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שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

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

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי א' אדר א' תשע"ט 6/2/19 • גיליון מס' 1191

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

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

עשה לך רב-אלוף    
התנפלות  נראתה  החרדית  בתקשורת 
רבתי על נאום פתיחת הפה - כמו בתיאור 
דומה  ולרגע   - בלעם  בפרשת  המקראי 
ולא   - החדש  הלפיד  הוא  שגנץ  היה 
בציבוריות  כיום  למצוא  אפשר  אי  היא. 
הישראלית אווירה טובה יותר מזו שהביע 
גנץ  ללפיד,  גמור  בניגוד  בנאומו.  גנץ 
ולחנך את הציבור החרדי  נמנע מלנסות 
ובכל מה שנוגע לציפורי הנפש החרדיות, 
וכאלה יש רבות, לא השמיע מילה רעה.

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

מוניות דקר
לה' הארץ ומלואה! בס"ד

בהנהלה חדשה 
שירות אדיב ואמין בכל 

חלקי הארץ

03-6768181

עזרא 17 ב"ב

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. 

קורות חיים לשלוח למייל: 
liatgut@gmail.com

לפרטים ניתן לפנות בטלפון 
ליאת: 054-4391804 

לטיפול בפעוטות 
עם צרכים מיוחדים

דרושה אחות

למעון יום שיקומי 
רמת דוד באלעד

עבודה בשעות הבוקר 
 07:30-15:30

עם גמישות בימים

מתאים גם לאחות מעשית 
תנאי שכר טובים

עבודה בסביבה חמה
משפחתית ומקצועית

הנחה שכדאי לקרוא
מחזיקי כרטיס אשראי מרכנתיל סמייל 

נהנים מהנחה קבועה גם ברשת חנויות צומת ספרים

הנחה2%
במעמד החיוב

פרטים נוספים באתר מרכנתיל סמייל או בטלפון: 073-7802861

יו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ התייחס בשיחה עם 'קו עיתונות' 
לאפשרות שהמפלגות החרדיות ישבו בממשלה בראשותו, חרף 
הצהרותיו מעוררות המחלוקת בנושאי דת ומדינה • וגם: האם 

הסקרים יגרמו ליאיר לפיד לוותר על הבכורה? / עמ' 20

גנץ ל'קו עיתונות' 

"כולם אחים, נסתדר"

ברכנו אבינו כולנו כאחד
/ עמ' 24

/ עמ' 8

האדמו"ר 
מזוטשקא זצ"ל

חבר מועצת העיר יעקב וידר במתקפה חריפה על התנהלות 
העירייה בנושא המצלמות: "עיריית בני ברק היא אחת 

הנחשלות בנושאי הטכנולוגיה חוץ מנושא המצלמות, שעכשיו 
רוצים גם להביא מצלמות ניידות, לא פחות" • על הפריימריז 

בליכוד: "יש לי הודעה מצערת לעסקנים – אני לא הולך לשום 
מקום" • ועל ההישגים שרשם עד כה: "היה את נושא חיילי 
המילואים שהגשתי לסדר היום את ההצעה להנחה בארנונה 

עבורם ואחריי כולם קפצו, מעניין שלפני שנכנסתי אף אחד לא 
חשב לקדם את זה" / עמ' 25

 "העירייה רואה בתושבים 
כספומט ובעסקים נטל"



בואו לחוויתבואו לחווית
טיפוס מטורפת!טיפוס מטורפת!

possibleNever
Sometimes Difficult

02-6482264www.iclimb.co.ilאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

experienceexperience
welcome to the

kirjerusalem@gmail.com

בואו לחוויה

בלתי נשכחת!



תרסיס סנו מקסימה למייבש, לריסוס ישירות על אריגים בתוך מייבש הכביסה, בארון או 
על חבל הכביסה. לכביסה רכה ומפנקת עם בישום עצמתי במגוון ניחוחות אהובים של 

מרככי כביסה: בלו בלוסם, אולטרה פרש, מאסק, לבנדר, סנסיטיב ובייבי.

לריח שנשאר ונשאר
סנו מקסימה למייבש

יפי,ירושלים

"אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שהכביסה 
תמיד מריחה נפלא. אחרי שאני מוציאה 

את הכביסה מהמכונה אני מרססת עליה 
'סנו מקסימה'. כך היא יוצאת ריחנית ביותר 
ואני מקבלת מלא מחמאות מכל השכנים".



1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION
 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

.514256437 2009 בע"מ ח.פ  30 ימים מיום התקשורת בין הצדדים, בכפוף לתנאי ההטבה. אינטרנט רימון  *בכפוף לתנאי השימוש, מימוש ההטבה תתאפשר בתוך 

עכשיו ברימון:
ספק אינטרנט חדש לבית בו אתם

בוחרים על אלו מכשירים להגן ומתי.
אם לא תהיו מרוצים, כספכם יוחזר!

אם לא מרוצים
לא משלמים!

הבא בדור
30

יום

החזר כספי

ח ט ב ו מ



ביטוח לאומי קבע:

מצטרפים נטו ב-3 שנים
נטו=מצטרפים פחות עוזבים

*4535 גם בירושלים, יש קופות חולים  ויש מכבי
maccabi4u.co.il המידע מוגש כשירות לחברי מכבי

הירושלמים
ממשיכים לעבור

למכבי!
3 שנים ברציפות 
למכבי!

כללית

-11,737

+663

-2,168
מאוחדת

+13,242

לאומית

מכבי



וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה



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-
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מאת: עוזי ברק

כבד  באבל  התעטפה  החרדית  היהדות 
הנשמה  יציאת  בעת  כאשר  שב"ק,  במוצאי 
של  נשמתו  בסערה  השמימה  עלתה  היתירה 
אחריו  שהותיר  זצ"ל,  מזוטשקא  האדמו"ר 
קהל נסער ומיוסר ולבבות קרועים ומורתחים 

אבלים והמומים.
בשנים  סבל ממחלה קשה  זצ"ל  האדמו"ר 
מוחי  אירוע  קיבל  שבעקבותיה  האחרונות 
כך  ואחר  בצפת  זיו  בביה"ח  תחילה  ואושפז 
השומר  בתל  שיבא  החולים  לבית  הועבר 
ומעיני הישועה, בליל שבת החלה התדרדרות 
השיב  ובמוצ"ש  לקרוס  החלו  גופו  ומערכות 
את נשמתו הטהורה ליוצרה כשבני משפחתו 

ותלמידיו ממאנים להיפרד ממנו.
בג' סיון תש"ה עם סיום המלחמה הארורה 
שברומניה,  דורהוי  בעיר  האדמו"ר  נולד 
הנחל  בעל  הגדול האדמו"ר  אביו  בביתו של 
תחת  חונך  מילדותו  זיע"א.  מזוטשקא  יצחק 
ידו הרחומה של אביו הק' ובצילו של האילן 

מנדבורנא  איתמר  רבי  האדמו"ר  הגדול 
זי"ע, אשר כבר הראה פלאות בחינוך 

דור  לגדל  הצליח  כאשר  הילדים 
ואנשי  צדיקים  מבורך  ישרים 
מעשה בתוככי העיר טשערנאוויץ 
הארורה  ההשכלה  רוח  אשר 
עשתה שמות בתוכה, והוא גידלם 
בדרך  ויר"ש  לתורה  וחינכם 
בעמלו  ברכה  וראו  סבא  ישראל 

– אלו הבנים, במשך בחרותו עלה 
והיראה  התורה  במעלות  ונתעלה 

מרדכי  הרה"ק  האדמו"ר  אשר  עד 
מזוועהיל זי"ע, גמר בליבו לקחתו לחתן.

על שלשה דברים העולם עומד, על התורה, 
בהקימו  בארה"ב  תורה  של  עולה  האדמו"ר 
רשת תלמודי התורה יגדיל תורה תחת הנהגתו 
וראה  זי"ע  ישראל מגור  של האדמו"ר הבית 
עדרים  עדרים  להעמיד  וזכה  בעמלו  ברכה 
האדמו"ר  העבודה,  על  ושלמים.  יראים  של 
נודע בתפילותיו הזכות, אשר את כל כוחותיו 

היא  זו  שבלב  בעבודה  השקיע 
אביו  לפני  בהשתפכו  תפילה 
ובתפילותיו  שבשמים, 
לאביהם  הלבבות  עורר 
גמילות  על  שבשמים. 
זצ"ל  האדמו"ר  חסדים, 
מופלגה.  חסד  במידת  נודע 
במתן  בתמיכה  בממון  אם 
בסתר כשבכל זה היה משכיל 
אל דל בחכמה נפלאה, כמו"כ 
היה אומן נפלא ביודעו לתת לכל 
ולהעריף  טובה  מילה  ואחד  אחד 

טללי נוחם ללבבות נשברות.
חתנו  מבורך:  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
אב"ד  גראס  זאב  ישעיה  יעקב  ר'  הגה"צ 
חתנו  ישעיה,  אשר  רבי  בנו  ביתר,  האלמין 
הגה"צ ר' אלימלך בידרמן, רבי גדליה משה, 
רבי  אלעד,  מטעמשוואר  האדמו"ר  חתנו 
קאליש,  מנחם  ר'  חתנו  מרדכי,  רבי  שלמה, 
נכדים ונינים ההולכים בדרכיו והמוני חסידים 

ותלמידים המבכים מרה את סילוקו.
על פי צוואתו ביקש שלא יתקיימו הספדים, 
במסע  התעוררות  דברי  דיברו  וחתניו  בניו 
ההלוויה שיצא מבית מדרשו ברחוב באר מים 
חיים בבני ברק בהשתתפות קהל רב מתושבי 
טוב  כי  שברחוב  מדרשו  לבית  ומשם  העיר 
בהר  העלמין  בבית  נטמן  והוא  בירושלים 

הזיתים. ת.נ.צ.ב.ה.

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

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

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

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

 בן 20 התחשמל ונפצע קשה  
דרכים  תאונת  אירעה  הבוקר  בשעות  שישי  ביום 
התהפכה  דוד  בן  ברחוב  ברק.  בני  מהעיר  ביציאה 
משאית שככל הנראה נהגה איבד את השליטה עליה 
למקום  הוזעקו  התאונה  בעקבות  ברורה.  לא  מסיבה 
רפואי  טיפול  והעניקו  ומד"א  הצלה  איחוד  מתנדבי 
לא  ואף  מאוד  קל  באורח  רק  שנפגע  המשאית  לנהג 

נזקק לפינוי לבית החולים.

 קביעת מזוזה ב'חזקו'
קבע  מצאנז  האדמו"ר 
'חזקו'  בארגון  מזוזה 
השבוע  ברק.  בבני 
האדמו"ר  הגיע  ג'  ביום 
לקביעת  חזקו  למשרדי 
קיבל  האדמו"ר  מזוזה, 
פעילות  על  סקירה 
על  ובמיוחד  הארגון 
הגדולה  ההצלחה 

בהגרלה על הדופלקס.

 מאות בסרט על מרן הגר"ע זצוק"ל
ת  ו ל י ע פ ב
בני  "איגוד 
ת  ו ב י ש י ה
 " י ד ר פ ס ה
בראשות  ב"ב 
רבי  הגאב"ד 
בן  שלמה 

שמעון, מאות בחורים  השתתפו הערב בהקרנת הסרט 
רבינו  מרן  של  התורניים  חייו  על  הרועים"  "אביר 
עובדיה יוסף זצ"ל. בבית הכנסת ישועה ליהודה. קודם 
והתעוררות  חיזוק  דברי  ורבנן  מרנן  נשאו  ההקרנה 
הישיבה  ראש  רבינו  ע"י  הוכרז  זה  ובערב  לבחורים 
בידו  ותלמודו  מבצע  על  שמעון  בן  מסעוד  חכם 
וחלוקת מלגות לבחורים שע"י האיגוד. בהקרנת הסרט 
השתתפו אישי ציבור, סגן ראש העיר ויו"ר סיעת ש"ס 
ויו"ר האיגוד גדליהו בן  אליהו דדון, סגן ראש העיר 

שמעון, וחבר הנהלת העיר ישראל בן ששון.

 שירת הבקשות ב'נאות יוסף'
וחבר  ברק  בני  עיריית  של  התרבות  מחלקת  ביוזמת 
פרשת  השבת  התקיימה  זכריהו  יעקב  הרב  המועצה 
לתושבי  במינה  מיוחדת  הבקשות"  "שירת  משפטים 
ישועה  המרכזי  הכנסת  בבית  יוסף'  'נאות  שכונת 

ה  ד ו ה י ל
ת  ו ש א ר ב
ג  " ה ר ה

יהושוע לוי.
למעלה מ-200 
איש מלאו את 
בית  ספסלי 

הכנסת, קהל רב ומגוון היה מרותק לשירה שיצאה מפי 
החזנים  זקן  הכהן,  יצחק  חכם  כשבראשם  הפייטנים 
בדורנו שבעבר שימש כחזן ראשי בבית הכנסת אוהל 
מועד אצל מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל שהיה רבה 
החזנים  בקולם  הנעימו  כן  כמו  ת"א.  של  הראשי 

והפייטנים אלעד כהן, יוסף נשיא ומשה דמגיאן.
ישיבה  ובני  אברכים  מאות  התקבצו  שבת  במוצאי 
חברת  ע"י  מרוקו'  יהדות  במסורת  הבקשות  ל'שירת 
דוד  הרב  של  בראשותו  השחר'  'מאיר  הבקשות 
נערכו  חיים". הבקשות  "נתיבות  בביה"כ  עזרן,  ברוך 
במלאות 9 שנים לפטירתו של מייסד מוסדות "נתיבות 
זצ"ל,  עזרן  יוסף  רבי  הגאון  הרבים  ומזכה  חיים" 
בהשתתפות ראש המוסדות הגאון הרב רפאל אלקריף, 
הגאון הרב משה דרעי ראש כולל "מאיר אורה" ובנו 

של המנוח רב קהילה בראשון לציון הרב נחמן עזרן.
את הערב הנעימו הפייטנים המפורסמים: הרב יוסף בן 
חמו, הרב מרדכי עזרן, רבי דוד ויצמן, הרב דוד ברוך 
עזרן, רבי מאור בוזגלו, הרב יוסף ישראל, הרב יצחק 
יוחאי אבן חיים, הרב משה מויאל  אלחנן עזרן, הרב 

והרב יונתן בן שבת.

במוצ"ש הלך לעולמו האדמו"ר מזוטשקא - הרה"צ רבי נתן דוד רוזנבוים זצ"ל, לאחר מחלה קשה, כשהוא בן 
74 בפטירתו

האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל

מסע ההלוויה מבני ברק. צילום בעריש פילמר

מאת: עוזי ברק

השבוע התקיים המעמד האדיר – הילולת 
במלאות  זצ"ל  פרץ  ניסים  רבי  המקובל 
שנה  ה-40  ושמחת  להסתלקותו.  שנים   7
להקמת מוסדות 'בית אל', בהשתתפות מאות 
מתלמידיו ומוקירי זכרו ובמעמד בניו הרבנים.
ראש  פרץ  שלום  הרב  השתתפו:  בהילולא 
משה  הרב  ובעולם,  בארץ  א-ל  בית  מוסדות 
אברהם  הרב  הישיבות,  חניכי  רב  פרץ  חיים 
הרב  הקדושה,  הקהילה  רב  פרץ  ישראל 
צבי  משה  רבי  הגאון  טבריה  של  הראשי 
אברהם  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  בוחבוט, 
אריה  ש"ס  יו"ר  הכבוד  ואורח  רובינשטיין, 

דרעי – שר הפנים הפריפריה והגליל.
בקרית  אבניו  באולמי  התקיים  האירוע 
עמוסים  פאר  שולחנות  לצד  התעופה  שדה 
מיוחדת  אומנותית  תכנית  טוב, בשילוב  בכל 

נגנים,  מוזיקה,  אנשי   40 בליווי  במות   2 על 
דיקמן,  יואלי  המאסטרו  של  בניצוחו  זמרים, 
ושירה מיוחדת של הפייטן משה דואק. וחזני 
יצחק  והרב  אהרוני  אהרון  הרב  הקהילה 

אבוהב.
40 נרות ע"י תורמי  במהלך הערב הודלקו 
וחשובי הקהילה לזכר הרב במעמד קבלת עול 
הקדוש  הקהל  כל  ע"י  מרגש  שמים  מלכות 

שנעמד על רגליו בהתרגשות.
כמו כן נשאו דברי תורה הרבנים הקדושים, 
ונעשתה  לתורמים  ערך  יקרות  מתנות  חולקו 
והכוללים.  המוסדות  לחיזוק  שנתית  התרמה 
שעות  במשך  לכיסאות  מרותק  ישב  הקהל 
ארוכות והיה שותף לערב מלא וגדוש כמיטב 

המסורת של מוסדות בית א-ל בני ברק.
היהלום שבכתר היה, הגרלה מרגשת מבין 
להחזיקו  כדי  ויותר  ילד  לאמץ  שזכו  אלה 
בתלמוד תורה של המוסדות 'תורת ישעיהו', 

על אבנטו המיוחד של הרב זצ"ל, שאותו היה 
בתפילות,   – שלו  הקודש  עבודת  בכל  חוגר 
בתורה  בתפילה  חייו  כל  במשך  בתיקונים 

ובקדושה.
למחרת עלו לציון הקדוש של הרב בחלקת 
ברק,  בני  ויז'ניץ  העלמין  שבבית  א-ל  בית 
בתפילה בתחנונים. הכיתות 
הגבוהות בת"ת עלו אף הם, 
אברכי הכולל מתפללי בית 
והמעמד   – ועוד  המדרש 
בתפילה  ומרגש  עצום  היה 

ושופרות.

דינר ענק ויוקרתי התקיים באולמי אבניו בקרית שדה התעופה בהילולת ראש המוסדות המקובל רבי ניסים פרץ 
זצוק"ל • במהלך הערב נערך לתורמים הגרלה על אבנטו המיוחד של הרב זצ"ל, אותו היה חוגר בעבודת הקודש

דינר מיוחד: 40 שנה למוסדות בית אל

עלייה לקבר הגר"נ פרץ זצוק"ל

האירוע. צילום: עזרא טרבלסי

האדמו"ר זצ"ל

צילום: משה גולדשטיין





א' אדר א' תשע"ט 10106/2/19 בני ברק

נציגי עיריית בני ברק הגיבו לשופט חנן מלצר: "מדובר בעתירה שכל מטרתה 
לעורר פרובוקציה, העמקת השסע בחברה הישראלית והוצאת שם רע לציבור 

ההולך בדרך המסורת מאז ומעולם"

נער נפגע קשות בגפיו כתוצאה מנפץ שהתפוצץ • פונה במצב בינוני לטיפול 
נמרץ בבית החולים 'שיבא' • באיחוד הצלה מזהירים מ"שימוש בנפצים הגורם 

לאסונות ופגיעות קשות"

מפלגת מרצ נגד 
עיריית ב"ב

סכנות פורים: 
נער נפצע קשה

מאת: עוזי ברק

לשופט  מר"צ  מפלגת  של  ה'דחופה'  פנייתה 
העליון  ביהמ"ש  לנשיאת  משנה  מלצר,  חנן 
ה-21,  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת  ויו"ר 
לאשר פרסומים של המפלגה על שלטי חוצות 
בבקשה  שמדובר  למרות  ברק,  בני  בעיר 
מוכיחה  כחודשיים,  בעוד  השילוט  להצבת 
ושאף  ומיותרת,  מוקדמת  בעתירה  שמדובר 
קבלת  בטרם  עוד  הבחירות  לועדת  הוגשה 
תשובת העירייה לפונה - כך הבהירה העירייה 
בתגובה לעתירה, כפי שהוגשה מטעמה לועדת 
הבחירות המרכזית של הכנסת ע"י עו"ד יהודה 
מיכל  ועו"ד  העירייה  של  היועה"מ  ליבוביץ, 

רוזנבוים מתל-אביב.
המשיבה,  מדגישה  העירייה,  תגובת  בפתח 
שבהתאם לחוק-העזר לבני ברק בנושא שילוט 
כי בטרם תינתן תשובת העירייה  נכתב  חוצות 
ברגשות  לפגוע  שעלול  מסוים  פרסום  לגבי 
בבקשה  העירייה  תדון  בתקנתו,  או  הציבור 
בראשותו  עירונית,  ועדה  באמצעות  לפרסום 
הנהלת  חבר  לנגסאם,  מאיר  חיים  הרב  של 
העירייה, ובהשתתפות הרב מאיר סלומון והרב 
העירייה,  הנהלת  חברי  זכריהו,  אברהם  יעקב 
ודוברה,  העירייה  מזכיר  יוע"מ,  והכוללת 
אך  הפרסום  מחלקת  ומנהלת  העיר  מהנדס 
פניית מפלגת מר"צ לועדת הבחירות המרכזית 
הייתה עוד בטרם התקיים כל דיון בועדה. בד 
הוגשה, כאשר הבקשה  בבד, עתירת המפלגה 
ה'תשע"ט  בשבט  ט"ז  ביום  הייתה  לשילוט 
)22.1.19( בשעות הערב, וכבר למחרת בשעות 
הנושא  פרסום  תוך  העתירה,  הוגשה  הבוקר 
הפנייה  שמטרת  מוכח  ומכך  בכלי-תקשורת, 

של המפלגה הייתה צבירת הון פוליטי.

העירייה  אין  כי  הובהר,  העירייה  נציגי  בדברי 
מפלה את ציבור הנשים, כשאגב, מספר הנשים 
הוא  בעירייה  והמחלקות  האגפים  מנהלות 
שבעירייה  מתברר  ומכך  בארץ,  מהגבוהים 
ולעומת  ולא מפלים,  ענייניים  ישנים שיקולים 
ערך  לשמירת  פועלת  העירייה  כאשר  זאת, 
לציבור  ומרכזי  יסודי  ערך  שהינו  הצניעות, 
זאת,  עושה  היא  והמצוות,  התורה  שומרי 

כמובן, כערך נעלה ולא כפגיעה במישהי. 
בנוסף לכך, חלק מההצעות לפרסומים שצורפו 
של  באג'נדה  עסקו  מר"צ  מפלגת  לעתירת 
פתיחת עסקים בשבת, הפעלת תחבורה ציבורית 
ועידוד חילול שבת, שהינה סוגיה קשה ביותר 
"הדתה"  במושג  השימוש  גם  החרדי.  בציבור 
בפרסום אינו אלא ניסיונות להכפיש את מגזר 
שומרי התורה והמצוות ולטעון על כפיה דתית 

ולהביא בכך להסתה מעוותת נגד ציבור זה.
הדגישו  לעתירה,  העירייה  תגובת  בסיכום 
מטרתה  שכל  בעתירה  מדובר  כי  נציגיה, 
בחברה  השסע  העמקת  פרובוקציה,  לעורר 
ההולך  לציבור  רע"  "שם  והוצאת  הישראלית 
בדרך המסורת מאז ומעולם. בתגובת העירייה 
של  שווא  מצג  בהצגת  מדובר  כי  עוד,  נכתב 
של  ההליכים  כאשר  העירייה,  מצד  אפליה 
הגשת עתירה בהולה היו 12 שעות בלבד לאחר 
לפני  ועוד  לשילוט,  לעירייה  הבקשה  הגשת 
הפרסום  לבקשת  העירייה  התייחסות  קבלת 
של המפלגה, ובנוסף לכך, העותרת לא טרחה 
המרכזית  הבחירות  ועדת  יו"ר  את  לעדכן 
בעוד  שילוט  לפרסום  בקשה  על  שמדובר 
הבחירות,  יום  לפני  אחדים  ימים  כחודשיים, 
בהולה  הכרעה  נדרשת  כאילו  מצג  יצרו  ובכך 

בעתירה.

מאת: עוזי ברק

נער נפגע בגפיו כתוצאה מנפץ שהתפוצץ תוך 
ראדזימין  ברחוב  ציבורית  בגינה  משחק  כדי 
'איחוד  של  מתנדבים  חובשים  ברק.  בבני 
הצלה' סניף בני ברק ומד"א העניקו לו טיפול 

רפואי ראשוני.
השבוע  אירע  המקרה 
סמוך  ראשון  ביום 
 ,22:30 לשעה 
חובש  הופמן  מוטי 
סיפר:  הצלה'  'איחוד 
לזירה  "כשהגעתי 
כבן  בנער  נתקלתי 
קשה  פגיעה  עם   13
לדברי  הנער  בגפיו. 
מנפץ  נפגע  חבריו 
לאחר  שהתפוצץ, 
מכן הוא פונה בניידת 
להמשך  נמרץ  טיפול 
בבית  טיפול  קבלת 

החולים 'שיבא' בתל השומר כשמצבו בינוני".
באגף דוברות והסברה של 'איחוד הצלה' שבים 
מילדים  למנוע  ולמבוגרים  להורים  וקוראים 
ונערים משחק בנפצים וכדו' מה שגורם למרבה 
שנה  מידי  קשות  ולפגיעות  לאסונות  הצער 
בכללי  ונקיטה  זהירות  הפורים.  חג  בתקופת 

הבטיחות והזירות ימנעו אסונות ופציעות.

זירת האסון

לפרטים נוספים: 072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 תואר ראשון LL.B במשפטים

 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן, 
    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר.

 בוגר תואר ראשון במשפטים בהצטיינות
 נשוי ואב לארבעה ילדים

 התמחות במשפטים 
   בפרקליטות מחוז מרכז-פלילי

 כיום-שותף במשרד עו"ד ששון-ציק 

עו"ד רפאל ציק

נרשמתי ללימודי משפטים לאחר מספר שנות 
לימוד בכולל. כמו אבי ז"ל שהיה עו"ד ועשה 

תורתו קבע ומלאכתו עראי, גם אני קובע עיתים 
לתורה בכולל 'אחוות תורה'.

אווירת הלימודים החמימה בקמפוס החרדי נתנה 
לי אפשרות ללמוד באווירה חרדית וברמה גבוהה.

אני ממליץ לכל מי שרוצה להצליח, להתחיל 
לעבוד בתחום אותו הוא לומד כבר בתקופת 

הלימודים.

27.2.19
כ"ב באדר א' תשע"ט

המכינות 
מתחילות!

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור של הצלחה.
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גז  התאחדות  יחד עם החברה שהוא מנהל בעבירות בטיחות, הוא חבר בוועדת התקינה של ציוד מערכות  יורם טמיר, מנכ"ל חברת מרכז הגז, שהורשע 
התעשיינים: טיוטת תקנות שהופצה על-ידי משרד האנרגיה אינה כוללת קביעת סטנדרט שיבטיח את ביטחון צרכני הגז • הרישיון נשלל - והוחזר

מי שומר על הצרכנים?
מנכ"ל חברת הגז המורשע חבר בוועדת התקינה

אלי פרוינד

טיוטת התקנות הנוגעות לרישוי ספקי גז, שהציע 
גז  ספק  רישיון  לקבל  מאפשרת  האנרגיה,  משרד 

מבלי להעסיק מנהל, טכנאי או מפקח בטיחות. 
כאלו  מעסיקים  בהם  מקרים  ישנם  כי  מתברר 
שמבקר  למרות  בגז.  בטיחות  בעבירות  שהורשעו 
בשנת  כבר  אלו  ליקויים  על  הצביע  כבר  המדינה 

.2013
בהתאחדות התעשיינים כתבו למשרד האנרגיה: 
את  שיבטיח  נאות  סטנדרט  יקבעו  שהן  "במקום 
ויבטיחו  הבטיחות בענף, שהרי עסקינן בחיי אדם, 
זמינות ושירותיות מיטבית לצרכנים. מצב הדברים 
חמור עד כדי-כך, שספק הגז הופך לספק וירטואלי, 
קבלני  של  שירותיהם  על  ככולו  רובו  נסמך  אשר 
לצורך  )לדוגמה,  השירות  שדרת  אורך  לכל  משנה 
גפ"מ(.  של  הובלה  או  מילוי  אחסון,  טכני,  שירות 
להוביל  להכשיר,  לפקח,  היכולת  הזה,  באופן 
גם  כמו  הגז,  צרכני  של  ביטחונם  את  ולהבטיח 
להבטיח שירות זמין ואיכותי - הן בשגרה והן בחרום 
- אפסית. התקנת התקנות בנוסחן זה תאפשר לגופים 
לא מקצועיים ולא מוסמכים לעסוק בעבודות גפ"מ, 

למרות הסיכונים המשמעותיים הטמונים בהן".
לטענתם מדובר בחוסר אחריות, פורץ את השוק 
בתחום:  לעסוק  שחור  הון  לבעלי  גם  ומאפשר 
"האבסורד מגיע לשיאו כך שבהשקעה של פחות מ 
- 500,000 שקל יכול כל דיכפין לקבל רישיון ספק 

גז, מבלי שהוא מעסיק במישרין )וממילא לא ברור 
טכנאי  מנהל,   - אחד  עובד  התקנות(  בנוסח  הדבר 
או מפקח בטיחות. גם בעניין זה, חוטאות התקנות 
הגפ"מ  בטיחות  על  המדינה  מבקר  דוח  להמלצות 

מחודש אוקטובר 2013".
פרל.  אבי  שבבעלות  הגז  מרכז  חברת  לדוגמא: 
יורם  שלה,  והמנכ"ל  החברה  הורשעו   2011 בשנת 
טמיר, בשלוש עבירות של החזקת מיכלי גז של ספק 
אחר, ובמילוי ומכירה של גז באותם מיכלים. במקרה 
אחר הואשמו אנשי החברה בהחזקת מאות מכלי גז 
נסתר בתוך  של חברה אחרת בניגוד לחוק, במאגר 
המשפט  בית  בביזיון  הואשמו  ואף  חקלאי,  שטח 
כאשר הפרו פסק דין שהורה להם שלא לעשות זאת.

בוועדה  כחבר  כיום  מכהן  טמיר  הנ"ל,  למרות 
השימוש  תקני  את  הקובעת  התקנים  במכון  טכנית 

הבטיחותיים בציוד למערכות גז. 
חברת  של  הגז  אספקת  רישיון  חודש  לא  בעבר 
הפרה  "לנוכח  הבטיחות:  עבירות  בשל  הגז  מרכז 
הנוגעים  חוקים  הוראות  של  מהותיים  בעניינים 
לבטיחות בתחום הגפ"מ תוך חשיפת הציבור לסכנה 
התנהלות  כי  למסקנה  הגעתי  ומיידית  מוחשית 
חברתכם אינה עומדת בדרישות הבטיחות הבסיסיות 
עיסוק  מפני  הציבור  שלום  על  להגן  מטרתן  אשר 
ולפיכך החלטתי  זהיר בחומר מסוכן כגפ"מ.  בלתי 

שלא לחדש את רישיון ספק הגז של חברתכם".
הגז  ספק  רישיון  מחדש  הונפק   2016 יולי  בסוף 
של חברת מרכז הגז והוא בתוקף עד 31 ביולי 2019.

)מ(מרכז הגז
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רבני בני ברק פונים לתושבי העיר במכתב אזהרה חמור: חובה גדולה רובצת 
על אלו שחוצים כביש באור אדום, גם כשאין רכב מתקרב אפילו מרחוק

"די למתחכמים": 
רבני העיר במכתב אזהרה

ערב העצמה לגננות 
ותומכות הוראה

עוזי ברק

העיר  לתושבי  פונים  ברק  בני  העיר  רבני 
במכתב אזהרה חמור: חובה גדולה רובצת על 
אלו שחוצים כביש באור אדום גם כשאין רכב 

מתקרב אפילו מרחוק.
רבי חיים מאיר  במכתב החריף שכתבו הגאון 
והגאון  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  וואזנר, 
"עקב  הלשון:  בזה  נכתב  בעדני  שמעון  רבי 
במספר  לאחרונה  שאירעו  דרכים  תאונות 
מקומות ברחבי העיר, הותקנו רמזורים למנוע 
בזה,  עשו  גדולה  ותקנה  רח"ל,  נפשות  סכנת 
הכביש  את  העוברים  מתחכמים,  שישנם  אלא 
באור ירוק, וזקנים או קטנים שעומדים לצידם 
שהרמזור  בחשבם  הכביש,  את  כן  גם  חוצים 
ירוק, ומסכנים את חייהם וחיי אחרים רחמנא 
ליצלן, והקטנים למדים מהגדולים לחצות את 

הכביש ברמזור אדום".
"וכיון שהוזהרנו בתורה הקדושה על 'ונשמרתם 
ואחד  אחד  כל  על  חובה  לנפשותיכם',  מאד 
לחכות בסבלנות, ולחצות את הכביש רק באור 
ירוק, ולדעת שאחריות גדולה רובצת עליו, בזה 

שמהווה סמל ודוגמא לצעירי הצאן.

ולהורים, לעורר  כן אנו פונים למחנכים  "כמו 
על הסכנה העצומה שיש בחציית כביש באור 

אדום". נכתב בשם הרבנים.

עוזי ברק

ערב הוקרה והעצמה למאות הגננות ותומכות 
התקיים  ברק  בני  עיריית  של  ההוראה 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  בהשתתפות 
העיר, סגני רה"ע; ראשי אגף החינוך, נציגי ועד 
העובדים ואישי ציבור רבים, כביטוי להערכה 
והמסורה  המעולה  עבודתן  על  הגדולה 

לשתילים הרכים בגנים העירוניים.
חינוכית  תכנית  גם  שכלל  ההוקרה,  בערב 
יוסף  הרב  של  ביזמתו  ואיכותית,  ייחודית 
החינוך,  באגף  גני-ילדים  מחלקת  מנהל  סטל, 
סגני רה"ע הרב מנחם שפירא; הרב  השתתפו 
החינוך  אגף  כראש  גם  המכהן  דדון,  אליהו 
זכריהו,  יעקב  הרב  שמעון;  בן  גדליהו  והרב 
חבר הנהלת העירייה; הרב יהונתן ספרא, מנהל 
דדון,  אליהו  והרב  קשש  שמעון  הרב  האגף; 
סגני מנהלי האגף; הרב יוסף סטל, מנהל מח' 
גני-ילדים ומר שלמה גורי, יו"ר ועד העובדים.

על  בהרחבה  בדבריהם  עמדו  בערב  המברכים 
הילדים  בגני  הצוותים  עבודת  של  חשיבותה 
משעות  החל  סופית,  אין  במסירות  הפועלים 
אחה"צ  לשעות  ועד  המוקדמות  הבוקר 
המאוחרות, תוך השקעה בכל ילדה את המירב 

והמיטב.
דוד  הרב  דבריו של  רב  נשמעו בקשב  כן  כמו 
"ערכים",  בארגון  המרצים  מבכירי  ברוורמן, 

שעושות  הקודש  עבודת  על  בדבריו  שעמד 
לנטוע  הצורך  ועל  ההוראה  ותומכות  הגננות 
בכל ילד את האמונה ביכולותיו, כדי להעצים 
אותו, ובכך להעלות את רמת לימודיו וידיעותיו 

ואת איכות התנהגותו היומיומית.
גב' מרגלית כהן, מפקחת גני-הילדים הדגישה 
לשתילים  לב  לשימת  הצורך  את  בהרצאתה 
שאינם הולכים בתלם וליישר את דרכם מתוך 
תכנית  נערכה  הערב  בהמשך  כנה.  אהבה 
על  רב-ערך  חינוכי  מסר  שכללה  אמנותית, 
ניסיונות החיים ולראות בהם, בעיניים נכוחות, 
ומכל  את הדרך לעשיית רצון הקב"ה באהבה 

הלב.
החינוכיים  לצוותים  הוצג  הערב,  במהלך 
עם  בחינוך,  מצויינות  פרס  של  חדשני  מיזם 
שיובילו  גנים  שישה  לבחירת  המדדים  כל 
בהשקעתם בחינוך ערכי לילדות. בסוף השנה 
יוענקו תעודות הוקרה ופרסים כספיים לצוותים 
הזוכים. את המיזם מוביל צוות בכיר של אגף 
החינוך העירוני, בליווי מקצועי של מר אופיר 

בקר, יועץ ארגוני.
אנשי  כל  הודו  החינוכי-חווייתי,  הערב  בסיום 
הצוות להרב יוסף סטל על היזמה החשובה ועל 
תוצאותיה הברוכות למתן תחושות של העצמה 
האתגרים  עם  להתמודדות  ויותר  יותר  גדולה 

החינוכיים.

שולחן הנשיאות

המכתב

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

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה 
נמל תל אביב

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | 

לברק | בורי | בס

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

קופון למביא מודעה זו

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

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!

מזמין אתכם להנות 
ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 
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לפריטים המשתתפים במבצע

ועוד מגוון פריטים במחירי מבצע 
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שונה מעמד השכונה – והארנונה הופחתה

בשורה לחשוכי ילדים – 
הנחה בארנונה

חיסכון בתשלום דמי הארנונה של מאות שקלים בשנה לתושבי השכונה החדשה בפאתי עזרא - חזו"א בעיר

בכינוס  בן שמעון  גדליהו  סגן ראה"ע   
של 'מכון דורות': חשוכי ילדים יקבלו 

הנחות בארנונה
מאת: עוזי ברק

ראש  סגן  השתתף  דורות',  'מכון  רבני  של  בכינוס 
עיריית בני ברק וראש ועדת חריגים להנחות בארנונה, 
הרב גדליהו בן שמעון, ובדבריו הביא בשורה לציבור 
כשהכריז על מתן זכאות להנחה מקסימאלית בתשלומי 
הארנונה לזוגות חשוכי ילדים, באמצעות הגשת בקשה 
ההכנסות.  לגובה  קשר  ללא  וזאת  חריגים,  לוועדת 
"זה המעט  "נפעל להקל מעליהם ככל שניתן", אמר, 

שבמעט ממה שאנו יכולים לעשות מצדנו".
מכון 'דורות' הוקם על מנת לתת מענה לציבור לאור 
ישראל רבנו עובדיה  ופסקיו של מרן מאור  הוראותיו 
יוסף זצוק"ל. מטבע הדברים, כל ההכרעות מונחות על 
שולחנו של הגאון הגדול הרב אהרן בוטבול, ראש בית 

ההוראה ״יביע אומר״ וחתנו של מרן זצ״ל.
לאור ריבוי הפניות למכון, על מנת להקל את העומס 
רבנים  הכשרת  בהליך  לפתוח  המכון  ראשי  החליטו 
לצוות  להצטרף  יוכלו  שאלו  מנת  על  נוספים  יועצים 
שנערך  בערב  הרבות.  לפניות  מענה  ולתת  הרבנים 
הרבנים,  להכשרת  הכינוסים  סדרת  החלה  השבוע, 
למותר לציין שכל הרבנים היועצים הינם מורי הוראה 
מוסמכים ומנוסים, על מנת שיוכלו לתת מענה מקצועי 

הן בהלכה והן בענייני רפואה.
המכון  ראש  ודעת  טעם  בטוב  העביר  ההרצאה  את 
למשתתפי  והעניק  בנושא  שהרחיב  כהן,  איתי  הרב 

הכנס כלים וידע מקיף בתחומים אלו.
רבו  אשכנזי,  ירון  הרב  הגאון  היו  המשתתפים  בין 
של קו ההלכה הספרדי וקו ההלכה בארגון 'הידברות', 
וכן הרה"ג ראובן זכאים, מרצה בכיר בארגון, הרה"ע 
רבנים  ועוד  מרן,  של  נכדו  בוטבול,  יוסף  עובדיה 
ומו"צים חשובים. משתתפי הכנס יצאו חדורי תחושת 

שליחות עמוקה להמשך הדרך.

בנייני השכונה

מאת: עוזי ברק

מחולקים  ברק  בני  בעיר  הארנונה  סיווגי 
א'  אזורים  לפי  העיר  את  המחלקת  מפה  פי  על 

מאשר  יותר  יקר  א'  באזור  החישוב  כאשר  וב', 
של  בהפרש  אמנם  מדובר  ב',  באזור  החישוב 
כללי  בחישוב  אך  למ"ר  בודדים  שקלים  כמה 

ישנו הפרש של מאות שקלים לשנה.

עזרא-חזון  רחובות  בפאתי  השוכנת  השכונה 
איש בעיר, מאחר ומדובר בשכונה חדשה יחסית 
בלבד  שנים  כשלוש  מלפני  החל  שאכלוסה 
מעמדה  ופיתוח,  בנייה  בשלבי  נמצאת  ועדיין 

ברור,  לא  היה  העירונית  החלוקה  למפת  ביחס 
תושבי  כלל  בחיוב  טעות  חלה  מכך  וכתוצאה 
סיווג  כפי  שחויבו  הארנונה  בתשלום  השכונה 

של אזור מגורים א'.
העיר  מועצת  חבר  של  מפעילותו  כתוצאה 
הרב יהודה גוטסמן ישונה סיווג הארנונה באזור, 
והתושבים יחויבו בפועל כפי אזור מגורים ב' - 
דבר שיחסוך כאמור מאות שקלים לשנה למאות 

תושבי השכונה.
לשנת  בשכונה  הארנונה  גביית  כאמור, 

הכספים 2019 תחושב לפי אזור מגורים ב'.

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

תשלומים
36

מבחר מזגנים

2 כ"ס1.4 כ"ס1 כ"ס

₪990₪1290₪2090 רק -רק -רק -

ל-36 חודשים
27₪

רק-

ל-36 חודשים
35₪

רק-

ל-36 חודשים
58₪

רק-

מייבש כביסה

מחיר 
מעולה

1

שירות 
ואמינות

2

אחריות 
כפולה

3

התאמה 
אישית

4

מכונת כביסה 
8 ק"ג

₪890 רק -

ל-36 חודשים
24₪

רק-

מבחר מכונות 
כביסה בוש

תנור בנוי
דיגיטלי - בוש

מדיח כלים רחב

במחירים 
הכי זולים!

15.2.19 למימוש עד לתאריך
גזרו וממשו

שיא הקופון < 1

419

מגהץ 
קיטור 
טפאל
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 2

בלבד349 ₪

שיא הקופון < 3

599

כיריים 
זכוכית 
איכותי
במחיר
חסר

בלבדתקדים! ₪

שיא הקופון < 4

790
1390

כיריים קרמיות

בלבד

בלבד

₪

₪

ל-36 חודשים
22₪

רק-

ל-36 חודשים
30₪

רק-

₪790₪1390

₪1190

רק-רק-₪1090

רק-

רק-

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

עם צינורללא צינור

במחירים 
הכי זולים!

המשתלם ביותר!
ונהנים מהמחיר

רק -₪1490

450 ליטר

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
41₪

רק-

מקרר 

*ט.ל.ח. *אין כפל מבצעים

כיריים 
נירוסטה 
איכותיות

במחיר
חסר

תקדים!

ל-36 חודשים
33₪

רק-

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מסתובבים, משווים, בודקים

בסוף מגיעים ל'שיא החשמל והמיזוג'

כיריים אינדוקציה



רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים

רישום מוקדם יותר
למענכם, ההורים

יותר יותר, מענה גדול  מעונות רבים 

www.molsa.gov.il לפרטים ולהרשמה 

השנה  גם  ולכן  ההורים,  לכם  קשובים  והרווחה  העבודה  במשרד  אנו 
פתחנו יותר מסגרות מסובסדות, המותאמות לילדים בגיל הרך, והקדמנו 
מועד. מבעוד  להיערך  שתוכלו  כדי  לנוחותכם,  הרישום  מועד  את 

ההרשמה תחל כבר ב-3.2.19 ותימשך עד ליום 21.2.19
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צמרות  על  שהשתלטו  הביטחוניסטים  משלושת 
המפלגות בואכה הכנסת הבאה, דווקא הרב חובש 
הוא  הראשים,  גלויי  רבי-האלופים  ולא  הכיפה 
המעטה,  בלשון  וזאת  פרגונים,  מעט  להכי  שזוכה 
פיקודו.  תחת  ששירתו  חרדים  גורמים  של  מפיהם 
השבוע  שהועמד  פרץ  רפי  הרב  תת-אלוף  על 
שבח  מילות  לומר  אפשר  היהודי,  הבית  בראשות 
רבות בנוגע לתרומתו כטייס מסוק וכראש המכינה 
לכהונתו  שנוגע  מה  בכל  בעצמונה.  הקדם-צבאית 
כרב-ראשי, לעומת זאת, כמעט בלתי אפשרי לחלץ 
מהשירות  שהודרו  חרדים  מגורמים  שבח  מילות 

בתקופת כהונתו.
אי אפשר להתעלם מהרציונל שהרב פרץ הוביל, 
מערך  את  לעבות  כשחתר 
בחובשי  הצבאית  הרבנות 
ממגזר  שבאים  סרוגות  כיפות 
על  קרביות,  ביחידות  שמשרת 
פני ג'ובניקים חרדים שרבנותם 
הם  ככלל  ובצבא  אומנותם, 
בלבד.  פרנסה  אמצעי  רואים 
כשההיגיון  גם  זאת,  ובכל 
מתקבל על הדעת, הרי שהדרך 
והסגנון שבהם הדברים נעשים 
אחד  רבות.  להעיד  יכולים   -
המוערכים  הצבאיים  מהרבנים 
בשדה  ולא  מצולק,  שנותר 
לנוכח  השבוע  העריך  הקרב, 
היכרותו עם הנפשות הפועלות, 
קל  יהיה  החרדיות  שלמפלגות 
האגף  עם  פעולה  לשתף  יותר 
בנט  בראשות  הפלורליסטי 
הרבצ"ר  עם  מאשר  ושקד, 
הבית  בראש  השבוע  שהועמד 

היהודי השמרני. 
מתבקשת  היותר  ההשוואה 
בשבוע שכזה, היא לא בין הרב 
פרץ לבנט ושקד, אלא בין תא"ל 
לרבי-האלופים  פרץ  רפי  הרב 
האחרון  שתחת   – וגנץ  יעלון 
כיהן  פרץ  הרב  כרמטכ"ל, 
כרבצ"ר. בני ובוגי שמתייצבים 
מהמתונים  הם  נתניהו,  להחלפת  החץ  בראש  כיום 
בוגי  לחרדים.  ביחסם  ועידנים  עידן  מזה  פה  שהיו 
הארטילרית  המתקפה  של  בעיצומה  ביטחון,  כשר 
של לפיד על לומדי התורה, היה הראשון שהתייצב 
ותקף את הסנקציות הפליליות עם האמירה הערכית 
לומדי תורה לא  היהודים  הזכורה לטוב: "במדינת 
תקופה,  באותה  פגשתי  גנץ  בני  את  לכלא".  ילכו 
בשגרירות  העצמאות  בחגיגות  במדים,  בעודו 
ארה"ב, והופתעתי לשמוע ממנו מילים חדות בגנות 
החרדים  לשילוב  מאום  תורמת  שאינה  ההסתה 

בצבא.
על  רבתי  התנפלות  נראתה  החרדית  בתקשורת 
- כמו בתיאור המקראי בפרשת  נאום פתיחת הפה 
בלעם - ולרגע דומה היה שגנץ הוא הלפיד החדש 
בציבוריות  כיום  למצוא  אפשר  אי  היא.  ולא   -
גנץ  שהביע  מזו  יותר  טובה  אווירה  הישראלית 
מלנסות  נמנע  גנץ  ללפיד,  גמור  בניגוד  בנאומו. 
ולחנך את הציבור החרדי ובכל מה שנוגע לציפורי 
הנפש החרדיות, וכאלה יש רבות, לא השמיע מילה 

רעה. 
והקריטית  הכאוטית  שהיא  הגיוס,  לסוגיית 
הוא  אלה,  בימים  החרדי  הציבור  עבור  ביותר 
הלאומי  בשירות  אותה  וכרך  באגביות  התייחס 
פניו  כי  מבהיר  כשהוא  הערבית,  האוכלוסייה  של 
לאחדות ולא לפילוג. בסוגיית לימודי הליב"ה הוא 
לא השמיע מילה. בהתחשב בעובדה שהנאום הזה 
העביר כמה מנדטים טובים מיאיר לפיד לבני גנץ – 
ניתן איפה לומר שזו הייתה התוצאה הטובה ביותר 
בסקרים עבור החרדים במערכת הבחירות הנוכחית.
 – נתניהו  ולא  גנץ   – כבנימין  לנהוג  במקום 
חברי  התנפלו  מילה,  יאמרו  בטרם  קמעא  ולשתוק 
בה  גנץ,  נאום  של  הסיומת  על  החרדים  הכנסת 
לתחבורה  הנוגעות  ליברליות  אמירות  הושמעו 
נישואין  בכך(,  שיחפצו  )בערים  בשבת  ציבורית 
נעימות  היו  לא  האמירות  נשים.  והדרת  אזרחיים 
לאוזן, אך ההבחנה ביניהן לבין העמדות של לפיד, 
טוראי  רב   – האישים  שני  דרגות  שבין  כמרחק  הן 

ורב אלוף במילואים.
בעוד לפיד לא סתם "בא לשנות" אלא "בא לחנך" 
מפורשות  כמעט  מצהיר  שגנץ  הרי  החרדים,  את 
שאין לו שום עניין בכפיית סדר יום שונה על החברה 
החרדית. האמירות על תחבורה ציבורית בשבת הן 

כמעט הכרח לכל מי שפוזל ולוטש עיניים לאסופת 
ואם  הפוליטי,  המרכז  באזור  שמתרכזת  המנדטים 
חברי הכנסת החרדים מעוניינים להבין מדוע – הם 

מוזמנים להתבונן במראה.
בשבת  לעבודות  בנוגע  שהכותרות  סוד  זה  אין 
מתבצעות  בהם  אחרים  ובכבישים  איילון  בנתיבי 
רבה  במידה  נבעו   – שנים  במשך  עבודות  בפועל 
האופוזיציה  זו  הייתה  פעם  פנימיים.  ממאבקים 
לשמש  ואולץ  בדרגה  שהורד  החרדי  השר  של 
שמחפשים  פילנתרופים  אלה  היו  פעם  שר,  כסגן 
השבת.  חשבון  על  רייטינג  ומקוששים  ריגושים 
לעיתים   – הרכבת  לעבודות  ועד  המרכולים  מחוק 
דומה היה שמישהו אצלנו ירד מהפסים כשהשהות 
הארוכה סביב שולחן הממשלה, גרמה לו להתבלבל 

ולחשוב שאנו חיים במדינת הלכה. 
השנים,  לאורך  בהתנהלותו  וגם  בנאומו  גנץ 
דגל  את  החרדים.  נגד  שנאה  נטול  שהוא  הוכיח 
התח"צ בשבת הוא מחויב להניף לצרכי יח"צ, בין 
השאר בשל העובדה שכמה מהעסקנים הרעשנים, 
בהתנהלותם רודפת הכותרות, התסיסו את האווירה 
וגרמו לאזרח שיושב בבית להאמין שהסטטוס-קוו 
כפי  קרה,  זה  האבסורד  למרבה  לרעתו.  משתנה 
שגנץ עצמו הגדיר, בגלל דיבורים ולא עקב מעשים. 
המתסיסות  הכותרות  בגלל  נסגר  לא  אחד  מרכול 
ואף מכבש דרכים לא הוסט אל שול הדרך בנתיבי 
מציאות  הצטיירה  שבתקשורת  בזמן  בו   – איילון 
מדומה, כביכול החרדים חוסמים את המדינה ביום 

השבת, כמו מפגינים אתיופים בנתיבי איילון.
הקודמת  בפעם  כמו  הישראלי,  הבוחר  אם 
שההיבריס עלה לנו לראש, לא ישלח את החרדים 
לקראת  זאת  שנפנים  כדאי  לאופוזיציה,  בחזרה 
הממשלה  שולחן  סביב  ישיבה  הבאה.  הקדנציה 
תמידי.  למבחן  עומדת  והיא  בטאבו  נרשמת  אינה 
חי  שהוא  ולזכור  להתמיד  חייב  החרדי,  הציבור 
לפני   – בהתאם  ולהתנהג  כמיעוט  ישראל  במדינת 

שהרוב הישראלי ינהר לקלפי ויאמר את דברו. 

שלום בלי לשלם
ישראל  אגודת  ועידת  של  האחרון  מהמושב 
דמותו  נעדרה  האחרון,  חמישי  ביום  שננעלה 
אוהבם  מוזס,  לייזר  מנחם  הח"כ  של  הססגונית 
עד  המשכן.  מחברי  רבים  של  ואהובם  ישראל  של 
כמועמד שיחליף את  פרסום שמו של טסלר  לרגע 
ייצא  ויז'ניץ, מוזס היה בטוח שהוא  מקומו מטעם 
היה  רב  כה  שעברה.  בפעם  כמו  נשכר  מהמערכה 
בערבו  הרדיו  תכניות  מעורכי  שכמה  עד  ביטחונו, 
האיש  של  בלעדי  לראיון  הבטחה  קיבלו  יום  של 

שפיו ולבו – תמיד שווים. 
בהיעדרו של מוזס, שדמותו תחסר כל כך ליושבי 

עשה לך רב-אלוף

ליצמן לא הוציא מכיסו 
האישי פרוטה. מפרויקט 
האחדות - ליצמן יוצא 
מחוסן מאי פעם. 
בריא ושלם, בלי חום, 
שפעת או תשישות. 
מעמדו כראש הרשימה 
וכמועמד לתפקיד סגן 
שר הבריאות בממשלה 
הבאה, נותר יציב 
כשהיה. שלום-שלום, 
ושהבאים בתור ברשימה 
- ישלמו בבקשה

שלום בלי 
לשלם, 
ליצמן. 
צילום: פישל 
רוזנפלד

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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משכן הכנסת – ולאו דווקא לחברים החרדים, הפך 
יעקב  השר  סגן  הרשימה  יו"ר  משים  מבלי  כמעט 
ליצמן לאיש השלום והאחדות של המפלגה. לרגעים 
דומה היה למשתתפים בוועידה שליצמן נאבק כדי 
אך   – הפופולרי  כפוליטיקאי  הדירוג  לראש  לחזור 

הפעם לא במגזר החילוני, אלא בזה החרדי.
שליצמן  הרי  המשתתפים,  שאר  לדעת  בניגוד 
וגם  התורה  דגל  עם  משותפים  מטות  להקים  קרא 
במערכת  ש"ס  עם  המשותפת  הריצה  בשבח  צידד 
הבחירות. השדכן החסידי ליצמן קיבל למחרת היום 
חיזוק אחד יותר מדי בביטאון הבית שקרא לחיבור 
מחדש בין דרעי לישי. חמימות מהסוג הזה מקפיצה 
הכלה ש"ס,  אצל משפחת  הפיוזים  כל  את  מיידית 
אך במקרה הזה, כמו סיגריות אלקטרוניות, היה גם 
שום  הייתה  לא  עצמו  לליצמן  אש.  בלי  עשן  היה 

כוונה להבעיר מחדש את האש בין דרעי לישי.
ליצמן החדש מצטייר בתקופה האחרונה כאביר 
השלום. מאז מוצאי הבחירות המקומיות בהן נחלה 
אגודת ישראל תבוסה בירושלים ובחיפה, הוא נצר 
של  מסרים  כאן(  השאר  )בין  והעביר  לשונו  את 
לאגודה,  דגל  בין  המהיר  השלום  בליץ  את  פיוס. 
הוא הוביל בנחישות – שהפתיעה את כל הצדדים. 
כמו בני גנץ שהפתיע בשבירת שתיקתו, כך ליצמן 
של מערכת הבחירות הנוכחית, מתגלה כמי שגמר 
עוד  לא  סימנים.  בו  שנתן  מי  כל  את  להכות  אומר 
ָפליג  איש המלחמה אלא אביר השלום. לא ליצמן ְדּ

ָפיס.  אלא ליצמן ְדּ
שלעולם  היוקרה  מסעדות  חובב  נתניהו  כמו 
אביר  כך  הארוחה,  בסוף  לכיס  היד  את  יכניס  לא 
פרוטה.  האישי  מכיסו  הוציא  לא  ליצמן,  השלום 
יוצא  ליצמן   - לאגודה  דגל  בין  האחדות  מפרויקט 
שפעת  חום,  בלי  ושלם,  בריא  פעם.  מאי  מחוסן 
ואפילו לא אפצ'י חורפי קטן. מעמדו  או תשישות 
כראש הרשימה וכמועמד לתפקיד סגן שר הבריאות 
יציב כשהיה. שלום-שלום,  נותר  בממשלה הבאה, 

ושהבאים בתור ברשימה - ישלמו בבקשה.

בית של דחויים
ואמביציה,  מוטיבציה  חדורי  חרדים  פעילים 
היה  ניתן   – הזה של מערכת הבחירות  כבר בשלב 
הרדומים  במטות  לא  אך  בכמויות,  השבוע  לראות 

הליכוד  של  בפריימריז  החרדיות.  המפלגות  של 
 – חרדים  מאות  השתתפו  אתמול  שהתקיימו 
פעילים, חברי מרכז וסתם מתפקדים - שמשום מה 

רואים דווקא בליכוד את כתובתם הטבעית.
אם פעם החברים היו נשאלים 'מה העבודה הזאת 
הסברים  נימוקים.  לחפש  מיותר  שכיום  הרי  לכם', 
החרדית  הנציגות  באדיבות  בשפע,  יש  לתופעה 
של  האחרונה  בישורת  בדלי  לבעוט  בחרה  ששוב 
שמתחיל  הקיטוב  רעה.  לא  ובכלל  ארוכה  קדנציה 
למטה  לחלחל  המזל  למרבה  מצליח  לא  מלמעלה 
אפשר  אי  מהקטטות  אבל  הבוחרים,  את  ולהדביק 
ובעיקר לא מהשפעתן הרעה על האזרח  להתעלם, 

הקטן, שרק רוצה לקבל שירות כאחד האדם.  
המסרב  וגדל  הולך  ציבור  של  הזאת,  התופעה 
מגבוה,  הכתבות  אחרי  עצומות  בעיניים  ללכת 
כבית  מוצק  חרדי  רוב  בעלת  עיר  לאובדן  הביאה 
נורת האזהרה המקומית הזאת לא באה  שמש. אם 
ערב  להתעשת,  החרדית  לנציגות  לגרום  כדי  אלא 

הבחירות הארציות, והיה זה שכרנו.
התפוצצה  האחרונות  המקומיות  בבחירות 
תקופה  במשך  התפתחה  המוגלה  אך  המורסה, 
בקדנציה  הציבור  חזה  הארצי  במישור  ארוכה. 
המיידית  ברמה  מרנינים.  לא  במחזות  האחרונה 
סדרי  ושינוי  למגזר  ממגזר  תקציבים  הסטת  של 
אומנם  לפיד  האוצר  שר  מתקופת  העדיפויות 
חזרו  התורה  עולם  תקציבי  דרמטי.  שיפור  נרשם 
החרדיות  והערים  שופרו  הקצבאות  למתכונתם, 
עומק  לתהליכי  שנוגע  מה  בכל  אך  צ'ופרו, 

שמחייבים התגייסות משותפת, לא נרשמה תזוזה. 
השבת  מאבקי  הגיוס,  בחוק  הרגליים  גרירת 
מעסק  חלק  היו  הכותל  מתווה  ופארסת  הכושלים 
הגשמית,  ברמה  האחרונה.  הקדנציה  של  הביש 
כישלון  של  המרכזי  הסעיף  על  להצביע  אפשר 
מציאת קצה פתרון למצוקת הדיור החרדית - וזאת 
ביחס לפתרונות שנוצרו עבור האוכלוסייה הכללית. 
נטו כחלון, מינוס חרדי. האחרון שהתריע והפך זאת 
לטוב,  הזכור  מוזס  לייזר  מנחם  ח"כ  אישי,  לדגל 

כבר לא יכהן למרבה הצער בכנסת הבאה.
עינינו אחרי  למול  זו המציאות שנחשפת  כאשר 
)למעט  הפרעות  נטולת  פעילות  של  שנים  ארבע 
התפרעויות פנימיות והפרעות הדדיות(, אין זה פלא 
מנדטים  מזליגת  מודאגים  החרדים  הכנסת  שחברי 

ומתרחבים.  שהולכים  שוליים  בקרב  לליכוד, 
גם  לאחרונה  נשמעו  שכאלה  מפורשים  חששות 

ביהדות התורה שלא סבלה בעבר מהתופעה.
הנרטיב  תחושת  עם  שמזדהה  החרדי  הציבור 
חש  רבין,  רצח  שלאחר  מהימים  עוד  נתניהו  של 
הזדהות עמוקה עם המסרים החדים נגד המשטרה, 
בעיקר,  אך  היועמ"ש,  ולשכת  המדינה  פרקליטות 
חש אמפתיה לאותה תחושת הנרדפות התקשורתית 

בשרם  על  חווים  שהחרדים 
מימי קום המדינה. 

המגמה  את  זיהתה  ש"ס 
כל  נתניהו  את  מחבקת  והיא 
בבלפור  שאפילו  עד  חזק  כך 
דומה  אך  הקנאק,  את  שמעו 
שאין די בקיבוע נורת האיתות 
הכל  לפני  הימני.  הנתיב  על 
מהירה  דרך  לסלול  הראוי  מן 
דאגה  של  המטרה  לעבר 
תהליך  הקטן.  האזרח  לצרכי 
המקומיות  ברשויות  שלום 
לעבודה משותפת  הכרח  הוא 
של הפעילים, אך חשובה לא 
עבודה  תכנית  קביעת  פחות 
סדורה בנושאים שמציקים כל 
ובראשם  חרדים  לרבבות  כך 

מצוקת הדיור.
כמו  החרדיות,  המפלגות 
הבחירות  במערכת  כחלון 
להתחיל  חייבות  הקודמת, 
לפלח  ישירות  ולדבר 
שההזדהות  הבוחרים 
עם  היא  שלהם  הטבעית 
הנציגים  עם  ולא  נתניהו 
ערב  המתקוטטים.  המגזריים 
הציג  האחרונות,  הבחירות 
סדורה  עבודה  תכנית  כחלון 
וטיפול  המחיה  יוקר  להורדת 
במצוקת הדיור. לנישה הזאת, 

הנציגות החרדית חייבת להשתחל ולהבהיר לבוחר 
כי פתרונות אמיתיים יימצאו עבורו ועבור ילדיו, רק 

בבית החרדי ולא בבית הלאומי.

עשה לך רב-אלוף

פעילים חרדים חדורי 
מוטיבציה ואמביציה, 

כבר בשלב הזה של 
מערכת הבחירות – ניתן 

היה לראות השבוע 
בכמויות, אך לא במטות 
הרדומים של המפלגות 

החרדיות. בפריימריז 
של הליכוד שהתקיימו 

אתמול השתתפו מאות 
חרדים – פעילים, חברי 
מרכז וסתם מתפקדים 

- שמשום מה רואים 
דווקא בליכוד את 
כתובתם הטבעית

רב אלוף עדיף על רב, גנץ בנאום פתיחת הפה
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בדרך לפריימריז

גבאי: "החרדים תמיד ילכו עם 
הימין, אא"כ לא תהיה להם ברירה"

היהודי החדש של חד"ש
אחרי פרישתו של דב חנין, נבחר עופר כסיף לנציג היהודי ברשימה הערבית • בתום פריימריז פנימיים, נותרה רשימת חד"ש כמעט 

ללא שינוי, ואילו בבל"ד הקיצונית מציגים נבחרת חדשה ויחסית מתונה

ישראל פריי

תמיד  "החרדים 
הימין,  עם  ילכו 
לא  כן  אם  אלא 
ברי להם  אתהיה 
ארה", כך יו"ר 'הע

גבאי  אבי  בודה' 
מפלגתי  בכנס 
במוצאי  שהתקיים 
שבת ברמת גן. את 
במ אמר  אהדברים 
מה לשאלה  אענה 

יצליח  כיצד  קהל: 
ציבורית  לתחבורה  בהבטחתו  לעמוד 
עם  יצטרך לשבת בממשלה  אם  בשבת, 
יגיעו  החרדים? גבאי השיב כי החרדים 
לממשלת שמאל רק בחוסר ברירה "ואם 
לא תהיה להם ברירה, אז אנחנו יכולים 
אגם לדרוש. זה לא מו"מ בו אנחנו רק נו

תנים אלא גם דורשים".
האחרו בימים  להתמודד  נאלץ  אגבאי 

שמעניקים  בסקרים  שפל  רגעי  עם  נים 
את  ומכניסים  ומטה,  מנדטים  כ-8  לו 
גבאי,  נכאים.  לאווירת  כולה  המפלגה 
שבתחילת הדרך הציג את עצמו כמועמד 
לראשות הממשלה, מצניע את האמירות 
ומתמקד בקריאה להחלפת נתניהו, יהא 
בסר הנכון.  מהגוש  יהא,  לא  שזה  אמי 
המ ביתר  מאיץ  הוא  ובראיונות,  אטונים 

להתחייב  השמאל-מרכז  בגוש  פלגות 
בראשות  בממשלה  לשבת  שלא  כמוהו 

נתניהו.
כ-60,000  יצעדו  הקרוב,  שני  ביום 
לבחירת  לקלפיות  'העבודה'  מתפקדי 
שה מקווים  במפלגה  לכנסת.  אהרשימה 

להם  יעניקו  תוצאות 
עמם  וייטיבו  תנופה 
בימים  בסקרים. 
החליטו  האחרונים 
להבליט  במפלגה 
הכנסת  חברי  את 
למקד  ומנסים  שלה, 
בנושאים  השיח  את 
הכ חברי  אחברתיים. 
בק הבולטים  אנסת 

של  ההסברה  דמת 
שלי  הם  המפלגה 
איציק  יחימוביץ', 
אשמולי ועמיר פרץ, כולם חברתיים, מו
ערכים וגם נאמנים ליו"ר המפלגה גבאי.

התעלם  לא  שבת,  במוצאי  בדבריו 
גבאי ממצבו בסקרים ואמר כי הוא מודע 
מעניין  הסבר  סיפק  הוא  תקווה.  ומלא 
היום  סדר  הרב,  ש"לצערי  בכך  למצב, 
לנו כאופוזיציה  נתניהו.  עוסק בחקירות 
אין לנו אמירה אמיתית בנושא הזה, זה 
וכשכל  פוליטי  עניין  לא  משפטי  עניין 
באים  כשאנחנו   - בזה  עוסק  היום  סדר 
לדבר על תכנית הבריאות שלנו למשל, 
בנושא  שהשקיעה  מפלגה  אין  ובאמת 
חולים,  לבתי  ללכת  אין,  כמונו,  הזה 
 99% ועדיין  רצינית,  עבודה  לעשות 
יודע מזה, לא משנה כמה  מהציבור לא 

אנרגיות וכסף השקענו".
יום  ומשהו  "בשישים  הוסיף:  גבאי 
יותר  כשאנשים  הבחירות,  עד  שנותרו 
קשובים, יותר רוצים לשמוע מה כל אחד 
הולך לעשות, אנחנו נציג שוב ושוב את 
אהתכניות שלנו, אני מאמין שאנשים ית

חברו למה שאנחנו עושים".

החרדים בקואליציה של חילולי 
שבת? "כולם אחים, נסתדר"

יו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ התייחס בשיחה עם 'קו עיתונות' לאפשרות 
שהמפלגות החרדיות ישבו בממשלה בראשותו, חרף הצהרותיו בנושאי 

שבת • וגם: האם הסקרים יגרמו ליאיר לפיד לוותר על הבכורה?

)"סדר  בסקרים  לצלילה  הסבר  מספק  'העבודה'  יו"ר 
היום עוסק בחקירות"(, מצניע את מועמדותו לראשות, 

־לוחץ על המפלגות לא לשבת עם נתניהו ומתייחס לב
רית פוטנציאלית עם החרדים • בשבוע הבא: פריימריז

ישראל פריי

לשע הרמטכ"ל  של  הראשון  נאומו  לאחר  אשבוע 
בר ויו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ, ונראה שהמציאות 
בסקרים  מזנקת  מפלגתו  פנים.  לו  מאירה  הפוליטית 
ביום  ממשלה.  לראשות  ריאלי  למועמד  הפך  והוא 
יש ברחובות  ראשון  בחירות  לסיור  גנץ  יצא  אשישי, 
עי ל'קו  ראשונה  התייחסות  העניק  במהלכו  אראל, 

תונות' על האופציה להקים קואליציה עם המפלגות 
החרדיות, בראשותו.

לא  גנץ  שעבר,  שלישי  ביום  הפתיחה  נאום  מאז 
מסתפק  והוא  פומביות,  והופעות  ראיונות  שחרר 
נתניהו, כמו גם שימוש  בתגובות מדודות למתקפות 
בקטעים מנאומו בסרטוני תעמולה. ביום ראשון הוא 
תל"ם  יו"ר  עם  פגישה  של  פסטורלית  תמונה  העלה 
ושותפו החדש, בוגי יעלון, בישיבת עבודה משותפת. 
את הראיון הראשון שצפוי להתפרסם בסוף השבוע, 

העניק גנץ לזמר שלמה ארצי.
אברחבי הגוש השמאל-מרכז מרחפים כל העת הדי

עתיד-חוסן  יש  ובמרכזם  כוחות,  איחוד  על  בורים 
לישראל, חיבור שעל פי הסקרים מניב יותר מנדטים 
אממפלגת 'הליכוד'. נכון לכעת, לפיד נמנע באופן מו
גנץ ואף מחמיא לו בעדינות. למ אשכל מלתקוף את 

רות זאת, לפיד לא מתכוון לוותר על הובלת הרשימה 
המאוחדת, לכשתהיה. מנגד, בסביבת גנץ מצפים כי 
עם התבססות הסקרים בהם יוכח כי גנץ זוכה לכמות 
'יש  יו"ר  יאות  לפיד,  משל  בהרבה  גדולה  מנדטים 

עתיד' להיכנס תחת כנפיו.
אמי שנמצאים "על המדף" ונחשבים מועמדים פוט

נציאליים לחיבור עם 'חוסן לישראל', הם הרמטכ"ל 
לוי- אורלי  של  'גשר'  מפלגת  אשכנזי,  גבי  לשעבר 
אאבקסיס, וגם מפלגת 'אחי ישראלי' של הרבנית עדי

נה בר שלום.
'חוסן  מפלגת  פעילי  יצאו  האחרון,  שישי  ביום 
והביאו  הארץ,  רחבי  בכל  צמתים  לכ-60  לישראל' 
את בשורת המפלגה להמונים. גנץ עצמו סייר בכמה 
נקודות, עם סיור ארוך יותר במדרחוב רוטשילד של 
ראשון לציון. גנץ התקבל באהדה, שוחח עם עוברים 

ושבים, הקשיב, חיבק ופיזר חיוכים.
כזכור, מיד לאחר נאומו הראשון, בו דיבר באופן 
כללי על קידום אג'נדות אזרחיות - בין היתר בנושאי 
גנץ  חטף   - הזוגיות  וברית  בשבת  ציבורית  תחבורה 
אמתקפה חזיתית מצד חברי הכנסת החרדיים. גם במ
אנשרים שחולקו בסיורים, צוין בקטגוריית "חוסן אז

רחי" כי "נאפשר תחבורה ציבורית בשבת ביישובים 
שיבחרו בכך".

אמירותיו  מתיישבים  כיצד  עיתונות'  'קו  לשאלת 
אעם שאיפתו להקים ממשלה, והאם אינו חושש שא

מירותיו בנושאי שבת ירחיקו את המפלגות החרדיות 
ליש 'חוסן  יו"ר  ענה  להקים?  שירצה  אמהממשלה 

ראל': "כולם אחים, נסתדר עם כולם".

ישראל פריי

בצל פירוק 'הרשימה המשותפת', נערכו בסוף השבוע בחירות 
פנימיות בשתי מפלגות ערביות – חד"ש ובל"ד. אחרי מיני-דרמה 
שהובילה להסרת מועמדויות, הבחירות בחד"ש התקיימו רק על 
המקום השלישי המשוריין ליהודי, משבצת אותה פינה ח"כ דב 

חנין. בבל"ד נרשמו שינויים משמעותיים יותר ברשימה.
940 צירי מפלגת חד"ש באולמי 'סמיראא  ביום שישי, התכנסו

מיס' בשפרעם, להצבעה גלויה על זהות נציגיה ברשימה לכנסת. 
אעל מקום היו"ר התמודדו תחילה שלשה: איימן עודה, יו"ר הר

עילית;  נצרת  עיריית  ראש  סגן  עוואודה,  שוקרי  הנוכחי;  שימה 
אוג'עפר פרח, עיתונאי ופעיל חברתי מוכר, שעלה לאחרונה לכו

תרות בעקבות פציעתו בהפגנה בחיפה, שהביאה לפתיחת חקירת 
מח"ש נגד השוטר המכה.

האמת  ברגע  אך  מבטיח,  למועמד  תחילה  נחשב  פרח  ג'עפר 
יתר  על  וגם  היו"ר  לתפקיד  גם   – מועמדותו  את  להסיר  החליט 
הדרך  נסללה  ובכך  מועמדותו  את  משך  עוואודה  גם  המקומות. 
אלבחירת איימן עודה ליו"ר. גם על המקום השני לא נרשמה לב

סוף תחרות וחה"כ עאידה תומא-סלימאן נבחרה פה אחד. למקום 
הרביעי נבחר פה אחד ח"כ יוסף ג'בארין.

התמודדו  יהודי,  לנציג  המיועד  ברשימה,  השלישי  למקום 
ארבעה - יעלה רענן, אפרים דוידי, נועה לוי ועופר כסיף. בתום 

ההצבעה, זכה כסיף ברוב של כ-60%. כסיף, איש שמאל קיצוני 
המשפטים  שרת  את  בעבר  כינה  העברית,  באוניברסיטה  ומרצה 

איילת שקד "חלאה ניאו-נאצית".
חנין,  דב  מחה"כ  חד"ש  צירי  נפרדו  זו,  חגיגית  בהזדמנות 
שהודיע לפני תקופה על פרישה מהכנסת. בנאומו דיבר על הדרך 
הארוכה שעשה ושידר אופטימיות על האפשרות לדו קיום: "בני 
אדם הצליחו להגיע לירח, אז בני אדם לא ידעו לעשות שלום? 

העתיד שלנו נמצא בחיבור בין יהודים וערבים בארץ הזאת".

המזכ"ל האנונימי וראש העיר המקושר

לבחירת  נצרת,  בעיר  בל"ד  מפלגת  חברי  התכנסו  שבת  ביום 
רשימתם לכנסת. בל"ד, הנחשבת לקיצונית ביותר מבין הרשימות 
הערביות, חווה שינויים עם עזיבתם של כמה חברי כנסת בולטים, 

בהם ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי.
תושב  נוצרי,  ערבי  שחאדה,  מטאנס  נבחר  הראשון  במקום 
ברוב  ניצח  הוא  המפלגה.  מזכ"ל  האחרונות  ובשנתיים  עוספיא, 
12 קולות בלבד. למקום השני הגיעה היבה יזבק. הבא  דחוק של
חירה במקום השלישי עוררה עניין גדול יותר, בבחירתו של מאזן 
בענף הספורט  מוכרת  ודמות  סכנין לשעבר  עיריית  ראש  גנאים, 
למתונים  איכשהו  נחשבים  החדשים  הרשימה  חברי  הישראלי. 

יותר מקודמיהם, שחלקם סיימו בכלא )באסל ר'טאס( או בבריחה 
לקטאר )עזמי בשארה(.

אמפלגות חד"ש ובל"ד ימשיכו לרוץ יחדיו לכנסת, לעומת מפ
לגת תע"ל של אחמד טיבי שפרשה מהרשימה המאוחדת וצפויה 
נכון,  בצעד  נקט  טיבי  כי  מתברר  הסקרים,  פי  על  בנפרד.  לרוץ 

כשהוא זוכה לתמיכה נאה רק ברשימתו, בין 5-6 מנדטים.

 גנץ בסיור בחירות בראשון לציון
 גבאי ברמת גן 

נפרדים בפרחים מדב חנין 
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'דילים', רשימות חיסול, וקרב נתניהו-סער: 
רגע האמת של 'הליכוד'

עשרות אלפי מתפקדי הליכוד יצאו לבחור את מועמדיהם בפריימריז מתוחים במיוחד • חברי הכנסת שלא ימשיכו, הקרב על הצמרת, 
שלושת השריונים נגד השמאל ומלחמת נתניהו בגדעון סער • סיקור

מנסים לשקם את 'הבית היהודי': יו"ר חדש, רשימה חדשה
הרב רפי פרץ הוא יו"ר 'הבית היהודי' החדש, מוטי יוגב ניצח, בן דהן נדחק • נתניהו קורא לאיחוד דתי-לאומי כולל הכהניסטים 

ונתקל בתגובה צוננת • הקרב הבא: סמוטריץ או פרץ – מי בראש?

ישראל פריי

'הבית היהודי' לגבש  אחרי אינספור תלאות, הצליחה מפלגת 
רפי פרץ. הליך הרכ יו"ר חדש, הרב  ורשימה חדשה לכנסת עם 
ובת הרשימה מגיע לאחר השבר שחוותה המפלגה בעזיבתם הפ

תאומית של נפתלי בנט ואיילת שקד, והיא פותחת את המו"מ בין 
מפלגות הציונות דתית מתוך כוונה לאחד כוחות ולרוץ במשותף, 

מאימת אחוז החסימה.
המפלגה  לראשות  המועמדים  הוזמנו  האחרון,  השבוע  בסוף 
הליך,  של  ובסופו  המפלגתית,  הציבורית  המועצה  בפני  לראיון 
ההמלצה  היו"ר.  לתפקיד  פרץ  רפי  הרב  על  המועצה  המליצה 
של  בהצבעה  פורמלית  אושר  והוא  המינוי  את  למעשה  חתמה 

חברי מרכז המפלגה ביום ראשון.
63, כיהן כרב הצבאי הראשי ונחשב לדמות אהודה ומוו  פרץ,

לאומי. בחירתו מסמלת את חזרת המפלגה  ערכת בציבור הדתי 
בנטו תקופת  אחרי  המפד"ל,  ימי  ברוח  הדתית  הציונות  לליבת 

שקד שניסו להפוך את המפלגה לתנועת ימין כלל-ישראלית. פרץ 
משתייך לזרם היותר שמרני בציונות דתית, הוא ירא שמים, וזכה 

בעבר לברכה והערכה גם מגדולי תורה חרדיים.
בנאום ראשון ומרשים שנשא בפני חברי המרכז, תקף פרץ את 
"ישנם  החדש':  'הימין  ופתיחת  המפלגה  עזיבת  על  ושקד  בנט 
כאלה שהבית שלנו ישן בעיניהם לא מספיק נוצץ. הם עוברים בו 
לתקופה קצרה, משתמשים והולכים. הם לא השכילו לעמוד על 
והאצילי של הבית הזה. אני אומר  אופיו החזק, המקורי, העדין 

כאן למי שהלך - פספסת. פספסת בגדול". פרץ נסך אופטימיות, 
שידר גאוות יחידה ומנהיגות, וזקף את ראשיהם של חברי המרכז.

הבית  בין  המו"מ  רשמי  לא  באופן  נפתח  פרץ,  בחירת  אחרי 
והיהודי לבין האיחוד הלאומי בראשות היו"ר החדש בצלאל סמו

טריץ', לריצה משותפת – מה שקיים כבר היום ומתעצם שבעתיים 
אחוז  את  לבדן  לצלוח  יוכלו  לא  המפלגות  ששתי  ההבנה  נוכח 
החסימה. בבית היהודי מצפים לשמור על מקומם הבכיר כמובילי 
הגוש, אך סמוטריץ' לא מתכוון לוותר על הבכורה, כשהוא נשען 
על הפופולריות שלו בציבור, ככזו שעשויה להביא יותר מנדטים 

לגוש כולו.
מיד לאחר בחירת פרץ, הוציא סמוטריץ הודעת ברכה עמוסת 
פרגונים והבטיח לצאת "לדרך משותפת של כתיבת הפרק הבא 
בעשייה ובהשפעה הרחבה של הציונות הדתית על עם ישראל". 
הוא קרא לפרץ לשבת אתו "כבר מחר" ולסכם על פרטי הריצה 

המשותפת.
פרץ  בחירת  על  הוא  אף  בירך  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ואפילו  הלאומי  לאיחוד  לחבור  היהודי  לבית  קרא  ובהודעתו 
ל'עוצמה יהודית' - של בן גביר, מרזל בן ארי וגופשטיין - "בכדי 
להקמת  להביא  שעלול  מה  הימין,  לגוש  מנדטים  אובדן  למנוע 

ממשלת שמאל".
בצלאל סמוטריץ' הגיב לנתניהו בציניות, והציע לו לפתור את 
אתגרי גוש הימין ב ...שילוב עוצמה יהודית בתוך הליכוד. "אני 
קורא לו לשלב את עוצמה יהודית כבלוק טכני בליכוד. זה הרבה 

בליכוד  ממילא  שקיים  ולכיוון  הפוליטית  לתרבות  מתאים  יותר 
)מצחי הנגבי ועד אורן חזן( אדוני רה"מ, ברוך אומר ועושה".

בוחרים רשימה: המנצחים והמאוכזבים

נפנה  הבה  פוטנציאליים,  ובחיבורים  ביו"רים  העיסוק  אחרי 
מבט למתרחש בתוך הרשימות: ביום ראשון, התכנסו חברי מרכז 
היו"ר  בחירת  את  לאשר  אילן,  בר  באוניברסיטת  היהודי  הבית 
החדש ובעיקר בכדי לבחור את רשימת הנציגים לכנסת. למקום 
הגיעו רבני הציונות הדתית ואווירה חגיגית שרתה. מקהלת 'פרחי 

ירושלים' הנעימה את הערב.
בתום ספירת הקולות, התבררו התוצאות: המנצח הגדול הוא 
חה"כ מוטי יוגב, שזכה במקום השני )אחרי היו"ר פרץ(, אחריו 
ראש  סגן  זכה  ובמקום שאחרי  דהן  בן  אלי  הרב  השר  סגן  הגיע 

מועצת שומרון דוידי בן ציון.
על פי הערכה, מתוך רשימת הזוכים הראשונים, רק מקומו של 
יוגב מובטח בכנסת הבאה, וזאת לאור השילוב וחלוקת המקומות 
בין הבית היהודי לבין האיחוד הלאומי, ובנוסף, המקום השלישי 
)אחרי פרץ ויוגב( משוריין לאשה, מה שדוחק את בן דהן ובן ציון 
והמעוניינות  הוכרעה  זהות האשה שתזכה בשריון טרם  אחורה. 
ומתבקשות להגיש קו"ח ומועמדות בפני הוועדה הציבורית שתכ

ריע. מיותר לציין שהתוצאה מהווה אכזבה לאלי בן דהן, שנחשב 
לפופולרי במפלגה ובעבר גבר בפער ניכר על יוגב.

ישראל פריי

הפסטיבל הפוליטי הססגוני ביותר, הגיע השבוע מכיוונה של 
ומפלגת 'הליכוד', שם התקיימו פריימריז גורליים לרשימת המפל

גה לכנסת. 119,600 מתפקדים בעלי זכות הצבעה הוזמנו ל-600 
קלפיות שהוצבו בכל רחבי הארץ, לתוכן שלשלו את רשימת 12 
שלישי  ביום  התקיימו  הבחירות  עליהם.  המועדפים  המועמדים 

והתוצאות צפויות להתפרסם בבוקר יום רביעי.
והבחירות הפנימיות הם הרגע המכונן של חברי הכנסת, שחו

רץ את עתיד גורלם הפוליטי. חודשים של התרוצצות בין סניפים, 
וכנסי תמיכה, חוגי בית וטלפונים לפוקדים גדולים, מגיעים לנקו

דת הזמן הקריטית ביותר - רגע הבחירה. את הפריימריז מלווים 
רשימות תמיכה-חיסול של חברי כנסת ושרים ושל קבוצות כוח 
והליכודניקים  עובדים, אנשי ההתיישבות, קבלה לעם  ועדי  כמו 

החדשים.
נוספת על הצעת  אל בחירת הנציגים הצטרפה הפעם הצבעה 
וראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר לו שלשה שריונים ברשי

מה, במקומות 21, 28 ו-36. בפנייתו למתפקדים, הסביר נתניהו כי 
השריונים נחוצים בכדי לאפשר חיבורים עם מפלגות בימין ע"מ 
להתמודד עם חיבורים אפשריים בשמאל. "אני משוכנע שהדבר 

הכרחי כדי להגדיל את סיכויינו לנצח בבחירות", כתב.

סער VS נתניהו

השיח המרכזי בפריימריז היה המלחמה שקידש יו"ר 'הליכוד' 
בנימין נתניהו נגד בכיר המפלגה גדעון סער. הכל החל ב"ראיון" 
להיות  שמתיימר  רשת  שידור   ,'TV ל'הליכוד  לנתניהו  שהעניק 
מהדורת חדשות שמספרת לציבור את האמת, נגד כל ה'פייק ניוז' 
יומיים  שניתן  ב"ראיון"  החופשית.  בתקשורת  'השמאלנים'  של 
לפתיחת הקלפיות, חזר נתניהו על הקונספירציה שהעלה בעבר, 
ולפיה לסער יש קנוניה עם הנשיא ריבלין, שיעניק את המנדט לה

קמת הממשלה הבאה לסער, תוך הדחתו.
נתניהו לא הסתפק בהצהרות ובחש עמוקות בתנועה ובפעיליה 
וע"מ להרחיק את סער ממקום בכיר בצמרת. בבוקר פתיחת הקל

פיות אמר נתניהו לכתבים כי אינו חוזר בו "אפילו מהברה אחת 
ממה שאמרתי על גדעון סער".

וסער עצמו, שניסה לדחוק את המתיחות עם ביבי ועשה באחרו
ונה מאמצים לפיוס פנימי בליכוד, נאלץ לצאת להגן על שמו ומ

קומו. "למרבה הצער, בחר רה"מ לנסות ולמחזר את עלילת הכזב 

שקופה:  המטרה  חודשים.  מספר  לפני  לראשונה  השמיע  אותה 
ניסיון לפגוע בי בפריימריז. חברי הליכוד חכמים ויודעים היטב 
שלדברים אין שחר. ערב בחירות קריטיות לליכוד ולמדינה אנהג 

כמבוגר האחראי: לא אגרר למלחמה פנימית בתוך הבית", כתב.
בהמשך החריף את הטון ובבליץ ראיונות לכל כלי התקשורת, 
לתנועה  נאמנותו  את  הזכיר  הוא  'מופרכים'.  נתניהו  לדברי  קרא 

ולנתניהו, גם בימי שבתו באופוזיציה.
על פי הערכה, בתום ההצבעה, ימצאו את עצמם לפחות 8-10 
מבנה  ריאלי.  לא  מקום  עם  לרשימה  מחוץ  מכהנים  כנסת  חברי 
לנציגי  המקומות  שמורים  ה-19  כשמהמקום  מורכב,  הרשימה 
)כ-3,500 חברים(.  ידי חברי המרכז  על  רק  המחוזות, שנבחרים 
בנוסף, ישנה רשימת שריונים, בין היתר לנשים, עולים, צעירים 
הקפצה  היא  השריון  כשמשמעות  לחרדי,  גם  לראשונה  והפעם 
למקום המיועד במידה ולא נבחר מישהו שהולם את הקריטריונים 

בבחירות החופשיות.
ושיטת הבחירות מעניקה הזדמנות לפוליטיקאים חדשים, שנב

חרים במיעוט קולות יחסית, בזכות השיבוצים והשריונים. בכנסת 
הנוכחית בולטים בשריונים ובמחוזות אורן חזן, מיקי זוהר, דודי 
אמסלם ודוד ביטן. אחרי ההזדמנות הראשונה, נאלצים החברים 

להתמודד כמו יתר עמיתיהם על מקום ברשימה.

 יולי אדלשטין פותח את היום בתפילת ראש חודש. 
צילום: טוויטר

ניר ברקת פותח את יום הפריימריז בתפילה בכותל. צילום: 
דוברות ברקת

סניף 'הליכוד' בבני ברק



א' אדר א' תשע"ט 22226/2/19 בני ברק

הגרמ״צ  העיר  רב  עלה  טבריה,  בעיר  ומתמשכת  ההולכת  השבת  רמיסת  עקב 
כיצד  הכרעתו  את  לקבל  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן  של  למעונו  בוחבוט 
לנהוג • מרן הגר"ש: "איך יהודי יכול להגיע לשפל שכזה להתריס נגד השבת? 

השבת היא מקור הברכה"

1 בצהריים, נפתח מערך הגיוס של ישיבת  הישורת האחרונה לקראת הצלת עולם התורה: בשעה 
'עטרת שלמה' • אלפים כבר תרמו והתברכו בברכה הנדירה של מרן שר התורה • היערכות נרחבת 

ל-30 שעות הקרובות • כל הפרטים

בני עלה לתורה והגיע 
להודות למצילים

מרן נשיא ה'מועצת' על רון קובי: 
"צריך להתפלל עליו"

המערכה החלה: עולם התורה 
במאבק הישרדותו הכלכלית

מאת: עוזי ברק 

שלושה שבועות חלפו מאז התמוטט 
)גרנות(,  גרנובסקי  בני  העיתונאי 
בבוקר שבת הוא עלה לתורה בישיבת 
הוא  שם  ברק,  בבני  התורה'  'דרך 
יתברך  להשם  והודה  כגבאי,  משמש 

על הנס הנפלא.
הגומל,  ברכת  שבירך  לאחר  מיד 
הציבור פתח בשירה של "הטוב כי לא 

כלו רחמיך".
בשמו  בציבור  המוכר  גרנובסקי, 
כשלושה  לפני  גרנות,  העיתונאי 
שבועות במוצאי שבת תוך כדי שינה 
ליבו הפסיק לפעום. באורח נס, אשתו 
מצמא  שינה  מתוך  התעוררה  אסתי 
זו  האחרונות.  נשימותיו  את  ושמעה 
למוקד  חייגה  עשתונות,  איבדה  לא 
1221 של איחוד הצלה והזעיקה עזרה 

עד  החייאה  פעולות  לבצע  והחלה 
להגעת צוותי הרפואה.

פעולות  בוצעו  שעה  כחצי  במשך 
ביתו,  בתוך  בני  על  החייאה 
כשלאחריהן הוא פונה לבית החולים 
כשמצבו מוגדר קשה. הוא עבר צנתור 

לב אך לא התגלה דבר חריג.
הערב,  בשעות  האחרון  חמישי  ביום 
'איחוד  למשרדי  הגיע  גרנובסקי  בני 
הצלה' בבני ברק, להודות למתנדבים 
שהצילו את חייו. בני סיפר למתנדבים 
שימש  כאשר  שנים  כשבע  לפני  כי 
כדובר איחוד הצלה, ביקש בין היתר 
גם מאפי פלדמן מנהל הסניף, להפנות 
קיבלו  אנשים  בהם  ניסים  מקרי  אליו 
דום לב - ובזכות פעילות המתנדבים - 
חזרו לחיים. "לא האמנתי שאני אהיה 

שחקן בסיפור הזה, כסיפור אישי". 

אלי כהן

עקב רמיסת ודריסת השבת ברגל גסה ההולכת ומתמשכת 
בעיר טבריה ע"י ראש העיר רון קובי מדי שבת, בפתיחת 
עסקים ומרכזי בילוי, ואף עתה הכריז על הקמת תחבורה 
לתושבים  עידוד  כדי  תוך  בחינם  בעיר  בשבת  ציבורית 
לבוא ולחלל את השבת בפרהסיא, עלה רב העיר הגרמ"צ 
בוחבוט למעונו של נשיא מועצת חכמי התורה מרן חכם 
שלום כהן לשטוח בפניו את פרטי המאבק ולהיוועץ כיצד 
ואיך לפעול אל מול התופעה של חילול כבודה של השבת 
ההולכת וגדלה בעיר, ומה מוטל על התושבים לנהוג אל 

מול חילול השבת לנגד עיניהם.
מרן שמע בצער רב על רמיסת כבוד השבת בעיר והזדעזע. 
והתבטא  בשתיקה  מרן  התעטף  ארוכות  דקות  במשך 
בכאב "איך יהודי יכול להגיע לשפל שכזה להתריס נגד 
השבת? השבת היא מקור הברכה, מסכן מי שלא מבין מה 
זה שבת. צריך להתפלל עליו". אמר מרן כשדמעות זלגו 

מעיניו לנוכח  החילול השם הגדול בעיר.
במהלך השיחה סיפר רב העיר למרן כי אבותיו של ראש 
העיר היו רבנים גדולים והוא ההיפך מכך כשכל מטרתו 
אמר  כאלה",  בנים  יוצאים  "איך  יתברך.  שמו  חילול 
להתפלל  אותנו  ציוו  "חכמים  והוסיף  גדול  בכאב  מרן 
צריך להשקיע בכך  וצאצאי צאצאינו, כמה  על צאצאינו 

ולהקפיד להתפלל על זה מעומק הלב".

בסיום הביקור חיזק מרן את רב העיר והביע שוב את כאבו 
העצום. "דעו לכם אני מתפלל עליכם כל יום. הדבר הזה 

גורם לי צער גדול מאד ומדיר שינה מעיניי".
על  אלו  בימים  ולעורר  לחזק  וקרא  הוסיף  בדבריו  מרן 
שמירת השבת בכל בית בישראל. "אנחנו צריכים להתחזק 
בכבוד השבת. אם אנחנו נקבל קבלה של חיזוק לכבודה 
ובירך  מרן  אמר  בע"ה".  כולם  על  ישפיע  זה  של השבת 
רב העיר שימשיך להביע את האמת ללא מורא תוך  את 
כדי חיזוק התושבים בשמירת השבת ובקבלה של חיזוק 

שתשפיע על שמירת השבת בעיר.

אלי כהן

בישיבת 'עטרת שלמה' השלימו בימים האחרונים את ההיערכות 
הגבוה  ביעד  לעמוד  משותף  במאמץ  עולם,  וחובקת  האדירה 
קיום  המשך  את  שיאפשרו  שקלים,   35,000,000 בסך  שהוצב, 
בני  ת"תים,  ילדי   – תורה  עמלי  אלפי  המונה  התורה  ממלכת 
הישיבות ואברכי הכוללים. סכום זה מתחלק, כך שמול כל שקל 
שתגייס הנהלת הישיבה, יונח שקל מקביל ע"י ועד ידידי הישיבה 
סך  תומכיה,  באמצעות  בס"ד,  לגייס  הישיבה  שעל  כך  בארה"ב, 
של 17.5 מיליון ₪, אשר יוכפל ויגיע בס"ד בשלמותו ל 35 מליון 
ביניים.  סכום  אין  מחייב הצלחה מקסימלית;  אופי ההתרמה   .₪
במידה והושגו 17.5 מליון ₪, יונח כנגדם סכום מקביל. באם ח"ו 
לא יושג הסכום, הרי שגם מה שהושג לא יגיע ליעדו, והחיוב לא 

יבוצע בפועל.
אם  אף  כי  עולה,  המערכה  ניהול  מצוות  המתקבלים  מעדכונים 
המערכה איננה פשוטה כלל וכלל, אך היא ברת הישג. "לא יצאנו 
הסכום  כי  העלה  המצב  פילוח  המצב.  והכרת  הבנה  ללא  לדרך 

הוא בר השגה בס"ד, כמובן, בהירתם כל הכוחות כולם למשך כל 
שעות הפעילות. אנו עושים את שלנו בס"ד, וסמוכים ובטוחים על 
בעדנו,  יסייעו  משמים  כי  ומאמינים  שליט"א,  ורבנן  מרנן  ברכת 

למען קדושת שמו, וכבוד שמו ותורתו ית'".
מאות  מכהנים  בה  מצבת  מראש  הוגדרה  זו,  היערכות  במסגרת 
התרמה  קבוצות  בראש  העומדים  הארץ,  בכל  תרומה"  "שגרירי 
להשיג  עצמה  על  נטלה  קבוצה  כל  כאשר  ומסומנות,  מחולקות 
סכום מסויים. השגרירים עומדים הכן לקראת 35 השעות הגורליות 
לפקח על הזרמת התרומות והעמידה ביעדים, כשאר הנתונים כולם 
מועברים על ידם למערך משולב בן ארבעה מוקדים אשר הוקמו 
מדוקדק.  באופן  ותפוקח  המערכה  תנוהל  משם  הארץ,  ברחבי 
לראשי  ותודתם  הוקרתם  את  להביע  מבקשים  הישיבה  בהנהלת 
מזמנם  המקדישים  ושלמים,  יראים  תורה  בני  אברכים  הקבוצות, 

ומכבודם למען הצלת עולם התורה, שלא על מנת לקבל פרס.
אישיים  שליחים  שירות  יופעל  והמוקדים,  השגרירים  מערך  לצד 
את  להעביר  למי שמבקש  מענה  יתנו  אשר  ארצי,  פריסה  במערך 
תרומתו באופן ידני. התרומה מתאפשרת גם בטלפון מספר *5510, 
קו שיאוייש בכל שעות המערכה ברציפות, 
וכן בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' בבתי 

הכנסיות ברחבי הארץ. 
מעונו  בפתח  הוקם  ומיוחד  יעודי  מוקד 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  של 
של  השמות  כל  ישלחו  לשם  קנייבסקי, 
יעלה  שעות  כמה  מדי  כאשר  התורמים, 
ימסור  שם  מרן,  של  לביתו  מיוחד  שליח 
השעות  באותן  שנאספו  השמות  את 
ובקשותיהם האישיות. מרן שליט"א יעתיר 
עליהם בתפילה ובתחנונים, וכפי שהבטיח 

מרן בקריאתו ההיסטורית כי "יהיו ישועות גדולות באופן מופלא 
כי בנפשי הדבר".

רבי  הצדיק  הגאון  של  מכתבו  ברגש  התקבל  השבוע,  בתחילת 
הקדושה  לישיבה  המגבית  חשיבות  את  המתאר  גלאי,  שמעון 
בזה  ומתפרנסים  הקדושה  ארצנו  בכל  פרוסים  המוסדות  "כאשר 
משפחות רבות מאד, ויש להם זכות גדולה בהפצת התורה בדורנו, 
ולכן זכות גדולה לכל אחד ואחד לעשות כל מה שביכולתו למען 

מגבית מיוחדת זו".
ברכתי  "ולכן  בברכה,  גלאי  הגר"ש  חותם  הנרגש  מכתבו  את 
מעומק הלב נתונה בזה לכל מי שישתתף במגבית חשובה זו, שיזכו 
לרוב נחת מכל צאצאיהם, ויזכו לזיווגים הגונים ולזרע של קיימא 
בבריאות ואריכות ימים להם ולמשפחתם, וימלא ה' כל משאלות 

לבם לטובה ולברכה".  
לצד ברכות הקודש הנדירות וגזירות הצדיקים, הרי שרבים רבים 
את  הביעו  ומוקירה,  התורה  אוהבי  ציבור  התורה,  בני  מקרב 
לייקר,  העז  רצונם  בשל  ההצלה,  במגבית  חלק  ליטול  נכונותם 
לפאר ולרומם את עמלי התורה. "לא בכל יום ניתנת לנו ההזדמנות 
להביע את ההערכה, את הכבוד והיקר, לעמלי תורה מופלאים אלו, 
אברכי הכוללים ובעלי המשפחות, ציבור בחורי הישיבות וצעירי 
הצאן, אשר עליהם העולם עומד", הם מבקשים לציין. לדבריהם, 
"ההשתפות במגבית הרי מלבד העזרה והסיוע שיש בה, לא פחות 

מכך אמירה היא לגבוה: מחלקנו יהא חלקכם!"  
וחצי  כמיליון  נתרמו  כבר  הקמפיין  של  הראשונות  בשעתיים 
שקלים, על ידי אלפי תורמים, ובשעות הקרובות הנהלת הישיבה 
לעמוד  להצליח  בכדי  התרומות  זרם  את  להגביר  מאמץ  תעשה 

ביעד שיאפשר את המשך קיום ממלכת עולם התורה.



כשאת בוחרת במקום עבודה שמעניק לך
הנאה מושלמת וביטחון כלכלי, את יודעת שזה המקסימום 

שאת יכולה לעשות עבור עצמך ועבור משפחתך

הרווח
כולו שלך!

מחפשת עבודה?

כדי העבודהלאנשים תוך זוכה לעזור לדעת שאת 

הן
 כ

לי
גי

מעל 10 שנים!מבוסס שקיים לעבוד במוקד 
ומנצח!לצוות מפרגן להתחבר ליהנות

מבונוסים
משתלמים!

אצלנו גיוס תרומות הוא חוויה טכנולוגית והעצמה אישית  - תהליך מדויק תוצאה חכמה

לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

הביאו אתכם שמחת חיים
ובואו להרוויח יותר!

זמינות כעת
בשבילך :( 077-230-9997

המשרה 
בשעות 
הבוקר

סניף בני ברק. בהנהלת
המאמנת האישית רייזי

מחלקה חדשה נפתחת!

40 ₪ לשעה

לגיוס תרומות ומשאבים

החברה 
המצליחה 

בישראל

נובר גרופ שי
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תנועת 'אגודת ישראל' המעטירה התכנסה לכנסייה ארצית במלון 'גלי צאנז' בנתניה • יוסי גיטלר עשה יומיים בחברת הצירים האגודאים ושמע את הקולות, 
הדיונים וההחלטות שיחברו מחדש את הקהילות שנשרו במהלך השנים • אגודה אחת

ברכנו אבינו כולנו כאחד

יוסי גיטלר

ארצית,  ועידה  של  ליומיים  התכנסה  ישראל  אגודת  תנועת 
בכנסת  נציגיה  הישגי  נסקרו  במהלכם  שידעה,  מהמוצלחות 
היוצאת, הופקו לקחי הבחירות המקומיות וניתן האות להתנעת 

תהליכים לחיבור השטח החסידי למוסדות המפלגה.
קדם למעמד 'בהתאסף ראשי עם' מושב פתיחה בהנחיית סגר"ע 
האסיר  גם  דברים  נשאו  בו  פריינד,  טוביה  הרב  מודיעין-עילית 
אגודת  ויו"ר  רובשקין  מרדכי  שלום  הרב  המפורסם  החב"די 
קהילות  רב  היה  המרכזי  הנואם  קופרברג.  יוסף  הרב  ישראל 
החסידים באלעד ומרבני התנועה, הג"ר זושא הורביץ שהתבטא: 
"ייאמר ברורות, 'אגודת ישראל' הייתה הנחשון בעם ישראל של 
ארגון כזה. כל מה שנוסד אחר כך, ולא משנה כמה הם חשובים 
ובוודאי הם נעלים, אבל הם נוצרו בעקבות אגודת ישראל ובמידה 

מסוימת כנגד זה".
רוזנברג',  ב'היכל  במעמד  האירועים  סדרת  את  פתחנו  אנחנו 
מה  והחסידות.  התורה  שרי  ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות 
האדמו"רים  שבהרכב  הגיוון  היה  המדובר  המעמד  את  שייחד 
שישבו על בימת הכבוד. כשלושים וחמישה אדמו"רים, מקצוות 
והביעו תמיכה  שונות של הקשת החסידית, התייצבו על הבמה 
גדולי  מועצת  חברי  היו  מתוכם  שבעה  רק  ישראל'.  ב'אגודת 

התורה.
מרן  מהמעמד:  נעדרו  התורה  גדולי  מועצת  מחברי  ארבעה 
מסלונים,  האדמו"ר  בארה"ב,  שהותו  עקב  מגור  האדמו"ר 
'אגודת ישראל'  וחבר בד"ץ  ששיגר את בנו רב הקהילה בביתר 
הרב ישראל ברזובסקי, זקן אדמו"רי המועצת האדמו"ר מביאלא 

והאדמו"ר הרמ"מ מויז'ניץ ששהה למנוחה בערד.
כאשר  חדשני,  הוא  גם  היה  האדמו"רים  של  הישיבה  סדר 
המיקומים לא נעשו לפי גודל חשיבות והשפעה כנהוג בדרך כלל 
באירועים מסוג זה, אלא באקראיות )מכוונת כמובן(, במסגרתה 
בפינה  ישוב  מבעלזא  האדמו"ר  מרן  את  לדוגמה  לראות  יכולנו 
השמאלית לצד האדמו"ר מנדבורנה והאדמו"ר מסדיגורא, בעוד 
האדמו"ר  של  לצדו  הימנית  בפינה  מויז'ניץ  האדמו"ר  שמרן 

ממחנובקא ובנו של מרן האדמו"ר מגור.
גם ארבעת הנאומים חולקו בצורה שווה, בין האדמו"רים חברי 
המועצת )האדמו"רים מויז'ניץ וצאנז( לאלו שאינם )האדמו"רים 

מנדבורנה וערלוי(.

מיהו קנאי?
בנו  את  הזמין  ולצר,  יעקב  הרב  המועצת  מזכיר  המעמד,  מנחה 
נחמיה אלתר, שהביא את  רבי  הגה"ח  מגור,  מרן האדמו"ר  של 
וזכות  בהצלחה,  שיהיה  השי"ת  "יעזור  הרבי:  של  קדשו  ברכת 
גם  תסייע  בראשה,  ועמדו  ישראל'  'אגודת  את  שיסדו  הצדיקים 
זיין )שיהיה  עתה להרבות פעלים לתורה ויהדות. מז'אל מצליח 

בהצלחה(".
בעניין  שהתמקד  מויז'ניץ  נשא האדמו"ר  הפתיחה  משא  את 
הקנאות ואמר שברצונו "לנצל את המעמד הכביר על מנת לעקור 
מהשורש את התובנה השגויה שהתפשטה בקרב רבים, ולפיה אי 
הליכה לבחירות והימנעות מקבלת תקציבים ממשלתיים, יש בה 

הרי  תקציבים  ומקבלים  בבחירות  שמצביעים  ומי  קנאות  משום 
הם מתפשרים כביכול, ואינם יכולים להתקרא קנאים.

הרבי  אמר  קנאות"  המושג  פירוש  מה  ולהסביר  לחדד  "צריך 
בקול חוצב בשפת האידיש "יש הטוענים שמי שלא לוקח כסף 
אלה  היא  ולא  קנאי  נקרא  בבחירות  מצביע  לא  או  מהממשלה 
לקחת,  לא  או  מהממשלה  כסף  לקחת  אפשר  נפרדים.  דברים 
של  שאלה  אינה  זה  אבל  ללכת,  לא  או  לבחירות  ללכת  אפשר 
קנאות. קנאי הוא מי שחושב על הקב"ה ופועל לשם שמים בלי 
שום כוונות אחרות. יש לנו אחריות לכל יהודי בכל מקום בארץ" 
קבע הרבי את תפקידה של 'אגודת ישראל' בציבוריות הישראלית.

אחריו נשא דברים האדמו"ר מנדבורנה שעמד בדבריו על חשיבות 
הציות לדעת תורה "זה לא סוד שיש דעות שונות בכל ענין" אמר 
הרבי "אבל זה לא צריך להפריע לשום דבר, יש עיני העדה שהם 
לכלל  תועלת  תצא  איך  ועצה  דרך  למצוא  וחושבים  מחפשים 
ישראל בתוך הגלות הקשה. כשאין את הדעת הנכונה חסר בדעת 
תורה" הזהיר הרבי "כשמקבלים החלטות על פי דעת בעלי בתים, 

אז לא פלא למה מגיעים לתוצאות לא נעימות".
נמנע  לאביו  שבניגוד  מערלוי,  לאדמו"ר  המיקרופון  עבר  כאן 
בפני  הרבי  זעק  ורבותי"  "מורי  ציבוריים:  בנושאים  מלהתערב 
של  הכוח  מתבזבז  כמה  בעינינו  ורואים  עדים  "אנחנו  האלפים 
לכאן,  מושך  וזה  לכאן  מושך  זה  מהפירוד,  החרדית  היהדות 
כוחות גדולים יורדים לטמיון בגלל הפירוד הזה. כל מי שיש מוח 

בקדקודו רואה את הירידה הנוראה ואש מתלקחת במחנה".
את משא הנעילה נשא מארח הועידה האדמו"ר מצאנז: "בשנים 
שלוחים  לשגר  הדבר  נכון  אם  לוויכוח  מקום  היה  עוד  עברו 
לפרלמנט ולקחת כספים מהמדינה" אמר הרבי "אך בימינו אנו 
כבר אין אפילו צד לחשוב כך. מה שאצלנו זה צניעות וקדושה 
אצלם זה הדרה ואסור לעשות כן" תינה הרבי בכאב "לפני כמה 
לי  וסיפר  י"ג.(  )לניאדו.  החולים  בית  מנהל  אלי  הגיע  שבועות 
שלטים  כאן  יש  למה  ששואל  המשפטי,  מהיועץ  מכתב  שקיבל 
שמבקשים ללכת בצניעות. לא זרקו אף אחד מבית החולים ולא 
ציוו על אחד איך ללכת" חידד הרבי "אנחנו רק מבקשים, אסור 
היום אפילו לבקש". עוד הוסיף הרבי כי להשיג דברים באמצעות 

זריקת אבנים וחסימת כבישים אין זו דרך.

הפאנל הפוליטי
ומאיר  ליצמן  יעקב  השרים  סגני  בהשתתפות  פאנל  נערך  בערב 
בנימין  ואייכלר. את המושב הנחו העיתונאים  פרוש, ח"כ מוזס 

ליפקין עורך 'המבשר' וישראל פנחס טירנואר מ'המודיע'.
שעות  במהלך  כותרות  שלל  הנפיקו  החסידיים  הפוליטיקאים 
הפאנל. התייחסו לכל הנושאים שעמדו על סדר היום האגודאי. 
על  בדגש  המקומיות,  בבחירות  ההפסדים  שאלת  בראשם 
ירושלים, שם הפתיע סגן השר פרוש באמירה שלא שיערנו את 
מרן  של  בברכתו  עשו  שהם  בשימוש  התורה'  'דגל  של  כוחה 
הגר"ח קנייבסקי וסגן השר ליצמן נשא קל וחומר שאם הליטאים 
נוכל להתאושש  התאוששו מה-5:2 בתשמ"ט הרי שודאי שאנו 

מה-6:3.
שתמך  ליצמן  בין  העמדות  נחלקו  החרדי"  "המפץ  בשאלת 
)ובמושב הנעילה אף התבטא מפורשות שיתכן ואנו עומדים בפני 

חתימה עם ש"ס וגילה כי מועצת גדולי התורה תומכת במהלך( 
ואף העלה טיעון מעניין ש"אם המטרה  למאיר פרוש שהסתייג 
רק ארבעה  אז מגיע להם  היא להציל את ש"ס מאחוז החסימה 
מנדטים, ואם הם יכולים להגיע לששה שבעה מנדטים לבד, הרי 
לנו  שאין  מסורתי  מקהל  להביא  יכולה  ש"ס  שרק  קולות  שאלו 

נגיעה אליהם, ואין שום סיבה אם כן ללכת יחד".
עיריית  ראש  בהשתתפות  מוניציפלי  מושב  נערך  היום  למחרת 
סגר"ע  גפני,  אליהו  עמנואל  מועצת  ראש  פרוש,  ישראל  אלעד 
אשדוד יחיאל וינגרטן, סגר"ע בית שמש ישעיהו ארנרייך וחבר 
מועצת העיר צפת נחמן גלבך בהנחיית יו"ר המזכירות הארצית 

של חסידות ברסלב נחמן בנשעייה.
אשר  את  ופרקו  קטנות  קהילות  נציגי  לבמה  עלו  זה  אחר  בזה 
על ליבם. הגדיל לעשות הרב בקרמן מת"ת טשכנוב בירושלים, 
יחס  וחוסר  זלזול  על  התנועה  בהנהגת  קשות  האשמות  שהטיח 
ארוך שנים, הוא שם דגש מיוחד על הביטוי שניתן לאותם קהילות 
נאמן'  'יתד  רבים  במקרים  כשלטענתו  ישראל,  אגודת  בבטאוני 
מסקר אותם בצורה בולטת עוד יותר מאשר ב'המודיע' ו'המבשר'. 
נציגי העיתונים לא נותרו חייבים, ואליהו הנדלר מ'המודיע' לצד 
סגן השר פרוש שייצג את עיתון 'המבשר' טענו שברוב המקרים 
קהילות  לאזכורם של  קהילות אחרות  היא התנגדות של  הסיבה 
של  מתפקידו  זה  "אין  בחסידיות.  פניימים  וסכסוכים  מתחרות 

עיתון להכריע בתוך חסידיות" קבע פרוש.

מועצת הקהילות
עם  יחד  זייברט  חנוך  ישראל  אגודת  מזכ"ל  הציג  מכן  לאחר 
סגר"ע בני ברק יהושע מנדל את המיזם החדש לחיבור הקהילות 
החסידיות הקטנות לאגודת ישראל. 'מועצת הקהילות' שתורכב 
מנציג בודד לכל קהילה, גדולה כקטנה, ובה יהיו חברים גם יו"ר 
אגו"י, חברי הכנסת, ראשי וסגני ראשי ערים של התנועה תתכנס 

פעם ברבעון ותשמע סקירה על צרכי הקהילות. 
בנוסף יוקמו 20 מועצות מקומיות, בערים וישובים בהם יש מגוון 
הארצית  המועצה  כאשר  ייצוג,  תקבל  מהם  אחת  חסידיות שכל 
תבקר לכל הפחות פעם בשנה בכל מועצה מקומית, וכך תתחזק 
את הקשר עמם. ראש העיר אלעד ישראל פרוש הציע שכל ראש 
עיר וסגן ימנה עוזרים ובעלי תפקידים מחוגים אחרים שהוא לא 
נמנה עליהם ובכך יוכלו לספק לכל חוג וקהילה תחושת שייכות.

לקראת הצהריים התכנס מושב השבת, כיאה לתנועה שהוסיפה 
למען  הרבנים  ועדת  מזכיר  'והשבת' לשם המפלגה.  המילה  את 
קדושת השבת הרב יצחק גולדקנופף הנחה את המושב בו נאמו 
גם הרב יצחק ישעיה וייס אב"ד נווה אחיעזר והרב שמואל יוסף 

שטיצברג מבית שמש.
הועידה נחתמה בישיבת מועצת מפלגת אגודת ישראל שאישרה 
ליצמן,  יעקב  את  שתכלול  הבאה,  לכנסת  התנועה  רשימת  את 
הרשימה  המשך  את  אייכלר.  וישראל  טסלר  יעקב  פרוש,  מאיר 
הסמיכה המועצה את ועדת השמונה לקבוע. כמו כן אושר שינוי 

התקנון האוסר בחירת אישה כפסיקת בג"צ.
עמוסים  יומיים  כתום  לביתם  שבו  והצירים  הנציגים  מאות 
וגדושים בתחושה שמשהו חדש מתחיל, אופק חדש החל לזרוח 

בשמי התנועה הקדושה.

צילום: משה גולדשטיין
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חבר מועצת העיר יעקב וידר במתקפה חריפה על התנהלות 
אחת  היא  ברק  בני  "עיריית  המצלמות:  בנושא  העירייה 
המצלמות,  מנושא  חוץ  הטכנולוגיה  בנושאי  הנחשלות 
 • פחות"  לא  ניידות,  להביא מצלמות  גם  רוצים  שעכשיו 
על הפריימריז בליכוד: "יש לי הודעה מצערת לעסקנים – 
אני לא הולך לשום מקום" • ועל ההישגים שרשם עד כה: 
"היה את נושא חיילי המילואים שהגשתי לסדר היום את 
ההצעה להנחה בארנונה עבורם ואחריי כולם קפצו, מעניין 

שלפני שנכנסתי אף אחד לא חשב לקדם את זה"

 "העירייה רואה בתושבים 
כספומט ובעסקים נטל"

אלי כהן

הבחירות  מאז  חלפו  אחדים  חודשים 
מעט  לא  לייצר  הספיק  שכבר  ומי  המקומיות, 
המועצה  חבר  הוא  ברק  בני  בעיריית  כותרות 
גם  שבהובלתו  וידר,  יעקב  הליכוד,  מטעם 
לחרדי  משוריינת  משבצת  לראשונה  נוצרה 
לא  במקום  אם  גם  הארצית,  הליכוד  ברשימת 

רלוונטי לעת עתה.
בשיחה עם ‘קו עיתונות’ מבקר וידר בחריפות 
את העירייה, כיאה לנציג הבולט באופוזיציה, 
שהוא  והנושאים  הישגיו  רשימת  את  מציין 

גם  ומתייחס  מקדם 
במפלגת  לפריימריז 

השלטון.
איך אתה מסכם את החודשים 

הראשונים כחבר מועצה? 
"דבר ראשון עיריית בני ברק 
האחרונות  השנים  בעשרות 
שמייצגת  דמות  חוותה  לא 
הפשוט  במובן  התושב  את 
של המילה, לא איזו קבוצה 
או חצר, בבעיות של ניקיון, 
דאגה  כשרה,  לא  התנהלות 
ציבוריות.  וגינות  לכבישים 
אני  נציג אחד  למרות שאני 
מוביל סדר יום בעיריית בני 

ברק".
את  "היה  מרחיב:  וידר 
המילואים  חיילי  נושא 
את  היום  לסדר  שהגשתי 
בארנונה  להנחה  ההצעה 
קפצו,  כולם  ואחריי  עבורם 
אף  מעניין שלפני שנכנסתי 
את  לקדם  חשב  לא  אחד 

זה... אם זה נושא המצלמות, עיריית בני ברק 
היא אחת הנחשלות בנושאי הטכנולוגיה חוץ 
להביא  גם  רוצים  שעכשיו  המצלמות,  מנושא 
רואה  העירייה  כי  פחות,  לא  ניידות,  מצלמות 
עירייה  וזו  נטל  ובעסקים  כספומט  בתושבים 
רעה. לצערי במועצה אני היחיד שעושה זאת". 
לדברי וידר, הוא זוכה לתמיכה רחבה מתושבי 
"הרבה  עבורו,  הצביעו  שלא  אלה  גם  העיר, 
אנחנו  ואומרים  ברחוב  אלי  ניגשים  אנשים 

אוהבים אותך אפילו שלא הצבענו לך".
מה דעתך על התקציב שעבר לאחרונה?

בערך,  ראשל"צ  כמו  עצום,  העירייה  "תקציב 
זה  גשם  שיורד  פעם  בכל  זוועה,  והתשתיות 
שלוליות.  מלאה  והעיר  בריכה  כמו  נראה 

לטובת  כאלה  למטרות  בכסף  להשתמש  צריך 
התושבים ולא למטרות שהעסקונה רוצה.

מיני  כל  הכיל  האחרון  העירייה  "תקציב 
לכל  הסברים  לקבל  ונלחמתי  מוזרים  קודים 
הרי  שלו.  המדויקת  המטרה  מה  שהולך  שקל 
באמת  וחלק  זה,  את  רואים  לא  התושבים 
 4 צריך  היה  הסגנים  מינוי  בנושא  גם  עצרתי, 

פעמים למנות עד שהיה תקין... 
המועצה  שישיבות  הוא  שנלחמתי  נוסף  "דבר 
יהיו נגישות לציבור, לצערי העירייה החליטה 
להיעזר באיזשהו סעיף 
את  להרחיק  שמאפשר 
הציבור, לדעתי זה דבר 
האחרונה  במועצה  רע. 
נושא  את  העליתי 
להצבעה,  המצלמות 
היה  שאם  בטוח  ואני 
ציבור של תושבים היו 
המועצה  מחברי  הרבה 
לתמוך  חוששים 
מיד  כאלה.  במצלמות 
אחרי הרכבת הממשלה 
הבאה נפעל לקדם חוק 
ארצי שימנע דבר כזה".

לראשונה, מפלגה שאינה 

מקום  משריינת  חרדית 

למשבצת  הליכוד,  על  כמובן  מדובר  חרדי.  לנציג 

שגם אתה מתמודד עליה..

"אמר לי חבר כנסת מיהדות התורה שהם מאוד 
ישמחו שאתקדם לכנסת. יש לי הודעה מצערת 
לעסקנים – אני לא הולך לשום מקום, המשבצת 
בליכוד  לחרדים  הממשלה  ראש  עם  שייסדתי 
נועדה להבהיר שיש מקום לחרדים במפלגה וזו 
מקום  שמשריינת  הראשונה  הציונית  המפלגה 
רק  ייבחר,  מי  רלוונטי  לא באמת  זה  לחרדים. 
ההצהרה שיש משבצת כזו, גם אם המקום לא 

ריאלי לעת עתה".

"תקציב העירייה עצום, 
כמו ראשל"צ בערך, 

והתשתיות זוועה, 
בכל פעם שיורד גשם 

זה נראה כמו בריכה 
והעיר מלאה שלוליות. 
צריך להשתמש בכסף 
למטרות כאלה לטובת 

התושבים ולא למטרות 
שהעסקונה רוצה"

אלי כהן

וחבר  יוסף  בני  החינוך  רשת  הנהלת  יו"ר 
מועצת החכמים הגר"ד יוסף יזם תכנית חדשה 
להעצמת רשת החינוך של המפלגה באמצעות 
בכל  הרשת  הנהלת  עם  הורים  ערבי  מפגשי 
בארץ  מקום  לכל  להגיע  מתכוון  "אני  הארץ. 
את  להמשיך  כדי  ולפעול  לשמוע  מנת  על 

המהפכה". 
הגר"ד  האחרונים  בחודשים  שיזם  בתכנית 
מפגשי  תערוך  הרשת  הנהלת  כי  נקבע  יוסף 
ילדי בתי הספר ברחבי הארץ. על  הורים לכל 
יוסף  הגר"ד  ההנהלה  יו"ר  צפוי  התכנית  פי 
להשתתף בכל המפגשים עם ההורים במהלכם 
ההנהלה  וחברי  יוסף  הגר"ד  דברים  יישאו 
שיחות  ייערכו  במפגשים  לסיורים.  שיצטרפו 
הרשת  של  התייעלות  דרכי  על  ההורים  עם 

לטובת התלמידים והוריהם.
החכמים  מועצת  חבר  ערך  שעבר  בשבוע 
יחד עם חבר הנהלת הרשת הרב  יוסף  הגר"ד 
במהלך  ראשונים.  אירועים  שני  פינטו  משה 
המפגשים שנערכו באשדוד ואופקים השתתפו 
דבריו  את  לשמוע  שהגיעו  הורים  מאות 
ולהשמיע את קולם. בשבועיים הקרובים צפוי 

גת  קרית  בנתיבות,  הכנסים  הרב להמשיך את 
ושדרות.

כלל  לאסוף את  בכוונתו  כי  יוסף אמר  הגר"ד 
זאת  במפגשים  שיעלו  וההערות  ההארות 
הנגשתה  ואת  המערכת  את  להשביח  במטרה 
מורי  אבי  לחינם  "לא  והוריהם.  לתלמידים 
זצוק"ל ראה בילדי הרשת יהלומים. הוא חווה 
תלמיד  לעבור  שצריך  הדרך  את  בשרו  על 
את  לנו  והעביר  לו  אין  אבל  להצליח  שרוצה 
שכל  שתדעו  רוצה  אני  השליחות.  תחושת 
בעיה שיש לכם, כל פנייה לשיפור ולתיקון, כל 
כאן  אנחנו  הצעה שיכולה להרחיב את הדעת 

כדי להקשיב וליישם", אמר הגר"ד יוסף. 
פועלים  ש"ס  של  החינוך  ברשת  כי  לציין  יש 
המעורבות  בערים  תורה  תלמודי  מגוון  כיום 
האחרונות  בשנתיים  שונה.  תורני  אופי  בעלי 
הוביל הגר"ד יוסף מספר שינויים משמעותיים 
על  הוחלט  השאר  בין  כאשר  החינוך  ברשת 
לימוד  סדרי  פי  על  גמרא  לימוד  קו אחיד של 

מסכתאות שנלמדות במקביל בכל הארץ.
בנוסף החלו ברשת לערוך מבחנים אחידים בין 
כלל התלמידים דבר שתורם לעידוד התלמידים 
וליצירת נושאי לימוד אחידים לכולם גם מחוץ 

לכותלי תלמוד התורה.

הגר"ד יוסף יוזם: מפגשי הורים

יותר מ60% מתושבי ישראל 
מחזיקים דירות בבעלותם

ביוזמת חבר ה'מועצת' ויו"ר הנהלת רשת החינוך 'בני יוסף', יתקיימו מפגשים עם 
זצוק"ל ראה  • הגר"ד: "לא לחינם אבי מורי  הורים בכל רחבי הארץ בהשתתפותו 

בילדי הרשת יהלומים"

שיא בדירות להשקעה ב-2017 – כ-10% מחזיקים שתי דירות ויותר • 55.8 אלף 
איש מחזיקים שלוש דירות ומעלה

אלי רובין

כי  הלמ"ס,  ידי  על  פורסם  שלישי,  יום  אמש, 
להשקעה  בדירות  שיא  נרשם   2017 בשנת 
בישראל, כאשר בשנה זו עמד שיעור הבעלות 
10%, כאשר מגמה  על שתי דירות ומעלה על 

זו החלה בשנת 2008.
שבבעלותם  הבית  משקי  שיעור   2017 בשנת 
משנת  החל   .61.8 על  עמד  אחת  דירה  הייתה 
בשיעור   7.7% של  ירידה  נרשמה   2003
הבעלות על דירה אחת לעומת עלייה של 6.8% 
בשיעור הבעלות על שתי דירות או יותר ובקרב 
משקי הבית בעלי שתי דירות ויותר, 55.8 אלף 
אומר  הווי  ומעלה,  דירות  בשלוש  מחזיקים 
זאת, אחוזי  2.2% מכלל משקי הבית. לעומת 
משקי בית שבבעלותם אין דירה לא חל שינוי 

משמעותי לאורך השנים. 
אחוז   2017 בשנת  כי  עולה,  הנתונים  פי  על 
 66.5% על  עמד  בבעלותם  בדירות  הגרים 
בשכירות  הגרים  אחוז  לעומת  ארצי  בממוצע 
כי  נציין  זאת  עם  יחד  אך   ,27.9% על  שעמד 
באחוזי  ירידה  הייתה   2017-1997 השנים  בין 
הגרים בדירות בבעלותם מ-70.2% ל-66.5%, 

בשכירות  המתגוררים  אחוז  עלה  בבד  כשבד 
 .2017 בשנת  ל-27.9%  ב-1997  מ-24.3% 
עיקר הירידה באחוזי המגורים בבעלות נבעה 
בעשירון  זאת  ולעומת  הביניים  מעשירוני 
בדירות  הגרים  באחוז  עלייה  חלה  התחתון 

בבעלותם. 
שווי  ממוצע  עלה   2017 ועד   1987 שנת  מאז 
דירה בבעלות פי 3.4 במחירים קבועים כאשר 
דירה  שווי  ממוצע   1987-1986 השנים  בין 
הערכה  לפי  שקל  אלף   529 היה  בבעלות 
ממוצע  דירה  שווי   ,2017 בשנת  עצמית. 
2.7 לעומת העשירון  בעשירון העליון היה פי 

התחתון.
אחוז  האירופי,  האיחוד  למדינות  בהשוואה 
בשנת  בישראל  שבבעלותם  בדירות  הגרים 
נמוך  היה   ,66.5% על  עמד  כשזה   ,2017
בנוסף,   .70% על  שעמד  באיחוד  מהממוצע 
מדינות  מרוב  נמוך  במקום  דורגה  ישראל 
צרפת,  המאוחדת,  הממלכה  למעט  האיחוד, 
האחוזים  כאשר  וגרמניה,  אוסטריה  דנמרק, 
 ,)51.4%( בגרמניה  נמצאו  ביותר  הנמוכים 

והגבוהים ביותר - ברומניה )96.8%(.
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במלאכת עשיית השולחן מצווה 
בגובה  מסגרת  לו  לעשות  התורה 
זר  לעשות  יש  הזו  ולמסגרת  טפח, 
זהב. רבים מאוד מגדולי ישראל כתבו בדרך 
השולחן  הבא:  הרעיון  את  והרמז  הדרוש 
הוא רמז לתענוגי העולם הזה עבור האדם. 
לכל שולחן ולכל תענוג יש לעשות מסגרת- 
גבול. ליהנות בדרך המותרת. אם זה כוונת 
עניינו  מה  להבין  יש  והמסגרת  השולחן 
של ה'זר' מעל אותה מסגרת המסמלת את 

הגבול ואי הנהנתנות?
מתכווץ  שהקר  הוא,  הטבע  מחוקי  חוק 
הוא  הכלל  שבמיים  אלא  מתפשט.  והחם 
אך  בקור,  מתכווצים  אמנם  הם  שונה, 
הרי  קפיאה,  לדרגת  המים  כשמגיעים 
שהם מתפשטים בניגוד לכלל האמור. מהי 
הסיבה לכך? אילו היה הקרח מתכווץ, הרי 
שבחורף בעת קפיאת הנהרות הייתה שכבת 
המים  במים.  ונבלעת  מצטמקת  הקרח 
שמעליה היו קופאים גם כן, וכך כל הנהר 
באביב  השמש  בצאת  קופא.  לבסוף  היה 
העליונה  הקרח  רק שכבת  הייתה מפשירה 
והופכת למים, שאר הקרח היה נותר קפוא 
כמות  מאבד  היה  העולם  וכך  במעמקים, 
מים ניכרת ולא יכול להתקיים. לכן הטביע 
ויתפשט  יצוף  שהקרח  יתברך  הבורא 
יקפאו  לא  שתחתיו  המים  ואזי  למעלה, 
לבינם,  הקור  בין  מבודד  העליון  הקרח  כי 
על  והכל  יפשיר  הקרח  ההתחממות,  ובעת 

מקומו בא בשלום. 
שעל  הזר  את  להבין  ניתן  זה  פי  על 
שקופאים  המים  הרי  כי  השולחן.  מסגרת 
נגד טבע  ומתרחבים במקום להתכווץ, הם 
הבריאה. הם תופסים כביכול מקום שאינו 
לו  ולהעניק  העולם  את  להציל  כדי  שלהם 
מבאר  המים  של  זו  תכונה  פי  על  חיים. 
הזהב  זר  מטרת  את  זי"ע  משמואל'  ה'שם 
מסגרת  אכן  השולחן.  מסגרת  על  דווקא 
השולחן באה לשים גבול להנאותיך, אולם 
על האדם לזכור שלא יעשה זאת על חשבון 
איתך.  יחד  השני  את  תצמצם  אל  השני. 
עבורו תדאג לטוב ביותר. משום שעל אותה 
המסגרת שתחמה את גבולות השולחן, היה 

זר עשוי זהב טהור, סמל לשפע.
בירושלמי מסופר )פסחים פ"ד פ"ט( על 
שאליה  תורה  לומדי  לטובת  צדקה  מגבית 
יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן 
רבי  פקד  אותן  העיירות  באחד  החכמים. 
יין',  -מביא  'בן  אדם בשם  התגורר  עקיבא 
עשיר גדול אשר רבי עקיבא מנסיונו ידע כי 
ידו פתוחה לכל דבר שבקדושה, ולכן תכנן 
לו  ולהעניק  לפתוח את סבב ההתרמה שם 

את הכבוד להיות ראשון התורמים.
כוותיקין  שחרית  תפילת  אחר  מיד  ואכן 
ניגשו אל ביתו של אותו עשיר. אולם מאחר 
החליטו  מוקדמת  עדיין  היתה  והשעה 
להטות אוזנם לדלת, כדי לא להעירו. והנה 
עד מהרה נתברר כי נעור משנתו, שכן הם 
אך  בנו.  לבין  בינו  שמעו שיחה המתנהלת 
השיחה העידה כי תהיה זאת טעות לדפוק 
שואל  הבן  את  שמעו  הם  דלת.  על  עכשיו 
את אביו מה לקנות בשוק לארוחת צהריים? 
הבן  הוסיף  עולשין".  "תקנה  השיב:  וזה 
לשאול: "בשוק ישנם שני סוגי עולשין: יש 
ויש את הרקובים  והיקרים  את המשובחים 
ענה  ושוב  המחיר".  חצי  עולים  והם  מעט 
האב תשובה מפתיעה: "תביא מהסוג הזול, 
כמובן  רקובים".  קצת  יהיו  אם  נורא  לא 
של  ביתו  על  לפסוח  עקיבא  רבי  שהחליט 
מאז  טעמו  את  שינה  "בודאי  זה,  קמצן 

הפעם האחרונה שפקדנו את ביתו" אמר. 
הצדיקים  כאשר  יום  של  שבסופו  אלא 
התפנו לספור את סכום הכסף שגייסו, גילו 
כי התוצאה דלה למדי, ולכן החליטו לשוב 
על עקבותיהם ולנסות בכל זאת לדפוק על 
הרקובים,  הירקות  אוכל  העשיר  של  דלתו 
כי גם כמה פרוטות בודדות עדיפות מכלום.

קיבל  העשיר  של  ביתו  על  דפקו  כאשר 
יפות.  פנים  וסבר  באדיבות  העשיר  אותם 
ביקורם  ויותר מכך כאשר שמע את מטרת 
להם  ואמר  ביותר,  מכובדת  תרומה  הרים 
לגשת אל אשתו ולהגיד לה כי בעלה ציווה 
דינרי  של  שלימה  מידה  להם  לתת  עליה 
הגבוה  הסכום  לשמע  עתק!  סכום  זהב. 
תיאות  לא  הגביר  של  אשתו  פן  חששו 
להעניק סכום גדול כל כך. אלא שאז נכונה 
שאלה  כשהאישה  נוספת  הפתעה  להם 
גדושה  מידה  לכם  לתת  בעלי  אמר  "האם 
ומשלא  מחוקה?".  מידה  או  דינרים  של 
ידעו מה להשיב, החליטה האישה להעניק 
להם מידה גדושה. כשהיא אומרת: כי אם 
ואם  טוב,  מה  בעלי  של  דעתו  זאת  הייתה 

לאו נותנת אני על חשבון כתובתי.
כאשר שב רבי עקיבא עם חבריו אל הגביר 
העשיר:  שאלם  תרומתו  על  לו  להודות 
מידה  אשתי  לכם  נתנה  האם  לי  נא  "אמרו 
מחוקה או גדושה של דינרים?", משסיפרו 
לו את השתלשלות הענינים החליט להביע 
את הערכתו לאשתו ובו במקום הכפיל את 

כתובתה.
בירך רבי עקיבא את הגביר בחום וביקש 
התאפק  לא  העשיר  אולם  לדרכו.  לילך 
הגעת  כי  אני  "מבין  עקיבא  רבי  את  ושאל 
לביתי לאחר שסובבת בין בתי העיר כולם, 
למה לא זכיתי להיות ראשון לדבר מצוה?" 

הקשה העשיר וכאב בקולו.
וכאן גולל רבי עקיבא את כל השתלשלות 
לדלת.  בו הקשיבו מבעד  הענינים, מהרגע 
אך העשיר לא קיבל את הטיעון: "מה שביני 
מתוך  ולדעת  לשמוע  אתה  יכול  בני  לבין 
השיחה שאני מנהל. אולם מה שביני לבין 
קוני אין אתה יכול לעמוד מאותה השיחה! 
שכן קמצן אני בכל עניני הבית, אולם בכל 
אינני  שם  טובים  ומעשים  לצדקה  הנוגע 
בכל  לרווחה  פתוחה  וידי  מאומה  מקמץ 

עת!".
במידת  שאוחז  לאדם  דוגמא  לפנינו 
ממנו  מונעת  שהיא  עד  במועט  הסתפקות 
ליהנות מכספו ומעושרו הרב, אולם כל זה 
יתברך,  לכבודו  ליבו  נדיבות  אודות  אינו 
וזר  לעצמו  "מסגרת  וראוי.  טוב  דבר  לכל 

לאחרים".
כסיל  ולב  לימינו  חכם  "לב  הפסוק:  על 
לשמאלו", שואל הרבי מליובאוויטש זי"ע 
הוא  הלב  מיקום  הרי  כך,  לומר  ייתכן  איך 
דבר עובדתי, אם הלב יהיה ח"ו בצד ימין 
של האדם הוא לא יחיה. ואיך אומר שלמה 

המלך שלב החכם נמצא בצד ימין?
והשיב: שהשאלה היא היכן הלב ברעיון. 
חכם, ליבו הוא עבור האחר ולכן זה נחשב 
הנמצא בשמאל  ליבו של האחר  כי  בימין. 
האדם נמצא לימין העומד מולו. ואם האדם 
כמו  עצמו  על  רק  וחושב  אגואיסט,  הוא 
הכסיל, הרי שהלב הוא בצד שמאל כי כלפי 

עצמו הלב נמצא תמיד בשמאל.
יהיה  שליבנו  מהחכמים  ונהיה  יתן  מי 

לימין, ואזי זר זהב יהיה לראשנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

לב חכם לימינוצדקה אינה צריכה כוונה 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה )כה, 
ב(.

פרש רש"י: "ויקחו לי - לשמי". מתבאר 
צריך  למשכן,  התרומה  מצות  שאת  רש"י  בדברי 
שיעשה האדם "לשמו" של הקב"ה, והאר"י הקדוש 
באר את הדבר בצורה נפלאה: כשאדם נותן תרומה 
הוא בעצם משלים את שמו של הקב"ה, שכן בדרך 
כלל צדקה נותנים במטבע, והוא כנגד י' משמו של 
ה' יתברך ]או שטר כסף שתופסו בידו באפן הדומה 
בחמש  האדם  תופס  הכסף  את  קטנה[.  י'  לאות 
הקב"ה.   של  משמו  ה'  אות  כנגד  וזה  אצבעותיו, 
כשמושיט  את ידו ליתן את התרומה לעני, זה כנגד 
אות ו' משמו של הקב"ה. וכשגבאי הצדקה או העני 
זה  הרי  ]בחמש אצבעותיו[,  בידו  מקבל את הכסף 

כנגד אות ה' של הקב"ה.
שמו  את  האדם  משלים  הצדקה  שבנתינת  נמצא 
של ה' יתברך: אות י' - זו התרומה. אות ה' - חמש 
- הזרוע  ו'  אצבעותיו שמחזיק בהם התרומה. אות 
של  ידו   - ה'  ואות  התרומה.  ליתן  כדי  שמושיט 
מקבל התרומה. וזהו שנאמר: "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה 
הצדקה  מעשה  ידי  על   - יז(  לב,  )ישעיה  ָׁשלוֹם"  
משלים האדם את שמו של הקב"ה, שם הוי"ה ברוך 
ַעד  ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  "ַוֲעבַֹדת   - זוכה  ואז  ה', 
עוָֹלם" )שם(.  וזו הכונה "לי - לשמי", לשמו של ה' 
יתברך, שעל ידי נתינת התרומה משלים האדם את 

שם הוי"ה ברוך הוא. 
עוד יש לבאר את המלה "לשמי", על פי המבואר 
צריכות  שמצוות  ד(  סעיף  ס  )סימן  ערוך  בשולחן 
כונה, והוא לעיכובא, דהיינו שאם אדם עשה מצוה 
כותבים  אולם,  חובתו.  ידי  יצא  לא   - בה  כיון  ולא 
ה"חיי  בשם  סק"י  שם  ברורה  )משנה  הפוסקים 
אדם"( שבמצוה שיש בה מעשה, כגון הנחת תפלין, 
בדיעבד גם אם לא יכון יצא ידי חובתו, כי סוף סוף 
הוא  מוכח ממעשיו שעושה לשם מצוה. מפני מה 

כורך רצועות על ידו? ודאי לשם המצוה.
אך אם, לדוגמא, בימי חג הסכות חם לאדם מאד, 
והשמש יוקדת, והוא יושב בסוכה כדי להצל מפני 
השמש, אם לא כיון לשם מצוה - לא יצא ידי חובתו 
אפילו בדיעבד, כי לא מוכח ממעשהו שעשאו לשם 
כיון  לא  אם  ואף  שונה,  הדין  בצדקה  אולם  מצוה. 
כך  על  ויקבל  חובה,  ידי  יצא  צדקה,  מצות  לשם 

שכר, ונבאר את הדברים.  
ָנַתן  "ִּפַּזר  ט(:  )קיב,  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
ָלֶאְביוִֹנים ִצְדָקתוֹ עֶֹמֶדת ָלַעד". "ִּפַּזר" פרושו שנפל 
פרושו  "נתן"  ואילו  התפזר,  ידיעתו,  בלא  ממנו 
איך  קשה,  לכאורה  כן  ואם  ונתן.  בידו  שלקח 
מתפרש הפסוק: "פזר נתן לאביונים", הרי אלו שני 
רבה  )ויקרא  במדרש  אלא, שהנה  סותרים.   דברים 
עקיבא  לרבי  שבא  טרפון  רבי  על  מסופר  טז(  לד, 
ובפיו הצעה מיוחדת: "קח סכום כסף מכובד, ועשה 
עמו עסק מניב רווחים, וכך נוכל לשקד על התורה, 

ויחד עם זה להתפרנס". 
רבי עקיבא, אכן, נטל את הכסף ועשה עמו עסק, 
העסק  של  טיבו  מה  יודע  לא  טרפון  רבי  כאשר 
מידי  מתעניין  היה  טרפון  רבי  עקיבא.  רבי  שעשה 
פעם על העסק, האם הוא מניב רווחים, ורבי עקיבא 
רבי  אמר  שנים  כמה  לאחר  בחיוב.  לו  משיב  היה 
טרפון לרבי עקיבא, שהוא רוצה לראות את העסק 

שקנה, ושאל היכן הוא.
יחד  הלכו  ואראך".  "בא  עקיבא:  רבי  לו  אמר 
עד שהגיעו לבית מדרש שישבו בו תלמידי חכמים 
בתורה  מתפלפלים  אותם  וראה  בתורה,  ועסקו 
לרבי  עקיבא  רבי  לו  אמר  בהלכה.  ומתווכחים 
טרפון: "מה אתה אומר על הפרדס הנפלא שקניתי 
עליך  מקפיד  "הנני  טרפון:  רבי  לו  אמר  לך?", 
והראה  עקיבא,  רבי  לקחו  ממוני".  את  שאיבדת 
לאביונים  נתן  "פזר  הנ"ל:  בתהלים  הפסוק  את  לו 

צדקתו עמדת לעד". 
"אשריך  לו:  ואמר  ראשו,  על  טרפון  רבי  נישקו 

עקיבא  רבי  היה  ]בתחילה  ורבי  חברי  תלמידי, 
ונעשו  נתעלה  כך  אחר  טרפון,  רבי  של  תלמידו 
רבו  ונעשה  יותר  עוד  נתעלה  מכן  ולאחר  חברים, 
אלופו ומיודעו[, למדת אותי דבר שלא ידעתי, זכיתי 

במקח הגדול". 

מצא מעות מפזרות

על דברי מדרש זה יש לתמוה רבות, במה נחלקו 
טרפון  לרבי  עקיבא  רבי  חידש  ומה  החכמים,  שני 
בפסוק זה שבתהלים? הרי בודאי, ללא צל של ספק, 
ידע רבי טרפון את כל פסוקי התהילים בעל פה, יחד 
עם ידיעתו את כל התורה, ואם כך, מה חידש לו רבי 
מראה  עקיבא  שרבי  יתכן  איך  ועוד,  זאת  עקיבא? 
לרבי טרפון בית מדרש מלא בתלמידי חכמים, ורבי 
טרפון משיב לו: "איבדת את ממוני"? כלום באמת 
כסף  הרי  ממון?  איבוד  נחשבת  זו  שהשקעה  סבר 
ההולך לצדקה הוא זה שנשאר לאדם מכל רכושו! 

מה היתה, אפוא, נקודת הויכוח ביניהם?
הגדול  המדרש  בית  את  לו  הראה  עקיבא  רבי 
שהקים בכספו של רבי טרפון, ועל כך אמר לו רבי 
טרפון: "איבדת את ממוני", כיון שמצוות צריכות 
צדקה.  מצות  לשם  לכוין  עליו  שהיה  וסבר  כונה, 
בכסף  להקים  הולך  שאתה  לי  לומר  צריך  "היית 
בית מדרש, ישיבה ותלמידים. ודאי הייתי נותן לך 
את הכסף וגם מכוון לשם כך, ומרוויח את המצוה. 
אך עכשיו שלא אמרת לי ולא כיונתי - איבדת את 

ממוני!", כך טען רבי טרפון. 
לקחו רבי עקיבא, פתח לפניו ספר תהלים, והראה 
עמדת  צדקתו  לאביונים  נתן  "פזר  הפסוק:  את  לו 
המצוות  כל  שאמנם  לחדש,  הייתה  כוונתו  לעד". 
צריכות כונה, אך בשונה מהן, במצות הצדקה אפילו 
כשעושה אותה האדם שלא בכונה, זוכה הוא לקים 

את המצוה בשלמות.
ִצְדָקתוֹ  ָלֶאְביוִֹנים  ָנַתן  "ִּפַּזר  הפסוק:  כוונת  וזה 
עֶֹמֶדת ָלַעד", מה זה פיזר? רבותינו אומרים במדרש 
שאדם  תתקל"ז(  רמז  תצא  כי  שמעוני  )ילקוט 
המאבד מטבע, ומצאה עני והתפרנס ממנה, מעלה 
עליו הכתוב כאלו זכה. כלומר, המאבד מקיים מצות 
צדקה במטבע זו, גם בהעדר מוחלט של כונה. אם 
מטבעות,  כמה  ומאבד  ברחוב,  הולך  שאדם  קורה 
כיון שהיה לו חור בכיס, ובא עני ומצא את הכסף, 
קנה בו צרכי שבת וברכו הוא ומשפחתו על האכל 
- אותו אדם שנפל לו הכסף, כשיגיע לעולם הבא, 
והחיה משפחה שלמה  צדקה  נתן  לו שהוא  יאמרו 

בשבת קדש. כל השבת הזו נזקפת לזכותו! 
שכחה  שאין  לו  ברור  הרי  אדם,  אותו  מתפלא 
את  שנתן  מי  אינו  הוא  אך  הכבוד,  כסא  מלפני 
הצדקה הזו! אומרים לו מלאכי מעלה: "אתה זוכר 
שנכנסת לביתך וגילית שאיבדת כמה מטבעות שהיו 
לך? ובכן, הכסף הזה הגיע לעני שקנה בו את צרכי 
השבת, ואתה קיימת בזה מצות צדקה, למרות שלא 
שלא  אפילו  בצדקה,  כי  צדקה,  נתינת  לשם  כיונת 
את  לכבד  זכה  שהעני  וכיון  המצוה.  לו  עולה  כיון 
ביתו  ובני  העני  של  הזכויות  כל  זה,  בכסף  השבת 

נזקפות לזכותך!" 
וזה שאומר דוד המלך, "פזר" התפזרו לו מעותיו, 
לו  נחשב  זה,  את  ומצא  עני  ובא  מהכיס  לו  נפל 
לעד".  עמדת  ש"צדקתו  בכך  וזוכה  "נתן",  כאלו 
טרפון  רבי  טרפון.  לרבי  עקיבא  רבי  חידש  זה  את 
מצות  לשם  כיון  לא  שהרי  ממונו,  שנאבד  חשב 
ואם  מעכב,  זה  שאין  עקיבא  רבי  לו  ואמר  צדקה, 
לכן  לזכותו.  הכל  נזקף   - מצוה  דבר  בכספו  נעשה 
שמח רבי טרפון שמחה גדולה, ונשק לרבי עקיבא 
הזאת!  הנפלאה  בזכות  אותו  שזכה  על  ראשו,  על 
עמוד  ח"ב  אחריך"  "משכני  )נלקט מהספר החדש 

ק' ואילך, עיין שם המשך הדברים(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





27 בני ברק א' אדר א' תשע"ט 6/2/19

אמרה  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס 
מה  היא  השאלה  לכל.  ידועה  זו  קדושה 

מסתתר בה ומה כוחה לפעול בנפש ובגוף.
של  האותיות  לבוש  בסוד  נבאר  ראשית 
המילה שמחה, מה לפניה ומה לאחריה, ונבין 
מכך כוחה האמיתי וזאת ככתוב נכנס יין יצא 
סוד ואם אינו ת"ח ואינו יודע כוחו של היין. 
מורי חיים בן יוסף כולאני זצוק"ל היה אומר 
והאר"י  ארצות  עמי  אצל  ש"ד  יצא  יין  נכנס 
הקדוש בשם תיקוני הזהר אומר תוסיף לש"ד 

יו"ד שהיא חכמה נהפך הש"ד לשם שד"י.
הן  שמחה  למילה  שקודמות  האותיות 
דלאור  נוטריקון  שהן  רלז"ד  הסדר  ע"פ 
שראה  מה  וזהו  שנה  סוף  של  הלבנה  שהיא 
המן הרשע שהפיל הפור שמזלם של ישראל 
הבורות  כלומר  האור  דלדול  הפך  ולכן  ישן 
והנבערות שהן הש"ד תוסיף להן אור שהיא 
יו"ד חכמה קדומה ויהפך הכל לחכמה, וזהו 
סוד כוח שיש לחודש זה להפוך החושך לאור 
ואז אדם שמח כי אין שמחה כהתרת הספקות 
ורע  טוב  הדעת  עץ  מכוח  לאדם  בא  והספק 
האור  ואילו  השמחה,  ומגרש  בו  השולט 
החכמה שבא מכוח היו"ד מתוך אור החכמה, 
משורש עץ חיים שהוא סוד האות יו"ד ולכן 
יעקב וישראל תחילתן יו"ד שהיא עץ החיים 

הטוב והמטיב.
מושך  הוא  לחכמה  האדם  זוכה  כאשר 
וזו  בנשמתו  שמאיר  סוף  אין  אור  עצמו  על 
באותיות  נתבונן  אם  האמיתית.  שמחתו 
שהן  תנט"ו  תמצא  שמחה  המילה  שאחרי 
מכאן  וברכה.  טובה  נתינה  תן  תיבות  ראשי 
השמחה  להשגת  אדיר  סוד  עוד  למד  אתה 
אלא  נגאלין  ישראל  אין  ככתוב  נתינה  והיא 
כן  על  ממות.  תציל  צדקה  ככתוב  בצדקה 
נתינה  של  מיוחד  אור  מתנוצץ  אדר  בחודש 
יותר  ככתוב  העשיר  על  שמשפיעה  לעניים 
ממה שהעשיר עושה עם העני העני עושה עם 

העשיר.
לאין  גיליונות  עליה  נכתבו  הנתינה  מעלת 
להזכיר  שנה  בכל  טוב  זאת  כל  ועם  מספר 
הרבה  לנותן  נתינה  של  מעלתה  את  לעצמנו 

יותר ממה שמועילה למקבל.
אך  מכיסו  מחסיר  אומנם  והנותן  היות 
והמקבל  נצחית  בשמחה  נשמתו  את  ממלא 
ממלא את כיסו בשמחה חולפת כי הממון זז 
והולך לו אבל ממון זה הוא בזיון עבורו ולכן 
מעדיף  היה  וודאי  נהנית מלקבל  נשמתו  אין 

להיות מהנותן.
שתי סודות אלו יש להן ראי ומופע. האדם 
הראשון הוא סוד דל אור, כאשר האדם חסר 
ידיעה אז חלילה וחס יש כח לעצבות להשתלט 
עליו ולהפיל אותו ברשתה ולכן משנכנס אדר 
מצוה להרבות בשמחה ועיקר השמחה חכמה 
ואור לכן חודש אדר הוא סוף חודשי השנה 
ולכן  עין שולטת בהם  דגים שאין  מזל  והוא 
עליו  הצדיק  ליוסף  רמז  כן  גם  והם  מתרבים 
אמר מלך החשך פרעה היש איש נבון וחכם 
זכינו  והשנה  השפעה  יש  שלמזל  ידוע  כזה, 
להתחבר  שלנו  הכח  ולכן  אדר  חודשי  לשני 
ויקפוץ  בראשו  עיניו  החכם  כפול,  לחכמה 
והן מלאכה  וימהר להתחיל ללמוד הן תורה 

ולא ישב בטל בעת הזו חלילה וחס.

"סתרי  בק"ק  רבות  שנים  מזה  זוכים  אנו 
תלמידים  של  ממש  המתים  לתחיית  חיים" 
ונפלו ברשתה  רוח שטות  אותם  אשר דחתה 
באר  בתוך  תחתיות  בשאול  עצמם  ומצאו 
והדרך  ועקרבים  נחשים  חשך  שבה  עמוקה 
מיוסף  לומדים  משם  לעלותם  האמיתית 
הצדיק שהיה בבית הסהר ולא ידע מאין יבוא 
עזרו וסמך עצמו על שרים ונשאר עוד שנתיים 
ובסופם מי העלה אותו מן הבור רק  נוספות 
חכמתו ולכן קראו פרעה צפנת פענח שיודע 
אדם  מחברים  כאשר  ובאמת  סודות,  לפענח 
לדעת וחכמה הוא זוכה לשינוי מעמיק ויסודי 

ותוך זמן קצר כמעט ולא ניתן להכירו.
לימודים  עקב  באדם  המתחולל  שינוי 
נפשו  את  מאירים  בהם  וחפץ  שמח  שליבו 
על  לעלות  ומאפשרים  מבטלים את הספקות 
במלאכה  אם  בין  בתורה  אם  בין  הישר  דרך 
והאדם הישר אינו מניח לא את זה ולא את זה 
ככתוב תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה 

וגוררת עוון.
כל מי שזכה להכיר מקרוב או מרחוק נערים 
האור  את  ינסה  דרכה  את  שאיבדו  ונערות 
באבחון  וממוני  נפשי  מאמץ  וישקיע  הזה 
בעין  עין  ויראה  ללימודים  רישום  ואחריו 
אמיתית  ושמחה  ואושר  אור  המתים  תחיית 
שאחרי  האותיות  לסוד  הדרך  מכאן  ושלמה, 
תן  תיבות  ראשי  תנט"ו  והן  שמחה  המילה 
זהו הרמז השני שלומדים  ויפה  טובה  נתינה 
יפה  בעין  הנתינה  כח  והוא  שמחה  מהמילה 
ביותר  רוחניים חזקים  כוחות  בנותן  שמוסיף 
והעיקר שמחה ואור לנשמה ומהנשמה לגוף, 
לכן כאשר אנו בסוף החורף ותחילת האביב 
חום  ועדין  מהקור  קפואות  עצמותינו  ועדין 
היא  הנתינה  כוח  אותן  מחמם  לא  השמש 

רפואה עצומה. 
מחקרים רבים שנעשו ברחבי העולם גילו 
הוא  כאשר  שהיא  כל  מבעיה  הסובל  שאדם 
מלמד  ומאידך  מחד  בעיה  אותה  על  לומד 
או מרפא אחרים הוא עצמו זוכה לפתור את 
אותה בעיה או לרפא את עצמו ממנה, חודש 
אדר כוחו רב לו במשלוח מנות איש לרעהו 

ומתנות לאביונים.
לרעהו רמז לרע שבתוכנו או בחברנו והוא 
רמוז במצוה שכל התורה תלויה בה "ואהבת 
הרע  את  לאהוב  עלינו  כלומר  כמוך"  לרעך 
לרענו  מתנה  לתת  עלינו  כן  וכמו  שבחברנו 
הנבער  כרעת  רעה  ואין  הרע  משורש  כן  גם 
שאינו יודע כמו שכתוב בתהילים "איש בער 
לא ידע" ובאם נתן לו מתנה שהיא יו"ד חכמה 
קדומה נהפוך הרע לדע ואת כוח האחר לכוח 

האחד.
מביאה  ואחדות  לאחדות  מביאה  אהבה 

לעוצמה שהיא למעלה מהטבע.
בזכות  אדר  בחודש  זכה  שמרדכי  כמו 
שאיחד את רוב היהודים לגאולה כך גם אנחנו 
להרבות  ואתר  מקום  בכל  לפעול  חייבים 
ונזכה  בזכות אור החכמה לאחדות רוב העם 

לגאולה אמן.
בברכה

"סתרי חיים"
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

משנכנס אדר

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מנהלת חשבונות
דרושה

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 9:00-17:00

 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק
שים וגברים

המודעה מיועדת לנ

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

sari@kav-itonut.co.il

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50

מכירת מחשבים    מעבדת תיקונים
ניקוי וירוסים    מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים
עולם המחשבים

מנהל/ת תיקי לקוחות

לחברה מובילה בתחומה:

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

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

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו“ח למייל |
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בשקדים  למעשה, 
חלבונים  תכולת  יש 
מבין  ביותר  הגבוהה 
אך  הפיצוחים,  סוגי  כל 
לחולי  טובים  הם  האם 
סוכרת? "שקדים תורמים 
והם  בכלל  לבריאות 
עבור  טובים  במיוחד 
אומרת  סוכרתיים". 
ומוסיפה  בקר  מזור  עינת 
הוכיחו  "מחקרים  כי, 
למתן  יכולים  ששקדים 
ברמות  העלייה  את 
הסוכר וברמות האינסולין 

שלאחר הארוחה. 

בעיתון  שפורסם  במחקר 
 Metabolism המדעי 

קשורה  הייתה  שקדים  גרם  כ-45  אכילת  כי  נמצא 
ברמות נמוכות יותר של אינסולין ושל רמות הסוכר 
לאחר ארוחה. כמות כזו של שקדים מכילה כ-340 
מחקר  של  הטובות  לתוצאות  המפתח  קלוריות. 
זה טמונות בעובדה שהמשתתפים בו הפחיתו את 
לשלב  שיכלו  כזו  בצורה  שלהם  הקלורית  הצריכה 
היוו  לא  שהשקדים  כך  בתזונתם,  השקדים  את 
היומי  הקלוריות  בסך  נכללו  אלא  עודפות  קלוריות 
שלהם. במחקר אחר שפורסם בכתב העת המדעי 
 ,Journal of American College of Nutrition
לסייע  יכולה  שקדים  אכילת  כי  הוכחות  התגלו 
בהגברת הרגישות לאינסולין אצל אנשים עם קדם 

סוכרת".

שקדים ומגנזיום
מחקרים מציעים שצריכת מגנזיום, שנמצא בכמות 
גדולה בשקדים, מפחיתה את הסיכון לפתח סוכרת 
לאחרונה,  התפרסמו  שתוצאותיו  במחקר   .2 מסוג 

החוקרים מצאו כי ערכי סוכר גבוהים בדם גורמים 
להפרשת מגנזיום מהגוף. בגלל סיבה זו, אנשים עם 

סוכרת עלולים להיות בסיכון למחסור במגנזיום. 

שקדים והלב 
לפתח  הסיכון  את  להפחית  עשויה  שקדים  אכילת 
עבור  במיוחד  חשוב  הדבר  ותמותה.  לב  מחלת 
 World ה-  שבדיווחי  העובדה  בשל  סוכרתיים 
נמצאים  סוכרתיים  כי  נקבע   Heart Federation

בסיכון מוגבר לפתח מחלת לב.  
סוג  אותו  שהוא  רווי  בלתי  בשומן  עשירים  שקדים 
שומן שדומה לשמן זית ושניהם מועילים לבריאות 
הלב. כ- 30 גרם שקדים מכילים 13 גרמים של שומן 

בלתי רווי ורק גרם אחד של שומן רווי. 
קלוריות  תכולת  עם  חטיף  להיות  יכולים  שקדים 
גרם   30-50 במתינות  אוכלים  אם  אולם  גבוהה, 
לעלייה  תורמים  לא  הם  שקדים(,   23-45 )בין  ליום 
במשקל. לא רק שהם מכילים  שומן בריא, אכילתם 

מגבירה את תחושת השובע. 

מוצרים משקדים
מציעות  השיווק  רשתות 
עושר של מוצרים עשויים 
שקדים,  חלב  משקדים: 
שונים,  בטעמים  שקדים 
ועוד.  שקדים,  חמאת 
בוחרים  אתם  כאשר 
שתקראו  מומלץ  מוצר, 
רכיבי  רשימת  את  בעיון 
לכמות  לב  שימו  המוצר. 
הסוכר  ולכמות  המלח 
מהכנת  להגיע  שעשויה 
בטעמים  השקדים 
לשים  יש  כן  כמו  שונים. 
הפחמימות  לכמות  לב 
שונים  במוצרים  והסוכר 
ולהעדיף  משקדים 
רק  מכילה  קצרה  הרכיבים  רשימת  בהם  מוצרים 

מרכיבים בריאים כמו שקדים. 
המלצות להגשת שקדים:

או  פרי  עם  ביניים  כארוחת  שקדים  חופן  אכלו     •
ללא פרי.

במקום  )"שקדיה"(  שקדים  חמאת  למרוח  נסו    •
חמאה על טוסט או לחם מחיטה מלאה

•  פזרו שבבי שקדים על הסלט
•  קצצו שקדים והוסיפו למנת האורז, הפסטה, או 

הירקות המאודים
פירורי  במקום  דק  קצוצים  בשקדים  השתמשו    •

לחם
•  הכינו עוגיות משבבי שקדים

•  השתמשו בקמח שקדים אשר נחשב לקמח הדל 
או מאפים  לצורך הכנת לחמים  ביותר בפחמימות 

שונים.
שקדים  לצרוך  שיש  זכרו  אבל  אכלו  בתיאבון, 

במידה!

טבעות ברמונדי פריכות

טיפים
כיצד למנוע  החורף 
את השריפה הבאה?

בסופשבוע שעבר  2 ילדים נשרפו למוות מאש שפרצה 
בביתם בכפר קאסם. בשנת 2018 אירעו כ  50,000 שריפות 

  ,)NFPA-IL( ו-20 הרוגים. העמותה הישראלית למיגון מאש
הפועלת להעמקת המודעות בציבור  למען הצלת חיי אדם 
וצמצום נזקים לרכוש באירועי שריפה, הכינה עבור הציבור 
הרחב טיפים ועצות כיצד למנוע את השרפה הבאה, בעיקר 

בימי החורף.

טיפים חיוניים מטעם העמותה שמומלץ להתנהל על-פיהם:
דליקים.  חומרים  בקרבת  חימום  תנור  מלהעמיד  הימנעו   •

כדוגמת: כורסא, ספה,  וילונות וכו'.
• מומלץ לערוך בדיקת חשמל תקופתית וכן בדיקה של צנרת 

ברזי גז. 
• לדאוג להתקין מטפי כיבוי – אביזר חיוני מאוד! כמו כן לוודא 

שיודעים להשתמש במטף. 
• אין לייבש בגדים על/ או באמצעות תנורי חימום בבית.

• אין להשאיר סדין חשמלי דולק ללא השגחה, רצוי להשתמש 
בו רק לחימום המיטה, רצוי לכבות אותו במשך הלילה וכן לנתקו 

עם יציאה מהחדר. 
• חל איסור מוחלט להוסיף דלק )נפט( לתנור בוער! יש לתדלק 
תנור כאשר הוא כבוי וקר מחוץ לחדרי המגורים ובאזור מאוורר.
• הימנעו מעומס יתר של מכשירי חשמל על תקע חשמלי אחד 

העלול לגרום לשריפה.
• הקפידו לכבות מכשירי חשמל שאין הכרח להפעילם בצאתכם 

מהבית )מזגן, תנור(.
• בגמר הבישול בגז, הקפידו לסגור ברזי כיריים וסגרו את ברז 

הביטחון.
הילדים  סקרנות  קטנים,  מילדים  ומצתים  גפרורים  הרחיקו   •

עלולה לגרום לאסון.
• ודאו כי מערכות החשמל והגז תקינות  וכי הן נבדקו והותקנו 

בידי מי שהוסמך לכך.
• מומלץ להתקין גלאי עשן עצמאיים באזורים רגישים.

להשתמש  ולא  תקן  תו  עם  חשמל  במכשירי  להשתמש  יש   •
במכשיר חשמל פגום.

• הקפידו להניח נרות דולקים במקום המרוחק מילדים ומרוחק 
מחומרים דליקים.

• אין להשאיר או להשליך  סיגריה בוערת.  

הארצית  הרשות  בשיתוף  מאש  למיגון  הישראלית  העמותה 
באתגרים  שיעסוק  כנס  מרץ  בחודש  תקיים  והצלה  לכבאות 
בבטיחות  העוסקת  המקצועית,  הקהילה  חברי  של  ובדילמות 
באש ובמיגון מפני אש, בהשתתפות מומחים בינלאומיים ואנשי 
פולי,  ג'ים   -  NFPA נשיא  בראשם  ומהעולם,   מהארץ  מקצוע 
שיגיע לישראל לרגל הכנס. העמותה הוקמה כשלוחה ישראלית 
של ארגון ה- NFPA האמריקאי. העמותה רואה לנגד עיניה את 
המקצועי  בפן  והן  החינוכי  בפן  הן  האש  בטיחות  נושא  קידום 
ופועלת לקדם מטרותיה בקרב הקהילה והציבור הרחב ובמקביל 

בקרב גורמי המקצוע העוסקים  בתחום האש בישראל.

טעימה

שקדים: האם בריא לנו?
מנה קטנה של שקדים היא מטען גדול של בריאות • שקדים הם מקור מצוין למספר ויטמינים ומינרלים, כולל 
ויטמין E ומגנזיום • הם מהווים גם מקור טוב לחלבונים, סיבים, נחושת, ריבופלאבין, ואפילו סידן • עינת מזור 

בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת והשמנה

רכיבים: 
 • ½ ק"ג דג ברמונדי טחון 

 • פירורי לחם 
• שן שום כתושה

• ביצה
 • 2 כפות שמן
• מלח- פלפל 

אופן ההכנה:
1. מערבבים את כל המרכיבים, ליצור 

קציצות ולשטח אותן מעט. 
נועצים במרכז כל קציצה קש על   .2

מנת ליצור טבעות מהקציצות.
לקירור  הטבעות  את  מכניסים   .3

למשך כ-20 דקות.
4. טובלים את הטבעות בפירורי לחם 

ומטגנים בשמן עמוק עד להזהבה. 
5. הופכים ומטגנים גם את הצד השני. 

רעיון לארוחת צהריים נפלאה ולא שגרתית שלא צריך לעמול בשבילה: טבעות דגים קריספיות וטעימות 
שילדים אוהבים. מתכון קל להכנה שניתן לטיגון והקפאה בכל עת. 

שריפה בבניין מגורים
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ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של “קו עיתונות”
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש”ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית )6 שעות(

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל: 

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

למייל: 

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו”ח ותיק עבודות למייל:
s0546287000@gmail.com 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

קו”ח למייל: 

קו”ח למייל: 

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 16:00-08:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.com

s0546287000@gmail.comsari@kav-itonut.co.il

s0546287000@gmail.com
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מלך שלם שבירך את אברהם לאחר נצחונו על כדרלעומר 
והמלכים  אשר אתו. )בראשית יד יח(

7. תובע,מלווה הדורש מן הלווה לפרוע את חובו. "וה__ בא לקחת  
את שני ילדי" )מל"ב ד,א( )בכתיב מלא(

8. )במשפט שלילה( שום דבר לא,אף משהו לא. "ולרש אין ____ 
כי אם כבשה אחת קטנה" )שמואל ב יב ג(

9. ענף עיקרי היוצא מגזע של עץ סמוך לשורשים.  "ויצא ___ 
מגזע ישי" )ישעיה יא א()בכתיב חסר()בלשון רבים(

10. בן ירחם מראשי בתי האבות לשבט בנימין  שנתיישבו בירושלים 
בימיו של נחמיה.)דה"א ט ח(

14. אור מעולה,זוהר גדול.  "ו____ מעליא" )יקום פורקן לשבת(
15. אדון,בעלים. "אל תהיו כעבדים המשמשין  את ה____ על מנת 

לקבל פרס" )אבות א ג(
17. מבנה ארעי לצאן,או מחסן לעצים. "הכונס צאן ל____" )בבא 

קמא ו א(
18. עצר,עיכב. "שורין את העיקרים במים ומציף עליו שמן ו__ את 

הריח")הוריות יא:()גוף שלישי,עבר(
19. אהבה,ידידות,אהדה. "____ יתרה נודעת לו" )אבות ג יד( 

)בכתיב חסר(

1. מתנה,שי,דורון. "קח בידך ____" )מלכים ב ח,ח(
2. מכסה,כסוי. "ובלע בהר הזה פני ה___  ה____" )ישעיה 

כה ז(
3. מותר על פי הדין. "כל השופרות ____ חוץ משל פרה" 

)ראש השנה ג ב(
4. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
5. רצוץ,מדוכא,מעונה. "משגב ל____" )תהלים ט י(

6. מהר מאוד,במהירות,ללא שהיות וללא דיחוי. "____ מהרה" 
)יואל ד ד(

10. דחוי,נדחף. "מעוף צוקה ואפלה ___" )ישעיה ח כב( 
)בכתיב מלא(

12. איש ריב,שונא,אויב. "את ___ לחם את לחמי" )תהלים לה 
א( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

13. הפצת אור,עשיית אור.
15. ריר,לח-הפה. "פני לא הסתרתי מכלמות ו____" )ישעיה 

נ ו(
16. אזהרה שלא לקלקל דבר שיש בו משום הנאה לאדם.         

"____ תשחית" )בבא קמא צא: (

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

אלה, תאשור, אלון, לבנה, אלמגים, צפצפה, ארז, שטה, ארן, תדהר, אשל, עץ השדה, ברוש, עץ רענן, הדס, 
עצי לבנון, ערמון

שאלוננאמאהשנאנתגא
ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ
תשאשיתניאשניאלתצג

גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מי בקשה לשנות את שמה למרה?
2. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"

3. מי גדול ממי: יששכר או זבולון?                                                                                                          
4. "מענה רך ישיב _____".

5. מה פירוש "ואדי"?
6. מה מקור השם "ראש פינה"?

7. לאלו רבעים נחלקת ירושלים העתיקה?
8. מה בין "בן ברית ל"בעל ברית"?

9. הוא - טעם. היא - איבר בגוף.
10. מהו שיערוך?

1. נעמי 2. דברי הימים  3. יששכר 4. חימה 5. גיא. נחל המוביל מים בחורף בלבד 6. על שם 
הפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה"  7. הרובע היהודי, המוסלמי, הנוצרי והארמני 

8. האחד יהודי, השני שותף  9. מר, מרה  10. הערכה מחדש
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מצאו את ההבדלים בין התמונות!

תשחץ

 מדור הילדים והנוערלהפסקהיוצאים 
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

  1תשחץ 

  

  

  

  

  

  

  

מרמטכ"לי 
צה"ל (4,4)

נשתעשעילד אדום (אנג')תצית אש
יצאו 

מהסכנה 
(עתיד )

חתן פרס 
נובל 

ישראלי

תסגור 

היטב 
לא מבושל

חודש לועזי

ֶאת -
ָהַאֲהָבה ... 

 2,5)
ש.השר)

קמצוץ 

סוג של פר
צבע 

למריחת 
הציפורניים

כזבי 
(נקבה ציווי)

אות אנגלית שליח
סיפקו את 

צמאונם

שכונה 
בירושלים 

(3,4)

קֹוֵדם לכל 
האֵחרים

משניים 
עשר 

השבטים
מפיץ אורגורל, מזל

הספק 
חשמלי

מקל

שק נוזלים
ָאכֵן ... ַמר-

ַהָּמוֶת 
(שמואל טו)

הבאה ליֵדי 
ִרפיון 

יחידה 
למדידת 
הספק 

חשמלי

ְדַבר ה' ֶאל-
 זְכְַריָה ... 

(2,5)

ַסָפרחודש לועזיירחעברהמנוקבת 

מי שנוהג 
להתלונן 

התגורר
מנשותיו 

של למך
כינויו

משאבת 

דם

אחד 

הבנקים 
בישראל

בסיעתא 
דשמיא (ק)

הוציאו 
מהמים

תבואה

וכבוד (ק)
אחד 

הויטמינים
מפקד מחוז 

(ק)
מובחר

מרמטכ"לי 
צה"ל (5,3)

302רז 
יבשה 

מוקפת ים

אנחת כאב 

זהו את האתר שבתמונה
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1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  

את הכסף תשמרו לדברים אחרים 
למשקפיים יש לכם זכאות ברשת                    



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

מוע
 ה

צעי
מב

על 
ם 

חלי
א 

ה ל
קני

 ה
תווי

 * 
עת

כל 
ע ב

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

שאי
ד ר

חס
 ה

תיב
ת נ

רש
 * 

לאי
המ

מר 
ד ג

 ע
ת *

נאי
טו

סי
ה 

כיר
 מ

אין
 * 

ות
חיד

3 י
 ל-

בל
מוג

 * 
בד 

בל
ה 

חש
המ

ת ל
ונו

תמ
 ה

ח. *
.ל.

ט בנתיב זההחסדחמישישי
הסניפים: 

נויפלד, קוק, 
קוטלר, אלעד-

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

בין השעות:
19:00-23:00 

ג' באדר א'כ"ט בשבט עד4-8.2.19

שני עד שישימבצעים בימי 

חלבי/פרווה
גרוס

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

קפה רד מאג
200 גר'

קמח רובינפלד
צ'יק צ'ק לחלות/80%

1 ק"ג

ביסקויט עם שוקולד/כריות תלמה
אצבעות מצופות סוגים שונים

כולל נוגט
750 גר'

B8 כוסות קרטון
'מעולה'

מאגדת סוכריות 
פירמידה/קטנטנות 

קוד:14434837/14434790
24-32 יח'

לבס

רביעיית טונה
בשמן צמחי/קנולה/במים

'מעולה'

נרונים 'מעולה'מים בטעמים נביעות +

נרונים 'מעולה'

לא כולל רכיבי פרי
1.5 ליטר

4 שעות
72 יח'

6 שעות
66 יח'

סלטי שמיר 300 גר'/
גורמה 200 גר'

סוגים שונים

7-8
ב'-ג' באדר א'

19901790

לק"ג
1990

1690

2 ב-
10

3 ב-
10

2 ב-
1490

2 ב-
1490

4 ב-
20 ליח'

1790

790
ליח'

מבוך צורות מעץ
קוד: 700487

5990 במקום-
1990

משחק לתינוק
קוד: 4800270

עם 
אורות 
וצלילים

4990 במקום-
1990

מעמד כדור פעלולים
קוד: 700470

9990 במקום-
3990

תאורת חירום/
מפזר חום

בובה תרוטי
קוד: 175836

2490 במקום-
990

מבצעי
השבוע
 3-8.2.19

4990כ"ח בשבט-ג' באדר א'
ליח'

יש לך טעם 'מעולה' 
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