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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'
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16:27
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הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ז שבט תשע"ט 23/1/19 • גיליון מס' 1189

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

בדרך לפריימריז
ישראל ביתנו: ליברמן פותח את קמפיין הבחירות במפגן הסתה נגד החרדים, אך 

במפלגות החרדיות מעדיפים לשמור על שתיקה
דגל התורה: גפני מדבר על הפיוס עם אגודה, שולל את לפיד ומפרגן לגנץ

ש"ס: הקמפיין נפתח באירוע סגור - עם האסטרטגים שליוו את הקמפיין המקומי
הבית היהודי: הצעת המנכ"ל לועדה מסדרת נפלה וסלומינסקי פורש מהפוליטיקה

גל קמפיינים: כחלון מתבדל, הרבנית בר שלום במסע אוטובוסים, שלטי חוצות 
קוראים לאיחוד גוש השמאל-מרכז, קמפיין שילוט גם ב'עוצמה יהודית', בני גנץ 

מטפטף מסרים ויעלון משלב חוקרת קבלה

/ עמ' 20-21

052-3873887

סייעות/ גננות/ 
צהרונים 

תנאים טובים למתאימות!
שכר הגון!

למעון חב"ד בגבעת שמואל
דרושים

 "ש"ס הוקמה כדי לדאוג לספרדים, 
וכך היא תמשיך"

נוסח עדות המזרחמרן נשיא ה'מועצת':
ובגדולי  הואיל  מילים,  להכביר  מבלי 
להתרשם  טעם  אין  עסקינן,  תורה 
הזמנית  הקבורה  הרשמיות.  מההצהרות 
של מהלכי השלום העולמי בין הספרדים 
ובראשונה  בראש  מקורה  לאשכנזים, 
ההנהגה  ש"ס.  של  הרוחנית  בהנהגה 
ששלוחי  מעדיפה  הזקוף  הגו  בעלת 
הציבור שלה יתפללו בנוסח עדות המזרח 
ולא בנוסח מעורב, או גרוע מכך, בנוסח 
מבחורי  כמה  אצל  כמקובל  אשכנז, 
ש"משתכנזים"  הספרדים  הישיבות 

בישיבות הליטאיות

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

פתיחת מערכת הבחירות בש"ס - מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן: ״הייחודיות 
של תנועת ש״ס, אשר הוקמה בראשיתה להחזיר עטרה ליושנה ולרומם את 
הציבור הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל - זו הדרך היחידה 

שלנו" • מרן חזר על הדברים גם בימים האחרונים בחדרו שבבית החולים 'הדסה 
עין כרם', שם אושפז לצורך בדיקות וצפוי להשתחרר לביתו בקרוב / עמ' 22

המאבק בפקקים: 
ויכוח על הנת"צ

/ עמ' 10

/ עמ' 6

לפי נתונים של הלשכה למרשם 
אוכלוסין במשרד הפנים בבני ברק, 
השנה נוספו עוד 1928 תושבים 

לעיר, וכיום מתגוררים בה 205,658 
תושבים • המספרים המלאים

גידול במספר 
תושבי בני ברק

עיריית בני ברק דורשת לאסור 
את הליכי הפקעת השטחים 

באזור עבודות להקמת הרכבת 
הקלה בעיר, וזאת מאחר והסיבה 

האמיתית להליכים אלו הינם הפרה 
יסודית ומתמשכת של ההסכם עליו 
חתמו בחברת נת"ע - שלא יבוצעו 

חילולי שבת / עמ' 6

קצין נורה ונפצע בדרום, רקטה 
מסוריה יורטה בצפון / עמ' 23

במוצ"ש: 
מאות ב'שירת 

הבקשות' / עמ' 8
עיריית ב"ב 

עותרת לבג"צ

בעקבות חילולי השבת 

סוער בבית שמש

'דגל' נכנסה 
לקואליציית בלוך, 

חבר המועצה 
הוותיק התפטר / עמ' 24

052-6071951

להשכרה
ממוזגת, מטבח חדש, שמורה מאד
בהרב קוטלר 3 חד' 85 מ"ר

 ₪4,400
פנוי מ-1.2.19



ששת הימים 10 בני ברק מול קניון איילון |  03-6138844 | 052-6121253 | פתוח במוצ"ש
שעות פתיחה  א-ה 10:00-20:00, ו' וערבי חג 09:30-14:00, מוצ"ש  19:00-22:00,  אין כפל מבצעים | כפוף לתקנון | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

עולם של נוחות לעסקים

 לפספס!במחיר שאסור פינתית מבד/ עורמערכת ישיבה



לא רק לילדים מגיע להתפנק

טופ חדש של פינוק
עם תוספות קראנצ׳יות מפתיעות





דגמים חדשים, במחירי סוף עונה!

-קרל מפתיעים-

המבצעים לזמן מוגבל.  *
רשת קרל רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת.  **

 KARL OUTLET ברק  בני   ,5 רש״י   |  KARL ברק  בני   ,114 עקיבא  רבי 
KARL studio השבת(  כיכר  )ליד  ירושלים   ,4 יחזקאל   | ברק  בני   ,104 עקיבא  רבי 

sale
2₪ ב-100

סוודרים

290₪

מעילי צמר
במקום 490  ₪

4₪ ב-2₪300 ב-160

חולצות 100% כותנה

מעילים ארוכים

₪

צעיפים

40₪

במקום 69  ₪ במקום 590  ₪

₪

₪החל מ- 240

חליפות

₪החל מ- 240

חליפות

החל מ- 

חולצות, עניבות, חפתים וצעיפים

4₪ב-100
ניתן לשלב!

במקום 1600  ₪
חליפות 70% צמר

₪400

180 

החל מ- 

במקום 590  ₪
חליפות

עניבה / חולצה / חפתים / צעיף ב-₪24010

על כל קניה מעל 100 ₪

מתנה

₪בקניית חליפה מעל 500

100₪
לקניית עניבה / חגורה

*בקרל עודפים בלבד 

מתנה

* לקונה מעיל- מתנה צעיף ב10 ש״ח *

₪

-קרל מפתיעים-



י"ז שבט תעש"ט 23/1/19 בני ברק6 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

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

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 בן 6 נפצע בינוני בתאונה  
ילד כבן 6 )הולך רגל( נחבל בראשו כתוצאה מפגיעת 
באיחוד  חובשים  ברק.  בבני  אהרונסון  ברחוב  רכב 
הצלה סניף בני ברק העניקו לו טיפול רפואי ראשוני 

בזירת התאונה ומצבו בשלב זה מוגדר קל עד בינוני.

 ח"כיות 'יש עתיד' נגד עיריית ב"ב
'יש  והמועמדות החדשות של מפלגת  חברות הכנסת 
עתיד' פנו במכתב ליועמ"ש על מנת שיתערב בנוהל 
הדרת הנשים בקמפיין שילוט חוצות באזור העיר בני 
ברק. הפנייה נעשתה בעקבות אירועים חוזרים ונשנים 
של הדרת נשים בשלטי החוצות – בגיבוי עיריית בני 

ברק.
הפרסומים  פי  "על  נכתב,  הח"כיות  ששלחו  במכתב 
של  הרישוי  מחלקת  סירבה  בתקשורת,  האחרונים 
עיריית בני ברק לאפשר הצבת שלטי חוצות בשטחה 
לבחירות  מועמדות  מופיעות  בהן  המוניציפאלי, 
הארציות. מן הכתבות האמורות עולה תמונה מטרידה 
כי מדובר באיסור גורף שמטרתו היא למנוע פרסומם 

של שלטים בהם מופיעות נשים".
"למעלה מן העובדה שמדובר באפליה אסורה על פי 
המרחב  מן  נשים  של  ומכוערת  בוטה  ובהדרה  חוק 
הציבורי, מדובר בהחלטה מסוכנת לחברה הישראלית 
בני  עיריית  של  התנהלותה  הישראלית.  ולדמוקרטיה 
ברק, מקוממת ויש לשים לה סוף. על כן, אנו קוראות 

לך להתערב בנושא".
אורנה  אלהרר,  קארין  ח"כ  המכתב:  על  חתמו 
ברביבאי, ח"כ יעל גרמן, ח"כ עליזה לביא, סיגל מורן, 

תהילה פרידמן וח"כ פנינה תמנו-שטה.

 נמצאה גופה סמוך לאיילון
הצהריים  טיפלו  ברק  בני  ת"א-צוות  זק"א  מתנדבי 
לקניון  סמוך  בחורשה  גבר שנמצאה  בגופת   )13:00(
המשטרה,  בבדיקת  האירוע  ואופי  נסיבות  איילון, 

בהמשך הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית.
יעקב שטיינמץ, מתנדב זק"א ת"א, סיפר: "כשהגעתי 
עם  ביחד  חיים,  רוח  ללא  גבר  גופת  מצאתי  למקום 
בגופה  טיפלנו  ת"א  זק"א  מצוות  נוספים  מתנדבים 
האירוע  בחקירת  המשטרתי  המז"פ  לצוות  וסייענו 

ואיסוף הממצאים".

מאת: עוזי ברק

בבקשה  לבג"צ  פנתה  ברק  בני  עיריית 
משרד  על  האוסר  תנאי  על  צו  להוציא 
התחבורה לבצע את הליכי הפקעת השטחים 
באזור העבודות להקמת הרכבת הקלה בעיר, 
וזאת מאחר והסיבה האמיתית להליכים אלו 
ההסכם  של  ומתמשכת  יסודית  הפרה  הינם 
הממשלה  עם  העירייה  בשעתו  חתמה  עליו 
במקרקעין  לשימוש  הסכמתה  את  נתנה  בו 
הרכבת  פרויקט  בניית  לצורך  שבבעלותה 
המרכזיים  התנאים  כשאחד  בעיר,  הקלה 
בהסכם היה שלא תתבצענה עבודות בתחומי 

העיר בשבתות ובמועדי ישראל.
יהודה  עו"ד  באמצעות  העתירה שהוגשה, 
ליבוביץ, היועה"מ של העירייה ועו"ד אריאל 
גזית-רוטנברג,  רון  עו"ד  ממשרד  יונגר 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  בהנחיית 
וראש  רה"ע  מ"מ  זייברט,  חנוך  והרב  העיר 
הועדה  התחבורה,  משרד  נגד  ההנדסה,  אגף 
ורכישה  קרקעות  בנושאי  לשר  המייעצת 
חודשים  שלפני  לאחר  הייתה  ציבור,  לצרכי 
 7985 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אחדים 
)נתיבים  נת"ע  לחברת  הרשאה  נותן  השר  כי 
הקלה,  הרכבת  בפרויקט  העוסקת  עירוניים(, 
לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(, 

מתבצעות  בהן  בקרקעות  זכויות  לקבל 
העבודות להקמת הרכבת הקלה ולקנות חזקה 
בקרקעות אלו, כשהמדובר בהפקעה הכוללת 
של  בשטח  וחלקות,  גושים  של  רב  מספר 
ברק,  בני  העיר  בתחומי  ממ"ר  אלפי  עשרות 
ששוויים  דן  גוש  במרכז  ממוקמים  והינם 
מבקשת  גם  בעתירה   .₪ מיליוני  מאות 
העירייה שהועדה המייעצת לנושא הקרקעות 
לשר  דעתה  חוות  מתן  בטרם  שימוע  תקיים 

למתן הרשאה.
ההליך  של  עניינו  העירייה,  נציגי  לטענת 
פעולות  רצף  ולבטל  לעצור  הינו  המשפטי 
בלא  כולן,  הנובעות  חוקיות  ובלתי  פסולות 
תום  ובחוסר  לרעה  בשימוש  הכלל,  מן  יוצא 
לא  לב של סמכויות שהמחוקק הקנה, אולם 
העירייה  טוענת  בעתירה  אלו.  מעין  למטרות 
על  המדינה  של  יסודית  בהפרה  שמדובר 
ההסכם עליו היא חתמה עם העירייה, ובמקום 
שהמדינה תודה בטעותה ולציית להסכם, היא 
לא בוחלת בשום תרגיל משפטי, חוקי או לא 
כנגד  לעצמה  מצאה  שהיא  והפיתרון  חוקי, 
בהליכי  שימוש  הוא  העירייה  עם  ההסכם 

הפקעה.
היא  כי  בעתירה,  טענה  גם  העירייה 
במשרד  בדבר  הנוגעים  הגורמים  לכל  פנתה 
את  נתונים,  מידע,  לקבל  כדי  התחבורה, 

הדעת  חוות  ואת  המייעצת  הועדה  החלטות 
ההרשאה  להחלטת  הבסיס  את  שהיוו 
ולפרסום על כוונה להפקיע את השטחים, אך 
זמין  נגיש,  יהיה  הרלוונטי  שהחומר  במקום 
וערוך בצורה מסודרת שניתן יהיה לעיין בו, 
לכך  והנשנות  החוזרות  הפניות  למרות  אך 

מאומה לא נמסר לעירייה עד כה.
במסגרת העתירה, מדגישים ב"כ העירייה, 
המשפט  לבית  העירייה  עתרה  בשעתו  כי 
המחוזי להפסקת העבודות של הרכבת הקלה 
חד-משמעי,  הסכם  בשל  ובחגים,  בשבתות 
הממשלה  לבין  העירייה  בין  וחתום  כתוב 
ובחגים,  בשבתות  העבודות  ביצוע  אי  על 
ובהחלטתו לא קיבל בית המשפט את דרישת 
לבית  הגישה  נת"ע  שחברת  כיוון  העירייה, 
המשפט מסמכים כי הפסקת העבודות תגרום 
אך  נפשות,  סכנת  בכך  ויש  בסביבה  לקריסה 
בית המשפט חזר והבהיר כי ההסכם, עצמו, 
ביצוע  לאי  הממשלה  לבין  העירייה  בין 
לחלוטין,  תקף  ובחגים  בשבתות  עבודות 
בטעותה  להודות  במקום  שהממשלה  אלא 
ולפעול בהתאם להסכם, החליטה על הפקעת 
שהעברת  באופן  העירוניות,  הקרקעות 
הקרקעות לרשות המדינה תגרום לכך ששוב 
ובחגים  בשבתות  העבודות  תחשבנה  לא 

להפרת ההסכם.

מאת: עוזי ברק

בהתאם  עומד,  בני-ברק  תושבי  מספר 
במשרד  אוכלוסין  למרשם  הלשכה  לנתוני 
שבט  בחודש  ירבו,  כן   ,205,658 על  הפנים 
שנת  בסוף   203,730 לעומת  ה'תשע"ט, 
ה'תשע"ח, 202,770 באמצע שנת ה'תשע"ח, 
בשנת   193,000 ה'תשע"ז,  בשנת   197,913

ה'תשע"ו, 190,000 בשנת ה'תשע"ה.
 :5 עד  מ-0  הינה:  גילאים  לפי  החלוקה 
 :17-13 מ-   ;34,281 מ-12-6:   ;39,871
 :40-22 מ-   ;14,658 מ-21-18:   ;19,932
 –  60 מעל   ;25,863 מ-60-41:   ;47,346

21,779. מספר תושבים עולים-12,734. 
המרכזית  הלשכה  לנתוני  בהתאם 
הממוצע  הנפשות  מספר  לסטטיסטיקה, 
הגבוה  והוא   ,4.2 הוא  בבני-ברק  למשפחה 
ביותר בין הערים הגדולות והבינוניות בארץ. 
גם באגף החינוך של העירייה התברר שהייתה 
עלייה של כאלף נרשמים לגני-ילדים ובעקבות 
זאת, נפתחו כיתות גן חדשות, באזורים שונים 

של העיר.
בעיריית בני-ברק ציינו בסיפוק את הגידול 
העיר  תושבי  במספר  פוסק  הבלתי  המבורך 
חרדי  לציבור  משיכה  מוקד  בני-ברק  בהיות 
לישיבות  מרכז  ובהיותה  הארץ  מרחבי 
ומרכז  גיסא  מחד  מעולים  חינוך  ולמוסדות 
גדול  משרדים  ומגדלי  תעסוקתי  מסחרי, 
ומגוון ביותר מאידך גיסא, זאת לצד מיקומה 

העיר  בצפון  דן.  בגוש  המעולה  הגיאוגרפי 
נבנו עד כה עשרה מגדלי משרדים ועסקים בני 
הקמת  מתבצעת  אלו  ובימים  קומות,  עשרות 
מגדל "הכשרת הישוב" בן 60 קומות, שהינו 

השני בגובהו בארץ.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
משרד  של  הממד  לנתוני  בהתאם  כי  מסר 
הפנים, שיעור התושבים בעיר עולה בהתמדה 
הקרקעית  המצוקה  חרף  רצוף,  ובאורח 
שנה   94 לפני  נבנתה  בני-ברק  שכן  שבה, 
תכניות  מספר  תושבים.  ל-10,000  בתכנון 
המוקמת  תכנית  ובהן  מגורים,  בנייני  לבינוי 
והולכת ל-560 יחידות דיור במתחם לובינסקי 
נרחבת  בניה  מתוכננת  כהנמן,  הרב  שברחוב 
בשכונת  השוק  במתחם  דיור  יחידות  ל-300 
מלבן  בי"ח  באזור  דירות  מאות  כץ,  פרדס 
במתחם  דיור  יחידות  בשכונה,500  לשעבר 
אברבנאל,  הרחובות  במשולש  העיר  שחר 
המכבים והירקון וכ-2500 יחידות דיור בצפון 
העיר מעבר לרחוב אם המושבות, כשהמגמה 
 230,000 ל-  שנים  כ-13  בעוד  להגיע  היא 

תושבים.
דיור  יחידות   10,000 אושרו  לכך,  בנוסף 
בני ברק,  שתתווספנה בשנים הקרובות לעיר 
וזאת במסגרת אישור הועדה המחוזית לתכנון 
תכנית  של  תוקף  למתן  אביב  בתל  ולבניה 
העירייה.  מהנדס  בב/2035,  כוללנית  מתאר 
"כלכליסט"  הכלכלי  העיתון  לנתוני  בהתאם 
גיאוגרפי,  בפילוח  גדולות,  ירידות  בולטות 

בדירות חדשות, בשיעורים שבין 30%-50%, 
באזורי תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, 
בגידול  המרכז  אזור  בולט  זאת,  ולעומת 
ב"מחירי  חדשות  דירות  ברכישת  משמעותי 

שוק" המתרכז בבני ברק ובקריית אונו. 
 260 כי  האחרונים  בימים  לפרסום  אשר 
שכנה,  לעיר  ברק  מבני  עברו  תושבים 
עיר  לאותה  שעברו  לאלו  דומים  במספרים 
זה  למספר  שאין  הרי  אביב,  ומתל  גן  מרמת 
של  ברק  לבני  תוספת  לעומת  משמעות,  כל 
כ-2,000 תושבים בשנה האחרונה, כשמספרם 
כ"י.  תושבים  מ205,000  למעלה  על  עומד 
בנוסף לכך, מתברר כי חלקם הניכר מתוך 260 
הייתה  שלא  צעירים  היו  שעברו,  התושבים 
בבני  דירה  לרכישת  הכספית  להם האפשרות 
בעיר  השכונות  לאחת  עברו  הם  ולכן  ברק, 

שכנה, שבה מחיר הדירות נמוך בהרבה.
העיריות  של  הכספיות  להשקעות  אשר 
ל.  שערכו  דירוג  סמך  על  וזאת  בתושביהן, 
בן  צ'מנסקי  מחברת  איינשטיין  ומ.  בורין 
שחר, עולה שהערים החרדיות משקיעות יותר 
בחינוך וברווחה מאשר בתרבות, ובין הערים 
החרדיות משקיעה בני ברק את הסכום הגבוה 
ביותר של 447 שקלים בחינוך לתושב לשנה 
ובתחומי הרווחה-251 ₪ לתושב לשנה בבני 

ברק שהינו הגבוה בערים החרדיות.

עיריית בני ברק דורשת לאסור את הליכי הפקעת השטחים באזור עבודות להקמת הרכבת הקלה בעיר, וזאת מאחר 
והסיבה האמיתית להליכים אלו הינם הפרה יסודית ומתמשכת של ההסכם עליו חתמו בחברת נת"ע - שלא יבוצעו 

חילולי שבת

לפי נתונים של הלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים בבני ברק, השנה נוספו עוד 1928 תושבים לעיר, וכיום 
מתגוררים בה 205,658 תושבים

בעקבות חילולי השבת: עיריית ב"ב עותרת לבג"צ

כן ירבו: גידול במספר תושבי בני ברק

הזירה

צילום: דוברות זק"א ת"א
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ירכיים 
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כתף בקר
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פילה מושט
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לק"ג 2590לק"ג

קרטון עוף טרי
מפורק לשניצל

כ-6 עופות

פרשת משפטים | כ"א- כ"ו שבט | 27.1-1.2

מבצעי ענק במחלקת הבשר הטרי

השבוע השני

מוגבל ל-2 קרטונים

כבדקרטון עוף

עוףקפוא בקרטרי

לק"גלק"ג לק"גלק"ג 19901490 1790990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
קפואהגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא

קפוא

2390

בראשות מרן ראש הישיבה
 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה



י"ז שבט תעש"ט 8823/1/19 בני ברק

במשתתפים: ראש העיר, שר הפנים, רבנים ואישי ציבור, שנהנו מערב מיוחד 
של 'שירת הבקשות במסורת יהדות מרוקו' בליווי התזמורת האנדלוסית

מאות הורים בתלמודי-תורה ברחבי העיר, השתתפו במסגרת הפרויקט העירוני 
"רוב נחת" להקניית כלים מעשיים ויעילים להורים לתקשורת נכונה עם ילדיהם

במוצ"ש: מאות ב'שירת הבקשות'

פרויקט 'רוב נחת' - סדנאות להורים

עוזי ברק

שירת הבקשות במסורת 'יהדות מרוקו' נערכה 
השבוע ביוזמתו של חבר הנהלת העיר ומחזיק 

תיק התרבות הרב יעקב זכריהו.
לאחר שבת שירה פרשת בשלח, מלאה וגדושה 
בשירת הבקשות בנוסח ירושלמי במוסדות בית 
אבוהב,  יצחק  רבי  והפייטנים  החזנים  עם  אל 
החזן  ע"י  וחזנות  ושירה  אהרוני,  אהרון  ורבי 
משה  של  נריע  ומקהלת  גליק  שלמה  העולמי 
סלושץ, במוצאי שבת התקבצו מאות אברכים 
יהדות  במסורת  הבקשות  'לשירת  ישיבה  ובני 
'מורשת  האנדלוסית  התזמורת  ע"י  מרוקו' 
הכנסת  בבית  השחר'  'מאיר  ופייטני  אבות' 
רבי  הגדול  הגאון  בראשות  וחסד"  "תורה 

מכלוף פחימה. 

הפנים  שר  ש"ס  תנועת  יו"ר  השתתף  באירוע 
דרעי,  שהודה  אריה  והגליל  הנגב  הפריפריה 
רובינשטיין  אברהם  הרב  ב"ב  עיריית  לראש 
תיק  מחזיק  זכריהו  יעקב  התנועה  ולנציג 
רוזן  יעקב  תרבות  מחלקת  ולמנהל  התרבות 
ושלמה בנזימן על ערב 'שירת הבקשות' בנוסח 

יהדות מרוקו'.
דיין ביה"ד הרבני ת"א הרה"ג  עוד השתתפו: 
חיים ועקנין, הרה"ג משה דרעי, הרה"ג שמעון 
העיר  ראש  בוזגלו,  עמרם  הרה"ג  חיים,  בן 
הרב אברהם רובינשטיין, סגר"ע ויו"ר הסיעה 
בעיר הרב אליהו דדון, סגר"ע הרב גדליהו בן 
שמעון, חבר הנהלת העיר ויו"ר ועדת הרווחה 
הרב ישראל בן ששון וחבר הנהלת העיר הרב 

נתן בצלאל, רבנים חשובים ואישי ציבור.

עוזי ברק

עשרות כנסי חינוך ומפגשי סדנאות 
בתנופת  החורף,  בעונת  מתקיימים 
הורי  אלפי  בהשתתפות  התחדשות, 
תלמידי הת"תים בבני ברק, במסגרת 
פרויקט מיוחד "רוב נחת", הנערכים 
של  בהנחייתו  ברק,  בני  עיריית  ע"י 
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר 
המחלקה  באמצעות  לשכתו,  וצוות 
של  שבניהולו   360 ולנוער  לילדים 
אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  הרב 

מנהלי  פורום  ובהכוונת  העירייה  של  החינוך 
הת"תים.

במהלך הכנסים והסדנאות רוכשים ההורים 
תקשורת  ליצירת  ואפקטיביים  מעשיים  כלים 
גבולות  הצבת  לדעת  הילדים,  עם  נכונה 
על  מיוחד  בדגש  הורי,  יחס  מתוך  ומשמעת, 
העלולים  הזמן  מפגעי  עם  להתמודד  הדרכים 
לפגוע חלילה, בנפשות הילדים, דרכים לפיתוח 
הביתית  במסגרת  ומעצימות  חיוביות  חוויות 
והמצוות  התורה  נועם  זיו  את  להחדיר  כדי 

בקרב הילדים.
כיבד  הת"תים  הורי  למאות  הכנסים  באחד 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  בנוכחותו 
צרכי  קידום  את  רואה  הוא  כי  שאמר,  העיר 
החינוך בעיר כמשימה החשובה ביותר, ומנחה 
המוסדות  לימין  לעמוד  העירוני  הצוות  את 
לילדים,   מותאמים  מענים   בפיתוח  וההורים 
תוך שהוא מציין לשבח את המהפכה הגדולה 
בתחום החינוך המבוצעת למופת ע"י המחלקה 
לילדים ולנוער בניהולו של הרב שמעון קשש, 
סגן מנהל אגף החינוך בעירייה. כמו כן הדגיש 
הזוכים  ההורים  מאות  את  לראות  את שמחתו 
החינוך  הנחלת  בתחום  כלים  ולקבל  להעמיק 

בדרך  לילדיהם  הטהור 
ובסבסוד  המסורה 
לכולם  מיוחד, המאפשר 
כן  שמח.  בלב  להשתתף 
משה  יצחק  להרב  הודה 
ארגון  מנהל  שטיין, 
הארגון  על  "מאירים" 

המופתי של הפעילות.
כינוסים  של  שרשרת 
התקיימו  ייחודיים 
האחרונים  בחודשיים 
כשאת  רבים,  בת"תים 
הכינוסים והסדנאות מנחים טובי אישי החינוך 
ברייער,  פנחס  הרב  ביניהם  דגולים,  ומרצים 

הרב יחיאל פליסקין והרב יהושע גלסנר.
כנסי החינוך בחודשיים האחרונים התקיימו 
למאות רבות של הורים במגוון ת"תים, ובהם: 
שתילי  ת"ת  החדש,  ת"ת  יהושע,  באר  ת"ת 
זיו  ת"ת  ערלוי,  ת"ת  לב,  ישרי  ת"ת  זיתים, 
התורה, ת"ת לעלוב, ת"ת מרכז ויזניץ, והסדרות 
כשהמטרה  נוספים,  במוסדות  כעת  ממשיכות 
בשנה  המוסדות  לכל  להגיע  הינה  במחלקה 

הקרובה.
לאחר הכינוסים, התקיימו סדרות מחולקות 
תלמודי  כשמנהלי  השונים,  הת"תים  לפי 
התועלת  את  בהתרגשות  מציינים  התורה 
המרובה מקיום סדנאות אלו, כפי שהם רואים 
על  שהעידו  היקרים,  מההורים  ושומעים 
שהפיקו  החינוכית  בגישה  המעשית  התועלת 

מקיום סדנאות אלו.
לאור ההצלחה המרשימה, נרשם ביקוש שיא 
סדנאות  לעריכת  תורה  תלמודי  מנהלי  בקרב 
ואכן,  בעיר,  ההורים  לציבור  נוספים  וכינוסים 
בימים אלו שוקד צוות העירייה על מתן מענים 

להפעלת התכנית בקרב ת"תים נוספים בעיר.

ראש העיר משמיע דברי ברכה

קהל המשתתפים

לתאום: 050-8806545

ה 
מנ

הז
ל 

בכ
*

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!



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

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

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

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

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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חבר המועצה ניר אריאל מזהיר: העירייה מתכננת לסמן נתיב ברחובות ר"ע 
ובהשומר כנתיב תחבורה ציבורית - וזה עלול לחנוק את העיר • מנגד, דובר 
העירייה מסביר: "התכנית כבר אושרה במועצה, והיא נערכה על ידי גורמי 

מקצוע ועברה שינויים ושיפורים מהותיים"

המאבק בפקקים: 
ויכוח על הנת"צ

עוזי ברק

הפקקים ברחובות השומר – אהרונוביץ' ורבי 
עקיבא, הם לא דבר חדש, אך כעת מתברר כי 
הללו  ברחובות  נתיב  לסמן  העירייה  בכוונת 
כנתיב תחבורה ציבורית, מה שיזרז מצד אחד 
אף  ואולי  הציבורית  התחבורה  התניידות  את 
יגרום לבעלי רכבים פרטיים לעבור לתחבורה 
ציבורית, אך אי אפשר להתעלם מכך שמעתה 
באמצעות  שההתניידות  להניח  סביר  ואילך 

רכב פרטי תהפוך לבלתי נסבלת.
המהלך  כנגד  ומתריע  הדברים  את  שחשף  מי 
אריאל,  ניר  המועצה  חבר  'הן',  יו"ר  הוא 
לחנוק  עלול  שכזה  צעד  כי  כך  על  שמתריע 
העיר,  של  הראשיים  העורקים  את  לחלוטין 
יתר  על  גם  וישליך  עמוסים,  כבר  הכי  שבלאו 

חלקי העיר.
לדבריו, עד שכבר החל שיפור ברחובות הללו 
בעקבות הצעדים הנכונים שנעשו, ניידות סיור 
ביציאה  שונים  במקטעים  נתיב  הוספת  בר"ע, 
זה  צעד  אם  לטמיון  לרדת  עלול  הכל  מהעיר, 
יעשה בפזיזות ובלי בחינה מקצועית וניסיונית.
מאחורי  העומדים  לגורמים  שהעביר  במסר 
שכבר  לזכור  צריך  כי  אריאל,  טען  המהלך, 
בטענה  שקלים  מיליוני  שעלו  צעדים  נעשו 
התבררו  ולבסוף  מקצוע,  גורמי  ע"י  שנבחנו 
שנים  מספר  לפני  למשל  כך  חרוץ,  ככישלון 
בר   - אהרונוביץ'  בצומת  רמזורים  הותקנו 
תקעו  הרמזורים  כי  התברר  מאוד  ומהר  אילן, 
את  נותקו.  כך  ובעקבות  התנועה,  זרימת  את 
הזמן היקר שנגזל מהנוסעים במהלך העבודות 
יוכל  ובתקופה עד לניתוק הרמזורים, איש לא 
הרב  הכסף  על  לדבר  מבלי  וזאת  להחזיר, 

שהושקע לטמיון מכספי התושבים.
הדבר הנכון שצריך לעשות כעת הוא – אומר 
אריאל - ראשית דבר כזה חייב לעשות בידיעת 
שצפוי  צעד  זה  כמחטף,  ולא  התושבים, 
להשפיע בצורה דרמטית  על העיר, ואי אפשר 

התושבים.  על  בהיר  ביום  זה  את  להנחית 
ובנוסף אם אכן גורמי מקצוע ממליצים על כך, 
יש לבצע זאת באופן חלקי וניסיוני, לבדוק את 

השפעתו ורק לאחר מכן להשלים את המהלך.
מאידך בעירייה טוענים כי סביר להניח שבעלי 
והמשתמשים  יתנגדו,  הפרטים  הרכבים 
כך  הצעד,  על  ישמחו  הציבורית  בתחבורה 

שאין טעם לשקול זאת ברצון הציבור.
דובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים הגיב: 
תחבורה  נתיבי  שתכנית  להדגיש  "מהראוי 
העומס  הורדת  שמטרתם  ברק,  בבני  ציבוריים 
ראשיים,  ברחובות  פרטית  תחבורה  של 
ובמקומם שדרוג התחבורה הציבורית ברחובות 
אלו, כבר אושרה ע"י מועצת העירייה. התכנית 
התחבורה  מצב  שיפור  במסגרת  הוכנה 
אביב  תל  במרחב  הגדולות  בערים  הציבורית 
ובהכנתה  ברק,  בני  בעיר  ובהם  דן,  וגוש 
ידועים ומומחי תחבורה  עסקו מהנדסי תנועה 
ציבורית במשרד התחבורה, בשיתוף עם מנהלי 

אגפי תשתיות ותחבורה בעיריות אלו.
"עד לאישור התכנית במועצת העירייה בוצעו 
לעומת  ע"י העירייה,  ומהותיים  רבים  שינויים 
התכנית המקורית שהוכנה במשרד התחבורה, 
שאושרו  מרחובות  גדול  חלק  הוחלפו  כאשר 
רחובות  גם  ממנה  והוצאו  הראשונית  בתכנית 
שהיה חשש שכניסת תחבורה ציבורית אליהם 
תביא לקשיים תחבורתיים בהם. כך, לדוגמא, 
העירייה התעקשה שלא להסכים ולא לוותר על 
הכניסה מכיוון שכונת רמת אלחנן לרחוב הרב 
בתכנית  רבים  שינויים  ועודכנו  בוצעו  כהנמן, 
ברחובות ראשיים כמו רחוב רבי עקיבא, רחוב 
חזון איש ורחוב עזרא, כדי לאפשר זרימה נוחה 
ומניעת  גיסא  מחד  הציבורית  התחבורה  של 

עומס של כלי רכב פרטיים ברחובות צדדיים.
עומד  התכנית  במסגרת  כי  להדגיש,  "מהראוי 
של  רבות  עשרות  להקציב  התחבורה  משרד 
מיליוני שקלים לעיריית בני ברק, כמו בעיריות 
ביצוע  לצורך  בתכנית,  הכלולות  אחרות 
כבישים,  סלילת  של  ביותר  נרחבות  עבודות 
הנמצאים  ברחובות  ותיעול  תאורה  מדרכות, 
ולשדרגם  כדי לשפר את המצב בהם  בתכנית, 

באורח ניכר לעומת העבר.
אהרונוביץ  ברחוב  הרמזורים  למערכת  "אשר 
בניגוד  שפירא,  הרב  רחוב  פינת  )השומר(, 
ע"י  אושר  זו  למערכת  כולו  התקציב  לנטען, 
משרד התחבורה, כחלק מהעבודות הקשורות 
שבסמוך.  הקלה  הרכבת  מסלול  לסלילת 
מהמצב  נבעה  הרמזורים  פעולת  הפסקת 
התנועתי במקום, והיא נבדקת שוב ע"י מהנדסי 

תנועה".

חבר המועצה ניר אריאל

התוכנית. צילום: עוזי ברק

משרד הפנים

 09.04.2019
ד' בניסן התשע"ט

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 מפעיל 
משרד הפנים מרכז מידע בעניין פנקס 
הבוחרים. לרשותכם מגוון אמצעים כדי לברר 
האם פרטיכם מופיעים בפנקס הבוחרים נכון 

ליום הפנייה: 

מסירת מידע לציבור בדבר 
היכללות בפנקס הבוחרים

בחירות 
לכנסת ה-21

המועד הסופי שבו ייסגר פנקס הבוחרים הינו 14/2/2019. 
שינויי מען שיעודכנו ויאושרו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה 

עד לתאריך זה ייכללו בפנקס הבוחרים.

ניתן לבצע שינוי מען באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות 
www.piba.gov.il :האוכלוסין וההגירה

בטלפון: 1-800-222-290
מענה אנושי בימים א’-ה’ 8:30-22:00, יום ו’ 8:30-13:30

המענה יינתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

050-8085500 :)sms(במסרון
לבדיקה יש לשלוח מספר זהות בעל 9 ספרות

)כולל ספרת ביקורת( ואת תאריך ההנפקה של תעודת הזהות

בפקס: 1-800-222-291



באולמי "היכלי הפאר"
)היכלי מלכות לשעבר( 

רחוב שלמה המלך 18 בני ברק

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

בימי ראשון שני, כ"א - כ"ב שבט
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

האחרונה לפני פסח!
2 ימים של מכירת חסד

בבני ברק
כל ההלבשה לבחורי ישיבות וגברים תחת קורת גג אחת!

מקום
 חדש!

מקום מיוחד לנשים )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 

390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 
ברון כובעים חסידיים

470 ₪כובעי גור 100% לבד תוצרת  הונגריה
169 ₪כובעי גור 100% צמר 

470 ₪כובעי בנד-אפ )כפל( 100% לבד תוצרת הונגריה
650 ₪כובעי רוצ'ה חסידי 

תשמישי קדושה
החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

אנזו רוסו
250 ₪חליפות קצרות

399 ₪פראקים
199 ₪מעילי צמר

80 ₪, 3 ב-200 ₪חולצות אנזו רוסו מבית מילנו 100% כותנה
2 ב-140 ₪חולצות מילנו טיקט בורדו 100% כותנה

4 ב-100 ₪חולצות 50% כותנה
70 ₪מכנסיים גיזרה רגולר/סלים 

30 ₪עניבות
50 ₪חגורות עור פרה פלטה

10 ₪  6 ב-50 ₪גרביים 100% כותנה
30 ₪צעיפים

60 ₪סריגים חלק ומדוגם 100% כותנה

ברודווי
315 ₪חליפה ח”ב

475 ₪חליפה ח”ב 3 חלקים
430 ₪קפוטה ח”ב
270 ₪פרחוני ח”ב

190 ₪חלוק שבת )טיש בעקיטשע(
590 ₪חליפה ב”מ 3 חלקים

490 ₪קפוטה ב”מ
220 ₪פרחוני ב”מ
490 ₪מעיל חורף

80 ₪מכנס / וסט חלק
50 ₪ 2 ב-90 ₪חולצות וולטקס 55% כותנה

75 ₪ 2 ב-140 ₪חולצות מדיסון 60% כותנה אל קמט
60 ₪ישיבה חלאט

95 ₪ישיבה חלאט פרחוני
45 ₪ 3 ב-100 ₪מכנסי ילדים וולטקס

הלבשה אישית באיכות מעולה כל הפריטים במחירים מיוחדים

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

680 ₪חליפות ארוכות
390 ₪קפוטה פרחוני

300 ₪חליפות נוער
180 ₪חליפות ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו
60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה

 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-35 ₪חגורות

 60 ₪סריגים
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הנהלת בית החולים מבקשים מכל המבקרים לנהוג במשנה זהירות ובמשנה אחריות על מנת שלא 
להדביק ח"ו את הסובבים

האטרקטיבי  הברכות  במשחק  משתתפים  אלפי 
ועשרות זוכים במגש פירות יוקרתי לט"ו בשבט 

בתאונת דרכים קשה שאירעה בפולין נפצע בחור מבני ברק באורח קשה מאוד • בני משפחתו טסו בניסיון 
להביאו לטיפול בארץ • הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים על יצחק בן אהובה שושנה לרפואה שלימה

בוטל איסור הכנסת ילדים ל'מעיני הישועה'

הצלחה מסחררת 
לאתגר הברכות 3 

של פריגת

בחור מבני ברק נפצע קשה בפולין

מאת: עוזי ברק

זה לזה": לאחר בחינה מחודשת והערכת  "כל ישראל ערבים 
סיכונים בוטלה ההנחיה לאסור כניסת ילדים למתחם הרפואי 

מעייני הישועה.
החולים  בית  שומרי  ומאז  כחודשיים,  לפני  ניתנה  ההנחיה 
אל  ישר  להיכנס  חולים  לילדים  רק  ונתנו  ילדים  כניסת  מנעו 

מחלקתם.
מצב  על  לשמור  מנת  על  הכל  עושה  החולים  בית  הנהלת 
הרפואי של החולים, לפני כמה שבועות אבא לא אחראי שהיה 
היה  כך  ובעקבות  בפגיה  בנו  את  לבקר  נכנס  בחצבת  חולה 

צורך לחסן למעלה מ-80 פגים ותינוקות נגד חצבת.
לאחר  כי  נמסר:  הישועה  מעיני  הרפואי  המרכז  מדוברות 
כניסת  תותר  כי  הוחלט  סיכונים,  והערכת  מחודשת  בחינה 
ילדים לצורך ביקורים של בני משפחה ומאושפזים. עם זאת, 

ובמשנה אחריות  זהירות  לנהוג במשנה  נבקש מכל המבקרים 
וכמובן שכל אדם החולה במחלת חום, שיעול או צינון ימנע 
מנת  על  רפואי(  טיפול  לצורך  )למעט  החולים  בבית  מלבקר 
שלא להדביק ח"ו את הסובבים. איסור כניסת הילדים הסתיים 

לאחר חודשיים וחצי, החל מיום 30.10.2018

הילה פלח

הפרי  משקאות  מותג  פריגת, 
מסכם  בישראל,  המוביל 
בהצלחה חסרת תקדים את אתגר 
הברכות 3 שהסתיים בימים אלו, 
במסגרתו זכו עשרות משתתפים 
ומיוחד  מפנק  פירות  במגש 

לקראת ט"ו בשבט.
היענות  על  מספרים  בפריגת 
נלהבת לאתגר הברכות הייחודי 
השלישית,  השנה  זו  שנערך 
שונה  במתכונת  והפעם 
טלפוני  משחק  של  ומאתגרת 
חוויתי של ידע ומהירות תגובה. 
התקבלו  הפעילות  ימי  במשך 
בטלמסר הפעילות אלפי שיחות 
של משתתפים מכל רחבי הארץ 
שניסו את מזלם בחידון המיוחד. 
בפרס  יום  בכל  זכו  מתוכם, 
שענו  המשתתפים  שני  הגדול 
השאלות  על  מהר  והכי  נכון 
יוקרתי  מגש  לביתם  קיבלו  והם 
מעוצב עם מגוון פירות עסיסיים 

מגולפים ביד אומן.
למעלה  כבר  מביאה  פריגת 
מ-70 שנה מגוון משקאות קלים 
לצרכנים  עסיסיים  פרי  בטעמי 
בכשרות  המוצרים  בישראל. 
לצרכנים  מאפשרים  לנדא  הרב 

ללא  קלים  ממשקאות  ליהנות 
חומרים משמרים ובמגוון טעמי 

פרי עסיסיים וטעימים.
אתגר הברכות הגדול של פריגת 
זו  בשבט  ט"ו  לקראת  נערך 
ברציפות  השלישית  השנה  כבר 
מכל  נלהבת  להיענות  וזוכה 
המודים  הציבור  שכבות 
ומברכים את פריגת על היזומה 
הפירות  ברכת  נושא  את  לחזק 
בפעילויות חווייתיות ומאתגרות 

שמפתיעות בכל שנה מחדש... 
לפעילות  הגבוהה  ההיענות 
והתגובות הנלהבות של הזוכים  
אהדה  על  הצביעו  המאושרים 
הברכות  לאתגר  בציבור  רבה 
הנאה  ועל  פריגת,  של  השנתי 
רבה של המשתתפים מהקונספט 
השנה  של  והמרענן  החדש 
נערכה  הפעילות  הנוכחית. 
לקראת ט"ו בשבט - בו לפירות 
ולברכות יש מקום של כבוד על 

השולחן. 
המשתתפים  לכל  מודה  פריגת 
ומאחלת   3 הברכות  באתגר 
להם ולכל הזוכים המשך הנאה 
פריגת בטעמי  ממגוון משקאות 

פירות טעימים ועסיסיים.

מאת: עוזי ברק

צעיר כבן 30 מבני ברק נפצע באורח קשה בתאונת 
דרכים קשה שאירעה בפולין.

חזור  בדרך  בבוקר  ראשון  ביום  אירעה  התאונה 
מתפילה בקברו של הצדיק רבי אלימלך מליז'ענסק 
על  החליק  נסעו  שבו  הרכב  כאשר  פולין,  בדרום 
על  והתהפך  מטרים  עשרות  עף  קרח,  שהיה  כביש 

צדו.
נוסעי הרכב תושבי בני ברק נפצעו אחד נפצע  שני 
נלכד  והוא  קשה  באורח  נפצע  והשני  קל  באורח 

ברכב, לאחר פעולות קשות הא חולץ על 
במצב קשה  פונה  והוא  חילוץ  אנשי  ידי 

לבית החולים בריישא.
בני משפחתו  בעקבות מצבו של הפצוע 
לטיפול  להביאו  בניסיון  לפולין  טסו 

בבית חולים בארץ.
שמים  רחמי  לעורר  מתבקש  הציבור 
שושנה  אהובה  בן  יצחק  על  מרובים 
לרפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמך 

בית ישראל.

בית החולים נפתח לילדים

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

בוגרים  לעשרות  הצטרפו 
שהשתלבו בשורה הראשונה 
של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה
בעיצומה!

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

יש הרבה קורסים 
לעיצוב פנים

כזה 
בדיוק  

אין!
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חודשים

שנים

עם המומחיות והניסיון שלנו מול חברות הביטוח נוציא עבורך את מירב הפיצויים המגיעים לך!!!

צלצלו עכשיו וקבלו ייעוץ חינם! 03-7266672

 מתאמים פגישה 
באזור מגוריך

מגישים את התביעה 
בעלת סיכויי הצלחה

מקבלים את הפיצוי 
המגיע לכם

מ. הפסיק להתלבש בכוחות עצמו

קיבל מפוליסת הסיעוד של קופת החולים:



בוחרים במנורת המאור
בוחרים בחינוך לתורה, למצוות, ליראת שמים מתוך אהבת התלמידים.

בוחרים בהבאת הבנים להישגים ולתעודת בגרות איכותית שתסייע להם בעתיד.
בוחרים בצוות מאמין, מסור ומקצועי, הפועל מכל הלב- למען הילדים.

הרב בנימין 052-7114166 | יעקב 050-4133087

נפתחה ההרשמה לכיתות ט' ו-י' 

כשבוחרים במנורת המאור – 
הילדים מצליחים יותר!  

מתוך כתבה  בעיתון קול העיר 22/10/18 

מנורת המאור | רח' ירושלים 1 פתח תקווה | 03-6035994

בס"ד

משרד החינוך קבע: " מנורת המאור במקום הראשון " 

לפרטים ולביקור: 
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בני ברק

חשיפה: טבלת דירוג 

הבגרות של התיכונים 

החרדים הטכנולוגים

אלי כהן

החששות  מתבגרים,  כשהילדים  השנים,  עם 

בראש  עומדת  ילדיכם  להצלחת  והדאגה 

מעינכם. לא פעם קורה שאתם מתלבטים עם 

עצמכם איזה מוסד חינוך הכי מתאים לילדכם 

להישגים  להביאו  יצליחו  גם  מהם  ובאיזה 

הרצויים ובמקסימום האפשרי.

אם גם בכם גמלה ההחלטה לשלוח את בנכם 

מסיבה   - לבגרות  המכין  חרדי  תיכון  למוסד 

קצרה  בדיקה  שתעשו  כדאי  אחרת,  או  כזו 

להביא  מצליחים  מהתיכונים  באיזה  לפני, 

זכאים  שיהיו  תלמידים  אחוזי  הרבה  הכי  את 

כדי להבטיח את הסיכוי המרבי של  לבגרות, 
הצלחת בנכם.

אתם  כזה?",  דבר  לבדוק  אפשר  איך  "אבל 

ודאי שואלים, והפתרון לכך הוא פשוט: על פי 

וללמוד  לדעת  ניתן  ייחודית,  הזדמנות  טבלת 

ואיזה  במשימה  מצליח  המוסדות  מבין  איזה 
אינו עומד בה. 

ההישגים  נתוני  עם  לידינו,  שהגיעה  בטבלה 

תלמידיהם  את  המגישות  המוסדות  כלל  של 

למבחני בגרות של משרד החינוך, ניתן לראות 

כי המוסד בו הכי הרבה תלמידים יוצאים עם 

שבעיר  המאור'  'מנורת  היא  לבגרות  זכאות 
פתח תקוה.

החינוך  משרד  ידי  על  מתפרסם  זה  מידע 

במסגרת "התמונה החינוכית", המשרטטת את 

השקיפות  ממדיניות  כחלק  המוסדות,  נתוני 

ניתן למצוא בו את דירוג  נוקט, כאשר  שהוא 

הרשימה של כלל המוסדות, כשליד כל מוסד 

מצוין אחוז התלמידים שהגיעו להישג זה.

כאמור, הראשונה היא 'מנורת המאור' בפתח 

פי  על  אמי"ת.  רשת  מנהלת  אותה  תקווה, 

שרוב  להיווכח,  ניתן  החינוכית"  "התמונה 

מבית  יוצאים  זה  מוסד  תלמידי  של  מוחלט 

הספר כשבידיהם תעודת בגרות. 

למעט  כי  מלמדות  התוצאות  כללי,  באופן 

מצליחים  לא  השאר  כל  מוסדות,  שלושה 

לזכאות  תלמידיהם  ממחצית  יותר  להביא 

לא  אף  מתוכם  שמונה  כאשר  לבגרות, 

מצליחים להביא רבע מתלמידיהם לתוצאה זו. 

שניים מתוכם בלבד מגיעים להישגים טובים, 

כאשר המובילה היא, כאמור, 'מנורת המאור' 

אחוזי  ל-67  קרוב  עם  תקווה,  פתח  אמי"ת   -

לב'  'חכמי  השני,  במקום  ואחריה  הצלחה 

בירושלים שמגיעה לתוצאה קרובה עם קרוב 

ל-65 אחוזי הצלחה. 

החרדים  התיכונים  כלל  של  הממוצע  האחוז 

הפועלים במתכונת זו - 16 מוסדות בסך הכל, 

תלמידים  של  בלבד,  אחוזים   23.4 על  עומד 

הזכאים לתעודת בגרות.

התיכונים  מפקח  עוזרי,  יונתן  עם  בשיחה 

הוא  החינוך,  משרד  מטעם   - הטכנולוגיים 

המאור'  'מנורת  של  הבגרות  "אחוז  מסביר: 

הטכנולוגיים  המוסדות  מבין  הגבוה  הוא 

והעליה שלה מתמדת באופן עקבי, כשמשנה 

לשנה היא מצליחה לעלות את אחוזי הבגרות 

בקרב תלמידיה". 

המאור'  "ל'מנורת  כי  עוזרי,  מוסיף  עוד 

מבין  החלוצה  שהיא  בכך  עצום  יתרון  יש 

במגמה  הנמצאים  החרדיים  התיכוניים 

וי"ד.  י"ג  כתות  שפתחה  בכך  טכנולוגית, 

לו  יש  שם,  שנמצא  שתלמיד  היא  המשמעות 

מענה שש שנתי וממילא הוא ממשיך מסלול 

נוספות,  שנתיים  עוד  של  מסודר  לימודים 

כשגם בשנים אלו לומדים מספר שעות לימודי 

קודש, ובסוף המסלול התלמידים יוצאים ביד 

את  עושה  בתיכון  הצוות  הנדסאי.  תואר  עם 

ימשיכו  התלמידים  שכלל  המאמצים  מירב 

זו, כשבסיום  את השנתיים הנוספות במסגרת 

תעודה  עם  התלמידים  יוצאים  המסלול 
מסודרת".

"מנורת  כי  אומר,  חממי  אילן  ביה"ס  מנהל 

ורק  אך  הוליסטי  מענה  נותנת  המאור 

לתלמידים שאינם מתאימים לישיבות קדושות 

קדושה".  לישיבה  אלטרנטיבה  מהווה  ולא 

לדבריו: "ביה"ס פיתח שיטות לימוד יחודיות 

ותכניות לימוד מותאמות אישית לכל תלמיד, 

לימודי  למדו  שלא  תלמידים  להוביל  במטרה 

הבגרות,  בבחינות  גבוהים  להישגים  ליב"ה 

ברמת 4-5 יחידות במתמטיקה אנגלית והנדסת 
מחשבים".

"ההצלחה הגדולה של 'מנורת המאור', נובעת 

מעבר  והשקעה  אהבה  מסירות  של  משילוב 

יחד  החינוכי,  הצוות  של  הפורמליות  לשעות 

הלימוד  שיטות  המורים,  של  המקצועיות  עם 

לכל  אישית  שמותאמות  והתכניות  היחודיות 

תלמיד" מסכם חממי." 'מנורת המאור' רואה 

בהישגי הבגרות הגבוהים אמצעי הטוב ביותר 

להעלאת הדימוי האישי של התלמיד, במטרה 

להאהיב על התלמיד את לימוד התורה וקיום 
המצוות".

ידי משרד החינוך,  על פי טבלת "התמונה החינוכית", המתפרסמת על 

67 אחוזי הצלחה, של תלל עם  'מנורת המאור' נמצאת במקום הראשון
 

'מנורת  רק  פי הטבלה,  על   • לבגרות  זכאות  עם  היוצאים ממנה  מידים 

המאור' ושתי ישיבות נוספות מצליחות להביא יותר ממחצית תלמידיהם 

להישג זה
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בלי פיקוח: נלכד מאגר 
תוספי תזונה אסורים

המשטרה והעירייה תפסו בדירת מגורים בעיר אחסון של אלפי יחידות תוספי תזונה, בלא רישיון עסק 
וללא פיקוח כנדרש • תוספי התזונה הבעייתיים נשלחו להשמדה, והוצא צו סגירה לעסק בו שווקו
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מאת: עוזי ברק

על  להקפיד  מתבקשים  תזונה  תוספי  צרכני 
ולא  עסק  רישיון  בעלות  בחנויות  רק  רכישתם 
בדירות מגורים - המקשות ביקורת ופיקוח עליהן - 
כך פנו מחלקות התברואה ורישוי עסקים של עיריית 
בני ברק לתושבים, בעקבות בקרה וחיפוש של נציגי 
משרד הבריאות, המשטרה והעירייה בדירת מגורים 
תוספי  של  יחידות  אלפי  אחסון  נתגלה  בה  בעיר 

תזונה בלא רישיון עסק.
בהתאם  חיפוש,  צו  עפ"י  בדירה  בוצעה  הבקרה 
ביצוע  הדורש  הציבור,  בריאות  על  הגנה  לחוק 
חיפוש במקום מגורים רק עפ"י צו בימ"ש. העילה 
לבקשת צו החיפוש הייתה במסגרת מידע מודיעיני, 
שנצבר ע"י האגף לאכיפה ופיקוח במשרד הבריאות, 
בה ביצוע ביקור במסגרת "קניית שירות", ובמהלכה 
של  תזונה  תוספי  ושיווק  אחסון  פעילות  זוהתה 
יחידות,  אלפי  של  מאוד  משמעותית  בכמות  עוסק 
בבקרה  עסק.  רישיון  בלא  מגורים,  בדירת  וזאת 
סלילי  וכיור,  במקרר  מצויד  הכנות  חדר  נצפו  גם 
תוויות, בקבוקים ריקים וכדורים בתפזורת. במסגרת 
"קניית השירות" נמצא, כי במקום מתקיים "שיווק 

למטופלים" של תוספי התזונה המאוחסנים בו.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי 
של  היחידות  לאלפי  תפיסה  צו  ניתן  זאת,  בעקבות 
רכישת  ובהן  שונות,  סיבות  בשל  התזונה,  תוספי 
המזון מספק לא ידוע, אריזת המזון מחדש במקום 
סימון  העדר  ידועים,  לא  תברואתיים  בתנאים 
בעברית, במספר רב של אריזות תוספי התזונה שהיו 
במדפי השיווק חסר תאריך, בחלק מהמוצרים נמצא 
אחסון במקום מוסווה של תוספי תזונה מאותו סוג 
תוספים  אריזות  נמצאות  שנים,  לפני  פג  שתוקפו 
שעליהן הודבקו מחדש מדבקות עם שמו של בעל 
המקום, נמצאו אריזות תוספי תזונה עם תווית ע"ג 
תווית ושקיות מאובקות ובהן עלים גרוסים, בחלקן 
פג  או  רכיבים  סימון  בלא  להרזיה"  "תה  מדבקות 
תוקף  של  מכוונת  מחיקה  לביצוע  וחשש  תוקף 

המוצר.
הסברים  ניתנו  לא  במקום,  המחזיק  מול  בבירור 
קילוף  תוקף,  פג  העדר  לגבי  הדעת  את  מניחים 
התוויות, הדבקת תוויות מקומיות וכדומה. המחזיק, 
המוצרים  כל  של  השמדה  לבצע  ביקש  מצדו, 
שנתפסו, בנימוק שבשל העדר התוקף והסימון הם, 

ממילא, לא ניתנים לשיווק.
אגף  מנהל  נחום,  נתנאל  מר  דאג  זאת,  בעקבות 
לפנות  הבריאות,  משרד  בקשת  לפי  התברואה, 
טיפול  למתקן  המוצרים  של  הגדולה  הכמות  את 
בפסולת, ובהתאם לפניית אינג' אבי סלקמן, מנהל 
משרד  של  אביב  תל  במחוז  המזון  שירות  מחלקת 
הבריאות, דאג מר אברהם בלושטיין, מנהל מחלקת 
רישוי העסקים העירונית להוציא לאלתר צו סגירה 
תוספי  ולשיווק  לאחסון  עסק  הפעלת  שכן  לעסק, 
תזונה מחייבת רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, 
אינם  כי  אף  התזונה,  תוספי  למכירת  עסק  והפעלת 
למנהל העסק  הגנה  ומעניקה  תקינה  אינה  תרופות, 
של  מאוד  גדולות  כמויות  ואחזקת  ופיקוח  מבקרה 
מוצרים פגומים העלולים, חלילה, לסכן את בריאות 

הציבור.
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נבעו מדאגה לביטחון  "מצאתי שכל החלטותיך 
והיו ממלכתיות, מקצועיות וענייניות". את המשפט 
ראש- באוזני  היוצא  הרמטכ"ל  השמיע  הזה 

פתוחים  מיקרופונים  עיניו  כשלנגד  הממשלה, 
של  בראשיתה  שעומד  כמי  מתקתקות.  ומצלמות 
פוליטית  קריירה  כל  צינון שמרחיקה ממנו  תקופת 
קרובה, הרי שגדי איזנקוט הוא העד האמין ביותר 
עניין  לו  אין  ראש-הממשלה.  להתנהלות  בנוגע 
את  לתכנן  לא  וגם  בהווה,  לתקוף  או  להחניף 

המערכה הפוליטית הקרובה. 
עדותו של אינזקוט, דווקא בימים בהם נשמעות 
שמדשדשים  לשעבר  רבי-האלופים  של  הטרוניות 
הדברים  עם  משתלבת  עכורים,  פוליטיים  במים 
שנשמעים מפיהם של חברי קבינט נטולי אינטרסים 
לצרכי  פזיזות  מזהים  שלא  זרים, 
ראש- של  בהתנהלותו  תעמולה 

הממשלה. 
בדימוס  שהרמטכ"לים  מה  את 
מכנים  בהווה  והפוליטיקאים 
חברי  מסבירים  מיותרת,  פטפטת 
עכשווי  אסטרטגי  כצורך  הקבינט 
בזירה  הן  גזרה,  גבולות  בהצבת 
המדינית.  בזירה  והן  הצבאית 
את  שזיהה  הראשון  הוא  איזנקוט 
ודיבר בקולו על המתקפות  הצורך 
שמייחס  מי  בסוריה.  האחרונות 
לשונית  להחלקה  ההתבטאות  את 
פרידה,  ראיונות  עודף  מחמת 
המחושב  האיש  את  מכיר  לא 
ומחשב  מילים  ששוקל  והמיושב, 

את משמעותן במחשבה תחילה.
אירועי השבוע הוכיחו שלא רק 
הגולשים על השלג הצחור בחרמון 
היו מנותקים – אלא גם העיתונים. 
התקיפה של צה"ל בשדה התעופה 

ק  ש מ ד ב
 , ה ש ח ר ת ה
יבש  בטרם 
הדיו מהכותרת 
 , ה מ ס ר ו פ ש
של  בבוקרו 
יום, בעיתון של המדינה, בנוגע 
תקיפות  שמונע  רוסי  למסר 
במרחב  צה"ל  של  עתידיות 
לעגנות  עוד  זו  הייתה  הסורי. 
המנותקת  ביבי,  נגד  עיתונאית 
ביום  הכותרות  מהמציאות. 
דיברו  המתקפה  שאחרי 
של  בנוק-אאוט  ניצחון  על 
ואף  כוכבי,  הנכנס  הרמטכ"ל 
הממשלה  ראש  על  מילה  לא 
את  שמוביל  הביטחון  ושר 
על  רק  מראשיתה.  המערכה 

הטיה שכזו – מן הראוי להשבית את מערכת העיתון 
ליממה או שתיים.

תקשורת הוגנת ולא עוינת, הייתה מציינת השבוע 
ביחס  המפתיעה  התזוזה  את  גם  יתירה  בהבלטה 
האיחוד האירופי להנהגה האיראנית. כבר לא מדובר 
גם בהנהגה האירופית  רק בנשיא האמריקאי, אלא 
איראן  עם  להסכם  'ברקזיט'  לבצע  שמתחילה 
להטיל  שבה   – ההסכם  חתימת  מאז  ולראשונה 
סנקציות על המשטר הפרסי. בעניין הזה אין צורך 
להשוות כותרות בין 2009 ל-2019 כנהוג לאחרונה. 
כדי  מ-2015,  הכותרות  את  מהארכיון  לשלוף  די 
הרואי  קצרי  ומיהם  שזיהה  הראשון  מיהו  לגלות 

וקטני האמונה.

נוסח עדות המזרח
לא רק נתניהו מוצא עצמו נע ונד מאגרא רמא של 
קידום  של  עמיקתא  לבירא  המדינה  בענייני  עיסוק 
הצפויה.  האישום  כתב  הגשת  לנוכח  הרעה  פני 
לצדו של נתניהו בקבינט הביטחוני יושב שר הפנים 
נמוכה,  בעצימות  כי  אם  סיטואציה  באותה  שמצוי 
רגע  בן  עוברים  גם שאר החברים החרדים,  כך  אך 
מעיסוק בשלום עולמי למלחמות פנימיות מקומיות.
את  לבלבל  מפסיקות  לא  הכותרות   – בתווך 
הבוחר שאינו יודע האם ללבוש את חליפת השלום 
או את מדי הקרב. את שלטי החוצות "הם לא יקבעו" 
העיתונאים  מבכירי  ארבעה  של  תמונותיהם  עם 
בישראל, ניתן לתלות ללא חשש לחשד גם בחוצות 
לעיר  יאה  וגם  נאה  המדובר  השילוט  ברק.  בני 
התורה והחסידות - לא רק משום שבניגוד לשלטי 
גם  אלא  אישה,  דמות  ממנו  נשקפת  לא  השמאל 
משום שהמסר רלוונטי גם למה שמתרחש בתוככי 
הכותרות  לחדשות,  הפך  הפייק  החרדי.  המגזר 

המגמתיות - לעובדות. 

שמש  שטוף  לבוקר  השבוע  קמו  בש"ס 
הדגלאים,  חבירת  על  לגלות  נדהמו  שבמסגרתו 
בלוך.  עליזה  לקואליציית  )מנדטים(   4 על  שנכנסו 
הודעה  הוציאה בתגובה  דוברות התנועה הקדושה 
חריגה בחריפותה נגד דגל התורה, בעוד דרעי מיהר 
נציגי  על  הוא  שלו  שהכעס  ולהסביר  להתראיין 
בית  עם  וקיים  החי  הציר  על  ולא  דגל  הציבור של 
הסביר  לדבריו,  רשב"ם  כפירוש  התורה.  שר  מרן 
ח"כ יעקב מרגי, ולא מהגיגי לבו, שהמהלך נעשה 
ברוחו של יעקב אשר ובניגוד לדעתו של ח"כ גפני, 

יו"ר התנועה.
הערבוב צויץ ברבים, להלן העובדות: ההחלטה 
נפלה  בלוך  לקואליציית  דגל  של  הצטרפותה  על 
התורה,  דגל  בבית  משותף  כינוס  של  במהלכו 
לפעמים  בניגוד  דגל.  ח"כי  שלושת  השתתפו  בו 
קודמות, הרי שבפעם הזאת הקלטות מהחדר הסגור 
טרם דלפו – אך כל המשתתפים מעידים שההחלטה 
אומנם  גפני  החברים.  שלושת  דעת  על  התקבלה 
תפקיד  את  קיבלה  לא  התורה  שדגל  מכך  הסתייג 
הסגן, אך גם יעקב אשר לא היה מגדולי המצדדים 
בתהליך. בסופו של דבר, אושרה החבירה פה אחד, 

כאיש אחד, גם אם בלב שבור.
הניסיון של הש"סניקים לבצע הפרד ומשוך בין 
האם  השאלה  את  והעלה  שב  התורה,  דגל  נציגי 
התנגדותם למפץ האחדות - שהתנפץ לעת עתה אל 
סלעי המציאות עד לספין הבא - היא רק מן השפה 
בתוך  החברים  בין  להפריד  הניסיון  "עצם  ולחוץ. 
דגל התורה מלמד שמישהו שם רוצה שלא לטרוק 
שיהווה  עתידי  לחיבור  סדק  ולהשאיר  הדלת  את 
פוליסת ביטוח לש"ס, שמצבה בסקרים טוב פחות 
בדגל  גורם  השבוע  אמר  התורה",  יהדות  של  מזה 

התורה.  
מילים,  להכביר  ומבלי  הזה,  בעניין  שגם  אלא 
להתרשם  טעם  אין  עסקינן,  תורה  ובגדולי  הואיל 
מההצהרות הרשמיות. הקבורה הזמנית של מהלכי 
הספרדים  בין  העולמי  השלום 
לאשכנזים, מקורה בראש ובראשונה 
בהנהגה הרוחנית של ש"ס. ההנהגה 
בעלת הגו הזקוף מעדיפה ששלוחי 
עדות  בנוסח  יתפללו  שלה  הציבור 
המזרח ולא בנוסח מעורב, או גרוע 
אצל  כמקובל  אשכנז,  בנוסח  מכך, 
הספרדים  הישיבות  מבחורי  כמה 
ש"משתכנזים" בישיבות הליטאיות. 

וכל הכבוד לסגן
אמר  שר",  להיות  טוב  "זה 
המנוח  ראש-הממשלה  בסרקזם 
בח"כי  לשחק  שנהנה  שרון  אריק 
הליכוד כמו בחיילים על לוח השח-

מסתכל  אבא  היקר.  גלעד  )אוי  מט 
טוב  נחמץ(.  ולבו  מלמעלה  עליך 

מלחמה ושלום

ההנהגה הרוחנית 
הספרדית בעלת 
הגו הזקוף מעדיפה 
ששלוחי הציבור 
שלה יתפללו בנוסח 
עדות המזרח ולא 
בנוסח בנוסח 
אשכנז, כמקובל 
אצל כמה מבחורי 
הישיבות הספרדים 
ש"משתכנזים" 
בישיבות הליטאיות

כאיש אחד, 
בלב חצוי. 
ח"כי דגל 
התורה. 
צילום: 
הכנסת

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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להיות שר, אך לא בטוח שנחמד באותה מידה לכהן 
כסגן. 

להערכה,  ראוי  בבליץ  שנחתם  האחדות  הסכם 
בין דגל התורה לאגודת ישראל, מעביר את הזכות 
מאגודת   - בחשיבותו  השלישי  התפקיד  את  לקבל 
ישראל לדגל התורה. מי שהוביל את השיח מטעם 
המפלגה החסידית היה סגן שר הבריאות )במעמד 
שר( יעקב ליצמן, שהבין כי במקרה הזה, כל עכבה 
עלולה להיות לרעה ולאפשר לדגל התורה להתקדם 

במקביל מול ש"ס, כאילו אין יהדות התורה.
שמיהר  מי  נמצא  המפרגנים  החברים  מבין 
על חשבון   – השלום  למען  ויתר  שליצמן  להסביר 
ספודיקו  קצה  הרשימה.  בהמשך  החסידיים  חבריו 
מטעמה  והמועמד  הרשימה  כראש  ליצמן  של 
שישלמו  מי  נפגע.  לא  הבריאות,  משרד  לראשות 
בתפקיד  שיסתפק  פרוש  מאיר  יהיו  המחיר  את 
הרביעי בחשיבותו והח"כים מטעם ויז'ניץ ובעלזא 
)לא בהכרח אלה המכהנים( שדירוגם הפנימי טרם 

הוכרע.
ליצמן ראוי להערכה, למרות שקשה לראות איך 
האחדות הזאת תתורגם לקולות במערכה. התקדים 
אחרי  ומיד  תחת  כנפיו  שפרש  לשלום  האחרון 
שבאו  הארציות  תשס"ט  מבחירות  הוא   - מלחמה 
התורה  יהדות  לרשויות.  הסוערות  הבחירות  לאחר 
חמישה  עם  ההיא  המערכה  את  סיימה  המאוחדת 
כל  רגליים  גררו  מרכיביה,  שכל  אחרי  מנדטים, 
הדרך לבחירות ברשימה משותפת שנכפתה עליהם 

הר כגיגית. 
על  העומדות  הגורליות  במערכות  בהתחשב 
שבפעם  לייחל  צריך  במרכזן,  הגיוס  וחוק  הפרק 
העדות  מכל  והחסידות  התורה  שר/י  ברכת  הזאת, 
והחוגים, תגרום למצביעים החרדים לנהור לקלפיות 
ולהשוות את התוצאות במוצאי הבחירות לתוצאות 

המחמיאות של סקרי דעת הקהל. הלוואי.
אבל לא רק לשם כך התכנסנו, אלא גם כדי לדון 
בשאלה החשובה והרת הגורל, האם טוב להיות סגן 
בניגוד  ועדה?  כיו"ר  הכהונה  עדיפה  שמא  או  שר 
אישים,  אלו  אי  ידי  על  מראש  ולמתודרך  למצופה 
הרי שבשלומי אמונים לא נשמעו השבוע טרוניות 

נגד הסכם השלום, ולא רק בגלל איומי המלחמה.
את  שפינה  חינוך  שר  כסגן  מלאה  כהונה  אחרי 
דגל  של  השלישי  הח"כ  לטובת  בכנסת  מקומו 
אליה  הגיעו  שבש"ס  למסקנה  פרוש  הגיע  התורה, 
עם  ועדה  כיו"ר  כהונה  עדיפה  הקדנציה:  בראשית 

כסגן  מאשר  החינוך,  ועדת  יו"ר  דוגמת  שיניים, 
דומיננטי במשרד החינוך. כמי ששם  שר תחת שר 
את לימודי המתמטיקה בראש מעייניו – בנט ראה 
למול עיניו את החיבור הישיר עם הנציגים החרדים 
כמקפצה לתמיכה חרדית עתידית בקרב על ראשות 
לפיכך  היה  החברים,  עם  שלו  הקשר  הממשלה. 

אישי וישיר.
שרים  סגני  על  שנאמר  כפי  לומר,  אפשר  אי 
עציץ  בבחינת  היה  שפרוש  קודמות,  בתקופות 
)מצב  כימים  לילות  הקדיש  המכהן  הסגן  במשרד. 
ולזכותו  משרדו  לענייני  אמונים(  בשלומי  שגרתי 
נזקפים הישגים דוגמת העברת תקנות הפטור ועוד 
ועדיין,  הימים.  ארוכת  בקדנציה  שבוצעו  מהלכים 
כסגן שאין לו משרד בניהולו, גם מי שאינו מוגדר 
כעציץ - מתקשה לצמוח ולתת פירות, ובפרט לנוכח 

גודל הציפיות.   
לפני  עוד  תחילה,  מחשבה  של  הללו  הקולות 
שהעוגה הקואליציונית נאפתה, נשמעו השבוע גם 
שבמסגרתו  התורה  דגל  של  הכנסת  חברי  בכינוס 
אושר ההסכם בבית שמש. כשאחד מהנוכחים פנה 
לאורי מקלב כסגן השר הבא, מקלב הגיב כמי שלא 
רואה בכך מחמאה. השלום כבר כאן, אך הנה לכם 

העילה הראשונה לקרב החפירות הבא. 

צא"פ מצנעת הכלל
הכנסת  יסוד:  לחוק   38 סעיף  הוראת  "בהינתן 
של  בדרך  ובין  במישרין  בין  בענייננו  חלה  אשר 
היקש, נדחה מועד בטלותו של פרק ג'1 לחוק שירות 
ביטחון ליום 28.7.2019". ההחלטה הזאת שניתנה 
בראשות  הבג"ץ  שופטי  תשעת  על-ידי  השבוע 
הכנסת  חברי  את  מותירה  חיות,  אסתר  הנשיאה 
לקוות  רק  נותר  בידם.  תאוותם  כשמלוא  החרדיים 

שכך יחושו גם אחרי היוודע תוצאות הבחירות. 
העגה  כמיטב   – והדרמה   38 תיקון  של  עיקריו 
הביביאית – שהתרחשה מאחורי הכללתו בבקשת 
הפרקליטות  שעבר.  בשבוע  כאן  הובאו  המדינה, 
להוראת  להפנות  ההיקש,  דרך  על  ביקשה  כזכור, 
"כל  כי  קובע  אשר  הכנסת,  יסוד:  לחוק   38 סעיף 
חודשים  ארבעה  תוך  פוקע  היה  שתוקפו  חיקוק 
לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת 
הכנסת  של  כהונתה  לתקופת  הראשונים  החדשים 
הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים 

האמורים".
בג"ץ,  שקצב  הארכה  פקיעת  שמועד  למרות 
לאחר  תקופת ארבעת החודשים  בתוך  חל במדויק 
המדינה  הוסיפה  להתפזר,  החליטה  שהכנסת 
בבקשתה, בפלפול משפטי מתחכם, פסקה שנועדה 
אקטואלי:  אינו  שהסעיף  להכריע  לבג"ץ  לאפשר 
"יוער, כי ספק רב אם הוראת סעיף 38 לחוק-יסוד: 
הכנסת, חלה ביחס לחוק שנמצא כבלתי-חוקתי על-

ידי בית המשפט הנכבד'.
שמאחורי  הרי  שעבר,  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי 
הקלעים התנהל לו קרב משפטי – שהוכרע לבסוף 
החרדים.  מקרב  טובים  חסדים  גומלי  של  בזכותם 

במחלקת הבג"צים טענו בתחילה - 
בהתאם ללשון המסתייגת בבקשת 
סעיף  את  להחיל  יש  כי   - הארכה 
אוטומטית  הארכה  שמאפשר   38
רק  הכנסת,  פיזור  לנוכח  חוק  של 
להאריך  יכולה  שהכנסת  חוק  על 
ולא על חוק שבג"ץ פסל  בשנית, 
וקצב רק ארכה לתחולת הפסילה, 

דוגמת חוק הגיוס. 
התקדים  נשלף  החרדי  בצד 
הטבות  על   38 סעיף  החלת  של 
שהסעיף  לאחר  לפריפריה,  המס 
הג"מחים  לחוק  שהתווסף 
נתמך  לא   – מינו  בשאינו  כמין 
חברי  חמישים  של  באצבעותיהם 
כנסת כנדרש מסעיף בעל משמעות 

תקציבית.
זכו תושבי הפריפריה ובעקבות 
נאלצו  בעניינם,  שנקבע  התקדים 
בפרקליטות  הטובות  הנשמות 
לענות אמן בעל כורחן ולצרף את 
 38 סעיף  בהחלת  המצדד  הטיעון 
 – מחאה  )תחת  הארכה  לבקשת 
האמורה(.  ההסתייגות  בהוספת 
ושמות  שהתחוללה  הדרמה 

פרסום(  איסור  )צו  צא"פ  תחת  חוסים  המעורבים 
עצמי כמקובל בעיתונות החרדית, אך לא מנימוקים 

של צנעת הפרט, אלא מטעמי טובת הכלל. 
הכרעת בג"ץ השבוע, שקיבל את הטענה, לימדה 
של  משפטי  שפלפול  הראשונה  בפעם  ולא  אותנו 
פוליטי  תעלול  מכל  לעיתים  טוב  ישיבתי,  ראש 

חתרני. הפוך בה והפוך בה, דכולא בה.

מלחמה ושלום

שמות המעורבים 
חוסים תחת צא"פ 

עצמי אך לא 
מנימוקים של צנעת 
הפרט אלא מטעמי 

טובת הכלל. הכרעת 
בג"ץ השבוע מלמדת 
שפלפול משפטי של 

ראש ישיבתי, טוב 
לעיתים מכל תעלול 

פוליטי חתרני

 צל"ש תחת חקירה. נתניהו בטקס חילופי הרמטכ"לים. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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בדרך לפריימריז

האסטרטגים של ש"ס

יוזמה: איחוד כוחות 
בגוש השמאל-מרכז

"אם ראשי הציונות היו חרדים – ספק אם ישראל הייתה קמה"
אביגדור ליברמן פתח קמפיין בחירות במתקפה: "רק ליברמן לא ייכנע לחרדים" • על נתניהו: "כשל בכל נושא בטחוני, תמיד נכנע 

לחרדים" • הסלוגן: "ליברמן לא דופק חשבון" • ולמה חברי הכנסת נעדרו?

ש"ס  סיעת 
קמ את  ־פתחה 

הבחירות  פיין 
סגור  באירוע 
בכ ־ומצומצם 

באירוע  נסת. 
הארץ  חולקה 
וכל  לאזורים, 
ח"כ הופקד על 
פעילות  תחום 
שיהיו  ואזור 
חסותו.  תחת 

על השלט שנתלה מאחורי יו"ר התנועה הקדושה התנוססו המילים 
"כח ש"ס", מסר מדרבן שעשוי להפוך לסלוגן. באירוע אף הוצגו 
היועצים, האסטרטגים והפרסומאים שילוו את הבחירות: אבי לרנר; 
־אורן אלימלך ומשרדו 'גל אורן'; ויענקי ביכלר, המלווה את המפ

לגה בשנים האחרונות, כולל הבחירות המקומיות והבחירות לכנסת 
ה-20, ונחשב למקורבו של השר דרעי.

במרומז  והתייחס  למקטרגים  דרעי  אריה  ענה  הפתיחה,  בדברי 
ליוזמת 'המפץ החרדי': "אני שומע לא מעט קולות על כך שש"ס 
יש  ויכולה לפנות את הבמה.  סיימה את תפקידה, עשתה את שלה 
־כאלה שאפילו מנסים 'לעזור לנו'. אני רוצה לומר לכולם - בלי טו

בות, כבר 30 שנה שהספרדים דואגים לעצמם וזה יימשך. לא רוצה 
לחשוב מה יקרה לציבור שלנו אם לא יהיה להם את נציגי ש"ס. הם 

יהיו אבודים ושקופים".
דרעי סיפק הצהרה נחרצת כשהבטיח להמליץ על נתניהו להקמת 
הממשלה הבאה, במטרה למנוע זליגת קולות. "היינו השותפים הכי 

נאמנים אליו, יותר מחלק מחבריו בליכוד".

גפני: "בפריימריז בליכוד קל יותר 
מהפריימריז במועצת"

־יו"ר 'דגל התורה' התייחס להסכם הפיוס עם 'אגודת ישראל' וליוזמת 'המפץ הח
רדי': "האם ראוי להגיד שכולנו אותו דבר למרות שאנחנו לא אותו דבר?" • עוד 
בפנינים: גנץ – "איש רציני", מר"צ – "חברים" • וגם: התחייבות לא לכהן כשר, 

הוראתו של הרב שך והפעם היחידה שיצא לחו"ל

מאת: ישראל פריי

"תדעי שיהיה לך הרבה יותר קל בפריימריז בליכוד מאשר 
גדולי התורה", כך, בהומור מהול בק ־לעבור פריימריז בפני 

בפתח  דואק,  נחמה  לעיתונאית  גפני  משה  חה"כ  פנה  ריצה, 
פאנל מיוחד שהתקיים בעיר חולון בשישי האחרון. בהמשך, 
יש 'אגודת  עם  המחודשת  לשותפות  באריכות  גפני  ־התייחס 

ראל', לסיכויי איחוד חרדי כולל וגם להעדפותיו האישיות.
יוצא דופן, מאחר והוא  עצם קיומו של הפאנל היה אירוע 
הוק הוא  לראשונה  כאשר  תרבות',  'שבת  במתכונת  ־התקיים 

הציבור שומרי  לנציגי  גם  לאפשר  בכדי  תרבות',  ל'שישי  דם 
המצוות לקחת חלק באירועים שמפגישים אותם באופן בלתי 
אמצעי עם הקהל ושהפכו מדי שבוע לזירה מרכזית בה נותנים 

הפוליטיקאים דרור ללשונם.
משותפת  ריצה  הסכם  על  לחתימה  גפני  התייחס  תחילה, 
־עם אגודת ישראל: "תמיד היינו מגיעים ברגע האחרון לווע

דת הבחירות המרכזית ועוד היינו מתווכחים מי יעמוד באיזה 
מקום. הפעם לראשונה בהיסטוריה, סיכמנו הרבה לפני הגשת 
ושאנחנו  לדיון שמתקיים  יכולים להתפנות  ואנחנו  הרשימות 

לא יכולים להתעלם ממנו, במה שנקרא המפץ החרדי".
לדבריו, "המצב החדש הוא ששתי המפלגות, מבלי להיכנס 
להיכנס  ומבלי  בוחרים,  יותר  יש  למי  גדול,  יותר  מי  לשאלה 
לקרביים של כל מפלגה – אנחנו עושים הכל באופן שוויוני". 
'דגל' בבחירות המוניציפא ־גפני הזכיר בהבלעה את הצלחת 

ליות אך ביקש להתמקד בחלוקה החדשה ובליכוד השורות.
אודות רעיון האיחוד עם ש"ס, שבינתיים הולך וגווע – מנה 
גפני יתרונות וחסרונות. ברשימת החסרונות: "יש כאלה בתוך 
ליהדות  יצביעו  או מש"ס שלא  יצביעו לש"ס  המפלגה שלא 
־התורה". ברשימת היתרונות: "יהיו שיגידו, נניח כאלו שהצ

ביעו מפד"ל, אם אתם מאוחדים – נצביע אליכם".
גפני טען שהוא בעצמו עדיין בלבטים על תועלת המפלגה 
־המשותפת אך חשף כי הוא מקבל פניות מצד גורמים בהנה

גת ש"ס, המפצירים בו לא להתאחד, מחשש שזה יוריד להם 
קולות בפריפריה. עוד הדגיש גפני את העבודה הפרלמנטרית 
־המתואמת עם ש"ס, והוסיף: "כשהולכים לבחירות צריך לה

גיד מי ומה אנחנו, האם ראוי שנגיד שכולנו אותו דבר למרות 
שאנחנו לא אותו דבר? אני מתלבט".

־על פי חשיפת העיתונאי יקי אדמקר, חלק מהסיבות שהע
לה סגן השר ליצמן בעד האיחוד עם ש"ס, היה חשש מוחשי 
־מהגשת כתב אישום נגד אריה דרעי, עוד לפני הבחירות. כש

נשאל האם גם בידו מידע דומה, נאלם גפני דום ולבסוף אמר 
מעורפלות: "אני מאוד מקווה שלא יוגש כתב אישום, בכלל 
אני מתפלל שכולם יהיו אנשים הגונים וישרים ויפעלו על פי 
החוק", סתם, לא פירש ועבר לספר על הוראתו הראשונה של 
מרן הרב שך עת הוא קיבל אי אז את תפקיד סגן שר הדתות: 

"אל תעבור על החוק".
לפיטורי  להביא  שלא  התורה  גדולי  למועצת  תמליץ  האם 
נתניהו במידה ויוגש נגדו כתב אישום? נשאל גפני והשיב כי 
הוא לא בטוח בעניין. מה אומרת על זה התורה? נשאל מהקהל 
והשיב: התורה אומרת לא תגנוב והתורה גם אומרת זכור את 

יום השבת לקדשו...
את בני גנץ תיאר גפני מהיכרותו כ"איש רציני" והיחיד איתו 
לא ישב בקואליציה הוא יאיר לפיד. עם מר"צ אין לגפני בעיה 
־– "הם חברים שלי", והרשימה המשותפת לדעתו גם ככה לעו

לם לא תשב בקואליציה.
גפני התחייב לא לקחת על עצמו תפקיד שר והסביר ששר 
מטפל  הוא  הכספים  בוועדת  ואילו  משרדו  בענייני  רק  עוסק 
שאני  במקום  בפניי  להתחנן  שיבואו  "עדיף  הנושאים.  בכל 
אתחנן בפני אחרים". אמת, לשר יש יותר עוזרים ויותר נסיעות 
מנעמי  על  "לוותר  מעדיף  הוא  גפני,  של  לדידו  אבל  לחו"ל, 
שכר  תוספת  על  וויתורו  את  הציג  לדבריו  כחיזוק  השלטון". 
הח"כים ואת העובדה שבכל ימי חייו יצא פעם אחת לחו"ל, 

לשמחה משפחתית בבלגיה.

מאת: ישראל פריי

הב למערכת  הראשונה  העיתונאים  למסיבת  הבאים  פני  ־את 
פרסום  שלטי  ארבעה  קיבלו  ביתנו',  'ישראל  מפלגת  של  חירות 
הבחירות  סיסמת  התנוססה  בארבעתם  בלע"ז(.  )רולאפ  ניידים 
שנחשפה "ליברמן לא דופק חשבון" בוריאציות שונות: לא דופק 

חשבון לחמאס, ל'בצלם', לאחמד טיבי ו...לחרדים.
וזה לא הכל. גם בתיקייה מיוחדת שהוכנה לבאים, הוקדש פרק 
נכבד ל"רק ליברמן לא ייכנע לחרדים" עם אמירות כמו: "אפשר 
היו  הציונות  ו"אבות  הפוליטית,  מהעסקנות  הדת  את  להפריד 
יהודים גמורים אבל אף אחד מהם לא היה חרדי ולא במקרה. אם 

הם היו חרדים – ספק אם מדינת ישראל הייתה קמה".
סקרים  רקע  ועל  הביטחון  מתיק  שנפרד  לאחר  קצרה  תקופה 
ביתנו  ישראל  יו"ר  כינס  החסימה,  אחוז  גבול  את  לו  שמנבאים 
אביגדור ליברמן מסיבת עיתונאים בבוקר יום ראשון, בה שטח את 
מצעו באמצעות עזרים שונים, הרבה להשתלח בראש הממשלה, 
ניסה לשכנע כי הוא הוא איש הימין היחיד, והשתלח לא בציבור 

החרדי ובנציגיו.
לאורך  בפוליטיקה  תפקידיו  רשימת  את  ליברמן  מנה  ראשית 
מראש  חוץ  מישהו  עוד  שיש  חושב  לא  "אני  ואמר:  השנים, 
הממשלה שצבר ניסיון וותק יותר ממני". בניסיון לבדל את עצמו 
מהליכוד, הציג ליברמן טבלה של 'יומן אירועים' ובה 6 תאריכים 

מכוננים, בהם ההצבעות על ההתנתקות, שחרור 1,027 מחבלים 
לחמאס  כספים  העברת  טורקיה,  בפני  התנצלות  שליט,  בעסקת 
לי בעד,  נתניהו  הצביע  כולם  על  אחמר.  אל  חאן  פינוי  ־ועיכוב 

ברמן – נגד.
עצמו  את  מציג  "נתניהו  חזיתית:  להתקפה  ליברמן  עלה  כאן 
הכי ביטחוני.  נושא  בכל  להבין שהוא כשל  צריך  ביטחון,  ־כמר 

יותר בושה מזו, אני מקווה  זו הכניעה לחמאס אין  שלון הגדול 
שסוף סוף אנשים יבינו".

־ליברמן שלח ידו גם בנושא כלכלה, ואמר כי ההצעה הראשו
נה שתגיש מפלגתו בכנסת הבאה היא דירה לזוגות צעירים, דרך 
־משיכת כספי פנסיה ללא קנס ומיסוי. ליברמן הצהיר כי ירוץ עצ

גם בממשלה הבאה  והביע משאלה לקבל  מאית, ללא חיבורים, 
את תיק הביטחון.

כאמור, חלק מרכזי בדבריו של ליברמן הופנו כלפי החרדים: 
"הבעיה של נתניהו היא שהוא נכנע תמיד לחרדים. אני בעד יהדות 
ותן  ב'חיה  מאמין  אני  דתית,  כפייה  נגד  אנחנו  ישראל,  ומסורת 
לחיות', הצלחנו פעם אחרי פעם לעצור כל מיני ניסיונות לשנות 
סטטוס קוו. כשליצמן הביא הצעת חוק בה דרש להשוות לימוד 
תורה לשירות בצה"ל – כל הקואליציה תמכה חוץ מישראל ביתנו 

שהצליחה לעצור את זה כשיצרנו משבר קואליציוני".
נכחו  לא  ביתנו  ישראל  של  ההשקה  במסיבת  מפתיע,  באופן 
פיני בדש, ראש  נכחו:  בין הדמויות שכן  חברי הכנסת מטעמה. 
מועצת עומר; ארקדי פומרנץ, רה"ע מעלות תרשיחא; אילן שגיא, 
יועץ של  גינוסר, לשעבר כתב כלכלי ובהמשך  אב שכול; ואורי 

נתניהו, שהנחה את האירוע ויעמוד בראש מטה ההסברה.
־למרות הדברים הקשים שהטיח ליברמן בחרדים, ראשי המפל

גות החרדיות מילאו פיהם מים וסירבו להתייחס. השתיקה בולטת 
־לאור הקשרים החבריים והפוליטיים שיש בין חלק מראשי הסי

עות החרדיות לבין ליברמן. דוברי חלק מראשי המפלגות טענו כי 
אינם רוצים להעצים את ליברמן, אך לפי מקור במפלגות החרדיות 
ששוחח עם העיתונאי יאיר שרקי, מדובר בשתיקה מכוונת. ע"פ 
־המקור, אנשיו של ליברמן עדכנו בכיר ביהדות התורה על הקמ

פיין הצפוי ואמרו: "זה רק תעלול בחירות, אחרי הבחירות נשב 
ביחד ויהיה בסדר".
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המועמדת הסוטרת יוזמה: איחוד כוחות 
בגוש השמאל-מרכז

הצעת המנכ"ל נפלה, 
סלומינסקי פורש

נוקשות ביטחונית, מתינות 
מדינית: מסרי גנץ

שיירת האוטובוסים של 
'אחי ישראלי'

כחלון חרד מהסקרים ומנסה ליצור בידול

מרזל ובן גביר מריצים 
מפלגה ומצפים לבלוק

הסקרים אמנם מנבאים לו עתיד לא מזהיר 
הרחק מאחוז החסימה, אבל הרמטכ"ל ושר 
ממשיך  יעלון  בוגי  משה  לשעבר  הביטחון 
מבכל המרץ לעמול על הקמת רשימתו, שתיק

רא תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית. לרגל 
ט"ו בשבט, התכנסו אנשי המפלגה החדשה 

לאירוע גיבוש ולתמונה משותפת.
מור  ד"ר  נמצאת  לרשימה,  המיועדים  בין 

אלטשולר, חוקרת קבלה, חסידות ומשיחיות, 
שעלתה לכותרות בשנת 2011, אז סטרה בפניו 
של יריב אופנהיימר, איש 'שלום עכשיו', עת 
'פוליטיקה'.  תכנית  לצילומי  השניים  המתינו 
בעקבות הפרסום, כתב אופנהיימר כי בכוונתו 
לפנות ליעלון ולדרוש ממנו לחזור מהחלטתו. 

נע ולא  פיזית  בי  שפגעה  אלימה  מ"מועמדת 
מאוחר  הנבחרים".  בבית  מקום  לה  אין  נשה 
הגיבה  אלטשולר  הדברים.  את  מחק  יותר 
לאופנהיימר וכתבה: התנצלתי אז על המעשה 
ששלום  אומר  יריב  יריב.  את  לפייס  ואמשיך 
אם  גם  אויבת  אינני  ואני  אויבים  עם  עושים 

טעיתי לרגע קט".

בימים  מתנוסס  נרחב,  ציבורי  קמפיין 
מהאחרונים ברשתות חברתיות, בשלטי חו

הסלוגן:  תחת  בעיתונים,  ובמודעות  צות 
"בלי איחוד - הקול אבוד". מדובר ביוזמה 
משל ארגונים פוליטיים ואנשי עסקים, הקו

ראת ליאיר לפיד, בני גנץ, אבי גבאי, ציפי 
לבני, אהוד ברק, משה )בוגי( יעלון, וגבי 
שרק  הבנה  מתוך  כוחות,  לאחד  אשכנזי 
נתניהו. נתניהו  יהיה להביס את  ניתן  יחד 

עצמו הגיב בלעג כששיתף את תמונת הקמפיין 
צריך  מהשמאל  מועמדים  כמה  "חידה,  וכתב: 

כדי לנסות להחליף ראש ממשלה ימני אחד?"
לאחר  לדרך  יצאו  הם  המהלך,  יוזמי  פי  על 
שהראה  טלסקר,  מכון  סקר  תוצאות  שקיבלו 
יותר   - מנהיגים  אותם  מתומכי   79% מעל  כי 
איחוד  לראות  מעוניינים   - ישראלים  ממיליון 

כוחות שיחזיר את המדינה למסלולה.
חוצות  שבשלט  לאחר  סערה  עורר  הקמפיין 

משנתלה בסמוך לקניון איילון, לא הופיעה תמונ
תה של ציפי לבני בתוך תמונות ראשי המפלגות, 
על פי הטענה בגלל הוראה של עיריית ב"ב לא 
לתלות תמונות נשים בשלטים שבתחומיה. לבני 
ולהעביר  ליד השלט המצונזר  להצטלם  מיהרה 
היא את  יו"ר מר"צ הביעה אך  נזעמים,  מסרים 
מחאתה, ואילו סיעת 'יש עתיד' הגדילה לעשות 
כשפנתה אל היועמ"ש לממשלה וביקשה ממנו 

להתערב בסוגיה.

להתאושש  מתקשים  היהודי'  'הבית  במפלגת 
מפרישת בנט ושקד. ביום חמישי, התכנסו חברי 
מרכז המפלגה ביישוב יד בנימין, ע"מ לאשר את 
נציגי המפלגה  לפיה  אורבך,  ניר  הצעת המנכ"ל 
בפ ולא  מסדרת  וועדה  ידי  על  ייבחרו  מלכנסת 

ריימריז פתוחים, כפי שהיה נהוג עד כה. מאחורי 
ההצעה עומדת ההבנה כי לא ניתן לקיים פריימריז 
פתוחים שעלותם גבוהה, בזמן שקופת המפלגה 
מרוששת. ההצעה נפלה לאחר שקיבלה רוב של 
61% בלבד, 4% פחות מהנדרש על פי תקנון הממ
פלגה. ברקע נשמעו האשמות כלפי חלק מחברי 

הכנסת שפעלו לסנדל את מנכ"ל המפלגה.
מרכז  חברי  הוזמנו  מהפלונטר,  לצאת  בכדי 

מ'הבית היהודי' לכינוס מחודש שיתקיים ביום רא
שון במושב נחלים, שם יצביעו ראשית על הצעה 
האומרת כי כל שינוי חוקה יוכל להיעשות ברוב 
65%, ולאחר מכן תעלה שוב ההצמ  רגיל ולא של

עה לוועדה מסדרת, בתקווה שהפעם היא תזכה 
לפחות לאותו רוב שקיבלה בחמישי, ואז תיסלל 

הדרך ליישומה.
מוותיקי  סלומינסקי,  ניסן  חה"כ  כך,  ובתוך 
ח"כי המפלגה על כל גלגוליה, הודיע על פרישתו 
לע לא  הבטיח  סלומינסקי  הפוליטיים.  ממהחיים 

זוב את העשייה המפלגתית והאיץ בחבריו לחזור 
הערבות  ואת  לפעילים  הקשר  את  ולחזק  לשטח 

ההדדית.

מסקרן  הכי  הפוליטי  השחקן  גנץ,  בני 
חומרי  לטפטף  השבוע  החל   ,2019 בבחירות 
של  הסלוגן  נחשף  ראשית  ראשונים.  תעמולה 
לפני  ישראל  "גנץ.   – לישראל  חוסן  מפלגת 
הכל" ובהמשך עלה סרטון בן 17 שניות בלבד, 
בסיומו גיחך גנץ על עצמו באווירת הביקורת 
על שתיקתו, כשאמר "נראה לי שדיברתי יותר 

מדי".
במשך השבוע עלו סרטונים בהם נראית עזה 
ממופגזת ונראה חיסולו של אחמד ג'עברי, במ

בצע צוק איתן, תחת פיקודו של גנץ. המסר: רק 
מהחזק מנצח. בהמשך שיתף בסרטון בו מתוע
מדת פגישת נתניהו עם יאסר עראפת, בלווי המי

לים: "זו לא בושה שתהיה חתירה לשלום".

חזות  שיציג  קמפיין  מבטאים  אלו  מסרים 
מתו מדינית  אמירה  לצד  נוקשה  מביטחונית 

גווני  מכל  ללב המצביעים  לקלוע  בניסיון  נה, 
מהקשת הפוליטית. אגב, מסיבת עיתונאים רש

ובמטה  התקיימה  טרם  הקמפיין  להשקת  מית 
גנץ מבטיחים כי הדבר יקרה עד סוף החודש.

הרבנית  בראשות  ישראלי'  'אחי  מפלגת 
הבחי קמפיין  את  החלה  שלום,  בר  מעדינה 

רות במסע אוטובוסים לאורכה ולרוחבה של 
מארץ ישראל, במסגרתו הם נפגשים עם פעי

לים ותושבים. "רצינו להשתמש בתח"צ כדי 
אבל  לפריפריה,  ובעיקר  הארץ  לכל  להגיע 
מבגלל שישראל כץ לא דואג לתחבורה ציבו

רית ואריה דרעי לא באמת דואג לפריפריה – 
נאלצנו לשכור אוטובוסים", עקצו במפלגה.

סקרים  רקע  על  בחירות,  'כולנו' פתחה בקמפיין  מפלגת 
מהמלמדים על ירידה דרסטית בכוחה. המפלגה, שדאגה לת

חזק קמפיין לאורך כל הקדנציה - כולל שלטי חוצות ושערי 
חינמונים - החליפה ברגע האחרון את סיסמת 'נטו כחלון' 
היחיד  כחלון,  "רק  הבא:  הסלוגן  לטובת  אותה,  שליוותה 

שאכפת לו".
מב'כולנו' מנסים להבליט את ההישגים החברתיים ומשתד

לים לבדל עצמם מהשיח על עתיד ישראל, על ידי התמקדות 
באזרח הקטן. טובת האזרח היא טובת המדינה, כך הלוגיקה. 
במפלגה מנסים לפרוט על מיתר נוסף, לפיו קיים פחד מהם 

וחשש מפני המהפכות החברתיות שהם מובילים נגד כולם.
חלק גדול מחברי 'כולנו' בכנסת הנוכחית לא יופיעו בה, 
הבולט בהם הוא השר יואב גלנט שמתמודד בליכוד. בראיון 
שלא  מכך  ניזוק  הוא  האם  כחלון  תהה  השבוע,  שהעניק 
הציג את הפורשים ככאלו שפוטרו על ידו – דבר שלא עשה 
בכדי לשמור על כבודם - ובכך נתן להם ליצור רושם כאילו 
ננטשת. אגב, כחלון אימץ תובנה האומרת כי קהל  ספינתו 
מהמצביעים בוחר בעיקר לפי זהות יו"ר המפלגה ולא לפי אנ

שיה, ועל כן מתכוון לשבץ הפעם ברשימתו אנשים יחסית 
אנונימיים, בהם שניים מעוזריו, נדב שיינברגר וליהי גולן.

ובזמן שהבית היהודי מסובך בענייניו, יוצאת 
מ'עוצמה יהודית' - הסמן הקיצוני ביותר בסקא

לת הדתי-לאומי - לקמפיין שילוט חוצות ועל 
השלטים  על  הארץ.  רחבי  בכל  אוטובוסים 
מככבים מיכאל בן ארי, ברוך ברזל, איתמר בן 

גביר ובנצי גופשטיין.
מאינספור  אכזבות  למודי  כבר  שהם  למרות 
בעו טוענים  הפעם,  לכנסת,  להיכנס  מניסיונות 

צמה יהודית כי הם מגיעים מוכנים יתר מכולם 
המפלגה  אנו  הימין,  מפלגות  "מבין  לבחירות. 
מהמגיעה במוכנות הגבוהה ביותר למערכת הב

מוצלח,  המונים  מימון  פרויקט  סיימנו  חירות; 
הפ מאות  כנסים,  בית,  חוגי  בעשרות  מהחלנו 

גורם  עילים שלנו שוטפים את המדינה", אמר 
במפלגה.

ומצ כי במפלגה לא שוגים באשליות  מיצוין 
פים לריצה משותפת עם הבית היהודי והאיחוד 
'האיחוד  יו"ר  הפרסומים,  פי  על  הלאומי. 
פתח  כבר  סמוטריץ',  בצלאל  החדש  הלאומי' 
בניסיונות ללכד שורות, כולל תנועת 'יחד' של 

אלי ישי.

 יעלון ואנשיו בגיבוש ט"ו בשבט 

 צילום: עוצמה יהודית 

 מתוך הסרטון של חוסן לישראל 

אכפתיות. מתוך סרטון הבחירות של 'כולנו' 
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פתיחת מערכת הבחירות בש"ס - מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן: ״הייחודיות של תנועת ש״ס, אשר הוקמה בראשיתה להחזיר עטרה ליושנה ולרומם 
את הציבור הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל - זו הדרך היחידה שלנו" • מרן חזר על הדברים גם בימים האחרונים בחדרו שבבית החולים 

'הדסה עין כרם', שם אושפז לצורך בדיקות וצפוי להשתחרר לביתו בקרוב 

מרן נשיא ה'מועצת': "ש"ס הוקמה כדי לדאוג 
לספרדים, וכך היא תמשיך"

אלי כהן

בירך  פתיחת מערכת הבחירות של ש"ס, בשבוע שעבר,  לקראת 
המפלגה,  של  הרוחני  ומנהיגה  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן 
הגאון רבי שלום כהן, את ראשי התנועה בהצלחה מרובה, והסביר 
את חשיבותה של המפלגה כי "הדרך של ש"ס היא לדאוג לספרדים 

ולרומם את קרנם. בשביל זה הוקמה התנועה וכך נמשיך".
מרן נשיא המועצת חזר ואמר את הדברים גם בימים האחרונים, 
אושפז  שם  בירושלים,  כרם'  עין  'הדסה  החולים  בבית  מחדרו 
אשר  ש״ס  תנועת  של  ״הייחודיות  כי  והבהיר  בדיקות,  לצורך 
הציבור  את  ולרומם  ליושנה  עטרה  להחזיר  בראשיתה  הוקמה 
הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל זו הדרך היחידה 

שלנו וכך נמשיך".
וכפי  אחדים,  חודשים  לפני  שנערכו  המקומיות  בבחירות  כזכור, 
המועצת  נשיא  מרן  המריא  עיתונות',  ב'קו  לראשונה  שנחשף 
במסוק למסע היסטורי שנמשך כמה ימים, כדי להשתתף בעצרות 
שהוא  תוך  הארץ,  ברחבי  ש"ס  תנועת  וביסוס  חיזוק  של  רבות 
מכתת רגליו מעיר לעיר – מן הצפון הרחוק ועד ליישובי הדרום 

של  הצלחתה  עבור  עילאי  ובמאמץ  נפש  במסירות  המרוחקים 
ברחבי  במיוחד  ומרשימים  נאים  הישגים  רשמה  שאכן  התנועה, 

הארץ.
ל'קו עיתונות' נודע כי גם בבחירות הקרובות, מתכוון מרן לצאת אל 
העם שבשדות בכל רחבי הארץ לפעול ולעשות לחיזוק התנועה, 
בשורת כנסים ועצרות תורניות בהשתתפותו. כאשר בערים רבות 
כבר החלה היערכות ומורגשת ההתרגשות בקרב פעילי ומצביעי 

ש"ס לקראת המעמדים הגדולים שצפויים להם.
גורם בכיר בש"ס אומר בשיחה עם 'קו עיתונות' כי "הנהגתו של 
נשיא המועצת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן נטועה ומושרשת 
עמוק בשטח בקרב עמך בית ישראל לצד בני התורה הרבים בכל 
וכפופים  נימה  כמלא  מהוראותיו  זזים  לא  אשר  הארץ,  רחבי 
כי "אין  ולדעת התורה שלו". עוד מוסיף הגורם הבכיר,  למרותו 
כאשר  המקומיות  ברשויות  שראינו  המדהימות  שהתוצאות  ספק 
כ-274,000 איש קיימו את מצוותו ושלשלו את הפתק ש"ס לקלפי 
ועד  ביותר שידעה ש"ס מיום הקמתה  וזוהי התוצאה הגבוהה   –
היום – נזקפת לזכותו ולהנהגתו של מרן הכהן הגדול אשר לא זזים 
מהוראותיו ימין ושמאל, וכך יהיה גם בבחירות הקרובות לכנסת". 

שותים בצמא את דברי מרן. אלפים בכינוס בשבוע שעבר בקריית גת. צילום: יעקב כהן

בריתות 
&90
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התחממות כפולה: בגזרה הדרומית מספר ניסיונות לפגוע בלוחמי צה"ל והתנגשויות עם מחבלים, בהן נפצע קצין באורח קל מירי • בצפון: לאחר שצה"ל הפציץ 
מטרות איראניות בסוריה, שוגרה רקטה שנועדה ככל הנראה לפגוע במטיילים באתר החרמון – אך יורטה בהצלחה

קצין נורה ונפצע בדרום, רקטה מסוריה יורטה בצפון

אוריאל צייטלין

מחבלים פתחו באש אתמול )שלישי( לעבר כוח צה"ל סמוך לגדר 
מהירי  כתוצאה  עזה.  רצועת  שבדרום  כיסופים  באזור  המערכת 
לבית  במסוק  פונה  והוא  העליון  גופו  בפלג  צה"ל  קצין  נפצע 
החולים כשמצבו מוגדר קל עד בינוני. הקצין שנורה מירי צלפים 

פונה לבית החולים סורוקה לאחר שנפגע בכתפו מקליע. 
הרצועה.  של  הצפונית  בגזרה  חאנון,  בית  ליד  התרחש  האירוע 
אש נפתחה, ככל הנראה מנשק קל, לעבר סיור שגרתי של צה"ל 
שפעל בקרבת הגדר, וטנק של גדוד השריון 77 השיב אש לעבר 
עמדת התצפית הסמוכה של חמאס. בסוכנות הידיעות "שיהאב" 
הפלסטינית דווח כי כתוצאה מהתקיפה נהרג פעיל חמאס ושניים 
נוספים נפצעו קשה. מדובר צה"ל נמסר כי "טנק של צה"ל תקף 
עמדת תצפית של ארגון הטרור חמאס לאחר שבמהלך הפרת סדר 
בדרום רצועת עזה, שכללה יידוי אבנים לעבר כוחות צה"ל, נפצע 

קצין באורח קל. נסיבות הפציעה בבדיקה".
בהמשך נמסר כי, "מתחקיר ראשוני בשטח עולה כי במהלך הפרת 
צה"ל.  לוחמי  לעבר  באש  פתח  מחבל  אבנים  יידוי  שכללה  סדר 
כדור פגע בקסדת קצין צה״ל שפעל בנקודה. הקצין נפצע באורח 
חמישה  בנוסף,  חולים.  בבית  רפואי  טיפול  לקבלת  ופונה  קל 
שניים  עזה.  רצועת  בדרום  המערכת  לגדר  התקרבו  חשודים 

מהחשודים חצו לשטח ישראל וחזרו מיד לשטח הרצועה". 
במקביל לתקרית הירי, שני פלסטינים חצו את גדר המערכת בדרום 
הרצועה וחיבלו בציוד צבאי. לוחמי צה"ל ירו לעבר הפלסטינים 
אירעה תקרית בצפון  יותר,  עזה. מוקדם  שנמלטו בחזרה לשטח 
רצועת עזה, כשמחבלים ירו בצהרי שלישי לעבר כוח צה"ל סמוך 
לגדר המערכת, ובתגובה טנק תקף עמדת תצפית של חמאס. דובר 

צה"ל ציין כי אין נפגעים ישראלים באירוע.
ערבי  מחבל  ביצע  לכן,  קודם  יום  שני,  ביום 
החטיבה  לכיכר  סמוך  יהודים  לרצוח  ניסיון 
המחבל  הדיווחים  פי  על  שומרון.  המרחבית 
ניסה לדקור חייל צה"ל ונוטרל על ידי הלוחמים 
אין  באירוע  כי  נמסר  צה"ל  מדובר  במקום. 

נפגעים לכוחותינו. 

על פי הדיווחים עולה כי המחבל הגיע ברכב לעמדת הבידוק, 
לדקור  ניסה  הוא  אך  לעזוב את המקום  ביקשו ממנו  החיילים 
את החייל, אולם האפוד הקרמי של הלוחם מנע ככל הנראה את 
פגיעתו, ולוחם אחר ירה בו והרג אותו. המחבל נשוי ואב לשני 
ילדים. ככל הנראה הוא קיבל היתר עבודה לפני שבועיים. יש 
לציין, כי באותה נקודה בדיוק אירע לפני חודש ניסיון לפיגוע 
המחבל  את  ועצרו  ערניים  הלוחמים  היו  אז  גם  אולם  דריסה, 

בטרם הצליח לגרום לנזק. גם במקרה זה מדובר בלוחמים מגדוד 
"נחשון" של חטיבת כפיר.

דיווחים על  זמן קצר לאחר  כך, התחממות בגבול הצפון:  בתוך 
תקיפה ישראלית נגד שדה התעופה בדמשק ביום ראשון בתחילת 
השבוע, נשמעו ברמת הגולן הדי פיצוצים, וגולשים באתר החרמון 
דיווחו על שובלים של עשן לבן שנצפו בשמים. בהמשך התברר 
משטח  ששוגרה  רקטה  בעקבות  הופעלה  ברזל  כיפת  שמערכת 

סוריה לעבר ישראל. 
כי  נמסר  עוד  סוריה.  בשטח  יורטה  הרקטה  כי  נמסר  מצה"ל 
חרף  בשגרה  להמשיך  יכולים  באזור  והמטיילים  התושבים 
האירועים האחרונים. אולם, ביום שלמחרת האתר נסגר ואתמול, 
שלישי, נפתח שוב למבקרים. מסתמן, כי הרקטה הייתה מכוונת 

למטיילים באתר החרמון. 
מה שגרם לחשש מהמשך סבב הלחימה ולסגירת האתר ביום שני, 
היא העובדה כי מטוסי קרב של צה"ל תקפו בלילה שבין ראשון 
לשני בשטח סוריה מטרות צבאיות השייכות לכוח קודס האיראני, 
קודס  כוח  יעדי  נגד  התקיפה  סוריות.  אווירית  הגנה  סוללות  וכן 
בוצעה בתגובה לשיגור טיל קרקע-קרקע שבוצעה לילה קודם לכן 
לפגוע  וכוונה  ישראל,  לשטח  סוריה  משטח  איראני  כוח  על-ידי 
בצפון רמת הגולן. הטיל יורט על ידי לוחמי "כיפת 

ברזל". 
במסגרת התקיפה נתקפו מטרות צבאיות השייכות 
לכוח קודס בסוריה, ובהן: אתרים לאחסון אמצעי 
דמשק  התעופה  בשדה  אתר  ובמרכזם  לחימה 
אימונים  ומחנה  איראני  מודיעין  אתר  לאומי,  בין 
עשרות  של  ירי  בוצע  התקיפה  במהלך  איראני. 
ברורה  אזהרה  אף  על  סוריים  קרקע-אוויר  טילי 

סוללות  מספר  נתקפו  כך  בעקבות  זה.  מירי  להימנע  שהועברה 
הגנה אווירית סוריות.

דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס, התייחס בבוקר יום שני בהרחבה 
מבחינת  האירועים  השתלשלות  את  והציג  בצפון  להתרחשויות 
מייצור  אירני,  קרקע-קרקע  טיל  של  ירי  בוצע  "אתמול  ישראל. 
איראני, על ידי פעילים איראנים מאזור דמשק באזור שלא אמורים 
להיות בו איראנים", אמר מנליס. "מדובר בניסיון איראני לתקוף 
מוגברת  במוכנות  אנו  ברזל.  כיפת  ידי  על  שיורט  ישראל,  את 
במערכי הגנה ובמערכים נוספים לכל התפתחות, נחושים להגן על 
אזרחי ישראל ועל שטח ישראל. המתקפה היא תגובה למתקפה 

איראנית על שטח ישראל", 
הסורים  את  בגלוי  גם  הזהרנו  ובמהלכה  התקיפה  "טרם  לדבריו, 
של  מאוד  רחב  ירי  בוצע  בפועל  כוחותינו.  כנגד  ירי  מלבצע 
הסורים.  של  ההגנה  מערך  את  תקפנו  ולכן  קרקע-אוויר  טילי 
מבנים  יש  בהם  סוריות  חטיבות  של  במחנות  הם  מהיעדים  חלק 
את  "מנצלת  שהיא  בכך  איראן  את  מאשים  מנליס  איראנים". 
הירי  כך.  על  יקר  מחיר  משלמת  וסוריה  שלה  לפעילות  סוריה 
ירי שמבוצע על  ירי שיכל לפגוע באזרחים,  אמש", הדגיש, "זה 
יהיו שם  בתוך שטח שהתחייבו שלא  דמשק  מתוך  איראנים  ידי 
איראנים. זו לא פעולה שמבוצעת בעקבות פעולה כזו או אחרת 

שלנו, זו פעולה מתוכננת".
אופוזיציה  גוף  הסורי,  המעקב  מרכז  בסוריה,  לתקיפות  בהמשך 
מקומי, דיווח כי בתקיפת ישראל יום ראשון בלילה נהרגו לפחות 
21 בני אדם, בהם 15 אזרחים זרים. מתוכם, לפחות 12 הם אנשי 
משמרות המהפכה האיראנים. שלשום בבוקר דיווח משרד ההגנה 
הרוסי כי בתקיפות חיל האוויר נהרגו ארבעה חיילים סורים – אך 

כעת מתברר שבין ההרוגים ככל הנראה גם איראנים רבים.
צילום: דובר צה"ל
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סוער בבית שמש

ההצטרפות והפרישה: 'דגל' נכנסה לקואליציית 
בלוך, חבר המועצה הוותיק התפטר

אלי רובין

מערכת  שלאחר  שמש  בבית  החדש'  'המצב 
כמעט  השבוע  הושלם  האחרונה  הבחירות 
במלואו, עם הצטרפותה של סיעת 'דגל התורה' 
הנבחרת  העיר  ראש  לקואליציית  המקומית 
האופוזיציה  כך  ידי  כשעל  בלוך,  עליזה 
שמש  בית  בעיריית  לה  שקמה  הלוחמנית 

התפוגגה כמעט באופן סופי.
במוצאי השבת האחרונה, לקראת חצות, נקראו 
חברי המועצה של 'דגל התורה' אל בניין עיריית 
כניסה  הסכם  על  חתימה  לקראת  שמש  בית 
לקואליציה. במשך ארבע שעות ישבו הצדדים 
ונמחקו  עלו  סעיפים  ביניהם,  הסכם  וניסחו 
ובשלב מסוים אף היה נראה כי המגעים עומדים 
הצדדים  הגיעו  דבר  של  בסופו  פיצוץ.  לקראת 
הצדדים  בוקר  לפנות  ארבע  ובשעה  להבנות 

חתמו על כניסה לקואליציה.
פרסמה  הליטאית  הסיעה  החתימה  לאחר  מיד 
הודעה בה נאמר, כי "בתום משא ומתן ממושך 
הגיעו  עקרונותיה,  על  עמדה  התורה  דגל  בו 
דגל  עמדה  עליהם  והדברים  להבנות  הצדדים 
הדת  נושאי  שכל  כך  בהסכם  עוגנו  התורה 

יישמרו ולא ייפגע כלום".
לבשר  היא "שמחה  כי  בתגובה,  בלוך אמרה  עליזה  העיר  ראש 
מלכתחילה  המגמה  לקואליציה.  התורה  דגל  של  כניסתה  על 
אמירה  כאן  יש  ככל האפשר. מבחינתי  רחבה  קואליציה  הייתה 
שכולם רצויים ובית שמש תבסס עצמה כעיר בה חיים זה לצד זה 
חילונים, דתיים וחרדים. מקווה שבע"ה נצליח שגם ש"ס ייכנסו 

לקואליציה".
'דגל  ההסכם,  במסגרת 
את  לידיה  קבלה  התורה' 
התפקידים הבאים: משנה 
לראש העיר; תיק שפ"ע; 
תיק הגיל הרך ובו מעונות 
יום ומשפחתונים, מעונות 
הרשאות  שיקומיים,  יום 
ותכנון לבינוי מעונות יום 
אשר ידונו במטה הבינוי; 
תיק  וארנונה;  גביה  תיק 
תנועות  העירוני;  הפיקוח 
תיק  החרדיות;  הנוער 
חרדי;  ופנאי  תרבות 
פרויקטים קהילתיים; תיק 
תחבורה  תיק  הבריאות; 
התמרור;  ורשות  תנועה 
יו"ר ועדת תנועה  יו"ר ועדת מחיקת חובות,  יו"ר ועדת הנחות, 
העירוניים  בדירקטורים  ונציגים  העיריה  וועדות  בכל  וחברות 
ועוד. בנוסף, על פי הסיכום, במקרה של פרישת סגן בשכר מאחת 
'דגל התורה' מנות מישהו  הסיעות תהיה זכות ראשונים לסיעת 

מטעמם במקום הסגן הפורש.
גררה  העירונית  לקואליציה  התורה'  'דגל  כניסת  צפוי,  באופן 
אחריה גל של תגובות, כאשר בש"ס, שנשארה לבדה באופוזיציה, 
תקפו את 'דגל' על הבגידה בהם. בהודעת התנועה שיצאה נכתב: 
“תנועת ש״ס רואה בחומרה רבה את התנהלות דגל התורה בבית 
וניהלה  עמנו  הסיכומים  את  בוטה  באופן  הפרה  אשר  שמש, 
בחשאיות מו״מ לכניסה לקואליציית בלוך, חרף כל ההתנגדות 

שהביעה כביכול". 
בש"ס הוסיפו, כי "במהלך כל התקופה האחרונה, הוצעו לש״ס 
לאור  אך  מכך,  יותר  ואף  התורה  לדגל  שהוצעו  התפקידים  כל 
ש״ס  דחתה  הדת',  'ענייני  בשל  שנומקה  התורה  דגל  בקשת 
גם  ועוד,  זאת  הפעולה.  לשיתוף  נאמנה  ונשארה  ההצעות  את 
גבנו,  מאחורי  מו״מ  מנהלים  התורה  שבדגל  שמועות  כשנפוצו 
הם דאגו להכחישם", אך "השבוע התברר כי היו אמת בשמועות 
בה.  שנתנו  באמון  ובגדה  פנים  בכפל  נהגה  אכן  התורה  ודגל 

למעשה חמור זה יהיו השלכות בעתיד".
אך  חלקי,  באופן  האמת  מן  יש  ש"ס  בהודעת  הזעם,  אף  על 

'אגודת  כניסת  בעת  כאשר  הדת',  'ענייני  של  הנימוק  לגבי  ורק 
ישראל' לקואליציה ב'דגל התורה' זעקו על כך שהמועצה הדתית 
'הבית  סיעת  בידי  הופקדו   - בעיר  הדת  ענייני  כלל  וממילא   -
 – חרדיות  מידיים  זה  תפקיד  להוציא  התנגדותם  חרף  היהודי', 
דבר  בסופו של  כאשר  נציג ש"ס,  בידי  בינתיים  תפקיד שנמצא 
כמו  מינוריות  התחייבויות  תמורת  לקואליציה  נכנסו  ב'דגל' 

שמירת הסטטוס קוו הקיים בעיר בנוגע לענייני הדת.
ש"ס  בין  הסכם  שום  נחתם  לא  המקומית  ברמה  זו,  טענה  לצד 
סיעת  אף  כשבנוסף  משותפת,  להתנהלות  בנוגע  התורה'  ל'דגל 
העיר  ראש  עם  מתקדם  ומתן  משא  בנפרד  ניהלה  עצמה  ש"ס 
חתימה,  לכדי  דבר  של  בסופו  הבשיל  לא  זה  אך  בלוך,  עליזה 
לחלוקת  בנוגע  בסיעה  פנימיים  דעות  חילוקי  בשל  היתר  בין 
ראש  עידן  אחרי  המקומית  הסיעה  יו"ר  למינוי  ואף  התפקידים 

העיר היוצא משה אבוטבול.
ב'דגל התורה' הגיבו לטענות ואמרו, כי "לא הופר הסכם כי לא 
היה הסכם! לצערנו אנחנו נאלצים להגיב על טענות להסכמים 
או מחויבויות כאלו ואחרות שלא היו ואשר נטען שמונע מדגל 
שהיה  היחיד  ההסכם  שמש.  בבית  לקואליציה  להיכנס  התורה 
החרדיות  הסיעות  כלל  של  משולש  הסכם  הוא  שמש  בבית 
לתמיכה בראש העיר לשעבר ר' משה אבוטבול - הסכם שלצערנו 

הופר".
"דגל התורה וש"ס שפעלו לפי ההסכם מצאו עצמם במצב אחר", 
העיר  ראש  מול  והסכמות  הבנות  "ללא  ב'דגל',  לטעון  הוסיפו 
שנבחרה ובנחיתות פוגענית כלפי ציבור הבוחרים. בעקבות כך 
בנושא  לש"ס  התורה  דגל  בין  משותפות  פעולות  מספר  ננקטו 
התורה  דגל  כניסת  סביב  במו"מ  כשגם  לקואליציה,  הכניסה 
לקואליציה היו הסיעות מתואמות באותו ציר הזמן ומשהתברר 
תפקידים  בעניין  גם  השאר  בין  ומחויבויות  הבטחות  היו  כי 
הבכירים למפלגות האחרות מצאו לנכון סיעות דגל התורה וש"ס 

כל אחד בנפרד שלא להיכנס לקואליציה".
דגל  רבני  ידי  זמן הוחלט על  ולאחר  "לאחר הקמת הקואליציה 
בקואליציה  להשתלב  הגיעו,  אליהם  ההבנות  לאור  התורה, 
שהיו  תפקידים  או  דברים  לקחת  או  לגרוע  מבלי  העירונית 
מכבדת  התורה  דגל  המו"מ.  במהלך  ש"ס  לסיעת  מיועדים 
הסכמים במקומות עליהם היא חתומה ואף מעבר לכך", הבהירו 

בדגל התורה.
ביום ראשון התכנסה מועצת העיר לישיבה שלא מן המניין, על 
רינה  עו"ד  היהודי  הבית  סיעת  יו"ר  של  מינויה  את  לאשר  מנת 
הולנדר לסגנית ראש העיר. במהלך הישיבה בירכו החברים על 
'יהדות התורה'  וסיעות  הצטרפותה של דגל התורה לקואליציה 
ישראל  אגודת  כניסת  בעת  שהתפלגו  לאחר  מחדש  התאחדו 

לקואליציה.
הוותיק  המועצה  חבר  מונטג,  משה  הודיע  הישיבה  במהלך 
בית  בעיריית  פרישתו מתפקידיו  על  בעיר,  התורה'  'דגל  מטעם 

שמש, לאחר חמש עשרה שנה בתפקיד. 
מונטג  משה  התייחס  הפרידה  בנאום 
כי  ואמר,  לקואליציה  סיעתו  להצטרפות 
לקואליציה.  הכניסה  של  לשלב  "הגענו 
נכנסה  כולה  התורה  שדגל  חושב  אני 
ולעזור  ללכת  מטרה  מתוך  לקואליציה 
שיש  הגדולות  במשימות  העיר  ראש  לך 
ובצורה  משמעותית  בצורה  לעבוד  לך. 
כל  כולם,  ולטובת  העיר  לטובת  רצינית 

אחד בתפקידו".
 15 הציבור  את  לשרת  זכיתי  ה'  "ברוך 
שנה בעיריית בית שמש במגוון תפקידים 
ואני חושב שהרבה מאוד עשייה נעשתה 
מאוד  הרבה  האחרונות,  בשנים  בעיר 
פירות יקצרו אותם בשנים הבאות. העיר 
עליה  להסתכל  שצריכים  במצב  נמצאת 
וצריך  תושבים  מיליון  רבע  של  כעיר 
כלכלה  תעסוקה,  עם  בהתאם  להתארגן 
)עליזה  שאת  חושב  אני  נושאים.  ומגוון 
בלוך. א.ר.( הגעת למשימה זו עם הרבה 

חשק ומרץ ומקווה שלא תתעייפי".
"ברמה האישית התייעצתי גם עם רבותי 
זמן  פסק  לקחת  החלטה  וקיבלתי  ביתי  ובני  משפחתי  עם  וגם 

שלי  מהתפקידים 
שמש,  בית  בעיריית 
מהחיים  לא  אך 
בכלל.  הציבוריים 
שדגל  לרגע  חיכיתי 
תיכנס,  התורה 
ותקבל  שתתייצב 
האמיתי  גודלה  לפי 
שהמפלגה  מה  ולפי 
מייצגת.  הזו 
ליום  כשהגענו 
שזו  חושב  אני  הזה, 
לעשות  ההזדמנות 
ואני  הזה  הצעד  את 
שלי  למפלגה  מאחל 

בהצלחה".
פרגנו  העירייה  חברי 
המועצה  לחבר 
על  לו  והודו  הפורש 
לעיר  הרבה  תרומתו 
אלפי  בבניית  ובפרט 
דירות והרחבת העיר, 
כאשר עמיתו לסיעה, 
חבר המועצה שמואל 
קרא  אף  גרינברג 
התורה'  'דגל  לראשי 
לשבצו במקום ריאלי 
כי  באומרו,  בכנסת 
קראו  לחינם  "לא 
והוא  בולדוזר  לו 
המון  לתרום  יכול 

בכנסת".
ב'דגל התורה' הגיבו 
ואמרו:  לפרישתו 
פעל  מונטג  "הרב 
כהונתו  בתקופת 

ובנמרצות, להגדיל באופן דרמטי את פתרון הדיור  במקצועיות 
המרכזי  כפתרון  שמש  בית  העיר  את  והביא  החרדי  לציבור 

במאבקנו במצוקת הדיור".
הבא  הנציג  תחתיו  להיכנס  צפוי  מונטג  של  פרישתו  בעקבות 
יו"ר איגוד בני הישיבות חיים  ברשימת יהדות התורה לעירייה, 

זמורה.

אחרי שב'דגל התורה' הציגו אופוזיציה לוחמנית במהלך ישיבות מועצת העיר מאז כינונה של הקואליציה, בראשית השבוע נחתם הסכם בין 
הסיעה לראש העיר עליזה בלוך • אלו תפקידים קבלה 'דגל התורה' ולמה בש”ס טוענים לבגידה? • וגם: חבר מועצת העיר החרדי הוותיק, משה 

מונטג, הודיע על לקיחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים

בחתימת ההסכם

דגל: "לא נחתם שום 
הסכם בין ש"ס ל'דגל 
התורה' בנוגע להתנהלות 
משותפת, כשבנוסף 
אף סיעת ש"ס עצמה 
ניהלה בנפרד משא 
ומתן מתקדם עם ראש 
העיר עליזה בלוך, אך זה 
לא הבשיל בסופו של 
דבר לכדי חתימה, בין 
היתר בשל חילוקי דעות 
פנימיים בסיעה בנוגע 
לחלוקת התפקידים 
ואף למינוי יו"ר הסיעה 
המקומית אחרי עידן 
ראש העיר היוצא משה 
אבוטבול
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סוף  ים  קריעת  על  יתרו  כששומע 
להגיע  מחליט  הוא  עמלק  ומלחמת 
אל  חתנו   – רבינו  למשה  המדבר  אל 
"את  לחותנו  מספר  רבינו  משה  שם  המדבר. 
אודות  על  ולמצרים  לפרעה  ה'  עשה  כל אשר 
שסיפר  הסיפור  מהו  שואלים:  רבים  ישראל". 
משה רבינו לחותנו, שלא היה ידוע ליתרו. הלא 
אשר  כל  את  שמע  שלא  בעולם  איש  היה  לא 
עמים  "שמעו  הרי  ולמצרים,  לפרעה  ה'  עשה 
ירגזון חיל אחז יושבי פלשת"? זאת ועוד, הלא 
ה' לפרעה  נבעה משום מה שעשה  כל הגעתו 
א"כ  מה  בפסוקים.  כנאמר  ועמלק  ולמצרים 

הוסיף לחדש החתן לחותן?
חיוב  שיש  הסביר  זצ"ל  סולוביצ'יק  הגרי"ז 
על האדם לספר חסדי ה' מלבד החיוב בהודאה. 
כמו שנאמר: "שיחו בכל נפלאותיו", "יודו לה' 
מעשיו  "ויספרו  אדם",  לבני  ונפלאותיו  חסדו 
אפשרות  הייתה  לא  בפועל  והרי  ברינה"... 
שחוו  והנפלאות  הניסים  את  עתה  עד  לספר 
עם ישראל. שהרי כל עם ישראל ראו עין בעין 
לחדש  דבר  היה  ולא  והמופתים,  האותות  את 
להם. משום כך כשהגיע יתרו שלא ידע מפרטי 
סדר  את  בשרו  על  חש  לא  ואשר  הניסים, 
השתלשלותם, מיהר משה רבנו לקיים הלכה זו 

של סיפור נפלאות ה' לפני יתרו.
ה"שבע  אחר  בשבת  שהיה  מעשה  ואכן 
לקריאת  כשהתאספו  מבניו,  לאחד  ברכות" 
התורה, הבחין הרב מבריסק שבנו אינו נמצא. 
לביתו,  הגיעו  לו.  לקרוא  לביתו  אנשים  שלח 
פעמים  כמה  הקישו  עונה,  ואין  בדלת  דפקו 
הדלת,  את  לשבור  החליטו  עונה.  אין  ועדיין 
כשנכנסו מצאו את בני הבית ישנים, והבית היה 
להם  שגרם  שדלק,  החימום  תנור  מעשן  חנוק 
להתעלף. כמובן מיד אווררו את הבית. אך עם 
כל זאת עדיין לא התעוררו מעלפונם, רק אחר 
כמה שעות התעוררו בניסי ניסים. ואמר הרופא 
שאילו היו נשארים בבית עוד זמן מועט – לא 
היה  שבת  אותה  כל  להציל!  מי  את  כבר  היה 
מרן הגרי"ז מספר ושונה לכל מי שנכנס אצלו 
את מעשה הנס שאירע להם. ואמר שלמד דבר 
זה ממשה רבינו שנאמר: "ויספר משה לחותנו 

את כל אשר עשה אלוקים".
בספר "מזקנים אתבונן" מבאר הסבר נפלא 
המבוסס על דברי החתם סופר זי"ע. הוא מדייק 
"על  לחותנו  סיפר  רבינו  שמשה  שנאמר  מה 
אודות ישראל". ושאל: וכי לא היה ברור ליתרו 
ישראל?  עם  אל  קשור  היה  שאירע  מה  שכל 
וכי יש הסבר אחר היכול להינתן לניסי יציאת 
רבינו  משה  בין  שהשיח  נראה  אלא  מצרים? 
לחותנו לא היה סיפור אינפורמטיבי רגיל, אלא 
התהליכים  את  מפרשים  כיצד  בהבנה,  שיעור 
סוקרים  מבט  מאיזה  עינינו.  מול  המתרחשים 
את האירועים ומפיקים מהם מוסר השכל. זהו 
אודות  "על  מדגישה  שהתורה  המילים  תוכן 
ישראל". וזה מה שהסביר משה רבינו לחותנו 

שלא היה ידוע לו, לפני שהגיע למדבר.
היה  מצרים,  בגלות  שהתהווה  ישראל  עם 
נתפסת,  בלתי  במהירות  שהתרבה  קטן  שבט 
הגדולה  המעצמה  שהייתה  אימפריה  בתוך 
בעולם. עם צעיר החי ללא אדמה משלו, ללא 
המצרית.  לאומה  וזרים  גרים  אלא  וכוח,  צבא 
גזרו עליהם  וכשחשו המצרים מאוימים מהם, 
העולם  שידע  והאכזריים  מהגרועים  עבדות 
עד כה. בדרך הטבע עם זה היה אמור להעלם 

ממפת ההיסטוריה בתוך שנים ספורות.
בתקופה  הי סטוריון  שואלים  היינו  אילו 
ההיא איזה עם היה יותר משפיע בעולם ויש לו 
לבטח  המצרים?  או  ישראל  הישרדות:  יכולת 
השאלה  למשמע  בגיחוך  האיש  משיב  היה 
המופרכת. הלא מצרים דאז הייתה לפחות כמו 
ארה"ב היום! אך פתאום התרחש הבלתי יאומן 
בעליל, אומה זו ספגה מכות מהיבשה, מהאוויר 
האימפריה  קרסה  אחד  ברגע  ולבסוף  ומהים, 

אל קרקעית הים. ואותו שבט דל וחלש, בלתי 
התברר  פתאום  הכל!  את  ירש  ומוכר,  חשוב 
שכל עמלם לא היה למען מצרים, כי אם למען 
הקב"ה  של  הבטחתו  את  לקיים  כדי  ישראל. 
לאברהם אבינו "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". 
לשם כך  הממלכה הגדולה בעולם הקדישה את 

כל כוחותיה ומשאביה לקיום הבטחה זו. 
זה היה א"כ השיעור שלימד משה רבינו את 
היום,  ועד  מאז  ההיסטוריה  גלגלי  כל  חותנו. 
ישראל".  אודות  "על  אחד,  בכיוון  מתגלגלים 
ואת תפקידנו.  ייעודינו  לקיים את  לנו  לאפשר 

"לתקן עולם... וכל בני בשר יקראו בשמך". 
סיפר  בצדו,  השכל  ומוסר  מרתק  סיפור 
וויד.  אשר  הרב  בשם  צדק,  גר  חכם,  תלמיד 
איש זה נולד בוירג'יניה למשפחה לא יהודית. 
הוא היה בחור מבריק, חכם ומשכיל. בתקופת 
לימודיו היה עד לזוועות של ליל הבדולח, דבר 
שזעזע אותו מאוד וגרם לו לשאול שאלות על 
ובסופו  חולף,  עולם  מול  נצחיות  ושקר,  אמת 
ארוכה, החליט להשתייך  דרך  לאחר  דבר  של 

לעם הנצח והתגייר כדת וכדין.
ללמוד  והחל  לישראל  עלה  גיורו  לאחר 
זכה  ומשם  בירושלים,  שמח  אור  בישיבת 
לשמש כרב בבית בבתי כנסת במדינות שונות, 
אחת  העולם.  ברחבי  יהודיות  קהילות  והקים 
משפחה  היתה  שלו  בקהילה  המשפחות 
קשריה  ומצוות.  תורה  חיי  מקיום  הרחוקה 
הכנסת  בבית  בביקור  התבטאו  היהדות  עם 
בראש השנה ויום הכיפורים. בנם שהיה רחוק 
ללימודים  התקבל  הוריו,  מאשר  מהדת  יותר 
באקדמיה הצבאית הלאומית של ארה"ב, ווסט 
שנה  לאחר  וחזר  ללימודים  יצא  הבן  פוינט. 
הביתה כשהוא חובש כיפה ולובש ציצית. הרב 
וויד היה מופתע מאד ושאל אותו: מה קרה? 
אחרי הכל, ווסט פוינט זה לא המקום שבו היית 

מצפה שמישהו יתקרב לדת...
סיפר לו הבחור: הוא למד קורס אסטרטגיות 
כל  על  כמעט  ודנים  לומדים  הם  בו  צבאיות, 
לב  שם  הוא  אותה.  להבין  ומנסים  מלחמה 
המלחמות  את  הזכירו  לא  מעולם  שהמרצים 
שהתנהלו בישראל. באחת ההרצאות של אחד 
שבה  דאז,  בארה"ב  ביותר  הבכירים  הגנרלים 
שהתרחשו  המלחמות  כל  את  המרצה  סקר 
לב  שם  הוא  השניה  העולם  מלחמת  מאז 
שהמרצה לא הזכיר אפילו ברמז את המלחמות 
לשתוק.  התקשה  הוא  בישראל.  שהתרחשו 
הרים את ידו ושאל מדוע לא מזכירים ולא פעם 
אחת את המלחמות שהתרחשו בישראל? הרי 
היו לישראל כמה ניצחונות גדולים במלחמות 
מהשאלה  התעלם  המרצה  השנים.  לאורך 

והורה לו לסור אליו לאחר השיעור.
אחרי השיעור הוא ניגש אל הגנרל שענה לו: 
וניתחו  בחנו  בעולם  הגדולים  "האסטרטגים 
את המלחמות בהן מדינת ישראל ניצחה, ולא 
צריכים  היו  הם  זה,  על  מסתכלים  איך  משנה 
היחידה  הסיבה  מלחמה מחדש.  בכל  להפסיד 
היא  ישראל  ניצחונות  את  להסביר  שאפשר 
פוינט,  בווסט  כאן  ואנחנו  בניסים,  שמדובר 

מלמדים אסטרטגיות צבאיות ולא ניסים!!"
"נדהמתי מהעובדה שגנרל גוי, עטור תהילה 
ואמרתי לעצמי שאם  כזה.  יודה בדבר  צבאית 
גנרל כה גדול יכול לזהות את ידו של הקב"ה, 
התחלתי  מיד  מזה.  חלק  להיות  רוצה  אני  אז 

ללמוד ולחזור בתשובה". 
וכדו'  שלטון  שינויי  וניצחונות.  מלחמות 
– הכל נעשה "אודות ישראל". משום כך אין 
ולניצחונות.  שלנו  למלחמות  רציונאלי  הסבר 
יבין  לא  אנוש  כי שכל  ללמוד  מה  אין  עליהם 
זאת"  יבין  לא  וכסיל  ידע  לא  זאת, "איש בער 
הוא  העולם  כל  כי  והישרדותנו,  כוחנו  את   -

בשביל "ישראל".
יה"ר שיתקיים בנו במהרה כימי צאתך מארץ 

מצרים הראנו נפלאות. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

על אודות ישראללהידבק בחכמים
ַוָּיבֹא ִיְתרוֹ חֵֹתן מֶֹׁשה ּוָבָניו ְוִאְׁשּתוֹ ֶאל 
ַהִּמְדָּבר ֲאֶׁשר הּוא חֶֹנה ָׁשם ַהר  מֶֹׁשה ֶאל 
חשוב  איש  היה  יתרו  ה).  (יח,  ָהֱא�ִקים 
ומולדתו,  עמו  את  עזב  זאת  למרות  מדין.  וכהן 
מפי  תורה  ללמד  כדי  השמם,  המדבר  אל  ויצא 
לתורה,  לזכות  היחידה  הצורה  זו  כי  רבנו.  משה 
ו  (פרק  דעות  בהלכות  הרמב"ם  שכתב  כפי 
נמשך  להיות  אדם  של  בריתו  "דרך  א):  הלכה 
ונוהג  וחבריו,  רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו 
כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר 
לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד 
ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך, 
אומר,  הוא ששלמה  ילמד ממעשיהם.  כדי שלא 

'הוֵֹל� ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחָּכם ְורֶֹעה ְכִסיִלים ֵירוַֹע'".
רבותינו הקדושים לימדונו, שכאשר אדם ניגש 
 - של  הרגשה  מתוך  לבוא  עליו  תורה,  ללמוד 
"אם ראשונים בני מלאכים, אנו בני אנשים. ואם 
ראשונים בני אנשים, אנו כחמורים, ולא כחמורו 
יאיר  בן  פנחס  רבי  ושל  דוסא  בן  חנינא  רבי  של 

אלא כשאר חמורים" (שבת קיב ע"ב).
בן  פנחס  רבי  מיוחד בחמורו של  כה  היה  מה 
יאיר? הגמרא מספרת, שפעם הזדמן רבי פנחס בן 
יאיר למלון דרכים, וביקש מבעלי המקום להאכיל 
שעורים  באבוס  המלון  בעלי  הניחו  חמורו.  את 
משובחות, אבל החמור לא הסכים לאכול. סברו 
בעלי האכסניה כי החמור מפונק, ולכן אינו אוכל. 
מה עשו? לקחו את השעורים וניפו אותן בכברה, 
בידיהם  ניקו  באוכל.  נגע  לא  עדין  אולם החמור 
אבל  ואבנים,  פסולת  משאריות  השעורים  את 
הסכים  לא  החמור  במאומה,  הועיל  לא  זאת  גם 

לטעום מכל שהוגש לפניו.
פנו בעלי המלון לרבי פנחס בן יאיר, ושאלוהו 
"דילמא  להם:  אמר  לאכול.  חמורו  מסרב  מדוע 
- אולי לא עישרתם את השעורים  לא מעשרן?" 
בעלי  עמדו  החמור?  לפני  אותן  הגשתם  בטרם 
אותן  והניחו  השעורים,  את  עישרו  האכסניה, 
לפני החמור, שלמרבה הפלא החל לאכול את כל 
שהוגש לפניו, בלי לבחול בדבר. כיצד יכול היה 
לפניו מעושר  המזון שהוגש  לדעת האם  החמור 

או לא, כלום שרתה על הבהמה רוח הקודש?! 
אלא, שחמור זה היה אצל רבי פנחס בן יאיר, 
ואפילו קרש, בהמה או חמור הנמצאים במחיצת 
למרות  הקדושה.  את השפעת  מקבלים   - הצדיק 
שיש  מרגישים  הם  ותבונה,  דעת  כל  בהם  שאין 
זהיר  ואדונם  שרבם  כפי  אסור,  מדבר  להתרחק 
ארץ  של  שאוירה  וכשם  מאד.  עד  ענין  באותו 
ישראל מחכים, כך גם האויר של הצדיק מחכים, 
זה  אוכל  כי  מרגיש  החומרי  החמור  עד שאפילו 
לא בשבילו ויש צורך לעשות בו איזה תיקון לפני 

שניתן יהיה לאכלו.
בני אנשים,  "אם ראשונים  זהו שאמרו חז"ל: 
חנינא  רבי  של  כחמורו  ולא  כחמורים,  אנו 
כשאר  אלא  יאיר  בן  פנחס  רבי  ושל  דוסא  בן 
מדרגת  רחוקה  כה  דרגתנו  כלומר,  חמורים", 
חשובים  אנו  שלעומתם  עד  הראשונים,  הדורות 
רבי  בתכלית מחמורו של  השונה  פשוט,  כחמור 
מאדונו.  קדושה  השפעת  שקיבל  יאיר,  בן  פנחס 
זו ההרגשה שצריכה לפעם בקרבנו בטרם נפתח 
גדולי  של  דבריהם  ובהבנת  התורה  בלימוד 

הדורות.
הראשונים  את  להעריך  יודע  אינו  אדם  כאשר 
כמלאכים, יש בכך סימן כי הוא עצמו בקושי מגיע 
הראשונים  את  מעריך  הוא  ואם  אדם.  למדרגת 
כבני אדם, הרי שהוא עצמו משול לחמור פחות 
מחמורו של רבי פנחס בן יאיר, כיון שאינו מסוגל 

לקבל השפעה רוחנית.
רבי  על  מספרת  ע"א)  כד  (תענית  הגמרא 
אשר  חמור  ברשותו  שהיה  יוקרת,  דמן  יוסי 
מסיימים  השוכרים  היו  כאשר  להשכרה.  עמד 
להשתמש בחמור, הם היו מניחים על גבו את דמי 
בחמור  אולם  לדרכו.  אותו  ומשלחים  השכירות, 
זה הייתה מוטבעת תכונה מופלאה. כאשר הניחו 
עליו את דמי השכירות המדוקדקים והמדויקים, 

הוא היה עוקר את רגליו ושב בריצה לבית אדונו, 
אך אם השוכרים היו מוסיפים או פוחתים מדמי 
בקרקע  רגליו  את  נועץ  החמור  היה  השכירות, 
העמיסו  הפעמים  באחת  ממקומו.  לזוז  ומסרב 
השכירות  דמי  את  החמור  גב  על  השוכרים 
המדויקים, ועדין נותר החמור לעמוד בלא תנועה. 
לבסוף בדקו השוכרים ומצאו כי שכחו זוג נעלים 
על גבי האוכף. תיכף כשהסירו את הנעלים מגבו, 
פתח החמור בדהרה, ושב לביתו של רבי יוסי דמן 

יוקרת.
אינו מסוגל לחשב  ודאי שהחמור חסר הדעת 
בעליו  ממון  בין  ולהבחין  השכירות,  דמי  את 
על  יוסי הקפיד  כיון שרבי  אולם  לממון אחרים. 
זהירות מגזל, ונשמר כל ימיו שלא ליטול חלילה 
פרוטה שאינה שלו, ההנהגה הטהורה הזו חלחלה 

אל בין כתלי ביתו, והשפיעה אף על חמורו.
ומזאת נחכים ונלמד עד כמה גדול כח הסביבה, 
רוחנית,  בסביבה  הנמצא  בהמי  חמור  אם  שהרי 
שאדם  וחומר  קל  הקדושה,  מכח  מושפע  כה 
מושפע,  להיות  הופך  צדיקים  במחיצת  הנמצא 

וזוכה לכוין את דרכיו ברוח הקדושה.
מסוים  באזור  או  בסביבה  מצוי  אדם  כאשר 
הגדושים ביראת שמים, בתורה, בטהרה, בתפלה 
הזכה  הרוחנית  האווירה   - תורה  ובשעורי 
האדם  גם  אישיותו.  את  ומשנה  עליו  משפיעה 
עם  וטהרה,  ברוחניות  המוקף  ביותר,  הפשוט 
המפעמת  הקדושה  את  ומרגיש  מושפע  הזמן 
בחללו של המקום. ועל ידי כך, בסופו של דבר, 
הוא חש ומבין כי עליו לחנך את עצמו ואת בניו 

אחריו לתורה וליראת שמים טהורה.


נכבד בעמו. למרות  יתרו כהן מדין, היה איש 
ישראל  עם  מסביבת  מושפע  להיות  רצה  זאת 
עזב  הוא  כך  לשם  מהימנא.  רעיא  רבנו,  ומשה 
וקיבל  השומם,  למדבר  יצא  ומקומו,  ביתו  את 
בהרכנת ראש ובענוה את מרותו של משה רבנו. 
בסביבה  ְׁשִהָּיה  ידי  על  רק  כי  שידע  מפני  זאת 
רוחנית טהורה, והבנת ערכם העצום של תלמידי 

החכמים, יוכל לקנות תורה.
תורה  דברי  "אין  פג ע"ב):  (שבת  אמרו חז"ל 
מתקימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר: 
'זֹאת ַהּתוָֹרה ָאָדם ִּכי ָימּות ְּבאֶֹהל'". ודאי אין כונת 
חז"ל למיתה ממש, שהרי פיקוח נפש דוחה את 
שאדם  היא,  הדברים  כונת  אלא  כולה.  התורה 
את  עבורה  להקריב  צריך  לתורה,  לזכות  הרוצה 
כלל  לו  אכפת  יהיה  שלא  כך  כדי  עד  חייו,  כל 
ומתפנוקי החיים,  מענייני ממון, ממעמד חברתי 
את  ללמד  ורק  אך  תהינה  ומגמתו  מטרתו  וכל 

התורה הקדושה.
רבי  הקדוש  בתנא  למצוא  נתן  לכך  דוגמא 
עקיבא, שזכה לגדלות התורה על ידי מידת הענוה 
עצמו  על  קיבל  עקיבא  רבי  בו.  טבועה  שהיתה 
להיות במצב של תכלית ַהִּׁשְפלּות, ובגיל ארבעים 
ישב במחצת תינוקות של בית רבן הלומדים את 
אותיות הא"ב ואת פרושי הפסוקים (אבות דרבי 
את  השפיל  עקיבא  שרבי  מאחר  ו).  פרק  נתן 
את  להבין  זכה  תורה,  לקנות  כדי  עפר  עד  עצמו 
הקדושה  בתורה  תג  וכל  קוץ  כל  משמעותם של 
ד'  שמות  שמעוני  (ילקוט  אותיות  כתרי  ולדרש 

קע"ג).
עבור  עצמו  את  להשפיל  מוכן  אדם  כאשר 
מגדלת  עצמה  התורה  דבר  של  בסופו  התורה, 
אותו ומרוממת אותו. משום כך זכה יתרו להגיע 
אותו  הרימה  התורה  כאשר  נשגב,  כה  למעמד 
על נס, ועל שמו נקראה פרשה שלימה, העוסקת 
החדש  מהספר  הקדושה.  (נלקט  התורה  בנתינת 
"משכני אחריך" ח"א עמוד ת"ה ואילך, עיין שם 

עוד רעיונות והסברים נפלאים בעניין זה).

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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כידוע מה שקורה באור עולם קורה כמותו 
גם בכדור הארץ ומה שקורה בכדור הארץ 
קורה כמותו באדם. היות שהתורה השוותה 
בין האדם לעצים לכן ראש השנה לאילנות 

הינו סוג של ראש השנה לאדם עצמו.
ראש השנה הינו רגע נקודת התחלה של 
מספרי  לעבור,  האדם  צריך  אותו  מסלול 
השנה  לשלוש.  מתחלק  שהכל  למדים  ח"ן 
נמשכת  עונה  וכל  עונות  לארבע  התחלקת 

כשלושה חודשים.
גוף האדם גם כן נחלק לשלושה חלקים, 
רגל  בכל  וכן  פרקים  שלושה  יש  יד  בכל 
וככל שנעמיק יותר במבנה גוף האדם נגלה 
שסובב  לעולם  דומות  מערכות  ועוד  עוד 
התודעה  את  מעלה  זו  התבוננות  אותנו, 
כפי  לבוראו,  האדם  את  ומקרבת  האנושית 
היד החזקה  הגדול בספרו  שכתב הרמב"ם 
הלכות יסודי התורה וז"ל "והיאך היא הדרך 
האדם  שיתבונן  בשעה  ויראתו.  לאהבתו 
במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה 
מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא 
אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה 

ליד השם הגדול", ע"כ.
כן  על  השדה  לעץ  דומה  והאדם  היות 
כוחות  על  ללמוד  העץ  מהתנהגות  ניתן 
כן.  גם  באדם  התמונים  והצמיחה  הגדילה 
שבט  בחודש  ומתבשר  מגיע  החורף  סוף 
מהעצים  ניצנים  של  בקיעה  מתחילה  שבו 

היבשים.
סובבים  אשר  העצים  תחיית  תהליך 
את  באדם  לעורר  בכוחו  אותנו  ומקיפים 
הכל  להתחיל  שלו  ההתעוררות  כוחות 
מהתחלה למרות שהכל לפני הבקיעה נראה 

מת.
נאמר  עליו  יעקב,  בני  הינם  ישראל  בני 
שאין  חכמים  מכאן  למדו  יעקב  תולעת 
ללמוד  ניתן  זאת  עם  בפה,  אלא  כוחנו 
מהתולעת גם כן את הכוח הטמון בה ובנו 
לעשות שינויים בעוצמה שמשתווה לתחיית 

המתים.
לכולם  ידוע  עוברת  שהתולעת  התהליך 
בתחילה היא בוקעת מביצה ומיד מתחילה 
בפיה לכרסם כל מה שניתן עד שהיא מגיעה 
דומם  למצב  נכנסת  היא  ואז  מרבי  לגודל 
איטי  בתהליך  הזה  הגולם  גולם.  הנקרא 
מאוד הופך את התולעת לפרפר שיכול לעוף 
לפרח,  מפרח  צוף  וללקט  האביב  בשמי 
הזו  חוקרים את התופעה המופלאה  כאשר 
צינור  עם  רק  אוחז  התהליך  שכל  מגלים 
גולם  התולעת  חיי  נוזל  שבו  פנימי  אחד 

פרפר וכל שאר הגולם מתנהג כדומם.
במשך  דומים  תהליכים  עובר  האדם  גם 
ואוכל  אוכל  הוא  רבות  פעמים  החיים, 
מי  גם  גשמי  מובן  בכל  שמסביבו  מה  כל 
שמתנזר מחומר בעצם קשור אליו בחוזקה 

שבו  התולעת  חלק  יותר,  יכול  שאינו  עד 
עצמו  שהאדם  היות  ומתאבן,  לשבע  מגיע 
חווה את תהליך האיבון נראה לו שכלו כל 
הקיצים ואין תקוה, מצב זה עובר גם העץ 
הוא משיר את עליו וכל יופיו ונכנס למצב 
מאובן ויבש ובעיקר משתמשים בו להסקה 
או  האדם  או  הפרדס  בעל  ימתין  אם  אולם 
התולעת יעקב הזמן עושה את שלו העונות 
עוברות חולפות כמו תקופות החיים ומחוגי 
עובר  היבש  העץ  פתאום  ולפתע  השעון 
ביקוע ומהביקוע צץ ניצן ירוק וקטן שצובע 
אותו  שמיפים  בצבעים  היבש  העץ  את 
והחשוב מכל אותו ניצן שכעת בקע מתחיל 

תהליך חיים מחודש.
לפני  חידש  שליט"א  אלפסי  חנניה  הרב 
שאותיות  בשבט  ט"ו  בטיש  שנים  כמה 
יעקב הן אותיות ביקע גם לתולעת הקטנה 
שהתאבנה כל החורף קוראים תולעת יעקב 
ומה כל כך מיוחד בדימוי הזה, יעקב שנקרא 
בחיר האבות זכה לשני שמות הראשון יעקב 
והשני  ביקוע,  מלשון  גם  אך  עקב  מלשון 
עבר  הוא  כלומר  ראש,  לי  אותיות  ישראל 
וזאת  וצמיחה  העצמה  של  מבוקר  תהליך 
להתאבן  מכלום  להתחיל  שהסכים  משום 

ושוב לבקוע לצמוח ולהצליח. 
ויוסף  אחריו  לבניו  הוריש  זו  תכונה 
הסכים  כן  גם  אביו  בדיוקן  שהיה  הצדיק 
לעבור את התהליך הנפלא הזה שהינו חכמה 
אם  ואפשור.  הסכמה  השלמה,  שנקראת 
ובאמצע  בתהליך  נאבקים  אנו  וחס  חלילה 
אנו מתייאשים הן מהעץ הן מהתולעת והן 
מהאדם אז אנו כורתים אותו בהווייתו, אבל 
הבנה  של  מקום  מתוך  סבלנים  נהיה  אם 
וידיעה נאפשר לנו ולסובבים אותנו לצמוח 
ולהגיע עד רום כל המעלות האישיות שלנו.

של  התהליכים  והבנת  התבוננות  מתוך 
יהפוך  בשבט  שט"ו  חז"ל  קבעו  הבריאה 
ליום חג ובו נוהגים למצוא פרי חדש ולברך 
הפליאו  וחסידים  שהחיינו  ברכת  עליו 
מחלקים  בשבט  ט"ו  טיש  ועושים  לעשות 
בהם  שהתברכה  המינים  משבעת  פירות 
שהם  הילדים  על  ומתפללים  ישראל  ארץ 
פירות האילן שלנו ומבקשים לזכות בסוכות 

לאתרוג כשר ונאה.
חכמה זו שמתוארת כאן הינה אחת מאין 
סבלנים  להיות  אותנו  ללמד  דרכים  ספור 
ומתוך  אותנו  וכלפי הסובבים  כלפי עצמנו 
תהליכי  את  נאפשר  זו  אוהבת  סבלנות 
הצמיחה הטבעיים ונזכה בשנה זו בכל שנה 
ושנה לשפע אילנות שזכו ועברו את החורף 

בשלום ונתנו לנו פרות.
המתכון  הינם  ואהבה  סבלנות  זכרו 

להצלחה. 
בברכה "סתרי חיים"

07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

ראש השנה לאילנות

התוכנית בהנחיית הגאונים הגדולים הרב אליהו בר שלום שליט"א 
והרב זמיר כהן שליט"א והרב בן ציון קוק שליט"א

הרשמי עכשיו והצטרפי להצלחה: 
03-7790743

הצטרפי כעת למערך המנחות המצליחות בישראל
הקורס היחיד בישראל שמפנה אליך כלות יוצא לדרך

מקנה ידע עשיר בתחומים מגוונים שונים:

ידע הלכתי פרקטי | מעמד האישה ביהדות | הסכמי ממון
סדנת פרזנטציה אפקטיבית | פירוק התנגדויות | רפואה והלכה

בין סגל המרצים ימסרו שיעורים הרבנים:
הגאון הרב זמיר כהן שליט"א | הגאון הרב אליהו בר שלום 
שליט"א | הגאון הרב בן ציון קוק שליט"א | הרה"ג חזקיהו 

סאמין שליט"א
11 מפגשים עם מיטב המרצים/ות 

בני ברק | ירושלים

לבנועם דניאלי דרושות מנחות כלות
איכותיות ומקצועיות המתמחות במתן 
מענה הלכתי וייעוץ בתחומים השונים.

דרושות
מנחות

כלה

קורס הכשרת
מנחות כלות
בנועם דניאלי

יוצא לדרך <<< 

הצטרפי כעת למערך המנחות המצליחות בישראל

הקורס היחיד בישראל שמפנה אליך כלות יוצא לדרך 
התוכנית בהנחיית הגאונים הגדולים הרב אליהו בר שלום שליט"א והרב זמיר כהן שליט"א והרב בן ציון קוק שליט"א

מקנה ידע עשיר בתחומים מגוונים שונים:

ידע הלכתי פרקטי | מעמד האישה ביהדות | הסכמי ממון
סדנת פרזנטציה אפקטיבית | פירוק התנגדויות | רפואה והלכה

הרשמי עכשיו והצטרפי להצלחה: 03-7790743
בין סגל המרצים ימסרו שיעורים הרבנים:

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א  | הגאון הרב אליהו בר שלום שליט"א
הגאון הרב בן ציון קוק שליט"א

11 מפגשים עם מיטב המרצים/ות. מיקום המפגשים ייקבעו בהתאם להרשמה.

דרושות
מנחות

כלה

קורס הכשרת
מנחות כלות
 בנועם דניאלי
  יוצא לדרך >>> 

לבנועם דניאלי דרושות מנחות כלות
איכותיות ומקצועיות המתמחות במתן מענה הלכתי וייעוץ בתחומים השונים.

03-7790743 | info@benoam.com

הצטרפי כעת למערך המנחות המצליחות בישראל
הקורס היחיד בישראל שמפנה אליך כלות יוצא לדרך 

התוכנית בהנחיית הגאונים הגדולים הרב אליהו בר שלום שליט"א והרב זמיר כהן שליט"א והרב בן ציון קוק שליט"א

מקנה ידע עשיר בתחומים מגוונים שונים:
ידע הלכתי פרקטי | מעמד האישה ביהדות | הסכמי ממון

סדנת פרזנטציה אפקטיבית | פירוק התנגדויות | רפואה והלכה

הרשמי עכשיו והצטרפי להצלחה: 03-7790743
בין סגל המרצים ימסרו שיעורים הרבנים:

הגאון הרב זמיר כהן שליט"א  | הגאון הרב אליהו בר שלום שליט"א
הגאון הרב בן ציון קוק שליט"א

11 מפגשים עם מיטב המרצים/ות. מיקום המפגשים ייקבעו בהתאם להרשמה.

דרושות
מנחות

כלה

קורס הכשרת
מנחות כלות
 בנועם דניאלי
  יוצא לדרך >>> 

לבנועם דניאלי דרושות מנחות כלות
איכותיות ומקצועיות המתמחות במתן מענה הלכתי וייעוץ בתחומים השונים.

03-7790743 | info@benoam.com
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

התינוק  של  העדין  עורו  נחשף  הלידה,  לאחר 
כימיקלים  אוויר,  מזג  טמפרטורה,  של  להשפעות 
ולכן  וכו'  משחות  כביסה,  חומרי  בסבון,  המצויים 
החורף  עונת  גם  בקלות.  ומגורה  יבש  להיות  נוטה 
לידי  בא  והדבר  עליו  מקלות  אינן  המעבר  ועונות 
עטר- ורד  ד"ר  נוחות.  אי  ובהרגשת  ביובש  ביטוי 

ילדים  עור  ורופאת  עור  ברפואת  מומחית  שניר, 
עונה לשאלות המטרידות הורים רבים ומסבירה על 
הסיבה לרגישות המיוחדת של התינוק וכן כיצד ניתן 

להקל עליו.

התינוק  עור  של  המוגברת  הרגישות  נובעת  ממה 
חדשים  לבגדים  אפילו  או  סביבתיים  לשינויים 

בשנתו הראשונה ? 
התינוק נולד כשהוא עטוף בשכבה שומנית הנקראת 
"ורניקס". הורניקס שומר על לחות העור של התינוק 
עם  הלידה,  לאחר  הרחם.  של  המימית  בסביבה 
הרחצה הראשונה של התינוק, הורניקס נשטף ועור 
התינוק נותר חשוף למזהמים מהסביבה, או לרכיבים 
חומציים כמו הפרשות הגוף ואף נוטה לאבד לחות. 
לעומת   40-60% בכ-  דק  התינוק  של  עורו  בנוסף, 
עור מבוגר, עובדה המקשה עליו להתמודד גם עם 
לחות,  טמפרטורה,  שינויי  כמו  חיצוניים  שינויים 
בסביבתו  המצויים  כימיקלים  או  לכלוך  הימצאות 

והעלולים לגרום עקב כך לגירוי בעור התינוק.

מה אנחנו כהורים יכולים לעשות כדי להגן על עורו 
של התינוק שלנו? 

לתינוק  מותאמת  סביבה  על  לשמור  מומלץ 
או  חימום  בחדר:  נעימה  טמפרטורה  על  ולהקפיד 
קירור האזור בהתאם ולא יתר על המידה כך שאינו 
כותנה  בד  כמו  נושמים  בגדים  העור,  את  מייבש 
יחסית,  קצרה  רחצה  על  הקפדה  לעונה,  המתאים 
של  ובתוספת  נעימה,  בטמפרטורה  שעה,  רבע  עד 
שמן אמבט כדוגמת "בלנאום בייבי" שמסייע בהגנה 
התינוק. שימוש בשמן אמבט מסייע  לעור  החיונית 
לאורך  החסרה  הטבעית  המעטפת  את  להעניק 
להימנע  מומלץ  התינוק.  לחיי  הראשונה  השנה 
העלולים  הראשונים  בחודשים  בסבונים  משימוש 
ניתן  בנוסף, במידת הצורך  עור התינוק.  לייבש את 
להשלים ולמרוח בסיום הרחצה בקרם לחות מתאים 

לתינוקות.   

מהו ההבדל בין שמן אמבט לסבון תינוקות רגיל? 
פני  האם השימוש בשמן אמבט לרחצה עדיף על 

שימוש בסבונים? 
כי שמני האמבט מבוססים על שמנים  לציין  חשוב 

צמחיים ולא על דטרגנטים, חומרי ניקוי אגרסיביים 
בחלק  למצוא  שניתן  כמו  מקציפים,  וחומרים 
של  הבולטים  היתרונות  אחד  בנוסף,  מהסבונים. 
שמני הרחצה כדוגמת "בלנאום בייבי" הוא שהשמן 
מותיר מעטפת הגנה נעימה על עור התינוק המגנה 
על הלחות הטבעית שלו עד לרחצה הבאה למחרת. 
אינו  לתינוקות,  המותאם  סבון  אפילו  שסבון,  מה 

עושה.

בשמן  רק  התינוק  ברחצת  להשתמש  ניתן  האם 
ולהימנע לגמרי משימוש בסבון?

בתינוקות  בסבונים  בשימוש  בכלל  צורך  אין  כן, 
ילדים  על  בחודשים הראשונים. אנחנו לא מדברים 

בפעולת  צורך  יש  להם  אשר  ומשחקים  שרצים 
הניקוי שעושה הסבון. בתינוקות יש חשיבות גדולה 
שאותה  המאסיבית  וההגנה  השימון  לפעולות  יותר 
וילדים  ובכל מקרה, לתינוקות  עושה שמן האמבט. 
האזורים  לניקוי  בסבון  להשתמש  ניתן  יותר  גדולים 
צריך  במים  הסבון  עם  השהייה  (משך  ההכרחיים 
בשמן  הרחצה  פעולת  את  ולסיים  מינימלי)  להיות 

אמבט לשם ההגנה ושימון העור. 
בעמידה  המתרחצים  לילדים  בשמן  השימוש  אופן 
היד מעט שמן  על  יש לשים  דומה לשימוש בסבון. 
ולייבש  קלות  לשטוף  הרטוב,  העור  גבי  על  למרוח 
את העור בטפיחות עדינות על מנת לא להסיר את 

שכבת ההגנה שהותיר השמן.

כשאנחנו  לב  לשים  ההורים,  עלינו,  רכיבים  לאילו 
בוחרים בשמן אמבט לתינוק שלנו? 

בחירת שמן האמבט נעשית בהתאם לסוג העור של 

מספיק  רגיל,  עור  עם  בתינוק  מדובר  אם  התינוק. 
"בלנאום  כדוגמת  רגיל  אמבט  בשמן  להשתמש 
ואינו מכיל  בייבי" המכיל 100% שמן ממקור צמחי 
חומרי צבע, חומרים משמרים, דטרגנטים שונים או 
הגנה.  שכבת  לעור  המעניק   SLS  , כגון  מקציפים 
במקרה  או  מתקלף  מאוד,  יבש  בעור  מדובר  אם 
של מחלת עור, מומלץ להשתמש בשמן טיפולי עם 
הזנה אינטנסיבית יותר כגון "בלנאום בייבי פורטה", 
מינרלי,  שמן  גם  הצמחיים  לשמנים  בנוסף  שמכיל 
יותר  ולחות אינטנסיביים  שהוא הרכיב שנותן הזנה 
כן,  כמו  אלו.  למקרים  המתאים  ופגום  יבש  לעור 
עדיף לבחור בשמן אמבט ותיק, אשר יש ניסיון של 

שנים בשימוש בו. ניתן להיוועץ ברופא הילדים, רופא 
העור או רוקח במידת הצורך.

כמה זמן בעצם מומלץ להשתמש בשמן אמבט? 
לפחות  חשובה  התינוק  של  העדין  עורו  על  ההגנה 
אמבט  בשמן  להשתמש  מומלץ  ולכן  שנה  גיל  עד 
ללא סבון או בשילוב עם סבון, לפי הצורך. גם לאחר 
להשתמש  להפסיק  למהר  לא  מומלץ  שנה  גיל 
בשמן, גם אם נראה שעור התינוק אינו יבש מאחר 
השימוש  חשובה.  היא  וההגנה  השימור  ופעולת 
בשמן האמבט מסייע למנוע את היובש וקילוף העור 
שעלולים להופיע בעור. לתינוקות הקטנטנים פשוט 
שהם  מכן  ולאחר  האמבט  למי  השמן  את  להוסיף 
בו  להשתמש  אפשר  האמבט  עם  ומסיימים  גדלים 
בסבון  לשימוש  דומה  באופן  במקלחת  ברחצה  גם 
את  לשמר  מנת  על  בטפיחות  ניגוב  על  ולהקפיד 

שכבת ההגנה.

הום פרייז 

טיפים

כיצד לצלוח את הקור?

חודש ינואר החלקי שחלף במדינתנו היה קר מהרגיל. אמנם 
איננו יכולים לבנות אנשי שלג מחוץ לבתים, ואף זכינו לכמה 
וחדר  נתפס  בלתי  באמת  היה  הקור  אבל  שמש,  של  שבתות 
לעצמות בניחוחות אירופאיות. ביגוד חם, סוודרים, ואף כובע 
וצעיף מחמם, חיוניים בכדי להגן על האוזניים והצוואר מפני 
הרוח, לשמור על חוף הגוף עם גרביים נעימים בתוך המגפיים. 
דברים שחייבים להתייחס  עוד הרבה  יש  הביגוד,  אבל מלבד 
אליהם בחורף. קבלו 5 טיפים מהמומחים של סולתם שיעזרו 

לכם לצלוח את החורף הקריר בצורה הטובה ביותר

בקבוק חם -  המיטה קרה. קפואה, קרח. אתם יוצאים ממקלחת 
וכיפית  כבר חמה  בשלב שהמיטה  להיות  חולמים  ורק  רותחת 
מחום הגוף שלכם. אך לא כך הוא הדבר. אם רק תקדישו כמה 
דקות, תחממו את הקומקום המושלם שבדיוק קניתם בזריזות 
ותמלאו את הבקבוק החם, ואז, תוכלו להכניס לכם אותו היישר 
יותר  אליה.  הכניסה  מרגע  חמה  ממיטה  ולהתפנק  למיטה, 
מושלם מזה? (עוד טיפ קטן – רק אם אתם ככה באמת מפונקים 

– מלאו שני בקבוקים).

הקומקום  את  חיממתם  כבר   - המושלם  התה  את  תכינו  איך 
המושלם שקניתם כדי לחזור לבית של סבתא שלכם. לא תכינו 
ממנו כוס תה חם, לחמם את הנפש והנשמה? כדי לשמור על 
חורף וחמים ונעים, תוסיפו לכם חתיכת ג'ינג'ר, כמה עלי נענע, 

כפית דבש, ואם אתם אוהבים – אפילו איזה מקל קינמון. 

ויטמין C – וכמה שיותר אני קוראת לו ויטמין קל להשגה, כיוון 
שעל  הוא  בו  גדול  הכי  והכיף  לגוף,  וחיוני  נחוץ  כך  כל  שהוא 
יפות מאוד של  ניתן לקבל רמות  ביום,  ידי אכילת שני תפוזים 
הוויטמין. ולא רק בתפוזים הוא קיים – גם בתותים, קיווי, פפאיה, 
תרד, אספרגוס, ברוקולי, תפוח אדמה ועוד רבים. היופי הוא עד 
כמה קל לסחוט בזריזות מיץ תפוז טרי וטבעי לפתוח בכיף את 

הבוקר הקריר 

ממצוננים  אחת  פעם  לפחות  היינו  כולנו,  לצער   – בצל  מיץ 
מצונן  להיות  הזה.  בחורף  גם  שנהיה  וכנראה  הקודם,  בחורף 
כלום  לעשות  אפשר  אי  בלילה,  לישון  קשה  קל.  לא  ממש  זה 
וגרדו  שניות  כמה  הקדישו  זה,  לצורך  אותנו.  משגעת  והנזלת 
מקל  ובאמצעות  הנותר,  המיץ  את  קחו  מהבכי)  (היזהרו  בצל 
המקל  את  הכניסו  שורף)  מאד  זה  (כי  זהירות  והרבה  אוזניים 

לנחיר ותראו את הפלא.

חמין או צ'ולנט – בינינו, זה לא באמת משנה אם אתם אשכנזים 
או מזרחים, כי בסופו של דבר הטעם של החמין של רובנו הוא 
משפחה  אף  כמעט  ומגוונים.  שונים  בגוונים  רק   – טעם  אותו 
בישראל לא עוברת חורף בלי שבת של תבשיל חמין טעים, עם 
בשר או עוף, גריסים או חיטה, וכמובן – שעועית, בטטה או תפוח 
אדמה. זה לא ממש משנה, מה שבטוח זה יחמם לכם את כל 
שתפתחו  פעם  בכל  מהסיר  שיעלה  והריח  הקיבה,  דרך  הגוף 

אותו יגרום לאווירה חמימה ונעימה בבית.

טעימה

כך תגני על עור תינוקך
עורם של תינוקות דק ורגיש יותר מעורם של מבוגרים, בעיקר בשנה הראשונה לחייהם • ממה נובעת הרגישות 

וכיצד ניתן לטפל בה? • הכל על רגישות עור התינוק וחשיבות שימוש בשמן אמבט בשנה הראשונה

רכיבים: 
•תפוח אדמה

•שמן
•מלח

•חמאה
•צ'ילי מתוק

•שומשום

אופן ההכנה:
1. חותכים קוביות של תפו"א בגודל אחיד של 1ס"מ על 1ס"מ ומניחים במגש

2. מתבלים במעט שמן ומלח ואופים בתנור על 180 מעלות לחצי שעה.  מוציאים...
3. במקביל ממיסים במחבת חצי חבילת חמאה על אש בינונית ומוסיפים כוס צ'ילי 

מתוק ומערבבים עד לקבלת מרקם אחיד
4. שופכים על התפו"א

5. מפזרים שומשום מעל ומגישים חם
לתבנית  בצל  וקוביות  וגמבה  קוביות  להוסיף  המנה, אפשר  את  להעשיר  כדי   .6

של התפו"א

נכנסנו למטבח של מסעדת ריקוטה וקיבלנו מתכון של השפית שלהם, חני כהן, של מנה שקיבלה ציון גבוה במיוחד.



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו בבני ברק

Yakov@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהל מכירות
דרוש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מצבי רוח ורגש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. יובל,פלג מים.  "איל אחד עמד לפני ה___" (דניאל ח ג) 
(בכתיב מלא)

5. כל אחת מן השינים החדות בחלק הקדמי של הפה,שן 
חותכת.  "____ החיצונות" (בכורות ו ד)

(בלשון יחיד)(לא בלשון סמיכות) (בהיפוך אותיות)
7. אין,אפס.  "תלה ארץ על ____" (איוב כו ז)

9. בן יפת אחי יון ,שממנו יצא אחד הגדולים  שבעמים בימי 
קדם.  "ומגוג ו____ ויון"  (בראשית י ב) (בהיפוך אותיות)

10. קיצור המילים : פדיון הבן.
12. התנגדות,מרי,מחאה. "ותמרו לשון ___" (רש"י דברים א כו)
14. בן מות,חייב מיתה.  "____ הריגה" (ברכות סב: ) (בהיפוך 

אותיות)
16. פנים,תווך,קרב.  "מן ____ יגרשו" (איוב ל ה) (בהיפוך 

אותיות)
17. מפרשיות השבוע.

19. כנוי בתלמוד לתלמידי חכמים גדולים בתורה היודעים  
להתווכח  ולהתנצח במלחמתה של תורה.  "בעלי ____" 

(ברכות כז: )

1. פרי הצלף.  "הצלף מתעשר תמרות ו___ וקפרס" (מעשרות ד ו)
2. כנוי למדרגה שניה לטומאה ,טומאה פחותה בכוחה מן הטומאה 

העיקרית הנקראת "אב הטמאה"  "ב___ הטמאה" (טהרות א ה)
3. דוכן,מקום מוגבה למושב לשופטים,לנואם וכו'. "עושין לו ____" 

(סוטה ז ח)
4. קיצור המילים : לשון מקרא.

6. יבשה.  "וישם את הים ל___" (שמות יד כא)
8. הפרה,ביטול. "את שבא לכלל הקם בא לכלל ___" (נדרים י ז)

11. נדרס,נדרך,שרמסו אותו. (בלשון נקבה) (בהיפוך אותיות)
13. שאינו פנוי,נתון ברשותו של מישהו.

15. בגרות. "שהבעל מפר ב___ והאב אינו מפר ב___" (נדרים י ב)
18. שטח יבשה המוקף מים מכל עבריו. "ה____ אשר בים" (יחזקאל 

כו יח) (בלשון יחיד)

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

 , יגון, מפח נפש, דאגה, יראה, מר נפש, זלעפה  אימה, חרדה, לב נדכאים, בהלה, חרון, לנשברי לב, בושה, 
כעס, סר וזעף, זעם, מורא, ועצובת רוח, חיל, פחד, רוח נכאה, חלחלה, ודאבון נפש, שמחי לב, חמה, ונכה רוח

סנדהנאמאנתחמישראח
תחנגאריתדמעאירשיח

פשיאהלהבהזגתשגלרא

שישדישינחורהכנותג
פתרנמבגוהרשישניתא

נחתחוארימפחנפשגבד

נסישנתארשיעסנגאלא

ולהשבנודפאאלנתייא

בסנותחמחיענכזימרג

אנצתנרוליגזאדיהבא

דעיכנירחכררואנישא

ושאפתדאלתעאארגבנא

תהשיגונהשנסהיסתלד

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                          
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. "שדה לבן" הוא...
8. "...קול", "... שחוק", "... מצווה"

9. איזה צד מתארת המלה "ימה"?
10. התנגד בתקיפות, "יצא..."

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שדה תבואה או 
ירקות 8. בת  9. מערב 10. חוצץ



בס"ד

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

עקב הביקוש הרב לעסקיות צהריים החלטנו לפנק אתכם!

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

להזמנות 
ולמשלוחים:

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

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

שיפוד פרגית
שיפוד קבב

שיפוד כבד ברוטב יין
סטייק עוף על האש

שניצל פריך

2 שיפודי פרגית
2 שיפודי קבב

2 שיפודי כבד ברוטב יין
2 סטייק עוף על האש

2 שניצל פריך

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

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

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

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

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

הכי זול והכי טעים בבני ברק!

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

• פיתה שווארמה* - 32 ₪ • לאפה שווארמה* )צ׳יפס חופשי( - 42 ₪ )*רק בין 11:00 ל-17:00(



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

קוד:700487

במקום-5990
2490

24-25
י"ח-י"ט בשבט

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

ט"ו-י"ט בשבט21-25.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

2*150 גר'
אסם

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

שישיית טונה
סטארקיסט

אבקת כביסה אריאל
6 ק"ג

זוג קרקר זהבקמח כוסמין
100%/70%

1 ק"ג 
רובינפלד

שמפו פנטן
500 מ"ל 

אורז בסמטי
קוד: 593592

1 ק"ג

שריר מס' 8/
פילה מדומה

מוצפי

עוגיות לוטוסוופל 'מעולה'

נפוליטנים

סוגים שונים
200 גר'

ארוז אחד אחד
312 גר'

גרוס

פילה דג מושט
בלדי

3990 6902990 1290

2590
לק"גלק"ג

3290

1390

לק"ג

5 ב-
101190

1190

למארז
590

יש לך טעם 'מעולה' 
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