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 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ג' שבט תשע"ט 9/1/19 • גיליון מס' 1187

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

בעקבות אירועי ‘הטרור היהודי' – מרן שר התורה בהתבטאות חריפה

“מסכנים חיי יהודים ומרבים שנאת ישראל”

ברגע האחרון: נתניהו בנאום ‘אני מאשים'

אבי בלום / בי"ס לפוליטיקה, עמ' 18-19

אירוע הטרור במסגרתו נעצרו חמישה צעירים יהודים מרחלים, בחשד שגרמו למותה של פלסטינית, חולל 
סערה ציבורית • מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי הבהיר כי "אסור ואין שום היתר להרוג גוי" וכי "אלו 

שמנסים לעשות זאת מסכנים חיי יהודים אחרים ומרבים שנאת ישראל בעולם", אלא אם מדובר במחבל ואז 
צריך וחובה לפגוע בו כדי להציל נפשות • הורי העצורים התלוננו: “הילד היה בריא ועכשיו הוא צריך תרופות, 

מתעללים בהם בשב”כ” / עמ' 22

הגיע לסניף ז'בוטינסקי 

המעורב ירושלמי של 
הלו תימן

פיתה 25 ש"ח
לאפה/באגט 35 ש"ח

*רשאי להפסיק בכל עת
*סניף ז'בוטינסקי בלבד!

עדיין לא טעמת???? עדיין לא טעמת????

מבצע לרגל ההשקה!!

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

סום 
פר

שון
רא

בדרך לפריימריז
העבודה: מיכל צ'רנוביצקי, חרדית שמתמודדת בפריימריז, בראיון על שינויים חברתיים, 

היחס המפתיע מהח”כים החרדים והצורך בחיבורים במחנה השמאל-מרכז
הבית היהודי: באיחוד הלאומי סמוטריץ' בדרך להדיח את אריאל, ובבית היהודי מעוניינים 

לבטל את הפריימריז לטובת ‘ועדה מייעצת' • השאלה המרכזית: מי בראש?
הימין החדש: איש התקשורת שרון גל מנהל מגעים לשילובו ברשימה • וגם: רשימת 

הכוכבים שעשויים להצטרף לבנט ושקד • חשיפת ‘קו עיתונות'
גואטה: הח”כ החרדי שפרש בקדנציה האחרונה מש”ס, מבוקש במפלגות החברתיות • 

סקר פנימי: כוחו האלקטורלי של גואטה נאמד בכ2-3 מנדטים
עמ' 20-21

ראש הממשלה תזמן את הנאום רגע לפני התחלת 90 ימי הבחירות בהן 
היה נאסר שידורו • מנדלבליט, שאישר את הסכמי עדי המדינה, ייאלץ 

להגיש כתב אישום, אך בדעת הקהל נתניהו ניצח • וגם: האם ‘נוסחת שתי 
הקדנציות' תהיה פשרה מקובלת בין דגל התורה לאגודת ישראל?

התקציב העירוני השנתי של עיריית בני ברק שאושר הוא 1,323,154,000 ₪, מתוכו תקציב החינוך 
השנתי הוא 533 מיליון שקלים, גידול של 67 מיליון שקלים • סכום הארנונה הכללית שנגבה בשנה 

האחרונה עומד על 360 מיליון שקלים / עמ' 8

בוטל 
פינוי בתי 

הכנסת
 / עמ' 10

 / עמ' 12

 / עמ' 14

נפתחו מחדש 
הכיתות 

שדלפו גשם ועדת הכספים התכנסה לראשונה
דיוני התקציב בעיריית בני ברק

חילולי שבת 
במועדון 

של סודנים 
ואריתראים



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

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

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

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

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

יופלה עם שזיף בתחתית

לעצמך
חדשטעם

לפרגן





אתם תברכו עליו!

3 אתגר הברכות
ט"ו בשבט שמח עם 

בחרו במהירות את הפירות 
ואולי תוכלו לזכות במגש פירות יוקרתי

< התקשרו לטלמסר : 03-3738888  < שחקו באתגר הברכות 
< ואולי תוכלו לזכות במגש פירות לשולחן ט״ו בשבט!

איך משתתפים?

בכפוף לתקנון הפעילות | התמונות להמחשה בלבד | הפעילות תתקיים בין התאריכים ב' שבט תשע"ט 08.01.2019  עד לתאריך י"ג שבט תשע"ט 19.01.2019 



ולהישאר בריאלהיות בריא

במאוחדת 
בבני ברק אתם 

תמיד במרכז!

k.meuhedet.co.il
*3833

 בקרוב! 
מרפאת אוסם החדשה

יחס אישי והתאמה 
לאורח החיים

מנהלי קשרי הקהילה 
זמינים עבורכם

המרכז לבריאות האישה 
ולבריאות הילד 

 שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

 מגוון שירותי 
רפואה מקצועיים
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

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

אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

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

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

 איש תקשורת במצב קשה  
במוצ"ש האחרון הוזעקו מתנדבי איחוד הצלה מסניף 
שהתקבל  טלפון  בעקבות   1221 מוקד  ע"י  ברק  בני 
למקום  שהגיעו  המתנדבים  שהתמוטט.  אדם  על 
התחילו בהחייאה על כבן 35 ולאחר כחצי שעה הפכה 
תל  לביה"ח  מביתו  פונה  והוא  למוצלחת  ההחייאה 
הוא  חולים  בבית  יומיים  לאחר  קשה.  במצב  השומר 
פקח את עיניו, הציבור מתבקש להתפלל ולעורר רחמי 
שמים מרובים לרפואתו השלימה והמהירה של בנימין 

נתן בן בילא הי"ו.

 הרצוג: אקדם את הכלכלה בב"ב
הנגיד  עם  יחד  הרצוג,  יצחק  היהודית,  הסוכנות  יו"ר 
במרכז  מיוחד  לביקור  הגיעו  שפירא,  יצחק  הבריטי 
סקירה  לאחר  גלובל  אחים  מבית  ברק,  בני   – אחים 
קצרה, שוחחו יו"ר הסוכנות והנגיד הבריטי עם מספר 
על  שסיפרו  'אחים',  של  העסקים  בקהילת  חברים 
שנוצרו  איכותיים  עסקיים  וחיבורים  פעולה  שיתופי 
בזכות הקהילה, המונה מגוון אנשי עסקים ויזמים מכל 
מצליחים  בינלאומיים  עסקים  כולל  העשייה,  תחומי 
הייטק  ייצוא,  ייבוא  שיווק,  תיירות,  המזון,  בתחומי 

ועוד.
לפעילות  הערכתו  את  הביע  היהודית  הסוכנות  יו"ר 
'אחים גלובל' לקידום ופיתוח הכלכלה החרדית, בין 
לרתום  יפעל  כי  וציין  אחים,  מרכזי  באמצעות  היתר 
אנשי עסקים בכירים בעולם היהודי לקידום פרויקטים 
צמיחה  מנוע  להוות  שיכול  החרדי,  במגזר  כלכליים 

חשוב בעולם העסקים היהודי הגלובלי.
ישמח לעמוד לרשות  כי  יצחק שפירא, הצהיר  הנגיד 
הכלכלה  לקידום  הברוכה  בפעילותה  גלובל'  'אחים 
של  המנטורינג  מיזם  באמצעות  היתר  בין  החרדית, 
עולם  בכירי  עם  עסקים  ובעלי  יזמים  אחים, המפגיש 
עם  מעמיקה  והכירות  רב  ניסיון  בעלי  העסקים, 
במידע  שיתוף  לייצר  במטרה  השונים,  העשייה  ענפי 
עסקיים  וחיבורים  קשרים  פיתוח  לצד  מקצועי  וידע 

איכותיים.

 בני ברק קיבלה 12.5 מיליון מנתב"ג
ראשונים  שקל  מיליון   100 השבוע  העבירה  המדינה 
 200 מתוך  זאת  נתב"ג,  באזור  המקומיות  לרשויות 
 2019 במהלך  אליהן  לעבור  שאמורים  שקל  מיליון 
האוצר  הפנים,  משרד  בין  שנקבע  להסדר  בהתאם   -
ורשות שדות התעופה. 50 מיליון שקל נוספים הועברו 
חלשות  רשויות  המתקצבת  פערים  לצמצום  לקרן 

ברחבי הארץ.
ועדה  דרעי  אריה  הפנים  שר  מינה  וחצי  כשנה  לפני 
גאוגרפית לחלוקת הכנסות ארנונה מנתב"ג לרשויות 
יהודה  אור  לוד,  ובראשן  בו,  הגובלות  המקומיות 
נתב"ג  שלפיו  מתווה  גובש  שלבסוף  אלא  ויהוד. 
ימשיך ליהנות ממעמד של שטח גלילי פטור מארנונה, 
 1.2 של  דיבידנד  תעביר  התעופה  שדות  רשות  ואילו 
המדינה  תעביר  במקביל  למדינה.  שקל  מיליארד 
בשנים  שקל  מיליון   200 בנתב"ג  הגובלות  לרשויות 

2019-2018, ולאחר מכן 100 מיליון שקל.
לפי  נקבע  מקומית  רשות  כל  שתקבל  הסכום  גובה 
המרחק בקו אווירי משדה התעופה, מספר התושבים 
ודירוג סוציו־אקונומי של הרשות. הנוסחה הזו סיפקה 
סובלת  שאינה  שאף  ברק,  לבני  במיוחד  גדול  נתח 
שלישית  מדורגת  התעופה,  שדה  מפעילות  מאוד 
ברשימת המוטבות בשל מספר התושבים הגדול )205 
אלף( ודירוגה הסוציו־אקונומי הנמוך. אלעד החרדית 
מדורגת חמישית. הרשות שזכתה לנתח הגדול ביותר 
עד כה היא לוד, 23.3 מיליון שקל. לרמלה, בני ברק 
אחת,  לכל  שקל  מיליון  כ־12.5  שולמו  יהודה  ואור 

ולאלעד ולשדות דן 7.5 מיליון שקל כל אחת.

מאת: עוזי ברק

החינוך  בסעיף  ברק  בני  עיריית  תקציב 
העלייה  בעקבות  שקלים,  מיליון  ב-67  גדל 
בפעולות רבות ומגוונות, עם הגידול המבורך 
ובכך  חינוך,  במוסדות  התלמידים  במספר 
מיליון   533 השנתי  החינוך  תקציב  עמד 
של  השנתי  העירוני  התקציב  מתוך  שקלים, 

.₪ 1,323,154,000
האחרונה  בישיבתה  אושר  התקציב  עדכון 
של  להצעתו  בהתאם  העירייה,  מועצת  של 
ויו"ר  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ועדת הכספים, לאחר שלפני ישיבת המועצה, 
לישיבתה  העירונית  הכספים  ועדת  התכנסה 
הראשונה בקדנציה זו ודנה באריכות בשורה 
ארוכה של סעיפים, ובהם צו הארנונה, עדכון 
בלתי  פיתוח  אישור תקציבי  הרגיל,  התקציב 

רגילים ודו"חות כספיים וכלליים.
הכספים  ועדת  עסקה  הישיבה  בפתח 
בסעיף תעריפי הארנונה, ובמסגרת זו, הומלץ 
אישרה  שאכן,  העירייה,  מועצת  לאישור 
בישיבתה שהתקיימה לאחר מכן, כי הארנונה 

תעלה בשנת הכספים 19' בשיעור של 0.32% 
בשנת  הארנונה  לשיעורי  בהשוואה  בלבד, 
משרד  ע"י  שנקבע  השיעור  עפ"י  וזאת   ,'18
הפנים המבוסס, בעיקרו, על ההצמדה למדד.

רו"ח  עמד  התקציב,  פרטי  על  בדיון 
האיזון  על  העירייה  גזבר  אדלר,  אהרון 
היתר, מהכנסות  בין  הכספי בתקציב שנובע, 
ארנונה ממגדלי משרדים ועסקים בני עשרות 
העיר, שכיום  באזור המסחר שבצפון  קומות 
ובהם "הכשרת  נוספים,  בינוי מגדלים  נמשך 
הישוב", ובד בבד, אישור של מגדלים חדשים 
הכללית  הארנונה  סכום  מור.  מכון  במתחם 
שנגבה בשנה האחרונה עומד על 360 מיליון 

.₪
בסעיף  כי  נמסר,  גם  הועדה  בישיבת 
כ-5  של  בסכום  ירידה  חלה  חניה  הכנסות 
מיליון ₪, וזאת בשל הפעלת מצלמות חניה 
שהביאה  ואהרונוביץ,  כהנמן  הרב  ברחובות 
ברחובות  אסורות  בחניות  גדולה  לירידה 
בהם  והסדר  התנועה  מצב  השתפר  וכך  אלו, 
בהכנסות  מכך,  כתוצאה  וירידה,  גיסא,  מחד 

כספיות מאידך גיסא.

הועדה גם אישרה תוספת ניכרת בתקציבים 
בלתי רגילים בתחומים רבים ומגוונים, כבינוי 
ילדים,  וגני  בתי-ספר  שיפוץ  חינוך,  מוסדות 
גינות, סלילת  ושיפוץ מקוואות, הקמת  בינוי 
ומחשבים  ציוד  רכישת  ומדרכות,  כבישים 
בטיחות  עבודות  ביצוע  חינוך,  למוסדות 
מצלמות  התקנת  חינוך,  במוסדות  ובריאות 
אבטחה חדשות ברחובות ובמוסדות, שדרוג 
וקידום  מערכות כיבוי אש, שיפוץ מועדונים 

תכנית מתאר לעיר.

מאת: עוזי ברק

פרויקט "מידעיר", עמדות חכמות לשירות 
עצמי, במטרה לשפר ולהנגיש את השירותים 
עיריית  ע"י  באחרונה  לפעול  החל  לציבור, 
עמדות,  בשלוש  ראשון,  בשלב  ברק,  בי 
והוא כולל ערוץ תקשורת לרווחת התושבים 

לשירותים עירוניים, ממשלתיים וכלליים.
במקומות  העיר,  ברחבי  פרוסות  העמדות 
סגורים, מוגנים ומאובטחים, לפי שעות קבלת 
הקהל בהם במשרדי האגף העירוני לשירותים 
במתנ"ס   ,103 כהנמן  הרב  ברחוב  חברתיים 
קרית הרצוג שברחוב אברבנאל 60, ובמגדלי 
ז'בוטינסקי  ברח'  החמישית,  בקומה  שקל, 

.160
הצורך  בשל  הינו  ל"מידעיר"  הרקע 
מחד  וממשלתיים  עירוניים  בשירותים  הרב 
תושבי  של  המוחלט  רובם  והימנעות  גיסא 
דתיים.  מטעמים  באינטרנט,  משימוש  העיר 
של  בתקשורת  כיום,  המצב,  שהובהר,  כפי 
באמצעות  השימוש  בעיקרו,  הוא,  התושבים 
למשרדים,  אישית  ובהגעה  בפקס'  הטלפון, 
וכתוצאה מכך ישנם תהליכי שירות שמהראוי 

לשפרם ולשדרג.
בנוסף לכך, נקבעו יעדים במסגרת הפעלת 
שניתן  שונים  שירותים  כאיחוד  "מידעיר", 
יהיה להשיגם בעמדה אחת, שימוש בהליכים 
תור  בלא  בעמדות  שירות  וברורים,  פשוטים 

ובזמנים גמישים, מיקום עמדות גם בפריפריה 
התושבים,  לכלל  המסגרת  והפעלת  עירונית 
תוכן מסונן ומותאם לחברה החרדית והפעלת 

המערכת רק בימי חול.
במסגרת  לציבור  שניתנים  השירותים  בין 
ה"מידעיר" הינם שירותים עירוניים כטפסים 
חשבונות  תשלום  ארנונה,  תשלומי  ונהלים, 
ממשלתיים  שירותים  ודו"חות,  אגרות  מים, 
ובקשה  כתובת  שינוי  הנולד,  שם  כרישום 
ושירותים  ביומטריים  ודרכון  זהות  לתעודת 
תור  וקביעת  מגוונים  תורים  כזימון  כלליים 

לקופות-חולים ולדואר.
העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ולייעל  לשפר  מהמגמה  חלק  זהו  כי  הדגיש, 
ובמסגרת  לציבור,  השונים  השירותים  את 
אחידות  מנחים:  עקרונות  חמישה  נקבעו  זו 
לקבלם  יהיה  שניתן  שונים  שירותים  ואיחוד 
ידידותי  משק  ובניית  פשטות  אחת,  בעמדה 
יעילות של  וברורים,  בעל תהליכים פשוטים 
גמישות  ובשעות  תור  בלא  בעמדות  שירות 
ביותר  החיוניים  השירותים  הנגשת  לצד 
גם  עמדות  במיקום  שוויוניות  לתושבים, 
בפריפריה עירונית ומתן שירותים שיגיעו לכל 
קשת האוכלוסייה והתאמת תוכן מסונן ברוח 

תורנית והפעלת העמדות רק בימי חול.
ולביצוע  לתכנון  הפועל  העירוני  הצוות 
אהרון  רו"ח  את  כולל  ולקידומו,  הפרוייקט 
אלתר,  אברהם  הרב  העירייה;  גזבר  אדלר, 

שרמר,  רחל  גב'  מידע;  מערכות  אגף  ראש 
מויאל,  ארלט  עו"ס  תקציבים;  אגף  מנהלת 
מנהלת האגף לשירותים חברתיים וגב' אביב 
להקל  כדי  החדשנות.  יחידת  מנהלת  אגמי, 
הומלץ  ב"מידעיר"  השירותים  קבלת  על 
לתושבים להגיע עם ת.ז., מס' שובר לתשלום 

וכרטיס אשראי לביצוע הפעולות.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
ציין, כי הצוות המקצועי של "מידעיר" פועל 
נוספים  באזורים  עמדות  לתוספת  העת  כל 
של העיר ולהגדלת היקף השירותים הניתנות 
בעמדות, ועל כך יתפרסמו העדכונים לציבור 

בהתאם לחידושים ולשדרוגים.

התקציב העירוני השנתי של עיריית בני ברק שאושר הוא 1,323,154,000 ₪, מתוכו תקציב החינוך השנתי הוא 
533 מיליון שקלים, גידול של 67 מיליון שקלים • סכום הארנונה הכללית שנגבה בשנה האחרונה עומד על 360 

מיליון שקלים

של  עצמי  לשימוש  ברק  בני  עיריית  ידי  על  הוצבו  ומהיר,  נגיש   - "מידעיר"  פרויקט  של  נוספות  עמדות 
התושבים, לקבלת מגוון נרחב של שירותים ולהנגשתם באופן מהיר, יעיל ונוח

דיוני התקציב: ועדת הכספים התכנסה לראשונה

הוצבו עמדות נוספות של 'מידעיר'

 אחד ממתקני משחקים חדשים בגינות בבני ברק

חלק מהעמדות



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

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

 ROYAL ותוכלו לזכות במארז
משמח שיסדר לכם את הסנטוחה!

התקשרו לטלמסר
03-3739000

ספרו לנו מה מיוחד 
בחתן שלכם

השתתפו בפעילות החתנים של רויאל!

בכל שבוע 
10 זוכים!



ג' שבט תעש"ט 10109/1/19 בני ברק

רוכב אופניים 
חשמליים נפצע
רוכב אופניים פגע בחתול, התהפך עם אופניו ונפצע בינוני

ישראל  גדולי  עם  התייעצות  "לאחר  המרחב  למפקד  פנה  העיר  ראש 
• מתפללי בית  ובהנחייתם אני מבטל את הסיוע לפינוי בתי הכנסת" 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  למרן  עלו  ה'  בשיכון  הספרדי  הכנסת 

להתברך ולהודות לו על התערבותו במניעת פינוי בית הכנסת

מאת: עוזי ברק

באורח  שנפצע  חשמליים  אופניים  רוכב 
הצלה  באיחוד  חובשים  ע"י  טופל  בינוני 
)כתוצאה  שהתהפך  לאחר  ברק  בני  סניף 
ברחוב  בראשו  ונחבל  בחתול(  מפגיעה 

השניים בבני ברק.
שני  ביום  שנפצע   25 כבן  באברך  מדובר 
ופציעות  מחבלות  סובל  והוא  בצהריים 

בראשו ובפלג גופו העליון.
חברת  של  פרטי  באמבולנס  פונה  הפצוע 
'איחוד  עם  בשת"פ  שעובדים  רפא"ל 
רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  האמבולנסים' 

בבית החולים. נסיבות המקרה בבדיקה.

בוטל פינוי בתי הכנסת

מאת: עוזי ברק

הכנסיות  בתי  פינוי  בוטל  זה,  לרגע  נכון 
פניה  בעקבות  ציבור,  שטחי  על  שהשתלטו 
יונגר  אריאל  עו"ד  באמצעות  העיר  ראש  של 

אל משטרת מרחב דן.
בבני  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  כזכור, 
להריסת  מינהליים  הריסה  צווי  הוציאה  ברק 
שמונה מבנים שהונחו ללא היתר וללא רשות 
הפיקוח  מחלקת  פתוחים,  ציבור  שטחי  על 
לביצוע  ישראל  ממשטרת  סיוע  לבקש  פנו 
הרגישות  לאור  כי  טענו  במשטרה  ההריסה. 
בהריסת המבנים המשמים כבתי כנסת מדובר 
בכוחות  שימוש  הדורשת  מורכבת  בפעילות 

גדולים ותיאום בין הגורמים.
פניה  בוריא  תנ"צ שלמה  אל  במכתב שנמסר 
נכתב "כי בעקבות שיחות שראש העיר קיים 
חשש  יש  נוספים,  ועם  המשטרה  בכירי  עם 
רבתי  אלימות  תוך  יתבצע  הפינוי  היא  כי  רב 
וסכנה לחיי אדם ועוברי אורח תמימים ולאחר 
התייעצות עם גדולי ישראל ובהנחייתם, ראש 
העיר מודיע כי הוא מודה על השיתוף פעולה 
זה  ובשלב  העיר  לרשות  והעמדתם  והסיוע 
מהמשטרה".  הסיוע  בקשת  את  מבטל  הוא 
תקדים  להוות  כדי  בכך  "אין  כי  הודגש  עוד 
שום  מהווה  לא  והדבר  אחרים  למקרים 

הסכמה מצד הרשות לנדון".
היה  בתי הכנסת שהיו אמורים להתפנות  בין 
גם בית כנסת ספרדי בשיכון ה'. בעקבות כך 
פרסמה סיעת ש"ס הודעה כי "דרמת פינוי בתי 

עקב  שקעה  פתוחים  בשטחים  שנבנו  הכנסת 
חכם  מרן  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  בקשת 
שלום כהן שליט"א לראש העיר רובינשטיין. 
הכנסת  בית  גבאי  השבוע  עלו  כך,  ובעקבות 
הספרדי העומד לפינוי בשיכון ה' למרן נשיא 

מועצת חכמי התורה להתברך ולהודות לו.
סביב  רעשה  העיר  האחרון  בחודש  "כאמור 
פתוחים  בשטחים  שנבנו  הכנסת  בתי  נושא 
לפני  לילה  מידי,  ופינוי  הריסה  צווי  וקיבלו 
מסר  מרן  שלח  ה'  בשיכון  הכנסת  בית  פינוי 
לראש  משיח  אייל  ר'  התורה  עולם  נגיד  ע"י 
העיר רובינשטיין לדחות את פינוי בית הכנסת 
גבאי  עלו  השבוע  חלופי.  מקום  למציאת  עד 
להזמינו  ואף  למרן  להודות  הכנסת  בית 
להכנסת ספר תורה שיתקיים בחודש הקרוב. 
מרן בירך את גבאי בית הכנסת ואת ראש העיר 
בן  וגדליהו  דדון  אליהו  וסגניו  רובינשטיין 
שמעון שימשיכו להקים עוד ועוד בתי כנסת 
ברק  בני  בעיר  וחסד  תורה  ומוסדות  ספרדים 

ולא לחשוש מאיש".
ממרן  ביקשו  הכנסת  ובית  השכונה  רבני 
של  והמוסדות  הכנסת  בית  בנשיאות  לעמוד 
בני התורה בשיכון ה', יצוין כי בבית הכנסת 
ספרדים  הישיבות  חניכי  אברכים  כ200  יש 
הקצאה  העיר  מפרנסי  בדחיפות  המבקשים 
בשכונה.  תורה  להגדיל  מנת  על  ומקום 
למשלחת שהגיעה למרן הצטרפו גם סגן ראש 
ברק'  'מי  וסמנכ"ל  שמעון  בן  גדליהו  העיר 

פיני צברי.

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

 B.A. בואי ללמוד לימודי
בפסיכולוגיה

במסלול לנשים בקמפוס 
החרדי בבר-אילן

ימים אחרונים לרישום למכינה
100% מימון לזכאיות

 תואר מבוקש במוסד יוקרתי
 שילוב מושלם בין לימודים לעבודה

 מסלול מיוחד לנשים בקמפוס החרדי  
 קמפוס במרכז הארץ עם גישה נוחה 

    בתחבורה ציבורית וברכב

 B.A. לימודי
בפסיכולוגיה
ההרשמה למכינה נסגרת!



״בן 40
 לבינה״

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

הגעתם לגיל 40?
אתם כבר מלאי בינה

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

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

לחץ דם שומנים בדם

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם



ג' שבט תעש"ט 12129/1/19 בני ברק

חילולי שבת במועדון 
הימורים של אריתראים
בליל שבת נערכה הפגנה בשכונת פרדס כץ נגד חילולי שבת בשוק פרדס 
בליל  מועדון  הפעלת  רבה  בחומרה  רואה  העירייה  העירייה:  דובר   • כץ 
שבת קודש, אפילו אם הדבר נעשה ע"י נכרים • סנ"צ הוד לוי, קצין אג"מ 
"ניתנה התראה מוקדמת לבעלי המקום, והבהרה חד  דן:  במשטרת מרחב 

משמעית שאי ציות להתראה יביא לנקיטת צעדים חוקיים תקיפים כנגדם"

עוזי ברק

הפגנה גדולה נערכה בשבת האחרונה ברחוב 
פרדס  שוק  במתחם  חב"ד  בית  ליד  המכבים 
כץ. ההפגנה נערכה כשעה לאחר כניסת השבת 
נגד חילולי שבת במועדון הימורי קלפים של 
במקום  שישבו  ואריתראים  סודנים  עשרות 
וגרמו לחילולי שבת, החשש הגדול של פעילי 
יגרום  הדבר  פתוח  זה  ומקום  שהואיל  השבת 
יהודית  בבעלות  נוספים  סמוכים  למקומות 

לפתוח גם הם.
קהל  בהשתתפות  בהפגנה  השתתף  רב  קהל 
אברכים  התאחדות  כנסיות,  בתי  שלוש  של 
בוכריס,  אליהו  הרב  הגאון  בראשות  ספרדים 
הכנסת  ובית  תימן  יהדות  של  הכנסת  בית 

רבי  הגאון  השכונה  רב  ובהשתתפות  חב"ד, 
יעקב וינפלד.

שטען  הסודני  המקום  בבעל  מחו  המפגינים 
שהנושא  לאחר  המקום,  גר  שהוא  להגנתו 
הוסבר לו - הוא פינה את אנשיו והמקום נסגר, 
בהיקף  הסודנים  חזרו  הצהריים  אחר  בשבת 
קטן למקום והובהר כי הדבר לא יעבור לסדר 

היום.
עיריית  לבכירי  פנו  פעילי השבת  כך  בעקבות 

בני ברק שיטפלו בסגירת המקום הלא חוקי.
דובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים הגיב: 
השבוע,  זה  בנושא  לעירייה  פנו  "לראשונה, 
מועדון  על  שמחו  ציבור  ועסקני  תושבים 
במתחם  האחרון  שבת  בליל  שפעל  הימורים 
שוק פרדס כץ. במקום שיחקו צעירים סודנים 
ואריתראים במשחקי קלפים. ברור, שהעירייה 
רואה בחומרה רבה הפעלת מועדון בליל שבת 
נכרים,  ע"י  נעשה  הדבר  אם  אפילו  קודש, 
צעירים  גם  למקום  שיגיעו  חשש  בשל  גם 
מערים  אולי  ברק,  מבני  לא  אם  יהודיים, 
אחרות כשישמעו על כך, וגם על עצם התופעה 

הכאובה של מועדון שפועל בליל שבת".
דוד  לרב  תושבים  בעניין  פנו  ראשון,  ביום 
זאת  בעקבות  ששוחח  רה"ע,  רמ"ט  פינקל, 
העיר,  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  עם 
השבוע,  באמצע  כבר  מידית  לפעול  שהנחה 
בליל  כזה, שוב  יישנה מקרה חמור  כדי שלא 
סנ"צ  עם  תיאום  התקיים  לכך,  בהתאם  שבת. 
על  דן  מרחב  במשטרת  אג"מ  קצין  לוי,  הוד 
מתן התראה מוקדמת לבעלי המקום, והבהרה 
חד-משמעית שאי ציות להתראה יביא לנקיטת 

צעדים חוקיים תקיפים כנגדם.

סיעת הליכוד בכנסת הודיעה: 
נקדם את "חוק וידר"

עוזי ברק

כחודש  לפני  כזכור, 
הנכנס,  הודיע ראש העיר 
רובינשטיין,  הרב אברהם 
העיר  מועצת  ישיבות  כי 

יהיו סגורות לציבור.
סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
העיר,  במועצת  הליכוד 
ואמר  ההודעה  את  תקף 
כי "ישיבות מועצת העיר, 
שבהן מתקבלות החלטות 
מכספי  מיליונים  על 
התושבים, חייבות להיות 
פתוחות לאותם תושבים. 
אם עסקני עיריית בני ברק 
ימשיכו לנצל פרצה בחוק 

כדי להרחיק את התושבים מישיבות המועצה - 
אנחנו נדאג שהחוק יתוקן".

סיעת  הודיעה  מכן  לאחר  ימים  מספר  ואכן, 
חוק  הצעת  לקדם  החליטה  כי  בכנסת  הליכוד 
להיכנס  הרשויות  לתושבי  לאפשר  המחייבת 
הישיבות  את  לשדר  וכן  המועצה  לישיבות 
בשידור חי שהגיש יו"ר הקואליציה, ח"כ דודי 
חוק  הצעת  של  במקומה  )הליכוד(,  אמסלם 
חי  בשידור  הישיבות  את  לשדר  רק  המחייבת 

שהגיש ח"כ מיקי לוי )יש עתיד(.
בדיון בנושא שהתקיים במליאת הכנסת ציטט 
ב'קול  וידר, שפורסמו  לוי את דבריו של  ח"כ 
להסתיר,  מה  אין  לעסקנים  אכן  "אם  העיר': 

והכל כשר ותקין, למה הם רוצים לנהל בחשאי 
מאחורי  ומתחבאים  המועצה  ישיבות  את 

דלתות נעולות ומאבטחים?"
בדיון נכח גם ח"כ יעקב אשר, ראש עיריית בני 
ברק לשעבר, אך הוא בחר שלא להתערב. בכל 
מקרה, לאור הקדמת הבחירות ופיזור הכנסת, 

בוטלו כל הליכי החקיקה השונים.
דודי  ח"כ  ברק  לבני  הגיע  השבוע  בסוף 
וידר.  עם  ונפגש  הקואליציה,  יו"ר  אמסלם, 
כי  נמסר  הפגישה  בסיום  שפורסמה  בהודעה 
"הקואליציה וסיעת הליכוד בכנסת מגבים את 
מאבקו של וידר לפתיחת ישיבות מועצת העיר 
לתושבים, ולכן הליכוד יקדם את "חוק וידר" 

מיד בתחילת מושב הכנסת הבא".

וידר ואמסלם

צילום: דוד קשת

לפאגי, הבנק הבינלאומי
דרוש/ה עובד/ת 

קו"ח ניתן לשלוח לפקס: 03-5134188

 5 שנות לימוד בישיבה/ תעודת הוראה/
  לימודים לקראת תואר ראשון
 יכולת שליטה טובה במחשב

 עברית וחשיבה אנליטית
 העבודה אינה משרת כח אדם

הקריטריונים הדרושים למשרה:

לתפקיד 
פקיד בנקאות 

בבני ברק 



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

״בן 50
 לעצה״

הגעתם לגיל 50?
קחו עצה מהמומחים של מכבי
 הקדישו זמן לבדיקות מצילות חיים, כי השנים האלו
מכריעות לאריכות חייכם ולאיכותם בשנים הבאות.

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

תזונה מאוזנת פעילות גופנית

דם סמוי HPV (pap)ממוגרפיה

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם
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חדש: מאגר 
מסמכים של אגף 
ההנדסה והבניה

למעלה ממאה אלף מסמכים של אגף ההנדסה והבניה 
בעיריית ב"ב נסרקו והועלו לצפייה באתר העירייה

מאת: עוזי ברק

מסמכים,  אלפי  עשרות 
בניה  תכנון,  לתחומי  הקשורים 
ברק  בני  בעיריית  והנדסה 
ענק  בפרויקט  ונקלטו  נסרקו 
שהסתיים בימים אלו, לרווחתם 
מי  כל  ושל  העיר  תושבי  של 

שמבקש לעיין בהם.
החדשנית  לתכנית  בהתאם 
והטפסים  הניירת  להפיכת 
לסרוקים  העירוניים 
בביצועו  נסרקו,  ולממוחשבים 
של הרב אשר קורלנסקי, אחראי 
דיגיטלי  וארכיב  מערכות מידע 
באגף ההנדסה ובסיועו של מר 
של  הארכיב  מנהל  גיאת,  ינון 
של  הבניין  תכניות  כל  האגף, 
העירייה מאז תחילת מתן היתרי 
לפני  לחוק,  בהתאם  בניה, 

עשרות רבות של שנים.
הוכנסו  הפרויקט,  במסגרת 
לאתר ההנדסי של אגף ההנדסה 
עשרות אלפי מסמכים הכוללים 
בנין,  תשריטי  בניה,  היתרי 
ואחרים,   4 בניה, טפסי  תכניות 
מיידית  לקבל  יכול  פונה  וכל 
והנתונים  הפרטים  כל  את 
הנחוצים לו לידיעה, או להגשת 

בסריקת  חדשות.  בניה  תכניות 
הם  המסמכים  כל  ובקליטת 
יהיה  ולא  בקביעות,  ישמרו 
של  כבעבר,  חלילה,  מצב, 
של  להצתתם  שגרמה  דליקה 
לנזקים  או  רבים,  מסמכים 

מחמת התיישנותם.
מכיל  ההנדסה  אגף  ארכיב 
ובניה,  תכנון  תיקי  כ-10,000 
כולו,  נסרק  כשהארכיב 
והוטמעו  הפרויקט,  במסגרת 
של  המחשוב  במערכות 
מסמכים  כ-100,000  ההנדסה 
האחרונים  בימים  מגוונים. 
הנדרשים  המסמכים  הועלו 
לאתר ההנדסי של העירייה והם 
הורדה  ו-או  לצפייה  זמינים 

כקבצי pdf לכל המעוניין.
עם סיום עבודות הענק בסריקת 
אגף  מסמכי  אלפי  עשרות 
ההנדסה, שהחלה בתקופתו של 
הרב חנוך זייברט, כראש העיר, 
ניגשת עתה העירייה עם תחילת 
בראשותו  החדשה,  הקדנציה 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  של 
של  לתחילתן  העיר  ראש 
עבודות חדשות-סריקת עשרות 
באגפים,  מסמכים  אלפי 

במחלקות ובמדורים נוספים.

איחוד הצלה מציג: 26 מתנדבים חדשים 

נפתחו מחדש הכיתות שדלפו גשם

מאת: עוזי ברק

ביום רביעי האחרון נערך טקס סיום קורס חובשי רפואת חירום 
של איחוד הצלה שהתקיים בבני ברק.

8 חודשים מפרכים הגיע לסיומו קורס החובשים אשר  כעבור 
לכוח  חיזוק  יהוו  אלה  כל  חדשים,  מתנדבים   26 בו  הוסמכו 
הוקנה  הקורס  לבוגרי  בסביבתם.  חיים  בהצלת  ויסייעו  הקיים 
ע"פ  חירום  רפואת  כחובשי  להסמיכם  כדי  הנדרש  הידע  כל 

ממצבי  החל  הבריאות  משרד  דרישות 
החייאה  טראומה,  לידה,  רפואיים,  חירום 

ועוד..
האירוע נערך בראשות רב הסניף הגאון רבי 
איחוד  מנכ"ל  ובנוכחות  הלברשטאם  סיני 
איחוד  סמנכ"ל  טייטלבוים  משה  הצלה 
הסניף  ומייסד  נשיא  היימן,  לייזר  הצלה 
הרב מרדכי ברזילי, ראש סניף בני ברק אפי 
ישראל אלתר, מדריך הקורס  וסגנו  פלדמן 

יעקב מילר חבר ההנהלה אלעזר קליין ובעלי תפקידים נוספים 
בסניף.

סביב  נשותיהם  לצד  ורעות  שלום  באולמי  התכנסו  הבוגרים 
הסיום  טקס  לכבוד  עשירה  ערב  בארוחת  ערוכים  שולחנות 
ולכבוד שמחת השבע ברכות לבן המדריך האהוב יעקב מילר 
הראשון  בשלב  אותם  שישמש  בסיסי  וציוד  תעודות  והענקת 
בהם יבצעו השתלמויות מעשיות בשטח לצד מתנדבים ותיקים 
לפעול  ויוסמכו  מלא  החייאה  בתיק  יצוידו  בסיומם  כאשר 

עצמאית.
את המתנדבים  בברכה  וקידם  הערב  את  הנחה 
פלדמן  אפי  ברק  בני  סניף  ראש  החדשים 
הכשרה  של  ארוכה  תקופה  "עברתם  שאמר: 
והערב הגיע הזמן להגיד לכם תודה, השקעתם 
על  ולסמנכ"ל  למנכ"ל  מודה  אני  ועמלתם, 
שתשתלבו  ספק  אין  הסניף,  בפיתוח  התמיכה 
הצלת  של  הקודש  במלאכת  ותסייעו  במהירות 

חיים בעיר ובסביבתה, מאחל לכם בהצלחה".

מאת: עוזי ברק

זאת  ברק.  בני  בעיר  הרוחות  סערו  האחרון,  השבוע  בתחילת 
בעקבות סרטון בו נראה מורה בת"ת בעיר, שלימד בכיתה עם 
מטריה. הילדים הרגישו על בשרם את מזג האוויר הסוער בחוץ 

הרה"ג  הת"ת  מנהל  לכיתתם.  חדר  רב  וגשם 
סגן  המקומיים  מהנציגים  ביקש  חזקיהו  משה 
זכריהו,  יעקב  והרב  דדון  אליהו  הרב  רה"ע 
לפתרון  ולהביא  התלמידים  לעזרת  להיחלץ 

מהיר.
את  ובחנו  למוסד  הגיעו  העיר  מועצת  חברי 
המצוקה ואת נזילת הגשמים בכיתה המדוברת. 
בפגישה מיוחדת שנערכה בשעות הערב באותו 

היום עם בכירי אגף חינוך חרדי, הורו סגן רה"ע ומחזיק תיק 
החינוך הרב אליהו דדון וחברי המועצה יעקב זכריהו וישראל 
מנהל  לסגן  רובינשטיין  אברהם  רה"ע  עם  בתיאום  ששון  בן 
את  ולהחזיר  בנזילות  מהיר  באופן  לטפל  דדון  שמואל  האגף 

הלימודים לשגרה תוך פתרון סופי וראוי.
כללי  סגירה  צו  הוצא  החינוך,  משרד  בהוראת 
הצו  הנציגים  התערבות  ובעקבות  הת"ת  על 

הוסר במיידית והמקום עבר שיפוץ מקיף.
בימים האחרונים התלמידים התבקשו להישאר 
בבית עד סיום השיפוצים ואכן בשלושת הימים 
והת"ת  במתחם  האגף  עובדי  פעלו  האחרונים, 

חזר ללימודים השוטפים.

המתנדבים החדשים

אחרי הגשם הגיע הפתרון: ילדי ת"ת 'אוהלי אברהם' שלמדו עם מטריות בכיתות בעקבות נזילות מים, 
חזרו ללימודים אחרי שיפוץ נרחב שנערך במקום

הרב המנהל עם הנציגים בת"ת

בריתות 
&90







מעיל צמר מידות 50-56

חפתים

חליפות קולקציה קודמתעניבות מיקרו 

מכנס קולקציה קודמת

L-XXL סריגים עונה קודמת

סריגים

צעיפים

מעילי נוער

*למידות הקיימות במלאי

₪ 100

₪ 25

*120 2₪ ב-50 ₪

₪ 40*

3 ב- 30 ₪

₪ 30

₪ 20-30

₪ 250



מגבות פנים
100% כותנה

שישיית כוסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

כוסות קרטון
8 יחי' במארז 

4 יחי' 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב' רק 10&

 רק 39.90&
במקום 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

מארז 50 נרות 1 &כל הקודם זוכה!

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!



מגבות פנים
100% כותנה

שישיית כוסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

כוסות קרטון
8 יחי' במארז 

4 יחי' 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב' רק 10&

 רק 39.90&
במקום 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

מארז 50 נרות 1 &כל הקודם זוכה!

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!
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השלטר  על  המונחת  שהיד  לפני  בדיוק  יממה 
נתניהו  נתן   – מסך  בהחשכת  המופע  את  תסיים 
שואו אחרון, נעדר כל מגבלות חוקיות. מי שהתפלא 
השבוע לפשר ההופעה של נתניהו שהחלה כהודעה 
)שעת  דבר  בקבלת  והסתיימה  לאומה  דרמטית 
פריים-טיים( במרמה, צריך רק להביט בלוח השנה 

על פי חוק איסור דרכי תעמולה. 
השופט  קטע   2003 במרץ  ב-11 
ראש  של  נאומו  את  חשין  מישה 
הממשלה אריאל שרון – שהשתלט 
על אותה רצועת שידור של השעה 
20:00 בערב כדי להביא את גרסתו 
בהליך   – היווני  האי  בפרשת 
ולא  בעקירה  שהסתיים  משפטי 
וראש  השופט  החקירה.  במיצוי 
הממשלה הלכו לעולם שכולו טוב, 
סגן  בשעתו  שהשמיע  הדברים  אך 
ועדת  בראש  שעמד  העליון  נשיא 
היו  אמורים  המרכזית,  הבחירות 
לשמש כתקדים לשופט חנן מלצר 
העומד כיום בראש ועדת הבחירות. 
נאשם",  ולא  מאשים,  "אני 
מדוע  חשין  השופט  אז  הסביר 
נאומו  את  לקטוע  לרשתות  הורה 
של ראש הממשלה, "אני לא מוכן 
לא  הממשלה  ראש  צלוב.  להיות 
אלא  עיתונאים,  מסיבת  עשה 
אותי.  הטעו  אנשיו  נטו.  תעמולה 
של  דבריו  בין  קשר  שום  היה  לא 
ראש הממשלה לנושא עליו הייתה 
אמורה להיות מסיבת העיתונאים". 
הסתמך  המנוח  חשין  מישה 
)דרכי  הבחירות  לחוק   2 סעיף  על 
הקובע   1959  - תשי"ט  תעמולה(, 
בנוגע ל"תקופת ההגבלות )תיקון: 
"האיסורים  כי  תשנ"ב(",  תשכ"ט, 
יחולו  זה  חוק  לפי  וההגבלות 
יום  שלפני  הימים   90 בתקופת 

הבחירות".
נתניהו  פעל  מדוע  השאלה  על 
טענות  ממחזר  כשהוא  בפזיזות 
של  רמייה  מעטה  תחת   - ישנות 
התייחסות  מראש  ומונע  דרמטית,  התפתחות 
אפוא  יש   – הזה  מהסוג  להודעות  עתידית  רצינית 
עד  הימים  תשעים  בשעון  החול  פשוטה.  תשובה 
היום  לזלוג  יחל  באפריל  ב-9  הבחירות  למועד 
)ה-9 בינואר( - תשעים ימים בדיוק לפני הבחירות. 
כשחלון ההזדמנויות של נתניהו להשמיע את גרסתו 
נתניהו  השתחל  אצבעותיו,  על  נסגר  הציבור  בפני 

למהדורות בשנייה האחרונה. ביבי גם בפעם הזאת, 
הוא הראשון שזיהה את תחולת חוק דרכי תעמולה, 
ומנע מהשופט מלצר בעל המזג השיפוטי התקיף – 
איסור  חוק  של  תחולתו  עם  המסכים  את  להחשיך 

דרכי תעמולה. 
בכל מה שנוגע לנאום עצמו – שהיה המשיך ישיר 
לסרטוני הפרוטזה, הרי שנתניהו לא מכוון לשימוע 
אלא  לממשלה,  המשפטי  היועץ  של  המשפטי 
לשימוע הציבורי שיערוך לו הבוחר בעוד שלושה 
כמעט  משחזר  הוא  הזה,  בעניין  בדיוק.  חודשים 
אחד לאחד את קמפיין 'הוא זכאי' של דרעי ב-99', 
שהתנהל בשני מישורים: האחד במישור המשפטי 
והשני  המשפט,  ומערכות  הפרקליטים  באמצעות 
תקשורתי  טריק  כל  ניצול  תוך  הציבורי,  במסלול 
ועקיפת המדיה המסורתית באמצעות הפצת קלטות 

וידאו להמונים. 
ממערכת הבחירות ההיא דרעי יצא מנצח בזירה 
הפוליטית עם שבעה עשר מנדטים, שהועילו לו כמו 
בנט לבית היהודי - אחרי שהפסיד במגרש המשפטי. 
נתניהו של הימים ההם, הובס על ידי ברק, אך יצא 
המתנות  בפרשת  האישום  כתב  מעננת  שיניו  בעור 
– שהמשטרה והפרקליטות המליצו להגיש בעניינו 
מעל  הסיר  רובינשטיין  אליקים  דאז  והיועמ"ש 

לראשו.
מזכיר   2019 מודל  ונתניהו  אחרי,  שנה  עשרים 
יותר את דרעי של לפני עשרים שנה. במגרש הציבורי 
ידו על העליונה, לפחות לפי סקרי דעת הקהל של 
מצבו  המשפטי  במישור  אולם  האחרונה,  התקופה 
חף  הפודיום,  על  עומד  אותו  שראה  מי  רע.  בכי 
מסמלי המנורה ומשרד ראש הממשלה, כשעל פניו 

מעטה חיוורון ששום מייק-אפ לא הצליח להסתיר, 
הבין שגם הפציינט עצמו, מתחיל להבין את חומרת 

מצבו.

כמי שכפאו עד
שיקול  על  סומכת  ואני  מקצועי  ישר,  "הוא 
דעתו", אמרה השבוע שרת המשפטים איילת שקד 
כאן בשבוע  נכתב  עליו  לבניין,  ושותפה  על שכנה 
עסקינן,  נווה  באפי  לא  ספק  הסר  ולמען  שעבר, 
אלא  ידובר,  עוד  בעניינו  עובדות  של  שלגופן 

ביועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט.
את מה שהבינה איילת שקד המתגוררת בתוככי 
צמוד-צמוד  המשפטים,  משרד  של  הזכוכית  בית 
 - שעבר  בשבוע  כאן  שתואר  כפי   - אביחי  לשכן 
יודעים כיום מפי היועמ"ש גם שאר אזרחי המדינה. 
לשימוע,  בכפוף  האישום  כתב  הגשת  על  המלצה 
לפני  עוד  היועמ"ש  ידי  על  קרובה  בוודאות  תוגש 
הנפשות  הפרקליטות  בתוך  כאשר  הבחירות, 
בעבירת  אישום  כתב  על  לספר  יודעות  הפועלות 

השוחד כעניין סגור וגמור.
נתניהו עושה לעצמו הנחות כשהוא טוען שיומו 
לעניין  טענותיו  החקירות.  במהלך  לו  ניתן  לא 
ראויות  בקשותיו,  חרף  התקיימו  שלא  העימותים, 
להישמע. העימות אומנם הוא כלי חקירה ולא כלי 
הגנה, אך התמונה של חקירה המסמנת כתב אישום 
המטרה  את  ישיג  שלא  הליך  כל  מראש  ומסננת 
בהתייחס  נשימה,  ובאותה  מטרידה.  בהחלט   –
למכלול התנהלות החקירה, ניתן לסכם ולומר שכל 
רה"מ,  של  לנעליו  להיכנס  שמח  היה  אחר  נחקר 
לתאם את החקירות מראש בהתאם ללו"ז הטיסות, 
הבעל  של  מקבילה  צולבת  מחקירה  להימנע 
באמצעות  לנחקרים  מסרים  ולהעביר  והרעייה, 

מסיבות עיתונאים. 
על  ללחוץ  בנכונותו  הפתיע  אומנם  מנדלבליט 
הגז ולהגיש כתב אישום בכפוף לשימוע לפני ולא 
אחרי הבחירות, אך עצם התוצאה של הגשת כתב 
והוכרעה  צפויה  הייתה   – לשימוע  בכפוף  אישום 
עם החתמתם של פילבר וחפץ כעדי מדינה באישור 
בשעתו  כאן  שנכתב  כפי  מנדלבליט.  היועמ"ש 
במאמר שתוקפו לא פג )'כמי שכפאו עד', 7.3.18( 
מוחלטת  חסינות  שהעניק  הזה  שהמעשה  הרי 
לחשודים אחרי ימים ארוכים של מעצרים ולחצים, 
אישום  כתב  להגיש  צד  שתפס  היועמ"ש  את  חייב 
האחרון  הוא  והיועמ"ש  הואיל  התוצאה.  במבחן 
שיבצע חרקירי לעצמו עבור מעסיקו לשעבר, היה 
ברור כבר באותה שעה כי לא רק הרו, פילבר וחפץ 
ממשלת  מזכיר  גם  אלא  דברם,  את  אמרו  )חשוד( 

ד"ר נתניהו 
ומיסטר היידה 

נתניהו מודל 2019 
מזכיר יותר את דרעי 
של לפני עשרים שנה. 
במגרש הציבורי ידו 
על העליונה, אולם 
במישור המשפטי 
מצבו בכי רע. מי 
שראה אותו עומד על 
הפודיום, חף מסמלי 
המנורה ומשרד ראש 
הממשלה, כשעל 
פניו מעטה חיוורון 
ששום מייק-אפ לא 
הצליח להסתיר, הבין 
שגם הפציינט עצמו, 
מתחיל להבין את 
חומרת מצבו

נחלץ 
להגנת ראש 
הממשלה, 
דרעי. 
צילום: 
יעקב כהן

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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נתניהו לשעבר.
מנדלבליט  התביעה,  טענות  הצגת  בסיום  כמו 
אישית אמר על כל אנשי ביבי לשעבר "אלו עדיי". 
עד,  שכפאו  כמי  זאת  עשה  אם  גם  שנקט,  העמדה 
חסמה בפניו מרגע זה ואילך כל פתח מילוט אחר, 
השוחד.  בעבירת  חמור  אישום  כתב  מהגשת  לבד 
הסף  שומרי  את  הופכת  הייתה  אחרת  תוצאה  כל 

ומנדלבליט בראשם, ממאשימים לנאשמים.
מאלה  ראויות  טענות  שבפיהם  נחקרים  היו 
להתנהלות  בנוגע  השבוע  מנתניהו  ששמענו 
 - החשדות  למהות  שנוגע  מה  בכל  אך  החקירה, 
ראש  של  בדבריו  צדק  של  רבה  מידה  שיש  דומה 
ולומר שאמרו  לבוא  יכול  ביבי בהחלט  הממשלה. 

ועשו את זה קודם לפניו – לא משנה.
בביבי  לתמוך  שממשיכים  ההמונים  לחכמת 
הזה  ובפרק  להתבסס,  מה  על  בהחלט  יש  בסקרים 
של גרסת נתניהו ניכרים דברי אמת. מכל ההדלפות, 
ניתן   – למיניהם  והטלטולים  החקירות  העדויות, 
בכספי  מעל  לא  מעטפות,  קיבל  לא  שביבי  להסיק 
עלומות.  בכספות  מיליונים  שמר  ולא  צוללות 
בעניינים הללו, שאחרים נתפסו בגינם, דומה בשלב 

זה שאכן אין כלום.
את השיטה של שמור לי ואשמור לך – נתניהו לא 
המציא ואפילו לא שכלל. אם צבא כזה של חוקרים 
הממשלה  ראשי  של  לשכותיהם  על  פושט  היה 
זוכה  היה  לא  מהם  איש   – ומהעבודה  ממפא"י 

להיקבר בחלקת גדולי האומה.
כלפי  שננקטת  מהטענה  להתעלם  אפשר  אי 
את  סובלת  לא  הדעת  בררנית.  אכיפה  נתניהו 
את  שפתח  הגדול  הרפורמטור  שדווקא  העובדה 
משאבי  את  שחילקו  קודמיו  מול  לתחרות,  המשק 
אקט  על  לבסוף  ייתפס   – למקורבים  המדינה 
זרים אך  ביורוקרטי שהיטיב לטייקונים משיקולים 
שמוסת  הקהל  אהבת  רכישת  של  להכלה,  ניתנים 

נגדו במשך שני עשורים.
בלתי מתקבל על הדעת שעם ביבי ידקדקו כחוט 
פרס  לשעבר  הנשיא  עם  בעוד  הסגלגלה,  השערה 
איש לא בא חשבון בשעתו על ניפוח תקציבי בזבזני 
ראווה  מסיבות  ומימון  הנשיא  לשכת  כספי  של 

בסגנון צפון קוריאני.
המתוסכל,  הליכודניק  עצמו  שואל  ייתכן,  איך 
שראש ממשלה שבמשך עשרים שנה לא זכה ליום 
אחד של חסד מתשעים ותשעה אחוזים מהתקשורת 

הישראלית – יוקע אל עמוד הקלון רק בגלל שסירב 
הכללים  את  לשנות  וניסה  השפלתו  את  לקבל 
בכוחות עצמו. השאלות הללו מרחפות באוויר מזה 
ניתן  טרם  בסקרים,  נראה  וכפי שזה  ימים,  שנתיים 

להן מענה הולם שישכנע את מצביעי הימין.

נוסחת שתי הקדנציות
חודשים  מספר  לפני  כינה   – גמדים  בין  ענק 
כל  בתוך  נתניהו.  בנימין  את  המנוח  ארנס  מישה 
אפשר  אי  הגמדים  במדינת  שמתחוללת  המהומה 
ראש- של  מהתנהלותו  השבוע  גם  להתרשם  שלא 

תפקידו  את  למלא  ממשיך  האיש  הממשלה. 
הרעות  הלשונות  כל  חרף  מרשימה,  במקצועיות 
האינטרסים  הפקרת  מפני  שהזהירו  הרכיל  והולכי 

של המדינה – לצרכי מסמוס החקירה.
מיניסטר זר לו היה נקלע לישיבת ממשלת ישראל 
להתבלבל  בנקל  יכול  היה   – האחרון  ראשון  ביום 
ולחשוב שלפניו ראש ממשלה צח כשלג, נקי מרבב 
וחף מכל עננה. בלי להזכיר בחצי מילה את משלי 
החקירות  וברצלונה,  הכדורגל  והפרוטזה,  הגידם 

והאישומים, החשדות והשימועים. 
שהועלו  נתניהו  בסרטוני  שצפו  הממשלה  שרי 
למרשתת בסופ"ש האחרון, ציפו לראות איך נתניהו 
מנצל את הפוטו-אופ בתחילת ישיבת הממשלה כדי 
לחדד מסרים נגד היועמ"ש והפרקליטות. להפתעתם 
הרבה, המשרוקית של נתניהו שמצפצפת על חונטת 
של  מנגינה  הפעם  השמיעה  לא  החוק,  שלטון 
נתניהו  ישיבת הממשלה הקפיד  כל  מארש. במשך 
מפליג  כשהוא  המדינה,  בענייני  ורק  אך  לעסוק 
בתיאור המסע הברזילאי והשיחות העכשוויות עם 
מזכיר המדינה האמריקאי. את המשך המתקפה על 
הפרקליטות והמשטרה הותיר נתניהו לערבו של יום 

שני, מחוץ למליאת הממשלה.
ד"ר  תרצו:  אם   - נתניהו  של  האישיות  פיצול 
- מעורר השתאות של  ומיסטר היידה ביבי  נתניהו 
שריו ושל בכירי מערכת הביטחון שהפכו לאחרונה 
בתקופה  אבל  חששן  תמיד  היה  "נתניהו  לפקודיו. 
האחרונה מאז מונה לשר ביטחון, הוא מגלה זהירות 
הביטחון.  במערכת  בכיר  השבוע  תיאר  ומתינות", 
לא אפוקליפסה עכשיו ולא יד קלה על ההדק – כפי 
שלא  מופלגת,  זהירות  אלא  נתניהו,  אויבי  שצפו 

לומר מוגזמת.

המתפקדים,  לב  על  שמתמודדים  הליכוד  שרי 
החזיתות.  בכל  למתקפה  השבוע  לעלות  העדיפו 
של  מכיוונם  גם  ישירות  פגיעות  ספג  היועמ"ש 
את  להם  שתפנה  ברורה  הכרעה  על  שבונים  שרים 
ירי  גנץ חטף מטחי  בני  הדרך בהתמודדות הבאה. 
הבכיר  השר  כולל  קרובים,  שכנים  של  מעברם  גם 
היה  אחים  בכפר  הוריו  של  שהמשק  כץ,  ישראל 

סמוך למשק של נחום ומלכה גנץ. 
שרי  העדיפו  הביטחוני,  בפן 
ברזל  כיפת  לשמש  שלא  הליכוד 
הביטחון.  ושר  לראש-הממשלה 
אין  הפנים-ליכודיים  בפריימריז 
מקום למי שמעודד מתינות וקורא 
מי  זהירות.  לגלות  המדיני  לדרג 
הקבינט  חבר  הוא  להגן  שנחלץ 
ושר הפנים אריה דרעי, שגונן על 
החמאס  מול  הממשלה  מדיניות 
"שהיו  בארבע השנים האחרונות, 
להתיישבות  ביותר  הטובות 
השקעות  מבחינת  עזה  בעוטף 
מסרים  עם  האוכלוסייה".  וגידול 
הכלניות',  'נאום  כמו  שנשמעים 
שרי  שיתר  אפוא,  פלא  לא 
הליכוד מעדיפים לשתוק במישור 
הביטחוני כמי שתקף אותם שיתוק 

בני גנץ כללי. 
המכה  על  השבוע  דיבר  דרעי 
למאזינים  אך  חטף,  שהחמאס 
המסר הזה נשמע רציני כמעט כמו 
בין  הצפוי  האיחוד  על  הידיעה 
הזה  במישור  ואגודה.  לדגל  ש"ס 
למו"מ  העיניים  את  לשאת  יש   –
לאגודה,  דגל  בין  שמתרחש 
השבוע  הועלתה  שבמסגרתו 
נוסחת שתי הקדנציות. לפי הרעיון 
ולא  התורה  דגל  בחוגי  שנתמך 

למשך  שוויונית  נוסחה  תוחל  באגודה,  גם  נשלל 
תזכה  סיעה  כל  כאשר  הקרובות,  הקדנציות  שתי 
במחצית  פעם  קדנציה,  אחר  קדנציה  נתח,  באותו 
יכולה  הייתה  הנוסחה  בשנייה.  ופעם  הראשונה 
להישמע נפלא, אלמלא נקלענו בבחירות האחרונות 
לרשויות למרחץ דמים והלבנת פנים אך ורק בגלל 

כאלה הסכמים.

ד"ר נתניהו 
ומיסטר היידה 

פיצול האישיות של 
נתניהו - אם תרצו: 

ד"ר נתניהו ומיסטר 
היידה ביבי - מעורר 

השתאות של שריו ושל 
בכירי מערכת הביטחון 

שהפכו לאחרונה 
לפקודיו. "נתניהו היה 
תמיד חששן אבל מאז 

מונה לשר ביטחון, 
הוא מגלה זהירות 

ומתינות", תיאר השבוע 
בכיר במערכת הביטחון

הראשון שזיהה את חוק התעמולה, נתניהו. צילום: אלכס קולומויסקי 
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בדרך לפריימריז

למפלגה בדמדומים דרוש "כוכב" חדש

גל חוזר בעולם: שרון גל שוב בדרך לכנסת

ויהי ממחרת בנט-שקד: בבית היהודי מבטלים את הפריימריז לטובת "ועדה מייעצת" באיחוד הלאומי סמוטריץ' בדרך להדיח את 
אורי אריאל, וחברי המרכז יבחרו את הרשימה לכנסת מתוך 11 מועמדים • אלה ואלה מחפשים דמות חדשה ונוצצת להנהגה

איש התקשורת והפוליטיקאי לחצי שנה, שרון גל, במגעים מתקדמים לקראת צירופו לרשימת 'הימין החדש' • מועמדים וודאיים: 
שקד, בנט, שולי מועלם, קרוליין גליק ושירלי פינטו. בספקולציות: גל הירש, רון פרושאור ושפי פז

ישראל פריי

4 שעות לאחר ההכרזה הדרמטית של נפתלי בנט ואיילת שקד 
המפלגה  ראשי  התאספו  היהודי',  'הבית  ממפלגת  פרישתם  על 
נבביתו של הרב חיים דרוקמן, מבכירי רבני הציונות הדתית, לכי

נוס חירום בעתיד המפלגה. התמונה שיצאה מהכינוס, עוררה זעם 
רב בקרב אנשי המפלגה, ויש שיטענו שהיא משפיעה יותר מכל 
על הרכב הרשימה הבאה. כל הנוכחים היו גברים, הרכב נישתי 
ולהגיע  במיוחד, בימים בהם המפלגה רוצה לפתוח את שעריה 

למכנה משותף רחב יותר של הציבור הציוני דתי.
'הבית  מראשות  שקד  ואיילת  בנט  נפתלי  השרים  פרישת 
היהודי', הכתה את הציבור הציוני דתי בהלם והותירה את ראשי 
שבגלגולה  המפלגה,  אונים.  וחסר  מבולבל  המפלגתי  המנגנון 
12 מננ  הקודם, המפד"ל, הייתה לאחת המובילות והגדולות עם
נדטים, עברה בשנים האחרונות מתיחת פנים וניסתה לפנות לקה

הציבור  של  המצומצמת  לנישה  היא  חוזרת  כעת,  חדשים.  לים 
הציוני דתי שלא בהכרח שומר לה אמונים, עם סקרים שמנבאים 

לה במקרה הטוב מעט יותר מאחוז החסימה.
פלגי  בשני  המפלגה.  לעתיד  קריטיים  יהיו  הקרובים  הימים 
נהסיעה, 'הבית היהודי' ו'האיחוד הלאומי', יתכנסו החברים לק

בוע את מועמדיהם לכנסת, כשלאחר מכן יתחיל מו"מ קשוח על 
חלוקת המיקומים ביניהם. במקביל, תרים במגזר אחרי "כוכב", 
מישהו מחוץ למערכת הפוליטית, שיהיה מקובל על כולם ויקבל 
נעל עצמו את ראשות המפלגה. מלבד הרצון לרומם את קרן המ

ולסחוף מצביעים, במינוי מי שאינו מכהן כח"כ לתפקיד  פלגה 
יו"ר המפלגה, יתרון נוסף, בכך שהוא עשוי למנוע את הקרבות 
בין 'האיחוד הלאומי' לבין 'הבית היהודי' בשאלה מי מהם יקבל 

את ראשות המפלגה.
רפי  הרב  את  למצוא  ניתן  כמועמדים,  שעלו  השמות  בין 
מוס ראש  ליפשיץ,  אברהם  הראשי;  הצבאי  הרב  לשעבר  נפרץ, 

ומלכה  ז"ל,  פורת  חנן  בנו של הרב  פורת,  דות החמ"ד; אמיתי 
ּפיּוֶטרקובסקי, רבנית, מרצה, מגשרת ומהסמנים היותר ליברליים 

במגזר. 
מי שעשה "סיבוב" תקשורתי נאה על הסיטואציה, הוא ראש 
עיריית שדרות אלון דוידי, ששמו עלה כמועמד מוסכם לתפקיד. 

ביום ראשון, הודיע על מסיבת עיתונאים בה יעניק הצהרה, אך 
מסתבר שאין לו כל כוונה ללכת לפוליטיקה הארצית וההכרזה 

הייתה על בניית מרכז מסחרי חדש בעירו.

פריימריז, חברי מרכז או וועדה מייעצת
בכדי  היהודי',  'הבית  של  המרכז  חברי  יתכנסו  הבא,  ברביעי 
ניר  המפלגה  מנכ"ל  שיביא  חוקה"  תיקוני  "אישור  על  להצביע 
אורבך. מאחורי המשפט הלאקוני, עומדת יוזמה לוותר על עריכת 
פריימריז פתוחים בין כל המתפקדים על זהות היו"ר ועל חברי 
הרשימה לכנסת, ואפילו לדלג מעל ראשם של חברי המרכז. על 
נפי ההצעה, הדברים יוחלטו בידי "וועדה מייעצת", שתורכב מח

ונציגים ממרכז המפלגה. הוועדה תביא  ברי הכנסת של הסיעה 
את החלטותיה בפני חברי המרכז שיתבקשו רק לאשר אותה.

פורמאלית, מי שהגישו עד כה את מועמדותם לראשות 'הבית 
היהודי' הם חברי הכנסת מוטי יוגב ואלי בן דהן. אחרי שיוחלט 
נעל הליך בחירת החברים, יחלו להגיש בזה אחר זה את מועמדו

תם חברי הכנסת ושמות נוספים. בכינוס יצביעו החברים גם על 
השינויים ברשימת השריונים שסידרו לעצמם שקד ובנט, שכעת 

הופכים לפחות רלוונטיים.

אריאל בדרך החוצה, 
11 מועמדים לכנסת

שבאיחוד  הרי  הפצעים,  את  מלקקים  היהודי  שבבית  בזמן 
ובנט. עבור הציבור  הלאומי, חוגגים בעליזות את פרישת שקד 
להם  הייתה  הליברלית  ההנהגה  הדתית,  בציונות  אדוק  היותר 
למשקולת כבדה ולא רצויה, מה גם שעזיבתם, לא מותירה בהם 
על  או  המפלגה  מוסדות  על  השיבוצים,  על  משפיעה  לא  חלל, 

האלקטורט.
הבית  עם  הלאומי  האיחוד  "השתדכו"  האחרונות,  בבחירות 
שמכהן  ומי  הראשונה,  בעשירייה  מקומות  שני  תמורת  היהודי 
מטעמה הם השר אורי אריאל וח"כ בצלאל סמוטריץ'. כעת, קרנם 

עלתה והם עשויים לקבל משקל גדול יותר בהרכב הרשימה.
ביום שני הבא, יתכנסו חברי מרכז האיחוד הלאומי לבחור את 

יו"ר הרשימה ואת חבריה לכנסת. מדובר בגוף מצומצם יחסית 
שקבע מאז ומקדם את הדברים.

המ ח"כיה  שני  מתמודדים  הלאומי  האיחוד  יו"ר  תפקיד  נעל 
כהנים, אריאל וסמוטריץ'. כלפי חוץ, סמוטריץ' שומר על כבודו 
של אריאל כחבר הבכיר והוותיק, בפועל, הוא מכוון מטרה לקחת 
את הראשות. סמוטריץ' זוכה לפופולריות רבה גם בקרב הציבור 
וגם בקרב חברי האיחוד הלאומי, מה שמבטיח לו לכאורה זכייה 
היו"ר  לתפקיד  רק  מועמדות  הגיש  עצמו  אריאל  אורי  בתפקיד. 
ולא למקום ברשימה, מה שאומר בלי מילים: אם אני לא מקבל 

את הראשות – אני פורש מהזירה.
עד  מתמודדים  לכנסת  הלאומי'  'האיחוד  ברשימת  מקום  על 
כה לא פחות מ-11 אנשים. להלן הבולטים שבהם: חברת הכנסת 
יעקב  אייל;  נחי  לשעבר  תקומה  מזכ"ל  סטרוק;  אורית  לשעבר 
מיוחס, חסיד חב"ד ומי שמכונה "ראש התא החרדי" במפלגה; 
הרב  של  בנו  אליהו,  עמיחי  והרב  סופר,  אופיר  המפלגה  מזכיר 

שמואל אליהו.
לני ובמקביל  אנשיה  את  תבחר  מפלגה  שכל  לאחר  נכאמור, 

סיון לאתר מועמד מוסכם ואטרקטיבי לראשות המפלגה, יצטרכו 
הצדדים להגיע לעמק השווה בחלוקת המקומות ביניהם ולצאת 
לדרך. כל זאת ועוד לא דיברנו מאומה על סוגית החיבור האפשרי 
לאלי ישי ו'עוצמה יהודית', שכרגע לא נראית ריאלית במיוחד, 

אך על כך, בשבועות הבאים.

ישראל פריי

נאיש התקשורת שרון גל במגעים מתקדמים להצטרפות למפ
לגת 'הימין החדש'. על פי המידע שהגיע ל'קו עיתונות', בין גל 
לבין בנט התקיימו לא מעט פגישות, עוד מימי האחרון בראשות 
נ'הבית היהודי', כשגם בנט וגם שקד מעוניינים לראות את גל במ

קום בכיר ברשימתם. כעת, נותרה ההכרעה בידיו של גל, שנוטה 
ללכת על המהלך.

בזירה  לרגע  הבליח  פופולארי,  ימין  ואיש  עיתונאי  גל,  שרון 
הפוליטית, כשנכנס לכנסת האחרונה במפלגת 'ישראל ביתנו' של 
נאביגדור ליברמן. ביומו הראשון בתפקיד הניח על שולחן הכנ

סת את הצעת חוק עונש מוות למחבלים, הצעה שלא התקבלה. 
והוא  גל,  שרון  של  הפוליטית  הקריירה  החזיקה  בלב  שנה  חצי 
להשפיע  יכולת  חוסר  בשל  לדבריו  מהכנסת,  להתפטר  החליט 

מהאופוזיציה.
עם עזיבתו את הכנסת, חזר גל לעיסוקו בתקשורת וכיום הוא 
מגיש תכנית בוקר ברדיו 'גלי ישראל'. כאמור, הוא עשוי לחזור 
נלסיבוב שני במסגרת המפלגה החדשה של בנט ושקד. את המ

טרה המוצהרת שלהם לשלב בין דתיים לחילוניים, ניתן למצוא 
וחזרה  התחזקות  בין  נע  השנים  שלאורך  גל,  שרון  של  בדמותו 
בתשובה לבין חילוניות. משך 3 שנים חבש כיפה, בהמשך הסיר 
אותה, עוד בהמשך השיב אותה וכעת הוא אינו חובש כיפה אך 

מגדיר עצמו כ"מסורתי".
נכון להיום, השמות הוודאיים שיהיו ברשימת 'הימין החדש' 
נהם חברת הכנסת שולי מועלם – שפרשה עם בנט ושקד – והעי

תונאית קרוליין גליק. מצטרפת טרייה נוספת היא שירלי פינטו, 
מוגבלויות.  עם  אנשים  למען  שלוחמת  חירשת  חברתית  פעילה 
ראשי המפלגה ממשיכים לתור במרץ אחר שמות נוספים שיזניקו 

אותה וייתנו לה מומנטום חיובי.
על פי דיווח ב'כאן רשת ב'' וב'ידיעות', מספר אישים נוספים 
תוש פז,  שפי  החדש':  'הימין  למפלגת  להצטרף  הצעה  נקיבלו 

בת דרום תל אביב וממובילות המאבק לגירוש המסתננים, ורון 
הדיפלומטים  ומבכירי  באו"ם  ישראל  שגריר  לשעבר  פרושאור, 

הישראליים.
שם נוסף שעלה הוא תא"ל גל הירש, מי שמועמדותו למפכ"לות 
סוכלה בחקירות משטרה שעד רגע זה לא העלו מאומה, וגוררות 
באופן  כי  הירש  הודיע  ספרו,  השקת  במעמד  רב.  ציבורי  זעם 
רשמי כי פניו לפוליטיקה, אך לא הכריז דרך איזו מפלגה. לצד 
הפניות מ'הימין החדש', גם במפלגת 'הליכוד' רוצים לראות את 

נהירש בשורותיהם – מה שיתכתב טוב עם הנרטיב המרכזי שיל
ווה את הבחירות: הצגת רשויות החוק באור שלילי.

"גם  בתגובה:  מסר  פרושאור  התקבלה.  לא  גל  שרון  תגובת 
אחרי יותר מ-30 שנה בשירות הציבורי יש לי עוד הרבה לתרום 
נלמדינה. הבחירות הקרובות אכן מהוות הזדמנות, אולם טרם קי

בלתי החלטה אם להצטרף למערכת הפוליטית". שפי פז אמרה 
ל-ynet: "יש דיבורים, אבל בשלב זה אין תגובה מצדי".

נמפלגת 'הימין החדש' העניקה את אותה תגובה לכל אחד מה
שמות שעלו: "אנחנו מברכים על העניין הגדול והתמיכה שמגלה 
נמפלגת 'הימין החדש', ולא יכולים להתייחס ספציפית לכל ספ

קולציה. בבוא הזמן, נעדכן על הרכב הרשימה".

 נפתלי בנט בהכרזה על הקמת 'הימין החדש'

 נציגי הבית היהודי והאיחוד הלאומי בכינוס חירום בבית הרב 
חיים דרוקמן 

 שרון גל בשמחת נישואיו, לצד הרב יגאל כהן
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חרדית במפלגת 'העבודה': 
"אני אומרת בקול את מה שכולם חושבים בשקט"

למפלגה בדמדומים דרוש "כוכב" חדש
מיכל צ'רנוביצקי, תושבת אלעד, מתמודדות בפריימריז של מפלגת 'העבודה' ומצפה להפוך לחברת כנסת • בראיון ל'קו עיתונות', 
מדברת היא על שינויים חברתיים שתבקש לחולל, על שני מנדטים אבודים, היחס המפתיע מצד הנציגים החרדיים, ועל החיבור של 
נוער נושר למרזל וגופשטיין • אופטימית וריאלית: "חייבים חיבורים בתוך מחנה השמאל-מרכז, אחרת זה יגמר בשברי מפלגות"

ישראל פריי

בפתח משרד קטן בבניין דרום תל אביבי שקט, נתלה באחרונה 
אלו  - את שלנו  עושים  "אנחנו  יד:  בכתב  עליו משורבט  -שלט 

קים יעשה את שלו". כשנכנסים פנימה, מגלים אינספור פעילים 
רכונים על רשימות וטלפונים, אלא שבניגוד למה שאפשר היה 
'יהדות התורה' אלא  לדמיין, לא מדובר במטה מפלגת ש"ס או 
במטה בחירות של מיכל צ'רנוביצקי, אישה חרדית המתמודדת 
בכנסת  מקום  על  'העבודה'  מפלגת  של  בפריימריז  לראשונה 

ה-21.
בזי היטב  מוכרת  לארבעה,  ואם  אלעד  תושבת  -צ'רנוביצקי, 

בארגונים  מעורבת  אקטיביסטית,  פעילה  היא  הציבורית.  רה 
העובדות  זכויות  על  בהגנה  בעיקר  מאבקים  ומובילת  חברתיים 
החרדיות במערכת החינוך. אם תצליח לעשות את הבלתי יאמן, 
-להתברג למקום בכיר ולהיכנס לכנסת, היא אמנם לא תוכל לה

זו  הייתה   – בכנסת"  הראשונה  החרדית  "האישה  בתואר  תהדר 
3 חודשים בתפקיד, מטעם מר"צ – אך  גרינפלד שכיהנה  צביה 
לצד  במשכן,  קומה  זקופת  כשתעמוד  היסטוריה,  תעשה  עדיין 
חברי הכנסת החרדיים, שיאלצו להתמודד עם סיטואציה חדשה.

הרבה לפני שמדברים על חרדים, ימין או שמאל, לא ברור מה 
-גורם לבן אדם מן היישוב לפצוח בקריירה פוליטית דווקא במפ

לגה שנמצאת בשפל היסטורי. "אף פעם אין זמן טוב להתמודד 
ואף פעם אין זמן טוב לא להתמודד פוליטיקה זאת פוליטיקה", 
מסבירה צ'רנוביצקי את הרציונל. "אם עליזה בלוך הייתה מחכה 
עיריית בית שמש, אם  לזמן טוב, היא לא הייתה הופכת לראש 
עינת קליש רותם הייתה מחכה לזמן טוב – היא לא הייתה ראש 
-עיריית חיפה, אם אבי גבאי היה מחכה הוא לא היה יו"ר המפל

גה, אם אתה מחכה לזמן טוב – אף פעם הוא לא יגיע".
את  יתיר  דניאל  עם  יחד  צ'רנוביצקי  הקימה  כשנתיים,  לפני 
אנשים  לפקוד  החלו  והשניים  העבודה',  במפלגת  החרדי  'התא 
לדבריה  אבל  מדויקים  נתונים  למסור  מסרבת  היא  לשורותיה. 
מאות  של  מגובשת  "קבוצה  שהתפקדו.  חרדים  במאות  מדובר 

איש במפלגת העבודה זה כוח מאד גדול", היא אומרת.
-למעשה, ההתמודדות הנוכחית היא לא טבילת האש הראשו

היא   2013 בפוליטיקה. בבחירות המקומיות  צ'רנוביצקי  נה של 
ואם'  'עיר  בשם  נשים  ברשימת  אלעד  העיר  למועצת  התמודדה 
וזכתה ל-260 קולות בלבד. עבור מי שינסה להפוך אותה לקוריוז 
או להסיק מזה על יכולותיה הנוכחיות, היא ממהרת להבהיר: "זו 
הייתה הפעם הראשונה שנשים חרדיות התמודדו, פשוט קפצנו 
למים, הצטרפנו ברגע האחרון, ואפשר לומר שבהתמודדות, יחד 
עם קמפיין ה'לא נבחרות לא בוחרות', שם קם הפמיניזם החרדי. 
אישית, אני נמצאת היום במקום אחר. אני הרבה יותר מאורגנת 
עם הרבה יותר אנשים סביבי, המסקנה היא שצריך לעבוד קשה 

ולא לבוא לבד. פוליטיקה זו עבודה כמו כל עבודה אחרת".
באורח פלא, התמודדותה של אישה חרדית בעיר חרדית, לא 
נתקלה בהתנגדות קולנית. "תראה, היו אז בחירות מאוד סוערות 
בין פרוש לקריספל, הם היו מאד עסוקים בזה, מה גם שאלעד, 
מכל הערים החרדיות, היא יותר פתוחה וליברלית, כך שדברים 
גור או  בין אם את המגיע מחסידות  גם הבדל  יש  עברו בשקט. 
-כמוני, מהציבור הליטאי-מודרני". אם לא די באי התנגדות, מס
-תבר שהנציגים החרדיים הפתיעו את מיכל גם ביחס חיובי: "למ

רות שלא נכנסנו, עבדנו בשיתוף פעולה נהדר עם חברי מועצה 
מכל המפלגות, מחבר מועצה המזוהה עם עץ ועד חברי מועצה 

חסידי, החוויה שלי הייתה טובה".
את פורצת מוסכמות, קוראת תיגר, מעלה סוגיות מודחקות, 

יש לציבור החרדי מה לפחד ממך?
הייתי  לא  אולי  אכן,  אז  "אם אתה מדבר על הממסד החרדי, 
מגדירה זאת 'פחד' - אולי עוד כמה שנים - אבל כן, אני מייצגת 
-קול של חלק מאוד גדול במגזר, של צעירים, כאלה שיצאו להש

כלה ולתעסוקה, חרדים מודרניים, חדשים או איך שלא קוראים 
להם. אומרים לי שאני מגזימה, אבל לפי כל החוקרים מדובר על 
מגזר של מאות אלפי אנשים. אז נכון, לא כולם ילכו מחר להצביע 
לפוליטיקאים  הוכיחו  המוניציפאליות  הבחירות  אבל  לעבודה, 

החרדים שמשהו בשטח קורה".
כהוכחה לשינוי שכבר מתרחש, היא מציגה את עמיתה מהעבר 

-השני של המתרס, החרדי של מפלגת 'הליכוד' יעקב וידר, שה
צליח להכניס מנדט לעיריית בני ברק, כמו גם הצבתו של משה 
מורגנשטרן, נציג החרדים העובדים, ברשימת 'יהדות התורה'. 
-"כולי תקווה שמתוך הפעילות שלי ואחרים, משהו בפנים יש

תנה. בסוף הכל קורה".
אבל לא רק חרדים חדשים נמצאים על ראש שמחתה. חלק 
עוסקים  להוביל,  או מבקשת  הובילה  גדול מהמאבקים שהיא 
בהתארגנות של עובדות חרדיות, ובמצבה של מערכת החינוך. 
תיקון  עובדים במערכת החינוך,  נמוכה של  "זה רמת הכשרה 
האפליה, מצב המבנים הירוד והתת תנאים של התלמידים. הכי 
הזוי זה גני ילדים, הרי בכל הגנים יש לימודי ליב"ה מלאים, אז 
למה הם לא גנים עירוניים? למה הכל הולך דרך עמותות? אלו 

דברים ש-100% מהמגזר החרדי יודעים, ואני אומרת בקול".
בשנים האחרונות, הפכה המילה "'שמאל" לכמעט מילת גנאי 
וה"שמאלנים" הפכו, באווירת הסתה, לשם נרדף לבוגדים ועוכרי 
ישראל. גם הציבור החרדי עשה תזוזה ימינה, והרושם הנוצר הוא 
שמרביתו מזדהה עם הצד הימני של המפה הפוליטית. הנציגה 
החרדית במפלגת השמאל לא מתכחשת לתהליכים אבל מבקש 

להעמיד אותם בפרופורציות.
"יש שמאל חרדי, תמיד היה, בטח ברמה הרבנית ובתקשורת 
הישנה", היא אומרת. "אם נרד לשטח, אני חושבת שרוב הציבור 
החרדי הוא מרכז, אם זה בנושא מדיני, אין להם בעיה להחזיר 
ספק  אין  כלכליים  בנושאים  פרטנר.  שאין  חושבים  רק  שטחים 
מערכת  בעד  שמאל,  בעמדות  יותר  הרבה  מחזיקים  שהחרדים 
-רווחה ושירותי בריאות חזקים. דווקא במאבקים החברתיים-כל
-כליים, שזה בסוף מה שמעסיק את החרדי בחיי היום-יום, השו

תף היותר נאמן הוא פעיל השמאל. מבחינת הפוליטיקה החרדית, 
היא תמיד הולכת עם מי שחזק, אם מחר באיזשהו תסריט מוזר 

השמאל מביא 50 מנדטים, אז הם יהיו איתם". 
את החיבורים הנרקמים בין צעירים חרדים לבין פעילי הימין 
ימין- מסוגיית  צ'רנוביצקי  מחריגה  מרזל,  ברוך  כמו  הקיצוני 

החברה  בשולי  שצומחת  לאומנות  לתופעת  ומשייכת  שמאל, 
מי  יש  בסיכון,  בנוער  בעיקר  זה  את  רואים  "אצלנו  הישראלית. 
שאוסף אותם מהרחובות, כמו בנצי גופשטיין, ואתה רואה לאן 
לוקחים אותם. זו בעיה קשה ועוד משהו שהממסד החרדי מעלים 

עין ממנו ואני לא חושבת שמישהו שם מרוצה מהתופעה".
שלום  הסכם  על  לחתום  שאפשר  סבורה  צ'רנוביצקי  אישית, 
להיכנס  המנהיגים  על  חובה  אלא  אפשר  רק  "לא  ממש.  עכשיו 
לפרטנר  לחכות  נשב  אם  חתום.  הסכם  עם  ממנו  ולצאת  לחדר 
-המושלם, לתנאים מדהימים, זה לא יקרה. לא אכפת לי מי המ

נהיג אצלנו ואצלם – שבו בחדר ותעשו את זה, הרי זה לא ישתנה 
עוד 10 שנים ובסוף זה יגיע. כל השאלה כמה נשלם בדרך".

לפחות על פי התרשמות חיצונית, כניסתם של חרדים למפלגת 
'העבודה' התקבלה על ידי הח"כים והפעילים בזרועות פתוחות. 
בה  ומביעים  בכינוסיה  משתתפים  לצ'רנוביצקי,  מפרגנים  הם 
זה  כאלה,  למקומות  חרדי  בתור  בא  "כשאתה  ואהדה.  תמיכה 
עלול להיתפס כגימיק, כמשהו לקשט את הרשימה ולומר 'הנה 
אנחנו לא רק מפלגה של אשכנזים חילונים', אבל זה נהיה הרבה 
-מעבר. יש כוונה אמיתית, חוצת מחנות, לשבור את החומות ולה

מהשפה  רק  ולא  אנשים  מעסיק  מאוד  זה  חדשים.  לקהלים  גיע 
ולחוץ".

לאיזה מקום את שואפת להגיע בפריימריז?
"לא רוצה להיכנס לזה אבל כמה שיותר גבוה. יש פוטנציאל 

להיות הפתעת הבחירות".
ראש  להיות  מסוגל  גבאי  אבי  מפלגתך  שיו"ר  מאמינה 

ממשלה?
"אבי גבאי הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה, אני חושבת 
שאנחנו ממש חייבים חיבור ומאמינה שיהיו חיבורים בתוך מחנה 

השמאל-מרכז, אחרת זה יגמר בשברי מפלגות".
כמה כסף את משקיעה בקמפיין לפריימריז?

הלוואה,  לקחת  אפשר  החדש  החוק  לפי  סגור.  לא  "התקציב 
תקרת ההוצאה סביב 200,000 ₪. אבל זה לא רק כסף. בתקופה 
יוצאים מהבוקר לפגישות עם  הזאת אתה לוקח חל"ת מהחיים, 
נפקדים, חוגי בית, חוזרים בלילה  אנשים חזקים ומשפיעים על 
מאוחר, אנחנו שמחים שהפריימריז נפרסים על תקופה קצרה של 

5 שבועות ולא 3 חודשים".
בעוד כחודש, יתכנסו כ-60,000 מתפקדי 'העבודה' לבחור את 
מועמדיהם ברשימה לכנסת. לאחר מכן, תצטרך המפלגה לצלוח 
-את מערכת הבחירות ולנסות לשנות את המגמה העגומה שהס

קרים מנבאים לה.
תארי לך שעשית את זה, ואת ניצבת בכנסת ישראל כחברת 

כנסת, מה תגידי בנאום הראשון שלך?
"בעיקר בוכה ובוכה... האמת שאני לא עפה על עצמי ומתכננת 
כבר נאומים אבל נראה לי אדבר על השותפות והתקווה לשבור 
את החלוקה הפוליטית האוטומטית שבודקת מאיזה מגזר באת, 
יש או אין לך כיפה. תהיה גם מילה על הנערה שיושבת אי שם, 

שתדע שאפשר לשנות דברים".

תקוות הפריפריה: 
במפלגות החברתיות 

רוצים את גואטה
כוחו האלקטורלי של הח"כ החברתי 
לשעבר נאמד בסקרים פנימיים ב2-3 
מנדטים • לפחות שתי מפלגות כבר 

בול ליכוד  ופעילי  מגעים  ־מנהלות 
־טים מעוניינים להציבו כמועמד בפ

ריימריז

אלי כהן

-שנה וחצי לאחר שאולץ להתפטר ממפלגת ש"ס בכ
הדמויות  לאחת  גואטה  יגאל  לשעבר  ח"כ  הופך  נסת, 
היותר מחוזרות במערכת הבחירות הנוכחית, כשלפחות 
שתי מפלגות מעוניינות לשבץ אותו במקום ריאלי ועוד 

כמה מגששות.
של  האותנטי  לקול  כהונתו  בתקופת  שהפך  גואטה, 
ברשימתה  גורמים  ידי  על  מחוזר  והפריפריה,  השכונות 
של אורלי לוי, וכמו גם ב'כולנו' וברשימתו של הרמטכ"ל 
כי פעילים  ל'קו עיתונות'  נודע  גנץ. בנוסף,  בני  לשעבר 

בכירים בליכוד דוחקים בו להתמודד בפריימריז.
את  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  גואטה  הכחיש  בעבר 
ההצעה שפורסמה בזמנו מטעמו של יו"ר המחנה הציוני 
הנמנע  מן  לא  אך  ברשימה.  לשלבו  שחפץ  גבאי,  אבי 
יוביל שוב את המחנה  'תדמית חברתית'  כי המאבק על 

הציוני לפנות אליו.
כי  מסבירים  בשירותיו,  המעוניינות  הרשימות  באחת 
המאמץ לשלבו הגיע לאחר סקר פנימי, שבחן ומצא כי 
תרומתו האלקטורלית נעה בין שניים לשלושה מנדטים, 
-"בבחירות בהן רוב המפלגות שמתמקדות בנושאים חב
-רתיים נמצאות על גבול אחוז החסימה, כוח כזה משמ

עותי במיוחד".
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 "מסכנים חיי יהודים ומרבים שנאת ישראל"
בעקבות מעצר הנערים מרחלים, בחשד שהשליכו אבנים וגרמו למותה של פלסטינית, התבטא מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כי "אסור ואין שום היתר להרוג גוי" 
• עם זאת, כאשר מדובר במחבל שבא לבצע פיגוע – חובה לפגוע בו כדי להציל נפשות • הוריהם של העצורים התלוננו במסיבת עיתונאים: "הילד היה בריא ועכשיו 

הוא צריך תרופות"

אוריאל צייטלין
צילום: חוננו

פרשת רצח הפלשתינאית שמסעירה את המדינה: בשבוע שעבר 
דיווח ארגון ‘חוננו' כי השב"כ עצר בחורי ישיבה, למפרע התברר 
כי מדובר בישיבה בהתנחלות רחלים. על פי הדיווח, בצעד חריג, 
הועבר  והוא  דינו  בעורך  לפגוש  עליו  האוסר  צו  הוצא  לקטין 

לחקירה. 
דבר המעצר גרם להתעוררות בימין הקיצוני שיצא להפגין ברחבי 
במחלקה  העינויים  "נוהל  מכנים  שהם  מה  התנהלות  על  הארץ 

‘החטיבה  מחלקת  היא  היהודית  המחלקה   – היהודית" 
היהודית' בשב"כ. 

ביום ראשון השבוע, התפתחה החקירה לכיוון חדש, וכך על 
פי מה שמתירים לפרסום בשב"כ: בתום פעילות מודיעינית 
ומשטרת  הכללי  הביטחון  שירות  ידי  על  נעצרו  מאומצת, 
זריקת  בפיגוע  במעורבות  )חמישה(  חשודים  מספר  ישראל 
אבנים ממנו נהרגה עאישה ראבי, תושבת בדיא ואם לתשעה 
בסמוך  בלילה  שישי  ביום  ברכבה  נסיעה  במהלך  ילדים, 
חמורות  טרור  עבירות  בגין  נעצרו  החשודים  רחלים.  לישוב 
ובכללן רצח. החשודים הינם קטינים הלומדים בישיבת ״פרי 

הארץ״ ברחלים הסמוכה למקום האירוע. 
פעילים  קבוצת  יצאה  הפיגוע,  ביצוע  למחרת  בוקר  שבת,  ביום 
נערים  תדרוך  לטובת  ברחלים,  לישיבה  מיצהר  ברכב  בנסיעה 
הלומדים בישיבה כיצד להיערך ולהתמודד עם חקירות השב״כ. 
מעבר לאמור לעיל, כל פרטי החקירה וזהות החשודים הינם תחת 

צו איסור הפרסום.
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בפני  המקרה  פרטי  כשהובאו 
ציין  מרן  גוי",  להרוג  היתר  שום  ואין  "אסור  כי  ואמר  הזדעזע 
כי אלו שמנסים לעשות זאת מסכנים חיי יהודים אחרים ומרבים 
שנאת ישראל בעולם. אך הוסיף שאם מדובר במחבל שבא לבצע 

פיגוע, ודאי שצריך וחובה לפגוע בו כדי להציל נפשות.
מאמץ  מזהה  שב״כ  המעצרים  תחילת  "מאז  כי  ציינו  בשב"כ 

הארגון  את  להכפיש  אינטרס  בעלי  גורמים  מצד  ומתמשך  יזום 
לגינוי  ראוי  זה  ניסיון  לפעילותו.  לגיטימציה  דה  וליצור  ועובדיו 
ידי שב״כ מהמשך  את  לרפות  בכדי  בו  ואין  פעולה  ולאי שיתוף 
פלסטיני,  או  יהודי  טרור-  הוא  באשר  טרור  לסיכול  פעילותו 
כי  יודגש  המדינה.  ביטחון  ולמען  ממלכתיים  ערכים  תחת  וזאת 
נתונות  והפסיקה,  החוק  הוראות  פי  על  נעשות  השב״כ  חקירות 
גם  וכך  המשפט  בתי  ושל  הנדרש  ככל  הפרקליטות  של  לפיקוח 
זו. העצורים בחקירות השב״כ מקבלים את מלוא  ביחס לחקירה 
הזכויות שלהם הם זכאים לפי החוק. הטענות על מניעת זכויותיהם 
להסיט  ומטרתן  יסוד  כל  משוללות  לדין,  בניגוד  הנחקרים  של 

אומרים  לחקירה",  נעצרו  בגינם  החמורים  מהחשדות  הדיון  את 
בשב"כ כשכוונתם הברורה היא לגינויים בימין על אופן החקירה 
האגרסיבי והשנוי במחלוקת. בנוסף, השב"כ האשים כי החשודים 

הציתו דגל ישראל ואף ציירו על צלבי קרס וכינו אתו מתועב". 
עו"ד בן גביר אמר בתגובה לפרטים כי ''היינו כבר במספר דיונים 
החזקת  את  לנחקרים  ייחסו  לא  החוקרים  ומעולם  בבית המשפט 
הדגל עם הסמל המתועב, היה לי ברור היום אחרי שבית המשפט 
זמן  רק שאלה של  זה  כי  אין חומר בתיק  רמז לשב"כ שלמעשה 
עד לספין של דוברי שב"כ ואכן ספין זה לא איחר לבוא''. עו"ד 
בן גביר מתכוון לפנות בהתרעה לפני תביעת לשון הרע נגד אנשי 
כשרות  הדרכים  כל  בלחץ  ''כשהשב"כ  הכללי,  הביטחון  שירות 

אנטי  שהם  החשודים  נגד  ספינים  הקרובות  בימים  נשמע  ולכן 
ציונים וכדומה, בפועל מדובר בילדים טובים שאוהבים את מדינת 

ישראל".
שמואל )זנגי( מידד, מנכ"ל ארגון חוננו, תקף את התנהלות שירות 
הביטחון הכללי סביב חקירת רצח האישה הפלסטינית עאישה ראב: 
"שירות הביטחון הכללי החליט לשפוך את דמם של המתיישבים 
וכל האמצעים כשרים. הכפשות, שקרים, דה לגיטימציה לציבור 
החוק  הפרות  את  להכשיר  כדי  הכל  דמם.  הותר  ולמעשה  שלם. 
בחדרי החקירות כפי ששמעו עורכי הדין מהנחקרים. ישיבת פרי 
הארץ, מוסד לתפארת, נערים נהדרים, החינוך הכי טוב 
בארץ  טובות  הכי  המשפחות  כל  של  הבנים  בישראל, 
לומדות במקום, ופשוט השב"כ החליט לשפוך את דמם. 
שהציגו  האליבי  את  לבדוק  טורח  לא  אפילו  השב"כ 
את  רמס  השב"כ  ההיסטוריה  אורך  לכל  לצערנו,  להם. 
המתיישבים, בתקופת אבישי רביב, בחקירות דומא, וגם 
יש  ליהודים  גם  הנערים,  דם  את  לשפוך  ניתן  לא  כעת. 

זכויות בארץ הזאת".
מסיבת  )ב'(  השבוע  קיימו  העצורים,  הקטינים  הורי 
עיתונאים. אמו של י' סיפרה: "ממש חטפו אותו מהבית, 
התחננתי להגיד לו שלום ולתת לו נשיקה ולא נתנו לי. 
לא נתנו לו לקחת גרביים ולא תפילין. אני לא יודעת מה 
יעשו לו במרתפי השב"כ. היום התקשרו מהשב"כ וביקשו אישור 
לתת לו תרופות, לקחו אותו מהבית שלם שמח ובריא וכעת הוא 
נזקק לתרופות. שלא יספרו לי שאין פה עינויים. אני קוראת לראש 

הממשלה לעצור את זה. הוא האחראי על השב"כ".
אמא של ד' שנעצר אף הוא במוצ"ש הוסיפה "בננו מנוע מפגש עם 
עו"ד, אתמול שמענו בדיון מהשופט שהוא התלונן שמתעללים בו, 
יורקים לו בפרצוף. לא יודעת איזה עוד דברים עושים לו. המצב 
אני  צעירה.  נשמה  בלבד,  וחצי   15 בין  הוא  בני  הגיוני.  לא  הזה 
מבקשת מראש הממשלה, לא יודעת איך ניתן לסמוך על החקירה 

הזו, שמרו על הזכויות של הנערים הללו". 
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נתניהו מאשים: 
"רציתי עימות וסורבתי"
ראש הממשלה נשא נאום לאומה שעיקרו האשמות נגד המשטרה והפרקליטות 
על ניהול תיקי החקירה נגדו • "מדוע סירבו לאפשר לי את העימות הזה, שהוא 

כל כך הכרחי לבירור האמת? ממה יש להם לפחד? מה יש להם להסתיר?"

אוריאל צייטלין

הבחירות  מערכת  את  שמלוות  הדרמות  אחד 
אישום  כתב  יוגש  האם  השאלה  היא  הנוכחית 
כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצד אחד, 
המשפטי  היועץ  כי  כוחו  בכל  לוחץ  השמאל 
מצד  זאת.  יעשה  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
ויוגש  במידה  כי  טוען  הממשלה  ראש  שני, 
כתב אישום, אבל לא יתבצע שימוע עד למועד 
בהליך  יפגום  שזה  הרי  ניסן,  בד'  הבחירות 

הבחירות ועלול לגרום לתבוסתו שלא כדין. 
האחרונים  בשבועות  מקדיש  הממשלה  ראש 
נגדו  יוגש  שלא  לכך  לגרום  בכדי  רב  מאמץ 
כתב אישום עד לבחירות. בין השאר, בנאומים 
דרמטית  ובהצהרה  הסברה  בסרטוני  בנושא, 

שמסר לתקשורת ביום שני השבוע. 
"אזרחי ישראל", פתח ראש הממשלה בנאומו 
לאחר שעם ישראל ובעיקר התקשורת בישראל, 
שראש  לאחר  שעות,   4 במשך  במתח  המתינו 
את ההצהרה  לכן  קודם  מיתג שעות  הממשלה 
הייתה  האחרונים  "בימים  ביותר.  כדרמטית 
להבהיר  מבקש  אני  ולכן  ציבורית,  סערה 
אחד  היא  המשפט  מערכת  דבריי:   בראשית 
בדמוקרטיה  הישראלית.  הדמוקרטיה  מיסודות 
יכולה להיות ביקורת על מערכת המשפט, כמו 
אבל  הממשלה.  ועל  הכנסת  על  ביקורת  שיש 
אני רוצה להבהיר – יש שופטים בירושלים. כך 

היה, וכך יהיה".
לפני  לשימוע  אותי  שלהזמין  טוען  "אני   
עד  לשימוע  להשיב  שאוכל  בלי  הבחירות 
הבחירות, הוא חסר צדק, כפי שמשפטנים רבים 
חושבים", המשיך נתניהו. "זאת לא התקפה על 

שלטון החוק. זאת טענה לגיטימית". 
"הערב אגלה לכם מידע שלא הכרתם שיוכיח 
עד כמה החקירה נגדי מוטה. הערב אני חושף 
בפניכם שבמהלך החקירות נגדי דרשתי עימות 
עם עדי המדינה. רציתי להסתכל להם בעיניים 
פעם  עימות  דרשתי  האמת!  את  בהם  ולהטיח 
שנייה  פעם  עימות  דרשתי  וסורבתי.   – אחת 
לי  לאפשר  סירבו  מדוע  בשנית.  וסורבתי   –
את העימות הזה, שהוא כל כך הכרחי לבירור 
להם  יש  מה  לפחד?  להם  יש  ממה  האמת? 
להסתיר.  מה  אין  לי  מפחד.  לא  אני  להסתיר? 
ולכן הערב אני חוזר על הדרישה הזאת לעימות 
יהיה  הזה  שהעימות  מצדי  מדינה.  עדי  עם 
הכל,  ישמע  הכל,  יראה  שהציבור  חי.  בשידור 

ידע את כל האמת. 
מבקש  אני  מזה,  יותר  בצדקתי.  בטוח  "אני 
להתעמת עם כל עד שמסר דברים שלא תואמים 
את  יש  הממשלה  לראש  גם  שלי.  העמדה  את 
הזכות להליך הוגן. אני אסתור את כל הדברים 
שהם אומרים, כי אני יודע את האמת ואני בטוח 

באמת, ב-4000%!
להגיע לחקר האמת כשמצד  איך אפשר  "אבל 
העדים  עם  להתעמת  לי  נותנים  לא  אחד 
מרכזיים  עדים  מזמינים  לא  שני  ומצד  נגדי, 

נגדי.  הטענות  את  שמפריך  במידע  שמחזיקים 
בתיק  ביותר  החשוב  הרגולטור  את  למשל, 
ד"ר   – העסקיים  ההגבלים  על  הממונה   ,4000
אסף אילת. למה לא הזמינו אותו? אולי משום 
לתקשורת  אמרו  עסקיים  להגבלים  שברשות 
שההחלטה על מיזוג בזק-יס התקבלה בלי שום 
זה  אם  מטעמי.  מישהו  של  או  שלי  התערבות 
נכון שד"ר אסף אילת לא זומן לעדות, אני דורש 
שהוא יזומן מיד. וכשיזמנו אותו, ישמעו ממנו 
שלא התערבתי בהחלטה על מיזוג בזק-יס, כמו 
שלא התערבתי ביישום הרפורמה שריסקה את 
מיליארדי  לבזק  ועלתה  "בזק"  של  המונופול 
על  אחת  מילה  לכם  לומר  רוצה  ואני  שקלים. 

ההאשמה הכי "חמורה" נגדי. 
"על מה הם מדברים כשהם מדברים על שוחד? 
בנק?  חשבונות  על  מעטפות?  על  כסף?  על 
על  מדברים  הם  פתאום!  מה  ביוון?  איים  על 
תקשורת אוהדת. אני, האישיות הציבורית הכי 
אני  המדינה,  בתולדות  בתקשורת  מושמצת 
גם  אבסורד.  איזה  אוהדת?  תקשורת  קיבלתי 
עוינות.  כתבות  של  אינסוף  קיבלתי  בוואלה 
אם  אבל  בדיחה.  פשוט  היא  הזאת  ההאשמה 
בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  קובעים  כבר 
שסיקור חיובי הוא שוחד, אז רבותיי, תעשו את 
חוקרים  לא  איך  שצריך.  כמו  שלכם  העבודה 
את יאיר לפיד, שנפגש עשרות פעמים עם נוני 
מוזס בדירת מסתור בסביון, אחר כך מחק את 
תיעוד הפגישות הללו, ודאג שכל סיעתו תצביע 
בעד החוק של נוני, לסגור את העיתון "ישראל 
היום",  וקיבל ממנו תקשורת אוהדת ומלטפת? 
כדי  הכנסת  את  שפיזרתי  אותי,  מבינים,  אתם 
לקבור את החוק וקיבלתי מנוני מוזס רצח אופי 
אותי רוצים להעמיד לדין. ואת 43 חברי הכנסת 
מזמינים  לא  אותם   – החוק  בעד  שהצביעו 

אפילו לכוס קפה אצל החוקרים".
"אזרחי ישראל, השמאל יודע שבמאבק על דרך 
ועל הישגים הוא אינו יכול לנצח אותנו, אז הוא 
שלטון  את  להפיל  כדי  אחרות  דרכים  מחפש 
את  להפסיק  יכול  שהייתי  יודעים  אתם  הימין. 
אילו   – ונגד משפחתי  נגדי  הנורא  הצייד  מסע 
רק הייתי מציע התנתקות חדשה: לסגת מקווי 
ביטחון  את  ולהפקיר  ירושלים  את  לחלק   ,'67
כזה.  דבר  אעשה  לא  לעולם  אני  אבל  ישראל. 
אני אמשיך להיאבק למען הביטחון שלנו. אני 
מדינת  את  שהופכת  האדירה  בעשייה  אמשיך 
ישראל לכוח עולמי עולה. אני אמשיך לדרוש 
העדים  עם  העימות  את  דורש  אני  ואמת.  צדק 

נגדי – עכשיו", סיים נתניהו את נאומו.
כי דבריו של ראש ממשלה, הם  השמאל טוען 
הישראלית  המשפט  במערכת  אשמה  הטחת 
וראש הממשלה טען מנגד כי בסך הכל מדובר 
ברור,  אחד  דבר  לגיטימיים.  טיעונים  בהצגת 
מערכת  בתוך  אישום  כתב  יוגש  וכאשר  אם 
תומכי  בין  הלהבות  שגובה  הרי   – הבחירות 

נתניהו ומתנגדיו יגיע לשיא חדש.

צילום: אלכס קולומויסקי ידיעות אחרונות

מרן נשיא ה'מועצת' 
חיזק את הדרום

מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן במסע חיזוק של ארגון 
בנועם ואל המעיין בקריאה לאברכי הכוללים: "כל אברך יקבל על 
עצמו לקרב יהודי לתורה, המעשים הטובים של היהודי וצאצאיו 

נזקפים לזכותו של אותו אברך. זהו בנק של זכויות"

אלי כהן
צילום: יעקב כהן

הדרום  תושבי  את  אחזה  רבה  התרגשות 
השבוע, כאשר זכו לביקורו ההיסטורי של מרן 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, בכינוסי 
חיזוק שנערכו ע"י ארגון "בנועם" בערי הדרום 

קרית גת ואשקלון. 
במשך שבועות הארוכים שקדו מארגני המסע 
החל  מרן.  של  בואו  לקראת  הגדולות  בהכנות 
משעות הערב המוקדמות של יום שני השבוע 
כרם  הגדול  ביהמ"ד  היכל  את  מילאו  אלפים 
דוד  נחלת  ישיבת  והיכל  גת  בקרית  שלמה 
באשקלון ומאות ילדי הת"תים לבושים בבגדי 
מצפים  כשהם  אש  ולפידי  דגלים  נשאו  שבת 
לבואו של מרן בשעריהם של הערים קרית גת 

ואשקלון.
דרעי  הגר"י  מרן,  של  בואו  את  קידם  תחילה 
הזכות  על  דברים  שנשא  שבע  באר  של  רבה 
ניכרה  ההתרגשות  מרן.  של  בבואו  הגדולה 
ארוכה  שעה  במשך  שזכו  האלפים  פני  על 
גדול. בדבריו  ולהתברך מפיו של כהן  לשמוע 
וקביעת  הרבים  בזיכוי  הציבור  את  מרן  חיזק 
והמאמץ  המחויבות  את  וציין  לתורה.  עיתים 
היו  "פעם  המצוות.  בקיום  עלינו  המוטל 
צריכים להתכונן לכל דבר מצווה, היום העולם 
מוכן.  מביאים  חנוכה  נרות  אפילו  מוכן,  הכל 
בקיום  להתאמץ  שצריכים  לדעת  צריכים  אבל 
בנים  ליה  הויא  בנר  הרגיל  והמצוות,  התורה 
עם  רק  זה  בנר?  רגיל  זה  מה  חכמים,  תלמידי 

היו  במצרים  למצווה.  שמשקיע  והכנה  מאמץ 
אין  היום  זרה,  בעבודה  דבוקים  ישראל  בני 
עבודה זרה. חכמים ביקשו רחמים לבטל זאת, 
עבודה  מיני  לכל  מושך  הרחוב  לצערנו  אבל 
וכדומה.  משונות  תספורות  כמו  משונה  זרה 
ועל ההורים לשמור על ילדיהם ולחנכם בדרך 

התורה בקדושה וטהרה". 
מרן אף יצא בקריאה מיוחדת לאברכי הכוללים 
בהרבצת  הרבים  את  ולזכות  תורה  להרבות 
תורה. "כל אברך יקבל על עצמו לקרב מישהו 
אמר  איש  החזון  מזה.  גדול  דבר  אין  לתורה, 
לי אלה הרחוקים הם תינוקות שנשבו ומצווה 
אז  ומצוות  לתורה  יהודי  שמקרב  מי  לקרבם, 
וצאצאיו  ילדיו  ושל  שלו  טובים  המעשים  כל 
זכויות. שעה  ענק של  בנק  זה  לזכותו,  נזקפים 
שנותנים בשביל לקרב מישהו ליהדות זה כמו 
ארגון  ראש  את  ובירך  מרן  אמר  שעות".  אלף 
היוזמה  על  ריאני  מאיר  ישראל  הרב  בנועם 
העם  להמון  האברכים  בין  לחבר  הגדולה 

ללימוד בחברותא.
הגר"נ  המקובל  את  מרן  הזכיר  גם  בדבריו, 
בדרום  השממה  את  הפריח  אשר  זצ"ל  מויאל 
הדור  שזקני  אומר  "החת"ס  התורה.  בהרבצת 
שנשארים בעולמנו למרות שסיימו את תפקידם 
צריכים  עכשיו  להם.  זקוק  שהדור  בגלל  זה 
להמשיך בדרכו". בסיום בירך מרן את האלפים 
לקירוב  לפעול  עצמם  על  שנטלו  אלה  ואת 
רחוקים, חברי הנהלת בנועם הרב משה מלכה 
והרב שלמה ספדג' והרב חיים כהן ותנועת אל 

המעיין בראשות הרב משה אילוז. 
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"בעצם  כנאמר:  ביום,  הייתה  בפועל  מצרים  יציאת 
היום הזה הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים" )שמות 
כפי  הלילה  בחצי  הייתה  בכורות  מכת  אולם  כא(.  יד, 
שנאמר: 'ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים מבכור 
פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי...)שמות יד, כ"ט( ואז מיד 
קם פרעה לחפש את משה ואהרון, כמו שנאמר: "ויקרא למשה 
ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל 
ולכו עבדו את ה'..." )יב , לא(. מדוע א"כ בני ישראל לא יצאו מיד 
באותו לילה והמתינו רק לבוקר? ואם הקב"ה רצה להוציא את בני 
ישראל לאור יום כדי להוכיח למצרים שאין חכמה ואין תבונה נגד 
ה', מדוע לא נעשתה מכת בכורות גם היא בעלות השחר בסמוך 

לעצם היום הזה?
אנשים  קבוצת  הגיעה  ספרד  מלך  של  ארמונו  שאל  מסופר 
הרוג  נמצא  יהודי  של  בביתו  חמורה:  האשמה  הייתה  שבפיהם 
מבני העיר! בטרם הספיק המלך להשיב דבר למתלוננים, פצה פיו 
יועצו של המלך, שהיה שונא יהודים מושבע, ומפיו נטפו דברי 
ארס ושיטנה נגד היהודים. דבריו של היועץ עודדו את המתלוננים 
אנחנו  נלך  ביהודים-  משפט  יעשה  לא  המלך  "אם  אמרו:  והם 

בעצמנו אל שכונת היהודים, ושם נהרוג כל יהודי שנמצא!"

לשמע דבריהם אמר המלך: "ידוע לי כי אין בפיכם אלא עלילת 
עלילה  כי  בדבר,  תיווכחו  מהרה  ועד  כאן  הישארו  בלבד.  שקר 
בהיכלו של המלך,  נותרו המתלוננים  עירנו".  יהודי  על  חרשתם 
והמלך שלח לקרוא לאותם יהודים, עליהם סיפרו המתלוננים כי 

בביתם נמצא ההרוג.
"אמרו לי את האמת", פנה המלך אל היהודים שנכנסו לחדרו, 
לא  "הנה  בתהילים:  שאמר  המלך  דוד  של  כוונתו  הייתה  "מה 
ינום ולא יישן שומר ישראל"? שמעתי מחכמים הבקיאים בלשון 
הקודש, כי לתנומה ולשינה יש משמעות זהה. אם כך, מדוע יש 
לסוף  ירדו  לא  היהודים שתקו אל מול המלך, הם  כפל בפסוק? 
יודעים  אינכם  שותקים,  "אתם  ואמר:  המשיך  המלך  כוונתו. 
להשיב, אבל לי יש הסבר לפסוק, ואותו הבנתי לאחר מה שראו 

עיני בלילה האחרון".
ולא  משכבי  על  התהפכתי  "בלילה  בסיפורו:  החל  המלך 
הצלחתי להירדם. משנקפו השעות החלטתי לקום ולצאת לחצר. 
ופתאום ראיתי מבעד לאשנבי  טיילתי בחצר לאור הירח המלא, 
קרבתי  ברחוב.  רצה  אנשים  קבוצת  חצרי,  את  המקיפה  הגדר 
מן  אחד  עיני?  רואות  ומה  החוצה.  והבטתי  האשנבים  אחד  אל 
בגו.  דברים  יש  בוודאי  כתפו...  על  אדם  החזיק  הרצים  האנשים 

אותם  וציוויתי  הרצים.  בעקבות  מעבדי  שלושה  לשלוח  נחפזתי 
ולוודא האם האיש שנושאים הם על  לעקוב חרש אחר האנשים 

כתפיהם חי או מת?
הרצים  האנשים  אחר  עקבו  הם  במשימה.  עמדו  עבדי  ואכן, 
ומניחים אותו בחצר  ונוכחו שנושאים הם אדם מת על כתפיהם 

ביתם של אותם היהודים העומדים כאן בחדר... 
בקולו,  המלך  הרעים  המת?"  את  שנשאו  האנשים  היו  "ומי 
בני בליעל  היו אותם אנשים שיושבים כאן בחדר, אותם  "הללו 
חרשו מזימה נגד יהודי העיר! עתה מבינים אתם את כפל הלשון 
ינום ולא יישן". ה' אלוקי ישראל, היושב בשמיים  בפסוק: "לא 
לא ינום, וגם לא יניח לאחרים לישון, כאשר יש הכרח בדבר. וכך 
גרם לי בלילה האחרון לנדודי שינה, כדי שאראה את הדברים במו 

עיני והעלילה תתבטל".
הקב"ה רצה ללמדנו שהוא שומר על בני ישראל בכל עת, ולשם 
כך הוא לא מניח לאחרים לישון. כך עשה לפרעה, ולאחשוורוש 
כנאמר במגילת אסתר: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך", ואחרים. 
משום כך הנס החל בלילה, למרות שהיציאה הייתה: בעצם היום 

הזה.

ַּגֲאַות ָאָדם ַּתְׁשִּפיֶלּנּו

ויהי בחצי הלילה

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

ַמּכוֹת  ְמַקֵּבל  ַּפְרעֹה  א(  )י,  ִלּבוֹ  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  ִּכי 
נוָֹראוֹת ָּבזוֹ ַאַחר זוֹ, ּוְבָכל זֹאת ֵאינוֹ ִנְכָנע. ּוַמּדּוַע ִלּבוֹ ָקֶׁשה 
ָּכל ָּכְך? "ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת ִלּבוֹ" - ַה'ֲאִני' ֶׁשּלוֹ - "ֲאִני 

ְוַאְפִסי עוֹד" )ְיַׁשְעָיהּו מז ח(, הּוא ֶזה ֶׁשַּמְכִּביד ֶאת ִלּבוֹ. 
- הּוא מּוָכן  ַהֶּזה  ַה'ֲאִני'  ִּבְׁשִביל  ִּפְתאֹם!  ַמה  ֶאָּכַנע?  ֶׁשֲאִני  ָמה, 
ָּכל  ִיְׁשַּתּנּו  ֶׁשּלוֹ,  ֵמָה"ֲאִני"  ְמַעט  ָאָדם  יוִֹריד  ַרק  ִאם  ַהּכֹל.  ְלַאֵּבד 
ָּכל  ְּבַקּלּות  ִיְסַּתְּדרּו  ַהֵּלב  ֶאת  ֶׁשַּמְכִּביד  ַה"ֲאִני"  ְּבֹלא  ְלטוָֹבה!  ַחָּייו 
ָהִעְנָיִנים: ֶׁשֵּבין ַהַּבַעל ְלַרְעָיתוֹ, ֵּבין ָאח ְלֶאָחיו, ֵּבין ָהָאָדם ַלֲחֵבָריו...

ַה"ֲאִני" ַמְכִּביד ֶאת ִלּבוֹ ֶׁשל ַּפְרעֹה. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְלֻעָּמתוֹ ַמְקִטין ֶאת 
ָה"ֲאִני" ֶׁשּבוֹ ְואוֵֹמר: "ִמי ָאנִֹכי ִּכי ֵאֵלְך ֶאל ַּפְרעֹה" )ְׁשמוֹת ג יא( – 
ִמי ֲאִני? ַּגם ַּכֲאֶׁשר מֶֹׁשה ִמְתַּפֵּלל ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל הּוא 

אוֵֹמר: "ְוִאם ַאִין" )ְׁשמוֹת לב, לב( - ֲהֵרי ֲאִני ְּבַסְך ַהּכֹל ַאִין!
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַוֲאִני",  ַהַּצִּדיק  "ה'  ַהְמֻרָּׁשע:  ָהָרָׁשע  ַּפְרעֹה  ָאַמר 
ְמַוֵּתר,  ֵאיִני  ֶׁשִּלי  ַהֲאִני  ַעל  ָהְרָׁשִעים" )ְׁשמוֹת ט כז(.  "ְוַעִּמי  הוִֹסיף 

ְוַעִּמי - ַּתֲעֶׂשה ָּבֶהם ִּכְרצוְֹנָך.
ָּכל  ָּבעוָֹלם.  ְּביוֵֹתר  ַהָּקָׁשה  ָהֲעבוָֹדה  זֹאת   - ַה"ֲאִני"  ַעל  ְלַוֵּתר 
ָּבעוָֹלם  ַהַּמֲחלוֹקוֹת  ָכל  ֶׁשּלוֹ,  ָה"ֲאִני"  ְסִביב  ָנִעים  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַחָּייו 
ִמְסּתוְֹבבוֹת ְסִביב ַהְּׁשֵאָלה ֵאיפֹה "ֲאִני", ָמה "ֲאִני", ּוִמי "ֲאִני", ַוֲאִני 
ַוֲאִני ַוֲאִני... ַהְלַואי, ֶׁשִּנְזֶּכה ְלַוֵּתר ַעל ַה"ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי" ְוַלֲהפְֹך אוֹתוֹ 
ְל"ִמי ָאנִֹכי", ּוְבָכְך ְנַטֵהר ֶאת ִלֵּבנּו ְוִנְפַּתח אוֹתוֹ, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ּכֹה ָּכֵבד 

ְוָאטּום.

ִמדָּה כְּנֶגֶד ִמדָּה 

)י,  ִלּבוֹ  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  ִּכי  ַּפְרעֹה  ֶאל  ּבֹא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר 
ִּדְבֵרי ִמְדַרׁש  א( ְּבסוֹף ַהָּפָרָׁשה ַהּקוֶֹדֶמת ֵהִביא ָה"אוֹר ַהַחִּיים" ֶאת 
ַּתְנחּוָמא ֶׁשַהָּלׁשוֹן: "ִּכי ֲאִפיֹלת ֵהָּנה", הּוא ִמְּלׁשוֹן "ִּפְלֵאי ְּפָלאוֹת", 
ְּכלוַֹמר: ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת ֹלא ָלקּו ִהיא ְּבֶגֶדר ִּפְלֵאי ְּפָלאוֹת. 
ַיד  ֶאת  ּבוֹ  ְוִלְראוֹת  ַהֶּזה  ַהָּגדוֹל  ַּבֶּפֶלא  ְלהוֹדוֹת  ִּבְמקוֹם  ַּפְרעֹה,  ַאְך 
ִהְפִליא,  ה'  ִּכי  ִיְתֶלה  "ֹלא  ְּבִדּיּוק:  ֲהפּוָכה  ְּבצּוָרה  זֹאת  ֵּפֵרׁש  ה', 
ֶאָּלא ִיְתֶלה ִּכי ֵאין ְׁשִליַטת ֱאֹלֵקי ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל הוֶֹוה, ְוֶזה ַיִּגיד, ח"ו, 

ְוָלֶזה  ְלַהְכִּביד ִלּבוֹ.  ָמקוֹם  ָהָיה לוֹ  ְוֶזה  ְוֵאין ְׁשִליָטה ַּבּכֹל,  ַהִּׁשּתּוף, 
ִּכי  ְוַטְעמוֹ  ֱאֹלִקים'.  ה'  ִמְּפֵני  ִּתיְראּון  ֶטֶרם  ִּכי  'ָיַדְעִּתי  מֶֹׁשה:  ָאַמר 
'ְוַהִחָּטה ְוַהֻּכֶּסֶמת ֹלא ֻנּכּו', ְוָעָׂשה ה' ֶּפֶלא ֶזה ְלַחֵּזק ֵלב ַּפְרעֹה ַּכֲאֶׁשר 

ָאַמר: 'ַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבוֹ ְוֹלא ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם'". 
ִלְפֵני  ְּביוֵֹתר:  ָחׁשּוב  ְיסוֹד  ָּכתּוב  ַהָּקדוֹׁש  ַהַחִּיים"  ָה"אוֹר  ְּבִדְבֵרי 
ַּכָּמה ָׁשִנים ָיַרד ְּבֵתל ָאִביב ָּבָרד ָּכֵבד. ָּכל ִּפַּסת ָּבָרד ָהְיָתה ְּבגֶֹדל ֶׁשל 
ֻּגָּלה ְּגדוָֹלה. ַהָּבָרד ֵהֵסב ֵנֶזק ָּכֵבד ִלְׁשָמׁשוֹת ֶׁשל ְמכוִֹנּיוֹת, ְלַחּלוֹנוֹת 
ָהיּו  ֻּגָּלה.  ְּבּגֶֹדל  ָהָיה  ֶׁשְּבִמְצַרִים ֹלא  ַהָּבָרד  ַהֶּׁשֶמׁש.  ּוְלדּוֵדי  ַהָּבִּתים 
ֵאּלּו "ְּבלוִֹקים" ֵאיְמָתִנִּיים ֶׁשל ָּבָרד ָוֵאׁש... ַּפְרעֹה ֹלא ָּפַחד ַרק ֵמֶעֶצם 
ַהָּבָרד, ֶאָּלא ַּגם ֵמַהּקוֹלוֹת ַהְמַאְּיִמים ֶׁשִּלּוּו ֶאת ְנִפיָלתוֹ... ָלֵכן ִּבֵּקׁש 
ּוָבָרד"!  ֱאֹלִקים  קֹֹלת  ִמְהיֹת  ְוַרב  ה'  ֶאל  "ַהְעִּתירּו  ְוַאֲהרֹן:  ִמּמֶֹׁשה 
ֶיְחָּדלּון  ַהּקֹלוֹת  ה'  ֶאל  ַּכַּפי  ֶאת  "ֶאְפרֹׂש  לוֹ:  ַמְבִטיַח  מֶֹׁשה  ְוָאֵכן 
ְוַהָּבָרד ֹלא ִיְהֶיה עוֹד". ֲהֵרי ֶׁשֲאִפּלּו ַהּקוֹלוֹת ֶׁשִּלּוּו ֶאת ְיִריַדת ַהָּבָרד 

ָהיּו ֵאיְמָתִנִּיים, ַקל ָוחֶֹמר ַהָּבָרד ַעְצמוֹ ֶׁשָהָיה נוָֹרא נוָֹראוֹת.
ַהַחִּיים"  ָה"אוֹר  ִּכְלׁשוֹן  ִנְכַנע...  ֹלא  ַּפְרעֹה  ְּפָלִאים!  ֶּפֶלא  ְוִהֵּנה, 
ַהָּקדוֹׁש: "ִּכי ִמֶּטַבע ָאָדם ַּגם ִאם ִיְהֶיה ִלּבוֹ ָקֶׁשה ָּכֶאֶבן - ִיְרַעד ְוִיְפַחד 

ִּבְראוֹתוֹ ַמַּכת ַהָּבָרד, ְוֶזה ָהִאיׁש עוֶֹדּנּו ַמֲחִזיק ְּבִרְׁשעוֹ"! 
ֵאיְך ִנָּתן ְלַהְסִּביר ֻעְבָּדה זֹאת? ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ִהיא: "ֵאין ֶזה ִמִּמַּדת 

ָאָדם, ֶאָּלא ֱאֹלִקים ָּגַזר ָעָליו ְלַהְקׁשוֹתוֹ".
ּוַמּדּוַע ַהָּקָּב"ה ָנַהג ִעּמוֹ ָּכְך? ַהְּתׁשּוָבה: "ִאם ַלֵּלִצים הּוא ָיִליץ" 

)ִמְׁשֵלי ג, לד(.
ַהָּקָּב"ה ִמְתַנֵהג ִעם ָהָאָדם ְּבִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה. ַּפְרעֹה ָרָצה ִלְכּפֹר, ָאז 

ַהָּקָּב"ה ִהְכִּביד ֶאת ִלּבוֹ ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְוִלְכּפֹר! 
ְוַהֻּכֶּסֶמת ֹלא  ֶׁש"ְוַהִחָּטה  ְּבָכְך  ה'  ַיד  ֶאת  רוֶֹאה  ָהעוָֹלם  ָּכל  ְּבעוֹד 
ֻנּכּו", ּוְמָפֵרׁש ֶאת ַהּתוָֹפָעה ְּכ"ִפְלֵאי ְּפָלִאים", ַּפְרעֹה ְמָפֵרׁש ֶאת ֶזה 
ְּבִדּיּוק ָהפּוְך! הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֻעְבָּדה ַהּזֹאת ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ְמִדיִנּיּות 

ַהְּכִפיָרה ֶׁשּלוֹ. 
אוֵֹמר ַהָּקָּב"ה: ִאם ַאָּתה רוֶֹצה ִלְכּפֹר - ֶאֵּתן ְלָך ֶאת ַהּכֹחוֹת ִלְכּפֹר! 
ְלצֶֹרְך ֶזה ַמְכִּביד ַהָּקָּב"ה ֶאת ִלּבוֹ! ִאם ַהָּקָּב"ה ַמְזִהיר ִמיֶׁשהּו, ַּפַעם 
ְּבאוָֹתּה  ִאּתוֹ  ִמְתַנֵהג  ַהָּקָּב"ה   - ִלְׁשמַֹע  רוֶֹצה  ֹלא  ְוַהָּלה  ַּפַעם,  ַאַחר 

ִמָּדה: "נוֵֹתן ָלָרָׁשע ַרע ְּכִרְׁשָעתוֹ".

ְּבַהְכָנָעה,  ְּבַרְחָמנּות,  ָהֲעָנָוה,  ְּבִמַּדת  ֵרֵעהּו  ִעם  נוֵֹהג  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִוּתּור - ְּבאוָֹתּה ִמָּדה ַהָּקָּב"ה נוֵֹהג ַּגם ִאּתוֹ. ַּגם ִאם ַעל ִּפי ִּדין ַמִּגיַע 
לוֹ עֶֹנׁש ַעל ֲעֵברוֹת ֶׁשָעָׂשה, ַהָּקָּב"ה נוֵֹהג ִעּמוֹ ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין, 
ֶׁשֲהֵרי ַּגם הּוא ָנַהג ַּבֲחֵברוֹ ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין, ִוֵּתר לוֹ ְוִרֵחם ָעָליו. 
"ַלֲעָנִוים" - ַּגם ִאם ַעל ִּפי ִּדין ֵאין ַמִּגיַע ָלֶהם - ִמָּכל ָמקוֹם "ִיֶּתן 
ֵחן"! ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ֵהם ְמַקְּבִלים ֵחן ֵמֵאת ה', ְוהּוא נוֵֹהג ִעָּמֶהם 

ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים.
ְוָחִליָלה ַּגם ְלֵהֶפְך: ָאָדם ָקׁשּוַח ָהעוֵֹמד ַעל ַהִּדין ְוֵאינוֹ מּוָכן ְלַוֵּתר 
ְלָפֶניָך ַּבִּדין? ָהָאָדם  ִיְצַּדק  ְּבִמַּדת ַהִּדין, ּוִמי  - ַהָּקָּב"ה ִמְתַנֵהג ִעּמוֹ 
ְּבַעְצמוֹ קוֵֹבַע ַעל ְיֵדי ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶאת צּוַרת ַהִּדין ְוַהִּמְׁשָּפט ֶׁשֵּיָעֵרְך לוֹ 
ַּבָּׁשַמִים!  ַהִאם ִמְׁשָּפטוֹ ִיְהֶיה ְּבִמַּדת ַהִּדין אוֹ ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים? ְּבָידוֹ 

ָּתלּוי ַהָּדָבר!
ָהִעקָּר - ּדוֹר ַהֶהְמשְֵׁך

ְּבצֹאֵננּו  ּוִבְבנוֵֹתנּו  ְּבָבֵנינּו  ֵנֵלְך  ּוִבְזֵקֵנינּו  ִּבְנָעֵרינּו  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר 
ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה' ָלנּו )י, י( מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ְמָפֵרט ִמי ָוִמי ַההוְֹלִכים 
- "ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך, ְּבָבֵנינּו ּוִבְבנוֵֹתנּו"... ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ִמַּתֵּמם 
ְוטוֵֹען ְלֻעָּמתוֹ: "ֹלא ֵכן, ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה'". ַאֶּתם רוִֹצים 
ַלֲעבֹד ֶאת ה'? ְּבֵסֶדר ָּגמּור, ֲאָבל ַהְיָלִדים ֵאיָנם ְצִריִכים ָלבוֹא ִעָּמֶכם 

ַלֲעבֹד ֶאת ֱאֹלֵקיֶכם. 
ֵיְלכּו  ְלֶּפְנְסָיה  ֶׁשָּיְצאּו  ֵאּלּו  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַהְּכֶנֶסת  ְלָבֵּתי  ֵיְלכּו  ַהְּזֵקִנים 
ַהְיָלִדים - טוֵֹען ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע - ַמה ֵהם  ִלְׁשמַֹע ִׁשעּוֵרי ּתוָֹרה, ֲאָבל 
ּוִמְגְרֵׁשי  ִאְצַטְדיוִֹנים  ִּתְבנּו  ַהְּצִעיִרים  ִּבְׁשִביל  ה'?  ַּבֲעבוַֹדת  ְמִביִנים 

ְסּפוְֹרט...
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו עוֶֹנה ְלַפְרעֹה ְּבאֶֹפן ֶנֱחָרץ - ָהיֹה ֹלא ִּתְהֶיה, "ִּבְנָעֵרינּו 

ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך"! ַּגם ַהְּנָעִרים ְוַהְיָלִדים ָיבוֹא ִעָּמנּו ַלֲעבֹד ֶאת ה'!
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַאף ַמְקִּדים ְלִעְנָין ֶזה ֶאת ַהְּנָעִרים ַלְּזֵקִנים, ֶׁשֵּכן ָצִריְך 
ְלַהְקִּדיׁש ְּתׂשּוֶמת ֵלב ְמיֶֻחֶדת ַלִחּנּוְך ֶׁשל ְצִעיֵרי ַעם ִיְׂשָרֵאל. ִאם ֵאין 
ְּגָדִיים, ֵאין ְּתָיִׁשים, ְוִאם ח"ו ֹלא ֵיְדעּו ַהְּצִעיִרים ֶאת ֶּדֶרְך ַהּתוָֹרה, ֹלא 

ִּתְהֶיה ֶהְמֵׁשִכּיּות ָלֻאָּמה ַהְּיהּוִדית. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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הכללית  המציאות  את  מחלק  יצירה  ספר 
מאין סוף עד אחרון הנבראים לג' חלקים אותם 
הוא מכנה בשם עולם שנה נפש, העולם מקביל 
ליקום לכוכבים ונפש לחיים בתוך האטמוספרה 

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

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

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

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

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

זו  והשפעה  על המציאות  המעגלית משפיעות 
נקראת עיתים וזו לשונו שם:

"וצריך אתה לדעת כי כל אחת מן הספירות 
יש צבע בפני עצמה וכן כל אחד מן היסודות. 
הבינה  מן  אחר  מיסוד  מצויים  מלאכים  ויש 
ולמטה )שאינו אש אויר מים(. ולפי שאותיות 
לומר  )רוצה  גמורים  פשוטים  אינן  אמ"ש 
למושגים  נתגשמו  שלא  טהורים  יסודות  ג' 
מדידים(. שבע כפולת )אותיות דגושות ורפות 

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

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

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

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

את העיתים. 
בברכה 

"סתרי חיים"

לקח טוב
נתתי לכם

כי

שלושת המעגלים

הילה פלח

מאוחדת  של  המתקדם  הפיזיותרפיה  מכון 
בבני ברק מרחיב את שירותיו לטובת הלקוחות, 
בנוסף  נוספים.  מטפלים  לשורותיו  וצירף 
לטיפולים האורתופדיים הרבים הניתנים במכון 
תקבל מטפלת בכירה נשים לטיפול ברצפת אגן 
הרחבת  במסגרת  הצטרף,  כן  גבוהה.  בזמינות 
הגברים  את  שיקבל  בכיר  מטפל  השירות, 

לטיפולים אורתופדיים.
בכל  מאוחדת  ללקוחות  שירות  ניתן  במכון 
אורתופדיות  בבעיות  סובלים  אשר  הגילאים 
טיפולים  ניתנים  כן  כמו  שונות.  ונוירולוגיות 
וטיפול  אגן  רצפת  שיקום  הלסת,  במפרק 
פעילות  קבוצות  מועברים  כן  בלימפאדמה. 
לאוכלוסייה  בריאות  קידום  במסגרת  גופנית 

הבריאה ולאוכלוסיות בסיכון, ועוד.
הפיזיותרפיה:  מכון  מנהל  תיק  ראובן  מר 
במכון  הניתן  המקצועי  השירות  "מלבד 
הציבור  לצרכי  עצמו  מתאימים  אנו  המתקדם, 
ומעניקים לו אפשרות לקבל על פי כללי ההלכה 
ומטפלות  לגברים  מטפלים  עם  והצניעות 

לנשים".
סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן מוסיף כי 
"מאוחדת היא הקופה המתאימה ביותר לציבור 
החרדי. אנו ערים לכל הניואנסים וכל הדרישות, 
ישראל  גדולי  עם  והדוק  רצוף  קשר  ומקיימים 
השירות  את  להעניק  מנת  על  הקהילות  ונציגי 

המתחשב והמתאים ביותר".
מרכז  גם  להיפתח  מתוכננת  במרפאה 
מומחים  יועצים  באמצעות  הילד  לבריאות 

בתחומי הרפואה עם התמחות לילדים.

מכון הפיזיותרפיה של 
מאוחדת הרחיב פעילות

בני ברק

ַאיי רֹוֶצה 
ֶאם...

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

19 מפגשים
)76 ש״ל(

אנגלית - 
מתחילים

15 מפגשים
)60 ש״ל(

אנגלית - 
מתקדמים

קורסי ערב
בין השעות: 19:00-22:00

עלות משתתף
300 ₪ בלבד!

הפתיחה בקרוב < מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

לגברים 
בלבד!

חדש! 
 השיטה המוכחת לדיבור אנגלית שוטף!

במקום להיתקע בוא לדבר 
בשטף עם בתי הספר 

המובילים ללימודי האנגלית:
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

וזרם  טוב  מוליך  הוא  האדם  גוף 
חשמלי יכול לזרום דרכו במהירות, 
חשמל  חוט  דרך  שזורם  כמו 
מרגע  בבית.  האור  את  המדליק 
מתחיל  וזרם  מחשמל  שנפגעים 
הזרם,  מהירות  בגלל  בגוף,  לזרום 
מכת  את  ולמנוע  להגיב  זמן  אין 
מכת  בגוף.  והפגיעה  החשמל 
להתכווצות  לגרום  עלולה  חשמל 
שרירים, קשיי נשימה, שינוי בקצב 
פעימות הלב ולכיווץ כלי הדם. כמו 
ממכת  כוויות  להיגרם  עלולות  כן, 
נכנס  הזרם  בו  במקום  החשמל, 

ויוצא מהגוף.
לכן, חשוב לזכור כי חשמל זה לא 
משחק ילדים ועלול להיות מסוכן, 

ויש להישמע לכללי הבטיחות:
חשמל  למכשירי  לגשת  אסור 

ברגלים יחפות או בידיים רטובות
אסור להשתמש במכשירי חשמל פגומים

מההורים  לבקש  יש  בבית,  שבור  שקע  מגלים  אם 
להזמין חשמלאי מוסמך כדי שיתקן את השקע השבור

על  אחת  יד  מניחים   – משקע  תקע  מוציאים  כאשר 
מנת  על  התקע,  את  מושכים  השנייה  וביד  השקע 
יעקר  לא  ושהשקע  ייקרע  לא  המזין  החשמל  שחוט 

ממקומו ויחשוף חוטי חשמל.

חימום הבית
את  ומכוונים  לעונה  בהתאם  מתלבשים  בבית  גם   
זכרו:  מעלות.    20- כ  שתהיה  בחדר  הטמפרטורה 
עלות הפעלת מכשיר  את  מייקרת  נוספת  כל מעלה 

החימום בכ-5% !
בחורף מכוונים את תריסי המזגן כלפי מטה.

בחורף  הבית  חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
במכשירים  לבחור  חשוב  מזגן,  שאינו  באמצעי 
 - חום  מסיעי  דוגמת   - תרמוסטט  בעלי  חשמליים 
את  מפסיק  התרמוסטט  ורדיאטורים.  קונווקטורים, 
פעולת המכשיר כל עוד הטמפרטורה הרצויה נשמרת. 

כך גם חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.
את  סוגרים  חשמליים,  חימום  מכשירי  כשמפעילים 
החלונות ואת הדלתות הפונים לחללים לא מחוממים.

מכבים  ממושך,  לזמן  מהבית  או  מהחדר  כשיוצאים 
את מכשירי החימום.

מזגן 
הבית  לחימום  ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
בחורף. ברכישת מזגן, הקפידו לרכוש מכשיר בדירוג 

A.  אנרגטי קרוב ככל האפשר לדירוג

רדיאטור 
מומלץ  מזגן,  באמצעות  לחמם  אפשרות  אין  אם 
להשתמש במכשירי חימום בעלי תרמוסטט, כדוגמת 

קונבקטור או רדיאטור.

תנור ספיראלה 
(יש  ספיראלה  תנור  לדוגמה,   ( קורנים  במכשירים 
רשת,  באמצעות  מוגנים  החימום  שגופי  לוודא 
חפצים  בקרבתם  ושאין  יציבים  החימום  שמכשירי 

וחומרים דליקים.
באמצעות  לחימום  עדיפות  לתת  (וכדאי!)  מומלץ 
בהשוואה  ביותר  והזול  היעיל  לחימום  כאמצעי  מזגן, 

לכל מכשירי החימום. 

כללי בטיחות עם חוטי חשמל חשופים
אסור לטפס על עמודי חשמל

אסור לפתוח ארונות חשמל ולא לשחק בקרבתם. אם 
נתקלים בארון פרוץ, שבור או פתוח, יש לדווח למוקד 
103, להמתין לטכנאי חברת החשמל ולהשגיח שאיש 

לא יתקרב למקום.
נתקלים  אם  חיים,  סכנת  הוא  קרוע  חשמל  חוט 
להתקשר  יש  בחצר,  או  ברחוב  קרוע,  חשמל  בחוט 

חברת  של   103 למוקד  מיד 
מי  כל  ולהרחיק  החשמל 

שנמצא בסביבה.
מאפשרים  החשמל  בחברת 
שמיעה  וכבדי  לחירשים  גם 
לדווח באמצעות סמס -  -055

7001013

מד חום 
מדי-חום  להתקין  מומלץ 
מתאימים  וכך  בחדרים, 
מכשירי  פעולת  את  בקלות 
לטמפרטורה  החימום 
במכשירים  גם  המבוקשת, 

ללא תרמוסטט.

נורה חסכונית 
הנורות  חיי  שאורך  רק  לא 
חייהן  מאורך  יותר  ואף  שמונה  פי  גדול  החסכוניות 
את  יפחית  אף  בהן  השימוש  הליבון,  נורות  של 
צריכת החשמל הביתית לתאורה בכשמונים אחוזים. 
מחליפים את נורות הליבון בנורות חסכוניות, משלמים 
חוסכים  זמן  לאורך  אך  ההחלפה,  בעת  יותר  מעט 
בגדול! טיפ חם: כשיוצאים מחדר לזמן ממושך מכבים 

את האור ומונעים בזבוז מיותר.
מכונת/מייבש כביסה ומדיח כלים 

הכלים  מדיח  או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
אינם מלאים, ממתינים לקיבולת מלאה. כשמפעילים 
מכונה מלאה אחת במקום שתיים בתוכנית חסכונית, 
בצריכת  אחוזים  ארבעים  עד  שלושים  חוסכים 
משתלמת  החסכונית  שהתוכנית  מובן  החשמל. 
בחצי  רגילה  תוכנית  מהפעלת  יותר  חירום  במקרי 
קיבולת. טיפ חם: חוסכים בצריכת החשמל של מייבש 
במהירות  הכביסה  מכונת  הפעלת  על-ידי  הכביסה 
הסחיטה המרבית האפשרית - לפי סוג הכביסה. אם 
קונים מכונה חדשה, מוודאים שקיימת בה אפשרות 

לסחיטה במהירות גבוהה.

בויילר/דוד לחימום מים 
מפעילים את הדוד לחימום מים סמוך לזמן השימוש 
מורשה  חשמלאי  להזמין  מומלץ  חמים.  במים 
את  מראש  לתכנן  תוכלו  שבעזרתו  טיימר,  להתקנת 

זמני הפעלת הדוד.

מרק עדשים כתומות

טיפים

הילד צריך משקפיים?

עידן  לילדים מאת  ראיה  טיפים להתאמת משקפי 
לפידות  מקצועי,  ומנהל  אופטומטריסט  שטרית, 
צייס  עדשות  של  הרשמית  היבואנית  מדיקל, 

לישראל:

בעיות ראייה עלולות לפגוע בתלמיד, לקרוא ולהבין 
את החומר הנלמד, במקום לחכות שבעיות הראייה 
ראייה  בדיקת  ועשו  הקדימו  השנה,  במהלך  יתגלו 
שנת  תחילת  לפני  מוסמך  אופטומטריסט  אצל 

הלימודים.

כדאי במקרה של צורך במשקפיים לוודא שמסגרת 
באף  לחץ  נקודות  יוצרת  ואינה  כבדה  אינה  הראייה 
נוחות  לאי  לגרום  העלול  דבר  האוזניים  ומאחורי 
תהיה  שהמסגרת  להקפיד  יש  בנוסף,  ראש.  וכאבי 

מחומרים היפואלרגניים. 

מומלץ  בחוץ,  רב  זמן  מבלים  שהילדים  מכיוון 
מלאה.   UV הגנת  עם  ראייה  בעדשות  להשתמש 
רבים אינם יודעים אך קרינת UV אינה ייחודית רק 

לקיץ ויש להתגונן מפניה לאורך כל השנה.

לבנים או לבנות עם מודעות אופנתית ניתן להתאים 
הפנאי  לשעות  אופנתי  אחד  משקפיים:  זוגות  שני 
מסך  מול  מבלים  הם  בהם  לשעות  ונוח  קל  והשני 

מחשב והכנת שיעורי בית.

חשוב ליצור אווירה חיובית סביב השימוש במשקפיים 
לילדים אשר עבורם זאת פעם ראשונה: שתפו אותם 
בבחירת המסגרת, ערכו "מסיבת משקפיים" וחשבו 

על פעילויות נוספות אשר יתרמו לדימוי חיובי.

טעימה

כללי בטיחות בחשמל בחורף בתוך הבית
מבוגרים וילדים לפעמים שוכחים שחשמל הוא מסוכן מאוד כי לא רואים אותו, לא שומעים אותו ולא מריחים אותו. 
לכן, יש לשמור על כללי בטיחות בסביבתו • שימוש לא זהיר בחשמל הוא מסוכן ועלול לגרום למכת חשמל • כמה כללים 

חשובים מאת חברת החשמל

מרכיבים (ל- 6 אנשים)
250 גרם תפו"א חתוך לקוביות גסות 

100 גרם בצל סגול  חתוך גס 
150 גרם גזר  חתוך גס 

3 שיני שום 
150 גרם עדשים כתומות 

ליטר וחצי מים
מלח וכמון

אופן הכנה: 
מתחילים עם טיגון קל של הבצל לאחר 4 דקות מוסיפים 

את תפו"א השום והגזר ל3 דקות נוספות 
מוסיפים את המים והעדשים ומבשלים חצי שעה 

מתבלים במלח וכמון (בכמה שלבים)
וטוחנים

ימי החורף בפתח ומביאים עמם את הקור והרצון לאכול משהו חם ומזין לגוף ולנפש. המרק ידוע כמזון 
מנחם ובריא העוזר להעביר את ימי הקור הגשומים. רשת קפה גרג חולקת מתכון מרק בריא ומזין 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנהל וממשל במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דבר אחר. "זאת ועוד ____" (סנהדרין קד.)
5. (בהרחבה) חפירה,בור למטרה מסוימת. "ששרפה חוץ 

מ____" (זבחים יד א) (לא בלשון סמיכות)
7. שהודפסה בו צורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה אלא 

בכסף ____" (רש"י בכורות נא.)
8. קיצור המילים : זבח משפחה.

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: א' - 
6,ב' - 200,ג' - 100,ד' - 50

10. מי שמקבל הנאה מדבר מה. "זה ____ וזה לא חסר" (בבא 
קמא כ: ) (בלשון רבים)

13. רוגז,זעם. "מ____ ידך אני כליתי" (תהלים לט יא) (לא 
בלשון סמיכות) (בכתיב חסר)

15. פינוק,עדינות יתרה. "על הארץ מהתענג ומ____" (דברים 
כח נו) (בכתיב חסר)

17. עיון מתמיד. "ו___ הרבה יגעת בשר"(קהלת יב יב)
18. רפואה,ארוכה. "לשוא הרבית רפאות ____ אין לך" (ירמיה 

מו יא)
19. ולד שהוצא מרחם בהמה על ידי ביקוע כרסה אחר 

שחיטתה. "____ פקועה" (חולין עד.)

1. דג ים גדול. מן הדגים המותרים לאכילה, ששמותיהם נזכרו 
בתלמוד. "כספתיאס ואכספטיאס ו___" (חולין סו: )

2. חבורה,חבר אנשים. "וארח ל____ עם פעלי און" (איוב לד ח)
3. הריק,הביא לידי ריקות,הוציא כל מה שבתוך-. "ל____ כל נכסי 

האומות וליתן לך" (ויקרא רבה כד)
4. התענה,צם.  ישב ב____

5. אחת הדרגות בדרך גלגוליו של הארבה מן הביצה. "יתר ה____ 
אכל הארבה" (יואל א ד)

6. תמימות,יושר. "הולך ב____ ילך בטח" (משלי י ט) (בכתיב חסר)
11. מכשיר העשוי סכין עקום לקצור בו תבואה ועשבים. "שלחו 

____ כי בשל קציר" (יואל ד יג)
12. הגון,נאה,טוב,ישר. "אנשים שאינם ____" (כתובות כב.) (בלשון 

יחיד) (בכתיב חסר)
14. מפרשיות השבוע. (בהיפוך אותיות)

15. צר,אוייב,שונא. "מעליך ויהי ____" (שמואל א כח טז)           
(בלשון יחיד) (לא בלשון סמיכות) (בהיפוך אותיות)

16. זה וגם זה,איש איש. "____ אחד ואחד" (ברכות ו ו)

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

האחשדרפנים, מליץ, שפט, בית, המשררים, נצב, שר בית הסהר, הנתינים, נציב, שר האופים, הפרתמים,ספר, 
שר הטבחים, הרצים, סריס, שר המשקים, השליש, פחה, שרי אלפים, וסגנים, פקיד, שרי חמשים, ושרי עשרת, 

שטר, שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש
ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא
ממישגיגמאתמצששפיד

ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. כינוי לארץ ישראל על שם חיה
2. מה המשותף לחיפה, אשדוד, יפו ואילת?

3. מהו הפארק הגדול ביותר בתל אביב?                                                                                                         
4. מקום בגליל בו נותר הישוב היהודי הקדום ביותר?

5. היכן ההר ששמו כשם צורתו- גמל?
6. רוכש אדמות העמק

7. על שם מי הישוב ייטב?
8. האם שמו של "כוכב הירדן" מופיע בתנ"ך?

9. מה שמו העברי של צומת מסמיה?
10. שמם של מי כלול בשם הישוב ארגמן?

1. ארץ הצבי 2. ערי נמל 3. פארק הירקון 4. פקיעין 5. בגליל המערבי, סמוך לכביש 
עכו-צפת 6. יהושע חנקין 7. יצחק טבנקין  8. לא 9. משמיע שלום.בני ראם 10. אריק 

רגב, גד מנלה



ימים% בשיטת שלם וקחהנחה

07 עד-

את התצוגהמנקים 
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בנתיב זההחסדחמישישי
בובה תרוטי

מבוך צורות מעץ

משחק לתינוק

מעמד כדור פעלולים

קוד:175836

קוד:700487

קוד: 4800270

קוד: 700470

במקום-4990
2490

במקום-5990
2490

במקום-2490
1490

במקום-9990
4990

הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

ניתן להשיג 
בסניפים

קלפים תרי"ג

א'-ה' בשבט7-11.1.19

שני עד שישימבצעים בימי 

סוגים שונים
200 גר'

וופל מן

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

גריסי פנינה/חיטה/
בורגול/גריסים/פול/

גרישה/אפונה
500 גר'

סוגת

שמפו/מרכך
סוגים שונים

נקה 7/כיף

קפה פלטיניום/ 
קפה  ארומה

200 גר'
עלית

שוקולד פרה
ללא אקסטרה ובלונדי

סוגים שונים
עלית

עוגות שמרים
אחוה

פילה דג מושט
ג. עופר

מים בטעמים נביעות +מארז חטיפי נאשוס
20 יח'

'מעולה'
לא כולל רכיבי פרי

סוגים שונים
1.5 ליטר

כרעיים עוף/
שניצל עוף

מחפוד

10-11
ד'-ה' בשבט

1990

2990
לק"ג

4 ב-
20 159020

3 ב-2 ב- 2590
לק"ג

3 ב-3 ב- 5 ב-5 ב-
1024 1020
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