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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

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

052-6071951

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

 ₪4,400
פנוי מ-1.2.19

שהוא  ידוע  הנה  שלמה  עטרת  ומוסדות  ישיבות  להצלת  המגבית  בדבר  יחיו,  אליכם  השם  עם  לנדיבי 
בעזה"י  המגבית  ובהצלחת  התורה  עולם  הצלת  הוא  והצלתם  התורה  בעולם  הגדולים  מהמוסדות 
יום מתרחיש  כל  והזדמנות שאין  ונדירה  לכן מצווה עצומה  בני תורה,  יתפרנסו כמה עשרות אלפים 
באופן  בקשותיהם  לכל  מאוד  גדולות  לישועות  בס"ד  יזכו  המשתתפים  וכל  כדין  מצווה 
מופלא דנחת דקדושה שיהיו בניו ת"ח ועובדי השם והצלחה בפרנסה כי בנפשי הדבר.

שלמה עטרת  ישיבת  שם  על   |  35266 חשבון   745 סניף  מרכנתיל,  בנק 
*5510 לתרומות:

חברת

גיוס המונים

35
שעות גורליות

₪ 35,000,000

"וכל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות 
מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא

)מכתבו הנדיר והמיוחד של רשכבה"ג שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 
למגבית הצלת עולם התורה שע"י ישיבת עטרת שלמה בא' וב' דר"ח אדר א'(

" כי בנפשי הדבר

מגבית ההצלה

 תיערך בימים שלישי ורביעי 

א' וב' דר"ח אדר א ה'תשע"ט

מצילים את 
עולם התורה

פרטים בעמ' 
31-32



35 מיליון ש"ח ב-35 שעות, זהו היעד שהוצב בכדי להציל את ממלכת עולם התורה - ישיבת 'עטרת שלמה' • מחצית מהסכום 
כבר הושג מנדיבים בחו"ל שהתנו את התרומה בגיוס המחצית הנותרת על ידי הישיבה • נשיא הישיבה, מרן שר התורה, הגר"ח 
קנייבסקי, בהתבטאויות חסרות תקדים: "וכל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא" • 

מרן הגר"ח סיים את מכתבו בפניה נרגשת לנדיבי העם: "בנפשי הדבר" • סיקור מיוחד

עומדים  בלבד  שעות   35 היה:  לא  עוד  כזה 
ישיבת  ותלמידי  אברכי  מנהלי,  ראשי,  לרשות 
הסכום  את  להשיג  בכדי  שלמה'  'עטרת 
מהסכום  חצי  ש"ח.  מיליון   35 האסטרונומי: 
כבר נתרם על ידי נדיבים מחוץ לארץ, שהתנו 
הישיבה  שהנהלת  בכך  שלהם  התרומה  את 
לאחר  עצמאיים.  ממקורות  דומה  סכום  תגייס 
התייעצות עם גדולי התורה המנחים את דרכה 
של הישיבה על כל צעד ושעל, הוחלט לפתוח 
במערכה אדירה על מנת לגייס את עם ישראל 
כולו להשתתף במצווה הגדולה של החזקת תורה 

ועמלי תורה שלומדים מתוך הדחק. 
ר"ח  ורביעי  שלישי  בימי  שתיערך  ההתרמה 
את  המלך  דרך  על  להעלות  נועדה  א',  אדר 
האימפריה התורנית שתחת כנפיה חוסים למעלה 
דרך  ה'חדר'  מכיתות  תורה  עמלי  מ-6,000 
הישיבות קטנות והישיבה גדולה וכלה בכוללים 
הישיבה  שבהנהלת  הארץ  רחבי  בכל  הפזורים 
מבטיחים שהכסף ישמש לרווחת האברכים, הן 
על  ריחיים  אבן  המהווה  העבר  חובות  לכיסוי 

ציבור בני התורה והן לרווחתם בעתיד. 
מעמד הפתיחה של המגבית נערך במעונו של 
נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
לשם הגיעו ראשי הישיבה, ראשי הכוללים ונדיבי 
עם שלקחו על עצמם סכומים משמעותיים למען 

המטרה. 
ראש הישיבה, הגאון רבי שלום בער סורוצקין, 
שבקיום  הדחיפות  את  המעמד  בפתח  הציג 
המגבית לעת זו, אשר כדברי מרן יש בה משום 

ותיאר  הרחיב  הוא  ממש.  התורה  עולם  הצלת 
את התנהלותה של "עטרת שלמה", אותה נושא 
מרן על כפיו ממש ומתמסר אליה באופן מופלא, 
יביאון  הדבר  וכל  שלו,  ישיבתו  את  בה  ורואה 

אליו, ועל פיו ישק כל דבר.
פינשטיין  חיים  רבי  הגאונים  הישיבה,  ראשי 
ורבי חיים מרדכי אוזבנד , נשאו אף הם דברים, 
של  ומעלתם  חשיבותם  על  הציבור  את  ועוררו 
ובבא,  בזה  שכרם  גודל  ועל  דאורייתא,  תמכין 
בלימוד  ממש  של  שותפים  הם  הופכים  כאשר 
התורה  ממלכת  בחסות  והאדיר  העצום  התורה 

"עטרת שלמה" על כל זרועותיה.
לאחר מכן הוקרא מכתבו ההיסטורי של מרן 
"בדבר  ידו:  בכתב  כותב  הוא  בו  התורה  שר 
שלמה,  עטרת  ומוסדות  ישיבות  להצלת  המגבית 
בעולם  הגדולים  מהמוסדות  שהוא  ידוע  הנה 
התורה והצלתם הוא הצלת עולם התורה, ובהצלחת 
אלפים  עשרות  כמה  יתפרנסו  בעזה"י  המגבית 
השתתפות  כי  מרן  קובע  במכתבו,  תורה".  בני 
ונדירה  עצומה  "מצוה  בגדר  היא  הרי  במגבית 
כדין".  מצוה  מתרחיש  יום  כל  שאין  והזדמנות 
הנדירה  ברכתו  הוקראה  עת  בקהל  עבר  רטט 
של מרן, כי "כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות 
גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא, נחת 
והצלחה  השם  ועובדי  ת"ח  בניו  שיהיו  דקדושה 
"כי בנפשי  בביטוי  הוא  מסיים  אותה  בפרנסה", 

הדבר". 
לקראת סיום המעמד, הורה מרן לקרוא פרק 
תהלים, פסוק בפסוק להצלחת המגבית, כאשר 
ולראש  המעמד,  לבאי  מברכתו  מעניק  הוא 

הישיבה הגרש"ב סורוצקין, אשר שם את פעמיו 
משם לנמל התעופה בדרכו לטיסה לחו"ל, לשם 
ועד  מול  טס בכדי לתאם את הצלחת המגבית 
ידידי הישיבה בארה"ב, אשר העמידו את מחצית 
ע"י  הראשונה  המחצית  שתגוייס  ככל  הסכום, 

הישיבה.
לבתיהם  הישיבה  ראשי  יצאו  המעמד,  בתום 
הגרי"ג אדלשטיין, מרן  מרן  ישראל,  גדולי  של 
הגרב"ד  ומרן  הירש  הגרמ"ה  מרן  לנדו,  הגר"ד 
פוברסקי שקיבלו את פניהם בהתלהבות, חתמו 
וההיסטורי של מרן  הנדיר  אף הם על המכתב 
שר התורה - והוסיפו דברים על החובה הקדושה 
שמוטלת על כל אחד ואחד להתגייס בכל כוחו 
למען הצלחת המערכה שגופי תורה רבים תלויים 

בה.  
נרשמת  שלמה",  "עטרת  בישיבת  במקביל, 
אברכי  התורה,  בני  בקרב  רבה  התעוררות 
הכוללים ובני משפחותיהם, הורי חניכי הישיבות 
בימי  רב  במרץ  ולהפעיל  לפעול  והת"תים, 
המגבית הצפויים בס"ד, ולהגיע להשלמת הסכום 
המצופה – 17.5מליון ₪, שיתורגמו לסכום כפול 
ידידי  ועד  של  לבם  בנדיבות   ,₪ מליון   35  –
רצונם  את  מצביעים  רבים  בארה"ב.  הישיבה 
לפעול להצלחת המגבית, הן מטעם הכרת הטוב 
לישיבה, והן בשל הרצון להיות שותפים בכבודה 
נזר  עמליה,  של  קרנם  את  ולרומם  תורה,  של 

הבריאה ומחזיקי העולם בתורתם.
סדרת  אלו  בימים  מקיימת  הישיבה  הנהלת 
כינוסים מקדימים, בהשתתפות אלפי בני תורה, 
חומרי  מחולקים  המגבית,  דבר  מובא  בהם 

והנחיות  הוראות  וניתנות  ופעולה,  הסברה 
לפעילות בקרב חוג הידידים והמכרים.

המגבית  דבר  מגיע  אליו  ומקום  מקום  בכל   
נרשמת התלהבות רבה והתעניינות שיא להביא 
החבורה  מבני  אחד  כשכל  המערכה  להצלחת 
לפעול  ליכולתו  ומעבר  מעל  עצמו  על  לוקח 
כבוד  למען  הכבירה  המערכה  למען  ולהפעיל 

התורה ולומדיה. 
ההיערכות,  כנסי  ימשיכו  הקרובים  בימים 
כאשר בהנהלת ישיבת "עטרת שלמה" שוקדים 
מירב  את  שיביא  באופן  אלו  כנסים  הפקת  על 
פעילות  ודרכי  הסברה  באמצעי  בס"ד,  התועלת 

ממוקדים ויעודיים.
מערך  להקמת  נערכים  הישיבה  בהנהלת 
אשר  ומתקדם,  משוכלל  מערך  המגבית,  ימי 
בכל  המגבית  התקדמות  על  אמת  בזמן  יפקח 
רגע  בכל  נתונים  ויעביר  השונים,  האמצעים 
המערך  השונות.  בגזרות  התקדמותה  על  נתון 
יכנס לפעולה ביום שלישי, בשעה 13:00 בצהרים 
בליל  מכן,  לאחר  שעות   35 ינעל  והוא  בדיוק, 
יום רבעיבשעה 12:00 בלילה. התרומות שיקלטו 
במערכת ישתקפו באופן מיידי במחשבי המערך, 
התקדמותה  על  עדכנית  מצב  תמונת  ויעניקו 

בס"ד.
מרן  של  הנדיר  ומכתבו  המגבית,  דבר  כאמור, 
שר התורה , מכים גלים בכל היכלי התורה, ועיני 
בשבוע  בס"ד,  המגבית  להצלחת  נשואות  הכל 
א',  – ראש חודש אדר  ורביעי  הבא, בימי שלישי 
את  ולרומם  לפאר  התורה,  תופסי  לימין  לעמוד 

עמליה, נושאי עטרתה בגאון.

 למעלה מ-6,000 עמלי תורה
מונחים על כף המאזניים

 גדולי ישראל בשורת התבטאויות חסרות תקדים על גודל המערכה שתתקיים בר"ח אדרבשבוע הבא: מגבית ענק להצלת עולם התורה 

כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא. היכל הישיבה, מודיעין עלית.
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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

משפטים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:37
16:54
16:33

17:51
17:52
17:52

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ד שבט תשע"ט 30/1/19 • גיליון מס' 1190

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

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

052-3873887

סייעות/ גננות/ 
צהרונים 

תנאים טובים למתאימות!
שכר הגון!

למעון חב"ד בגבעת שמואל
דרושים

'הליכוד' לא יבחש בקהל הבוחרים החרדי
המסר הסודי של ביבי לדרעי:

הבחירות קרבות ומפלס החרדה במפלגות החרדיות מזליגת קולות לכיוונו של נתניהו - 
עולה • אחרי שדרעי הצהיר על תמיכה בנתניהו בכל מחיר, הגיעה שיחת טלפון מפתיעה 

ומרגיעה • גפני מחמיא פומבית לגנץ אך מבהיר כי נטיית ליבו היא ממשלת 'הליכוד' 
• ועידת 'אגודת ישראל' בנתניה תנסה לשדר רעננות במשתתפים ובמסרים • ובגזרה 

הכללית: משיקים קמפיינים, עוברים בין מחנות ובני גנץ רק התחיל לדבר וכבר הציג רכש 
ראשון: בוגי יעלון • סיקור פוליטי נרחב / עמ' 18-21

מוניות דקר
לה' הארץ ומלואה! בס"ד

בהנהלה חדשה 
שירות אדיב ואמין בכל 

חלקי הארץ

03-6768181

עזרא 17 ב"ב

פרטים במדור צרכנות
עמוד 6 במוסף ביזנס

הזדמנות נדירה
למגורים או 

השקעה

 מתוך ההפיכה
ראשי הקהילה היהודית בונצואלה 
בשיחה עם 'קו עיתונות': "יכולים 

ללכת עם טלית ותפילין ברחוב 
בלי חשש" / עמ' 23

 קרב משפטי: 
האם ניר אריאל הוא נציג 

האופוזיציה או הקואליציה?
/ עמ' 10

מחריד: בית כנסת 
בקרית יובל נפרץ 

והושחת •
גדולי ישראל שמעו 

ודמעו, וקראו 
להתחזק, כל צמרת 

המדינה שיגרה 
הודעות גינוי חריפות 

/ עמ' 24

זעזוע  
פוגרום בבית הכנסת, 

ספרי התורה חוללו

אברך, איש עסקים 
ו'החתן של': 

הכירו את האיש החזק 
בש"ס ירושלים / עמ' 21 ופיל

פר

ביטלתם קווים 
בלי להתייעץ 

מירי רגב: 
"שכונת פרדס כץ קרעה 

לי את הלב"

עמוד
27

/ עמ' 12

רובינשטיין נגד משרד התחבורה: 

/ עמ' 8







בס”ד
??? מהי התפתחות אישית ???

ממגבלות  השחרור  בעצם  הוא  אותי  שמציף  הראשון  הדבר  אישית  התפתחות  על  מדברים  כשאנחנו 
עצמיות. הדבר הבא שמגיע לאחר השחרור מאותן תפיסות מגבילות, מגדיר את ההתפתחות האישית 

שלנו. 

אנו לא נולדים עם תפיסות מגבילות, אנו נולדים חופשיים מכל תקיעות נפשית.. החברה שלנו, ההתנסויות 
שלנו, הפירושים שאנו נותנים לחיים הופכים לדבר עוצמתי שנקרא תפיסות או אמונות. הן יכולות להיות 

חיוביות והן יכולות להיות מגבילות עד כדי שיתוק מנטלי.. 
כך או כך.. אנו  חייבים לעצמנו את המינוף העוצמתי הזה של הנפש ואותו מינוף מתחיל בתוכנו.

??? כיצד נוצרת אמונה מגבילה ???

החיים מלווים אותנו במגוון פלטפורמות, אמונה )וכשאנו מדברים על אמונה, אנו לא מדברים על אמונה 
־דתית, אלא על אמונה שהיא בגדר תפיסה בתת ההכרה(,  היא המדרגה החשובה ביותר במקצה ההיש

גים שלנו. לצורך העניין, חשוב שנבין, אם ניגע בכל שלבי ההצלחה והמינוף שלנו, גם אם נתחיל ליצור 
התקדמות משמעותית, אם ישנה אמונה שהיא מגבילה בנוגע לאותו דבר, בסופו של דבר אם נרצה או 
לא, אנו נמצא את עצמנו חוזרים לאחור.  האמונות הפנימיות שלנו משמשים כחייץ בינינו לבין השגת 

המטרות שלנו. 

־אדם שמבקש שלום בית, רוצה להסתדר עם אשתו, אישה עם בעלה. למרות שהם ינקטו במרב האס
טרטגיות, ילכו לגישור, ייקחו ייעוץ מקצועי, ישתפו צד ג'.. אם התפיסות שלהם לגבי מערכת יחסים הן 
תפיסות מרסקות, אם האמונה הפנימית שלהם גורסת שמערכת זוגית נועדה לכישלון, הם אף פעם לא 

יוכלו ליצור התקדמות משמעותית. 

על מנת להבין יותר, מהי המשמעות של אמונה תת הכרתית, תפיסה פנימית, אנו יכולים לקחת לדוגמא 
את ה- WAZE. כשאנו רוצים להגיע למקום מסוים אנו מגדירים ב -WAZE את המקום אליו אנו רוצים 
להגיע. ה-  WAZE מקבל את הפקודה מאתנו ומתייחס אליה כאל פקודה בלתי ניתנת לערעור, אלא אם 

כן אנו נשנה את אופי הפקודה ושוב הוא יפעל על פיה בצייתנות. 

־ובכן, זוהי ההגדרה הכי קרובה לאופן בו תת ההכרה שלנו פועלת. תת הכרה שלנו, )או תת המודע או הכו
חות האפלים, הנפש הבהמית(, מטרתה לשמור עלינו ולדאוג שמכל סיטואציה או אירוע נצא ללא פגע. 
ברגע שתת ההכרה מזהה אירוע מסוים, עוצמתי או כזה שחוזר על עצמו, תת ההכרה כביכול לוקחת את 

המושכות לידיים ויוצרת מגבלה לאדם על פי הגדרות שהתקבלו בהתאם לאירוע. 

־אותו העיקרון פועל גם כשעוברים מסרים שיוצרים השקפת עולם. השקפת העולם הזו לאט, לאט, מח
לחלת אל נבכי תת ההכרה ומתקבעת שם כפקודה בלתי ניתנת לערעור – תפיסה או אמונה מגבילה. 
לדוגמא: במצב הכלכלי – אם תת ההכרה השתכנעה שתודעת שפע, בהתאם לנתונים שהועברו אליה, 
היא מושג בלתי אפשרי, היא לא תאפשר לאותו אדם ליצור את ההתקדמות הכלכלית גם אם היא תלווה 

במגוון של אסטרטגיות והשתדלויות. 

!!! מערכת ההפעלה הרשתית !!!

מה בעצם מונע מאתנו את ההתקדמות והשדרוג הזה?
ספציפיים  דברים  לסנן  תפקידה   ,)RAS( רשתית  הפעלה  מערכת  נקרא  שגם  המוח  של  הקשב  מרכז 
על פי הגדרות שנתנו מראש ומונחות על ידי התפיסות שלנו.  אם לדוגמא: התפיסה )אמונה מגבילה(, 
אל  כברירת מחדל  עוברת  אותה תפיסה  כלכלית,  או  לשגשג מבחינה חברתי  יכולים  לא  גורסת שאנו 
מערכת ההפעלה הרשתית ומעתה הזדמנויות כלכליות או הזדמנויות להיות דומיננטיים בחברה יהפכו 

ללא רלוונטיים ז”א שמערכת ההפעלה הרשתית לא תציף אותן, הן תהיינה עבורנו כנקודות עיוורות. 

!!! הדרך אל ההתפתחות האישית שלנו נסללת !!!

כאשר אנחנו מבינים את המכניזם הפשוט הזה לכאורה, אנחנו מבינים מה בעצם באמת מעכב אותנו  
מלהתקדם. זוהי לא הסביבה, זוהי אינה החברה שלנו, אף אחד באמת לא יכול לעצור אותנו מלהגשים 
את עצמנו מלבד אנו בעצמנו, מלבד ‘אני פנימי’ לא מחודד שמאבד את עצמו ברצף של אירועים, תפיסות 
ומחשבות. בזמן שאנחנו מחפשים את הדרך שלנו לפרוץ, התשובה נמצאת בתוכנו, כל מה שאנו צריכים 
לעשות הוא להעז, להרשות לעצמנו לפתוח את אותה דלת שתוציא מתוכנו את המיטב, הדרך לעשות 
זאת היא, על ידי שינוי התפיסות שלנו ועל ידי הגדרה מחדש של מה צריך להיות מסונן ומה צריך להיות 

מוצף במסגרת מערכת ההפעלה הרשתית.

!!! תהליך שינוי התפיסה !!!

חשוב שנזכור שתפיסה תת הכרתית נוצרת על ידי חזרתיות מסוימת, בתחילה נראה לכאורה שלא קורה 
דבר, אבל ברגעים “קריטיים” כאלו, תת ההכרה מתחילה לאסוף ראיות על מנת לבסס תפיסה חדשה. 
אמונה  תפיסה/  היא  זו  האדם,  של  מהמהות  נפרד  בלתי  לחלק  והופכת  פנימה  שוקעת  הזו  התפיסה 
שמשתלטת על האדם בכל פעם שהוא מתבקש להביא את היכולות שלו לידי ביטוי. מצד שני, אמונה כזו 

יכולה גם להיות מעצימה מאד, מחזקת ומחברת למשאבים אדירים של יכולות ויצירתיות.. 

אך, היות ותפיסה חיובית אנחנו רוצים להעצים ולא לשנות, העיקר כרגע הוא מה אנו צריכים לעשות על 
ישחררו אותנו מהתקיעות שלנו  ליצור עבורנו בסיס לאמונות/ תפיסות מעצימות שישרתו אותנו,  מנת 

ויביאו אותנו למקסם יכולות וכישורים

??? מה עושים ???

המושג אוטוסוגסטיות או הצהרות חיוביות הוא מושג שהוטמע בארגז הכלים שעוסק בשינוי תפיסות תת 
הכרתיות. פירוש המושג אוטוסוגסטיה הוא שכנוע עצמי. אם תת ההכרה שוכנעה שהחיים צריכים להיות 
מורכבים, בפוטנציאל אנחנו יכולים לשכנע אותה לקבל מציאות אחרת. אם אמונה הפכה לקיבעון בתת 
ידי חזרתיות מסוימת אפילו שלא במודע, חזרתיות חיובית בסופו של דבר תבסס תפיסה  ההכרה על 
חדשה בתת ההכרה שתעזור לנו לשנות את המציאות הפנימית שלנו ולאחר מכן להשפיע גם ברמת 
הסביבה.  כל מה שאנו חוזרים עליו ומשננים אותו, בסופו של דבר, כפי עוצמת השינון יתקבל כאמת בתת 
ההכרה, ברגע שה"אמת" הזו חודרת ועוברת את השומר שבפתח שעומד בין ההיגיון לבין תת המודע, 
ה"אמת" הזו הופכת לתפיסה שתשפיע לנו על החיים. מטרתן של ההצהרות החיוביות היא להביא אותנו 
לתחושה של המקום בו אנו רוצים להיות למרות שהדבר עדיין לא בא לידי ביטוי בפועל. ברגע שחודרת 

תפיסה חדשה אל תת ההכרה, היא תמיד תשאף להתאים את עצמה אל התפיסה הזו. 
נקודות חשובות בשכנוע עצמי:

• שלא לסתור את השינון.	
• השינון או ההצהרה חייבים להיות מנוסחים בלשון חיובית.	
• צריך שיתארו את המצב הרצוי.	
• השינון הוא אישי ומיועד לעבודה עצמית. 	
• קצר וקולע.	
• טוב לשלב משפט גישור שמביא אותנו מהמצב המצוי 	

אל הרצוי מבלי לנסות כביכול ל"מכור" שקרים לתת ההכרה שלנו.  

אם כן, לסיכום. על מנת להפוך לאנשים שהצלחה היא חלק בלתי נפרד מהמהות שלהם,  להפוך לאנשים 
פרואקטיבים שממנפים הזדמנויות. חשוב שהדרך שלנו אל המטרה תתחיל בעיצוב התפיסות הפנימיות 
שלנו. הצבת יעד או הגדרת מטרה ללא עבודה על האמונות שנוצרו בתת ההכרה שלנו, אינם אפקטיביים. 

כניסה למסגרת, לקצירת יעדים וצעידה מובטחת להצלחה, הולכים יד ביד עם שינוי התפיסות הפנימיות 
שלנו והטמעת אמונות מעצימות, אמונות כאלו שיכשירו עבורנו את הדרך אל היעד הנכסף.

יועצי הקורסים של  מרכז כוח  התחילו את הטמעת האמונות המעצימות שלכם היום, בהתייעצות עם 
www.tatmuda.co.il התודעה בטל’ 0722-722-777  או באתר

בהצלחה!

הקיץ הקרוב, את מאמנת!

* קריירה מתגמלת. 

הצלחה? זה בידיים שלך!

הי את,
התבלבלת  

במטרה?
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

 נס ביציאה מהעיר  
ביום שישי בשעות הבוקר אירעה 
תאונת דרכים ביציאה מהעיר בני 
התהפכה  דוד  בן  ברחוב  ברק. 
משאית שככל הנראה נהגה איבד 
לא  מסיבה  עליה  השליטה  את 
ברורה. בעקבות התאונה הוזעקו 
הצלה  איחוד  מתנדבי  למקום 
רפואי  טיפול  והעניקו  ומד"א 
לנהג המשאית שנפגע רק באורח 

קל מאוד ואף לא נזקק לפינוי לבית החולים.

 פעוט חולץ מרכב נעול
8:00 בבוקר, התקבלה קריאה  ביום שני סמוך לשעה 
במוקד ידידים אודות פעוט שננעל ברכב לעיני הוריו 
מנהל   - חזקי שפריצר  ברק.  בני  בעיר  נויפלד  ברחוב 
איילון  מרחב  כונן   - קאופמן  עקיבא  השפלה,  מרחב 
ויענקי באגד - מנהל אגף טכנולוגיה, הגיעו במהירות 
חילצו  הייעודי שברשותם  הציוד  ובאמצעות  למקום, 
מבלי  לזירה,  הגעתם  מרגע  כדקה  תוך  הפעוט  את 

לגרום כל נזק לרכב. לילד שלום.

 מעמד הישועות למעוכבי זיווג
התקיים  בשבט  ט"ו  בליל 
ישבו  בו  מיוחד  לימוד  סדר 
למעלה ממאה אברכים ולמדו 
בשקידה וברציפות בספר אור 
כנסת  בבית  הקדוש  החיים 
 29 צירליזון  אברכים  מנין 

שיכון ה' בב"ב.
מעמד  התקיים  מכן  לאחר 
רבי  הגאון  עם  הישועות 

מרדכי בונים זילברבג, המרא דאתרא, בו נאמרו פרקי 
תהילים, י"ג מידות ואמירת שם שם למצפים לזווג הגון 
בקרוב. כמו כן נערך מי שברך למרן ראש הישיבה חכם 
שלום הכהן לרפו"ש. עוד נמסר מאמרגנים שבעזשי"ת 

יתקיים מעמד ישועות נוסף בליל פורים הקרוב.

 נציגי הציבור יורדים לכוללים
כזכור, סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון הכריז בכוללים 
ואכן  ארנונה.  בשביל  וב'  א'  סדר  מבטלים  לא  כי 

ויו"ר  סגר"ע  ערך  השבוע 
ועדת הנחות בארנונה יחד 
קבלת  לשכתו  צוות  עם 
כשעשרות  בכוללים,  קהל 
את  ממלאים  אברכים 
צורך  ללא  ארנונה  טפסי 
העירייה.  לבניין  להגיע 

לדברי סגר"ע, המטרה שלנו להנגיש כמה שיותר את 
שירותי העירייה לטובת האברכים.

מתקיים  משפטים  פרשת  שבת  במוצאי  ועוד:  זאת 
רבינו  מרן  של  התורניים  חייו  על  סרט  של  הקרנה 
מבצע  על  יוכרזו  ערב  ובאותו  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
לבני  וחבורות  מאמרים  כתיבת   - בידו"  "ותלמודו 
המרכזי  הכנסת  בבית  אי"ה  יתקיים  האירוע  ישיבות. 

ישועה ליהודה רחוב יואל 18 ב"ב.

 הרבנית רחל וינברג ע"ה
בד"ה: נפטרה הרבנית הצדקנית מרת רחל וינברג ע"ה, 
אשת הגאון רבי יששכר אריה לייב וינברג זצ"ל, ראש 
ישיבת 'לב בנים' בירושלים, כשהיא בת 85 בפטירתה.

הלל  רבי  החסיד  הרב  לאביה  נולדה  ע"ה  המנוחה 
ליברמן ז"ל, מייסד תנועת 'בית יעקב' בארץ ישראל. 
בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה הגאון זצ"ל. כל חייה 
לבעלי  בנים'  'לב  ישיבת  בהקמת  בעלה  לימין  עמדה 
ישראל,  בנות  אלפי  לחינוך  נפשה  מסרה  תשובה. 
הותירה  בי-ם.  מרכז  יעקב  בית  הספר  בית  בהנהלת 
אחריה דור ישרים מבורך, והיא נטמנה בבית העלמין 

בבני ברק.

מאת: עוזי  ברק

בן  שלמה  רבי  הגאב"ד 
מבית  השבוע  השתחרר  שמעון 
של  אשפוז  לאחר  החולים 
בבית  שבועות  משישה  למעלה 

החולים 'שיבא' בתל השומר.
שבועות  שישה  לפני  כזכור 
הגר"ש בן שמעון התמוטט בבית 
הוא  הכרתו.  את  ואיבד  מדרשו 
טיפול  בניידת  מהמקום  פונה 
מוצלחת  החייאה  לאחר  נמרץ 
בעיצומה של השבת האחרונה, 
והתעורר בבית החולים 'שיבא' 

בתל השומר לאחר שעבר אירוע 
לבבי וצנתור.

קשה  היה  הרב  של  מצבו 
של  דבריהם  ולפי  מאוד 
בזכות  נס  עבר  הרב  הרופאים 
ערך  שהציבור  התפילות 
הרב  של  לרפואתו  והתפלל 

שלמה ידידה בן יפה.
במהלך שהותו בבית החולים 
תלמידיו  רבנים,  לבקרו  הגיעו 
בשלומו.  שדרשו  ציבור  ואישי 
לביתו  שוחרר  הגר"ש  השבוע 
לאחד  בברית  סנדק  שימש  ואף 

מקורביו.

מאת: עוזי ברק

ברק  בני  עיריית  של  ההערכה  כל  "עם 
בתחומים  והמגוונות  המבורכות  לפעולותיו 
משרד  של  רבים  ובינעירוניים  עירוניים 
העירייה,  סבורה  הציבור,  לרווחת  התחבורה 
פתיחת  תחבורה,  בקווי  שינויים  כל  שלפני 
של  מיקומן  קביעת  קיימים,  ביטול  חדשים, 
קווי-אוטובוסים,  של  והורדה  איסוף  תחנות 
הנוגעות  העיריות  של  מוקדם  עדכון  חיוני 
אלו",  בנושאים  עמן  הידברות  וקיום  בדבר 
בני  עיריית  ראש  פנה  אלו,  חריפות  במילים 
התחבורה,  למשרד  רובינשטיין  אברהם  ברק 
בדרישה לפתוח מחדש את השינויים שבוצעו 
בקווי האוטובוסים, מתחילת השנה האזרחית.
ראש העיר מדגיש כי הוא מודע לפעילויותיו 
של משרד התחבורה וצוותיו השונים לשיפור 
ולשדרוג  לעדכון  הציבורית,  התחבורה  מצב 
התברר שמבלי  בבד,  בד  אך,  שונים,  בקווים 
לעדכן כלל את העירייה וללא כל תיאום עם 
אנשיה, פורסמו מודעות על רה-ארגון בקווים 
שונים, כולל ביטול אחדים מהם ושינוי בזמני 
בתושבים  פגיעה  בהם  שיש  בהם,  נסיעות 
רבים, ובייחוד בעיר כבני ברק, שרבים מאוד 

מתושביה משתמשים בתחבורה ציבורית.
משום כך, מהנכון לעדכן, תחילה, את נציגי 
והמועצות- המקומיות-העיריות  הרשויות 
את  כמייצגות  וחוות-דעתן  עמדתן  ושמיעת 

צרכי  את  היטב  שמכירות  וכאלו  התושבים, 
ההולמים,  הפתרונות  ואת  העיר  אוכלוסיית 
בשיתוף, כמובן, עם נציגי ממשרד התחבורה.

ראש  בראשות  שהתקיים,  מקצועי  במפגש 
דוד  ובהשתתפות  רובינשטיין  אברהם  העיר 
שכלל  העירוני  והצוות  רה"ע,  רמ"ט  פינקל, 
העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב  את 
וראש האגף לתשתיות ולפיתוח; חנוך זיידמן, 
מח'  את  הכולל  רבות,  שנים  זה  האגף  מנהל 
מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  וגב'  התחבורה, 
שבוצעו  השונים  השינויים  נסקרו  המחלקה, 
עם  תיאום  בלא  עירוניים,  תחבורה  בקווי 
לקביעת  בנוסף  וזאת  לכן,  קודם  העירייה 
מסלולים לתחבורה בינעירונית מהעיר ואליה 
בקווים  נוסעים  לאיסוף  התחנות  ולקביעת 

אלו, וגם אלו בלא עדכון קודם לכן.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
של  רבות  פניות  הגיעו  לעירייה  כי  מסר 
תושבים על ביטול קו 45, שפעל שנים רבות, 
לכיוון גבעת שמואל ותל השומר. בקו זה נסעו 
נוסעים רבים מאזורים שונים, אך הוא בוטל, 
והתושבים  העירייה  עמדת  את  לשמוע  בלא 
ובלא לדאוג לקו חדש חלופי. בעקבות ביטול 
בשני  לנסוע  שצריכים  נוסעים  ישנם  זה,  קו 
להגיע  כדי  אחד,  במקום  אוטובוסים,  קווי 

ליעד אליו נסעו.
"שבמקום  התושבים,  קובלים  יתכן",  "לא 
כך  קווים".  מבטלים  חדשים  קווים  להוסיף 

שפעל   ,134 קו  לגבי  התושבים  טוענים  גם 
באזורים שונים בעיר, ואף הוא בוטל, כאשר 
אין קו אחר במקומו במסלולים אלו, ומשום 
ברק,  כבני  שעיר  התושבים,  טוענים  כך, 
תושבים,   205,000 מעל  מונה  שאוכלוסייתה 
ורבים מאוד מהם, אינם בעלי כלי-רכב פרטיים 
שהינה  ציבורית,  תחבורה  על  נשענים  והם 
הכרחית בעבורם ויש לעשות הכל להחזיר את 
המצב לקדמותו, וכמובן, גם לבדוק, בשיתוף 
עם העירייה והתושבים, לשפר ולשדרג קווים 

אלו ולהוסיף קווים חדשים לרווחת הציבור.
העיר  ראש  בנושא  לפנייתו  בהמשך 
הביע  התחבורה,  משרד  אל  רובינשטיין 
להסדרת  יפעל  המשרד  כי  תקווה  טננבוים 
הבעיה ולחידוש הקווים כבעבר, תוך שיתוף 

פעולה הדוק ויעיל עם העירייה.

למעלה  של  אשפוז  לאחר  החולים  מבית  השבוע  השתחרר  שמעון  בן  שלמה  רבי  הגאב"ד 
משישה שבועות, ושימש סנדק בברית למקורבו

לאור השינויים במסלולי וקווי האוטובוסים שהונהגו באחרונה, פנתה עיריית בני ברק למשרד 
התחבורה עם רשימה של תלונות תושבים, ועם דרישה לחשב מסלול מחדש • "בוטלו קווים 

בלא לשמוע את עמדת העירייה והתושבים ובלא לדאוג לקווים חדשים חלופיים"

נס ההצלה של הגר"ש בן שמעון

רובינשטיין נגד משרד התחבורה: 
ביטלתם קווים בלי להתייעץ

 הגר"ש בסנדקאות 

צילום: דוד קשת



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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ח
טל.

חי' 
ק"ג/י

מוגבל ל-4 
אי | 

מל
ה

מר 
עד ג

ם 
עי

צ
מב

ה
 

מבצעי ענק במחלקת הבשר הטרי

השבוע הלשישי

ח
טל.

חי' 
ק"ג/י

מוגבל ל-4 

השבוע הלשישי

מר אשפר
מבין בבשר

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ה'

לק"גלק"ג ליחי'לק"ג

יום
ג'

26902990 9901390

יום
פילה מדומהב'

מס' 6 - קפוא
קבב/

המבורגר

קרטון חזה עוף

2390לק"ג

כנפיים
קפוא

כרעיים/
ירכיים קפוא

לק"ג

פרשת תרומה | כ"ח שבט- ג אדר | 3-8.2

צוואר/חזה/צלעות
עם עצם

קרטון עוף

טרי קפואטרי

לק"גלק"ג לק"ג 58902090 2290

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א קפוא

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

לק"גלק"ג 22902490

VIP מארז
6 עופות במארז

קפוא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

טרי

לשניצללחזה

יום
ד'

1390

פיקנטי/מזרחי/
כבש

בסניף בני ברק בלבד



כ"ד שבט תעש"ט 101030/1/19 בני ברק

חברי האופוזיציה העירונית עתרו לבית המשפט נגד ראש העיר בטענה: נציג 
האופוזיציה בוועדות לא משקף את עמדותינו • ומה החליטה השופטת? כל צד 

מנסה להבליט את המילים שמחמיאות לו

משרד הבריאות הכריז על חשש לנוסעי אוטובוסים שנדבקו בחצבת, בעקבות 
חולים שנסעו לבני ברק וממנה

האם ניר אריאל מסיעת 'יחד' הוא 
נציג אופוזיציה או קואליציה?

שימו לב שלא נדבקתם

מאת: עוזי ברק

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן ביום רביעי 
בעתירה המנהלית שהגישו חברי מועצת העיר 
מהאופוזיציה נגד ראש עיריית בני ברק אברהם 
רובינשטיין. לטענת סיעת 'עץ', אליה הצטרפה 
גם סיעת 'הליכוד', ראש העיר העביר את רוב 
פעילות מועצת העירייה לתאגידים העירוניים, 
וכן  המים,  ותאגיד  הכלכלית  החברה  כמו 
לוועדות העירייה, בהן מועברים מאות מיליוני 
ועוד  ותפקידים  מכרזים  מאושרים  שקלים, 

ועוד.
שהחוק  למרות  כי  עוד  טענה  האופוזיציה 
הוועדות  בכל  מטעמה  נציגים  לשבץ  מחייב 
על  לפקח  שתוכל  כדי  הללו,  והתאגידים 
המתרחש שם, אך ראש העיר לא מאפשר זאת.

ראש  כי  טען  לעירייה  המשפטי  היועץ  מנגד, 
העיר בחר את נציג מפלגת "יחד" לפקח מטעם 
ככשר  התברר  והכל  אלו  בגופים  האופוזיציה 
כי  האופוזיציה  סיעות  טענו  בתגובה,  ותקין. 
והיא  אופוזיציה  סיעת  אינה  כלל  "יחד"  סיעת 
ואיננה  העירייה  עסקני  עם  פעולה  משתפת 
ואת עסקני  מייצגת אף אחד מלבד את עצמה 

העירייה.
ידי  על  שנכתב  מסמך  הוצג  הדיון  בהמשך 
העיר  במועצת  הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
בני ברק, בו הצהיר כי "התרשמתי שאין מכרז 
שלא תפור בעיריית בני ברק". וטען כי בעירייה 
"התנהלות מאורגנת שמטרתה להעביר סכומי 
אדרבה,  העסקנים.  לידי  העירייה  מקופת  עתק 
הפחד שלהם מכל פיקוח רק מוכיח שיש להם 

הרבה מה להסתיר".
תקדים  "אין  כי  השופטת  קבעה  הדיון  בסיום 
לכך שראש העיר בוחר את המפקח עליו, ואין 
תתכנס  האופוזיציה  אותי.  לשכנע  בכלל  צורך 
ותבחר את זהות המפקחים בכל אחד מהגופים 
וראש  בלבד,  דעתה  שיקול  לפי  העירוניים, 

העיר אינו צד לעניין".
את  קיבלה  "השופטת  וידר  יעקב  לדברי 
חברי  כי  וקבעה  האופוזיציה  טענות  כל 
אחד  בכל  הולם  ייצוג  יקבלו  האופוזיציה 
הכלכלית  בחברה  כולל  העירוניים,  מהגופים 
ובוועדת תכנון ובניה היוקרתית שבראשן עומד 
היום הרב חנוך זייברט, מ"מ ראש עיריית בני 
ברק, וזאת על מנת שיוכלו לבצע את תפקידם 

ולבחון כל שימוש בכספי התושבים".
המערכת:  לכתב  אמר  'יחד'  יו"ר  אריאל  ניר 
של  לגיטימי  נציג  שאני  קיבלה  "השופטת 
היא  עוד  וראויה,  כשרה  בצורה  האופוזיציה 
טענה כי היה רצוי שהאופוזיציה יקבעו בניהם 
בניהם  להסתדר  צריכים  והם  הנציגים  יהיו  מי 
יד  ומושיט  קורא  ואני  לקואליציה,  קשר  ללא 

לכולם להסתדר".
לעומת זאת, אברהם טננבוים, מזכיר העירייה 
השופטת  מדברי  הציטוט  כי  הבהיר  ודוברה 
ובין  בביהמ"ש,  נבראו  ולא  היו  שלא  דברים 
החלטות  קיבל  ביהמ"ש  כי  נכתב  היתר, 
הועדות  בחירת  בנושא  העירייה  נגד  נחרצות 
כל  נתקבלה  לא  במציאות  כאשר  העירוניות, 
לצדדים  פניה  על  החלטה  אלא  כזו,  החלטה 
לבוא  להם  מאפשרת  והיא  להסכמות,  להגיע 
בביהמ"ש  שנשמעו  ההצהרות  ברוח  בדברים 
כותבת  היא  לכך,  בנוסף  הצדדים.  מפי 
בהחלטתה, כי, למען הזהירות, היא קבעה דיון 
לעוד למעלה מחודש, בתקווה שהדיון יתייתר 
הגעתם  על  בביהמ"ש  הודעה  יציבו  והצדדים 

להסכמות.
שהופץ  המסולף  המידע  בין  טננבוים,  לדברי 
שאין  קבעה  השופטת  כי  נכתב  בתקשורת  גם 
המפקח  את  בוחר  העיר  שראש  לכך  תקדים 
האופוזיציה  מטעם  הועדות  חברי  ואת  עליו, 
הדברים  הוא שאת  הסילוף  אך  נציגיה,  יקבעו 
הם  אין  כי  רה"ע,  נציגי  ואמרו  חזרו  הללו 
בועדות  האופוזיציה  נציגי  באיוש  מתערבים 
באופוזיציה  הסיעות  נציגי  וכאשר  העירוניות, 
יגיעו להסכמות לגבי זהות נציגיהן בועדות, הם 
מוזמנים להגיש את שמותיהם לישיבת מועצת 

העירייה, בהתאם לפקודת העיריות.
לתת  שיש  החליטה  שהשופטת  וידר  דברי  על 
וזאת  לנציגי האופוזיציה בועדות,  ייצוג הולם 
כל  ולבחון  תפקידם  את  לבצע  שיוכלו  כדי 
הדברים  כאשר  התושבים,  בכספי  שימוש 
הללו מעולם לא נאמרו ע"י השופטת, וכל מי 
הדיון  פרוטוקול  את  לקרוא  מוזמן  שמעוניין 

בביהמ"ש, כמות שהוא.
יפסיקו  שאנשים  הזמן  "הגיע  הדובר,  לדברי 
לספק מידע חסר כל ביסוס לתקשורת, ומוצע 
הפרוטוקול  את  לקרוא  בכך  שמתעניין  למי 
בביהמ"ש   ,12010-12-18 עת"מ  מס'  מתיק 
המחוזי בתל אביב, ולהיווכח מקרוב על הפצת 

מידע לתקשורת, שלא היה ולא נברא".

מאת: עוזי ברק
 

משרד הבריאות מבקש ליידע את כל מי שנסע 
בתאריכים  לה  ומחוצה  בעיר  באוטובוסים 
ושישי(,  חמישי  )ימים   26.1.19 וב-   25.1.19
חולים  בעקבות  בחצבת,  מהידבקות  חשש  על 

שנסעו באוטובוסים.
)יום  ההודעה פונה לכל מי שנסע ב- 25.1.19 
שישי( באוטובוס 402 שיצא מירושלים ברחוב 
מי  כל  או  ברק,  לבני   08:25 בשעה  אילן  בר 
שנסע ב- 25.1.19  )יום ששי( באוטובוס 209 

השומר  ברחוב  ברק  מבני   11:20 ב-  שיצא 
למודיעין עילית.

שאינו  מי  לכל  ממליצים  הבריאות  במשרד 
לפנות בדחיפות  נגד חצבת,  מנות  ב-2  מחוסן 
ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו לקבל 

חיסון בהקדם האפשרי.
ואינם  ואילך   1957 משנת  נולדו  אשר  נוסעים 
מתבקשים  חצבת  נגד  מנות  בשתי  מחוסנים 
הקרובה  הבריאות  ללשכת  בהקדם  לפנות 
הצורך  את  לברר  מנת  על  מגוריהם  למקום 

בקבלת חיסון.

 חבר המועצה ניר אריאל )משמאל( עם חבר המועצה מיכאל קקון 





 כולנו זוכרים את הרגעים הקטנים האלה, חוויות ילדות מתוקות 
 עם משפחה וחברים אהובים. רגעים שיש להם טעם שמלווה אותנו מאז 

ופלים ועוגיות מןומפנק את ילדינו היום, הטעם המצוין של ופלים ועוגיות מן.

זכרונות מתוקים 
משביחים עם הז

יום הולדת כיתה ג', אלול תשמ"ט



כ"ד שבט תעש"ט 121230/1/19 בני ברק

סיבה  "אין   • מגורים  בנייני  בגגות  הבנייה  זכויות  הגדלת  בוחנים  בעירייה 
ברוכות  משפחות  שישנם  ברק  ובבני  מאשרים,   – תקווה  פתח  כמו  שבערים 

ילדים וצפיפות אוכלוסין - לא מאשרים"

בעיר,  המצב  על  התבטאויות  שלל  וסיפקה  ברק  בבני  ביקרה  התרבות  שרת 
על החרדים במפלגת השלטון וגם על אירועי התרבות בהפרדה • אורח נוסף 

בעיר: השר יואב גלנט

הפתרון למצוקת המקום? 
60 מ"ר במקום 40 מ"ר

מירי רגב: "שכונת פרדס 
כץ קרעה לי את הלב"

מאת: עוזי ברק

בעקבות מצוקת מקום בבתי משפחות ברוכות 
וועדת  וחבר  המועצה  חבר  פנה  ילדים, 
העיר  לראש  )יחד(  אריאל  ניר  ובניה,  תכנון 
המ"ר  מספר  את  להגדיל  בהצעה  רובינשטיין, 

לבנייה בגגות הבניינים.
וגדלה,  הולכת  בעיר  המצוקה  אריאל,  לטענת 
כאשר כיום ה- ש40 מ"ר שמאושרים כתוספת 
בניית  של  מ"ר   5 בתוכם  כוללים  בנייה, 
מדרגות, ויש תב"עות אחרות שכבר מאפשרות 
היא  60 מ"ר. המטרה  בגגות של בתים  לבנות 
מרחב  בעיר  אנשים  להרבה  ולעזור  להגדיל 
מחיה. "אין סיבה שבערים כמו בפ"ת ובערים 
משפחות  שישנם  ברק  ובבני  מאשרים  אחרות 
ברוכות ילדים וצפיפות אוכלוסין לא מאשרים 

זאת", הוא אומר.

הדברים  אריאל,  ניר  של  בקשתו  בעקבות 
וחברי  העיר  ראש  ע"י  אלו  בימים  נבחנים 
שהדבר  העירייה  בכירי  של  והחשש  הועדה, 
ירחיב את תופעת הדירות מחולקות אך ל'קול 
וייתן  יפתור  נוטים שהדבר  כי הם  נודע  העיר' 
ילדים  ברוכות  פתרון למשפחות  בעיקר  מענה 

וככל הנראה שהדבר יאושר בקרוב.
גם  הציע  אריאל  ניר  כי  נודע  המערכת  לכתב 
חדש  בניין  שבכל  תאפשר  התב"ע  שתוכנית 
שיבנה יבנו עוד קומה נוספת לחניות, במטרה 
להיכנס  לאפשרות  אחרים  לשכנים  גם  שיתנו 
ולחנות, אך הבעיה שישנו חשש שהקבלנים או 
דיירים יהפכו את המקום לדירות תת קרקעיות 
לזה.  מתנגדים  הועדה  חברי  ולכן  מחסנים  או 
כאשר ניר אריאל טען שהעירייה יכולה להפקיע 
שמפקיעה  כמו  מראש  הללו  שטחים  מהם 

שטחים אחרים.

מאת: עוזי ברק

התרבות  שרת  הגיעו  החולף  השבוע  במהלך 
והספורט, מירי רגב, ושר  הקליטה, יואב גלנט, 
של  בהזמנתו  ברק,  בבני  מיוחדים  לביקורים 
יעקב וידר, יו"ר סיעת 'הליכוד' במועצת העיר 

בני ברק.
מיוחדת,  שידור  ניידת  עם  לעיר  הגיעה  רגב 
היא  ובו  הארץ  רחבי  בכל  נודדת  היא  איתה 
מארחת נציגים מקומיים, אישי ציבור ואמנים, 
כחלק ממסע הכנות לפריימריז בליכוד ולקראת 
גם  רגב  של  בניידת  נכח  וידר,  לצד  הבחירות. 

הזמר ישי לפידות.
כשנכנסה  כי  השרה,  חשפה  השידור  במהלך 
הופתעה  והספורט  התרבות  כשרת  לתפקידה 
אירועי  המשרד  קיים  לא  מעולם  כי  לגלות 
נשים,  הדרת  על  טענות  בגלל  לחרדים  תרבות 
גברים  בין  הפרדה  נגד  "לא  היא  כי  והכריזה 
לנשים כאן. זאת לא הדרה, זאת צניעות, והיום 
כל  החרדי  למגזר  תרבות  אירועי  עשרות  יש 

שנה ויהיו עוד הרבה יותר בהמשך".
למען  הפסקה  בלי  פועל  "הליכוד  לטענתה 
הציבור החרדי, והיום אנחנו יודעים שהציבור 
החרדי גם יודע ומעריך את זה. יש מטה חרדי 
גדול ומשמעותי בליכוד, בראשות וידר, ויותר 
ולא  וחרדיות מצטרפים לליכוד,  ויותר חרדים 
שאנחנו  מבורכת  תופעה  וזאת  ברק,  בבני  רק 
השרה  בפני  הציג  וידר  אותה".  מעודדים 
על  והרחיב  ברק  בבני  הגמ"חים  רשימת  את 

מוסדות החסד והתורה בעיר.
ברק  בני  עיריית  את  השרה  תקפה  בהמשך 
מיוחד  משהו  יש  ברק  "בבני  כי:  ואמרה 
אבל  חיים  ומלאת  תוססת  עיר  זאת  באוויר, 

העיר  הלב.  את  לי  קרעה  כץ  פרדס  שכונת 
צמאה לשינוי". השרה המשיכה ואמרה לוידר 
לי שהעירייה סגרה ואטמה  כי "מאז שהראית 
את אולמות הספורט שבנינו לרווחת תושבי בני 
ברק, אני לקחתי את בני ברק כפרויקט ויש לי 
תקווה שיחד עם העזרה שלנו אתה עוד תעשה 

פה שינוי".
זו הפעם השניה שהשרה תוקפת בחריפות את 
השתתפה  המקומיות  הבחירות  לפני  העירייה. 
הליכוד  רשימת  שערכה  בחירות  בכנס  השרה 
שכחו  בעירייה  שלכם  "הנציגים  ואמרה: 
אתכם. אם אתם רוצים להמשיך לחיות במקום 
שלא סופרים אתכם, מוזנח, לא מטופח, אז אל 
תצביעו וידר. לא יכול להיות שתהיה פה כזאת 
בעיר  שינוי  לעשות  חייבים  ומצוקה.  הזנחה 
הזאת ולהחזיר את עיריית בני ברק לתושבי בני 

ברק".
בהמשך השידור השרה טעמה ממיטב מטעמי 
ויז'ניץ,  וחלות  קיגל  צ'ולנט,  כמו  ברק,  בני 

ושוחחה עם תושבי ותושבות העיר.
שר  גם  בעיר  סייר  השבוע  בתחילת  בנוסף, 
גלנט.  יואב  במילואים  האלוף  הקליטה, 
בתפקידו הקודם, כשר הבינוי והשיכון, הוביל 
בבני  עירונית  להתחדשות  התוכנית  את  השר 
ברק. בסיום הסיור הגיע השר לפגישת עבודה 
בלשכתו של וידר והכריז כי הוא מחויב לסייע 
ולציבור החרדי בכל תפקיד  ברק  בני  לתושבי 

בו הוא יכהן בממשלה הבאה.
בעיר  הממשלה  בכירי  של  הביקורים  סדרת 
בתקופה האחרונה, הם חלק מהתוכנית שהציג 
וידר במהלך הבחירות, בה התחייב לרתום את 
ולסייע  נוספים  תקציבים  להשיג  כדי  קשריו 

לתושבי בני ברק.

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

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

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



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-



בני ברק כ"ד שבט תעש"ט 121430/1/19

שכונה חדשה בבני ברק: 
'מתחם שפע'

אשת ראש 
העיר ע"ה

במקום אזור התעשייה הישן - מתחם מגורים משולב עם שטחי מסחר, מוסדות ציבור ושטחי 
ציבור פתוחים • מדובר באזור התעשייה שברחוב נפחא

גוטליב  חנה  הגב'  לעולמה  הלכה 
ע"ה, אשתו של ראש העיר לשעבר 

ישראל גוטליב ז"ל

מאת: ישראל חבר
 

אביב  תל  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
תוכנית  להפקיד  החליטה  התכנון,  שבמינהל 
לאזור התעשייה הישן בבני ברק )'מתחם שפע'(, 
ציבור  ושטחי  מסחר  שטחי  מגורים,  הכוללת 

פתוחים.
ממוקמת  דונם,   19.5 של  בשטח  התוכנית 
השלושה  נפחא,  אהרונוביץ,  הרחובות  במתחם 

ויואל, ומתחברת למרקם הבנוי הגובל במתחם.
התוכנית כוללת הקמת 11 מבני מגורים בני 8 
קומות בהם 388 יחידות דיור. מתוך כלל יחידות 
בשטח  קטנות,  דיור  יחידות  תהיינה   78 הדיור, 
תמהיל  ליצור  במטרה  זאת  מ"ר,   63 של  מרבי 

דירות מגוון.
רחבה  מייצרת  התוכנית  המגורים,  מבני  בין 
הציבור  לטובת  דונם   2.1 של  שטח  על  פתוחה 
למערך  שתתחבר  רחבה  המסחר,  קומת  גג  על 
כוללת  עוד  בתוכנית.  הפתוחים  השטחים 
ציבור  מבני  עבור  שיוקצו  דונם   3.7 התוכנית, 
יורחבו  התוכנית  במסגרת  כן  כמו  ילדים.  ולגני 
מדרכות  לטובת  ויואל  אהרונוביץ'  הרחובות 

רחבות יותר עבור הולכי הרגל.
הכוללנית  המתאר  לתוכנית  בהתאם  התוכנית 
למסחר,  זה  אזור  המייעדת  לאחרונה,  שאושרה 
הינה  ברק  בני  נלווים.  ציבור  ומוסדות  מגורים 
עיר ייחודית בעלת צביון חרדי ותוכנית המתאר 

הכוללנית שומרת על צביון זה.
המאפיינים  על  דגש  הושם  זו,  בתוכנית  גם 
הייחודיים בהם הגבלה במספר הקומות והקצאת 
שטח לסוכות. בנוסף, התוכנית נשענת ברובה על 
תחבורה ציבורית שמשרתת בצורה מיטבית את 
האזור כמו בכלל העיר ובהתבסס על ציר העדפה 

לתחבורה ציבורית ברחוב אהרונוביץ'.
בני  המקומית  הוועדה  ביוזמת  הינה  התוכנית 
ברק וחברת תכיפות בע"מ, ונערכה ע"י אדריכל 

עדן בר.

מאת: עוזי ברק

הגברת  נפטרה  ברק  בבני  האמת:  דיין  ברוך 
חנה גוטליב ע"ה, אשתו של ראש העיר לשעבר 
ברחוב  התגוררה  המנוחה  גוטליב.  ישראל 

אברבנאל 14 בבני ברק ונפטרה בשיבה טובה.
ביום שני בצהריים בבית  הלווייתה התקיימה 
שבעה  יושבים  האבלים  שאול.  בקרית  העלמין 

בביתה ברחוב אברבנאל בעיר.
גוטליב הייתה אשתו של ישראל גוטליב שהיה 
ברק  בני  של  והשמיני  השישי  העירייה  ראש 
 - ה'תש"ל  השנים  בין  שנים,   9 בתפקידו  וכיהן 

ה'תשל"ח.

 הדמיית השכונה החדשה 

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

תשלומים
36

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מייבש כביסה

מחיר 
מעולה

1

שירות 
ואמינות

2

אחריות 
כפולה

3

התאמה 
אישית

4

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

מבחר מכונות 
כביסה בוש

תנור בנוי
דיגיטלי - בוש

מדיח כלים רחב

במחירים 
הכי זולים!

15.2.19 למימוש עד לתאריך
גזרו וממשו

שיא הקופון < 1

419

מגהץ 
קיטור 
טפאל
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 2

בלבד349 ₪

שיא הקופון < 3

599

כיריים 
זכוכית 
איכותי
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 4

790
1390

כיריים קרמיות

בלבד

בלבד

₪

₪

ל-36 חודשים
22₪

רק-

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪790₪1390

₪1190

רק-רק-₪1090

רק-

רק-

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

עם צינורללא צינור

במחירים 
הכי זולים!

המשתלם ביותר!
ונהנים מהמחיר

רק -₪1490

450 ליטר

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מקרר 

*ט.ל.ח. *אין כפל מבצעים

כיריים 
נירוסטה 
איכותיות

במחיר
חסר

תקדים!

ל-36 חודשים
33₪

רק-

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מסתובבים, משווים, בודקים

בסוף מגיעים ל'שיא החשמל והמיזוג'

כיריים אינדוקציה



גם בזמן חורף
ווינסטון,
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את השתיקה בהקשר החרדי שבר בני גנץ לקראת 
סופו של נאום במהלכו נדמה היה לרגעים ארוכים 
שגנץ בוחר בדרך שונה מזו של לפיד. בחלק הארי 
של נאומו בחר גנץ לאזכר את החרדים לחיוב ולא 
השירות  מערך  עיבוי  על  דיבר  כשגנץ  לשלילה. 
יד  שולח  שהוא  הבהיר  בודד  ובמשפט  האזרחי 
הרי  ללפיד,  שבניגוד  אמר,  בעצם  הוא  לחרדים 
שדווקא הוא כבעל הדרגה הגבוהה ביותר בצה”ל 
מתכוון  ואינו  האמיתיים  הצבאיים  לצרכים  מודע 
לרכב כל הדרך לפסגה על גבם של 

החרדים.
לשדר  הפסיקו  כבר  כשהרשתות 
גנץ המשיך לדבר וכמו בא להבהיר 
אותו  היום  שבראשית  דגל  לח”כי 
אינו  הזה  שהטוב   – טוב”  “בחור 
ברית  את  “נעביר  בחלקם.  נופל 
ציבורית  נאפשר תחבורה  הזוגיות, 
בשבת ונלחם בהדרת נשים”, אמר 
גנץ לקראת סיום, ובהבל פה הוכיח 
לחרדים ש”ידיד ושמו בנימין”, יש 

להם בינתיים אך ורק בליכוד.
 

ש"ס לימינך
זיהה  דרעי  אריה  ש"ס  כשיו"ר 
צג הטלפון את מספרו  על  השבוע 
האישי של מ"מ מנכ"ל משרד ראש 
ציפה  הוא  הורביץ  יואב  הממשלה 
זימון  או  עבודה  שיחת  עוד  לקבל 
לישיבת קבינט דחופה. במקום זאת 
ששותפיו  מילים  צמד  שמע  הוא 
בימים  לשמוע  מורגלים  אינם  הממשלה  ראש  של 

שבשגרה: "אריה, תודה".
מהיועמ"ש  ראיונות  של  בצבת  נלפת  כשהוא 
נחת  של  אחד  רגע  לנתניהו  נמצא  למפכ"ל,  ועד 
עם הכרזתו הפומבית של דרעי במסיבת עיתונאים 
תנאי  ללא  הממשלה  בראש  לתמוך  כוונתו  על 
ובכל סיטואציה. נתניהו הוא המומחה מספר אחת 
הזאת  הבחירות  ובמערכת  הימין,  קץ  בחישובי 
הליכוד  רק את מספר המנדטים של  לא  סופר  הוא 
בסקרים אלא גם את מספר המנדטים של המפלגות 
בממשלה  יישבו  לא  כי  הכריזו  טרם  שראשיהן 

שהוגש כתב אישום נגד העומד בראשה.

משטרה  המלצת  ישנה  בעניינו  שגם  דרעי,  על 
תלויה ועומדת, ניתן לומר את מאמר חז"ל 'המתפלל 
על חבירו נענה תחילה', אך ההתייצבות הפומבית 
שלו לימין נתניהו, לא בגמגום ולא במשתמע הייתה 
עייפה.  לנפש  קרים  כמים  ראש-הממשלה  מבחינת 
אך  הפומביות  בהופעותיו  עוצמה  משדר  נתניהו 
מה  מפני  בעיקר  הפראנויה  ניכרת  חדרים  בחדרי 
לממשלה  הטבעיים  שותפיו  לו  לעולל  שעשויים 
אלא  וגנץ  יעלון  בלפיד,  רק  מדובר  לא  הבאה. 
הוא  הליכוד  בכירי  את  הלאומי.  למחנה  בחברים 
ומקפיד  הקרובים  הפריימריז  לקראת  היטב  מיפה 
לשוחח אך ורק עם אלה שנשבעו לשמור לו אמונים.
עם שני ראשי מפלגות מהמחנה הלאומי הוא נמנע 
מלהחליף מילים, ומעדיף לנהל מולם קרב סכינים. 
הבחירות  במערכת  להילחם  ידע  תמיד  ליברמן 
וגם בנט שהצטרף לשירה בציבור  אין מחר  כאילו 
רק  הבין  האחרונות,  בבחירות  נתניהו  לצד  בכיכר 
גם  כוון  הוא",  או  אנחנו  "זה  שהקמפיין  בדיעבד 
הימין.  ממחנה  המפלגות  ראשי  יתר  וכלפי  כלפיו 
נתניהו רואה בכולם אויבים ומה שהיה נכון בפעם 
הנוכחית,  בתקופה  שבעתיים  רלוונטי  הקודמת 
כשמספר המנדטים שיקבל נתניהו – ייזקף לזכותו 
מנקודת מבטו, כתמיכה משפטית ולא רק פוליטית.

אין מה להתרגש יתר על המידה מהבעת התודה 
שבשתי  בשעתו  העריכו  בש"ס  לדרעי.  נתניהו  של 

היממות שקדמו לבחירות האחרונות, נתניהו שתה 
להם מנדט או שניים בקשית. הם מזהים גם כיום את 
והרחוב  הלאומי  המחנה  של  המוחלטת  ההזדהות 
ראש-הממשלה.  שמשדר  הנרדפות  עם  החרדי 
להצביע  שקורא  אחד,  במחיר  שניים  של  הקמפיין 
כראש-ממשלה, בתעתיק  ביבי  את  גם  ולקבל  ש"ס 
נועד  ו-99',   '96 של  הפתקים  שני  לקמפיין  זהה 
שאפשר  נתניהו,  אוהדי  את  ולשכנע  נזקים  למזער 
את  למעטפה  להכניס  בלי  גם  נתניהו  להצביע 

האותיות מחל.
ש"ס יצאה השבוע לדרך בשעה שיהדות התורה, 
בין  הבכורה  על  ובקרב  ברוטציותיה  מתבוססת 
המפלגה  את  למצוא  שציפה  מי  לבעלזא.  ויז'ניץ 
מתמקדת אך ורק בציבור החרדי ומזניחה את הקהל 
בקהל  ממוקדים  קמפיינים  לגלות  יופתע  המסורתי 
העולם,  כל  בוחרי  והאתיופי.  הצרפתי  המסורתי, 

התאחדו.
עומק  סקרי  בסיס  על  הושק  אומנם  הקמפיין 
שנערכו אך אין ספק שמדובר בהימור על לפחות חצי 
הבחירות. בשביל  מערכת  התקציבית של  מהקופה 
הציבור החרדי שהתרגל במשך שנים לקבל מש"ס 
לחברי-כנסת  שהפכו  מסורתיים  בוחרים  של  גשם 
חרדים, נותר רק לקוות שהמסר 'יוצאת ברגל ימין' 
– אכן יגשים את עצמו ויכניס כמה שיותר מנדטים 
חרדים לכנסת. בינתיים, ש"ס יכולה להיאחז במסר 
המרגיע שהגיע באותה שיחה מלשכת רה"מ ולפיו 
הבוחרים  בציבור  יתמקד  לא  הליכוד  של  הקמפיין 
תאריך  הזאת  ההבטחה  אם  ספק  ש"ס.  של  החרדי 
ימים לנוכח ההתמקדות המפתיעה של ש"ס בציבור 

המסורתי.
עוד  נתניהו  אחד",  במחיר  ה"שניים  תשלום  את 
כדרכו,  הבחירות  עונת  סוף  במחירי  להגיש  עלול 
הדרך  בהמשך  יזהה  הליכוד  אם  לש"ס.  ישירות 
שהקמפיין הנגדי של ש"ס, מצליח להחזיר הביתה 
על  יסתער  עוד  נתניהו   – מסורתי  מנדט  חצי  ולו 
המגרש החרדי, כמו שרון על מגש קוגעל בבני ברק 

בשנות התשעים. 

חרב גדעון
של  עלובה  תוצאה  עם   ,2006 בחירות  במוצאי 
ביתנו  מישראל  יותר  אחד   - מנדטים  עשר  שנים 
בנימין  - הסתגר  קולות   116 חודם של  על  שהושג 

בנימין ולא בני

על דרעי ניתן 
לומר את מאמר 
חז"ל 'המתפלל על 
חבירו נענה תחילה'. 
ההתייצבות הפומבית 
שלו לימין נתניהו, 
לא בגמגום ולא 
במשתמע, הייתה 
מבחינת רה"מ כמים 
קרים לנפש עייפה

מבחן 
החמישייה. 
גדעון סער

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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נתניהו באחד מהמלונות הירושלמיים כדי להתבודד 
עם מחשבותיו ולתכנן את צעדיו. נתניהו נותר בגפו. 
הנגבי,  כצחי  נאמנים  כולל  לשעבר,  הליכוד  בכירי 
משארית  חלק  לקדימה.  הקווים  את  וחצו  ערקו 
שלום,  סילבן  בראשות  בליכוד,  שנותרה  הפליטה 

החלה לתכנן את צעדי ההפיכה.
היחיד ששמר אמונים, חרף קרבתו לאריק שרון, 
יום  באותו  שמצא  סער  גדעון  העולה  הכוכב  היה 
נתניהו, בחדרון הכושר של המלון, על מסלול  את 
ממתיחות  כתוצאה  זיעה,  אגלי  נוטף   – הריצה 
רגליים ולא ממתיחות בבית החזה. גם שנים רבות 
סער  גדעון  של  בזיכרונו  הרגע  נחרת   – אחרי 
כמחזה מעורר השראה. במקום להתקרבן ולהצטנף 
נמרץ מתמיד, מחשב  ביבי  את  הוא מצא  בכורסה, 
לראשות  השלבים  סולם  את  מחדש  לבנות  איך 
הממשלה. "על כל גרם שאני אשיל, אקבל עוד אחוז 
מהמסילה  ירד  נתניהו,  לו  אמר  בסקרים",  תמיכה 
הברית  בן  עם  ביחד  המסלול,  את  לתכנן  והחל 

ששמר אמונים גם ברגעים קשים.
התיאור הזה נשמע כמו סיפור מעולם אחר לנוכח 
בליכוד,  הפנימיים  בפריימריז  שמתנהלת  המערכה 
ערב ההכרעה על זהות הרשימה ביום שלישי הבא. 
זהו לא קרב של "דווקא נתניהו", כסיסמת הבחירות 
המוצלחת של הליכוד אלא מאבק של "דווקא לא" 
הקשות  מהתקופות  הברית  בן  סער.  גדעון  נגד   –
טובות.  היותר  בתקופות  דווקא  מר,  לאויב  שהפך 

והוא בכלל לא ידע שהוא כזה.
שעלול  מי  כל  עבודה.  לשיטת  זאת  הפך  ביבי 
על  עתידי  לאיום  בפראנויה,  או  בפוטנציה  להפוך, 
מעמדו – נגדע באיבו. לזכותו של סער ייאמר שהוא 
נתניהו.  לו  שהועיד  במסלול  לצעוד  שסירב  היחיד 
למשה  או  גוו  ואת  זנבו  את  שקיפל  לארדן  בניגוד 
יעלון שקיפל ציוד ועזב את המפלגה – הרי שסער 

סירב להצטופף בצלו של נתניהו, אך באותה נשימה 
בגבו  סכין  לתקוע  וסירב  למפלגה  אמונים  שמר 
המשיך  סער  המודאג  האזרח  בראשה.  העומד  של 
ממערכות  בכמה  כיכב  ואף  בסניפים  להסתובב 
המועמדים.  לעזרת  בא  שם  המקומיות,  הבחירות 
הרלוונטיות שלו בסקרי דעת הקהל למרות שנעלם 
מהרדאר, כמו חמקן בשמי סוריה, מלמדת שיכולתו 
לא  הממשלה,  לראשות  עתידי  כמועמד  הקרבית 

נפגעה.
מהכנסת,  גלותו  בשנות  סער  עם  שישב  מי 
יכול להעיד על כך אישית, הופתע  והחתום מעלה 
לשמוע מהאיש מילים רבות לשבחו ולא לגנותו של 
המוצקות שהביע  לעמדות  בניגוד  ראש הממשלה. 
ביקורת  מתח  אז  איתן,  צוק  בתקופת  סער  גדעון 
שר  של  פיקודם  תחת  צה"ל  התנהלות  על  קשה 
שבקדנציה  הרי  גנץ,  והרמטכ"ל  יעלון  הביטחון 
הערכה  הביע  הוא  טובות.  מילים  לסער  היו  הזאת 
בתקופת  הלאומיים  הצרכים  על  העיקשת  לעמידה 
אובמה, לקרב ההרואי שניהל נתניהו נגד כל העולם 
ואשתו )של העולם( בסוגיה האיראנית ולהתנהלות 

הנחושה והרגישה בזירה הסורית.
כלפי  לזהות  ניתן  הליכוד,  מבכירי  רבים  אצל 
מלטפים,  בראיונות   – בפה  אחד  של  שיח  נתניהו 
ואחד בלב – בשיחות אישיות מלאות ביקורת. אצל 
סער לעומת זאת, ההיפך הוא הנכון. את הביקורת 
הנוקבת שהייתה לו על נתניהו הוא השמיע בפומבי, 
להשתמש  או  מקורבים  מאחורי  להתחבא  בלי 
כמי  במרומז  אותו  תקף  כשנתניהו  במדליפים. 
את  להרכיב  ממנו  למנוע  היוזמה  מאחורי  שעומד 
ובעוצמה.  בפומבי  הגיב  סער  הבאה,  הממשלה 
אמר את שלו, ולא יסף. ההתנהלות הזאת, הזכירה 
ריבלין  רובי  הליכוד  מועמד  לימין  התייצבותו  את 
של  וחמתו  אפו  על  המדינה,  לנשיאות  במרוץ 

להודות  חייבים  אגב,  הזה  בעניין  הממשלה.  ראש 
שנתניהו הוא הראשון שזיהה כי בתפקידו הנוכחי, 

ריבלין ישכח מאין בא.
החליפו  לא  וסער  נתניהו  ביניהם,  התקרית  מאז 

גדעון  אם  קריצה.  או  מילה, מבט 
הבא  בשבוע  להיכנס  יצליח  סער 
בליכוד,  המובילה  לחמישייה 
תהיה זו אמירה ישירה של מצביעי 
הליכוד לראש הממשלה. ההצבעה 
הזאת תבהיר כי תמיכתם בנתניהו 
אינה אוטומטית והיא אינה כוללת 
וכל  תקלה  כל  חבילה  בעסקת 
קטטה שמוכתבת מהבית בבלפור 
האירוניה,  למרבה  ומקיסריה. 
בפריימריז  סער  של  הצלחה 
עשויה לשרת את נתניהו במאבקו 
שהליכודניקים  ולהוכיח  הציבורי 
המשפטי,  במאבקו  בו  שתומכים 
לא נוהים אחריו כאותה עז עיוורת 
מרן  שהדביק  התלמודי  במשל 
 – לנתניהו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
תמיכתם  את  לברור  יודעים  אלא 

ולהפעיל שיקול דעת.
את  ירכיב  שנתניהו  בהנחה 

הרי  הראשונה,  בשנתה  לפחות  הבאה,  הממשלה 
גם   – ברית  לבן  מדומה  אויב  להפוך  בידיו  שיהיה 
החרדים  הבא.  בשבוע  התוצאות  שיוכרזו  לאחר 
שיכולים לחוש בעלי ברית קרובים של שני האישים, 
הצדדים,  לשני  בהצלחה  לאחל  בהחלט  יכולים 

ובמקרה הזה ברצינות ולא בציניות.

בנימין ולא בני

זהו לא קרב של 
"דווקא נתניהו" אלא 

מאבק של "דווקא 
לא" – נגד סער. בן 
הברית מהתקופות 

הקשות שהפך לאויב 
מר, דווקא בתקופות 

היותר טובות. והוא 
בכלל לא ידע שהוא 

כזה

 הסכם אי לוחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן 
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השבוע הפוליטי החולף היה מלא בהתרחשויות • החל מהאיום המשפטי המרחף מעל ראשו של ראש הממשלה, עובר בהשקת הקמפיינים של המפלגות 
השונות וכלה בהכנות לפריימריז • סיקור נרחב

מתחמם: נתניהו נגד הפרקליטות, בני גנץ שובר שתיקה

אלי רובין

האירוע המשמעותי שאירע בשבוע החולף התרחש דווקא בשעת 
סגירת הגיליון עם השקת קמפיין מפלגת 'חוסן לישראל' בראשות 
הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, שלמוצא פיו חיכה הציבור הישראלי 

זמן רב.
לקול תרועת האמונים, שגדשו את 'גני התערוכה' בתל אביב, נכנס 
באולם  האווירה  חימום  על  שואגים.  הפעילים  כשברקע  גנץ  בני 
את  שהלהיב  ביטון  מיכאל  לשעבר  ירוחם  עיריית  ראש  הופקד 

הקהל וקידם את יו"ר המפלגה לקראת נאום הבכורה.
"באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי אין דבר יקר לי בעולם 
יותר ממדינת ישראל", פתח בני גנץ את נאומו לקול תרועת הקהל. 
"אני אוהב את ישראל, גאה בה ומחויב לה. בשבילי ישראל באמת 

לפני הכל".
כי "המאבק  גנץ באומרו,  רב המשיך  הנאום שהוכן בדקדוק  את 
דתיים  בין  ההתגוששות  אותנו,  קורע  לימין  השמאל  בין 
יהודים מאיים  יהודים ללא  בין  לחילוניים מפצלת אותנו, המתח 
והזירה  מכוערת  הפוליטיקה  מתפוררת,  ההדדית  הערבות  עלינו. 
מנהיגות  על  כיום  מביט  אני  כלות  בעיניים  מורעלת.  הציבורית 
שעסוקה בעצמה, לא בכם ולא בנו. לאחרונה יותר ויותר אנשים 
מימין ומשמאל, וגם אני בהם, חשים מבוכה עמוקה לנוכח האופן 

שבו ההנהגה שלנו מתנהלת".
בראשותו  שהממשלה  השונים  הנושאים  את  גנץ  מנה  בהמשך 
העמוק,  הדיור  משבר  שתגמר,  המחיה  ייוקר  חגיגת  כמו  תפעל, 
מערכת הבריאות שקרסה עקב מדיניות שגויה ועוד, כשהדגיש, כי 
"עצם המחשבה שיכול לכהן בישראל ראש ממשלה שהוגש נגדו 
כתב אישום – מגוחכת בעיניי. לא יקום ולא יהיה. ברוח זו אסדיר 
את היחסים שהתערערו בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת 

והרשות השופטת".
הדרוזים.  ועם  הערבים  עם  החרדים,  עם  השותפות  את  "אעמיק 
כולנו ראויים למנהיגות שחושבת עלינו מהרגע שבו היא מתעוררת. 
כולנו זקוקים לממשלה אשר פותרת את הבעיות האמתיות שלנו 
ישראל,  ממשלת  "לראש  והודה  גנץ  אמר  בעצמה",  עסוקה  ולא 

בנימין נתניהו, על שירותו במשך עשר שנים".
בשלהי דבריו הוסיף גנץ להצהיר דברים שפחות נחמדות לאוזניים 
בכך  זאת  שסייג  תוך  בשבת,  ציבורית  תחבורה  כמו  הדתיות, 
יקפיד  אך  בכך,  שיבחרו  ביישובים  ציבורית  תחבורה  שיאפשר 

לשמור על אופיו המקודש של היום הזה.
יעלון  בוגי  הביטחון לשעבר  את שר  גנץ  בני  זימן  דבריו,  בסיום 
שמפלגתו התמזגה לתוך 'חוסן לישראל'. "בני, אנחנו כאן ביחד – 
כדי לנצח", אמר יעלון, "אנחנו כאן יחד – כי טובת המדינה, ורק 

היא – לנגד עינינו. אנחנו שותפים."
נציין, כי עוד קודם השקת הקמפיין, כשהדיווחים על חיבור סופי 
לגבור,  יעלון החלו  ובוגי  גנץ  בני  בדימוס,  בין שני הרמטכ"לים 
'חוסן  כנגד  ופומביות  מרומזות  בהתקפות  יצאו  המפלגות  בכירי 

לישראל'.
הממשלה  ישיבת  בפתח  אמרה  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
בפעם  מתאחדים,  וגנץ  שבוגי  "פורסם  כי  השבוע,  בראשית 
נגמר עם 30 מנהרות טרור בדרום".  זה  הקודמת שהם היו ביחד 
יממה קודם במוצ"ש, אמר עמיתה ושותפה להנהגת 'הימין החדש', 
שר החינוך נפתלי, כי "השאלה היא מי יהיה בקבינט לצד נתניהו, 
גנץ או בנט. גנץ שלעצמו הוא איש טוב, אבל תפיסת התיקו שלו 
מסוכנת לישראל". ב'חוסן לישראל' מיהרו להגיב ואמרו, כי "מי 

שנכנע ומעביר מזוודות כסף לחמאס-עדיף שישתוק".
בשל  להתקפה  עלה  כחלון  משה  כולנו  ויו"ר  האוצר  שר  גם 
הרבה  לי  "יש  בטוויטר:  וכתב  לישראל'  'חוסן  ממפלגת  החשש 
כבוד לגנרלים, אבל לגנרלים צריך להצדיע, לא להצביע. לגנרלים 

מצדיעים. לכולנו מצביעים".
יו"ר כולנו אומנם חרז ציוץ יפה, אך כנראה שכח מהר מדיי כי גם 
נוצץ עם הקמת מפלגתו החדשה בבחירות  ב'גנרל'  הוא הצטייד 
את  מפלגתו  ברשימת  השני  במקום  לשבץ  מיהר  כחלון   .2015
ה'כמעט רמטכ"ל' יואב גלנט, אך זה כבר הספיק לערוק לליכוד 
לקראת הבחירות הקרובות. אולי זה מה שגרם לכחלון להצדיע אך 

לא להצביע?

122 הדלפות לתקשורת
פרקליטיו,  באמצעות  הממשלה,  ראש  פנה  שעבר  רביעי  ביום 
שיעצור  בדרישה  מנדלביט,  אביחי  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
ערב  מדי  המשודרות   - נגדו  והמגמתיות  החוקיות  ההדלפות  את 
כי "ההדלפות איבדו  באמצעי התקשורת. במכתב שנשלח נטען, 
כל רסן. מהדורות החדשות נפתחות ב'גילויים חדשים ומרעישים' 
חלקיים,  חקירה  חומרי  מגמתיות של  ובהדלפות  החקירות  מתוך 
מסולפים, מעוותים ומוטים, במטרה ליצור דעת קהל שלילית על 
רקע הבחירות הקרובות ועל מנת להפעיל לחץ לא ראוי על היועץ 

המשפטי לממשלה, היושב על המדוכה לגבי תיקים אלה ממש".
לדבריהם, "הדלפות נעשו מתוך מטרה ברורה להזיק ולפגוע בראש 

הממשלה, במטרה ליצור דעת קהל שלילית כנגדו, על מנת להשפיע 
שלא כדין על החלטות שעומדות להתקבל ובמטרה להשפיע על 
תוצאות הבחירות, באופן שיש לראות בכך משום ניסיון להשפיע 
על ההליך המשפטי ולהטות הליך בחירות דמוקרטי, כל זאת על 

ידי גורמים בעלי עניין מתוך רשויות האכיפה".
נתניהו למנדלבליט תיעוד של 122  ביום ראשון הגישו פרקליטי 
ראש  חקירות  במהלך  התקשורת  באמצעי  שפורסמו  מההדלפות 
נתניהו  של  לטובתו  שיחקו  אלו  הדלפות  מתוך  כמה  הממשלה. 
יהיה  מעניין  סביבתו?  ידי  על  שהודלפו  כאלו  יש  בכללם  והאם 

לבדוק.

פריימריז מפלגתיים
לגלעד  להעניק  החליט שלא  נתניהו  בנימין  הליכוד  שיו"ר  אחרי 
שרון קיצור פז"ם )פרק זמן מינימלי( ובכך לאפשר לו להתמודד 
על משבת נציג מחוז הנגב בליכוד, ביום חמישי האחרון בית הדין 

של המפלגה אישרר החלטה זו ודחה את עתירתו של שרון.
בהחלטה שניתנה התייחס חבר בית הדין של הליכוד, עו״ד יצחק 
בם, לטענות גלעד שרון ולפיהם ראש הממשלה קיבל את החלטה 
לגביו בעקבות מניעים אישיים שלו המעורבים ביחסיו העכורים 
עם אביו - יו"ר הליכוד וראש הממשלה לשעבר אריק שרון ז"ל - 
ואמר, כי "גם לו היה היו"ר אומר כי מי שהיה שותף פורום החווה 
או  הנחה  שום  יקבל  לא  ולישראל,  לחברה  אדירים  נזקים  שגרם 
קיצור תקופת ההכשרה הליכוד, לא הייתי אומר כי ההחלטה אינה 

סבירה".
לצור  לשוב  מתכוון  שרון  גלעד  כי  פורסם  כחודש  לפני  כזכור, 
מחצבתו של אביו – מפלגת הליכוד שאביו עמד בראשותה ואף 
על  במפלגה  ולהתמודד   – הממשלה  כראש  תחילה  דרכה  כיהן 
משבצת נציג מחוז הנגב, אך נתקל בהתנגדות של נתניהו שסירב 
להעניק לו קיצור הכשרת חבר מפלגה חדש לאחר שהיה חסר לו 

מאה ימים בשביל להשלים תקופת הכשרה של שלוש שנים.
בליכוד טענו, כי "ראש הממשלה סיכם בעבר עם יו"ר המזכירות, 
ישראל כץ, שבמשבצת המחוזות לא יינתנו קיצורי פז"ם, על מנת 
לאפשר לפעילי התנועה, שחברים בה שנים ארוכות, סיכוי הוגן 

יותר להתמודדות".
פוליטיים  שיקולים  לשקול  מוסמך  "היו"ר  כי  נאמר  בהחלטה 
שותף  בהיותו  המועמד  של  והציבורי  הפוליטי  עברו  וציבוריים. 
צעיר לתכנון ולעיצוב של אחד האסונות הקשים שנחתו על ישראל 
במאה ה-21 היו שיקולים לגיטימיים שהיו"ר מוסמך לשקול בבואו 

לקבל החלטה אם להסכים לבקשתו לקיצור תקופת ההכשרה".
בקשה  להגיש  לשרון  הציע  הדין  בית  שנדחתה,  העתירה  למרות 
להתמודד ברשימה הארצית בדומה לשאר המועמדים. שרון פנה 
לו  הורו  שם  אך  זה,  קיצור  לו  יעניקו  שאלו  מנת  על  הדין  לבית 

לפנות למזכירות המפלגה, הסמכות הרלוונטית למתן קיצור זה.
כעת נותר לשרון פחות משבוע ימים על מנת לנסות ולקבל קיצור 
פז"מ זה, עד ליום שלישי הקרוב בו  יתקיימו הפריימריז בליכוד 
מועמדים   73 מתוכם   - מועמדים  מ-154  פחות  לא  בו  ויתמודדו 
לרשימה הארצית ו-81 מועמדים שהתמודדו במשבצות מחוזות - 

ובסופן יוכרע הרכב הרשימה לכנסת ה-21.

הרב אמסלם מצטרף לפייגלין
'זהות', בראשות חבר הכנסת לשעבר מטעם  אמש ערכה מפלגת 
אלו  כאשר  מסוגם,  ראשונים  פריימריז  פייגלין,  משה  'הליכוד' 
בפריימריז  המפלגה.  לחברי  רק  ולא  הציבור  לכלל  פתוחים  היו 
התמודדו 15 מתמודדים שעברו את השלב הראשון שיתקיים לפני 
ניתנו  שנרשם  מצביע  לכל  כאשר  תשע"ז,  באלול   – וחצי  כשנה 

שש נקודות אותם יכל לתת למועמד אחד, או לחלקם בין מספר 
מתמודדים.

אביב  בתל  התערוכה  בגני  כנס  המפלגה  תקיים  )רביעי(  היום 
הפתוחים,  הפריימריז  נבחרי  ויוצגו  הבחירות  קמפיין  יושק  ובו 
ה-21.  לכנסת  הבחירות  לקראת  המפלגה  רשימת  את  שירכיבו 
הכנסת  וחבר  שלם'  'עם  מפלגת  יו"ר  הצטרף  השבוע  כי  נציין, 
באחד  וישוריין  למפלגה  אמסלם  חיים  הרב  ש"ס  מטעם  לשעבר 

המקומות הראשונים ברשימה לכנסת.

פריימריז בחד"ש

ביום שישי תקיים מפלגת חד”ש בשפרעם פריימריז בהם יבחרו 
שנבחרים  חד"ש,  מועצת  צירי   940 לכנסת.  מועמדיה  ששת 
בסניפים פעילים בכל רחבי הארץ, יצביעו ויקבעו מה יהיה הרכב 
עודה,  איימן  מתמודדים  הראשון  המקום  על  כאשר  הרשימה, 
ג'עפר פרח ושוקרי עואודה. על המקום השני מתמודדים עאידה 
תומא סלימאן וג’עפר פרח, על המקום השלישי מתמודדים נועה 
ורג’א  פרח  ג’עפר  כסיף,  עופר  דוידי,  אפריים  רענן,  יעלה  לוי, 

זעאתרה הזכור לכולנו מסערת מינויו לסגן בעיריית חיפה.

גל הירש מבטיח חרדי ברשימה

'מגן'  מפלגת  את  הירש  גל  במילואים  אלוף  תת  השיק  שני  ביום 
אירוע  את  העין.  בראש  תימן  יהדות  מורשת  בבית  בראשותו 
פיקד  שהוא  כאלו  של  מקדימים  בנאומים  פתח  הוא  ההשקה 
עליהם בעבר ודיברו על התאמתו להנהגה ואף הושמעו הקלטות 

של נתניהו ובנט משבחים אותו.
אתכם  לשרת  רציתי  "מאוד  ואמר:  נאומו  את  פתח  הירש  גל 
כמפכ"ל המשטרה, אני אשרת אתכם בדרך אחרת. במילים אלה 
סיימתי את דברי אל הציבור ביום סיכול המינוי למפכ"ל המשטרה 
במוצאי יום הכיפורים ב-2015. שלוש וחצי שנים אחרי הדברים 
ואיתי  כאן  הנני   – סוכל  למפכ"ל  שלי  כשהמינוי  אז,  שאמרתי 

חבורת מנהיגים מכל רחבי הארץ והעם".
אחרי הפתיחה המעניינת הציג יו"ר 'מגן' חלק מהחברים שירכיבו 
מנהיג  ברשימה  לנו  "יהיה  כי  הצהיר  ואף  לכנסת  הרשימה  את 
שלכם  הטלפוני  המוקד  תהיה  "מגן  כי  והוסיף  חרדי"  חברתי 
תדעו  ואתם  כמשמעו  פשוטו  תגן,  מגן  לשעון,  מסביב  בכנסת, 
שיש לכל משפחה בישראל יש שגרירות בכנסת". במהלך הנאום 
אף אמר הירש כי הוא שואף לכהן בממשלה הבאה בתפקיד השר 

לביטחון הפנים.

פרישה ראשונה ממפלגת ציפי לבני

גם יו"ר מפלגת התנועה, חברת הכנסת ציפי לבני, השיקה אמש את 
קמפיין מפלגתה שכותרתו תהיה "היחידה להגנת הדמוקרטיה". 
במהלך אירוע ההשקה היא תקפה את ראש הממשלה ואמרה, כי 
"קמפיין ההסתה של שנת 2015 נמשך ארבע שנים שבהן רה"מ 
הוא  לערבים  הישראלית.  החברה  של  החיסונית  במערכת  פוגע 
הוסיף את העיתונאים והפרקליטים, השופטים והיועמ"ש. חובתי 

לומר לציבור בישראל ולהדליק את נורות האזהרה שלו".
לא  סבטלובה,  קסניה  המפלגה,  מטעם  הכנסת  חברת  כך  בתוך 
להיות  מבלי  קיומו  על  שלמדה  לאחר  ההשקה  בכנס  השתתפה 
שקלה  קודם  עוד  זאת  עם  שיחד  שני,  ליום  עד  לתוכנו  שותפה 
את המשך דרכה במפלגה, בשל ההתעסקות של לבני לאורך כל 

השנים בנושאים מדיניים ביטחוניים בלבד.

כחלון באשקלון

היום )רביעי( מפלגת 'כולנו' תשיק את קמפיין הבחירות שלה, תחת 
הכותרת "כחלון, היחיד שאכפת לו". העיר בה יתקיים האירוע היא 
אשקלון, כסמליות על כך שהעיר גדלה במהלך הקדנציה האחרונה 

בעקבות פרויקט הדירות מחיר למשתכן שהובילו שרי המפלגה.

ואלה שמות

מפלגת 'עוצמה יהודית'  שוקלת לעתור לרשם המפלגות נגד שם 
מפלגת 'חוסן לישראל' של בני גנץ, בעקבות החשש כי השם 'חוסן 

לישראל' יטעה מצביעים פוטנציאלים של 'עוצמה לישראל'.
גם יו"ר יחד, חבר הכנסת לשעבר אלי ישי, הגיש לאחרונה לרשם 
המפלגות התנגדות לשם מפלגתו החדש של האלוף יום טוב סמיה 

הנקראת 'ביחד', בשל הדימוי הכל כך גדול בין שמות הרשימות.
רשימה נוספת שהגישה שם זהה למפלגה ותיקה יותר, היא תנועת 
מחאת הנכים שהכריזה על הקמת מפלגת 'כח להשפיע', בכוונה 
לרוץ כרשימה עצמאית במערכת הבחירות הקרובה. 'כח להשפיע' 
התמודדה לפני שני מערכות בחירות ב-2013 והייתה מפלגתו של 

הרב אמנון יצחק.
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הוא נשלף מספסלי הכולל, ברשותו רשימת נכסים נאה, יש לו קשרים הדוקים עם ראשי ישיבות והדבר האחרון שדמיין לעצמו הוא להיכנס 
לפוליטיקה • אז איך הפך רוני דהן, חתנו של אריה דרעי, לאיש החזק בש"ס ירושלים? • פרופיל

אברך, איש עסקים ו'החתן של': 
הכירו את האיש החזק בש"ס ירושלים

מאת: ישראל פריי

ירושלים  ש"ס  של  המרכזי  הבחירות  למטה  נכנס  דהן  כשרוני 
ההוצאות.  מסמכי  על  במהירות  רפרף  הוא  הדפוס,  בית  ברחוב 
בין הרשימות, הוא מצא הזמנה למדבקות רכב, בעלות של כ-50 
ניגש  הוא  הגיוני.  לא  לו  נראה  היה  בסכום  משהו  למדבקה.   ₪
למחשב, חיפש חברות דפוס, הרים טלפון ובפיו שאלה פשוטה: 
הוא  שקיבל  המפתיעות  התשובות  עם  רכב?  מדבקת  עולה  כמה 
מחיר  הצעת  לי  יש  חברים,  ואמר:  המטה  לראשי  בעדינות  ניגש 

נמוכה בשליש, אין סיבה לשלם יותר.
של  דמותו  את  שמתארת  קטנה  אפיזודה  הוא  המדבקות  סיפור 
החזק  לאיש  באחת  שהפך  ומי  ירושלים  בש"ס  העולה  הכוכב 
והדומיננטי בה שעל פיו יישק דבר. הוא יסודי, מעמיק, ובעיקר 
מעדיף נתונים על פני מילים. וכן, הוא סוחב על גבו ייחוס שעומד 
לזכותו או עומד בעוכריו, תלוי את מי שואלים: דהן הוא חתנו של 

יו"ר ש"ס אריה דרעי.
לבחירות האחרונות הגיעה ש"ס ירושלים כשהיא מוכה וחבוטה. 
והחלפת  נציגיה  בין  הרמוניה  חוסר  עם  צולעת,  קדנציה  אחרי 
ניבאו לה שחורות.  ארבעה מתוך חמשה חברי מועצה, הסקרים 
התוצאות, כפי שכבר ידוע, היכו את כל התחזיות. ש"ס שמרה על 
בריתה משה  בן  עם  בכירה,  קואליציונית  והפכה לשותפה  כוחה 

ליאון.
מי שבשקט בשקט תפס פיקוד על מטה הבחירות והפך בחודשיים 
האחרונים למנהל הסיעה בפועל בכיכר ספרא, הוא רוני דהן. צעיר 
מאור  שבורח  ואדם  המחלצות  במיטב  לבוש  קומה,  וגבה  שקט 

הזרקורים.
35, הוא ירושלמי מבטן  אהרון דוד דהן )המוכר בשמו רוני(, בן 
ומלידה. אביו הוא הרב מיימון דהן, ר"מ בישיבת 'יקירי ירושלים' 
ומי שבצעירותו היה מקבוצת תלמידים שפרשה מישיבת 'חברון', 
הלכה בעקבות הגרב"מ אזרחי והייתה לגרעין המייסד של 'עטרת 

ישראל'.
בנערותו למד דהן בישיבת 'זרע יצחק' בהר נוף וכשעלה לישיבה 
גדולה הצפין לחיפה לישיבת 'נחלת הלויים'. הוא נחשב לבחור 
ישיבה מצוין, ועד לאחרונה  שמר על שיעור שבועי טלפוני קבוע 

עם משגיח הישיבה הגאון רבי אורי וייסבלום.
בהגיעו לפרקו, נישא רוני לאסנת, בתו השלישית של אריה דרעי. 
לאחר חתונתו קבע את מקומו בבית המדרש והיה לאברך כולל, 
חייו  על  רבות  שהשפיע  מי  יוסף.  הגר"ד  של  בכולל  היתר  בין 
הקרוב  תלמידו  היה  שרוני  זצ"ל,  שפירא  משה  רבי  הגאון  היה 
משך עשור שנים. לצד לימודיו התחיל לשלוח את ידו בעסקים. 
אברכים  הרבה  כמו  העליזים.  הנדל"ן  שוק  תסיסת  ימי  אלה  היו 
בתקופה ההיא, החל הוא לרכוש דירות, בעיקר בעזרת משכנתאות 
שניתנו אז ביד נדיבה. הוא רכש דירות, חילק, השביח, מכר וגלגל, 

עד שהגיע למצבת נכסים נאה.

הצעירה  דהן-דרעי  משפחת  את  פקדה  תשס"ט,  טבת  ח'  ביום 
מכלוף,  אריה  הסב,  שם  על  שנקרא  התינוק,  בנם  קשה.  טרגדיה 
מצא את מותו בפעוטון בשכונת הר נוף והוא בן חצי שנה בלבד. 
אריה  של  מותו  שנולדו,  הבאים  והילדים  שחלף  הזמן  למרות 
מכלוף עדיין נותר פצע פעור במשפחה. כשיו"ר ש"ס אריה דרעי 
מונה בגאווה את שורת יוצאי חלציו, הוא מקפיד להזכיר שם את 

נכדו שנקרא על שמו ושנקטף בטרם עת.
מסלול חייו של רוני לא הועיד לו כניסה לחיים הציבוריים. הוא 
והתרחק  עסקיו  פיתוח  לצד  בכולל  לימודיו  שגרת  על  הקפיד 
מפוליטיקה כמו מאש. הפעם הראשונה בה טבל את רגליו בזירה, 
היה בבחירות 2013, אז לקח חלק צנוע בפעילות להצלחת ש"ס 
כראש מטה שכונתי. הוא גילה חריצות, הביא תוצאה נאה, אך לא 

מעבר. הבחירות חלפו והוא שב במהרה לאלמוניותו.
להתארגן  החלה  ירושלים  כשש"ס  חודשים,  כארבעה  לפני 
הוא בבעיה. מלבד  כי  דרעי  אריה  יו"ר המפלגה  לבחירות, הבין 
שלא  רבים  גורמים  בחשו  בסיעה  הנציגים,  בין  הגיבוש  חוסר 
בהכרח ראו את טובתה. דרעי החליט לקחת את העניינים לידיים 
והודיע כי הוא יהיה ראש המטה בפועל. בהתחלה הפעילים היו 
סקפטיים אך כשדרעי החל לפקוד יום יום את המטה בגבעת שאול, 
כי  ולגלות מעורבות, הבינו הפעילים  בישיבות עבודה  להשתתף 

הפעם דרעי רציני בכוונותיו.
בשלב הזה, נזקק דרעי לאיש אמון במטה הבחירות. כזה שיהיה 
הכוח  ממבצרי  באחד  צד  שאינו  מישהו  רצוי  הארוכה,  זרועו 
ששלטו בסיעה. מי שנקרא לדגל היה חתנו, שנכנס למטה כמעט 

בעל כורחו, והפך לבר סמכא העליון.
ואגו  פוזה  עם  נכנס  לא  "רוני 
הוא  שאם  הבינו  שכולם  למרות 
חדש  הבית  בעל  יש   – בשטח 
פעיל  לעקוף", מתאר  שאי אפשר 
התרכז  "הוא  הבחירות.  במטה 
ניסה  בעיקר  אבל  הארגוני  בחלק 
בכל  סדר  לעשות  השקטה  בדרכו 
סעיף העלויות. התקציב של ש"ס 
ירושלים היה גדול ולא תמיד היה 
הוא  הכסף.  הולך  לאיפה  ברור 
לברר,  שאלות,  לשאול  התחיל 
סדר  והשכין  ולהשוות,  לבדוק 

בבלגן".
לטובה  מציינים  הבחירות  פעילי 
את הגישה הפרגמטית של דהן ואת 
מאור פניו. "בעבר היו מתייחסים 
אלינו כאל מובנים מאליהם, היחס 
רוני  אצל  סימפטי,  היה  תמיד  לא 
זה היה אחרת. כל אחד יכול היה 
להסביר  איתו,  לדבר  אליו,  לגשת 
את מה שנראה לו נכון, לא תמיד 
תמיד  אבל  והסכים  קיבל  הוא 
פעילי  מכבדת".  הרגשה  נתן  הוא 
של  לזכותו  גם  זוקפים  הבחירות 
על  המהיר  התשלום  את  דהן 
שבעבר  מה  בבחירות,  העבודה 

ארך חודשים ארוכים.
בזמן  חתנו.  את  שחרר  לא  ש"ס  ויו"ר  חלפה  הבחירות  מערכת 
הרכבת הקואליציה, ניטש קרב בין 'דגל' לבין ש"ס על השליטה 
בתיק החינוך. בשל הקרבה של דהן לחבר וועדת הרבנים של 'דגל' 
של  לסוג  הפכה  נוכחותו  יוסף,  לגר"ד  הקרבה  לצד  כהן,  הגר"ד 
פשרה ולמי שעשוי לגשר בין הצדדים. כך או אחרת, רוני דהן הפך 

באופן רשמי למנהל סיעת ש"ס ירושלים.
בחודשיים האחרונים, דהן הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף האנושי 
ראש  לשכות  בין  מתזז  הוא  ספרא.  בכיכר  השישית  הקומה  של 
העיר ונציגי ש"ס, עובר על ערימות מסמכים, לומד את החומרים 

ובעיקר מנסה לתמרן בין כל הגורמים העירוניים.
מטבע הדברים, לא כולם רואים בעין יפה את ההשתלבות המהירה 
של הצעיר האלגנטי בפוליטיקה המקומית. לא מעט אנשים לועגים 
למינוי המשפחתי ורואים בו סמל נפוטיזם. בשיחות סגורות ואחרי 
אינספור אזהרות, גם חלק מהגורמים הרשמיים בש"ס מביעים אי 
שביעות רצון מהמינוי. "אנחנו לא צריכים בייביסיטר, קיבלנו את 
עומד  שמישהו  נעים  לא  לתנועה,  נאמנים  היינו  הבוחרים,  אמון 

לך על הגב".
ביקשו  )כולם  לכתבה  המרואיינים  רוב  של  ההתרשמות  מאידך, 
או   – בלי קשר  מוצלח,  במינוי  כי מדובר  בעילום שם(  להישאר 
שמא למרות – הייחוס המשפחתי. "ש"ס ירושלים הייתה בתרדמת 
ארוכה", אומר מקור עירוני. "כשאברך ליטאי נכנס לעירייה הוא 
זאת  לעומת  מיידית,  בו  שמטפל  מי  יש  כתובת,  לו  שיש  מרגיש 
עזרה, לא  או בקשת  בירוקרטית  נכנס עם בעיה  כשאברך ספרדי 
תמיד הוא הרגיש שיש לו נציגות מאחוריו. וזה לא שלש"ס היו 
העבודה,  בחלוקת  בחיבור,  משהו  טובים,  מועצה  חברי  חסרים 

בתיאום – לא היה נכון. רוני מצליח לעשות את החיבור הזה".

בניגוד למה שהיה מצופה מזרוע הביצוע של יו"ר התנועה בכבודו 
גם  להשקיט  מצליחה  דהן  של  העבודה  ששיטת  נראה  ובעצמו, 
ונותן תחושת  לא מאיים  חינני,  נעים הליכות,  הוא  את מתנגדיו. 
שותפות. "זה לא שהוא בא ומצניח עליך הוראות, הוא בא בגישה 
של 'בוא נראה איך אנחנו יכולים יחד לייעל את העבודה'", דברי 

הגורם.
בבחירות  ש"ס  של  הצלחתה  בגלל  דווקא  פרדוקסלי,  באופן 
למורכבת  הופכת  הסיעה  של  העבודה  ליאון,  במשה  ותמיכתה 
וקשה. הציפיות ממנה גדלו, היכולת להשפיע על סדרי העדיפויות 
ההחלטות,  בהובלת  המרכזיות  על  והתחרות  משמעותית  גדלה 

מתעצמת.
להרבה  זקוקים  אלא  טוב,  ורצון  חריצות  מספיק  לא  כך,  לשם 
בהכנת  והבנה  בוועדות  התמצאות  בחומרים,  שליטה  מיומנות, 
תקציבים. בש"ס מקווים שההרכב החדש בניצוחו של דהן, יצליח 
לתת פייט ולתרגם את ההצלחה בקלפי ליכולת שליטה בעירייה 

ובשטח.
לא  בהקשרים  עלתה  דרעי  משפחת  בני  של  מעורבותם  כה,  עד 
עומד  דרעי  )מומו(  שלמה  עו"ד  ש"ס,  יו"ר  של  אחיו  נעימים. 
נדל"ן  עסקת  ביצע  האחים  צמד  לפיהן  וחשדות  חקירות  במרכז 
במחיר נמוך ע"מ לחמוק מתשלום מסים. אשתו יפה נחקרה אף 
בניהולה.  לעמותות  כספים  העברות  נבדקו  שם  במשטרה,  היא 
יהפוך  ונעים ההליכות,  האם החתן הצעיר, בעל החזות השקטה 
לגאווה משפחתית? האם הוא יצליח לטפח קריירה פוליטית משל 
עצמו ולהוכיח כי הוא ראוי לתפקיד בלי קשר לייחוס המשפחתי? 

ימים יגידו.
דהן עם נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן

דהן )מימין( עם הגר"ד יוסף וראש העיר ליאון
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בשבוע הבא תיערך מגבית ענק להצלת ממלכת התורה 'עטרת שלמה' • נדיבים מחו"ל הבטיחו להכפיל את התרומות • נשיא הישיבה, מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, בהתבטאות חסרת תקדים: "כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מאד לכל בקשותיהם באופן מופלא" • סיקור מיוחד

35 מיליון ₪ ב-35 שעות: מגבית ענק להצלת עולם התורה

משה אברהמי

לרשות  עומדים  בלבד  שעות   35 היה:  לא  עוד  כזה 
ראשי, מנהלי, אברכי ותלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' 
מיליון   35 האסטרונומי:  הסכום  את  להשיג  בכדי 
מחוץ  נדיבים  ידי  על  נתרם  כבר  מהסכום  חצי   .₪
שהנהלת  בכך  שלהם  התרומה  את  שהתנו  לארץ, 
הישיבה תגייס סכום דומה ממקורות עצמאיים. לאחר 
של  דרכה  את  המנחים  התורה  גדולי  עם  התייעצות 
הישיבה על כל צעד ושעל, הוחלט לפתוח במערכה 
אדירה על מנת לגייס את עם ישראל כולו להשתתף 

ועמלי תורה שלומדים מתוך  במצווה הגדולה של החזקת תורה 
הדחק.

נועדה  א',  אדר  ר"ח  ורביעי  שלישי  בימי  שתיערך  ההתרמה 
כנפיה  שתחת  התורנית  האימפריה  את  המלך  דרך  על  להעלות 
חוסים למעלה מ-6,000 עמלי תורה מכיתות ה'חדר' דרך הישיבות 
קטנות והישיבה גדולה וכלה בכוללים הפזורים בכל רחבי הארץ 
שבהנהלת הישיבה מבטיחים שהכסף ישמש לרווחת האברכים, 
הן לכיסוי חובות העבר המהווה אבן ריחיים על ציבור בני התורה 

והן לרווחתם בעתיד.
מעמד הפתיחה של המגבית נערך במעונו של נשיא הישיבה מרן 
ראשי  הישיבה,  ראשי  הגיעו  לשם  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
הכוללים ונדיבי עם שלקחו על עצמם סכומים משמעותיים למען 

המטרה.
בפתח  הציג  סורוצקין,  בער  שלום  רבי  הגאון  הישיבה,  ראש 
כדברי  אשר  זו,  לעת  המגבית  שבקיום  הדחיפות  את  המעמד 
ותיאר  הרחיב  הוא  ממש.  התורה  עולם  הצלת  משום  בה  מרןיש 
את התנהלותה של "עטרת שלמה", אותה נושא מרןעל כפיו ממש 
וכל  שלו,  ישיבתו  את  בה  ורואה  מופלא,  באופן  אליה  ומתמסר 
הדבר יביאון אליו, ועל פיו ישק כל דבר. ראשי הישיבה, הגאונים 
רבי חיים פינשטיין ורבי חיים מרדכי אוזבנד, נשאו אף הם דברים.

לאחר מכן הוקרא מכתבו ההיסטורי של מרן שר התורה בו הוא 

כותב בכתב ידו: "בדבר המגבית להצלת ישיבות ומוסדות עטרת 
התורה  בעולם  הגדולים  מהמוסדות  שהוא  ידוע  הנה  שלמה, 
בעזה"י  המגבית  ובהצלחת  התורה,  עולם  הצלת  הוא  והצלתם 
יתפרנסו כמה עשרות אלפים בני תורה". במכתבו, קובע מרן כי 
השתתפות במגבית הרי היא בגדר "מצוה עצומה ונדירה והזדמנות 
שאין כל יום מתרחיש מצוה כדין". רטט עבר בקהל עת הוקראה 
ברכתו הנדירה של מרן , כי"כל המשתתפים יזכו בס"ד לישועות 
גדולות מאוד לכל בקשותיהם באופן מופלא, נחת דקדושה שיהיו 
הוא  מסיים  אותה  בפרנסה",  והצלחה  השם  ועובדי  ת"ח  בניו 

בביטוי "כי בנפשי הדבר".
לקראת סיום המעמד, הורה מרן לקרוא פרק תהלים, פסוק בפסוק 
המעמד,  לבאי  מברכתו  מעניק  הוא  כאשר  המגבית,  להצלחת 
משם  פעמיו  את  שם  אשר  סורוצקין,  הגרש"ב  הישיבה  ולראש 
את  לתאם  בכדי  טס  לשם  לחו"ל,  לטיסה  בדרכו  התעופה  לנמל 
הצלחת המגבית מול ועד ידידי הישיבה בארה"ב, אשר העמידו 
את מחצית הסכום, ככל שתגוייס המחצית הראשונה ע"י הישיבה.

ישראל,  גדולי  של  לבתיהם  הישיבה  ראשי  יצאו  המעמד,  בתום 
מרן הגרי"ג אדלשטיין, מרן הגר"ד לנדו, מרן הגרמ"ה הירש ומרן 
הגרב"ד פוברסקי שקיבלו את פניהם בהתלהבות, חתמו אף הם 
על המכתב הנדיר וההיסטורי של מרן שר התורה - והוסיפו דברים 
בכל  להתגייס  ואחד  אחד  כל  על  שמוטלת  הקדושה  החובה  על 

כוחו למען הצלחת המערכה שגופי תורה רבים תלויים בה.

נרשמת  שלמה",  "עטרת  בישיבת  במקביל, 
התעוררות רבה בקרב בני התורה, אברכי הכוללים 
ובני משפחותיהם, הורי חניכי הישיבות והת"תים, 
הצפויים  המגבית  בימי  רב  במרץ  ולהפעיל  לפעול 
 17.5  – המצופה  הסכום  להשלמת  ולהגיע  בס"ד, 
מיליון ₪, שיתורגמו לסכום כפול – 35 מליון ₪, 
בנדיבות לבם של ועד ידידי הישיבה בארה"ב. רבים 
הן  המגבית,  להצלחת  לפעול  רצונם  את  מצביעים 
מטעם הכרת הטוב לישיבה, והן בשל הרצון להיות 
ולרומם את קרנם של  שותפים בכבודה של תורה, 

עמליה.
מקדימים,  כינוסים  סדרת  אלו  בימים  מקיימת  הישיבה  הנהלת 
בהשתתפות אלפי בני תורה, בהם מובא דבר המגבית, מחולקים 
חומרי הסברה ופעולה, וניתנות הוראות והנחיות לפעילות בקרב 
חוג הידידים והמכרים. בכל מקום ומקום אליו מגיע דבר המגבית 
נרשמת התלהבות רבה והתעניינות שיא להביא להצלחת המערכה 
ליכולתו  ומעבר  לוקח על עצמו מעל  כשכל אחד מבני החבורה 
התורה  כבוד  למען  הכבירה  המערכה  למען  ולהפעיל  לפעול 

ולומדיה.
מערך  המגבית,  ימי  מערך  להקמת  נערכים  הישיבה  בהנהלת 
משוכלל ומתקדם, אשר יפקח בזמן אמת על התקדמות המגבית 
על  נתון  רגע  בכל  נתונים  ויעביר  השונים,  האמצעים  בכל 
התקדמותה בגזרות השונות. המערך יכנס לפעולה ביום שלישי, 
מכן,  לאחר  שעות   35 ינעל  והוא  בדיוק,  בצהרים   13:00 בשעה 
בליל יום רבעיבשעה 12:00 בלילה. התרומות שיקלטו במערכת 
מצב  תמונת  ויעניקו  המערך,  במחשבי  מיידי  באופן  ישתקפו 

עדכנית על התקדמותה בס"ד.
כאמור, דבר המגבית, ומכתבו הנדיר של מרן שר התורה, מכים 
המגבית  להצלחת  נשואות  הכל  ועיני  התורה,  היכלי  בכל  גלים 
בס"ד, בשבוע הבא, בימי שלישי ורביעי – ראש חודש אדר א', 
נושאי  עמליה,  את  ולרומם  לפאר  התורה,  תופסי  לימין  לעמוד 

עטרתה בגאון.
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הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה
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הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

הבניה מתאימה לבתים עם גגות רעפים, גגות בטון וקרקע
הבניה מתבצעת ללא צורך בפינוי הדירה

חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
סלמון טרי
ב- 69&
*בקניית דג שלם

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00
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מאת: אלי רובין

בדיוק לפני שבוע זה קרה. אחרי קדנציה ארוכה 
של שלטון כושל עם כלכלה בצניחה חופשית, 
לו  קם  בקריסה,  ומדינה  גוברת  רעב  חרפת 
מנהיג צעיר בשם חואן גואיידו והשביע עצמו 
כנשיאה הזמני של וונצואלה עד לקיום בחירות 
חדשות וחופשיות, מתוך תקווה כי אלו יביאו 

להדחתו של הנשיא הנוכחי ניקולס מאדורו.
ההיסטוריה הפוליטית של וונצואלה מושרשת 
נכשלה  כאשר  ה-19  המאה  בתחילת  שם  אי 
שוב ושוב בהכרזתה על עצמאותה, לאחר שלא 
הצליחה להסתדר לבדה באופן עצמאי. בשלב 
כלשהו היא הפכה לחלק מקולומביה הגדולה, 
אך גם תחתיה לא הרגישה בנוח ולאחר מספר 
רבות  תהפוכות  מאז,  לעצמאית.  הפכה  שנים 
והפיכות  כוח  מאבקי  גם  כמו  עליה  עברו 
רודנים  סדרת  ניצבו  שבראשם  שלטוניות, 

ששלטו בה ביד רמה.
עברה  וונצואלה  התשעים  שנות  בתחילת 
דבר,  של  בסופו  שנכשל  צבאי  הפיכה  ניסיון 
הוגו  הגנרל  היה  זה  ניסיון  שהוביל  מי  כאשר 
צ'אווס, שאף נכלא בשל כך לתקופה. צ'אוובס 
תנועה  הקים  מנהיגותית,  תדמית  לעצמו  בנה 
תוך  בשחיתות,  להילחם  במטרה  פוליטית 
בשוק  ומלחמה  סוציאליסטית  אג'נדה  נקיטת 
לנשיאות  לראשונה  נבחר  וב-1998  החופשי 
להגביר  חוקה חדשה, במטרה  ליצירת  והוביל 

את הדמוקרטיה במדינה.
מרגוע  ידעה  לא  וונצואלה  המהפך  לאחר  גם 
בניסיונות  פעם  לא  הואשמה  והאופוזיציה 
שונים  ממשל  בגורמי  התנקשויות  הפיכה, 
ושביתות שהשביתו את המשק במדינה, כאשר 
הוא  צ'אווס  עמו  שהביא  המדיניות  במסגרת 
"מדיניותה  בעקבות  ארה"ב,  עם  הסתכסך  אף 
שהובילה  לדבריו,  האימפריאליסטית" 
למגבלות שונות שהטילה ארה"ב על מדינתו, 
ממנה,  נשק  רכישת  על  במגבלות  היתר  בין 
להידוק  שגרם  מה  צעדיה,  את  להצר  במטרה 
בעיקר  והתבטא  לרוסיה  וונצואלה  בין  יחסים 
נשק  עסקאות  כמו  ביניהם  שנפתח  סחר  בציר 

ענקיות שמכרה רוסיה לוונצואלה.
הרוח  ניצחונות,  מספר  ולאחר  הזמן  במהלך 
הלכה  צ'אוובס  הגיע  עמה  ה'דמוקרטית' 
שנתנה  דיקטטורה  למעין  והפכה  ונשחקה 
את  פחות  אך  הצבעה  זכות  את  לאזרחיה 
בתפקיד  קדנציות  מספר  לאחר  הבחירה. 
קיצם  אל  הגיעו  הנשיא  של  חייו  ב-2013 
סגנו  היה  זמני  באופן  מקומו  את  שתפס  ומי 
ניקולאס מאדורו, שאף נבחר לתפקיד הנשיאות 

בבחירות בזק שנערכו בסמוך.
מאז בחירתו של מאדורו המצב במדינה נמצא 
בכי רע כאשר הכלכלה שם צנחה באופן ניכר, 
כמו גם המדיניות הדמוקרטית שהלכה והפכה 
למעין דיקטטורה, אך על אף זאת גם בבחירות 
עם  שוב  מאדורו  ניצח  בשנה שעברה  שנערכו 
רק   אלו  אך  מהמצביעים,   68% של  תמיכה 
את  שמימשו  הבחירה  זכות  בעלי  מסך   46%

זכות בחירתם.
את  להחליף  שמבקש  האלטרנטיבי  המנהיג 
פוליטית  תנועה  ב-2009  הקים  המכהן  הנשיא 
הצטרף  וב-2011  נגד השלטון  כתנועת מחאה 
ב-2016  מקום.  כממלא  הלאומית"  ל"אסיפה 
נגד  פעל  ובמהלכה  קבוע  לתפקיד  נבחר  הוא 
השלטון ואף קראה יחד עם חבריו לקיום משאל 
עם. בסופו של דבר, כאמור, הוא נבחר לעמוד 
שבכיריה  אחרי  הלאומית  האסיפה  בראשות 

נעצרו או נמלטו מחוץ לגבולות וונצואלה.
השבעתו  קודם  ספורים  ימים  כשבועיים,  לפני 
האופוזיציה  מאדורו,  ניקולס  של  מחדש 

לנשיאה  גאידו  חואן  של  מינויו  על  הכריזה 
הזמני של וונצואלה. באותו היום הוא נעצר על 
יד סוכני מודיעין במהלך נסיעתו ושוחרר תוך 

שעות ספורות.
בפועל,  גואידו  להשבעת  ועד  ההכרזה  מזמן 
החדש  כנשיא  בו  הכירו  רבות  מדינות 
כשהבולטות שבהם אלו ארה"ב, צרפת, קנדה, 
פרגוואי,  פרו,  אקוודור,  ארגנטינה,  ברזיל, 
וישראל  ריקה  קוסטה  קולומביה,  צ'ילה, 
הנוכחי.  השבוע  בתחילת  לתמיכה  שהצטרפה 
נשיא  כמו  ברית,  בעלי  יש  גם למאדורו  מנגד, 
מקסיקו החדש, טורקיה, סין ורוסיה, שנשיאה 
בו  תמיכתו  את  הביע  אף  פוטין  וילדמיר 
לאחרונה ואף סייע לו בהשגת הלוואות בסך 3 
המדינה  קריסת  את  למנוע  כדי  דולר  מיליארד 

ובדומה לרוסיה גם סין סייעה לה. 
בתגובה להכרזת ארה"ב הודיע הנשיא הרשמי 
ניקולס מאדורו, כי וונצואלה בראשותו מנתקת 
ונתן  ארה"ב  עם  הדיפלומטיים  היחסים  את 
 72 של  אולטימטום  שלה  הדיפלומטי  לסגל 
שעות על מנת שאלו יעזבו את המדינה. מחלקת 
המדינה האמריקאית הורתה לעובדי השגרירות 
מוגדר  אינו  שתפקידם  שבוונצואלה,  בקראקס 
זאת  יחד עם  וונצואלה, אך  כחיוני, לעזוב את 
את  לקבל  שלא  לבכירים  טראמפ  הנשיא  קרא 

האולטימטום ולהישאר בגבולותיה.
עמדה  מלהביע  תחילה  נמנעה  עצמה  ישראל 
יזיק  הדבר  כי  מחשש  ההפיכה  לניסיון  בנוגע 
לקהילה היהודית במקום, זאת על אף העובדה 
בין  דיפלומטים  קשרים  שאין  עשור  כבר  כי 
החזירה  וונצואלה  תחילה  כאשר  המדינות, 
בעקבות  מישראל,  ב-2006  כבר  שגרירה  את 
החוץ  במשרד  ברור  לשיחת  שגרירה  זימון 
נגד  גינוי המשל הוונצואלי  הישראלי בעקבות 
ותמיכה חד משמעית  ישראל בלבנון  התקפות 
את  וונצואלה  סילקה  ב-2009,  בפלסטינים. 
מבצע  בעקבות  הישראלית,  השגרירות  אנשי 

עופרת יצוקה.
קרוב  כבר  נהרגו  ההפיכה  ניסיונות  בעקבות 
בקהילה  אך  מאות,  ונכלאו  אזרחים  לשלושים 
המצב  כי  עיתונות'  ל'קו  מספרים  היהודית 
וונצואלה,  ברחבי  הפגנות  "יש  רגוע.  אצלם 
הקהילה  דבר.  שום  קורה  לא  אצלנו  אבל 
מה  לנו  ואין  שקט  באזור  מתגוררת  היהודית 
הקהילה  מראשי  אחד  מספר  בינתיים",  לדאוג 

ל'קו עיתונות'.
בשיחות שערכנו עם בכירי הקהילה היהודית, 
לנקמה  מחשש  להזדהות  שלא  מעדיפים  הם 
הקהילה  כי  מבהירים  אך  שונים,  גורמים  מצד 
"אנחנו  מתערבת:  ולא  לפוליטיקה  נכנסת  לא 
בשלום עם השלטון הנוכחי וגם עם כל שלטון 
שיהיה בעתיד. באופן רשמי אנחנו לא נוקטים 
צד. אנחנו חיים בסדר עם כולם ואין לנו בעיות. 

הבעיה היא פוליטית וכלכלית נטו".
בעבר  מנתה  בוונצואלה  היהודית  הקהילה 
התמעטה  הזמן  עם  אך  נפש,  אלף   25,000
 5,000  - שהייתה  ממה  חמישית  לכדי  עד 
היא  הנוכחי  המצב  אף  ועל  זאת  למרות  נפש, 
ממשיכה להתפתח ולשגשג, כשלצידה מוסדות 
כולל  ישיבה,  לבנות,  ספר  בית  חיידר,  חינוך, 

ושלושה בתי כנסיות.
מצד  בעיות  שום  אין  היהודית  "לקהילה 
וטלית  תפילין  עם  ללכת  יכול  יהודי  השלטון. 
ברחוב ולא קורה לו כלום. גם בענייני הכשרות 
פעולה  חופש  מקבלים  אנחנו  הדת  ענייני  וכל 
פועלים  שלנו  לימוד  והמוסדות  השלטון  מצד 
הקהילה  מבכירי  אחד  אומר  טובה",  בצורה 
"הישיבה  כי  בגאווה,  ומוסיף  עיתונות'  ל'קו 
בדרום  שיש  טובות  מהכי  אחת  היא  שלנו 

אמריקה".

היהודים שבלב ההפיכה: 
"יכולים ללכת עם טלית 
ותפילין ברחוב בלי חשש"

על רקע ניסיון ההפיכה בוונצואלה, שוחח 
כתב 'קו עיתונות' עם ראשי הקהילה היהודית 
שנזהרים לא לנקוט עמדה פוליטית ומתגאים: 
"יהודי יכול ללכת עם תפילין וטלית ברחוב, 
הישיבה שלנו היא מהטובות בדרום אמריקה"
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„רו˘ו˙ סייעו˙
˘כר ‰ולם

˜ו"ח לפ˜ס: 02-6268844

לר˘˙ ˆ‰רונים ˘ל "פ˙חי‰" בבני בר˜

‰עבו„‰ בין ‰˘עו˙:
13:30 ע„ 16:00

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

of�ice@kav-itonut.co.il :למייל
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העולם היהודי התעורר לבוקר עצוב, עם היוודע חילול בית הכנסת המחפיר 
בירושלים • גדולי ישראל שמעו ודמעו, וקראו להתחזק • כל צמרת המדינה 

הוציאה הודעות גינוי חריפות

זעזוע: 
פוגרום בבית הכנסת, 

ספרי התורה חוללו

מאת: זאב סגל

הלם וזעזוע פקד ביום שלישי בשעות את הבוקר 
'שיח  הכנסת  בית  מתפללי  את  המוקדמות 
ישראל' בשכונת קרית יובל בירושלים, לנוכח 
המחזה אשר נגלה לנגד עיניהם בשעה שהגיעו 
המתפללים  הותיקין.  לתפילת  בוקר  כמדי 

בית  דלתות  כי  לגלות  הופתעו 
והיו  ממקומם  נעקרו  הכנסת 
משביקשו  לרווחה.  פתוחות 
על  הם  קפאו  פנימה,  להיכנס 
ארוכות  דקות  במשך  מקומם 

ופרצו בבכי.
הארץ  על  שכבו  התורה  ספרי 
חומצה  כאשר  נורא  בביזיון 
ספרי  שאר  לעבר  הושלכה 
ממקומם  שנשלפו  הקודש 
ארצה  רב  בביזיון  והושלכו 

העם  בתולדות  אפלים  ימים  שהזכיר  באופן 
היהודי. הפורצים האלמונים לא הסתפקו בכך 

ואף גרמו נזק לרהיטי בית הכנסת.
החלה  למקום  שהגיעה  ישראל  משטרת 
במאמצים בניסיון לאתר את הפורעים שביצעו 
מפקד  כאשר  והמזעזע,  המחריד  הפשע  את 
יורם הלוי הודיע על הקמת צוות  ניצב  המחוז 
חקירה מיוחד )צח"ם( מתחנת מוריה שתעשה 
את מירב המאמצים בניסיון לאתר את מבצעי 

הפשע ולהעמידם לדין.
בית הכנסת שהוקם עבור יהודים מצרפת שעלו 
ארצה, שוכן ברחוב זנגוויל בשכונה. יצוין, כי 
בתוך  השכונה  בלב  שוכן  עצמו  הכנסת  בית 
למועד  נכון  כאשר  מגורים,  שבבניין  מקלט 
כתיבת השורות אין קצה חוט המאפשר לשפוך 

אור על הפרשה ומבצעיה.
תושבי השכונה מספרים כי מדובר בבית כנסת 
התקבלה  הקמתו  אחדות,  שנים  מזה  הפעיל 
כלשהי  בעוינות  היתקלות  כל  ללא  בהבנה 
מצד השכנים בשכונה המתחרדת, כאשר אחד 
יונתן סנדלר הי"ד,  ממקימיו הוא היה הקדוש 
וגבריאל  אריה  ילדיו  שני  עם  יחד  שנרצח 
בשנת  בטולוז  היהודי  הספר  בבית  בטבח 
2012. בפיגוע המזעזע נרצחה גם הילדה מרים 
החליטו  הפיגוע הקשה  לאחר  הי"ד.  מונסונגו 
של  זכרם  את  להנציח  הכנסת  בית  מתפללי 
חברי הקהילה משפחת סנדלר הי"ד על קירות 
ל-100  קרוב  הכנסת  בית  מונה  כיום  ההיכל. 

מתפללים, רובם יוצאי צרפת.
במעשה  מדובר  כי  עולה  ראשונית  מחקירה 
וונדליזם על רקע דתי ואנטישמי שכן הפורעים 
עמם  נטלו  ולא  הצדקה  בקופות  נגעו  לא  כלל 

דבר.
נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם שלום כהן 
שמע בכאב גדול על חילול ספרי התורה הבוקר 
בירושלים אשר זעזעו כל לב. מיד לאחר תפילת 
התהילים  ספר  את  לידו  נטל  במעונו,  מנחה 

ע"ט  מזמור  את  בבכי  וקרא 
בתהילים: "אלוקים באו גויים בנחלתך, טימאו 
רומז  "הקב"ה  כי  מרן אמר  היכל קדשך".  את 
הכנסת  בית  בקדושת  להתחזק  ועלינו  לנו 

וקדושת ספר תורה".
מרן הגר"ח קנייבסקי הביע זעזוע עמוק מביזיון 
ספרי התורה וחילול בית הכנסת. ואף התבטא 
הקהילות  רבני  הדין.  את  יתנו  הפורעים  כי 
בקרית יובל צפויים לעלות למעונו בכדי לקבל 

הכוונה.
שהגיע  ליאון  משה  ירושלים  עיריית  ראש 
צאתו,  עם  אמר  הכנסת  בבית  וביקר  למקום 
"יצאתי עכשיו מבית הכנסת המחולל שחיללו 
בצורה  הלילה  במהלך  או  בוקר  לפנות  אותו 
נעימות,  זירות לא  פשוט מזעזע. ראיתי הרבה 
זירות פשע, כזה דבר עדיין לא ראיתי. 4 ספרי 
תורה מוטלים על הריצפה ופשוט זיהמו אותם. 
זה דבר נורא עד כדי בכי", אמר ליאון כשקולו 
שיהיה  דבר  כזה  יכול  לא  שזה  "משום  נסדק, 
בירושלים, בארץ ישראל. אנחנו מכירים כאלה 

אך ורק בתקופות אפלות בגולה".
בטוויטר:  כתב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
"אני מזועזע מחילול בית הכנסת בשכונת קרית 
יובל. על המשטרה למצוא מיד את האחראים 

לכך כדי למצות איתם את הדין".
רב העיר ירושלים הגאון רבי אריה שטרן שיגר 
אצל  רק  כאלה  מקרים  "ראינו  מחאה:  מכתב 
לציבור  קורא  הנאצים בשואה הארורה". הרב 
"לפשפש במעשינו ולחזק את האחדות בנינו".

"תמונות  הגיב:  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
בקרית  הכנסת  מבית  הבוקר  ומכאיבות  קשות 
אל  תגיע  ישראל  שמשטרת  בטוח  אני  יובל. 
מחלליו ותביאם לדין במהרה על מנת להבטיח 

כי מראות שכאלה לא ישנו".
"הלב  יוסף:  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
היהודי מתפלץ למראה ספרי תורה מתגוללים 
בתוך  בליעל  בני  ידי  על  נורא שחוללו  בבזיון 
אבן,  כל  להפוך  הרשויות  על  הכנסת.  בית 
מלוא  את  איתם  ולמצות  הפושעים  אל  להגיע 
לזוועה,  שנחשפו  אותם  כל  על  הדין.  חומרת 
לקבל על עצמם תענית או לפדות אותה בצדקה 
וכן כל יהודי שכבוד התורה יקר לליבו, יקבל 
דיבור  בתענית  תורה  לימוד  של  יום  עצמו  על 

להגדיל ולחזק כבוד התורה שחולל".
התקבל  הלילה,  "במהלך  נמסר:  מהמשטרה 
דווח על פריצה  וגרימת נזק לבית כנסת באזור 
הגיעו  הדיווח  קבלת  עם  מיד  יובל,  קריית 
ונפתחה  זיהוי  טכנאי  משטרה,  כוחות  למקום 

חקירה". חברי מועצת העיר ונציג הקהילה הצרפתית, שמואל מרציאנו, 
וסגן רה"ע אברהם בצלאל, בכניסה לבית הכנסת

המראות הקשים. צילום: דוברות המשטרה 
ובאדיבות המצלם

5000
X 12

X 5

₪

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:

בריתות 
&90
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סרטון  נחשף  'הליכוד',  של  בפריימריז  התמודדותו  רקע  על 
משנת 2015, בו נצפה ניר ברקת מגלה אומץ ותושייה, ומסתער 

על מחבל • ומה חושבים מתפקדי הליכוד על ברקת?

מאת: ישראל פריי

על רקע התמודדותו בפריימריז מפלגת 
וידאו  'הליכוד', נחשף השבוע תיעוד 
ירושלים  עיריית  ראש  נראה  בו  חדש 
מסתער  כשהוא  ברקת,  ניר  לשעבר 
שדקר  מחבל  על  חשופות  בידיים 
צעיר חרדי בכיכר צה"ל. המקרה אירע 

בשנת 2015.
מונית  ממצלמת  צולמה  ההקלטה 
ברקת,  של  הרכב  ליד  ממש  שעצרה 
אברהם  את  דקר  שמחבל  בזמן 
 - בינוני  באורח  שנפצע   - גולדשמיט 

וניסה לדקור אותו פעם נוספת.
שקובעים  הפרוטוקולים  לכל  בניגוד 
כי בזמן אירוע, על אישיות מאובטחת 
ברקת  חתר  מחסה,  ולתפוס  לברוח 
מזנק  ברקת  נראה  בסרטון  למגע. 
שלו,  המאבטח  לפני  מהרכב,  ראשון 
לאחור.  להירתע  למחבל  שגרם  מה 
למנוע  ניסה  משמאל  שנמצא  הנהג 
מברקת להתנפל על המחבל, אך ברקת 
שבשירותו הצבאי היה מ"פ בצנחנים 
לבנון  במלחמת  קשה  נפצע  ואף 
הראשונה, מאגף את המחבל, יחד עם 

הצוות שלו, ומזנק עליו עד נטרולו.
בזמן שהמאבטח של ברקת נשאר עם 
המחבל המנוטרל, מיהר ברקת לטפל 
בבחור הפצוע עד הגעת כוחות ההצלה 

למקום. ב-5.6.16 גזר בית המשפט על 
בפועל,  מאסר  שנות   18 מחבל  אותו 
פיצוי  וכן  תנאי  על  מאסר  שנות   21
כספי בסך 100,000 ₪ לבחור שפצע.

השבוע,  שפורסמו  דיווחים  פי  על 
חן  לשאת  ברקת  מאמצי  כל  למרות 
 – ושומרון  יהודה  מתיישבי  בעיני 
המחזיקים בקבוצות כוח משמעותיות 
בין מתפקדי 'הליכוד' – הוא לא צפוי 
לזכות בתמיכתם, בין היתר בשל עברו 

בתנועת 'קדימה'.
תמיכת  את  לקבל  ברקת מצפה  מנגד, 
קבוצת  החדשים',  'הליכודניקים 
מתפקדים,  אלפי  המונה  גדולה  כוח 
מאחר  במפלגה,  זר  לנטע  ושנחשבת 
אינטגרלי  חלק  מהווים  לא  וראשיה 
המוצהרת  ומטרתם  מהליכודניקים 
השלטון  מפלגת  את  לשנות  היא 

מבפנים.

 ברקת מסתער על המחבל, מתוך התיעוד שנחשף 

כשראש העיר נטרל 
מחבל שדקר חרדי

"וועידת אגודת ישראל במלון גלי צאנז היא סגירת מעגל"
לקראת ועידת אגו"י שתיפתח היום, שב הרב שמחה שטיצברג, מי שהיה מצעירי 

הצירים בוועידה בתשל"ז, אל הרגעים המכוננים בוועידה ההיסטורית
מאת: משה אברהמי

גלי  במלון  )רביעי(  היום  תיפתח  ישראל  אגודת  ועידת 
צאנז בנתניה, בהשתתפות כל נציגי וצירי אגודת ישראל 
מכל רחבי הארץ. באגודת ישראל מתכוונים להרחיב את 
השורות על מנת לחבר את כל הקהילות מכל רחבי הארץ, 
כדי לתת ביטוי ומקום לכל החצרות, גם כאלו שעד היום 

לא הרגישו שייכות ומחויבות מלאה לאגודת ישראל.
42 שנים חלפו מאז התקיימה הוועידה האחרונה. היה זה 
בר"ח כסלו תשל"ז. זו הייתה ועידה היסטורית ומכוננת 
ביהדות החרדית. מבחינת אגודת ישראל מדובר בסגירת 
צאנז  גלי  במלון  התקיימה  הקודמת  הוועידה  גם  מעגל. 
ישראל התקיים  גדולי  ערב הפתיחה בהשתתפות  כאשר 
בגלי  למחרת  התקיימו  הוועידה  ודיוני  האומה  בבנייני 

צאנז.
הוועידה התכנסה 4 שנים לאחר המפקד שהיה בתשל"ב. 
הבחירות בתוך אגודת ישראל התקיימו בתשל"ו, כשנה 
הבחירות  תוצאות  לאחר  הכוחות  יחסי  הוועידה.  לפני 
רוב  את  מהווה  החסידי  הציבור  כי  הבהירו  הפנימיות 

כוחה של אגודת ישראל.
יהודה  הרב  דאז  ח"כ  בראשות  המרכזית  הסיעה 
של  סך  שהיוו  מהקולות   3,895 קיבלה  ז"ל  אברמוביץ 
סיעת  הגיעה  השני  למקום  הבוחרים.  מקולות   27.7%
שלומי אמונים בראשות ח"כ דאז הרב מנחם פרוש ז"ל 
סיעת  הבוחרים.  מסך   24.8% שהיוו  קולות   3,460 עם 
שלמה  הרב  דאז  ח"כ  בראשות  והגשמה  ציות   – צא"י 
שהיו  קולות   2,970 עם  השלישי  למקום  הגיעה  לורנץ 
21.3% מסך הבוחרים. הסיעה המאוחדת בראשות ח"כ 
הרביעי  למקום  הגיעה  ז"ל  גרוס  יעקב  הרב שלמה  דאז 
את  המצביעים.  מסך  כ-12.4%  שהיו  קולות   1,740 עם 
עדות  של  'חי'  סיעת  בהתאמה  תפסו  הבאים  המקומות 
סלונים,  חסידות  של  התנועה  נאמני   - ס'  סיעת  המזרח, 

סיעת אחדות התנועה וסיעת יוצאי בוכרה.
ערב  וחצי,  עשור  לאחר  שימשו  הבחירות  תוצאות 
אגו"י  בין  יחסי הכוחות  בחירות תשנ"ב כבסיס להסכם 
לדגל התורה על בסיס היחס של 60:40. ניתוח התוצאות 

הפנימיות הצביע על רוב חסידי באגודת ישראל, כאשר 
כל הסיעות הפנימיות באגו"י שכללו את הסיעה המרכזית, 
היוו  סלונים,  וסיעת  המאוחדת  הסיעה  אמונים,  שלומי 
רוב של 67%, לעומת צא"י שייצגה את הציבור הליטאי 

של אותם ימים שזכתה רק ב-21.3%.
שבים  אנו  ימים,  אותם  של  הרוח  הלכי  את  להבין  כדי 
מי  שטיצברג,  שמחה  הרב  ואל  הקודמת  הוועידה  אל 
כחבר  נבחר  ולאחמ"כ  בוועידה  כציר  אז  כבר  שכיהן 
המועצה הארצית וכחבר מרכז אגודת ישראל ולימים אף 
כחבר הנהלת אגודת ישראל וכחבר מועצת עיריית ב"ב, 

תפקידים בהם הוא מכהן עד היום.
"הייתי בחור צעיר, בתחילת שנות העשרים של חיי. הייתי 
מהצירים הצעירים בוועידה. במהלך הוועידה בחרו את 
המועצה הארצית ואת מרכז אגודת ישראל. זו הייתה שנה 
גדולי  כל  כאשר  בתנועה  חדשה  רוח  שנסכה  היסטורית 
ישראל וחברי מועצת גדולי התורה מפארים את שולחן 
המזרח. גם אז כמו היום, נשמעו אותן תלונות כלפי אגו"י 
ומסתבר שרק צמחנו מזה. הוועידה ההיא שהייתה אירוע 
רצו  כולם  כי  שמים,  לשם  ועידה  באמת  הייתה  מכונן, 
דבר אחד: להרבות את כוחה של היהדות החרדית בארץ 
ההיסטורית  הוועידה  לאחר  חודשים  שלושה  ישראל. 
שבה נטל חלק ועמד בראשה, הסתלק לעולמו כ"ק מרן 

הבית ישראל מגור זיע"א".
פנימיות  לקיומן של בחירות  מי שדחף  הוועידה,  "לפני 
היה רבי מאיר דוד לווינשטיין ז"ל, ששימש כיו"ר ועדת 
הקליטה של אגו"י, אחד מוותיקי העסקנים החרדים שאף 
כחבר  ושימש  מגילת העצמאות  על  עם החותמים  נמנה 
מטעם  הראשונה  בכנסת  כח"כ  ולאחמ"כ  העם  מועצת 

אגו"י.
שטיצברג:  הרב  אומר  היום  שתיפתח  הוועידה  לקראת 
"הוועידה במלון גלי צאנז היא סגירת מעגל. אני מאמין 
לחדש  רצון  מתוך  מגיעים  כולם  הזו  בוועידה  שגם 
ולהתחזק  האחרונות  מהמערכות  ללמוד  ולהתחדש. 
שבסיעתא  בטוח  אני  הבאות.  המערכות  לקראת  ולגדול 

דשמיא תהיה הצלחה גדולה".
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תורה  במתן  העוסקת  יתרו  פרשת  אל 
פרשת  נסמכה  הדיברות,  ובעשרת 
לתורה  ישיר  כהמשך  "משפטים" 
שניתנה בסיני. אין בה מושגים על חיי רוממות 
אדם  שבין  מצוות  על  ציוויים  אלא  ודבקות 
לא  ויתום  אלמנה  תונו...  לא  "וגר  לחברו: 
תענון. אם כסף תלווה את העני עמך לא תהיה 
לו כנושה. כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה 
והשביעית  עמו.  תעזוב  עזוב  תשיבנו...  השב 

תשמטנה ונטשת ואכלו אביוני עמך".
על  ישראל.  לעם  ניתנו  הברית  לוחות  שתי 
למקום'  אדם  ש'בין  מצוות  נכתבו  אחד  לוח 
לחברו'.  אדם  ש'בין  מצוות  השני  הלוח  ועל 
שבין  מצוות  הוקדמו  הברית  בלוחות  מדוע 
אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו, ואילו 
מקדימה  היא  המצוות  את  מפרטת  כשהתורה 

את המצוות שבין אדם לחברו?
מסופר שבראדין נהרגו באסון מחריד אחותו 
פורקת העול של ר' צבי הירש זצ"ל – חתנו של 
מותירים  כשהם  ובעלה  זצוק"ל  חיים  החפץ 
אחריהם לאנחות יתום אומלל וחסר בית. לסמל 
ולמופת הייתה דמותו של הגה"צ ר' צבי הירש 
לווינזון זצ"ל. ההערצה סביב אישיותו הפלאית 
זה  שאסון  פלא  שלא  כך  הכלל,  נחלת  הייתה 

הפך לשיחת היום.
שלשאר  עת  מנוחה,  ידע  לא  הירש  צבי  ר' 
בשרו אין גואל ומודע. הוא ארז את מיטלטליו, 
בסיום  מוכרת.  בלתי  ארוכה,  דרך  אל  ויצא 
פסע  הוא  לב.  שבור  בילד  פגש  הארוך  מסעו 
האחיין  של  חדרו  את  בחן  הבית,  פנים  אל 
הרחוק בשימת לב, והריחוק מחיי התורה היה 
גלוי לעין. אביזרים שונים ומשונים מילאו את 
הבית, ולבו של ר' צבי הירש נכמר. הוא החל 
חפציו  עם  וביחד  לנער,  אשר  כל  את  אוסף 
הביאו לראדין. אך הגיעו אל הבית החל ר' צבי 
הירש מתייגע ועמל לעצב את חדרו החדש של 
ואליו  שעזב  לחדר  האפשר  ככל  דומה  הילד, 
היה כה קשור. אך לא עלה בידו להקל עליו את 

צערו.
וייגע, כך הלך  ככל שהתאמץ ר' צבי הירש 
סירבו  מאמציו  ממנו.  ורחק  המבוקש  היעד 
הנער  שעזב  העולם  בין  הפער  פירות.  להניב 
היה בלתי  והפשטות בראדין  חיי התורה  לבין 
היו  לא  ובילויים  נהנתנות  חיי  לגישור.  ניתן 
מעורפל,  כמושג  לא  אפילו  בראדין  מוכרים 
והס מלהזכיר: בתי ספר ללימודי חול גבוהים.

בהיצע הקיים היו חומשים, משניות וגמרות, 
לא  הילד  אך  מוסר.  ואורחות  צדיקים  סיפורי 
הקדושים.  הספרים  אל  קל  מבט  ולו  העיף 
כי  הבין  הירש  צבי  ר'  בבכי.  מירר  הזמן  וכל 
שהכירה  הסוג  מן  סיפוק  חייבת  הנער  נפש 
ואליו הורגלה. אשר על כן הזמין מורה לשפה 
הרוסית שיבוא וילמדנו כפי שרגיל היה, ובלבו 

תקווה גדולה כי אכן תוטב הרגשתו.
אחד  של  עינו  את  צדה  המורה  של  דמותו 
לשניים  וזה  לרעהו,  סיפר  הוא  השכנים. 
הקדוש  בבית  כי  הכל  ידעו  אשר  עד  נוספים, 
כי  ראדין.  ותיהום  הרוסית!  השפה  נלמדת 
הרי באותן השנים היה חמיו החפץ חיים זצ"ל 
ראש וראשון ללוחמים עבור קדושת בתי ספר 
היהודיים, למען לא ייכנסו בהם לימודים זרים. 
הוא חירף את נפשו וניצב בעוז ובשלהבת אש. 
דעתו הנחרצת בעניין הייתה ידועה לכול, והנה 

דווקא מבית חתנו, יוצאת הרעה?
הסתם  מן  סיימו  שכבר  ה',  מלחמת  לוחמי 
סבר  חמורי  נכנסו  באישיותם,  רבב  כל  לתקן 
אל הקודש פנימה, ומחו בנחרצות נגד הפרצה 
יד מבטלת,  הניף  חיים  החפץ  אולם  החמורה. 

ויודע  הוא  גדול  אדם  הירש  צבי  "ר'  ואמר: 
היטב את אשר הוא עושה", ופטרם לבתיהם.

שנים חלפו. מכל משפחתו של החפץ חיים 
שהיגרה  ע"ה,  זקס  פייגא  הרבנית  רק  נותרה 
לארה"ב. בחתונת אחד מצאצאיה הופיע לפתע 
והוא  גמור,  גוי  כשל  הייתה  חזותו  שכל  איש 
ביקש לדבר עמה. הרבנית ניגשה אליו והציעה 
"אני  לספר:  החל  והלה  באדיבות,  עזרתה  את 
הוא האחיין שגדלתי בבית הדוד ר' צבי הירש. 
את  לכם  ולספר  לבוא  גדולה  חובה  חשתי 

קורותיי:
"באותו היום שבו נכנסו בני העיירה לחפץ 
חיים לשטוח את טענותיהם על אודות הנהגת 
ליל  באישון  חיים  החפץ  עצמו  הטריח  חתנו, 
אדם  כי  אני  יודע  הירש.  צבי  ר'  בית  אל  ובא 
גדול אתה ולשם שמים כל מעשיך', פנה אליו 
זה?'  מעשה  פשר  להסבירני  'התוכל  בנועם. 
על  סיפר  הוא  והסביר.  הירש  צבי  ר'  נענה 
בהסתגלות.  הנורא  הקושי  על  הקשה,  המעבר 
בחסדי ה' נראה כי הלימוד מיטיב את הרגשתו, 
חיים,  סיים. שיבחו החפץ  פחות',  בוכה  והוא 

'אכן כך ראוי לנהוג'.
"מה שנעלם מידיעת שני ענקי העולם הייתה 
העובדה כי עודני ער, וממיטתי הקשבתי אוזני 
לכל מילה היוצאת מפיהם. עד היום הזה, כאשר 
בי  זכר אותה השיחה, מטפסת  בזיכרוני  עולה 
לשמוע  מטלטלת  חוויה  זו  הייתה  צמרמורת. 
שני גדולי הדור שעל כתפיהם עול הדור כולו, 
בכובד  דנים  היום,  כל  שיחתם  היא  שתורתם 
הללו  המילים  לבבי...  ובכאב  בדמעתי  ראש 
מתוך  רוחי.  את  החיו  עבורי  שנתנו  והזמן 
כזה  עם  עוד  אין  לעצמי:  אמרתי  החשכה 

בנמצא שעושה הכול עבור דמעת יתום.
אחר כך התגייסתי אל שורות הצבא. הרבה 
במסירות  שמרתי  המעט  את  אולם  ידעתי,  לא 
וידעתי  וחג,  נפש של ממש. לא חיללתי שבת 
בידיעה ברורה כי לא אשא גויה. זמן רב עמדתי 
כצור חלמיש בהחלטתי, עד אשר נקלע לפתחי 
אחד  צעד  עמדתי  וכבר  מנשוא,  קשה  ניסיון 

קודם נישואי לאינה יהודיה רח"ל.
כזה,  עם  לעצמי:  אמרתי  לפני,  אחד  רגע 
שכזו  במסירות  ודנו  ישבו  מחשוביו  ששניים 
ובכובד ראש שכזה בכאבי ובדמעתי אי אפשר 
הענף  כריתת  הוא  כזה  צעד  יד.  במחי  לעזוב 
מן העץ המשובח הזה. בני כבר לא יהיו חלק 
מהם. צעד גורלי ומכריע כזה אי אפשר לעשות 

בהיסח הדעת, חייבים עבורו עצת גדול.
יש  מי  אפנה?  למי  עצמי,  לבין  ביני  תהיתי 
התשובה  את  ידעתי  ומיד  כולו?  בעולם  לי 
הרבנית   – והיחידה  האחת  החד-משמעית, 
לווינזון!" (ר' צבי הירש נפטר בינתיים בהיותו 
צעיר לימים). שבתי אל העיירה, באתי אל הבית 
ושטחתי בפניה את מצוקתי, והיא במאור פניה 
חלילה.  זאת  לעשות  לא  אותי  לשכנע  עמלה 

מילותיה נסכו בי עוז, וחזרתי בי.
"עד היום איני יודע הרבה, אולם את הפתיל 
ולא  עזבתי,  ולא  קרעתי  לא  הזה  לעם  הקושר 
כה  רבות.  אחריכם  חיפשתי  לעולם.  אעזוב 
חשוב היה לי לספר לכם את קורותיי, את כוחה 

של אכפתיות לדמעת יתום בודד".
יודעת התורה כי בכח המצוות של בין אדם 
נשמות  ניתוק  מונעים  לזולת  והדאגה  לחברו 
אביהם  אל  בנים  לב  ומשיבים  מכור מחצבתם 
הדברות,  עשרת  לאחר  כן  ועל  שבשמיים. 
התורה,  מצוות  את  לפרט  מתחילה  כשהתורה 
לחברו  אדם  שבין  מצוות  התורה  מקדימה 
למצוות שבין אדם למקום, כי הם כלי לחיבור 

ובזכותן ישמר גם בין אדם למקום.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כשר' איסר זלמן נזהר לא 
להפסיק שירת האלמנה

מטלטל: הרגישות ליתום 
שהצילה מנישואי תערובת

ִלְפֵניֶהם  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֵאֶּלה 
(כא, א).

פירש רש"י: "כל מקום שנאמר 'אלה' 
פסל את הראשונים, 'ואלה' מוסיף על הראשונים, 
מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני". יש שבארו, 
שבפרשה הקודמת, פרשת יתרו, התייחד הדיבור 
ביתר שאת על עניינים שבין אדם למקום, ההכנות 
פרשתנו  ואילו  תורה,  מתן  לקראת  וההתקדשות 

התמקדה בעיקר במצוות שבין אדם לחברו.
עצמן  הדיברות  בעשרת  כבר  באמת,  אמנם 
מצאנו התייחסות לשני סוגי המצוות, אלו שבין 
חז"ל  לחברו.  אדם  שבין  ואלו  למקום  אדם 
(תהלים  דכתיב  "מאי  אמרו:  ע"א)  לא  (קידושין 
קלח, ד): 'יוֹדּו� ה' ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו ִאְמֵרי 
פיך',  'אמרי  אלא  נאמר,  לא  פיך'  'מאמר  ִפי�'? 
בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא (שמות כ, ב-ג): 
'ָאנִֹכי' ו'�א ִיְהֶיה ְל�', אמרו אמות העולם: לכבוד 
ָאִבי�  ֶאת  'ַּכֵּבד  שאמר:  כיון  דורש.  הוא  עצמו 
הראשונות.  למאמרות  והודו  חזרו  ִאֶּמ�',  ְוֶאת 
רבא אמר, מהכא (תהלים קיט, קס): 'רֹאׁש ְּדָבְר� 
מסוף  אלא,  דברך?  סוף  ולא  דברך  ראש  ֱאֶמת', 

דברך ניכר שראש דברך אמת".
שבין  במצוות  העוסקים  האחרונים,  הדיברות 
אדם לחברו – הם אלו שנתנו את החוזק לדיברות 
הראשונים. מתוכם הסיקו אמות העולם שהקב"ה 
לא דאג לטובת עצמו, אלא דאג לטובת העולם. 
שהן  בודדות  מצוות  כמה  על  מסתכלים  הגויים 
היסודות של העולם, שהרי בהעדר אמונה בבורא 
שבין  המצוות  את  גם  הבריות  ישמרו  לא  עולם, 
אדם לחברו, כי למי שאין אלוקים – אין דין ואין 
רוחו,  על  העולה  ככל  לעשות  יכול  והוא  דיין, 
שכביכול  מעוותת,  בצורה  אותן  מפרשים  והם 
עומדים  הם  גם  אבל  לעצמו"...  "דואג  הקב"ה 
העוסקות  האחרונים,  הדיברות  לנוכח  פה  פעורי 
איש  כל  להעניק  שצריך  בכבוד  הורים,  בכיבוד 
לזולתו, ובמערכת החוקים השומרת על הבריות, 
[לא  בעולם  יותר  טוב  לחיות  להם  ומאפשרת 
תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד], ומתוכן הם מבינים 

שהקב"ה אכן דאג לתועלת העולם ולקיומו.
יהודים  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  אנחנו, 
"ללמד  צריכים  לא  מאמינים,  בני  מאמינים 
שגם  יודעים  אנחנו  הקב"ה...  על  סנגוריא" 
הדברות הראשונים, העוסקים באמונה בהשי"ת, 
יש  נפלאים  חיים  אילו  שלנו!  לתועלת  ניתנו 
יהבו  ה'  על  משליך  אמונה,  עם  שחי  ליהודי 
ודואג  אותו,  והמפרנס  הזן  הוא  שהקב"ה  ויודע 
לכל מחסורו. עבורנו האמונה היא הבסיס לקיום 

האדם ולקיום העולם. 
הפרשה פותחת בדיני עבד עברי. מפעים לראות 
איך התורה הקדושה מתייחסת אליו, עד כי קשה 
להאמין שבעצם מדובר כאן על אדם שפל שגנב, 
נתפס ואין בידו לשלם, ובית דין מוכרים אותו כדי 

שירוויח כסף ויוכל לשלם את גנבתו.
לדאוג  אותו,  שקנה  האדון  את  מצוה  התורה 
ולילדיו,  לאשתו  גם  אלא  בעצמו,  לעבד  רק  לא 
ועוברת  הפרשה  כך ממשיכה  אותם.  גם  ולפרנס 
שהמכנה  לחברו,  אדם  שבין  מצוות  ועוד  לעוד 
ההתחשבות  לזולת,  הדאגה  הוא  לכולן  המשתף 
כל  לו  מלגרום  וההימנעות  ובצרכיו,  ברגשותיו 

עול או נזק.

הייתכן שאגרום לה להפסיק לשיר?

היה  שבצעירותו  זצ"ל,  שך  הרב  מרן  סיפר 
זלמן  איסר  רבי  הגדול  הגאון  לדודו,  מתלווה 

עלה  שלימים  האזל",  "אבן  בעל  זצ"ל,  מלצר 
כראש  וכיהן  בירושלים,  התיישב  ישראל,  לארץ 
כדי  הייתה  הלווי  מטרת  חיים".  "עץ  ישיבת 
כי  מאליו  ומובן  והנהגותיו,  מהליכותיו  ללמוד 
מעולם  דיברו  לא  הם  המשותפת  ההליכה  בזמן 
בעצמם  וקיימו  בתורה,  עסקו  אלא  חול,  דברי 

"ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבֶלְכְּת� ַבֶּדֶר�".
יום אחד, מספר הרב שך זצ"ל, הוא ליווה את 
שרבי  רואה  הוא  והנה  לביתו.  זלמן  איסר  רבי 
מועטות  שניות  וכעבר  לביתו,  עולה  זלמן  איסר 
יורד בחזרה. לאחר שהמתין כמה דקות, עלה שוב 
שניות מעטות.  כעבור  ירד  גם הפעם  אך  לביתו, 
שך  הרב  של  בתמיהתו  שהבחין  זלמן  איסר  רבי 
אלמנה  אשה  בבית  מעסיקה  "אשתי  הסביר: 
בתור עוזרת בית, כדי שתהיינה לה כמה פרוטות 
למחיתה. כשעליתי הביתה שמעתי מאחורי הדלת 
את  לעזוב  מיהרתי  שרה.  האלמנה  האשה  את 
כמה  כעבור  ערווה'.  'קול באשה  המקום, משום 
כשהגעתי  אך  הביתה,  לעלות  שוב  ניסיתי  דקות 
כן  ועל  שרה,  עדין  שהיא  שמעתי  הבית,  לפתח 

מיהרתי שוב לרדת.
"כעת נמתין כאן ביחד עוד כמה דקות ונשוחח 
בדברי תורה, עד שזו תסיים את עבודתה ושירתה, 
"הלא  שך:  הרב  שאל  הביתה".  אכנס  אז  ורק 
יכולת להיכנס הביתה, ובאותו הרגע שהיא היתה 

מבחינה בכניסתך - היתה מפסיקה לשיר?"
הזדקף רבי איסר זלמן וקרא בפליאה: "בשום 
אלמנה,  אשה  היא  הלא  כך!  אנהג  לא  אופן 
בה  נוסכת  הנפש,  הזו שהיא השתפכות  והשירה 
הדעת  על  יעלה  כלום  טובה.  והרגשה  שמחה 
שאכנס הביתה, ואגרם לה להפסיק לשיר?". וגם 
זה פסוק מפרשתנו (כב, כא): "כל אלמנה ויתום 

לא תענון". 
•••

באחת השבתות חזר רבי משה לוין זצ"ל, רבה 
קדישא,  וחסידא  צדיק  גאון,  שהיה  נתניה,  של 
נסעו  לא  רחוב  באותו  לביתו.  הכנסת  מבית 
ניצלו את הכביש הריק,  וילדות  מכוניות בשבת, 
היה  ניתן  לא  בחבל.  הרחוב  רוחב  לכל  ושיחקו 
אחד  משחקן.  את  לעצור  מבלי  ברחוב  לעבר 
ממלוויו, שהבחין כי הרב ממתין בסבלנות בצד 
מעוניין  הרב  כבוד  "האם  אותו:  שאל  הרחוב, 
משחקן  את  לעצור  להן  ואומר  אליהן,  שאגש 

לכמה שניות, עד שהרב יעבר?".
גדולי  של  תגובתם  את  לשמוע  מאד  מעניין 
ישראל, עד כמה ליבם רגיש לזולת. אין זה אלא 
פירות העמל והיגיעה שלהם על זיכוך מדותיהם. 
וכה היו דבריו: "חס וחלילה! הרי זה עונג שבת 
כלום  בחבל.  לקפץ  האלו,  הקטנות  הילדות  של 
לכמה  ולו  השבת,  עונג  לביטול  להן  אגרום 

שניות?!".
הרגישות  את  איבדנו  הרב,  לדאבוננו  אנחנו, 
לרגשות הזולת. וכי יעלה על דעתנו לא להיכנס 
האלמנה  לאשה  להפריע  לא  כדי  הביתה 
ברחוב  להמתין  דעתנו  על  יעלה  וכי  משירתה? 
עבודת  זוהי  משחקן?  את  תסיימנה  שילדות  עד 
הקדושה.  התורה  מאתנו  שדורשת  המידות 
כדי  נועדה  לחברו  אדם  שבין  המצוות  מערכת 
הללו,  הטובות  המידות  את  באמצעותן,  שנפתח 

של רגישות והתחשבות בזולת.
"ואהבת לרעך" - איך מגיעים לאהבת הזולת? 
"כמוך"! תעמיד את עצמך במקומו ותתנהג איתו 

בדיוק כפי שהיית רוצה שיתנהגו איתך!

נלקט מהספר החדש "משכני אחריך" ח"ב 
עמוד א' ואילך

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





פסח
 2019 

שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

 03-618-9999 www.shainfeld.com
חכם, מזמין מוקדם ומרוויח!

שנה 2 
ברציפות

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

עמית סגל
פרשן החדשות 

בהרצאה מרתקת

צפו בסרט חוויות מפסח שעבר
shainfeld.com/clip78

מדריכי טיולים בכירים כולם בריזורט אחד!

סרג׳ בליץשלמה וסרטיילהרב דוד לייבוביץ'

יענקלה קוטנר 
מאסטרו 

הרב ד״ר דב שחר אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

המטוס הראשון מלא!

המטוס השני מלא!

המטוס השלישי מלא!

המטוס הרביעי מלא!

ההרשמה למטוס החמישי בעיצומה!

הגיעו החוברות 
החדשות של 

חופשת פסח 2019
לצפייה היכנסו

www.shainfeld.com 

חדש! חדש!

חדש!

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

המושב הנכון בזמן הנכון
מושב  ישנו  ומשקל  גובה  התפתחותי,  שלב  לכל 
בצורה  ילדכם  על  שיגן  ביותר  המתאים  הבטיחות 
תינוק  של  וצרכיו  גופו  פגיעה.  בזמן  ביותר  הטובה 
קטנטן שונים בהכרח משל פעוט בן 3 ובטח שמזה 

של ילד בן 5.
סלקל,  היא  ביותר  והנוחה  הבטוחה  האבולוציה 
אחריו כסא בטיחות, ולבסוף בוסטר. ככל שתאריכו 
יותר,  גיל מאוחר  את השימוש במושב בטיחות עד 
האידאלי  השימוש  ילדכם.  על  יותר  טוב  תגנו  כך 

במושב בטיחות הוא מגיל לידה ועד גובה 1.5 מטר.
כמה  של  הכלאות  שהם  מושבים  על  תתפשרו  אל 
סוגי מושבים, אלו יהיה פשרה או עבור קטנטנים, או 

עבור הילדים הגדולים יותר.

איזה תקן?
תקנים, כוכבים, מבחנים, למה לשים לב? 

ובכן, שימו לב לתקן- בחרו במושב בטיחות שעומד 
ה  תקן  בעולם,  והמחמיר  החדש  האירופאי  בתקן 

 i-Size
תקן ה i-Size בודק פגיעות צד ופגיעות אחוריות, 
חלק  ומהוות  אחרים  בתקנים  נבדקות  שלא 

משמעותי מתוך סך הפגיעות ברכב.
ממשיכים  הבטיחות  מושבי  יצרני   i-Size ה  בתקן 
ייצור כל 5,000 יחידות מוצר,  לבצע בדיקות לאחר 
וניטרליים  מקצועיים  חיצוניים,  מכונים  וע"י  תמיד 

וכך מבטיחים, שהמושבים ימשיכו להיות בטוחים.

ודאו שמושב הבטיחות ברכב מותקן כראוי
נתונים מראים ש-3  מתוך- 4 מושבי בטיחות אינם 
נכונה או שימוש לקוי  מותקנים כראוי. התקנה לא 
רמת  את  מבטלים  לא  אם  אוטומטית,  מפחיתים 
הבטיחות שאמור לספק מושב הבטיחות, טוב ככל 

שיהיה. 

איך מבטיחים התקנה נכונה? 
מושב  את  שמעגן  איזופיקס,  בבסיס  משתמשים 
הידוק  לרצועות,  להזדקק  מבלי  לרכב,  הבטיחות 
נוסף  קליק  לרכב,  מעוגן  והבסיס  קליק  ועוד. 
והסלקל או כסא הבטיחות מעוגנים על הבסיס. אין 

מקום לטעויות.
עוד חשוב, כדי להבטיח שימוש נכון- הקפידו תמיד 
וכן  לקרוא בעיון את הוראות יצרן מושב הבטיחות, 
את הוראות הרכב בו נוסעים, בעמוד בו מדובר על 

התקני בטיחות.
 

הושיבו את הילד כנגד כיוון הנסיעה
הנסיעה  כיוון  כנגד  ישיבה  כי  מוכיחים  מחקרים 
אנו  הנסיעה.  כיוון  עם  נסיעה  מאשר   5 פי  בטוחה 
ממליצים לכם להמשיך ולהושיב את הקטנטנים זמן 

רב ככל האפשר, אפילו עד גיל 4.
החדש  האירופאי  התקן   ,i-Size-ה תקן  לפי 
הילדים  את  להושיב  יש  בעולם,  ביותר  והמחמיר 

הפוך לכיוון הנסיעה עד גיל 15 חודשים לפחות.

אם התינוק בוכה – עצרו לריענון
אם אתם נוהגים ברכב עם תינוק ללא אדם מבוגר 
דעתכם  לבכות,  יתחיל  שאם  רב  סיכוי  יש  נוסף, 
עצמה.  בנהיגה  מרוכזים  תהיו  ולא  מוסחת  תהיה 
הרכב  את  לעצור  פשוט  מומלץ  בטיחותכם  למען 
ולחזור  בתינוק  לטפל  רגעים,  לכמה  הדרך  בצד 

לנסיעה רגועה ונעימה.

ודאו שאין חפצים מסוכנים בסביבת הילד
להיות  יכולה  נסיעה ברכב  כדי  ילדים תוך  העסקת 
לספק  בוחרים  רבים  והורים  מאתגרת,  בהחלט 
טאבלט/נייד  אפילו  או  שונים  צעצועים  לילדיהם 
התנגשות,  בעת  כי  לזכור  חשוב  הנסיעה.  במהלך 
חפצים המוחזקים בידיהם של הילדים או נמצאים 
(או  בהם  ולפגוע  לעברם  להתעופף  יכולים   – לידם 
בכם) באופן ישיר. לכן, חשוב לוודא שכל החפצים 
בתא  מאוחסנים  השבירים  או  הכבדים  החדים, 
משחקים  הילדים  הנסיעה  ושבמהלך  המטען, 

בצעצועים רכים בלבד.

בוגבו,  יבואנית   IBBG מומחי  באדיבות  *הטיפים 
מוסמכים  יועצים  ביורן.  ובייבי  בייביזן  ביסייף, 
 SAFE KIDS להתקנת מושבי בטיחות ע"י ארגון

העולמי, בוגרי קורס בטרם.

פריקה חגיגית

טיפים

מעצבים את החורף

המגן  ומפנק  חם  בבית  והתכנסות  התכרבלות  מזמן  החורף 
עלינו ממזג האוויר הסוער שבחוץ. כמו הנוף המשתנה שבחוץ 
עם שינוי מזג האוויר גם הבית מזמין שינוי והתאמה. 4 טיפים 

לעיצוב בהשראה חורפית מאת "רב בריח"

לצד  חם  משקה  או  מרק  לשתות  ולהתכרבל  להתחמם  הרצון 
האח המבוערת נובע מצורך פנימי עמוק ליצור תחושה חמימה 
והתכנסות  התכרבלות  מזמן  החורף  הקרים.  בימים  ועוטפת 
בבית חם ומפנק המגן עלינו ממזג האוויר הסוער שבחוץ. כמו 
מזמין  הבית  גם  האוויר  מזג  שינוי  עם  שבחוץ  המשתנה  הנוף 

שינוי והתאמה. 

דלת כניסה
לבודד  תפקידה  מתוקף  בחורף  רבה  חשיבות  הכניסה  לדלת 
את הקור שבחוץ, להיות אטומה לרוחות ועמידה למים ולחות. 
מעבר למפרט הטכני החשוב, גם לעיצוב משמעות רבה - דלת 
גווני אדום, בורדו  כניסה מעוצבת בגוון עץ ובגוונים חמים כגון 
שתבקשו  החמימה  האווירה  את  תחזק  ועמוקים  כהים  וגוונים 
ליצור בחללי הפנים. גם הסגנון הכפרי מכניס חום רב לחלל ולכן 
בסגנון  מעוצבת  דלת  נהדרת.  עבודה  יעשו  הכפריות  הדלתות 

כפרי תשדר אווירה מזמינה ביתית ונעימה.
 

צבע
קיר  צביעת  וחמים.  עמוקים  גוונים  מזמנת  חורפית  צבעוניות 
עיצובי  מוקד  יהווה  חם  בגוון  מקיר  חלק  או  הבית  בחלל  אחד 
כוח,  קיר  גם  המכונה  שכזה  קיר  האווירה.  את  שיחמם  בולט 
שייצבע בגווני אדמה או יחופה בטפט בגוונים חמים ייצור אופי 

חם לחלל וימשוך אליו את תשומת הלב.
 

טקסטיל
ומרקמים  עשירות  דוגמאות  חמים,  בגוונים  בכריות  שימוש 
מגע  יעניקו  צמרי  ומגע  ארוגים,  בדים  כקטיפות,  נוכחות  בעלי 
מחמם לא רק לגוף אלא גם לעין. כירבוליות מעוצבת המונחת 
הטקסטיל  מעטפת  את  ישלימו  הכורסה  על  בנונשלנטיות 

המחבקת.

אבזור משלים
פריטים משלימים עשויים קש ומטאל בגווני ברונזה וזהב, בהם 
ודברים  אגרטלים  פמוטים,  אהילים,  מסגרות,  מגשים,  סלים, 
נוספים, ועוד דומים, מעניקים ניחוח כפרי חמים היוצר אווירה 
בתוך  דולקים  נרות  ומחבקת.  ביתית  זאת  ועם  מאוד  מעוצבת 
נינוח  חורפי  לעיצוב  יתנו את הטאצ' הסופי  פמוטים מעוצבים 

ועוטף.

טעימה

תהיו בטוחים
נולדים  שהם  לפני  עוד  הקטנטנים,  של  ולבטיחותם  לשלומם  ודואגים  תמידי  באופן  חוששים  אנחנו  כהורים, 
• מומחי הבטיחות של מותג העל  • בחירת מושב בטיחות מתאים הוא הצעד הראשון שלנו כהורים אחראים 

למושבי הבטיחות BeSafe יעניקו לכם את הטיפים החשובים ביותר לנסיעה בטוחה

רכיבים: 
• 1 ק"ג פריקה

• 2  בצלים גדולים קצוצים
• 1  כרישה קצוץ

• 2  שיני שום קצוצות
• 50  גרם צימוקים שחורים

• 50  גרם צימוקים לבנים
• 1.5  ליטר ציר ירקות

• 60  גרם סילאן
• מלח/פלפל

• חאוויג‘

אופן ההכנה:
1. מטגנים בסיר את הבצל, כרישה והשום עד להזהבה.

2. מוסיפים את הפריקה, חופן של מלח וחאוויג' ומכסים 
בציר ירקות.

3. מבשלים במשך חצי שעה על אש נמוכה עד לריכוך.
4. מוסיפים את הצימוקים והסילאן ומערבבים.

 
צילום: שירה רז

יש יותר טוב ממנת אוכל מזינה ומנחמת בימי החורף הסוערים? קבלו מתכון לפריקה חגיגית באדיבות השף אסף 
גרניט, היועץ האסטרטגי של רשת נעמן



מחלקת נוער

מרכז הנוער "יונתן" ומחלקת הנוער מתכבדים להזמין אתכן,
 
אימהות לנערים ונערות מתמודדים 

לסדנת הנחיית הורים
בת 8 מפגשים

עם המרצה הבחירה 

הגב' יעל רדליך 

הסדנא תתקיים בימי רביעי, 
החל מ
 א' אדר א' ה'תשע"ט (6.2.19) בשעה 20:30

ברחוב יהונתן 22, בני�ברק, מרכז הנוער.

הסדנה מותנית ברישום על בסיס מקום פנוי
ובתשלום דמי רישום בסך 200 ש"ח

(מס' מקומות מוגבל) 

האגף
לשירותים חברתיים
המחלקה לעבודה

סוצייאלית קהילתית
יחידת ההתנדבות

בשיתוף מרכז עצמה
מורחב

פתיחת מענה חדש לנשות עסקים בבני ברק

"עשינו עסק" הערב הזה מיועד 
בעלת עסק

!לך

הערב יתקיים ביום שני, ו‘ באזר א‘ ה‘תשע“ט  (11/2/19) בשעה 19.30
במחלקת הרווחה רח' כהנמן 107 באולם שעורה

חשיפת המענים שייפתחו למען קהילת נשות העסקים בעיר

הגב' יעל פיינגולד
בהרצאה שטרם שמעת "האומץ להתנהל כמותג"

בתכנית:

 
כרטיסים:

דרום העיר– 052-7156655 | צפון העיר- 053-4276885 
מזרח - 052-7151586 | מרכז- 054-8449412

- הרשמה חובה -

ester_zv@bbm.org.il -אסתר
ventoras@Bbm.org.il -שרה

brl@bbm.org.il -ברכה
נא להגיע עם כרטיסי ביקור

 
  

 

האגף
לשירותים
חברתיים

מרכז מידע לניצולי שואה
לאור חידושים ועדכונים
בהטבות לניצולי שואה,

ניצולי השואה תושבי העיר בני ברק
מוזמנים לפנות ללא תשלום

למרכז המידע
הפועל ברחוב אחיה השילוני 2 

בימי שלישי בין 9:00-13:00
או בטלפון 6186090

וכן בימי רביעי בין 15:00-19:00,
פועל במקום נקודת זכות

מטעם "אביב לניצולי שואה".
בתאום מראש בטלפון 6444851

 
  

אגף
תברואה
ופיקוח

בס“ד

אתם זכאים לפינוי המוצר הישן מביתכם!

לא סיפרו לכם מראש על הזכאות לפינוי ללא תשלום?
לא הסכימו לקחת מכם את המכשיר הישן ?

ניתן לפנות לאגף לפניות הציבור במשרד להגנת הסביבה: 
  sviva.gov.il :למידע נוסף  pniot@sviva.gov.il  |073-2733350/1:פניות ציבור

קניתם 
מוצר חשמלי?

מי אחראי לספר? המוכר!
החוק מטיל את האחריות על בית העסק ליידע אתכם

על האפשרות לפנות מבתיכם את המכשיר הישן ללא תשלום .

תגידו שלום למכשיר הישן
לקראת הפינוי רוקנו את המכשיר הישן מכל דבר שאינו חלק ממנו

כולל מים, קרח, שאריות אוכל וכביסה. נתקו את המוצר מחשמל, גז, מים,
רהיט או כל חיבור קבוע או זמני לתשתיות או לחפצים. ודאו שיש מעבר חופשי לכניסה לבניין

ולחצר הבניין כך שניתן לפנות את המכשיר ללא צורך בפירוק נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים.

החוק קובע: פינוי ללא תשלום למכשיר הישן 
לפי החוק, העסק שממנו קניתם מוצר חשמלי או אלקטרוני

חייב להיענות לבקשתכם לפנות מביתכם ללא תשלום את המכשיר הישן,
בתנאי שהוא בכמות או במשקל הדומים למוצר שקניתם .

המקום הרצוי לפינוי
הפינוי בבית יעשה רק מהחדר שבו נעשה השימוש הטבעי במכשיר

(למשל, מקרר יפונה מהמטבח ומכונת כביסה מחדר הכביסה)
או מהמיקום בבית של המוצר החדש.

כשבעל העסק יכול לבקש מכם תשלום
במקרים אלה, הנחשבים לפינוי חריג ובאישורכם מראש, רשאי בעל העסק
לדרוש מכם תשלום שיוסכם במעמד הקניה: המכשיר הישן נמצא בקומה
שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית; לא ניתן להשתמש במעלית להורדת

המכשיר הישן; הובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף; נדרש לפרק
חלק מהמכשיר הישן, למשל, לפרק דלת מקרר לצורך הפינוי.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - נשק וכלי נשק במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אל פחד! התאושש!  "____    ____ כי אתה  תבוא  את העם 
הזה אל הארץ" (דברים לא ז)

7. בן רעואל בן עשו מאלופי אדום. "נחת וזרח _____" (בראשית 
לו יג)

8. אביו של אליסף הנשיא למשפחת הגרשוני מן הלויים בימי משה. 
(במדבר ג כד)

9. קיצור המילים : בראשי תבות.
10. פאר,יופי,הדר. "ה____  ישראל על במותיך חלל" (שמואל ב א 

יט) (בהיפוך אותיות)
11. קיצור המילים : יש נוהגים.

12. דומה,שניתן להמשילו ולדמותו אל דבר אחר. "אומה זו ___ 
לעפר ו___ לכוכבים" (מגילה טז.)(בלשון זכר)

13. כנוי בימי קדם  לשר ולפקיד  בבית המלכות.   "וה___  שרי 
יהודה" (ירמיה כט ב) (בלשון יחיד)

15. קודש הקודשים,המדור הפנימי,האחרון והקדוש ביותר שבבית-
המקדש. (מלכים א ו יט)

17. כנוי לאדם המסתיר  את מחשבותיו ומראה את עצמו כבצבע 
אחר, שאין תוכו כברו. "אלא מן ה____" (סוטה כב: ) (בלשון יחיד)

18. קיצור המילים : מאה ברכות.

1. לוי מבוני חומת ירושלים בימי נחמיה. שר חצי פלך קעילה. 
"על ידו החזיק ____ שר חצי פלך קעילה" (נחמיה ג יז)

2. בן אברהם מאשתו קטורה. (בראשית כה ב)
3. בן לוי בן יעקב,אחד משבעים נפש שירדו עם יעקב למצרים. 

(בראשית מו יא)
4. כהן גדול בימיו של נחמיה. (נחמיה ג א)

5. אוצר תבואה. "פתחו ____" (ירמיה נ כו)
(בלשון רבים) (לא בלשון סמיכות) (בכתיב מלא)

6. מכשיר לדיוג דגים גדולים כגון לויתנים,כרישים ועוד. 
"וב____  דגים ראשו" (איוב מ לא)

12. מלמד,מקל ארוך ובקצהו דורבן שהאיכר מזרז בו את
הבהמה החורשת. "שהאכר עובר וה___ על כתפו"(אהלות 

טז א)
14. מידה קטנה,שיעור מינימלי,חלק,יחידה. "עשרה  ___ יופי

ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כלו"
(קידושין מט: ) (בלשון יחיד)

16. נבון וחכם.  "____ תבונה" (משלי יד כט)

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

מקל, מגן וצינה, אלה, קובע, גרזן, מצחה, חרב, שריון קשקשים, רומח, איל מצור, חנית, אבני הקלע, קשת, 
איל הברזל, קלע, תלי, חץ, כידון, אשפה

תגצתאלקמשאמקנעסנד
דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת
שידצגששגאברסשסנתי

תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. החלק הלבן בביצה הוא...
2. הליקופטר בעברית

3. גוב הוא ביתו של...                                                                                                          
4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהם ראשי התיבות ע"ע?
8. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

9. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
10. "חוף" ברבים

1. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 6. לחפש 7. עיין ערך 8. 
בינלאומי  9. לשון עם זר 10. חופים



אימפריית הכוללים  

2165
אברכים

ממלכת התורה

1197
בחורים

698
בחורים

מבצר הת"תים

1965
ילדים

ת"תיםכוללים

ישיבות לצעירים ישיבה גדולה



ישיבות 
לצעירים
 1,197
ת"תים
1,965

כוללים
2,165 
אברכים

בחורים

בחורים

ילדים

ישיבה 
גדולה
698

 6,025
עמלי תורה
בישיבת 
עטרת שלמה

מצילים
עולם התורה

את 

שלישי-רביעי, ר"ח אדר א' | תשע"ט

35
שעות גורליות

₪ 35,000,000

חברת

גיוס המונים שלמה עטרת  ישיבת  שם  על   |  35266 חשבון   745 סניף  מרכנתיל,  בנק 
*5510 לתרומות:
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