
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'

בשלח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:24
16:41
16:20

17:39
17:40
17:40

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  64 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י' שבט תשע"ט 16/1/19 • גיליון מס' 1188

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

בדרך לפריימריז
אגודת ישראל: ועידה, פילוחים, סניפים חדשים והחזרת תחושת השייכות – כך 

מנסה הסיעה החסידית לחזור לימי הזוהר
האיחוד הלאומי: מהפך בצמרת – אחרי שהדיח את אורי אריאל, בצלאל סמוטריץ' 

בדרך לכבוש את התפקיד הבכיר בציונות הדתית
חוסן לישראל: בני גנץ מתחיל לדבר וסופג ריקושטים מהימין

העבודה: ועידת המפלגה הפכה לזירת קרב בין תומכי גבאי למתנגדיו 
יש עתיד: יאיר לפיד פתח קמפיין בחירות במתקפה על ליצמן, אך ניסה לשכנע: 

"אני לא שונא חרדים"
/ עמ' 34-35

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

מסתמן: כינוס שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה
גדולי התורה, האדמו"רים וראשי הישיבות משלוש מועצות גדולי וחכמי התורה, 
יתכנסו במשותף, בראשות מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • ובינתיים: 'אגודת 

ישראל' ו'דגל התורה' יחתמו על ריצה משותפת, עם שוויון ביחסי הכוחות • 
תמונת מצב: יוזמת רשימת 'האיחוד האמוני' צוברת תאוצה • כל הספקות, התקוות 

והמצטרפים האפשריים בדרך לאחדות / עמ' 38

בדרך לאחדות – גדולי ישראל יתוועדו 

052-3873887

סייעות/ גננות/ 
צהרונים 

תנאים טובים למתאימות!
שכר הגון!

למעון חב"ד בגבעת שמואל
דרושים

חשיפה

מרן נשיא המועצת בבני ברק
קביעת מזוזה בבית 

הכנסת שניצל
/ עמ' 36/ עמ' 16

חנוכת מבנה חדש 
לסמינר "נתיבי בינה"

שלום עכשיו
כשהוא חוזר בגלגל הזמן לתקופת מרן 
הגרי"ש אלישיב, שידו לא משה מחיקו, 

־מצא עצמו הגאון הרב יוסף אפרתי בח
מישי שעבר כשהוא יוצא מרחוב רשב"ם 
ומרגיש כמי שקיבל הוראה ברחוב חנן. 
הגר"ח  מרן  בבית  שהעלה  טענה  כל 
קנייבסקי נגד תהליך השלום – ונימוקים 
הימין  נציג  היה  כאילו  בפיו,  היו  רבים 
בתקופת רבין, להבדיל – נדחתה בהבעת 
הרצון המפורשת של חתירה לשלום כלל 

מגזרי בקרב ציבור היראים

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 30-32

אושר בישיבת המועצה מינוי סגני 
ראש העיר ברוטציה, כשבחצי קדנציה 

יכהן הרב מנחם שפירא מ"דגל 
התורה" כסגן ראש העיר ובמחצית 

השניה יכהן הרב שלמה זכריה 
קוסטליץ מ"אגודת ישראל" / עמ' 14

הסכם רוטציה בתפקיד 
סגן ראש העיר

צו סגירה למועדון
שחילל שבת

/ עמ' 18
יו"ר ועדת תשתיות ופיתוח חבר מועצת העיר מיכאל קקון: "כל מי שסובל מרעש של עבודות 

הרכבת הקלה יכול לפנות לקשרי לקוחות של נת"ע ולקבל לינה במלון" / עמ' 14

מפריע לך הרעש? לך לבית מלון

נחשף: היעד המועדף למעבר 
מבני ברק – פתח תקווה / עמ' 20

הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ זצ"ל
/ עמ' 28



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!



לא רק לילדים מגיע להתפנק

טופ חדש של פינוק
עם תוספות קראנצ׳יות מפתיעות



שפע כזה עוד לא ראיתם
הרים של פרות יבשים בהשגחת הרב לנדא והבד"ץ ירושלים

מגוון מוצרים בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית ירושלים

הרב שך 6 בני ברק ליד איצקוביץ 03-5799991

מבחר ענק של פירות מיוחדים שלא תמצאו אצל אף אחד

משמש

אננס מנגואננס תות

פפאיה צימוקים

אננס לימון

תמר מג'הולתמר עמרי אננס מיובש

₪2.80 ל100 גרם₪2.80 ל100 גרם₪2.80 ל100 גרם

₪2.50 ל100 גרם ₪2.50 ל100 גרם ₪2.80 ל100 גרם

₪2.50 ל100 גרם₪2.50 ל100 גרם ₪2.50 ל100 גרם

D E S I G N  B Y

מטעמי שלמה לאכול כמו מלך
יריד האוכל הגדול לשבת

במגוון טעמים עשירים שעושים תאבון

בקניה של 50 ש"ח למביא מודעה זו 
פס קיגל תפו"א ב-5 ש"ח בלבד

חומוס ביתי ללא חומרים משמרים

כבד קצוץ 

קיגל תפו"א

גלר

₪10

קופוני השבוע

*למביא מודעה זו
*למביא מודעה זו

*למביא מודעה זו

₪10

₪10

ט"ו בשבט
השוק המרכזי של

אנחנו מייבאים אתם מרוויחים





מוצרים לשבוע בלבד!
1,990

רק

מייבש אלקטרולוקס 
8 ק"ג ללא צינור

1,690
רק

מכונת כביסה 
קונסטרוקטה 7 ק"ג 

2,390
רק

מקרר סמסונג 
450 ליטר

299
רק

אופה לחם כרומקס

159
רק

בלנדר מולינקס + 
LM310128 מטחנת קפה

399
רק

מטחנת בשר מולינקס 
2,000 וואט

375
החל מ-

כיריים 4 להבות 
נירוסטה לבן/שחור

159
רק

בידורית כולל 
 LX-35 מיקרופון

110
החל מ-

סידור זקן פילפס 
110

140
החל מ-

מבחר שעונים 
דיגיטלים לתלייה

430
החל מ-

DVD נייד  9.8''

1,250
רק

מייבש כביסה 
ללא צינור 8 ק"ג 

2,890
רק

מייבש כביסה 
פתח עליון

890
החל מ-

מקפיאים
תצוגה בחנות

1,390
רק

מכונת כביסה בוש 
 + + +A דירוג

1,590
החל מ-

תנור דו תאי 
משולב כיריים 

1,390
רק

מייבש כביסה זנוסי 
ללא צינור 7 ק"ג

329
רק

רדיאטור 11 צלעות 
כולל שעון שבת

כל מוצרי החשמל מהמותגים המובילים במחירים מוזלים!
חדש! חנות תצוגה ומכירה ברחוב הרב קוק 1 03-6194438

מוצרי חשמל לבית הרב קוק 3 03-6163828

כולל מתלה לייבוש מתנה

חדש! 
רדיאטור 12 צלעות 

עם טיימר
        מותאם במיוחד לחדרי ילדים ותינוקות

מתנה
מתלה מגבות 

מותאםלרדיאטור
 ₪ 329

בלבד



לגדול על ״
מצווה מהכפית 

הראשונה...״

אוספים יחד:

ככל שתשלחו יותר כפיות ואריזות –
מטרנה תתרום יותר ממוצריה עבור משפחות נזקקות!

 מביאים לניידות / לתיבות "חסדי נעמי" או שולחים ל-"חסדי נעמי",
רח' בר יוחאי 10, בני ברק 5155310, עבור מטרנה מצווה 20

אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות דייסות מטרנה
מטרנה, החברה המובילה בישראל 

לתזונת תינוקות תורמת בשיתוף 
חסדי נעמי למשפחות נזקקות!

 | 03-677-77-77

20 
שנות חסד

זה הסיפור 
שלנו

מטרנה מצווה

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בכפוף לתקנון.

naomi.org.il



העדשה אותה עדשה
האיכות אותה איכות
המחיר לא אותו מחיר





מר אשפר
מבין בבשר

אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

השבוע הזה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ח
טל.

חי' 
ק"ג/י

מוגבל ל-4 
אי | 

מל
ה

מר 
עד ג

ם 
עי

צ
מב

ה
 

בקר טחון קרטון כנפיים עוף

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

תהיו כל הזמן בשריים

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"גלק"גלק"ג

יום
ג'

289022905880
1 ליטר

יום
ק.ירכיים עוףב'

קפוא
צלי כתף

קפוא

קפוא

590לק"ג
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

טחינה
במקום

3109 ק"ג ב-
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קרטון עוף

טריקפוא

לק"ג 2290לק"ג 1990

שמן קנולה
טעמן

490

כרעיים/
חזה/שוקיים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

טרי ארוז

בהכשר הרב גרוס - קפוא בלבד

5390לק"ג

פילה סלומון
קפוא

פרשת יתרו | י"ד- י"ט שבט | 20-25.1.18

מבצעי ענק במחלקת הבשר הטרי



יריד ט"ו בשבט המרכזי
בגרעיני עפולה מגדל

חנות המפעל המרכזית: רח' ז'בוטינסקי 10 )כניסה מרח' הרב הרצוג 2( חניה בשפע!
חזון איש 31, טל: 03-6444924 | רחוב הרב שך 7 בני ברק, טל: 03-6196434
שעות פתיחה: 8:00-22:00 רצוף | פתוח מוצאי שבת כשעה לאחר צאת השבת

ללקוחותינו! ניתן לטחון במקום קפה, אגוזים,שקדים ועוד

בקניה מעל 250& מתנה מקורית!
*עד גמר המלאי *אין כפל מבצעים

החברה מס' 1 בארץ
מסורת של 50 שנה!

שקד קלוי 
ענק

& 7.90
ל-100 גר'

בלעדי!!

תאנים 
שלמות 
אורגניות
טעם משגע

מבצע ענק!!

אגוזי מלך
קליפורניה

& 4.5

בננה-
צ’יפס
אתרוגים

חרובים

פירות 
טרופיים 
מיוחדים 
בלי סוכר

שירות. איכות. טריות. ללא תחרות!

מגדל

גרעיני עפולה

קבוקים
& 1.90

ל-100 גר'

תמר
מג'הול יפיפה

צימוקיםשזיפיםמשמש
ענק ועסיסי

חמוציות

פפאיהאננס

ל-100 גר’&2.80

תמר
דקל / נור / אומרי

ג'נג'ר
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מגבות פנים
100% כותנה

שישיית כוסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

כוסות קרטון
8 יחי' במארז 

4 יחי' 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב' רק 10&

 רק 39.90&
במקום 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

מארז 50 נרות 1 &כל הקודם זוכה!

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!



מגבות פנים
100% כותנה

שישיית כוסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

כוסות קרטון
8 יחי' במארז 

4 יחי' 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב' רק 10&

 רק 39.90&
במקום 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

מארז 50 נרות 1 &כל הקודם זוכה!

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!



י' שבט תעש"ט 16/1/19 בני ברק14 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, 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

 נפטר זקן אברכי כולל פוניבז'  
הגאון  בפתאומיות  נפטר  בשבת  האמת:  דיין  ברוך 
כולל  אברכי  זקן  זצ"ל,  אולשוונג  נחום  רבי  הצדיק 
נולד בשנת  85. הרב אולשוונג  פוניבז', כשהוא בגיל 
ברק,  בבני  פוניבז'  בישיבת  למד  בבחרותו  תרצ"ד. 
שם התחבב על ראשי הישיבה. לאחר נישואיו המשיך 
ללמוד בכולל פוניבז', כל חייו ברציפות במשך שישים 
התחיל  יומו  את  בלבד.  זה  הכולל  בתוך  שקד  שנה 
באשמורת הבוקר בבית המדרש של הגאון רבי שמריהו 
גריינמן זצ"ל ברחוב וולפסון בבני ברק. היה מקורב גם 
למורו ורבו ראש הישיבה, מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל. 
הותיר אחריו דור ישרים מבורך, הממשיכים את דרכו. 
פוניבז'  מישיבת  קודש  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 

להר הזיתים בירושלים. ת.נ.צ.ב.ה.

 שמחת בית ביאלא
''אהבת  לנכד האדמו''ר  לתורה  עליה  השבת תתקיים 
יעקב'' מביאלא זצ''ל, בן לחתנו הגה''ח רבי קלונימוס 
הגה''ח  המשפיע  בת  עם  ביאלא,  דחסידי  רב  גשייד, 
רוזנפלד  מהרש''צ  האדמו''ר  חתן  וינברג,  יונה  רבי 
מקרלין לעלוב זצ''ל. העליה לתורה תתקיים בביהמ''ד 
של האדמו''ר מביאלא ברחוב רוזנהיים בשכונת רמת 
אהרן  בליל שב''ק יערוך האדמו''ר את שולחנו לכבוד 

השמחה.

 משרד חדש ללוחם במיסיון
פז,  אלי  הדין  עורך  של  החדש  משרדו  נחנך  השבוע 
נערך  שעתיד להיות משכנו בשנים הקרובות. במקום 
טקס חנוכת הבית וקביעת מזוזה ברוב עם ובהשתתפות 
הגאון רבי עמרם פריד, שנשא דברים בפתח האירוע 

ובירכו בהמשך פעילות ענפה, למען קהל לקוחותיו.
דיינים, חבר לשכת  פז, בוגר ישיבות ומכון להכשרת 
ובתחילת  ה90  שנות  בסוף   ,1997 משנת  הדין  עורכי 
שנות ה2000 שימש כיועץ משפטי חיצוני של ארגון 
ארגוני  מול  במאבק  מרכזי  גורם  והיווה  לאחים"  "יד 
המיסיון, שניסו לתקוע יתד בארץ. ב20 שנה האחרונות 
ששכן  'פז-משולם'  המוכר  השותפים  במשרד  פעל 
ברחוב במרכז העיר בני ברק. כעת, העתיק את משרדו  
בני  מרכז העסקים החדש של  בלב   ,  3 ב.ס.ר  למגדל 

ברק על מנת לשפר את השירות לקהל לקוחותיו.

 גיוס חירום לחלוקת תנורים ושמיכות 
בחורף שעבר יצאה עמותת חסדי נעמי בפרויקט גיוס 
המונים עבור חלוקת ערכות חימום עבור ניצולי שואה 
וקשישים נזקקים. תוך פרק זמן קצר קיבלה העמותה 
מאות  עוד  על  הארץ  רחבי  מכל  רבות  פניות  של  גל 

קשישים וניצולי שואה שזקוקים לחימום.
החורף,  החליטו בעמותה להגדיל את היעד ל5,000 
תנור  הכוללת:  מלאה  חורף  ערכת  שיקבלו  קשישים 
בטיחותי )רדיאטור( שמיכת פוך + צעיף, זוג כפפות 
וכובע צמר. ניתן לתרום אונליין באמצעות פלטפורמת 
"גיוסים לקהילה". יו"ר חסדי נעמי הרב יוסף כהן אמר 
כי "אוכלוסיית הקשישים היא קול עצוב שאינו נשמע. 
החורף".  קר  יהיה  לא  קשיש  שלאף  כדי  הכל  נעשה 

התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

מאת: עוזי ברק

הרב מנחם שפירא נבחר לסגן ראש עיריית 
מועצת  של  האחרונה  בישיבתה  ברק  בני 
העירייה בקולות 21 חברי הרשימה התורתית 
התורה  ודגל  ישראל  אגודת  של  המרכזית 
בני  סיעת  חברי  שלושת  ובהתנגדות  וש"ס 
תורה - עץ, נציג הליכוד ובהימנעות נציג יחד 

שבטי ישראל.
המועצה  בישיבת  לבחירה  ההצעה  את 
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  הביא 
וזאת כחלק מהסכם עליו חתמו לפני הבחירות 
לשיתוף  התורה  ודגל  ישראל  אגודת  סיעות 

מסגני  אחד  תפקיד  ובמסגרתו  מלא,  פעולה 
קדנציה  לחצי  ברוטציה  יחולק  העיר  ראש 
בין שתי הסיעות, כשבחצי קדנציה יכהן הרב 
מנחם שפירא מ"דגל התורה" כסגן ראש העיר 
זכריה  שלמה  הרב  יכהן  השנייה  ובמחצית 

קוסטליץ, מ"אגודת ישראל" כסגן רה"ע.
בישיבתה  הנוסף  העיר  ראש  סגן  בחירת 
לסעיף  בהתאם  הינה  המועצה  של  האחרונה 
ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק   15
בה  בעירייה  כי  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות 
וכך גם  מספר התושבים הוא מעל 200,000, 
בבני ברק, לפי נתוני מרשם האוכלוסין, ניתן 
שלושה  רה"ע  ולמ"מ  לרה"ע  בנוסף  למנות 

סגני רה"ע בשכר, ואחד בתואר, כך נעשה גם 
מעל  הוא  תושביהן  שמספר  אחרות  בעיריות 

 .200,000
המצב,  ברק  בני  בעיריית  זאת,  בעקבות 
הוא  רובינשטיין  אברהם  שהרב  הינו  כיום, 
ראש העיר מטעם הרשימה התורתית המרכזית 
חנוך  הרב  זו  סיעה  מטעם  ודגה"ת(.  )אגו"י 
שפירא  מנחם  והרב  רה"ע  מ"מ  הינו  זייברט 
והרב יהושע מנדל, סגני רה"ע. מטעם סיעת 
ש"ס סגני רה"ע הינם הרב אליהו דדון והרב 

גדליהו בן שמעון.

מאת: עוזי ברק
 

של  מאומצת  בפעילות 
אברהם  הרב  העיר  ראש 
ראש  מטה  וראש  רובינשטיין 
העיר הרב דוד פינקל, הוחלט 
על הגברת הפעילות התורנית 
והמדרשות  הכנסיות  בבתי 
המדרשות  בעיר, בבתי 
אלפי  תלמודם  על  שוקקים 
ע"י  בעיר  הישיבות  תלמידי 
הישיבות,  בני  איגוד  פעילות 
אשר שם לו למטרה לעודד את 
בחנוכה  ואף  לזאת  הבחורים 
הבחורים  אלפי  את  הוציא 
ביחד  במירון  רשב"י  לקבר 
עם פעילות זיץ, עתה החליטו 
בכמה  פעם  סניף  שבכל 

יוגרלו מאות שקלים  שבועות 
זאת  ספרים  בזיכוי  ללומדים 
למנוע  ורבנן  מרנן  כהוראת 

כסף מזומן לבחורים.
בשבת האחרונה נתלו בבתי 
וכן  הזוכים  רשימות  הכנסת 
תודתם  על  האיגוד  מודעות 
אברהם  הרב  העיר  לראש 
רובינשטיין על תרומתו הרבה 

לפעילות.
ראש  ע"י  הוחלט  כן  כמו 
דדון  אליהו  הרב  וסגנו  העיר 
זכריהו  הרב  המועצה  וחבר 
שבת  פעילות  את  להגביר 
בקשות בשכונות העיר כאשר 
חזנים  מגיעים  שבוע  מידי 
לציבור  להנעים  שם  בעלי 

משירת הבקשות.
פעילות  עוד 
התורה  עמלי  למען 
ראש  סגן  הודיע 
תיק  ומחזיק  העיר 
הרב  הארנונה 
שמעון  בן  גדליהו 
על סיבוב בכוללים 
מתן  לבקשת 
לארנונה  הנחות 
יחסוך  ובכך 
את  מהאברכים 
והטירחה  המאמץ 
למסדרונות  להגיע 
ולשרוף  העירייה 
שעות  ע"ח  שעות 

הלמוד.

מאת: עוזי ברק

חבר מועצת עיריית בני ברק 
להנהלת  פנה  קקון  מיכאל  ר' 
נת"ע )נתיבי תחבורה עירוניים( 
רעשים  של  בעיות  בדבר 
במתחמי  המתגוררים  לדיירים 
ובמהלך  בלילה  העבודות 
בהנהלת  הגיבו  פגישתו 
הסובלים  "תושבים  כי  החברה 
הקלה  הרכבת  מרעשי עבודות 
לקוחות  לקשרי  לפנות  יכולים 
בבית  לינה  ולקבל  נת"ע  של 

מלון כפר המכביה".
בעקבות  נודע  הדבר 
בציר  הגרים  תושבים  פניית 
התשתיות  לאגף  ז'בוטינסקי 
חפירות  של  רעשים  על  בעיר 
הרכבת.  בעבודות  בלילות 
אגף  ראש  של  שיחה  ולאחר 
התשתיות מיכאל קקון. הובהר 
)נתיבי  נת"ע  חברת  ידי  על 
באופן  כי  עירוניים(.  תחבורה 
כללי הם משתדלים לא לעבוד 
עבודות  ורק  הלילה,  בשעות 
לעשותם  אפשר  שאי  חריגות 
במשך היום, ולזה נת"ע מקבל 
מהמשטרה  לעבודות  אישור 

וממשרד התחבורה.
כל  לפני  כי  הובהר  בנוסף 
קשרי  יוצרים  כזאת  עבודה 

לקוחות של נת"ע עם התושבים 
הגרים באזור הנקודתי שבו הם 
עובדים ומוצאים להם פתרונות 
חלופיים כמו שינה בבית מלון 

בכפר המכביה.
עם  קשר  יצרו  ולא  במידה 
בלילה  הפרעה  שמרגיש  תושב 
קשרי  עם  קשר  ליצור  עליו 

לקוחות של נת"ע *4575.
פורת  גלית  נת"ע  דוברת 
נקודתיים  מקרים  הגיבה: "יש 
וחריגים שבהם נדרש פינוי של 
תושבים ואנחנו מטפלים בזה".

אושר בישיבת המועצה מינוי סגני ראש העיר ברוטציה, כשבחצי קדנציה יכהן הרב מנחם שפירא מ"דגל התורה" 
כסגן ראש העיר ובמחצית השניה יכהן הרב שלמה זכריה קוסטליץ מ"אגודת ישראל"

העיר  מועצת  חבר  ופיתוח  תשתיות  ועדת  יו"ר 
עבודות  של  מרעש  שסובל  מי  "כל  קקון:  מיכאל 
הרכבת הקלה יכול לפנות לקשרי לקוחות של נת"ע 

ולקבל לינה במלון"

הסכם רוטציה בתפקיד סגן ראש העיר

שטייגען בלילות שבת 
בבתי המדרשות 

מפריע לך הרעש? 
לך לבית מלון

קקון מחזיק יו"ר תשתיות ופיתוח



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

 800 23:00-08:00, בתוקף עד ה-30.1.19 )כמות מקסימלית של  *תקף בקפה קפה מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א'-ה' בשעות 
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 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019 

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

בתוקף עד 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019   

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

בתוקף עד 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 30.1.2019 
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חניה חינם!

שעתיים ימים א'-ה' 
ראשונות



י' שבט תעש"ט 161616/1/19 בני ברק

 28 בת  כשהיא  ע"ה,  שיטרית  בן  חנה  מרת  הצעירה  האישה  לעולמה  הלכה 
בלבד ולאחר שנות ייסורים קשים

מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן הגיע לחזק את מניין אברכים שעמד בפני סכנת 
סגירה ע"י העירייה ואף קבע במקום מזוזה

מרת חנה בן שיטרית ע"ה

יהי בואו לברכה

מאת: עוזי ברק

נפטרה  ביום שישי האחרון  דיין האמת:  ברוך 
בפתח  בילינסון  החולים  בבית  עולמה  לבית 
תקווה, האישה הצעירה מרת חנה ברכה דורית 

בן שיטרית ע"ה.
חנה ברכה נפטרה כשהיא בת 28 שנים, ולאחר 
סבל של 3 שנות ייסורים ומכאובים בהן נזדככה 

מהמחלה הקשה.
בעלה  ואת  קטנות  יתומות   3 אחריה  הותירה 

הרב מרדכי בן שיטרית.
 ,11:30 בשעה  שישי  ביום  יצאה  הלווייתה 
בבני   48 נחשוני  יהודה  ברחוב  הוריה  מבית 
ברק לבית החיים פוניבז' בעיר בהשתתפות בני 

משפחתה. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

ה'  שיכון  תושבי  בקרב  ניכרה  רבה  התרגשות 
הגר"ש  המועצת  נשיא  מרן  של  בואו  לרגל 
השיכון  לאברכי  והתעלות  חיזוק  למשא  כהן 
ומתפללי בית המדרש מנין אברכים אשר עומד 
תחת נשיאותו. מנין אברכים בשיכון ה' הוקם 
לפני כשנתיים ומחצה לאור הצורך הגדול של 
אברכי השכונה להקים ולבסס מקום של תורה.

קבע  של  בנין  בנו  שנה  כחצי  לפני  כזכור, 
ע"י  פינוי  בסכנת  והיו  השכונה  בתוככי 
ועידודו  ברכתו  ע"י  שמים  ובחסדי  העירייה, 

של מרן - מנין הקבע ממשיך להתקיים.
הקהילה  אברכי  עלו  האחרונים  בשבועות 
ביהמ"ד,  לבנין  סיועו  על  לו  והודו  מרן  אל 
ובקשו שיבוא לביהמ"ד על מנת לחזק את בני 
הקהילה, מרן נעתר לבקשתם והגיע ביום שני 
בערב ומסר שיעור בעומקה של הלכה ובענינא 

דיומא במשך כשעה ארוכה.
שיוכנס  התורה  בספר  אות  כתב  מכן  לאחר 
העוזרים  כל  את  ובירך  לביהמ"ד,  בקרוב 
והמסייעים לבנין המקום שיזכו לבנים תלמידי 

חכמים בעלי מידות טובות.
ביציאתו של מרן, כשהוא מלווה בשירה אדירה 
בכניסה  מזוזה  קבע  התורה  בני  מאות  ע"י 
רשמי  ניכר  המשתתפים  פני  על  לביהמ"ד. 
החיזוק וההתעוררות הגדולים מבואו של מרן.

הגרמ"ב  השכונה  רבני  במעמד  השתתפו 
אור  ישיבת  וראש  חממי  והגר"י  זילברברג 
אברהם הגר"ל פנחסי. כמו כן השתתפו במעמד 
המרומם נציגי העיריה סגני רה"ע הרב אליהו 
העיריה  וחברי  שמעון  בן  גדליהו  הרב  דדון, 

הרב יעקב זכריהו והרב ישראל בן ששון.

צילומים יעקב כהן ודוד קשת

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

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

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



 אמא התחילה מקלחות. רחצה את שמוליק,
את נועה, את שאולי, את התאומים,

וגם ליונתן...

 www.amisragas.co.il *3626 להשיג בסניפי אמישראגז
המבצע בתוקף עד ה-31.1.19 כ״ה שבט תשע״ט או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. מינימום 500 יחידות במלאי. אין כפל מבצעים. להתקנה בסיסית. התמונה להמחשה בלבד. 

בכפוף לתקנון. טל"ח.

נשארו מים חמים.

על מים חמים

לא מתפושרים

מחמם המים של אמישראגז
מים חמים ללא הגבלה, 24 שעות ביממה

עכשיו במבצע מיוחד
החל מ-₪2,790ללקוחות אמישראגז

עד 12 תשלומים



י' שבט תעש"ט 181816/1/19 בני ברק

מועצת  ישיבות  בנושא שידור  על הצע"ח  לוי  מיקי  לח"כ  פנה במכתב  טננבוים  ר' אברהם  העירייה  דובר 
בריונים  אופוזיציונית,  מפלגה  חברי  הגיעו  לצערנו  לציבור,  פתוחות  הישיבות  שנים  "עשרות  העירייה 

שהפריעו לישיבה ולכן היא נסגרה בפניהם והפרוטוקולים מופיעים באתר העירוני הפתוח לכל"

לאחר מאבק של פעילי השבת: ראש העיר חתם, לאחר התייעצות משפטית, על צו סגירה חוקי של המועדון 
הנכרי בפרדס כץ בכל שעות השבת, ובכוונת העירייה לדאוג שהצו לא יופר

בשבת  כוחות  אזרו  ב"ב  הצלה  איחוד  מתנדבי 
עילאית בצל המקובל הגאון רבי דוד אבוחצירה

הדובר מסביר: הסיבה לסגירת ישיבות המועצה

צו סגירה למועדון

המתנדבים 
אזרו כוחות

מאת: עוזי ברק
 

בעקבות חוק וידר - שידור ישיבות מועצת העירייה שיעלה בכנסת 
הבאה, דובר העירייה ר' אברהם טננבוים פנה במכתב לח"כ מיקי 
לוי נגד הצעת החוק והקשר לעיר בני ברק, ובו כתב "כמי שממלא 
מעידני  בשנים,  עשרות  זה  ודוברה  העירייה  מזכיר  של  תפקיד 
לציבור,  פתוחות  היו  תמיד  ברק  בבני  העירייה  מועצת  שישיבות 
בהן,  והנוהל  זימונן  מועצה,  ישיבות  בדבר  לתקנון  בהתאם  וזאת 

פרק חמישי פומביות הדיונים, סעיף 18.
2 של מועצת העירייה,  טננבוים הדגיש כי "לצערנו, לישיבה מס' 
הגיעו המוני חברי מפלגה אופוזיציונית, שאף כי הישיבה פתוחה 

גם בעבורם, אך לא להפרעה בריונית, רעשנית וצעקנית לכל אורכה, 
שכך,  כיוון  הישיבה.  של  הצילום  בסרטי  גם  לראות  ניתן  וזאת 
ויפריעו לכל  יגיעו שוב לישיבה הבאה  ומשהובן שאותם בריונים 
או  אפשריות:  שתי  שישנן  משפטית,  בהתייעצות  סוכם,  מהלכה, 
שיכנסו תושבים לאולם ויתחייבו לשבת בשקט ורק להקשיב ולא 
התערב ולהשתולל, אך משהוברר שאין לכך סיכוי, פעלה העירייה, 
מועצה  ישיבת  יראו  זה,  סעיף  'לעניין  )ב(   18 לסעיף  בהתאם 
פומבית, גם אם הוקרנה על מסך לפני קהל שמחוץ לאולם הישיבות 
שמתקיימת בו הישיבה', וכך, אכן, היה, וזאת בנוסף לכך, שפרטי-

כל המועצה וועדותיה מופיעים באתר העירוני הפתוח לכל".

מאת: עוזי ברק

לפני שתי שבתות הופעל מועדון הימורים לנכרים בשכונת בפרדס 
על  רב  זעם  התעורר  בעירייה,  הדבר  היודע  ועם  ברק,  בבני  כץ 

הפעלת מועדון בשבת, גם אם הוא מיועד לגוים בלבד.
רה"ע,  רובינשטיין,  אברהם  הרב  להנחיית  בהתאם  זאת,  בעקבות 
נפגש הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע עם סנ"צ הוד לוי, קצין אג"מ 
במשטרת מרחב דן ועם מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה ופיקוח 
והשיטור העירוני וסוכם על נקיטת כל הצעדים החוקיים למניעת 

הישנות הפעלת המועדון.
הוברר,  בבד,  בד  סגור.  היה  המועדון  האחרון,  שבת  בליל  ואכן, 
הרחק  לא  הדירות,  פעילות באחת  התבצעה  בצהריים  בשבת  כי 

ועסקני  פעילי  מהשוק. 
למקום,  הגיעו  השבת 
הדירה,  בעל  לטענת 
חברים  בביתו  ביקרו 
והמקום  חברתי,  לבילוי 
כמועדון  פעל  לא 

הימורים.
גרסאות  ישנן  ברם, 

אברהם  הרב  זאת,  ובעקבות  כחוק,  שלא  פעל  שהמקום  אחרות, 
צו  על  משפטית,  התייעצות  לאחר  חתם,  העיר  ראש  רובינשטיין, 
סגירה חוקי של המקום בכל שעות השבת, ובכוונת העירייה לדאוג 

שהצו לא יופר.

מאת: עוזי ברק
 

קבוצה ממתנדבי איחוד הצלה סניף בני ברק התאספו לשבת 
מנוחה יחד עם יו"ר הארגון לשעבר ומנכ"ל עירית אלעד זאב 
קשש במלון קרלטון נהריה בצלו של המקובל הגאון רבי דוד 

אבוחצירא.
המתנדבים נהנו מפינוקים מיוחדים מההגעה ולאורך כל השבת 
הרצאה מאלפת  עם  בליל שבת  מיוחד  מעונג שבת  ובמיוחד 
מפי היו"ר המיתולוגי הרב קשש אשר שיתף את המתנדבים 
ואיך  כהונתו  בתקופת  הארגון  על  שעברו  הקשיים  בסדרת 

עודד אותו פעם אחר פעם רבי דוד להמשיך בכל הכח.
הוא ציטט מדבריו: "בגלל החשיבות של פעילותכם הסיטרא 
עליכם  כזה,  קדוש  מפעל  לעצור  כוחו  בכל  מנסה  אחרא 

להילחם בו."
תודה  ברגשי  פלדמן  אפי  הסניף  ראש  ע"י  ננעלה  השבת 
למארגנים סגן ראש הסניף ישראל אלתר יחד עם יחיאל מילר 
ואהרון קופילוביץ, לתורמים הנכבדים: המרכז הרפואי מעייני 
הישועה, אושי הלד ועוד, ולצוות משרד "נופשים מהלב" על 

הארגון המופלא.

חלק מהמתנדבים בשבת גיבוש

המועדון ללא הלקוחות

יריד 
ט"ו בשבט 

ענק 
 בקליית 
הטיב

ממלכה של פיצוחים, קטניות, 
קלייה במקום • פיצוחים • ממתקים • תבליניםפירות יבשים ותבלינים

בני-ברק

רח' הירדן 30 ב"ב 03-5273326 | רח' ז'בוטינסקי 118 ב"ב 03-6497363 | 
רח' כהנמן 102 ב"ב 03-6438273 | רח' ז'בוטינסקי 176 ב"ב 03-5571197 |

ר' עקיבא 67 ב"ב 03-9423991

שקד טבעי

אבטיחגרעיני 
בעיר!מספר 1 

חמוציותמשמש אננס בטעמים
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פתוח רצוף 10:00 ועד 20:00  |  סניפים: ירושלים  - בית שמש - ביתר - מודיעין עילית - צומת הגוש

אתגר פלוס - רשת חנויות אופניים וספורט 

קוואנטום
מפרט גבוהה במיוחד
סוללה ענקית 48/20

פנס צופר וינקר מובנה
הידראולי מגנזיום

מגנום קלאסיק
מערכות חשמל מתקדמים

סוללה איכותית 48/13
מנוע עוצמתי 

ברקס דיסק

גלגל תנופה 8 ק"ג
צג דיגיטאלי

מושב מתכוונן
8 דרגות קושי

york exel plus
מנוע חזק ושקט 6 כ"ס

בולמי זעזועים איכותיים
מהירויות 0-13 קמ"ש

12 תוכניות אימון מובנות

גלגל תנופה גדול
תצוגה דיגיטאלית

יציב ונוח
8 דרגות קושי

להיט

להיט

790

660

טרינקס אלומניום
21 הילוכים מעצורי דיסק

אופני כושר

3999 חשמלי מגנום

4990 חשמלי קוואנטום

2490 מכשיר ריצה

995 אליפטי 
20

15%

30%

HOT SALES

HOT SALES

HOT SALES

במחלקת כושר וספורט

במחלקת חשמליים

במחלקת הלבשה ומיגון

עד

עד

עד

קומפקטי ונוח 
סוללה 36/8

גלגלי טיובלס
פנסי לדים

14צג דיגיטאלי
90

קורקינט חשמלי

2200

דגם שיאומי

york uno

245 119
490 430

490

145390

590

קסדה 3/4 פריי סטייל

סנטר נפתח פול פייס

99 99
139 395

690

140150

200

כפפה תרמית ביגוד תרמי

חליפת גשםנעלי הליכה

נעלי הליכה

50003200

1200 800

890

5900

45
0

11
90

הידראולי 30 הילוכיםאופני הרים 21 הילוכים

%

ט.ל.ח | התמונות להמחשב בלבד | המבצע בכפוף לתקנון המופיע במשרדי החברה | בתוקף עד 18/01/2019 או עד גמר המלאי

מבצע סוללותלהיט

1450  48/20 

1150  48/15 

650  36/10 lg

c3 תאי כוח 
שנה אחריות
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מנדי קליין

בקהילת 'חזון יוסף' בבני ברק קבעו סדר לימוד 'דף 
יומי' – שיעור ערב לאחר תפילת ערבית. את השיעור 
מוסר הרב מרדכי אוחיון ראש כולל לדיינות 'אלשיך'.

את  לסיים  שמחו  ג',  בשיכון  הממוקמת  בקהילה 
מסכת ברכות וחגגו את המאורע בסעודת מצווה בה 

השתתף רב הקהילה הרב אליה תודה.
בסעודת המצווה נשאו דברים הרבנים אודות גודל 
מעלת קביעת עתים לתורה – במיוחד אצל אנשי עמל. 

שזוכרים להקדיש פיסה מסדר יומם 'חציו להשם'.
באירוע נטל חלק אורח הכבוד הרב ירון נבון, דיין 
בביית הדין הרבני ברחובות המוסר דרך קבע שיעורי 

הלכה לבני הקהילה בשבתות.

מאת: עוזי ברק

לפי הנתונים המופיעים בדו"ח האוכלוסין שנערך 
תקווה,  פתח  בעיריית  אסטרטגי  לתכנון  האגף  ע"י 
נחשף כי הרבה מתושבי בני ברק שעוזבים את העיר 
עוברים דווקא לפתח תקווה, גם באחוזים מול ערים 

אחרות.
שנת  של  הרביעי  ברבעון  נערך  שפורסם  הדו"ח 
דצמבר,  עד  אוקטובר  בחודשים  כלומר   ,2018
ובמקום השני לאחר תושבי בני ברק נמצאים תושבי 

העיר תל אביב ואחר כך רמת גן.
דו"ח אוכלוסין מציג את שינוי האוכלוסייה בעיר. 
ושם עולה כי 261 מתושבי בני ברק עברו להתגורר 
והם   ,2018 שנת  של  הרביעי  ברבעון  תקוה  בפתח 

מהווים 7.5% מכלל התושבים הנכנסים.

ברק  בבני  יוסף'  'חזון  קהילת 
סיימו לימוד מסכת ברכות בסדר 
של דף גמרא ליום והחלו בלימוד 
מסכת מגילה לקראת חג הפורים 
חגגו  הסיום  את   • ובא  הקרב 

בסעודת מצווה

ב'חזון יוסף' כבר 
מתכוננים לפורים

נחשף: היעד המועדף למעבר 
מבני ברק – פתח תקווה

עיריית פתח תקווה פרסמה דו"ח אוכלוסין שחושף כי בני ברק היא העיר שממנה עברו 
הכי הרבה תושבים לפתח תקווה בחודשים האחרונים

הם
זק

רי 
או

ם: 
לו

צי

    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

ים
צע

מב
ל 

כפ
ין 

*א
ח. 

.ל.
*ט

שבוע סוער וזול 
בשיא החשמל!

תשלומיםוהרי התחזית:
36

תנור
משולב

תנור
דו תאי

₪890₪1690 רק -רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

מייבש כביסה
)ללא צינור(
7 קילו

רק -₪1090

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

 מייבש כביסה
7 ק"ג

החל מ-₪790

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

קופון סוער במיוחד!


מחיר מעולה

1
שירות ואמינות

2
אחריות כפולה

3
התאמה אישית

4

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

מבחר מכונות
AEG כביסה
7/8/9 קילו

מבחר מכונות 
בוש

במחירים 
הכי זולים!

במחירים 
הכי זולים!

419

מגהץ 
קיטור 
טפאל
במחיר
חסר

תקדים!
למימוש עד 

לתאריך 25.1.19
גזרו וממשו

בלבד ₪

ל-36 חודשים
30₪

רק-

רק -₪1490

450 ליטר
מקרר 

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מקרר ליחידות 
דיור

רק-₪790

ל-36 חודשים
22₪

רק-

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

כל מוצרי החשמל במחירים ששווה לצאת מהבית!

במחירים 
הכי זולים!



מחליפים קולקציה בעמודי שלמה

עד 70% הנחה

2
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גובה עלות השכר לכל סגן: כ-54,000 שקלים לחודש • 
רה"ע  סגן  משכורת  רה"ע  סגני  העירייה: "שכר  דובר 
 15 לסעיף  34,317 שקלים בהתאם  הוא:  לחודש  ברוטו 

לחוק הרשויות המקומיות"

שכרם של סגני 
ראש העיר

מאת: עוזי ברק

לישיבה  ראשון  ביום  כונסה  העיר  מועצת 
דחופה בה אושרו שוב מינויי סגני ראש העיר, 
הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  שיעקב  לאחר  זאת 
לבטל  הפנים  ממשרד  דרש  העיר,  במועצת 
לחברי  הוגש  לא  כי  טען  וידר  המינויים.  את 
ראש  סגני  שכר  של  פירוט  ולציבור  המועצה 
העיר, כפי שמחייב החוק, ולכן ההחלטה אינה 

חוקית.
לחברי  נמסר  המועצה,  ישיבת  טרם  הפעם, 
בני  עיריית  גזבר  חתום  עליו  מסמך  המועצה 
ברק בו נחשף כי "עלות העסקתם של הסגנים 
כ-650,000  של  בסך  הינו  אחד  לכל  לשנה 

ש"ח".
בשכר  סגנים  ארבעה  ברק  בני  עיריית  לראש 
זייברט  54,166 ש"ח - הרב חנוך  חודשי של 
)אגודת ישראל(, הרב אליהו דדון )ש"ס(, הרב 
מנחם  והרב  ישראל(  )אגודת  מנדל  יהושוע 

שפירא )דגל התורה(.
לשם השוואה, שכרו של ראש הממשלה הוא 
54,762 ש"ח, שכרם של השרים הוא 49,245 
ש"ח ושכר חברי הכנסת הוא 44,002 ש"ח.

וידר  תקף  הסוערת,  המועצה  בישיבת 
בחריפות את עסקני העירייה ואמר כי "שבוע 
אחרי שבוע לוקחים פה ממשפחות מצוקה את 
ג'ובים  כדי לממן  לילדים  וחלב  הכסף ללחם 
רק  מפריע.  זה  לי  שרק  יאמן  ולא  וקומבינות 
מיליון   75 העביר  העיר  ראש  שעבר  בשבוע 
שקלים  כ-1,600   - התושבים  מכספי  שקלים 
תמוהים  ליעדים   - ברק!  בבני  משפחה  מכל 
כמו "שוחטי בקר", "כיבודים ומתנות" ו"סל 

גמיש".
"אנחנו,  כי  הוסיף  וידר 
בני ברק, משלמים את  תושבי 
בגובהה  הרביעית  הארנונה 
ובתמורה  ישראל  מדינת  בכל 
מקבלים סכנת חיים - בורות, 
ומדרכות  הרוסים  כבישים 
מרוסקות. אני מקבל עשרות 
על  מתושבים  ביום  פניות 
קריסת התשתיות בעיר, כולן 
עסוקים  ובמה  מוצדקות, 
בזמן הזה עסקני העירייה? 

בחלוקת ג'ובים".
ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
הגיב  טננבוים  אברהם 
"בישיבה  וידר:  לדבר 
רו"ח  של  מכתבו  הוגש 
גזבר  אדלר,  אהרון 
סגני  שכר  על  העירייה 
לחוק,  בהתאם  רה"ע, 
שזאת  שנכתב  כפי  ולא 
של  דרישה  בעקבות 
אחד מחברי המועצה.

כוללת  העסקה  עלות 
רה"ע  סגני  שכר 
הלשכות.  ועובדי 
השקרי  למידע  בניגוד 
בהתאם  שהופץ, 
משרד  מנכ"ל  לחוזר 
 ,3/2018 הפנים 

סגני  שכר  בענייני  האחרון  החוזר  שהינו 
רה"ע משכורת סגן רה"ע ברוטו לחודש הוא: 
הוא  ששכרו  שנכתב  כפי  ולא   ,₪  34,317
54,166 ₪, והגיע הזמן שמוסרי המידע ימסרו 

מידע אמיתי ולא שקרי.
בחירת מס' סגני רה"ע נעשתה בהתאם לסעיף 
ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק   15
הסגנים  מס'  לגבי  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות 
בעירייה בה מס' התושבים הוא מעל 200,000 
, וכך גם מספרם בבני ברק, לפי נתוני מרשם 
אחרות  בעיריות  נעשה  גם  וכך  האוכלוסין, 

שמספר תושביהן הוא מעל 200,000.
צר לי מאוד, מההתעלמות מהשקעת העירייה 
בפיתוח  שקלים  מליוני  מאות  של  סכומים 
מבני חינוך, גינות, מקוואות, מוסדות ציבור, 
מבני רווחה ועוד, וכל הפרטים הללו מופיעים 
במדוייק בספר התקציב העירוני הפתוח לכל.
העירייה השקיעה גם עשרות רבות של מליוני 
תאורה  מדרכות,  רחובות,  בסלילת  שקלים 
חדשה ומערכות תיעול ברחובות רבים ובהם: 
הרב  סוקולוב,  ש"ך,  הרב  מהרש"ל,  רש"י, 
צירלסון, גוטמכר ועוד רבים. אשר למהמורות 
העזים  השיטפונות  בשל  בכבישים  שנגרמו 
בהרבה  שרר  כזה  מצב  הגשמים,  מי  של 
כבישים עירונים ובינעירוניים בארץ, ותיקונם, 
כאשר  להתבצע  יכול  לא  ברק,  ובבני  בהם 
וכאשר  מהגשמים,  רטובים  עדיין  הכבישים 
לתקנם,  במהירות  משתדלים  מתייבשים  הם 
גשם  בהם  היה  שלא  הבודדים  בימים  ואכן, 
כבר הוחל בתיקוני כבישים, ככל שהיה ניתן.

מכתבו של הגזבר, בענין עלות הסגנים

נחשף: 

 jacobi-woodhouses.co.il :050-5252454 אימייל פניה לאתר

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה
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רפורמת טיפולי השיניים
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זכאים לטיפולי שיניים
במסגרת סל הבריאות

למידע נוסף

www.health.gov.il

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל





 רבי עקיבא 54 בני ברק | הריטבא 15 אלעד 

ינה
קרן פנ

סיוע לבני ישיבות ולבני תורה בשיתוף רשת אקסוס
 ע“ש מרת אלטע פערל פנינה גלברט ע“ה ב“ר משה זלמן הלוי ז“ל

 מכירת חורף

במכירה ימכרו המוצרים כדלהלן

 המכירה תתקיים בעז“ה
 בחנות אקסוס בבני ברק

הצלחנו בס“ד לארגן מכירת חורף מסובסדת לבני התורה

13:00  רצוף יום ו‘ עד השעה 
מוצ”ש 19:00 עד 22:00

21:00 זמני פתיחה 10:00 ועד 

חליפות אקסוס
צמר

320ש“ח

חליפות אקסוס
עודפים

100ש“ח
חולצות טורקיז

דוגמא

79ש“ח
חולצות עודפים

דוגמא

15ש“ח10ש“ח

חליפות ילד
אקסוס

129ש“ח
סוודרים אקסוס מעילים אקסוס

צמר / רוח

189ש“ח
מכנסים אקסוס

עודפים

ש“ח

מכנסים אקסוס
ילד

ש“ח

ש“ח

חגורות / עניבות
 חפתים
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התקציב השנתי השוטף של "מי ברק" יעמוד על 91 מיליון ש"ח בנוסף לתקציב 
הפיתוח שיעמוד על 51 מיליון ש"ח • מנכ"ל מי ברק דוד צלניק: "התאגיד חותר 
ויחתור למימוש תכנית הפיתוח כפי שאושרה, במהלך 2019 ובעז"ה נמשיך לעשות 

ולהצליח לטובת תושבי העיר"

מיליוני שקלים יושקעו בפיתוח 
תשתיות המים והביוב בעיר

אברך קיבל את הציון 
הגבוה ביותר במבחני 
מועצת רואי החשבון

אלי כהן

העיר  של  והביוב  המים  תשתיות  ברק:  בני  לתושבי  בשורה 
כחלק  ושידרוג  שיפור   2019 הכספים  שנת  במהלך  יעברו 
מתכנית כוללת של תאגיד "מי ברק" לפיתוח מערך תשתיות 

הביוב והמים של בני ברק.
דירקטוריון התאגיד  2018, אישר  סוף שנת הכספים  לקראת 
התקציב   .2019 לשנת  ברק  מי  תאגיד  פעילות  תקציב  את 
השוטף שאושר עומד על 91 מיליוני שקלים, בנוסף לתקציב 

הפיתוח שעומד על 51 מיליוני שקלים.
המים  בצריכת  משמעותית  עלייה  משקף  השוטף  התקציב 
מתוכם  מ"ק,  מיליון   12 מעל  של   כולל  בהיקף  העירונית 
הצריכה  ויתר  התאגיד  של  עצמית  בהפקה  מ"ק   3,500,000
עליה  כי  מציינים  בתאגיד  מקורות.  חב'  באמצעות  מסופקת 
ע"פ  כאשר  בעיר,  כ"י  האוכלוסייה  גידול  לאור  הינה  זו 
הנתונים, במהלך השנה החולפת, חצתה העיר ב"ב לראשונה 

בתולדותיה את רף 200,000 התושבים כ"י.
על  ברק  בני  העיר  של  ייחודיותה  את  מדגישים  ברק"  ב"מי 
לאפשר  מנת  על  והחסידות.  התורה  כעיר  המיוחדים  צרכיה 
שבת  חילול  חשש  בהם  שאין  ממים  ליהנות  העיר  לתושבי 
יכולת  את  לשמר  מנת  על  שקלים  מיליוני  הושקעו  וחג, 
זאת  העיר.  לתושבי  המסופקים  המים  של  העצמית  ההפקה 
ועוד, שימור יכולת ההפקה העצמית תסייע גם בעיתות חירום 

חלילה.
התקציב השוטף מגלם הוצאות לכלל מערך סילוק הביוב בסך 

38 מיליון ש"ח ולמערך אספקת המים 22 מיליון ש"ח.
מהנהלת תאגיד "מי ברק" נמסר, כי 85% מההוצאות בתקציב 
הינן עבור פעולות ישירות הקשורות לאחזקת רשתות המים 

והביוב, מתקני מים, והערכות לשעת חירום. 
שקלים,  מיליוני   51 סך  על  שאושר  הפיתוח  לתקציב  באשר 
לפיתוח  משמעותי  בהישג  מדובר  כי  מדגישים  בתאגיד 
כולל  הפיתוח  תקציב  העיר.  של  והביוב  המים  מערכות 
ופיתוח מסד טכנולוגי  שדרוג תשתיות מערכי המים והביוב 
מקצועי מהמעלה הראשונה כגון: מערכות מידע גאוגרפיות 
מתקדמות )GIS( ובדגש על החלפת מערכות ישנות. תכנית 
הפיתוח הינה בהלימה לתכנית השקעות רב שנתית שאושרה 

ע"י רשות המים.
הוצגו  רובינשטיין  אברהם  הרב  רה"ע  עם  עבודה  בישיבת 
עיקרי פעילות התאגיד לשנת 2019 ושיתוף הפעולה המבצעי 

ההדוק עם אגפי העיריה הרלוונטיים.
עם אישור התקציב אמר מנכ"ל "מי ברק" דוד צלניק: "תקציב 
והכנסות  הוצאות  כלל  לתכנון  ניהולי  כלי  מהווה  התאגיד 
רציפה  התאגיד בהתאם למשימותיו החיוניות לאספקת מים 
ואיכותית לתושבים ולסילוק הביוב. תקציב 2019 כפי שאושר 
מביא לידי ביטוי איתנות ניהולית ופיננסית המצויה בממשק 
תמידי למערכות ההנדסה והתפעול השוטפות. התאגיד חותר 
ויחתור למימוש תכנית הפיתוח כפי שאושרה, במהלך 2019 
ובעז"ה נמשיך לעשות ולהצליח לטובת תושבי העיר. ברצוני 
השגת  על  הלקוחות  ושירות  הכספים  אגף  לצוותי  להודות 

היעדים, ההשקעה המקצועית בהכנת התקציב ובאישורו".

איציק מצרפי

מבחני מועצת רואי החשבון נחשבים למבחנים קשים במיוחד, נציגי 
הנבחנים בבחינה האחרונה בחשבונאות פיננסית, שנערכה בדצמבר 
האחרון פנו מספר ימים לאחר הבחינה לשרת המשפטים איילת שקד 
וליו"ר מועצת רו"ח, עו"ד-רו"ח אמי פלמור בדרישה כי תורה על 
יו"ר  לבין  הנבחנים  נציגי  בין  האפשר"  ככל  "מוקדם  פגישה  קיום 
מועצת רו"ח פלמור, בה ביקשו להציג מובילי המחאה את הליקויים 
שנפלו בבחינה וכן את תחושותיהם, כשאחוזי המעבר, באופן שחוזר 
על עצמו אינם גדולים, בפרט במבחני ביקורת. ובשנה האחרונה אף 

נרשמו אחוזי מעבר נמוכים.
מפרסומי הציונים של מבחני הביקורת של מועצת רואי חשבון עולה 
במועד  קודמים.  למועדים  ביחס  נמוכים  כי מדובר בשיעורי מעבר 
סתיו 2017 של מבחני הביקורת עמד שיעור המעבר הכולל על 68%, 
במועד אביב 2017 עמד שיעור המעבר על 58% ובמועד אביב 2016 

על 63%.
את  עברו  ממחציתם  ופחות  נבחנים  כאלף  נבחנו  האחרון,  במועד 
הנמוכים  המעבר  אחוזי  הלימוד  מוסדות  בין  בהשוואה  המבחן. 

ביותר במבחנים קודמים עולה כי 
האקדמית אונו והמכללה למנהל 
אך  הרשימה  בתחתית  נמצאות 
מעלים  האחרון  המבחן  ציוני 

הפתעה למגזר החרדי.  
המדליות  הענקת  טקס  לקראת 
המקום  כי  עולה  למצטיינים, 
מנס  מנחם  הוא  בארץ   1 מס' 
אברך  שמש,  מבית  אברמוביץ' 
מנס  מנחם  'אונו'.  בוגר  חסידי, 
אברמוביץ הוא אברך חסיד גור, 
פארק.  בבורו  גור  מוסדות  בוגר 
נישואיו למד בכולל מיר,  לאחר 
וכאמור רשם הישג נאה במיוחד.

דירקטוריון "מי ברק" אישר את תקציב 2019

זה תקדים!
לימודי פסיכודרמה לגברים במגזר החרדי



הרישום דרך הטלפון: 03-7707300

ביום שלישי ט"ז שבט 22.01.19
יש להביא קורות חיים ליום ההסברה

במרץ 2019.
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יצאה מבית הכנסת הגדול בהרצליה להר המנוחות  • הלווייתו   88 בן  רבה הראשי של הרצליה נפטר באופן פתאומי כשהוא 
בירושלים בהשתתפות קהל רב

 הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ זצ"ל

 מאת: עוזי ברק

יצחק  רבי  הגאון  הרצליה,  של  רבה  האמת:  דיין  ברוך 
שעבר  רביעי  ביום  נפטר  זצ"ל,  יעקובוביץ  יחיאל 
בפטירתו.  88 בן  כשהוא  פתאומי,  באופן   בבוקר 

מפוניבז'  והרב  איש  החזון  רבותיו  ע"י  נשלח  יעקובוביץ  הרב 
ולכהן כרבה הראשי של הרצליה, היה מראשוני תלמידי  לשמש 
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין בישיבת פוניבז'. אביו הרב 
חיים יוסף יעקובוביץ, שימש כר"מ בישיבת פרנקפורט שבגרמניה 
לירושלים.  מגרמניה  משפחתו  עם  יחד  עלה  תרצ"ה  ובשנת 
של  רבה  שהיה  מובשוביץ,  בנימין  הרב  בת  עם  נישואיו  לאחר 
הישיבה,  רבני  לצוות  הצטרף  השרון,  ישיבת  ומייסד  הרצליה 

ולאחר  אדלשטיין  יעקב  הרב  דודו  לצד 
דרכו  לממשיך  מונה  תשי"ג  בשנת  פטירתו 
לחייו. העשרים  בשנות  כשהוא  העיר   כרב 

כנגד  פעמים  מספר  נאבק  הוא  העיר  כרב 
על  ונשפט  נעצר  ואף  בעיר  שבת  חילולי 
66 שנים  כך, הוא שימש בתפקיד זה במשך 
הערים. רבני  בין  והוותיק  המבוגר   והיה 

יוסף  הגר"י  הראש"ל  לישראל  הראשי  הרב 
על  הידיעה  את  רב  בצער  "קיבלתי  לו:  ספד 
הראשי  הרב  ישראל,  רבני  זקן  של  פטירתו 
להרצליה הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ 
זצ״ל, הכרתי את הגאון המנוח עשרות שנים, 
בפגישותינו נהגנו לשוחח בדברי תורה והרב 
זצ״ל היה בקי מלא וגדוש בכל נושא תורני, 
לצד גדולתו התורנית הוא הצטיין גם בהנהגת 
האחרון,  יומו  עד  רמה  ביד  בעירו  הרבנות 
זכתה העיר הרצליה שהוא היה לה למורה דרך 
לתושבי  תנחומי למשפחתו,  שנים,   66 משך 
הרבים". לקחו  ולשומעי  הרצליה   העיר 

לרב  ספד  פדלון,  משה  העירייה,  ראש 
הרצליה  "העיר  בהלווייתו:  יעקובוביץ' 
שרויה באבל והלב דואב וכואב. כל כך הרבה 
התייעצו  יעקובוביץ',  הרב  את  פגשו  אנשים 

איתו, ביקשו לשמוע את דעתו בסוגיות שונות. והוא - גאון גדול 
פנים.  ובמאור  בסבלנות  לכולם  השיב  החיים,  ובהלכות  בתורה, 
הייתי  העיר  וכראש  סגולותיו,  על  מקרוב  לעמוד  זכיתי  אני  גם 
ערך,  יקרות  דקות  עבורי  היו  אלו  קרובות.  לעיתים  איתו  נפגש 
יודע שאתה  וחוכמה. ככה אתה מרגיש כשאתה  מלאות השראה 
בלתי  בצורה  ידען  מידה,  קנה  בכל  ענק  שהוא  אדם  עם  יושב 

השיחות  פנומנלי.  זיכרון  ובעל  רגילה 
והשאירו  אותי  ריגשו  תמיד  הרב  עם 
רב". זמן  עוד  עליי  חותמן   את 

דיברנו  הללו  "בשיחות  המשיך:  פדלון 
בתי  שבת,  שמירת  כמו  נושאים  על 
הדתי  לצביון  שלו  והדאגה  כנסת 
לו  חשוב  שהיה  מה  אבל  העיר.  של 
דגש  שם  הוא  שעליה  המצווה  במיוחד, 
מאוד  הוא  ואכן,  השמיטה.  שנת    –
שמיטה  שנת  קיום  על  כשהקפדנו  שמח 
לשמור  נמשיך  אנחנו  הרב,  כבוד  בעיר. 
ונפעל  שמיטה,  שנת  מצוות  קיום  על 
שלך". המורשת  את  להנציח   כרשות 

דניאל  הרב  בנו  את  אחריו  הותיר 
נחלת  ישיבת  את  שהקים  יעקובוביץ 
הרב  ע"ש  עילית,  במודיעין  בנימין 
יוסף  חיים  הרב  בנו  מובשוביץ.  בנימין 
מכהן כר"מ בפוניבז' לצעירים. בנו הרב 
נחלת  ישיבת  מנהל  הוא  מאיר  ישראל 
מכהן  שלמה  מרדכי  הרב  בנו  הלויים. 
בירושלים  התורה  אוצר  בישיבת  כר"מ 
בנו  וגן.  בבית  חיים'  'דעת  הגדולה  בישיבת  משגיח  ומשמש 
בב"ב. מרדכי  דברי  בישיבת  כר"מ  משמש  ישעיהו  אברהם   הרב 

הלווייתו יצאה מבית הכנסת הגדול בהרצליה, קהל רב מתושבי 
המנוח  את  ליוו  ומשם  בהלוויה  שהשתתפו  ומתלמידיו  העיר 
נטמן. שם   – המנוחות  ולהר  בירושלים  שמגר  ההלוויות   לבית 

ת.נ.צ.ב.ה  עם מרן הגרי"ג אדלשטיין. צילום: בעריש פילמר

צילום: ויקיפדיה
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כשהוא חוזר בגלגל הזמן לתקופת מרן הגרי"ש 
אלישיב, שידו לא משה מחיקו, מצא עצמו הגאון 
יוצא  כשהוא  שעבר  בחמישי  אפרתי  יוסף  הרב 
מרחוב רשב"ם ומרגיש כמי שקיבל הוראה ברחוב 
נגד  קנייבסקי  חנן. כל טענה שהעלה בבית הגר"ח 
כאילו  בפיו,  היו  רבים  ונימוקים   – השלום  תהליך 
נדחתה   – להבדיל  רבין,  בתקופת  הימין  נציג  היה 
כלל  לשלום  חתירה  של  המפורשת  הרצון  בהבעת 

מגזרי בקרב ציבור היראים.
עצמו  מצא  ההם,  בימים  כמו 
מסרים  שמעביר  כמי  אפרתי  הרב 
לנציגות  הרוחני  המנהיג  בשם 
גררה  שמלכתחילה   - הפוליטית 
בביטול  למהלך  והתייחס  רגליים 
מה. כשהח"כ המתמיד אורי מקלב, 
שלא מש מלשכתו בשעת המכנסים 
כמו בשעת המפזרים (של הכנסת) 
בין  נשתנה  מה  השבוע  נשאל 
דומים  למהלכים  הנוכחי  המהלך 
 – קודמים  בחירות  בערבי  שנראו 
שבפעם  הייתה  המיידית  תשובתו 
שחפץ  הרוחני  המנהיג  זהו  הזאת, 
לשלום  עיניו  ונושא  במהלך 
לקמפיין  באסוציאציה  המיוחל. 
שבדגל  הרי  עברו,  מימים  הספרדי 
ולומר:  לסכם  ניתן  הזה  הזמן  של 

קיבלנו הוראת מרן.
שיורדים  שלג  פתיתי   כמו 
אך  חורף  מדי  כמעט  בירושלים 
את  וצובעים  הקרקע  על  נקלטים 
לתקופה  אחת  רק  בצחור  המרחב 
ליהדות  האחדות  רעיון  כך   –
לאוויר  עולה  המיזם  החרדית. 
כמעט בכל עונת בחירות, לרוב על 
שרגיל  תורן  יהודי  פילנתרופ  ידי 
העדות  מכל  העסקנים  איך  לראות 
דלתו  על  מתדפקים  והחוגים 
הזאת  האחדות  מדוע  מבין  ואינו 

מסתיימת ברגע קבלת המתת. 
הללו  הרעיונות  כלל  בדרך 
ואינם  באוויר  בעודם  מתמוססים 
זה  ממשי.  מה  דבר  לכדי  נערמים 
קורה לא רק בגלל האגו של הצדדים שאינו מאפשר 
אלא  אחת,  פוליטית  מטרייה  תחת  להיכנס  להם 
בעיקר בגלל חוסר הכדאיות. ההיסטוריה הפוליטית 
החרדית מלמדת שמהלכי אחדות, גם אם בהיקפים 
מאחורי  פוליטי  דיבידנד  מניבים  לא  יותר,  קטנים 
הפרגוד – ולרוב מביאים נזק אלקטורלי ולא תועלת. 
המנדטים  צניחת  היא  ביותר  הבולטת  הדוגמה 
בין ימי המחלוקת של שנת תשמ"ט לימי האחדות 
ורצה  התפלגה  התורה  כשיהדות  תשנ"ב.  של 
סך  לכנסת  הכניסה  היא  ראשים  בשני  לבחירות 

ושניים  לאגודה  חמישה   - מנדטים  שבעה  של 
שליצמן  כפי  תשמ"ט",  של  "השש-שלוש  לדגל, 
העבר  על  התרפקות  של  בסוג  לאחרונה  זאת  כינה 
לנוכח התפרקות ההווה. כשהשלום פרש את כנפיו 
שך  הגראמ"מ  הישיבה  ראש  מרן  בחסות  בתשנ"ב 
וכ"ק מרן האדמו"ר מגור בעל ה‘פני מנחם‘ זצוק"ל 
עם  ארבע,  על  לממשלה  זחלה  התורה  יהדות   –

ארבעה מנדטים בלבד. 
הוכחות מהתקופה האחרונה ברמה המקומית – 
החרדית  היהדות  שילמה  שמש  בבית  חסרות.  לא 
בתושבי  שאחז  כשהנמנום  האחדות  מחיר  את 
העיר, גרם להפסד הראשות למרות הגידול הדרמטי 
אומנם  מדובר  לא  החרדים.  התושבים  במספר 
בסיבה היחידה להפסד, אם תשאלו את תושבי העיר 
– אך אין ספק שריצה בכמה ראשים הייתה משנה 
את  מנטרלת  הייתה  שכזאת  ריצה  התוצאה.  את 
המפלגות  לעסקני  גורמת  העניין,  וחוסר  האדישות 
הכוח  את  להגדיל  כדי  המצביעים  על  להסתער 
הסיעתי – ובעקיפין מגדילה את סך הקולות שקיבל 

המועמד החרדי.
במבט לאחור ניתן ללמוד שגם תקדים של מועמד 
הצלחה  נחל  לא  ההרכב  לראש  שמוקפץ  ספרדי 
הרב  הועמד   1992 בשנת  המעטה.  בלשון  כבירה 
יצחק פרץ במקום השני של יהדות התורה המאוחדת 
קיוו  התורה  ביהדות  התורה).  דגל  של  (והראשון 
קהל  ולכבוש  לפרוץ  למפלגה  תאפשר  שדמותו 
מזל  אותו מספר  עם  אכזבה מרה  נחלו  אך  ספרדי, 
של ארבעה – מה שאילץ את הרב פרץ להחזיר את 

המנדט ולפרוש מהכנסת תכף לאחר הבחירות.
חריגה  דוגמה  להביא  ניתן  הישראלי  מהשמאל 
בבחירות  שנחזה  זה  כמו   – מועילים  חיבורים  של 
לעומת  הציוני.  המחנה  הקמת  עם  האחרונות 
על  נמנה  החרדי  שהציבור  הלאומי  במחנה  זאת, 

גורעת  שהאחדות  מדעית  כתוצאה  הוכח  שורותיו, 
ולא מוסיפה. הדוגמה הבולטת והלא רחוקה היא זו 
מ-2012, כשהאיחוד בין ביבי לאיווט גרם לליכוד-

ביתנו לדמם מנדטים ולסיים עם תוצאה של מתחת 
לרף השלושים. השלום מסתבר, קטן לעיתים מסך 

חלקיו.

החרדים נוהרים
כמו בכל מהלך שמשנה סדרי בראשית, רשימת 
התומכים.  מרשימת  ארוכה  והחוששים  החששות 
החשש הראשון שהשמיע השבוע גורם בכיר בדגל 
לרשימת  ספרדיים  קולות  לזליגת  נוגע  התורה 
הצביעו  שעוד  המסורתיים  "המצביעים  הליכוד: 
הכלאיים  להרכב  חיבור  שום  ירגישו  לא  ש"ס 
את  ישלימו  ממילא  שהאשכנזים  ויבינו  החדש 
המכסה ויכניסו את הנציגים החרדים לכנסת הבאה. 
נתניהו  להצביע  תהיה  מבחינתם  הנוחה  האופציה 

בלי שום נקיפות מצפון".
נימוקים שליליים נוספים לא חסרים. יאיר לפיד 
עוד ינהל קמפיין של "החרדים נוהרים", ויצביע על 
של  מאיים  כפוטנציאל  החדשה  החרדית  הרשימה 
ראש  של  האישום  כתב  בגודלה.  השנייה  המפלגה 
הממשלה עשוי להיכרך בהמלצת המשטרה שניתנה 
ונתניהו,  החרדים  את  ולצבוע  דרעי  של  בעניינו 
נתניהו והחרדים – בשחור קודר של עננה פלילית. 
וכל  ישי  אלי  הפלג,  על  שדיברנו  לפני  עוד  זה  כל 
הטוב הזה שעוד צפוי לנו כשרכבת האחדות תצא 

לדרכה מתחנת בני ברק לירושלים.
ח"כ  מסכם  שליליים",  נימוקים  חסרים  "לא 
מקלב את רשימת הכן-ולא, "אבל מה שאנו קולטים 
הגדול  הצמא  זהו  בעבר,  חווינו  ולא  מהשטח 
לאחדות השורות. לא הובלנו את המהלך ואני מודה 
מרגע  אבל  בתקשורת,  לראשונה  עליו  ששמענו 
ורואים  האנשים  את  פוגשים  אנו  פורסם  שהמהלך 
שהם מדברים על האיחוד בעיניים בורקות מתקווה. 
ולכן, התחושה שלי היא שבסבב הנוכחי ההיתכנות 
במערכות  מאשר  יותר  גדולה  המהלך,  לקידום 

הקודמות". 
מקלב מודע לכך שתנאי השטח קשים לצליחה: 
לוודא שלא  "התנאי המרכזי למהלך הוא שנצטרך 
עצמו  הזה  והעניין  התהליך,  בסוף  מנדטים  נפסיד 
קשה לחיזוי. הסקרים לא הוכיחו את עצמם במערכת 
הבחירות הקודמת והתובנה הזאת נכונה שבעתיים 
במגזר החרדי שלא ממהר לשתף פעולה עם סקרי 
דעת קהל. אם יש היתכנות למהלך, זה בגלל שאנחנו 
שר  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי  שברכת  מאמינים 
התורה שעיני כל הציבור נשואות אליו, תגרום לכך 

שלא נפסיד אלא נרוויח מצביעים".
גדולי  של  מבתיהם  שנשמע  למסר   בהשלמה 
דומים  מסרים  השבוע  נשמעו  האשכנזים,  התורה 

שלום עכשיו

קולות מן העבר 
הדהדו השבוע באזכור 
קריאתו הנושנה של 
כ"ק הרבי מלובביץ‘ 
שהיה לרועה הרוחני 
הראשון שקרא 
לגיבוש חזית דתית 
טכנית בין ציבור 
היראים. אם תהליך 
השלום הזה לא בא 
לעולם אלא כדי 
שנחזה במסר אחיד 
של מעתיקי השמועה 
של מרן הרב שך והרבי 
מלובביץ‘ – דיינו

 גמ"ח פריפריה 
לעולם התורה. 
יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ 
משה גפני

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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גם  גם מהחצרות החסידיות. הקולות הללו נשמעו 
מכיוונים מפתיעים כמו זה של שלומי אמונים, שם 
ביקשו להזכיר השבוע שמאיר פרוש היה "הראשון 
כסאו  את  כשפינה  האחדות,  מחיר  את  ששילם" 
לטובת יעקב אשר, מבלי לקבל שכר בזה )בכנסת( 
השבוע  הדהדו  העבר  מן  )ברשויות(. קולות  ובבא 
משכונת קראון הייטס בניו יורק כשבאגודת ישראל 
הזכירו את קריאתו הנושנה של כ"ק הרבי מלובביץ’ 
לגיבוש  לרועה הרוחני הראשון שקרא  זי"ע שהיה 
תהליך  אם  היראים.  ציבור  בין  טכנית  דתית  חזית 
השלום הזה לא בא לעולם אלא כדי שנחזה במסר 
אחיד של מעתיקי השמועה של מרן הרב שך והרבי 

מלובביץ’ – דיינו. 
מקלב  אורי  המעשה:  לעולם  האצילות  מעולם 
הבוחרים,  בעיני  האור  על  מדבר  אומנם  הליטאי 
אך יש גם כמה נבחרים שעשויים לצאת מורווחים. 
ולהפסיק  השבעה  ממבחן  להימנע  יוכלו  בש"ס 
מזה  נמוך  יהיה  המנדטים  שמספר  מכך  לחשוש 
שהמפלגה קיבלה בכנסת הקודמת. באגודת ישראל 
לא   – התורה  לדגל  הוויתור  את  להסביר  יוכלו 
ככניעה לאחות האשכנזית אחרי מאבק של שנים - 
אלא כחלק בלתי נפרד משלום כלל עולמי. גם בדגל 
התורה – החברים יוכלו להרגיש כמי ששבו ונטלו 
מיהו  ברור  לכולם  כאשר  ההנהגה,  מושכות  את 

המנהיג הרוחני שהעניק את ברכתו מלכתחילה. 
נותרנו עם שאלת העיתוי – וכאן, כמעט כמו טקס 
פתיחת פיו של בני גנץ שיתמהמה עד לרגע האחרון, 
בסוגיה  הכרעה  במתיחות.  להמתין  טעם  אין 
הרשימות  סגירת  במועד  רק  תיפול  המשקל  כבדת 
רבים  לפרמטרים  בכפוף  שבועות,  כחמישה  בעוד 
האשכנזי,  הפנימי  השלום  להשתנות:  שיכולים 
וכמובן  האישום,  כתב  סטטוס  הספרדי,  השלום 
אלקטורלית  היתכנות  למהלך  שיעניקו  סקרים   –

שכלית ולא רק רגשית.
נתמקד  הראשון  "בשלב  בבית.  מתחיל  השלום 
אומר  התורה",  ביהדות  הפנימית  המסגרת  בבניית 
אחרי  דווקא  שלנו,  "המגמה  ומסביר,  מקלב  ח"כ 
ממשית  שותפות  לבנות  היא  ברשויות,  שקרה  מה 
על פלטפורמה מגובשת שתכלול גם ישיבות סיעה 
על  ממש".  בה  שיש  שורות  ואחדות  משותפות 
השאלה הכיצד ילכו השתיים יחדיו, כשחוק הגיוס 
תקוע ביניהן כמו חרב נעוצה, משיב מקלב שבעניין 
הזה כל תנועה ותנועה תפעל "לפי הוראות מועצת 
גדולי התורה שמנחה את דרכה. הרי אין ויכוח על 

המטרה של שמירת מעמד לומדי התורה".  
בדגל התורה יודעים לספר על הצעה חצי אפויה 
שדרוג  עם  האגודאית,  השמונה  לוועדת  שהוגשה 
בשבוע  כאן  שפורסמה  הראשונית  ההצעה  של 
חילופי  עם  קדנציות  לשתי  הסכם  לגיבוש  הקודם, 
משמרות ברשימה. בהתאם לנוסחה החלוקה תהיה 
זהה במספרים הזוגיים, עם רוטציה במספרים הלא-

זוגיים, לתפארת ערכי השוויון והעצמאות. או כפי 
שמסכם ח"כ אורי מקלב: "קודם נסיים את תהליך 
השלום הפנימי שלנו ואחר כך נעבור לדון בתהליך 

השלום הכלל עולמי". 

מיגו להוציא
הרמטכ"ל  הותיר  ביותר  הסבוכה  הסוגיה  את 
הצבאיות,  בנעליו  שנכנס  למי  איזנקוט  גדי  היוצא 
מדובר  לא  החרדית,  מהזווית  כוכבי.  אביב 
 – החרדי  בגיוס  אלא  האיראנית  בהתגייסות 
שבהתאם לפסיקה היבשה של בג"ץ אמור להתחיל 
תכף ומיד עם תום הארכה הנוספת שניתנה לפקיעת 
התיקון לחוק הגיוס. בסוג של תרחיש בלהות שגרוע 
נשלף   – הפנימיות  המלחמות  תרחישי  מכל  יותר 
 ,2014 השבוע תקדים משפטי מסוכן שניתן בשנת 
שנתון  תקציבי  כל  את  עצר  החינוך  משרד  כאשר 
מסוכנת  סיטואציה  באותה  החרדי,  הגיוס  חייבי 
קודמה חקיקה חלופית לחוק טל שפקע.  לא  שבה 
למרבה האירוניה, מה שהחזיר את התקציב לתלם 
באותה תקופה – היה "חוק לפיד" שהפך את בחורי 

הישיבות מחסרי מעמד לנדחים על פי חוק.
שר  על  מדי  יותר  ללחוץ  נאלצו  לא  החרדים 
גיוס  מלחמת  על  שהמחשבה  המכהן,  הביטחון 
פוליטית מעוררת בו חלחלה, כמעט כמו שפריימריז 
פנימיים גורמים לבחילה קשה לאורי אריאל. בקשת 
מדברת  השבוע  המדינה  שהגישה  הקצרה  הארכה 
בעד עצמה ובמסגרתה מבוקשת: "דחייה נוספת של 
יישום פסק הדין עד ליום 28.7.19, קרי, עד שלושה 

חודשים לאחר תחילת כהונתה של הכנסת ה-21".
שהכנסת  הסיטואציה  כמו  מתפזרת  כנסת  גם 
חוקים  להעביר  יכולה  בה,  מצויה  הנוכחית 
ממשלתיים, כפי שטען השבוע איווט ליברמן שדרש 
להעלות את החוק להצבעה כאן ועכשיו. כהקדמת 
רה"מ  הנחיה מלשכת  ניתנה השבוע  למכה  תרופה 
כדי  נוספת,  ממשלתית  חקיקה  להעביר  שלא 
תפקידה.  את  סיימה  הנוכחית  שהכנסת  להדגיש 

"שהסוגיה  כך  על  הדגש  ניתן  עצמה  בבקשה  גם 
שבנדון היא מהסוגיות הסבוכות והמורכבות ביותר 
ליתן  אפוא,  היא,  הבקשה  תכלית  ישראל.  במדינת 
הליך  השלמת  לשם  נוסף  זמן  פרק  המדינה  בידי 
ה-21,  הכנסת  של  כהונתה  תחילת  לאחר  החקיקה 
ובכלל זה לאפשר לממשלה החדשה שתוקם לאחר 
ולפעול  לסוגיה  להידרש  זמן  הכלליות  הבחירות 

החקיקה  להשלמת  הכנסת  מול 
בסוגיה הרגישה שבנדון".

הבקשה,  הגשת  מאחורי 
סביב  משפטי  קרב  לו  התחולל 
השאלה האם יש להגישה כתחינה 
משפטנים  כדרישה.  שמא  או 
שלבקשה  בכך  הבחינו  עין  חדי 
נוספה פסקה מעניינת כשלעצמה. 
הארכה  למועד  "בהקשר 
המבוקשת", נכתב בסיום הבקשה, 
ההיקש  דרך  על  להפנות  "נבקש 
יסוד:  לחוק   38 סעיף  להוראת 
כל  כדלקמן:  קובע,  אשר  הכנסת, 
תוך  פוקע  היה  שתוקפו  חיקוק 
לתקופת  האחרונים  החדשים  שני 
היוצאת,  הכנסת  של  כהונתה 
לאחר  חודשים  ארבעה  תוך  או 
או  להתפזר,  החליטה  שהכנסת 
הראשונים  החדשים  שלושת  תוך 
הכנסת  של  כהונתה  לתקופת 
הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד תום 

שלושת החודשים האמורים".
שקצב  הארכה  פקיעת  מועד 
תקופת  בתוך  במדויק  חל  בג"ץ, 
ארבעת החודשים לאחר שהכנסת 
שמחייב  מה   – להתפזר  החליטה 
של  אוטומטית  הארכה  לכאורה 
כנסת  של  לכינונה  עד  החוק 
לשון  גם  שמלמדת  כפי  חדשה, 
נשימה(:  )קחו  לבג"ץ  ההודעה 
 11 סעיפים  להוראות  "בהתאם 

הכנסת  לחוק   1 ולסעיף  הכנסת,  יסוד:  לחוק  ו-12 
התשנ"ד-1994, תוצאות הבחירות לכנסת יפורסמו 
וישיבתה  הבחירות,  מיום  ימים  שמונה  תוך 
עשר  הארבעה  ביום  תיערך  הכנסת  של  הראשונה 

שלאחר יום הבחירות. כיוון שהבחירות לכנסת 
הרי   ,9.4.19 ביום  תיערכנה  ואחת  העשרים 

שלום עכשיו

החרדים שלפו את 
טענת הזהב ולפיה 

סעיף 38 רלוונטי 
לחוק הגיוס – בדיוק 
כמו להטבות המס. 

הפרקליטות נאלצה 
בעל כורחה להכליל 
את הטיעון בבקשת 

המדינה למתן ארכה 
בחוק הגיוס ואם 

הפרשנות תאומץ 
בהכרעת בג"ץ – ניתן 

יהיה לסכם אפוא ולומר 
כי יושבי הפריפריה 

הגנו על עולם התורה

רוח )רבי( חיים ברעיון האחדות. הגאון הרב יוסף אפרתי במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי
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הנכנסת  הכנסת  של  הראשונה  ישיבתה  שמועד 
אמור היה לחול במהלך חול המועד פסח. על כן, 
להתקיים  צפויה  ה-21  הכנסת  של  הראשונה  הישיבה 
ביום 28.4.19, לאחר תום חול המועד. בהתאם לאמור 
38 שלעיל, יוארך עד ליום  לעיל, ולאור הוראת סעיף 
לפקוע  היה  עתיד  אשר  חיקוק  של  תוקפו   28.7.19

בתקופת בחירות".
הפסקה שנשלפה הייתה אמורה להיות טענת הזהב 
של הנציגים החרדים ואולי אף להיתפס כסוג של קנוניה 
שנוגע  מה  בכל  הממשלה,  ראש  עם  מראש  מתוכננת 
למועד פיזורה של הכנסת שחל, דרך נס, בדיוק במועד 
הגיוס.  חוק  תיקון  על   38 סעיף  את  להחיל  שמאפשר 
פסקה  המדינה  הוסיפה  משפטי,  בפלפול  שכאן,  אלא 
אקטואלי:  אינו  שהסעיף  להכריע  לבג"ץ  שמאפשרת 
לחוק-יסוד:   38 סעיף  הוראת  אם  רב  ספק  כי  "יוער, 
על- כבלתי-חוקתי  שנמצא  לחוק  ביחס  חלה  הכנסת, 

ידי בית המשפט הנכבד, לפיכך מוגשת בקשה זו לבית 
הוא  שמתבקש  הזמנים  שלוח  תוך  הנכבד,  המשפט 

בהיקש מלוח הזמנים שקבוע בסעיף 38 הנ"ל".
 – משפטי  קרב  לו  התנהל  הקלעים  מאחורי 
טובים  חסדים  גומלי  של  בזכותם  לבסוף  שהוכרע 
הגמ"חים.  חוק  את  שהובילו 
במחלקת הבג"צים טענו בתוקף 
 38 סעיף  את  להחיל  יש  כי 
אוטומטית  הארכה  שמאפשר 
הכנסת,  פיזור  לנוכח  חוק  של 
יכולה  שהכנסת  חוק  על  רק 
חוק  על  ולא  בשנית,  להאריך 
ארכה  רק  והקציב  פסל  שבג"ץ 
חוק  דוגמת  הפסילה,  לתחולת 
הגיוס. מי שנחלץ למצוא היקש 
היה  המשפטי,  להיקש  ישיבתי 
יהודה  עו"ד  המוערך  המשפטן 
כי  לחברים  שהזכיר  גוטמן, 
לליבם  יקר  שהיה  אחר  בהקשר 
הוחל   – מהליכוד  החברים  של 
רק  וכלשונו  ככתבו   38 סעיף 
במסגרת  שבועות  מספר  לפני 

ההצבעה על חוק הגמ"חים. 
שנתיים  לפני  סיפור:  תשמעו 
החוק  את  בג"ץ  פסל  ימים 
לפריפריה  הטבות  שהעניק 
קריטריונים  קביעת  ללא 
מועד  את  וקבע  שוויוניים, 
שנת  בסוף  התחולה  פקיעת 
ההודעה  אחרי  רגע   .2018
החלו  הכנסת  של  פיזורה  על 
שמסתערים  מהליכוד  החברים 
מסרים  לקבל  המתפקדים  על 
בפריפריה  מהמתפקדים  עוינים 

בצר  למצוקה.  שנקלעו  והבינו 
בדרך  שחקיקה  ומשהבינו  להם, 
אפשרית,  בלתי  היא  המסורתית 
ב"חוק  להכניס  מגפני  ביקשו  הם 
את  שיאפשר  סעיף  הגמ"חים" 
בסיס  על  לפריפריה  המס  הטבות  הענקת  המשך 
)כנהוג  זרים  משיקולים  נקיים   – שוויוניים  פרמטרים 
הם  מי  עבור  יודעים  הכל  שבהם  במכרזים  ומקובל 

תפורים(. 
זיהה את  השועל הפוליטי שיושב בוועדת הכספים 
שתי  מרוויח  הוא  הסעיף  שבהכללת  והבין  המצוקה 
ציפורים במכה: גם מחזק את תדמיתו כמגן הפריפריה 
וגם מביא לקידום חוק הגמ"חים באפס מתנגדים. אלא 
נוכחים  לא  שבכנסת  כשהתברר  בעיה  נתגלעה  שכאן 
שתמיכתם   – מהקואליציה  חברים  חמישים  פיזית 
לאוצר  שעולה  חקיקה  להעברת  חוק  פי  על  מחויבת 
הפתרון  שקלים.  מיליון  מחמישה  למעלה  המדינה 
שנשלף באותו מעמד היה להחיל את סעיף 38, האמור 
 –  38 לסעיף  שבהתאם  הוסבר  לחברים  כאשר  לעיל, 
תחולת ההטבות לפריפריה אינה פוקעת בתוך ארבעת 
כשאחד  להתפזר.  החליטה  שהכנסת  לאחר  החודשים 
מחברי הכנסת תמה, מדוע יש טעם להוסיף את הסעיף 
זוכה  ממילא  הישנה  החקיקה  אם  הגמ"חים,  לחוק 
היא  הסעיף  שתוספת  המשפטנים  לו  השיבו  להגנה, 

רק ליתר ביטחון, או בעגה התלמודית, אם תרצו: מיגו 
להוציא.

לחרדים  השבוע  אפשרה  הזאת  המשפטית  התובנה 
לעמוד ולטעון מול עמדת הפרקליטות – שמה שהיה 
לחוק  התיקון  לעניין  גם  רלוונטי  לפריפריה,  נכון 
הגיוס. הפשרה המכובדת שנמצאה הייתה להכליל את 
הטיעון המשפטי עם הערה קטנה בצדו באשר לוויכוח 
את  ויאמץ  הבקשה  את  יקבל  בג"ץ  אם  תחולתו.  על 
יושבי  כי  ולומר  אפוא  לסכם  יהיה  ניתן   – הפרשנות 

הפריפריה הגנו על עולם התורה.
 

תורה ועבודה
לזובור  החדש  המונח  הוא  גבאי",  לו  "עשה 
מצליח  לא  העבודה  יו"ר  הישראלית.  בפוליטיקה 
בינתיים להתרומם בסקרים, אך בדרך עולה בידו לבוא 

מאחלים  בימין  המחנה.  בתוך   – אויביו  עם  חשבון 
הצלחה לשני הצדדים ומקווים שהקרב הזה לא ייגמר 

לעולם. 
גבאי מצדו לא עוצר בוועידה. בסופ"ש הנוכחי יראה 
אור הספר הביוגרפי של יו"ר העבודה: "הכל אפשרי". 
לראשונה,  כאן  שמתפרסם  הגיוס  פרק  על  בוחן  מבט 
הגיוס.  חוק  בבלון  גם  הסיכה  את  נועץ  מלמד שגבאי 
שלא  יודע  בנושא  הסדורה  משנתו  אחר  שעוקב  מי 
מדובר בשליפה. את הרעיון הזה הציג גבאי לראשונה 
עיתונות'  'קו  עורך  עם  בצוותא  עמו  שערכתי  בראיון 
לנוכח  גבאי(.  )של  מינויו  עם  תיכף  גרינצייג  אבי 
אפשר  אי  הזאת,  בעת  דווקא  בספרו  הדברים  פרסום 
שלא להביע תקווה שהמסר יחלחל וימנע מיאיר לפיד 
חרדים  בין  לקרב-רב  הבחירות  מערכת  את  מלהפוך 
לחילונים סביב חוק הגיוס. גבאי מציע, באלה המילים: 
"להפסיק את הרדיפה האובססיבית אחרי גיוס החרדים 
והרדיפה".  האנטי  מתחושת  החרדים  את  ולשחרר 
האמירות מרשימות והחשיבה, מחוץ לקופסה, בהחלט 

שווה ציטוט כשכר מילה נאה.
יותר מכול", כותב גבאי  "מה שמטריד את הציבור 
לקבוצות  התפרקה  שהמדינה  העובדה  "זו  בספרו, 
ולתתי קבוצות. הוויכוח הציבורי כבר אינו על עמדות, 
אלא בין קבוצות. אנחנו והם. גם הימנים לא אוהבים 
את זה. אף ישראלי לא אוהב את זה, מלבד זה שמתגורר 

בבית ראש הממשלה ומתמרן את המחלוקות הללו כדי 
לשוב ולהיבחר. אני לא מדבר באנחנו והם, גם אם לא 

מסכימים איתי. 
בירושלים. השכן שלו  יש עסק לאלומיניום  "לאחי 
אדם  הקיצוניות,  החסידויות  מאחת  חרדי  הוא  לעסק 
לא  שלו  שהבנים  למה  אותו  כששאלתי  מאוד.  חביב 
יתגייסו, הוא ענה: 'בגלל החשש שאורח החיים החרדי 

שלהם ייפגע'. זה הדבר הכי חשוב לו.
"התנגדתי ואמשיך להתנגד למתווה הגיוס המושחת 
שהציג אביגדור ליברמן ושנהנה מתמיכת חברו, יאיר 
החרדיות,  למפלגות  טוב  אולי  הזה  המתווה  לפיד. 
ליברמן  של  באיש  לתמוך  הסכימו  גם  שבתמורה 
מעניק  אינו  הוא  אבל  ירושלים,  עיריית  לראשות 
 - בצבא  משרתים  שכן  לאלה  הראויה  ההעדפה  את 
ומעט  בדואים,  דרוזים,  דתיים,  מסורתיים,  חילונים, 

ערבים וחרדים.
הרדיפה  תיפסק  מציע,  שאני  הגיוס  "במתווה 

הטבות  סל  ויהיה  חרדים  גיוס  אחרי  האובססיבית 
במקום  כך:  פשוט  מתגייסים.  שכן  לאלה  נרחב 
לילדים שלנו.  גזרים  ניתן  לגייס את החרדים בכפייה, 
בקבלה  עדיפות  להם  נעניק  הוגן,  שכר  לחיילים  ניתן 
כך  בדיור.  וזכויות  יתרון  להם  נעניק  לאוניברסיטה, 
נתגמל את אלה ששירתו שלוש שנים בצבא וסיכנו את 
חייהם, נשחרר את החרדים מתחושת האנטי ומתחושת 

הרדיפה, וניצור הוגנּות במקום שנאה. 
הצעירים  לרבבות  המדינה  של  חובתה  "זו 
שמתגייסים מדי שנה. צריך לחוקק את זה כחוק יסוד 
החובה,  לחיילי  המינימום  שכר  את  להגדיר  בכנסת, 
ולהקציב לכל חייל מענק לדירה או לעסק. יש מספיק 
אחרת.  אותו  לתעדף  רק  צריך  ישראל.  למדינת  כסף 
מי  לומד.  שלומד,  מי  אמת:  לדבר  להתחיל  צריך 
ניסינו  יותר מכולם.  יקבל  מי שבצבא,  עובד.  שעובד, 
כל כך הרבה פעמים לגייס את החרדים ולא הצלחנו. 
חדשה.  גישה  לנסות  הדרך,  את  לשנות  שצריך  סימן 
יתרון  להעניק  בנטל,  שוויון  של  האוטופיה  במקום 

בזכויות למי שמשרת את המדינה". 
כשאת המסר הזה של הפסקת הרדיפה אחר לומדי 
התורה, משמיע לא אחר מאשר יו"ר העבודה – כי אז, 
בהחלט  ניתן  הטבעיות,  הבטן  תחושות  לכל  ובניגוד 
לאחל לו בהצלחה. אם לא מול מחנה הימין, כי אז לכל 

הפחות בקרבות השמאלנים. 

גבאי קורא, באלה 
המילים: "להפסיק את 
הרדיפה האובססיבית 
אחרי גיוס החרדים 
ולשחרר את החרדים 
מתחושת האנטי 
והרדיפה". כשאת 
המסר הזה משמיע 
לא אחר מאשר יו"ר 
העבודה – כי אז, 
ובניגוד לכל תחושות 
הבטן הטבעיות, יש 
לאחל לו בהצלחה. אם 
לא מול מחנה הימין, 
כי אז לכל הפחות 
בקרבות השמאלנים

 די לרדיפה. ספרו החדש של אבי גבאי
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בדרך לפריימריז

'העבודה' סוערת: שריקות בוז ותגרות אלימות

יאיר לפיד פתח קמפיין במתקפה על ליצמן

אלפי צירי מפלגת 'העבודה' התכנסו להצביע על השינויים שהציע היו"ר, לקראת הפריימריז • מהומות בין תומכי גבאי 
למתנגדיו, שחקני חיזוק חדשים, ואיתן כבל צלף ללא רחם

באירוע השקת קמפיין 'יש עתיד', טען לפיד כי אינו שונא חרדים, אך באותה נשימה הבטיח "לשים סוף לכפייה החרדית" 
וקבע כי התורים בבתי החולים הם בגלל הכסף שליצמן לוקח לחרדים 

ישראל פריי

אדומות.  ופניו  כיסא  על  נעמד  יוקרתית  בחליפה  מבוגר  איש 
צעיר,  מידיו של בחור  ישראל  דגל  הוא תופס את  רגע,  באבחת 
מכוון את התורן – שהיה למעשה מקל מטאטא ענק – ומתחיל 
לחבוט בעוצמה בפעיל הצעיר. מאוחר יותר, יגיש הצעיר תלונה 
במשטרה, יחשוף את צלעותיו המצולקות ויטען כי תומכיו של 

אבי גבאי ניסו להשתיקו באלימות.
נעימים  לא  מחזות  מני  אחת  הייתה  הזאת,  האלימה  הסצנה 
שישי  בליל  שהתכנסה  'העבודה',  מפלגת  בועידת  שנראו  רבים 
בסקרים,  המפלגה  של  המקטע  מצבה  התערוכה.  בגני  האחרון 
והוסיף מתח גבוה למפלגה שגם בעתות  השפיע אווירת דכדוך 

שגרה, ידועה בסערת היצרים שמאפיינים את כינוסיה.
לקראת הפריימריז  הכינוס המקדים  הוא  צירי המפלגה  כינוס 
שייערכו בעוד כחודש, בהם יבחרו עשרות אלפי המתפקדים את 
הרשימה לכנסת. יו"ר המפלגה אבי גבאי ביקש את אישור הצי־

רים למספר שינויים, בהם שינוי תקנון המפלגה ואישור לשלשה 
שריונים, במקומות 2, 10 ו-16.

יכולות הארגון של אבי גבאי הוכיחו יעילות רבה. האולם היה 
נוצץ, הבמה, המוזיקה והתפאורה היו מושלמים, ובעיקר, מאות 
ליוו   – נשכרו בתשלום  הנראה  צעירים שככל  – חלקם  פעילים 

אותו, עודדו, הריעו ומחאו כפיים למנהיג החדש.
לעומתם, אנשי מפלגה רבים וותיקים, ניסו להרוס את החגיגה. 
הם הגיעו מצוידים במשרוקיות מחרישות אוזניים וצעקות הבוז 

שלהם בעת נאומו של גבאי, הרעידו את האולם.
במצבה  לעצמה  מרשה  חיים  חפצת  מפלגה  איך  להבין  קשה 
הנוכחי לתת מופע מחריד שכזה נגד עיני המצלמות, אבל לפחות 
מבחינתם, הקרנבל הסוער מוכיח שמדובר במפלגה דמוקרטית, 
חיה ותוססת. לפי אנשי המפלגה, גבאי, שגם ככה נתפס כנטע זר 
ולטענתם  בשורה,  הביא  לא  עצמו,  את  הוכיח  לא  בשורותיהם, 
מתנהל כדיקטטור. לטעמם, שינוי התקנון שמעניק סמכויות רבות 
ליו"ר, כמו גם רשימת השריונים, ההחלטה על היפרדות מציפי 

לבני, מוכיחים שגבאי מנהל מפלגה של איש אחד.
ועידה  צירי  מאות  הדלתות.  ננעלו  החל,  שהכינוס  לפני  רגע 
מלווים  זעם  פרצי  אחרי  רק  בחוץ.  נותרו  כנסת,  חברי  ואפילו 
פנימה.  שעט  עליהם  שצבא  והקהל  הדלתות  נפתחו  באלימות, 
למתנגדיו של אבי גבאי אין ספק שמדובר בניסיון מכוון להצר 
על  בכדי להקשות  טריק  כל  פה  גבאי עשו  "אנשי  צעדיהם.  את 
מתנגדיו", אומר לנו פעיל ממורמר. "לדוגמה, אני נרשמתי כבר 
מזמן לועידה, והיום בבוקר שלחו הודעה שמי שלא נרשם בלינק 
מסוים לא יכול להיכנס, תראה את התור שהיה פה, אלפי אנשים 

חיכו לעמדה אחת, אחרי זה ניסו לסגור את האולם".
אגב, שיטת ההצבעה היא אחת המוזרות. אלפי אנשים בתוך 
אולם ענק וחשוך, מתבקשים להרים את ידם, בעד או נגד, ומי־

שהו בבמה, על תקן שופט, מחליט האם היה רוב בעד ההצבעה 
או נגדה. גם כאן, כמובן, יטענו מתנגדיו של גבאי למשחק מכור.

למרות קריאת השבר, חשוב לומר שלא מדובר במראות שטרם 
נראו במחוזות המפלגה. או כפי שאמר זאת פעיל מפלגה לחב־

ריו: "כשאנחנו עשינו את הטריקים האלה זה היה בסדר, כשגבאי 
עושה את זה – שערורייה...".

אחרי איחולי החלמה לחברי הכנסת חיליק בר ושלי יחימוביץ', 
שאושפזו ונעדרו מהועידה, החלה סדרת הנואמים לשאת דברים. 
ח"כ עמיר פרץ, הביע תמיכה בלתי מסויגת ביו"ר גבאי, ואמר כי 
מבחינתו, הוא המועמד לראשות הממשלה. פרץ קרא לכל ראשי 
הסיעות במפלגות השמאל-מרכז להתחייב להמליץ לנשיא על מי 

מביניהם שישיג הכי הרבה מנדטים – לתפקיד ראש הממשלה.
גבאי גייס שחקני חיזוק לתמיכה בו, בהם דני יתום, ראש המו־
סד וח"כ לשעבר, ורן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שהפיח תק־

ווה בנוכחים כשהסביר שבזמן בו הוא החל להתמודד על ראשות 
נמוכים  תמיכה  אחוזי  לו  הראו  הסקרים   ,2013 בבחירות  העיר 

מהאחוזים של מפלגת 'העבודה' בסקרים.
ואז הגיע רגע השיא. ח"כ איתן כבל עלה לנאום חריף וקולני, 
ומעבר.  מעל  גיבוי  "קיבלת  קשות.  מילים  גבאי  באבי  הטיח  בו 
כשהצלחת - לקחת את כל הקרדיט לעצמך. עכשיו כשאתה מת־

רסק אתה מאשים אותנו, יש גבול, הכישלון הזה הוא 'נטו גבאי'. 
לו  אמר  גבאי  כי  כבל  טען  כשבוע,  לפני  אליך".  בקשר  טעיתי 
בשיחה שהוא "ימוטט את הבית הזה על כולנו", גבאי הכחיש את 
הדברים, ובתגובה, שלף כבל בנאומו בדיקת פוליגרף שהוכיחה 
כי הדברים שציטט נכונים. "אתה שיקרת ולא בפעם הראשונה", 

אמר והגיש לגבאי את תוצאות הפוליגרף.
גבאי  מתנגדי  כשלשורת  והתארכה,  הלכה  הנואמים  שורת 
הצטרפו חה"כ יוסי יונה ואיילת נחמיאס ורבין. כצפוי, ההצעות 
שהעלה גבאי להצבעה אושרו, והקהל, שפרק ברעשנות את תמי־

כתו/התנגדו, התפזר למגרש החנייה הקפוא. "אני רוצה להזכיר 
לך שבבחירות הקודמות, בוז'י התחיל מסקרים של 8-9 מנדטים 
וסיים עם 24", מנסה אחד מקשישי המפלגה לשדר אופטימיות. 
מי שלא מחכה לניסים הוא ח"כ מיקי רוזנטל, שהודיע השבוע על 
אי התמודדותו. "אני שותף לכישלונה של מפלגת העבודה, מסיק 

מסקנות ולוקח על כך אחריות", אמר בפשטות.

ישראל פריי

כל  לאורך  שעלתה  האסוציאציה  הייתה  זו  באמריקה",  "כמו 
אירוע ההשקה המושקע והמוקפד של מפלגת 'יש עתיד'. באולם 
מופת בראשון לציון, פתח יאיר לפיד את קמפיין הבחירות, עם 
אנרגיות שיא, קהל מגויס, מוזיקה, קליפים, ונאום בנוי לתלפיות.

בזמן שהקהל התארגן על תופים, דגלים ודרבוקות, החל מנחה 
האווירה  את  לחמם  טופורובסקי,  בועז  לשעבר  חה"כ  הערב, 
בדברים נלהבים. על המרקע נראו קטעים נבחרים מנאומי ח"כי 
המפלגה על דוכן הכנסת, ואז, נקראו לתפוס את מקומותיהם על 
הבמה - כתפאורת רקע למנהיג הדגול – כל נציגי 'יש עתיד' בר־

שויות המקומיות.
לקול תשואות הקהל, נכנס יו"ר המפלגה יאיר לפיד לבמה וני־

גש לפודיום. על הלבוש הרשמי של חליפה ועניבה הוא וויתר, 
אך לא על הטלפרומפטר, ממנו הקריא את נאומו, בו הגיב לנאומו 
ה"דרמטי" של ראש הממשלה בנימין נתניהו בענייני חקירותיו, 

ובו הציג את מועמדותו לראשות הממשלה.
"תנו לנו את המפתחות, הכל מוכן", אמר לפיד בלי למצמץ. 
"אני יכול להיכנס מחר בבוקר למשרד ראש הממשלה ולהתחיל 
התורים  את  לקצר  הפקקים.  את  להוריד  בבוקר.  מחר  לעבוד. 
את  להתחיל  בעזה.  החמאס  מול  ההרתעה  את  להחזיר  במיון. 
נבטל את  סוף לכפיה החרדית.  ההיפרדות מהפלשתינים. לשים 

חוק המרכולים, נחזיר את חוק הגיוס".
בחירות שלישית,  ולקראת מערכת  בפוליטיקה  שנים   7 אחרי 
יאיר לפיד לא נטש את ענייני החרדים, כשהוא מעלה על המוקד 
את סגן השר יעקב ליצמן, היריב החרדי הבולט שלו. "סבא וס־

בתא מחכים במיון בגלל הפוליטיקה. בגלל שסגן שר הבריאות 
יעקב ליצמן יודע שצריך להוסיף לפחות 4.5 מיליארד שקל למע־

רכת הבריאות, אבל חה"כ יעקב ליצמן נלחם וקיבל 4.5 מיליארד 
שקל בהסכמים קואליציוניים למפלגה שלו. זה אותם מיליארדים. 

הכסף לא צומח על עצים".
רגע אחרי שהוא עושה חיבור ישיר בין התורים הארוכים בבתי 
הדבר  כי  להסביר  לפיד  ניסה  לחרדים,  התקציבים  לבין  חולים 
עכשיו  אותי  ישמעו  "החרדים  חרדים.  משנאת  נובע  לא  בכלל 
ומיד יצעקו 'שנאת חרדים, שנאת חרדים'. זו לא שנאה. אני לא 
שונא את ליצמן, לא מת עליו... אבל זה לא קשור לחילונים וחר־
דים. גם חרדים חולים לפעמים. גם הסבתא שלהם שוכבת במס־

דרון. זה קשור למאבק על סדרי עדיפויות".
ואם רוצים להכות בליצמן, מה צריך יותר מאשר להעלות כדו־

גמה את ראש עיריית ערד ניסן בן חמו, היחיד שהוזכר ע"י לפיד, 
וליצמן  "ביטן  בבמה.  שנכחו  המקומיים  הנציגים  עשרות  מתוך 
עשו הכל בשביל לנצח אותו. לא עזר להם. הוא הביס אותם כי 

עבדנו נכון", דברי לפיד.
עוד בטרם ירד לפיד מהבמה, שיגרה "סביבתו" של ליצמן את 
התגובה הבאה: "אזרחי ישראל לא יקבלו הטפות מהפוליטיקאי 
המזגזג ביותר, שעסוק בלהשכיח את היותו שר אוצר מהכושלים 
שידעה ישראל. רק אתמול הצלחנו לתקן עוול נוסף שעשו לפיד 
ישראל  לילדי  שיניים  טיפולי  הרחבת  בשרירות  שביטלו  וגרמן, 
ואנחנו החזרנו להם את זה. היום כולם כבר יודעים את מה שליצ־

מן אמר מהרגע הראשון: לפיד לא השתנה ונשאר אותו דבר, איש 
של שנאה ומדון, שמבסס את ערכי מפלגתו על הסתה ושקרים".

לקדמת  זוכים  ערים,  וראשי  סגנים  מועצות,  שחברי  בזמן 
בישיבה  והמיועדים,  הנוכחיים  הכנסת,  חברי  הסתפקו  הבמה, 
היה  ניתן  החדשות  הדמויות  בין  האולם.  של  הראשונה  בשורה 
לראות את קצינת צה"ל במיל' אורנה ברביראי ובכיר המוסד לש־

עבר רם בן ברק, האמורים להשתלב ברשימה לכנסת.
והעניק  דימונה,  רה"ע  לשעבר  כהן,  מאיר  ח"כ  עלה  לסיום, 
לכל הנציגים ברשויות תעודות הוקרה. הקהל התבקש לפנות את 
לכינוס  וראשי המטות, שנשארו  פעילי המפלגה  האולם, למעט 
צריך  מישהו  לרוב,  וחיוכים  פלאשים,  נאומים,  אחרי  כי  פנימי. 
להפשיל שרוולים, לצאת לשטח ולנסות לשכנע את הציבור שגם 
אחרי שתי קדנציות לא מזהירות - 'יש עתיד' היא עדיין התקווה 

הגדולה של הציבור החילוני בישראל.

מהומות בין פעילים, בזמן נאום גבאי 

 לפיד על המסכים, רגע לפני שהוא עולה על הפודיום 
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גנץ מתחיל לדבר וחוטף ריקושטים מימין

'אגודת ישראל' מציגה: 
מלאכת השיקום

מהפך: בצלאל סמוטריץ' 
הדיח את אורי אריאל

'העבודה' סוערת: שריקות בוז ותגרות אלימות
אחרי טפטוף של תגובות קצרות, נתן בני גנץ הופעה תקשורתית ראשונה בהזדהות עם העדה הדרוזית • דוברי הימין 

מתאמצים להשחיר את פניו, וכולם ממתינים להכרזה רשמית

אחרי התבוסה המוניציפאלית, ב'אגודת ישראל' שוקדים במרץ על רה-ארגון 
מקיף • האמצעים: רשימות ופילוחים, החזרת האמון, ביסוס תחושת השייכות 

והחייאת הסניפים

הח"כ הצעיר והאנרגטי נבחר ליו"ר 'האיחוד 
 • מהפוליטיקה  פורש  אריאל  אורי  הלאומי', 

־המטרה הבאה: חיבור עם הבית היהודי ותנו
עות הימין – בראשותו

ישראל פריי

השתיקה של הרמטכ"ל לשעבר והפוליטיקאי בהווה, בני גנץ, 
השבוע,  ולשעשוע.  לבדיחות  מקור  האחרונים  בשבועות  הפכה 
אהחל גנץ לטפטף התבטאויות ראשונות, קצובות ומדודות, ובמ

קביל, דוברי הימין נוברים בכל בדל התבטאות שלו מהעבר, על 
מנת לתייג אותו כשמאלן מובהק, במטרה להרחיק ממנו מנדטים. 
מסיבת העיתונאים להכרזה רשמית על התמודדותו - נדחית שוב 

ושוב.
גנץ הופכת לתופעה מרתקת, שללא  התמודדותו הצפויה של 
גנץ  הופך  עיקשת,  שתיקה  למרות  בעתיד.  חיקויים  תקבל  ספק 
אלהבטחה פוליטית עם מספר מנדטים יציב וגבוה בכל סקר אפש
10', שגילה פער של 3% בלבד בשאלת ההתאא  רי. סקר 'חדשות
אמה לראשות הממשלה, בין נתניהו לגנץ, הכניס את המערכת לת

זזיתיות יתר, בהיות ולראשונה מזה שנים, נראה שיש מי שמערער 
על שלטונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתגובה  גנץ  העניק  הראשונה,  הפומבית  ההתבטאות  את 
לנאומו "הדרמטי" של נתניהו, לפני כשבועיים, אז נמסר ממפלגת 
'חוסן לישראל': "הגיע הזמן למנהיגות העוסקת באזרחי המדינה 

ולא בעצמה".
בשבת, תקף השר יואב גלנט, לשעבר 'כולנו' כיום 'הליכוד', 
את הרמטכ"ל לשעבר כשאמר "בני גנץ שותק. אני חושב שהוא 
איודע למה הוא שותק. גם אני יודע למה הוא שותק גם אלפי קצי

נים ששירתו תחת פיקודינו יודעים למה הוא שותק. כשאין לך מה 
להגיד אתה לא מדבר. גנץ הוא מועמד של השמאל וזה ברור לכל 

בר דעת". גם כאן, הגיעה תגובתו המדודה של גנץ, במילים: "עם 
ישראל צריך שיח אחר, ממלכתיות ומנהיגות אחרת".

ביום שני, קיימה קבוצת פעילים דרוזים צעדה לעבר ביתו של 
גנץ, במחאה על חוק הלאום. גנץ העניק הופעה פומבית ראשונה, 
"אני  הלאום.  חוק  לתיקון  לפעול  והבטיח  הפעילים  אל  כשיצא 
רואה פה חברים משירות של שנים רבות, במערכות, במבצעים, 
בהיתקלויות, בפציעות, לצערי גם באובדן של חברים שאולי לא 
נמצאים כאן אתנו פיזית, אבל רוחם ומורשתם כאן ואנחנו חייבים 
לנו  יש  מכך,  פחות  לא  אבל  דמים,  ברית  לנו  יש  זה.  את  לזכור 

ברית חיים", אמר. גנץ סירב לענות לשאלות עיתונאים.
המתקפות מימין לא איחרו לבוא. "אמירתו הראשונה של גנץ 
בפוליטיקה מבהירה - גנץ חבר לשמאל", אמרו במפלגת 'הימין 
החדש'. "גנץ מבקש למוטט את הערכים היסודיים ביותר עליהם 
אמר  ישראל",  בחוסן  ופגע  שתיקה  שבר  גנץ  הציונות.  מושתת 
אח"כ אמיר אוחנה מ'הליכוד', וזו רק דוגמית קטנה משרשרת תגו

בות נחרצות שניפקו כמעט כל ח"כי הימין. גנץ חטף גם משמאל, 
יש לבטל,  זנדברג כתבה: "את חוק הלאום  כשיו"ר מר"צ תמר 
ירו לאחינו  גנץ: "הם  נגדו הגיב  לא לתקן". בתגובה למתקפות 

הדרוזים בגב, אנחנו נרפא".
ובזמן שגנץ שוקל את מילותיו, עמלים דוברי מפלגות הימין 
לאתר התבטאויות שלו מהעבר, שיוכיחו את היותו איש שמאל. 
בין הסרטונים שהוצפו השבוע ברשת היה נאום של גנץ באירוע 
אשל ארגון 'שורת הדין', שם התגאה בכך שסיכן חיילי גולני במ

בצע צוק איתן, כדי לוודא שבבית חולים עזתי לא יפגעו חפים 
מפשע.

שתלווה  הקרובה  הכוורת  איוש  את  משלים  גנץ  כך,  ובתוך 
את קמפיין הבחירות. בין אנשי הפרסום, היועצים והאסטרטגים 
אשלוהקו, ניתן למצוא את: רונן צור, איתי בן חורין, טל אלכסנד

רוביץ', מיכל קליין, אמיר קורן, נועם פורר, און גולדשטיין, טל 
רביב ואייל סעדה.

ישראל פריי

אאם יש דבר אחד שבולט בשטח האגודאי בתקופה האח
ארונה, הרי שללא ספק זו תחושת ההשלמה ואי טיוח העוב

דות. אחרי שהובסה קשות בבחירות המקומיות ע"י עמיתתה 
'דגל התורה', ב'אגודת ישראל' מכירים בבעיות,  הליטאית 
מפשילים שרוולים ונערכים לרפורמה מקיפה, שאולי תחזיר 

אותה לימי זהרה.
בסיעה  החליטו  לכנסת,  הבחירות  על  נודע  בטרם  עוד 
שבט  כ"ד-כ"ה  בימים  שיתקיים  מפלגתית,  ועידה  לקיים 
במלון גלי צאנז, כינוס שיורכב משני חלקים: הזמנת נציגי 
כל הקהילות החסידיות – כולל פעילים רבים משלל קהילות 
וכינוס חברי מרכז המפלגה בפורמט הוותיק של אישור   –

פורמאלי לרשימת הנציגים לכנסת.
לקראת הכינוס, הורכבה וועדת היגוי שעמלה בימים אלה 
על רה-ארגון יסודי, ובה חברים חנוך זייברט, יוסי דייטש, 
מאיר פרוש, ראובן ברייש ויהושע מנדל. מעבר ללוגו חדש 
על  מקצועיים  צוותים  עמלים  קומסמטית,  מיתוג  ולעבדות 
קהילות  כולל  החסידיות,  הקהילות  כל  של  מפורט  פילוח 

שהתרחקו מהם או שנמצאים בקצר עקב טרוניות וכעסים.
אגודת  בתולדות  לטובה  מפנה  נקודת  הייתה  "ירושלים 
אישראל", מפתיע יהושע מנדל, איש חסידות ויז'ניץ ומהכו

חות הצעירים במפלגה. "לא היינו מגיעים לעבודה הזאת, 
בלי המכה של הבחירות המקומיות. זה מסוג הדברים שאתה 

צריך לחוות בשביל ללמוד".
בין כל פלגי אגודת  נדיר  מנדל מדבר על שיתוף פעולה 
האחרונות  בשנים  שידעה  במפלגה  נדירה  אחדות  ישראל, 
הרבה דם רע. "יש שיתוף פעולה מדהים בין כולם, אף אחד 
לא מנסה להאשים, כולם רק עובדים ולומדים. מהתחושה 

שלנו, אנחנו הולכים לעשות קאמבק רציני, הרבה קהילות 
מנותקות יחזרו הביתה".

אבעוד בבחירות המקומיות הושקעו מאמצים בעיקר בע
רים הגדולות, קיימים לדברי מנדל מאגרי מצביעים ענקיים 
נצי אבערי הפריפריה שמעולם לא נלקחו בחשבון. "גילינו 

גים של אגודה שאף אחד בכלל לא ידע על קיומם. קח את 
היישוב קוממיות, 97% מצביעים לאגודה, אבל אף אחד לא 
באמת נמצא בקשר איתם, קח את קרית אתא, יש שם קהילה 
חסידית, מישהו מהם הרגיש חלק מהעשייה? אנחנו עושים 
עבודת מיפוי ופילוח יסודית, עד לקהילה הקטנה והנידחת 
ביותר. המטרה שלנו היא להביא משהו שיגרום לכל אחד 

להרגיש משויך ומחובר".
אבוועדת ההיגוי מבטיחים הפתעות, ובינתיים פועלים לה

חיות את סניפי המפלגה העירוניים ולפתוח נקודות חדשות. 
האם כל זה יספיק בכדי לגבש את מאות הקהילות החסידיות 

תחת מטריית הסיעה החסידית? – ימים יגידו.

ישראל פריי

'האיחוד  כיו"ר  לכהן  נבחר  סמוטריץ'  בצלאל  חה"כ  חדש:  עידן 
מהזירה  שיפרוש  אריאל,  אורי  השר  את  מהתפקיד  והדיח  הלאומי' 
הפוליטית אחרי כמעט שני עשורים בכנסת. חברי המרכז בחרו גם את 

רשימתם לכנסת, בה דמויות מוכרות וחדשות.
פלאז'ה  קראון  במלון  123 חברי המפלגה  שני, התכנסו  יום  בערב 
בירושלים, לבחירות פנימיות. לאורך כל שעות ההצבעה, שני הצדדים 
היו בטוחים בניצחונם ושידרו ביטחון, למרות סיכוייו של סמוטריץ' 
מלכתחילה.  גבוהים  היו  אריאל,  אורי  על  להעפיל  והאנרגטי  הצעיר 
ואכן, התוצאות היו חד משמעיות: 83 קולות – סמוטריץ', 40 - אריאל.

שבירך  מבלי  המקום,  את  אריאל  אורי  עזב  התוצאות,  היוודע  עם 
את המנצח. אריאל הגיש מועמדות רק לראשות המפלגה ולא לחבר 
רשימה, ומשכך, הוא איבד את מקומו בזירה הפוליטית. לאחר שננעלה 
אההצבעה על תפקיד היו"ר, התפנו החברים לבחור את הרשימה לכנ
אסת, שתיראה כך: סמוטריץ; אופיר סופר, מזכ"ל המפלגה; חה"כ לש

עבר אורית סטרוק; יוסי כהן, חילוני, לשעבר חבר מועצה באשקלון; 
הרב עמיחי אליהו, בנו של רבה של צפת.

'הבית  הייתה בקדנציה האחרונה חלק ממפלגת  'האיחוד הלאומי' 
אהיהודי', עם שני חברי כנסת. המהפך הפנימי מגיע בזמן קריטי למפל

גות הציונות הדתית, זאת לאחר פרישתם של נפתלי בנט ואיילת שקד. 
פנימי  קרב  ומנהלים  להתאושש  הצליחו  טרם  היהודי  הבית  בסיעת 

בשאלה האם לערוך פריימריז פתוחים או שמא וועדה מסדרת.
בחירתו של סמוטריץ', בעל הפופולריות הרבה, לצד פרישתם של 
כעת  השואפת  הלאומי,  האיחוד  של  משקלה  את  מעלה  ושקד,  בנט 

לרוץ עם הבית היהודי ולקבל את המקום הראשון.
אתגובות ברכה רשמיות לבחירתו, הוציאו רק נציגי הימין, אך בחי

החרדיות,  המפלגות  בקרב  גם  בשמחה  התקבלה  סמוטריץ'  של  רתו 
המוצאות בו שותף נאמן לדרך. לצד זאת, בחירתו עשויה להיות מקום 
מפלט למצביעים חרדים-ימנים, כמו גם למגנט קולות ממחנה אלי ישי.

גנץ עם אנשי העדה הדרוזית
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במהלך ביקורו של מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן בבני ברק, חנך מרן מבנה חדש לסמינר הספרדי הנודע 'נתיבי בינה' בעיר • חבר ה'מועצת' הגר"ש 
בעדני הביע קורת רוח מרובה מהעשייה החינוכית המבורכת בין כותלי הסמינר ונשא דברי חיזוק בפני צוות הסמינר והתלמידות

מרן נשיא ה'מועצת' חנך מבנה חדש 
ל"נתיבי בינה"

אלי כהן

במעמד רב רושם נחנך משכנו החדש של הסמינר הספרדי "נתיבי 
משלב  הסמינר  יונה.  יחיאל  הרה"ג  בהנהלת  ברק  בבני  בינה" 
לימודי חינוך ויהדות מפי טובי הרבנים והמחנכות לצד מגוון רחב 
של מסלולי הכשרה מקצועית ברמה גבוהה ומוקפדת. שמו הטוב 
של הסמינר יצא למרחוק ומאות תלמידות בית יעקב מכל רחבי 

הארץ מידפקות על שעריו לקראת שנה"ל התש"פ.
ורבנן גדולי ישראל  במעמד חנוכת הבית כיבדו בנוכחותם מרנן 
ובראשם מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן, שנשא דברים מרגשים 
האישה  של  אמונתה  כח  על  ועמד  והתלמידות  הצוות  בפני 
היהודייה: "אומר החפץ חיים, מרים, לא שהיה לה ספק אם ינצל 
משה רבינו או לא ינצל, רק שרצתה לראות איך הקב"ה מסובב את 
זה... מתי ראתה? 'ותיקח מרים אחות אהרון', מרים חכתה למעלה 
היא  האישה  של  האמונה  הישועה!  את  לראות  שנה  משמונים 

את התלמידות:  ובירך  הוסיף  מרן  מזה..."  ללמוד  צריך  החזקה, 
"אשריכן שיש לכן את הכח הזה, יש לכן כח חזק. וד' יהיה בעזרכן 
מילי  לכל  ושתזכו  תורה...  בני  עם  בתים  להקים  תזכו  שכולכם 

דמיטב אכ"יר".
לאחר קביעת מזוזה בשערי הסמינר בירך מרן את הרה"ג יחיאל 
והוסיף  ישראל,  בנות  למען  רבות  שנים  משך  נפשו  המוסר  יונה 
חינוך  את  ולהרבות  להמשיך  יוסיף,  וכה  לו  ד'  יתן  "כה  מרן: 
הרבות  למען  הטהורה  כשאיפתן  יעקב  בית  בדרך  ישראל  בנות 
ולסייע  לעזור  בעירייה  לנציגיו  מרן  הורה  כן  כמו  כבוד שמים", 
ככל הניתן לרה"ג יחיאל יונה בהרחבת פעילות הסמינר לפתיחת 
כיתות נוספות וכיתות תיכון לקראת שנה"ל הקרובה "וזוהי הזכות 
בנות  חינוך  למען  שפועלים  הציבור  לשליחי  ביותר  העצומה 

ישראל".
התרגשות רבה אחזה בצוות הסמינר עם הגעתו של הגר"ש בעדני 

המלווה את הסמינר מיום היווסדו. הגר"ש נענה לבקשת הצוות 
על  העומדות  חינוכיות  לסוגיות  ומענה  הכוונה  במתן  החינוכי 
התלמידות  בפני  להבות  חוצבי  דברים  נשא  מכן  ולאחר  הפרק, 
בשבח ומעלת לומדי התורה וגודל הזכות בהקמת בית של תורה. 
הכינוסים  אולם  בפתח  מזוזה  בעדני  הגר"ש  קבע  דבריו  בסיום 
וברך את הנהלת הסמינר בשפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם.

עוד נכחו במעמד הרבנים הגאונים רבי ניסים בן שמעון, ראב"ד 
ת"א, רבי שמואל ניסים יונה, ראש בית המדרש מעלות קדושים, 
השתתפו  כן  כמו  ועוד.  כץ  פרדס  של  רבה  זליכה,  מנשה  רבי 
ברק  בני  עיריית  ראש  ביניהם:  רבים,  ציבור  ואישי  העיר  פרנסי 
הרב אברהם רובינשטיין, הרב גדליהו בן שמעון סגן ראש העיר, 
הרב אליהו דדון סגן ראש העיר, הרב חנוך זייברט סגן ראש העיר 
בן  ישראל  והרב  זכריהו  יעקב  הרב  העיר  מועצת  וחברי  ומ"מ, 

ששון וכן הנגיד רבי אייל משיח.

בריתות 
&90







איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:30 בלילה כולל משלוחים

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99& )ללא תוספות(
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גדולי התורה, האדמו"רים וראשי הישיבות משלוש מועצות גדולי וחכמי התורה, יתכנסו במשותף, בראשות מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי • ובינתיים: 'אגודת ישראל' ו'דגל התורה' יחתמו על ריצה משותפת, עם שוויון ביחסי הכוחות • תמונת מצב: יוזמת רשימת 

'האיחוד האמוני' צוברת תאוצה • כל הספקות, התקוות והמצטרפים האפשריים בדרך לאחדות

מסתמן: כינוס שלוש 
מועצות גדולי וחכמי התורה

מאת: משה אברהמי

חודשים,  כשלושה  בעוד  שיתקיימו  ה-21  לכנסת  הבחירות 
פי  על  החרדית.  בזירה  במיוחד  דרמטי  לצעד  להוביל  עשויות 
מידע שנחשף כאן לראשונה, מסתמנת אחדות נדירה של ההנהגה 
הרוחנית החרדית, בכינוס משותף של מועצת גדולי התורה של 
'אגודת ישראל', מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' ומועצת 
 – בעבר  פעמיים  לראות  זכינו  כמוהו  ש"ס.  של  התורה'  חכמי 
בנושא  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  בראשות  החירום  בכינוס 
בנושא  בירושלים,  האחרונה  בקדנציה  שנערך  ובכינוס  הגיוס, 

חילולי השבת.
כינוס מועצות הגדולים והחכמים, נמצא בשלבי גיבוש ראשוניים. 
חזית  לשדר  נועדה  הישיבות  וראשי  ישראל  גדולי  של  האחדות 
החרדי  הכוח  את  להגדיל  במטרה  השטח,  של  ודרבון  אחידה 
ריצה  של  האפשרות  לקראת  מקדמי  וכשלב  הבאה,  בכנסת 

משותפת במפלגה אחת של כל מרכיבי היהדות החרדית.
לכינוס  היוזמה  הכינוס,  בתיאום  המעורב  בכיר  גורם  פי  על 
המועצות התבקשה לאור היוזמה להרצת מפלגה חרדית מאוחדת, 
בברכתו ובעידודו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ולאחר 
הפנימיות  המלחמות  את  להניח  כנה  רצון  הביעו  הצדדים  שכל 

בצד, ולהתרכז במיצוי מאגר הקולות והבאת קהלים חדשים.
על פי המקור, הכינוס נועד בין היתר להעביר מסר ישיר לראשי 
האמיתית  במערכה  להתמקד  עליהם  לפיו  החרדיות,  הסיעות 
ותהיה  הנוכחי  בהרכבה  שתמשיך  הבאה,  הממשלה  עתיד  על 
להתעסק  ופחות  החלשות,  והשכבות  התורה  לעולם  לויאלית 

בהתחשבנויות פנימיות ובהסכמים על קוצו של יוד.
על פי הגורם, העובדה שהכינוס יעסוק באחדות ובליכוד השורות, 
וראשי  גדולי האדמו"רים  נוכחות של  עשויה להביא למקסימום 
הישיבות, גם כאלה שחברים במועצות ונוהגים להיעדר לעיתים.

ההיסטורי  המפגש  לקראת  ולעדכן  לעקוב  ימשיך  עיתונות'  'קו 
ההיסטוריה  את  לשנות  שעשויות  הגורל,  הרות  ותוצאותיו 

הפוליטית של  היהדות החרדית בארץ הקודש.

'אגודה' ו'דגל' הגיעו לסיכומים
מגיעות  התורה'  ו'דגל  ישראל'  'אגודת  סיעות  מהצפוי,  מוקדם 
לעמק השווה, ובדרכן לחתום על הסכם לריצה משותפת בבחירות 
ראשון  כשלב  מגיעה  החרדית-אשכנזית  האחדות  ה-21.  לכנסת 

במסגרת ניסיונות שונים לאחדות כלל 
חרדית יחד עם סיעת ש"ס, במה שכבר 

קיבל את הביטוי "המפץ החרדי".
הריצה המשותפת של 'אגודת ישראל' 
להיות  הייתה  אמורה  התורה'  ו'דגל 
לפורמט  כהמשך   – מאליה  מובנת 
הקבוע מזה שנים – אך לאור תוצאות 
הבחירות המקומיות, שהעניקו ל'דגל' 
בין  החיבור  מרשימות,  הצלחות 
הסיעות עמד בסימן שאלה משמעותי.

קולות  נשמעו  התורה'  שב'דגל  בזמן 
ולהליכה  מלאה  לעצמאות  הקוראים 
הרי  כוחם,  את  שוב  שתוכיח  נפרדת 
להוריד  מיהרו  ישראל'  שב'אגודת 
למצב  עצמם  את  ולהתאים  ראש, 
החדש. עוד באותו יום בו הכריז ראש 
הליכה  על  נתניהו  בנימין  הממשלה 
משה  הכנסת  חברי  נכנסו  לבחירות, 
הביעו  בו  לחדר,  ליצמן  ויעקב  גפני 

רצון והסכמה להניח את משקעי העבר ולהציג פנים מאוחדות.
הפנימיים.  הכוחות  ביחסי  דרמטי  שינוי  משקף  החדש  ההסכם 
אחרי שנים בהם היחס בין החסידים לליטאים עמד על 60-40% 
50- לטובת 'אגודה', הרי שכעת, יהיה היחס שוויוני ויעמוד על 

.50%
חרדים',  ב'בחדרי  לראשונה  נחשפו  שפרטיו  ההסכם,  פי  על 
ואילו  ברשימה,   1,3,5,7,9 מקומות  את  תקבל  ישראל'  'אגודת 
ככל  יתהפך  המקומות  סדר  הזוגיים.  המקומות  את  תקבל  'דגל' 

הנראה בבחירות הבאות. 
מהנציגים  אחד  יתפטר  נציגים,  שבעה  תכניס  והמפלגה  במידה 
הנורבגי,  החוק  במסגרת   – שר  לסגן  שימונה  זה   – החסידיים 
תהיה  התורה'  'יהדות  באם  הליטאי.  הנציג  כניסת  את  ויאפשר 

באופוזיציה, יחלקו אגודה ודגל את המקום השביעי ברוטציה.
כלומר  הפוך,  בסדר  תהיה  הבכירים  התפקידים  חלוקת  מנגד, 
בקדנציה הזו 'דגל התורה' תבחר ראשונה תפקיד, ולאחריה אגודת 

ישראל וחוזר חלילה. ואילו בקדנציה הבאה יתהפכו היוצרות.
ישפיעו  ולא  הטלטלות הרבות שעברו הסיעות החרדיות, כמעט 
במאומה על זהות הנציגים, שיוותרו כולם כבעבר, מלבד ריענון 
את  להחליף  שצפוי  טסלר,  יענקי  של  בדמותו  בויז'ניץ,  שורות 

חדשות  פנים  להציג  מצפים  ב'דגל'  מוזס.  אליעזר  מנחם  חה"כ 
הרביעי  במקום  יוצב  הנראה  פינדרוס, שככל  יצחק  של  בדמותו 

מטעם 'דגל', שמיני ברשימה המשותפת.

המפץ – בעד ונגד

ובתוך כך, יוזמת האחדות החרדית שעלתה כבלון ניסוי, הולכת 
וצוברת תאוצה. על פי היוזמה, יתאחדו סיעות אגודה, דגל וש"ס 
לרשימה חרדית גדולה ומאוחדת. באופן רשמי, ראשי המפלגות 

מביעים תמיכה רעיונית במהלך.
ברשימת היתרונות, ניתן למנות את עמידתו של מרן שר התורה 
קהלים  על  להשפיע  שבכוחה  ההנהגה,  בחזית  קנייבסקי  הגר"ח 
שיולהבו  מסורתיים  של  וגם  החוצה,  שנוטים  חרדים  גם  רבים, 
כמו  אינטגרלי מהמפלגה,  קהלים שאינם חלק  בנוסף,  ויצטרפו. 
חסידות חב"ד וציבור חרד"לי, עשויים להצטרף לאחדות החרדית 

ולתת את קולם למפלגה.
את  להציל  הצורך  היא  האחדות  במעלת  שעולה  נוספת  טענה 
ש"ס מפני אחוז החסימה. חלק מהדוברים טוענים זאת ברצינות 
נתניהו עשוי  בנימין  ולדבריהם, ראש הממשלה  תהומית, מאחר 
לצאת בקמפיין "אני מאשים" סוחף על רקע חקירותיו, ו'לשתות' 
את המנדטים המסורתיים של ש"ס, כפי שעשה בקדנציה האחרונה 
ורואים  הטענה,  העלאת  על  זועמים  בש"ס  מנגד,  היהודי.  לבית 

בכך, אולי בצדק, השפלה שנועדה בכלל לטרפד את האיחוד.
חיסרון בולט ברעיון האיחוד, הוא באיבוד זהותה של סיעת ש"ס. 
המפלגה הספרדית שהוקמה בכדי להחזיר עטרה ליושנה ולזקוף 
את קומת הציבור הספרדי, עלולה לשמוט תחתיה את בסיס הקיום 
עליו הושתתה, בטח בגזרת ה'עמך' והפריפריה, שעדיין שומרים 
לה אמונים למרות השינויים שעברה. גם אם יהיה מדובר באיחוד 
עצמאית,  לתפקד  תתקשה  שש"ס  להניח  סביר  פעמי,  וחד  טכני 

לאחר שהיא נטמעה בתוך ההגמוניה החרדית.
לפלג  ליחס  נוגעת  האחדות,  ברעיון  שעומדת  מהותית  שאלה 
ההיגיון  המפלגות,  מדוברי  חלק  פי  על  ישי.  ולאלי  הירושלמי 
היחיד באיחוד חרדי והסיכוי שלו להוסיף קולות ומנדטים, יהיה 
בכינוס כל הקצוות תחת מטרייה אחת. מבלי זה, קשה להניח את 
האצבע על אותם קולות שיתווספו למפלגות הקיימות, רק בשל 

כך שהן רצות בפלטפורמה משותפת.
כשמדברים על סדין אדום כמו אלי ישי בעיני אריה דרעי, או כמו 
הולכים  הדברים  מאוד  מהר  גפני,  משה  בפני  הירושלמי  הפלג 
ומסתבכים, ומעמידים בסימן שאלה את היתכנות המפץ ויציאתו 

לפועל.
כך או אחרת, בשלב זה, נרשמת אחדות מסוימת בגזרה האשכנזית, 
עם חתימת ההסכם על איחוד השורות ב'יהדות התורה'. בהמשך, 
יצא  שבאם  הכוללת,  האחדות  רעיון  את  לגלגל  הצדדים  ינסו 
הימים  דברי  בספר  היסטורית  מפנה  כנקודת  רשום  יהא  לפועל, 
של הפוליטיקה החרדית. כאשר כולם ממתינים למוצא פיהם של 

גדולי ישראל שיקבלו את ההחלטה.

שיפה
ח

בדרך לאחדות – גדולי ישראל יתוועדו 

 בדרך למפץ? ראשי הסיעות, דרעי, גפני וליצמן. צילום: יעקב כהן
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חומרים  ומפיצי  סוחרים  שני  נעצרו 
20, תושב בני  מסוכנים, אחד מהם בן 

ברק • מעצרו הוארך בבית המשפט

תדהמה בעולם היהודי: נהרס שער הכניסה העתיק לבית העלמין היהודי ביאס

הראשון לציון הגר"י יוסף למפקחי הכשרות: "עיני הציבור נשואות אליכם, עליכם מוטלת האחריות האם רמת הכשרות היא טובה"

תושב העיר נעצר 
בחשד להפצת 
 חומרים מסוכנים

הרס ביאס: השער העתיק נותץ

לראשונה: קורס מפקחי כשרות של הרבנות הראשית לישראל 

עוזי ברק

ישראל  משטרת  של  העיקש  המאבק  במסגרת 
מסוכנים  חומרים  ובכללם  פשיעה  תופעות  נגד 
הפוגעים במרקם החיים ועל מנת לאפשר שגרת 
שני  נעצרו  הנורמטיבי,  לאזרח  בטוחה  חיים 
בבני  מסוכנים  בחומרים  לסחר  בחשד  חשודים 
ברק השבוע במסגרת פעילות ממוקדת ומשותפת 
של יחידת האופנועים עם שיטור עירוני נגד סחר 
בביתו  חיפוש  נערך  מסוכנים,  חומרים  והפצת 
של חשוד בסחר והפצת חומרים מסוכנים בן 20 

מבני ברק.
חומר  ובו  סמוך  מחסן  אותר  שנערך  בחיפוש 
במשקל 2 קילו, משקלים, שקיות חלוקה ואלפי 

שקלים.
בתום  דן.  בתחנת  לחקירה  והובא  נעצר  החשוד 
בבית  מעצר  להארכת  והובא  נכלא  החקירה 

משפט שלום בת"א ומעצרו הוארך.

עוזי ברק

בשבוע שעבר ביום ג', ג שבט התשע"ט, נכונה 
הרה"ג  בראשות  שטפנשט  מוסדות  למשלחת 
שטפנשט  קהילת  רב  סלמון  יעקב  אברהם 
והגה"צ רבי מנחם מנדל טוביאס אב"ד דרכי 
שמואל הפועלים בימים אלו בעיר יאס להקמת 
בית הכנסת אורחים דשטפנשט ביאס תדהמה 

רבתי.
בהגיעם לכניסה לבית העלמין העתיק ביאס, בו 
טמונים גדולי וגאוני עולם ובראשם קברו של 
משטפנשט  הראשון  האדמו"ר  קדישא  הסבא 
את  הורסים  טרקטורים  לראות  נדהמו  זיע"א, 
לשכונה  בכניסה  שהוצב  ההיסטורי  השער 

היהודית ולבית העלמין היהודי העתיק, השער 
והיווה   1898 תרנ"ח  בשנת  הוקם  ההיסטורי 
ושל  יאס  העיר  היהודי העתיק של  את הסמל 

שטח בית העלמין. 
גורמי שלטון מסרו לפנייתנו באמצעות עו"ד 
פוגרום  לנרצחי  צאצא  שהוא  איזקסון  דוד 
יאסי כי הדבר תואם עם מי מהקהילה היהודית 
לבית  בצמוד  שחזורו  מתוכנן  וכי  ביאס, 
להביע  אלא  לנו  נותר  לא  אך  ממש,  העלמין 
כל  בלב  שאחזה  והתדהמה  הנפש  עגמת  את 
קרובה  ויאסי  רומניה  יהדות  שהיסטוריית  מי 
השבוע,  לעינינו  שנגלה  ההרס  למראה  לליבו 
הטרקטורים  את  לראות  המעציב  והמחזה 

הפועלים בזריזות להריסת מבנה היסטורי רב 
ערך ורושם זה, ולהביע תמיהה על הארגונים 
להנצחת  משאבים  בגיוס  העוסקים  היהודיים 
נספי השואה וקרבנותיה אשר תכנית זו נעלמה 
הזה  המונומנט  להכנסת  דאגו  ולא  מעיניהם 
ברשימת אתרי השימור של היסטוריית יהדות 
למונומנט  יתר  רגישות  גילו  לא  ובכך  יאס 
זיכרון  ואנדרטת  גלעד  המציב  זה  היסטורי 
לכעשרים אלף נרצחי הפוגרום הנוראי, שהחל 
נרצחי  בקבר  טמונים  הגדול   ושחלקם  ביאס 
ונעקוב  נמשיך  אנו  זה,  עלמין  בבית  הרכבות 

ונדווח על ההתפתחויות.

אלי כהן

מהמועצות  כשרות  מפקחי   40 כ- 
התכנסו  הארץ  רחבי  מכל  הדתיות 
וראשון  ייחודי  לקורס  )ג'(  היום 
לישראל  הראשית  הרבנות  מסוגו של 
המקיף את כל נושא הכשרות, ההלכה 
וייעול  לצורך שיפור  ונהלי ההשגחה 
הפתיחה  ביום  השוטפת.  עבודתם 
לציון  הראשון  חלק  לקחו  החגיגי 
ח"כ  דת  לשירותי  השר  יוסף,  הגר"י 
הרב יצחק ועקנין והרב שלמה תנעמי 

יו"ר חבר המועצות הדתיות.
של  איכותה  את  לחזק  הרצון  מתוך 
מהדגש  וכחלק  הממלכתית  הכשרות 
שמה  לישראל  הראשית  שהרבנות 

כלל  של  העבודה  יכולות  והשבחת  האנושי  ההון  פיתוח  על 
הרבנות  פיתחה  הממלכתית,  בכשרות  חלק  הלוקחים  הגורמים 
הראשיים  הרבנים  ובהדרכת  הרבנות  מנכ"ל  ביוזמת  הראשית 
לישראל, יחד עם הרב שלמה תנעמי יו"ר חבר המועצות הדתיות 
ומגוון  ייחודי  קורס  בשומרון,  אריאל  ובחסות  אוניברסיטת 

המיועד למפקחי הכשרות במועצות הדתיות.
הקורס שנפתח כולל את כל ההיבטים של הכשרות וההשגחה על 
בעלים  חרקים  הכרת  כדוגמת  ההלכתי  מהבסיס  החל  הכשרות, 
בין  וההבחנה  שונים  דגים  סוגי  ולימוד  כשרות  הבדיקה,  ודרכי 
הסוגים השונים, מבנה מערך הכשרות, חידושים בתעשיית המזון 
וההכרה  הייבוא  כללי  הכשרות,  בענף  בטכנולוגיות  ושימוש 
דרך ההיבט  עובר  בגופי הכשרות מחו"ל,  של הרבנות הראשית 
המשפטי של אתיקה וכשרות ועד למתן כלים הנדרשים לתפקידו 
של מפקח הכשרות כדוגמת ניהול משא ומתן, שיפור התקשורת 
לחץ  עם  להתמודד  כלים  ומתן  העסקים  בעלי  עם  אישית  הבין 

ושחיקה.
יום  את  פתח  דגן  משה  הרב  לישראל  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
מפקחי  בין  השוטף  הקשר  על  רחבה  בסקירה  ההשתלמות 
הקורס,  מטרת  ועל  הראשית  הרבנות  לבין  הכשרות  ומשגיחי 
הכשרות  מפקחי  בין  האינטראקציה  את  לחזק  נועד  "הקורס 
ובעלי העסקים. הקורסים הללו הם חלק  לבין משגיחי הכשרות 
נועדו  והם  הכשרות  מערך  שיפור  של  הכוללת  מהאסטרטגיה 
להכשיר את כל מפקחי הכשרות בכל הרשויות המקומיות". עוד 

הוסיף דגן כי "כיום רובם של המשגיחים כבר מוסמכים מטעם 
הכלים  את  להם  בלתת  מתמקדים  אנו  ועכשיו  הראשית  הרבנות 

המקצועיים לדרג המפקחים". 
בסיום דבריו בקש מנכ"ל הרבנות דגן מהנוכחים כי "כל מפקח 
של  השוטפת  לפעילות  מקצועיים  כלים  מקבל  כאן  שנוכח 
עבודתו, תפקידכם הוא להעביר את הכלים הללו גם למשגיחים 

שאתם ממונים עליהם, כך שמערך הכשרות כולו ישתפר".
הרב  ח"כ  דת  לשירותי  השר  דברים  נשא  הפתיחה,  דברי  לאחר 
יצחק ועקנין. בפתח דבריו אמר השר כי "הכשרות תמיד הייתה 
בשיפור  חלק  לקחת  ההזדמנות  לי  ניתנה  וכעת  מעייני  בראש 
המערך." בדבריו ציין השר ועקנין כי "בשנים האחרונות חל שינוי 
גדול ברבנות הראשית, שינוי זה משפיע רבות על מערך הכשרות. 
רק בדרך הזאת נגיע למטרה שהכשרות הממלכתית של הרבנות 
הראשית תהיה הטובה ביותר. בידכם, מפקחי הכשרות לשפר את 
הכשרות הממלכתית ולדאוג שלא יהיה את התלות בגופי כשרות 
חיצוניים. האחריות מוטלת על כולנו ובזכותכם קרנה של כשרות 

הרבנות תעלה".
הראשון לציון הגר"י יוסף פתח בדברי ברכה וחיזק את ידי מפקחי 
תהיה  הכשרות  רמת  האם  האחריות  מוטלת  "עליכם  הכשרות 
נשואות  ועיני הציבור  בידכם  הוא  לא, מערך הכשרות  או  טובה 
אליכם ועל כן מוטלת עליכם החובה ללמוד ולשנן את ההלכות. 
נותנת לכם את כל הכלים שיש בידה  הרבנות הראשית לישראל 
כדי שאתם תעשו את מלאכתכם על הצד המקצועי הטוב ביותר".  

מפקח  של  ההחלטות  קבלת  לאופן  הראש"ל  התייחס  בדבריו 

נמצא  הוא  כאשר  הכשרות 
כי  מהמפקחים  ודרש  בשטח 
שבא  הלכתי  מקרה  כל  "תבחנו 
שבהם  במקרים  לגופו,  לפניכם 
ניתן להקל ללא חשש הלכתי אז 
מסופקים  אתם  ואם  להקל  ניתן 
יכולים  אתם  ההלכתית  בפסיקה 
לרבני  שאלותיכם  את  להפנות 
הכשרות  אגף  למנהלי  או  העיר 

ברבנות הראשית לישראל".
אגף  ראש  סבג  יעקב  הרב 
סקר  הראשית  ברבנות  הכשרות 
של  תפקידיו  את  הנוכחים  בפני 
מפקח הכשרות הבעיות והקשיים 
ודרכי  מתמודדים  הם  איתם 
נכונה  והדרכה  נכונה  היערכות  ידי  על  לפתרון הבעיות  הפעולה 
למשגיחים בלמידת נהלי הכשרות ויישומם וכן סקר את הפעילות 
הרבנות  בין  ההשקה  נקודות  ואת  הכשרות  אגף  של  השוטפת 
הראשית לבין המועצות הדתיות ומפקחי הכשרות, בדבריו ציין 
נערך בבניין הרבנות הראשית במכוון כדי  כי "הקורס  הרב סבג 
ליצור הפריה הדדית בין מפקחי הכשרות לבין הרבנות הראשית. 
וליישם  מהשטח  שעולות  התובנות  את  לשמוע  גם  רוצים  אנו 
את הדברים. המטרה המשותפת של כולנו הוא לחזק את איכות 
הכשרות לטובת כלל אזרחי ישראל צרכני הכשרות הממלכתית".

ההרצאות במהלך הקורס מועברות בין היתר על ידי אני מקצוע 
ברבנות  הכשרות  מחלקות  מנהלי  ע"י  וכן  בתחומם  ומומחים 
הראשית במטרה לחזק את הקשר בין הרבנות הראשית המשמשת 
כגוף המנחה הלכתית את מחלקות הכשרות ברחבי הארץ ולחיזוק 
וכגוף  כרגולטור  הראשית  ברבנות  הכשרות  אגף  של  מעמדה 

המנחה הלכתית ומנהלית את הרבנויות המקומיות.
הקורס שיימשך עשרה מפגשים, מיועד למפקחי הכשרות ומנהלי 
הכשרות  על  האמונות  הדתיות  במועצות  הכשרות  מחלקות 
הממלכתית באזורם. ברבנות הראשית מציינים כי תכנית הקורס 
ומקצועיות  אישיות  ומיומנויות  כלים  מעניקה למפקחי הכשרות 
שיאפשרו לבצע את תפקידם בצורה מיטבית על מנת לשפר את 
בימים  כבר  הרב  הביקוש  בעקבות  הממלכתית.  הכשרות  מערך 

אלו שוקדים לפתוח קורסים למחזורים נוספים.
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במהלך האירוע הכריז מייסד 'קרן דניאלי' מוטי זוננפלד, על הקמת יחידה חדשה בארגון – "מתנת דניאלי" לתיאום השתלות כליה מורכבות ,"החזון להציל 
חיים גובר והולך לאור ההצלחה המהפכנית של היקף תרומות הכליה האלטרואיסטיות בישראל"

עשור ל"מתנת חיים": "בתוך שנים ספורות נחסל את 
רשימת הממתינים להשתלות כליה"

אלי כהן

ציבור, פרופסורים  כנסת, אישי  במעמד כאלף איש, שרים, חברי 
המשק,  ראשי  הרפואית,  הקהילייה  בכירי  חולים,  בתי  ומנהלי 
העשור  אירוע  את  חיים"  ב"מתנת  ציינו  ומושתלים,  כליה  תורמי 
להקמת הארגון שהוביל בעשר השנים האחרונות לכך ש630 בני 
את  בכך  והצילו  הכירו  זר שלא  לאדם  כליה  תרמו  בישראל  אדם 

חייו.   
בפתח האירוע נשא דברים יו"ר הכנסת ח"כ יואל יולי אדלשטיין 
ל"מתנת  הוקרה  אירוע  בכנסת  קיים  שנים  מספר  לפני  כי  שציין 
320, "מדובר היה  חיים", ובאותו יום, מספר ההשתלות עמד על 
בלתי  בהיקף  ועולים,  עולים  רק  המספרים  ומאז  רגיל,  לא  בשיא 

רגיל שקיים רק בישראל". 
את  עבר  כאשר  כי  ואמר  מרגשים  דברים  נשא  הבר  ישעיהו  הרב 
הקושי העצום במחלקת הדיאליזה לפני כעשור, החליט לא לנטוש 
את חבריו מאחור, "הסבל הוא בלתי יתואר, אנשים עוברים גיהנום 
לחלץ  מצליחים  שאנחנו  חיים  וכל  הדיאליזה,  במחלקת  אנושי 

ושל  ילדים  אדם, של משפחה, של  חיים של  הם  ולהוציא משם, 
הדורות הבאים. כמה אחריות יש עלינו, לנסות להוציא עוד ועוד 

אנשים מתוך הכאב העצום הזה". 
בפיתוח  יחידה חדשה שתסייע  על הקמת  הוכרז  האירוע  במהלך 
תפעל  החדשה  היחידה  נוספות.   השתלות  וביצירת  הארגון 
חולים  בתי  מכמה  מתקדמות  מידע  מערכות  הצלבת  באמצעות 
ברחבי העולם ותאפשר לאתר תורמים באמצעות בדיקות התאמה 
וירטואליות, ובאמצעים מתקדמים נוספים תוכל להוביל למציאת 

תרומות כליה גם לחולים במקרים מסובכים מהרגיל. 
פתיחתה של יחידת "מתנת דניאלי" מתאפשרת בזכות תרומתה של 
"קרן דניאלי" על שמה של דניאלי זוננפלד ז"ל, מאז הקמת הקרן, 
הבריאות,  בתחומי  שונים  פרויקטים  בכ-80  ותמכה  הובילה  היא 
החינוך והרווחה. ביניהם, פרס דניאלי - רפואה עם לב, לב דניאלי 
- מערך הפיקוח ההלכתי של 'בוני עולם', בנועם דניאלי - רישום 
קומת  גבולות',  ללא  'לוחמים  של  דניאלי  מרכז  בקליק,  נישואין 
הילדים ע״ש דניאלי בבית 'בת מלך', ועוד. זוננפלד הכריז באירוע 
על הקמת היחידה, וסיפר כי מאז פטירתה של דניאלי הוא פועל 
בכל האפיקים כדי להציל חיים ולסייע לזולת, כפי שדניאלי עצמה 
עשתה כל חייה, "אני בטוח שאם היא הייתה בחיים, דניאלי הייתה 

תורמת כליה" אמר בהתרגשות.
ביותר  "תורמי הכליה הם האנשים הנאצלים  כי  הרב הבר הוסיף 
לוודא  כדי  כשנה  במשך  בדיקות  עוברים  הם  בעולמנו,  הקיימים 
שהם אכן בריאים, נכנסים במודע לחדר ניתוח, כדי להוציא חלק 
חייו,  את  מצילים  ובכך  מכירים  שלא  לאדם  אותו  ולתת  מגופם 
זוהי הצלת חיים בגוף ממש, שאיננה משתווה לאף תרומה אחרת, 
ואמר  המשיך  הבר  הרב  אחר.     תחום  בכל  או  ממונית  כספית, 
כי החזון של העמותה היא שבעוד מספר שנים לא יהיו בישראל 
רשימת ממתינים לתרומות כליה, "אני בטוח שבנחישות ובמסירות 
תהיה  שישראל  הזה,  החלומי  היעד  אל  להגיע  נצליח  כולנו,  של 
לתרומות  ממתינים  אין  בה  בעולם  והיחידה  הראשונה  המדינה 
כליה אלא להפך, אנשים יעמדו בתור לתרום כליה לזולתם להצלת 
"מתנת  של  במהפכה  האחרונות  בשנים  כאן  שקורה  כפי  חיים, 

חיים". 
וברכתם  וראשי המשק,  בכירים  פרופסורים,  נכחו שרים,  באירוע 
ריבלין  ראובן  המדינה  ונשיא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של 

הובאה בפני המשתתפים.  

במעמד כאלף איש, ובראשם שרים, חברי כנסת, בכירי הקהילייה רפואית, תורמי כליה ומושתלים

אלי כהן

כשחברות  במשק,  ההתייקרויות  גל  רקע  על 
רבות מייקרות את מוצריהם, מפתיע לגלות כי 
שנותרת  ייחודית  אחת  חנות  ישנה  ברק  בבני 
נאמנה לקו שמנחה אותה מאז ומתמיד, להביא 
היא  הלא  לציבור,  ביותר  הזול  המחיר  את 

'אשפר'. 
דגלה מוטו המורכב משלוש  אשפר חרטה על 
הבשר  מותג  ומחיר.  איכות  כשרות,  מילים: 
'אשפר' עומד מאז היווסדו תחת הכשרות  של 
מרן  בנשיאות  ציון  נווה  בד"ץ  של  המהודרת 
לצד  שליט"א.  כהן  שלום  חכם  הישיבה  ראש 
הכשרויות  מיטב  את  בחנות  למצא  ניתן  זאת 
בד"ץ  החרדית,  העדה  בד"ץ  המהודרות: 

שארית ישראל הרב גרוס והרב רובין. 
לא  ב'אשפר'  רב.  מוניטין  לה  קנתה  האיכות 
הלקוחות  לקהל  להביא  ודואגים  מתפשרים 
את הבשר, העופות והדגים באיכות המשובחת 
משובחים  בזנים  שימוש  תוך  ביותר, 

ובסטנדרטים גבוהים ומחמירים. 
והאיכות  המהודרת  הכשרות  למרות  אך 
המשובחת, המחיר הוא הזול ביותר שתמצאו. 
שהמוצרים  כדי  הכל  עושים  ב'אשפר' 
ידם  ובהישג  כיס  לכל  שווים  יהיו  האיכותיים 

של משפחות בני התורה. 
מנכ"ל 'אשפר' אומר לנו: "אנחנו הובלנו תמיד 
ביותר  הזול  המחיר  את  להביא  של  הקו  את 

ראש  מרן  של  להוראתו  בהתאם  זאת  לציבור, 
הישיבה חכם שלום כהן שליט"א, שהורה לנו 
יהיה  שהמחיר  לכך  לפעול  פעם,  אחר  פעם 
ברוכות  ולמשפחות  התורה  לבני  יד  בהישג 
הילדים, שיוכלו גם הם לענג את השבת בבשר 
אך  ביותר,  הטובים  ובכשרות  באיכות  ועוף 
פועלים  אנו  וכך  לכיסם  גם  השווה  במחיר 
מעלות  רבות  שחברות  בתקופות  גם  תמיד. 
גבו  על  הכלכלי  הנטל  את  ומכבידות  מחירים 
לדרכנו  נאמנים  ב'אשפר'  אנחנו  הציבור,  של 

ונמשיך לספק את המחירים הנמוכים ביותר. 
את  ולרכוש  להיכנס  יכול  האדם  כל  "אצלנו 
בכשרות  והמשובחים  האיכותיים  המוצרים 
במחיר  זאת  וכל  מנהגו,  כפי  בה  חפץ  שהוא 

הזול ביותר", הוא מוסיף. 
החודש  במהלך  שבוע  בכל  ב'אשפר'  ועכשיו 
בה  ייחודית,  מבצעים  בשורת  יצאו  הקרוב 
במחיר  שימכרו  בשר  מוצרי  של  שורה  יבחרו 

מוזל במיוחד.
כדאי לעקוב!!. 

הילה פלח

הורים לילד כבן שבע, שסובל מהפרעת קשב 
קצבת  לקבלת  בקשה  הגישו  חמורה,  וריכוז 
על  נדחתה  בקשתם  הלאומי,  מהביטוח  נכות 

הסף.
ההורים פנו בהמלצת הביטוח הלאומי, למרכז 
על  לערער  להם  שיסייע  מיסודם,  שפועל 
ההחלטה, אולם הם לא הסתפקו בכך וביקשו 
אל  גם  פנו  לכן  חיצונית,  עזרה  בנוסף  לקבל 

ארגון חסד שמסייע בנושאים אילו. 
מועדה  עוברים  והילד  שההורים  שנה  לאחר 
לועדה, פועלים בהנחיית כל הגורמים אליהם 
הלאומי  הביטוח  עזר,  לא  שכלום  נראה  פנו, 
נותר בשלו וקובע שהילד אינו זכאי לקבל את 

הקצבה.
החברה  אל  מגיעים  ההורים  הזה  בשלב 
לפני  אחד  "רגע  זכויות:  למימוש  המרכזית 
אומרים  מידי"  מאוחר  ובהחלט  שהתייאשו 
בצוות הרפואי של החברה. "מדובר בהתנהלות 
לא  לתוצאות,  הובילה  שלא  ומיותרת  ארוכה 
לא  העובדות  מסודר,  תיק  בניית  הליך  נעשה 
הובא  לא  הרפואי  המידע  נכון,  באור  הוצגו 

כנדרש, אנחנו נדרשנו לתקן את שנעשה"
נכנסים  זכויות  למימוש  המרכזית  בחברה 
לפעולה ויוצרים קשר עם הרופאים המטפלים 
של הילד והצוות החינוכי, בוחנים את כל פרטי 
ההליכים שנעשו, ונערכים למערכה נוספת מול 

הביטוח הלאומי, ולמאבק על זכאותו לקצבה.
לבחינת  תביעה  מוגשת  וממוקד,  חוזר  בהליך 
הנכות.  לקצבת  מחדש,  הילד,  של  זכאותו 
הביטוח  ועדות  אל  מוגש  מקצועי  רפואי  תיק 
הלאומי, ההורים מקבלים ליווי רפואי, הכוונה 

וסיוע, בכל ההליכים.
נראה שהפעם, לביטוח הלאומי, לא נותר אלא 

לקבוע, שהילד זכאי לקצבת נכות. 
בהסתכלות לאחור, עקב אישור זכאות מאוחר 
נכונה  לא  מהתנהלות  הנראה  ככל  שנגרם  זה, 
מול הביטוח הלאומי, ומקבלת עזרה מגורמים 
שאינם מקצועיים, המשפחה הפסידה קצבאות 
מליווי  כתוצאה  דבר,  של  בסופו  אולם  רבות, 
מוצלח של החברה המרכזית למימוש זכויות, 
נכות  קצבת  לקבל  מעתה  תתחיל  המשפחה 

מידי חודש. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
למימוש זכויות: "היזהרו מקבלת עזרה, שלא 
רפואיים  שאינם  מגורמים  מקלקלת,  פעם 
ושאינם בעלי הניסיון והידע, הנדרשים לטיפול 
בהליכים מורכבים אילו, בסיעתא דשמיא, אנו 
מצליחים לתקן פעמים רבות, הליכים שנעשו 
את  לראות  קשה  אולם  להצלחות,  ולהוביל 
עוגמת הנפש שהמשפחה הייתה צריכה לעבור 
ואת הפסד הקצבאות, שיכולים הייתה להימנע 
המתאים  לגורם  מלכתחילה  בפניה  בהחלט, 

לסיוע".

נאבקו והצליחו: הורים לילד 
עם הפרעת קשב וריכוז קיבלו 
קצבת נכות מהביטוח הלאומי

החודש הזה תהיו רק בשריים
בזמן שחברות רבות במשק מייקרות את מוצריהם, ב"אשפר" בוחרים 
להישאר נאמנים לדרך: להביא את המחיר הזול ביותר למוצרים באיכות 
הגבוהה ביותר ובכשרויות הכי מהודרות • ב"אשפר" הכריזו גם השנה 
מיוחדים  מבצעים  יערכו  במהלכו  "בשרי"  כחודש  שבט  חודש  על 
הזה  "השבוע  הסלוגן  תחת  הבשר  מוצרי  על  תקדים  חסרי  ובמחירים 

תהיו כל הזמן בשריים"
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מדי יום אנו מזכירים את נס קריעת ים סוף בתפילתנו. 
"הים",  ואמירת שירת  דזמרה  בפסוקי  הנס  סיפור  מלבד 
אנו חוזרים על כך שוב בין קריאת שמע לתפילת שמונה 
עשרה. וכך אנו אומרים: משה ובני ישראל לך ענו שירה, בשמחה 
שיבחו  חדשה  ה'...שירה  בא-לים  כמוכה  מי  כולם:  ואמרו  רבה 
גאולים לשמך הגדול על שפת הים, יחד כולם ענו והמליכו ואמרו: 
ה' ימלוך לעולם ועד... גם בתפילת ערבית אנו אומרים: "ומלכותו 
ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה 
ואמרו כולם: מי כמוכה ה'...מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה 

זה קלי ענו ואמרו: ה' ימלוך לעולם ועד".
בני  הרי  כמוך',  'מי  הפסוק  את  רק  מזכירים  מדוע  להבין  יש 
ישראל אמרו שירה שלימה? ניחא, "ה' ימלוך לעולם ועד" שהינו 
כפסוק  מוזכר  כמוכה'  'מי  מדוע  אולם  את השירה,  פסוק המסכם 
מיוחד מדי יום לפני תפילת העמידה? זאת ועוד, מדוע בכלל פסוק 
ים  קריעת  של  הגדול  הנס  לנוכח  הקב"ה  של  בשבחו  שמדבר  זה 
סוף נאמר באמצע שירת הים ולא בסופה צמוד למילים: "ה' ימלוך 

לעולם ועד"?
זי"ע.  הק'  הבעש"ט  למרן  ממרחקים  בא  אחד  שחסיד  מסופר 
כאשר נסע חזרה לביתו, אמר לו הבעש"ט, אתה נוסע לביתך דרך 
עיירה פלונית, אבקשך שתהיה אצל רבי בערל ותמסור לו דרישת 
את  ועשה  בקשתו  למלאות  הבטיח  שהחסיד  כמובן  ממני.  שלום 

דרכו לעיירה זו.
כאשר בא לעיר שאל האיש את בני העיר היכן דר רבי בערל? הוא 
תיאר לעצמו שמסתמא הוא מחשובי העיר, כיון שהבעש"ט דורש 

בשלומו, אבל אף אחד לא ידע ממנו.
הלך  והוא  המלמד,  לבערל'י  כוונתו  אולי  אחד,  לו  שאמר  עד 
הלומד  מלמד  עם  קטן  חדר  מצא  הוא  ואכן  הדבר.  את  לבדוק 
כשהגיע  והנה  נפשי".  "ברכי   – ק"ד שבתהילים  פרק  הילדים  עם 
מלאה  עשית  בחכמה  כולם   ... מעשיך  רבו  "מה  לפסוק  המלמד 
באמצע  המלך  דוד  הפסיק  למה  הילדים  את  קניניך", שאל  הארץ 
דבריו על סדר הבריאה ונפלאותיו, ולציין את פלא הבריאה, היה לו 

להמשיך ולספר את נפלאות הבריאה: "זה הים גדול ורחב ידיים..." 
גדולת  את  לבטא  כדי  ה'..."  מעשיך  רבו  "מה  לומר  לבסוף  ורק 

ועוצמת הבריאה?
הבריאה  סדר  על  מקום  של  שבחו  המלך  דוד  כשסידר  אלא, 
להתאפק  יכול  היה  שלא  עד  גדולה,  להתלהבות  הגיע  ונפלאותיו 
והיה מוכרח להפסיק  לגמור שבחי השי"ת בסוף תיאור הבריאה, 
, ושוב היה יכול להמשיך  ולצעוק בקול: "מה רבו מעשיך ה'..." 

הלאה שבחי השי"ת בסדר הבריאה.
הילדים  את  מדריך  בערל  רבי  איך המלמד  החסיד  כאשר שמע 
התפרסם  לימים  שלום.  פריסת  הבעש"ט  אליו  שלח  מדוע  הבין 
המלמד כהמגיד הגדול הרבי ר' דוב בער ממעזריטש זצ"ל ממלא 

מקומו של אור שבעת הימים הבעש"ט הק''.
על פי זה ביאר הרה"ק משינווא זי"ע מדוע בשירת הים, כאשר 
משה ובני ישראל התחילו לסדר שבחו של מקום על גודל הניסים 
ולא   ,"... כמוכה  "מי  לומר:  באמצע  הפסיקו  עמהם,   שעשה 
ימינך...",  "נטית  והנפלאות  הניסים  גודל  המשיכו את השירה על 
... ". כי אכן בני ישראל אמרו את  ורק לבסוף לומר: "מי כמוכה 
עלה  שירתם  שבאמצע  עד  ושמחה  ודביקות  בהתלהבות  השירה 
בלבם שבח ה', ומתוך התלהבות זעקו "מי כמוכה ... ", כי לא יכלו 

עוד להתאפק כדברי המגיד זי"ע על דוד המלך ב'ברכי נפשי'.
זה יש לבאר את דברי הפייטן  הוסיף הרה"ק משינווא שעל פי 
"ידידים  שאומר:  מילה)  בברית  (שנאמר  ליבשה'  'יום  בפיוט 
רוממוך בשירה קדמוך מי כמוכה ה'". ד"ידידים" היינו בני ישראל 
"רוממוך" במה? "בשירה קדמוך", שהקדימו לצעוק "מי כמוכה 
ישראל  של  שבחם  וזהו  הנס.  של  הסיפור  גמר  לפני  ה'"  בא-לים 

שהקדימו בשירה "מי כמוכה" קודם שגמרו את תיאור הניסים.
זה מסביר לנו מדוע דווקא פסוק זה נבחר לאומרו מתוך שירת 
הים לפני תפילת שמונה עשרה. כי הוא בא מזעקה פנימית של בני 
ישראל, ולכן אנו משתמשים בו לפני שאנו שופכים תחינה לבורא 

העולם.
מסחרו  לרגל  ונסע  גדול  סוחר  שהיה  קרלין  חסיד  על  מסופר 

וראה שיצטרך לשהות שם בשבת,  לעיר  נקלע  לערים. פעם אחת 
ודאג היכן יתפלל בשבת? היה שם בעיר כ"ק האדמו"ר מטשורקוב 
והוא רצה להתפלל אצלו. אבל חשב בליבו, הרי אני חסיד  זי"ע, 
זה  אין  ואצל הרבי  רמים  ובקולות  ורגיל להתפלל בצעקות  קרלין 
מקובל, כיצד יסתכלו עלי? אולי תהיה זו אף פגיעה ברבי אם אצעק 

בקול בעת התפילה...?
להתפלל  רשותו  את  ולבקש  הרבי  אל  להכנס  החסיד  החליט 
דרך  לא  זו  בקפידה:  לו  וענה  מבוקשו  את  שמע  הרבי  כהרגלו. 
בשקט  להתפלל  יש  המלך.  בפני  עומד  כשאתה  בתפילה  לצעוק 

ובמורא, כך הוא מנהגנו ואין לשנות!
באין ברירה ניסה בכל כוחו להתאפק מלצעוק, וכך נהג בקבלת 
לתפילת  בהגיעו  אבל  שבת.  של  שחרית  תפילת  ובפתח  שבת 
"נשמת" לא יכול היה עוד להתאפק ומרוב התלהבות פרץ בשאגה 
והחל לאמרה בקולי קולות ובצעקות נוראות, והכל הסתכלו עליו 

בתימהון ובקפידה.
להתנצל.  והחל  הרבי  אל  החסיד  נכנס  קודש  שבת  במוצאי 
בשקט  המתפללים  כאלו  יש  ההתנצלות?  מה  על  הרבי:  לו  ענה 
ויש הצועקים. להיפך הצעקה הנובעת מהלב היא אחת מלשונות 
התפילה, ואף טובה היא מתפילה בקרירות וקיפאון.  האיש תמה 
ושאל: רבי, הלא בערב שבת גער בי הרבי והתרה בי שלא אצעק 

ושלא זו הדרך?
ומבקש  שני  או  ראשון  ביום  אלי  בא  כשיהודי  הרבי:  לו  אמר 
רשות להתפלל בצעקות בשבת, והוא מתכוון מראש לצעוק כאילו 
זה צורת התפילה, יש להעמידו על האמת שאין זה מעיקר התפילה 
ותקנתה. אבל כשיהודי עומד בתפילה וייחם לבבו ומרוב התלהבות 

הוא מרים את קולו, אין נאה ומשובח הימנו!
עלינו לזעוק לנוכח הניסים והנפלאות שבכל יום עמנו והנפלאות 
מי  ה',  כמוך...  "מי  הקב"ה,  עמנו  שעושה  עת,  שבכל  והטובות 
כמוכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא". וכשם שעשה לנו 

ניסים בימים ההם כן יעשה לנו ניסים וישלח לנו ישועה וגאולה.

מסירות נפש לתורה 

'מי כמוך'

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

חז"ל  כב).  (יד,  ה  ַּבַּיָּבָׁשֽ ַהָּים  ְּבתוֹ�  ִיְׂשָרֵאל  י  ְבֵנֽ ְוָיבֹאּו 
אומרים, שבני ישראל היו יראים להיכנס למים, עד שקפץ 
ישראל.  כל  באו  ואחריו  וירד תחלה,  עמינדב  בן  נחשון 
נבקעו  לא  הם  למים,  נכנס  ואומרים, שכשנחשון  מוסיפים  חז"ל 
מיד. הוא פסע בתוך המים עד שהגיעו לגרונו, ורק לאחר שקרא: 
"הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש" (תהלים סט, ב) נבקע הים. 

כה גדולה היתה מסירות נפשו של נחשון!
ה'  בעבודת  ומגוונים  שונים  בתחומים  זו  נפש  מסירות  כעין 
מצינו בגדולי ישראל במשך הדורות, על רבי שלום שבדרון זצ"ל 
בירושלים,  כבד  שלג  ירד  מאוחרת,  בשעה  אחד  שלילה  מסופר 
עלה  הלימוד,  במהלך  לפתע,  בתורה.  ועמל  יושב  שלום  ורבי 
בדעתו תרוץ על קושיה עצומה בסוגיה. עונג וגם שמחה עילאיים 
ט)  יט,  (תהלים  לב"  ישרים משמחי  ה'  "פקודי  בגופו.  התפשטו 

והוא החל לרקוד משמחה.
אלא, שהוא לא עצר כוח לשמור את השמחה רק לעצמו. הוא 
גיסו, עמוד ההוראה  ומהר, בשלג הכבד, לבית  לבש את המעיל 
רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, להרצות לפניו את החידוש הנפלא 
שהתחדש...  השעה הייתה מאחרת. הגרש"ז כמעט ועלה כבר על 
יצועו. ולפתע... דפיקות בדלת. הגרש"ז מהר לפתוח את הדלת. 
רבי שלום - קורן מאשר - עומד בפתח, וכבר מתחיל להרצות את 

החידוש...
הוא  אף  - התלבש  הבית  בני  את  להעיר  רצה  - שלא  הגרש"ז 
במעילו, ויצא ביחד עם רבי שלום אל הרחוב, שם החלו להתפלפל 
- "בבית  בלמוד... שעה ארכה עמדו השנים בקור, ברוח, בשלג 
 - שלג  גשם,  רוח,  ברד,  תיבות:  ראשי  ברגש",  נהלך  אלקים 

והדברים היו מאירים ומשמחים כנתינתם מסיני... 
בסיומם, החלו שניהם לרקוד, על השלג שכבר הספיק להיערם: 
ונתן  התועים,  מן  והבדילנו  לכבודו,  שבראנו  אלוקינו  "ברוך 
ב"שמחת  כמו  ממש   ," בתוכנו  נטע  עולם  וחיי  אמת,  תורת  לנו 
תורה".   מסירות נפש לתורה! (מתוך "משכני אחריך" ח"א עמוד 

307, ועיין עוד שם דוגמאות נוספות למסירות נפש לטהרת הלב 
והמידות, מצדיקי וגדולי ישראל). 



יוֹם  ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ַהָּׁשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני 
ְּביוֹמוֹ (טז, ד). בגמרא (יומא עו ע"א) מובא: "שאלו תלמידיו את 
רבי שמעון בן יוחי: מפני מה לא ירד להם, לישראל, מן פעם אחת 
בשנה?". כל יום מחדש היו ישראל צריכים לשאת את עיניהם אל 
הרכים.  ילדיהם  ועבור  עבורם  מזון  להם  שישלח  העולם,  בורא 
מדוע לא הוריד להם הקב"ה מן פעם אחת בשנה, בכמות גדולה, 
לדאוג  ולא  שברשותם,  המזון"  "מחסני  על  לסמך  שיוכלו  כדי 

כלל?
למה  משל  לכם  אמשול  יוחאי]:  בר  שמעון  [רבי  להם  "אמר 
הדבר דומה, למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו 
פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. 

עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום". 
כאשר ניתן לבן המלך סכום כסף גדול שהספיק לו לכל השנה, 
לא טרח בן המלך לבוא ולראות פני אביו, עד שהסתימה השנה 
לראותו  וחפץ  בנו,  את  שאהב  המלך,  שברשותו.  הכסף  ואזל 
לעתים קרובות, החל לתת לו בכל יום סכום הגון, שיספיק לו לכל 
הוצאותיו ברוח גדול, אך רק לאותו יום. לא היתה לאותו בן בררה, 

והוא החל לבא אל אביו בכל יום ויום.
היה  בנים  וחמשה  ארבעה  לו  שיש  מי  ישראל,  "אף  הנמשל: 
כלן מתים ברעב.  ונמצאו  מן למחר,  ירד  לא  ואומר: שמא  דואג 

נמצאו כלן מכונים את לבם לאביהן שבשמים".
בני ישראל מהלכים בלב המדבר, הכל מסביב שומם. אין להם 
אפשרות לגדל חיטה או גפן, אין חניות לקנות בהן חלב וגבינה 
או בשר ודגים. שממה מוחלטת. מנין יבא עזרם? איך יתנו מזון 
מביאה  הגמרא  לשמים.  לבם  את  לכוון  כלם  הכרחו  לילדיהם? 

סיבות נוספות, שבעטין ירד המן בכל יום ויום מחדש:
"דבר אחר, שהיו אוכלין אותו כשהוא חם". הקב"ה, באהבתו 
הגדולה אלינו, לא רק מספק לנו את הצרכים החיוניים לנו, אלא 

"משביע לכל חי רצון". ונכלל בזה, שהיה מזונם חם וערב לחך.
"דבר אחר, משום משאוי הדרך". בני ישראל היו בעיצומו של 
מסע ארוך, "ויסעו ויחנו...". אלו היה המן יורד פעם בשנה, בכמות 
גדולה, היה עליהם לסחב משא כבד. על כן נתן להם הקב"ה את 

המן בכל יום מחדש, ולא היו צריכים להתייגע בנשיאת מזון.
 



הפסוק  את  אומרים  אנחנו  ב"אשרי",  יום,  בכל  פעמים  שלש 
ָלֶהם ֶאת  נוֵֹתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו,  ֵאֶלי�  מתהלים (קמה, טו), "ֵעיֵני כֹל 
אל  כל" המפנות  "עיני  על  ְּבִעּתוֹ". מאחר שהפסוק מדבר  ָאְכָלם 
הקב"ה בבקשת פרנסה, נכון היה לכאורה, לכתב בלשון רבים - 

בעתם. מדוע אפוא נאמר כאן "בעתו"?
אחד  כל  הברואים,  של  אכלם  את  נותן  שמו  ישתבח  הבורא 
ואחד בעתו ובזמנו, ובאפן הטוב ביותר עבורו. אולם תחלה צריך 
כל  "עיני  בגדר  ולהיות  ממנו,  ולבקש  הבורא  אל  לפנות  האדם 
אליך ישברו". דבר זה הנו לטובתו של האדם, מפני חביבותו אצל 

הבורא. 
זו  מדבקות  חלק  יתברך.  בו  דבוקים  להיות  היא  חיינו  תכלית 
צרכינו,  כל  את  ממנו  מבקשים  אליו,  שמתפללים  ידי  על  משגת 
ומודים לו על כל החסדים הגדולים והרבים שעושה עמנו.  אנחנו 
מודים לקב"ה "על נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך 
שבכל עת". איננו יכולים לחיות אפילו רגע אחד ללא חסדיו של 
הבורא יתברך, ואנו תלויים בו כל העת. אף זה חסד שעושה אתנו 
(מתוך "משכני אחריך"  הקב"ה, כדי שנהיה קשורים אליו תדיר 

שמות ח"א עמוד 316, ועיין שם עוד בעניין זה). 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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כתב הראב"ד פרק א' בספר יצירה והניח 
צמח  שלכל  והוא  הבריאה  מיסודי  יסוד 
לו  ואומר  בו  שמכה  אחד  מלאך  יש  וצמח 
גדל. אם נחבר לכאן דברי האר"י החי שכל 
הראב"ד  דברי  מובנים  אז  מלאך  הוא  אור 
בצמח  שפוגע  אור  שכל  משום  וזאת  כאן 
שמאפשר  פוטוסינתזה  תהליך  מתחיל 
ובכך  מהסביבה  אורות  לקלוט  לצמחים 
לסוכרים  שבתוכם  הסוכרים  את  להפוך 

זמינים.
אותו  תמצא  לעיל  שמוגדר  התהליך  כל 
בדברי הראב"ד שם וזו לשונו: "בינה והיא 
גולם של כל הספירות שהיא היו"ד שבתוך 
קדומה)  חכמה  מיו"ד  (שקיבלה  הבינה 
כאשר נחקקו בה נתיבות האותיות בתמונת 
כל פרטי הפרטים והכללים אזי היו תבנית 
עד  אלף  אחר  אלף  מזו  לפנים  זו  האותיות 
וסוד  האורות  ירידת  תאור  (זהו  אלפים 
נראה  אחד  שפוטון  עד  שלהם  הצמצום 
משפיע על תא אחד מדומם צומח חי מדבר)
והם נמשכים ונחקקים זה לפנים מזה עד 
רבו רבבן וכל שאר האותיות וכן תבנית כל 
פרטיהן,  ופרטי  ופרטיהן  הנמצאות  כללי 
רבותינו  ואמרו  ועשב,  כל עשב  תבנית  וכן 
העשבים  פרטי  שמספר  לברכה  שכרונם 
למד  אתה  כה  עד  (מדבריו  אר"ץ.  כמספר 
עד הכין עומקם של חכמי קדם שידעו לירד 
אטום  האטומים,  אחרון  עד  פרטים  לפרטי 
המימן שהוא בעל אלקטרון אחד שהוא אור 
אחד משמע מלאך אחד שמחיה אותו, וכל 
שתי  שהן  בצומח  והן  בדומם  הן  עובר  זה 

הנפשות הטבעיות).
כמספר  העשבים  פרטי  שמנין  וארז"ל 
היא  אל"ף  כי  ומאה  אלפים  שהן  אר"ץ 
מאות  תשע  (סופית)  פשוטה  וצד"י   אלף 
ורי"ש מאתים הכל אלפים ומאה. וכן פרטי 
הדומם וכן פרטי הצומח רוצה לומר אילנות 
ובהמות  ועופות  חיות  פרטי  וכן  ודשאים 
ושקצים ורמשים ודגי הים וכן כל חי וכן מין 
ומשכנותם".  כיתותיהם  ועשר  המלאכים 

ע"כ 
את  נלמד  דבריו  להשתלשלות  נכנס  אם 
למעלה  שקיים  מה  שכל  העקרוני  היסוד 
שנכניס  מבלי  זאת  וכל  למטה  קיום  לו  יש 
את האדם עצמו בתוך התהליך הנפלא הזה 
שקרה כולו בחמשת ימי בראשית ולכן כל 
אדם  שיד  בראשית  טבע  לחוות  מי שהולך 
לא התערבה בו זוכה לראות שהצומח הינו 
מותאם  והוא  המזון  שבשרשרת  חוליה 
סביבו  והחי  הדומם  לכל  מושלם  באופן 

ועמו.
בהמשך להבנה בסיסית זו שכל המתקיים 
עליו  שמשגיח  מלאך  או  אור  לו  יש  בארץ 
שלא  נצטווינו  "לפיכך  הראב"ד:  ממשיך 
להשחית דבר ושופך דם האדם באדם דמי 
יישפך כי בצלם א-להים עשה את האדם. (כי 
וזהו סוד היצירה להיות  האדם עץ השדה) 
כל הנבראים משותפים באדם והאדם בהם" 
ע"כ. רואים מדבריו סוד הקשר הרציף שיש 
מקום  כן  ועל  אותו  הסובב  לכל  האדם  בין 
לידתו ומקום מגוריו הצומח בהם הינו חלק 
ומכאן  שלו  העיכול  ממערכת  נפרד  בלתי 

לכוחה של רפואת הצומח שהינה הרפואה 
העתיקה ביותר עלי אדמות.

מאז ימי קדם נדע לבני אדם סגולתם של 
ועל  הסביבה  על  והשפעתם  כוחם  צמחים 
בבית  כך  ואחר  במשכן  גם  עצמו.  האדם 
המקדש נצטווו בני ישראל על בנית מזבח 
ללחם  המנורה  בין  היה  שמקומו  הזהב 
הקטירו  ועליו  הקודשים  קודש  מול  הפנים 
עליו קטורת הסמים שהיתה מורכבת מאחד 
עשר. צמחים וריחה היה מסוגל מאד לפעול 

הן בעולם הזה והן בעולם העליון.
היה  שהמשכן  התורה  ממפרשי  ידוע 
בספר  שליקטנו  כפי  ממש  האדם  תמונת 
"טובת אדם" ראה שם באריכות וסוד נפלא 
זה מחבר כפי שעושה ספר יצירה והראב"ד 
החוש  הכללי.  לעולם  הפרטי  האדם  את 
חוש  הינו  החושים  מחמשת  ביותר  החזק 
הוא מחובר בקשר עצבי אחד בלבד  הריח 
למוח ומסוגל מאד להניע בו תהליכי זיכרון 

חשיבה וכדומה.
ביותר  העתיקות  הטיפול  משיטות  אחת 
ארומוטרפיה  נקראת  כיום  גם  הפועלות 
שימוש בשמנים שהופקו מצמחים שריחם 
נושם  המטופל  כאשר  הידוי  ידי  על  מופק 
הדם  למחזור  נכנסים  הם  הרעות  אל  אותם 
לסגולת  הצריכים  לתאים  ישירות  ומשם 
העולם  בכל  צמחים.  מספר  או  צמח  אותו 
טוב  ריח  להפצת  בקטורת  משתמשים 

ויצירת אוירה במקומות בהם חי האדם, 
מציאותן של אנרגיות שליליות או אוירה 
בקוטביות הפוכה משפיעה מאד על האדם 
נושמים  אנו  אותו  שהאויר  משום  וזאת 
הוא נשא שלתדרים רבים הנקלטים על ידי 
לפעול  מאד  ומסוגלים  עצביים  קולטנים 
רגשות  מחשבות  שלו,  בתודעה  פעולות 
זיכרונות דיבור פנימי ועוד מושפעים באופן 
והנכנס  אותנו  הסובב  האויר  ממצב  ישיר 
לגופנו ולכן אוורור וטיהור האווירה בה אנו 
חיים הינה חובה ולא המלצה צמחים כאמור 
הינם המקור המשמעותי ביותר לפעולה זו. 
כל צמח ראשיתו מזרע ששותלים באדמה, 
כלומר בכל זרע ישנו הכוח העצוב לפריחת 
הפרחים  הפרות  וכל  ממנו  שיגדל  הצמח 

העלים ועוד,
אם נשווה זרע של צמח לזרע האדם נראה 
שכשם שבזרע האדם נמצא הכוח של האדם 
שיתפתח ממנו וכל התולדות שלו כן בזרע 
שעתידים  הכוחות  כל  נמצאים  הצומח  של 
בזרעים  להשתמש  ניתן  לכן  ממנו,  לצאת 
צורה  צבע  של  תדרים  להפקת  צמחים  של 
של  זרע  נניח  אם  ועוד,  טעם  ריח  מרקם 
המייצג  הידיים  פרקי  מל"ב  אחד  על  צמח 
נהיה מסוגלים לגרום  אבר או לחה בגופנו 
לתדר מרפא להדהד באותו פרק שמתבקש 
למוח  שמתקשר  עצבים  הל"ב  למערכת 
מרפא  סגולות  אותן  ומעביר  שמתחבר 

לאותו אבר הזקוק לו.
הם  וכיצד  וצמחים  זרעים  של  סגולתם 
פועלים נייחד פרק בפני עצמו בספר הבא. 

בברכה "סתרי חיים"
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

כי האדם עץ השדה

ליצירת קשר, ולפרטים נוספים:
מחיר 
מסובסד!

בוא ללמוד היום את לימודי 
המכינה שבלעדיה לא תתקבל 
ללימודים או למקצועות נחשקים

סוף מעשה...
כי ברגע האמת תצטרך את זה מיידית.

לימודי המכינה
שיציעדו אתכם קדימה!

ולגלות שאין לך דרכון...זה בדיוק כמו לאחר לטיסה

03-770-7300/1

יישומי
מחשב

אנגלית

מתמטיקה
123
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

"איך נעזור לילדינו לאכול 
שואלת  יותר?",  בריא 
עטיה ומסבירה בהרחבה, 
"הכללים להלן מתייחסים 
אמנם למוצרי החלב, אך 
לכלל  ונכונים  מתאימים 
הכללים  את  המזונות. 
השנים  לאורך  אספתי 
כאימא וכדיאטנית ילדים. 
אך  פשוטה  לא  המשימה 

בהחלט אפשרית". 

"האחריות עלינו" – קשה 
אחריות,  ולקחת  לקבל 

נוכל  לא  ליישום.  ביותר  החשוב  הכלל  זה  אך 
לא  אם  נכונים  אכילה  הרגלי  עם  ילדים  לגדל 
נסגל אותם בעצמנו. ילדים שגדלים בבית שבו 
אוכלים במהלך קריאת עיתון, אין סיכוי שיאכלו 
שתייה  לגבי  גם  נכון  זה  האוכל.  שולחן  ליד 
וכל  סוף,  בלי  ממתקים  נשנושים,  מתוקה, 
הרגל. אנחנו מהווים מודל לחיקוי עבור הילדים 
שמפתחים הרגלי אכילה דומים לשלנו ובהתאם 

לנהוג בבית. 

הרגלי  לאמץ  יותר  קל   - מוקדם  שיותר  כמה 
לשנות  מאשר  מוקדם  בשלב  טובים  אכילה 
בתקופת   - יותר  מאוחר  מיותרים  הרגלים 
שהשתייה  ילד  ובכלל.  הנעורים  הילדות, 
או  תה,  או  מיץ  היא  לו  שהוצעה  הראשונה 
שמוצר החלב הראשון שהציעו לו היה ממותק, 
יתקשה להתרגל לשתיית מים או אכילת מוצרי 
חלב לבנים. אז אף פעם לא מוקדם, וכבר מגיל 
לילדים  להציע  מומלץ  הראשונה  החשיפה 
מוצרי חלב ללא תוספת סוכר. כדי לקבל טעם 

כמה  לבן  יוגורט  לתוך  להכניס  אפשר  מתוק 
חתיכות פרי.

סבלנות   – ולהציע  להמשיך  אך  להכריח,  לא 
לזכור  עלינו  כאן.  מפתח  מילות  הם  רוח  ואורך 
חדש  למזון  חשיפות  כעשר  נדרשות  שלעתים 
על  מונח  זה  אותו.  לטעום  יסכים  שהילד  עד 
לא  עדיף  פועל.  זה  ובסוף  ושוב  שוב  השולחן 
ילדים לאכול מוצרי חלב, אך חשוב  לכפות על 
בארוחה  אם  גם  ארוחה,  בכל  אותם  להציע 

הקודמת סירבו. 
שבהם  ילדים,  בגני  שערכנו  נחמד  בניסיון 
הנחנו  בופה,  בסגנון  הבוקר  ארוחת  מוגשת 
ירקות  בכל בוקר, במשך חודש ימים, מגש עם 
בחמישה צבעים, בלי לומר מילה. שמחנו לגלות 
בסוף החודש כי 90% מהילדים אכלו או לפחות 

טעמו ירקות מארבע צבעים לפחות. 

שבו  הזה  הרגע  את  מכירים   – הזדמניות  חלון 
ערוך  השולחן  רעבים,  יושבים  כבר  הילדים 

הגיע  לא  עדיין  והאוכל 
יקר  רגע  זה  לשולחן? 
השולחן  במרכז  להניח 
שאנחנו  האוכל  את 
ברגעים  שינסו.  רוצים 
ההצלחה  אחוז  אלה 

נוסק. נסו את זה בבית.

הרבה   - יצירתיים  היו 
אוכל  לאכול  נעים  יותר 
את  סדרו  טוב.  שנראה 
יפה  בצורה  הצלחת 
אוכלים  אנחנו  ומושכת. 
למשל,  העיניים.  עם  גם 
ומתחתיו  גמבה  ציפורי  לצדו  לבנה,  גבינה  ענן 
עצי  גדלים  שבהם  מלא  מאורז  אדמה  רגבי 
ברוקולי; ריבועי גבינה קשה שמוצגים כבלוקים 

לבניין ועוד. 
ירקות  השולחן  על  הניחו  כייפית  ערב  לארוחת 
עגבניות  )חצאי  וצורות  צבעים  בשלל  חתוכים 
גזר  לרצועות,  חתוכה  גמבה  סגול,  כרוב  שרי, 
למרוח  אחד  לכל  והציעו  ועוד  בקולפן  חתוך 
על פרוסת לחם גבינה לבנה או טחינה ולקשט 

בירקות הצבעוניים. 

 - והכנתו  האוכל  בקניית  הילדים  את  שתפו 
השתתפו  שהם  מאכלים  ברצון  אוכלים  ילדים 
בקנייתם ובהכנתם. במהלך הקניות בחנות תנו 
מראש  לקבוע  ניתן  הכללים  את  לבחור.  להם 
גבינה  של  מסוים  סוג  ובחר  שטעם  ילד  בבית. 
כך  אחר  בשמחה  זאת  יאכל  במעדנייה  קשה 
בבית. ילד שגרר גבינה ללזניה יטעם ממנה אחר 

כך ביתר קלות. 

מרק בצל בתוך כיכר לחם

טיפים

שישה דברים שלא חשבת לבדוק 
בקניית דירה חדשה

וכיווני האוויר  - מזל טוב! על מספר החדרים  החלטתם לקנות דירה חדשה 
המטבחים  ספקי  אצל  ביקרתם  השוויתם,  למ"ר  המחיר  את  שאלתם,  בטח 
יוני אבני,  והתעכבתם בחנויות הרהיטים. הנה שישה פרטים חשובים, מאת 
שאולי  אש,  וכיבוי  לגילוי  מערכות  ומשווקת  יצרנית   -  Telefire סמנכ"ל 

שכחתם לבדוק, וכדאי שתשימו אליהם לב:

תקציב
הבעיה  לנו.  שיש  לתקציב  בהתאם  דירה  לחפש  היא  שלנו  הטבעית  הנטייה 
מתחילה כאשר אנו מגיעים לראות דירות המתחילות בתקציב שיש לנו, ועליו 
מתווספים שינויים ותוספות. הפתרון הוא להתחיל מהסוף - בדקו כמה כסף יש 
לכם במיצוי מקסימלי של ההון הראשוני וגובה החזר המשכנתא בו אתם יכולים 
השדרוגים  כל  את  כבר  הכוללות  מחיר  הצעות  בקשו  מכן  לאחר  רק  לעמוד. 
והן  והתאימו כלפי מטה את עלות הדירה הן באמצעות מיקוח  הרצויים לכם, 

באמצעות ויתור על האלמנטים הפחות חשובים לכם.

כיווני אוויר 
כיווני  הם  מה  שואלים  תמיד  לא  אבל  אוויר,  כיווני  כמה  לבדוק  יודעים  כולם 
האוויר. למעשה, נתון זה ישפיע לא רק על שעות האור הטבעי בדירה אלא גם 
על צריכת החשמל ועוד. מעדיפים כניסה של חום? בחרו דירה שרוב קירותיה 
פונים לכיוון דרום. לעומת זאת פנייה לכיוון צפון תאפשר קירור יעיל יותר בקיץ, 

אך גם טמפרטורה קרה יותר בחורף שאולי תגרור הוצאות חימום.

הסביבה
לא מוגזם להגיד שסביבת הדירה חשובה לא פחות מהדירה עצמה. בפרויקטים 
בסביבה בנויה, המלאכה פשוטה. הגיעו אל סביבת הדירה בשעות שונות של 
תחבורה  נתיבי  בדקו  השכנים,  עם  שוחחו  הניקיון,  הרעש,  את  בדקו  היום, 
ותחבורה ציבורית ומוסדות חינוך. בסביבה שאינה בנויה המלאכה קשה יותר. 
הבניינים  במקום,  הסביבה  תכניות  על  מפורט  הסבר  מהיזם  לדרוש  עליכם 
שאלות  גם  לשאול  תפחדו  אל  ועוד.  התחבורה  הפארקים,  ליד,  הצפויים 
שמרגישות טיפשיות. מיקום של גינה ציבורית לצד הבית, למשל, יכול להיות נוח 
ונעים במיוחד למשפחות עם ילדים קטנים, אך מנגד לגרום לרעש במידה והוא 

מאכלס ילדים ונוער בשעות הצהריים.

בטיחות אש
יותר  גדולים  הופכים  שהבניינים  ככל  אך  זה,  על  לחשוב  אוהבים  לא  אנחנו 
בבניינים  כן  על  להשתבש.  שעלולים  דברים  יותר  ישנם  כך  יותר,  ומורכבים 
חדשים מרובי קומות תותקן מערכת גילוי אש וכיבוי על פי חוק. בעת רכישת 
הדירה אל תשכחו לבדוק שישנה מערכת לגילוי וכיבוי אש מחברה מוכרת. שימו 
סגורה.  ומערכות  פתוחה  מערכת  סוגים:  לשני  מתחלקות  אלו  שמערכות  לב 
ואילו  בלבד,  אחד  לספק  מוגבל  בה  שהטיפול  מערכת  היא  סגורה  מערכת 
מערכת פתוחה תאפשר לכם לבחור בין טכנאים מורשים אשר יוכלו מתחרים 

ביניהם לגבי זמינות ועלות הטיפולים.

החוזה
החלטתם לרכוש את הדירה? בשעה טובה! זה הזמן להצטייד בעו"ד המומחה 
בדקו  הצורך.  במקרה  תיקונים  בו  ויכניס  החוזה  על  אתכם  שיעבור  לנדל"ן, 
אחר  פרט  וכל  המסירה  מועד  וכן  התשלום  מועדי  המדויקים,  שהסכומים 
שסיכמתם עליו מופיעים בחוזה במפורש באופן שאינו משאיר מקום למחלוקת.

טעימה

איך משלבים בריאות בתפריט הילדים? 
כן חשוב להציע  ולהתפתחות אופטימליות. על  נכונה בגיל הילדות היא אחד היסודות לגדילה  תזונה 
לילדים תזונה מגוונת המכילה את כל קבוצות המזון, הוויטמינים והמינרלים הנחוצים לגוף, ולהקנות 
• שרית עטיה – דיאטנית קלינית יועצת למועצת  להם דפוסי אכילה בריאים שילוו אותם לכל החיים 

החלב מסבירה איך ניתן לשלב מוצרי חלב )או כל מזון אחר( בתפריט הילדים

מרכיבים למרק:
4-5 בצלים לבנים, חתוכים לרצועות דקות

25 גרם חמאה
1 כף שמן זית
2 כפות סויה 
1 כפית סוכר

2-3 כפות קמח מקצועי 
1 ליטר ציר או מים רותחים

1/4 כוס יין לבן )אופציונלי(

 להגשה:
2 כיכרות לחם כפרי עגול 

1 חבילת גבינת צ'דר פרוסה או גל גבינה צהובה 
אחרת שאוהבים

1/2 כוס גבינת פרמזן, מגורדת
עלי טימין

אופן הכנה:
1.מחממים את התנור ל-180 מעלות. 

2.ממיסים את החמאה בסיר, מוסיפים את השמן, הבצל, הסויה והסוכר. מערבבים, מכסים ומבשלים 
תוך כדי ערבוב מדי פעם במשך כ-20 דקות. 

3.מוסיפים את הקמח וממשיכים לבשל תוך ערבוב קבוע כ-3 דקות נוספות עד שהבצל משחים. 
4.מוסיפים את הציר או המים והיין הלבן, מערבבים, מכסים ומבשלים ללא מכסה במשך 40 דקות. 

כמות הנוזלים אמורה להצטמצם. טועמים ומתקנים את התיבול.
5.חותכים את הרבע העליון של כל כיכר לחם ובעזרת כף מרוקנים את הפנים שיישאר רק קרום חיצוני 

בצורת קערה. מרפדים את פנים הלחם בכמה פרוסות גבינה ומכניסים לתנור ל-10 דקות.
6.יוצקים את המרק לתוך קערות הלחם, מפזרים מעל את הפרמזן ומקשטים עם עלי הטימין.

המותג מאסטר שף מציע מתכון נפלא, מפנק ומנחם של מרק בצל בתוך כיכר לחם עם גבינה מותכת. מה צריך יותר 
מזה בימי החורף הקרים?



שלושה חודשים לפני חג הפסח ומאות משפחות כבר 
של  והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו 
תיירות’ בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי  ’שינפלד 

שביוון.
אלו שמיהרו להזמין מקומות יודעים כי הם מקבלים 
את התמורה המלאה לכספם. הם יודעים שעל שינפלד 
תיירות ניתן לסמוך בעיניים עצומות. הם יודעים שהם 
שמשתרע  מפואר  בריזורט  חלומית  חופשה  מקבלים 
על שטח של למעלה מ-17 אלף דונם שמציע אינספור 
הם  המשפחה.  לכל  חווייתיים  ומתקנים  פעילויות 
למעלה  של  ניסיון  עם  לחברה  תחליף  שאין  יודעים 
תיירות  שבשינפלד  יודעים  הם  שנה.  משלושים 
ליעדים  ולא  בטוחות  אירופיות  למדינות  רק  נוסעים 
שיש לגביהם אזהרת מסע ביטחונית. בקיצור, חופשה 

חלומית בראש שקט.

לא מתפשרים על הרמה
כבר 30 שנה ברציפות שחברת ’שינפלד תיירות’ היא 
סמל לרמה בלתי מתפשרת. אלפי הלקוחות החוזרים 
מידי שנה לחופשות הקיץ ולחופשות הפסח, מעידים 

על כך כאלף עדים.
מחופשות  שנה  מידי  נהנים  תיירות’  ’שינפלד  אורחי 
בעולם.  היפים  במקומות  ביותר  המפוארים  במלונות 
לחוויה  החופשה  את  הופכת  פרט  כל  על  החשיבה 
בלתי נשכחת. החל מחדרי המלון, דרך מתקני המלון, 
הבריכות, הספא, המגרשים הסובבים את המלון, חדר 
האוכל המרווח, הארוחות המפנקות, הטרקלין האירי 
המגיש כיבוד ושתיה בכל שעות היום, ההופעות של 
מדריכים  בליווי  המרתקים  הטיולים  הזמר,  גדולי 

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

אווירה משפחתית וביתית
כמו בבית, גם בחו”ל מגיע לכם ליהנות מאווירה יהודית 
מהיכן  חשוב  לא  חמימה.  ביתית  ומתחושה  מסורתית 
אתם במקור, מה הרקע שלכם, מהו מעמדכם ומאיזה 

ארץ מוצא אתם, ב’שינפלד תיירות’ תרגישו בבית. 
ביותר.  החשוב  הנכס  היא  המלון  אורחי  בין  האווירה 
בטיולים,  בפעילויות,  במופעים,  בארוחות,  בתפילות, 
בימי חול, בשבתות, בכל רגע ובכל מקום במרחבי המלון. 
חוויה בלתי נשכחת שגורמת לרבים מהאורחים לשמור על 
קשר חברי עם יתר האורחים גם בשובם לישראל. ככה זה 
כשהאווירה נעימה באופן יוצא מגדר הרגיל והכל נעשה 

עם חיוך. ככה זה כשכולם מרגישים משפחה.

ריזורט רחב ידיים
כבר בשנה שעברה הבטחנו לכם חופשת פסח במקום 
והיפים  הגדולים  הריזורטים  באחד  ומרהיב,  ייחודי 
סלוניקי.  ליד  קאראס  פורטו   - כולו  ובעולם  ביוון 
דונם.   17,630 של  עצום  שטח  על  שמשתרע  ריזורט 
באירופה יש עוד מלונות, אבל אף אחד לא יציע לכם 
עם  קאראס,  פורטו  כמו  ידיים  ורחב  מפואר  ריזורט 

מרינה וחוף ים צמוד.
מאות  עוד  היו  איתנו  יחד  שעברה.  שנה  שם  היינו 
החופשה  את  ולשבח  להלל  הפסיקו  שלא  אורחים 
אורחינו  בין  בדיקה  שעשינו  לאחר  החלומית. 
חייבים  אחד:  פה  הסכימו  ככולם  רובם  הקבועים, 
המושלמת  החופשה  זוהי  קאראס.  לפורטו  לחזור 
שמאפשרת לכל המשפחה ליהנות במתחם ענק אחד 
את  למצות  כדי  הספיקו  לא  חופשה  ימי  עשרה  שגם 

שפע האטרקציות שהמקום מציע.
שבו  למקום  חוזרים  אנחנו  תשע”ט  בפסח  למעשה, 
היה הפסח הטוב ביותר של שינפלד תיירות. הריזורט 
נמצא בבעלות חברת פורטו קאראס בעלת שם עולמי 
החברה  מנהלי  באירופה.  והידועות  הגדולות  ואחת 
נוהגים להטיס את לקוחות העשירון העליון במסוקים 
פרטיים משדה התעופה לסוויטות היוקרה בשני בתי 

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 

מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

אוכל כיד המלך
המשמעותי  אולי  הוא  הפסח,  בחג  בייחוד  האוכל, 
בחו”ל.  במלון  להתארח  שמגיע  מי  עבור  ביותר 
דגש  נותנים  חופשה,  כמידי  תיירות’,  ב’שינפלד 
מיוחד ופרטני בנושא האוכל. הן בארוחות העשירות 
בכל  האירי שפתוח  בבר  והן  האוכל  המוגשות בחדר 

שעות היום.
פרמטרים:  שלושה  פי  על  עצמנו  את  בוחנים  אנחנו 
איכות, כמות וכשרות שהפכו לשם דבר עולמי. אנחנו 
משתמשים במוצרים ברמה הגבוהה ביותר שנבחרים 
המזון.  ואיכות  טיב  את  להבטיח  מנת  על  בקפידה, 
גבינות   - שונות  מדינות  מ-6  המגיעים  משלוחים 
צרפתי  יין  בטיבן,  הידועות  ושוויצריות  צרפתיות 
מיוון,  טריים  ועגלים  בקר  איטלקי,  ברטנורא  וכמובן 
מצות  של  רבים  משלוחים  ועוד  טרי,  נורבגי  סלומון 
שיש  זה  ככה  ומישראל.  מארה”ב  פרודוקטים  ושאר 

פנסיון מלא כל החג.
ניקוי  ויערכו  החג  לפני  למלון  יגיע  המשגיחים  צוות 
ויכשירו  האוכל  וחדרי  המטבחים  של  וצחצוח  יסודי 
וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט   - כשרות  לפסח.  אותם 
נחשוני  משה  הרב  הרה”ג  של  פיקוחו  תחת  קטניות 

שליט”א.
את הסדרים המרכזיים ינהלו עורכי הסדר המכובדים 
ארוחה  יכלול  הסדר  ליל  החג.  ומנהגי  סימני  כל  עם 
המטעמים  כל  עם  המסורת,  מיטב  פי  על  המלך  כיד 
הנהדרים שמכינים השפים והקונדיטורים של שינפלד. 
לילדים,  אפיקומן  מתנות  יחולקו  ההגדה,  את  נקרא 
לשעות  עד  היהודי  הזמר  גדולי  עם  בצוותא  ונשיר 

הקטנות של הלילה.
והשיעורים,  ההרצאות  הארוחות,  התפילות,  מלבד 
למבוגרים  בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם  מכינים  אנו 
ולילדים. גם השנה ישהו איתנו גדולי הזמרים והחזנים 
נפרדים.  סדרים  בשלושה  הסדר  ליל  את  שיעבירו 
ובהם:  והמוזיקאים  החזנים  גדולי  איתנו  ישהו  השנה 
והזמר  מאוסטרליה  פרקש  ושמעון  דב  אדלר,  חיים 
במהלך  האורחים  יהנו  כמו”כ  דביר.  עמירן  החסידי 
קלה  בן  החושים  אמן  של  מרתק  ממופע  חוה”מ 

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

להכיר את האזור
יוון  מדינת  והאיים.  כרתים  רודוס,  רק  לא  זה  יוון 
מציעה הרבה יותר! אלו מבינכם המחפשים ואוהבים 
טיולים  הרפתקאות,  נופים,  שפע  עם  עוצמתי  טבע 
שילוב  המושלם.  המקום  הוא  יוון  צפון   – וחוויות 

מיוחד של אירופה והמזרח התיכון במקום אחד. 
ביוון ההררית והפראית תזכו לחוות אטרקציות רבות 
לקהילה  שגם  כמובן  המשפחה.  לכל  המתאימות 
היהודית חלק נרחב בצפון יוון, ובין הטיולים מומלץ 
כאן  שחיו  המיוחדות  הקהילות  סיפורי  את  להכיר 

בעיקר בחלק היהודי עתיר המורשת של סלוניקי. 
המתאפיין  מקום  לחלקידיקי,  גם  להגיע  ניתן 
מגיעים  אליהם  יוקרה  ומלונות  ענקיים  בריזורטים 
עשירי העולם בכל ימות השנה. בחבל ארץ זו ניחשף 
ביופיים.  מדהימים  ים  חופי  של  קילומטרים  ל-550 
מכל  ימי  ספורט  של  שפע  כמובן  תמצאו  ברובם 
הסוגים, סקי מים, אופנועי ים, בננות, מצנחי רחיפה, 

סירות מרוץ, צלילה ועוד.
ההרשמה  ומהנים,  איכותיים  מטיולים  שתיהנו  וכדי 
לפני מועד  נעשית מבעוד מועד, עד חודש  לטיולים 
הטיסה. כך נוכל להיערך בצורה הטובה ביותר למספר 
ומפוארים  חדישים  ולאוטובוסים  מתאים  מדריכים 

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.

לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 
מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.

הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 
בטלפון: 03-6189999 

www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

למה כולם בוחרים 
שינפלד תיירות?

מאות משפחות כבר נרשמו לחופשת הפסח החלומית עם ”שינפלד תיירות” 
בריזורט המפואר בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי שביוון  תהיו בטוחים 

שעם שינפלד תיירות תרגישו במהלך חופשת החג בני חורין אמיתיים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנפלאות הבריאה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דמות של חמור עשוי עץ שהליצנים  היו נושאים על כתפיהם 
לשעשע  את הקהל. "___ טהורין" (שבת ו ח)

7. פרק עול תורה,בא בטענות כפירה,כפר. "כ"מ  ש___  
המינים תשובתן בצידן" (סנהדרין לח: ) (בלשון יחיד,עבר)

8. וו כפוף,אנקול לחיבור קצוות.  "והבאת את ה___  בללאת" 
(שמות כו יא) (בלשון יחיד)

9. משמיע,מביע.  "כי קמו בי עדי שקר ו____ חמס" (תהלים 
כז יב)

10. פרי התאנה בשלב השני להבשלתו,לאחר שיצא מדרגת 
פגה. "פגה ___"(נידה ה ז) (בהיפוך אותיות)

11. התערבות המתקבלת  לאחר מהילה  של נוזל בנוזל.
13. עד לאין שיעור,הרבה מאוד. "עד בלי ___"  (מלאכי ג י) 

(בהיפוך אותיות)
14. דברי עלבון,דברים קשים שיש בהם לגרום צער. "ב___  

דברים" (בבא מציעא נח: )
17. מפרשיות השבוע.

1. מאוחר,שאחר להבשיל או לבוא. "כי ___  הנה" 
(שמות ט לב) (בלשון רבים,זכר) (בכתיב מלא)

2. מכה,חבלה בגוף.  "נעשה ____    _____ ותחת מעשה
מקשה קרחה" (שבת סב: ) (בלשון יחיד)

3. מקום בשדה או בכרם וכו' שנעקרו גידוליו,מחשוף. 
"ואיזו  היא ____  הכרם?" (כלאים ד א)

4. אפר של שרפה  ששרד  מחמרי שרפה. "אפר ___" (תענית ב א)
5. בקי במהלך הירח וחוקיו,תוכן,רואה בכוכבים.

"שמואל ____" (בבא מציעא פה: )
6. שמתייחסים אליו בסובלנות,שאין פוגעים בו לרעה,

אך גם אין אוהדים אותו ואין עוזרים לו.
12. סימטה,רחוב צר.  "___  המפולש" (שבת קיז. ) 

14. כך או להפך,אחת מן השתים. "____  כנס  ___  פטר" (כתובות 
יג ה)

15. כנוי לזוג ציפורים שהיו מביאים לקרבן. "שאמרה הרי עלי ___  
כשאלד זכר" (קינים ג ו) (בהיפוך אותיות)

16. גל חרבות נצחי.  "____  עולם" (דברים יג יז)

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

אור, חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, גשם, מבול, רוח, 
ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם, סופה

סנותאגיסנאשוסנישא
תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ
אמאשונכהמביאהישסנ

שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

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



בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

02-6482264www.iclimb.co.ilאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!
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בנתיב זההחסדחמישישי
מעמד כדור פעלולים

קוד: 700470

במקום-9990
4990

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

ח'-י"ב בשבט14-18.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

350 גר'
'מעולה'

גרנולה

ח'-י"ב בשבט14-18.1.19

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

טבלאות/שקיות קליק
סוגים שונים

שמפו אל דמע/
שמפו/מרכך/

אל סבון/קמיל בלו
ד"ר פישר

2 ליטר

סוכר בצנצנת
1 ק"ג 
סוגת

מארז במבה שוש/
תפוצ'יפס קידס/צ'יטוס 

10*20 גר'/דוריטוס 10*25 גר'
עלית 

מיקס חטיפי שוקולד
390 גר'

עלית

יין כריזמה
כולל פיקדון

750 מ"ל

שישיית קרלסברגסוכריות זאזא
20-50 יח' 1594865/סטלה 144755

כולל פיקדוןטעמן
6*330 מ"ל

פילה דג סלמון
בלדי

17-18
י"א-י"ב בשבט

. אריזה 
עומדת

. סגירה 
חוזרת

 ק"ג 

 ליטר

2990 10

5990
לק"ג

ליח'

1590199012902990

2 ב-
101890 20

2 ב- 5 ב-

קלפים תרי"ג

שישיית קרלסברג
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