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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

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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. 

מוניות דקר
לה' הארץ ומלואה! בס"ד

בהנהלה חדשה 
שירות אדיב ואמין בכל 

חלקי הארץ

03-6768181

עזרא 17 ב"ב

דמים בדמים נגעו
רצח אכזרי: 

אורי אנסבכר הי"ד

"חששתי מאחוז החסימה - 
של אגודה ודגל"

נערה דתית מהיישוב תקוע נרצחה על ידי 
מחבל מחברון, שנלכד לאחר יממה על ידי 
כוחות הביטחון • אמה ספדה לה: "אנחנו 

משיבים אותך לאדמה שכל כך אהבת" • שכן 
ל'קו עיתונות': "התחושות קשות"

| עמ' 21 |

שתי הרוגות 
בהתהפכות קו 304

אוטובוס הדמים

הליכוד והעבודה מסכמות פריימריז: הקאמבק של גדעון סער, ההידרדרות של איתן כבל, המשבצת החרדית, תלמיד הרב 
מאזוז והחשדות לזיופים בליכוד • ש"ס משיקה קמפיין עם גימיק 'פתק התמיכה בנתניהו' ורב-כוכב מקרב יהדות אתיופיה • 
גל הירש בראיון דוחה את האפשרות שישוריין לבדו בליכוד, מתנגד להפעלת תח"צ בשבת על ידי הממשלה ומסביר למה שילב 

חרדים ברשימה • מדור מיוחד, עמ' 18-20

דרעי ל'קו עיתונות'

אחרי השקת קמפיין הבחירות של ש"ס, שר הפנים מסביר ל'קו עיתונות' 
כיצד נולדה יוזמת האיחוד: "הייתה התלהבות גדולה בדגל התורה וגם אצלנו 
מהצלחת החיבור בינינו, מעל ומעבר לציפיות ולהערכות המוקדמות" • על 

המהלך עצמו: "לא חשבתי לרגע שהאחדות תהיה כדאית מבחינת מנדטים, אבל 
אי אפשר לומר שהציבור יצא מופסד מהשיח שהיה פה במשך יותר מחודש" 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה - עמ' 16-17

סקר 'קו עיתונות'ימים לבחירות56 

לא יצביעו 
למפלגה חרדית
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אושרה תכנית 
'מתחם שפע'

ועדת המשנה לתכנון ולבניה אישרה את התכנית 
המתוקנת של מתחם שפע, הכוללת 338 יחידות 

דיור ושטחי מסחר ותעסוקה על שטח של 20 
דונם | עמ' 8

"זה חומר נפץ 
לכל דבר"

איך ניתן לעבור את תקופת חג הפורים בבטחה וללא 
אסונות? מפקד השיטור העירוני בראיון ל'קו עיתונות' 

על תופעת הנפצים האסורים והמאבק בהם • רבני העיר 
קוראים לציבור לשמור ולהישמר מסכנות הנפצים | עמ' 6

 79.1%

 20.1%

יצביעו למפלגה 
חרדית



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

מוצרים לשבוע בלבד!

1,390
רק

מכונת כביסה בוש

1,690
רק

מכונת כביסה סמסונג
8 ק"ג, 1,400 סל"ד

1,590
רק

תנור בילדאין בוש 
b.sh

790
רק

מקרר לזוגות צעירים 
דגם 275

מוצרי חשמל לבית  | הרב קוק 3  |  03-6163828

מקרר + תנור משולב + 
מכונת כביסה

 2,899
בלבד

רק

מבצע!

1,450
רק

מייבש כביסה זנוסי 

7 ק"ג, ללא צינור

999
רק

km611 מיקסר סאוטר
 1,200 וואט, 5.5 ליטר

49
רק

MP3 נגן

89
רק

TEFAL מגהץ אדים

149
רק

 USB רדיו דיסק כולל

375
החל מ-

כיריים גז שחור/לבן/
כסוף, 4 להבות

399
רק

מטחנת בשר מולינקס 
2,000 וואט

1,299
רק

נירוסס  מעבד מזון פיליפס
טה 3.4 ליטר 1,300 וואט

1,990
רק

 TEKA תנור בילדאין
הידרוקלין כולל מסילה, אחריות 

3 שנים

2,390
רק

מכונת כביסה בוש
9 ק"ג, 1,200 סל"ד

1,490
רק

מכונת כביסה וורפול 
פתח עליון 5.5 ק"ג

189
רק

בלנדר מולינקס + 
מטחנת קפה 500 וואט



בוחרים בגבינה צהובה נעם של טרה
בטעם נפלא לכל המשפחה!

אז למה לבחור באחת שיש?

אין... וטוב שאין,
אין חומרים משמרים בגבינת נעם!



  180 
  150 

חגורות

ג'קטים

2 חולצות 2 חולצות2 חולצות

חפתים

עניבות
50₪
80₪ 10₪

80₪

180₪ 150₪ 120₪

15₪

החל מ-

2 מכנסיים3 מכנסיים 3 סריגים מעילים
120₪ 150₪ 120₪ 300₪

70% צמר

3 מכנסיים

100₪

2 חולצות
100₪

חליפות נוער

150₪

חגורות
20₪

עניבות
₪

חליפת ווסט
100₪

לילדים ונוער

ים
בר

ג
054-8487338

M

1 ב-100% כותנה70% כותנה45% כותנה
2 ב-

שחור כחול

25
למעט שחור וכחול חלק

(למעט שחור וכחול חלק)

(למעט שחור וכחול חלק)

BROSS חליפות

BROSS חליפות
₪

₪

לילדים

לגברים

מנקים
מדפים
לפסח!

אופנה 
לגברים וילדים 
איכותית

מידות 36-44

 ירושלים: יחזקאל 6 02-5825317 ׀ לוד: צמח צדק 2 08-6747178
בני ברק: מהרש"ל 1 03-6165501





3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

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

מכבי גאה להוביל
את שירותי הבריאות 
בעיר הבריאה בישראל

דו״ח משרד הבריאות קובע:

ברוכיםברוכים
לבני ברקלבני ברק



ח' אדר א' תשע"ט 13/2/19 בני ברק6

מאת: עוזי ברק

תכנית עבודה מוגדרת ומפורטת בתחומים 
לשנת  ברק  בני  עיריית  של  ומגוונים  רבים 
הוא  המרכזי  כשיעדם  החדשה,  התקציב 
העיר- תושבי  לכלל  ואיכותי  יעיל  שדרוג 
מנכ"ל  ליטוב,  שמואל  הרב  ע"י  נסקרה 
האגפים  מנהלי  עם  במפגש  הנכנס  העירייה 
הרב  של  בראשותו  שהתקיים  והמחלקות 

אברהם רובינשטיין, ראש העיר.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
מסר, כי לאחר הבחירות האחרונות לעירייה, 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  בחירתו  עם 
של  המרכזיים  הסעיפים  אחד  העיר  ראש 
לראשונה,  בחירתו,  היה,  לציבור  המצע 
להפעלת  במטרה  לעירייה,  מנכ"ל  של 
בהנהלתו  העירוניות,  הניהולית  המערכת 
התכנסה,  זו  במסגרת  ואכן,  מנכ"ל,  של 
המכרזים  ועדת  העיריות,  לפקודת  בהתאם 
הרב  את  שכללה  בכירים,  עובדים  לבחירת 
חנוך  הרב  העיר;  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
חבר  ניר,  אריאל  הרב  רה"ע;  מ"מ  זייברט, 
מר  האופוזיציה;  ונציג  העירייה  מועצת 
ויו"ר  רחובות  עיריית  מנכ"ל  מילברג,  דורון 
את  כמייצג  והמנכ"לים,  המזכירים  איגוד 
משרד הפנים לועדה, ועו"ד יהודה ליבוביץ, 
היועה"מ של העירייה. הועדה החליטה, פה 

ליטוב,  שמואל  הרב  של  בחירתו  על  אחד, 
הנגב,  לפיתוח  הממשלתי  המשרד  סמנכ"ל 
יועץ  היה  לכן,  שקודם  והפריפריה,  הגליל 
משה  ח"כ  של  ותקציביים  כספיים  לעניינים 

גפני, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת.
מנהלי  לבין  הנכנס  המנכ"ל  בין  המפגש 
בדברי  החל  העירייה  של  ומחלקות  אגפים 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  ברכתו 
כניסתו,  על  שמחתו  את  שהביע  העיר, 
למנכ"ל  ברק  בני  לעיריית  לראשונה, 
ורב  נחוץ  חיוני,  תפקיד  שהינו  העירייה, 
בחירתו  ואת  העירונית  למערכת  חשיבות 
לתפקיד של אדם מיומן, מנוסה ויעיל, שיביא 
בס"ד לקידום ולשדרוג המסגרות העירוניות 
 205,000 של  לרווחתם  והחיוניות,  הרבות 

תושבי העיר כן-ירבו.
העירונית  הניהולית  המערכת  ברכת  את 
העירייה,  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח  הביא 
ליטוב,  שמואל  הרב  של  בחירתו  על  שעמד 
מנכ"ל העירייה, שהינו "האיש הנכון, במקום 
הנכון לתפקיד הנכון", וזאת על סמך ניסיונו 
ומקצועיותו של המנכ"ל הנכנס, שבעבודתו 
איכותיות,  רמה,  הוכיח  כה  עד  הממשלתית 
ידע וגישה אנושית, והם לברכה רבה למסגרת 

העירונית אליה הוא נכנס בימים אלו.
העירייה  מנכ"ל  ליטוב,  שמואל  הרב 
מנהלי  בפורום  בדבריו,  הביע  החדש 

לבורא  ושבח  שיר  והמחלקות,  האגפים 
העולמים, על שזכה להיבחר לתפקיד מרכזי 
הארץ,  ערי  בין  בגודלה  העשירית  בעירייה, 
והעסקים  המסחר  בתחומי  ומהמובילות 
של  ועוד  עוד  לשדרוג  כשמטרתו  ביניהן, 
ומוכרת  משודרגת  שכבר  עירונית,  מערכת 
בכך בקרב משרדי ממשלה וגופים ציבוריים 
לבוא  הינו  העיקרי  כשהיעד  וכלכליים, 
בכל  לכך,  הזכאים  העיר,  תושבי  לקראת 

הדרכים והמישורים האפשריים.
אחדים  שבועות  שכבר  החדש,  המנכ"ל 
הצוות  לכל  פנה  לתפקידו,  כניסתו  לפני 
סקירה  בעבורו  להכין  בעירייה  הניהולי 
היחידות  מבנה  של  ומפורטת  מוגדרת 
ותכניות  תקציבן  תפקידן,  שבהנהלתם, 
גיסא, את  עבודתן, כאשר הוא מדגיש, מחד 
העירוניות,  היחידות  של  התקציבי  האיזון 
בהכוונתו המקצועית של רו"ח אהרון אדלר, 
גזבר העירייה ובד בבד קביעת סדרי עדיפות, 
שיתוף  היומיומיים,  העבודה  תהליכי  ניתוח 
ועובדים  מנהלים  עם  ויעיל  הדוק  פעולה 
בלוחות  החלטות  וקבלת  שונות  מיחידות 
כאשר  מהודאה  לחשוש  בלא  קצרים,  זמנים 
נפלו טעויות ופעילות לתיקונן, קיום תהליך 
ראיה  אימוץ  תהליכים,  שיפור  של  מתמיד 
ואנושית  חיובית  וגישה  רחבה  מקצועית 

מירבית למקבלי השירות.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

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

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

 מסיבה לילדים חולי צליאק
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רבה  הגיעו  למסיבה  גלוטן,  מאכילת  הנמנעים  ילדים 
הרב  המחנך  דינר,  אריה  יהודה  הרב  העמותה  של 
יוסל'ה אייזנבך, הילדים נהנו מבר עשיר נטול גלוטן 
וגם ח"כ יעקב אשר  וממופע פנטומימה מלא מסרים 
הפתיע ובא וסיפר על הבשורה אותו הוא מוביל בכנסת 
למוצרים  מחירים  להוזלת  ארי  בן  מירב  הח"כ  עם 

נטולי הגלוטן.

 לא מבטלים את הסדרים

לא מבטלים סדר א' וב' בשביל ארנונה: צוות לשכתו 
ועדת  ויו"ר  שמעון  בן  גדליהו  העיר  ראש  סגן  של 
הנחות בארנונה באו לטפל בארנונה של אברכי הכולל 
"תורה וחיים" בראשות הגאון רבי שמעון בעדני חבר 
נוספים על  גם בכוללים  ועברו  מועצת חכמי התורה. 

מנת למנוע ביטול תורה מהאברכים.

 משפחה מתנדבת

השבוע הוענק שי ומכתב הוקרה למתנדבי זק"א ת"א 
ובניו  ב"ב  בסיס  מפקד  שילר,  יעקב  האב  המסורים 
צביקה ואליהו, אשר נטלו יחד חלק במבצע איוש בתי 
תל  קדישא  חברה  עובדי  נסיעת  בעת  במחוז  העלמין 
אביב לשבת גיבוש. מנכ"ל זק"א ת"א צבי חסיד קרא 
בני  למשפחת שילר בסוף הדרכה שהתקיימה בבסיס 
ברק והפתיע אותם בהוקרה לקול תשואות המתנדבים 
שנכחו במפגש והודה להם על ההתנדבות המשפחתית 

והמסורה שהיא לדוגמא ומופת לכולנו.

 הגה"ח ר' מאיר צבי גנץ זצ"ל
ר'  הגה''ח  ויז'ניץ,  בישיבת  שיעור  ומגיד  המשפיע 
אדר.  בז'  עולמו  לבית  נלקח  זצ"ל  גנץ  צבי  מאיר 
בשבועות האחרונות אושפז בביה"ח מעייני הישועה 
לאחר שבשנים האחרונות סבל ייסורים קשים ומרים. 

חסיד  איש  היה  הוא  כי  מספרים  ותלמידיו  מכריו 
ברמ"ח איבריו ושס''ה גידיו, שילב את שלושת עמודי 
פה  היותו  לצד  חסדים,  גמילות  עבודה  תורה  העולם 
היה  ורעים,  חסידים  בהתוועדות  מרגליות  מפיק 
תלמוד חכם גדול וגאון במידות, מקושר בכל לב ונפש 
לרבוה''ק לבית ויז'ניץ. היה מגדולי המשפיעים וראשי 
אצל  וכן  זצ"ל  ה"ישועות משה"  בעל  אצל  החבורות 

בנו האדמו"ר מויז'ניץ. 

מנכ"ל עיריית בני ברק החדש שמואל ליטוב נפגש עם מנהלי אגפים ומחלקות של העירייה • בכירי העירייה וראש העיר בירכו על 
כניסתו לתפקיד, הנחוץ ורב חשיבות למערכת העירונית, שיביא לקידום ולשדרוג המסגרות העירוניות הרבות והחיוניות, לרווחתם 

של 205,000 תושבי העיר

לאחר עשרות שנים: מונה מנכ"ל לעירייה

עוזי ברק

חג פורים קרב ובא וגם ואתו מגיעים סוחרי 
ישנם  בשנה  שנה  כמידי  המסוכנים.  הנפצים 
בבתי  המן'  מחיית  'מצוות  את  המהדרים 
מצווה'.  'הידור  של  שונות  בתוספות  הכנסת 
מסתבר כי רוב רובם של העושים כך לא רק 
שעוברים על החוק ויכולים למצוא את עצמם 
נאשמים פלילית, אלא אף מסכנים את חייהם 

וחיי אחרים.
מדובר בתופעה שלמרות צמצומה בשנים 
עברו היא עדיין נושאת סכנה בחובה. בשיחה 
רועי  פקד  אומר  העיר'  'קול  עם  מיוחדת 
בעדני, מפקד השיטור העירוני בבני ברק, כי 
הגיע הזמן לעשות סדר אחת ולתמיד ולהציל 
את הילדים מפגיעות שכבר השנה גרמו לנזק 

גופני.
"בימים אלו לפני פורים המשטרה ביחד עם 
הכלכלה  ממשרד  ופקחים  העירוני  השיטור 
מוכרים  שבהם  עסק  בבתי  ביקורות  עורכים 
מדובר  להבין,  חשוב  נפצים.  אותם  את 
את  מסכן  שמוכר  ומי  מסוכנים'  ב'צעצועים 

האחרים".
איך ניתן לדעת מה מותר ומה אסור?

מסוגים  נפצים  העסק  בבתי  "ישנם 
הכלכלה.  משרד  ידי  על  לשימוש  המותרים 
ההורים הינם אחראים לחיי ילדיהם והם אלו 
שחייבים לפעול לפי הכללים המפורטים: על 
אריזת המוצרים הללו חייב להופיע בעברית 

כולן  ההוראות  היבואן,  ושם  היצרן  שם 
שימוש  הגבלות  ויצורפו  בעברית  תהיינה 
אישור של מכון התקנים  יהיה  כן  וכמו  וגיל 

לשימוש.
"רק נפצים מסוג זה מאושרים לשימוש. גם 
כי כל החברים  'לוחץ' על ההורים  אם הילד 
אתם  אחרים,  נפצים  בסוגי  משתמשים  שלו 
כהורים חייבים לשמור על בטחונו של הילד. 
צריך להבין, מדובר בחומר נפץ שנמצא בתוך 

אותם 'צעצועים מסוכנים'".
ומה לגבי הסוחרים והחנויות?

עשרות  יערוך  העירוני  השיטור  "לגביהם 
מבצעים יזומים בנושא "צעצועים מסוכנים" 
בעיר. מניסיון העבר אנחנו מצליחים להציל 
את הילדים מפגיעה עצמית ומחרימים  אלפי 
התכולה  כל  ודוכנים.  במחסנים  מוצגים 
מבוקר  באופן  להשמדה  מועברת  שמוחרמת 
ע"י חבלני המשטרה, במקביל נפתחו יפתחו 
אותם  כנגד  ופליליים  מנהליים  הליכים 

סוחרים". 
במשטרה מדגישים כי ע"פ החוק הנפצים 
 388 סעיף  לקטגוריית  נכנסים  ודומיהם 
ורשלנות',  פזיזות  'מעשי  שכותרתו   בחוק 
מעשה  ש'העושה  מדגיש  מסעיפיו  אחד 
נוקט אמצעי  באש או בחומר לקיח, או אינו 
באש  הכרוכה  מסתברת  סכנה  מפני  זהירות 
שלוש  מאסר  דינו  שבהחזקתו'...  בחומר  או 
שנים. חשוב לציין כי להורים ישנה אחריות 
מוסרית וחוקית על מנת למנוע את השימוש 

בנפצים. בסעיף 340 'סכנה לילדים' נאמר כי 
'המשאיר או המפקיר דבר שיש לילדים גישה 
ישחקו  להניח שילדים  סביר  יסוד  ויש  אליו, 
ובעשותם  אחרת,  בדרך  בו  יטפלו  או  בדבר 
לסכן  או  בבריאותם  להינזק  עלולים  הם  כן 
את חייהם, ואינו נוקט אמצעי זהירות סבירים 

כדי למנוע תוצאות כאלה, דינו מאסר שנה'.
ומה עם הסברה?

ההסברה  חובת  כי  מבהיר  בעדני  פקד 
הינה על ההורים והמחנכים אבל "גם אנחנו 
חומרי  ונחלק  בכך  נעסוק  ישראל  במשטרת 
והמפיצים  הסוחרים  אולם  בנושא.  הסברה 
צריכים להבין כי הם עוברים על החוק כאשר 
כי  מדגיש  בעדני  אישור".  ללא  מוכרים  הם 
בימים האחרונים יצא 'קול קורא' מרבני העיר 

להורים להישמר ולשמור מפגעי הנפצים.
מישהו  רואים  כאשר  לפנות  ניתן  למי 

שמוכר ללא אישור?
ועל  ההורים  על  חובה  חלה  כזה  "במקרה 
מוקד  אל  מיד  להתקשר  הנוער  ובני  הילדים 
100 של משטרת ישראל ולדווח על הגורמים 
יכול  אחד  טלפון  הציבור.  את  המסכנים 
להציל רבים מפגיעות גופניות ובוודאי ליצור 

סביבת חיים ללא רעש הפיצוצים".
המשטרה  כי  בעדני  פקד  מדגיש  לסיום 
קוראת להורים, לגלות ערנות בנושא, ולתדרך 
שימוש  של  המסוכנות  בדבר  ילדיהם  את 

באותם נפצים המוגדרים צעצועים מסוכנים.

איך ניתן לעבור את תקופת חג הפורים בבטחה וללא אסונות? מפקד השיטור העירוני בראיון ל'קו עיתונות' על תופעת הנפצים 
האסורים והמאבק בהם • רבני העיר קוראים לציבור לשמור ולהישמר מסכנות הנפצים

"זה חומר נפץ לכל דבר"

מר
יל

 פ
ש

רי
בע

ם: 
לו

צי



יעוץ והנחיה י |    המרכז המוביל והמקצועי ללימודי טיפול,  נ.ר    . י מרכז 

02-6321-603

התוכנית מיועדת לבעלי תואר במקצועות טיפוליים
כגון: ייעוץ חינוכי, עו"ס, חינוך מיוחד, טיפול באומנות. הצטרפו גם אתם לתכנית המבוקשת

להכשרת מטפלים בשיטת הטיפול
המובילה בעולם!
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קבוצת גברים
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באישור איט"ה | אגודה ישראלית לטיפול התנהגות קוגנטיבי
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להכשרת מטפלים בשיטת הטיפול המובילה בעולם!

כלים מעשיים ומיומנויות לטיפול
בהפרעות חרדה, דיכאון, טראומה
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תרגול מעשי, פרקטיקה
והדרכה בקבוצות קטנות

ליווי אישי
והדרכה פרטנית
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אושרה תכנית 'מתחם שפע'

תוצאות הפריימריז בבני 
ברק – רגב וגמליאל בראש

ועדת המשנה לתכנון ולבניה אישרה את התכנית המתוקנת של מתחם 
שפע, הכוללת 338 יחידות דיור ושטחי מסחר ותעסוקה על שטח של 20 דונם

מתוצאות הבחירות המקומיות בליכוד עולה כי למקום הראשון בקלפי 
בב"ב הגיעה השרה מירי רגב, למקום השני הגיעה השרה גילה גמליאל, 
למקום השלישי הגיע השר לשעבר גדעון סער, למקום הרביעי הגיע יו"ר 

הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין, למקום החמישי הגיע השר ישראל כץ

מאת: עוזי ברק

ולבניה  לתכנון  משנה  ועדת 
אישרה  ברק  בני  עיריית  של 
המחוזית  בועדה  להפקדה 
התכנית  את  ולבניה,  לתכנון 
המתוקנת של "מתחם שפע", 
דונם,  כ-20  של  בשטח 
דיור,  יחידות   388 שיכלול 
המשתרעת  התכנית  במסגרת 
רבי  יואל,  הרחובות  בין 
ראובן  חיד"א,  נפחא,  יצחק 

אהרונוביץ והשלושה.
בישיבת ועדת המשנה לתכנון 
השתתפו  שהתכנסה  ולבניה, 
רובינשטיין,  אברהם  הרב 
ראש העיר; הרב חנוך זייברט, 
ועדת  ויו"ר  רה"ע  מ"מ 

יהושע  והרב  שפירא  מנחם  הרב  המשנה; 
מנדל, סגני רה"ע; חברי הועדה; עו"ד יהודה 
אדריכל  העירייה;  של  היועהמ"ש  ליבוביץ, 
בכירים  ונציגים  ישראל קשטן, מהנדס העיר 
ההנדסה  ואגף  המשפטית  המחלקה  של 
העירוניים, נציגי משרד הבריאות, התחבורה, 

השיכון והמשטרה ורשות מקרקעי ישראל.
במהות  המשתתפים  עסקו  הועדה  בישיבת 
מאזור  הקרקע  יעוד  שינוי  הכוללת  התכנית, 
ומוסדות  מבנים  ד',  למגורים  ודרך  תעשיה 
פתוח  ציבורי  שטח  גני-ילדים,  ובהם  ציבור, 
במתחם  הדיור  יחידות  מספר  קביעת  ודרך 
של 11 מבני מגורים, בגובה של שש קומות, 
עירונית,  כיכר  הקמת  דירות,   338 ובהם 

קביעת חניון תת-קרקעי, שטחי גינון, שתילת 
עצים ודרכי גישה.

יושם  התכנית,  אישורי  במסגרת  מיוחד  דגש 
על תיאום בתחומי איכות הסביבה, כהנחיות 
לגבי מערך החניות, קביעת תקני חניה, פינוי 

אסבסט, פינוי פסולת בניין ואישורי נגישות.
בתכנית,  תיקונים  נמסרו  גם  הועדה  בישיבת 
בעקבות פגישות עבודה עם הועדה המחוזית, 
של  במתחם  המגורים  שטח  קביעת  ובהם 
ממ"ר;  מסחרי-6,500  שטח  ממ"ר;   38,000
שטח תעסוקה- 3,500 ממ"ר; שטח לרווחת 
הציבור 11,000 ממ"ר. ההחלטה על המלצה 
התכנית  של  להפקדה  המחוזית  לועדה 
המתוקנת לתכנית המקורית אושרה, פה אחד, 

ע"י חברי ועדת המשנה לתכנון ולבניה.

מאת: עוזי ברק

המקדימות  הבחירות  תוצאות  להלן 
בהן  לכנסת,  הליכוד  לרשימת  )הפריימריז( 

השתתפו גם מאות מתושבי בני ברק.
לאורך השנים מספר חברי הליכוד בבני ברק 
סיעת  יו"ר  של  בחירתו  מאז  אך  וקטן,  הלך 
הליכוד במועצת העיר בני ברק יעקב וידר גם 
לראש סניף הליכוד בעיר, זינק מספר החברים 
נחשב  ברק  בבני  הליכוד  סניף  וכיום  בסניף 
מאלפיים  יותר  בו  ומשמעותי  גדול  לסניף 

חברים.
כשמונה  רק  הצביעו  הבחירות  ביום  בפועל, 
מאות מתוך חברי הליכוד בבני ברק בקלפיות 
ברחוב  המיתולוגי  הליכוד  בבית  שהוצבו 
אך  איש,  חזון  רחוב  ובפאתי  הלוי  יהודה 
שבאו  סקרנים  מאות  נהרו  ההצבעה  לאתרי 

לצפות באירוע.
רשימת  וידר  פרסם  הבחירות  יום  בערב 
מועמדים בהם המליץ לתמוך, כאשר בראש 
הרשימה עמדה השרה רגב, אליה וידר מקורב 
העיר",  ב"קול  כאן  שפרסמנו  כפי  מאוד. 
בחודשים האחרונים השרה ביקרה בבני ברק 
בהזמנתו של וידר מספר פעמים ואף הכריזה 

כי היא "לקחה את בני ברק כפרויקט".
וידר  השרות,  בין  הידועה  היריבות  למרות 
וגם  גמליאל  לשרה  גם  להצביע  המליץ 

בבני  ביקרו  הן  שגם  חוטובלי,  השר  לסגנית 
ברק לאחרונה והודיעו על התגייסותן לטובת 

תושבי העיר.
מתוצאות הבחירות עולה כי למקום הראשון 
רגב,  מירי  השרה  הגיעה  ברק  בבני  בקלפי 
גמליאל,  גילה  השרה  הגיעה  השני  למקום 
גדעון  לשעבר  השר  הגיע  השלישי  למקום 
יו"ר הכנסת ח"כ  סער, למקום הרביעי הגיע 
השר  הגיע  החמישי  למקום  אדלשטיין,  יולי 
יריב  השר  הגיע  השישי  למקום  כץ,  ישראל 

לוין, למקום השביעי הגיע השר גלעד ארדן.
עוד בהמשך הרשימה: ח"כ יואב קיש, סגנית 
ראש  כץ,  חיים  השר  חוטובלי,  ציפי  השר 
עיריית ירושלים לשעבר ניר ברקת, ח"כ מיקי 

זוהר, השר זאב אלקין והשר יואב גלנט.

תכנית 'מתחם שפע'

יובל שטייניץ עם וידר

מלגות
לזכאים

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

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג
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מאות בוגרי קורס הצילום בפרוג קבעו 
זהו הקורס הכי עדכני, הכי מקצועי, הכי מושלם, הכי פרוג!
הפתיחה בקרוב לקבוצות נשים בסניף ב"ב וירושלים

קורס צילום 2019
החדש והמעודכן בפרוג

 ▼  טעימה קלה מצילומי בוגרי פרוג ▼
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beithillel2@gmail.com :או למייל



תשמ“ג - תשע“ט

ממשיכים את המהפכה!

רה’
ישיבת ’מאור התו

ט"א
שלי

בראשות מרן רה“י הגאון רבי אברהם סלים 

ט"ו – ט"ז אדר א' תשע"ט 

33
שעות

התורה הקדושה
מתחננת וזועקת!

מאות בני הישיבה, לומדים תורה מתוך לחץ ודחק, בצפיפות נוראה ותנאים קשים
פזורים בדירות שכורות, ועול השכירות כבד מנשוא

כולנו אחים ושותפים במערכה הזו!
נחלצים חושים למען ממלכת התורה. 

מסייעים לישיבת מאור התורה להיכנס למשכן קבע ראוי, 
הדרוש בדחיפות למען המשך שגשוגה!

נענים לזעקת התורה!...נרתמים לעזרה, 

בס"ד

היעד:

הבטחת
 רשכבה"ג מרן שר התורה

הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א:

"כל מי שיתרום 

לבניין הישיבה 

של מטה, יזכה 

לישיבה של מעלה

ולחיי העולם הבא".

ט"ו ט"ז אדר א' ימים רביעי חמישיימי ההכרעה:

ניתן לתרום בעמדות מוקד ההתרמה: 03-3062025
נדרים פלוס וקהילות
מס' קופה קהילות: 12475
מס' קופה נדרים: 7001082

או בהעברה בנקאית
 בנק מרכנתיל | סניף 635 

מס' ח-ן 66250  
לפקודת ישיבת מאור התורה



ח' אדר א' תשע"ט 101013/2/19 בני ברק

פריצה לחדרו של האדמו"ר

המאבק לשמירת 
הקדושה בשלטי החוצות

חדרו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרון נפרץ • חוקרי המשטרה 
והמז"פ לקחו טביעות אצבעות

דובר עיריית בני ברק: "הצעקנים הקבועים על כפיה דתית, צריכים לזכור 
שהעתירה נגד עיריית בני ברק, על אי אישור שילוט הפוגע ברגשות 
תושביה, היא בגדר כפיה אנטי דתית, וזו התערבות בלתי נסבלת של 

העותרים באורח חייהם של תושבי העיר"

מאת: עוזי ברק

במוצש"ק אירעה פריצה לחדרו של האדמו"ר 
רמת  רוזנהיים  ברחוב  בבית המדרש  מביאלא 

אהרן.
נראה  האבטחה  ממצלמות  הצילומים  לפי 
בשעה  שבת  במוצאי  לראשונה  הגיע  שהגנב 
01:30 וכשראה שהדלתות נעולות, הלך וחזר 
03:30 עם כלי פריצה ופרץ דרך הסורר  בשעה

גים שמותקנים בשירותים ונכנס למתחם ושוב 
פרץ את חדר האדמו"ר ואת משרדי המוסדות.

היות  דבר,  נגנב  לא  אך  לרכוש  נגרם  רב  נזק 
שעקב פריצה וגניבה גדולה שהייתה בביהמ"ד 
לפני מספר שנים. לא מאחסנים שום דבר יקר 

ערך במתחם.
בחסידות מציינים שזה נראה פריצה מתוכננת 

עקב כך שבדרך כלל האדמו"ר שוהה בחדרו 
02:00 לפנות בוקר ובשר  בביהמ"ד עד השעה
רבוע זה שהה האדמו"ר בחו"ל וכנראה שהפו
רץ עקב וניצל ימים אלו שהאדמו"ר לא בארץ.

חוקרי המשטרה לקחו את התמונות ממצלמות 
האבטחה, כמו כן המז"פ מצא בזירה טביעות 

אצבעות. וככל הנראה בקרוב ייתפס הפורץ.

מאת: עוזי ברק

ביש הנשים  שדולת  בעתירת  הדיון  רבמסגרת 
החו משלטי  הפוליטיקאיות  הדרת  נגד  רראל 

השבוע  העבירה  ברק,  בני  העיר  ברחבי  צות 
המר הבחירות  ועדת  ליו״ר  ברק  בני  רעיריית 

בנוגע  לערוך  שנתבקשה  התצהיר  את  כזית 
המו בשטחה  שנתלו  החוצות  שלטי  רלמספר 

ניציפאלי בשנים האחרונות.
שהתוצאות  טוען  הנשים  שדולת  ארגון 
נשים  מדירה  ברק  בני  עיריית   - מוכיחות 
עם  בלבד  שלטים   8 החוצות:  משלטי 
בגבור כולם  שנים,   5 ב נשים  -דמויות 

אחרות.  עיריות  עם  העיר  לפי לות 
בשטח  נתלו  שהוצג,  התצהיר 
שלר  3 ב"ב של   המוניציפאלי 
הושחתו(,  )כולם  ב-2014  טים 
שלטים  ושני  ב-2017  אחד  שלט 
האחרונים  השלושה  ב-2018. 
קדש  מבצע  בגשר  הוצבו  כולם 
בני  של  התעשיה  לאזור  שצמוד 

ברק, מול קניון איילון.
אב ר'  ברק  בני  עיריית  רדובר 

רהם טננבוים הגיב "כפי שכבר 
למתן  בעתירה  מדובר  הבהרנו, 
רישיון לפרסום בשילוט חוצות 
לפני  כשבוע  כחודשיים,  לעוד 
פנו  עתה  וכבר  הבחירות,  יום 

העותרות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, 
בטרם  עוד  בכלי-התקשורת  לפרסום  מיהרו 
הוגשה העתירה בפועל, ושעות ספורות לאחר 
הגשת הבקשה לאישור מהעירייה, עוד בטרם 
לפרסום  הפונות  רצו  וכבר  תשובתה,  ניתנה 
פו הון  לעשיית  רצון  על  המוכיח  רתקשורתי, 

ליטי מהנושא".
רבתגובת העירייה ליו"ר ועדת הבחירות המר

כזית, כפי שהוכנה ע"י עו"ד יהודה ליבוביץ, 
רוזנבוים  מיכל  ועו"ד  העירייה  של  היועה"מ 
הובהר,  אביב,  מתל  בריטשטיין  יניב  ועו"ד 
כי העירייה פעלה בעניין בהתאם לחוק-העזר 
לבני ברק, )שילוט ופרסום(, ולאחר דיון ענייני 
בועדה עירונית מקצועית לפרסום, שהמליצה 
שלא לאשר את הפרסום של מר"צ, מאחר ויש 
בתכנים שבפרסום כדי לפגוע בתקנת הציבור 
האיזון  את  העירייה  ביצעה  ובכך  ורגשותיו, 
בין חופש הביטוי לבין חובתה למנוע פגישה 

קשה וחמורה ברגשות תושבי העיר.
בתגובת העירייה הוזכר, כי בעבר עמדה בפני 
ועדת הבחירות המרכזית עתירה של ח"כ עמר 
מודעה  לגבי  ושות'  קורין  נוימרק  נגד  בר-לב 
ביפו?  המואזין  את  "להשתיק  היה:  שלשונה 
הב ועדת  יו"ר  ובהחלטת  יכול",  הליכוד  ררק 

להסרת  הוראה  ניתנה  דאז,  המרכזית  חירות 
האוכלוסיה  ברגשות  פגיעתה  בשל  המודעה 
המוסלמית המתגוררת ביפו, כך שבשל חשש 
פרסום  אושר  לא  אוכלוסיה  ברגשות  לפגיעה 
ואכן,  הביטוי.  חופש  תחום  את  נוגד  זה  ואין 
9 לחוק-העזר לבני ברק, שהעירייה פור  בסעי ף
רעלת במסגרתו, נכתב חד-משמעית כי לא יינ

תן רישיון לשלט אם הוא עלול לפגוע בתקנת 
גם  ברגשותיו.  או  הציבור 
היועה"מ  הנחיות  במסגרת 
תחולת  בנושא  לממשלה, 
מקו רשויות  של  רחוקי-עזר 

בחירות  תעמולת  על  מיות 
בעלי  ומודעות  שלטים  ועל 
חוק  כי  נקבע,  פוליטי  מסר 
דרכי תעמולה אינו מוציא את 
עירוני  חוק-עזר  של  תכליתו 

שתכליתו שונה.
נגד  בבג"צ,  נדון  גם  הנושא 
על  ירושלים  עיריית  החלטת 
המו מלוחות  פרסום  רהסרת 

כונה  שבה  מודעה  על  דעות 
יו"ר האופוזיציה העירונית דאז 
בפר מדובר  כי  בטענה  ערפאת",  ר"שמש של 

ואכן, ביהמ"ש  סום שפוגע ברגשות הציבור, 
העליון קבע אז בהחלטתו, כי רשות מקומית 
רמוסמכת מכוח חוק-עזר עירוני להתערב בת

כני פרסום, כאשר הם עשויים לפגוע ברגשות 
בע הייתה  בג"צ  של  דומה  החלטה  רהציבור. 

תירה של עיריית גבעת שמואל נגד מכון אריק 
לפיוס, סובלנות ושלום לגבי מודעה שלשונה 
הסכסוך",  את  שצריך  כנראה,  הצבא,  "למען 
חוקר מכוח  רשאית  העירייה  כי  אישר  ובג"צ 

העזר שלה להתערב בתוכן פרסום מודעה. 
כפיה  על  הקבועים  שהצעקנים  שברור  מה 
דתית, צריכים לזכור שהעתירה נגד עיריית בני 
רברק, על אי אישור שילוט הפוגע ברגשות תו
רשביה, היא בגדר כפיה אנטי דתית, וזו התער

בות בלתי נסבלת של העותרים באורח חייהם 
של תושבי העיר בני ברק.

Scanned by CamScanner

התצהיר שהוגש בדיון

ch.dep@biu.ac.il | 077-2753094 | 077-2753098 :פרטים בטלפון

הקמפוס
י ד ר ח ה
אוניברסיטת
ן ל י א - ר ב

במסלול לגברים
 בקמפוס החרדי

בבר-אילן

מכינה
קדם 

אקדמית

לעבודה לימודים  בין  שילוב  לזכאים   מימון   100%  
 תואר מבוקש במוסד יוקרתי  מסלול מיוחד לגברים בקמפוס החרדי
 קמפוס במרכז הארץ עם גישה נוחה בתחבורה ציבורית וברכב

ה מ ו צ י ע ב ה  מ ש ר ה ה



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-



ח' אדר א' תשע"ט 121213/2/19 בני ברק

בעשור האחרון: 306 תאונות 
במעורבות כלי רכב כבדים בבני ברק

חילוץ 
מהבלנדר

בת 28 פונתה עם 
הבלנדר מהמטבח 

לבית החולים 'מעיני 
הישועה' כשאצבעותיה 

לכודות בו

עוזי ברק

בבני ברק אירעו בעשור האחרון )2008-2017( 306 תאונות דרכים במעורבות 
כלי רכב כבדים, מתוכן שלוש תאונות קטלניות )בהן נהרג אדם אחד לפחות(. 
בשנת 2018 אירעו בעיר 18 תאונות דרכים במעורבות כלי רכב כבדים, מהן אחת 
קטלנית, כך עולה מהנתונים של עמותת אור ירוק. מתחילת שנת 2019 שישה בני 

אדם נהרגו בתאונות דרכים במעורבות משאיות ברחבי הארץ. 
 2018 בשנת  כי  עולה,  הלמ"ס  נתוני  על  המבוססים  ירוק  אור  עמותת  מנתוני 
)ינואר-נובמבר( התרחשו 1,577 תאונות דרכים במעורבות של רכב כבד )טנדר, 
77 תאונות דרכים קטלניות  ומעלה(, מתוכן  3.5 טון  ומשאית במשקל  טרנזיט 

)בהן נהרג לפחות אדם אחד(.
על פי הנתונים, בתחום העירוני אירעו בשנת 2018 )ינואר-נובמבר( 770 תאונות 
27 מהתאונות בתחום  זו.  במעורבות משאיות, כמחצית מכלל התאונות בשנה 
העירוני היו קטלניות ו- 103 קשות. בעשור האחרון אירעו בערים ובישובים קרוב 

ל-14 אלף תאונות דרכים במעורבות רכבי משא, מעל 300 מהן היו קטלניות.
בעלת  היא  כבד  רכב  כלי  עם  "תאונה  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה,  ארז 
על  לעבוד  שנדרשים  הכבד  והרכב  המשאיות  נהגי  ביותר.  קטלני  פוטנציאל 
רגע  ובכל  מתקתקת  כפצצה  הם  לחוק  בניגוד  ארוכות  שעות  במשך  הכביש 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה  משרד  נפגעים.  רבת  לתאונה  לגרום  עלולים 
מנהגים  שימנע  הדיגיטאלי  הטכוגרף  את  לתוקף  להכניס  מזמן  כבר  חייב  היה 
מקצועיים לעבוד שעות רבות מעל המותר ולסכן את החיים של כולנו בכביש. 
באירופה כבר מעל לעשור חייבים לעשות שימוש במכשיר הפשוט והחשוב הזה 
אבל בישראל מתנהגים כמו מדינת עולם שלישי וממשיכים לגרום לאלפי נהגים 

לעבוד שעות רבות מעל למותר בחוק".
על פי נתוני עמותת אור ירוק, משאיות במשקל עד 34 טון מעורבות פי שישה 
 – רכב פרטיים. מאפייני המשאיות  כלי  דרכים קטלניות מאשר  יותר בתאונות 
המשקל הרב, הנקודות המתות אשר מקשות על זיהוי אופנועים ומרחק העצירה 
הארוך, מגבירות את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים. אחת הבעיות של נסיעת 
משאיות בתוך היישובים היא כי אין להן מקום חניה מסודר בתוכם. כך, נוצר 
בסביבת  מסוכנים,  במקומות  לחנות  נאלצים  הכבדים  הרכבים  נהגי  שבו  מצב 

האוכלוסייה, בין היתר בקרבת ילדים.

בישראל.  כבדים  רכבים  נהגי  כ–4,000  חסרים  מקצוע,  אנשי  להערכת  בנוסף, 
נהגי  של  במיוחד  ארוכות  עבודה  שעות  היא  זה  קשה  מחסור  של  התוצאה 
מעסיקים  התעברותי שלהם.  הרקע  בדיקה של  ללא  נהגים  והעסקת  המשאיות 
רבים אינם מקפידים על חוק שעות עבודה ומנוחה וכתוצאה ישנם נהגי רכבים 
כבדים שנוהגים ברציפות במשך 14, 16 ואפילו 18 שעות. שכרם הירוד ותנאי 

העבודה הפוגעניים יצרו מחסור בנהגי רכב כבד.
נהיגה  או  כחוק  שלא  עבודה  שעות  אחרי  למעקב  האפקטיביים  הכלים  אחד 
הדיגיטאלי  הטכוגרף  הדיגיטאלי.  הטכוגרף  הוא  מהמותר,  גבוהה  במהירות 
מתעד את פעולות הנהג כגון: מהירות הנסיעה, מרחק נסיעה ונתונים נוספים. 
הטכוגרף מאחסן תיעוד דיגיטאלי של פעילויות הנהג ושל הרכב בזיכרון הפנימי 

שלו, וגם באופן נפרד על כרטיס חכם שיש ברשות הנהג.

מאת: עוזי ברק

אצבעותיה של גברת בת 28 
מזון  )מעבד  בבלנדר  נלכדו 
חשמלי( במטבח ביתה בבני 

ברק במהלך הכנת אוכל.
ביום  השבוע  אירע  המקרה 
כאשר  בצהריים  ראשון 
חבלה  על  דיווח  התקבל 
ברחוב  באצבעות  קשה 

פוברסקי בב"ב.
בכיר  חובש  קליין,  אהרלה 
בני  סניף  הצלה  באיחוד 
רפואי  טיפול  שהעניק  ברק 
הגברת  כי  סיפר  ראשוני, 
למרכז  הבלנדר  עם  פונתה 
הישועה'  'מעיני  הרפואי 
המשך  לצורך  ברק  בבני 
שם  רפואי,  טיפול  קבלת 
לחלץ  הרופאים  פעלו 
ממכשיר  אצבעותיה  את 

הבלנדר.
רכב כבד

חנות המפעל שלפתחנו
בחנות תוכלו להשיג את כל מגוון מוצרי האיכות של בטר אנד דיפרנט ובנוסף

רק ב- 

מגוון גדול של מוצרי טבע    מבחר אגוזים, שקדים ועוד...    כל מגוון מוצרי האיכות של 
חברת 'אלטמן' )הכשרים(
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"מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה"

סוויטי
חליטת פרחי קמומיל /

תה ירוק ממותקים בעלי 
סטיביה טבעיים 

מתוק - ללא תוספת סוכר!

תרכיז אננס
100% אננס 

ללא תוספת סוכר
650 מ"ל להכנת כ-5 ליטר 

משקה אננס מרענן

שמן פשתן
מקור צמחי מצוין 

לאומגה 3
250 מ"ל

אורז תפוח
מצופה סוכר דמררה 450 גר' / 

מצופה שוקו 375 גר'
בלעדי!  ניתן להשיג רק בחנויות המפעל 
B&D של                                                 

רק ב-רק ב-

2 יח' רק ב-רק ב-

פרנטל
קומפלקס הוויטמינים לחיזוק האישה 

המומלץ והנמכר ביותר

₪ 37.9
* 1 יח' ממוצר בהצגת הקופון בלבד

* בתוקף עד יום שישי י"ז באדר א'

קופונים
דבש דבורים 100% טהור

באיכות מעולה ובטעם נפלא
1 ק"ג

₪ 27.9
* 1 יח' ממוצר בהצגת הקופון בלבד

* בתוקף עד יום שישי י"ז באדר א'



13 בני ברק ח' אדר א' תשע"ט 13/2/19

ובשנה  בשמחה  מרבין  אדר  משנכנס 
בהלכות  ומכופלת,  כפולה  השמחה  מעוברת 
פורים ידוע שיש ענין בשתיית יין עד דלא ידע, 
שיהיה  כך  כל  אותו  ישמח  עד שהיין  כלומר 
רציונאל.  חסר  דיוק  ליתר  או  דעת,  מחוסר 
שמחה  שאין  אומרים  אחר  במקום  חז"ל 
אלא ביין ובשר כלומר חכמי ישראל רומזים 
לנו כאן שיש סוד ביין שמגביר את השמחה 
ויחד עם זאת שומר על בריאות האדם ככתוב 
לא  לכן  לנפשותיכם  מאוד  ונשמרתם  בתורה 
תיתכן סתירה בין שתיית יין לבין בריאותו של 

האדם.
פרופ' חיים גמליאל שהינו חוקר מפורסם 
ספר  כתב  רבים  לאומים  בין  בפרסים  שזכה 
במבחן  הרמב"ם  "רפואת  בשם  ביותר  נדיר 
המדע בן זמנינו" ובו הקבלות מדהימות בין 
רפואת הרמב"ם המבוססת בעיקרה על חכמת 
המאושש  זמנינו  בן  מדע  ובין  ישראל  תורת 
מחקרית, ערכים שנתנו חז"ל לצמחים שונים, 
מביא  ענבים   – גפן  בערך  השביעי  בשער 
כוח  לגבי  נשימה  עוצר  מידע  גמליאל  פרופ' 
בחרצנים  בקליפתם  בענבים  המצוי  הריפוי 
הנ"ל  המאמר  מתבסס  זה  מידע  על  וביין. 
היין  שתיית  מצוות  על  מאיר  אור  שישפוך 
יש  הקורה  לעובי  נכנס  טרם  ובכלל,  בפורים 
הסדר  ליל  בעניין  הכוונות  שבשער  לדעת 
היין  והם  יין  סוגי  האר"י שישנם שתי  מציין 
לאדם  רע  הראשון  המשמח  והיין  המשכר 
וטוב להתרחק ממנו והשני טוב לאדם ויש בו 

הן מרפא לגוף והן מרפא לנפש.
שנבדקו  הרפואיות  מהפעולות  חלק  נציין 

במעבדות שיש ליין:
1 שומר על בריאות הלב וכלי הדם.

2 חיזוק דפנות כלי הדם.
3 מניעת מחלת הסרטן.

ובהן  המח  של  ניווניות  מחלות  מניעת   4
פרקינסון אלצהיימר ועוד.

5 הקלה על תסמיני מחלות אוטואימוניות. 
נוגדי  רכיבים  בזכות  וזאת  ללב  טוב  היין 
ארכידונית  חומצה  ייצור  החוסמים  חימצון 
לב,  ומחלות  דם  קרישי  להיווצרות  הגורמת 
ומונע  דם  לחץ  להורדת  טוב  היין  כן  כמו 

עודפי שומן בדם.
שנגרמת  הקשות  הרפואיות  הבעיות  אחת 
חולי  הינה  בדם  ושומנים  מסכרת  לאדם 
באזורים  בגפיים  פוגעת  זו  מחלה  הדם  כלי 
החימצון  נוגדי  ובמח,  בלב  בגוף  פנימיים 
ומשפרים  מגשימים  מחזקים  ביין  המצויים 
את תפקודם של כלי הדם ועוזרים למחלת אי 
ספיקת לב שתוצאותיה מתגלות לאחר זמן רב 

שלא מגיע דם למקומות עדינים בגופנו.
שרירים  כאבי  מתשישות  סובלים  רבים 
יודעים  ואינם  נוספים  ותסמינים  ראש  כאבי 
כן  גם  אשר  הפיברומלגיה  במחלת  שמדובר 
תוספת  ללא  איכותי  יין  שתיית  ע"י  נרפאת 

סוכר.
היין  תועלת  את  במעבדות  שחקרו  לאחר 
שיש  שלו  המרכיבים  את  בודדו  האדם  לגוף 
לפניכם  רשמו  שבהם  והעיקרי  רפואות  בהם 
רזברטרול. ניתן להשיג כמוסות טבעיות בבתי 

טבע.
גילו שהרזברטרול מסוגל לנטרל  מחקרים 
מויטמין  חמישים  פי  חופשיים  רדיקאלים 
פעילותו  בזכות   E מויטמין  עשרים  ופי   C
נוגדת חימצון הוא מונע יעיל ביותר למחלות 
של  חמצון  מפחית  הוא  כן  כמו  דם  וכלי  לב 
הכולסטרול   LDL לרבות  שונים  שומנים 
טרשת  של  התפתחות  נמנעת  ובכך  הרע 
בהפחתת  מאוד  יעיל  כן  גם  הוא  עורקים, 
דם  טסיות  של  (ריכוז  הדם  טסיות  צימות 
במקום אחד מרפדת בפלסטרים דליפות דם) 
ובכך מונע קרישי דם, שבץ מוחי ואוטם לבבי 
ועוזר באופן משמעותי ביותר להגברת זרימת 
הדם לכל חלקי הגוף גם הזעירים ביותר ובכך 

מגביר את חיותם.
חובה עלינו לציין שתפקידו של הדם הינו 
לזון כל תא ותא בגופנו בחמצן וסוכר מלבד 
ועוד,  פחממות  חלבונים  מינרלים  ויטמינים 
מצד שני הדם לוקח את חלקי התאים המתים 
ומפנה אותם מהגוף, לכן חשיבות עליונה יש 
לכל  ויגיע  רציפה  בצורה  יזרים  שהדם  לכך 
עקב  מתעכבת  הדם  זרימת  כאשר  ותא.  תא 
אחרי  הנמצאים  התאים  דם  כלי  סתימות של 
הסתימות לא מקבלים חמצן ומזון ומתים ולא 

מתחדשים.
ביותר  קצרה  בסקירה  שעברנו  אחרי 
הדם  ולכלי  הדם  למערכת  היין  טובת  על 
כעת  והמוח  הלב  ובעיקרם  אותו  המובילים 
טוב את השפעתו החיובית  יותר  להבין  ניתן 

של יין איכותי על גוף האדם.
מנקה  הדם  מערכת  עם  מטיב  והיין  היות 
ומטהר אותה ניתן להבין מדוע כאשר שותים 
יין טוב סמוקות הלחיים ומרגישים צורך לנוע 
לרקוד ובעיקר להיות שמח ככתוב והיית אך 
אחרי  אדר  חודש  של  העניין  כל  וזהו  שמח 
תשרי  מאלול  חימצון  תהליך  עבר  שהיין 
וניתן  לשתיה  מוכן  הוא  כעת  הבציר  חודשי 
להנות ממנו הן לפורים והן לארבע כוסות ליל 
זוכה  נושן  יין  ברשותו  ויש  שזכה  ומי  הסדר 
לציין שהרוצה  כל השנה חשוב  ונהנה ממנו 
של  זמן  לאורך  המרפאות  מתכונותיו  להנות 
מרוכזות  בכמוסות  להשתמש  לו  טוב  היין 
והכל כמובן לאחר שמתייעצים עם רופא או 

מומחה.
את  להגביר  מנת  על  כאן  רק  הקטן  אני 

התודעה שלי ושלכם לאיכות חיים של אמת.
בברכה

"סתרי חיים"
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

עד דלא ידע 

יותר מחודשיים לחג הפסח וההרשמה לחופשת הפסח 
החופשה  בעיצומה.  תיירות  שינפלד  של  החלומית 
שתתקיים גם השנה בריזורט המפואר פורוטו קאראס 

הסמוכה לסלוניקי ביוון.
בשל הרישום הגובר, השבוע תיפתח ההרשמה למטוס 
לחופשת  תיירות  שינפלד  אורחי  את  שיטיס  השישי 

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

חלומית בראש שקט.

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

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

מנוסים ועוד מגוון גדול של אטרקציות.

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

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

מרגישים משפחה.

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

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

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

המלון הממוקמים בריזורט.
פרטיים,  ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר  הריזורט 
מגרשי גולף, מגרשי ספורט, טניס, רכיבה על סוסים, 
ובו  עצום  קונגרסים  אולם  אתגרי,  וספורט  צלילה 
מ”ר   4700 של  ענק  וספא  ישיבה  מקומות  כ-3000 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של טיפולי יוקרה, 
אולם באולינג, מועדון כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.

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

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

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

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

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

ומהרצאה מרתקת של העיתונאי עמית סגל.

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

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

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

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

לרווחת האורחים ולחוויית טיול מושלמת.
לא  משפחות  מאות  מדוע  יודעים  אתם  גם  עכשיו 

מוותרות על חופשת הפסח עם שינפלד תיירות.
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון: 03-6189999 
www.shainfeld.com :או באתר האינטרנט

ביקוש גובר 
לחופשת הפסח 

של שינפלד תיירות

בשל הביקוש הגדול, השבוע ייפתח המטוס השישי של אורחי שינפלד 
תיירות לחופשת הפסח החלומית בפורטו קאראס הסמוכה לסלוניקי ביוון
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במוצ"ש פרשת תרומה, יממה לפני ששר הפנים 
כדי  ים  בבת  ילדותו  לעיר  שב  דרעי  מכלוף  אריה 
יום התרמה משותף  לארגן  בכוונתו  להצהיר שאין 
לכנסת עם יהדות התורה, התקשר אחד מרבני דגל 
התורה לאחד מח"כי התנועה. הרב מעתיק השמועה 
חבירה  הכולל  קיימא  של  קשר  ליצור  שלא  ביקש 
באלעד  ולא   – המזרח  עדות  בני  לאחים  מלאה 
המשוסעת תובב"א אלא בארץ ישראל כולה, בואכה 

הבחירות לכנסת.
לקבוע  ניתן  הרשימות,  סגירת  לפני  וחצי  שבוע 
כמו  הצלחה  נחל  החרדי  השלום  תהליך  כי 
הישראלי-פלסטיני.  מקבילו 
בדרך  אך  הושגה,  לא  המטרה 
ובעיקר  פוליטיקאים  כמה 
ופרסומאים  קופירייטרים 
מן  למתבונן  רע.  לא  התפרנסו 
הצד דומה היה שיהדות התורה 
הכלה האשכנזייה שהחתן  היא 
ומנסה  אחריה  מחזר  הספרדי 
לכבוש את לבה. מי שתרם רבות 
לתחושה היה סגן שר הבריאות 
יעקב ליצמן שבשיחות סגורות, 
לגלויות,  יותר  מאוחר  שהפכו 
הבהיר כי הש"סניקים מבקשים 
כדי  קולקטיבית  להתאחד 
האחד,  חששות:  שני  להפיג 
החסימה.  אחוז  מאימת  לחמוק 
השני, לנטרל את השפעת כתב 
ולא  ובא,  הממשמש  האישום 
נגד ראש-הממשלה נתניהו אלא 

נגד השר דרעי.
לחתונה המיועדת הזאת, היה 
בעייתי  מוניטין  בעל  שדכן  גם 
של מי שדואג בראש ובראשונה 
לנגד  שם  ולא  השדכנות  לדמי 
בני  וטובת  התאמת  את  עיניו 
נתניהו  הממשלה  ראש  הזוג. 
להתאחד  הצדדים  בכל  הפציר 
תחת קורת גג אחת, בהביעו את 
תגרום  נפרדת  ריצה  כי  החשש 
אחוז  את  לעבור  ולא  לנשור  מהמפלגות  לאחת 

החסימה. 
החסימה  אחוז  עם  ממש  של  בעיה  יש  לנתניהו 
אותו ניסה להפחית עד לרגע האחרון של הקדנציה. 
הדתי-לאומי,  המחנה  להתפצלות  עיניו  נושא  הוא 
האחרונה.  לבעיה  הפכו  עבורו,  ושקד  שבנט  עד 
בכל מה שנוגע לשלום הבית הפנימי החרדי לעומת 
בטוחים  התורה  ביהדות  והן  הרי שהן בש"ס  זאת, 
בכך שכוונתו הנסתרת של נתניהו הייתה לחבר בין 

שארית  על  להסתער  לו  שיתאפשר  כדי  החרדים, 
הפליטה של קולות המזרחיים המסורתיים. 

וכלה  לחתן  שקורה  מה  אירע  המיועד  לשידוך 
שגוררים רגליים מפגישה לפגישה במשך חודשים, 
לבתיהם  ומתפזרים  מתקררים  הצדדים  ששני  עד 
את  תוצאות.  אפס  אך   - טובות  חוויות  הרבה  עם 
התשובה השלילית הרשמית, ולא באמצעות השדכן 
הצלמים  עיני  לנגד  ראשון.  יום  של  בערבו  קיבלנו 
של  הקמפיין  השקת  מופע  את  לתעד  כדי  שהגיעו 
בת  באולמי  ססגונית  חתונה  כמו  שנראה   – ש"ס 
ים הצהובה עם כל הטרראם הנלווה, הבהיר החתן 
הספרדי שהכלה האשכנזייה מוזמנת לצעוד לחופה 

לבדה. 
סטייל  המהדורות,  פתיחת  לרגע  מכוון  כשהוא 
עיני  ולנגד  הדוכן  על  דרעי  עלה  ראש-הממשלה, 
גם  תישמר  ההפרדה  כי  הבהיר  הנלהבים  הפעילים 
לאשכנזים,  "אשכנזי  הבאה:  הבחירות  במערכת 
ספרדי לספרדים", הוא הבהיר ועל הדרך גם הביע 
תמיכה מלאה בשדכן שכשל, לכהונה נוספת כראש-
בחלוף  שהקדישה  הישראלית  התקשורת  ממשלה. 
של  לפריימריז  שידורים  של  מיוחד  ערב  יומיים 
מפלגת העבודה שמשתווה לש"ס במבחן המנדטים 
התמיכה  משפט  את  בעיקר  הבליטה   - בסקרים 
דקות  של  סיקור  ש"ס  של  לכנס  והעניקה  בנתניהו 
ספורות במהדורות. אחר כך עוד יספרו לנו שסיקור 
ראש- לטובת  בוואלה  רק  היה   – ומגמתי  מוטה 

הממשלה.
כאן,  וגם  רבים,  אבות  האחדות  מהלך  לכישלון 
לש"ס  תירוצים  שבעים  שואלים.  מי  את  תלוי 
ולאגודה ושבעים פנים לדגל התורה. יש מי שמספר 

כי  שטוען  מי  ויש  לחץ  מרוב  שנקרע  ריצ'רץ'  על 
גובה  מהו  לבסוף  הבהירה  לא  האשכנזייה  הכלה 
אחת  כל  של  וההשקפה  המבט  נקודת  הנדוניה. 
מהמפלגות מרתקת, אך דומה שאי אפשר להתעלם 
מכך שעד לפני שבוע ימים, גם הפוליטיקאים משני 
התהליך.  להצלחת  שנרתמים  כמי  נראו  הצדדים 
ולחוץ,  הנבחרים היו מעוניינים, לפחות מן השפה 
היו  בלשון המעטה,  הביעו התלהבות  מי שלא  אך 

הבוחרים, הפעילים והרבנים. 
אשכנזי  הורה  שבה  מעוותת  חיים  במציאות 
את  בוחן  ספרדי(  גם  לעיתים  הצער,  )ולמרבה 
איכות הסמינר של בתו בהתאם לאחוזי האשכנזיות 
עולמי  לשלום  התנאים  בשלו  לא   – והספרדיות 
ולאוטופיה של הצבעה למפלגה מעורבת שבראשה 
הלבן  החמור  אך  הגיע  טרם  המשיח  ספרדי.  עומד 

– כבר כאן.

תורת השלבים 
דרעי  את  פגשתי  רגועה,  יותר  קצת  באווירה 
למחרת הטקס  בירושלים  בלשכתו  שני  יום  בצהרי 
שמחה  שאין  מסתבר  מהמצופה.  נינוח  ים,  בבת 
רק  לא  רבים.  בלשון  שניים,   – הספקות  כהתרת 
יוזמת האחדות ירדה מסדר היום אלא גם, בסבירות 
גבוהה למדי, אופציית הגשת כתב האישום בכפוף 
אם  לאחריהן.  גם  ואולי  הבחירות,  בערב  לשימוע 
המסרים המפויסים שהועברו השבוע מרחוב צלאח 
לראש  שבניגוד  הרי  ביטוי,  לידי  יבואו  אכן  א-דין 
לעשות  דרעי  הפנים  שר  יוכל  נתניהו,  הממשלה 
על  דגש  עם  ישראל,  למדינת  שבירך  מי  השבוע 
ראשיה ויועציה. לא רק לעומד בראשה - לו הצהיר 
אמונים, אלא גם ליועץ המשפטי לממשלה. מסתבר 
יום  לרגל  ההפתעה  מסיבות  מכל  כי  במפתיע, 
הולדתו השישים – את המתנה החשובה ביותר הוא 
כיפת  חובש  מנדלבליט,  מהיועמ"ש  דווקא  קיבל 

הבד השחורה.
"יש לי הערכה רבה ליוזמי תהליך השלום הזה", 
אומר דרעי כשהוא נשאל – אז מה בעצם היה לנו 
הציבור  ואת  שלנו  הקהל  את  לנו  יש  "אבל  כאן, 
הספרדי החרדי והמסורתי שאנו מחויבים לו, ולכן 
שש"ס  הקמפיין  פתיחת  עם  להבהיר  חייב  הייתי 
שעשתה  כפי  עצמאית  ותרוץ  צביונה  על  תשמור 

מיום היווסדה".
תיארו  לדרעי,  אמרתי  התורה,  ביהדות  חבריך 
בכל  מעוניינת  ש"ס  איך  ארוכה  תקופה  במשך 
בטוחה  התורה  יהדות  בעוד  באחדות,  מאודה 
מאחוז  חוששים  שאתם  לנו  הסבירו  במעמדה. 
החסימה או מכתב אישום שממשמש ובא. אם לא 

אמרו שלום

"לא חשבתי לרגע 
שהאחדות תהיה כדאית 
מבחינת מנדטים אבל 
השיח שהיה פה במשך 
יותר מחודש תרם 
ללכידות הפנימית של 
היהדות החרדית וטיהר 
את האווירה אחרי 
הבחירות לרשויות". 
אם לסכם את הסאגה 
בהתאם לגרסת דרעי 
הרי שבמקרה הזה, 
"קורבנות השלום", הם 
בכלל העיתונאים 

שידך ולא 
לטובת הזוג. 
נתניהו וליצמן. 
צילום: קובי 
גדעון, לע"מ

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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הסיפור  את  חתכת  לא  מדוע  בדברים,  ממש  היה 
בראשיתו ולא הבהרת אז את מה שאמרת השבוע?

היוזמה  נולדה  רקע  איזה  על  נשכח  לא  "בואו 
הגדול  הניצחון  אחרי  "היינו  דרעי,  השיב  הזאת", 
התורה  בדגל  גדולה  התלהבות  הייתה  בירושלים. 
ומעבר  מעל  בינינו,  החיבור  מהצלחת  אצלנו  וגם 
לציפיות ולהערכות המוקדמות. בדגל הבינו שלרוץ 
לבד בלי אגודה הם לא יכולים בגלל החשש מאחוז 
איתנו  משותפת  הליכה  על  לדבר  והחלו  החסימה 

ואני לא שללתי דבר בפומבי".
שתקת כגנץ, אמרתי לדרעי, ונראה היה כמעט עד 
ביוזמת  מכולם  יותר  מושקע  האחרון שאתה  לרגע 
בראש  אותך  להציב  אמורה  שהייתה  האחדות, 

הרשימה החרדית המאוחדת.
"טעות בידך", השיב דרעי, "המטרה שלי הייתה 
שונה לגמרי. זה נכון שחששתי מאחוז החסימה – 
אך לא שלנו אלא של אגודה ודגל אם ירוצו לבד. הרי 
ש"ס הוכיחה את כוחה בבחירות לרשויות והראתה 
לכל המלעיזים שאין מפלגה שמחוברת כיום לשטח 
קולקטיבית.  אחריות  לי  שיש  מה?  אלא  כמונו. 
הפנימי  לשלום  ביותר  הגדולה  שהתרומה  הבנתי 
בפומבי  נשלול  שלא  בכך  תהיה  התורה,  ביהדות 
את רעיון החיבור עם דגל התורה. מרגע שזה עלה 
הרעיון  את  אשלול  לא  שאם  לי  ברור  היה  לאוויר 
בפומבי, כבר יימצאו הגורמים בתוך יהדות התורה 

שירוצו להתפייס אחד עם השני, מה שאכן קרה".
כך  על  התורה  מיהדות  הקולות  את  שמעת  הרי 
שאתה מעוניין באחדות, אמרתי, ובהתאם לתוכנית 
הצהרת  אחרי  רגע  קמת  לא  מדוע  הזאת,  השלבים 
תרוץ  שש"ס  והבהרת  התורה  ביהדות  האחדות 

לבד? מדוע חיכית לרגע האחרון? 
זאת ברגע האחרון אלא  כל, לא עשינו  "ראשית 
המועד  לפני  שבועיים  הקמפיין,  פתיחת  באירוע 
הסופי של סגירת הרשימות", השיב דרעי, "ומעבר 
לכך, ברגע שהתהליך החל להתגלגל וכמה מגדולי 
ישראל הביעו את תמיכתם ברעיון – לא היה שום 

טעם לפוצץ את בלון האחדות".
שחכם  לספר  יודעים  הערתי,  התורה,  ביהדות 
ששלל  הוא   – החכמים  מועצת  נשיא  כהן  שלום 
סופית את רעיון האחדות, כשעליתם לביתו במוצ"ש 

האחרון להקליט את סרטון התמיכה לעצרת.

"תעצור כאן", השיב דרעי נחרצות, "כי אצלנו אין 
נעשה בעצתו  בתנועה,  צעד שנעשה  כל  משחקים. 
של מרן ראש הישיבה, שמנחה אותנו על כל צעד 
בפומבי  לשלול  שלא  מכוון  מהלך  פה  היה  ושעל. 
שהאחדות  לרגע  חשבתי  לא  האחדות.  רעיון  את 
תהיה כדאית מבחינת מנדטים, אבל אי אפשר לומר 
במשך  פה  שהיה  מהשיח  מופסד  יצא  שהציבור 
ביהדות  הפנימית  לאחדות  תרם  זה  מחודש.  יותר 
היהדות  של  הפנימית  ללכידות  תרם  זה  התורה, 
הבחירות  אחרי  האווירה  את  טיהר  זה  החרדית. 
יש מטרה משותפת של  והוכיח שלכולנו  לרשויות 
קרה,  הזה  שהתהליך  טוב  החרדית.  היהדות  טובת 
ש"ס  כיו"ר  לקום  צריך  הייתי  מסוים  בשלב  אבל 
היהדות  לטובת  השלום,  חשיבות  שבצד  ולהבהיר 
לרוץ  להמשיך  צריכות  התנועות  שתי   – החרדית 
בשני ראשי חץ ולהתאחד סביב המטרה המשותפת 
גם  הציבורית,  התוצאה  במבחן  הבחירות.  במוצאי 
ש"ס וגם יהדות התורה יוצאות לדרך כיום באווירה 

פנים-חרדית הרבה יותר שלווה".
הרי  דרעי  לגרסת  בהתאם  הסאגה  את  לסכם  אם 
בכלל  הם  השלום",  "קורבנות  הזה,  שבמקרה 
העיתונאים שהלכו שולל אחר הצהרות הפיוס של 

הפוליטיקאים. 

ש"ס לימינך
החרדית  המדיה  בין  ההבדלים  את  למצוא  כדי 
הכותרות  את  לבחון  היה  ניתן  הכללית,  לתקשורת 
שהתקשורת  בשעה  נאום.  מאותו  שיצאו  השונות 
יוזמת  של  הסופית  בגניזתה  התמקדה  החרדית 
השלום, בערוצי החדשות – צוטטו דברי התמיכה 
שבמצודת  מספרים  בנתניהו.  דרעי  של  הנלהבים 
מראיין  את  לשלוח  השבוע  שהציע  מי  היה  זאב 
אריה  אצל  קצר  הערצה  לקורס  שדה,  אלירז  הבית 

מכלוף דרעי.
במערכת  ארוך  לימודים  יום  להשלים  צריך  לא 
שעומד  הרציונל  את  להבין  כדי  ש"ס  של  החינוך 
ש"ס,  של  למדי  הנלהבת  התמיכה  מאחורי 
שהעומד   – ישראל  אגודת  של  גם  ובעקבותיה 
בראשה יעקב ליצמן, השמיע דברים דומים. בסקרים 

שעשתה ש"ס לאחר פילוח ממוקד של מאגר ה-11 
מנדטים של בחירות 2013, הגדירו עצמם שלושים 
אחוזים כמי שרואים בליכוד את ביתם השני, לצד 
שלושים אחוזים שהבהירו כי כאלטרנטיבה שנייה, 
המפתיע  הנתון  התורה.  ליהדות  מצביעים  היו  הם 
יותר הוא האחוז הגבוה של מצביעי ליכוד שהגדירו 
בש"ס  גם  רואים  אך  מחל  שמצביעים  כמי  עצמם 

תומך  כשדרעי  טבעי.  בית 
בנתניהו ללא סייג ותנאי, הוא 
שביבי  מאגר  לאותו  מכוון 
עד  בקשית  לשתות  ינסה 
לטיפה האחרונה, כפי שעשה 
בבחירות הקודמות, בהצלחה 

יתירה.
דרעי  סיפר  בת-ים  בנאום 
 – הכוונה  על  לפעילים 
לכתוב  משפטית,  שנשללה 
בפתק  לבן,  גבי  על  שחור 
תחת  ש"ס,  של  ההצבעה 
אותיות המפלגה, את תמיכתה 
הממשלה.  לראשות  בנתניהו 
מענה  שקיבל  סיפר  דרעי 
המשפטי  מהייעוץ  שלילי 
בדיקה  הבחירות.  ועדת  של 
מטעמו  עצמאית  משפטית 
היום  למחרת  שנעשתה 
ברת  שהיוזמה  העלתה, 

היתכנות.
חוות  על  תסתמך  ש"ס 
הדעת הזאת ותדרוש להכליל 
תמיכתה  את  ההצבעה  בפתק 
הזאת  כשמהדרישה  בנתניהו, 
אם  להרוויח.  מה  רק  לה  יש 

עמדתה תתקבל – מה טוב. אם לאו, היא תתמקח 
מול ועדת הבחירות ותעמוד על זכותה, כך שגם אם 
תקשורתי משמעותי.  חיזוק  תקבל  עמדתה  תפסיד, 
אם תרצו בזעיר אנפין, תורת התמיכה בנתניהו זהה 
לרעיון התמיכה באחדות. כדי לרוץ עד הסוף לבד, 
שהמצביעים  עד  חזק,  כך  כל  לחבק  לעיתים  צריך 

ישמעו את הקנאק.  

אמרו שלום

במציאות חיים מעוותת 
שבה הורה אשכנזי 

)ולמרבה הצער, 
לעיתים גם ספרדי( בוחן 

את איכות הסמינר של 
בתו בהתאם לאחוזי 

האשכנזיות והספרדיות 
– לא בשלו התנאים 

להצבעה עבור מפלגה 
מעורבת שבראשה 

עומד ספרדי. המשיח 
טרם הגיע אך החמור 

הלבן – כבר כאן

חיבק חזק עד שבבלפור שמעו את הקנאק. דרעי בהשקת הקמפיין של ש"ס. צילום: יעקב כהן
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בדרך לקלפי

חיבוק לנתניהו, חיזוק לזהות: דרעי השיק קמפיין

שמולי במקום הראשון, כבל צלל לתחתית
אחרי יום פריימריז תוסס, נבחרה רשימת 'העבודה' לכנסת • ניצחון לגבאי: נאמניו קודמו, המתנגד החריף איתן כבל נדחק 

• הפתעת הבחירות: יאיא פינק, צעיר דתי, מייסד 'לובי 99' ומאנשי שלי יחימוביץ'

ישראל פריי

ש"ס  מפלגת  פתחה  ומהוקצע,  נוצץ  באירוע 
'בלאגיו'  באולמי  לכנסת,  הבחירות  קמפיין  את 
בבת ים, עם ברכת וסרטון נשיא המועצת, ג'ינגל 
נאום  ו'מסמר האירוע':  חדש, סלוגנים קליטים 

ארוך של יו"ר התנועה השר אריה דרעי.
לקראת האירוע העלו בש"ס את רף הציפיות 
האירוע  מיקום  גדולות.  כותרות  והבטיחו 
לציבור  לפנות  המפלגה  רצון  על  רימז  ים  בבת 
הנוכחים  קהל  אך  החרדיים,  למעוזים  שמעבר 
ונציגי  תורה  בני  מציבור  ככולו  רובו  הורכב 
המקומיות.  וברשויות  בכנסת  התנועה  ועסקני 
שבש"ס  נדמה  באולם,  שהוכנו  המקומות  לפי 
ציפו להיענות גדולה יותר, אך באיחור של שעה 
קהל  עם  החגיגה  נפתחה  המקורי,  מהתזמון 

מכובד ונלהב.

בזה אחר זה תפסו את מקומותיהם על הבמה 
כל ח"כי התנועה. על ההנחיה הופקדו צמד שדרי 
הרדיו יהודה שוקרון ואלעד כהן, שבסוף הטקס 
העניקו סדרת חיקויים משובחת ובהם "ברכת" 
ראש הממשלה נתניהו, בוז'י הרצוג, אהוד ברק 
ויעקב ליצמן. בכנס נחשף הג'ינגל החדש 'כוח 
ש"ס' בשירתו של הזמר אבי בן ישראל. הסלוגן 
שנמרח לאורך ולרחוב האולם בלט במשמעותו 

הכפולה: 'ש"ס – מתחילים ברגל ימין'.
עם תחילת האירוע, הוקרן סרטון שצולם יום 
קודם לכן במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה 
בי  נלחמו  מרן חכם שלום כהן: "בהקמת ש"ס 
האשכנזים, אמרו שזה יפריע להם. אמרתי להם 
עוד  לכם  אביא   – מנדטים   5 אתם  אם  להיפך, 
דעו  לכם?  גונב  שאני  חושבים  אתם  למה   –  5
למנהיג  ומסייעים  עוזרים  שאתם  מה  כל  לכם, 
זה   - דרעי  אריה  רבי  בו,  אותנו  זיכה  שהקב"ה 
זכינו  מאוד,  חשוב  דבר 
מתפתה  שאינו  למנהיג 

לשום דבר".
פתח  ארוך,  בנאום 
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
הבחירות,  מערכת  את 
מיתרי  על  פריטה  עם 
והחיבור  המסורת 
למרן  הקשר  לשורשים, 
יוסף  עובדיה  הרב 
זצ"ל, העלאת הנושאים 
ותייחסויות  החברתיים 

לנושאים פוליטיים.
"בכל מערכת בחירות 
להתנצל,  צריכים  אנחנו 

דרכה?  את  גמרה  האם ש"ס  להוכיח  להצטדק, 
עם  מספיק,  די,  ייעודה?  את  סיימה  היא  האם 
הסקרים אנחנו לא יכולים להתמודד, יותר נכון 
הם לא יודעים להתמודד אתנו", אמר והביא את 

הבחירות המקומיות כהוכחה ניצחת.
בחלק המרכזי של הנאום, העניק דרעי חיבוק 
לו  חולק  כשהוא  נתניהו,  בנימין  לראה"מ  חם 
לו  נאמנים  להיות  והבטחה  מחמאות  שבחים, 
בכל מחיר. כמי שבעצמו עמד למשפט והורשע, 
של  המשפטי  מצבו  עם  הזדהות  דרעי  הביע 
נתניהו ואמר שעד שלא יהיה פסק דין חלוט – 

נתניהו מבחינתו יישאר ראש הממשלה.
שנכנס  לפני  עוד  נתניהו  את  מכיר  "אני 
לפוליטיקה. כשהייתי שר פנים הוא הגיע מחו"ל 
הוא  לעשות,  מה  להיכנס,  איך  איתי,  להתייעץ 
לנתניהו  קרא  דרעי  רבו".  על  שעולה  תלמיד 
עם  ההתחייבויות  בכל  שעמד  הוגן  שותף 
להיות  אותו  גררנו  אנחנו  "נכון,  מוחלט.  גיבוי 
הממשלה הכי חברתית שהייתה במדינת ישראל, 

אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה".
להבטיח  במטרה  חביב.  גימיק  נשלף  ואז 
פתק,  באותו  ש"ס  וגם  ביבי  גם  לקבל  לציבור 
הכיתוב  ועליו  גדול  הצבעה  פתק  דרעי  שלף 

בבנימין  'ותומכים  הכיתוב  בתוספת  ש"ס  של 
נתניהו', פלוס תמונתו של הרב עובדיה. לדבריו, 
לקבל  הבחירות  בוועדת  מנציגו  ביקש  הוא 
אישור לפתק ההצבעה אך כמובן נפסל. גם פתק 
הפתקים  את  נגנוז  "לצערי  נפסל.  תמונה  ללא 
אבל שמים פתק ש"ס, מפלגתו וצוואתו של מרן 

ומקבלים 100% ביבי נתניהו", אמר בפאתוס.
ל'מפץ  במרומז  דרעי  התייחס  בהמשך 
החרדי', אותו איחוד מדובר עם 'יהדות התורה'. 
דרעי הזכיר את השותפות הפורייה עם עמיתיו 
בלוק  יקימו  הבחירות  אחרי  מיד  כי  והבטיח 

משותף למו"מ קואליציוני.
בואו  וגפני:  ליצמן  לידידיי  מכאן  פונה  "אני 
3 מועצות  נכנס מיד אחרי הגשת הרשימות את 
סביב  ישבו  התורה  גדולי  שכל  התורה,  גדולי 
הלב  קודש מעומק  בקריאת  ויצאו  אחד  שולחן 
ורק  אך  להצביע  בישראל  הדתי  הציבור  לכל 
ש"ס  יצביעו  הספרדים  החרדיות.  למפלגות 
שהקב"ה  מה  זה  יהדוה"ת,  יצביעו  והאשכנזים 

רוצה מאיתנו".
ריצה  של  מצב  תיארו  שהמילים  למרות 
עצמאית, דרעי לא התייחס מפורשות לאופציה 
לחיזוק  בשלילתו  השתמש  ולא  איחוד  של 
הזהות הספרדית ולהעלאת 'גאוות היחידה' של 
ציבור מצביעיו. ע"פ הערכה, דרעי שומר על כל 

האופציות.
מרבני  גזהיי,  ברוך  הרב  לבמה  עלה  לסיום, 
פופולרי  רשת  וכוכב  אתיופיה  יוצאי  עדת 
שמשיב לב בנים על אבותם באמצעות הרשתות 
וכראש  העדה  כנציג  הוכרז  הוא  החברתיות. 
נוספים  קהלים  לחבר  במטרה  הצעירים,  מטה 

למפלגה.

ש"ס השיקה קמפיין בחירות עם ג'ינגל חדש, סלוגנים קליטים, פעילים נלהבים ורכש טרי: רב-כוכב רשת • במרכז נאומו של 
דרעי: מחמאות אינסופיות לנתניהו וקריאה לליצמן וגפני לכנס את שלוש מועצות גדולי התורה • סיקור נרחב

ישראל פריי

לכנסת  רשימתה  את  בחרה  'העבודה'  מפלגת 
בתום בחירות פנימיות סוערות. המנצח הגדול הוא 
במ נאמניו  את  שקיבל  גבאי,  אבי  המפלגה  ויו"ר 

יריבו העיקרי, חה"כ  קומות הראשונים ודחק את 
המקומות  חמשת  ריאלי.  לא  למקום  כבל,  איתן 
והראשונים ברשימה )אחרי גבאי( הם: איציק שמו

ומרב  יחימוביץ', עמיר פרץ  לי, סתיו שפיר, שלי 
מיכאלי.

ובניגוד מוחלט למצבה העגום של המפלגה בס
קרים, הפריימריז בעבודה היו צבעוניים ותוססים. 
שני  ביום  הגיעו  מתוך 59,000 מתפקדים   56.4%
קלפיות  מ-84  באחד  ולהצביע  זכותם  את  לממש 
מהמקומות  כשבחלק  הארץ,  רחבי  בכל  שנפרסו 

תורים  נרשמו 
בשל  ארוכים. 
הק על  והלחץ 

הוארכה  לפיות, 
בחצי  ההצבעה 
והיא  שעה 
בשעה  ננעלה 

.21:30
לק והדרך 

הייתה  לפיות 
בדו ועמוסה 

ושלל  מקפיצה  במוזיקה  ומלויים  ססגוניים  כנים 
גימיקים. בדוכן של שלי יחימוביץ חילקו פרחים, 
למצביעים  המתינו  סעד  סאלח  ח"כ  של  בעמדה 
מרב  של  בדוכן  ושבים  העוברים  דרוזיות,  פיתות 
מיכאלי התבקשו להרים 'עוגיית מזל' עם בשורות 
שונות ומשונות, יאיא פינק חילק כיפות, בין לבין 
הסתובבו כפילים של עמיר פרץ, ואילו פעילי סתיו 

שפיר ניצבו חבושים בפאות ג'ינג'יות זוהרות.
בניגוד לפריימריז בליכוד שנערכו שבוע קודם, 
שם התקיימה ספירת קולות ידנית שנמשכה כמעט 
הצבעה  מערכת  הציגו  שבעבודה  הרי  יממה, 
בידיהם  היו  שהתוצאות  כך  ויעילה,  ממוחשבת 
דקות ספורות לאחר סגירת הקלפיות. על גבי מסכי 
התערוכה,  בגני  נלהבים  פעילים  אלפי  מול  ענק 
ערן  המפלגה  מזכ"ל  בהנחיית  התוצאות,  הוקרנו 

חרמוני.
החמי וכאמור, 

הראשונה  שייה 
מבכירי  מורכבת 
המ והמפלגה 

בכנסת  כהנים 
שפיר,  שמולי, 
פרץ  יחימוביץ', 
ומיד  ומיכאלי, 
חברי  אחריהם 
בר  עמר  הכנסת 

'הפתעת  הגיע  השביעי  למקום  סוויד.  ורויטל  לב 
נאמנה  פינק,  )יאיא(  יאיר  הוא  הלא  הפריימריז', 
של שלי יחימוביץ' שאף חלק עמה מטה משותף 
ושקודם על ידה בכל הכוח. פינק, צעיר דתי, הוא 
99', ארגון שעוו  פעיל חברתי מוערך ומייסד 'לובי
שה 'לובינג' בכנסת עבור האינטרסים של הציבור, 
הפרטיות,  החברות  של  ללוביסטים  נגד  כמשקל 

הטייקונים ואילי ההון.
את ההפתעה הרעה של הערב רשם חה"כ איתן 
15 אחרי  )מקום  ה-11 בלבד  כבל, שצנח למקום 
מי  על  גבאי  של  כביר  בניצחון  מדובר  שריונים(. 
פו אותו  לתקוף  היסס  העיקרי שלא  יריבו  ושהיה 

מבית ולקרוא להדחתו. "איתן הוא אחד האנשים 
לאן  הגיע  אני עצוב שהוא  עליי, אבל  המוערכים 
שהגיע ולא צנח עוד יותר...", אמר ל'קו עיתונות' 
אחד מראשי הסניפים המפלגתיים. "אנחנו חייבים 
להיגמל מהסכינאות והוא תמיד עשה חיים קשים 
את  בקלפי  אמרו  המתפקדים  המפלגה.  לראשי 

דברם, נמאס לנו מסכינאות, אנחנו חפצי חיים".
כישלון  את  לעכל  התקשו  הפוליטית  במערכת 
ואיש  מעולה  פרלמנטר  שנה,   23 מזה  ח"כ  כבל, 
ואמר  הגדיל  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ  וכנה.  ישר 
מספר  תקבל  שהעבודה  ומייחל  כמעט  הוא  כי 
בכנסת  גם  יהיה  כבל  רק בכדי שאיתן  דו ספרתי, 
בי  "אין  התוצאה:  לאחר  כתב  עצמו  כבל  הבאה. 
שום חרטה על מה שעשיתי ובדיעבד הייתי עושה 

הכל אותו דבר. אני מסיים את היום בראש מורם".
מיכל  'העבודה'  במפלגת  החרדית  המתמודדת 
צ'רנוביצקי, הביאה הישג נאה בקלפי אך לא זכתה 
קולות   8,549 קיבלה  צ'רנוביצקי  גבוה.  למקום 
בדירוג   15 מקום  המצביעים,  מסך  כ-25%  שהם 
הקולות, אך לאחר שינויים היא תוצב במקום ה-21 

או ה-25.
כמה  להוסיף  יש  המועמדים  לרשימת  כי  יצוין 
שריונים: המקומות 2 ו-10 משורינים למי שגבאי 
11 משוריין למזכ"ל המפו -יבחר לצרף, והמקום ה

לגה חרמוני. ע"פ פרסומים, גבאי שוקל לוותר על 
השריונים בגלל שביעות רצון מהרשימה הנבחרת, 
ואו שמא בשל היעדר כוכבים גדולים להביא מב

חוץ.

 ובמקום הראשון - יולי אדלשטיין. 
צילום: טוויטר 

היו"ר גבאי עם המקום הראשון בפריימריז 
איציק שמולי 
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מפלגת השלטון מתרעננת: 
הקאמבק, ראש העיר והביטחוניסט

עם שוך קרבות הפריימריז, זה הזמן להכיר את חברי הכנסת החדשים והאלמונים שתספק רשימת 'הליכוד' ובהם יו"ר ועד 
עובדים, תלמיד הרב מזוז  והרל"שים של כץ וארדן • וגם: המיליונים שברקת השקיע, נאמני גדעון סער שהתברגו במקומות 

ריאליים, בוגר 'עטרת' שגבר על וידר, החשד לזיופים והויתור על השריון

ישראל פריי

די רקימת  חרישת שטח,  חודשים של  יבתום 
אחרי  למשנהו;  בית  מחוג  התרוצצויות  לים, 
ציפייה  של  טרופים  ולילות  מנוחה  ללא  ימים 
הב האחרון  שלישי  ביום  הסתיימו   – ידרוכה 

המפלגה  'הליכוד',  במפלגת  הפנימיות  חירות 
החברים  ובמספר  המנדטים  במספר  הגדולה 

שקובעים את זהות נציגיהם לכנסת.
זכות  מבעלי   58% הליכוד,  מתפקדי   69,719
ממלכתית  רצינית,  רשימה  בחרו  ההצבעה, 
יוייצוגית. לחמישייה הראשונה הגיעו יולי אדל

שטיין, ישראל כץ, גלעד ארדן, גדעון סער ומירי 
רגב. חברי כנסת כמו אורן חזן, ירון מזוז ונאווה 
יזכו לכהן  ולא  בוקר, הודחו לתחתית הרשימה 
ארוכה  הייתה  הקולות  ספירת  הבאה.  בכנסת 
מהמצופה והסתיימה רק בשעות אחר הצהריים 

של רביעי.
היא  'הליכוד'  רשימת  ספגה  שכן  הביקורת 
בעשירייה  מזרחים.  ומיעוט  נשים  מיעוט  על 
הראשונה )כולל נתניהו(, מירי רגב היא האישה 

והמזרחית היחידה.
פליט   – גלנט  יואב  היו  ביותר  שהפתיעו  מי 
'כולנו' שנתמך על ידי ראש הממשלה, שהתברג 
למקום השביעי, וראש עיריית ירושלים לשעבר 
ניר ברקת שהגיע למקום התשיעי. ע"פ הערכה 
 5 ירושלמי, ברקת השקיע  של העיתונאי שלום 
הגבוה  מיקומם  בשל  בפריימריז.  דולר  מיליון 
לכהן  צפויים  וברקת  גלנט  לנתניהו,  ונאמנותם 

כשרים בממשלה הבאה.

 הכישלון של נתניהו, 
התנופה של סער

לראש  כישלון  מהווים  הפריימריז  תוצאות 
הוכי מפלגתו  אנשי  נתניהו.  בנימין  יהממשלה 
ההוק בפסטיבל  להשתתף  וסירבו  עצמאות  יחו 

מפורשות  הצהרות  למרות  סער.  גדעון  של  עה 
שייחסו לסער קנוניה עם ריבלין להדחתו וחרף 
לחצים כבדים מצד נתניהו על פוקדים מרכזיים 
וזאת  הרביעי,  למקום  להעפיל  סער  הצליח   -
כשהוא מגיע מהשממה הפוליטית, לאחר ארבע 
שנות פסק זמן, ללא משרד ממשלתי או עמדת 

כוח.
כישלון.  נחלו  למחוזות,  נתניהו  מומלצי  גם 
יהבולט שבהם הוא דוד שרן, ראש לשכתו לש

עבר החשוד בפרשת הצוללות, שהפסיד במחוז 
תל אביב למיכל שיר, שנתמכה ע"י גדעון סער. 
מאודם,  בכל  לו  נאמנים  שהיו  ח"כים  בנוסף, 
חוקים  להעביר  ודאגו  בתקשורת  עליו  הגנו 
כך  קרה מהמצביעים.  לכתף  זכו  עמו,  שייטיבו 
 )20 )מקום  דוד ביטן  )מקום 17(,  דודי אמסלם 

כי בעקבות השיי יצוין   .)21 )מקום זוהר   ומיקי 
יצנחו ברשימה למ והמחוזות, מרביתם  יריונים 

קומות נמוכים יותר.

הקרב החרדי

46, המשוריין  קרב מעניין התפתח על מקום 
גם  זה,  במקום  הזכייה  חרדי.  לנציג  לראשונה 
ביקור  וכרטיס  יוקרה  מעניקה  ריאלי,  אינו  אם 
של  החרדיות  הפנים  להיות  שרוצה  למי  טוב, 
'הליכוד'. במקום הלא ריאלי זכה זאב פליישמן, 
הוא  הליטאית.  ישראל  עטרת  ישיבת  בוגר   ,31
ניצח את יעקב וידר, ראש המטה החרדי בליכוד 
 – קולות   1738( ברק  בני  עיריית  מועצת  וחבר 
פליישמן, 1543 קולות – וידר(. פליישמן הוציא 
יהודעה נרגשת בה הודיע כי הוא מקבל את הת

פקיד "בענווה וביראה".

הכירו את החדשים

יבזכות שיטת בחירות ייחודית, מקבלים מוע
מדים חדשים הזדמנות להיכנס לכנסת, במסגרת 
המחוזות  נציגי  למחוזות.  השמורים  המקומות 
ואילך   19 מהמקומות  לסירוגין  המשולבים   –
– נבחרים ע"י חברי המרכז בלבד )3,360(, כך 
ישמספיקים להם מאות קולות בודדים בכדי לת

פוס מקום מכובד.
הבחירות הכלליות טרם התקיימו, אבל ישנם 
יכמה וכמה שמות חדשים, מוכרים לאנשי הלי

כבר  שאפשר  הציבור,  לרוב  אלמוניים  אך  כוד 
ילהכתירם בוודאות כחברי כנסת לעתיד. 'קו עי
יתונות' ביקש לעשות היכרות עם הנציגים החד

שים שיחבשו את ספסלי הכנסת ה-21.
–פנחס– עידן–  נציג מחוז שפלה, מקום 19 ברי

שימה. עידן מכהן כיו"ר ועד העובדים של רשות 
לו  שהעניק  עוצמה  רב  תפקיד  התעופה,  שדות 
את הכינוי 'בעל הבית של נתב"ג'. עידן מתגורר 
ועשרות מבני  לנתב"ג  במושב אחיסמך הסמוך 

משפחתו מועסקים ברש"ת.
לוד  העיר  לראשות  התמודד   ,98 בבחירות 
)הוא שכר דירה במקום( והביס את ראש העיר 
דאז בני רגב, שבהמשך ריצה מאסר בשל קבלת 
בתפ החזיק  בלבד  שנתיים  אפל.  מדודי  ישוחד 

החליט  שרנסקי  נתן  דאז  הפנים  ששר  עד  קיד, 
לאחר  עתק.  גירעון  בשל  קרואה  ועדה  להקים 
שהסתיימו ששת שנות הועדה קרואה, התמודד 
מנדי  2 שקיבלה ברשימה  העיר  למועצת   עידן 

טים.
יעידן נחשב לאחד האנשים היותר חזקים בלי

עובד  אף  מיוזמתו  פקד  לא  כי  טען  בעבר  כוד. 

מרש"ת לליכוד והביע חוסר עניין כללי: "אז מה 
אם אני חבר מרכז ליכוד? זה נותן לי משכורת? 
יאני לא ראיתי בזה שום יתרון, אני לא הולך לכ

זה, המזכירה שלי היא  נסים, אני לא אוהב את 
בכלל ממרצ, הבת שלי התפקדה לעבודה, הכל 

פה חופשי", אמר. 
על  פעמיים  עידן  התמודד  הדברים,  למרות 
הצליח  הפעם,  לכנסת.  הליכוד  ברשימת  מקום 
פנחס עידן להיבחר במקום ריאלי, עם רוב עצום 
קוי  954 של המתמודדים(  מבין  ביותר   )הגדול 

לות. הבא אחריו קיבל 156 בלבד.
והעמקים,  הגליל  מחוז  נציג   – כץ–  אופיר– 
 39 בן  עפולה,  תושב  הוא  ברשימה.   22 מקום 
ופעיל ליכוד מאז נערותו. את התפקיד הראשון 
יקיבל בלשכת בנימין נתניהו, בימיו כיו"ר אופו

לבנת.  לימור  השרה  תחת  עבד  בהמשך  זיציה. 
באחרונה כיהן כרל"ש של השר גלעד ארדן. כץ 
672 קולות וגבר על רוני שטרן, איש עסי  קיבל

קים ולשעבר מאבטח אישים.
ברי  23 מקום  דן,  מחוז  נציגת  עטיה–   –אתי– 

ותואר  במשפטים  ראשון  תואר  בעלת  שימה. 
שני בביקורת פנים, פעילת ליכוד וותיקה ומזה 
17 שנה משמשת כראש לשכתו של השר חיים 
כץ. בעבר קבע דו"ח המבקר כי למרות שבפועל 
שלה  המשכורת  את   – כץ  השר  בלשכת  עבדה 

קיבלה מהתעשייה האווירית.
אביהו  ואת  הרמלין  דוידי  את  הביסה  עטיה 
המזוהה  תקווה  פתח  העיר  מועצת  חבר  סופר, 
עם אנשי 'קבלה לעם' – בני ברוך, לגביהם נטען 

כי פקדו אלפי מאמינים למפלגה.

נציג מחוז נגב, מקום 27 ברי – שלמה– קרעי– –
ואח  לחמישה  אב  נשוי,   ,37 בן  קרעי,  שימה. 
בכור ל-17 אחים ואחיות, גדל במושב זמרת וכל 
שנותיו מתגורר בעוטף עזה. הוא רואה חשבון, 
בר  אוניברסיטת  של  הבכיר  בסגל  ומרצה  ד"ר 
יאילן. קרעי הוא ירא שמים ממשפחה דתית-חר

דית ונחשב לנאמנו של הגאון רבי מאיר מאזוז. 
יאת ניצחונו הוא חייב בין היתר להחלטת המפ

לגה לפסול את התמודדותו של גלעד שרון, בנו 
של ראה"מ לשעבר אריאל שרון. קרעי ניצח את 

שלום דנינו, אחיו של ראש עיריית אופקים.
אכן–  האם–  הניצחון,–  על–  ברכות–  קרעי,–  ד"ר– 
נציגו– של– הרב– מאזוז?– מה–  בך–  אפשר– לראות– 

טיב– הקשר– ביניכם?
לפניי  אבי  כמו  מזוז.  הרב  של  תלמיד  "אני 
אני  גם  למדתי   - רחמים  כסא  בישיבת  שלמד 
בישיבת כסא רחמים במשך 5 שנים, במתיבתא 
- ישיבה קטנה עד גיל 17. כשקם הנח"ל החרדי 
החלטתי להתגייס, לפני זה פניתי ללימודים שנה 
אחת בישיבה גבוהה מרכז הרב. כל השנים אני 

בקשר עם מורי ורבי ראש הישיבה".
נציגו– הראשון– של– הרב–  יתכן– שאתה– תהיה– 

מזוז– בכנסת,– לפני– אלי– ישי...?

י"זה שני קווים מקבילים. אני חי בליכוד, לי
בהצלחה  אותי  בירך  ורבי  מורי  וותיק,  כודניק 

ותומך בי".
מיכל– שיר– – נציגת מחוז תל אביב, מקום 31 
ברשימה. לשעבר בכירה בלשכות שרים וחברי 
עם  מובהק  באופן  מזוהה  אך  מהליכוד,  כנסת 
פרלמנ כעוזרת  שימשה  לו  סער,  גדעון  ימחנה 

טרית. היא ממקימי 'המרכז הישראלי להכשרה 
עוזרים  להכשרת  קורסים  המקיים  פוליטית', 
פוליטיים, ממשלתיים וגופי תקשורת. שיר היא 
לא  ליוותה  היא  שיר.  מיכאל  הסופר  של  ביתו 
במשי ישראל  של  דיפלומטיות  משלחות  ימעט 

מועמדו  שרן,  דוד  את  ניצחה  שיר  דברור.  מות 
של ראש הממשלה, בפער דחוק של 20 קולות.

נמצאים:  ריאליים,  והספק  הבאים  במקומות 
אביב,  תל  מדרום  חברתית  פעילה   - גולן  מאי 
שתקבל את מקום 34 המשוריין לצעירים; פטין 
מולא – בן העדה הדרוזית, תושב ירכא, שיעמוד 
במקום ה-32 המשוריין ללא יהודי )דרכו נסללה 
בחסימת האפשרות של איוב קרא להתמודד על 
משבצת הלא יהודי(; קטי שטרית – ליכודניקית 
וותיקה, תושבת בית שמש, סמנכ"לית בקרן הון 

סיכון, ומקורבת לישראל כץ ולגדעון סער.
 

חשד לזיופים וויתור על השריון

תוצאות  ניתוח  הגיע  עם  השבוע,  בתחילת 
הפריימריז לקלפיות, החלו לעלות סימני שאלה 
וחשד לזיופים. כך למשל זכתה מירי רגב ב-436 
334 מצביעים; בנתיי .. .קולות בבני ברק מתוך 
14 קולות יותר ממה שהי -בות זכה ישראל כץ ל

אופיר  זכה  יריחו  בקלפי; במצפה  בכלל  צביעו 
אקוניס ל-100 קולות יותר ממה שקיבל בפועל, 
וזה רק לקט קצר. כמעט ואין מועמד שלא דיווח 
על קולות שנגרעו לו, הבולט שבהם הוא גדעון 
פלא.  באורח  נעלמו  שלו  קולות  שמאות  סער 
ייצוין כי הפער בין סער לבין ארדן )המקום הש
550 קולות, מה שמעי  לישי והרביעי( עומד על
לה את רף המתח. זאת ועוד, גם בקולות חברי 

המרכז נרשמו קולות עודפים.
הטעויות/זיופים נמצאים בפער שבין הספירה 
הידנית לבין הנתונים שהוזנו למחשבים שסיכמו 
את התוצאות. בשל דרישת מבקר המפלגה עו"ד 
להקליד  נתניהו  בנימין  רה"מ  הורה  גליל,  שי 

מחדש את כל סיכומי הקלפיות.
כי  הודיע  נתניהו  הממשלה  ראש  כך,  ובתוך 
ה-21,  במקום  שקיבל  השריון  על  מוותר  הוא 
"מתוך הערכה לדוד ביתן ומיקי זוהר", נאמניו 
)זוהר(  ה-29  למקומות  להידרדר  צפויים  שהיו 
וה-26 )ביטן(. ההודעה הגיע לאחר שזוהר עלה 
לראש  הנאמנות  כי  וטען  בתקשורת  להתקפה 

הממשלה לא משתלמת.

– ובמקום– הראשון– -– יולי– אדלשטיין.– 
צילום:– טוויטר– 

– הנאמנות– משתלמת– בקושי.– דודי– אמסלם– מצביע– 

פנחס– עידן.– צילום:– מהפייסבוק– של– הליכוד– 
ראשל"צ– בראשות– רוח'– יוסי– חממי– 

– קרעי– משכנע– בוחרים– בפריימריז– 
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בדרך לקלפי

הירש ל'קו עיתונות': “לא רוצה שיריון בליכוד”
20% לא יצביעו 
למפלגה חרדית

משחקי כיסאות: יומן בחירות 2019

אוריאל צייטלין

מועמד  הירש  גל  כי  נודע  כאשר 
כמעט  לפני  המשטרה  מפכ"ל  לתפקיד 
ארבע שנים, נפתחו כנגדו שתי חקירות, 
ואילו  אשמה  מחוסר  יצא  הוא  מאחת 
טרם  התיק  אך  התפתחה,  לא  השניה 
נסגר. על פי גורמים רבים, מדובר בסיכול 
החקירה  והמשך  מועמדותו  ממוקד של 
ראה  כאשר  ממש.  של  דין  עינוי  הוא 
שלא יוכל להתמנות למפכ”ל גם בסבב 
האחרון, החליט להקים את מפלגת מגן 

– מפלגה חברתית ביטחונית: 
“המפלגה עלתה לאוויר בפועל לפני 
ל'קו  הירש  אומר  עבודה",  ימי  כעשרה 
עיתונות'. "אנחנו רצים בשטח בכל רחבי 
ימנית  ביטחונית  היא  המפלגה  הארץ. 
שלה  למנהיג  שיש  זה  לצד  חברתית. 
זיקה ביטחונית עמוקה, המפלגה תקדם 
נושאים חברתיים בוערים, בעיקר בחצר 
האחורית של מדינת ישראל אבל לא רק, 
גם אסדר את מערכות היחסים והשילוב 
ובכלל  הישראלית  בחברה  ציבורים  של 

זה החברה החרדית".
שזה  איך  שלפי  לכך  מודע  אתה 
נראה כרגע אתם לא עוברים את אחוז 

החסימה... 
הגמלאים  שמפלגת  לך  מזכיר  "אני 
הגיעה לקלפי כשהיא לא עברה את אחוז 
הבחירות  להפתעת  והפכה  החסימה 
הישראלי  הציבור  מאזניים,  וללשון 
הצבעה  או  דבר  של  בסופו  מצביע 
כל  הצביעו  שהם  מה  לפי  מסורתית 
האופן  להם.  שמורים  מה  ולפי  חייהם 
השני הוא מהלב מהבטן ביום הבחירות 
לפי  בקלפי,  הפרגוד  מאחורי  עצמו, 
וסומכים  בהם  מאמינים  שהם  האנשים 
שככל  בטוחים  אנחנו  לכן  עליהם. 

שיותר  כמה  לפגוש  תמשיך  שהמפלגה 
כבר  ואנחנו  תמיכה  תגביר  היא  קהלים 
לצערי  האחרונים.  בימים  זה  את  רואים 
שקורה  מה  את  מבטאים  אינם  הסקרים 

בשטח".
־אתה רואה מצב שאתה אחד מהמ

שוריינים של ראש הממשלה בליכוד?
"הנושא של שריון לגבי בליכוד כבר 
עם  בא  אני   - לבד  לא  אני  אבל  נדון, 
מפלגה, כך ששריון זה לא מונח לא כל 
כך נכון, שיתוף פעולה עם מפלגה ימנית 
רלוונטי  להיות  יכול  הליכוד  בוודאי  זה 
בין  חיבור  להיות  חייב  זה  אבל  לכך, 
מחפש  לא  אני  לי,  שיריון  לא  מפלגות, 
הייתי  ג'וב,  או  בכנסת  כיסא  לעצמי 
לא  זאת  קודם,  גם  לעצמי  לדאוג  יכול 

המטרה".
של בזמן  להרפתקה  להיכנס  ־למה 
־כאורה היית זוכה למקום גבוה ברשי

מת הליכוד בפריימריז?
הליכוד  לרשימת  נכנס  הייתי  "אם 
נכון  לא  שאיתי זה  הנבחרת  וללא  לבד 
לחולל  היא  שלנו  המטרה  למנהיגות, 
את  לעשות  רוצים  פשוט  אנחנו  שינוי, 
ולכן  כמחוקקים  המחוקקים  מבית  זה 
אני  רלוונטי.  לא  הוא  עצמי  לי  שיריון 
לא חושב שהגעה שלי לאיזשהו מיקום 
ולהזיז  להשפיע  להניע  יכולה  בכנסת 
להשפיע  להניע  יכולה  שמפלגה  כמו 

ולהזיז".
מה עמדתך בנושא תח"צ בשבת?

מסורתית  זיקה  בהם  שיש  "באזורים 
קוו  הסטטוס  להישמר  צריך  ודתית, 
הצד  להיות  צריכה  ישראל  ומסורת 
וגם  לכולנו  חשובה  השבת  המוביל. 
נשמר  זה  כל  שלצד  רוצה  אני  אבל  לי, 
וכדי  ישראל  במדינת  החופש  זירת  את 

ובמקומות  אחיו  את  איש  לקומם  לא 
תתאפשר  מובהקת  חילוניות  בהם  שיש 
פרטית,  אלא  ציבורית,  לא  תחבורה 
הממשלה לא תהיה מעורבת בזה בכלל, 
צריך לאפשר את זה מבחניה רגולטורית 

באזורים חילוניים מובהקים".
ומה דעתך במאבק נשות הכותל?

"אם נקבע בסטטוס קוו איך מתפללים 
המיטבי  באופן  לשמר  צריך  בכותל, 
כפי  המסורת  עם  קוו  הסטטוס  את 
המדינה  קום  מאז  רבות  שנים  שהייתה 
לצדיק  לאפשר  זאת  ולצד  לפניה,  ועוד 
שמתבצעות  חושב  ואני  יחיה  באמונתו 
פעולות שמאפשרות כלל אחד להתפלל 

כרצונו ואני מכבד את זה".
שילבת שני חרדים ברשימה...

"כי אני חושב שמה שנעשה עד היום 
עם החרדים בישראל הוא לא תקין ואני 
רוצה לתקן את זה, אני רוצה שגם בייצוג 
שיקדמו  חרדיים  נציגים  יהיו  בכנסת 
תהליכי ייעול ושיפור שיאפשרו לחברה 

החרדית להשתלב בצורה טובה יותר".
ללא  מצביעים  לא  הרי  החרדים 
אתה  למי  אז  מובהקת,  רבנית  תמיכה 

פונה?
מבוטל  לא  מספר  שיש  יודע  "אני 
למפלגות  מצביעים  שאינם  חרדים  של 
חרדיות ויש אנשים שנמצאים במסע של 
החיים שלהם בין לבין, הם לא בטוחים 
להצביע  רוצים  הם  בזה,  סגורים  ולא 
למישהו שמכבד את הדת והמסורת אבל 
לכל  חרדיות,  למפלגות  מצביעים  לא 
שלכם  הבית  מגן  ואומר  פונה  אני  אלו 
ללא  אם  גם  לכם  לדאוג  מתכוון  אני 

תצביעו לי ואני מבקש שתצביעו לי".
כמה מנדטים אתה צופה?
"הנבואה ניתנה לשוטים".

אלי כהן

'קו עיתונות'  'דיילקום' עבור  ידי חברת  סקר דרמטי שנערך על 
חושף נתונים שאמורים להלחיץ את המפלגות החרדיות מחד גיסא, 
ומשמעותי  פוטנציאלי  תקווה למאגר מצביעים  להן  לספק  גם  אך 

במיוחד.
675 נשאלים המשקפים את כלל האוכלוסיות בחברה החרדית, 
היו  הבחירות  אם   - לענות  התבקשו  וספרדים,  ליטאים  חסידים, 
מתקיימות היום, האם היית מצביע למפלגה חרדית? 79.1% השיבו 

בחיוב, אך 20.1% השיבו כי לא יצביעו למפלגה חרדית.
קהלים  על  מצביע  מקצועי  באופן  לראשונה  שנמדד  זה  נתון 
גדולים המצויים במאגר הטבעי של המפלגות החרדיות אך כרגע 
ומכוון  נכון  וקמפיין  חרדית,  למפלגה  להצביע  מתכוונים  אינם 

מטרה עשוי להשפיע בגזרה זו.
החרדיות  מהמפלגות  לאיזו  הנסקרים  נשאלו  השנייה,  בשאלה 
ש"ס,  השיבו  התורה,30.5%  יהדות  השיבו   47.3% מצביע?  היית 

ואילו 20.4% השיבו יחד או רשימה דתית אחרת.
כאן עולה תמונת מצב ידועה למדי, כאשר יהדות התורה מביאה 
כמעט מאה אחוז ממצביעיה מקרב המגזר פנימה, ואילו שס מביאה 

כשני שליש מצביעים חרדים וכשליש מצביעים מחוץ למגזר.
בשאלה השלישית, התבקשו הנסקרים לומר - במידה ולא הייתם 
מצביעים למפלגות החרדיות, לאלו מהמפלגות היית מצביע? לא 
פחות מ55.7% בחרו בליכוד, רק 7.2% היו בוחרים הימין החדש, 
4.6% בלבד יעדיפו את מפלגתו של בני גנץ, 7.2% יבחרו באיחוד 
הלאומי, 19.5% יצביעו עבור עוצמה לישראל. 3.3% בלבד יתמכו 

במפלגת העבודה והשאר יצביעו למפלגה אחרת.
שאינו  חרדי  מאגר  אותו  נמצא  היכן  מגלה  זו  מפתח  שאלת 
אליהם  ליכוד,  תומכי  כמחציתו  חרדיות,  למפלגות  כרגע  מצביע 
עשויה בעיקר ש”ס לפנות, ועוד כחמישית מצביעי עוצמה יהודית, 
המזוהים יותר דווקא עם חסידות חב”ד וקבוצות נוספות של חרדים 

ימניים במגזר.

תא”ל גל הירש על המפלגה שהקים: “המטרה לחולל שינוי, מה שנעשה עד היום עם 
ללא  מובהקים,  חילוניים  באזורים  “לאפשר  בשבת:  תח”צ  על   ⋅ תקין”  לא  החרדים 

מעורבות ממשלתית” ⋅ הראיון המלא – בסוף השבוע ב'כל ישראל'

החרדים  המצביעים  כמחצית  בסקר:  עוד 
יבחרו ביהדות התורה, פחות משליש לש”ס 
מפלגה  ואיזו   ⋅ אחרות  למפלגות  והשאר 

כללית יעדיפו הבוחרים החרדים?

ישראל פריי

הרכש החדש של בנט ושקד
'הימין החדש' מציגה רכש טרי: אשת  מפלגת 
העסקים אלונה ברקת מצטרפת לשורותיה ותוצב 
שקד.  ואיילת  בנט  נפתלי  אחרי  השלישי,  במקום 
ובעיני  אקווע  למשפחת  באשקלון  גדלה  ברקת 
ובקבוצת  בעסקיה  הצלחה  לסמל  נחשבת  רבים 
־הספורט שטיפחה. אלונה נשואה לאלי, אחיו ושו

צפויים  הגיסים  שני  ברקת.  ניר  של  לעסקים  תפו 
־לכהן יחדיו בכנסת, האחד בשורות הליכוד והאח

רת בשורות הימין החדש.
הביטחוניסט של כחלון

ביטחוניסטית  צירף השבוע דמות  משה כחלון 
קרב  טייס  שמואלי,  רם  במיל'  תא"ל  למפלגתו. 
הצט על  הודיע  הסורי,  הכור  הפצצת  ־וממתכנני 

רפותו ל'כולנו'. מלבד ההילה הביטחונית, יתרום 
־שמואלי גם מניסיונו בתחום החינוך ובתחום הח

קלאות.
בזמן שהוא נלחם לשמור על מפלגתו מעל אחוז 
החסימה, הבהיר השבוע כחלון כי אין לו כל כוונה 
"באתי  הקיימות.  מי מהמפלגות  אי  עם  להתאחד 
לשרת את הציבור, הציבור יבחר. לא אבוא אליו 
בשום דלת אחורית של ביבי או גנץ". כחלון נאלץ 
־גם להתגונן מפני נרטיב סמוי שהליכוד מנסה לה

חדיר, לפיו 'כולנו' לא נספרת כחלק מגוש הימין. 

־בפאנל פוליטי הדגיש כחלון כי עבודתו לצד נת
שלא  סיבה  רואה  לא  הוא  וכי  טובה  הייתה  ניהו 

להמשיך לשבת בממשלה תחתיו.
רשימת גנץ נחשפת

מפלגת 'חוסן לישראל' בראשות בני גנץ חשפה 
8 מועמדים חדשים ברשימתה. הבולטת בהם היא 
ופעילה  וותיקה  תקשורת  אשת  חיימוביץ',  מיקי 
הטבעונות  העלאת  עם  מאוד  המזוהה  חברתית 
־לסדר היום. עוד ברשימה: חילי טרופר – איש חי
־נוך מוערך, אורית פרקש-הכהן – יו"ר רשות הח

שמל בעבר שהודחה מתפקידה לאחר שהתעקשה 
לקדם תחרות במשק הגז הטבעי, מיכאל ביטון – 
ראש מועצת ירוחם לשעבר, מירב כהן – לשעבר 
־חברת מועצה מטעם 'התעוררות' בירושלים ובא

חרונה מובילה מאבק נגד 'עושק הקשישים' בשלל 
תרגילי עוקץ של חברות. עוד ברשימה, שני נציגי 
תל"ם של בוגי יעלון: עו"ד צבי האוזר – לשעבר 
־מזכיר הממשלה וד"ר יועז הנדל – פרשן ופובלי

ציסט.
בדרך לאיחוד: בציונות-דתית 

עושים שרירים
מפלגות הציונות דתית היו על סף סגירת הסכם 
־לריצה משותפת, אך העניינים רק הולכים ומסתב

כים. ביום שישי האחרון, כבר סיכמו יו"ר 'הבית 
־היהודי' הרב רפי פרץ ויו"ר 'האיחוד הלאומי' בצ

לאל סמוטריץ' על מתווה לפיו פרץ יעמוד בראש, 

הרשימה  ויתר  הבכיר  התיק  את  יקבל  סמוטריץ 
הודיעו  שבת  שבמוצאי  אלא  בריצ'רצ',  תחולק 
למ מכוונתם.  בהם  חוזרים  הם  כי  היהודי  ־בבית 

רות שלכולם ברור שהמפלגות קרובות וזקוקות זו 
לזו, כל צד מנסה לשפר את עמדותיו. בעוד בבית 
כפי שהיה  בכירותם  על  לשמור  היהודי מבקשים 
בקדנציה הנוכחית, באיחוד הלאומי מבקשים מהם 
הכוכב  הוא  הוא  שסמוטריץ'  ולהבין  להתפכח 

החדש של המגזר.
־ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיץ בכל מפל

גות הימין הדתיות להתאחד, כולל 'עוצמה יהודית' 
ואלי ישי. הליכוד פרסמה מודעות אנונימיות בכל 
ראש  ובהמשך  לאחדות,  הקוראות  המגזר  עיתוני 
הממשלה כתב זאת בעטו. בפגישת תדרוך לכתבי 
המגזר אמר נתניהו: "הפיצול בימין יביא בהכרח 
טלפון  שיחות  מקיים  אני  ולכן  בבחירות  להפסד 
להתאחד".  כדי  המפלגות  ראשי  כל  עם  ופגישות 
של  חיבור  שבידיו,  הסקרים  לפי  כי  אמר  נתניהו 
מוסיף  לא  לליכוד  דתית  הציונות  אחת ממפלגות 

מנדטים ועל כן עליהן להתאחד בינן לבין עצמן.
ברכת הרמטכ"ל: לא יצטרף, 

יתמוך מבחוץ
שמו של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי הוזכר 
לפוליטי כמי שבכוונתו להצטרף  ־בעת האחרונה 

קה וכמי שעמל על חיבור בין יאיר לפיד לבין בני 
גנץ, שיהא בכוחו להביא לחילופי שלטון. על פי 

הפרסום בחברת החדשות, אשכנזי החליט סופית 
־שלא לעלות בשלב זה על הגלגל הפוליטי ולהסת

פק בהודעת תמיכה חיצונית בבני גנץ. לפעילי 'בלי 
אמר  לביתו,  השבוע  שהגיעו  אבוד'  הקול  איחוד 
אשכנזי: "אין לי ויכוח אתכם על הצורך באיחוד. 
אני ממש עובד בזה, זה מה שאני עושה, מנצל את 

כל הטיעונים וההיגיון בלהסביר".
ומה יעשה אורן חזן?

בלי מהפריימריז  העיקרי  המאוכזב  חזן,  ־אורן 
כוד לאחר שצנח למקום לא ריאלי, לא מרים ידיים 
פלט באמצעות  הבאה  לכנסת  דרכו  את  ־ומגשש 

פורמות מגוונות. בין היתר קיבל פנייה מ'עוצמה 
יהודית' של מרזל ובן גביר לשיתוף פעולה. על פי 
־סקר שלא ברור מקורו, צירופו של אורן חזן לעוצ

מה יהודית מביא את התוצאה הרצויה ומסייע לה 
לצלוח את אחוז החסימה.

לאחר מספר ימי שתיקה שגזר על עצמו בעקבות 
ההפסד, יצא חזן לראיונות בהם תקף חזיתית את 
ראש הממשלה ואת בנו יאיר )"עכבר מקלדת וילד 
כאפות", בלשונו המעודנת( וטען להשתלטות של 
־אנשי שמאל על הליכוד. לדבריו, הוא קיבל טלפו

לו בעקבות ההפסד  נים ממחבלים בכלא שאמרו 
'אתה כבר לא תצחק עלינו, אנחנו חוגגים היום'.

ולמשפחתו  חזן  אורן  לח"כ  נאחל  חד,  במפנה 
־ברכות מזל טוב על הולדת בנם בשעה טובה ומו
צלחת, אח לאורי, הבן הבכור שנולד לפני כשנה.

סקר קו עיתונות
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נערה דתית מהיישוב תקוע נרצחה על ידי מחבל מחברון, שנלכד לאחר 
יממה על ידי כוחות הביטחון • אמה ספדה לה: "אנחנו משיבים אותך 
לאדמה שכל כך אהבת" • שכן ל'קו עיתונות': "התחושות קשות. לא 

מוכנים שיעברו לסדר היום"

אוריאל צייטלין
צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת ודב גרף

"אני אומרת לך שלום ואני כל כך מתגעגעת”, 
הי"ד,  אנסבכר  אורי  של  אמה  נאעה,  ספדה 
הנערה שנרצחה באכזריות בשבוע שעבר. עין 
בת  של  המצמררת  בהלוויה  יבשה  נותרה  לא 
ישראל שנרצחה על ידי מחבל מתועב. סימני 
האלימות שעל גופה, יישארו חקוקים בזיכרון 

אנשי ההצלה והמטפלים לזמן רב. 
רבה  באכזריות  נרצחה  הי”ד  אנסבכר  אורי 
ביום חמישי שעבר ביער בעין יעל שבאזור גן 
החיות התנ"כי בירושלים. על פי העדויות, היא 
שעות  ונעלמה.  היער  באותו  להתבודד  הלכה 
־הפרידו בין הרגע בו התחילו החיפושים אח

ריה ועד שהיא נמצאה ללא רוח חיים. 
בהמשך התברר כי המרצח, ערפאת ארפאעיה, 
כשברשותו  בוקר  באותו  בחברון  מביתו  יצא 
הוא  ג'אלה.  בית  לכפר  דרכו  ועשה את  סכין, 
תקף  באורי,  הבחין  שם  היער,  לכיוון  צעד 
שבין  בלילה  נעצר  הוא  אותה.  ורצח  אותה 
־שישי לשבת באזור רמאללה, בפעילות משות

פת של הימ"מ, השב"כ וצה"ל. החוקרים עלו 
פורנ ממצאים  של  ניתוח  לאחר  עקבותיו  ־על 

הגופה.  מנתיחת  וממצאים  הרצח  בזירת  זיים 
למסגד  סמוך  הפלסטיני  של  מעצרו  במהלך 
עימו התפתחו  רמאללה,  שבאזור  ־באל-בירה 

במקום.  לתושבים  הביטחון  כוחות  בין  תים 
המחבל ביצע שחזור ביום ראשון לפנות בוקר 

של האירוע המצמרר.
ביום  שנערכה  בהלווייתה  השתתפו  מאות 

שישי האחרון בישוב תקוע.
נעאה, אמה של אורי, אמרה בהלוויה: "הבאת 
חיים ושמחה. תמיד  לבית,  אור  כך הרבה  כל 
ניסית להיטיב לכל אדם באשר הוא. היית ילדה 
של טבע ואדמה, עם מחברת יוצאת להליכות 
ומהגשם.  מהשמש  מהפריחה,  ומתפעלת 
הרבה למדתי ממך. החלטת שנכין גינה לגדל 
להכין  תספיקי  לא  כבר  תבלין.  ועשבי  ירקות 
את הגינה ולטייל, ללמוד, להתפתח, להתחתן 
וללדת. כל כך הרבה חלומות שנפתחו בתוכך 
בזמן האחרון. כ"כ הרבה אור יכולת לתת עוד 

לעולם".
"אנחנו משיבים אותך לאדמה שכל כך אהבת. 
בשנה  שלך  השני  הבית  בה,  שצעדת  בשעה 
וחצי האחרונות, ללא טיפת חמלה לקחו אותך 
דרכי,  לעולם  לבוא  שבחרת  תודה  מאיתנו. 
תודה על 19 וחצי שנים של אור וטוב שהבאת. 
אני מבקשת עכשיו כשאת עולה לעולם שכולו 
בטוב  להאמין  מלמעלה  כח  לנו  שתתני  טוב, 
שבעולם ובאדם ותשלחי לנו מהאור שלך. אני 
אלייך",  מתגעגעת  כך  וכל  שלום  לך  אומרת 

אמרה האם.
ברצח,  שהודה  המחבל  ארפאעיה,  ערפאת 
אמר בחקירתו שביצע את הרצח משום שרצה 
לפגוע ביהודים. ארפאעיה מסר לחוקריו שלא 
הכיר את אנסבכר לפני המעשה, אלא נתקל בה 
תיאר  ברצח  החשוד  לבדו.  פעל  וכי  במקרה, 
בפני  ושחזר  מאבק,  התנהל  השניים  בין  כי 
מהחקי באלימות.  אותה  רצח  איך  ־החוקרים 

רה עולה שהמחבל לקח איתו את הסכין שבה 
ביצע את הרצח. כוחות הביטחון שעצרו אותו 
־מצאו את הסכין בקרבת מקום. החקירה מתמ

קדת בשלב זה בשאלה אם מישהו עזר לרוצח 
להימלט אחרי שביצע את המעשה, ואם תכנן 
מראש לבצע פיגוע במתווה דומה. עד כה, אף 
ארגון טרור לא שיבח את התקיפה והרצח של 

אנסבכר. 
צה״ל  כוחות  פעלו  השבוע  תחילת  במהלך 
המרחבית  החטיבה  שבמרחב  חברון  בעיר 
אנס אורי  ברצח  החשוד  יצא  ממנה  ־'יהודה', 

בכר הי"ד. במהלך הפעילות מיפו הכוחות את 
בית החשוד, לצורך בחינת אפשרות הריסתו. 
סימון ומיפוי בית מחבל לאחר פיגוע מהווים 
בתנאים  נערכים  מקרה  ובכל  טכנית,  פעולה 
בכך  עתידית.  הריסה  של  למקרה  מסויגים 
אם  בלבד.  באפשרות  מדובר  כי  הצבא  אומר 
יוחלט לבצע את ההריסה – המהלך ייעשה רק 
לאחר  חודשים,  כמה  עד  שבועות  כמה  בעוד 
הנדסית  ועבודה  משפטיים  הליכים  השלמת 

נוספת.
שר אנסבכר  משפחת  של  שכן  פריד,  ־יצחק 
־עייתו הייתה מורה של אורי, מספר ל'קו עיתו

כזה  וכואבות, אירוע  נות': "התחושות קשות 
תופס אותך לא מוכן. המשפחה כואבת באבל 
־ובאובדן שלה ועם זה חשוב להם מאוד שיכי
־רו את אורי, שידעו מה היא הייתה, נשמה גדו

לה, נפש ענקית שמחפשת דברים לא מצויים, 
היא  מחשבתית,  פתיחות  המון  כנות,  הרבה 
אנסבכר  משפחת  שלמים.  חיים  לחיות  רצתה 
היא משפחה ותיקה כאן בתקוע ב', הם גרים 
־פה המון שנים. נעאה עובדת בבית הספר בי
־שוב וגדי הוא רב ישיבת ההסדר בתקוע, מש

פחה ותיקה מוכרת ואהובה".
ביום חמישי בחיפושים כבר ידעתם מה קורה?

"לקראת הערב הבנו שמשהו קורה, כמו כולם 
נעלמה, לא מו נרצחה,  ־אנחנו קוראים שהיא 

הגיעו  השמועות  הערב  ולקראת  אותה,  צאים 
וקרה מה שקרה..."

בתקוע היו אסונות כאלו בעבר?
־"לצערנו כן. לפני הרבה שנים היו כאן שני יל

דים שהלכו פה בנחל בתקוע ונרגמו באבנים. 
לפני הרבה שנים באינתיפאדה מרדכי ליפקין 
־שגר פה נהרג בפיגוע ירי. הרבה מיתות משו

בשנים  גם  אותנו  שתפסו  ואחרות  כאלו  נות 
האחרונות. אבל לדברים האלה לא מתרגלים, 
הגרון  עם  בחוץ,  הלשון  עם  אותך  תופס  זה 

חנוק".
מה עושים בישוב לזכרה?

"מחבקים את המשפחה במובן הכי פשוט של 
המילה, במעגל הקרוב. התחושה היא שצריך 
שאף  היום,  לסדר  לעבור  ולא  משהו  לעשות 
אחד לא ישכח את אורי ופה בארץ צפוף אנחנו 
רוצים לשמור כמה שיותר את הזיכרון הזה וגם 
אנחנו כחברה רוצים לזעוק ולצעוק שלא יתכן 
שיהיו דברים כאלו. המשפחה שרויה באבלה 
אבל אנחנו כחברה צריכים לצעוק שלא יתכן 
פה  שמסתובב  יהודי  וכל  קסם  מלאת  שנערה 
־בארץ שפשוט הרוע הזה חיה רעה תבוא ותי

קח אותה. חד משמעי ופשוט".

אריה לוין

עילית  במודיעין  ומזעזעת  מחרידה  טרגדיה 
בתאונה  נהרגו  חרדיות  נשים  שתי  השבוע: 
השעה  בסביבות  ראשון.  יום  בבוקר  איומה 
10:00 בבוקר התהפך בכביש 443 אוטובוס קו 
304 של חברת קווים, שעשה את דרכו מהעיר 
כשעליו  לירושלים,  עילית  מודיעין  החרדית 
בדרגות  נפצעו  נוסעים  כ-40  נוסעים.  עשרות 
אירעה  ההתהפכות  קשה.  במצב  בהם  שונות, 
בין בית חורון לירושלים ובעקבות כך נחסמה 

התנועה בכביש ממחסום מכבים למזרח.
עולה  התנועה  בוחני  של  ראשונית  מחקירה 
חורון  בית  מכיוון  המקביל  הנסיעה  בנתיב  כי 
שני  בין  קלה  דרכים  תאונת  אירעה  למודיעין 
כלי רכב. רכב פרטי מסוג טרנזיט שהגיע ממול 
בתאונה  והבחין  חורון  לבית  מודיעין  מכיוון 
־עצר בשטח ההפרדה מצד שמאל לכביש, בכ
־וונה להעניק סיוע, נהג האוטובוס שהגיע אח

ריו פגע ברכב הטרנזיט, התהפך על צדו, גלש 
לתעלה ופגע במעקה הבטיחות. חקירת נסיבות 

התאונה ממשיכה על ידי בוחני התנועה.
"נהג האוטובוס ממודיעין לירושלים נסע בקצב 
עי מודיעין  תושב  אלפנבין,  נח  שחזר  ־סביר", 

לית שנפצע בתאונה ופונה לבית החולים אסף 
הרופא. "משום מקום הוא נאלץ תוך כדי נסיעה 
־לעקוף רכב שככל הנראה עצר כדי לסייע לפ

מאתנו.  רחוק  לא  דרכים  בתאונת  שהיו  צועים 
בניסיון לעקוף את הרכב שפתאום עצר באמצע 
נפלנו".  וכולנו  סיבוב חזק  הכביש, הנהג לקח 
לדבריו, "זה היה כל כך מהיר, תוך עשר שניות 
של  הרצפה  על  היינו  כולנו  ופתאום  התהפך 
לע ניסיתי  בצלעות.  מכה  קיבלתי  ־האוטובוס. 

זור במה שיכולתי ויצאתי החוצה, ראיתי ילדים 
ותינוקות".

אלפי תושבי העיר מודיעין עילית ליוו השבוע 
־)ראשון( את הנשים רוחמה רוזן ורחל חיה גו

מסע  את  האוטובוס.  באסון  שנהרגו  ע"ה  טמן 
הרב  ברכפלד  שכונת  של  רבה  פתח  הלוויה 
את  שהרעיד  לב  קורע  בהספד  זיכרמן  ישראל 
של  רבה  הספיד  מכן  לאחר  התושבים.  לבבות 
העיר מודיעין עילית הגר"מ קסלר שזעק "כולי 
מלא חיל ופחד. קירות הלב הומים בהתרגשות, 
הלב לא נרגע מאותם דפיקות מאותה התרגשות 
קול  כולנו  שומעים  אנחנו  ורעדה.  חיל  מאותו 
תובעים  השמים  מן  מאוד.  וחזק  הולך  שופר 
במעשינו.  לפשפש  דרכינו  את  לתקן  מאתנו 
־תתארו לכם את האוטובוס מלא בתושבים יק

רגעים.  באותם  שם  היה  מה  קולות  איזה  רים, 
חיל  איזה  פחד  איזה  בכי,  איזה  צרחות,  איזה 

ורעדה". 
גוטמן  רחל  של  בעלה  הלל,  הספיד  כן,  כמו 
ע"ה: "כל מגמתה היה שאני אלמד תורה, לא 
היה לה ערך לשום דבר אחר מלבד לתורה. מי 
היא  לי,  החדירה  היא  אמונה  כמה  יודע  כמוני 
חיזקה אותי. צריך ללמוד ממך רחלי את עבודת 
המידות. כזאת צדיקה, במצבים נפשיים קשים 
מאוד היא הייתה אומרת לי: 'זה מה שה' רוצה, 
הייתה  לא  היא  יודעת'.  אני  שטוב,  מה  זה  אז 
היא  תמיד  בנות.  ללמד  הלכה  היא  מתלוננת. 
היא  בדינים,  שיעור  למסור  לה  שיש  התלהבה 
דינים  ללמד  לה  ונתנו  לאומנות  מורה  הייתה 
היא אמרה לי: 'איזה כיף, אני יכולה לחדד להם 

־ולחדד לעצמי'. היא ראתה את זה לא בתור מק
צוע אלא בתור שליחות".

המנוחה  של  אביה  קלמן,  הספיד  מכן  לאחר 
האוטובוס  דקות  חמש  "בעוד  רוזן:  רוחמה 
לה",  שאמרתי  האחרונות  המילים  אלה  מגיע. 
ספד האב. "הקב"ה חנן אותנו בילדה עם נשמה 
יצר  בלי  נולדה  רגילה,  בחורה  לא  מיוחדת, 
לעו אותה  הביא  הקב"ה  מה  אז בשביל  ־הרע, 

לם? ראינו וחווינו שהקב"ה הביא אותה לעולם 
והמשפחה  אשתי  אני,  שאנחנו,  כדי  בשבילנו. 
המורחבת נזכה. זכינו! אוי, זכינו על ידה קצת 
בדרכיה  לדבוק  יותר  עוד  לקב"ה  להתקרב 
הטהורים. היא זכתה לחיות 27 שנה לשון ז"ך 
נפטרה בגיל שהייתה זכה, נולדה זכה ונפטרה 

זכה". 
בירו המנוחות  להר  המשיך  ההלוויה  ־מסע 

עולמים.  למנוחת  השתיים  נטמנו  שם   - שלים 
ת.נ.צ.ב.ה.

התייחסו  ורבנים  ישיבות  ראשי  ישראל,  גדולי 
 - ותלמידיהם  מקורביהם  עם  ושוחחו  לאסון 
מרן  הנורא.  האסון  בעקבות  להתחזק  יש  במה 
כי  אמר  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר 
האסון הקשה הוא כפרה על עוונות הדור כולו 
שתורה  התורה  בלימוד  להתחזק  יש  ובעיקר 
"מגנא ומצלא". מרן ראש הישיבה הגאון רבי 
גרשון אדלשטיין התבטא כי אין לחפש אשמים 
כי "הכל בידי שמים. הציבור צריכים  בתאונה 
להאשים  אין  מתחזקים  כאשר  אבל  חיזוק, 
ויחזור  עצמו  את  יאשים  אחד  כל  רק  אחרים, 
לבבו  נגעי  יודע  אחד  כל  עצמו,  על  בתשובה 
יחזור בתשובה".  ועל מה  צריך להתחזק  במה 
סימן  זה  בתאונה  שנפגע  "מי  כי  התבטא  עוד 
חשוב ונפגע כדי לכפר על הדור". כמו כן עורר 
־הגרי"ג להתחזק בצניעות ואמר כי "ענייני צני
לג גם  ונוגעים  ואחד,  אחד  לכל  שייכים  ־עות 

ברים".
בפתחו של השיעור היומי במעונו של מרן נשיא 
מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן עודכן מרן 
־על האסון הכבד. מרן הזיל דמעות מעיניו לנו

של  "רבונו  בצער:  והתבטא  הכבד  האסון  כח 
עולם רחם על עמך ישראל, תאמר די לצרותינו 

תסיר מעלינו את מידת הדין הקשה".
־בדבריו הוסיף מרן בכאב בפני תלמידיו: "שמ

בשבת  אוטובוס  הוציאו  טבריה  שבעיר  עתי 
מקור  היא  שבת  בפרהסיא,  שבת  לחלל  בכדי 
את  כך, אם מחללים  על  לזעוק  עלינו  הברכה. 
־השבת איך יהיה לנו ברכה, הקב"ה מעורר אות

נו, אסור לנו לשתוק על ביזוי השבת, כל אחד 
השבת  בשמירת  יהודים  ועוד  עוד  לקרב  ידאג 

וע"י זה הקב"ה ישמור עלינו מכל הצרות".
־רבה של ברכפלד הגאון רבי ישראל זיכרמן שנ

שאר בישראל למרות שהיה צפוי לטוס אתמול 
־וזאת נוכח הטרגדיה, אמר אמש כי נמצאו מזו

זות רבות פסולות בבתי התושבים בעיר מודיעין 
עילית ושכונת ברכפלד, ויש להתחזק בבדיקת 
המזוזות.  משגיח ישיבת 'אורחות תורה' הגאון 
הישיבה  לבני  אמר  מישקובסקי  חזקיהו  רבי 
זצ"ל  כי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
כי   402 אסון  אחרי  שנים  שלוש  לפני  לו  אמר 
בזמן הזה שאין לנו נביאים על כל אחד מוטל 
"ישרים דרכי ה' ופושעים ייכשלו בם", ולחפש 

יער עין יעלבמה להתחזק כל אחד לעצמו. 

המחבל ערפאת ארפאעיה

אוטובוס הדמים

המחבל ערפא צילום: דוברות המשטרה, איחוד הצלה וmdep קבוצת החדשות בווטסאפ ת ארפאעיה
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שלכם  העבודה  חדר  אם  משנה  לא 
רק  או  ומרווח  גדול  חדר  הוא  בבית 
שולחן קטן בקצה הסלון, ולא משנה 
אם אתם מנהלים עסק קטן במשרה 
לפינה  זקוקים  רק  או  מהבית  מלאה 
קטנה ומאורגנת להשלמת שעות מדי 
תהיה  שלכם  שהעבודה  כדי  פעם. 
הסביבה  פרודוקטיבית,  שיותר  כמה 
צריכה להיות נעימה ומתוכננת היטב. 
רעיונות,  לאמץ  להתחיל  מוזמנים 
עבודה  חדר  לתכנן  לכם  שיעזרו 

מוצלח במיוחד.

הצרכים  על  וחשבו  מראש  תכננו 
לפני שאתם מזיזים רהיטים וצובעים 
רשימה  לעצמכם  והכינו  שבו  קירות, 
של כל מה שאתם זקוקים לו בפינת 
העבודה שלכם. האם אתם מתכוונים 
לבלות בה יום-יום למשך שעות? האם 
ומקלדת?  למחשב  רק  זקוקים  אתם 
האם יש לכם צורך גם במקום מיועד 
פינת  אולי  כתיבה?  וכלי  למסמכים 

ודבק?  מספריים  בכלל  דורשת  שלכם  העבודה 
שתוכלו  כדי  בכתב,  האלה  השאלות  כל  על  ענו 
להתמקד בצרכים שלכם ולתכנן פינת עבודה שיש 

בה מקום לכל מה שאתם צריכים.
שלכם,  הצרכים  כל  של  רשימה  בידכם  שיש  אחרי 
השראה  למצוא  אפשר  השראה.  לחפש  התחילו 
חברים  של  בבתים  במגזינים,   – מקום  בכל  כמעט 
וכמובן אונליין. כדאי להתחיל את החיפוש באתרים 
ואפליקציות מבוססי תמונות, שיהפכו את החיפוש 
איך  והבנתם  שתכננתם  אחרי  פשוט.  יותר  להרבה 
אפשר  ייראה,  שלכם  העבודה  שחדר  רוצים  אתם 

לצאת לדרך ולהתחיל בשדרוג.

בחרו את הצבע הנכון
קצת צבע על הקיר, והחדר מקבל מיד מראה חדש 
ומרענן. בחרו את סוג הצבע והצביעה לפי הצרכים 
שלכם. אם אתם זקוקים למקום לרשימות, אפשר 
לצבוע חלק מהקיר בצבע מגנטי, שיאפשר לתלות 

דקורטיבי  לקיר  מגנטים.  באמצעות  פתקים  עליו 
גיר,  בצבע  צבעו  ואפקטיבי,  יעיל  ועדיין  יותר 
באמצעות  הקיר  על  ישירות  לכתוב  לכם  שיאפשר 
גירים. אם אתם מעצבים פינת עבודה, שהיא חלק 
מחלל גדול יותר, כמו סלון או חדר שינה, תחמו את 
הפינה בעזרת צבע, כדי להפריד טוב יותר בין החלל 

הגדול לבין אזור העבודה. 
ועל  הרוח  מצב  על  להשפיע  יכולים  שונים  גוונים 
וירוקים,  כחולים  גוונים  של  שילוב  שלכם.  היעילות 
מתאים  ולכן  בחדר,  מרגיעה  אווירה  ייצור  למשל, 
במיוחד למי שהעבודה שלו משלבת רמות גבוהות 
של לחץ. גוון צהוב ידוע כגוון שמסייע לריכוז וזיכרון, 
וחדר לבן מעניק תחושה נקייה עם מינימום הסחות 
נסו  יצירתיות,  דורשת  שלכם  העבודה  אם  דעת. 
להפוך גם את פינת העבודה ליצירתית, עם דוגמה 
חלק  קיר  במקום  הקיר  על  מעניינת  גיאומטרית 

ומשעמם.
תשכחו  אל  לחדר,  מושלם  מראה  להעניק  כדי 
המשרדיים  הרהיטים  של  המראה  את  גם  לרענן 

השולחן  המדפים,  את  צבעו  שלכם. 
והתאימו  פוליאור  בצבע  והכיסאות 
ולסקאלת  הכללי  למראה  אותם 

הצבעים של החדר. 

שמרו על סדר וארגון
יעילות  הסוד לחדר עבודה שמעודד 
לכם  שיש  ודאו  וארגון.  סדר  הוא 
מקום מתאים לכל חפץ שעוזר לכם 
קטן.  או  גדול  הוא  אם  בין  בעבודה, 
קטנה,  שלכם  העבודה  פינת  אם 
פנוי  מקום  כל  לנצל  במיוחד  חשוב 
בצורה יעילה. מדפים, שידת מגירות 
מעמד  או  לשולחן  מתחת  שנכנסת 
שולחני למסמכים יכולים לעזור לכם 
העבודה.  באזור  הבלאגן  את  לנקות 
אם אתם זקוקים לכלי כתיבה שונים 
אותם  תשאירו  אל  נגיש,  במקום 
ארגנו  אלא  השולחן,  על  מפוזרים 
במגירה. או  מסודר  במעמד   אותם 
יש לכם מחשב, מדפסת, מודם  אם 
בפינת  לחשמל  שמחוברים  וטלפון 
קל  שיהיה  כך  הציוד,  את  לארגן  דאגו  העבודה, 
למקם  הצורך. השתדלו  אותו בשעת  ולחבר  לנתק 
כדי  חשמל,  שקעי  בקרבת  העבודה  שולחן  את 
ולהסתיר את הכבלים  לנסות לארגן  יהיה  שאפשר 

בצורה הטובה ביותר. 

ויהי אור - תאורה טובה מעודדת מחשבה
בחדר,  האווירה  את  להגדיר  עוזרת  נכונה  תאורה 
לא  תאורה  עבודה.  בחדר  במיוחד  חשובה  והיא 
ומהר  להתעייף,  לעיניים  לגרום  עלולה  מספקת 
ערימת  מעל  מנקרים  עצמכם  את  תמצאו  מאוד 
העבודה,  שולחן  את  מקמו  החודשית.  החשבונות 
כך שהמקום בו אתם יושבים רוב הזמן יהנה ממירב 
מנורת  הוסיפו  טבעית.  יום  תאורת  של  השעות 
וכן  תקרה שתתכתב עם האווירה העיצובית בחדר 
מנורת שולחן או מנורת עומדת לצד השולחן. אם יש 
נקודות חשוכות נוספות בחדר, אפשר להוסיף בהן 

תאורה דקורטיבית, שתיצור תחושה של חמימות.

עוגת גבינה אפויה

טיפים
לעבור את החורף בריאים

עונת החורף והשפעת ממש כבר כאן, וגם אם תזונה נכונה לא יכולה 
 • יכולה לסייע  וצינון, היא בהחלט  למנוע לגמרי הדבקות בשפעת 
– דיאטן קליני עם ארבעה טיפים תזונתיים שיעזרו  איתמר ישועה 

לכם לעבור את החורף

למרות הדעה הרווחת שאנחנו חולים יותר בחורף בגלל הקור, הסיבה 
האמתית היא שאנחנו חולים יותר בחורף מכיוון שאנחנו מצויים יותר 
במקומות סגורים, ובשל כך אנחנו חשופים יותר לחיידקים המצויים 
שאפשר  היא,  הטובה  הבשורה  ראויה.  אוויר  תחלופת  ללא  בחדרים 
לאכול מזונות שיחזקו את מערכת החיסון שלנו ויעזרו לנו להתמודד 

עם האתגרים הבריאותיים שמביא איתו החורף. 

אז מה לאכול?
חלק  הוא  המרק  אם  בישראל  חמה,  במדינה  שחיים  כמי   - מרק   •
בהחלט  בחורף  אבל  ממנה.  קטן  חלק  מהווה  לרוב  הוא  מהארוחה, 
כדאי לשקול להפוך את המרק לארוחה עצמה. שלבו במרק שלכם 
חלבון איכותי )בשר רזה, עוף, דגים(, עם ירקות ופחמימה. כי מעבר 
לעובדה שמרק טוב זו לכל הדעות ארוחה מנחמת ליום סגריר, הוא 
מערכת  לחיזוק  שמסייעים  אוקסידנטים  ואנטי  בויטמינים  מלא  גם 

החיסון. 
• דייסה על בסיס חלב - בחלב ומוצריו יש כמות גבוהה של ויטמינים 
ומינרלים )דוגמת ויטמינים מקבוצה B, A אשלגן ומגנזיום(. בנוסף, 
במוצרי חלב יש כמות גבוהה של ויטמין D - ויטמין התומך במערכת 
החיסון. את הבסיס לדייסה מומלץ להכין מדגן מלא )דוגמת שיבולת 

שועל(, ופחות מדגנים שאינם מלאים דוגמת סולת מקמח לבן. 
עשיר  שגם  שיש,  ישראלים  היותר  המאכלים  אחד   - שקשוקה   •
בלייקופן - אנטי אוקסידנט המצוי בעגבניות, ירקות ופירות אדומים. 
אל תחששו להשתמש ברכז עגבניות בהכנת השקשוקה, כי לעומת 
עגבניות טריות, ברכז יש כמות גבוהה משמעותית של לייקופן. מעבר 
הוספה  ע"י  בשקשוקה  החלבון  כמות  את  להעשיר  אפשר  לביצים, 
של גבינה המתאימה לבישול. המלצה טובה לגבינה כזו, היא גבינת 
מוצרלה שנמכרת בסופרים גם עם 5% שומן. את המוצרלה מומלץ 

להוסיף לסיר 3 דקות לפני תום הבישול ולכסות. 
אנחנו חשים פחות תחושת צמא,  בחורף   - נוזלים  לשתות הרבה   •
ובשל כך שותים פחות. לכן חשוב להקפיד לשתות במהלך כל היום, 
גם אם לא צמאים. הדבר חשוב במיוחד בילדים שכן, שטח הפנים של 
גופם גדול יותר ולכן באופן טבעי הם מאבדים יותר נוזלים דרך העור 

בהשוואה למבוגרים. 

2 סיבות לשתות כוס חלב חם: 
• למתקשים להרדם - חלב חם זה אחד המשקאות המנחמים ביותר 
לערב חורפי, וכולנו גם שמענו מסבתא שלנו, שזה מה גם שיעזור לנו 
להרדם. לטענה זו, כמו תרופות סבתא רבות אחרות יש בסיס ביולוגי 
בחלב  טבעי  באופן  שנמצאת  אמינית  חומצה  זו  טריפטופן  כלשהו. 
טריפטופן  של  גבוהה  צריכה  בחלבון.  עשירים  אחרים  מזון  ובמוצרי 
מאפשרת לגוף לייצר שני חומרים מעודדי שינה )טריפטופן ומלטונין( 

החשובים למערכת וויסות השינה שלנו.
זו  קר.  מחלב  יותר  מתוק  הוא  חם,  חלב   - יותר  טעים  פשוט  זה   •
נרגיש  אנחנו  כראוי,  שעשוי  הפוך  קפה  שותים  שכשאנחנו  הסיבה 
יותר,  מתוק  הוא  חם  שחלב  הסיבה  הלשון.  קצה  על  קלה  מתיקות 
היא שבתהליך החימום של החלב )שמכיל פחמימות(, יש פירוק של 
הפחמימות לחלקיקי סוכר קטנים יותר. חלקיקי הסוכר מורגשים טוב 

יותר על הלשון ויוצרים את הטעם המתוק יותר של החלב החם. 

טעימה

כך תעצבו חדרי ופינות עבודה 
כשאתם לא מצליחים להתרכז בעבודה על השולחן הקטן של פינת האוכל, סימן שמגיע לכם חדר עבודה אמיתי 
לפי  ועצות  מגוון טיפים  להלן   • ביותר  והנעימה  בצורה הטובה  לעבוד  לכם  פינת עבודה מושקעת, שיעזרו  או 

מומחי טמבור לעיצוב פינת עבודה או חדר עבודה אידיאלי

רכיבים: 
750  גר' גבינה לבנה 5%

 L 4 או  XL 3  חלמונים ביצה
3  כפות קורנפלור

½  כפית אבקת וניל איכותית
כפות   2( וניל  פודינג  גר   40  

גדושות(
L 6 או XL 5 חלבונים ביצה
3/4  כוס תחליף "חצי סוכר"

אופציה: גרידה מ 1 לימון

אופן ההכנה:
1. לחמם את התנור ל 150 מעלות ולהכניס 

תבנית מים רותחים שמונחת על הרשת  
2. לשים בקערה את כל החומרים מלבד 

החלבונים ולערבב היטב
סוכר  חצי  עם  החלבונים  את  להקציף   .3

לקצף יציב ומעט גמיש
בתנועת  הגבינות  לתערובת  להוסיף   .4

קיפול 1/3 מהכמות ולאחר מכן את היתר
מרופדת   20-22 קוטר  לתבנית  לשפוך   .5

בנייר אפייה בתחתית ובצדדים 
6. להכניס לתנור – בתוך תבנית המים. 

התנור  את  לכבות  וחצי  שעה  כעבור 
ולהשאיר את העוגה לעוד שעתיים

באדיבות חלי ממן עם שיפורים של מירי רבינוביץ עוגצפת
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מתן מענה,אמירת תשובה.  "וענו הלויים ואמרו מה ___ 
האמורה להלן בלשון הקדש" )סוטה ז ד(

5. ארוחת הבוקר.  "ב____ שחרית" )גיטין סט:(
7. מבצר,מחנה מבוצר. "__ הישנה של צפורים")ערכין ט ו(
8. נוזל כל-שהוא המשמש לצביעה,לרפואה וכדומה. "בכל 

כותבין בדיו ב___ בסקרא" )גיטין ב ג(
9. משופע ב-,מרובה ב-.  "כך היתה לאה ____ בבנים" 

)ויקרא רבה ל( )בלשון נקבה(
11. קיצור המילים : בראש פרשה. )בהיפוך אותיות(
14. יחס של רצון וחיבה. "רוח ____" )זכריה יב י(

16. בית-השחי או הזרוע העליונה שמן המרפק ועד השכם. 
"מביא חבית וממלא מים ומכניס ביד עד ה____" )ערכין 

יט:(
17. לוח דק של מתכת.  "____ של זהב" )סוכה ה.(

18. אחת מחמש בנות צלפחד שדרשו להן ירושה בנחלת 
אביהן שמת במדבר בימי משה ולא השאיר אחריו בנים 

זכרים.  "מלכה ו___" )במדבר כו לג(
19. בחירה,פעולת הבורר. "ר' הושעיה אמר יש ____" 

)ביצה לז:(

1. זרע,צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או ל___ משפחת גר" )ויקרא 
כה מז(

2. לעולם,תמיד,תדיר. "תשכחני ____" )תהלים יג ב(
3. דשא,עשב.  "ואחר כל ____ ידרוש" )איוב לט ח(

4. חי,בילה,עשה.  "נשא אשה ו___ עמה עשר שנים ולא  ילדה" )יבמות 
ו ו( )בהיפוך אותיות(

5. לוח קורה צרה.  "עושין ___ לביראות ארבעה דיומדין" )עירובין ב 
א( )בלשון יחיד(

6. ביושר לב,מתוך תמימות וכנות גמורה. "ב___ לבב")מל"א ט ד(
10. התמדה בבקשה,השתדלות יתרה וממושכת,תביעה חוזרת ונשנית. 

"כל לשון עתר לשון ___ ורבוי הוא" )רש"י בראשית כה כא(
12. שליח,אדם שנמסרה לו שליחות מסוימת.  "____ נאמן לשלחיו" 

)משלי כה יג( )בהיפוך אותיות(
13. בן אצר מבני שעיר החורי. "אלה בני אצר __")ברא' לו כז(

14. כשהוא בטוח,בשלוה,בלא פחד.  "הולך בתם ילך ___" )משלי י ט( 
)בהיפוך אותיות(

15. קרש,לוח שנגזר מעץ.  "התנור שחצצו ב___ או ביריעות"   )כלים 
ח א( )בלשון יחיד(

16. מקום.  "בכל ____" )זבחים ט.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אגוז, שקד, גפן, שקמים, לוז, תאנה, זית, תמר, תפוח, עץ הדר, רמון, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא
תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ
ישריאזתהגאתגינשכר

תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

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
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הסניפים: 
נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

רביעיות תפילה
קוד: 106871588

צעיף וכובע
קוד: 10953

מפזר חום משחק חטף טףתאורת חירום
קוד: 106874695 מבצעי

השבוע
 10-15.2.19
ה'-י' באדר א'

לחברי מועדון בלבד!

4990

מקלות חמוצים
לבס

גולש/בשר לחמין
800 גר'

להבונים 'מעולה'מיץ ענבים 'מעולה'
כולל פיקדון

1 ליטר
4 שעות

50 יח'

עוף שלם 
קפוא

14-15
לק"גט'-י' באדר א'

12 ב-
10

2 ב-
10 ליח'לק"ג

19902990990

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

סוגים שונים
400 גר'

אורז פרסי
1 ק"ג
סוגת

שלישיית פינוק
קוד: 2492869/76/83

עוגיות עבאדיתה כחול
100*1 גר'

ויסוצקי

חמישיית טישיו
קוד: 48203

10107902790790
ו'-י' באדר א'11-15.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

4990
2490 במקום-
1990

1790 במקום-
1290

5990 במקום-
3490

הלו 
קיטי

יש לך טעם 'מעולה' 
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