 חיזוק במנין אברכים
גלזר  ליאור  רבי  הגאון  הרב  ימסור  הקרובה  בשבת 
ברק  בבני  ה'  שיכון  שכונת  תושבי  מאות  לבקשת 
שבת  קבלת  בין  ואגדה  תורה  ודברי  חיזוק  שיחת 
לערבית, בבית הכנסת מנין אברכים רחוב צירלסון 29 
בבני ברק. כמו כן נמסר מגבאי בית הכנסת שבמשך 
האזור  לתושבי  פתוחה  דלת  יתקיים  הקרוב  השבוע 
סיעת  לשכת  ע"י  הציבור  לפניות  הקשור  נושא  בכל 

ש"ס המקומית.

 מנוף התמוטט ופצע את הפועל
מתנדבי איחוד הצלה מסניף בני ברק הוזעקו למתחם 
בנית הרכבת הקלה בעקבות דיווח על תאונת עבודה. 
שנפצע  לפועל  ראשוני  טיפול  העניקו  המתנדבים 
כאשר מנוף התמוטט בזירה והוא פונה להמשך טיפול 

בבית החולים.

 נכדת הרב המנוח התחתנה
רב  קורח  עמרם  רבי  הגאון  לבת  החתונה  שמחת 
קהילת 'תורת חיים' בביתר, בן רבה המנוח של העיר, 
שנערכה  בשמחה  ירושלים',  'נוף  באולמי  נערכה 
ציבור,  אישי  הגיעו  הסבא  פטירת  לאחר  חודשיים 
רבנים ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

אלי כהן

לקריאתם  נענו  איש  אלף  מ-20  למעלה 
ופתחו  הדור  וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן  של 
את ליבם למען הקמת מחלקה לטיפול נמרץ 
בבני  הישועה'  'מעיני  הרפואי  במרכז  ילדים 
ברק. התגייסות אדירה של עמך ישראל מכל 
שעות   36 בתום  הביאה  והעדות,  החוגים 

להיקף תרומות של יותר מ-14 מיליון שקל. 
המבצע האדיר נפתח ביום רביעי בשעה 12 
בצהריים אז ניתן האות והמספרים על המסכים 
של חברת צ'רידי – שהובילה את הקמפיין - 
החלו לעלות כשעם ישראל מתגייס ומרים את 
אוישו  עמדות  מאות  נאות.  בתרומות  נדבתו 
בידי מתנדבים בחפ"ק המרכזי שהוקם בבנין 
האשפוז החדש בקרית המרכז הרפואי מעיני 
נציגי  של  חמ"לים  סונפו  לחפ"ק  הישועה'. 
הרף  ללא  בעיר שפעלו  הכנסת  ובתי  קהילות 
כ-1007  פעלו  הכול  בסך  הקמפיין.  להצלחת 

אנשים וקהילות להתרמת עם ישראל. 
האחדות  את  לראות  היה  מרהיב  מחזה 
העדות  מכל  אישים  ע"י  שאויש  בחפ"ק 
גם  וכך  ולהתרים,  לתרום  שהגיעו  והחוגים 
מהרופאים  החל  הרפואי  המרכז  צוות  אנשי 
וכלה בכוח העזר שנרתמו וגייסו את מכריהם 
מיוחד  עידוד  ביקורי  זו.  חשובה  למטרה 
התקיימו ע"י רבנים ואישי ציבור: הגאון רבי 
יצחק זילברשטיין, חבר מועצת גדולי התורה 
ויו״ר וועד ההלכה של המרכז הרפואי, שאף 
נשא דברים בפני מאות המתרימים והטלפנים 
ולהתרים.  להמשיך  אותם  ועודד  אותם  חיזק 
חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני הגיע 
אף הוא בהפתעה מוחלטת לחפ"ק המרכזי, על 
מנת לחזק ולעודד את המוני הפעילים. הגר"ש 
להימנע  היה  יכול  לא  כי  בפניהם  ציין  בעדני 
שבהקמת  הנחיצות  לאורך  לחזקם  מלהגיע 
המחלקה החשובה להצלחת חיי ילדים בעיר. 
וגייס  הון  ואילי  לנדיבי עם  הגר"ש אף טלפן 

אף אותם למען מטרה קדושה זו.  
מועצת  חבר  בחפ"ק  קיים  מיוחד  ביקור 
את  שעודד  יוסף  הגר"ד  התורה  חכמי 
להצלת  הברוכה  פעילותם  על  המתנדבים 
יעקב  הכנסת  חברי  בחפ"ק  סיירו  כן  חיים. 
אברהם  ב"ב  ר"ע  אייכלר,  וישראל  אשר 
רובינשטיין, ראש מועצת רכסים לשעבר יצחק 
באופן  נרתמו  הדגולים  האורחים  ועוד.  רייך 
חברות  הון,  לבעלי  טלפונים  והרימו  אישי 

ונדיבי עם במטרה לגייסם למטרה. 
הקמפיין  של  סיומו  לפני  אחדות  שעות 

גויסו 10 מיליון שקלים שהיו היעד הראשוני. 
פילנתרופ  התגייס  היעד  סכום  התקרב  עם 
מארה״ב מתומכיו של הרב ד"ר משה רוטשילד 
1 מיליון ש״ח  זצ"ל והכריז: "אני תורם כעת 
לטיפול  המחלקה  להרחבת  כמצ׳ינג  נוספים 
זה  החולים.  בית  פיתוח  והמשך  ילדים  נמרץ 
שעת רצון וצריך לעשות הכול כדי להציל את 
בעקבות  החליטו  החולים  בבית  ילדים".  חיי 
הבשורה להמשיך את הקמפיין, והיעד הועלה 
ל- 12 מיליון ש״ח עד חצות הלילה. ואכן, עד 
חצות הלילה עברו גם את היעד השני ובסופו 
שקלים   14,067,595 כאמור  נתרמו  דבר  של 

שנתקבלו מ-19,810 תורמים. 
המונים  פצחו  הגדולה  ההצלחה  לאחר 
המרכזי  בחפ"ק  וצהלה  שמחה  במחול 
בריכוזים  גם  כמו  הישועה'  'מעייני  שברחבת 

חרדיים נוספים. 
ארגוני  ראשי  הביעו  מיוחדת  התרגשות 
ודחקו  שעמדו  אלו  שהיו  וההצלה  הרפואה 
להקים מחלקה לטיפול נמרץ לילדים בעיר בני 
ברק. 140,000 ילדים ותינוקות מרוחקים כ-35 
דקות נסיעה מטיפול נמרץ ילדים הקרוב, ועד 

עתה כבר עלה הדבר בחיי ילדים רבים. 
שלמה  הרב  הישועה'  'מעיני  מנכ"ל 
רוטשילד קיבל את ברכתם של גדולי ישראל 
ואמר כי הציבור הביע אמון ב'מעיני הישועה' 
ואנו נמשיך בעבודת הקודש לפתח את מפעליו 
הקדושים שהוקמו בידי  אביו המייסד הד״ר 
העבודות  כי  אמר  עוד  זצ״ל.  רוטשילד  משה 
להקמת המחלקה יחלו כבר בימים הקרובים. 
בראש המחלקה לטיפול נמרץ לילדים יעמוד 

בישראל  הרופאים  מבכירי  ביבי  חיים  פרופ' 
לטיפול  מחלקה  יוקמו  לכך  בנוסף  בתחום. 
ואשפוז בהפרעות אכילה לבני נוער ו-2 חדרי 

ניתוח חדישים ומצוידים. 
המנכ"ל מסר את תודתו למאות עובדי בית 
וליל,  יומם  כוחם,  בכל  שהתגייסו  החולים 
ישראל.  בית  עמך  מהמוני  תרומות  לגיוס 
נשות  לפורום  מסר  ונרגשת  מיוחדת  תודה 
ציפי  הגב'  בראשה  ולעומדת  הישועה  מעיני 
שהניבה  המיוחדת  התגייסותם  על  רוטלוי, 
למעל ממיליון שקלים בקמפיין הנוכחי. תודה 
ולידיד  גם לחברי הדירקטוריון  מיוחדת מסר 
בית החולים הפילתרופ הרב אייל משיח, על 
חלקו בכל מסע ההתרמה והתגייסותו כמאצ'ר 
תרומות  לגיוס  הפעלתו  ועל  אישי  באופן 
כל  של  מקרוב  האישי  הליווי  ועל  נוספות 

המבצע בחפ"ק המרכזי לאורך כל היממה. 
המונים  לגיוס  הבינלאומית  צ'רידי  בחברת 
מצ'ינג שליוותה את כל הקמפיין אמרו בתום 
במספר  חדש  עולמי  שיא  זהו  כי  המבצע 
מ-20  למעלה  על  העומד  בקמפיין  התורמים 
הישועה  במעיני  אלף. 
התרומות  כי  מציינים 
לזרום  ממשיכות 
למוקד  הפסקה  ללא 
 03-308-700( הטלפוני 
ובעמדות   )3780  * או 
מאנשים  הכנסת  בבתי 
חלק  לקחת  המבקשים 

ב'הצלת חיים'

הצלחה אדירה למבצע 'גיוס ההמונים' – 'מצ'ינג' לטובת הקמת מחלקה לטיפול נמרץ ילדים ומחלקות נוספות 
במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' • למעלה מ-14 מיליון שקל גויסו תוך 36 שעות ע"י כ-20,000 תורמים • חברת 
למוקד  לזרום  ממשיכות  התרומות   • בקמפיין"  התורמים  במספר  חדש  עולמי  שיא  "זהו  הבינלאומית:  צ'רידי 
הטלפוני ובעמדות בבתי הכנסת • מנכ"ל המרכז הרפואי: "העבודות להקמת המחלקה לטיפול נמרץ יחלו כבר 

בימים הקרובים ובראש המחלקה יעמוד אחד מבכירי המומחים בישראל בתחום" 

למעלה מ-14 מיליון שקל בתוך 36 שעות
הישג נדיר: 
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בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

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

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

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

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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מבצע נרחב ללכידת 
תרנגולות משוטטות
מטרד הקרקורים הופסק: השירות הווטרינרי, השיטור והפיקוח העירוני 
לכדו והחרימו עופות ותרנגולות והעבירו אותם לאזור מחיה אחר   

הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בת"א על ידי מפלגות האופוזיציה 
כל  את  העניק  רובינשטיין  אברהם  העיר  ראש  הטענה:   • העירייה  נגד 
הוועדות החשובות ליו"ר 'הן' ניר אריאל, והותיר ליתר חברי האופוזיציה 

את הועדות השוליות

עוזי ברק

משוטטות  תרנגולות  ללכידת  נרחב  מבצע 
ע"י  אלו  בימים  מתבצע  בבני-ברק,  ועפות 
בני-ברק  עיריות  של  הווטרינרי  השירות 
וגבעתיים והשיטור העירוני המשותף לעירייה 

ולמשטרת מרחב דן.
ההחלטה לפתוח במבצע גדול באזורים שונים 
אברהם  הרב  עם  בתיאום  התקבלה,  בעיר 
רובינשטיין, ראש העיר, בעקבות סיורים של 
כנגד  תושבים  של  ופניות  ופקחים  שוטרים 
שוטטות תרנגולות בחוצות הגורמות לרעשים 

ולהפרעות לאוכלוסייה.
משה  ישראל  הרב  עם  סוכם  זה,  לצורך 
איגוד  ויו"ר  העירייה  הנהלת  חבר  פרידמן, 
בני-ברק-גבעתיים  וטרינרי  לשירות  ערים 
הוטרינרי  הרופא  רפאלוביץ,  משה  וד"ר 
המחוזי לצאת לפעילות עם השיטור העירוני, 
שבהנהלת מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה 
ופיקוח של העירייה ללכידת התרנגולות ורק 

בפיקוח מקצועי.
באמצעות  תתבצע  התרנגולים  של  הלכידה 
מלכודת ייעודית לתפיסת עופות, ובכך למנוע 
שניתן,  כמה  עד  ולמזער,  פיזית  פגיעה  כל 
תפיסת  לאחר  לבעלי-החיים.  הסטרס  את 
אחר,  מחיה  לאזור  מועברים  הם  התרנגולים 
מחוץ לעיר. בדרך זו, הובהר חד משמעית ע"י 
אנשי המקצוע, כי אף בעל חיים לא יומת, ואלו 
הזקוקים לטיפול רפואי, כתוצאה מתחלואה, 
באופן  לכידה  לאפשר  כדי  לבדיקה.  יועברו 
בטוח, מועברים התרנגולים במספרים קטנים, 

ומשום כך, המבצע יימשך לאורך תקופה.
התושבים,  לב  תשומת  את  מפנה  העירייה 
והמפריע  הרעשני  התרנגולים  מטרד  כי 
תרנגולים  שחרור  עקב  נוצר  לאוכלוסייה 
תיאום.  ובלא  פיקוח  בלא  לרחובות  מהבתים 
להקפיד  כנף  בעלי  ממחזיקי  דורש  גם  החוק 
על החזקתם בהיתר וכשהם מחוסנים ומניעת 

יציאתם למרחב הציבורי.
בלתי  החזקה  או  השוטטות,  מניעת  לצורך 
השיטור  ע"י  האכיפה  תוגברה  חוקית, 
להפקדה  סיורים  מתבצעים  וכמו"כ  העירוני, 
על שמירת סביבה נקיה מפסולת, כדי למנוע 
במקום.  נוספים  עופות  של  ומעברם  חזרתם 
במסגרת הפעילות העירונית נקבע ע"י גב' ח. 
יוכל  כץ, מנהלת המוקד העירוני, כי הציבור 
שמספרו  למוקד  בתחום  שאלה  בכל  לפנות 

."106"

אריאל קיבל את כל 
הוועדות החשובות

עוזי ברק

שקטים  ימים  שראתה  ברק  בני  העיר  מועצת 
אותם  תראה  לא  כבר  כנראה  יותר,  ושלווים 
ישיבות  העיר  מועצת  של  כינונה  מאז  שוב, 
המועצה הפכו לסוערות ותוססות יותר כאשר 

אחת מהן אף התפוצצה והתפזרה.
האופוזיציה  סיעות  כאמור  הן  לכך  הסיבה 
'עץ' עם שלשה  שנותרו מאחור, הכוללת את 
'הן' והליכוד עם מנדט לכל  מנדטים, מפלגת 

אחד. 
עם זאת, נראה שיש מי שגם בסיטואציה הזו, 
למקסם  מצליח   – הקואליציה  לספסלי  מחוץ 
את יכולותיו, מדובר בניר אריאל, יו"ר מפלגת 
ועדות  נכבד של  'הן' שמקבל חברות במספר 
חשובות, חברות בחברה הכלכלית של העיר, 
בניהול  ומשמעותי  חשוב  הכי  הגוף  שזהו 
וכן  ובנייה,  תכנון  ועדת  חבר  העיר,  תקציבי 
בועדה  חברות  וגם  רווחה,  בוועדת  חברות 
משלשה  המורכבת  ועדה  בכירים,  למינויים 

מ"מ  רובינשטיין,  העיר  ראש  בלבד,  חברים 
ראש העיר חנוך זייברט, וכאמור יו"ר 'הן'.

מידע שהגיע לקו עיתונות חושף, כי בימים אלו 
הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בת"א על 
ידי מפלגות האופוזיציה נגד העירייה, בטענה 
כי ראש העיר אברהם רובינשטיין, העניק את 
כל הוועדות החשובות ליו"ר 'הן' ניר אריאל, 
הועדות  את  האופוזיציה  חברי  ליתר  והותיר 

השוליות. 
צו  לקבל  המגישים  ביקשו  התביעה  בכתב 
העירייה  של  סמכויותיה  את  להשעות  ביניים 
היות  בעתירה,  לדיון  עד  אלו  בימים  לפעול 
ארך  הקודמת,  בקדנציה  שהיה  דומה  שדיון 
המשפט  בית  לפסיקת  עד   )!( שנים  שלוש 
שעבר  בשבוע  המשפט  בית  למעשה  בעניין. 
דחה את הבקשה הנוכחית על צו הביניים, מה 
לפי  פעילותה  את  תמשיך  שהעירייה  שאומר 
החלוקה הנוכחית עד לדיונים בבית המשפט, 

ופסיקתו.

תביעה נגד העירייה: 

לתאום: 050-8806545

ה 
מנ
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ל 
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*

משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!



*ההשתתפות והזכייה מותרת למשתתפים מעשנים מעל גיל 18. הפעילות תתקיים עד לתאריך כ״ג באדר )28.2.19( או עד גמר המלאי .

חבר הודיע לכם שהוא התארס? החגיגות רק מתחילות...

 ROYAL ותוכלו לזכות במארז
משמח שיסדר לכם את הסנטוחה!

התקשרו לטלמסר
03-3739000

ספרו לנו מה מיוחד 
בחתן שלכם

השתתפו בפעילות החתנים של רויאל!

בכל שבוע 
10 זוכים!



י"ח טבת תעש"ט 121226/12/18 בני ברק

נס ההצלה של 
הגר"ש בן שמעון

ש״ס  יו״ר  בין  מרגש  מפגש  נערך  המוצלחת,  מההחייאה  שהתעורר  לאחר 
השר דרעי לגאב״ד הגר״ש בן שמעון בבית החולים תל השומר • ״שהחיינו 

וקיימנו, אי אפשר להאמין, זה ממש נס"
שירות משפטי חדש וחינמי בשי"ל בשלל נושאים נדל"ן, נזיקין, ביטוח לאומי, 

מקרקעין, משפחה, צרכנות, הוצאה לפועל, צוואות וירושות, תעבורה ועוד

מאת: עוזי ברק

הכרתו  את  שאיבד  שמעון  בן  הגר"ש  הגאב"ד 
מדרשו  מבית  מוצלחת  החייאה  לאחר  ופונה 
בבית  התעורר  האחרונה,  השבת  של  בעיצומה 
שעבר  לאחר  השומר  בתל  'שיבא'  החולים 

אירוע לבבי וצנתור.
דבריהם  ולפי  מאוד  קשה  היה  הרב  של  מצבו 
התפילות  בזכות  לנס  זכה  הרב  הרופאים  של 
הרב  של  לרפואתו  והתפלל  ערך  שהציבור 

שלמה ידידה בן יפה.
מש"ס,  שמעון  בן  גדליהו  ב"ב  סגר"ע  נאמנו, 
נס.  שזה  מלא  בפה  אומרים  "הרופאים  מספר: 
את  לרב  להוסיף  הורה  שלום  חכם  מרן  גיסו 

השם יחיאל כשהמצב היה קשה".
לביקור  השבוע  הגיע  דרעי  השר  ש״ס  יו״ר 
חולים אצל הגר״ש בן שמעון המתאושש בבית 
החולים  בית  מנהל  התלווה  לביקור  החולים. 
השיקומי וסגר״ע גדליהו בן שמעון. ״שהחיינו 
דרעי  השר  אמר  הזה״,  לזמן  והגיענו  וקיימנו 
כשנכנס לחדרו של הגר״ש, ״לשמוע את כבודו 
זה ממש בבחינת נס. צריכים להודות לקב״ה על 
החסד הגדול״. הרבנית שהייתה במקום אמרה 
על  לתודה׳  ׳מזמור  כעת  לומר  צריכים  ״כולנו 

הצלתו המופלאה של הרב״.
בימים האחרונים ביקרו בחדרו של הרב גם נציג 
מתנדבי 'איחוד הצלה' הרב מרדכי ברזילי אשר 
משפחתו  ובשם  הרב  בשם  להודות  התבקש 

לתורני השבת של איחוד הצלה ולצוות אמבולנס 
שבת אשר הגיעו מיד עם קבלת המקרה והחלו 

בפעולות החייאה שב"ה הניבו את הנס הגדול.
לשר  הודו  משפחתו  ובני  שמעון  בן  הגר״ש 
היומיומית  והדאגה  הרבה  המסירות  על  דרעי 
הצמוד  הרפואי  הייעוץ  דרך  האשפוז  מיום 
ועד לרפואתו המופלאה. השר דרעי שוחח עם 
להחלמתו  השיקום  דרכי  על  הרפואי  הצוות 

המלאה של הרב.

הושק סמ"ל – 
סיוע משפטי לתושבים

מאת: עוזי ברק

שירות חדשני - סיוע משפטי לתושבים, מופעל 
באחרונה במסגרת שי"ל- שירות ייעוץ לאזרח, 
המשותף לאגף לשירותים חברתיים של עיריית 
מהפעילות  כחלק  הרווחה,  ולמשרד  ברק  בני 

הענפה לרווחת הציבור שבמסגרת השי"ל.
חינם  לאזרח  יעוץ  שירות   - השי"ל  שירות 
ובסודיות, הפועל בבני-ברק מעל שלושים שנים 
מקצועיים,  מתנדבים  עשרות  מונה  ברציפות, 
ובהם עו"ד, רו"ח, יועצי מס ועוד, מומחים כל 
אחד בתחומו,  והוא מופעל בשלושה מרכזים: 
שניים- במרכז העיר  ברחוב דוד המלך 10 )סגור, 
 89 עקיבא  רבי  וברחוב  זמנית, בשל שיפוצים( 
ואחד- בשכונת פרדס כ"ץ, רחוב אברבנאל 60. 
הרחבת השירותים בשי"ל הינה חלק מפעילותו 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  הנרחבת 

העיר לפיתוח ולשדרוג השירותים לתושב.
משפטי  ייעוץ  מלבד  כולל,  בשי"ל  הייעוץ 
וכללי, גם נושאים בלעדיים כייעוץ ע"י כלכלן 
טרום  וביקורת  נדל"ן  בנושא  מקרקעין  ושמאי 
רכישת דירות ונכסים. נושאים נוספים הם ייעוץ 
בתחומים  מעולים  עו"ד  ע"י  ראשוני  משפטי 
משפחה,  מקרקעין,  לאומי,  ביטוח  כנזיקין, 
וירושות,  צוואות  לפועל,  הוצאה  צרכנות, 
שכר  חשבי  ע"י  ייעוץ  כמו"כ  ועוד.  תעבורה 
ניצולי  לזכויות  ייעוץ  עבודה,  לדיני  מומחים 

שואה, תרגום מגרמנית ומפולנית, ביטוח לאומי 
נותנים מענה לכל שכבות  ועוד. מתנדבי שי"ל 
התקווה  הם  רבים  ובמקרים  האוכלוסייה, 
לבעיות הביורוקרטיות שתושבים נתקלים בהן. 
הצוות אמין עם סבלנות רבה, אוזן קשבת ולב 

פתוח.
כעו"ד,  ניסיונם  מלבד  שי"ל,  מתנדבי  כל 
מומחים ליחסי עבודה או צרכנות ועוד, עוברים 
הכשרה והשתלמויות בנושאים מגוונים לשיפור 
כקליטת  בתחומים  בעיות  ולפיתרון  המיומנות 
מודל  פועל  גם  בשי"ל  רווחה.  ושירותי  עלייה 

של גישור קהילתי, ככלי ליישור הדורים.
יחיאל  מר  בהנהלת  המקומי,  "שי"ל"  לצוות 
חברתיים  לשירותים  העירוני  ולאגף  וקנין, 
רה"ע  סגן  מנדל,  יהושע  הרב  שבראשות 
מכתבי  מגיעים  מויאל,  ארלט  עו"ס  ובהנהלת 
האדיבות  השירות,  היחס,  בעבור  רבים  תודה 
והייעוץ,  הנושאים  במכלול  ההולם  והטיפול 
ובין היתר, הגיע גם מכתב של פונה על טיפול 
כותב,  כשהוא  צרכנית,  בעיית  להסדרת  מסור 
גופים  בין  התרוצץ  הוא  שרבות  היתר,  בין 
ללא  אך  הבעיה,  עם  להתמודד  כדי  שונים, 
הוא  שי"ל  לאנשי  בפנייתו  ואילו  התקדמות, 
שהביאו  רוח,  ואורך  אדיבות  מקצועיות,  גילה 
ביותר  היעיל  באופן  פתרונה  על  הבעיה  את 

והנכון ביותר.

חדש
באשפר

חדש
באשפרבאשפר

מהיום ניתן להשיג 
טרי וקפוא גם בכשרויות:

בני ברק: שלמה המלך 17

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
טל: 03-6718300

2990
לק"ג

כרעיים/חזה/
ירכיים טרי

2290

קרטון עוף
טרי
לק"ג

לכולי עלמא מגיע להנות משירות הקצבים המומחים של אשפר

2590

קרטון מפורק
טרילשניצל

כ-8-10 
לק"געופות

חדש!

 |  
N

G

קורס איור
מקצועי מורחב

אם חלמתם להפוך רגשות ורגעים קטנים לאיורים חלומיים, בואו 
לאייר לעצמכם קריירה מגוונת ומקצועית: איור ספרי ילדים 
ומבוגרים, קריקטורות, קומיקס, איורים לעיתונות ולפרסום ועוד

| המון כלים |
איורים בטכניקות מסורתיות ועיפרון, ובתוכנות

מנגה סטודיו, פוטושופ, אילוסטרייטור ועוד

| המון אימון |
הרבה יותר שעות תרגול שיכשירו אתכם לבצע 
כל עבודה - מאיור בודד ועד פרויקטים גדולים

הצטרפו למאות הבוגרים המצליחים של הקורס!
ההרשמה לקבוצות נשים וגברים | החל מגיל 18

נגיעת מכחול מציורי בוגרים: הודיה צדוק, יניב גולשטיין, מירי בוטרמן, אורי לוי, אושרית חן, שולמית 
באואר, אסתי זיכל, רותם הלוי חדד, הודית רחל זר, רחל זרביב, רחלי רוזנפלד, אסתי פריזנט, בתיה גישייד

     צבע  המוןהוספנו

מלגות
לזכאים

עיצוב גרפי ותקשורת חזותית | עיצוב ובניית ממשקים | פיתוח ממשקים | עימוד מקצועי
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

מתנה! לוח גרפי
לאיור ממוחשב
לנרשמים ביום הייעוץ

*עד גמר המלאי - התמונה להמחשה בלבד



רגע לפני שאתם ממשיכים לכתבה הבאה 
בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם

עם נסקפה טייסטרס צ'ויס 
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מאת: עוזי ברק

פיקוד העורף מכין את האוכלוסייה בשגרה לזמן 
האזרחי.  המרחב  להכנת  ממטרותיו  כחלק  חירום, 
מסע  חמישי  ביום  לסיומו  יגיע  זה  ממאמץ  כחלק 
לחברה  העורף  בפיקוד  דן  מחוז  של  ההסברה 

החרדית.
המסע התחיל בתחילת השבוע ומתאפיין בתוכן 
ייחודי וייעודי אשר מותאם למגזר החרדי ברשויות 
דן.  מחוז  בגזרת  החרדיות  ובשכונות  המקומיות 
ברק,  בני  עיריית  עם  פעולה  בשיתוף  תוכנן  המסע 
יחד עם משטרת ישראל וארגוני המתנדבים. מטרתו 
החרדית  החברה  בקרב  המודעות  העלאת  היא 
מידע  קבלת  וערוצי  התגוננות  הנחיות  לנגישות, 

בחירום להתמודדות נכונה והצלת חיים.
מחוז דן של פיקוד העורף מחולק למספר נפות, 
מספר  בתוכו  הכולל  שטח  תא  על  אחראית  הנפה 
לחירום  מוכנותם  ועל  ומועצות  ערים  רשויות, 
גנים  נפת  תחת  בחירום,  הרשות  והכוונת  בשגרה 
עורכת  זה,  ממאמץ  כחלק  ברק.  בני  העיר  נמצאת 
את  לבחון  במטרה  ותרגילים  אימונים  הנפה 
עם  הפעולה  ושיתוף  הניתן  המענה  התרחישים, 

ארגוני החירום השונים והרשויות המקומיות.
האוכלוסייה  של  הכנה  מאפשר  בשגרה  "תרגול 
וידע  כלים  הקניית  באמצעות  חירום  למצבי 
נפת  מפקד  מסביר  אלו".  מצבים  עם  להתמודדות 

גנים במחוז דן, אל"ם במיל' חזקיהו )חזי( זכריה.
גנים  נפת  אימון  מתקיים  ההסברה  מסע  במהלך 
תשמע  במסגרתו  צופרים  ניסוי  יערך  ובמהלכו 
אזעקה עולה ויורדת בשעה 10:05 במרחב גוש דן 
כשירות  על  שמירה  הכוחות,  את  לתרגל  במטרה 

הצופרים ותרגול האוכלוסייה לשעת חירום.
אנו  לחירום  האזרחי  המרחב  מהכנת  "כחלק 
עורכים את ניסויי ההתרעה במקומות שונים ברחבי 
הארץ על מנת לתרגל את האזרחים למצבי החירום 
ראינו  בהם  העבר  מאירועי  למודים  אנו  השונים. 
פיקוד  להנחיות  והישמעות  נכונה  אזרחות  כיצד 
העורף מצילות חיים וכי ישנה חשיבות רבה להכנת 
המרחב האזרחי. מצבי חירום יכולים לפקוד אותנו 

במפתיע לכן חשוב שהציבור יהיה מוכן מראש".
כחלק ממסע ההסברה נערכו הדרכות בבתי ספר 
ידי מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום  על  שהועברו 
פיקוד העורף לתלמידי  אשר מעבירים את הנחיות 

בכיתות, מבוגרים ומפעלים חיוניים.
בחברה  להדרכות  המיועד  נוסף  מערך  קיים 
אשר  דתיים  חיילים  כתום,  צוהר  מערך   - החרדית 
מוכשרים להעביר הנחיות לחברה החרדית בצורה 

מותאמת.
ממגזרים  מורכבת  ישראל  מדינת  "אוכלוסיית 
מתאים  כן,  על  שונות.  ושפות  תרבויות  שונים, 
פיקוד העורף את ההנחיות, ערוצי קבלת ההנחיות 
והמענה הניתן לאזרח ככל שניתן. הפיקוד העושה 
הנחיות  התאמת  מותאמות,  הדרכות  ידי  על  זאת 
לכלל הקהלים, מענה במגוון שפות במוקד המידע 

של פיקוד העורף ובעוד מגוון דרכים שונים."
בעל  "ניסים  הדמות,  מובילה  הנוכחי  המסע  את 
הנס", בדומה למשפחת פיקוד העורף אשר מובילה 
ניסים  העורף  פיקוד  של  השנתי  הקמפיין  את 
מוביל את מסע ההסברה הנוכחי. ניסים הוא דמות 
המותאמת לחברה החרדית, כמו כן לכל אוכלוסייה 
דמות המונגשת אליה. בנוסף להדרכות בבתי הספר 
מיוחדים,  מוסדות  בסמינרים,  הדרכות  התקיימו 

במפעלים חיוניים והדרכות לרכזי בטחון.
יעברו  אשר  התלמידים  כי  היא  היסוד  "הנחת 
את  וילמדו  ישתפו  העורף  פיקוד  הדרכת  את 
יעד רחבים  נוכל להגיע לקהלי  ובכך  משפחותיהם 
יותר." מוסיף אל"ם זכריה "עכשיו, בזמן שגרה זהו 
הזמן להיערך, כאזרחים יש לנו את היכולת לשפר 
את מוכנותנו ואת האופן שבו נפעל וכך נוכל להציל 

חיים״.

פיקוד העורף ערך הבוקר תרגיל בבני ברק, במטרה לשמור על כשירות הצופרים ותרגול האוכלוסייה לשעת 
• "אנו למודים מאירועי העבר בהם ראינו כיצד אזרחות נכונה והישמעות להנחיות פיקוד העורף  חירום 

מצילות חיים"

אזעקה הבוקר: מוכנים בשגרה - מוגנים בעורף

ימים אחרונים
לחיסול הגדול!

מאות דגמי מקררים, מקפיאים, תנורים, מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מזגנים, כיריים, 
שואבי אבק, ועוד עשרות מוצרי חשמל קטנים במחירים אפסיים! כל הקודם זוכה!

ההנחות תקפות בכל סניפי רשת 'שיא החשמל והמיזוג'!

תשלומים
36

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

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

עודפי מלאי ותצוגות



v
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ומה איתך, יש לך בן אדם בבנק?

לא? פשוט תעבור!

במזרחי טפחות הבנקאי שלי

תמיד יודע להציע 
את מה שהכי משתלם 

ומתאים לעסק שלי
שמעון כהן, בעל חנות 'צעצועינו'

סניף כהנמן, בני ברק



שיפור השירות - מה חדש בדרך שלכם

התחבורה הציבורית מתקדמת אליך
החל ב

4.1.19

שיפורים ושינויים במערך האוטובוסים בגוש דן
נוסעים יקרים, זה קורה!

יותר קווים לרכבת ולאזורי התעסוקה
יותר אוטובוסים במסלולים ישירים עבור הסטודנטים 

ושירות יעיל, נוח וחכם הרבה יותר, במטרופולין תלֿ אביב.

13

בי"ח וולפסון - מסוף האונ׳
דרך שד׳ ירושלים ובן יהודה

ישיר לאוניברסיטה

15

בית בארבור - מסוף וולפסון
דרך שכונת התקווה,

רכבת ההגנה, שפירא,
קריית שלום, נווה עופר ויפו

חדש!

6

עתידים -
רכבת האוניברסיטה

שינוי מסלול ותגבור

12

קריית חינוך - עתידים
דרך רכבת האוניברסיטה

חדש!

20

פתח תקווה - אזורי חן
דרך עתידים והאוניברסיטה 

חדש!

54

כרמלית - עתידים
דרך כיכר השעון ביפו, פלורנטין,

רכבת ההגנה, יגאל אלון

שינוי מסלול ותגבור

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

עתידים, צהלה

חדש!

22

כרמלית - עתידים
דרך דיזנגוף, הדר יוסף, ישגב,

נווה שרת

ישיר ומתוגבר

28

כרמלית - קריית שאול
דרך שכונת המשתלה

מתוגברחדש!

46

רכבת מרכז - בת ים
דרך יגאל אלון,

רכבת ההגנה, יפו

שירות פנימי בתלֿ אביב - יפו

קניון איילון ומגדלי ב.ס.ר

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

אבא הילל, צהלה

חדש!

32

רמת גן - עתידים
דרך רח' הירדן, הרא"ה

חדש וישיר

52

ת. מרכזית תלֿ אביב - עתידים
דרך יד אליהו, גבעתיים,

מרכז רמת גן

ישיר יותר

מתוגבר

238

הדר גנים )פ״ת( - כרמלית
דרך הדר המושבות, הבורסה, 
מרכז עזריאלי, דיזנגוף סנטר

מתוגבר

128

כרמלית - א.ת סגולה )פ"ת(
דרך דיזנגוף, הבורסה,

אבא הילל, א.ת. קריית אריה

54

כרמלית - עתידים
דרך יגאל אלון, מרכז ר״ג

חדש ומתוגבר

עתידים ורמת החייל

17

עתידים - גבעת שמואל
דרך בני ברק

מתוגבר

12

קריית חינוך - עתידים
דרך רכבת האוניברסיטה

חדש!

20

פתח תקווה - אזורי חן
דרך בי״ח בילינסון, עתידים, 

האוניברסיטה

חדש וישיר

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

אבא הילל

חדש!

32

רמת גן - עתידים
דרך רח' הירדן, הרא"ה

חדש וישיר

52

ת. מרכזית תלֿ אביב - עתידים
דרך יד אליהו, גבעתיים

ומרכז רמת גן

ישיר יותר

54

כרמלית - עתידים
דרך יגאל אלון, מרכז גבעתיים

ומרכז רמת גן

שינוי מסלול ותגבור

122

כרמלית - עתידים
ישיר מדיזנגוף

מתוגבר

266

פתח תקווה - עתידים
דרך רח' ההסתדרות,
רכבת קריית אריה

מתוגבר

524

רעננה - ת. מרכזית תלֿ אביב
דרך הרצליה

ישיר יותר

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור

למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים במטרופולין תלֿ אביב - סרקו את הקוד

trans-reform.org.il 8787*כל השיפורים והשינויים באתר

רכבת השלום ויגאל אלון

62

רדינג - אלוף שדה )רמת גן(
דרך דיזנגוף, רכבת השלום,

מרכז גבעתיים

חדש!

פתח תקווה - ת. מרכזית תלֿ אביב
דרך אונ' בר אילן, דרך השלום, 

רכבת השלום, שד' רוטשילד

מתוגבר

64239

רדינג - הטייסים
דרך דיזנגוף, רכבת השלום,

יגאל אלון

מתוגבר

256

גני תקווה - רדינג
דרך רכבת השלום, אבן גבירול

חדש!

23

כרמלית - עמידר )רמת גן( 
דרך אלנבי, רכבת השלום,

גבעתיים, נווה יהושע

שינוי מסלול ותגבור

36

מסוף האוניברסיטה - אור יהודה
דרך אבן גבירול ורכבת השלום

חדש!

54

כרמלית - עתידים
דרך כיכר השעון ביפו, פלורנטין,

רכבת ההגנה, יגאל אלון

שינוי מסלול ותגבור

46

מסוף 2000 - בית עלמין בת ים
דרך יפו, רכבת ההגנה,

יגאל אלון

מתוגבר

7

רכבת האונ׳ - רכבת וולפסון
דרך רמת אביב, ביה"ח איכילוב, 

שכונת התקווה

מתוגבר



שיפור השירות - מה חדש בדרך שלכם

התחבורה הציבורית מתקדמת אליך
החל ב

4.1.19

שיפורים ושינויים במערך האוטובוסים בגוש דן
נוסעים יקרים, זה קורה!

יותר קווים לרכבת ולאזורי התעסוקה
יותר אוטובוסים במסלולים ישירים עבור הסטודנטים 

ושירות יעיל, נוח וחכם הרבה יותר, במטרופולין תלֿ אביב.

13

בי"ח וולפסון - מסוף האונ׳
דרך שד׳ ירושלים ובן יהודה

ישיר לאוניברסיטה

15

בית בארבור - מסוף וולפסון
דרך שכונת התקווה,

רכבת ההגנה, שפירא,
קריית שלום, נווה עופר ויפו

חדש!

6

עתידים -
רכבת האוניברסיטה

שינוי מסלול ותגבור

12

קריית חינוך - עתידים
דרך רכבת האוניברסיטה

חדש!

20

פתח תקווה - אזורי חן
דרך עתידים והאוניברסיטה 

חדש!

54

כרמלית - עתידים
דרך כיכר השעון ביפו, פלורנטין,

רכבת ההגנה, יגאל אלון

שינוי מסלול ותגבור

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

עתידים, צהלה

חדש!

22

כרמלית - עתידים
דרך דיזנגוף, הדר יוסף, ישגב,

נווה שרת

ישיר ומתוגבר

28

כרמלית - קריית שאול
דרך שכונת המשתלה

מתוגברחדש!

46

רכבת מרכז - בת ים
דרך יגאל אלון,

רכבת ההגנה, יפו

שירות פנימי בתלֿ אביב - יפו

קניון איילון ומגדלי ב.ס.ר

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

אבא הילל, צהלה

חדש!

32

רמת גן - עתידים
דרך רח' הירדן, הרא"ה

חדש וישיר

52

ת. מרכזית תלֿ אביב - עתידים
דרך יד אליהו, גבעתיים,

מרכז רמת גן

ישיר יותר

מתוגבר

238

הדר גנים )פ״ת( - כרמלית
דרך הדר המושבות, הבורסה, 
מרכז עזריאלי, דיזנגוף סנטר

מתוגבר

128

כרמלית - א.ת סגולה )פ"ת(
דרך דיזנגוף, הבורסה,

אבא הילל, א.ת. קריית אריה

54

כרמלית - עתידים
דרך יגאל אלון, מרכז ר״ג

חדש ומתוגבר

עתידים ורמת החייל

17

עתידים - גבעת שמואל
דרך בני ברק

מתוגבר

12

קריית חינוך - עתידים
דרך רכבת האוניברסיטה

חדש!

20

פתח תקווה - אזורי חן
דרך בי״ח בילינסון, עתידים, 

האוניברסיטה

חדש וישיר

21

ת. מרכזית תלֿ אביב - רמת השרון
דרך אבן גבירול, הבורסה,

אבא הילל

חדש!

32

רמת גן - עתידים
דרך רח' הירדן, הרא"ה

חדש וישיר

52

ת. מרכזית תלֿ אביב - עתידים
דרך יד אליהו, גבעתיים

ומרכז רמת גן

ישיר יותר

54

כרמלית - עתידים
דרך יגאל אלון, מרכז גבעתיים

ומרכז רמת גן

שינוי מסלול ותגבור

122

כרמלית - עתידים
ישיר מדיזנגוף

מתוגבר

266

פתח תקווה - עתידים
דרך רח' ההסתדרות,
רכבת קריית אריה

מתוגבר

524

רעננה - ת. מרכזית תלֿ אביב
דרך הרצליה

ישיר יותר

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור

למידע מפורט אודות כלל השינויים והשיפורים במטרופולין תלֿ אביב - סרקו את הקוד
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מרכז גבעתיים

חדש!

פתח תקווה - ת. מרכזית תלֿ אביב
דרך אונ' בר אילן, דרך השלום, 
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מתוגבר
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דרך כיכר השעון ביפו, פלורנטין,
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שכונת התקווה

מתוגבר
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בהשתתפות אלפים: 
ספר תורה לזכר מרן זצ"ל

מעמד רב רושם בהכנסת ספר תורה לעילוי נשמת מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל לישיבת "בית 
ברק, אליהו • התהלוכה יצאה מביתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור בני  העיר  תושבי  אינם  "החללים  העירייה:  דובר 

ואנדרטה  הנופלים  כלל  לזכר  רחובות  שני  ישנם  בעיר 
למאות מהתושבים"

מאת: עוזי ברק

במעמד אדיר לכבודה של תורה הוכנס השבוע ספר תורה 
מרן  ידי  על  נוסדה  אשר  אליהו"  "בית  לצעירים  לישיבה 
הגר''ר  בראשות  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
כהן, ואשר צועדת החל מהקמתה לאורו ובהכוונתו המלאה 
של מרן ראש הישיבה זצ"ל בכל ענין וענין, ובהוראתו אף 

עברה לפני שנים ספורות ממושב אחיעזר לבני ברק. 
עם כלות י"ב חודש מהסתלקות מרן, הונצח שמו הטהור 
יורק,  מניו  תחי'  דבורה שהנז  הגב'  תרומת  התורה  בספר 
אשר הוכנס במוצאי צום עשרה בטבת, בהשתתפות גדולי 
התורה, רבנים ואישי ציבור, והמוני מוקירי התורה בעיר. 
מרן  בני  פוברסקי,  הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  בראשם 
כהן,  הגרי''ש  שטיינמן,  משה  ורבי  שרגא  רבי  הגאונים 
רבי  הגאון  ה'  שיכון  של  רבה  חמד,  ר''י  דרורי  הגר"מ 
מרן  של  החברותא  שניידר  הגרמ''י  זילברברג,  מרדכי  
זצ"ל, ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין וסגנו 

הרב מנחם שפירא.
נשיא  כאשר  התהלוכה  לאורך  נרשמו  נדירים  רגעים 

הישיבה הגה"צ רבי מרדכי אדר"ת שהגיע לארץ במיוחד 
לרגל האירוע ונודע כמי שהרבה נושעו מברכותיו ותפילתו, 
אשר דבק קרוב לשעתיים בספר התורה מהרגע שהסתיימה 
כתיבת האותיות ועד להכנסה לארון הקודש, כאשר הרב 
גלאי רוקד מולו ומידי פעם מנשק את ספר התורה במשך 

דקות ארוכות. 

האם חללי הגדוד 
החרדי יונצחו בעיר?

מאת: עוזי ברק

המועצה  חבר  של  דרישתו  בעקבות 
בב"ב  הליכוד  מסיעת  וידר  יעקב 
להעלות לסדר היום הצבעה במועצת 
העיר בני ברק, על הנצחת חללי הגדוד 
החרדי בצה"ל - סמ"ר יובל מור יוסף 

הי"ד ורב"ט יוסף )יוסי( כהן הי"ד.
הגיב דובר עיריית בני ברק ר' אברהם 
חיילי  של  זכרם  "הנצחת  טננבוים: 
צה"ל הי"ד, שנפלו באחת מהמערכות, 
או נרצחו בידי טרוריסטים חסרי צלם 
וחיונית,  ברוכה  פעולה  היא  אנוש, 
בבני  רחובות  שני  ישנם  זה  ולצורך 
ישראל"  ו"גיבורי  "הלוחמים"  ברק, 
קיימת  וכמו"כ  על-שמם,  שנקבעו 
שבה  מימון  רחוב  במעלה  אנדרטה 
נחרטו שמותיהם של כ-400 תושבים 

שנהרגו בקרבות שונים".
הדובר הוסיף, כי בכל המקומות בארץ 
אין רחובות הנקראים בנפרד על שמם 
ערים  אותן  תושבי  החיילים  כל  של 
במתקפות  או  במלחמות  שנרצחו 
או  מאות  נפלו  בה  בעיר  שכן  טרור, 
אלפי חיילים לא ניתן לקרוא רחוב על 
הי"ד,  מהנרצחים  אחד  כל  של  שמו 
או  אנדרטאות  זה  לצורך  ישנם  אלא 
אתרי הנצחה כלליים, וכך גם בבני ברק 

ישנם שני רחובות לזכר כלל הנופלים 
ואנדרטה למאות מהתושבים.

חיילים  בכ-400  מדובר  לכך,  בנוסף 
היותם  בעת  משמרתם  על  שנפלו 
החיילים  שני  ואילו  העיר,  תושבי 
מועצת  חבר  של  בהצעתו  שהוזכרו 
העיריה, אחד מהם מעולם לא התגורר 
תושב  בעבר  היה  ואחד  ברק,  בבני 
רשום  הוא  נפילתו  בעת  ואילו  העיר 

כתושב העיר בית שמש.
"משום כך, ברור שאין מקום להנציח 
שמם של חיילים שאינם תושבי העיר, 
בעת  שנפלו  חיילים  מאות  כאשר 
היותם תושביה לא מונצחים כל אחד 
בנפרד, וכבערים אחרות, אלא כללית 
בשני רחובות ובאנדרטת זיכרון. אשר 
משני  אחד  של  באנדרטה  להנצחה 
החיילים שאינו תושב העיר, אך יליד 
ההנהלה  עם  ייבדק  הנושא  העיר, 

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

צילומים: דוד זר

ועלולה לסכן אותך

מהרו לקבל חיסון יעיל ובטוח
לשפעת לפני שתפספסו

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

החיסון ניתן בקופות החולים ללא עלות

מידע נוסף באתר משרד הבריאות
www.health.gov.il
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מאת: עוזי ברק

שמחה והתרגשות רבה בשכונת פרדס 
כץ לרגל יסוד הקהילה החדשה ופתיחת 

בית כנסת חדש במרכז השכונה.
לאור התרבות ציבור בני התורה והצורך 
הרב במקום נוסף לתורה ותפילה, הגיע 
שר  מרן  עם  להיוועץ  השכונה  אברכי 
עודדם  אשר  קנייבסקי,  הגר״ח  התורה 
ואף  זה  חשוב  מקום  לפתוח  בחום 
הרה"ג  חביבו  לתלמידו  בבקשה  פנה 
יואל מקלב, מראשי ישיבת בית מדרש 

עליון, לכהן כרב הקהילה הקדושה.
רבה  רוח  בקורת  כמובן  התקבל  הדבר 
אברכי  כל  בקרב  עצומה  ובשמחה 
השכונה בהיותו ת"ח מופלג ובר אוריין 

גדול.
בעקבות  העניין  לזירוז  שפעל  מי 
הוראתו של שר התורה היה ראש העיר 
לכל  המסייע  רובינשטיין  אברהם  הרב 

צורכי הקהילה.
בביתו  אמש  התקיים  ההכתרה  מעמד 
התורה,  שר  רשכבה"ג  מרן  של 
הגר"ז  שטיינמן,  הגר"ש  בהשתתפות 

הגרש"צ  דיסקין,  הגרב"ד  קהאן, 
הגר"ש  קופשיץ,  הגר"נ  רוזנבלט, 
קנייבסקי וכל רבני קהילות קרית הרצוג 
ופרדס כץ הרב יעקב וינפלד, הרב אשר 
הרב  שיפר,  יהודה  הרב  ברסלויער, 

אהרן גליק והרב שלמה ליפשיץ.
הכנסת  בית  שם  את  קבע  אף  מרן 
נשמתו  ולעילוי  לזכרו  השחר"  "אילת 
הישיבה  ראש  מרן  הגדול  רבינו  של 

הגראי״ל שטיינמן זצ״ל.

דברים  ונאמרו  הוקרא  ההכתרה  כתב 
של  הקמתה  חשיבות  על  נרגשים 
כץ,  פרדס  בשכונת  תורה  בני  קהילת 
האזור  של  הרוחני  לחיזוקו  המסייעת 
לכל  תורני  אור  מגדל  ומהווה  כולו 

התושבים בשכונה.
נשא  מרן,  ע"י  לחיים  שתיית  לאחר 
מקלב  יואל  רבי  הגאון  דאתרא  המרא 

דברים נרגשים בגודל המעמד הנכבד.

לראשונה: כינוס 
אזרחים ותיקים

הגר״י  מינויו של  לרגל  ולחיים  קניבסקי התקיים מעמד ההכתרה  בבית מרן שר התורה הגר"ח 
מקלב לרב קהילת ״אילת השחר״ בשכונת פרדס כץ בב״ב בהשתתפות רבני העיר והקהילה

אלי כהן 

התכנית  של  מסוגו  ראשון  כינוס 
של  העבודה  בשוק  לשילובם 
החרדי,  במגזר  וותיקים,  תושבים 
פרישתם  לקראת  העומדים 
בהשתתפותם  התקיים  לגמלאות, 
תושבים,  מ-100  למעלה  של 
במסגרת התכנית העירונית לשילוב 
וותיקים שהחלה לפעול, לראשונה, 
להישגים  וזכתה  כשנתיים,  לפני 
בקרב  כה  עד  ופעלה  מרשימים 
תושבות העיר, ועתה מקבלת תנופה 
הגברים,  ציבור  בקרב  גם  מרבית 
וכמובן, במסגרות נפרדות לחלוטין.
וחדשני,  ייחודי  במיזם  המדובר 
להכשרה  היחידה  ידי  על  המופעל 
מקצועית באגף לשירותים חברתיים 
עם  ובשיתוף  ברק  בני  בעיריית 
הג'וינט  חברתי  לשוויון  המשרד 
שפרשו  ה+60  לגילאי  ואשל, 
בכבוד  ושילובם  עבודתם,  ממקום 
תוך  שונות,  תעסוקתיות  במסגרות 
מהם  שמנעו  שונים  חסמים  הסרת 

בעבר את חזרתם לעולם העבודה.
המרתקת  בהרצאתו  החל  הכנס 
על  שדיבר  שוורץ  מאיר  הרב  של 
המשמעות המיוחדת בגיל הפרישה 
והחשיבות  שמתפנה  הזמן  מבחינת 

של עיסוק חלופי בצורה מיטבית.
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר 
בהשתתפותו,  הנוכחים  את  שכיבד 
היחודיות  את  נס  על  העלה 
בעיר  האוכלוסיה  את  המאפיינת 
פרישה  לגיל  שבהגיעם  ברק,  בני 
מתאפשר להם להקדיש זמן רב יותר 

ללימוד התורה ביתר שאת. 
עמנואל  מר  המשתתפים  את  ריתק 
בר, יועץ פיננסי מוערך, שדיבר על 
כלכלית  והתנהלות  פיננסי  תכנון 
המודעות  העלאת  כדי  תוך  נכונה, 
לסוגיות מרכזיות בחסכון הפנסיוני 

וההשלכות ארוכות הטווח.
של  חברתיים  לשירותים  האגף 
יהושע  הרב  בראשות  העירייה, 
עו"ס  ובהנהלת  רה"ע  סגן  מנדל, 
באחרונה,  גיבשו,  מויאל,  ארלט 
סדנאות  קורסים,  של  מדיניות 
היעד  לקהל  מקצועית  והכשרה 
היחידה  באמצעות  ה+60,  בני  של 
להכשרה מקצועית באגף, בניהולה 
של גב' שרה בן יהודה ובריכוזם של 
הרצוג  יוסף  ר'  התעסוקה  מקדמי 
זו  ובמסגרת  שטורך,  חיה  והגב' 
ותיקים  תושבים  לשלב  הוחלט 
בסדנאות לחיפוש עבודה ובפעולות 
תעסוקת  לעידוד  מעסיקים  מול 
היתרונות  ובהעצמת  ותיקים 
לשינוי  לגרום  ובכך  בהם  הגלומים 
הקשורים  וסטראוטיפים  עמדות 

לתעסוקת מבוגרים.
הביקוש  גבר  הכינוס  בעקבות 
אלו  ובימים  וקורסים,  לסדנאות 
שונים  קורסים  מגוון  נפתחים 
בתעסוקה,  להשתלבות  המסייעים 
אישית  להעצמה  מסדנאות  החל 
התעסוקה,  לשוק  הכנה  על  בדגש 
ומחשבים  אנגלית  לקורסי  ועד 

וסדנת העצמה ליזמים.

מונה רב לקהילת 'איילת השחר'

רבני ודייני בעלזא עלו למעונו 
של ראש העיר

מאת: עוזי ברק

רבני  חשובי  עלו  בערב  ראשון  ביום 
הגה"צ  ברק,  בני  בעיר  בעלזא  ודייני 
רבי חיים צבי שפירא רב קהל חסידים 
יחיאל  רבי  הגה"ח  והדיין  אהרן,  רמת 
מאיר פנט, למעונו של ראש עיריית בני 
להתכנסות  רובינשטיין,  אברהם  ברק 
צרכי  על  לעמוד  במטרה  חשובה, 

הקהילה המתפתחת ברחבי העיר.
לראש  הערכתה  את  שהביעה  לאחר 
פועלו  על  המתפללים,  כל  בשם  העיר 
לאות  ללא  המאומצת  ועבודתו  הרב 
תוך  שמים,  וכבוד  תורה  הרבות  למען 
אזכור העובדה שהרב רובינשטיין זוכה 
ממרן  מיוחדת  וקרבה  לכבוד  תדיר 
פעילותו  על  הן  מבעלזא,  האדמו"ר 
בתפקידיו  והן  עיר  כראש  בתפקידו 
המשלחת  ישבה  הנוספים,  הציבוריים 
עם  ודנה  הנכבדה  הבעלזאית  הרבנית 
על  ארוכה  שעה  במשך  העיר  ראש 
והרחבת  להעמקת  השונות  הדרכים 
לקראת  הצדדים  בין  הפעולה  השיתוף 

תקופת פריחה ושגשוג בכל המישורים 
כבימים ימימה.

של  חשיבותה  את  הזכיר  העיר  ראש 
קהילת בעלזא והעלה על נס את הקשר 
החם בינו לבין ראשי החסידות במשך 

כל שנות עסקנותו הציבורית.
בסיום הפגישה, אותה כיבד בנוכחותו 
ראש  דיסקין,  דב  ברוך  רבי  הגאון  גם 
בארה"ק  משה  נחלת  הכוללים  רשת 

שבו  תורה,  ארחות  ישיבת  ומראשי 
הרבנים והודו נרגשות לראש העיר על 
העת  כל  שנעשו  הכבירים  המאמצים 
המתפללים  לרווחת  פתרונות  במציאת 
הדעת,  בהרחבת  להתפלל  שיוכלו 
המוסדות  התפתחות  המשך  ולמען 
תלמידיהם  מאות  על  בעיר  החשובים 

וצרכיהם השונים.

יצחק שינפלד | שרה פכטר | מירי שניאורסון ועוד

בכל שבוע - נבחרת הכותבים הטובה ביותר

עיתון לכל הדעות!במחיר סמלי של ₪5 מבית

הרב אריאל למברגמרדכי רוטדוד רוזנטלצוריאל קריספלדוד חכםהרב בן ציון נורדמן

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות
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ראשי המפלגות החרדיות שנכנסו לישיבת ראשי 
הקואליציה - שנדחתה מראשון לשני - כדי לעסוק 
פניו  מהבעת  ותדהמה.  בהלם  הוכו  הגיוס,  בחוק 
שהוא  ניכר   - ביבי  של  הפתיח  לנוכח  כחלון  של 
ידע, בעוד תגובתם של גפני וליצמן העידה שאחזה 
למרות   - השפן  את  שלף  שוב  ביבי  החרדה.  בהם 
לו  שחולקו  והמשפטיים  המדיניים  שהקלפים 

לאחרונה לא מוצלחים במיוחד, בלשון המעטה. 
גורלו  את  לוקח  האחרונה,  בפעם  אולי  נתניהו, 
לפני  כשדיבר  הפוליטי.  במובן  רק  ולא   - לידיו 
מילה,  בכל  צדק  הוא   – גורליים  ימים  על  כחודש 
ברמה האישית. את מערכת הבחירות האחרונה שלו 
ב-96',  כמו המערכה הראשונה  ינהל  הוא  ב-2019 

בבחירות אישיות שיעסקו רק בו.
החרדים  החברים  רגלי  תחת  האדמה  רעידת 
הייתה  הקואליציה,  ראשי  בישיבת 
שחווה  לזעזועים  משני  רעש  רק 
נתניהו  שעבר.  ברביעי  נתניהו 
שהכין עצמו לנאום מושקע וארוך 
 – גלובס  של  העסקים  בוועידת 
מהופעתו  לא  מזועזע.  ממנה  יצא 
כדרכו  מוצלחת  שהייתה  האישית, 
דווקא  אלא  ידובר(  עוד  כך  )ועל 
והכריזמה  הברק  נעדר  מהנאום 
ניצן.  שי  המדינה  פרקליט  של 
בנה  נתניהו  שעבר  לשבוע  עד 
יוגשו  בעניינו  שהמלצות  כך  על 
 .2019 שנת  באמצע  המוקדם  לכל 
המדינה  פרקליט  של  להצהרה 
זה  כי  היבשושי  בקולו  שהבהיר 
ניתן",  שרק  ככל  "בהקדם  יקרה 
גורמים  של  ש"י  פירוש  נלווה 
כי  שהעריכו  בפרקליטות  בכירים 
והיועמ"ש  הפרקליטות  המלצות 
 ,2019 של  הראשון  ברבעון  יוגשו 
והן תכלולנה – בתיק אחד לפחות, 

אישום בעבירת השוחד. 
ליותר מזה נתניהו לא נזקק. הוא 
והבין שמערכת  את החשבון  עשה 
לא  הבוחרים  כשבאוזני  תיפתח  הבאה  הבחירות 
מהדהדים נאומי יום הזיכרון והעצמאות על הנתינה 
למען המדינה, ההקרבה והתקומה – אלא המלצות 
קרבתו  הסיגרים,  מתת  על  והיועמ"ש  הפרקליטות 
המיסים  משלם  כספי  של  והתרומה  לטייקונים 
הפציע  מאז  שבועות  חמישה  אלוביץ'.  למשפחת 
לבחירות  הליכה  והזהיר מפני  צפיית השיא  בשעת 
ושעט  טעמו  את  שינה  הוא  הזאת,  הרגישה  בעת 
המנוח  מופז  שאול  של  אמרתו  בחירות.  בואכה 
)פוליטית(, הייתה רלוונטית השבוע לנתניהו חדור 
המטרה: "זה לא אני השתניתי, המציאות השתנתה". 
שהבהיר  האוצר  שר  הצהרת  את  שמע  נתניהו 
הועמד  בראשה  שהעומד  בממשלה  יישב  לא  כי 
ונסגר  הולך  ההזדמנויות  שכחלון  והבין  לדין, 
עבורו. הריצה שלו לבחירות בזק של מאה ושישה 

ימים, נעשית מתוך הכרת האישיות של מנדלבליט 
יעז  לא  שאביחי  בתקווה  המהולה  והערכתו 
בחירות.  מערכת  כדי  תוך  אישום  כתב  על  להודיע 
למנדלבליט שחתם על עסקאות עדי מדינה אומנם 
לא נותרה לכאורה ברירה אלא להגיש כתבי אישום 
נגד ראש הממשלה, אך בניגוד לרוני חובש הכיפה 
הרי   – תפקידו  את  לאחרונה  שסיים  מהמשטרה 

שאביחי לא ייהנה מהסיטואציה אפילו לשנייה. 
והמשפטית  הפוליטית  שהמערכת  אחרי  שבוע 
העריכה שהחלטת היועמ"ש על הגשת כתב אישום 
בכפוף לשימוע תקדים את מערכת הבחירות – בא 
נתניהו והוכיח כי מפתח הגנבים, שבאמצעותו הוא 
עדיין  המשכן,  דיירי  את  מחדש  פעם  בכל  מפתיע 
בכיסו. נתניהו יודע שגם אם מזלו ישחק בחמישית 
ושישה  בעוד מאה  תיפתח  לקדנציה הבאה  והדלת 
בכל  להדוף  וייאלץ  לגורלו  יעמוד  הוא  ימים, 
כוחותיו את דלת הברזל שכבר נטרקה מאחורי ראש 

הממשלה הקודם.

הכתובת שפוספסה
כחכמולוגים שלאחר מעשה הודו ראשי המפלגות 
את  ולקרוא  מראש  זאת  לצפות  צריכים  היו  שהם 
שעבר  רביעי  בבוקר  ראש-הממשלה.  של  מהלכיו 
החרדים  הכנסת  חברי  של  מפיהם  כאן  הושמעו 
אמסלם,  דודי  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  נגד  תלונות 
בוועדה  הגיוס  חוק  את  במילימטר  מקדם  שאינו 
בבוקר,  מחמישי  החל  שבראשותו.  המיוחדת 
למחרת ועידת גלובס, שינה אמסלם את טעמו וחזר 
לקדם את החקיקה במרץ ואף לרמוז לאי אלו הבנות 
הפעילות  מרבצם.  לפיד  של  השדים  את  שעוררו 
נותרו  לא  כאילו  נעשתה  אמסלם  של  התזזיתית 
במונחים  נצח  חיי  שבועות,  שלושה  עוד  בקופה 

הקואליציוניים, עד לתום הארכה שקצב בג"ץ. 

גם החלטתו של נתניהו באישון ליל שבין ראשון 
למ"מ  ויקירה,  יקירו  לוין,  יריב  את  למנות  לשני, 
שר העלייה והקליטה - מינוי זמני שאינו דורש את 
כאיתות  בדיעבד  התבררה   - הכנסת  מליאת  אישור 
יום  של  בבוקרו  הצפויה.  הבחירות  להקדמת  נוסף 
בעוד  כשהבהיר  לידיו  לפיד  יאיר  גם  שיחק  שני 
בחוק  לתמוך  בכוונתו  שאין  מזוגזג  פליק-פלאק 
הגיוס, גם אם לא ישונו בו אות ותג מנוסחת איווט 
ליברמן. יש עתיד סיפקה לנתניהו סיבה, אך מועד 

המסיבה נקבע עוד לפני שנודעה ההחלטה. 
מה עוד למדנו מהטרפת של השבוע הנוכחי? מי 
שדיבר על לפיד כמניה בטוחה להעברת חוק הגיוס 
במתכונת האיווטית גם בקדנציה הבאה, מצא עצמו 
ורואה  הפוליטית  הבורסה  במסכי  מביט  השבוע 
ומדגל  מש"ס  הפסימיים  החזאים  אדומים.  מדדים 
שהחוק  לכך  ערובה  כל  אין  כי  כשהזהירו  צדקו 
גם  יעבור  הנוכחית,  בקדנציה  השולחן  על  שהונח 
בקדנציה הבאה בהרכב עוין יותר. ח"כ אלעזר שטרן 
"בקדנציה  מפורשות:  השבוע  הבהיר  עתיד'  מ'יש 
הבאה נדרוש לחוקק מחדש את חוק הגיוס בנוסח 
שהעברנו בממשלה הקודמת והקואליציה הנוכחית 
פסלה". עכשיו נותר רק לעבוד קשה כדי לדאוג שזה 

לא יקרה.
כי  כשהבהיר  במילתו  עמד  לפיד,  לעומת  איווט 
הוא מתכוון לתמוך בחוק בהתאם למתכונת שהגיש 
לכתו  אחרי  כאן  צוטט  כבר  ליברמן  ביטחון.  כשר 
עמד  שהוא  שמתעקש  כמי  הביטחון(,  )ממשרד 
במילתו והעביר חוק הוגן – גם כלפי החרדים. כמה 
השבוע  גם  לצדד  המשיכו  החרדים  הכנסת  מחברי 

בעמדתו.
בכל מה שנוגע לחוק הגיוס, המדינה תפנה לבג"ץ 
ותבקש לקבל ארכה נוספת, הפעם עם עילה סבירה, 
עד למועד שלאחר הבחירות הבאות. אחרי שנתניהו 
הבהיר כי בכוונתו להעביר את החוק ככתבו וכלשונו 
את  לראות  קשה  בהצהרותיו,  הסתבך  עצמו  ולפיד 
מערכת הבחירות הקרובה מתמקדת בסוגיית הגיוס. 
של  האופטימיים  החזאים  הזה,  בעניין  לפחות 
אגודה – ראו נכונה. כמו ביבי המביט אל היועמ"ש 
נשואות  החרדים  עיני  כך  א-דין,  בצלאח  היושב 
כעת לשופטים היושבים בירושלים. נותר רק לקוות 
בהטלת  מיידי  דיון  כולנו  על  יכפה  לא  שבג"ץ 

סנקציות כלכליות על עולם הישיבות.
לאחר  נקבל  הרכב  איזה  הוא  הגדול  הנעלם 
בנתניהו  ונחזה  שנשוב  להניח  סביר  הבחירות. 
מרכיב את הממשלה הבאה אך מספיקה תזוזה של 
מנדט או שניים לכיוון המרכז כדי לשנות את השיח 
זה  הזאת  בקדנציה  לצנוח.  החרדית  למניה  ולגרום 
על  הקואליציה  את  הקים  כשנתניהו  קרה,  כמעט 
חודו של מנדט. אין מה לבוא בטענות לחברי הכנסת 
מאגודה שקיבלו את הוראות רבותיהם, שרי התורה 
והחסידות המתנגדים לחוק. בש"ס וביהדות התורה 
עצמם  את  לשאול  צריכים  החברים  זאת,  לעומת 
האם עשו כל שלאל ידם כדי להביא להעברת החוק. 
את התאריך הראשוני של כ"ז אדר ב' – בחודש 

בחירות אישיות

מי שדיבר על 
לפיד כמניה בטוחה 
להעברת חוק הגיוס 
הצה"לי, מצא עצמו 
השבוע מתבונן 
במסכים אדומים. 
ח"כ שטרן כבר 
הבהיר: "נדרוש 
לחוקק מחדש את 
הנוסח שהקואליציה 
הנוכחית פסלה"

אפקט הפרפר. 
פרקליט 
המדינה 
בוועידת גלובס
באדיבות גלובס

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ניסן,  לד'  לדחות  החרדים  ביקשו  לטוב,  שנהפך 
לא  כבר  גאולה  'כאן',  בחדשות  הגאולה.  חודש 

תהיה. נסתפק בגאולת ישראל אייכלר וחבריו.

טובת הבוחר
האימון  היא  המוניציפאלית  הבחירות  מערכת 
שלפני הקרב הגדול בבחירות הארציות. מהמערכה 
בתשמ"ט ועד היום למדנו שהיהדות החרדית, כמו 
צה"ל במלחמות ישראל, יוצאת רק למלחמת אחים 
קיומה.  עצם  על  נאבקת  כשהיא  ברירה,  אין  של 
הדברים שהיו רלוונטיים אז, נכונים שבעתיים כיום, 

עם אחוז החסימה הגבוה בתולדות ישראל.
אגודת  את  לדמיין  קשה   – ראשונה  במחשבה 
מטה  בעבודת  ביחד  רצות  התורה  ודגל  ישראל 
משותפת של דייטש וראוכברגר בירושלים, מונטג 
וארנרייך בבית שמש, שטרן ופרוש באלעד, אלפר 
לכל  כמעט  נטויה  עוד  והיד   – בחיפה  ובליטנטל 
עיר ואם שבה נציגי דגל ואגודה מתגוששים ואינם 

מתאוששים. 
במחשבה שנייה – מסובך יותר לראות את שתי 
רלוונטי  שאינו  עצום,  סיכון  נוטלות  המפלגות 
תעבור  לא  מהן  שאחת  המוניציפאליות,  בבחירות 
את אחוז החסימה. אלי ישי שגירד בסיבוב הקודם 
שנדרשים  לכולנו  המחיש  מלמטה  האחוז  את 
לכנסת.  להיכנס  כדי  קולות  אלף  מ-135  פחות  לא 
בבחירות  הצביעו  המאוחדת  התורה  ליהדות 
210 אלף קולות, כשהחשבון הפשוט  הקודמות כ- 
עוד  ביחד  לגייס  יצטרכו  המפלגות  ששתי  מלמד 
בדרך  להתחלק  שאמורים  קולות,  אלף  שבעים 
שתאפשר לכל אחת מהן להכניס ארבעה מנדטים. 
שריצה  התובנה  לנוכח  ובפרט  קיימת  ההיתכנות 
כה  הסיכון  אך  שבטית,  הצבעה  ממנפת  מפוצלת 
עצום עד שאף אחד מהצדדים לא יכול להיות בטוח 

בתוצאה.
ריצה  על  לבנות  גם  שמיותר  מבינים  בדגל 
משותפת עם ש"ס, שמעודדת מהתוצאות בבחירות 
שהאופציה  הבהירו  כבר  וראשיה  המוניציפאליות 
גם  השולחן.  על  מונחת  לא  מבחינתם,  הזאת 
בירושלים  ביטחון עצמי  באגודה שנכוותה מעודף 
– לא ששים לקחת סיכון. התודה והברכה מגיעות 
לאלי ישי שלימד את כולנו בדרך הקשה שבבחירות 

לכנסת, הספרה שלוש שוות ערך לאפס. 
ליצמן  כאן הערכתו של  פורסמה  לפני שבועיים 
המחלוקות  חרף  ביחד  תרוץ  התורה  שיהדות 
משה  לח"כ  השבוע  שהאזין  מי  הקשה.  והאווירה 
גפני, שמע גם מהכיוון הליטאי צלילי הרגעה, שעד 
יעקב  ח"כ  של  מפיו  בעיקר  נשמעו  שבועיים  לפני 
אשר. המפגש המתוקשר של ליצמן וגפני, כמו נועד 
לאותת לצעירים המתקוטטים בערים שהגיעה העת 
לקחת אחריות – שחייבה עד עתה את הבוחרים ולא 

את הנבחרים.
הליכה משותפת עלולה לעלות במיעוט מנדטים 
החזיתות,  בכל  לזרום  הרע שמוסיף  הדם  לנוכח   –
מעוניינים  הקדקודים  אם  והארציות.  המקומיות 
למנף את המו"מ עד תום כדי לחבור ברגע האחרון, 
ולאבד  בכיסאותיהם  לשלם  עלולים  עוד  הם 
ממעמדם סביב שולחן הקואליציה בקדנציה הבאה. 
אם כנים דבריהם בנוגע לרצונם לרוץ למרות הכל 
שייצא  עד  ועכשיו  כאן  שיישבו  הראוי  מן  ביחד, 

עשן לבן בכל החזיתות. 
כדי שהבוחרים החרדים ינהרו לקלפיות ברשימה 
מהירה,  כירורגית  פעולה  נדרשת  מאוחדת, 
על  והקפדה  לאגודה  דגל  של  מעמדה  השוואת 
לחוש  בביתו  שיישאר  צד  לכל  שתגרום  רוטציה 
שהסיטואציה  להיות  יכול  להפסיד.  מה  לו  שיש 
שתיווצר בעקבות זאת תהיה רעה לכמה מהעסקנים 
המקומיים הנבחרים, אך אין ספק שהאחדות תהא 

לטובת הבוחרים.

זוהי סדום
הרשמית  הפטירה  להודעת  שקדם  בשבוע 
התקשורת  עסקה  הרביעית,  נתניהו  קדנציית  של 
נתניהו  הפוליטי  המנוח  על  מוקדמים  בהספדים 
המדינה.  ענייני  את  ולנהל  למשול  יכולתו  ועל 
כפי  חינם,  מתנת  אין  הישראלית  בפוליטיקה 
שנאת  לא  וגם  נתניהו,  נגד  ההמלצות  שמוכיחות 
חינם, כפי שלימד השבוע את החרדים יאיר לפיד, 

יען כי הכל נסוב סביב אינטרסים, ג'ובים וסקרים. 
דווקא בגלל העובדה שקשה למצוא עודף פרגון 
בקשב  להאזין  יש  הישראלי,  הפוליטי  באקלים 
להערכות הפסיכולוגיות של שותפיו הטבעיים של 
לפני  אך  שספגו  ושקד  בנט  לא  ראש-הממשלה. 

חודש תבוסה בסגנון שהם מאחלים לשונאי ישראל, 
האחרונים  בשבועות  שאכלו  החרדים  דווקא  אלא 
תואם  גם השבוע מהמהלך שלא  והופתעו  מרורים 

עמם מלכתחילה.
ראשי  של  בחברתם  ארוך  קילומטראז'  לדרעי 
וגם את  ממשלה עם עמוד שדרה כמו שמיר ורבין 
נתניהו החרד והמזיע הוא ליווה בקדנציה הראשונה. 
נופל מזה  לא  קור הרוח שלו  ומחושב.  זהיר  "הוא 
של שמיר ורבין", התבטא דרעי ושלל לחלוטין את 

כי  שמרכלות  הרעות  הלשונות 
נתניהו הולך ומאבד את זה. 

גם שני הבכירים מיהדות התורה 
שמתקשים למצוא בתקופה טרופה 
משותף,  מכנה  עם  נושאים  זו 
של  כושרו  על  כאחד  מסכימים 
המחנה  בראש  שעומד  האדם 
מתפקד  "הוא  המדינה.  את  לנהל 
מכיר  בו.  נוגע  לא  כלום  כאילו 
בדיונים",  וממוקד  הנושאים  את 
ליצמן  השר  סגן  לאחרונה  העיד 
בהיבטים  התמקד  גפני  בעוד 
ממשלה  ראש  "הוא  הביטחוניים. 
מול  שעומד  הכלל  מן  יוצא 
ומוביל  קשים  ביטחוניים  לחצים 
מעוררת  בצורה  החוץ  יחסי  את 
התפעלות ואני מתקנא בקור הרוח 
"קשה  גפני,  השבוע  אמר  שלו", 
להאמין שמאשימים אותו בקבלת 
מדינה  מוביל  כשהוא  חמגשיות 
אין  כזאת.  בצורה  אויבים  מוקפת 

לזה אח ורע בכל העולם". 
הדברים האלה צריכים להיאמר 
רצח  של  שבוע  אחרי  ולהיכתב 

החלקה  בגלל  הממשלה  לראש  שנעשה  אופי 
מקוד  שחרג  וציוץ  משמעות  חסרת  כמעט  לשונית 
בכל  התשעים  בשנות  כבר  פג  )שתוקפו  הנימוס 
הנוגע להתקפות נגד נתניהו(. הבלבול הלשוני אחז 
גלובס  בוועידת  שעבר  בשבוע  בהופעתו  בנתניהו 
לעסקים – במהלכה התוודע לראשונה למרוץ לכתב 

אישום של פרקליט המדינה. 
אי  למשתתפים  העניק  שנתניהו  מה  את 
אפשר לכנות נאום או הרצאה. כשהאיש עולה 

בחירות אישיות

נציגי דגל ואגודה 
מתגוששים ואינם 

מתאוששים כמעט 
בכל עיר ואם בישראל 

אך התודה והברכה 
מגיעות לאלי ישי 

שלימד את כולנו בדרך 
הקשה שבבחירות 

לכנסת, הספרה שלוש 
שוות ערך לאפס

 ולפעמים החגיגה נגמרת. נתניהו ושותפיו החרדים
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ללא  מושקע  מופע  שואו,  נותן  הוא  הבמה  על 
בתזמון  מתחלפים  במצגת  השקפים  מתחרים. 
שעולה  הבריטון  בטון  משולבות  התנוחות  מושלם. 
ויורד בהתאם. יש תפאורה שנועדה לחפות על רדידות 
ההצגה אך אצל נתניהו, המעטפת בהחלט הולמת את 
בקיאות  ומוכיח  נתונים  בהצגת  מרבה  ביבי  התוכן. 
בוועידת  היום.  סדר  שעל  הנושאים  בכל  מרשימה 
שישבו  השרים  על  ופיזר  במיטבו  היה  הוא   – גלובס 

בקהל אבק כוכבים. 
אומנותו  שהופעתו  העובדה  האם  להתווכח  ניתן 
אפשר  אי  אך  המעש,  על  הדיבור  להעדפת  גורמת   –
האיש  של  ביותר  הטובות  ההופעות  אחת  איך  להבין 
הפכה בתקשורת הישראלית למופע של בלבול ופיזור. 

הוזכרה  משובחת  הופעה  של  וחצי  משעה  למעלה 
על  ודיבר  התבלבל  שהאיש  משום  ורק  אך  בלגלוג 
הביקור שערכה רעייתו בניקרגואה. התקשורת הפכה 
שש  ברק  ואהוד  הכל  לחזות  הרגעי  הבלבול  את 
להתראיין כדי לחגוג את פיזור הדעת שאחז במנהיג 

שהתבלבל בין ניקרגואה לגואטמלה. 
החגיגה המוגזמת בעטיה של 
הזכירה  במקומה,  שלא  מילה 
בתקופת  שחוויתי  דומה  מקרה 
כנשיא  פרס  שמעון  של  השיא 
מהטיסות  באחת  המדינה. 
שביבי   - המעופף  הנשיא  של 
ממשלה  לראש  נחשב  לעומתו 
בער  שלום  הרב  כמו  מקורקע, 
מן  למשולח  ביחס  סורוצקין 
השורה - ישבתי עם פרס לשיחה 
על  לדבר  הרבה  שבמהלכה 
"זכות  במקום  השבות",  "זכות 

השיבה". 
שהטעות  נוספים  משתתפים 
העלו  לא  באוזניהם  הושמעה 
לרגע בדעתם להוציא את תוכנה 
ולו  הקוראים,  בפני  ולהעיד 
מחשבותיו  ערפול  על  ברמז, 
הם  הקשיש.  המדינה  נשיא  של 
בחינניות,  הטעות  את  הסבירו 
בכך שפרס עסוק עד מעל לראשו 
עם  בשיחותיו  המדינה,  בענייני 
שועי עולם ובמפגשים עם בכירי 

המדינאים. 
קשה לראות את נתניהו יוצא 
כפי   ,4000 מפרשת  בשלום 
המדינה.  עדי  עסקת  על  החתימה  ביום  כאן  שנכתב 

ממשלתי  משרד  מנכ"ל  כלום  בלא  שפוטר  יועמ"ש 
ויועץ בכיר כחפץ )חשוד( וחותם עמם על עדי מדינה, 
לא יוכל להרשות לעצמו לפטור בלא כתב אישום את 

ראש-הממשלה.
בטן  תחושת  מתלווה  הזאת  השכלתנית  להערכה 
ממשלה  ראש  ישראל  מדינת  בתולדות  היה  לא  קשה. 
מהלכים  של  בעטיים  ושעל,  צעד  כל  על  כך  שנרדף 
שמקובלים בפוליטיקה המקומית והארצית. המחשבה 
רדיפה  של  עשורים  משני  למעלה  שאחרי  כך  על 
בגלל  רק  הקריירה  את  נתניהו  יסיים  תקשורתית, 
שניסה "לסובב את הגה הספינה" ולזכות במעט אהדה 
תקשורתית, היא סוריאליסטית, ומזכירה את העונשים 
הת"נכיים שקיבלו האורחים בסדום העתיקה. בינתיים, 
המערכה  לפתיחת  לפחות  להישאר  כדי  כאן  נתניהו 

הבאה.

המחצית הריקה
קיבל  האמריקאי  הצבא  אבל  לחי,  סטירת  "חטפנו 
אגרוף בבטן הרכה", את הנחמה הזאת של מכת רבים, 
לא  שעד  בכירה  ביטחונית  אישיות  השבוע  השמיעה 
מכבר הפליגה בשבחיו של הנשיא האמריקאי ודיברה 
על המפנה שחולל הממשל שבראשותו. אם להעכרת 
היחסים בין פוטין לנתניהו נדרשו שברי מטוס וגופות 
אנשי צוותו, הרי שבכל מה שנוגע לטראמפ – הספיקה 

שיחת נזיפה אחת מהסולטן ארדואן. 

לפני חודש וחצי, בעקבות ביקור בארה"ב, הובאו כאן 
בוושינגטון  בכירים  ישראלים  גורמים  עם  שיח  רשמי 
די.סי. שערכו השוואה בין מצבנו תחת ממשל טראמפ 
הדיכאון  תחושת  את  אובמה.  בתקופת  ישראל  למצב 
ששררה בשגרירות הישראלית - מהשגריר ועד לאחרון 
שבפקידי  לזוטר  ועד  הצבאי  מהנספח  הדיפלומטים, 
הרכש של משרד הביטחון - החליפה תחושת הקלה. 
האווירה הזאת מסתבר, החזיקה מעמד לשעה קלה. עם 
של  השנייה  במחצית  למגרש  ארדואן  השחקן  עליית 

טראמפ השתנתה המגמה.
הייתה  טראמפ  כהונת  של  הראשונה  המחצית 
הישראלית.  המבט  מנקודת   – המלאה  המחצית 
הנספחים בוושינגטון דיברו עליה כעל סוג של תיקון 

לקדנציית אובמה. מה שהטריד את הגורמים הצבאיים 
הישראליים בתקופת אובמה היה בעיקר המסר המטריד 
ששודר לעולם בכלל ולאזורנו בפרט. במישור היחסים 
שבין ארה"ב לישראל חלחל המסר של נטישת ישראל 
והעדפת אויביה. במישור היחסים שבין ארה"ב לעולם 
השנייה  המפרץ  מלחמת  טראומת  העיבה  החופשי 
לוחם  מצבא  אותו  והפכה  האמריקאי  בצבא  שאחזה 

לצבא מפעיל. 
הדוגמה הבולטת ביותר שהביאו הגורמים הצבאיים 
בגזרת  האמריקאית  הפאסיבית  המעורבות  הייתה 
בתקופת  העיראקי  בבוץ  ההתבוססות  סוריה-עיראק. 
שהועצמה  לריאקציה  לאמריקאים  גרמה  ג׳וניור  בוש 
על ידי אובמה. "הצבא האמריקאי חיפש קבלני ביצוע 
שיושב  הבכיר  הצבאי  הגורם  הסביר  מקום",  בכל 
במוסול,  דאע"ש  נגד  הקרב  את  "אפילו  בוושינגטון, 
חייל.  אף  לסכן  בלי  רחוק  בשלט  ניהלו  האמריקאים 
שכירי החרב, הפרוקסי, הפכו לשיטת עבודה. באיחור 
המחיר  את  גילו  האמריקאי  הצבא  מפקדי  שנים  של 
נכנס הצבא  הכואב של התקופה הזאת. לוואקום הזה 
הרוסי שבשנים האחרונות צמצם פערים באופן מרשים 
ומעורר דאגה כאחד מול הצבא האמריקאי. גם הצבא 
הניסויים  למגרש  אפריקה  יבשת  את  שהפך  הסיני, 

הפרטי שלו, צמצם יכולות".
הגורמים  מפי  שמענו  מחודש  יותר  קצת  לפני 
הזאת  הקשה  המציאות  איך  הישראליים  הצבאיים 
מפקדי  כשעיני  טראמפ,  בתקופת  לטובה  השתנתה 
בשנה  בעיקר  לרווחה  נפקחו  האמריקאי  הצבא 

ההגנה  שר  על  דיברו  הצבאיים  הגורמים  האחרונה. 
כמי  השבוע,  שהתפטר  מאטיס  ג'יימס  האמריקאי 
את  ולקרוא  לשוב  שווה  בתפיסה.  למפנה  שהביא 
לכתו  עם  הצונאמי  גדול  כמה  עד  להבין  כדי  הטקסט 
את  להסיג  טראמפ  של  הנחפזת  ההחלטה  רקע  על   -

הכוחות האמריקאים מסוריה. 
מלחמת  אחרי  לנו  שקרה  מה  לאמריקאים  "קרה 
לבנון השנייה, כשהבנו שהאויב צמצם יכולות בצורה 
הזמן  את  להם  שאין  הבינו  האמריקאים  מדאיגה. 
לבניית תהליכים ארוכים ומסודרים של תכנון והשגת 
של  תהליך  האמריקאית  הצבאית  במסורת  מטרה. 
בניית יכולת חדשה מבשיל בתקופה של כעשר שנים. 
המפקדים האמריקאים הבינו שאין להם את הזמן הזה, 

וסין. לא מדובר רק  רוסיה  מול צמצום היכולות מצד 
שרוח  למרות  לביבי,  טראמפ  בין  האנוש  יחסי  ברמת 
שהם  הבינו  פשוט  האמריקאים  מזיקה.  לא  המפקד 
מוכרחים להגדיל מחדש את פערי היכולות והם החלו 
לראות בנו שותפים טבעיים למהלך, גם בגלל יכולות 
הצבא  של  המהיר  היכולות  ופיתוח  בשטח  הלחימה 

הישראלי".
הוחלפו  החמות  והמילים  חלפו  מחודשיים  פחות 
באזור  האמריקאי  הכוח  הצבת  צוננים.  של  בקיתון 
הכורדי בתקופת הנשיא אובמה אומנם נתפסה בשעתו 
כסוג של נתינת הכשר לאיראן, בעצם הגדרת המשימה 
הכוח  הסגת  אולם  בדאע"ש,  כמלחמה  המשותפת 
לאחור בעת הזאת, היא סטירת לחי מצלצלת לישראל. 
את האגרוף בבטן, כפי שמגדיר זאת הגורם הצבאי, 
מאטיס  ההגנה  שר  בהובלת  האמריקאי  הצבא  חטף 
שהציב לו כיעד לשוב ולהגדיל את הפערים, התדמיתיים 
והמבצעיים כאחד, מול הצבא הרוסי. מעבר להשפעה 
על בנות הברית באזור ולבריחתו של הצבא האמריקאי 
מכל לוחמת שטח, הרי שלהחלטה שהתקבלה יש גם 
בעולם  החזק  כשהצבא  מדאיגה  תדמיתית  משמעות 
האדום  הצבא  מול  מפעולה,  שירא  כצבא  ונתפס  שב 
הרוסי שאינו חרד מלוחמה. בשבוע השיא של חלוקת 
גדול  על  הנשיא האמריקאי  – פסח  המתנות בארה"ב 
אוהבי המתנות מהמזרח התיכון, והעביר את התשורות 

דווקא לאויבינו.

"חטפנו סטירת 
לחי, אבל הצבא 
האמריקאי קיבל 
אגרוף בבטן הרכה", 
הסביר הגורם 
הביטחוני. בשבוע 
השיא של חלוקת 
המתנות בארה"ב 
– פסח הנשיא 
האמריקאי על גדול 
אוהבי המתנות 
הישראלי

 מתנת חינם לשונא ישראל. נשיא ארה"ב טראמפ



האם יש דרך אחרת? יש!

כמה אפשר
להצטמצם?

077.276.5055
הירשם עכשיו:

<<<< הכניסה חינם >>>>

"ריסטרט להצלחה" בשיתוף "עיריית בני ברק"
מזמינים אותך לערב גדוש בידע מעשי ותוכן מסקרן וחדשני שייתן לך

את צרור המפתחות לרוגע הכלכלי שתמיד חלמת עליו.

מנחה הכנס:
דוד חזן, מנכ"ל "ריסטרט להצלחה" 

בעל ניסיון של 16 שנים ויותר בתחום הגדלת ההכנסות

הבנה בעקרונות להגדלת ההכנסה  • היכרות עם החוק לצמצום השימוש במזומן  
מעיקים חובות  עם  התמודדות   • השמחות  לתשלומי  להיערך  הדרך  תכנון 

הצטרף עכשיו למעל 5683 בוגרי סדנאות 'ריסטרט להצלחה' שהקשיבו, יישמו,
ובסיעתא דשמיא גם חוו את השפע הכלכלי שהפך לאורח של קבע בביתם. 

כיצד לסגור את המינוס ולהקטין חובות?

מספר
המקומות
מוגבל!

כ״ג טבת 31/12

בשעה יום שני
19:30
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מאת: אלי כהן

רק לפני פחות מחודש, עמד ראש הממשלה בנימין נתניהו בקריה 
בתל אביב והסביר לאזרחי ישראל כי "בתקופה כזאת לא מפילים 
המערכה,  של  בעיצומה  אנחנו  אחריות.  חוסר  זה  ממשלה. 
משחקים  לא  המערכה  באמצע  נוטשים.  לא  המערכה  ובאמצע 
בפוליטיקה. ביטחון המדינה הוא גם מעבר לשיקולים אישיים". 
ביום שני בצהריים, בלי ניד עפעף, הודיע אותו נתניהו על הליכה 
לבחירות. לאחר ישיבה קצרה של ראשי הסיעות, יצאה ההודעה 
הבאה: "מתוך אחריות תקציבית ולאומית החליטו ראשי מפלגות 
הקואליציה, בהסכמה ופה אחד, לפזר את הכנסת וללכת לבחירות 
חדשות בתחילת אפריל לאחר קדנציה של ארבע שנים מלאות. 

השותפות בכנסת ובממשלה תימשך גם בתקופת הבחירות".
9 לאפריל  ניסן,  2019 יש כבר תאריך מדויק. ביום ד'  לבחירות 
הכנסת  חברי  את  ויבחרו  לקלפי  ישראל  אזרחי  יצעדו  למניינם, 
שניה  בקריאה  לאשר  הכנסת  צפויה  היום  ואחת.  העשרים 
ולאחריה תיכנס המערכת  ושלישית את ההצעה לפיזור הכנסת, 
הפרלמנטרית לחודשי הקפאה ארוכים, עד לכינון מליאה חדשה.

למה התפרקנו?

בהסכמה  עצמה  את  לפרק  הקואליציה  החליטה  בדיוק  מה  על 
וללכת לבחירות? אם לבחון את השתלשלות העניינים כפשוטם, 
ללא ספק חוק הגיוס הוא הוא שקיצר את ימי הממשלה הנוכחית. 
חילוקי הדעות בין 'אגודת ישראל' – שהתנגדה לחוק בכל מאודה 
את  אילצו   – העברתו  את  שרצו   – וש"ס  התורה'  'דגל  לבין   –
סיעות  עתיד',  ו'יש  ביתנו'  'ישראל  קולות  על  להסתמך  נתניהו 
האופוזיציה שהודיעו בעבר כי יתמכו בחוק אם יעלה להצבעה 
ללא שינוי. אלא שביום שני, הודיע לפיד חגיגית כי הוא חוזר בו 
נתניהו לחרדים,  בין  סודי  'דיל'  קיים  ולדבריו  מתמיכתו, מאחר 
גיוס  חוק  זה  גיוס,  חוק  לא  "זה  החוק.  תמורת  כספים  שיזרים 
כספים", אמר לפיד וחזר לטרמינולוגיה הישנה של שנאת חרדים.

אבל להגיד שהכנסת ה-20 התפזרה רק בגלל חוק הגיוס – יהיה 
נבחר  הבחירות  תאריך  הממשלה,  ראש  מבחינת  מדי.  פשטני 
בפינצטה, ומה שככל הנראה הכריע את הכף הן ההמלצות בתיקי 
המשפטי  היועץ  של  וקרבה  ההולכת  וההודעה  נגדו  החקירות 

הד"ר אביחי מנדלבליט, על העמדתו לדין.
מנדלבליט,  הכרעות  את  מעכבת  בהכרח  לא  לבחירות  ההליכה 

שיתפרש  במה  המלצותיו  את  מלפרסם  להירתע  עשוי  הוא  אך 
כהשפעה על הליך בחירות דמוקרטי. בנוסף, נתניהו יהפוך את 
הבחירות להצבעת אמון בו מול רשויות החוק. כולם יהיו שם על 
המוקד. המשטרה, הפרקליטות, בית המשפט, התקשורת, ניצנים 
ראשונים לנרטיב שילווה את 'הליכוד' במערכת הבחירות, ניתן 
הסביר  בהם  לתקשורת,  ביטן  דוד  ח"כ  של  בדבריו  לראות  היה 
כ"חבר  מתפקדים  ישראל  אזרחי  כל  הקרובות,  בבחירות  כי 

מושבעים" שיחרוץ את גורלו של נתניהו.

קרב בלימה על הנרטיב

הליכה  הייתה  בכנסת  החרדית  הנציגות  של  הבלהות  חלום 
לבחירות על רקע חוק הגיוס. מעבר לבעיה המהותית של מעמד 
בני הישיבות ללא חוק והבלתי נודע באשר להעברת חוק הגיוס 
רקע  על  שמתנהלת  בחירות  שמערכת  הרי  הבאה,  בממשלה 
הסוגיה המעיקה ביותר על יחסי חרדים-חילונים, עלולה להוסיף 

מנדטים ללפיד ולהכניס את הנציגות החרדית לעמדת מגננה.
גפני, אורי  בבליץ ראיונות מרשים שהעניקו חברי הכנסת משה 
להסיט  מבוטלת,  לא  במיומנות  הם  ניסו  אשר,  ויעקב  מקלב 
את האש מחוק הגיוס ולהסביר כי הבחירות בכלל התרגשו על 
ומה  משילות,  בעיות  חקירות,  כלכליים,  נושאים  בגלל  הציבור 

לא.
יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני טען כי ל'יהדות התורה' לא 
חברתיים,  לנושאים  דאגה  היא  בה  כזו  קדנציה  מעולם  הייתה 
לטענתו,  בישראל.  האוכלוסיות  ולכלל  החלשים  למצוקת 
הפעם ללא ספק "החילונים ינהרו לקלפיות" וישלשלו את פתק 
'יהדות התורה' לקלפי בגלל הכרת טובה והערכה כנה לפעילות 

החברתית שהוא ו"הרב ליצמן" עשו למען כולם.

הצהרות לתקשורת ומסיבות עיתונאים

וכנסת  הבחירות  הקדמת  על  הסיעות  ראשי  הודעת  יצאה  אך 
ופמליותיהם,  כנסת  מחברי  המו  המסדרונות  חג.  לבשה  ישראל 
כשחיוך רחב מרוח על שפתי כולם. אמנם עבור חלק גדול מהם 
מדובר באיבוד מקום העבודה בוודאות, אחרים ייאלצו להילחם 
בפריימריז נידחים, לתזז בין מפלגות או לקוות לנס, אבל משהו 

ביציאה מהשגרה, הפך את כולם לעליזים מאי פעם.
העיתונאים הרבים במשכן כיתתו את רגליהם ממסיבת עיתונאים 
להצהרה לתקשורת, מהודעה לתדרוך. יו"ר 'המחנה הציוני' אבי 
גבאי הביע שמחה רבה, במסיבת העיתונאים שכינס, מההליכה 
לבחירות, והודיע כי הבחירות הן בינו לבין ביבי. "כל השחקנים 
בראשות  בממשלה  שיישבו  הודיעו  כבר  האחרים  הפוליטיים 
נתניהו ולכן אלה בחירות ביני לבין נתניהו", נימק. נקודת זכות 
אחת יכול בוודאות גבאי לרשום לעצמו, בכך שכל קיני ההתנגדות 
שהחלו להרים ראש נגדו בתוך מפלגתו, יוסרו עד מהרה, מאחר 
זמן להתארגן  יותיר להם  והזמן הקצר שנותר עד לבחירות, לא 

להדחתו.
העיתונאים  את  התיש  כחלון  משה  'כולנו'  ויו"ר  האוצר  שר 
מנופף  כשהוא  הקדנציה,  במהלך  מפלגתו  הישגי  כל  בפירוט 

במצע המפלגה ומפציר לקרוא אותו ולהבין כי 'כולנו' היא הסיעה 
היחידה שמייצגת נכונה את אזרחי ישראל. לטענתו, גורמים רבים 
מנסים למחוק את הישגי מפלגתו ורק 'כולנו' חזקה תצליח לשמור 
עליהם. על מחאת יוקר המחיה לא נאמרה מילה. השר יואב גלנט 
שישב לצד כחלון, נשאל האם ימשיך במפלגה או יתמודד בליכוד 
והתחמק מלענות. הערכה הרווחת היא כי לפחות ארבעה מבין 
בהם  ברשימה,  מקומם  על  ישמרו  לא  'כולנו'  של  הכנסת  חברי 

גלנט, אלי אלאלוף, רחל עזריה ומייקל אורן.
בהצהרה לתקשורת, הודיע יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין על תאריך 
הבחירות החדש, תוך שהוא מביע צער על ש"פספסנו הזדמנות 
הנושא מהשולחן  את  ולהסיר  הגיוס  חוק  את  לחוקק  היסטורית 
האלימות  בגנות  מילים  הוסיף  אדלשטיין  ולתמיד".  אחת  פעם 
הביע  אדלשטיין  אותנו.  שמלווה  הפוגעני  והשיח  המילולית 

תקווה שמערכת הבחירות תהיה נקייה וחפה משיח שכזה.

יחסי הכוחות הפנים-חרדיים

צומת  בפני  ניצבת  החרדית  הפוליטיקה  במילים,  להפריז  בלי 
בה,  הפנימיים  הכוחות  ליחסי  הקשור  בכל  קריטית,  דרכים 
שיתבטאו כבר ביום הגשת הרשימות. האם 'דגל התורה' תמשיך 
המוניציפאליות  הבחירות  ממערכת  שצברה  החיובי  במומנטום 
הכוחות  יחסי  יהיו  מה  לא,  ואם  פוליטית?  לעצמאות  ותצא 
החדשים בין החסידים לליטאים? האם ש"ס תצליח להכות את 
את  ימצאו  תורה',  ו'בני  'יחד'  הקצה,  תנועות  והאם  הסקרים? 

עצמן 'על הגלגל' ויצליחו להשיג דריסת רגל בבית המחוקקים?
שעה קלה לאחר ההודעה על פיזור הכנסת, התכנסו ראשי סיעת 

ניפגש בכנסת הבאה

יום שני. אבי גבאי ועמיר פרץ סועדים ומסתודדים במזנון הח"כים

כתף אל כתף במוצאי בחירות עברו. המראות יחזרו? צילום: משה גולדשטיין

אווירת בחירות וניקיונות: ישראל הולכת לקלפי ביום ד' ניסן • בין חוק הגיוס לחקירות 
'דגל  • הפוליטיקה החרדית בצומת דרכים: האם  נתניהו – מה הפיל את הממשלה? 
התורה' ו'אגודת ישראל' ירוצו בנפרד או שתימצא הנוסחה לריצה משותפת? ומה יהיה 

קרש הקפיצה של אלי ישי ו'הפלג הירושלמי'? • סקירה נרחבת

קרע אשכנזי, 
מאבק ספרדי

בדרך לקלפי:
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מהרגע  סגורה.  לישיבה  התורה'  'יהדות 
יצאו ממפתן הישיבה, החלו לפזר  שראשיה 
בדגש  ונדיבות,  שלום  פיוס,  אווירת  סביבם 
מסוימת,  שבמידה  התורה'  'דגל  ח"כי  על 

יכולת ההכרעה נמצאת בידיהם.
ראיונות  ובסדרת  כתבים  עם  בשיחות 
ברור:  מסר  'דגל'  ח"כי  העבירו  לתקשורת, 
בין  האווירה  לדבריהם,  לאחדות.  פנינו 
והם  לשלום  פניהם  מצוינת,  החברים 
משוכנעים כי בסופו של דבר המפלגה תרוץ 

היה  גפני  חה"כ  בצוותא. 
ברור עוד יותר, כשאמר כי 
לריצה  תכנית"  "אין  כרגע 
וכי הנושא "לא על  נפרדת 

הפרק".
על  ידברו  אולי  בחוץ 
השאלה  אבל  אחדות, 
את  שמעסיקה  האמיתית 
בציבור  ההחלטות  מקבלי 
מידת  מה  היא  החרדי 
המפלגות  של  הסיכויים 
החסימה,  אחוז  את  לעבור 

במקרה של ריצה נפרדת.

שובם של "אנשי המספרים"

תוצאות הבחירות המקומיות נתנו רוח גבית 
עצמאות  שרוצים  התורה'  'דגל  לפעילי 
פוליטית. וזה לא רק ניתוח של מספר הקולות 
היא  בהם  במקומות  התורה'  'דגל  שקיבלה 
של  והובלתו  תמיכתו  גם  אלא  בנפרד,  רצה 
שכוח  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
שבשדות,  העם  על  עמוקות  משפיע  תורתו 
שמבטו  מסורתי,  וציבור  הפריפריה  תושבי 

של הרב מותיר חותם עמוק בליבם.
לעבור  'דגל'  את  להביא  יכול  זה  כל  האם 
מגיעה  כאן  החסימה?  אחוז  את  עצמאית 
חלק  המספרים",  "אנשי  של  היפה  שעתם 
כלל  נפרדת  הליכה  כי  סבור  מהם  נכבד 
ניתוח  פי  ועל  מאחר  כסיכון,  נחשבת  לא 
בלפחות  תזכה  לבדה  'דגל'  המספרים, 
טוענים  אחרים  מנדטים.  ארבעה-חמישה 
כי מדובר בסיכון גדול מדי, וכי היא עלולה 

למצוא את עצמה מתחת לאחוז החסימה.
על  חושב  לא  איש  ישראל'  ב'אגודת  מנגד, 
ל'אגודת  כאופציה.  אפילו  עצמאית  ריצה 
שקשה  בכך  "מובנית"  בעיה  ישראל' 
מלבד  החסידים.  לכל  משותף  מכנה  למצוא 
ישירות  שמיוצגות  הגדולות  החסידויות 
מרגישים  ממש  לא  החסידים  יתר  בכנסת, 
הפוליטית.  לחגיגה  נלהבים  שותפים 
נטו  חסידיים  חוגים  ויותר  יותר  זאת,  מלבד 
תורת סאטמר  לכיוון  אידיאולוגית  באחרונה 

וההיבדלות מהמדינה.

לרוץ  לבסוף  תבחר  התורה'  ו'דגל  במידה 
בנפרד, 'אגודת ישראל' תצטרך לייצר חיבור 
החסימה,  אחוז  של  מעבר  לה  שיבטיח 
כשבאופן טבעי עולים שמותיהם של 'הפלג 
שכזה  תרחיש  באם  ישי.  ואלי  הירושלמי' 
יקרה, הרי ללא ספק הכוח החרדי יגדיל את 
קול,  כל  ומיצוי  בריאה  תחרות  בזכות  עצמו 
הפוליטיים  השחקנים  כל  את  יכניס  הוא  אך 
הנוכחיים לטלטלה פנימית. ואל תשאלו על 
כמה מנדטים דרעי וגפני היו מוכנים לוותר, 
ובלבד שלא לראות את אלי ישי ומנחם כרמל 

מסתובבים בכנסת.
את  דורשים  ב'דגל'  להסכמות,  להגיע  כדי 
סביר  אך  לטובתם,   60:40 יחסי  היפוך 
בלום  אבי  עם  בשיחה  ב-50:50.  שיסתפקו 
ליצמן  השר  סגן  העריך  כשבועיים,  לפני 
לבחירות  ילכו  הסיעות  דבר  של  בסופו  כי 
במאוחד. אך האם נציגה הבכיר של 'אגודת 
ישראל' הפנים את המצב החדש? על כך נדע 

בהמשך.

המאבק הספרדי

להתרוצץ  החלו  הבחירות,  למחרת  בוקר 
השמועות על ניסיונות גישוש של אלי ישי עם 
סיעת ש"ס. על פי הדיווחים, ישי רוצה לבנות 
ברשימה  מקום  לו  שיעניק  כלשהו  מתווה 
הדיווח  רבות.  שנים  הוביל  אותה  הספרדית 
רחוק מלהיות מדויק, אך הוא שב והציף את 
ההשפעה  ומידת  ותנועתו,  ישי  אלי  שאלת 

שלהם על מפלגת ש"ס.
גרסתו:  את  ישי  שטח  הטוויטר,  גבי  מעל 
"לפני כשנתיים, הגיע הרב יעקב בנו של חכם 
שלום כהן לביקור חג אצל מרן ראש הישיבה 
הגר"מ מאזו. במהלך הביקור, הביע מרן רה"י 
הספרדי  בציבור  לאחדות  להביא  רצונו  את 
משותפת  ריצה  בצורת  שלום  הסכם  והציע 
המטרה  ריצ'רץ'.  בסיס  על  ל'יחד'  ש"ס  בין 
לנצל את כל האלקטורט  הייתה  כזו  בהצעה 
שיותר  כמה  ולהביא  'יחד'  למפלגת  שיש 
מצביעים עבור הרשימה המאוחדת. לצערנו 
הספרדי  הציבור  של  רצונו  ולמרות  הרב, 
להצעת  בתוקף  התנגד  דרעי  אריה  כולו, 
האחדות.  פני  על  במחלוקת  ובחר  השלום 
כשרואים את מצבה של תנועת ש"ס בסקרים, 
כשהיא מתנדנדת סביב אחוז החסימה, הכאב 
בפני  עומד  החרדי  הציבור  שבעתיים.  גדול 
 - מימיו  שידע  ביותר  הגדול  אולי   - האתגר 
וברור  התורה,  עולם  על  שמאיים  גיוס  חוק 
כי רק נציגות חרדית חזקה תוכל לחוקק חוק 
למרות  הישיבות.  תלמידי  עם  שייטיב  ראוי, 
לסכן  מעדיף  דרעי  זאת,  כל 
תנועת ש"ס,  קיומה של  את 
מצביעי  שלרבבות  ובלבד 
נציגות  תהיה  לא  'יחד', 
בכנסת". ישי הבטיח ש'יחד' 

תתמודד לכנסת.
גם אם נסתייג מנימת הזלזול 
פעילי  שמשדרים  והבוז 
צריך  ישי,  אלי  כלפי  ש"ס 
להודות ביושר כי האיש לא 
פוליטי  לשחקן  כעת  נחשב 
לעומת  ש"ס,  משמעותי. 
זאת, מגיעה לבחירות במצב 
כשהיא  לחלוטין,  מאושש 
הנכבדה  הקולות  מכמות  עידוד  שואבת 
הוכיחה  היא  המקומיות.  בבחירות  שקיבלה 

שהיא חיה, קיימת ומחוברת לשטח.
בבחירות  ש"ס  שקיבלה  הקולות  מניין 
המקומיות, שווה ערך – באחוז הצבעה סביר 
נותר  כשמכאן  מנדטים,  לשבעה-שמונה   –
ש"ס  יצביעו  אנשים  יותר  האם  להתווכח: 
בארצי מאשר במקומי, או שמא החיבור של 
הקהל לנציגים המקומיים גובר על ההזדהות 

עם המפלגה הארצית.

גפני בכינוס מפלגתי. משדרים אחדות, אך כל האופציות על השולחן 

ליצמן וישי בשילוב ידיים, בבחירות המקומיות

אוריאל צייטלין

הבחירות  קמפיין  את  יממן  הוא  בכלל  "איך 
שמיצו  אחרי  לחברו  דהוא  מאן  שח  שלו", 
יחדיו את כלל החישובים האם מועמד זה או 
אחר בכלל בעל סיכוי. מימון קמפיין בחירות, 
הוא דבר יקר. אנשי פרסום ותקשורת, שטחי 
רכיבים  ספור  אין  ועוד  סוקרים  פרסום, 
שקלים  למיליוני  מגיעה  הכוללת  שעלותם 
מדובר  כאשר  מזה  ויותר  מפלגה,  לכל 
מאיפה  השאלה  נשאלת  חדשה,  במפלגה 

מגיע כסף כה רב למימון אדיר. 
חדשה  מפלגה  הראשוני:  מהשלב  נתחיל 
מהבנק  הלוואות  לוקחת  לכנסת,  שרצה 
למימון הקמפיין. מי שערב לאנשי המפלגה, 
על  אחריות  לקחת  שמוכנים  תורמים  הם 
אחוז  את  לעבור  והצליחה  במידה  המפלגה. 
'יחידות  מהמדינה  תקבל  היא  החסימה, 
שהמדינה  מימון  הן  מימון,  יחידות  מימון'. 
הצליחה  שהמפלגה  הכיסאות  כמספר  נותנת 
לחודש  נכון  שווה  מימון  יחידת  להכניס. 
מרץ 2017 1.395 מיליון שקל. חשוב לזכור, 
את  לעבור  הצליחה  שלא  מפלגה  גם  כי 
אחת  מימון  יחידת  תקבל  החסימה,  אחוז 
מציבור  אחד  אחוז  לגרוף  והצליחה  במידה 

המצביעים. 
מימון  רצה בבחירות, מקבלת  מפלגה שכבר 
הבחירות  אחרי  ומצבה  הנוכחי  מצבה  לפי 
בממוצע ועוד יחידת מימון אחת. זאת אומרת 
מנדטים   10 לה  יש  שכעת  מפלגה  יש  שאם 
הם  מנדטים,   20 תקבל  הבאות  ובבחירות 
הממוצע  כמספר   – מימון  יחידות   15 יקבלו 
ועוד יחידה אחת. סך הכל 16 יחידות מימון. 

מימון  יש למפלגה  איך  השאלה המתבקשת, 
צריך  הרי  עצמה.  הקדנציה  תקופת  באשר 
כנסי  קיום  הבוחר,  עם  קשר  לשמירת  מימון 
לשתיים:  מתחלק  התקציב  ועוד.  מפלגה 
כל  סיעה:  לכל  שוטף  תקצוב  הוא  הראשון, 
מיחידת   6% חודש  בכל  מקבלת  מהן  אחת 
כפול  לשנה(,  מיליון שקל   1.1 )בערך  מימון 
כך   .6% ועוד  שברשותה  המנדטים  מספר 
לדוגמא, מפלגה שקיבלה 20 מנדטים זכאית 
המרכיב  ש”ח.  מיליון   1.73 לכ-  חודש  בכל 
לאורך  מימון הצוות הפרלמנטרי  הוא  השני, 
ש”ח  מיליון  כ-7.3  על  שעומד  הקדנציה  כל 

בשנה שמתחלקים בין הסיעות.
למרות שנדמה שנכנסנו לפרטים, לא מדובר 
יש  עניין התקצוב.  אפילו בקצה הקרחון של 
תקצוב שכל ח"כ וח"כ מקבל לאורך הקדנציה 
הכנסת  שחברי  תקציב  יש  דומות,  למטרות 
מקבלים למימון הפריימריז ועוד מאות אלפי 
לכיסי  הישר  שלנו  מהכיס  שמגיעים  שקלים 

המפלגות וחברי הכנסת. 
בתום  רק  מגיע  דיברנו,  עליו  המימון 
מגיע  מימון  כמה  להבין  כדי   – הבחירות 
המדינה  זאת,  אם  ומפלגה.  מפלגה  לכל 
חשבון  על  מקדמות  הבחירות  לקראת  נותנת 
שאינן  חדשות  מפלגות  המפלגות.  מימון 
ואשר  המדינה,  מתקציב  למקדמה  זכאיות 
מכספי  בנוסף  יקבלו  לכנסת,  בבחירות  זכו 
המדינה החזר הוצאות הפרשי הצמדה וריבית 
במשך  זכאיות.  להן  המימון  סכום  במגבלות 
שנים רבות לא נהגה הכנסת לדרוש חזרה את 
המקדמות שניתנו על חשבון מימון מפלגות 
בכנסת  כנסת  חברי  להם  שהיו  לסיעות 
החסימה  אחוז  את  עברו  לא  אך  היוצאת, 

ה-17  לכנסת  הבחירות  לקראת  בבחירות. 
הודיעה הכנסת על שינוי במדיניות ועל כוונה 
ההודעה  אולם  הכספים,  את  חזרה  לגבות 

נמסרה באופן מינורי. 
חוק  על  ביקורת  נמתחה  האחרונות  בשנים 
סכומים  מימון מפלגות בטענה שהוא מספק 
מצומצמים מדי, ומביא לכך שמפלגות שאכן 
לגיוס  מציב  שהוא  ההגבלות  על  מקפידות 
כספים נקלעות לחובות קשים. במצב זה עולה 
ופוליטיקאים  מפלגות  מחזק  שהוא  חשש 
הפוליטיקאים  שלרשות  מפני  ישרים,  לא 
משאבים  עומדים  לא  הישרות  והתנועות 

מספיקים.

כמה זה יעלה לנו? 
תקציבי הבחירות

כ-150 מיליון שקל יוקדשו למפלגות במסגרת תקציב הבחירות, זאת 
מלבד מימון שוטף • כיצד מחולק הכסף, מי נאלץ לקחת הלוואות 

באשראי ומדוע המדינה החלה לדרוש בחזרה את התקציב ממפלגות 
שלא עברו את אחוז החסימה

תקציב הבחירות לשנת 
2019 למפלגות השונות:

43.245 מיליון שקל

34.875 מיליון שקל

19.53 מיליון שקל

16.74 מיליון שקל

15.345 מיליון שקל

12.555 מיליון שקל

11.16 מיליון שקל

9.765 מיליון שקל

9.765 מיליון שקל

8.37 מיליון שקל

הליכוד

המחנה הציוני

הרשימה המשותפת

יש עתיד

כולנו

הבית היהודי

ש"ס

יהדות התורה

ישראל ביתנו

מרצ
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ישב  המסעדה  בקצה  ואכל.  גוי  מיליונר  ישב  בצרפת  יוקרתית  במסעדה 
אדם שחזותו העידה כי יהודי הוא, כשהוא נראה שמח ומאושר, דבר שהיה 
לצנינים בעיני הגוי. כל כך בערה בו שנאתו של אותו גוי עד שפנה אל המלצר 
ובקשו: "הזמן נא לכל הסועדים במסעדה מנת פתיחה על חשבוני, אך בתנאי אחד: 

ליהודי אל תיתן!"
הופתעו  כמובן  הסועדים  מבוקשו.  את  למלא  ואץ  כמבין  בראשו  המלצר  הנהן 
מהמנה הנאה שקיבלו בחינם, ואכלו להנאתם. אולם להפתעת הגוי, היהודי למרות 
שנמנע ממנו המנה הנאה המשיך להיראות מאושר, ועוד הרבה יותר. לא עברו מספר 
דקות, ושוב מוזעק המלצר: "תגיש לכל הסועדים את המנה היוקרתית ביותר שיש 
במסעדה על חשבוני, אך זכור, ליהודי החייכן הזה אל תגיש!' גם עתה לא התרגש 

היהודי מהמעשה שנועד לקנטרו, נדמה היה כי חיוכו אפילו התרחב יותר.
ועוגה  קפה  גם  נידב  והוא  הגוי,  של  שנאתו  את  העצימו  הקודמים  כישלונותיו 
לכל הסועדים, מלבד כמובן, לאותו יהודי שישב כל הזמן כשחיוך על פניו. משגם 
יכול היה הגוי עוד לעצור בעצמו,  בשלישית לא הראה היהודי סימני שבירה, לא 
והוא קם וניגש הישר אל היהודי, כשהוא מביע את השתוממותו, שלא לומר תסכולו, 
בעל  הוא  "אני  בעיניו:  כשזיק שובב  ולחש  רחב  חיוך  היהודי  חייך  קולות.  בקולי 

המסעדה הזאת!"
משל זה התממש אצל פרעה הרשע. הוא רואה שעתיד להוולד מושיען של ישראל 
בתיה  בתו  את  דווקא  והנה  ישליכוהו.  היאורה  הילוד  הבן  גוזר שכל  כך  ובעקבות 
פני  על  היאור. כשהיא מבחינה בתיבה צפה  ותרחץ על שפת  מזמן הקב"ה שתרד 
המים, פותחת אותה ומתמלאת רחמים על משה, עד שמחליטה לקחת אותו ולגדלו 

בארמונה, כאילו היה בנה.
כך שמי שהציל את משה הייתה לא אחרת מאשר בתו של פרעה. אף על פי שלא 
חסרו לה בתי מרחץ בארמון אביה, סיבב הקב"ה שיעלה ברצונה לרחוץ דווקא על 
שפת היאור. ונתן הקדוש ברוך הוא בליבה, שכאשר תראה את משה בתיבה יתגלגלו 

רחמיה עליו, ותגדלהו בתוך בית אביה.
משיתיהו".  המים  "מן  לאמור:  "משה",  שמו  את  קראה  פרעה  שבת  לב  נשים 
ויש לתמוה, מדוע חשוב היה לה לפרסם שעברה על מצוות אביה והצילה ילד מן 
היאור, אדרבה, ראוי היה לה דבר זה ולהעלימו? אלא שגם זה היה בהשגחתו יתברך, 

שפרעה וכל ביתו יקראוהו בשם זה, ולא ירגישו במשמעותו. 
בעיני  שמיים  כבוד  שיגדל  בכדי  הקב"ה  כן  שעשה  הקדוש  האלשי"ך  אומר 
המצרים, ויראו כולם כי "אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה'" )משלי כא, ל(. 
לא זו בלבד שלא הצליחו לבטל מחשבתו של הקב"ה, אלא דווקא במקום הכי לא 
צפוי בביתו של פרעה עצמו, גדל משה. כך שפרעה במו ידיו הכין את סיפור הצלת 

עם ישראל.
החיד"א הוסיף ואמר שאילו היה משה ניצול על ידי מלאך, לא היה בכך לשבר את 
גאוותם של פרעה ואצטגניניו, כי היו אומרים: "אנו עשינו מה שיכולנו, ומה נוכל 
לעשות אם אלוקי ישראל שלח מלאך להציל את מושיען. וכי יש בכוחנו להילחם 
במלאכים?" אבל כעת, שכולם נוכחו לראות שמנהיגם של ישראל ניצל על ידי בת 
יותר  והיה הדבר קשה להם  וגדל בארמונו היה תסכולם עצום לאין שיעור,  פרעה 

מכל עשר המכות!
הבישות"  ומשנאינו  מצרינו  הושעתנו  "כי  בפסוק:  החיד"א  מוצא  לכך  רמז 
על  לנו  "הושעתנו מצרינו", כאשר הישועה באה  כלומר, כאשר  ח(.  מד,  )תהילים 
ידי אחד מצרינו, כמו ישועת משה שבאה לו על ידי הצר פרעה הצורר אותו - אזי 
"משנאינו הבישות", על ידי כך מתמלאים שונאינו בושה גדולה, בראותם שאין עצה 

ואין תבונה כנגדו יתברך.
באלוקים,  המאמינים  מחנה  מחנות:  משני  מורכב  שהעולם  נראה  שטחי  במבט 
ומחנה הכופרים בו. המאמינים משתדלים למלא את רצונו ככל האפשר. לעומתם, 
הבלתי מאמינים עושים ככל העולה על רוחם )כך לפחות הם חושבים(. אולם התורה 
מלמדת אותנו כי המציאות שונה לחלוטין. אין בריה שאינה ממלאת את רצון הבורא, 
כורחם,  בעל  זאת  עושים  והאחרים   זאת מרצונם הטוב,  עושים  אלא שהמאמינים 
ולעיתים ללא ידיעתם. וזהו שנאמר: "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע"- פעמים 

שמתוך הצרה באה הישועה.
בסיום מלחמת ששת הימים, יום הניצחון על צבאות מדינות ערב, נשא מרן רבי 
עובדיה יוסף זצ"ל דברי חיזוק והודאה על הניסים הגדולים שנעשו לישראל, ובתוך 
דבריו סיפר על חייל יהודי שבא מסיני לאחר המלחמה, ובירך ברכת הגומל בדמעות 
פגע  הקרב,  בשדה  "בהיותנו  ואמר:  סיפר  מברך?  הוא  מה  על  כשנשאל  שליש. 
פגז מצרי פגיעה ישירה בטנק שלנו, והטנק החל בוער באש. ניסינו להימלט ממנו 
ואי אפשר היה לפותחה.  החוצה, אך הדלת של הטנק התעקמה מעוצמת הפיצוץ 
נותרנו לכודים בטנק הבוער. בלית ברירה קראנו, חברי ואני, קריאת שמע בדמעות 
פגיעה  פגע  נוסף  פגז  להפתעתנו,  והנה,  מכל.  לגרוע  התכוננו  וכבר  נשבר,  ובקול 
ישירה בדיוק בדלת הטנק, וכך נפער פתח בעבורנו! מיד קפצנו מן הטנק הבוער דרך 

החור השמימי, ונפשנו הייתה לשלל".
בזה פירש את מה שאומרים בהגדה של פסח: "והקדוש ברוך הוא מצילנו- מידם". 
הנס שלנו בא מידם של הגויים, שדווקא על ידי פעולותיהם להרע לנו מזה צומחת 

הישועה לישראל.

ומשנאינו הבישותרּוַח ִיְׂשָרֵאל ַסָּבא 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְוֵאֶּלה ְׁשמוֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת 
ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתוֹ ָּבאּו )א, א( ִלְכאוָֹרה ֹלא מּוָבן 
ַמהּו "ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתוֹ ָּבאּו", ְוִכי ְּבָכל ַּבִית 
ּוַבִית ּוְבָכל ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ָהָיה ִנְמָצא ַיֲעקֹב ָאִבינּו? 
ֲהֵרי ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהָיה ַרק ֶאָחד, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָהָיה ָמצּוי 

ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית ִמָּבֵּתי ַהְּיהּוִדים ֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים? 
ֵּבֲארּו ַהְמָפְרִׁשים, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֵני סּוִגים ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו: 
ֶׁשל  ַהָּקדוֹׁש  ּגּופוֹ  ַהִפיִזי,  ַהַּגְׁשִמי,  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶאת  ֵיׁש 
ְורּוחוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו. ַעל  ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ְוֵיׁש ֶאת ַנְפׁשוֹ 
ַאף ֶׁשַּבְּמִציאּות ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשֶחְלקוֹ ַהּגּוָפִני ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהָיה 
ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית, אּוָלם ֵחֶלק ַיֲעקֹב ָהרּוָחִני ָׁשַכן ְוָדר ְּבָכל 
ַיֲעקֹב  ִמִּמְׁשְּפחוֹת  ּוִמְׁשָּפָחה  ִמְׁשָּפָחה  ּוְבָכל  ּוַבִית,  ַּבִית 

ָאִבינּו ֶׁשָּיְרָדה ְלִמְצַרִים. 
ֵאיֶנָּנה  ָהרּוַח,  ַהְּנָׁשָמה,  ַאְך  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  הּוא  ַהּגּוף 
ֶאת רּוחוֹ ֶׁשל  ֻמְגֶּבֶלת ְּבִמְסָּפר, ָּכל ַּבִית ְיהּוִדי ָנָׂשא ִעּמוֹ 
ַיֲעקֹב, ְּכלוַֹמר ֵהם ִיְׂשמּו ְלַמֲעֶׂשה ֶאת ַהַהְדָרָכה ְוַהַהְכָוָנה 
ֶׁשִּבְּקׁשּו  ַמֲעֶׂשה  ְּבָכל  ֲאִביֶהם,  ַיֲעקֹב  ָּבֶהם  ָנַטע  ֲאֶׁשר 
ַלֲעׂשוֹת, ָּבֲחנּו קֶֹדם ָלֵכן ַהִאם ַּדְעּתוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב ַסָּבא ָהְיָתה 
ִנְמְנעּו   - ֶׁשֹּלא  ַלַּמְסָקָנה  ִהִּגיעּו  ִאם  ָּכֶזה,  ִמַּמֲעֶׂשה  נוָֹחה 

ִמַּלֲעׂשוֹתוֹ. 
ְּכֵדי ְלָהִבין זֹאת יוֵֹתר, ַנְמִחיׁש: ָּבא ַהֶּיֶלד ְראּוֵבן ַהָּקָטן 
ְוׁשוֵֹאל ֶאת ָאִביו: "ַאָּבא, ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלַעְרֵּבב ַּבַּכִּפית ַהּזוֹ 

ֶאת ֶהָחָלב?". 
"ֹלא, ְּבִני ַהָּיָקר. ַסָּבא ַיֲעקֹב ִלֵּמד אוָֹתנּו ֶׁשָאסּור, ֵּכיָון 
ֶׁשַהַּכִּפית ַהּזֹאת ְּבָׁשִרית, ְוֶנֱאַמר ַּבּתוָֹרה: 'ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי 
ַּבֲחֵלב ִאּמוֹ' )ְׁשמוֹת כג, יט(, ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה ָנְתָנה ָלנּו 
ֶאת  ּוְנַיֵּׁשר  ּגּוֵפנּו  ֶאת  ְּבָכְך  ֶׁשְּנַזֵּכְך  ְּכֵדי  ְמֻסָּיִמים  ִצּוּוִיים 

ָאְרחוֵֹתינּו". 
ָיכוֹל  ֲאִני  ְּבַׁשָּבת  ַהִאם  "ַאָּבא,  ְוׁשוֵֹאל:  ַהֵּבן  ַמְמִׁשיְך 
ְלָמקוֹם  ּוְלַטְלְטָלם  ְוַהַּפִּטיׁש  ַהִּמְסָּפַרִים  ֶאת  ָלַקַחת 

ַאֵחר?".
ֶׁשָאסּור  אוָֹתנּו  ִלֵּמד  ַיֲעקֹב  ַסָּבא  ַהָּיָקר.  ְּבִני  "ֹלא, 
ְלַטְלֵטל ֻמְקֶצה ְּבַׁשָּבת, ַאְך ִאם ַאָּתה ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ַּבָּמקוֹם 
ְוַהִּמְסָּפַרִים ֻמָּנִחים - ֻמָּתר ְלָך ְלַטְלְטָלם, ֵּכיָון  ֶׁשַהַּפִּטיׁש 
ְלִאּסּור  ֶׁשְּמַלאְכתוֹ  ]ּוְכִלי  ְמקוֹמוֹ  ְלצֶֹרְך  הּוא  ֶׁשַהִּטְלטּול 
ֻמָּתר ְלַטְלְטלוֹ ְלצֶֹרְך ּגּופוֹ ּוְמקוֹמוֹ, ַּכְמבָֹאר ַּבּׁשּו"ָע ִסיָמן 
שח ָסִעיף ג[, ַאְך ְסָתם ְלַטְלְטלוֹ ָאסּור, ְוָכל ֶזה ְלטוָֹבֵתנּו 
'ְמנּוָחה  ַהַּׁשָּבת,  ְמנּוַחת  ֶאת  ֶׁשַּנְרִּגיׁש  ְּכֵדי  ּוְלתוַֹעְלֵּתנּו, 

ְׁשֵלָמה ֶׁשַאָּתה רוֶֹצה ָבּה'".
ֶאת  ְוׁשוֶֹאֶלת  ַלִּׂשיָחה,  ִרְבָקה  ַהְּקַטָּנה  ַהַּבת  ִמְצָטֶרֶפת 

ָאִביָה: "ַאָּבא, ַהִאם ֻמָּתר ָלרּוץ ְוִלְקּפֹץ ְּבַׁשָּבת?". 
ֶׁשְּבַׁשַּבת  אוָֹתנּו  ִלֵּמד  ַיֲעקֹב  ַסָּבא  ַהְיָקָרה,  "ִּבִּתי 
ָלנּו  ֵאין  ְוָלֵכן  ְמָלִכים,  ִלְבֵני  ְלִהָּדמוֹת  ָאנּו  ְצִריִכים  קֶֹדׁש 
ֵּכיָון  ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ִהיא  ַהּזוֹ  ָהִריָצה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָלרּוץ 
ֶׁשְּכֶׁשרוִֹאים ָאָדם ָרץ ְּבַׁשָּבת, חוְֹׁשִבים ֶׁשהּוא ָרץ ַלֲעׂשוֹת 

ִמְסָחר ְוַכּדוֶֹמה, ְוֵאין ַּדְרּכוֹ ֶׁשל ֶמֶלְך ְלַמֵהר ְוָלרּוץ". 
ַעל  ְמָבְרִכים  ַמה  "ַאָּבא,  ְוׁשוֶֹאֶלת:  ַהַּבת  ַמְמִׁשיָכה 

ֻׁשְמׁשּום, ָמה ַהַּסָּבא ַיֲעקֹב אוֵֹמר ַעל ָּכְך?".
ֻׁשְמׁשּום  ֶׁשַעל  אוָֹתנּו  ִלֵּמד  ַיֲעקֹב  ַסָּבא  ַהְיָקָרה,  "ִּבִּתי 
ְמָבְרִכים ּבוֵֹרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָּגֵדל ָּבֲאָדָמה". 

רּוחוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִנְמֵצאת ְוׁשוֶֹכֶנת ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית 
ִאיׁש  ַיֲעקֹב  "ֵאת  ְּבָאְמָרּה:  ַהּתוָֹרה  ַּכָּוַנת  ְוזוִֹהי  ְיהּוִדי, 
ּוֵביתוֹ ָּבאּו" - ְּבָכל ַּבִית ּוַבִית, ּוְבָכל ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה 
ַיֲעקֹב  ַקִּדיָׁשא  ַהַּסָּבא  ֶׁשל  ְּדמּותוֹ  ֶאת  ְלַעְצָמם  ִיְּסדּו 
ָאִבינּו, ְוֹלא ָזזּו ִמֶּמָּנה. ֹלא ָעׂשּו ַצַעד ָּגדוֹל אוֹ ָקָטן ְלֹלא 
ְּדמּות ְּדיוָֹקנוֹ ֶׁשל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶאָּלא ָהְלכּו ַעל ִּפי ְּדָרָכיו 

ְוַהְנָהגוָֹתיו ֶׁשִהְנִחיל ָלֶהם ְלדוֹרוֹת עוָֹלם ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. 

•••

ֵּכן ִיְרֶּבה!
ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ַההּוא.  ַהּדוֹר  ְוכֹל  ֶאָחיו  ְוָכל  יוֵֹסף  ַוָּיָמת 
ֶמֶלְך  ַוָּיָקם  אָֹתם.  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ַוִּיְרּבּו...  ַוִּיְׁשְרצּו  ָּפרּו 
ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים )א, ו-ח( ָּכַתב ָה"אוֹר ַהַחִּיים" ַהָּקדוֹׁש, 
ִּכי ְּבִמיַתת ָּכל ַהּדוֹר ַההּוא ִהְתִחילּו ַהִּמְצִרים ְלִהְׁשַּתְעֵּבד 
ַהְפָלַגת  ָראּו  ֲאֶׁשר  "ִקְנָאָתם,  ֵמֲחַמת  ְוזֹאת  ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ִרּבּוָים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְתַמֵּלאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבֶהם". 
ִטְבִעית  ְוַהִּבְלִּתי  ַהִּנִּסית  ַּבִהְתַּפְּתחּות  ַהִּקְנָאה?  ְּבָמה 
ְּבַקִהיר  ִּדירוֹת  ִלְקנוֹת  ֵהֵחּלּו  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ֶׁשל 

ּוְבַאֶלְּכַסְנְּדִרָיה... ִהְתַּפְּׁשטּו ְּבָכל ָהָאֶרץ....
ַהֲחֵרִדים ִהְתַּפְּׁשטּו! ִהִּגיעּו ְלֵתל ָאִביב, ְלֶפַתח ִּתְקָוה, 
ְּבִראׁשוֹן ְלִצּיוֹן ֵיׁש ְׁשכּוָנה ֲחֵרִדית! ָמה ַאָּתה אוֵֹמר?! ֶזה 

ַמֶּׁשהּו נוָֹרא! נוָֹרא ְוָאיֹם! ֵאיזוֹ ִהְתַּפְּׁשטּות! 
ַהֶּזה?  ַהַּפַחד  ַהּזֹאת?  ַהְּדָאָגה  ֵמֲאחוֵֹרי  עוֵֹמד  ָמה 

ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת? ִקְנָאה! ִקְנָאה אוֶֹכֶלת!
ַה"ִהְתַּפְּׁשטּות  ֶאת  ַלֲעצֹר  ְּכֵדי  ֶּׁשַּיֲעׂשּו  ַמה  ָּכל  ֲאָבל 
ִיְׂשָרֵאל  ַהֲחֵרִדית" - ֹלא יוִֹעיל. ְּכָבר ָעַבְרנּו ֶאת ֶזה! ַעם 
ִמ"ַּוִּתָּמֵלא  ְּכתוָֹצָאה  ֶׁשּנוְֹלדּו  ְוִאּיּוִמים  ְּגֵזרוֹת  ָעַבר  ְּכָבר 

ָהָאֶרץ אוָֹתם", ּוָמה ָאַמר ָאז ַהָּקָּב"ה?
ִיְרֶּבה,  ֶּפן  אוְֹמִרים  ַאֶּתם  ַהּקֶֹדׁש:  רּוַח  ָלֶהם  "ָאְמָרה 
ְׁשמוֹת  ַאָּגָדה  )ִמְדַרׁש  ִיְפרֹץ"  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  אוֵֹמר  ַוֲאִני 
א, י(.ַאָּתה צוֵֹעק - ַמה ֶּזה ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְיָלִדים? ֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר ְיָלִדים ַעל ֶחְׁשּבוֹן ַהְּמִדיָנה? ַמה ֶּזה ָצִריְך ִלְהיוֹת? 

ַאָּתה אוֵֹמר ֶּפן ִיְרֶּבה, ַוֲאִני אוֵֹמר ֵּכן ִיְרֶּבה.
ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ִּתינוֹקוֹת  ַעל  ָמֶות  ִלְגזֹר  ְמַנִּסים  ִלְפָעִמים 
ֶׁשִּיָּוֵלד".  ְּכַדאי  ֹלא  ָּפגּוַע,  ִיְהֶיה  ַהֶּזה  "ַהִּתינוֹק  נוְֹלדּו. 
ֲאָבל ֵאין ׁשּום ֶהֵּתר! ׁשּום ֶהֵּתר ָּבעוָֹלם! ּוַמה ִּיְהֶיה? ַמה 
ֵאיְנְספוֹר  ָרִאיִתי  ְּכָבר  ֶּׁשִּיְהֶיה.  ַמה  ֶזה  רוֶֹצה,  ֶּׁשַהָּקָּב"ה 
ְונוַֹלד  ָּכֵאֶּלה,  ְּדָבִרים  ָלֶהם  ֶׁשָאְמרּו  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ִמְקִרים 

ֶּפַרח ֶׁשל ֶיֶלד...
ֻּכָּלּה  ּוְמבֶֹהֶלת  ּבוָֹכה  ֵמַרְמָלה,  ִאָּׁשה  ֵאַלי  ִהְתַקְּׁשָרה 
ֵהם  ַרְגַלִים!  ָׁשֹלׁש  ַלִּתינוֹק  ֶׁשֵּיׁש  אוְֹמִרים  ָהרוְֹפִאים   -
ִלְפֵני  ִלְׁשאֹל  רוִֹצים  זֹאת,  ְּבָכל  ֲאָבל  ָּכְך,  ָּכל  ָּדִתִּיים  ֹלא 
ְמַבְּקִׁשים  ַמָּמׁש...  ֶׁשל  ַחִּיים  ִלּטֹל  ָּכֶזה,  ַצַעד  ֶׁשעוִֹׂשים 

ֶׁשֲאָבֵרְך אוָֹתם. 
ָאַמְרִּתי ָלֶהם: ַאֶּתם ַּתֲעׂשּו ַמה ֶּׁשַהּתוָֹרה אוֶֹמֶרת, ְוִיְהֶיה 
ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשֹּלא  ֵאין ָלֶהם ּכַֹח. ֵהם  ְּבֶעְזַרת ה'.  ָלֶכם טוֹב 
יּוְכלּו ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ִנָּסיוֹן ָּכֶזה. "ַקְּבלּו ְּבַאֲהָבה ֶאת ַמה 
ֶּׁשה' נוֵֹתן ָלֶכם. ַהּכֹל ֶזה ַמְּתַנת ָהֱאֹלִקים", עוַֹדְדִּתי אוָֹתם.

"ָמה, ַּגם ַצַער?"
"ֵּכן, ַּגם ַצַער".

ֵהם ָעְמדּו ַּבִּנָּסיוֹן. ְלַאַחר ְּתקּוָפה נוְֹלדּו ָלֶהם ְּתאוִֹמים! 
ָהִייִתי ַסְנָּדק ּומוֵֹהל ִלְׁשֵניֶהם. ַמה ָּקָרה? ַהְּתמּוָנה ָהְיָתה 
ְמֻעֶּוֶתת, ָהֶרֶגל ַהְּׁשִליִׁשית ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ַלִּתינוֹק ַהּנוָֹסף... 
ָּברּוְך ה', ֵהם ִהְתַחְּזקּו ְמאֹד ְּבִעְּקבוֹת ַהִּסּפּור ַהֶּזה, ְוָחְזרּו 
ִּבְתׁשּוָבה. ֹלא ָהָיה ֶזה ִמְקֶרה ּבוֵֹדד. ׁשּוב ָוׁשּוב ָהרוְֹפִאים 
ֻמְפָּתִעים ְלַגּלוֹת ֶׁשּנוְֹלדּו ְיָלִדים ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים, ְיָלִדים 

ֶׁשֵהם ַעְצָמם ָּגְזרּו ֲעֵליֶהם ִמיָתה. 
ֵּבין ִאם ַהִּנָּסיוֹן הּוא ַרק ַּבַּפַחד ּוַבְּדָאָגה, ּוֵבין ִאם ָאֵכן 
ֵיׁש ְּבָעָיה ַהּדוֶֹרֶׁשת ִהְתמוְֹדדּות, ָּתִמיד ָעֵלינּו ִלְזּכֹר: "טוֹב 
ַּבֵּלילוֹת"  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך,  ַּבּבֶֹקר  ְלַהִּגיד  ַלה'...  ְלהֹדוֹת 
ַהַּלְיָלה,  ִּבְזַמן  ֱאמּוָנה  ְלָך  ָהְיָתה  ִאם  ב-ג(.  )ְּתִהִּלים צב, 

ִּבְזַמן ַהַּצַער, ּתּוַכל ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר - "ַחְסֶּדָך".
)נלקט ממשכני אחריך שמות- פנינים(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר







27 בני ברק י"ח טבת תעש"ט 26/12/18

הכללית  המציאות  את  מחלק  יצירה  ספר 
חלקים,  לג'  הנבראים  אחרון  עד  סוף  מאין 
אותם הוא מכנה בשם עולם שנה נפש, העולם 
בתוך  לחיים  ונפש  לכוכבים  ליקום  מקביל 

האטמוספרה של כדור הארץ. 
אלו  מעגלים  בשלושה  מתבוננים  כאשר 
רואים באופן ברור שהם קשורים זה לזה בקשר 
אמיץ, אין שום אור בשנה ביקום שאין מקורו 
בתוך  בנפש  חי  שום  ואין  סוף  האין  מעולם 
של  מאומרם  מושפע  שאינו  האטמוספרה 

הכוכבים הסובבים אותנו. 
על  המעיד  הזה  הנפלא  ההגיוני  הרצף 
השגחה עליונה תמידית על כל נברא מתוארת 
בצורה ציורית ע"י הראב"ד בפרק א' משנה א' 
כל  תחילת  כי  לדעת  אתה  "וצריך  לשונו:  וזו 
)ונמשך( משך  יתברך  נמשך מהשם  הנמצאות 
והולך עד  והיה נמשך  השפע )מאור אין סוף( 
קצה ידוע )גבולות המרחב אליו נכנס אור אין 
סוף( ומתוך התנועה נתחדש לשפע חום )מכח 
התלהבות  החום  ומן  האור(  של  הבטישות 
ומן הלהבות ניצוץ ומן הניצוץ אש. )אש היא 
אחת משלושת היסודות אש אויר מים שמקורן 
האר"י  שכותב  וכמו  סוף  האין  באור  כאמור 

בעץ חיים היכל א' 
עצמו  את  סוף  האין  שמצמצם  "צמצום 
)בכך שנכנס לחלל מוגבל( נתמעט האור ונגלו 
במרחב  המוגבלת  המציאות  )נתגלתה  הכלים 
רבים  צבירה  במצבי  החומר  שהוא  מתוזמן 
למה  עד  מדידים  לגלים  מדידים  לא  מגלים 
שנתפס בחמשת החושים המוגבלים של האדם 
עד  ומתגלגל  נמשך  היה  האש  והנה  דומם( 
שנתעגל בעיגולו ומתוך העיגול נתקשה ונהיה 
שנאמר  שמם  על  נקרא  הקב"ה  אשר  לשמים 

ואתה תשמע השמים" ע"כ.
ובדברי  הקדוש  בזהר  מוסבר  העיגול  סוד 
הגאומטרית  הצורה  שהינו  הקדוש  האר"י 
שמנקודת  משום  וזאת  בעולם  ביותר  החזקה 
המרכז כל הרדיוסים שווים ללמד לאדם שכולם 
אהובים וקרובים אליו בשווה. וכיון שמערכות 
זו  מסתובבות  וכולם  זו  תוך  זו  נמצאות  כולן 
סביב זו היא שנותנת לנו את המידע על החומר 

צורתו מרקם קושי טמפרטורה צבע ועוד.
כך בצורה מדויקת הכוכבים הסובבים סביב 
כדור הארץ משפיעים על כל החי בתוכו, צבעים 
ועוד.  אדם  בני  חיים  בעלי  צמחים  מינרלים 
ב' מתאר  א' משנה  פרק  על  בפרושו  הראב"ד 

ומסביר את רצף הספירות שסופן מכח תנועתן 
והשפעה  המציאות  על  משפיעות  המעגלית 
אתה  "וצריך  לשונו שם:  וזו  עיתים  נקראת  זו 
בפני  צבע  יש  הספירות  מן  אחת  כל  כי  לדעת 
עצמה וכן כל אחד מן היסודות. ויש מלאכים 
)שאינו  ולמטה  הבינה  מן  אחר  מיסוד  מצויים 
אינן  אמ"ש  שאותיות  ולפי  מים(.  אויר  אש 
פשוטים גמורים )רוצה לומר ג' יסודות טהורים 
שלא נתגשמו למושגים מדידים(. שבע כפולת 

)אותיות דגושות ורפות והן בג"ד כפר"ת( 
האויר  כי  מאמ"ש  נולד  שבע  מספר  פירוש 
אויר  כח  בהן  יש  והמים  ואש,  מים  כח  בו  יש 
ואש, והאש יש בו כח מים ואויר, וקבוץ הכל 
בדבר  כפולות  שהן  ולפי  כפולות,  שבע  הרי 
כפולות  שבע  ע"כ.  כפולות"  נקראו  ובתמורה 
מג'  היוצאות  רפות  ופעם  דגושות  פעם  הן 
ואלו  שבע  בידך  יעלה  עמהן  אמ"ש  יסודות 
לכל  יבש,  לח,  חום,  קור,  מים,  אויר,  אש,  הן 
אחד יש תמורה ועל פי המצב שהוא נמצא כעת 

במעגל השנה כך תמורתו בנפש.
העיתים  חכמי  כן  גם  נקראים  ישראל  חכמי 
ובכל  עת  בכל  לידע  זו  חכמה  בתורה  שקבלו 
על  ומשפיעים  הפועלים  הכוחות  הן  מה  רגע 
מושג  שישנו  לדעת  חייב  אתה  אולם  האדם, 
הקב"ה  שאמר  כמו  מהמזל  למעלה  שנקרא 
לאברהם אבינו בספר בראשית פרק ט"ו פסוק 
מאהלו  הוציאו  מקרא  של  פשוטו  "לפי  ה': 
לו  אמר  מדרשו  ולפי  הכוכבים.  לראות  לחוץ 
צא מאצטגנויות שלך שראית במזלגות שאינך 

עתיד להעמיד בן.
אברהם אין לו בן אבל אברהם יש לו בן. שרי 
לא תלד אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר 
של  מחללו  הוציאו  אחר  דבר  המזל.  וישתנה 
עולם והגביהו למעלה מן הכוכבים וזהו לשון 
רש"י  של  מדבריו  למטה".  מלמעלה  הבטה 
אותיות  מזלות  בין  שיש  הקשר  את  לומדים 
ועיתים כמו שכתב שלמה המלך עת ללדת ועת 
למות והנה כאשר חילק הקב"ה את האות יו"ד 
השאיר  ולשרה  חציה  לאברהם  ונתן  שרי  של 

חציה שינה את מזלם ממות ללידה.
שהינם  האותיות  סוד  זה  בספר  כתבנו  כבר 
רגליה  סופית  ונו"ן  שובל  וא"ו  ניצוץ  יו"ד 
יורדות מוות, וזהו שכתוב בתיקוני הזהר משנה 
שם משנה מקום משנה מעשה משנה את מזלו 

את העיתים. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סוד העיגול

ביום ראשון כ״ח בתשרי 7.10.18 בשעה 20:00
בבית הכנסת אור שמעון )הרב פריינטה( רח׳ חוני המעגל 93, אלעד

הכניסה חופשית
מיועד לגברים בלבד
אין כניסה מתחת לגיל 18

במוצאי שבת פרשת שמות כ"א טבת 29.12.18 בשעה 20:00
באולם שע"י בית הכנסת קהל עדת ישורון
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 מיועד לגברים בלבד
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בסיס  בעלת  מפירמידה  מורכב  התעסוקה  "שוק 
מנכ"לית  מסבירה  מאוד",  צר  פירמידה  וקצה  רחב 
הרחב  "הבסיס  שרביט,  הדר  ליאת  דרושים,  אתר 
הינו עובדים צעירים עם שנות ניסיון ספורות ומוכנות 
ניסיון  שנות   6 מעל  יחסית.  נמוך  בשכר  לעבודה 
בדרישה  הסקטורים  ברוב  משמעותית  ירידה  ישנה 

ובמוכנות לשלם על שנות הניסיון. 

מצב זה מאתגר את סקטור ה- +45 בשוק עם אבטלה 
פתרונות  למצוא  אותם  דוחף  ולפעמים  נמוכה 
יצירתיים על אף שהשוק בתפקודי בסיס הפירמידה 
זקוק נואשות לעוד כוח אדם. מי שיהיה מוכן להתגמש 

לכיוון תפקידים אלו, יוכל למצוא תעסוקה. 

מחפש העבודה בגיל +45 צריך לחשוב אם הוא מוכן 
אם  יותר,  נמוך  בשכר  העבודה  אותה  את  לעשות 
כאשר  בכיר,  כשכיר  עבודה  לחפש  לשקול  עליו  לאו 
השלישית  האופציה  יותר.  מצומצם  ההצעות  מספר 
בתחומו  מומחה  כיועץ  לשמש  היא  בפניו  שעומדת 

כעצמאי.

זה גם הזמן לשקול אם ניתן להתברג לתחום משיק או 
למקצוע אחר דומה לשלו. בכל מקרה, בעת שליחת 

קו"ח מומלץ להוסיף פתיח אישי לקורות החיים". 

של  ומעייפת  ארוכה  רשימה  להציג  תתפתו  אל 
ידע  על  מעידה  שהיא  למרות  וכישורים,  מיומנויות 
רלוונטיים  וניסיון  תפקידים  ורק  אך  הציגו  נרחב, 
לימודים  לגבי  כנ"ל  מעוניינים.  הנכם  בה  למשרה 

אקדמאיים ומקצועיים. 

שנת לידה – יש חוק נגד אפליית גיל ובכל זאת זה אחד 
הפוטנציאלי  המעסיק  עבור  המעניינים  הפרמטרים 
שלכם. עם זאת, ציון שנות הלימודים והשירות הצבאי 

יצביעו על השנתון המתאים ולכן אין הכרח לציינו. 

– עובדים בגילאים אלו, עפ"י רוב, הם  ביטחון עצמי 
אנשים בטוחים בעצמם ובמקצועיותם וזה דבר חיובי 

אך מבורך, עם זאת וודאו שאינכם יהירים מידיי.

עייפות החומר -  אל תתנו למראיינים ולו סימן אחד 
הביעו  מהמקצוע.  שחיקה  ו/או  החומר  עייפות  של 

והתחום  המיועד  מהתפקיד  ורצון  עניין  התלהבות, 
'מתוקתקים'  הגיעו  לכך  בהתאם  לאיוש.  המיועד 

ולבוש מוקפד ומתאים.

והביקוש  להיצע  בהתאם  ריאלי  שכר  בקשו   – שכר 
שאיישתם  לתפקיד  בהתאם  ולא  עיסוקכם  בתחום 

בארגון אחר. 

יחס למראיין – ברור מאליו שהיחס צריך להיות מכבד 
זכרו  מכם?  צעיר/ה  המראיין/ת  אם  מה  אבל  וראוי 
שהוא עדיין האדם שאמור להחליט אם לקבל אתכם 
אינם  שלו  המקצועיים  והכישורים  לאו  או  לעבודה 

מוטלים בספק, לכן התייחסו אליו בהתאם.

קשרי עבודה – צברתם וותק וניסיון ויש לכך יתרונות 
החיצוניים  העבודה  קשרי  הוא  מהם  אחד  רבים, 
לספר  תחששו  אל  שהכרתם.  והקולגות  שפיתחתם 
חברים  ודרך  דרכם  עבודה  במציאת  עזרה  ולבקש 
הכי  המלצה  מהווה  אישית  היכרות  לעיתים  בכלל, 

טובה שיש.

תבשיל בקר עם קטניות איטלקיות

טיפים
לשמור על 

בריאות המוח

שמירה על אורח חיים בריא מתקשרת אצלנו בעיקר 
למניעת השמנה וסוכרת, אבל מתברר שיש לה תפקיד 

מפתח גם בשמירה על בריאות המוח. 

את  לצמצם  מנת  שעל  כיום  מבינים  הרפואה  אנשי 
האחרונות  בשנים  שהפכה  המוח,  תחלואת  ממדי 
בעולם,  המרכזי  והקוגניטיבית  הפיזית  הנכות  לגורם 
לב  מחלות  )אחרי  בהיקפו  השני  התמותה  ולגורם 
ובהעלאת  בהסברה  להשקיע  מאוד  חשוב  דם(,  וכלי 

המודעות לשמירה על בריאות המוח. 
במאמצי  להשקיע  אלו  בימים  החליטו  הנוירולוגים 
הישראלי  האיגוד  יו"ר  בעניין.  הרחב  לציבור  הסברה 
לנוירולוגיה, פרופ' דוד טנה, מציג את עשרת הדיברות 

לשמירה על בריאות המוח:

מנטאלית  ובפעילות  בהשכלה  להשקיע  חשוב   •
רציפה לאורך החיים.

לקיים  לכולנו  מומלץ  לנו.  טובה  אינה   – הבדידות   •
פעילות חברתית ענפה.

• ספורט – לא רק לספורטאים שביננו. יש להשקיע 
מאמץ בפעילות גופנית לאורך רצף החיים. 

   
• משקל אינו רק עניין של אסתטיקה ואופנה. חשוב 
לשמור על משקל גוף תקין ותזונה בריאה ים תיכונית, 

שהיא מתכון מהותי לקידום בריאות המוח.      

סדירות,  דם  בדיקות  תקופה  מידי  לבצע  כדאי    •
לשם הקפדה על ערכי לחץ דם תקין, על תקינות רמת 

שומני הדם ועל רמות הסוכר בדם.

• יש להימנע מעישון, לרבות עישון פסיבי, שפוגע לנו 
בבריאות המוח.

בתחום  גם  בריאותי  מפגע  הוא   – סביבתי  זיהום   •
המוח. התרחקות מאזורי זיהום – חשובה ביותר!

קסדות  חבישת  המחייבים  והתקנות  החוקים   •
כמובן  שלנו.  המוח  בריאות  על  לשמירה  מהותיים 
ולחבוש  ראש  מחבלות  הניתן  ככל  להימנע  שמומלץ 

קסדות.

שמיעה!  בהפרעות  וטיפול  אבחון  להזניח  אין   •
שלנו  השמיעה  חוש  בין  קשר  יש  אבל  אולי,  מפתיע 

לבריאות המוח.

•  גם לשינה איכותית – חשיבות מרובה, וכן לשמירה 
על בריאות מנטאלית וטיפול במקרי דיכאון וחרדה.  

רק שנהיה בריאים!     

טעימה

איך למצוא עבודה מעל גיל 45?
הניסיון   • עבודה מסוימים  עבור מקומות  רלוונטיים'  'פחות  להיות  הופכים  קורה. פתאום העובדים  זה   45 גיל  סביב 
שצברו מבורך אך לא הכרחי, השכר שהרוויחו הופך ל'יקר מידי' עבור המעסיק החדש, והידע נרחב ומעמיק אבל חלקו 

'מיותר' • מנכ"לית 'פורטל דרושים', ליאת הדר שרביט מספקת 7 טיפים למחפש עבודה מעל גיל 45

המותג מאסטר שף מציע מתכון מושלם לימי חורף הקרים: קדירת בקר עם שעועית וגרגירי חומוס איטלקיים, 
ערמונים ויין, מנה מעולה שמחממת את הגוף והנפש.

מצרכים:
4 כפות שמן זית

1 בצל גדול, חתוך לקוביות
חצי קילו בשר כתף או שריר, חתוך לקוביות בינוניות

3 כפות רוטב טריאקי 
1 קופסא של עגבניות שלמות מקולפות 

כף טימין טרי )רק העלים(
2 גזרים קלופים, חתוכים לפרוסות ברוחב 3 ס"מ
3 תפוחי אדמה קלופים, חתוכים לקוביות גדולות

1 קופסא של שעועית לבנה 
1 קופסא של גרגירי חומוס 

200 גרם ערמונים קלופים

תבלינים:
כפית מלח, כפית פלפל שחור, כף פפריקה מתוקה 

חצי כוס יין אדום
מים לכיסוי

אופן ההכנה:
1. בסיר עמוק מניחים שמן זית, בצל, פלפל שחור 

מלח, וקוביות בשר. 
מכל  הבשר  קוביות  את  וסוגרים  מערבבים   .2

צדדיהן עד שהבשר משחים. 
עגבניות  קופסת  טריאקי,  כפות   3 מוסיפים   .3
קלופות, פפריקה, טימין, גזר, תפו"א, כוס מים ויין.

4. מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומוסיפים 
שעועית, חומוס וערמונים.

אש  על  חלקי  בכיסוי  ומבשלים  במים  מכסים   .5
נמוכה כשעה וחצי.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מזון אדם במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הכוונה הפשוטה שבמילה כפי שאנו שומעים אותה. "יש 
ב____ שאפלו בארץ" )קידושין ג ד(

4. אבק,שחק. "הן איים כ___ יטול" )ישעיה מ טו( )בהיפוך 
אותיות(

6. פתאום,לפתע. "ישבו יבשו ____" )תהלים ו יא(
7. נוצה,כנף. "תנו _____ למואב" )ירמיה מח ט(

8. מחסן,אסם,אוצר. "וכי יש ____ של מלך חסר כלום" 
)בראשית רבה יא( )בכתיב מלא(

10. מלך חברון,אחד מחמשת בעלי בריתו של אדוני צדק מלך 
ירושלים שעשו מלחמה עם יהושע.)יהושע י ג(

11. רצועה,אזור,חוג,דברים ערוכים בשורה אחת. "____ ירוק 
שמקיף את כל העולם כולו" )חגיגה יב.( )בהיפוך אותיות(

13. אחת מן האבנים ששובצו בחושן של הכהן הגדול,אבנו של 
שבט בנימין. )שמות כח כ(

16. אמורא בבבל. "רבי ועד רב ____" )גיטין נט.(
17. הוא רוצה.  ____ את נפשו. )בראשית כג ח(

18. הגיון-הלב,מחשבה. "חכמות ו____ לבי תבונות" )תהלים 
מט ד(

1. טיט דיבקי לתיקון סידקי כלים. "ומטמא בשל ____" )מקואות 
ט ב(

2. אחד מסוגי השירה או מכלי הנגינה הקדומים שנזכרו במקרא. 
"_____ לדוד" )תהלים ז א(

3. בימה,דוכן. "ויקם על ____ הלוים" )נחמיה ט ד(
4. מסגרת מעל למיטה לשם מתיחת כילה ממעל לה למחסה 

מיתושים. "או שפרס על גבי ה____" )סוכה א ג(
5. תפס,לכד. "ה____ צבי והשוחטו" )שבת ז ב( )בהיפוך אותיות(

7. )במקרא( אניה,ספינה. "שיט ו____ אדיר" )ישעיה לג כא(
9. זחילה על פני הארץ,הליכת הרמשים למיניהם. "ד____ הוה נמי 

בדבר הרוחש" )תוספות פסחים כד: (
12. כנויו של שלמה המלך בן דוד שחיבר את ספר החכמה הנקרא 

בשם זה ונכלל במסגרת חמש המגילות שבמקרא.
14. ענין,צורך,עסק. "כי שיח וכי ____ לו" )מלכים א יח כז(
15. בן פנחס בן עלי הכהן. "____ כבוד" )שמואל א ד כא(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

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

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

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חמאה, עגה, לחם, פת, לבבות, פתבג

תדאנתדסנישאמאמאנא
נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא
אאירשנלאתגדגשהיגא

גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. חוצפית הוא שם איש או אשה?
2. לאיזו אבר בגוף קשור התנוך?

3. "תנא קמא" פירושו...                                                                                                        
4. "אינה דומה שמיעה ל..."

5. מתי בשנה אומרים "על הניסים"?
6. אפעה, זעמן, פיתון ושפיפון הם...

7. "עשה אוזנו כ..."
8. "דין פרוטה כדין..."

9. רודנות היא...
10. מהי סכלות?

1. איש 2. לאוזן 3. התנא הראשון 4. ראיה 5. בחנוכה ובפורים  6. נחשים  7. אפרכסת  
8. מאה  9.  שלטון דיקטטורי 10. טפשות
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בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

ט"ז-כ' בטבת24-28.12.18

שני עד שישימבצעים בימי 

סוגים שונים
25 יח'

תה ירוק ויסוצקי

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

קפה רד מאג
200 גר'

שמפו/מרכך הוואי
סוגים שונים

700 מ"ל

גרנולה
350 גר'
'מעולה'

קמח רובינפלד 100%/
קמח אגדתא 70%

1 ק"ג

לפתן חתיכות אננס/
חצאי אפרסקים

820/825 גר'
'מעולה'

מיץ ענבים
כולל פיקדון

1 ליטר
'מעולה'

להבונים 'מעולה'חמצוצים 
סוגים שונים

275 גר'
טעמן

50 יח'
4 שעות

שריר

צלי כתף

בלדי

בלדי 27-28
י"ט-כ' בטבת

5990790

2990

לק"ג

לק"ג

2 ב-10
10

2 ב-
10

1790 2 ב-
20
3 ב-

36 10690
ליח'

יש לך טעם 'מעולה' 



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:08
16:24
16:03

17:23
17:24
17:24

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ח טבת תשע"ט 26/12/18 • גיליון מס' 1185

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

עוד 105 יום - בחירות לכנסת ולממשלה

המעבדה המייצרת באישור משרד הבריאות

054-2051255 ליעוץ והזמנות:

תמצית צמחים בתוספת אל ארגינין לחיזוק 
ולהעצמת שלום הבית ולשיפור של מערכת הגוף 

והמרצת הדם ומסייעת לשיפור כללי

ושמחת

הסוף לחובות!!
במקום לקחת 
הלוואות חוזרות

אצלינו פותרים את 
הבעיה מהשורש!!

לנו הפתרונות!!

 20
שנות הצלחה

חייג עכשיו לאובליגור:
072-3937547

חובות? עיקולים?
בעיות בבנק?

בציבור אנ"ש המלצות 
  

פרסם

מודעה זו
יכולה להיות שלך!

ותתפרסם
03-5796643

למעלה מ-14 מיליון שקל בתוך 36 שעות
הישג נדיר 

הצלחה אדירה למבצע 'גיוס ההמונים' – 'מצ'ינג' לטובת הקמת מחלקה לטיפול נמרץ 
ילדים ומחלקות נוספות במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' • למעלה מ-14 מיליון שקל 
גויסו תוך 36 שעות ע"י כ-20,000 תורמים • חברת צ'רידי הבינלאומית: "זהו שיא 

עולמי חדש במספר התורמים בקמפיין" / עמ' 8

נס ההצלה של 
הגר"ש בן שמעון
לאחר שהתעורר מההחייאה המוצלחת, נערך מפגש 
מרגש בין יו״ר ש״ס השר דרעי לגאב״ד הגר״ש בן 

שמעון בבית החולים תל השומר • ״שהחיינו וקיימנו, 
אי אפשר להאמין, זה ממש נס"

/ עמ' 12

/ עמ' 14

אזעקה הבוקר: 
מוכנים בשגרה - 

מוגנים בעורף

הפוליטיקה החרדית בצומת דרכים: האם 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' ירוצו בנפרד או שתימצא הנוסחה לריצה 
משותפת? ומה יהיה קרש הקפיצה של אלי ישי ו'הפלג הירושלמי'? • ב'דגל' דורשים: הסכמות אידיאולוגיות 

וחלוקה מחדש של יחסי הכוחות, ב'אגודה' נוטים להסכים לדרישות • סיקור מיוחד / עמ' 24-25

בדרך לקלפי: קרע אשכנזי, מאבק ספרדי

טובת הבוחר
ישראל  אגודת  את  לדמיין  קשה   – ראשונה  במחשבה 
ודגל התורה רצות ביחד בעבודת מטה משותפת של דייטש 
שטרן  שמש,  בבית  וארנרייך  מונטג  בירושלים,  וראוכברגר 
נטויה  עוד  והיד   – ובליטנטל בחיפה  ופרוש באלעד, אלפר 

כמעט לכל עיר ואם שבה נציגי דגל ואגודה מתגוששים ואינם 
מתאוששים. במחשבה שנייה – מסובך יותר לראות את שתי 
־המפלגות נוטלות סיכון עצום, שאינו רלוונטי בבחירות המו

ניציפאליות, שאחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה.

צילום: פישל רוזנפלד

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 20-22

בהשתתפות 
אלפים: 

ספר תורה 
לזכר מרן 

/ עמ' 18

כמה זה יעלה לנו? תקציבי הבחירות למפלגות השונות / עמ' 25 
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