


בס"ד

מסעדת שף!
צלילי האש

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

להזמנות 
ולמשלוחים:

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

 המסעדה מציעה קינוחי הבית, כוסות ובקבוקי יין ובירות, באווירה וברוח היהדות.
הזדרזו והקדימו הזמנת מקומות!

מתחייבים לטעם הטוב ביותר ולשירות המהיר ביותר! 

למשהו  מחכה  ברק  שבני  שנים 
טוב, והנה, קרוב לביתכם, יש מסעדה 

מפוארת ומפנקת בהשגחתו המהודרת של 
הרב לנדא.

בתפריט: צלעות כבש, סטייק אנגוס מיוחד, 
זוגי  קבבוני טלה משובחים, סטייק עצם 
משובח,  פרגיות  סטייק  עגל,  שקדי  מיוחד, 
הבית  מעורב  להיט,  יין  ברוטב  עוף  כבד 

מיוחד, חומוס צלילי האש,

והחשוב  מיוחדים,  גורמה  סלטי 
ביותר: המסעדה היחידה בבני ברק 
בשווארמה  לקוחותיה  את  שמפנקת 
השווארמה  כבש,  שומן  עם  נקבה  הודו 
הכי טעימה, נקודה. והכל מלווה בשירות 

מלצרים חייכנים וזריזים.

בואו ליהנות, לפתוח שולחן ולחוות 
בילוי כייפי כאן ממש צמוד לביתכם!

אצלינו 
אוכלים רק 
על גחלים 

אדומות!

לשבתאוכל מוכןבקרוב!



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

יופלה עם מנגו בתחתית

לעצמך
חדשטעם

לפרגן



ולהישאר בריאלהיות בריא

במאוחדת 
בבני ברק אתם 

תמיד במרכז!

k.meuhedet.co.il
*3833

 בקרוב! 
מרפאת אוסם החדשה

יחס אישי והתאמה 
לאורח החיים

מנהלי קשרי הקהילה 
זמינים עבורכם

המרכז לבריאות האישה 
ולבריאות הילד 

 שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

 מגוון שירותי 
רפואה מקצועיים
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שיפורים ושינויים במערך האוטובוסים בגוש דן
נוסעים יקרים, זה קורה!

יותר קווים לרכבת ולאזורי התעסוקה
יותר אוטובוסים במסלולים ישירים עבור הסטודנטים 

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

החל ב
4.1.19

התחבורה הציבורית 
מתקדמת אליך

רוצים לדעת יותר? נשמח לעזור

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

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



הגעתם לגיל 30?
הכח שלכם בשיאו

זה הזמן לשמור עליו ולהקפיד על אורח חיים בריא המשלב 
פעילות גופנית, תזונה מאוזנת ובדיקות שגרה מצילות חיים.

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 BMI איתור אנמיה

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

״בן 30
 לכח״

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי



כ"ה טבת תעש"ט 2/1/19 בני ברק8 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 על השחיטה: שיעור מקצועי בחולין  
במוצאי שבת האחרון התקיימה הרצאה מקצועית 
בשילוב מצגת מרהיבה בבית כנסת "הראשונים" 
ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, בהשתתפות קהל רב 

על ידי השוחט והמוהל הרב חיים אברהם.
והסברים  תמונות  הוצגו  המשתתפים  לציבור 
השחיטה  סכין  ובדיקות  שחיטות  בהמות,  על 
עופות  שחיטת  על  והסברים  נדירות  תמונות  עם 
ועד  והבדיקה  השחיטה  תהליך  וכל  ובהמות 

לאריזות הבשר והעופות.
של  ב  חלק  כנסת  בבית  יערך  הקרוב  במוצ"ש 
המשך ההרצאה בנושא בבית כנסת "הראשונים" 

בשעה 20:30, הציבור מוזמן.

 הנוסעים הגיעו לאחר כניסת שבת
עם  לירושלים  הגיע  ברק  מבני  שיצא  אוטובוס 
האוטובוס  השבת.  שנכנסה  לאחר  נוסעים   50
יצא בשעה 14:00 מבני ברק לירושלים, בעקבות 
תקלה בצומת מסובים הנהג לא הצליח לסגור את 
תא המטען, ועצר בצידי הכביש. הנוסעים ביקשו 
מתא  הכבודה  את  יעלו  שהם  שיסכים  מהנהג 
המטען אל תוך האוטובוס, וכך הוא יוכל להמשיך 
בנסיעה, אך הוא סירב משום שלדבריו זוהי עבירה 
על החוק וכי הפעולה תסכן רכבים אחרים בכביש. 
אך  חילופי,  אוטובוס  הנוסעים  דרשו  זה  בשלב 
בשעה  בסביבה.  פקקים  בגלל  מלהגיע  בושש  זה 
15:15 הנוסעים איבדו סבלנות, ומעט מהם החלו 
לחזור באמצעות טרמפים לבני ברק; רוב הנוסעים, 
שהיו זקוקים להגיע לירושלים בדחיפות, עשו זאת 
באמצעות מוניות והגיעו לירושלים בשעה 16:30, 
צמוד לשקיעת החמה. יצוין כי נהג האוטובוס היה 
בן מיעוטים, ולכן לא הבין את הדחיפות הקריטית 

של זמני כניסת השבת.

 אסון לפני הברית
שבת  בערב  התמוטט  ברק,  מבני   33 בן  אברך 
לנשום.  התקשה  שלפתע  לאחר  בביתו,  האחרון 
גם  והוא  בתורה  עמלו  שלצד  דניאל,  ר'  האברך, 
עוסק בקירוב רחוקים, היה שרוי בימים האחרונים 
במצב רוח מרומם, לאחר שהתבשר על הולדת בנו 

הבכור.
לביתו  הוזעקו  הפתאומית,  התמוטטותו  בעקבות 
שכלל  ראשוני  טיפול  לו  שהעניקו  הצלה  כוחות 
לבית  פונה  והוא  חיים.  מצילות  הנשמה  פעולות 
החולים איכילוב, ומאז הוא מאושפז במצב קשה, 

כשהוא מורדם ומונשם.
אל  בית  במוסדות  הברית  נערכה  ראשון  ביום 
אביו של התינוק  ברק כאשר  בבני  ברחוב הרצוג 
חייו.  על  נלחם  כשהוא  נמרץ  בטיפול  שוכב 
על  מרובים  שמים  רחמי  לעורר  נקרא  הציבור 
האברך ר' דניאל בן זהבה, לרפואה שלימה בתוך 

שאר חולי ישראל.

עוזי ברק

השבוע התקיים הדינר השנתי של ממלכת 
התורה מוסדות 'כסא רחמים' בראשות הגאון 
רבי מאיר מאזוז, כאשר השנה הוא שובר את 
איש  אלפים  מעשרת  למעלה  השיאים.  כל 
התכנסו בשני ביתנים, הגדולים ביותר במזרח 
שולחנות  סביב  מסוגו  יחיד  לאירוע  התיכון 

ערוכים כיד המלך.
ואישי  רבנים  מאות  השתתפו  באירוע 

ציבור, בין המשתתפים: רבה של ירושלים 
הגרש"מ עמאר, הרה"ר הגר"ד לאו, הגר"א 
מאות  ועוד  שמואלי,  בניהו  הרב  יוסף, 
ערים  רבני  ישיבות,  ראשי  דיינים,  רבנים, 

וראשי כוללים.
האירוע  את  כיבדו  ציבור  אישי  גם 
בנוכחותם, ובהם שר הכלכלה אלי כהן, שר 
ובכיר  לשעבר  השר  כץ,  ישראל  התחבורה 
הליכוד גדעון סער, ח"כ בצלאל סמוטריץ, 
וראשי  ח"כים  אריאל,  אורי  החקלאות  שר 
יחד  ונציגי  רשויות, 

ברחבי הארץ.
נמכרו  האירוע  במהלך 
תפילין  פומבית  במכירה 
הישיבה,  ראש  שהניח 
הסתיימה  המכירה 
 216 של  שיא  בסכום 
האירוע  במהלך   .₪ אלף 
בנין  הקמת  נתרם  גם 
ידי  על  המוסדות  לטובת 
בתוך  כאשר  המשתתפים, 
שלוש שעות הצטבר סכום 

היעד שנקבע מראש.
הגאון רבי מאיר מאזוז, 
של  המרכזי  במשא  בירך 

הערב, את המשתתפים הרבים, ואמר כי מעמד 
כביר זה מלמד סנגוריא על עם ישראל, בורא 
עולם מביט ורואה אלפי אנשים שמוסרים את 
מחזיר  הציבור  התורה.  למען  וזהבם  כספם 
והעמידה  שזכתה  לישיבה  ואהבה  הערכה 
כמו  בישראל.  הוראות  ומורי  רבנים  אלפי 
השבת  לקדושת  בדבריו  הרב  התייחס  כן 
הילדים  את  לשלוח  והחשיבות  הנרמסת, 

לחינוך הכי טוב.
שני  על  ענק  בהגרלת  הסתיים  האירוע 
רכבי שברולט, ועוד פרסים יקרי ערך, כאשר 
מתמיד  יותר  השנה  כי  מציינים  המשתתפים 
היה האירוע מאורגן ומכובד בצורה מדהימה 

ומרשימה.

עוזי ברק

נציג סיעת בני תורה 'ע"ץ' בבני ברק 
יחזקאל שפירא התפטר מתפקידו כחבר 
המועצה לטובת הנציג שאחריו, מיכאל 

אלמליח.
את דבר התפטרותו הפתאומית הציג 
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
האחרונה  המועצה  ישיבת  בסוף 

שהתקיימה השבוע, ביום שני בערב.
בקשה  מכתב  הקריא  העיר  ראש 
והוגש  שפירא  יחזקאל  ע"י  שנכתב 
ודוברה  העירייה  מזכיר  העיר,  לראש 
וליועץ המשפטי של העירייה, בו כתב: 
מהחברות  להתפטר  בזאת  מגיש  "אני 

במועצה ולתיתה לחברי הטוב ממני".
מיכאל  הוא  ברשימה,  אחריו  הבא 
אלמליח, בוגר ישיבת גרודנא באשדוד 

ומעסקני המפלגה בעיר בני ברק.

אלי כהן

המונים מתושבי צפון בני ברק נטלו חלק 
שהוכנס  חדש,  תורה  ספר  הכנסת  בחגיגת 
הגאון  ע"ש  הכנסת  לבית  והדר  פאר  ברוב 
ספר  יעקב קופלוביץ זצ"ל.  אשר  רבי 
יהודה  הרב  הנגיד  ע״י  שנתרם  התורה 
מאירוביץ ממקימי בית הכנסת הוכנס ביום 
שכיהן  זצ"ל,  של הרב  התשיעי  היארצייט 
למעלה מ-35 שנה כרבה של צפון בני ברק 
ושכונת נווה השלושה, והשפיע מעטה של 

קדושה לסביבה כולה.
טעם  בטוב  בסעודת המצוה שנערכה 
באולמי דונולו השתתפו אדמו"רים, רבנים 
ראש  אשר,  יעקב  ח״כ  וכן  ישיבות  וראשי 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ברק  בני  העיר 
שבאו  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש  ומ״מ 
חגה  ביום  החשובה  הקהילה  את  להוקיר 
הנושאים  הכנסת  בית  גבאי  את  ולברך 

בעול קיום מקום התורה והתפילה.
פתח והנחה את האירוע המכובד, התורם 
הרב יהודה מאירוביץ, מוותיקי עסקני בית 
הכנסת, אשר העלה דברים נרגשים לזכרו של 

מייסד בית הכנסת הגרא"י קופלוביץ זצ"ל, 
אשר במאור פנים ובחן מיוחד סלל מסילות 
לאבינו  וקירבם  רבים  יהודים  לליבות 
השמיע  נרגשים  דברי נעילה  שבשמים. 
אשר  בנימין כץ,  הרב שמואל  הקהל  ראש 
אודות  טעם  בטוב  תורני  השמיע משא 

מצוות כתיבת ספר תורה.
סיום המעמד נחשף הציבור למ ־לקראת 

רבה, בה  התרגשות  שעוררה  צגת מיוחדת 
תורה בסעו דברי  זצ"ל נושא  הרב  ־נראה 

כחמש  לפני  מדרשו  לבית  ס"ת  דת הכנסת 
־עשרה שנים. המצגת הופעלה ביוזמתו הב

עסקני  מוותיקי  הרב צבי ביכלר,  רוכה של 
בית הכנסת.

למעלה מעשרת אלפים איש השתתפו בדינר היוקרתי של 'כסא רחמים' • במכירה פומבית נמכרו התפילין 
שהניח הגר"מ מאזוז ב-216 אלף שקל

חבר   - ופתאומי  תמוה  באופן 
פרש  שפירא  יחזקאל  המועצה 

ממועצת עיריית בני ברק

רבבה בהילולה השנתית של כסא רחמים

נציג עץ 
התפטר

ספר תורה חדש ב"קופלוביץ"

 צילומים: עזרא טרבלסי



״בן 40
 לבינה״

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

הגעתם לגיל 40?
אתם כבר מלאי בינה

אתם יודעים שהגיע הזמן לשים לב לבריאות, להיבדק ולהקדים 
רפואה, כדי שתוכלו ליהנות מכל מה שעוד מצפה לכם.

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

לחץ דם שומנים בדם

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם



כ"ה טבת תעש"ט 10102/1/19 בני ברק

יום ייעוץ רפואי חינם מטעם 
ארגון "רפואה שלמה"

אחיו של ח"כ יעקב אשר 
נפטר בפתאומיות

רצון  בשביעות  מסכמים  מרגלית  יוסי  הרב  בראשות  שלמה  רפואה  בארגון 
את יום הייעוץ הרפואי הפתוח שהתקיים במלון אריסטוקרט במגוון תחומים

טרגדיה: בצהרי השבת התמוטט ר' אברהם אשר ז"ל בביתו, מול בני משפחתו 
והוריו, כשהוא בן 56 בלבד בפטירתו

מאת: עוזי ברק

מאות פונים מכל רחבי הארץ קיבלו יעוץ רפואי 
מבכירי הרופאים בישראל ללא כל תמורה לאור 
הייעוץ  ימי  לאחר  התגובות החמות שהתקבלו 
לקיים  הרב  הביקוש  ולאחר  בעבר,  שהתקיימו 

יום יעוץ נוסף.
להנגיש  למטרה  לו  שם  שלמה  רפואה  ארגון 
לכל אדם את הרפואה האיכותית ביותר, לייעץ 
לאורך  וללוותו  הנכונות  ההחלטות  בקבלת  לו 
תוך  עובר  הוא  אותה  פשוטה  הלא  התקופה 
של  הרפואי  החיסיון  על  מיוחד  דגש  שימת 
החולה. וכחלק מהפעילות מתקיימים ימי ייעוץ 

אלו.
בין המומחים נכחו הרופאים המובילים בישראל 
פרופסור  הקהל.  בקבלת  שהשתתפו  בתחומם 
שדרה  לעמוד  היחידה  מנהל  יצחיאק  אייל 
מנהל  להט  גיא  ד"ר  בלינסון.  החולים  בבית 
איכילוב.  החולים  בבית  א'  כירורגית  מחלקה 
הנוירו- המחלקה  מנהל  סגן  זיבלי  ציון  ד"ר 
יצחק  ד"ר  שיבא.  החולים  בבית  כירורגית 
ודרמטולוגיה  העור  לרפואת  מומחה  שלקוביץ 
אסטטית. ד"ר מיכאל אדלמן אורתופד מומחה 
מנהל היחידה להחלפת מפרקים בבית החולים 
וולפסון. ד"ר אורי לינדנר אורולוג מומחה סגן 
החולים  בבית  האורולוגית  המחלקה  מנהל 
קפלן. ד"ר אופיר הנדזל מנהל היחידה לשתלי 
שבלול בבית החולים איכילוב ומומחה לשיקום 

שמיעה.
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 

ציין  זו,  מיוזמה  מקרוב  להתרשם  שהגיע 
בהתפעלות את התועלת הרבה שבהבאת טובי 
הרופאים ליעוץ ללא כל תמורה בתוך העיר בני 
"התושבים  ואמר  התושבים  כלל  לטובת  ברק 
בבני ברק רוצים רפואה מתקדמת ומבינים את 
הטובה  הרפואה  את  לבחור  ויודעים  הצורך 
רפואה  לארגון  בהתרגשות  והודה  ביותר" 
שלמה ולעומד בראשותו הרב יוסי מרגלית על 

יוזמה ברוכה זו.
"חסדי  החסד  עמותת  מנהל  כהן,  יוסף  הרב 
סיפר  הפעילות  את  לראות  שהגיע  נעמי", 
הארגון  של  הרבים  מפעליו  על  למשתתפים 

רפואה שלמה בראשות הרב יוסי מרגלית.
הנהלת בית החולים מדיקל סנטר - מר דני אנגל 
והגברת הגר אנגל מנהלת השיווק אשר הודות 
יום  התקיים  עמם  המקצועי  הפעולה  לשיתוף 
הייעוץ, הביעו התפעלות רבה מהיקף הפעילות 
כך  כל  חלק מעשייה  להיות  גאים  ואמרו שהם 
החולים  לכלל  איכותית  רפואה  לתת  חשובה 

ללא כל תמורה.

מאת: עוזי ברק

קיבל   56 בן  אשר,  אברהם  הרב  בעיר:  טרגדיה 
דום לב התמוטט ונפטר מול בני משפחתו והוריו 
השבת  בצהרי  אירעה  הטרגדיה  פתאומי.  באופן 
ניסנבוים בבני  כאשר אברהם היה בביתו ברחוב 

ברק.
ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד  מתנדב  שבת  כונן 
מחוסר  על  קריאה  "קיבלנו  סיפר:  בנזימן  איציק 
הכרה כשהגענו למקום התחלנו בביצוע פעולות 
החייאה הכוללת מתן שוקיים חשמליים. למרבה 

הצער לאחר ניסיונות רבים נקבע מותו בביתו".
הרב אברהם אשר ז"ל נולד ברמת גן, למד בישיבת 
איתרי ובכולל הוראה גבוה בפתח תקווה, לאחר 

נישואיו התגורר בבני ברק.
הותיר אחריו, הורים מבוגרים הרב אהרון וטובה, 
שני אחים, ח"כ יעקב אשר ועוד אח הרב פנחס, 

אשתו ושלושה ילדים.
ישר  איש  חכם,  תלמיד  היה  ז"ל  אשר  הרב 
שלו  הבולט  ההורים  בכיבוד  ידוע  שהיה  דרך 
בני המשפחה המורחבת,  לכל  ובמסירותו הרבה 
היה ידוע בחיוכו ומאור פניו לכל אדם, אהוב על 
עסק  טוב,  נפטר בשם  הרבים,  וידידיו  מכריו  כל 
לפרנסתו כבנקאי בכיר בבנק ירושלים שנים רבות.
בהשתתפות  הלווייתו  התקיימה  שבת  במוצאי 
קהל רב ממכריו ובני משפחתו והוא נטמן בחלקת 

חרדים בבית העלמין 'סגולה' בפתח תקווה.
את  לנחם  רבים  מנחמים  הגיעו  השבעה  במהלך 
חברי  ערים,  ראשי  בהם  אשר,  יעקב  ח"כ  אחיו 

כנסת, שרים, רבנים וגדולי ישראל.
ת.נ.צ.ב.ה.

פרטים בטלפון:
Ch.dep@biu.ac.il | 077-2753097 | 077-2753098

 B.A. בואי ללמוד לימודי
בפסיכולוגיה

במסלול לנשים בקמפוס 
החרדי בבר-אילן

ימים אחרונים לרישום למכינה
100% מימון לזכאיות

 תואר מבוקש במוסד יוקרתי
 שילוב מושלם בין לימודים לעבודה

 מסלול מיוחד לנשים בקמפוס החרדי  
 קמפוס במרכז הארץ עם גישה נוחה 

    בתחבורה ציבורית וברכב

 B.A. לימודי
בפסיכולוגיה
ההרשמה למכינה נסגרת!



ג׳ל מרוכז בעל טכנולוגיה מיוחדת השומרת על צבעו המקורי של הבגד ומאפשרת לך 
לכבס את כל הבגדים הצבעוניים יחד מבלי להפריד ביניהם.

לכבס בלי להפריד!

אסתר,בני ברק

תמיד הייתי טורחת ומפרידה בין השמלות הורודות 
של הילדות למכנסיים הכהים של הבנים, אבל מאז 

שאני מכבסת עם 'מקסימה מיקס-אנד-ווש' אני כבר 
לא מפרידה צבעים והכביסה הפכה לדבר פשוט וקל!



כ"ה טבת תעש"ט 12122/1/19 בני ברק

כץ: "אין חילולי שבת בבני 
ברק. העובדים גויים"

הסביבה,  להגנת  השר  עם  נפגש  וידר,  יעקב  הליכוד,  מסיעת  המועצה  חבר 
ח"כ זאב אלקין, ושר התחבורה, ח"כ ישראל כץ • השרים הודיעו על שורת 

בשורות לתושבי העיר

המסייעים  מעוף'  'שירותי  את  בעיר  מפעיל  והתעשייה  הכלכלה  משרד 
להתפתחות עסקים קטנים ובינוניים

מאת: עוזי ברק

משרד  בין  נתק  של  ארוכה  תקופה  אחרי 
בהפגנה  ששיאו  ברק,  בני  ועיריית  התחבורה 
חפירות  מול  אחדים  חודשים  לפני  שהתקיימה 
בני  שעיריית  ולאחר  ברק,  בבני  הקלה  הרכבת 
משרד  מול  שניהלה  בהליכים  הפסידה  ברק 
השבוע  בסוף  נפגש  המשפט,  בבית  התחבורה 
יעקב  מקורבו  עם  כץ,  ישראל  התחבורה,  שר 
וידר, יו"ר סיעת הליכוד במועצת העיר בני ברק.

בקשת  את  לשר  העביר  וידר 
תוואי  לשינוי  ברק  בני  תושבי 
המתוכננת  התחתית  הרכבת 
בגוש דן, בנוסף לרכבת הקלה, 
ברק  בבני  תעבור  היא  כך שגם 
התנועה  עומסי  את  ותפחית 

בעיר, והשר קיבל את הבקשה.
בהמשך הפגישה שבר השר את 
מול  עצמו  על  שגזר  השתיקה 
בטענה  והמחאות  ההפגנות 
לחילולי שבת בעבודות הרכבת 

כי  והצהיר  ברק,  בבני 
צורך  כל  בהן  היה  לא 
מכיוון ש"אין ולא יהיו 
בבניית  שבת  חילולי 
ומתבצעות  הרכבות 
עבודות  רק  בשבת 
למניעת  קרקעיות  תת 
שהן  תשתיות  קריסת 
על  זה  וגם  נפש  פיקוח 

ידי עובדים שאינם יהודים בלבד".
כי  נמסר  הפגישה  בסיום  שפורסמה  בהודעה 
"וידר העלה בפני השר שורת נושאים הנוגעים 
השר  את  שיתף  "וידר  וכי  החרדי",  לציבור 
ברק  בבני  החמורה  התחבורתית  במצוקה 
הציבורית,  התחבורה  מערכת  בשדרוג  והצורך 
תחבורה  שירות,  מוניות  נת"צים,  סלילת 

שיתופית ועוד ועוד".
זאב  ח"כ  הסביבה,  לאיכות  השר  גם  בנוסף, 
שבסופו  בעיר  מיוחד  לביקור  הגיע  אלקין, 
שם  וידר,  של  בלשכתו  התארח 
באופן  יעמיד  משרדו  כי  הכריז 
לקידום  נכבד  תקציב  מיידי 
הספר  בבתי  הסביבתי  החינוך 
כזכור,  ברק.  בבני  הילדים  ובגני 
וידר  הציג  הבחירות  במערכת 
שבבסיסה  לעיר  ניקיון  תכנית 
על  לשמירה  חינוכי  מערך 
המקור  הושג  וכעת  הניקיון, 

התקציבי לכך.
סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
העיר,  במועצת  הליכוד 
"אני  בתגובה:  מסר 
מאמין שאחרי הבחירות 
מה  את  לקיים  צריך 
שהובטח לפני הבחירות, 
הבחירות  מצע  ולכן 
תכנית  הוא  שפרסמתי 

העבודה שלי עכשיו".

מעוף - סיוע ליזמים 
ואנשי עסקים

מאת: עוזי ברק

למינוף  חדשים  מקצועיים  כלים  של  שורה 
וענק  העסק  ורווחיות  העסקית  הפעילות 
מגוון  באמצעות  ברק,  בבני  קיימים  לעסקים 
על  נתונים  בעקבות  וזאת  מעוף",  "שירותי 
סוכם  אלו-כך  עסקים  לקידום  בסיוע  הצורך 
בפגישה שערך מר תומר לשם-מנהל מעוף בני 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  בלשכתו  ברק 
ראש העיר, לגיבוש דרכים וכלים במגוון רחב 

של תחומים.
משרד  פעילות  במסגרת 
לעידוד  והתעשייה  הכלכלה 
הקטנים  העסקים  ולקידום 
הסוכנות  מפעילה  והבינוניים 
לעסקים קטנים בינוניים מערך 
שירותי סיוע במגוון אמצעים 
לצרכי  הקשורים  ותחומים 
השירותים  מטרת  העסק. 
ועסקים  ליזמים  לסייע  הינה 
הקמת  שלבי  את  לצלוח 
העסק, לצמוח מבחינת היקף 
העובדים  ומספר  המכירות 

והתייעלותם  ביצועיהם  שיפור  לידי  ולהביא 
ניתנים  רווחיותם.  שירותי הסיוע  תוך הגדלת 
 40 פני  על  הפרוס   - המעוף  מערך  ידי  על 
סניפים בארץ בעלויות מסובסדות, כאשר סניף 
והמוביל  המרכזי  הסניף  את  מהווה  ברק  בני 

במתן שירותים למגזר החרדי.
 ,BDO שירותי מעוף בני ברק מופעלים על ידי
פירמת רואי החשבון והייעוץ מהגדולות בארץ, 
שרק  ליזם  סיוע  שירותים:  מגוון  וכוללים 

העסק,  להקמת  הראשונים  צעדיו  את  מתחיל 
ניהול  כלי  ורכישת  עסקית  כדאיות  בדיקות 
ופיננסיים.  מכירות  שיווק  כגון  מגוונים  עסקי 
מול  הינה  מעוף  של  הפעילות  ליבת  בנוסף 
שמחזור  ובינוניים  קטנים  זעירים,  עסקים 
בשנה   ₪ מיליון   100 עד  שלהם  המכירות 
חברות  עובדים.   100 עד  בעלות  חברות  או 
שירותי  מקבלות  העיר  ברחבי  רבות  ועמותות 
עובדים,  ניהול  בנושאים,  והדרכות  ייעוץ 
ליין/אוף  )און  שיווק  פיננסיים  עבודה,  נהלי 
ליין( ומכירות בעלויות מסובסדות ע"י משרד 

הכלכלה.
כלי סיוע נוסף של "מעוף" הוא 
והלוואת  מימון  בקבלת  סיוע 
מאוד  נוחים  בתנאים  לעסק 
וקרנות  מדינה  בערבות  מקרנות 
נוספות. קבלת הלוואה מתאימה 
בתנאים נוחים הוא בסיס ראשון 
ולשגשוג  להצלחה  במעלה 
העסק, אך קבלת הלוואה עסקית 
ולצורך  וקל,  פשוט  דבר  אינה 
של  המקצועי  הצוות  מסייע  זה 
אלו  הלוואת  בקבלת  מעוף 
קיימת  עסקים  לבעלי  כאשר  מעולים,  בתנאים 

האפשרות לקבלת הלוואות משמעותיות.
ציין  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
מעוף  בין  ההדוק  הפעולה  שיתוף  את  לשבח 
בעירייה  השונים  הגורמים  לבין  ברק  בני 
בסיוע לשגשוג היזמים, עסקים ועמותות בעיר 
העסקים  של  המקצועיות  היכולות  ובשיפור 

תוך שמירה על רוח ההלכה.

ראש העיר בפגישה לקידום הפעילות 
של שירותי מעוף לעסקים בבני ברק 

וידר וכץ בפגישתם

לתאום: 050-8806545
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משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

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

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

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

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

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

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

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!



להצטרפות: 1-700-507-507 | 507* מהנייד

בכפוף לתנאי הסכם השב"ן.

י₪ 
רק דבר 

אחד יקר 
אצלנו...

הבריאות 
שלכם.

לאומית זהב - הביטוח המשלים המשתלם בישראל

מקבלים יותר
 משלמים פחות!

חבילת לידה 
עד 8,000 ₪

בחירת מנתח במגוון בתי חולים פרטיים
אסותא, מעייני הישועה, שערי צדק, הדסה ועוד.

מגוון טיפולים להתפתחות הילד
בפריסה ארצית

החל מילד רביעי
ללא תשלום נוסף

לאומית הקופה 

הצומחת ביותר

במגזר החרדי

לשנת 2018



כ"ה טבת תעש"ט 14142/1/19 בני ברק

מאת: עוזי ברק

בלשכת הבריאות תל אביב נמסר כי התקבל דיווח על תושב בני 
ברק החולה בחצבת, עם מגעים רבים במספר אתרים. החולה 
היה במספר רב של מקומות ביניהם בית חולים מעייני הישועה 

במספר מחלקות, בבתי כנסת מרובים בעיר, ובשתי חתונות.
צוות לשכת הבריאות מטפלים במגעים על פי המקובל הרבה 
מאוד אנשים שהיו בסביבת החולה קיבלו הודעה על כך. לאור 
דוברות המרכז  פרסמה  החולים,  לבית  חולים  כניסת מבקרים 
הרפואי מעיני הישועה - הודעה חשובה במיוחד לציבור, מטעם 
המאושפזים  "המטופלים  רביד:  מוטי  פרופ'  הרפואי  המנהל 
במרכז הרפואי מעיני הישועה נהנים מביקור חולים של קרובי 
משפחה וחברים בשיעורים העולים בהרבה על שיעור ביקורי 

החולים בבתי חולים אחרים.
ועידוד  שמחה  למטופלים  מביאה  חולים  ביקור  "מצוות 
החשים  מבקרים  בה,  וקוץ  אליה  אולם  בהחלמתם.  ומסייעת 
ברע, ובמיוחד כאלה החולים במחלות חורף וכעת גם בחצבת 
רואים עצמם עדיין מחויבים לבקר את קרוביהם ובכך גורמים 
להדבקה של מטופלים, מבוגרים אך במיוחד תינוקות וילדים. 

"בית החולים אינו מבצר, אין לנו דרך ואף איננו רוצים לסגור 

את שערי בית החולים מפני מבקרים. אולם, חובה על הציבור 
להימנע מלבקר קרובים וחברים אם הם עצמם מרגישים חולים. 
נזלת שיעול וחום ובמיוחד מחלת חום ופריחה מכל סוג שהוא 
מחייבת להישאר בבית כדי למנוע הדבקה של אחרים", נמסר.

מאת: עוזי ברק

האחרונה,  התקופה  במהלך 
'השומרים'  במוקד  התקבלו 
אישה  אודות  רבים  דיווחים 
אשר מסתובבת ברחבי בני ברק, 
ומכייסת  בפרט  הבוקר  בשעות 
שמבצעים  מאזרחים  ארנקים 

את קניותיהם בחנויות בעיר.
פעלה  הסדרתית  הגנבת 
כאשר  רבות,  פעמים  בעיר 
הצליחה  מסוימים  במקרים 
כסף  סכומי  עם  ארנקים  לגנוב 
גדולים. מתנדבי הארגון  פעלו 
התקופה  בכל  מעקבים  וביצעו 
להתחקות  במטרה  האחרונה 

אחר הגנבת הסדרתית.
ממושך  מעקב  בתום  הבוקר 
שהחל בבני ברק והסתיים סמוך 
לביה"ח בלינסון בפ"ת, נתפסה 
צוות  לידי  והועברה  החשודה 
החשודה  העירוני.  השיטור 
תובא  לחייה,  ה-50  בשנות 
הארכת  לצורך  המשפט  לבית 

מעצרה.
ב"ב  השומרים  בארגון 
על  ולשמור  להמשיך  נחושים 
של  האישי  הביטחון  תחושת 
בימים  וע"כ  העיר,  תושבי 
את  המתנדבים  מתגברים  אלו 

והממונעים  הרגליים  הסיורים 
ברחבי העיר.

דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
בת  בתושבת  מדובר  נמסר: 
תמשיך  ישראל  "משטרת  ים 
כל  ולחקור  במקצועיות  לפעול 
במשטרה  המתקבלת  תלונה 
האמת  לחקר  להגיע  במטרה 
ולמצות את הדין עם החשודים 
במשטרת ישראל התקבלו בעת 
האחרונה תלונות לפיהם מספר 
ע"פ  ברק.  בבני  כויסו  אנשים 
לעקוב  נהגה  החשודה  החשד 
אחרי המתלוננים ובעת שנכנסו 
וגנבה  אותם  כייסה  עסק,  לבתי 
מזומן  כסף  שהכילו  ארנקיהם 

ומסמכים אישיים.
פתחו  המשטרה  "חוקרי 
התלונות  בעקבות  בחקירה 
חקירה  פעולות  בביצוע  והחלו 
ממצאים  ואיסוף  שונות 
על  למעצרה  אמש  שהובילו 
ברק.  בבני  הרגלי  השיטור  ידי 
לחייה,  ה-50  בשנות  החשודה 
נחקרה בתחנת דן. בתום חקירה 
מגבילים  בתנאים  שוחררה 
לפעול  המשטרה  ובכוונת 

להגשת כתב אישום נגדה".

רביד  מוטי  פרופ'  הישועה  מעיני  החולים  בית  של  הרפואי  המנהל 
בהודעה למבקרים: "מי שלא חש בטוב - יתכבד להישאר בבית, שכן 
אחרת עלולה מצוות 'ביקור חולים' להיות למצווה הבאה בעבירה" 
ובכך  מאושפזים  לבקר  נכנסים  חום  עם  חולים  "אנשים  הסיבה:   •

מסכנים בהידבקות את כל החולים, המבקרים ואנשי הצוות"

"הביקורים מזיקים 
לבריאות החולים"

בית החולים מעיני הישועה

גנבת הארנקים נעצרה
גנבת  נעצרה  ממושך:  מעקב  בתום 
מאזרחים  ארנקים  שכייסה  סדרתית 

בעת קניות בחנויות בעיר

מלגות
לזכאים

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

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

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

הצטרפו לעשרות בוגרים שהשתלבו בשורה הראשונה של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה למסלול גברים ומסלול נשים בב"ב ובירושלים בעיצומה

 |  
N

G

יש הרבה קורסים לעיצוב פנים...

כזה בדיוק - אין.

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!



הרווח כולו
שלכם!

עיתון  בדק ומצא:
במכבי טיפולי השיניים במחירים 

המשתלמים ביותר*

לאומיתמכבימאוחדתכללית
זהבמכבי שלי שיאפלטינום

393322126סתימת אמלגם
594422232סתימה לבנה
8410722134עקירה רגילה

10118222305 עקירת שן בינה
10122822305עקירה כירורגית

טיפול שורש
תעלה אחת

16612822391

טיפול שורש
שלוש תעלות

21219822626

 כתר חרסינה
ממתכת חצי אצילה

954802714.151.180

094.0582חינם אחת לשנהניקוי שיניים

 7.12.18 
שושנה חן ״ממון״   

לחברי ״מכבי שלי״ ברשת מרפאות  ומרפאות בהסכם, בכפוף לתקנון השב״ן ולתקופת ההמתנה.
טיפולי שיניים עד גיל 18 ניתנים חינם במסגרת סל הבריאות.

*המחירים במסלול היקר למבוטחי מכבי זולים בהשוואה למחירים במסלולים היקרים של שאר הקופות
כשמדובר בהשוואת מחירי בסיס. ההשוואה נעשתה בסיוע חברת ״מידרג״.

מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי



כ"ה טבת תעש"ט 16162/1/19 בני ברק

דו"חות לרוכבי אופניים
השיטור העירוני נגד רוכבי אופנים חשמליים שרוכבים באופן בלתי חוקי 
או שמבצעים בריונות תנועתית • ראש העיר: "ישנם רוכבי אופניים רבים 
שעושים בכבישים ובמדרכות כבשלהם וישנם אנשים שנגרמו להם נזקים 

קשים מאוד במקומות שונים בארץ"

היום  לסדר  הצעה  הגישו  והליכוד  התורה  דגל  ש"ס,  נציגי 
בישיבת המועצה בבני ברק על מתן הנחה בארנונה לחיילים 

במילואים בסך 5%

מאת: עוזי ברק

השיטור  באמצעות  פועלת  ברק  בני  עיריית 
על  הרכיבה  כנגד  נרחב,  בהיקף  העירוני, 
ושבמקומות  לחוק,  בניגוד  חשמליים  אופניים 
שונים בארץ נגרמו על ידם פגיעות בהולכי רגל 
באחרונה  נרשמו  זו  ובמסגרת  אחרים,  ונזקים 
דו"חות תנועה רבים לאופניים חשמליים ברחבי 
בלתי  רכיבה  כנגד  תנועה  מבצעי  ונערכו  העיר 

חוקית ובריונות תנועתית.
ציין  העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
בהתייחסו למבצעי האכיפה, שלא יתכן שאדם 
הולך על מדרכה, או נהג רכב שיסתכנו מאופניים 
חשמליים, ולצערנו, כיום, ישנם רוכבי אופניים 
כבשלהם  ובמדרכות  בכבישים  שעושים  רבים 
נזקים קשים מאוד  וישנם אנשים שנגרמו להם 
במקומות שונים בארץ, ואף למקרי מוות ר"ל. 
ראש העיר הדגיש כי העירייה מחזקת את ידיו 
של מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה ופיקוח 
של העירייה על הפעילות המעולה והמאומצת 
דוד  הרב  של  ובהכוונתו  העירוני  השיטור  של 
פינקל, רמ"ט רה"ע, ואין ספק כי הסמכתם של 
לשוטרים  בנוסף  העירוני,  בשיטור  הפקחים 
במסגרת זו שיש בידיהם סמכות ארצית בתחום, 
הגבירה את האכיפה לצמצום מירבי של תאונות 
לחוקי  בניגוד  חשמליים,  אופניים  מרכיבת 

התעבורה.
בין התקנות שנאכפות ע"י הפקחים הן-הרכיבה 
מותרת רק מעל גיל 16, אין להרכיב חברים, אין 
להשתמש  אין  הרכיבה,  בזמן  אוזניות  להרכיב 
על  לנסוע  אין  הרכיבה,  בזמן  נייד  בטלפון 
המדרכה ולסכן הולכי רגל, אין להכניס אופניים 

מירבית  מהירות  ציבוריות,  לגינות  חשמליים 
רכיבה  בכל  קסדה  חבישת  חובת  קמ"ש,   -25
ותאורה באופניים בשעת החשיכה, ורכיבה רק 

בצידו הימני של הכביש עם כיוון התנועה.
לאכיפת  בכנסת  שאושרו  סמכויות  במסגרת 
עירוניים,  פקחים  בידי  גם  התנועה,  עבירות 
ההתנהגות  הפסקת  על  להורות  הפקחים  יוכלו 
ידיעות  הזדהות,  לדרוש  סמכות  האסורה, 
ומסמכים, הוצאת האוויר והשסתומים מצמיגי 
הרכב, מתן קנסות, עיכוב אדם שסירב להיענות 
לדרישת פקח ויש חשש להימלטותו עד לבואו 
של שוטר, רישום פרטי קטין שרכב על אופניים 
מתחת לגיל 16, יידוע ההורים, תשלום קנס ע"י 
נהיגה  של  במקרה  האופניים  והחרמת  ההורים 

פרועה ומסוכנת.
לפיו  דו"ח,  המדינה  מבקר  פרסם  מכבר  לא 
מספר האופניים והקורקינטים החשמליים עולה 
על  עומד  הוא  וכיום  מידי שנה,  ברחבי הארץ, 
למעלה מ-200,000 כלים מסוגים אלו, ומספר 
הנפגעים בתאונות אלו עלה גם הוא ר"ל, בשנים 
הגברת  את  מחייבים  אלו  ומצבים  האחרונות, 
האכיפה ע"י השוטרים והפקחים העירוניים וגם 
את הרחבת תכניות ההדרכה לבטיחות בדרכים 
לצורך  החינוך.  במוסדות  התלמידים  בקרב 
ולפיתוח,  לתשתיות  העירוני  האגף  פועל  זה 
בדרכים  הבטיחות  ומטה  לתחבורה  המחלקה 
בנושא  הן  נרחבים  פרסום  במסעי  שבאגף 
במכלול  והן  חשמליים  אופניים  על  הרכיבה 
ובמדרכות  בכבישים  בדרכים  הזהירות  תחומי 
והגברת המודעות וכללי הבטיחות באספקלריה 

התורנית ובהיבט המקצועי.

אושר: הנחה בארנונה 
לחיילי מילואים

מאת: עוזי ברק

החלטה  העביר  דרעי  אריה  הפנים  שר  כזכור, 
במשרדו כי חיילי מילואים זכאים לקבל הנחות 
בארנונה ולשם כך נדרש אישור מועצת העיר בני 
ברק. הנושא עלה לסדר היום בישיבת המועצה, 
דגל,  מפלגות,  משלושה  נציגים  שלושה  ע"י 

ש"ס והליכוד.
מורגנשטרן  משה  עו"ד  ביקש  הדיונים  במהלך 
בתיאום  ההצעה  את  שהגיש  התורה,  מיהדות 
גדליהו  העיר  ראש  וסגן  הנחות  ועדת  יו"ר  עם 
בן שמעון מש"ס, מראש העיר לדעת מי הגיש 
את הבקשה ראשון בנושא וראש העיר הגיב כי 
לפני  ימים  כמה  ההצעה  את  הגיש  מורגנשטרן 
יעקב וידר מהליכוד. לבסוף כולם הודו לכולם 
מתן  בקבלת  המילואים  לחיילי  לסייע  רצון  על 

הנחה של 5% מהארנונה.
בש"ס ציינו כי תיק ארנונה נמצא בידו של סגן 

ראש העיר בן שמעון שהצליח השבוע לשבור 
את  פעמים  ארבעה  חודשים  בתוך  וכינס  שיא 
לציבור  לעזור  מנת  על  בארנונה  הנחות  וועדת 
ללשכתו  מהציבור  פניות  בעקבות  הרחב. 
בארנונה  הקלות  מספר  לתקן  שמעון,  בן  של 
לטובת תושבי העיר בני ברק  וביניהם גם נושא 
יחד עם עו"ד  משרתי המילואים, עקב כך פנה 
רובינשטיין  העיר  מראש  וביקשו  מורגנשטרן 

להעביר זאת במועצה הקרובה.
הרבנים",  דעת  נגד  ש"זה  וטען  תקף  עץ  נציג 
בתגובה, חבר המועצה בן שמעון סיפר לנוכחים 
כי עלה למעונו של הגר"ש בעדני וקיבל ממנו 
ברכת הדרך למהלך עבור הציבור שזקוק לעזרה 

והנחה.
הוציאו  וידר  יעקב  שבראשות  הליכוד  בסיעת 
שהתקבלה  בהיסטוריה  מדובר  כי  הודעה 
משרתי  להוקרת  החלטה  ב"ב  במועצת 
וזאת בעקבות מהלך שהוביל ראש  המילואים, 
רב-סרן  ברק,  בבני  המילואים  משרתי  פורום 

)במיל.( אודי טנא.
ברק  בני  העיר  "תושבי  כי  אמר  וידר  יעקב 
מעריכים ומוקירים את כלל חיילי וחיילות צה"ל 
העומדים    - ומילואים  קבע  חובה,  בשירות   –
אני  עצומה.  נפש  במסירות  ארצנו,  משמר  על 
מודה לחברי סיעות דגל התורה, אגודת ישראל, 
להעברת  וסייעו  אלינו  שהצטרפו  ויחד,  ש"ס 

ההחלטה ההיסטורית הזו".

בס״ד

ביום רביעי, י׳ בשבט, 16.1.19

נפתחה ההרשמה לשנה״ל תש״פ
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לא ברחוב קפלן, באזור בו ממוקמים הכנסת ובית 
המשפט העליון וגם לא ברחוב בלפור, מקום מגורי 
בישראל  החזק  האזרח  ורעייתו.  הממשלה  ראש 
בפתח שנת 2019, האיש שהמפתחות בידיו, מתמקם 
מדי יום בלב מזרח ירושלים, ברחוב צלאח א-דין. 

מול בניין בית המשפט המחוזי.
את אותה דרך מהמרכז לירושלים, ולא באמצעות 
רכבת ישראל, שעושה היועמ"ש אביחי מנדלבליט, 
שקד.  איילת  המשפטים  שרת  גם  בוקר  מדי  עושה 
בין לשכת היועמ"ש ללשכת שר המשפטים מפריד 
קיר שעוביו ומידת עמידותו, תלויים בטיב היחסים 

שבין האישים המכהנים בשתי המשרות הבכירות.
חיים  של  הקצרה  בתקופתו 
מזוז  מני  ושל  רמון כשר משפטים 
היה  השניים  בין  הקיר  כיועמ"ש, 
על-ידי  שכונה  עד  חדיר,  בלתי 
אחד מיושבי הבניין: 'קיר הברזל'. 
שבהן  והבולטת  אחרות,  בתקופות 
הקודם  היועמ"ש  של  כהונתו  היא 
יעקב  השר  תחת  וינשטיין  יהודה 
לעוברים  היה  דומה  המנוח,  נאמן 
היועמ"ש  שלשכת  במסדרונות 

ולשכת השר הממונה – חד הן. 
הזאת,  הברורה  הדיכוטומיה 
משפטים  ושרי  יועמ"שים  בין 
שמשדרים על אותו גל, לבין כאלה 
בגלגל,  מקלות  לזה  זה  שתוקעים 
קיבלה תפנית מפתיעה בעת כהונת 
תחת  מנדלבליט  המכהן  היועמ"ש 
הצד  מן  שקד.  המשפטים  שרת 
שתמכה  שקד  זו  הייתה  האחד, 
האחרונה,  בישורת  במנדלבליט 
ניתן  ובדיעבד   - מצמץ  כשנתניהו 
להבין מדוע - לעברם של מועמדים 
אפשר  אי  השני,  הצד  מן  אחרים. 
כל  את  מימש  שמנדלבליט  לומר 
בהימנעותו  הן  שקד,  של  מאווייה 
מלהגן אוטומטית על חוקי הבית היהודי והן בהגנה 
שהעניק, רק לאחרונה, לממלאת מקומו דינה זילבר, 

חרף מכתבה הזועם של השרה.
לשכה  לא  וגם  השניים  בין  היה  לא  ברזל  קיר 
פתוחה. נכון יותר לומר שהיה זה קיר גבס אוורירי 
שמאפשר לשני הצדדים להחליף רעיונות ועמדות, 
תוך שמירה על נראות נאותה של הפרדה. הצלחתה 
של שקד במשרד, שבאה לידי ביטוי מרכזי במינוי 
שתי  על  נסמכת  הערכאות,  בכל  שמרנים  שופטים 
לפרטים  ירידתה  מקצועיותה,  היא  האחת  רגליים. 
הקטנים ושליטתה בכל נושא שעלה על סדר היום. 
שבניגוד  והעובדה  כפיה  נקיות  היא  השנייה  הרגל 
הצליח  לא  איש  במשרד,  שכיהנו  קודמים  לשרים 

למצוא רבב בבגדה, וזאת בניגוד לשותפה לתהליך 
מינוי השופטים, עו"ד אפי נווה, שנתפס כמי שעבר 

את הגבול, תרתי משמע.
כמו  בת"א,  מביתה  למשרד  שהגיעה  לשקד 
לא  חופף  קילומטרז'  מפ"ת,  המגיע  למנדלבליט 
גם באוויר. המופעים של השניים  ביבשה אלא  רק 
להצגה  הפכו  המשותפים  המשפטיים  בכנסים 
מזה  זה  נבנו  ומנדלבליט  שקד  בעיר.  טובה  הכי 
הרזומה  את  האחרונות.  השנים  ארבע  במהלך 
לנוכחותו  השאר  בין  חייבת  שקד  שלה,  המשפטי 
של היועמ"ש - שגם בליבה של מחלוקת עזה נמנע 
כישוריה  וטיב  דעתה  שיקול  על  ביקורת  מלמתוח 

להוביל את המשרה המשפטית הבכירה במדינה.
מהיושבים  כמה  הוביל  הזה  המשותף  הרקע  כל 
בבניין ברחוב צלאח א-דין להסיק השבוע כי איילת 
שהבינה  אחרי  ההיפרדות,  למהלך  יצאה  שקד 
שמועד התפוגה של כהונת נתניהו הוא עניין של זמן 
קצר, לפני או תכף ומיד לאחר הבחירות. היועמ"ש 
לשכת  בכירי  מול  המדינה  עדי  הסכמי  על  שחתום 
לא  הצפוי  השימוע  וגם  לאחור,  ייסוג  לא  נתניהו, 
ימנע ממנו להגיש כתב אישום בעבירת השוחד כבר 
בשנה הקרובה. תגובתו של נתניהו שהתריע, והפעם 
כתב  הגשת  מפני  שופרו,  באמצעות  ולא  בקולו 
אישום בכפוף לשימוע לפני הבחירות, מעידה שגם 
ביבי מרגיש שהיועמ"ש עוד עשוי להפתיע ולטרוף 

את הקלפים לפני פתיחת הקלפיות. 
שקד  איילת  לנו  סימנה  היהודי  מהבית  בלכתה 
את כתב האישום המתקרב ובא נגד ראש הממשלה 
שברחוב  שבוע,  של  בסיכומו  לומר,  אפוא  וניתן 

צלאח א-דין כבר נפלה ההחלטה.

צל"ש או טר"ש 
שקד  נשאלה  שעשית?"  במהלך  ההיגיון  "מה 
השבוע על ידי מכר גלוי ראש תל אביבי, מצביע יש 
עתיד פוטנציאלי, והשיבה: "נפרדתי כדי שגם אתה 

תוכל להצביע עבורי". 
שהלך  עוז  עמוס  הסופר  של  האחרון  ספרו  שם 
יכול  לקנאים,  שלום  לעולמו,  האחרון  בשישי 
לשמש גם ככותרת למהלך המפתיע של בנט ושקד. 
יוסי פריצקי  גם הפלטפורמה שבחרו, מפלגתו של 
הפרק  כולל  שהיא,  כמות  להישאר  יכולה  'צל"ש', 
קריאת  מהמדינה.  הדת  בהפרדת  העוסק  במצע 
רבני  מעורבות  נגד  מסביבתם  שיצאה  התיגר 
הציונות הדתית בענייני המפלגה – חזקה יותר מכל 
הרבנים  התערבות  בגנות  חילוני  ח"כ  של  אמירה 

בפוליטיקה.
דרכם  מראשית  השניים  מהלכי  אחר  שעוקב  מי 
סטארט- כמו  מגמה.  של  סוג  מזהה   - המשותפת 

אפיסט שחותר לאקזיט – בנט לא מהסס להתקדם 
הבית  דלת  את  לאחור.  להביט  בלי  הבא  היעד  אל 
שנפתחה בפניו לפני חמש שנים הוא עזב בטריקה 
כמו  בחירות,  במימון  עתק  חובות  מחליף  כשהוא 
באקזיט מחושב במיוחד של יזם שזוכה בכל הקופה 
ומותיר את הפועלים השחורים עם החובות לספקים.

לא   - לי  לקחו  לי,  שתו  לי,  אכלו  של  תירוצים 
שהדיר  בכך  אשם  נתניהו  הסדרתי  החשוד  חסרים. 
לעשות  להם  שאפשר  למרות  ושקד,  בנט  את 
טעה  גם  הממשלה  ראש  כבבלפורו.  במשרדיהם 
תיק  את  המתמטיקה  שר  בידי  הפקיד  כשלא 
הביטחון, על אף שבנט לא חדל מלעלוב בנתניהו, 
בקבינט ובממשלה – ומשם לתקשורת הייתה הדרך 
שח"כ  אף  על   – לו  נמאס  מהסמוטריצ'ים  קצרה. 
בצלאל סמוטריץ' נזהר מלומר עליו מילה רעה גם 
אחרי שהפנה את גבו למפלגה, במה שהולך ומסתמן 
עליו  שהופעלו  המנופים  עמדות.  תיאום  של  כסוג 
באמצעות הרבנים היו לו לזרא - למרות שישב עם 
דרוקמן שש שעות בטרם הכריז על פרישה. אחרי 
מתברר  האוויר,  לחלל  מופרחים  התירוצים  שכל 
זה  הוכנה  החדשה  המפלגה  שפלטפורמת  לפתע 
האיש  על  מדובנא  המגיד  של  במשל  כמו  מכבר, 

שירה את החץ ואחר כך סימן את המטרה.
דומה  תהליך  שעברו  החרדים  הכנסת  חברי 
על  ראשון  מכלי  להעיד  יכולים   – שנים  שש  לפני 
החוויה. מאחורי התירוצים של בנט מסתתרת תמיד 
והדיר  ללפיד  חבר  כשבנט  מראש.  שסומנה  מטרה 
את החרדים מהממשלה, היו בפיו ק"ן טעמים כדי 
להיטהר. הוא הסביר שאלה החרדים שניסו לחבור 
הממשלה  ראש  בכלל  שזהו  גבו,  מאחורי  לנתניהו 
התחינות,  הועילו  לא  מהמחנה.  להוצאתו  שפעל 

שלום לקנאים 

בנט הוא הנמשל של 
משל המגיד מדובנא 
על האיש שירה את 
החץ ואחר כך סימן 
את המטרה. חברי 
הכנסת החרדים 
שעברו תהליך דומה 
לפני שש שנים – 
יכולים להעיד מכלי 
ראשון על החוויה

היכן ישנם 
עוד אנשים. 
הרב שלום 
כהנוביץ' 
זצ"ל

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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שהופעלו  והמנופים  בישיבות  הסיורים  הפניות, 
לכבוש  מטרה  חדור  היה  בנט  הרבנים.  באמצעות 
ולא  לפיד  של  כתאומו  הישראלית  הפוליטיקה  את 
כשותפו של גפני, ולא נמצא הרב, העסקן או הח"כ, 

שימנעו בעדו מלממש את זממו.
הוא  הנוכחית  שבקדנציה  לזכותו  לומר  חייבים 
טוב  וקשר  חיבור  על  לשמור  בעקביות  התמיד 
שתועלת  חבירה  זו  הייתה  החרדים.  השותפים  עם 
הקדנציה  באמצע  עמו  כשישבנו  בצידה.  עתידית 
את  לבנות  כדי  הכל  יעשה  שנתניהו  העריך  הוא 
ממשלתו הבאה בלעדיו, והחרדים בראשות ליצמן, 
כידידיו החדשים, היו אמורים לספק לו ברית הגנה. 
יכול  ישי  אלי  רק  שלא  דומה  הזאת  מהבחינה 
אחרי   - האחרון  השבוע  ממהלכי  מרוצה  לחוש 
שרואה  מי  של  בפוזיציה  למחוזר.  ממחזר  שהפך 
בנט  נפתלי  הבא,  בשלב  נתניהו  של  כיורשו  עצמו 
לא יוכל להרשות לעצמו להתנתק שנית מהחרדים – 
שהם חלק מרכזי מהפאזל של הגוש. בקונסטלציה 
שנוצרה, סביר להניח שהחרדים יוכלו גם בקדנציה 
עבורם  שתעשה  הטייס'  'אשת  על  לסמוך  הקרובה 

את העבודה. 

ראשו מגיע השמימה
המועמדים  רשימת  של  הראשונה  מהרביעייה 
בשנת  לבחירות  שרצה  התורה  דגל  תנועת  של 
תשמ"ט, נותר השבוע רק אחד, ח"כ הרב משה גפני 
יבדלט"א. ראשון ההולכים היה הרב אברהם רביץ 
האחרון  ובמוצ"ש  ברילנט  חיים  הרב  אחריו  ז"ל, 
הסתלק לבית עולמו הגאון רבי שלום כהנוביץ', 'רב 
עולה  מקים  כל,  בפי  באהבה  שכונה  כפי  שולעם' 
של תורה ברחובות ואיש צדקה וחסד. כאיש אמונם 
זצוק"ל  הסטייפלר  ומרן  שך  הגראמ"מ  מרן  של 
גם בפריפריה החרדית, מחוץ  היה מוכר  שפרצופו 
בשעתו  הוצב  הוא  וירושלים,  ברק  בני  לגבולות 
הראשונה,  התורה  דגל  ברשימת  הרביעי  במקום 

כסוג של אמירה תורנית-ערכית. 
היכן ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא. בלכתם 
אותם  של  חסרונם  יותר  עוד  ניכר  עולמם,  לבית 
אך  השמימה  הגיעו  שראשיהם  דגולים  אישים 

רגליהם היו מוצבות ארצה. העובדה שהם וסביבתם 
יוצב כמועמדים לכנסת  לא ראו פסול בכך ששמם 
הדרך  כברת  על  מלמדת   – פוליטית  רשימה  של 
ההם  מהימים  חרדית  הפנים  הפוליטיקה  שעשתה 

לזמן הזה. 
כוללת  ואינה  כמעט  החדשה  החרדית  העסקונה 
רבני ערים, ראשי ישיבות, מרצים מוערכים וראשי 
כוללים המקימים עולה של תורה – שנמנו על דור 
בשנות  וש"ס  התורה  דגל  של  הפוליטי  המייסדים 
את  ראינו  התורה  בדגל  אם  והתשעים.  השמונים 
שבשנותיה  הרי  לעיל,  המוזכרים  הפנים  נשואי 
הכנסת  ספסלי  על  ישבו  ש"ס  של  הראשונות 
יהודים נשואי פנים החובשים את ספסלי  מטעמה, 
הרב  והגאון  עזרן  יוסף  הרב  כהגאון  המדרש  בית 
יעקב יוסף זצ"ל והגאון הרב יצחק פרץ יבדלט"א. 
גם באגודת ישראל שראש הרשימה מטעמה בכנסת 
חתנו  לוין,  מאיר  איצ'ה  רבי  הגאון  היה  הראשונה 
ההיררכיה  נשמרה  זצ"ל,  אמת  האמרי  מרן  של 
עד לשנות התשעים, כשדמויות  התורנית-פוליטית 
תורניות כמו הרב משה זאב פלדמן שוגרו מטעמה 

לכנסת מבלי שהורמה אף גבה.
אותן  בין  ההבדלים  את  לזהות  כואב  וגם  קל 
לדמות  הוד  ונשואות  אציליות  תורניות  דמויות 
של  החרדים  העסקנים  ימינו.  של  השגרתי  העסקן 
לא.  ותו  הפוליטיות  בתחבולותיהם  ניכרים  היום, 
החבורה  על  רעה  מילה  לומר  אפשר  שאי  נכון  אז 
של  והתושייה  המרץ  מלאת  והמוצלחת,  הצעירה 
תורה  של  האופי  שתכונת  דומה  אך  התורה,  דגל 
אינה חלק מהדי. ועסקנות על שולחן אחד – כבר 

אן.איי. של העסקונה החרדית החדשה. 
השינוי שעברה דגל התורה לא בא לידי ביטוי רק 
בזהות הדמויות העומדות בראשה, אלא גם בגודלה 
תשמ"ט  בשנת  מייצגת.  שהתנועה  הקהילה  של 
המקום הרביעי ברשימה היה לשם ולתפארת בלבד. 
כשהרב כהנוביץ' שהיה אז בשיא עשייתו התורנית 
ביקש ממרן הגראמ"מ שך זצ"ל לשחרר אותו מעול 
המועמדות – השיב לו ראש הישיבה כשבת צחוק 

על פניו: "אל תדאג, אני מבטיח לך שלא תיכנס".
גם  הזדקן  שלא  שחבורה  הצעיר  גפני,  משה 
השני  במקום  הוצב  עשורים,  כשלושה  בחלוף 
שנחשב  במה  חוזרות  בחירות  אחרי  לכנסת  ונכנס 

את  לאחרונה  שהזכיר  מי  כבירה.  להצלחה  אז 
הימים ההם היה דווקא ח"כ יעקב ליצמן, "היינו אז 
חמישה מול שניים", הוא התרפק על העבר וגם על 
העתיד, "גם אם כיום יש תוצאות אחרות בירושלים 
– ההיסטוריה מלמדת שהתמונה יכולה להתהפך".

אם דגל של אותם ימים נלחמה בשיניה על המנדט 
השני, הרי שכיום, כמעט ברור שבקונסטלציה של 
ריצה נפרדת היא תכניס את המנדט הרביעי. ולמרות 

בדגל  שגם  דומה   – האופטימיות 
להעמיד  ששים  לא  באגודה  וגם 
התעוזה  עודף  את  למבחן.  עצמם 
מהבית  לחבריהם  מותירים  הם 

היהודי. 
שתיקה  על  ששומר  ליצמן 
הבחירות  ממוצאי  מכוונת 
המו"מ  את  כיום  מנהל  לרשויות, 
מאיר  כאשר  התורה,  דגל  מול 
ומעניק  מתערב  לא  מצדו  פרוש 
הגיבוי, באותה  לליצמן את מלוא 
מצדו  שליצמן  ודבקות  עוצמה 
במרוץ  דייטש  ליוסי  העניק 

לראשות עיריית ירושלים. 
גובר  בדגל  והן  באגודה  הן 
כאשר  במשותף,  לרוץ  הרצון 
חמישים- של  ההוגנת  הנוסחה 

כקו  עתה  לעת  נשמעת  חמישים 
נוסחאות  למדי.  מוסכם  סיום 
ויהיו  ייזנחו  השישים-ארבעים 
רלוונטיות בעיקר למבנה היחסים 
תופתעו  נא  ואל  האגודאי,  הפנים 
כמה  על  גם  תוחל  הנוסחה  אם 
את  שמילאו  הכנסת  מחברי 

מכסתם בכנסת ישראל.
הדתית-לאומית  הציונות  שבו  בשבוע  דווקא 
אחרי  טובה,  מילה  לומר  צריך  עבר,  לכל  מתפזרת 
חברי  על  נוקבת  ביקורת  כאן,  גם  נמתחה,  שבעבר 
שעברנו  מה  כל  חרף  אם  ומדגל.  מאגודה  הכנסת 
בבחירות לרשויות, הם ייוועדו וילכו יחדיו – יוכלו 
החרדי  למצביע  מבט  להישיר  החרדים  הח"כים 
ולבקש את אמונו. האחריות מחייבת – קודם כל את 

הנבחרים. אחר כך את הבוחרים. 

שלום לקנאים 

דווקא בלכתם ניכר 
חסרונם של אותם 
אישים שראשיהם 

הגיעו השמימה אך 
רגליהם היו מוצבות 
ארצה. קל וגם כואב 

לזהות את ההבדלים בין 
אותן דמויות תורניות 

אציליות לדמות העסקן 
השגרתי של ימינו

הראשונים שזיהו, הראשונים שנפגעו. בנט וגפני אצל מרן הגר"ח קנייבסקי
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מאת: ישראל פריי

במשרד פרסום חרדי מוכר, החלה גרפיקאית חרוצה את עבודתה 
קלה  הייתה  שלה  הראשונה  המשימה  בבוקר.   8:00 בשעה 
אבל  רבות.  מני  אחת  זניחה,  בחירות  מודעת  לעצב  ופשוטה: 
בשעה  הסתיים  שעתיים,  היותר  לכל  לקחת  היה  שאמור  מה 
1:00 בלילה. "תגדילי את התמונה שלו", "בעצם דווקא הח"כ 
השני צריך לבלוט", "צד ימין פחות מחמיא", אלה היו רק חלק 
היגוי  צוותי  הסברה,  אנשי  סוללת  דרך  שהועברו  מההוראות 
כבו,  שהאורות  לפני  רגע  לבסוף,  פנכה.  ומסבירנים-מלחכי 

הושגה פשרה והמודעה אושרה לשביעות רצון כל הצדדים.
לא הרחק משם, במחסן רחב ידיים, ריח דפוס טרי התנשא מעל 
הושקעו  שקלים  אלפי  עשרות  חדשים.  בחירות  עיתוני  ערימות 
בדרך  שעמד  עיתון  של  ובדפוס  בעיצוב  ובתוכן,  בכתיבה 
פסקה  גילה  התורה'  'יהדות  מפלגי  אחד  שאז,  אלא  לחלוקה. 
מסוימת שעסקה בנושאי גיוס, שלא עלו בקנה אחד עם השקפתו. 

העיתונים נגנזו, עשרות שעות עבודה והון עתק ירדו לטמיון.
מקמפיין  קטן  חלק  רק  מספרים  הנ"ל,  המציאותיים  התיאורים 
מיליוני  לכנסת.  הבחירות  לקראת  התורה'  'יהדות  של  ההסברה 
שקלים מוזרמים לטובת שכנוע, הסברה והנעת מצביעים לפעולה, 
מצד  רבות.  ידיים  ועובר  האחרונה  בדקה  נשלף  שלרוב  קמפיין 
יישבעו בכל הקדוש  והגורמים הרשמיים  אחד, מנהלי הקמפיין 
קלה  היכרות  מאידך,  מקצועיים,  נטו  הם  שהשיקולים  והיקר 
לחצים  וועדות,  בוחשים,  של  ארוכה  שדרה  מגלה  השטח  עם 

ואילוצים.

מלחמת המשרדים
הימים שלהי חודש טבת תשע"ג, בדיוק לפני 
 - גורליות  לבחירות  מחודש  פחות  שנים.   5
עתיד'  'יש  מפלגת  לראשונה  התמודדה  בהן 
העלתה  לא  החרדית-אשכנזית  והמפלגה   -
ולו מודעה בודדה. בין 'דגל התורה' ל'אגודת 
המשרד  זהות  על  עיקש  קרב  ניטש  ישראל' 
משרדים   3 מתוך  ההסברה,  בתקציב  שיזכה 
פוטנציאל',  'בולטון  מועמדות:  שהגישו 
בשלב  אפקטיביות'.  ו'תוצאות  'בראשית' 
משרד  אם  כי  הסיעות  אחת  איימה  מסוים, 
יזכה – מצדם  הפרסום של אנשי שלומם לא 
אחד  הסברה.  פעילות  שום  תהיה  שלא 
ממנהלי המשרדים טען כי המכרז אליו ניגש 
היה   – החומרים  בהכנת  גדולה  השקעה  עם 
ואף שקל להזמין את המפלגות  מכור מראש 

לדין תורה.
לרחובות,  גם  הגיע  הפוליטיקאים  בין  הקרב 
חרדיות  בשכונות  התנוססו  ענק  כששלטי 
ומעליהם  החרדיים  הח"כים  של  תמונות  עם 
בתחתית  "מתקוטטים".  בענק:  נכתב 

המודעה נכתב: "אם לא הייתם מתקוטטים, שלט זה היה מודעת 
בחירות..."

מ'תוצאות  איצקוביץ  שעיה  עלה  דרמטי,  בצעד  לבסוף, 
אפקטיביות' למרן הגראי"ל שטיינמן, 
כך  השלום.  למען  לוותר  לו  שהורה 
נסללה הדרך לשני המשרדים האחרים, 
הפרסום  עוגת  את  ביניהם  שחלקו 
וכך,  הכללי,  ולמגזר  החרדי  לציבור 
החל  הבחירות,  לפני  בלבד  יום   25
בבחירות  להתניע.  ההסברה  מסע 
חלק  נרתעו   ,2015 בשנת  שלאחריהן 
הצעה  להגיש  הפרסום  ממשרדי 
דבר  של  ובסופו  העבר  לקחי  לאור 
בהליך בזק, זכו איצקוביץ ו'בראשית' 
ניהל  איצקוביץ  בפועל  אך  בקמפיין, 

לבדו את כל המערכה.

די לקמפיין 'גיוועלד'
קמפיין  על  כשמדברים  אבל 
תשיק  התורה'  'יהדות  אותו  בחירות 
דרכי  רק  לא   ,2019 בחירות  לקראת 
גם  אלא  להיבחן  יצטרכו  העבודה 
הסלוגנים  השפה,  הפרסום,  שיטות 
סיסמאות  אותן  האם  והפלטפורמות. 
עובדות?  עדיין  המסורתיות  'גיוועלד' 
כמה משאבים צריך להפנות לערוצים 
בכלל  טעם  יש  האם  הדיגיטליים? 

לפנות לציבור החילוני?
לדורות",  בחירה  או  לדורות  "בכייה 
"כולנו חרדים" ו"האחריות מחייבת", 
את  שליוו  מרכזיים  סלוגנים  היו 
"בסוף  האחרונות.  הבחירות  מערכות 
בסוף, רוב הקמפיין שלנו צריך להגיע 
החרדי",  לציבור  פנימה,  הביתה 
מסביר גורם במפלגה המעדיף בעילום 
שמו. "זה אותם מוצרים ואותם מסרים 
אסטרטגיה.  מאותה  כמעט  שנגזרים 
על  ביקורת  תמיד  סופגים  אנחנו 
שהשפה מיושנת ולא עדכנית אבל מה 
לעשות, אנחנו פונים למאגר מצביעים 
טבעי שכל מה שאתה צריך זה להניע 

אותו לפעולה".
אם הייתה פעם אחת שקמפיין ה'גיוועלד' 
בבחירות  שזה  הרי  מוצדק,  יותר  היה 
האחרונות, לאחר ממשלת לפיד. "תראה, 
כי  עצמו  את  הוכיח  שלנו  הקמפיין 
מפניו  שהתריעו  מה  שכל  ראינו  באמת 
מסביר  גרוע",  יותר  ועוד  התממש  אכן 
שהנה,  התרענו  אחד  "מצד  איצקוביץ, 
במקביל  אבל  אמיתי,  שהפחד  הוכח 
שהח"כים  חיוביים  דברים  הרבה  הראינו 

פעלו".
קליגר,  חיים  האסטרטג  הערכת  פי  על 
מצביעי  על  נמנה  החרדי  מהציבור   60%
היתר  כשכל  יורוך',  אשר  ככל  ה'ועשית 
וקהלים  עובדים  חרדים  בין  מתחלק 
לדבר  אסור  "לקמפיין  לדבריו,  נוספים. 
בשתי שפות, בימינו הכל משותף ונחשף 
סוגיית  על  תקיף  טון  תוביל  אם  ברגע, 
הגיוס, למשל, זה יפגע במצביעים היותר 
רכים, החכמה היא ליצור קמפיין שידבר 

אל כל המעגלים".

החילונים לא נוהרים
בניגוד לאשליה שמנסים לפזר, אנשי ההסברה ומשרדי הפרסום 
קלוש   - חילוניים  קהלים  להביא  שהסיכויים  בשקט  מודים 
אנחנו  בונוס,  הוא  חילוני  קול  כל  "מבחינתי,  קיים.  בלתי  עד 
כמה  מניהול  מסקנותיו  איצקוביץ.  אומר  שם",  משקיעים  לא 
)'אגודה'  מכבר  לא  שהסתיימו  המקומיות  בבחירות  קמפיינים 
בצפת, 'דגל' בירושלים, שילוב לא מובן מאליו( הם ש"כל מאמץ 
לסלע  התרסק   – חרדיות  דמויות  או  למפלגות  חילונים  להביא 
המציאות. חילוניים לא מצביעים לחרדי אא"כ מדובר ב'קירוב' 

שם נעשית עבודת עומק להביא אותם".
התורה'.  ב'יהדות  דבר  נפל  האחרונות,  הבחירות  לפני  שבוע 
נפתחו  רשמיים  דפים  תעמולה,  סרטוני  לצוץ  החלו  לראשונה 
דמויות  לראשונה  שימשו  מהחומרים  ובחלק  החברתית,  ברשת 
של משפחה שלמה, אמיתית, הכוללת אבא ואמא, ילדים וילדות. 

ההפקות החדשניות נערכו באולפני 'הידברות'.
ניסיון אמיתי לפתוח ראש, לפנות לציבור רחב, אבל  "היה כאן 
כשאתה בא בשבוע האחרון לקחת קרדיטים, לעשות חינוך שוק, 
באופן  היינו  "אם  המפלגתי.  הגורם  אומר  עובד",  ממש  לא  זה 
סדיר מנגישים את העשייה החברתית שלנו להמונים, מתחזקים 
לנו מה למכור לציבור בדרג  יש  זה היה שונה,  דפי רשת, אולי 
בצורה  אבל  חברתית,  מפלגה  כמונו  מי  נמוך,  סוציו-אקונומי 

הזאת אין סיכוי, יש מחסום בין האהדה לבין ההנעה לפעולה".

מחוץ ל'בייס': העובדים והקירוב
החילונים  לבין  הוודאיים  יורוך'  אשר  ה'ככל  מצביעי  בין 
החרדי- הציבור  על  היא  העיקרית  שהעבודה  נראה  האבודים, 

גדול מאד שהוא אמנם  "יש ציבור  ועל אנשי ה'קירוב'.  מודרני 
בשפה  לפנות  צריך  אליו  עובד,  או  מודרני  אבל  ישיבות  בוגר 
שלו. יש ציבור מסורתי ששולח ילדים לחינוך העצמאי, שם אליו 
צריך לפנות. אנחנו לא עובדים על עיוור, יש הרבה מאד מידעים 
שנאספו במהלך השנים, אנחנו יודעים מי ה'בייס', על מה אפשר 

לעבוד ואת מי צריך להביא", אומר שעיה איצקוביץ.
בהפחדות  פחות  לפנות  שצריך  נראה  החרדי-מודרני  לציבור 
רעיונות  גם  יש  חייו. לחיים קליגר  ויותר בסוגיות המעיקות על 
ספציפיים: "הציבור היותר צעיר רוצה איזושהי בשורה בנושאי 
עם  באחרונה,  להיעשות  התחיל  שכבר  וקידום  דיור,  תעסוקה, 
תיעדוף חרדים במשרות במערכת הציבורית, שפעם חרדים יכלו 
לראות אותה רק מבחוץ. בניתוח רוחבי, בעוד בעבר זוגות צעירים 
היו מתחילים את החיים על מגש של כסף עם סידור מלא, היום 
כלכליות,  מחויבויות  עצמו  על  נושא  חרדי שלא  זוג  אין  כמעט 

הפרסום,  הזמן של משרדי  וזה   2019 בחירות  לקראת  הסברה  בתקציב  התורה'  'יהדות  מיליוני שקלים תשקיע 
יועצים, אנשי הסברה וקמפיינרים להיכנס לפעולה • איך מחולקת העוגה, האם המקצועיות שולטת או הבחישות 
מ'למעלה', איזה שינויים מציעים הפרסומאים להכניס למסרים, היש סיכוי להביא קהל חילוני ומתי יגיע הקץ 

ל'קמפיין הגיוועלד'?

המרוץ לתקציב ההסברה החרדי
פוליטיקה, אגו והרבה כסף: 

 איצקוביץ: 

"הקמפיין שלנו 
הוכיח את עצמו כי 
באמת ראינו שכל 

מה שהתריעו מפניו 
אכן התממש ועוד 
יותר גרוע. כשראו 

שאנחנו עושים את 
העבודה, נתנו לנו יד 

חופשית עם אפס 
התערבות"
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 קליגר: 

"לקמפיין אסור לדבר 
בשתי שפות, בימינו 
הכל משותף ונחשף 
ברגע, אם תוביל טון 

תקיף על סוגיית 
הגיוס, למשל, זה יפגע 
במצביעים היותר רכים"

צריכים אמירה בנושא הזה".
ליועץ התקשורת ירח טוקר, יש כיוון הסברה 
חדש ומפתיע. לדבריו, במקום לטאטא מתחת 
לשטיח את הפילוג הפנים-חרדי שליווה את 
למנף  דווקא  אפשר  המקומיות,  הבחירות 
תפקיד  לשחק  יכול  במגזר  "הקרע  אותו. 
מאוד משמעותי. בסוף בסוף, האזרחים היום 
מאד מעורבים, ערניים ודורשים תשובות. אי 
אפשר להתעלם ורק להגיד 'יש לנו אחריות'. 
ל'ועשית  הציות  את  יש  הכל  מעל  נכון, 
מעורבות  לגרום  כדי  אבל  יורוך',  אשר  ככל 
והזדהות, כדי שאנשים ירגישו שהם מקיימים 
את המצווה בהידור כמו אתרוג, צריך לשתף 
צריכים  אנשים  בשיקולים,  בהתלבטויות, 

להיות מחוברים".
ההתנגדות  בין  האתגר  על  מצביע  טוקר 
החרדית לאינטרנט לבין המעורבות ההולכת 
לגיוס  בקמפיין  היתר  בין  ברשת,  וגדלה 
התחיל  שהאינטרנט  לך  אגיד  "לא  המונים. 
אתמול, אבל זה מאד התרחב אצלנו בשנים 
בבחירות  יתורגם  שזה  ספק  ואין  האחרונות 

הקרובות. זה עולם מאתגר".

אגו, אינטרסים, וכסף לפי דרישה

אחרי שיטוט בעולמות התוכן, חוזרת לטרוד 
והענייניות  המקצועיות  מידת  שלוותינו  את 
המעורבות  לעומת  ההסברה,  קמפיין  של 
הפוליטית והאינטרסנטית. לדברי איצקוביץ, 

לחברות  בחירות  קמפיין  נשווה  "אם 
הח"כים  את  לדמות  אפשר  מסחריות, 
למנכ"לים, את צוות ההסברה למנהלי שיווק, 
ואנחנו המשרד פרסום. מי שמוביל את הקו 
הוא משרד הפרסום. כשראו שאנחנו עושים 
אפס  עם  חופשית  יד  לנו  נתנו  העבודה,  את 
צייתנים,  מאוד  הם  להיפך,  התערבות. 

מתייצבים לצילומים, כל מה שמבקשים".
פרסום  אנשי  עם  לציטוט  שלא  בשיחות 
בהסברה,  המעורבים  מפלגתיים  וגורמים 
מעלים הם שתי נקודות המכבידות בעיקר על 
הקמפיין: לוח זמנים קצר ומעורבות של מידי 

הרבה גורמים 'מלמעלה'.
"שלא תתבלבל", אומר אחד האישים היותר 
אינספור  לאחר  ההסברה,  במערך  בכירים 
אזהרות לטשטוש זהותו. "קשה מאד לעשות 
עבודה מקצועית כשבחדר אחד יושבים כמות 
אנשים עם אגו בשמיים ותאוות שליטה. חלק 
חוגים  מיני  לכל  כ'אתנן'  הולך  מהתקציב 
יביא  שלו  שהעיתון  משכנע  ההוא  וחצרות, 
3 מנדטים, האחר דורש תקציב למטרה שרק 
הוא יודע איך היא תחולל פלאים בחוג שלו, 
כספים  וחלוקת  ג'ובים  מאד  הרבה  פה  יש 
מה  הפנים-מפלגתית.  המערכת  לשימון 

לעשות, ככה זה היה וככה זה יימשך".
לאנשי  יתנו  מלמעלה  הקדקודים  "אם 
חיים  אומר  העבודה",  את  לעשות  המקצוע 
קליגר, "לא כמו הגשת הרשימות וההסכמים 
לגבש  זמן  יתנו  אלא  האחרונה,  בשנייה 
אסטרטגיה ולהכין תכניות עבודה – האתגר 
המקצועי יהיה מרתק ועשוי להביא תוצאות 

טובות בהרבה".

 טוקר: 

"הקרע במגזר יכול 
לשחק תפקיד מאוד 

משמעותי. בסוף בסוף, 
האזרחים היום מאד 

מעורבים, ערניים 
ודורשים תשובות. אי 
אפשר להתעלם ורק 

להגיד 'יש לנו אחריות'"
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שלושה חודשים וחצי לפני חג פסח ומאות משפחות 
והמפואר  הענק  בריזורט  חדרים  להזמין  מיהרו  כבר 
הסמוכה  קאראס  בפורטו  תיירות’  ’שינפלד  של 

לסלוניקי 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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אלי רובין
צילומים: פישל רוזנפלד

קריאות את ששת  הכנסת בשלוש  אישרה מליאת  רביעי,  ביום 
רשמי  באופן  למעשה  יצאה  ובכך  לפיזורה  החוק  הצעות 
דוברים,  נאמו עשרות  בו  דיון  לאחר  מידית,  בחירות  למערכת 
נוספת,  כי לא ימשיכו לקדנציה  כאשר כמה מהח"כים הודיעו 
בהם חבר הכנסת יצחק וקנין מש"ס, ג'מאל זחאלקה ודב חנין 

מ'הרשימה המשותפת' ועוד.
בו ביום, יממה אחרי שהודיעה באופן רשמי על הקמת מפלגה 
חדשה בשם 'גשר' – הגישה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס 
פרשה  כזכור,  לוי,  מפלגתה.  לרשימת  בקשה  המפלגות  לרשם 

מ'ישראל ביתנו' בשל חילוקי דעות עם ליברמן. 
הצלחתי  כי  שחוקקתי,  בחוקים  'גשר'  קיימתי  בעצמי  "אני 
לגבש גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה. שיתפתי פעולה 
ואחרים  מועלם  שולי  עם  ובמקביל  גלאון  ואילן  חנין  דב  עם 
להגיע  מצליח  שלא  אזרח  כל  של  ליבו  לב  שהם  בנושאים 
לשלטון – בריאות, רווחה, פריפריה", אמרה. במהלך השבוע 
הודיע מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון חגי רזניק על התפטרותו 

מהתפקיד לטובת הצטרפות ל'גשר'.
את  שרשם  גנץ  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  זה  היה  חמישי  ביום 
מרשימת  חלק  להיות  שצפוי  מי  לישראל'.  'חוסן  מפלגתו 
המפלגה לכנסת הוא ראש עיריית ירוחם לשעבר מיכאל ביטון, 
שהודיע רק לאחרונה על עזיבתו את מפלגת 'אחי ישראלי' של 

עדינה בר שלום. 
גנץ עצמו ממעט להעניק ראיונות לתקשורת. בסקרים השונים 
במקום  מוצב  הוא  וברובם  ספרתי  דו  מספר  מקבלת  רשימתו 
השני אחרי 'הליכוד'. טרם המראתו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו לביקור מדיני בברזיל בחמישי האחרון, כאשר התבקש 
להגיב על הקמת המפלגה של גנץ, ענה נתניהו: "עם כל הכבוד, 
אני לא מתערב כיצד השמאל מחלק את הקולות שלו". בהמשך, 
ביום שני, הסביר נתניהו את דבריו ולפיהם: "מי שאומר שאני 
לא יודע אם הוא ימין או שמאל, הוא בשמאל. כמו יאיר לפיד. 
)-לבני  אומר  אני  מפלגתו.  של  הכובד  מרכז  מה  יודעים  כולם 

גנץ. א.ר.( תהיה גלוי לגבי המדיניות שלך".
בתוך כך, במהלך השבוע שעבר התפרסם כי שני הרמטכ"לים 
לשעבר, בני גנץ ומשה בוגי יעלון, מנהלים מגעים במטרה לרוץ 
מפלגתו  את  רשם  בינתיים  כאמור,  גנץ,  משותפת.  ברשימה 

השבוע  במהלך  זאת  יעשה  כי  הצהיר  ויעלון  עצמאי  באופן 
הקרוב, אך על אף זאת ככל הנראה השניים ירוצו בשתי מפלגות 
תחת רשימה אחת, כאשר ישלבו את נציגיהם במתכונת ריצ'רץ'.

כי  הודיע  יניב  אלדד  השמאל  פעיל  גם  אלו,  לרשימות  בנוסף 
שכבר  חדשה"  "ארץ  מפלגת  במסגרת  לכנסת,  רשימה  יריץ 
במסגרתה  רץ  ואף  ידיו  על  המפלגות  ברשם  בעבר  נרשמה 
בבחירות 2013 ובסופו של דבר לא נכנסה לכנסת. בין החברים 
יצחק  בן  גונן  לשעבר  השב"כ  איש  נמצא  ברשימתו  שישובצו 
ופעילת העבודה דינה דיין המוכרת כ'מועמדת החרדית לראשות 
העבודה', שהודיעה בשבוע שעבר על עריקה למפלגתו של יניב. 
במהלך השנים האחרונות בלט יניב במאבקו נגד בנימין נתניהו, 
כאשר ביקש להעבירו מתפקידו כראש הממשלה, כשבין היתר 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  נגד  לבג"ץ  עתר 
ואחרים בדרישה לפתוח בחקירות נגד נתניהו. בנוסף הוא אחד 
בפתח  היועמ"ש  של  לביתו  מחוץ  שנערכו  המחאות  מיוזמי 

תקוה.

המפץ בימין
הבית  שרי  הודיעו  האחרונה  השבת  צאת  לאחר  קצר  זמן 
עיתונאים  מסיבת  קיום  על  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי  היהודי, 
בבית סוקולוב בתל אביב, כאשר במהלכה הודיעו על פרישתם 
'הימין  בשם  חדשה  מפלגה  הקמת  לטובת  היהודי'  מ'הבית 

החדש".
חייב  ישראל  ״עם  כי  השניים,  הסבירו  העיתונאים  במסיבת 
להתאחד, חילוניים, מסורתיים, דתיים וחרדים. כולנו עם אחד. 
יש דגל מרכזי שלא הצלחנו להרים מתוך מפלגת הבית היהודי. 
ניסיונות  מספר  עשינו  לדתיים.  חילונים  בין  אמיתית  שותפות 
היום אנחנו  לכן,  זה לא צלח.  כזו, אך לצערנו  לייצר שותפות 
מקימים מפלגת ימין חדשה, של חילוניים ודתיים, מפלגה שבה, 
לראשונה בתולדות המדינה, חברים באופן שווה ומלא חילונים 

ודתיים. כזו שמייצרת שותפות אמת", אמרו השרים.
בדבריהם הסבירו בנט ושקד, כי מפלגתם תהיה "מפלגת ימין. 
מדינה  ונגד  ישראל,  ארץ  בעד  בערך.  ובלי  אבל  בלי  נקודה. 
בעד  בעסקאות.  מחבלים  אלפי  נגד שחרור  נקודה.  פלסטינית. 
מסורת ובעד עם ישראל", תוך שהם מסבירים, כי אם לפני 13 
יוצאת  הייתה  לא  ההתנתקות  זו,  מפלגה  קיימת  הייתה  שנים, 

לפועל.
השניים אף הדגישו כי הם לא עוזבים את הציונות הדתית, אלא 

גוש הימין.  "אנחנו מרחיבים את הבית. מגדילים דרמטית את 
למפלגות  שמאלה,  מהליכוד  שבורחים  מנדטים  להחזיר  נוכל 
כשלדבריהם  שמאל",  בעצם  הן  אך  לימין,  שמתחפשות 
"המהלך הזה יציל את הימין בבחירות הקרובות וייצר לראשונה 
טובתו האישית מעל  מניח את  ושלא  מזגזג  ימין אמיתי, שלא 

טובת המדינה".
העיתוי לא הגיע בלי סיבה. המועד האחרון בו מתאפשר להודיע 
על פיצול מסיעת אם - בכדי ליהנות ממימון מפלגות והטבות 
שונות, חייב להיות בפרק זמן של שלושה ימים לאחר פרסום 
של  אישור  גם  נדרש  כשאף  ברשומות,  הכנסת  לפיזור  החוק 

ועדת הכנסת לכך עד לפרק זמן זה.
מי שהצטרפה למהלך היא חברת הכנסת שולי מועלם, שבכך 
אפשרה להם להיות זכאים בקבלת מימון בחירות, מאחר והחוק 
קובע, כי על סיעה פורשת להוות לפחות כשליש מהסיעה ממנה 

פרשו על מנת לקבל מימון.
התייעצויות  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  קיימו  ההכרזה,  קודם 
דרוקמן  חיים  הרב  עם  ובראשם  הדתית  בציונות  בכירים  עם 
נתנו  בציונות הדתית, שאף  הרבנים  זלמן מלמד מבכירי  והרב 
הדתית  הציונות  לבני  קראו  זאת  לצד  אך  למהלך,  ברכתם  את 

להצביע אך ורק למפלגת 'הבית היהודי'.
בנט תקף גם את נתניהו ואמר כי "ראש הממשלה נתניהו הבין 
שהציונות הדתית יושבת בכיס שלו ושתמיד הם ילכו אתו. רק 
לפני כמה שבועות הסביר ראש הממשלה בנאום מיוחד לאומה 
שאנחנו במצב חירום לאומי. תקופה שתדרוש הקרבה וקורבנות 
ראש  הקרובה.  בשנה  לבחירות  ללכת  אופן  בשום  אסור  ולכן 
הממשלה שלח את ראש המל"ל לרבנים, שלח שליחים שהפיצו 
את בשורת הסכנה הנוראית העומדת על מדינת ישראל והציונות 
הדתית נעמדה דום. לאור זאת אכן נאלצנו להתקפל ולהישאר 
בממשלה בניגוד למה שאנחנו מאמינים. ארבעה שבועות אחר 
כדאיות  עכשיו  שהבחירות  הממשלה  ראש  החליט  כאשר  כך, 
הולכים  ואמר  והדמעות  היזע  דם  נאום  כל  את  שכח  הוא  לו, 
את  איבדנו  כלום.  אין  קורבנות.  ואין  חירום  אין  לבחירות. 

היכולת להשפיע השפעה מהותית".

גושים או רסיסים
התגובות להקמת מפלגת הימין החדשה הגיעו כצפוי הן מימין 
והעדיפו  ולאחל  לפרגן  התקשו  ברובם  החברים  משמאל.  והן 

הישן"  ב'"ימין  שמדובר  כך  על  השמאל  לתקוף,  דווקא 

מפץ בימין, 
בשמאל          התפרקות

שבוע לאחר שהכנסת פיזרה את עצמה – והדרמות הפוליטיות רודפות זו את זו • השרים בנט ושקד פרשו מהבית היהודי והקימו רשימה חדשה, יו"ר 
המחנ"צ אבי גבאי פירק את השותפות עם 'התנועה' של ציפי לבני ובתווך, גנץ ואורלי לוי כבר רשמו מפלגות חדשות • מה יעלה בגורל יעלון? מי פורש 

סופית מהכנסת? ומה קורה בסקרים? • סיקור מיוחד
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ושקד  שבנט  כך  על  מנגד  והימין 
להרפתקה  הימין  מחנה  כל  את  לוקחים 
גוש  רוב  לאיבוד  להביא  שעלולה  מסוכנת, 
הציונות  בתוך  דווקא  אך  בכנסת,  הימין 
ביקורת,  להשמיע  פחות  העדיפו  הדתית 
לחברים,  לפרגן  ואפי'  קדימה  להסתכל 
כי  אמרו  היהודי'  ב'בית  החברים  כאשר 
המהלך היה צפוי וזו לא הייתה שאלה של 

אם אלא של מתי.
תקומה   – הלאומי'  ו'איחוד  היהודי'  ב'בית 
פרישת  פרסום  עם  במוצ"ש  מיד  התכנסו 
דרוקמן  חיים  הרב  בבית  המפלגה  בכירי 
שהורה בסופו של דבר לבני הציונות הדתית 

לתמוך אך ורק ברשימת 'הבית היהודי'. 
וממשיכים  השברים  את  אוספים  במפלגה 
הרשימה  יו"ר  לתפקיד  כאשר  קדימה, 
יתמודדו מספר חברים, כשעד עתה הודיעו 
ארבעה על כוונתם לכך. אלי בן דהן ומוטי 
מתקיים  הלאומי  האיחוד  בתוך  יוגב. 
הרשימה  הרכב  על  הן  נפרדים  פריימריז 
והן על תפקיד היו"ר עליו מתמודדים אורי 
אריאל ובצלאל סמוטריץ'. יתכן כי מביניהם 
מפלגת  את  דבר  של  בסופו  ינהיג  שיבחר 

'הבית היהודי' כולה.
מלבד שתי סיעות אלו המרכיבות כיום את 
זה  לגוש  לצרף  רעיון  עלה  היהודי',  'הבית 
אף את מפלגת 'עוצמה לישראל' של מיכאל 
של  'יחד'  מפלגת  ואת  מרזל  וברוך  ארי  בן 
נכונות  הביעו  הצדדים  כל  כאשר  ישי,  אלי 
כי   YNETל בראיון  אמר  אף  ישי  לכך. 
"בארה"ב יש חמישים מדינות ושתי מפלגות 
ופה בכל יום מפלגה נוספת מתפצלת. נכון 
יהיה ש'הבית היהודי' ותקומה יתאחדו עם 

תנועת יחד ובכך נשמור על גוש הימין".
תמיכה.  להביע  שש  שלא  מי  גם  יש  אך 
בראיון ל'חברת החדשות', נשאל הרב חיים 
הציונות  ומנהיגי  רבני  מבכירי  דרוקמן, 
'עוצמה  את  גם  להזמין  צריך  האם  הדתית, 
דרוקמן  הרב  למפלגה?  ישי  ואלי  לישראל' 
ענה, כי "אני לא מתייחס באופן אישי. איך 
שלא יהיה צריך להזמין ציונים דתיים, ולא 

מי שאיננו ציוני דתי".
שמנסה  מי  יש  דתי  הלא  בימין  גם  מנגד, 
בנימין  הממשלה  ראש  מאוחד.  גוש  ליצור 
נתניהו העלה רעיון בימים האחרונים לאחד 
מפלגות  מספר  עם  הליכוד  רשימת  את 
ואף  ו'כולנו'  ביתנו'  'ישראל  כמו  נוספות 
עומק  סקרי  באמצעות  זאת  לבדוק  החל 
בכדי ללמוד כיצד ישפיע צעד כזה, כך על 

פי פרסום ב'חברת החדשות'.
ביום  שנערכה  העיתונאים  מסיבת  במהלך 
שני בברזיל, אמר נתניהו בהתייחסו למפלגת 
תרסק  שהיא  סכנה  יש  כי  החדש",  "הימין 
את גוש הימין לרסיסי מפלגות שלא יעברו 
את אחוז החסימה" והוסיף, כי "אעשה כל 
מה שביכולתי כדי למנוע את הדבר הזה כדי 

לשמור על כוחו ולא לסכן את גוש הימין".
חוזרים  ניסיונות  לאחר  מגיעה  זו,  אפשרות 
אחוז  להורדת  ידו  על  שנעשו  ונשנים 
כשאף  האחרונה,  השנה  במהלך  החסימה 
אך  זאת,  לקדם  ניסה  הכנסת  פיזור  לאחר 
אגודת  ש"ס,  סיעות  של  בהתנגדות  נתקל 
ישראל, ישראל ביתנו ועוד, כשגם את רעיון 

האיחוד דוחים ב'ישראל ביתנו' ובכולנו'.

תזוזות פנים מפלגתיות
הבחירות,  למערכת  המפתיעה  היציאה 
הסיעות  בתוך  תזוזות  בעקבותיה  גוררת 
אי  של  פוליטי  פרק  סיום  גם  כמו  השונות, 
אלו מהחברים. כפי שהצהיר בשבוע שעבר 
יצחק  הכנסת  חבר  הכנסת,  של  פיזורה  עם 
וקנין מש"ס הודיע כי אין בכוונתו להמשיך 
לקדנציה נוספת, זאת לאחר 15 שנה שכיהן 
בתפקיד. במהלך השבוע הוא אף מונה לשר 
הדתות עד לבחירות, לאחר שתיק זה הופקד 
בידי השר דרעי מאז פטירתו של השר דוד 

אזולאי ז"ל לפני כחודשיים.
תזוזות  נרשמים  הצעירה  'כולנו'  במפלגת 
רבות, כאשר הבולט שבהם הוא שר הבינוי 
השבוע  שני  שביום  גלנט,  יואב  והשיכון 
והממשלה  מהכנסת  התפטרותו  את  הגיש 

הליכוד.  של  בפריימריז  התמודדות  לקראת 
הממשלה  ראש  ביקש  התפטרותו  עם  מיד 
 – והקליטה  העלייה  שר  לתפקיד  למנותו 
שרק לפני כשבוע קיבל זאת לידיו השר יריב 
לוין – מינוי שבין היתר בא במטרה לאפשר 
המדיני- בקבינט  חבר  ולהיות  להמשיך  לו 

ביטחוני.
הכנסת  חברת  גם  הנראה  כפי  גלנט,  מלבד 
רחל עזריה הגיעה לסיום דרכה במפלגה ולא 
הבאה.  לכנסת  המפלגה  ברשימת  תשובץ 
הכנסת  חבר  לסיעה  חברם  גם  זאת  מלבד 
מהמפלגה  לפרוש  החליט  אורן  מייקל 
כך  לליכוד,  בדרך  הוא  גם  היא  וההערכה 
של  דרכם  סיום  היום'.  ב'ישראל  פורסם 
שלושת אלו מצטרף להצהרתו זה מכבר של 
חבר הכנסת אלי אלאלוף אף הוא מ'כולנו', 
לא  וכי  מהפוליטיקה  פורש  שהוא  כך  על 

יתמודד לכנסת הבאה.

הדחה נוסח גבאי
במחנה  גם  היהודי,  בבית  הפיצול  מלבד 
הציוני התרחשה השבוע סערה אחרי שהיו"ר 
של  השותפות  את  ופירק  הפתיע  גבאי  אבי 
חברת  של  'התנועה'  עם  'העבודה'  מפלגת 

הכנסת ציפי לבני.
במחנה  סערה  התרחשה  לכן  קודם  עוד 
מתוך  ח"כים  כי  שהתברר  לאחר  הציוני, 
שורותיה מתכננים פוטש ועריקה מהמפלגה 
נוספות.  ומפלגות  מרצ  מפלגת  לטובת 
של  הקשה  מצבה  בשל  כי  פורסם  בנוסף, 
גבאי  אבי  המחנ"צ  יו"ר  בסקרים  המפלגה 
ביקש מהרמטכ"ל לשעבר בני גנץ - שהכריז 
על הקמת מפלגת 'חוסן לישראל' - להתמנות 

ליו"ר המפלגה, אך האחרון סרב לכך.
סאגה זו הגיעה לסיומה השבוע ביום שלישי 
הסיעה  ישיבת  של  בפתחה  כאשר  בבוקר, 
שהתכנסה, הודיע יו"ר 'המחנה הציוני' אבי 
לבני  לציפי  מאחל  הוא  כי  במפתיע,  גבאי 
תהיה,  בה  מפלגה  בכל  בבחירות,  הצלחה 
כשהוסיף ואמר, כי "אנחנו נמשיך להילחם 
ולהיות מחויבים לשינוי שעם ישראל רוצה". 
פומבי  באופן  לבני  את  לתקוף  הוסיף  גבאי 
ואף הסביר את פשר פירוק האיחוד ואמר: 
והשותפות  שהשינוי  והאמנתי  "קיוויתי 
יובילו לצמיחה שלנו, לחיבור של  החדשה 
ממש, לפרגון הדדי, אבל הציבור חכם הוא 

רואה שזה לא מצב הדברים והתרחק".
לבני הגיבה וכתבה: "טוב שהותרו הספקות 
החשוב  הלאומי  באתגר  להתמקד  ואפשר 
שעומד לפנינו, כל המאמינים באמת בדרך 

- מהפך בבחירות הקרובות".
על אף הטענות לחתירת לבני תחתיו, אחרי 
כי  ביום   ,ynetב פורסם  הפומבית  ההדחה 
ראשון השבוע פנו שבעה ח"כים מהמחנ"צ 
ובדקו  זוהר  מיקי  הכנסת  ועדת  ליו״ר 
הצליחו  לא  אך  מהסיעה,  לפיצול  אפשרות 
להשיג חבר שמיני שיצטרף אליהם ויאפשר 
במסגרת  כאשר  סיעה,  שליש  של  פיצול 
לבני  לציפי  פנו  אף  הם  אלו  מאמצים 

שהתבקשה להוביל מהלך זה אך סירבה.

סקרים
את  פרנסה  ושקד  בנט  של  הכרזתם  כצפוי, 
מכוני הסקרים שנתבקשו לבדוק את השפעת 
סקרים  חמישה  עם  טבלה  בפניכם  המהלך. 

שפורסמו במהלך יום ראשון השבוע.
בשקלול כל הסקרים ניתן לחזות כי המפלגה 
שבאופן  התורה  יהדות  היא  יציבה  הכי 
הרשימה  ובנוסף  מנדטים   7 מקבלת  עקבי 
ישראל  מרצ,  הציוני,  המחנה  המשותפת, 
ביתנו וגשר שיחסית יציבות ומתנדנדות בין 

שתי ספרות צמודות. 
נוגסת את  'הימין החדש'  המפלגה החדשה 
מירב המנדטים שלה כצפוי מ'הבית היהודי' 
חוסן  מפלגת  מהליכוד.  בעיקר  השאר  ואת 
המנדטים  את  בעיקר  לוקחת  לישראל 
האבודים של 'המחנה הציוני', אך מעט גם 
הכנסת  'גשר' של חברת  ומפלגת  מ'כולנו', 
אורלי לוי אבקסיס מושתת אף היא על שתי 

מפלגות אלו.

מפץ בימין, 
          התפרקות

אבל כבד בעדת תימן: הגר"ע בסיס זצ"ל""

הנהלת מאוחדת ערכה סיור 
במרפאות מחוז הצפון

וייסורים  סבל  לאחר  לעולמו  הלך  תימן,  רבני  ומגדולי  העין  ראש  של  רבה 
מהמחלה הקשה • הראשון לציון הגר"י יוסף: "הציבור בישראל איבד היום את 
אחד מטובי הרבנים שהאיר פנים לכל אדם והיה בקי בכל חדרי תורה ומפורסם 

בענוותנותו וצדקותו"

בראש הסיור עמדו חברי דירקטוריון מאוחדת בראשות היו"ר אלי גבאי, מנכ"ל 
מאוחדת זאב וורמברנד ומנהל מחוז הצפון אלי מזרחי • לאחר סיור ממושך הביעו 
חברי המשלחת סיפוק מהתנופה הגדולה במחוז צפון בדגש על מרפאות המגזר 

החרדי בחיפה

עוזי ברק

ברוך דיין האמת: אבל כבד בעדת תימן בעקבות 
הגאון  של  פטירתו  על  והמרה  הקשה  הבשורה 
רבי עזריה בסיס זצוק"ל מגדולי רבני תימן, מרא 
דאתרא דראש העין ומחה"ס 'שו"ת בית העזרי'. 
 ,73 בן  כשהוא  בערב  שני  ביום  נפטר  הגר"ע 
השנה  במהלך  הישועה'.  'מעיני  החולים  בבית 
האחרונה הרב חלה במחלה הקשה סבל ייסורים 

קשים ומרים וקיבלם באהבה ובדומיה.
לאביו  שבתימן  רדאע  בעיר  נולד  בסיס  הגר"ע 
העיר,  מרבני  שהיה  בסיס  יחיא  רבי  הגאון 
בהיותו בן 5 שנים עלה עם משפחתו בשנת 1950 
לישראל במבצע על כנפי תימן לעיר ראש העין, 
בצעירותו למד בת"ת נחלת ראובן בפ"ת, לאחר 
ראש  ממקורבי  והיה  פוניבז'  בישיבת  למד  מכן 

הישיבה מרן הגראמ"מ שך זצ"ל.
לאחר נישואיו לרבנית רומיה תחי' מונה לשמש 
כרב שכונה בראש העין, ולאחר מכן מונה לשמש 
כרב הישוב 'בית דגן', ב1992 מונה לשמש מרא 
הגאון  פטירת  לאחר  העין  ראש  בעיר  דאתרא 
רבי דוד חגבי זצ"ל, בעבר שימש כחבר מועצת 
'אבי  מוסדות  בראש  ועמד  הראשית  הרבנות 
החרדי  הקהל  את  וגיבש  העין  בראש  העזרי' 
ומגדולי  ממנהיגי  היה  כן  כמו  בעיר,  והמסורתי 

רבני תימן.
הנהגתו הייתה שמרנית בשילוב אהבה ואחווה, 
כאב  שימש  ולרבים  אותו  והעריצו  אהבו  כולם 

ורחום.  אהוב 
עשרות  במשך 
את  כיתת  שנים 
החול  בימות  רגליו 
ובשבתות מצד לצד 
לה,  ומחוצה  בעיר 
יום  מוזמן  כשהיה 
האירועים  לכל  יום 
העיר  תושבי  של 
כמו  לשמחות 
חתונות  בריתות, 
לאירועי  וגם 
אבל  הלוויות, 

לשמוע  מבקשים  היו  המקומות  בכל  וכדומה, 
את דברו ואת דרשותיו שהיו מתובלים במקרות 

חז"ל שאותם היה מצטט בעל פה.
מקורביו  חוליו  במיטת  ביקש  האחרונים  בימים 
רבי  הגאון  בנו  את  שימנו  מרע'  שכיב  'צוואת 
יחיאל בסיס לממשיך דרכו כרבה של העיר ראש 
העין, הואילו והוא מחזיק בתעודות של רב עיר, 
והוא ראוי להמשיך להנהיג את קהל עדתו וציטט 

על כך את הרמב"ם בנושא.
לציון  הראשון  אמר  פטירתו,  דבר  היוודע  עם 
הידיעה  את  רב  בצער  "קיבלתי  יוסף:  הגר"י 
המכאיבה על פטירתו של הגאון רבי עזריה בסיס 
זצ״ל, רבה של ראש העין מוותיקי רבני ישראל 
תימן.  יוצאי  עדת  של  הבולטים  וממנהיגיה 
מטובי  אחד  את  היום  איבד  בישראל  הציבור 
הרבנים אשר האיר פנים לכל אדם והיה בקי בכל 
ובצדקותו,  בענוותנותו  ומפורסם  תורה  חדרי 
ולכל  למשפחתו  תנחומי  תמורתו.  לנו  יתן  מי 

תלמידיו ושומעי לקחו הרבים". 
רוחני  'מרכז  הכנסת  מבית  יצא  הלווייתו  מסע 
בהשתתפות   60 שילה  ברחוב  תימן'  ליהדות 
תושבי העיר ראש העין, רבנים, אישי ציבור ועוד. 

ת.נ.צ.ב.ה. 

אלי פרוינד

במרפאות  ממושך  סיור  ערכו  מאוחדת  ראשי 
במחוז הצפון והביעו שביעות רצון מההתפתחות 
הענפה בערי המחוז. חברי דירקטוריון מאוחדת 
בראשותו של יו"ר הדירקטוריון אלי גבאי הגיעו 
ומנהל  וורמברנד  זאב  היוצא  המנכ"ל  בליווי 
המחוז אלי מזרחי לעקוב אחרי ההתפתחות של 
המרפאות  על  רב  בדגש  צפון  במחוז  מאוחדת 
הצרכים  אחר  מקרוב  ולהתרשם  החרדי  למגזר 

של הציבור החרדי במחוז. 
לסיור הצטרפו מנהל קשרי קהילה למגזר החרדי 
של מחוז צפון הרב ברוך ברוין, ד"ר אריה ולדמן 
המנהל הרפואי של המרפאות, יוסי גוטליב מנהל 
גוטמן מנהל מרפאת  ושמעון  מרפאת ארלוזרוב 

ילג בחיפה.
ארלוזרוב  במרפאת  סיירה  המכובדת  המשלחת 
וכן  בחיפה  המרפאות  כל  על  סקירה  קיבלו  שם 
המרפאות  בקרב  ההתפתחות  תנופת  כל  על 
הממוקמות בשכונות הציבור החרדי במחוז צפון 
בערים: חיפה, טבריה, צפת, חדרה, עפולה, הר 
יונה, כרמיאל, צפת רכסים, כפר חסידים ומעלות.
מנהל המחוז מר אלי מזרחי הציג בפני החברים 
את  והציג  בחיפה,  שנערך  הממשי  השדרוג  את 
הרופאים המקצועיים שנוספו לרווחת הלקוחות. 
בין הרופאים החדשים במרפאת ארלוזורוב ד"ר 

שושנה גל אנדוקרינולוגית ילדים מבי"ח רמב"ם, 
ד"ר הדס שושני גשייט, רופאת עור וד"ר אביחי 

גיאת אורתופד מומחה
ד"ר  הצטרפה  האשה  חרמון-בריאות  למרפאת 
ד"ר  גליל  למרפאת  נשים,  רופאת  בלייכר  אינה 
עדי כהן ולמרפאת ארלוזרוב דפנה רון דיאטנית 
רופא  כהן  מוהריסיו  וד"ר  ונוער  ילדים  קלינית 
אף אוזן וגרון מבי"ח רמב"ם שהצטרף למרפאת 
יל"ג. רופאים אלו מצטרפים לעשרות הרופאים 
מעניקים  אשר  בחיפה,  הרופאים  מבכירי 

משירותיהם ללקוחות מאוחדת. 
מנהל המחוז אלי מזרחי: "אנו רואים התפתחות 
הצטרפות  עם  צפון  במחוז  מאד  מרשימה 
מומחים  מקצועיים  רופאים  של  לאחרונה 

למרפאות מאוחדת בחיפה".
במחוז  החרדי  המגזר  מנהל  ברוין  ברוך  הרב 
אנו  הקופה.  הנהלת  את  לארח  "שמחנו  צפון: 
הן  ועידוד  תמיכה  הדרך  כל  לאורך  מקבלים 
נמשיך  מהדירקטוריון.  והן  הקופה  מהנהלת 
עוד  ולהביא  הצפון  באזור  מאוחדת  את  לפתח 
שירותים חדשים ומותאמים לטובת לקוחותינו".

רוחני  'מרכז  הכנסת  מבית  יצא  הלווייתו  מסע 
בהשתתפות   60 שילה  ברחוב  תימן'  ליהדות 
תושבי העיר ראש העין, רבנים, אישי ציבור ועוד. 

ת.נ.צ.ב.ה. 

הגר"ש מחפוד בביקור בימים האחרונים, צילום: עוזי ברק
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"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל" מבאר רש"י: כמו שהצבתי והעמדתי את הברית 
וכו'. והשאלה היא, אם יש  עלי לקיימה, לפיכך שמעתי את נאקת בני ישראל הנואקים 

הבטחה לגאול את ישראל ויש ברית בין הבתרים, מה הצורך בנאקת בני ישראל? 
הסבר לזה ניתן להבין על פי מה שמסופר על הבעש"ט הק' שביקש מכמה תלמידים להצטרף 
אליו לנסיעה במוצאי שבת. הם הגיעו לביתו של כפרי אחד, וביקשו שיכין עבורם סעודת מלווה 
מלכה. הכפרי הניח להם מה שנשאר ממטעמי השבת, אך הבעש"ט אמר לו כי אין די בכך. פנה 
האיש לחפש עוד מאכלים בביתו ולא מצא. הוא לווה כסף מהשכנים על מנת לקנות אוכל, אך 
גם זה לא הספיק לבעש"ט הק'. הוא לא ידע את נפשו, ומרוב צער התכנס בפינת הבית והתחיל 
לבכות ולהתפלל: רבונו של עולם, עזור לי שאוכל לתת לאחרים. אחרי שהסעודה הסתיימה, חזרו 

הבעש"ט עם תלמידיו לביתם, כשהם תמהים על המעשה.
לשנה אחרת, לקח אותם הבעש"ט הק' לאותו כפרי, והנה התפלאו לגלות אדם עשיר. שאלו 
התלמידים את הכפרי, הכיצד? והשיב להם בשמחה כי החל מהביקור הקודם האירה לו ההצלחה 
רצו  השמיים  "מן  הדבר:  את  להם  ביאר  אשר  רבם,  בפני  פליאתם  את  התלמידים  שטחו  פנים. 

להשפיע על אותו יהודי טובה וברכה, אולם הייתה חסרה אפוא תפילתו ואני עוררתיו לכך". 
עם ישראל אשר להם זכויות רבות של האבות הקדושים וברית בין הבתרים, יש את כל הכלים 
לקבל את ארץ כנען, אך עדיין כל זה אינו מספיק ללא ה'מפתח' שהוא התפילה והנאקה מעומק 
הלב. כי בלי תפילה לא ניתן לקבל את הירושה ואת הזכות הגדולה לכל הטובות המגיעות לאדם.

באחד הימים הגיע להתאכסן בבית מלון יהודי קטן רבי דוד מטאלנא זי"ע, ופתאום התחוור 
לבעל המלון כי אין חדר פנוי מכובד דיו בעבור הרבי. החדר שחשב להעמיד לרשות הרבי ניתן 
לסוחר יהודי. באין ברירה נקש על הדלת וביקש מהסוחר לפנות את החדר ולעבור לחדר אחר. 
לאורחותיהם.  להתוודע  סקרנות  בו  והיתה  חסידים,  הכיר  לא  מימיו  לב.  בחפץ  הסכים  הסוחר 
הוא העביר את חפציו לחדר שניתן לו, ועמד בחוץ, כשהוא מתבונן בהמוני היהודים שנהרו אל 

האכסניה בציפיה לראות את הרבי ולהתברך מפיו.
גם בעל המלון נכנס לחדרו של רבי דוד והסתגר עמו לכמה דקות. לאחר מכן יצא והלך לשוחח 
עם רעייתו, שישבה במשרד המלון. הסוחר, שעמד בקרבת מקום, היה עד לוויכוח שניטש בין בני 
הזוג. התברר כי כאשר בעל המלון ביקש את ברכת הצדיק דרש ממנו רבי דוד לתת לו סכום עצום 
לצורכי צדקה. האישה טענה: "הלא אלה כל חסכונותינו!" ואילו הבעל אמר: "אם הרבי מבקש 
זאת מאתנו, עלינו לתת לו את הכסף בשמחה". תמיהה מהולה בכעס החלה לפעפע בלב הסוחר 

שהקשיב לוויכוח שבין בעל המלון לאשתו. הייתכן? חשב, בזעם גואה, הלוא זה עושק ממש!
לאחר כשעה קיבלה האישה את עמדת בעלה, והשניים החליטו למסור את כל כספם לידי הרבי. 
הסוחר לא ידע את נפשו מרוב תסכול. לרגע חשב לגשת אליהם ולהעמידם על טעותם; להתריע 

לפניהם שהם עומדים לאבד את כל כספם, אך הוא בלם את עצמו ונמנע מלהתערב בעניינם.
לילה מאוחרת החל הקהל הרב להתפזר. הסוחר הבחין פתאום בשתי דמויות שיצאו  בשעת 
גילה  להפתעתו  לדבריהם.  אוזן  להטות  והחליט  ומשמשו,  הרבי  את  זיהה  בנקל  המלון.  לחצר 
שהטיול הוא 'סיור יזמּות': הרבי הצביע על אזורים בשטח הרחב, כשהוא מקצה לכל אחד מהם 

ייעוד: "כאן אפשר לבנות בית בן שתי קומות, שם הקרקע מתאימה לאורוות סוסים", ועוד.
הסוחר נותר בחדרו תמה ומסויג על הליכותיו של הרבי ומעשיו המוזרים. אם עד עתה התייחס 

לחסידים ולרבותיהם באדישות מסוימת, הרי עתה נהפך למבקר חריף.
שנים חלפו. יום אחד נזדמן הסוחר לאותו אזור, ושוב ביקש להתארח באותו מלון, אלא שלא 
הצליח למצוא אותו. הוא ניסה לאמץ את זיכרונו, מתוך מחשבה שטעה בדרכו, אך הגיע למסקנה 
שהוא עומד בכתובת הנכונה. ועדיין, בית המלון המּוכר לו אינו קיים. במקומו עמד שם מבנה 

דו – קומתי רחב וחדש, וסביבו עוד מבנים.
ואז הבזיק זיכרון במוחו: הטיול הלילי של הרבי בחצר המלון. לשונו נעתקה מתדהמה: הבניה 
החדשה תואמת להפליא את תכניתו של הרבי. הנה, כאן אורוות סוסים, ושם המבנה ההוא. כל 
מה שאמר הרבי לגבאי – התממש. כשהוא נרעש ומשתומם שאל הסוחר אצל בני המקום על דבר 

השינוי הגדול, והללו סיפרו לו כי בעלי המלון התעשרו מאד ובנו על אדמתם ממלכה שלימה.
הוא החליט לשים את פעמיו לטאלנה, ולשאול את הרבי למה דרש סכום גדול תמורת ברכתו, 
שהרי אם בכוחו לחולל מופת שכזה – לשם מה נזקק לכסף? הביט בו הצדיק בעיניו הטובות, 
והשיב: "ראה, ברשותו של היהודי הזה היו מאתיים רובלים. מפעם לפעם היה אומר לרעייתו: 
'מה נעשה אם נאבד את מקור פרנסתנו!'. אלא שמייד היה מתנחם ואומר: 'לפחות יש ברשותנו 
מאתיים רובלים. בעזרתם נשיג מקור מחיה אחר'. בכל פעם שהתעוררה בליבם דאגה כלכלית, היו 
השניים משקיטים את פחדיהם בעזרת הרובלים האלה. הייתי חייב לבטל את ה'עבודה זרה' הזאת 
יאיר להם פנים. או – אז, כאשר הצליחו להיפטר מהתלות  ולגרום שהמזל  כדי שאוכל לברכם 

המוחלטת בכספם, זכו לברכת ה' ולעושר הגדול שציפה להם".
עולם.  מבורא  והתנתקו  האומה מהקב"ה  אבי  בהבטחות שקיבל  עיניהם  נתנו  ישראל  בני  גם 

משום כך הקב"ה גלגל שיזעקו מנהמת ליבם, ואז זכו לישועת ה'.
רעיון זה מסביר מדוע נסתלקה שכינה מיעקב אבינו עת רצה לגלות את הקץ לבניו, כי הגאולה 
ואזי  היו מתפללים  לא  הגאולה  מועד  את  יודעים  היו  ישראל  בני  ואם  וזעקה,  בתפילה  מותנית 
חלילה לא היו נגאלים. הסבר נוסף לשאלה זו, מסופר שפעם אחת נכנס לחדרו של החתם סופר 
זי"ע אחד מגדולי הסוחרים בעירו וביקש את עזרת הרב: "נקלעו עסקי לצרות, ומבקש אני מהרב 
שיברך אותי ובחכמתו הרבה ייתן לי עצה איך לצאת מן המיצר". "אכן, ידוע לי מצבך הקשה", 
אמר הרב, "אולם עוד יודע אני, שאחיך עני ואביון שצריך עזרה בפרנסתו, ואילו אתה מתעלם 
מלהושיט לו עזרה". "יסלח לי כבוד הרב", ענה העשיר במבוכה, "אבל כרגע עסקיי אינם מרשים 

לי לעזור. אולם אם אצא מן המיצר, בוודאי שאעזור לו"...
השיב לו החתם סופר: "בפרשת השבוע אומר הקב"ה: 'וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל', 
מה פירוש המילה 'גם', מי עוד שמע את נאקתם? אלא, בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול 
מצרים, שמע כל אחד מהם גם את אנחת רעהו ככל יכולתו, ובשכר שמיעה זו שמע גם הקב"ה את 

אנחתם והושיעם. עזור גם אתה לאחיך, ובוודאי יושיעך ה' מכל צרותיך".
כוחה של תפילה וגמילות חסדים עם האחר פותחת שערי שמים להשפעת השפע המבוקש על 

ידינו ומילוי משאלות ליבינו לטובה.

וגם אני שמעתי את ֵּבין ִעָּקר ְלָטֵפל
נאקת בני ישראל

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב  ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל 
ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה' ֹלא נוַֹדְעִּתי ָלֶהם )ו, ג( 
ָהָאבוֹת"ֶ.ּׁשֶֹרש  ֶאל   - "ָוֵאָרא  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש 
"ְוֹלא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִפי  "ָרצוֹן",  הּוא  "ָאבוֹת"  ֵּתַבת 
ה'  ָאָבה  "ֹלא  כז(,  י,  )ְׁשמוֹת  ְלַׁשְּלָחם"  ָאָבה 

ַהְׁשִחיֶתָך" )ְּדָבִרים י, י(.
ֶאת  ַלֲעזֹב  ָהָאָדם  ֶאת  ַהֵּמִניַע  ַהּכַֹח  הּוא  ָהָרצוֹן 
ָהַעז  ָהָרצוֹן  ה'.  ִמְצווֹת  ֶאת  ּוְלַקֵּים  ָהעוָֹלם  ַהְבֵלי 
ֶאת  ֶׁשִהְנִחיל  הּוא  ַהְּקדוִֹׁשים,  ָהָאבוֹת  ְּבֵלב  ֶׁשִּפֵעם 
ַהּכַֹח ִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ּוְלָכל ַהּדוֹרוֹת ַהָּבִאים ְלַוֵּתר 

ַעל ַּתֲענּוגוֹת ָהעוָֹלם ְוִלְדּבֹק ְּבִמְצווֹת ַהּתוָֹרה.
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִהְמִחיׁש  ַזַצ"ל  ַּגִליְנְסִקי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ּתוַֹׁשב  ִּביהּוִדי  ַמֲעֶׂשה  ִנְפָלא:  ָמָׁשל  ְּבֶאְמָצעּות 
ְּבַדְרּכוֹ  ַהְּבִרית.  ְלַאְרצוֹת  ְלַהֵּגר  ֶׁשִּבֵּקׁש  ָמרוֹקוֹ, 
ְלָאֵמִריָקה, ָהָיה ָעָליו ִלְנחֹת ְנִחיַתת ֵּביַנִים ְּבָצְרַפת, 
ָלטּוס  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְׁשבּוַעִים,  ְּבֶמֶׁשְך  ָּבּה  ִלְׁשהוֹת 
'ֵאיְך  ְּבִלּבוֹ:  ָאָדם  אוֹתוֹ  ָאַמר  ַהְּבִרית.  ְלַאְרצוֹת 
ַּבָּׂשָפה  ַאַחת  ִמָּלה  יוֵֹדַע  ֵאיִני  ֲהֵרי  ְלָצְרַפת,  ָאטּוס 

ַהָּצְרָפִתית, ֵּכיַצד אּוַכל ְלִהְסַּתֵּדר ַּבָּמקוֹם?'
ָׂשַכר ָהִאיׁש מוֶֹרה ְּפָרִטי ֶׁשְּיַלְּמדוֹ ֶאת ָרֵזי ַהָּׂשָפה 
ַהָּצְרָפִתית. ְּבֶמֶׁשְך ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה ָיַׁשב ָהִאיׁש ְוָלַמד 
ָׁשֲאלּו  ֶאָחד  ֶׁשְּביוֹם  ַעד  ְלַדְרּכוֹ.  ֵיֵצא  ְּבֶטֶרם  ְוָלַמד 
ֵרָעיו: "ַמה ּקוֶֹרה ִאְּתָך, ָלָּמה ַאָּתה ֹלא יוֵֹצא  אוֹתוֹ 

ְּכָבר ַלֶּדֶרְך?"  
ַהָּצְרָפִתית  ַהָּׂשָפה  ֶאת  ָלַדַעת  ָעַלי  ּכֹל  "ֵראִׁשית 
ְּבֶמֶׁשְך  ְּבָצְרַפת  ִלְׁשהוֹת  עוֵֹמד  ֲאִני  ֲהֵרי  ֻּבְרָיּה,  ַעל 
ַאָּתה  "ְוַאְנְגִלית  ָהִאיׁש.  ָעָנה  ְרצּוִפים!"  ְׁשבּוַעִים 
ֶׁשֹּלא!"  "מּוָבן  ַהְּיִדיִדים.  ָּתְמהּו  יוֵֹדַע?!"  ְּכָבר 

ֵהִׁשיב ָהִאיׁש.
"ְלצֶֹרְך  ַהְיִדיִדים,  ָזֲעקּו  ֶׁשָּבעוָֹלם!"  "ׁשוֶֹטה 
ַאָּתה  ְּבָצְרַפת,  ִּתְׁשֶהה  ֶׁשָּבֶהם  ַהּבוְֹדִדים  ַהְּׁשבּוַעִים 
ַהָּצְרָפִתית.  ַהָּׂשָפה  ִמְכַמֵּני  ָּכל  ֶאת  ִלְלמֹד  טוֵֹרַח 
ִמְתַעֵּתד  ַאָּתה  ֶׁשָּבֶהם  ָהַרּבוֹת  ַהָּׁשִנים  ַּבֲעבּור  ַאְך 
ְולּו  ִלְלמֹד  ָטַרְחָּת  ֹלא  ַהְּבִרית,  ְּבַאְרצוֹת  ְלִהְתּגוֵֹרר 

ִמָּלה ַאַחת ַּבָּׂשָפה ָהַאְנְגִלית?!"
ְזַמן  ְלֶפֶרק  ַהֶּזה  ָלעוָֹלם  ַמִּגיַע  ָאָדם  ְוַהִּנְמָׁשל: 
ָקָצר ֶׁשל ְׁשמוִֹנים אוֹ ִּתְׁשִעים ָׁשָנה, ּוְלֵׁשם ָּכְך הּוא 
טוֵֹרַח ְולוֵֹמד את ְׂשַפת ָהעוָֹלם, ֶׁשִהיא ְׂשַפת ַהַּסַחר, 
ָהֲעָסִקים ְוַכּדוֶֹמה. ֲאָבל ַיַחד ִעם זֹאת ֵאינוֹ ִמְתַאֵּמץ 
ִלְלמֹד ֶאת ַהָּׂשָפה ָהֲאִמִּתית, ְׂשַפת ַהּתוָֹרה ַהְּקדוָֹׁשה, 
ֶׁשָּבּה ִיְצָטֵרְך ְלַדֵּבר ָּבעוָֹלם ָהֶעְליוֹן, ֹלא ְּבֶמֶׁשְך ַּכָּמה 

ַעְׂשרוֹת ָׁשִנים, ֶאָּלא ְלעוְֹלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים!
"ָאנָּא, ַלמְִּדי אוִֹתי ֶאת ַהשָָּׂפה!"

ִאָּׁשה  ִּבירּוָׁשַלִים  ִנְפְטָרה  ָׁשָנה,  ִּכְׁשֹלִׁשים  ִלְפֵני 
ְׁשֹלָׁשה  ַאֲחֶריָה  ֶׁשהוִֹתיָרה  ּוְׁשמוֶֹנה,  ֶעְׂשִרים  ַּבת 
ְיָלִדים ַרִּכים ַּבָּׁשִנים. ַאֶחיָה ְוַאְחיוֶֹתיָה ֶׁשל ַהִּנְפֶטֶרת 
ְּכַבֲחמּוָרה.  ַקָּלה  ִמְצווֹת  ְוׁשוְֹמֵרי  ָׁשַמִים  ִיְרֵאי  ָהיּו 
ְוַעל  ַּבֲעָלּה,  ְּבִעְּקבוֹת  ִהְׂשָּתְרָכה  ַעְצָמּה  ִהיא  אּוָלם 
ַעל  ִהְקִּפיָדה  ֹלא  ְּגדוָֹלה,  ֶחֶסד  ַּבֲעַלת  ֶׁשָהְיָתה  ַאף 
ְׁשבּוַעִים  ַהֲהָלָכה.  ִּפי  ַעל  ָּכָראּוי  ַהִּמְצווֹת  ְׁשִמיַרת 
ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה, ִהְתַּגְּלָתה ָהִאָּׁשה ַּבֲחלוֹם ַלֲאחוָֹתּה 
ֶאת  ְּבַבָּקָׁשה  אוִֹתי  "ַלְּמִדי  ּוִבְּקָׁשה:  ַהְּגדוָֹלה 

ַהָּׂשָפה!"
ָלּה  ָיַעץ  ְוהּוא  ֲחלוֹמוֹת,  ְלפוֵֹתר  ָּפְנָתה  ָהָאחוֹת 
ֲאחוָֹתּה.  ִנְׁשַמת  ְלִעּלּוי  ְצָדָקה  ְוָלֵתת  ֵנר  ְלַהְדִליק 
ַלֲאחוָֹתּה  ַהִּנְפֶטֶרת  ָחְזָרה  ְׁשבּוַעִים  ַּכֲעבוֹר  אּוָלם 
ְמַלֶּמֶדת  ֹלא  ַאְּת  "ָלָּמה  ַהְּׁשֵאָלה:  ּוְבִפיָה  ַּבֲחלוֹם, 
ְלפוֵֹתר  ָחְזָרה  ָהִאָּׁשה  ַהָּׂשָפה?!".  ֶאת  אוִֹתי 
ַהֲחלוֹמוֹת, ֶׁשָחַזר ַעל ֲעָצתוֹ ָהִראׁשוָֹנה. ְּבַרם ִמְסַּפר 
ָיִמים ָעְברּו, ְוַהִּנְפֶטֶרת ָּבָאה ַּבְּׁשִליִׁשית ֶאל ֲאחוָֹתּה 
ְוָקְרָאה ְבַכַעס: "ַמּדּוַע ֵאיֵנְך ְמַרֶחֶמת ָעַלי ּוְמַלֶּמֶדת 

אוִֹתי ֶאת ַהָּׂשָפה?!"
ֲאִחי  ְיֵדי  ַעל  ִליִדיָעִתי  ַהִּמְקֶרה  הּוָבא  ֶזה  ְּבָׁשָלב 
ַהִּנְפֶטֶרת. "ַהָּׂשָפה ָּבעוָֹלם ָהֶעְליוֹן ִהיא ְׂשַפת ִלּמּוד 
ּתוָֹרה", ָאַמְרִּתי ָלָאח, "ֱהיוֹת ְוַהִּנְפֶטֶרת ָהְיָתה ַּבֲעַלת 
ֲחָסִדים ְּגדוָֹלה, ִהיא ָזְכָתה ְלַגן ֵעֶדן, ַאְך ֵּכיָון ֶׁשֹּלא 
ִהְקִּפיָדה ָּכָראּוי ַעל ִקּיּום ִמְצווֹת, ִהיא ֵאיָנּה ְמִביָנה 

ֶאת ַהָּׂשָפה ְּבעוַֹלם ָהֱאֶמת!"
ַהִּנְפֶטֶרת  ֲאִחי  ָׁשַאל  ַלֲעׂשוֹת?"  ָעֵלינּו  ֶמה  "ָאז 

ִּבְמבּוָכה. 
"ַהִאם ֵיׁש ָלּה ָּבִנים?"

"ֵּכן!"

"ֵהיָכן ֵהם לוְֹמִדים?"
"ְּבָבֵּתי ֵסֶפר ַמְמַלְכִּתִּיים!" 

"ָנא ַהְזֵמן ֵאַלי ֶאת ַּבֲעָלּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה", ִּבַּקְׁשִּתי, 
ָּפַגְׁשִּתי  ָיִמים  ִמְסַּפר  ְלַאַחר  ִאּתוֹ!"  ְלׂשוֵֹחַח  "ָעַלי 
רוֶֹצה  ַאָּתה  ִּכי  ָסֵפק  "ֵאין  לוֹ:  ְוָאַמְרִּתי  ַהַּבַעל  ֶאת 
ְּבעוַֹלם  טוֹב  ִיְהֶיה  ַהָּׁשלוֹם  ָעֶליָה  ֶׁשְּלַרְעָיְתָך 

ָהֱאֶמת!"
ְיֵמי  ָּכל  "ְּבֶמֶׁשְך  ָהִאיׁש,  ִהְסִּכים  "ְּבַוַּדאי!" 
ְלִעּלּוי  ּתוָֹרה  ְוִדְבֵרי  ְּדָרׁשוֹת  ָׁשַמְעִּתי  ַהִּׁשְבָעה 

ִנְׁשָמָתּה!" 
"ָיֶפה ְמאֹד", ִׁשַּבְחִּתי אוֹתוֹ, "ֲאָבל ֵאין ַּדי ְּבָכְך. 

ָעֶליָך ְלַהְכִניס ֶאת ָּבֶניָך ְלַתְלמּוד ּתוָֹרה!"
"ֲאָבל ִמי ַיְסִּכים ְלַקֵּבל אוָֹתם?" ִּפְקֵּפק ָהִאיׁש.

ְּבָכְך!"  ֲאַטֵּפל  "ֲאִני  ָאַמְרִּתי,  ִּתְדַאג!"  "ַאל 
אוָֹתם  ֶׁשִּלְּמדּו  ַאְבֵרִכים,  ְׁשֵני  ַלְיָלִדים  ִהְצַמְדִּתי 
ְוַכֲעבוֹר  ַהִּלּמּוִדי,  ַהַּפַער  ֶאת  ְלַהְׁשִלים  ָלֶהם  ְוִסְּיעּו 
ּתוָֹרה  ְלַתְלמּוֵדי  ִהְתַקְּבלּו  ֵהם  ֲאֻרָּכה  ֹלא  ְּתקּוָפה 

ְמֻעִּלים.
ְלַאַחר ְזַמן ָמה ָּבָאה ַהִּנְפֶטֶרת ֶאל ֲאחוָֹתּה ַּבֲחלוֹם, 
ְוָאְמָרה ָלּה ְּבָפִנים ְמִאירוֹת: "ּתוָֹדה ַרָּבה ֶׁשִּלַּמְדֶּתם 
ִהיא  ַהְּקדוָֹׁשה  ַהּתוָֹרה  ְׂשַפת  ַהָּׂשָפה!"  ֶאת  אוִֹתי 
ַּבּתוָֹרה  ַלֲהגוֹת  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְיַזֵּכנּו  ה'  ָהֲאִמִּתית.  ַהָּׂשָפה 

ָּתִמיד ְוַלֲהִביָנּה ָּכָראּוי.
זְִהירוּת בְִּכבוֹד ַהזּוָּלת

ְּבֵני  ֶאל  ַוְיַצֵּום  ֲהרֹן  ַאֽ ל  ְוֶאֽ מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים )ו, יג( ֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה 
ׁשוֵֹלַח ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְלַפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים, הּוא 
ְמַצֶּוה אוָֹתם ִּבְׁשֵני ִצּוּוִיים: "ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
- ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלַהְנִהיג ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַנַחת ְוִלְסּבֹל 
אוָֹתם. "ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים" - ַלֲחֹלק לוֹ ָּכבוֹד 

ְּבִדְבֵריֶהם )ַרִׁש"י ָׁשם(. 
"ָאַמר  ַאָּגָדה(:  )ְּבִמְדַרׁש  ַרּבוֵֹתינּו  ֶׁשָּׁשנּו  ּוְכִפי 
ָלֶהם ַהָּקדוֹׁש ָּברּוְך הּוא: ִחְלקּו ָּכבוֹד ַלֶּמֶלְך, ֶׁשֲאִני 
ָּכבוֹד,  ָנַהג מֶֹׁשה ּבוֹ  ְלִפיָכְך  ִּדין,  ַלֲעׂשוֹת ּבוֹ  רוֶֹצה 
)ְׁשמוֹת  ֶבָחֶרב'  אוֹ  ַּבֶּדֶבר  ִיְפָּגֵענּו  'ֶּפן  לוֹ:  ֶׁשָאַמר 
ה, ג(, ֶׁשָהָיה ָצִריְך לוַֹמר ֶּפן ִיְפָּגֲעָך, ֶאָּלא ֶׁשָּנַהג ּבוֹ 
ֶּדֶרְך ָּכבוֹד". ּוֵבֵאר ַה"ֲחַתם סוֵֹפר" ַזַצ"ל, ֶׁשִאם ָהָיה 
ַהִּבָּזיוֹן  ִמְצַרִים,  ֶמֶלְך  ַּפְרעֹה  ֶאת  ְמַבֶּזה  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ָהיּו  סוֵֹפג,  ָהָיה  ֶׁשַּפְרעֹה  ַהָּללּו  ַהְּגדוִֹלים  ְוַהִּיּסּוִרים 
ְמָמְרִקים ֶאת ֲעווֹנוָֹתיו, ְמַמְּלִאים ֶאת ִמְכַסת ִיּסּוָריו 
ַהָּקָּב"ה  ֶׁשָרָצה  ַהַּמּכוֹת  ֶעֶׂשר  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ּומוְֹנִעים 
ְּבַפְרעֹה  ִלְנהֹג  ָלֵכן ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה  ָעָליו.  ְלָהִביא 

ִּבְכבוֹד ַמְלכּות ּוְבֶדֶרְך ֶאֶרץ. 
ְיַׁשְעָיה  ַרִּבי  ַעל  נוָֹרא  ִסּפּור  ֶזה  ְּבִעְנין  ָנִביא 
ִנְפַטר,  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּׁש"ס.  ָמסֶֹרת  ַּבַעל  ַזַצ"ל  ִּפיק 
ְוָקְברּו  ָּגדוֹל,  ְּבָכבוֹד  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדוֵֹלי  ָּכל  ִהְסִּפידּוהּו 
ַהַּבחּוִרים  ָׁשבּו  ַהַהְלָוָיה  ְלַאַחר  ַהָּטהוֹר.  ּגּופוֹ  ֶאת 
ֶאת  ַהַּתְלִמיִדים  רוִֹאים  ְלָמֳחָרת,  ְוִהֵּנה  ַלְיִׁשיָבה. 
ַרָּבם, ֶׁשֶאְתמוֹל ָקְברּו - ִנְכָנס ְלֶפַתע ַלְיִׁשיָבה. ֻּכָּלם 
ָּכאן:  ּקוֶֹרה  ַמה  ֵהִבינּו  ֹלא  ֵהם  ִּבְמקוָֹמם,  ִהְתַאְּבנּו 
ַהִאם ְּבָטעּות ָקְברּו אוֹתוֹ ְּבעוֹדוֹ ַחי, ְוהּוא ֵהִרים ֶאת 

ַהַּמֵּצָבה ְוָקם, אוֹ ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ְּתִחַּית ַהֵּמִתים?!...
ָּפָנה ָהַרב ְלַאַחד ַהַּתְלִמיִדים ְוהוָֹרה לוֹ ֶלֱאסֹף ֶאת 
ָּכל ַהָּקָהל, ֵּכיָון ֶׁשִּבְרצוֹנוֹ ִלְמסֹר ִׂשיָחה.  ָעָלה ָהַרב 
ַלִּביָמה, ְוָכל ַהַּתְלִמיִדים רוִֹאים ּוְתֵמִהים, ַמְמִּתיִנים 
ְּבִחיל ּוִבְרָעָדה ְלמוָֹצא ִּפיו... ַאַחר ַּכָּמה ַּדּקוֹת ָּפַתח 
ָלעוָֹלם  ְוִהִּגיַע  ֵמת  ְּכָבר  הּוא  ֶׁשָאֵכן  ְוִסֵּפר,  ָהַרב 
ָהֶעְליוֹן. ָׁשם ֶהְראּו לוֹ ֶאת ֶחְלקוֹ ַהָּגדוֹל ַהָּׁשמּור לוֹ, 
ּוֵבין ָאָדם  ְּבִעְנְיֵני מּוָסר  ְוָדַרׁש  ִלֵּמד  ֵּכיָון ֶׁשֹּלא  ַאְך 
ַלֲחֵברוֹ, ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֲהֵרי, ָקְדָמה ַלּתוָֹרה - ֹלא ָנְתנּו 

לוֹ ְלִהָּכֵנס ִלְמקוֹמוֹ!
ִהְמִׁשיְך ָהַרב ְוִסֵּפר, ִּכי ִנְּתָנה לוֹ ָהֶאְפָׁשרּות ָלֶרֶדת 
ׁשּוב ָלעוָֹלם ַהֶּזה ְּכֵדי ְלַלֵּמד ּוְלַהְרִּביץ מּוָסר ְּבִעְנַין 
ַלֲעזֹר  ַהחוָֹבה  ְוַעל  ְיהּוִדי,  ָּכל  ִּבְכבוֹד  ַהְּזִהירּות 
ַלּזּוָלת ְוִלְתמְֹך ּבוֹ, ְלַקֵּבל ָּכל ֶאָחד ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפוֹת 

ּוְלַקֵּלס ֶאת ִּדְבֵרי ֲחֵברוֹ. 
ַהּנוֶֹקֶבת,  ִׂשיָחתוֹ  ֶאת  ַהַּׁש"ס  ָמסֶֹרת  ַּבַעל  ָּגַמר 
ֶּדֶרְך  ָיָצא  ֹלא  ָהָיה-  ְּכֹלא  ֶנְעַלם  ִּפְתאוִֹמי  ּוְבאֶֹפן 
ַהֶּדֶלת ֶאָּלא ָּפׁשּוט ֶנְעַלם, ְוֶאת ַהַּמֲחֶזה נוָֹרא ַההוֹד 
ְוֵהִבינּו  ְּגדוִֹלים,  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַעְׂשרוֹת  ָראּו  ַהֶּזה 

ִמָּכְך ַּכָּמה ָּגדוֹל ְּכבוֹד ַהּזּוָלת! 
)מתוך "משכני אחריך" פנינים לפרשת וארא(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

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

לסוכרים זמינים.
אותו  תמצא  לעיל  שמוגדר  התהליך  כל 
והיא  "בינה  לשונו:  וזו  שם  הראב"ד  בדברי 
שבתוך  היו"ד  שהיא  הספירות  כל  של  גולם 
הבינה )שקיבלה מיו"ד חכמה קדומה( כאשר 
נחקקו בה נתיבות האותיות בתמונת כל פרטי 
האותיות  תבנית  היו  אזי  והכללים  הפרטים 
זו לפנים מזו אלף אחר אלף עד אלפים )זהו 
שלהם  הצמצום  וסוד  האורות  ירידת  תאור 
אחד  תא  על  משפיע  נראה  אחד  שפוטון  עד 

מדומם צומח חי מדבר(.
"והם נמשכים ונחקקים זה לפנים מזה עד 
כל  תבנית  וכן  האותיות  שאר  וכל  רבבן  רבו 
כללי הנמצאות ופרטיהן ופרטי פרטיהן, וכן 
תבנית כל עשב ועשב, ואמרו רבותינו שכרונם 
לברכה שמספר פרטי העשבים כמספר אר"ץ. 
עומקם  הכין  עד  למד  אתה  כה  עד  )מדבריו 
של חכמי קדם שידעו לירד לפרטי פרטים עד 
בעל  שהוא  המימן  אטום  האטומים,  אחרון 
אלקטרון אחד שהוא אור אחד משמע מלאך 
בדומם  הן  עובר  זה  וכל  אותו,  אחד שמחיה 

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

ועשר כיתותיהם ומשכנותם". ע"כ.
את  נלמד  דבריו  להשתלשלות  ניכנס  אם 
למעלה  שקיים  מה  שכל  העקרוני  היסוד 
שנכניס  מבלי  זאת  וכל  למטה  קיום  לו  יש 
הזה  הנפלא  התהליך  בתוך  עצמו  האדם  את 
כל  ולכן  בראשית,  ימי  בחמשת  כולו  שקרה 
אדם  שיד  בראשית  טבע  לחוות  שהולך  מי 
הינו  שהצומח  לראות  זוכה  בו  התערבה  לא 
באופן  מותאם  והוא  המזון  בשרשרת  חוליה 

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

הרפואה  שהינה  הצומח  רפואת  של  לכוחה 
העתיקה ביותר עלי אדמות.

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

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

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

אוירה במקומות בהם חי האדם. 
אוירה  או  שליליות  אנרגיות  של  מציאותן 
האדם  על  מאד  משפיעה  הפוכה  בקוטביות 
נושמים  אנו  אותו  שהאויר  משום  וזאת 
ידי  על  הנקלטים  רבים  שלתדרים  נשא  הוא 
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 
זו.  לפעולה  ביותר  המשמעותי  המקור  הינם 
באדמה,  ששותלים  מזרע  ראשיתו  צמח  כל 
לפריחת  העצוב  הכוח  ישנו  זרע  בכל  כלומר 
הפרחים  הפרות  וכל  ממנו  שיגדל  הצמח 

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

אותן סגולות מרפא לאותו אבר הזקוק לו.
וכיצד הם  וצמחים  זרעים  על סגולתם של 

פועלים נייחד פרק בפני עצמו בספר הבא. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סגולת הצמחים

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות
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רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



בני ברק כ"ה טבת תעש"ט 12282/1/19

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

החורפיות של מזג האוויר והזמן הפנוי הם הזדמנות 
מצוינת לבשל יחד. מלבד ערך עבודת הצוות בבישול 
יחדיו, הילדים נחשפים לדרך הכנת האוכל ומפתחים 
סטארקיסט  טונה  שלהם.  האישיות  היכולות  את 
מתכון  ומציעה  ילדים  עם  לבישול  טיפים  מציגה 

לקנלוני שכל המשפחה תאהב. 
הקפידו על כללי בטיחות

ואתם  במטבח  עצמאות  יותר  תינתן  שלילדים  כדי 
ידידותיים  בכלים  השתמשו  רגועים,  להיות  תוכלו 
כאשר  חדה.  סכין  כמו  מסוכנים  בכלים  ולא  לילדים 
נעשה שימוש באש, שימו לב שעליכם תמיד להיות 
כללי  חשיבות  את  לילדיכם  הסבירו  ולהשגיח.  לידה 

הבטיחות וליווי אדם בוגר בעת העבודה במטבח. 
תנו להם לקחת חלק

למדו את הילדים לקלף בזהירות את הירקות בעזרת 
קציצות.  ליצור  או  רכיבים,  לערבב  מתאים,  קולפן 

לילדים  גורמת  העצמי,  הדימוי  את  בונה  זו  פעולה 
תחושת גאווה והישג, ואתם תתפלאו איך הם טורפים 

את מה שהכינו בלי שתצטרכו לנדנד. 
הגביהו אותם

כדי  דרגש  או  כיסא  ידי  על  מיוחדת  להגבהה  דאגו 
שלילדים יהיה יותר קל להצטרף לבישול.

שלבו מזונות בריאים
גלם  לחומרי  בעבודה  ילדיכם  את  שתחשפו  ככול 
חדשים כמו ירקות, דגים, תבלינים וכדומה, הם יהנו 
מתהליך הבישול יותר וכן יעזו לטעום את המאכלים 
שילדים  כלל  בדרך  לכן.  קודם  לאכול  שסירבו 
לדוגמא:  התהליך,  כדי  תוך  טועמים  הם  מבשלים 
נראית  אינה  אשר  טונה,  הארוחה  בהכנה  נשלב  אם 
כמו דג, נאפשר גם לילדים שאינם חובבים את הריח 
ולערכים  דגים  לאכילת  להיחשף  הדג,  של  והמראה 

התזונתיים שלהם. 

שמרו על היגיינה
במטבח.  בעבודה  והיגיינה  ניקיון  כללי  על  הקפידו 
ולניקיון  לסדר  לדאוג  הילדים  את  תרגיל  זו  פעולה 

בשגרה היומית שלהם. 
תנו לילד לבטא את עצמו

אפשרו לילד חופש יצירתי, תנו לו להפעיל את הדמיון 
נמצא  שאינו  מרכיב  בתוספת  או  ההגשה  בצורת 
במתכון. הילד יקבל החלטות וירגיש תחושת שייכות. 

העיקר הכוונה
אם  גם  לילד  להחמיא  הדרך  אורך  לכל  תשכחו  אל 
המתכון לא יצא בדיוק כמו שרציתם. בסופו של דבר, 
העיקר שהילדים נהנו ואכלו את המנה שהכינו. חשוב 
לחזק את הביטחון העצמי של הילד גם כאשר הוא 

מתכוון ולא מצליח. 
עם  להכין  שכיף  לקנלוני  מתכון  קבלו  ולסיום, 

הילדים וגם כולם יאהבו: 

קנלוני טונה מוקרם )לנוהגים(

טיפים
טיפים ועצות להקלה על 

התכווצויות, פציעות וכאב 
רבים  רק  חשובה,  ספק  ללא  היא  גופנית  פעילות 
ועומס  שאינטנסיביות  לכך  מודעים  לא  מאתנו 
ופציעות  להתכווצויות  לגרום  עשויים  האימונים 
אחרי  או  באימונים  להיפגע  שלא  מנת  על  ספורט. 
פרסקינדול  המותג  מומחי  כאב,  להרגיש  ולא  ריצה 
מעניקים   ישרים,  מושיקו  הריצה  מאמן  בשיתוף 
מספר טיפים ועצות שכדאי שכל מתאמן/נת יאמצו. 

מתכווצים  השרירים  ספורטיבית,  פעילות  במהלך   •
ומתקצרים, מומלץ לבצע לאחר כל אימון 5-10 דקות 

של תרגילי גמישות.

וכאבי  העייפות  גבוהה,  בעצימות  אימון  בתום   •
השרירים בעקבותיו יגיעו רק ביום למחרת ולעיתים אף 
אירובית קלה  כדאי לבצע פעילות  יומיים לאחר מכן. 

כגון: רכיבת אופניים, לסיוע שחרור השרירים.

השרירים  ספורטיבית,  פעילות  כל  מבצעים  כאשר   •
עצמם  את  בונים  מכן  ולאחר  נפגעים  עבדנו  עליהם 
כחזקים יותר. חשוב להקפיד על תזונה של פחמימות 

וחלבונים לחיזוק השרירים הללו.

בכדי  האימון  לסוג  ספורט  ונעלי  ציוד  להתאים  יש   •
לחסוך מהגוף כאבים מיותרים.

• רצוי להשתמש בג'ל או ספריי פעיל לשחרור והקלה 
מיידית,  לאחר אימון בעצימות גבוהה וכן, גם אם אין 

כאב נקודתי, על מנת למנוע כאבים לאחר אימון. 

ניתן  וחד,  נקודתי  והוא  מורגש  כבר  הכאב  כאשר   •
מדבקות.   5 המכיל  פאטץ  בפרסקינדול  להשתמש 

המדבקה מתאימה לשחרור שרירים תפוסים.

ניתן לעשות על אותו  כאשר יש כאב בשריר מסוים   •
היטב  מגיבים  שרירים  קרח.  של  קומפרסים  השריר 

לקרח ובמיוחד אם מדובר על דלקת שרירית.

של  במקרה  היא  אף  לסייע  יכולה  חמה  אמבטיה   •
כלי  עולה,  הגוף  טמפרטורת  כאשר  תפוסים.  שרירים 
אל  זורם  דם  יותר  מכך  וכתוצאה  מתרחבים  הדם 

השרירים המסייע להתאוששות והרפיה.

• שתייה מספקת של נוזלים תסייע לזרימת דם טובה 
יותר אל השרירים.

טעימה

טיפים לבישול עם ילדים
החורף להבדיל מהקיץ, אינו מאפשר תמיד פעילויות לילדים מחוץ לבית • עונה זו, מלבד היותה גשומה ושאינה מאפשרת 
יציאה לפעילות, היא גם זמן מצוין לבלות עם הילדים • לכבוד החורף: טיפים לבישול ביחד עם הילדים והמלצה למתכון 

שכיף להכין עם הילדים

מצרכים:

חבילת צינורות קנלוני
3 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה  

)לשמור את השמן בצד(
2 כפות קמח לבן

3 כוסות חלב 
כף חרדל דיז'ון 

½ כוס גבינה צהובה מגורדת
500 ג' גבינת ריקוטה

1 כוס פטרוזיליה קצוצה
2 כפות עירית קצוצה

פלפל שחור גרוס לפי הטעם
1 ביצה

כף עירית קצוצה – להגשה
2 כפות בזיליקום טרי קצוץ

אופן ההכנה:

מכינים את הרוטב: 
1.  מחממים את השמן שסונן מקופסאות הטונה במחבת רחבה. 
מוסיפים קמח ומערבבים כדקה. מוסיפים חלב ובוחשים לתערובת 
ולהסמיך  יש להנמיך את האש  גושים. לאחר רתיחה  אחידה ללא 

את הרוטב. 
2. מוסיפים חרדל וגבינה צהובה, מערבבים ומכבים את האש.

מכינים את המילוי: 
בזיליקום,  עירית,  ריקוטה,  פטרוזיליה,  טונה,   - בקערה  מערבבים 

ביצה ומעט פלפל שחור.
ממלאים את הקנלוני בתערובת הטונה ומסדרים בתבנית משומנת.
ומוזגים את הרוטב  כוס מים לתבנית מסביב לקנלוני,  שופכים ¼ 

מעל לקנלוני.
ל25 דקות.  ומכניסים לתנור  בנייר אלומיניום  מכסים את התבנית 

מורידים את הכיסוי ואופים ל 20 דקות נוספות.
מפזרים עירית קצוצה לפני ההגשה.



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מלחמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ציור,תמונה מצוירת על משהו. "ואבן ____ לא תתנו 
בארצכם" )ויקרא כו א(

6. לחש,הביע. "___ לבי דבר טוב" )תהלים מה ב(
7. המוח שבתוך הקנה. "את כל ה___")כלים יז יז(

9. כנוי לולד הבכור היוצא ראשון מרחם אימו. "קדש לי כל 
בכור ____" )שמות יג ב(

10. עיר נמל בים התיכון. "וירד ____" )יונה א ג(
11. משל לתועה ואובד-דרך. "כ____ אבד" )תהלים קיט קעו(

12. עונש,פורענות. "חרב ___" )דברי הימים ב כ ט(
13. ואין הדבר כן,לא כך הענין. "קטמא ו____   _____" 

)ברכות כח.(
14. כנוי לשבת שאחרי תשעה באב.  שבת ____

16. קיצור המילים : הגבהה וגלילה.
17. עריכת שאלה,הצגת שאלה. "____ תלמיד לרב" )שבועות 

לב.( )לא בלשון סמיכות(

1. מרמס,דריסה. "תרעינה ו____ רגליכם" )יחזקאל לד יט(
2. שחיתות,קלקול המידות. "ו___ שטים" )הושע ה ב(

3. הגון,ישר,תמים. "____ היה" )ברכות ב ז(
4. סמיכת פעולה לפעולה,עשית דבר-מה מיד לאחר דבר אחר. 

"שלש ____ הן" )ברכות מב.( )בלשון יחיד(
5. קומה בבית. "היו שתיהן ב____ אחת" )שבת יא ב( )בלשון רבים(
8. הפוך,כפוף למטה. "היתה ____ ופיה" )כלים ח ג( )בלשון נקבה(

12. בן קיש משבט בנימין,המלך הראשון בישראל. )שמ"א ט ב(
13. קיצור המילים : יגדל מלכותך לעד. )בהיפוך אותיות(

14. כנוי לנזקים שהבהמה גורמת על ידי שהיא מכלה בשיניה. 
"ה____ מועדת לאכול את הראוי לה" )בבא קמא א ד( )בהיפוך 

אותיות(
15. אוי ואבוי לו. "___ לראשו" )מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

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

אויב, נלחם, ביום קרב, בזזו, נסו, הישב על הכלים, ויבקעו, סללה, וחנה על העיר, ויכנעו, פליט, ויתקע בשופר, 
וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, חלל, צר, חיל ופרשים, לכד, קשת, חיל סובב את 

העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, מלקוח, שבי, מצור, שלל

רתחגרואישאתחרבורח
ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש
תימיקשאפנועידיללב

אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. בורית היא...
2. "...אדם", "...חיל", "...בית"

3. מהו אטב?                                                                                                        
4. בת זוגו של מי היא הנאקה?

5. "עשה לך רב וקנה לך..."
6. "מיגו" פירושו בעברית...

7. "...חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
8. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

9. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

1. סבון 2. בן 3. מהדק 4. גמל 5. חבר  6. מתוך  7. מעות  8. פנים  9.  דרום 10. סרק
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לדיון בוועדת השמה, יועברו 
ע“י צוות המת“י להמשך טיפול מחלקת חינוך מיוחד. 

2

לומד/ת הילד/ה וייחתם ע“י ההורים ומפקחת משרד החינוך של המסגרת.

,
,

,

,

,

,

,

tsh@bbm.org.il

פניה לוועדת שילוב/השמה
לשנת הלימודים ה‘תש“פ

בגני ילדים 

(קלינאית/ פסיכולוג/ נוירולוג/ רופא התפתחותי)

לא יאוחר מיום חמישי, כ“ה בשבט ה‘תשע“ט (31.1.19).

תאריך אחרון לקיום וועדות שילוב: יום רביעי, י‘ באייר ה‘תשע“ט (15/5/19).
תאריך אחרון לקיום וועדות השמה: יום חמישי, כ“ה באייר ה‘תשע“ט (30/5/19).

03-6164190 03-6199955tsh@bbm.org.il

,31ל

”פ.

פיקוד העורף

בחירת מרחב מוגן במבנה
ממ"ד או ממ"ק (מרחב מוגן דירתי/קומתי) הם הבחירה המועדפת.

מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי, נמצא בתוך הבניין וניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות.
מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה.

חדר מדרגות פנימי: דיירי הקומה העליונה 
בבניין מעל שלוש קומות - ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

בבניין בן שלוש קומות - ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
באין ממ”ד, ממ”ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו מינימום קירות חיצוניים, 

חלונות ופתחים.

הנמצאים מחוץ למבנה
בשטח בנוי - יש להיכנס למבנה ולפעול על פי ההנחיות לשוהים במבנה.
בשטח פתוח - יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

בס"ד

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם
לפרטים נוספים ומידע אודות שם ומספר איזור ההתגוננת שלכם,

ניתן לפנות לטלפון 104 חיוג חינם מכל טלפון. 
oref.org.il מענה אנושי 24 שעות ביממה. או באתר

גם היום בזמן שגרה
חשוב להערך לחירום

הכינו את הבית והמשפחה

במקרי חירום 
"אין סומכין על הנס"!
מהיום כולנו מוכנים!
בואו ללמוד כיצד להיערך לשעת חירום

בס“ד

מחלקת בריאות

פרטים על סדנאות
בתחנות לבריאות המשפחה.

ך.

עיריית בני ברק,

.

להרשמה לסדנאות אלו, יש לפנות למזכירויות התחנות לבריאות המשפחה הנ“ל.

לסדנאות

קורס החייאת תינוקות לנשים

ביום ראשון, כ“ב בטבת ה‘תשע“ט
 (30/12/18)

בין השעות: 8:30-11:30
טיפת חלב יואל 18, בני ברק

036185662,036162787
036194632,036187750

האגף לשירותים חברתיים
מרכז עוצמה מורחב

בשיתוף המחלקה לעבודה
סוציאלית קהילתית

רוצה להתפרנס בכבוד?
   מחפשת שינוי?

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בשיתוף מרכז עוצמה מורחב 
מזמינים אותך להשתתף בסדנת

העצמה והכוון תעסוקתי

העצמה, ומיצוי הפוטנציאל שלך. 
הכוון תעסוקה בהתאם לכישורייך ושאיפותייך .

הכרות עם שוק העבודה.
מיומנויות לחיפוש עבודה.

ליווי פרטני במהלך הסדנה.

מה בסדנה?

הסדנה כוללת 12 מפגשים ומיועדת לנשים בגילאי 20-50.
במתנ"ס נווה אחיעזר רחוב אורליאן 27 | בעלות סמלית.

לפרטים והרשמה
צביה נהרי: 0548400981

ברכה לנדמן: 03-5776444

מחכות לכן!
ברכה לנדמן

רכזת תעסוקה 
מרכז עוצמה

שרה ונטורה
עובדת סוציאלית קהילתית

המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

צביה נהרי
פעילת השכונה

שכונת נווה איעזר

 
  

 הזדרזי להירשם! מספר מקומות מוגבל!
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5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| 
רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-
9479944 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 
| ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 
דון.9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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בנתיב זההחסדחמישישי
בובות דיסני

לחברי מועדון בלבד! לחברי מועדון בלבד!
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40
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10

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

כ"ג-כ"ז בטבת31.12.18-4.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

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

100 יח'
עוגיות ברמןתה ליפטון

סוגים שונים
600 גר'

חמישיית טישיו
קוד: 48203

עוגיות לוטוסתאורת חירום
ארוז שתיים שתיים

קוד: 666038
279 גר'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

'מעולה'

קמח מנופה
1 ק"ג

'מעולה'

יין גינוסר/מוריה/סוכריות ג'לי
מוריה לייט קוד: 873172

כולל פיקדון600 גר'
750 מ"ל

פילה דג סלמון
בלדי

3-4
כ"ו-כ"ז בטבת

890 10 3990790

59901090
לק"ג

2 ב-
20 1290

2 ב-

10

10
2 ב-
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