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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמיני-שבת פרה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:20
18:38
18:17

19:33
19:35
19:35

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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. 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

אין לו חלום  הסלמה בדרום
ישראל  שעון  לפי  מוקדמת  בוקר  בשעת 
היה  וושינגטון,  בשעון  מאוחרת  לילה  ושעת 
זה נתניהו שהכריע לחתוך את הביקור ולחזור 
שהנאום  לכך  כאב  עד  מודע  כשהוא  לישראל 
המיוחל מול אלפי התומכים האמריקאים נשמט 
מבין ידיו – כמו מכשיר טלפון מבין אצבעותיו 
לשכנע  ניסו  עוד  מיועציו  כמה  גנץ.  בני  של 
שחזרה לישראל תשדר הפסד ישראלי וניצחון 
לחמאס, אך נתניהו לא התרשם. בקור רוח הוא 
הכריע להקדים את החזרה ארצה, כשהוא מבין 
כי טוב לא ייצא לו מהסיטואציה וכי הבחירה 

בכל מקרה היא בין הרע לרע במיעוטו 

 אבי בלום,  בי"ס לפוליטיקה | עמ' 18-19 

 שבעה פצועים מפגיעת רקטה בבית בשרון
בית משפחת וולף במושב משמרת שבשרון, מרחק 
כ-120 ק”מ מעזה – ספג השבוע פגיעה ישירה של רקטה 
• נתניהו קיצר את שהותו בוושינגטון ושב לישראל, 
במערכת הביטחון בודקים מדוע כיפת ברזל לא יירטה 
את הרקטה • לאורך יום שני ובלילה הפציץ צה”ל מטרות 
רבות ברצועה, בהן משרדו של אסמעיל הנייה, חמאס 
שיגר מטחי רקטות – ברובם לעבר יישובי העוטף | עמ' 14
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על המחיה ועל הכלכלה: שבועיים לבחירות, בדק 'קו עיתונות' בסקר מיוחד 
מה הנושאים הבוערים לציבור החרדי הנוגעים לחיי היום-יום שטופלו 
בצורה כושלת בממשלה האחרונה, במרכז – מצוקת הדיור ויוקר המחיה 
• נורת אזהרה: הבוחרים לא משוכנעים ביכולתן של המפלגות החרדיות 
לפתור את הבעיות האקוטיות בחיי היומיום • וגם: איזה תיק כלכלי על 
המפלגות החרדיות לדרוש בממשלה הבאה? • שרת הבינוי 
והשיכון ל'קו עיתונות': ''אמשיך לקדם 
את נושא מחיר למשתכן והסיוע לדיור 
הציבורי למגזר החרדי''  | עמ' 22

 41.8%

מצוקת 
הדיור 
במגזר 
החרדי 

30.3%

יוקר 
המחיה 
והמיסוי 
הגבוה 

12.2%

תחבורה 
ציבורית 

והפקקים 

 7%

תנאי לימוד 
גרועים 

במוסדות 
החינוך 

4.7%

מערכת 
הבריאות 
הקורסת

 2.1%

הזנחת 
האוכלוסיה 

הבוגרת

'קו עיתונות'סקר 

הצלחה אדירה 
לקופת הצדקה 

הספרדית בראשות 
מרן נשיא המועצת

'דגל התורה' פתחה קמפיין אצל מרן שר התורה

הנציג של ליברמן מתייצב לצד 
הקהילה הנוצרית-משיחית | עמ' 24 

| עמ' 22 |

41% מהציבור החרדי 
מצוקת הדיור טופלה בצורה כושלת

פורים 
תשע"ט

סיכום 'עד דלא ידע': 
מאות חולים ופצועים 

טופלו

30 חשודים נעצרו 
בפורים

בראשות מרן שר התורה: 
אלפים במעמדי תפילה 

בליל הפורים

גם השנה: 
מסיבות פורים לנוער

 | עמ' 12 | | עמ' 8 |

פרסום ראשון

 | עמ' 10 | | עמ' 10 |

מערכת הבחירות נפתחה 
בכנס בראשות גדולי ישראל, 

רבנים ונציגי התנועה • 
במרכז הכנס הובאו דברי 

מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ונשא דברים 

מרן ראש הישיבה הגר"ג 
אדלשטיין  | עמ' 20-21

וגם: מספר 20 ברשימת 'כחול לבן' חושף את הקשר ארוך השנים למגזר החרדי ומצפה 
לחבר בין הקהלים, שבוע מטלטל לראש הממשלה שציפה לשואו בוושינגטון ונחת 

למציאות הכואבת בישראל ונשיא המדינה מטיל פצצה | בדרך לקלפי
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45 ליטר
זכוכית כפולה

טורבו
2000 ואט

קונים מוצר מעל 1500 שקלים
ומקבלים מוצר שני לבחירה 

 מי 
יודע



חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד חלב וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה





נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מוישי בן 3 חודשים

חיתולי  את  פיתחנו  עבורך  במיוחד  החיבוק שלך הוא ההשראה שלנו. 
Huggies Little Babies, עם שכבת Gentle Protection בעלת כריות 
עור תינוקך. ולהגנה מקסימלית על  וייחודיות לספיגה אופטימלית  רכות 

המבצע הגדול חוזר

בחודשים הראשונים בהם התינוק הקטן יוצא לאוויר העולם, הוא זקוק לחיבוק החם והעוטף שלך, אמא.
גם את מרגישה שחופשת הלידה חומקת לך בין הידיים?!

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!
מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

שנה חצי  גיל  עד  לתינוקות  להורים  מוגבלת  במבצע  ההשתתפות   • נטו   ₪7,000 בסך  חודשית  משכורת  לפי  הפרס   *שווי 
 Freedom Dry / Little Babies :המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג באדר ב׳ - י״א בניסן תשע״ט )20.3-16.4.19( • מגוון חיתולי האגיס • 

• יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע כתנאי לזכייה • בכפוף לתקנון • ט.ל.ח



כ' אדר ב' תשע"ט 27/3/19 בני ברק6

מאת: עוזי ברק

בגילאי  ברק,  בני  העיר  מילדי  כ-8500 
6-4, נוטלים חלק בתכנית "גן ספר", שאחת 
באופן  הילדים  הפעלת  הינה  ממטרותיה 
חוויתי, תוך כדי הסיפור, ובכך מתפתח אצלם 
עולם הדמיון ומושגת הבנה חזקה יותר - כך 
נמסר בדו"ח מקצועי, בן כ-100 עמודים, על 
התכנית  ע"י  המופעלות  לילדים  תכניות   33
שבהנהלת  ולנוער,  לילדים   360 הלאומית 
החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  הרב 
החינוך,  משרדי  עם  ובשיתוף  העירייה  של 
וביטחון  העליה  קליטת  הבריאות,  הרווחה, 

הפנים.
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
שנים   10 במלאת  הוכן  הדו"ח  כי  מסר, 
החינוכיות  התכניות  עשרות  של  להפעלתן 
הייחודיות ברחבי העיר והצגת יעדיהן בפגישת 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  עם  עבודה 
העיר. התכניות מיועדות למתן מענה לילדים 
פעילות  תוך  משפחותיהם,  ולבני  ולנוער 
פרי חשיבה משותפת של  מערכתית, שהינה 
צוותים מקצועיים בתפיסת עבודה מקצועית 
וארגונית של אגפי החינוך, הרווחה והבריאות 
 360 תכנית  הנהלת  עם  בשיתוף  בעירייה, 
מופעלת  לכך  כשבנוסף  והמחוזית,  הארצית 
תפוקתן  בדיקת  באמצעות  מתמדת  בקרה 
של התכניות והשפעתן החיובית על הילדים 
פועל  בבד,  בד  בהן.  המשתתפים  והנערים 
ציבור", שמטרתו לאפשר  מיזם של "שיתוף 
להורים שותפות בקבלת ההחלטות הנוגעות 
למענים בהם משתתפים ילדיהם, מתוך גישה 
שההורים הינם בעלי ידע חיוני ונקודת מבט 
הן  מסייעת  במיזם  והשתתפותם  חיונית, 
מענים  לפיתוח  והן  המענה  איכות  לשיפור 

מתאימים חדשים.
לילדים   360 פרויקט  של  התכניות   33
ולנוער מגוונות ונרחבות ביותר, ובהן חיזוק 
הפועל   ,5-0 גילאי  לילדים  הורה-ילד,  קשר 
לקידום  מיועד  והוא  ולילד,  לאם  בתחנות 

תחומי תזונה, בריאות, שינה בטוחה ועוד.
העיר,  מילדי  לאלפים  ספר",  "גן  תכנית 
עוסקת גם בבניית סיפור הפעלה חדש בסגנון 
של  ואפיון  הכרה  תזמור  בליווי  חז"ל  אגדת 
הילדים  הבנת  פיתוח  חז"ל,  כתיבת  צורת 
הכתיבה  ובאופני  השונים  הספרים  בסוגי 
הרבים, העשרת המודעות לחוזקות האישיות 

של כל ילד ופיתרון לצרכי ילדים מתקשים.
שפה"  "העשרת  תכנית  פועלת  בבד,  בד 
 6-3 גילאי  בגני-ילדים,   תלמידות  ל-550 
שפתיות  יכולות  קידום  שמטרתה  שנים, 
שפה  שיעורי  לגיל,  בהתאמה  ותקשורתיות 
צוות  והעצמת  הדרכה  קטנות,  בקבוצות 
הגברת  שפתי,  ושיקום  קידום  בנושא  הגן 
בגן,  השפה  בשעורי  ללמידה  המוטיבציה 
אטרקטיביים  ופעלולים  משחקים  רכישת 
המיועדים להנעה ללמידה בתחומים שפתיים 
למידה  סביבת  התאמת  מודל  ופיתוח  שונים 

לילדים המתקשים בוויסות חושי.
העיר,  ברחבי  יום  מעונות  בארבעה 
בשיתוף  מציון",  "עזר  ארגון  מפעיל 
תכנית  העירוני,  החינוך  ואגף   360 תכנית 
לזיהוי  המיועדת  לפעוטות",  פעילה  "חצר 
כמוטוריקה  בתחומים  פעוטות  של  קשיים 
חברתיים-רגשיים  קשיים  עדינה,  או  סבוכה 
יכולת  ומיצוי  מניעתם  תקשורתיים-שפתיים, 
של  פעילה  התערבות  באמצעות  הפעוטות, 
ההורים.  מול  ובדיאלוג  במעונות  המטפלות 
של  תשתית  מופעלת  אלו  פעילויות  לצורך 
יצירת  חינוך,  לצוותי  וכלים  הכשרה  ידע, 
המודעות  והעלאת  רגשי-מיטבי  אקלים 
"חצר  תכנית  לקידום  אלו.  בילדים  לטיפול 
התפתחותיים  רכזים  מוכשרים  גם  פעילה" 

במסגרת החינוך.
בילד,  לטיפול  אחיה"  "מעגן  תכנית 
–תורה,  ותלמודי  הרך  הגיל  לילדי  מופעלת 
גילאי 7-5, באמצעות עמותת אחיה, ומטרתה 
ילדים  של  ההתפתחותיות  היכולות  שיפור 
בהתקשות  הלימודים  שנת  בתחילת  שנותרו 
העוברים  למלמדים,  כך  על  המידע  והעברת 
כאיתור  אלו,  בנושאים  וסדנאות  הכשרה 
לטיפולי  התלמידים  הכוונת  רגשי-חינוכי, 
בנושא  להורים  סדנאות  והפעלת  התפתחות 

התפתחות הילד.
אור  למתן  היא  כן  כשמה  אור"  "תכנית 
6, ודגש על  3 עד  לאימהות ולבנות גילאיות 
נמוך,  סוציו-אקונומי  מרקע  ילדות  העצמת 
תכנים  ועיבוד  ביטוי  ופיתוח  עידוד  ומתוך 
וקריאה  דרמטי  משחק  באמצעות  רגשיים 
באומנות  טיפול  ילדים,  ספרי  של  משותפת 
ובמוזיקה, הדרכות הורים, משחקיות ללימוד 
בתהליך  ההורים  ושיתוף  ומהנה  חווייתי 

ובהענקת כלים לבית.
פרויקט ייחודי של מרכזי למידה שכונתיים 

בשיתוף  מתקיים  בתלמודי-תורה  בגמרא 
לגמרא  נוספים  למידה  ומרכזי  אחיה  ארגון 
בשיתוף ארגון "מאירים את העולם", כשיעדי 
לאיתור  מקיף  ואבחון  מיפוי  הינם  התכנית 
תלמידים מתקשים בלימודי גמרא בתלמודי-
לכל  פרטנית  עבודה  תכנית  בניית  תורה, 
והפעלה של הצוות החינוכי  תלמיד, הדרכה 
בתלמודי-תורה ושיתוף וקישור בין ההורים, 
המקצועיים  והגורמים  החינוכי  הצוות 

המטפלים.
סמינרים  תלמידות  לעידוד  למידה  מרכזי 
רמת  ושיפור  ובאושר  בשמחה  ללימודים 
הסמינרים  איגוד  ע"י  מופעלים  לימודיהן 
וי'זניץ  וולף,  גור,  בסמינרים  והעירייה 
מופעלת  אליעזר"  "יד  בשיתוף  ומאיר. 
לילדים  לסיוע  המופנית  "חונכים",  תכנית 
ילדים  יתומים,  חד-הוריות,  ממשפחות 
ולצורך  במשבר,  או  במצוקה  ממשפחות 
צוותי  עם  בשיתוף  חונכים,  מופעלים  זה 
רמת  לקידום  חיצוניים,  ויועצים  בתי-הספר 
הלימודים של התלמידים. לילדים ממשפחות 
כאלימות  רגשיות  מצוקה, הסובלים מבעיות 
מועדוניות  מופעלות  בכי,  והתפרצויות 
אינטנסיביות ופעילויות קבוצתיות, באמצעות 
מגוון  בין  הילד".  לקידום  טוב  "יום  עמותת 
התכניות מופעלים פרויקטים מקצועיים ברמה 
גבוהה, עם גופים כ"עלה", "שערי הישיבה", 
"נפש  יוסף",  "שירת  העירוני  הלמידה  מרכז 
לנפש", "תעצומות", "בצוותא", "הקשיבה", 
הורים",  מנחות  להכשרת  "המכון  "הקשב", 
"יד אליעזר", "תרפי סנטר", "תרפי חי" ועוד 

רבים אחרים.
במפגש המקצועי של אגף החינוך העירוני 
רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב  שבראשות 
תכנית  וצוות  ספרא  יהונתן  הרב  ובהנהלת 
360 שבהנהלת הרב שמעון קשש, סגן מנהל 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  עם  החינוך  אגף 
ראש העיר הציגו המשתתפים תכנית מקיפה 
של  המרשימה  הפעילות  מעגל  להרחבת 
פרוייקטים  בתוספת  הקיימות,  התכניות   33
חדשים ופיתוחן וקידומן של תכניות קיימות, 
תוך ראיה רחבה ושאיפה לאפשר לילד למצות 
מתמיד  בשיתוף  וחוזקותיו,  כוחותיו  את 
המתנדבים  מעגל  ובהגדלת  ההורים  עם 

לפעילויות אלו.

מאת: עוזי ברק

לשעה  סמוך  שעבר  בשבוע  רביעי  ביום 
16:30 התקבלה קריאה במוקד ידידים אודות 
בשגגה  האמבולנס  ברכב  שננעלה  חולה 
הישועה״,  ״מעייני  הרפואה  בית  בחניון 

כשהנהג נותר מחוץ לאמבולנס.
- כונן סניף בני ברק הגיע  גדליה ואלדמן 
 - אשר  שפטיה  עם  יחד  למקום  במהירות 

הייעודי  הציוד  ובאמצעות  ב״ב,  סניף  סג״מ 
שברשותם פרצו את האמבולנס מבלי לגרום 

לו כל נזק.
מבירור נסיבות המקרה עולה כי האמבולנס 
משמש להעברת מטופלים בין בתי חולים. כך 
גם הפעם הוזמן להעברת חולה, וכאמור ננעל 
הפריצה  לאחר  בתוכו.  כשהחולה  בשגגה 
המהירה, היא הועברה לבי״ח באזור, להמשך 

קבלת הטיפול אותו הייתה צריכה לקבל.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
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פקס: 03-5796645
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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

 הכנסת ס"ת ל'היכל יוסף שלום'
המדרש  בית  אל  ס"ת  הוכנס  והדר  פאר  ברוב 
וכולל אברכים "היכל יוסף שלום" ברחוב קושניר 
5 בבני ברק שע"י הרה"ג מנחם דוד צדוק. הספר 
מכן  לאחר  שני,  ביום  השבוע  הוכנס  המהודר 
שם  הזית,  גני  באולמי  מצווה  סעודת  התקיימה 
נשא דברים ראש ישיבת בית מדרש עליון הגר"י 
אונגרישר אשר הפליג בשבח המקום שהוא מקום 
שמגדלים בו תורה, ויש בו סייעתא דשמיא. כמו"כ 
נשא דברים הרב רונן עסיס, נציג המשפחה. הספר 
נתרם ע"י משפחת מר ששון כהן. עוד כיבדו את 
האירוע אישי ציבור וקהל לומדי בית המדרש וכן 
האדמו"ר רבי אבנר עפגי'ן ראש ישיבת בית הלוי 

שילווה את הספר תורה אל בית המדרש.

 תינוקת נפלה ונפצעה
ע"י  טופלה  בינוני  עד  קל  במצב  שנה  חצי  בת 
לאחר  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד  של  חובשים 
בנזימן,  איציק  ברק.  בבני  בדירת מגורים  שנפלה 
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה,  באיחוד  חובש 
יחד עם חובשים נוספים שגרים בסמיכות למקום 
נפלה  הפעוטה  כי  המשפחה  בני  לנו  סיפרו 
האחים  עם  משחק  במהלך  שהתה  עליו  משיש 
ראשוני  סיוע  לה  הענקנו  ביתה.  במטבח  שלה 
ולאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית 

החולים".

 המטה נפרץ והוצת
הליכוד  לבית  פרצו  אלמונים  השבת:  במהלך 
במרכז העיר בני ברק, בו שוכנים גם מטה הבחירות 
יעקב  וכן לשכתו של  של הליכוד למגזר החרדי, 

סיעת  יו"ר  וידר, 
במועצת  הליכוד 
ברק  בני  העיר 
המטה  וראש 

החרדי בליכוד.
לפי הממצאים 
הפורצים  בזירה 
להצית  ניסו  אף 
אך  המבנה,  את 
הצליחו,  לא 
וזאת בנוסף לנזק 
שנגרם  הגדול 
חוקרים  במקום. 
משטרת  של 

מצלמות  צילומי  את  כעת  בוחנים  דן  מרחב 
האבטחה באזור ונוקטים צעדי חקירה נוספים.

מ"המטה החרדי בליכוד" נמסר ל"קו עיתונות" 
את  תעשה  שהמשטרה  בטוחים  "אנחנו  כי: 
ותמצה  הפושעים  את  תאתר  נאמנה,  עבודתה 
עימם את ההליכים עד תום. האלימות לא תעצור 
חכם  הציבור  בליכוד.  החרדי  המטה  פעילות  את 
חזק  ימין  ממשלת  בין  היא  שהבחירה  ומבין 
עם  חלש  שמאל  ממשלת  לבין  נתניהו  בראשות 

לפיד, גנץ והערבים".

עשור ל-360: כ-8,500 ילדים, 33 תכניות

האמבולנס ננעל עם חולה בפנים

דו"ח מקצועי מיוחד מסכם עשור להפעלתן של עשרות תכניות לילדים ונוער בבני ברק • עשרות מרכזי 
פעילות לילדים ולנוער מופעלים ע"י העירייה, באמצעות תכנית 360



יבריק כמו שצריךרוצים שהמזנוןלקראת פסח,

מה הבעיה?
קחו סנו רהיט!

מנקה ושומר על הברק הטבעי של העץ ועל אורך חיי הרהיט, מונע הצטברות אבק 
באמצעות שכבת הגנה עמידה ושקופה, מתאים לכל סוגי הרהיטים.



כ' אדר ב' תשע"ט 8827/3/19 בני ברק

סיכום 'עד דלא ידע': מאות חולים ופצועים טופלו

בליל פורים:
 הגר"ד יוסף 
ב'חזון יוסף'

מעמד מזכי הרבים

כ-300 מקרי חירום טופלו במהלך חג הפורים בבני ברק ע"י מתנדבי איחוד הצלה ופונו לבתי חולים באזור • כמאה מבוגרים וילדים טופלו בבית החולים מעיני הישועה 
בעיר, כעשרה נפגעים עדיין מאושפזים - בהם בן 10 שהשתכר ואיבד את הכרתו וצעיר כבן 30 שאושפז בטיפול נמרץ לב

מאת: עוזי ברק

צוותי  ע"י  טופלו  חירום  מקרי  מ-300  למעלה 
חובשים  בסיוע  הצלה  איחוד  של  אמבולנסים 
באיחוד הצלה סניף בני ברק במהלך חג הפורים 

ברחבי העיר בני ברק.
תיאום  ולאחר  המוקדמות  הערב  משעות  החל 
מתנדבי  עשרות  נפרסו  הכוחות  כלל  עם  מלא 
ירושלים  ומסניף  ברק  בני  מסניף  הצלה  איחוד 
אמבולנסים  עם  יחד  העיר  ברחבי  בנקודות 

ואופנולנסים.

ממש עם סיום קריאת המגילה החל מוקד 1221 
מקרים  ובעיקר  העיר  רחבי  בכל  מקרים  לקלוט 
נפצים  מפיצוץ  כתוצאה  ופציעות  חבלות  של 
ונפילות ברחוב עקב שכרות, פצועים מקטטות, 

ומקרים רפואיים נוספים.
ברק  בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
איחוד  של  באמבולנסים  פונו  מרביתם  כי  מסר 
הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבתי החולים 

מעיני הישועה, בלינסון, ותל השומר.
יחיאל מילר אחראי אגף מבצעים בסניף שפיקד 
אלתר  ישראל  עם  יחד  בעיר  הפורים  אירועי  על 
המבצע  סיום  עם  ממש  עדכן  הסניף  ראש  סגן 
נהגי  עשרות  כי  השבת  כניסת  לפני  דקות 
של  וחובשים  פרמדיקים  רופאים  אמבולנס, 
"איחוד הצלה" סניף בני ברק השתתפו במבצע 
לאורך כל חג פורים ושושן פורים ע"י תגבור צי 
אמבולנסים של איחוד הצלה לטובת תושבי ב"ב 
מעבר לפעילות השוטפת של הכוננים הרכובים 

על אופנולנסים והפזורים בכל רחבי העיר.
התכנון המוקדם בין הנהלת בית החולים ואיחוד 
תרגול  על  הכריזו  פה  שפורסם  שכפי  הצלה 

יחד  המיון  צוותי  אר"ן משותף של  בפורים של 
ואנו  עצמו  את  הוכיח  הצלה  איחוד  מתנדבי 
מסכמים גם השנה את ימי הפורים בהצלחה רבה 
על  ויתרו  שפשוט  המתנדבים  לעשרות  ומודים 

שמחתם הפרטית למען הכלל.
במהלך ליל פורים זכו המתנדבים לביקור הערכה 
מיוחד מנשיא איחוד הצלה אלי ביר אשר הגיע 
לחצר בית הרפואה מעיני הישועה לשם התנקזו 
הארצי  המוקד  מנהל  עם  ויחד  הפינויים  רוב 
מושיקו  ובטחון  חירום  אגף  ומנהל  אלי  זהר 
מושקוביץ הודו למתנדבים הרבים על המסירות 

למען החולים והפצועים ביום שכזה.
נמסר:  הישועה  מעיני  הרפואי  מרכז  מדוברות 
במרכז  הפורים  במהלך  טופלו  איש  כמאה 
ראש,  פגיעות  בשל  הישועה,  מעיני  הרפואי 
דרכים.  ותאונות  הכרה  איבוד  חתכים,  שברים, 
בשל ניסיון שנים קודמות נערכו במעיני הישועה 
ובהם  השונות,  במחלקות  מתוגברים  בצוותים 
עם  מבוגרים,  ומיון  ילדים  מיון   - המלר"דים 
צוותי רפואה וסיעוד מתוגברים, לצד כוחות עזר, 

פארא-רפואיים וצוותי מנהל ומשק רחבים.

שפונו  רבים  וצעירים  ילדים  היו  הנפגעים  בין 
ילד  בהם  שונות,  פגיעות  בעקבות  ילדים  למיון 
כבן 10 ששתה לשכרה ואיבד את הכרתו, אשר 

נותר מאושפז ומצבו משתפר.
כמו כן נותרו מאושפזים עוד 9 מטופלים, בהם 
אדם כבר 30 שנפגע ונזקק לטיפול רפואי לבבי 
בעקבות שתיית אלכוהול. הוא אושפז במחלקה 
לטיפול נמרץ לב שם בוצע היפוך חשמלי וטיפול 

תרופתי.

עוזי ברק

יוסף  חזון  המדרש  בבית  פורים  בליל  שנה  מידי 
לימוד  סדר  מתקיים  תודה  אליה  הרב  בראשות 
הלילה  כל  במשך  שמואל'  'תורת  כולל  ידי  על 
אברכים  מאות  כשלוש  כאשר  הנץ,  לתפילת  עד 

שוקדים על תלמודם כל הלילה.
כאשר  נעימה,  הפתעה  ללומדים  ציפתה  השנה, 
המדרש  בית  הנהלת  לבקשת  הגיע  פורים  בליל 
יחווה  המדרש  בית  ראש  יוסף,  דוד  רבי  הגאון 
שיעור  למסור  התורה,  חכמי  מועצת  וחבר  דעת 

בפני מאות האברכים ולהתפלפל עמם בלימוד.

האמבולנסים שביצעו פינוי במעיני הישועה

מנכ"לי איחוד הצלה במעיני הישועה

צלעות כבש

מאת: עוזי ברק

באולם  התקיימה  המניין  מן  שלא  ישיבה 
הישיבות של מועצת עיריית בני ברק, אך הפעם 
העיר  ילדי  עם  אלא  המועצה,  חברי  עם  לא 
וניקיון  סדר  ארץ,  דרך  בהליכות  שהצטיינו 
ברשות הרבים ובמקום הלימודים, במסגרת טקס 
רב רושם לחלוקת פרסים יקרי ערך למצטיינים 

בקרב תלמידי תלמודי תורה בבני ברק.
הרבים'',  ''מזכי  הכותרת  תחת  נערך  האירוע 
במיזם  למצטיינים  ערך  יקרי  פרסים  חולקו  בו 
ברשות  היחיד  התנהגות   – ורבים''  ''יחיד 
ברציפות,  אחדות  שנים  זה  המתקיים  הרבים, 

בקרב  תלמידי 20 ת"תים.
רובינשטיין, ראש העיר קיבל את  הרב אברהם 
השולחן  בחלל  שהתכנסה  הצעירה  הנבחרת 

העגול של אולם מועצת 
שמסביבו  העירייה, 
הת"תים  מנהלי  יושבים 
ראש  הפעילות.  ורכזי 
העיר ציין, כי הוא מלווה 
ורבים'  'יחיד  המיזם  את 
והוא  ייסודו  החל משנת 
ההתקדמות  את  רואה 
העיר,  ברחובות  הניכרת 

שם  את  להחליף  בחום  ממליץ  הוא  ומעתה 
המיזם ל'רבים ויחיד', שההתנהגות הנאצלת של 
לרשות  אף  תחלחל  הרבים,  ברשות  העיר  ילדי 
היחיד, להנהגת הכבוד והדרך ארץ בבית פנימה.

הרב  הביא  החינוכיים  המנהלים  ברכת  את 
מונקאטש  בת"ת  רוחני  מנהל  גפנר,  יהושע 
התכנית,  ועורך  האירוע  מנחה  מתיבתא.  ות"ת 
ציין  אורות',  'טל  מכון  יו"ר  ניימן,  נפתלי  הרב 
החינוכי  במיזם  הגדולה  ההצלחה  בעקבות  כי 
בעיר בני ברק בקרב עשרות תתי"ם ומעל 7,000 
תלמידים, התקבלו פניות מערים חרדיות ברחבי 
הארץ המעוניינות, אף הן, להפעיל את התכנית 
אצלם, ובאים ללמוד את דרך ניהול מיזם "מזכי 

הרבים" מבני ברק.
שביצעו  התערוכה  בהצגת  היה  מרגש  רגע 
בתערוכה  המייצגים  "רזילי".  ת"ת  תלמידי 

'יחיד  של  החינוכיים  הרעיונות  את  ביטאו 
ורבים',  ובמיוחד בא לידי ביטוי מוצג שנערך 
נהור,  סגי  ומצטיין  מוכשר  תלמיד  ידי  על 
ביצירה  המחזורית  נושא  את  לבטא  שהיטיב 

מופלאה ובכתב ברייל.
הרב מרדכי ויסלובסקי, מנהל המחלקה לאיכות 
אורות'  טל  'מכון  את  לשבח  ציין  הסביבה 
המיזם  את  הפועל  אל  מן הכח  והוציא  שהפיק 
'יחיד ורבים' במקצועיות רבה, תוך ירידה לכל 

פרט ופרט ובהצלחת יישום המבצע בשטח.
היה מעמד חלוקת הפרסים  שיאו של האירוע, 
וחבר  העירייה  בכירי  התכבדו  בו  המרכזית, 
הרב  הסביבה,  איכות  תיק  ומחזיק  המועצה 
את  להעניק  מורגנשטרן  דוד  משה  עו"ד 
הפרסים הראשונים, ולאחריהם מנהלי הת"תים, 
שחילקו באופן אישי, לתלמידיהם את הפרסים 
חשיבה  הושקעו  בהם  המגוונים 
מבטאים  הפרסים  רב.  ותכנון 
אופניים  כמו  המבצע,  ערכי  את 
חבילות  בטיחות,  אביזרי  סט  עם 
וסדרת  וניקיון,  סדר  פליימוביל 
בדרך'',  ''ובלכתך  ספרים 
הפעילות  רכזי  קיבלו  כשלסיום, 
אישית  הוקרה  תעודת  ת"ת,  בכל 
עבור השקעתם המרובה בהפעלתו 

המעשית של המבצע.
ראש העיר משמיע דברי ברכה

טקס חלוקת פרסים לילדי העיר התקיים באולם הישיבות של מועצת העירייה לתלמידים המצטיינים שנטלו חלק במיזם 
"יחיד ורבים" לעידוד ולקידום בהליכות דרך ארץ, סדר וניקיון ברשות הרבים ובמקום הלימודים

מנהלי עשרות ת"ת ומכון "טל אורות" בטקס



חדש!!!
סוף סוף הגענו לבני ברק

מוזמנים להתמכר!

חדש!!!

הטעם האהוב 

בכשרות מהודרת!

משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929
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בראשות מרן שר התורה: אלפים במעמדי תפילה בליל הפורים
אלפים גדשו את היכל בית המדרש 'לדרמן' ואת כל המבואות הסמוכים בחצות ליל יום פורים במעמדות התפילה עליהם כתב מרן: "ודאי הוא 

עת רצון להתפלל ובכוחה בעזה"י לבטל גזירות קשות" • לפני התיבה ניגש הגרי"ש קנייבסקי

מאת: עוזי ברק

במשך  אשר  ברק,  בני  עיריית  של  הנוער  רכזי 
בני  למען  נפשם  את  מוסרים  השנה  לילות  כל 
גם  הפיקו  העיר,  ברחובות  המתמודדים  הנוער 
השנה כמיטב המסורת, מסיבת פורים ענקית מחוץ 
רבינוב"  הנוער  "במרכז  ומסיבת  העיר.  לתחומי 

לבחורים מהמגזר החסידי.
המסיבה נערכה בחסותו ובעידודו של ראש העיר 
מנהלי  של  ובתמיכתם  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

לשכתו ומנכ"ל העירייה הרב שמואל ליטוב.
האירוע כולו היה בסגנון התואם לרוחם הצעירה 
רבים  משאבים  והושקעו  היקרים,  הנערים  של 

בתפאורה ובאומנים ידועים.
מלכות שמיים  עול  קבלת  הייתה  האירוע  פסגת 
על  ונוצחה  החגיגה,  באמצע  שהועברה  ההמונית 
ידי הרב ישי מרדכי שמוסר שיעור תורה מדי שבוע 

לנערים בעיר.
באירוע השתתפו כ300 נערים אשר אינם נמצאים 

במסגרת לימודים פורמאלית ותורנית.
נציגי ש"ס חברי המועצה הרב יעקב זכריהו והרב 
בנוכחותם.  הנערים  את  כיבדו  ששון  בן  ישראל 
מנהל רכזי הנוער- הרב חיים וולמן ניהל ביד רמה 
את הפקת האירוע בשיתוף הרב אברהם פדר מנהל 

מחלקת הנוער ברווחה.
ברוב  המצב  הסגורים,  האירועים  בעקבות 
חג  בליל  השנה  שקט  יותר  היה  העיר  רחובות 

הפורים, וזאת בזכותם של רכזי הנוער המסורים.

מאת: עוזי ברק

מעמדות  התקיימו  ישראל,  אלפי  במעמד 
תפילה וזעקה לישועתן של ישראל, למען מצפי 
ישועה, לזיווגים הגונים וזש"ק. לאחר היערכות 

תום  עם  מיד  התורה  קול  והדהד  עלה  נרחבת, 
עוסקי  הן  שמועטין  בליל  המגילה,  קריאת 
באהבה  קבלתה  בכתר  תורה  נתעטרה  התורה 
את  גודשים  ולומדיה  תורה  עמלי  אלפי  כאשר 
'חזון  היכל בית מדרשו של מרן – בית הכנסת 

אחר  לילה  חצות  שעת  לקראת  לדרמן.  איש' 
דיבור,  בתענית  הלימוד  רציפות  של  שעות  ג' 
של  מדרשו  בבית  איש  מאלף  למעלה  התקבצו 
פתח  התפילה  מעמד  את  לו,  ובמבואות  מרן 
ישיבות ארחות  הגאון רבי שרגא שטינמן ראש 

מפרק  הא'-ב'  ואותיות  תהלים  בפרקי  תורה 
קי"ט בתהילים. 

לאחריו בפרק "נרננה בישועתך" ניגש הגאון 
רבי יצחק שאול, בנו חביבו של מרן שר התורה 
התיבה.  לפני  לעבור  אותו  שלח  חריג  שבאופן 

צילום: דוד זר

גם השנה: 
מסיבות פורים לנוער

התיבה  לפני  בחייו  לראשונה  ניגש  הגרי"ש 
כרעי'  וכברא  אריכתא  כידא  משמש  כשהוא 

דאבוה
לפני אותיות קר"ע שט"ן נשא דברים נרגשים 
את  שחיזק  פינקל  בנימין  רבי  הצדיק  הגאון 
מסוימת  קבלה  על  והמליץ  ההמונים  הציבור 
המסוגלת לישועה ולאחריהם ניגש לפני התיבה 
את  יחד  עמו  זועק  הציבור  כל  כאשר  בבכיות 
אותיות קרע שטן י"ג מידות וקבלת עול מלכות 

שמים.
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03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
בלעדי -  כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
שארפ

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג ללא טאצ

df מקרר 
450 ליטר
מכני

מקפיא ענק
7 מגירות
מכני 

תנור
דו תאי

תשלומים
36

₪3390₪2990

₪1890

₪1690₪1790

₪1890

החל מ-החל מ-

רק -

רק -רק -

החל מ-

ל-36 חודשים
94₪

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
83₪

52₪
רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

ל-36 חודשים
50₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

הפרדה בין תוכניות לטמפרטורה

מגוון תוכניות קצרות
החל מ-15 דקות

החל מ-

רק בשקל!
LG ,שואב אבק

במקום 699 ₪
רק בשקל!

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייה

במקום 890 ₪

רק בשקל!
טוסטר אובן לבאמט

במקום 599 ₪

רק בשקל!
נוטרי נינג'ה, שייקר חכם

במקום 590 ₪

השני
בשקל!

תנור בנוי
ניקוי עצמי

₪1990
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
55₪

 מיקסר קנווד
 ענק
1200 וואט

₪1590
רק -

ל-36 חודשים
44₪

רק- השני
בשקל!
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שראי עד 12 צ'קי
ת בכ. א

ם ללא ריבי
מי

שלו
ת

מלאי - עד 36 
מר ה

ם עד ג
מבצעי

שה בלבד - ה
ח

מ
ת לה

מונו
ת

ח. ה
ט.ל.

השני
בשקל!

מקרר 
לדירות 
שכורות

₪790
החל מ-

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

רק בשקל!
מערכת סטריאו פנסוניק

במקום 690 ₪

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪

ל-36 חודשים₪790
22₪

רק-

מכונת 
כביסה

תנור
חד תאי

₪890
החל מ- החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

החל מ-

₪890 ₪790 ₪790
החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים ל-36 חודשים ל-36 חודשים
24 22 22₪ ₪ ₪

מקפיא 
6 מגירות 
מכני 

תנור
בילד אין

מייבש
כביסה

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים

השני
בשקל!

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

השני
בשקל!



 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:

88% מהאחים שעובדים במשרה מלאה
משתכרים מעל 10,000 שקל ברוטו בחודש

 'דה מרקר':

עמיחי ש.

בן ציון פ.

שמואל פסח ב.

שילה ה.

זאב ג.

איל ר.

יצחק אהרון ג.

יצחק ב.

דניאל ו.

אלעזרי י.

מרדכי שמואל ק.

אלחנן ו.

משה נחום ב.

משה ו.

איתי ט.

אברהם ש.

בן ציון נ.

יוסף חיים מ.

אברהם ק.

נתנאל פ.

אשר ש.

עידו נ.

יהודה ידידיה מ.

מאיר נ.

ניסן ניסים ס.

תצטרף לנבחרת, 
תבחר להצליח!
תואר ראשון בסיעוד - אח אקדמי

ההרשמה בעיצומה!

של 'האקדמית תל אביב'

בלעדי!
מלגת קיום 

מיוחדת

מלגת לימודים
מלאה לזכאים!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

בוחר להצליח? התקשר:

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

בוגרי המסלול אח אקדמי - סיעוד במכללת מבחר,
עובדים כיום במרכזים הרפואיים הגדולים ונהנים

מקריירה רפואית, סיפוק ושליחות
לצד משכורות מכובדות ואפשרויות קידום מגוונות

סטודנטים לסיעוד קבלו השנה

מלגת לימודים מיוחדת ע"ס:

 4,000-6,000$
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30 חשודים נעצרו בפורים

חילולי שבת בכניסה 
לרחוב רבי עקיבא

בעקבות הפרות סדר קשות ותקיפת שוטר ופקח בוצעו מעצרים בליל פורים ולמחרת, חלקם הובאו להמשך מעצר בפני שופט ולהגשת כתב אישום נגדם

פעילי השבת מוחים על חילולי השבת במתחם תחנת 
הרכבת בצומת רבי עקיבא – ז'בוטינסקי בבני ברק ⋅ 

בשבת הקרובה יעמדו פעילים על המשמר על מנת שלא 
יתקיימו חילולי שבת ⋅ דובר העירייה: "אם, יוברר שיש 

המשך חילול שבת, תפנה העירייה למחלקה המשפטית, 
כדי לבדוק את האפשרות לפניה נוספת למערכת 
המשפטית, כדי לבקש הפסקה של מצב חמור זה"

עוזי ברק

במהלך אירועי פורים נעצרו 30 חשודים 
זריקת  בעקבות  ברק  בני  העיר  ברחבי 
ותקיפת  ציבורי  סדר  והפרת  נפצים 

שוטרים ופקחי עיריית בני ברק.
פורים  חג  כניסת  עם  בערב  רביעי  ביום 
התקיים תדרוך והנחיות מפיקוד משטרת 
הכוחות  לכלל  העירייה  והנהלת  דן 
במשטרת מרחב דן שם השתתפו למעלה 
העירוני  השיטור  ופקחי  שוטרים  מ100 
סדר  להשליט  מנת  על  החניה,  ופקחי 

ברחובות העיר לטובת התושבים.
אירוע  לכל  להגיב  הונחו  השוטרים 
בתקיפות  ו-106   100 במוקד  שמתקבל 
בנקודות  התנועה  והזרמת  ובמהירות 
לפי  שהתקבלו  תכניות  פי  על  מרכזיות 

החג ותוכניות משנים עברו.
ברחבי  פוזרו  השוטרים  כלל  התדרוך  לאחר 
העיר חלקם היו בתצפיות וחלקם היו בסיורים 

ממונעים.
 12 ש-  חשודים,   21 פורים,  בערב  רביעי  ביום 

מהם קטינים נעצרו ב-8 זירות. המעצרים בוצעו 
בעיקר ברחובות שבהם היו הפרות סדר קשות 
ועוד.  אברהם  אשל  אורליאן,  רוזנהיים,  כמו 
 9 זיקוקים,   23 חזיזים,   174 נתפסו  במעצרים 

כוורות, ונפצים רבים בתפזורת.
פקח  הותקפו  רוזנהיים  ברחוב  הלילה  במהלך 

כאשר  קשה  באלימות  ושוטר 
את  נקע  אחד  מעצרים,  ביצועו 
בפניו,  קשות  נחבל  והשני  ידו 
איחוד  מתנדבי  ע"י  טופלו  הם 
הצלה ומד"א והם פונו מהמקום 

לטיפול בבית החולים.
רביעי  ביום  פורים  באמצע 
עם  מצב  הערכת  בועצה  בלילה 
עם  יחד  ולשכתו  העיר  ראש 
וקצינים  העירוני  שיטור  מנהלי 
והתקבלו  דן,  מרחב  ממשטרת 

החלטות להמשך העבודה.
השוטרים  חמישי  ביום  למחרת 
עסקו בביצוע מעצרים נוספים על 
פי מפרט צילומי הסרטה ובוצעו 
ברק,  מבני  לתושבים  מעצרים 
ובסה"כ  גן  ורמת  שמואל  גבעת 
למעצר  שהובאו  חשודים   30 נעצרו 
בתחנת משטרת מרחב דן וחלקם הובאו 
ולהגשת  שופט  בפני  מעצר  להמשך 
תקיפת  סדר,  הפרות  בגין  אישום  כתבי 

שוטרים, שימוש בנפצים ועוד.

עוזי ברק

נגד  ברק  בבני  השבת  פעילי 
הקלה  הרכבת  של  תחנה  מוקד 
צמוד  ברק  לבני  בכניסה  שנמצא 
עקיבא  רבי  הרחובות  לצומת 

וז'בוטינסקי.
מתבצע  האחרונים  בשבועיים 
אל  פועלים  והוצאת  הכנסת 
פתח  כאשר  התחנה  מתחם 
לרחוב  צמוד  ממוקם  התחנה 
ורמיסת  חילול  תוך  עקיבא,  רבי 

שמירת השבת.
נת"ע  לחברת  פנו  השבת  פעילי 
מנת  על  לפעול  הגורמים  ולכל 
השבת,  חילולי  את  למנוע 
אותם  הפנתה  החברה  והנהלת 
 4575* הלקוחות  שירות  למוקד 
בבדיקה,  שהושא  אמרו  ושם 
ללא מתן מענה או פתרון לבעיית 

חילולי השבת.
פעילי השבת מסרו כי כבר בשבת 
בשטח  נוכחים  יהיו  הם  הקרובה 
על מנת לשמור שלא יהיו חילולי 

שבת במקום.
ר' אברהם  בני ברק  עיריית  דובר 
הנתונים  כי  ספק,  "אין  טננבוים: 
שבת  מפעילי  אליך  שהועברו 
אל  פועלים  והוצאת  הכנסת  על 
הכניסה  למול  התחנה,  מתחם 
רבי עקיבא, מכיוון רחוב  לרחוב 
חילולי  כדי  תוך  ז'בוטינסקי, 
העירייה  נציגי  ע"י  ייבדקו  שבת, 
בשבת הקרובה. אם יוברר בשבת 

שנמסר  כפי  שהמצב,  הקרובה 
הרי  שהוא,  כמות  נמשך  לכם, 
חמור  שבת  בחילול  שמדובר 
כמובן,  מקום,  ואין  ומחפיר, 
לעבור על כך לסדר היום ולאפשר 

את המשכו. 
העירייה  פנתה  בזמנו  "כידוע, 
לבית המשפט נגד ביצוע עבודות 
לאורך  הכביש,  בעומק  החפירה 
הרכבת  של  העתידי  המסלול 
המשפט  בית  והחלטת  הקלה, 
קבעה שיש צדק בטענת העירייה 
על ביצוע העבודות בשבת, וזאת 
בין  וחתום  כתוב  להסכם  בניגוד 
לאיסור  הממשלה  לבין  העירייה 
ובחגים  בשבתות  עבודות  ביצוע 
אך  הקלה,  הרכבת  במסגרת 
המשך  את  איפשר  המשפט  בית 
ביצוע העבודות, בשל חוות דעת 
הנדסית על סכנת קריסה במסלול 
העבודה,  תופסק  אם  הרכבת 
בכך  יש  המשפט  בית  ולדברי 
טענה  ברם,  נפש.  פיקוח  סכנת 
נפש  ופיקוח  קריסה  סכנת  על  זו 
העבודות  לגבי  אקטואלית  אינה 
שפנו פעילי השבת במוקד תחנה 
של הרכבת הקלה בכניסה לעיר, 
המשך  שיש  יוברר  אכן,  ואם, 
תפנה  הפעילים,  פנו  עליו  במצב 
המשפטית,  למחלקה  העירייה 
לפניה  כדי לבדוק את האפשרות 
כדי  המשפטית,  למערכת  נוספת 
חמור  מצב  של  הפסקה  לבקש 

זה".

היערכות שוטרים ופקחים

 ממ"ר דן מומי בוריה בשמחת פורים

האמת ברגע 

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

נמשיך להילחם למענכם

ברגע האמת
כשכולם מפריחים סיסמאות חסרות כיסוי, תראו מה אנחנו 
עשינו: ביטלנו את גזירות לפיד, מנענו את גיוס בני הישיבות, 
 החזרנו הבטחת הכנסה לאברכים, עצרנו את חוק הגיור,
יזמנו תכנית 'חסכון לכל ילד' להחזרת קצבאות הילדים, 
מנענו קיצוץ בתקציבי עולם התורה והישיבות ואף 
הגדלנו אותם, יזמנו סבסוד מעונות יום, תיקנו את 

חוק הליבה, הסדרנו תקציבי תמיכה לבתי כנסת 
ומקוואות, שמרנו על עצמאות החינוך החרדי, 

הכפלנו את כמות בניית כיתות הלימוד 
מיזם  הקמנו  החרדי,  בחינוך 

פרויקט 'חנוך לנוער' 
לנוער מתמודד,
חוללנו מהפכה 

ברישוי מוסדות החינוך, 
מנענו חילולי שבת קודש, הרחבנו 

את מתן טיפולי השיניים לילדים חינם - 
עד גיל 18, מנענו פגיעה בכותל המערבי, מנענו 

סגירת מפעלים רבים ופגיעה בפרנסת העובדים, 
יזמנו את הטבות המס לפריפריה, חוקקנו עשרות 
חוקים חברתיים ונציגינו זכו להערכה ואותות הצטיינות.

כבר 4 שנים שאנו דואגים לכם בכל רגע, ונציגנו נענים 
לפניות הציבור סביב השעון. הוכחנו כי ברגע האמת אנחנו 
תמיד שם בשבילכם, ובעזרת השם גם בקדנציה הקרובה



הננו להודיע כי פעילות יחידת הצנתורים המתקדמת 

בניהולו של ד"ר אורן אגרנט 

עברה למשכנה במרכז היידן לקרדיולוגיה 
שבבנין האשפוז החדש

טובה בשעהטובה 
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המרכז הרפואי מעיני הישועה 
המערך הקרדיולוגי

הרשמה חובה |  מספר המקומות מוגבל |  דמי כניסה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il

לפרטים והרשמה 03-5771109  
הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  19:00

פתיחה  19:15

21:00   סיום 
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בתוכנית:

המרכז הרפואי מעיני הישועה ומכבי שירותי ביראות
מזמינים אתכם

לכנס מידע - השמנת יתר
בנושא: ניתוחי קיצור קיבה 

הכנס יתקיים אי"ה ביום שלישי כ''ו אדר ב' )02.04.2019(
בשעה 19:00 באולם ההרצאות קומה 2, 

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' רחוב הרב פוברסקי 17, בני ברק

בהשתתפות צוות המומחים של היחידה הבריאטרית
בתום הכנס ישיבו המומחים לשאלות המשתתפים

עושים סוף 
להשמנת יתר 



כ' אדר ב' תשע"ט 141427/3/19 בני ברק

 הסלמה בדרום: שבעה פצועים מפגיעת רקטה בבית בשרון
בית משפחת וולף במושב משמרת שבשרון, מרחק כ-120 ק”מ מעזה – ספג השבוע פגיעה ישירה של רקטה • נתניהו קיצר את שהותו בוושינגטון ושב 
לישראל, במערכת הביטחון בודקים מדוע כיפת ברזל לא יירטה את הרקטה • לאורך יום שני ובלילה הפציץ צה”ל מטרות רבות ברצועה, בהן משרדו של 

אסמעיל הנייה, חמאס שיגר מטחי רקטות – ברובם לעבר יישובי העוטף

אוריאל צייטלין

שני  ביום   5:30 לשעה  סמוך  חמורה:  הסלמה 
בשרון.  אדום  צבא  אזעקת  נשמעה  השבוע, 
התושבים שאינם מורגלים באירועים כאלה, נסו 
למרחבים מוגנים בהחלטה שהצילה חיי אדם. 

נפצעו  אדם  בני  שבעה  וולף,  משפחת  בבית 
עזה  רצועת  משטח  שנורתה  רקטה  מפגיעת 
שבשרון.  משמרת  במושב  בבית  ופגעה 
 30 60 ואישה נוספת בת  בפצועים - אישה בת 
במצב בינוני. חמישה בני אדם נוספים, בהם שני 
לבית  ופונו  קל  נפצעו   ,12 בת  וילדה  תינוקות 
כמה  טופלו  בנוסף,  סבא.  בכפר  מאיר  החולים 
נפגעי חרדה ואחרים שנפצעו קל מאוד בדרכם 

למרחב המוגן. 
ועלה  קרס  הבית  הרקטה,  מפגיעת  כתוצאה 
באש. על פי דיווחים, בעלת הבית היא היחידה 
באופן  נפצעה  ולכן  למקלט  בזמן  הגיעה  שלא 

נרשמו  שנפגע  לבית  בנוסף  יותר.  משמעותי 
פגיעות גם בכמה רכבים ובתים נוספים במקום. 
"משטרת ישראל ערוכה בכל ימות השנה ואנחנו 
ערוכים לכל ההתפתחויות שסביבנו, סרקנו את 
סיפר  נוספים",  נפגעים  לוודא שאין  כדי  הבית 
מתושבי  כמה  למקום.  שהגיע  המשטרה  נציג 
כי  סיפרו  לבית  סמוך  שהסתובבו  המושב 
התעוררו בבעתה וסברו תחילה שמדובר בניסוי 

צופרים. "לא האמנו שזה יגיע לפה", אמרו. 
הפאראמדיקים של מד"א אוהד ביין, רפי שבע 
ואסי דבילנסקי שהגיעו לזירה סיפרו: "כשהגענו 
למקום ראינו הרס, מחוץ לבית ראינו שישה בני 
מהבית,  עצמם  את  לחלץ  שהצליחו  משפחה 
הם סיפרו שהיו בדרך למרחב המוגן כשלפתע 
שמעו את הפיצוץ וחלק מהמבנה קרס. הם יצאו 
היו  כולם  הסמוך,  לבית  נכנסו  וחלקם  מהבית 
רסיסים  הדף,  מפגיעות  וסבלו  מלאה  בהכרה 
אחר  סריקה  ביצענו  וחבלות,  קלות  כוויות 
טיפול  לאחר  ראשוני,  מיון  וערכנו  הנפגעים 
ועזרה ראשונה בשטח פינינו את הנפגעים לבית 

החולים".
היא  עזה  רצועת  משטח  ששוגרה  הרקטה 

באזור  חמאס  מעמדת  ונורתה  חמאס  מתוצרת 
רונן  תת-אלוף  צה"ל  דובר  מסר  כך   – רפיח 
החליט  הרמטכ"ל  כי  מסר  צה"ל  דובר  מנליס. 
ומפקדת  ושריון  חי"ר  חטיבות  שתי  להקפיץ 
חמור  אירוע  "זה  מילואים.  גיוס  כולל  אוגדה, 
מנליס.  אמר  ככה",  אליו  מתייחסים  ואנחנו 
עוד מסר מנליס כי הרקטה שוגרה ממרחק של 
כ-120 קילומטרים ממושב משמרת. לאחר הירי 
מעזה, הרמטכ"ל, רא"ל אביב כוכבי, ערך שורה 
של הערכות מצב עם ראש השב"כ, אלוף פיקוד 
כוחות  לדרום  הוקפצו  נוספים.  וגורמים  דרום 
 – חטיבות  ושתי  אוגדה  מפקדת   – סדירים 
לצורך השלמת מערכים ספציפיים, והחל שיפור 

המוכנות על רקע ההתפתחויות. 
מנליס:  ענה  יורטה,  לא  הרקטה  מדוע  לשאלה 
"כיפת ברזל מגנה באזורים שהיא מוצבת בהם, 
לא  זה  מצב מבצעיות". בשלב  הערכות  פי  על 
באזור  ברזל  כיפת  סוללות  הצבת  אם  ברור 
גוש דן לאחר השיגור לפני 
כנה  על  נותרה  כשבועיים 
הסוללות  את  שהעבירו  או 
או  אחרים  למקומות  משם 
לכך  בהתאם  לאימונים. 
קבלת  תהליך  את  יבדקו 
לכך  שקדם  ההחלטות 
סוללות שהוצבו לא  ומדוע 
האם  הרקטות.  את  יירטו 
במערכת  מכשל  כתוצאה 
או טעות בשיקול הדעת של 
מדיניות יירוט על ידי אנשי 

הסוללה. 
גורם  אמר  יותר  מוקדם 
היה  לשרון  הרקטה  ירי  כי  לחמאס  מקורב 
"טעות". על פי מקורות פלסטינים, חמאס פנה 
השיגור.  על  תחקיר  יבצע  כי  והודיע  למצרים 
העריכו  עזה  ברצועת  אחרים  גורמים  במקביל, 
במהלך  ישראל  תגובות  את  בוחן  חמאס  כי 
תקופת הבחירות ובודק כיצד הוא יכול להשיג 
בין  המדיני  ומתן  במשא  יותר  טובים  הישגים 

הצדדים.
בהמשך היום, כוחות צה”ל שהוקפצו למקום, 
התכוננו לתקיפות ברצועת עזה, כאשר כבישים 
נחסמו באזור ובמישור העורף, הרכבות באזור 
צמצמו את קווי הנסיעה, בנתב”ג שינו מסלולים 
בהמשך,  מהצפוי.  מוקדם  הסתיימו  והחוגים 
פתחו  עצמן  דעת  על  מקומיות  מועצות  כאשר 
העורף.  פיקוד  בהוראת  עזה  ובעוטף  מקלטים 
בתקיפות  החל  צה”ל   ,18:00 לשעה  סמוך 
כאשר  תקיפות,  סבבי  בכמה  ברצועה  מסיביות 
בין השאר הוחרב משרדו של  איסמעיל הנייה. 
לעבר  רקטות  בשיגורי  החל  חמאס  במקביל, 
עזה.  בעוטף  ביישובים  בעיקר   – ישראל  שטח 
נפגעי  ושני  ונפצעו  שליטה  איבדו  נהגים  שני 
ברזל  כיפת  במקביל,  בנתיבות.  טופלו  חרדה 

הופעלה ויירטה את רוב הרקטות. 
נפגע  בשדרות  מוסקוביץ'  שלמה  של  ביתו 
מרקטה שרק בנס לא התפוצצה: "היית בבית, 
רצתי  ומיד  אדום  צבע  שמעתי  בסלון.  ישבתי 
לממ"ד. פתאום היה בום חזק. כל הבית התמלא 
הרוס.  היה  והוא  הילד  נכנסתי לחדר של  עשן. 
לא  והוא  הרצפה  על  שוכב  הטיל  את  ראיתי 
נס גדול. הייתי לבד בבית".  התפוצץ. היה לנו 
ההרוס,  ביתו  של  הקשה  במראה  שחזה  אחרי 
ראה  שם   – העליונה  לקומה  לעלות  החליט 
את ראש הנפץ. "בקומה שנייה ראיתי כל מיני 
לחדר  "נכנסתי  הסביר.  הרצפה",  על  חלקים 
ראיתי  מפורק.  הכול  את  ראיתי  ואז  הילד  של 
על הרצפה את ראש הנפץ". אחר כך, עם הגעת 
כי  מוסקוביץ'  סיפר  וההצלה,  הביטחון  צוותי 

"עכשיו  הגורמים.  כלל  ידי  על  טופלו 
הכול בסדר", חתם.

נשמע  אדום  צבע  אזעקות  של  רצף 
עזה,  בעוטף  לשלישי  שני  שבין  בלילה 
זאת לאחר דיווחים סותרים מעזה בנוגע 
להשגת הפסקת אש בין ישראל לחמאס, 
האזעקות  עימותים.  של  יממה  אחרי 
אשכול,  האזוריות  במועצות  נשמעו 
שער הנגב ואשכול, חוף אשקלון ובאזור 
שדרות.  בעיר  וכן  אשקלון  התעשייה 
האש  הפסקת  מאז  נפגעים.  על  דווח  לא 
נכנסה לכאורה לתוקף בשעה 22:00 זוהו 
30 שיגורים לעבר שטח ישראל, כשכמה 
מהם יורטו על ידי לוחמי כיפת ברזל וכמה 
נפלו בשטחים פתוחים. בסך הכל בסבב 
שיגורים.  מ-80  למעלה  זוהו  ההסלמה 
פוזי  חמאס,  דובר  הודעת  חרף  זאת, 
ברהום, על הצלחת המאמצים המצריים 

להשיג הפסקת אש בין הצדדים. 
תקיפה  על  דיווחו  הפלסטינים  כן,  כמו 
ישראלית נוספת, שבוצעה במתקן חמאס 
קרב  מטוסי  עזה.  לעיר  מערבית  דרומית 
של  צבאי  במתחם  טרור  יעדי  תקפו 
רצועת  במרכז  באלח  אל  בדיר  חמאס 
עזה, כך מסר דובר צה"ל. בנוסף נתקפו 
על ידי טנקים ומסוקי קרב מספר מטרות 
צבאיות של חמאס. מוקדם יותר נמסר כי 
כ-15  תקפו  האוויר  חיל  של  קרב  מטוסי 
יעדי טרור בצפון רצועת עזה, בהם מתחם 
ומתחם  חאנון  בבית  חמאס  של  צבאי 
הפלסטיני  האסלאמי  הג'יהאד  של  צבאי 
בבית להיא. בעזה דווח כי חיל הים ירה 
הפציץ  טיס  וכלי  יונס  חאן  נמל  לעבר 
ליד  עזה  לעיר  ממזרח  תת-קרקעי  מתקן 
מסר  האיסלאמי  הג'יהאד  הגבול.  גדר 
ההתנגדות  תימשך,  התוקפנות  "אם  כי 
תפקידה.  את  למלא  לרגע  תהסס  לא 
והיא  מתחילה  הפלסטינית  ההתנגדות 
זאת שתסיים". מנגד, בכיר ישראלי אמר: 

"הכול תלוי בחמאס".
מערכת  בכירי  קיימו  שלישי,  יום  אתמול, 
הממשלה  ראש  בקריה.  מצב  הערכת  הביטחון 
בשל  לארץ  חזרתו  את  שהקדים  נתניהו 
בחזרה  הלילה  והמריא  בדרום  ההתפתחויות 
מוושינגטון, הגיע ישירות לדיונים. לפני שעלה 
לדעת  צריך  "החמאס  נתניהו:  אמר  למטוס 
כל  את  ולעשות  להיכנס  נהסס  לא  שאנחנו 
דבר,  לשום  קשור  לא  זה  הדרושים,  הצעדים 
ביטחון  של  הצרכים  על  אין  תאריך,  לשום 
לעת  עוצמתית".  מאוד  תגובה  נתנו  ישראל, 
עתה, בשעת כתיבת השורות, השקט בעיצומו, 
אך במציאות הנוכחית, אין לדעת כיצד יתפתחו 

הדברים.

צילום: דוברות המשטרה

א-ה פתוח רצוף 12:00-21:00
שישי וערבי חג 10:00-12:00

מרכזיה רב קווית 08-8642439
אחריותמקצועיות שירות

שירות עד בית הלקוח

בני ברק  רש"י 5 
אשדוד  בעל הנס 22

17.03-19.04
נקי ממע"מ

אנחנו "עושים פסח" ואתם - מרוויחים
מוצרים איכותיים ממותגים מוכרים + שנה אחריות

17% הנחה
מלאי

המוצרים
 מוגבל

חודש שלם
מאות מוצרים

מבצע ענק

הקניה המתקדמת ביותר

מרכז
בדיקה חינם! המחשבים מעבדת מרכז המחשבים

 מרכז המחשבים מתמחה בתיקוני כל סוגי המחשבים נייחים וניידים
אתם מקבלים מחשב מעולהאנחנו מוכרים, מתקנים ומשדרגים מחשבים<אצלכם בבית או במשרד וגם אצלינו במעבדה >



חנות המפעל האגדית של
FEMINA - הלבשה אישית

מעכשיו פתוחה
גם בימי שישי!

כל מגוון פריטי הח.
₪ ₪

קולקציות ודגמי הח. ב - 

 femina מותג ההלבשה האישית

איתך גם בשמחות 

בחנות המפעל והעודפים, 

תוכלי להנות ממגוון 

קולקציות ודגמים במחירים בלעדיים

שמחה
זו תמיד הזדמנות להתחדש

O U T L E T

פמינה חנות מפעל ועודפים: רחוב תובל 15 
רמת גן (מתחם הבורסה) | 03-7515062

ימים א – ה 8:00 – 18:00 
דרכי הגעה בתחבורה ציבורית: 

קו 66, 51, 82, 240, 161, 70 וכל קו שמגיע 
לאזור הבורסה ברמת גן

כל יום שישי 09:00-14:00
תובל 15 ר"ג

ימי פעילות נוספים:
א-ה בין השעות 08:00-18:00



בתוקף עד 30.4.19 או עד גמר המלאי, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח
רח' ירושלים 30 | 074-7576625

מקרר בלומברג 
אפשרות למשמרת שבת

תנור דו תאי
משולב גז, 4 להבות,

כולל גריל וטורבו 

תנור
אלקטרולוקס 

טורבו אקטיבי,
טיימר דיגיטלי, מגוון תוכניות

מקפיא ענקמקרר סמסונג
7 מגירות שקופות ואטומות,

מאושר לשבת

מקרר שארפ
4 דלתות 

מכונת כביסה
בוש
7 ק"ג

כיריים נירוסטה
4 להבות

מתנה
בשווי 699 ₪

טוסטר אובן
45 ליטר, נירוסטה

מתנה
בשווי 599 ₪

מגהץ קיטור
מילוי מים רציף

מתנה
בשווי 690 ₪

מערכת סטריאו

מתנה
בשווי 599 ₪

מתנה
בשווי 890 ₪

שואב אבק
רטוב, יבש,
1800 וואט

מקפיא
6 מגירות שקופות ואטומות,

מאושר לשבת

קונג פו
מעבד מזון סלייסר אלקטרוני

5 דיסקיות  כולל קוביות

מתנה
בשווי 599 ₪

610
ליטר

אפשרות
ל-5 שנים
אחריות
ב-199 ₪

500
ליטר אפשרות

למשמרת
שבת

כולל
משמרת

שבת

אפשרות
למשמרת

שבת

₪ 1,790₪ 3,990

₪ 3,290 ₪ 1,990₪ 1,790₪ 1,290

₪ 1,390 ₪ 1,890
+ מתנה + מתנה+ מתנה + מתנה

+ מתנה + מתנה+ מתנה + מתנה



ירושלים: קניון רב שפע, שמגר 16, 10:00-22:30
ירושלים: רח' שמואל הנביא 59, א'-ה' 10:00-22:30

בני ברק: רח' יואל 3, א'-ה', 10:00-23:00 רצוף
ביתר: קניון חיים זקן, בכניסה לקניון, 10:00-22:30

בית שמש: רח' בן קיסמא 23, יפה נוף, קומה 2- (תחנה אחרי קניון לב הרמה) א'-ה' 19:00-22:30
מודיעין עילית: אבני נזר 28 (קומה 1-),א'-ה' 20:00-23:00

15,900מערכת ישיבה פינתית מיוצרת באיטליה 7,700
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התכנון היה קפדני, עם תפאורה בסגנון אמריקני, 
משנה  כשחקן  מתייצב  הגדולה  המעצמה  כשנשיא 
הזה  מהשבוע  ישראל.  ממשלת  ראש  של  בהצגה 
נתניהו היה אמור לצעוד מעדנות כל הדרך לניצחון 
בבחירות, כשמחיאות הכפיים והמחמאות באנגלית 
– מלוות אותו בשבועיים שנותרו. במחי מטח בודד, 

השבוע החלומי הזה הפך לחלום בלהות. 
עם  לשוב  כדי  לוושינגטון  עד  הרחיק  נתניהו 
להיות  היה  אמור  התעמולה  מסך  ניצחון.  אלבום 
מפוצל לשניים, כשבצדו האחד טראמפ, חותם על 
ההכרה בריבונות ישראל בגולן במחווה חד-צדדית 
אמריקנים,  נשיאים  אצל  בעבר  ראינו  לא  כמותה 
שידעו תמיד לגבות מחירים מידיים מראשי ממשלה 
ההכרה  אחרי  ישראליים. 
והעברת  בירושלים 
המתנה  זו  השגרירות, 
שטראמפ  השלישית 
בסגנון  לנתניהו  מעניק 
ראש  על  חביב  כך  שכל 
ממשלתנו – מבלי שהוא 
לתת  או  לשלם  מתבקש 

תשורה בתמורה. 
בחציו השני של המסך 
לראות  אמורים  היינו 
את  סוחף  נתניהו  את 
איפא"ק  ועידת  משתתפי 
באנגלית מצוחצחת, נותן 
 - אובמה  בסגנון  שואו 
בהופעה וירטואוזית עמה 
מכהן,  פוליטיקאי  אף 
כאמריקאי,  ישראלי 
להתמודד.  מסוגל  לא 
את  קיבלנו  זה  במקום 
חציו השני של המסך עם 
עזה.  מעוטף  חי  שידור 
של  ההיסטורית  ההכרזה 
לשולי  נדחקה  טראמפ 
הבליטה  ורק  החדשות 
ראש  של  היעדרותו  את 

הממשלה מהזירה. 
בשעת בוקר מוקדמת לפי שעון ישראל ושעת לילה 
מאוחרת בשעון וושינגטון, היה זה נתניהו שהכריע 
מודע  כשהוא  לישראל  ולחזור  הביקור  את  לחתוך 
עד כאב לכך שהנאום המיוחל מול אלפי התומכים 
האמריקאים נשמט מבין ידיו – כמו מכשיר טלפון 
עוד  מיועציו  כמה  גנץ.  בני  של  אצבעותיו  מבין 
ניסו לשכנע שחזרה לישראל תשדר הפסד ישראלי 
וניצחון לחמאס, אך נתניהו לא התרשם. בקור רוח 
הוא הכריע להקדים את החזרה ארצה, כשהוא מבין 
כי טוב לא ייצא לו מהסיטואציה וכי הבחירה בכל 

מקרה היא בין הרע לרע במיעוטו.

מרגע זה ואילך פעל נתניהו כדי להגיב בעוצמה 
מדודה שתאפשר להכיל את הסיטואציה ולא להיגרר 
לבחירות תחת אזעקות עולות ויורדות. נתניהו למד 
מניצחונו הראשון ב-96' עד כמה מסוכנת ההליכה 
שיצא  פרס  צבאי.  מבצע  של  בעיצומו  לבחירות 
וגיבוי  ישראלי  קונצנזוס  עם  זעם,  ענבי  אז למבצע 
בינלאומי, נאלץ לקפל את הזנב אחרי ההפגזה בכפר 
כשהסיטואציה  לבנוניים.   102 להרג  שגרמה  כנא 
הזאת לנגד עיניו, ינסה נתניהו להימנע ככל יכולתו 
גם  מזלו,  לרוע  מלחמה.  תחת  לבחירות  מהיגררות 

זה לא תלוי רק בו.
טובות  ביטחון  שבעיות  היא  הרווחת  התובנה 
ההנחה  ההיסטוריה  במבחן  אך   – הימין  למועמדי 
את  החליף  רבין  במבחן.  תמיד  עמדה  לא  הזאת 
הלנה  ורצח  הסכינאות  רקע  על  השאר,  בין  שמיר, 
נתניהו הפעם  מזלו של  ים.  בבת  בטיילת  ז"ל  ראפ 
יותר  – שהגנרלים שמתמודדים מולו, מזוהים עוד 
ממנו עם מדיניות ממשלתו בעזה. בוגי כשר ביטחון 
וגנץ כרמטכ"ל, הובילו את שיטת ההכלה והתגובה 
תיתפס  נתניהו,  על  שלהם  תיגר  קריאת  המדודה. 
כאמינה עוד פחות מהאמירות המתלהמות של בנט 
בוגי-בני  אם  בא.  – שמבקר את המשלה שמתוכה 
את  בתגובה  ישלוף  הליכוד   – פה  לפצות  יעזו  רק 
איתן,  בצוק  התנהלותם  על  המדינה  מבקר  דו"ח 
יעלון  הביטחון  שר  את  בעיקר  ישירות  שטיווח 

והרמטכ"ל גנץ.
בדרך לנחיתת החירום בישראל, נתניהו התרפק על 

זיכרון הרגעים המועטים במחיצת טראמפ והתקנא 
זה  מוושינגטון.  רעהו  על  מן הסתם בשבוע שעבר 
 – היבחרו  מיום  היה השבוע המוצלח של טראמפ 
כאשר החוקר המיוחד מולר לא מצא ראיות שיטילו 
הרוסית.  בסוגיית המעורבות  פלילית  עליו אחריות 
היו ימים שבהם ביבי בנה על מנדלבליט שיספק לו 
על  רבות  ניתן לדבר  הזה  בעניין  גם  דומה.  תוצאה 

החלום ושברו.

מסע ציד
את הציון להופעתו של ראש הממשלה במוצ"ש 
האחרון ניתן היה לדעת מראש, עוד בטרם פצה את 
פיו, בהתאם לזהות הגורם המדרג. יריביו דיברו על 
כמו  לו  לסגוד  המשיכו  אוהדיו  בעוד  הזיעה  אגלי 
נתניהו  נוהג  הבחירות  מערכות  בכל  הזהב.  לעגל 
כשהתגובות   – האחרונה  בישורת  לזירה  לפרוץ 
תומכיו  של  הקטבים  שני  בין  תמיד  נחלקות 
השרופים ויריביו המושבעים. אם בתשיעי באפריל 
הוא יוכרז כמנצח, מהלכיו יוכתרו בדיעבד כגאוניים 
גם על ידי המלאכים הרעים שיענו על כורחם אמן. 
אם יפסיד – גם תומכיו ייאלצו להסביר שהאיש לא 

עמד בלחצים והזיע כל הדרך לאולפנים.
ההשוואה בין הראיונות המלטפים להם זכה גנץ 
בשבוע שעבר, אל מול האגרופנים שנשלפו נגד ביבי 
של  הקיפוח  בטענות  ממש  שיש  לרגע  הוכיחה   –
ראש הממשלה. הראיונות שנערכו עם גנץ השבוע, 
כמו באו להוכיח שגסות הרוח יכולה להיות מופנית 
גם כלפי מרואיינים משמאל. קשה לצפות בראיונות 
מהסוג שעברו השבוע נתניהו וגנץ מבלי לצאת עם 
תחושת קבס למראה ציד המרואיינים שהפך לחלק 
ניצוד  כאל  המרואיין  אל  ההתייחסות  מהשיטה. 
ולחתוך  להשפילו  בו,  לסנוט  בו,  לעלוב  שחובה 
יושבי  כך,  אחר  חולה.  רעה  היא   – תשובותיו  את 
האולפנים בישראל עוד מתפלאים ומתלוננים מדוע 
להתראיין  מעדיפים  הישראליים  הפוליטיקאים 
זרה. דווקא התקשורת החרדית הרדיופונית  בשפה 
ניתן  אחרת.  זאת  לעשות  שאפשר  להוכיח  יכולה 
אך  קשות,  בשאלות  פוליטיקאים  להתקיל  ניתן  גם 

לאפשר להם בה בשעה להשלים את התשובות.
להתעכב  שווה  במוצ"ש  הספציפי  הראיון  על 
דקה, וזאת למרות שהתזזית שאפפה אותנו השבוע 
מכבר  זה  שהועלה  כמחזה  להיראות  לו  גורמת 
הכנה  ללא  הגיע  נתניהו  הנשייה.  בתהום  ונשכח 
משאריות  שולחן  שמנקה  כמלצר  לרגעים  ונדמה 
שהצטבר  בלכלוך  מטונפת  מטלית  עם   – אוכל 
להיחלץ  מה  במידת  הצליח  הוא  אחר.  שולחן  על 
הצוללות,  לעסקת  הישיר  העסקי  הקשר  מאשמת 
את  שיתף  שלא  בכך  להודות  כורחו  בעל  נגרר  אך 
הצוללת  מכירת  באישור  והרמטכ"ל  הביטחון  שר 

אין לו חלום

התובנה הרווחת היא 
שבעיות ביטחון טובות 
למועמדי הימין – אך במבחן 
ההיסטוריה ההנחה הזאת 
לא עמדה תמיד במבחן. 
רבין החליף את שמיר, בין 
השאר, על רקע הסכינאות 
ורצח הלנה ראפ ז"ל 
בטיילת בבת ים. מזלו של 
נתניהו הפעם – שהגנרלים 
שמתמודדים מולו, מזוהים 
עוד יותר ממנו עם מדיניות 
ממשלתו בעזה

קיבל במה 
בלעדית 
באייפא”ק, 
גנץ. 
צילום: שמוליק 
עלמני

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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למצרים. מהמימיקה ומהתשובות המתפתלות ניכר 
היה, שאת הצ'יזבט על סוד צבאי שגילה רק לאוזניו 
 - - שהכחיש בדיעבד את המעשייה  של היועמ"ש 

הוא אלתר תוך כדי שידור, כשנדחק אל הקיר.
להתנהלות  ציונים  לחלק  מיותר  הכל,  ואחרי 
בישראל  היחיד  הפוליטיקאי  של  התקשורתית 
נוצח  מאשר  פעמים  יותר   – התקשורת  את  שניצח 
באנשי  גם  כמו  במדיה,  שלו  השימוש  ידה.  על 
ומכוונת  כירורגית  נעשה בצורה  התקשורת עצמם, 
מטרה. יחסיו המורכבים עם נוני מוזס שנחשפו לעין 
כל הם בבואה להתנהלותו מול המדיה התקשורתית 
כל  אין  לנתניהו  היוצר.  ביד  כחומר  בידיו  שהיא 
בעיה לגנות ולנצל באותה נשימה, לשמור על קשר 

חשאי ולתקוף אישית בפומבי. 
רבות  ומלמד  בעבר  כאן  שנחשף  סיפור  תשמעו 
על התנהלות נתניהו מול התקשורת – שהנסתר בה 
רב על הנגלה. הסיפור הזה רלוונטי במיוחד על רקע 
החדשות  חברת  פרשן  נגד  הליכוד  של  המתקפה 
אמנון אברמוביץ. האב והבן הפכו את האיש לשק 
עמו  גם  הקלעים  מאחורי  כי  מסתבר  אך  חבטות, 

מתקיימות שיחות.
אדר  חודש  בשלהי  השנה,  בלוח  זהה  במועד 
ערוץ  פרשן חברת החדשות של  הופתע  התשע"ה, 
מראש- אישי  טלפון  לקבל  אברמוביץ  אמנון   2
זה קרה בצהרי כ"ו באדר, ביום  נתניהו.  הממשלה 
הבחירות לכנסת העשרים, כמה שעות לפני הפצת 
סרטון הערבים נוהרים, כשהרצוג – ולא המאמן – 

היה בטוח שהניצחון מונח בכיסו.
נתניהו שטף את אוזנו של אברמוביץ במשך דקות 
נפסקה  שלא  מנגינה  אותה  את  והשמיע  ארוכות 
מאז ועד היום. ביבי הסביר, כעובדה מוגמרת ולא 
כהערכה, שהוא עומד להפסיד את המערכה במוצאי 

יום הבחירות וביקש להצביע על הסיבה לכישלון. 
התקשורת  על  הקבוע  בשיח  הסתפק  לא  נתניהו 
צבעוניים  בתיאורים  להפילו.  שהתגייסה  העוינת 
 V-15 תנועת  של  הגורדי  הקשר  את  נתניהו  חשף 
לגורמים  חברה  מבית  אופוזיציה  גורמי  שבגיבוי 
עוינים בממשל האמריקאי של אובמה – כדי לבצע 
זיהוי מתלבטים  נתניהו דיבר על  הפיכה שלטונית. 
דרך תגובותיהם ברשת ושליחת מסרים אובססיבית 

מסביר  כשהוא  החברתיות,  הרשתות  דרך 
לאברמוביץ ההמום שאותן תוכנות מאתרות גם את 
המתלבטים וגם את אלה שאינם מתכוונים להצביע, 
ומובילות אליהם כהרף עין את הגורמים שמציידים 
אותם בפתק הנכון. בפרספקטיבה של ארבע שנים 
הרבה  הושמע,  הזה  שהמלל  לזכור  צריך  לאחור 
בבחירות  הרוסית  ההתערבות  על  הכותרות  לפני 

בארה"ב. 
"על מה אתה מדבר", אמר לו אברמוביץ בתגובה 
וחזר שוב ושוב על הערכתו, אותה השמיע לעיני כל 
צופי ישראל בימים שלפני הבחירות: "היום בערב 
תיבחר לעוד קדנציה כראש הממשלה". נתניהו לא 
לנצח  עומד  הרצוג  ולפיה  המנטרה  על  וחזר  נרגע 
באמצעים לא דמוקרטיים. הוא הפציר באברמוביץ 
יפתחו.  כשהקלפיות  הפרשנות  את  ישכח  לבל 
הצופים – הסביר נתניהו – חייבים להבין הערב איך 
החלפה  אינה  זו  להדחתי.  שהביאה  השיטה  עבדה 
אלא הפיכה. באותם רגעים נדמה היה שבכיסו של 

ראש הממשלה, יש רק נאום תבוסה.

מי שברך
נתניהו בחר לבצע את השיחה דווקא לאברמוביץ, 
לכך  מודע  כשהוא   – הבחירות  יום  של  בעיצומו 
להערכותיהם  ובניגוד  הבחירות  שלפני  שבשבוע 
עקבי  באופן  העריך  אברמוביץ  רבים,  פרשנים  של 
גם  בתחזיתו  והתמיד  הרצוג,  את  ינצח  שנתניהו 
צירופה  אחרי  הציוני,  המחנה  של  האופוריה  בימי 
של ציפי לבני כבת זוג להנהגה. הרציונל של נתניהו 
בעצם ביצוע השיחה היה שהן למתקשר והן למקבל 
את  לתלות  ברור  פרשני  אינטרס  יש   – השיחה 
כישלונו של נתניהו בהתערבות של כוח זר מתערב, 

ולא בהחלטת הבוחר הישראלי.
האם  בשאלה  היום  עד  הכריע  לא  אברמוביץ 
שעת  באותה  נתניהו  את  שאפפה  המלנכוליה 
או  אמיתית  הייתה  אדר  חודש  שלהי  של  צהריים 
מזויפת, פורים או כיפורים. לפחות באותם רגעים, 
הוא התרשם שנתניהו מדבר מעמקי תודעתו כשהוא 
הקמפיין  את  לגלגל  ומתחיל  הקרב  בהפסדו  בטוח 

את  ולתלות  בזירה  להישאר  לו  שיאפשר  הציבורי 
האשמה בתקשורת ולא בו. 

ביבי ידע אז, שיתרון של המחנה הציוני יאפשר 
לדרעי  ישי  כאהבת  שאהבוהו   - ולכחלון  לליברמן 
- להגיע לנשיא המדינה ולהמליץ על מועמד אחר 
לומר  ניתן  בזהירות  ממשלה.  לראשות  זולתו, 
שחקני  עם  כיום  גם  עצמו  על  חוזר  הזה  שהסיפור 
משנה שונים. נתניהו רואה ועיניו כלות, איך אפילו 
הסקרים המחמיאים הופכים אותו לתלותי באישים 
כמשה פייגלין חדור הנקמה – שמצהיר מפורשות 

לחלוקה  כפוף  שאינו 
גושית כלשהי. 

נתניהו  של  לשבחו 
אינה  שהפראנויה  ייאמר 
אלא  ידיו,  את  מרפה 
ואת  חושיו  את  מעצימה 
צה”ל  כמו  יכולותיו. 
באוויר  ביבשה,  שמגיב 
נתניהו  כך   – ובים 
בשבועיים שנותרו לנו עד 
לבחירות, יילחם כארי בכל 
החזיתות. בהתחשב בזהות 
שמתייצבת  המפלגה 
הפעם  לקבוע  ניתן  מולו, 
הקודם,  לסיבוב  ובניגוד 
שהמלחמה שלו – היא גם 

המלחמה שלנו. 
יחזור לקדמת  לפיד  אם 
כראש  אם  בין  הבמה, 
ממשלה ברוטציה ובין אם 
בקואליציה  מרכזי  כבורג 
הבאה, לא רק ביבי ייאלץ 

החרדים.  הנציגים  גם  אלא  לכיסאו,  שלום  לומר 
לא  שברך  מי  לאחל  צריך  האלה  הנוראים  בימים 
לראש  גם  אלא  בעזה,  הנלחמים  צה”ל  לחיילי  רק 
המדינה. על הברכות לשריה ויועציה – ובפרט בפן 
המשפטי הישראלי, אפשר לוותר לעת עתה. נסתפק 
על  מולר שגונן השבוע  ליועץ האמריקאי  בברכות 

הנשיא, ידיד ישראל.

אם לפיד יחזור לקדמת 
הבמה, בין אם כראש 

ממשלה ברוטציה ובין אם 
כבורג מרכזי בקואליציה 

הבאה, לא רק ביבי ייאלץ 
לומר שלום לכיסאו, אלא 

גם הנציגים החרדים. 
בימים הנוראים האלה 

צריך לאחל מי שברך לא 
רק לחיילי צה”ל הנלחמים 

בעזה, אלא גם לראש 
המדינה

מקנא בחבר האמריקאי, נתניהו וטראמפ השבוע. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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ישראל פריי

בצל  השבוע  התנהלה  הפוליטית  המערכת 
התרחשויות ביטחוניות ומדיניות. כי ככל שאתם 
לטו היום  בסדר  ולשלוט  שיח  לייצר  ומתאמצים 

בת מה שאתם מאמינים בו, במזרח התיכון קשה 
על  לדבר  הבאה, שלא  קורות השעה  את  לצפות 

התרחשויות השבוע הבא.
כינוס  עזה,  מול  הביטחונית  ההידרדרות  וכך, 
וההכרה  בוושינגטון  הגדולה  היהודית  השדולה 
הכותרות  את  מחדש  הנדסו  בגולן,  האמריקאית 
ואילצו את הקמפיינרים לערוך התאמות במסרים.
על  להשתלט  עיקשים  ניסיונות  היו  שלא  ולא 
סדר היום. אחרי שנתניהו הצליח למנף את סיפור 
הפריצה האיראנית לטלפון של בני גנץ והפך אותו 
לחזות הכל, הצליחו ב'כחול לבן' להשיב מלחמה 
ווהשליטו על סדר היום את סיפור הצוללות והמ
ניות שנתניהו החזיק בחברה שבבעלות בן דודו.

לא  שהוא  שנים  אחרי  הצליחו?  הם  כמה  עד 
העניק ראיונות תקשורתיים, הגיע ראש הממשלה 
נתניהו במפתיע לאולפני חברת החדשות  בנימין 
ארוך  ריאיון  והעניק  שבת  במוצאי  אילן  בנווה 
ובשידור חי, שם ביקש להדוף את הטענות שמו

נקבע  הריאיון  הצוללות.  בפרשת  כלפיו  טחים 
המערכת  את  להפתיע  והצליח  להרגע  מהרגע 

הפוליטית והתקשורתית.
ווכששיח הבחירות נע בין היגררות אחר ההת

ופריצות  צוללות  סיפורי  לבין  מעזה  פתחויות 
לפלאפון, הרי שהעיסוק בחיי היום יום, בדברים 
לקרן  נדחק   – אלינו  הקרובים  לדברים  שנוגעים 
המחיה,  יוקר  הקורסת,  הבריאות  מערכת  זווית. 
פערים חברתיים, מצוקת הדיור, כל אלה נותרים 

הרחק מאחור.
תכניות  ברשותו  גבאי.  אבי  את  למשל  קחו 
וחברתיות סדורות, הוא מדבר על שינוי סדרי עדי

פויות, יש לו הסברים מדויקים מהיכן צריך לנייד 
וכספים לאן ואיך זה ייטיב על האזרחים, על הפנ

סיות שלהם, על המעונות לילדים, על יותר מיטות 
בבתי חולים, אבל כל זה נותר כסחורה זרוקה בצד 
הדרך. אפשר להסכים ואופשר לחלוק, אבל למה 
לדבר בכלל על חולים שגוססים במסדרונות אם 
על התכנים  עסיסיות  אפשר לעסוק בספקולציות 

שמחזיקים האיראנים בטלפון של גנץ?
משה כחלון ייעד את מפלגתו לעסוק בנושאים 
החברתיים שמעיקים על הישראלים. את קמפיין 
והבחירות הוא התחיל עם פרסומים על 'נטו מש

פחה', עם הצגת הישגיו ותכניותיו בהורדת יוקר 
המחיה. איכשהו, הקמפיין עבר מהפך חד והנציג 
החברתי מדברר תכנים מדיניים. מנחם בגין הפך 
ולפרזנטור שמלווה את דיוקנו של כחלון בכל מו

מדיניות  את  מדגיש  האוצר  ושר  החוצות,  דעות 
הבודדות שמו המילים  את  מוביל.  והימין שהוא 
ופיעות על פתק ההצבעה אותו תוכלו למצוא בק

לפי, ניצל כחלון לכתיבת המילים הבאות: 'כולנו 
- הימין השפוי'.

מבקש  עיתונות'  ב'קו  שערכנו  השבועי  הסקר 
מה  לבחון  שלנו,  יום  היום  לחיי  לבסיס,  לחזור 
ניתן  ושאולי  ביותר  עליכם  ביותר  שמעיק  הדבר 
ולמצוא בבחירות הזדמנות לשינוי מהותי בו. מצו

בו הזנחת אוכלוסייה  יוקר המחיה?  וקת הדיור? 
גרת? את הפרטים המרתקים ראו בכתבה נפרדת, 
ועכשיו, בואו נחזור להשתכשך בביצה הפוליטית.

גנץ

השבוע האחרון האיר פנים למועמד 'כחול לבן' 
לימדו  גנץ. סקרים שנערכו בראשית השבוע  בני 
על פער של 3-4 מנדטים לטובת מפלגתו על פני 
28-31/32(. גם הקמפיין החל להתרוו ('הליכוד', 
מם ולהיות הרבה יותר אקטיבי ופחות נגרר. שינוי 
הכיוון בקמפיין נזקף לזכותו של יאיר לפיד, שעל 
פי הפרסומים קיבל לידיו את ניהול הקמפיין, בשל 

ניסיונו ומיומנותו לעומת אנשיו של גנץ.
כינוס איפא"ק בוושינגטון אמור להיות המגרש 
הטבעי של נתניהו, ולכן הרבה גבות הורמו כאשר 
השדולה  בכנס  להשתתף  נוסע  שהוא  הודיע  גנץ 
היהדות הגדולה בארה"ב. בסופו של מסע התברר 
בשולי  נפגש  גנץ  משתלמת.  הייתה  ההחלטה  כי 
האירוע עם בכירי הממשל ועם מדינאים עולמיים, 
שהניבו תמונות מכובדות ובעיקר, נאומו של גנץ 

באיפא"ק היה משובח וזכה לתשואות.
באוזני  נעימות  זמירות  על  גנץ  ניגן  בנאומו, 
ויהודי ארה"ב, בהן תמיכה במתווה הכותל )"הכו
הכהני ודחיית  כולם"(  בשביל  ארוך  מספיק  ותל 

שחיתות  תהיה  ולא  כהיניסטים  יהיו  )"לא  סטים 
בשום אופן"(.

צורמים.  באקורדים  הסתיים  גנץ  של  ביקורו 
ועל רקע ההתרחשויות בדרום, התראיין גנץ בשי

בישראל,  החדשות  למהדורות  מארה"ב  חי  דור 
כדי  עד  בעליל  במיטבו  היה  לא  בהן  ראיונות 
לגנץ  ללעוג  מיהרו  החברתיות  ברשתות  מבוכה. 
קדימה  צעד  הלכו  'הליכוד'  ודוברי  הופעתו  על 

וקבעו כי הראיונות מוכיחים כי גנץ "לא שפוי", 
לא פחות.

ביבי

זה היה אמור להיות ה-שבוע של בנימין נתניהו. 
ידידו האמריקאי, הנשיא טראמפ, העניק לו מתנת 
בחירות מדהימה בדמות הכרה אמריקאית בגולן, 
וההופעה שלו בבית הלבן ובפגישות מדיניות אמו

כמנהיג  שלו  המבונה  היתרון  את  לחזק  היו  רות 
מנוסה בעל שיעור קומה שזוכה לתשואות, אבל 

משהו השתבש בדרך.
הטיל שנחת במושב בשרון השבית את חגיגיות 
הביקור וסדר היום הוסת במהרה למצב הביטחוני. 
ונתניהו מיהר לקטוע את ביקורו וקצת לאחר הפ

גישה עם טראמפ עלה על מטוס לישראל, ובכבש 
המטוס אף נזף בעיתונאים על שפספסו את גודל 
השעה ולא סיקרו כהוגן את ההחלטה ההיסטורית 

להכרה בגולן.
אלק שיקולים  על  התעלה  הממשלה  וראש 

מול  הכלים  את  לשבור  לא  והחליט  טוראליים 
סיום,  לקראת  נמצא  כנראה  הנוכחי  הסבב  עזה. 
ימין.  'נתניהו.   – 'הליכוד'  סיסמת  את  מותיר  אך 
חזק. מצליח', חבוטה מאי פעם. מימין תקפו את 
והססנותו, משמאל תקפו את חוסר התוויית המדי
וניות מול חמאס, וברשת מיהרו להציף את הסר

טונים של נתניהו מימיו כיו"ר האופוזיציה, בהם 
הוא דורש תגובה תקיפה ונחרצת מול חמאס.

לעג  על  צולבת  ביקורת  השבוע  ספג  נתניהו 
שנעשה בערוץ התעמולה המפלגתי כלפי המראה 
החיצוני של העיתונאי אמנון אברמוביץ', שפניו 
בטנק  שנסע  בעת  הכיפורים  יום  במלחמת  נכוו 
עליו  גבורה  חייליו, מעשה  כדי להציל את  בוער 

זכה לצל"ש הרמטכ"ל. נתניהו התנצל בחצי פה 
אך הצביע על הצביעות לטעמו בביקורת שהוא 
עליו  הקבוע  הלעג  מתקבל  בו  השקט  מול  סופג 

ועל בני משפחתו.

אתגר הרוב

נשיא המדינה ראובן ריבלין רמז השבוע כי אם 
ולא יהיה רוב לאחד מהמועמדים המובילים לרא
ושות הממשלה לאחר הבחירות, יטיל את המשי

מה להרכבת הממשלה על ראש המפלגה הגדולה 
ביותר.

בשיעור אזרחות משותף לתיכונים בבית שמש 
אמר נשיא המדינה כי אם לאף אחד מהמועמדים 
חברי   61 של  רוב  יהיה  לא  הממשלה  לראשות 
הרכבת  את  להטיל  עשוי  הוא   - ממליצים  כנסת 
עם  ביחד  ביותר  הגדולה  המפלגה  על  הממשלה 

שיקולים אחרים, כך פורסם ב'גלובס'. 
שנ המפלגות  נציגי  הישראלית,  השיטה  ולפי 

התייעצות  לשיחות  הנשיא  אל  מגיעים  בחרו 
וממליצים לו על מועמדם לראשות הממשלה. על 
והנשיא להטיל את ההרכבה על מי שסיכוייו הגדו

לים ביותר להרכיב את הממשלה.
ריבלין אמר בשיעור כי "יכול להיות שיקול של 
וסיעה גדולה יותר, של מספר חברי הכנסת שהמ

ליצו על כל אחד ואחד, יכולת שכנוע ועוד... אלה 
שאלות שיהיה קשה לפתור. כמובן שניתן לנסות 
ולשכנע, אבל אם לא, עומדת בפני נשיא המדינה 

דילמה שהיא מחויבת פתרון. 
"השיקול בד"כ יהיה מה רצה העם בבחירות, 
עפ"י הביטוי שנתן לתוצאות בקלפי. ובכל מקרה, 
הנשיא לא בוחר ראש ממשלה - העם בוחר. אני 
הדמו של  מהותה  היא  מה  היטב  להבהיר  ורוצה 

קרטיה בישראל. אנחנו, העם, הוא הריבון. העם 
שהוא הריבון בוחר את הנציגים שיבחרו את נציגי 

הריבונות בין בחירות לבחירות".
תפקידה  הממשלה  כי  בשיעור  הדגיש  הוא 
"במדי לה:  העניק  שהעם  הריבונות  את  וליישם 

לא  הוא  הזה  והריבון  אחד  ריבון  יש  ישראל  נת 
הריבונות."  את  מיישמת  הממשלה   - הממשלה 
..." המשפט:  בית  תפקיד  את  גם  הגדיר  הנשיא 

הריבון הוא לא בית המשפט. בית המשפט מפקח 
על הממשלה שתפקח על הריבונות."

בן-גביר לא יתקדם ברשימה

עו"ד  באמצעות  לממשלה,  המשפטי  היועץ 
לפניית  השיב  הבג"צים,  ממחלקת  שויקה  רועי 
יורשו להקפיץ את  כי לא  איחוד מפלגות הימין, 
ברשימה   5 למקום  בן-גביר  איתמר  של  מיקומו 
שנפ בן-ארי  מיכאל  של  מקומו  במקום  ולכנסת, 

סל על-ידי בית המשפט העליון לפי סעיף 7 לחוק 
יסוד הכנסת )דברי הסתה(.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שעל אף 
רצונה המובן של הרשימה להבטיח ייצוג באופן 
המרכיבות  המפלגות  בין  ההסכמות  את  שהולם 
ואותה )הבית היהודי, איחוד לאומי ועוצמה ליש

ראל(, הוראות החוק לא מאפשרות זאת.

בדרך לקלפי

ירד מהגולן: 
שבוע מטלטל לנתניהו

ראש הממשלה שציפה לחגוג את ההישג המדיני בהכרה האמריקאית בריבונות ישראל בגולן – נאלץ לחתוך את ביקורו בארה"ב 
ולשוב ארצה בעקבות ההסלמה בדרום, כשהוא סופג ביקורת על רקע ביטחוני ⋅ יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ ש'קנה' את יהודי ארה"ב 
בנאומו באייפא"ק הובך בתקשורת הישראלית ⋅ ואילו נשיא המדינה רומז שבמקרה של חוסר הכרעה בין הגושים – יטיל את 

הרכבת הממשלה על יו"ר המפלגה הגדולה

צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ
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ישראל פריי

מהלו ביניהם  מחליפים  שהפוליטיקאים  סבזמן 
ומק דעות  חילוקי  מחדדים  רפש,  מטיחים  סמות, 

צינים עמדות, הריאיון עם יזהר שי הוא אתנחתא 
מרעננת. שי, יזם הייטק, משקיע הון סיכון ומתנדב 
סבמיזמים חברתיים, פוצח בימים אלה בקריירה פו

ליטית ועתיד להיכנס לכנסת הבאה מהמקום ה-20 
מודל  אותו  את  מבחינתו,  לבן'.  'כחול  ברשימת 
על  ושמירה  חיבורים  יצירת  המחייב   – היזמות 
אופטימיות בלתי נלאית – ניתן ליישם גם במקום 

בו מתקבלות ההחלטות של מדינת ישראל.
עין  בקיבוץ  שנה   55 לפני  נולד  שי  ניצן  יזהר 
דלת  למשפחה  בירושלים  וגדל  בנגב  השלשה 
אמצעים. אחרי שירות בצה"ל ולימודים בטכניון, 
 ,Business Layers עבר לארה"ב, שם ייסד את
אותה מכר בעשרות מיליוני דולרים. מאז הוא חזר 
סיכון  הון  בקרנות  ושותף  למנהל  הפך  לישראל, 
בהמשך  רבים.  ישראלים  בסטרטאפים  והשקיע 
ב'גלובס',  קבוע  טור  בעל  מבוקש,  למרצה  הפך 
ושמו מופיע ברשימות משפיעים, בזכות מעורבות 

יזמית וחברתית ופרופיל תקשורתי גבוה.
סבשנים האחרונות הוא עומד בראש עמותה הפו

עלת למתן הזדמנות בהייטק לאוכלוסיות חלשות, 
משם נחשף לציבור החרדי. "ב-7 שנים האחרונות 
אני מתנדב בנושאי הכנסת חרדים להייטק, יזמות 
ויצירת מקומות עבודה שקמים על ידי חרדים. אני 
מודה שכשנכנסתי לזה גיליתי עולם שלם. יש לי 
את הזכות לעבוד בהתנדבות עם ראשי 'קמאטק', 
ואב פרידמן  )משה  גור  חסיד  ואחד  ליטאי  סאחד 

המחישה  איתם  שהעבודה  פ.(  י.  ויינגוט,  רהמי 
באמצעות  לשבור  אפשר  זכוכית  תקרות  כמה  לי 
נחישות ויצירתיות. למדתי להכיר את אורח החיים 
סהחרדי, להבין מהם הרגישויות ואיפה אנחנו כחי

זה  דבר  בסופו של  לקראתם.  לבוא  יכולים  לונים 
נכון לכולנו".

שי מספר בגאווה על ביקורו במעונו של ראש 
סישיבת פונביז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שבי
סרך אותו על פעילותו. "הרב אמר לי שלתת אפש

רות לאנשים להתפרנס היא אחת המצוות הגדולות 
בתורה, יותר חשובה מצדקה". לדבריו, הפעילות 
וחרדיות  חרדים  אלפי  הכניסה  קמאטק  עם  שלו 
וחלק  ראשונים  במעגלים  חלק  העבודה,  למעגל 
מקומות  בעצמם  ליצור  לאנשים  מסיוע  כתוצאה 

עבודה.
את בני גנץ, הכיר יזהר שי במקרה במהלך טיסה 
ארוכה מארה"ב לפני מספר שנים. "פיתחנו ידידות 
סעמוקה, היו לנו שעות ארוכות של שיחה על הח

ברה הישראלית, על הצורך לחבר מחדש את כל 
כל אחד בתחומו   – אני  וגם  הוא  גם  חלקי העם, 
לייצר שיח חדש. את ההחלטה  בניסיון  – עסקנו 
להיכנס לפוליטיקה הוא קיבל מהרבה אנשים וגם 

אני הייתי בין אלו שדחפו אותו למהלך".
אתה  חוטף,  שהוא  הבליסטראות  כל  נוכח 

עדיין חושב שהעצה שנתת לו הייתה טובה?
הגעתי  אני  גם  עליי...  כועס  לא  שהוא  "נקווה 
סמאזור נוחות מקסים ועכשיו סופג מכל עבר וקטו

נתי לעומת מה שהוא חוטף עכשיו, אבל אני חושב 
שכשאתה בא לזה מהמקום הנכון - ובני בטח הגיע 
סממקום של נתינה, של מחשבה על החברה היש
סראלית - אתה תחזיק מעמד. למרבה הצער הפולי
סטיקה הפכה לשדה קטל לאנשים טובים שמסתכ

לים מהצד ואומרים 'למה לי'?".
שי  את  גנץ  רתם  לישראל',  'חוסן  כשהוקמה 
להרפתקה והעניק לו את המקום ה-12 ברשימה. 
במקום  שי  מוקם  עתיד',  'יש  עם  האיחוד  לאחר 
20. לא היה קל לשכנע את שי לעזוב את עסס -ה
קיו, אבל לדבריו, הוא רואה בזה חלק בלתי נפרד 
מהצלחתו העסקית: "מה שמנחה אותי היום הוא 
סהצורך להעניק הזדמנות לכל מי שמוכן לקחת אח

ריות ולתת לו לממש את החלום שלו, כי אני את 
החלום שלי הגשמתי”.

ההייטקי יהיה  לא  שי  סיזהר 
לפוליטי שנכנס  הראשון  ססט 

להחזיר  רצון  על  והמנטרה  קה, 
מאראל  עצמו  על  חוזר  לחברה 
מרגלית ועד ניר ברקת. שי מודע 
שזו  מתעקש  אבל  לקלישאות 
האמת הפנימית שלו. גם כשהוא 
מעדיף  הוא  עסקיו  את  מתאר 
ערכית  כהצלחה  אותם  לשקף 
מהירה:  כהתעשרות  ופחות 
ס“הייתי שותף בכמה חברות שי

ועל  עבודה  מקומות  אלפי  צרו 
כך אני גאה. אפשר למדוד אותנו 
בכמות הכסף שעשינו או בהחזר 
למשקיעים אבל זה הרבה פחות 

חשוב”.
אתה  בכנסת  אבל  קסום,  נשמע  זה  ביזמות 
עשוי למצוא את עצמך בצד שלא ממש מחובר 

לחרדים.
לע להמשיך  מחויב  אני  מבחינתי,  כל  ס"קודם 
סשות חיבורים ולגשר על פערים, זה נשמע קלישא

תי, תמים, נאיבי, אני גם מודע למפלגה אליה אני 
אני  אבל  החרדים,  מול  הרגישויות  ואת  משתייך 
הזדמנויות  עוד  לייצר  אופטימי. במצע התחייבנו 
שוות, ביקרתי בערד, ראיתי נשים שעברו סמינרים 
ויודעות לתכנת, מבחינתי חייבים לעשות הכל כדי 
במקו הדברים  את  לעשות  אנשים  לעוד  סלאפשר 

מות שלהם ובדרך שלהם. זו חובה שלנו כמפלגת 
שאפשר  הצדדים  לשני  להראות  בעז"ה,  שלטון 

לייצר שיח מכבד ומכיל".
־עדיין, הפערים ביניכם לבין המפלגות החר

דיות בנושאי דת ומדינה נראים גדולים.
"יש פערים שתיאורטית לא ניתנים לשינוי אבל 
יש לנו מכנה משותף הרבה יותר חזק, כולנו חיים 
לא  אחד  אף  מעזה  טיל  כשיורים  הזאת,  במדינה 
סמבחין אם הוא פוגע בישיבה חרדית או בבית חי

לוני, אבל זה לא רק בצד השלילי, אנחנו עם אחד, 
עם היסטוריה משותפת ועתיד של עוד אלפי שנים 

משותפות".
"המוטו שלנו הוא חיה ותן לחיות, אין לנו שום 
את  לחיות  המבקשות  באוכלוסיות  לפגוע  כוונה 
סחייהן לפי אמונתן. בעניין החינוך שים לב שבמ

צע שלנו לא כתוב שהמדינה תחייב לימודי ליב"ה 
סאלא תיתן תמריצים. יש כאן אמירה חשובה, מש
סמעותית ונכונה: המדינה לא תכריח אלא תיתן תו

להשקיע  לה  ללימודים שחשובים  תמריצים  ספת 
לימודי  מעודדים  שאנחנו  כתוב  גם  במצע  בהם. 

יהדות וישיבות".
המגזר  עם  נעימה  היכרות  על  שמדבר  כמי 
החרדי, איך אתה מרגיש עם ההתקפות עליכם 

וההתחייבות לא לשבת באותה ממשלה?
נכון  לא  ונראה  לי  כואב  זה  האישית  "ברמה 
יפסקו  הבחירות  אחרי  יום  קר,  בניתוח  פוליטית. 
כל הצעקות ואנשים יקבלו החלטות פרקטיות. מי 
שידבר אתנו יראה שאנחנו מביאים הרבה בשורות 
סופוטנציאל לדברים מאוד יפים גם לאינטרסים הצ

רים לכאורה של החברה החרדית וגם לקירוב בין 
חרדים לחילונים, שהוא אינטרס משותף לכולנו".

ירד מהגולן: 
שבוע מטלטל לנתניהו

'דגל התורה' פתחה קמפיין אצל מרן שר התורה

"יש לנו כוונה להושיט יד, 
לא לשנות אוכלוסייה שחיה על פי אמונתה"

מערכת הבחירות נפתחה בכנס בראשות גדולי ישראל, רבנים ונציגי התנועה ⋅ במרכז הכנס הובאו דברי מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ונשא דברים מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ⋅ במהלך השבוע נפתחו עשרות מטות ברחבי הארץ

הוא גדל במשפחה דלת אמצעים, עשה אקזיט בארה"ב, הפך לבכיר בסצנת ההייטק הישראלית ומשקיע ביצירת הזדמנויות שוות 
בפריפריה. רגע לפני שהוא הופך לח"כ ברשימת 'כחול לבן', יזהר שי מדבר על ההיכרות עם העולם החרדי ועל התקווה לחבר 

בין בני גנץ למפלגות החרדיות

אלי כהן

ירתה  התורה"  "דגל  תנועת  האחרון  במוצ"ש 
לקראת  הבחירות  מערכת  של  הפתיחה  יריית  את 
הישורת האחרונה. בכינוס שהתקיים בבית מדרשו 
סשל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בסמוך לבי

תו ברחוב רשב"ם בבני ברק, התכנסו מאות נציגי 
התנועה ופעיליה מכל רחבי הארץ יחד עם חברי 
ברשימת  התנועה  ומועמדי  התנועה  של  הכנסת 

יהדות התורה.
סקודם הכינוס עלה מרן ראש הישיבה הגר"ג אד
סלשטיין למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבס

קי וגדולי ישראל נועדו במשך שעה ארוכה אודות 
נכנסו  מכן  לאחר  המערכה,  בדבר  רבות  שאלות 
יחדיו אל הכינוס כאשר מאות הנציגים והפעילים 
סמקדמים את פניהם בשירת ימים על ימי מלך תו

סיף.
סעל בימת הכבוד ישבו גדולי ישראל חברי מוע

צת גדולי התורה ורבני התנועה. את המעמד הנחה 
מועמד דגל התורה יצחק פינדרוס הממוקם במקום 

השמיני ברשימת יהדות התורה לכנסת.

התורה  שר  מרן  דברי  הובאו  הכינוס  במרכז 
'עי "בימינו  אפרתי:  הגר"י  ע"י  קניבסקי  סהגר"ח 

קבתא דמישחא' אשר כל המלכות הפכה למינוס 
את  ולרמוס  להשפיל  ורק  אך  הוא  רח"ל המטעם 
ישמרו  לגזור שלא  ברצון  רח"ל  כולה  כל התורה 
את השבת ולא ילמדו תורה רח"ל - לעקור את כל 
סהתורה כוחה ומכריזים על זה בריש גלי, וכעת בה

השם  בעזרת  הדבר  בידינו  הבחירות,  עונת  תקרב 
להשם  ונייחל  ונקווה  בבחירות  להצליח  יתברך, 
להש אחד  לאף  אסור  בידנו.  לקדש שמו  סשנזכה 

תורה  גופי  שהרבה  כיוון  בזה  בהשתדלותו  תמט 

תלויים בזה והעיקר להרבות בתפילות ותחנונים, 
שנזכה להצלחה גדולה וקידוש ה".

סמרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין עורר בדב
ריו על חובת התפילה שמוטלת להצלחת המערכה 
גדולה  סכנה  כעת  שיש  היא  "המציאות  והוסיף 
ברוחניות;  וגם  בגשמיות  גם  האידישקייט,  לכל 
ככה המציאות, סכנה גדולה נשקפת, מה שאנחנו 
נעשה, כל הפעילות שנעשה כדי להצליח בזה - מה 
שצריכים זה להצביע ג', ויש בזה קידוש שם שמים 
שמים  שם  לקדש  פעמית  חד  הזדמנות  זו  ממש. 

בצורה כזאת".

ברגמן  הגרמ"צ  מרן  דברים  נשא  אף  בכינוס 
שתיאר כיצד חמיו מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל ומרן 
הגר"א קוטלר זצוק"ל היו מתגייסים ומעוררים את 
הבחי מערכת  להצלחת  לפעול  הישיבות  סבחורי 

רות. הגר"א פילץ ראש ישיבת תפרח, הרחיב על 
סהסכנה הצפויה משלטון השמאל וכמה עלינו לה
שתדל לנצל הזדמנות לקדש שם שמים בהצבעה.

בסיום הכינוס נשא דברים יו"ר דגל התורה ח"כ 
משה גפני שהצהיר כי אלו שבועיים קריטיים עבור 

היהדות החרדית בארץ ישראל.
לאחר הכינוס נכנסו למעונו של מרן שר התורה 
התורה"  "דגל  מועמדי  ארבעת  קניבסקי,  הגר"ח 
משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס 
יחד עם הגר"י אפרתי, והעלו בפניו שאלות רבות 
ההיערכות  במהלך  הפרק  על  ועומדות  שעולות 
לבחירות. לאחר מכן ביקשו ברכת הדרך להצלחה 
סבמערכת הבחירות וביקשו ממרן את הסכמתו לה
רשי להצלחת  הארץ  ברחבי  ענק  בכינוסי  סשתתף 

מת יהדות התורה כפי שטרח להשתתף בכינוסים 
סשהביאו להצלחת דגל התורה בבחירות המוניצי

פליות.
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41% מהציבור החרדי: 
מצוקת הדיור טופלה בצורה כושלת

על המחיה ועל הכלכלה: שבועיים לבחירות, בדק 'קו עיתונות' בסקר מיוחד מה הנושאים הבוערים לציבור החרדי הנוגעים לחיי היום-יום 
שטופלו בצורה כושלת בממשלה האחרונה, במרכז – מצוקת הדיור ויוקר המחיה • נורת אזהרה: הבוחרים לא משוכנעים ביכולתן של המפלגות החרדיות 
לפתור את הבעיות האקוטיות בחיי היומיום • וגם: איזה תיק כלכלי על המפלגות החרדיות לדרוש בממשלה הבאה? • שרת הבינוי והשיכון ל'קו עיתונות': 

''אמשיך לקדם את נושא מחיר למשתכן והסיוע לדיור הציבורי למגזר החרדי''

אלי כהן

עיתונות'  'קו  ערך  לבחירות,  משבועיים  פחות 
סקר מיוחד בקרב כל חלקי הציבור 
והחוגים,  הקהילות  מכל  החרדי 
הבוערים  הנושאים  מה  לבדוק  כדי 
היום-היום  לחיי  הנוגעים  ביותר, 
כיצד  הציבור,  של 
בממשלה  טופלו  הם 
האחרונה, מי המפלגה 
טוב  הכי  שתטפל 
ואיזה  בנושאים האלה 
המפלגות  על  תיק 
לדרוש  החרדיות 
בקדנציה 

הבאה. 

 574 בקרב  שנערך  בסקר  הראשונה  השאלה 
בדקה  החרדי,  במגזר  הקשת  קצוות  מכל  איש 
הציבור,  של  היום-יום  לחיי  הנוגע  הנושא  מה 
שטופל בצורה הכי כושלת בממשלה האחרונה. 
41.8% סבורים כי מצוקת הדיור במגזר החרדי 
ביותר  הכושלת  בצורה  שטופל  הנושא  היא 
דווקא  כי  סבורים   30.3% האחרונה,  בממשלה 
בצורה  טופלו  הגבוה  והמיסוי  המחיה  יוקר 
כושלת, 12.2% מהציבור סבורים כי התחבורה 
ציבורית והפקקים, 7% השיבו כי תנאי הלימוד 
אמרו   4.7% החינוך,  במוסדות  הגרועים 
בצורה  טופלה  הקורסת  הבריאות  שמערכת 
הזנחת  כי  סבורים  ו-2.1%  ביותר,  הכושלת 
האוכלוסיה הבוגרת היא הנושא הכלכלי שטופל 

בצורה הכושלת ביותר בממשלה האחרונה. 
תטפל  מהמפלגות  מי  שאלנו  השנייה,  בשאלה 
טוב יותר בנושאים האלה, והתוצאות מפתיעות. 
בציבור  גדול  חלק  כי  מתברר, 
כי  סבור  החרדי 
המפלגות  דווקא 
ת  ו י נ ו ל י ח ה
יטפלו  הגדולות 
יותר  טובה  בצורה 
הנוגעים  בנושאים 

לחיי היום-יום של הציבור החרדי. 
וכחול-לבן,  הליכוד  הגדולות,  המפלגות  שתי 
מובילות בפער ניכר על פני המפלגות האחרות. 
טוב  יטפל  הליכוד  כי  סבור  מהציבור   35.7%
מהמשיבים   31.6% האלה,  בנושאים  יותר 
יותר  טוב  תטפל  כחול-לבן  דווקא  כי  סבורים 
מפתיעה  השלישי,  במקום  האלה.  בנושאים 
8.8% מהציבור  פייגלין עם  'זהות' של  מפלגת 
ביותר  הטובה  בצורה  תטפל  היא  כי  הסבורים 
הציבור  של  היום-יום  לחיי  הנוגעים  בנושאים 
העבודה  מפלגת  נמצאת  'זהות',  אחרי  החרדי. 

עם 6.8%. 
בתחתית הרשימה, נמצאים המפלגות החרדיות 
הם  כי  מהציבור שסבורים  בודדים  אחוזים  עם 
יטפלו בצורה הטובה ביותר בנושאים הנוגעים 
עם  ש''ס  החרדי.  הציבור  של  היום-יום  לחיי 
יהדות   ,5.5% עם  החדש  הימין  בלבד,   6.6%
המכהן  כחלון,  של  כולנו   ,2.5% עם  התורה 
תיק  את  גם  החזיקה  ומפלגתו  האוצר  כשר  גם 
 2.1% עם  הכלכלה  תיק  ואת  והשיכון  הבינוי 
בלבד. נועלת את הרשימה, גשר של אורלי לוי 
טוב  תטפל  שהיא  שחושבים  בלבד   0.4% עם 

יותר בנושאים האלה.
בשאלה השלישית, איזה תיק הנוגע לחיי היום-

יום שלכם ושל ילדיכם על המפלגות החרדיות 
מהתיקים שכבר  חוץ  הבאה,  בממשלה  לדרוש 
בידיים שלהם, התוצאות מתכתבות עם השאלה 
כי  36.1% מהציבור החרדי סבורים  הראשונה. 
על המפלגות החרדיות לדרוש את תיק השיכון 
החרדי,  הדיור  במצוקת  לטפל  כדי  והבינוי, 
תיק  את  לדרוש  יש  כי  דווקא  סבורים   27.2%
תיק  את  לדרוש  יש  כי  סבורים   15% החינוך, 
האוצר, 11.1% את התחבורה ו-7.5% מהציבור 

סבור כי יש לדרוש את תיק הרווחה. 
מגיבה  עיתונות',  'קו  עם  מיוחדת  בשיחה 
ביטון  שאשא  יפעת  ד״ר  והבינוי  השיכון  שרת 
ממפלגת 'כולנו' לסקר 'קו עיתונות' ולתוצאות 
החרדי  מהציבור   41% מעל  לפיהן,  המדאיגות 
בצורה  טופלה  החרדי  הדיור  מצוקת  כי  סבור 

הכושלת ביותר בממשלה האחרונה. 
כחודשיים  )לפני  לתפקיד  נכנסתי  ״כאשר 
הסטת  היה  שעשיתי  הראשון  הצעד  בלבד( 
והאוכלוסיות  הציבורי  הדיור  לעבר  תקציבים 
המוחלשות. מבחינתי בקדנציה הבאה, אמשיך 
לדיור  והסיוע  למשתכן  מחיר  נושא  את  לקדם 
הציבורי לכלל האוכלוסייה לרבות המגזר הדתי 

והחרדי'', אומרת שרת השיכון ל'קו עיתונות'.

סקר 
'קו עיתונות'

- מה הנושא הנוגע לחיי היום-יום שלכם ושל ילדכם, שטופל בצורה הכי כושלת בממשלה האחרונה?
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האוכלוסיה 

הבוגרת

הצלחה אדירה לקופת הצדקה הספרדית
הצורך האדיר בקופת הצדקה שהוקמה ע״י מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן - התגלתה כמציאות שהיתה חסרה עד כה לציבור הספרדי • התוצאה: אלפי משפחות 

נזקקות שזכו לשמוח ביום הפורים בזכות ׳מתנות לאביונים׳ שחולקו ע״י הרבנים בשליחותו של הכהן הגדול שהעתיר בתפילה על כל התורמים בעיצומו של היום הקדוש

אלי כהן

מהי  בחוש  לראות  אפשר  אחרי,  "שבועיים 
בהתרגשות  מספר  הגדול",  הכהן  של  ברכתו 
ביתו של הכהן הגדול. "היה מרגש  אחד מבני 
הקדוש,  הציבור  של  ההיענות  את  לראות 
לקריאתם של גדולי ישראל בראשות מרן ראש 
שזכינו  כך  ותרם,  התגייס  הציבור  הישיבה, 
להגדיל את התמיכות כבר בחג הפורים למרות 

שקופת הצדקה בימיה הראשונים".
בסיפוק רב מסכמים ב"קופת הצדקה הספרדית" 

את  לאביונים.  ומתנות  הפורים  ימי  מגבית  את 
היעד שהוצב לחלוקה עברו בתוך מספר שעות. 
בתחילה דובר על חלוקה של תמיכות לכ-500 
הצליחו  אותו  הסכום  זה  נזקקות,  משפחות 
ההתרמה  שנפתחה  לפני  עוד  לגייס,  הרבנים 

לציבור.
ככל שהתקרבו ימי הפורים עלו המספרים והגיעו 
למאות אלפי שקלים שהציבור תרם למטרה זו 
מרן  העתיר  אותה  אישית  לברכה  לזכות  ע״מ 
עבור  הפורים  יום  של  בעיצומו  הגדול  הכהן 
כל אחד ואחד שתרם את דמי מתנות לאביונים 
לקופת הצדקה הספרדית כהוראתו וכברכתו של 

חכם שלום כהן. 
מביתו של מרן חכם שלום כהן בעיר העתיקה, 
אסתר,  תענית  יום  הפורים,  בערב  כבר  יצאו 
אלפי מעטפות לאלפי משפחות נזקקות שהובאו 
לבתי הרבנים ברחבי הארץ ואשר חולקו על ידם 

׳בו ביום׳ עבור אותם משפחות. 
רבני  ורבנן  מרנן  הפורים,  יום  של  בעיצומו 
הכהן  מרן  ובראשם  הספרדית'  הצדקה  'קופת 
הגדול התפללו על התורמים לברכה וישועה כל 
אחד לפי העניין לו זקוק, ואשר הועברו אליהם 

ע״י נציגי הקופה. 
משפחות  לאלפי  לסייע  התורמים  כל  זכו  כך 

ולאלו   - ביותר  המהודרת  בצורה  נזקקות, 
הנזקקים לכך באמת; כל המקבלים אושרו בידי 
חכם  הגדול  הכהן  מרן  ע״י  שהוסמכו  הרבנים 
קופת  של  מצווה״  ״שליחי  להיות  כהן  שלום 

הצדקה הספרדית.
התגובות  מגיעות  הפורים,  שאחר  בימים 
המשפחות  של  הגדולה  "השמחה  המרגשות. 
הילדים  פני  על  והחיוך  ביום׳  ׳בו  שקיבלו 
שכר  הוא  זה   - הגענו  אליו  בית  בכל  הרכים 
בחוש  להרגיש  שזכינו  ביותר  הגבוה  מצווה 
מרבני  אחד  אומר  לזה",  שותפים  ולהיות 
לבית  מבית  שעבר  בישראל  הבכירים  הערים 
בו  ״מצווה  מדין  בעצמו  המעטפות  את  לחלק 
המצוקה  את  בעיניו  וראה  מבשלוחו״,  יותר 
המשפחות  בקרב  והאושר  השמחה  ואת  מחד 
מוסיף  לדור",  הצלה  הוא  הזה  "הדבר  מאידך. 
הרב ואומר "רק בעתיד יבינו איזה תיקון גדול 

ואמיתי, נעשה פה לטובת עניי ארץ ישראל". 
והכוללים  הישיבות  וראשי  הרבנים  גדולי 
תודה  ברכת  האחרונה  השבת  במוצאי  שיגרו 
והודיה למרן הכהן הגדול חכם שלום כהן על 
פעלו בהקמת קרן הצדקה הזו שהצליחה לקום 
ולעשות את הדבר שהיה החסר ביותר עד היום 

לציבור הספרדי בישראל. 
הקופה שהוקמה בתחילת חודש אדר ב' תשע"ט 
בירושלים, במעמד אדיר, בו השתתפו כל חכמי 
שבירכו  ספרד,  יהדות  של  הדור  ומאורי  גדולי 
וכל  ועודדו את תלמידיהם  חיזקו, תרמו חתמו 
שומעי לקחם לתרום את כספי הצדקה, וכאמור 
 - המתנות-לאביונים  את  גם  הפורים,  בימי   -

לקופת הצדקה הספרדית.
מרן הכהן הגדול מתפלל על התורמים ביום הפורים



www.3furniture.com

פתיחה: שעות

א'-ה' 9:30-21:00
9:30-14:00 שישי
23:00 עִד השבת מצאת שעה

מיוחִדת מחֹלֱקה

ואִדריכֹלים ֹלמעצבים

ֹלשירותכם!

בֹלבִד ֹלהמחשה התמונות | ֹלתֱקנון בכפוף | מבצעים כפֹל אין | המֹלאי גמר עִד

עִד

יוִדע? מי שֹלושה
יוִדע! אני שֹלושה
ראשון | מוצ"ש | שישי

החנות! כֹל עֹל פסח נֱקיון שֹל ימים 3

| מ' 2.80 מעוצבת ₪3,490ספה
6,490₪

| פינתית ישיבה ₪4,990מערכת
7,900₪

| מ’ 1.9 1.4 מרופִדת ₪1,690מיטה x

5,990₪

| כסאות 6 + אוכֹל ₪5,490פינת
7,900₪ 101 ִדגם

| 1.60 רוחב הזזה ₪2,890ארון
4,490₪ אחריות שנות 10 | זכוכית ִדֹלתות

| 1.60 רוחב הזזה ₪1,990ארון
3,490₪ אחריות שנות 10 | שֱקטות טריֱקות

| כסאות 4 + אוכֹל ₪4,490פינת
6,900₪

| מ' ֹל-3.6 נפתח אוכֹל ₪6,990שוֹלחן
9,900₪ פיאנו ִדגם כסאות 6 +

03-9216658 ,98 ז'בוטינסֱקי תֱקװה פתח



כ' אדר ב' תשע"ט 242427/3/19 בני ברק

הנציג של ליברמן 
מתייצב לצד הקהילה 

הנוצרית-משיחית
אלכס קושניר, מועמד 'ישראל ביתנו' לכנסת, כיהן עד לא 

מכבר כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה. בתיעוד שהגיע ל'קו 
עיתונות' הוא נצפה לוקח חלק פעיל באירוע של ארגון מיסיון 

נוצרי באשדוד • האם השפעת ארגוני המיסיון חלחלה גם דרך המשרד 
הממשלתי? – כל הפרטים

מאת: משה אברהמי

בזמן שיו"ר 'ישראל ביתנו' מנהל התכתשות 
החרדיות  המפלגות  נציגי  עם  מתוקשרת 
הכפייה  מפני  ליברלי  כמגן  עצמו  את  ומציג 
החרדית, מועמד רשימתו הולך צעד קדימה 
ולוקח חלק פעיל באירוע של קהילה נוצרית 
עיתונות'  'קו  לידי  שהגיע  בתיעוד  משיחית. 
'בית  שארגן  באירוע  קושניר  אלכס  נצפה 
בעולים  להחדיר  שנועד  באשדוד,  הלל' 
חדשים מברית המועצות את "הבשורה" של 

ישו ושל הנצרות רח"ל.
אלכס קושניר ניצב במקום 7 ברשימת 'ישראל 
ביתנו', מקום שאמנם נחשב פחות ריאלי, אך 
הדברים  רבה.  ביתנו'  'ישראל  ליו"ר  קרבתו 
שקושניר  העובדה  נוכח  שבעתיים  חמורים 
הקליטה  משרד  כמנכ"ל  מכבר  לא  עד  כיהן 
והעלייה, משרד שנשלט בידי 'ישראל ביתנו', 
וככזה הוא הוצג בדף הרשת על ידי הארגון, 
משרד  מנכ"ל  של  בנוכחותו  שהתגאה 
הארגון  בהמשך  באירוע.  והעלייה  הקליטה 

מחק את התיעוד.
הנוצרית  הקהילה  אחר  מקרוב  שעוקב  מי 
את  שמשרטט  לאחים',  'אור  ארגון  הוא 
הסממנים  בעל  הארגון  של  הפעילות  דפוסי 
הלא מוסתרים של פעילות נוצרית משיחית, 
שנועדה להפיץ את הנצרות בקרב הישראלים. 
בעיר אשדוד יש ל'בית הלל' מרכז פעיל והוא 
פעילות  כר  המועצות  מברית  בעולים  מוצא 
הארגון  ורעיונותיו.  משנתו  להפצת  נרחב 

מקיים כנסים רבים, כולל לבני נוער וילדים.
בתחילת חודש מרץ, ערך הארגון את האירוע 
היה  האירוע  הפעם  אך  באשדוד,  החודשי 
חגיגי מתמיד. מלבד האורח המוכר במקום, 
הלא הוא חבר המועצה שמעון כצנלסון, נציג 
'ישראל ביתנו', הגיע לאירוע אלכס קושניר, 
העלייה  משרד  כמנכ"ל  הוצג  שכאמור 
רשמית  גושפנקא  שמעניק  מה  והקליטה, 

לפעילות.
לנאומים  בנוסף  לאחים',  'אור  אנשי  לדברי 
נוטפי משיחיות ולתכנית מוזיקאלית, באירוע 
מידת  את  לבחון  שיש  פעילות  נעשתה 
המשתתפים  נצפו  הערב  בסוף  חוקיותה. 
כשידיהם עמוסות בסלי מזון, תשורה שקיבלו 
תמיכה.  שמא  או  השתתפותם  על  מהארגון 
יצוין כי על פי חוק, "הנותן או מבטיח לאדם 

כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת 
כדי לפתות אותו להמיר דתו – דינו מאסר".

פוליטי  גורם  של  התייצבותו  עצם  מלבד 
העובדה  משיחית,  קהילה  של  באירוע 
שאלכס קושניר עמד עד לא מכבר בראשות 
משרד העלייה והקליטה מעלה תהיות קשות. 
התפקיד  על  ישב  שהוא  בזמן  אם  שהלא, 
וסיוע  עולים  קליטת  על  שאחראי   - הרגיש 
הוא   - חדשה  במדינה  דרכם  בתחילת  להם 
לנצל  שמנסים  ארגונים  עם  פעולה  שיתף 
הרעוע  החברתי  המעמד  החולשה,  רגעי  את 
לטובת  הקהילתית,  ההשתייכות  וחוסר 
נוצרית, הדבר עלול להשפיע  פעילות מסיון 

רבות.
'קו עיתונות' הפנה למשרד הקליטה והעלייה 
לבין  המשרד  בין  הקשר  בדבר  שאילתא 
גם  כמו  המשיחי-נוצרי,  הלל'  'בית  ארגון 
אלכס  של  להשתתפותו  התייחסות  בקשת 
נמסר:  המשרד  מדוברות  באירוע.  קושניר 
"הנושא לא מוכר למשרד העלייה והקליטה. 
כמנכ"ל  סיים את תפקידו  קושניר  מר אלכס 

משרד העלייה והקליטה ב- 27.12.18".
לשאלות  להתייחס  סירב  קושניר  אלכס 
כי  כן  גם  להבהיר  ביקש  ורק  אליו  שהפנינו 
הוא כבר אינו מכהן כמנכ"ל משרד העלייה 
לא  ביתנו'  'ישראל  ממפלגת  והקליטה. 

נמסרה תגובה.
למלחמה  האגף  מנהל  וולקן,  בנימין  הרב 
עיתונות':  ל'קו  מסר  ובמיסיון  בכתות 
פקידים  בהשתתפות  המדובר  "האירוע 
ממשלה  במשרדי  בכירים  ופוליטיקאים 
כמה  עד  שוב  מוכיחים  מקומי,  ושלטון 
ממשלתיים  גופים  בין  הפסול  הקשר  חזק 
במדינת ישראל לקהילות המיסיונריות. חמור 
שמתמודד  באדם  מדובר  כאשר  שבעתיים 
לאחרונה  עד  וכיהן  ישראל  בכנסת  לחברות 
את  לנצל  שעלול  הקליטה  משרד  כמנכ"ל 
כל הקשרים שצבר עם עולים חדשים וגופים 
המשיחית  לקהילה  סיוע  לטובת  שונים 
חדשים  עולים  הפניית  ולטובת  והמיסיונרית 

לקהילה שמעודדת המרת דת".
לדבריו, "אנחנו בארגון 'אור לאחים', נמשיך 
משרדי  ציבוריים,  שגופי  לוודא  כדי  לעקוב 
ולא  פעולה  משתפות  לא  ועיריות  ממשלה 
מעניקות סיוע מכל סוג שהוא לאותם קהילות 

מיסיונריות משיחיות".

חשיפה

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

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

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

חב' יעקובי יגאל בע"מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ"ש

לבניית יחידת דיור 40 מ"ר + מבצע 
10מ"ר מרפסת לסוכה

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

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

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

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

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

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

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

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

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

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

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 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק
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בתחילת פרשתנו משה רבינו מצווה את אהרון ואת בני ישראל: 
לעולה... ואיל  לחטאת  בקר  בן  עגל  לך  קח  אהרן  אל  "ויאמר 

והקרב לפני ה'. ואל בני ישראל תדבר לאמור קחו שעיר עיזים 
לחטאת ועגל וכבש בני שנה...לעולה". ואכן עם ישראל קיים את הציווי 
נאמר:  ואז  ה'".  לפני  ויעמדו  העדה  כל  "ויקריבו  שנאמר:  כמו  הזה. 

"ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו, וירא אליכם...". 
אשר  הדבר  זה  משה  "ויאמר  הכתוב:  מתכוון  למה  שואלים  רבים 
ציווה ה' תעשו", אחרי שכבר נאמר שבני ישראל הקריבו את הקרבנות 
וקיימו את דבר ה' מהחל ועד כלה. מה א"כ צריכה שוב התורה לציין 

שמשה אמר: "זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו"? 
ה'תרגום יהונתן' מפרש: "ואמר משה דין פתגמא דתעבדון, אעברו 
ית יצרא בישא מן לבכון ומן יד יתגלי לכון איקר שכינתא דה'". כלומר, 
שמשה רבינו לא מתייחס אל הקרבנות שאכן הקריבו בני ישראל, אלא 
מבקש שיעבירו יצר הרע מליבם, ומיד יתגלה להם שכינת ה'. מהו אותו 
יתגלה  שהקב"ה  כדי  שעה  באותה  מליבם  להעביר  שצריך  הרע  יצא 

אליהם?
משמעות פסוק זה נדרשת בפי חז"ל ב'תורת כהנים'. )וה'אמרי אמת' 
ה'שפת  אביו  מפי  שמע  כי  מעיד  הספינה,  על  שנכתב  הידוע  במכתבו 
"צריך  חז"ל  של  זה  הרי"ם', שמאמר  ה'חידושי  בעל  זקנו  בשם  אמת' 
להיות רגיל על לשון החסידים ובלבם לקיימם"(. וכך אמרו: "אותו היצר 
הרע העבירו מלבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני 
המקום. כשם שהוא יחידי בעולם, כך תהיה עבודתכם מיוחדת לפניו... 

עשיתם כן, "וירא אליכם כבוד ה'".
הדבר  מהו  בפרוש  מבאר  אינו  הפסוק  מדוע  אמת',  ה'אמרי  שואל 
ואפילו  ה'.  כבוד  בהיגלות  לזכות  כדי  לעשות  ישראל  בני  על  שהיה 
מן  להעבירו  שיש  הרע"  יצר  "אותו  מהו  הובהר,  לא  כהנים'  ב'תורת 

הלבבות כדי שיגלה כבוד ה'?
ב'תורת  נאמר  כן  לפני  שהרי  במדרש.  מופיעה  שהתשובה  ומשיב, 
כהנים' "מפני מה הקריבו ישראל בחנוכת המשכן יותר מאהרון? מפני 
שיש בידם גם חטא מכירת יוסף". כך שבקשתו של משה רבינו היתה 
שיעבירו מליבם יצר הרע של המחלוקת והפירוד. וכלשונו: והנה אותו 
יצר הרע הידוע, הוא המרקד בינינו עדיין, והוא עוון שנאת חינם, המובא 

בגמרא. 
 – ה'".  לפני  ויעמדו  העדה  כל  "ויקרבו  בפסוק:  רמוז  שזה  והאמת 
באותה עת התקרבו למשכן כל העדה, ללא יוצא מן הכלל, ועמדו לפני 
ה'. על כך הייתה תגובתו של הקב"ה: זה הדבר אשר ציווה ה' תעשו 
וירא אליכם כבוד ה'. אם אתם מחפשים השראת שכינה, תדעו שהמתכון 
לכך הוא "ויקרבו כל העדה". בזכות האחדות הקב"ה משרה שכינתו על 

בני ישראל, וזה הדבר אשר ציווה ה' לעשות.
סיני  למדבר  בהגיעם  שלימותה  לפסגת  הגיעה  ישראל  של  אחדותם 
ב'(:  י"ט,  )שמות  בתורה  נאמר  אותה שעה  על  התורה.  את  לקבל  כדי 
"ויחן שם ישראל", בלשון יחיד, ובא על כך פירושם של חז"ל )שהובא 
הלבבות  בכל  שעה  שבאותה  אחד".  בלב  אחד  "כאיש  שהיו  ברש"י( 
וכך נאמר  ולכן אחדותם הייתה מושלמת.  הייתה מטרה קדושה אחת, 
במדרש )ויקרא רבה ט', ט'(: שבכל המסעות כתוב )במדבר ל"ג, ה'(: 
במחלוקת,  וחונים  במחלוקות  נוסעים  רבים(,  )בלשון  ויחנו"  "ויסעו 
כיוון שבאו כולם לפני הר סיני נעשו כולם חניה אחת. הדא הוא דכתיב: 

"ויחן שם ישראל"...אמר הקב"ה הרי שעה שאני נותן תורה לבני...
האחדות ששררה בעם באותו מעמד, הייתה לא רק מעלה יתירה, אלא 
הבסיס ההכרחי, שאלמלא היא לא היו ישראל יכולים לקבל את התורה. 
יכולה להינתן ליחידים, ואפילו לא  כך טיבה של התורה, שלא הייתה 
לרבים, משום שהיא יכולה להיות רק נחלת "כלל ישראל", שעליה נאמר 

ב'זוהר' הקדוש ש"אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הוא".
כתב  הרמב"ן  המשכן.  בהקמת  נוספת  פעם  ונשנה  חזר  זה  עקרון 
שהמשכן היה אמור להוות לישראל כעין מעמד קבלת התורה מתמשך, 
באחדות  להיות  ישראל  הוצרכו  המשכן  להקמת  שאף  היטב  ומובן 
מוחלטת. ולכן כאשר משה רבינו בא להורות לישראל על הקמת המשכן 
נאמר בתורה )שמות ל"ה, א'(: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל". 
מלאכת  כי  למשכן,  זה  הקדים  תרל"ו(:  )ויקהל,  אמת'  ה'שפת  מבאר 
שגורם  ישראל,  כלל  התרוממות  הקהילה...שהוא  בכח  היא  המשכן 

השראת שכינה שקראוהו חז"ל: "כנסת ישראל".
ה'שפת אמת' מסמיך את דבריו על האמור במדרש והדברי הקדמונים 
על הפסוק )שם כ"ח, ח'( : "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ש"בתוכו" 
נאמר, אלא "בתוכם". מקובל לפרש שעיקר השראת השכינה היא  לא 
לא בבנין, אלא בלבבות עם הקודש. אולם ה'שפת אמת' מטעים שמכלל 
הדברים ששמענו שלצורך השראת שכינה בישראל, זקוקים לכח הרבים 

של כלל ישראל, שהוא קרוי "כנסת ישראל".
משכן ה' הוא בכח האחדות של כולנו. וזה הדבר אשר ציווה ה'. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

זה הדבר אשר צווה הדרך להגיע לכבישת היצר
ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַּתֲעׂשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם ְּכבוֹד 
היו  מה  כאן?  האמור  ה"דבר"  מהו  ו(  )ט,  ה' 
אליהם  שירא  בכדי  לעשות  ישראל  צריכים 
כבוד ה'? פירש התרגום יהונתן: "ֵדין ִּפְתָגָמא ְדַתַעְבדּון, 
ַאַעְּברּו ַית ִיְצָרא ִּביָׁשא ִמן ִלְּבכוֹן ּוִמן ַיד ִיְתְגֵלי ְלכוֹן ִאיַקר 
ְׁשִכיְנָּתא ַדה'" ]זה הדבר ׁשתעׂשו, העבירו את יצר הרע 

מִלבכם וִמיד יתגלה לכם כבוד השכינה של ה'[.
תהיו  ואז  מלבכם,  הרע  היצר  את  להעביר  עליכם 
כולכם ביראה ובעצה אחת לפני המקום. ואיך מעבירים 
את היצר הרע? בפסוק לפני כן נאמר: "ַוִּיְקחּו ֵאת ֲאֶׁשר 
ַוַּיַעְמדּו  ָהֵעָדה  ָּכל  ַוִּיְקְרבּו  ְּפֵני אֶֹהל מוֵֹעד  ֶאל  ִצָּוה מֶֹׁשה 

ִלְפֵני ה'".
לחיות  לבם  את  הכינו  כלומר,  ָהֵעָדה"  ָּכל  "ַוִּיְקְרבּו 
כולם יחד, באהבה ואחווה, בלי שתהא שנאה וקנאה בין 
איש לזולתו. דבר זה, אומר משה רבנו, הוא "הדבר אשר 

ציוה ה' תעשו", בדיוק!

ההכנה - שבירת הרצונות

עגל  שיביא  לאהרן  לומר  למשה  הקב"ה  הורה  לכן 
בן בקר לחטאת ואיל לעולה, אבל "לבני ישראל תדבר 
לאמר קחו שעיר עזים לחטאת". באמת היה מספיק לעם 
לשלמים,  והאיל  והשור  לעולה  העגל  את  רק  ישראל 

לשם מה נצרך שעיר העזים לחטאת? 
אמר להם הקב"ה: תזכרו חטא אחד גדול מאוד שהיה 
בין האחים - "ַוִּיְקחּו ֶאת ְּכתֶֹנת יוֵֹסף ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים 

ַוִּיְטְּבלּו ֶאת  ַהֻּכּתֶֹנת ַּבָּדם" )בראשית לז, לא(.
תהיה  שלא  מאוד,  שתיזהרו  אני  רוצה  הזה  בדבר 
הזה,  הדבר  לחטאת.  אחד  עזים  שעיר  ביניכם.  שנאה 
שיש מחלוקת בין אחים, בין אחד לשני בעם ישראל - 

תשחטו את זה, תשחטו את השעיר העזים הזה.
ואם לאו, לא שווה מה שאתם מקריבים. השכינה אינה 
יכולה לשרות אם אין אהבה ואחווה ביניכם, הקב"ה לא 
משרה את שכינתו. לכן עם ישראל היו צריכים להקריב 
עוון השנאה  עזים אחד לחטאת, בכדי לכפר על  שעיר 

שהיתה בין השבטים ליוסף הצדיק.
יצר  את  מעבירים  איך  רבנו:  משה  להם  רמז  וזאת 
הרע? - על ידי הכנה. "תכין לבם תקשיב אוזנך" )תהלים 

י, יז(. כשאדם עושה את ההכנה הדרושה הוא זוכה.
ומהי ההכנה? לשבר את רצונותיו - כל אחד והרצונות 
ששקוע  יש  ממון,  להרבות  שרצונו  אדם  יש  שלו: 
בתאוות האכילה, ויש שתאוות הכבוד מעסיקה אותו כל 
העת. את כל הרצונות והתאוות הללו - על האדם לשבר. 

משל התרנגולות הכלואות בלול

את  ולשבר  התאוות  על  להתגבר  ניתן  באמת  כיצד 
הרצונות? ה"בן איש חי" אמר על כך דבר נפלא מאוד:  
קנאה,   - בהן  נגוע  אדם  שכל  רעות  מדות  שלוש  ישנן 

תאוה וכבוד. איך יוכל להתפטר מהן? 
יאמר האדם: "מה הבעיה? פשוט אסלק אותן!"...

דא עקא, שלא ניתן לסלקן לגמרי, שכן הקנאה נצרכת 
לאדם, בלעדיה כמעט שלא יתקדם בחייו, שהלא "קנאת 
סופרים תרבה חכמה" )בבא בתרא כא ע"א(. ללא תאווה 
לא יהיו לאדם בנים, ובנוסף לא יאכל ולא ישתה כלל, 
ועלול למות. וגם כבוד - כל אחד מוכרח שתהיה לו מעט 
מכובדות, כי אם יזלזל וישפיל את עצמו - סופו שיגיע 

לידי עבירה.
אלו?  רעות  עם מדות  כן, העצה להתמודד  אם  מהי, 
התשובה לכך - אומר ה"בן איש חי" - תובן על פי המשל 
יטילו  אשר  תרנגולות  בחצרו  לגדל  החליט  אדם  הבא: 
לו ביצים לאכילה, ידגרו ויביאו אפרוחים, ובהמשך גם 

יוכל לשוחטן ולאכול את בשרן. 
עם  התייעץ  התרנגולות  את  לקנות  ניגש  בטרם  אך 
את  להשאיר  אותו שלא  הזהירו  והם  בתחום,  המבינים 
התרנגולות חופשיות לשוטט בחצר, כי אז תתמלא כל 
וגם  שם,  לעבור  יהיה  ניתן  שלא  עד  וזבל,  רפש  החצר 
אחת  ביצה  כי  ימצא,  לא  מטילות  שהן  הביצים  את 

תיפול בקצה אחד של החצר וביצה שניה בקצהו האחר, 
ולעתים התרנגולת עצמה תאכל את הביצה שהטילה.

מה עושים?
בתוך  התרנגולות  את  לכלוא  אחת:  אפשרות  ישנה 
לולים, להשאיר פתח דרכו הן יאכלו, וגם מקום מיוחד 
להטלת הביצים. כך, באופן זה, הביצים יישמרו והחצר 
תישאר נקיה, כי רק במקום הלולים תהיינה ההפרשות, 
על  מהן  להרוויח  ואף  אותן  לאסוף  יוכל  והבעלים 
לתת  אין  אופן  בשום  אבל  אורגני.  לזבל  שימכרן  ידי 
לתרנגולות שחרור, כי אז רק יינזק ולא ייהנה מהן כלל!

מידות - במידה ובמשורה

יש באדם  כך הוא גם בנמשל בנוגע למדות הרעות: 
את שלושת המידות - הקנאה התאווה והכבוד. לסלקן 
שצריך  אלא  בלעדיהן,  חיות  אין  כי  אפשר  אי  לגמרי 
האדם 'לכלוא' אותן ולהשתמש בכל מדה בזמן ובמקום 

הראוי.
רואה  הוא  סופרים.  קנאת  לו  שתהיה  חייב  אדם  כל 
מה שחברו עושה וגם הוא עושה. ילד שאינו רואה איך 
עושים דברים - לעולם לא ילמד ולא ידע דבר. על ידי 
וכל  עושה,  וכן  רואה  ממנו  חבירו,  אצל  דבר  שרואה 

העולם כולו בנוי בצורה כזאת.
נמצא שהקנאה מקיימת את העולם ואי אפשר לגדוע 
אותה לחלוטין. צריכים רק 'לכלוא' אותה, להיזהר מאוד 
מה  רק  ודבר,  דבר  כל  לקנות  לא  שחרור,  לה  לתת  לא 
מלא  את  ממנה  להפיק  יוכל  ואז  האדם,  לקיום  שנצרך 

התועלת.
התאווה - אי אפשר בלעדיה. הגמרא )יומא סט ע"ב( 
הגדולה  כנסת  אנשי  לבקשת  נענה  שהקב"ה  מספרת 
לסלק מעליהם את היצר של עבודה זרה. אמרו החכמים: 
הואיל והזמן הוא עת רצון בשמים, נתפלל גם על היצר 

הרע של גילוי עריות, שיימסר אף הוא בידינו.
התפללו על כך ונמסר בידם אף היצר ההוא, כלומר, 
ניתן להם הכח להורגו. אמר להם היצר: דעו לכם, אם 
תהרגו אותי - יכלה העולם, כי לא תהיה בו פריה ורביה.

חבשו אותו חכמים במשך שלושה ימים, לראות כיצד 
ימשיך העולם להתקייים בלעדיו, ובמשך שלושת הימים 
האלה חיפשו בכל ארץ ישראל ביצה שנולדה בו ביום 

ולא נמצא, כי פסק כח ההולדה אפילו מבעלי החיים!
נהרוג  אם  נעשה?  איך  הגדולה:  כנסת  אנשי  אמרו 
בו  תהיה  לא  העולם,  יכלה   - לגמרי  אותו  ונסלק  אותו 
פריה ורביה. אם נתפלל על חציו, שיתבטל חצי מהיצר, 
יצרו  יסיתהו  לא  אך  לאשתו  אדם  שיתאווה  כלומר, 
נותנים חצי דבר. לכן,  - הרי בשמים אין  לאשה אחרת 
עיוורו את עיניו של היצר במכחול ]מין סם שמושחים 
על העיניים[ ועזבוהו, ופעולה זו הועילה לכך שאין אדם 

מתגרה ומתעורר לחטוא עם קרובותיו האסורות לו.
אם כן, חכמים הורידו את המתח הגדול והנוראי של 
יכלא  לא  אדם  ואם  בעולם  נשארה  היא  אבל  התאווה, 
אותה - היא עלולה להתפרץ ולהביאו לעשיית מעשים 

חמורים עד מאוד.
להיות  לא  לגמרי  אפשר  אי   - הכבוד  בעניין  גם  כך 
אבל  עבירה,  לידי  מגיע  ומזולזל  שפל  אדם  מכובד. 
במידה  בו  ולהשתמש  הכבוד  מדת  את  'לכלוא'  עליו 

ובמשורה.
 - גיבור?  "איזהו  א(:  )ד,  אבות  בפרקי  ששנינו  זהו 
הכובש את יצרו". לא נאמר 'המנצח את יצרו' או 'הממית 
את יצרו', אלא "הכובש את יצרו", הדרך הנכונה היא רק 
לכבוש את היצר ולא לאבדו לגמרי, מפני שאם יאבדו - 
לא יוכל בשום אופן להתקיים ולהתנהג נכון בכל דרכיו. 
זה הדבר אשר ציוה ה' - העבירו את היצר הרע מלבכם. 
איך? על ידי שתכינו את עצמכם לפני ה'. עצם ההכנה, 
זוהי כבישת   - וסייגים  וגודר את עצמו בגדרים  שמכין 
הרע  היצר  את  להעביר  בעז"ה  יצליח  זו  ובדרך  היצר, 

מלבו.
)מתוך “משכני אחריך” ויקרא עמוד קנ”א ואילך(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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החרוסת הינה אחד המאכלים המיוחדים 
לליל הסדר, כידוע טובלים עלים או קלחים 
אבותינו  עושים  שהיו  לטיט  זכר  בחרוסת 
במצרים, כשהעבידו אותם בחומר ובלבנים.
ע"פ תורת הח"ן בחומר זהו סימן לחומר 
העב שהינו כנגד יסוד העפר הנמוך ביותר 
והוא  לובן  מלשון  בלבנים  ואילו  בבריאה, 
כנגד  והוא  האור  העליון  הלובן  כנגד 
הנשמה באדם, וענין החרוסת הוא להדביק 

אותם בכדי שיהיה הכל בנין אחד שלם.
בשולחן ערוך אורח חיים סימן תע"ג סוף 
הלכה ה' כתוב וחרוסת יעשה עב זכר לטיט 
ואחר כך נותנים בו מעט חומץ או יין אדום 
זכר לדם ועושין החרוסת מפירות שנמשלו 
אגוזים  תאנים  תפוחים  כגון  ישראל,  בהם 
כגון  תבלין  עליו  ונותנים  שקדים  רימונים 
קינמון וזנגביל הדומים לתבן שהיו מגבלין 

בו הטיט.
הלך  על  עצומים  סודות  למדים  מכאן 
החיים, מצד אחד כל סימני ליל הסדר שלא 
תשכח מפי זרעו יציאת מצרים ולכן חובה 
יציאת  סיפורי  לילדים  לספר  הלילה  אותו 
ההוא,  ביום  לבנך  והגדת  בבחינת  מצרים 
לרוע  זכר  שהם  הסימנים  כל  שני  ומצד 
והתעללות שהתעללו המצרים בעם ישראל 
האנושי  הרוע  שיא  ואת  אותם  והעבידו 
אותנו  לתזכר  שהם  עצמם  סימנים  אותם 

שכולם מתדמים לכנסת ישראל.
הקושי שנוצר כאן מעצם האחדות שבין 
שיא הרוע והאכזריות לבין העם עצמו אליו 
בכל  המתגלה  האור  עצם  הוא  מתאכזרים, 
דור ודור רגע לפני הגאולה משיא החשכה.

גם האדם עצמו מורכב בתוך גופו באותו 
אופן, יש בנו שלושה חלקים עיקריים והם 
כאשר  הבטן.  וחלל  החזה,  בית  הראש, 
הפה  דרך  נכנס  המזון  תחילה  אוכלים  אנו 
מחלל הראש לאחר מכן עובר בושט בחלל 
בית החזה ואז יורד לקיבה ומשם לתהליכי 

העיכול.
חז"ל מחלקים את הלחות שבגופנו גם כן 
ביותר  הזכה  הלחה  הינו  המח  זכותן,  ע"פ 
יוצאים כל  ועל כן נקראת דם הלובן ממנו 
העצבים לכל תאי הגוף. למטה ממנו הלב 
ממנו יוצא דם מחומצן דרך העורקים לכל 
יוצא דם  התאים ולמטה ממנו הכבד ממנו 

הורידים לכל התאים.
כאשר אנו אוכלים, המזון יורד מלמעלה 
לחלל  הלבנים  כנגד  הלובן  מחלל  למטה 
בית החזה שהוא כנגד החרוסת לחלל הבטן 
שהוא כנגד החומר העב ביותר, לאחר גמר 
במיצי  שהתעכל  שבמזון  הטוב  העיכול, 
הקיבה המרים והמסוכנים נשאב לכבד דרך 
ללב  עולה  הכבד  הטוב שבדם  התריסריון. 

והטוב והזך שבדם עולה אל המוח.
רואים מתהליך זה ירידה ועליה, כך גם עם 
בני ישראל שבשבילם נברא העולם ככתוב 
בשביל ישראל שנקראים ראשית, ולכן אנו 
העם היחיד בעולם שמסוגל לקבוע סימנים 
ממאכלים  נוראיים  ואכזריות  להתעללות 
עצמה  ישראל  לכנסת  ונמשלים  שדומים 

שעברה את כל אותו שיעבוד.

אשר  ללב  דומה  שכאמור  החרוסת 
ולשלח  והאויר  הדם  בין  לאחד  תפקידו 
אותו לזון את כל האברים ולאחד ביניהם, 
החומר  להדביק  תפקידו  שכל  הטיט  כגון 
על  עומד  אחד  הבנין  שיהיה  והלבנים 

מקומו, בדומה לגוף שיעמוד בבריאותו.
הינם  החרוסת  את  מכינים  מהם  הפירות 
ע"פ  מיוחדות  רפואיות  סגולות  בעלי  כן 

הרמב"ם:
תפוחים:

טוב  רכה(  )קיבה  הבטן  חולי  לרפא  כדי 
לבשל את התפוח בתוך חומץ. תפוח חמוץ 
הם  תפוחים  הלב.  לחיזוק  טוב  )ירוק( 
רפואה לחולי מרה שחורה )עצבות, דיכאון 
מבושלים  תפוחים  אוכלים  אם  וכדומה(. 
לפני  אחת  שעה  וצלויים  מתוקים  שהם 
האוכל הם גורמים לריקון הבטן ואילו שהם 

חמוצים הם גורמים לעצירות.
תאנים:

הריאות  ואת  הגוף  את  מטהרים  תאנים 
מומלץ  רעות,  ליחות  ומסלקים  והכליות 
בתערובת  שיש  שקדים  עם  תאנים  לאכול 
חלק  הינה  זו  )תערובת  הצומח  טוב  כל  זו 
קודם  לאוכלן  טוב  כידוע(.  מהחרוסת 
הסעודה כי הן מוריקות את הבטן והכליות 

והן טובות לריאות, לכבד ולטחול.
שקדים:

העיכול.  מערכת  את  מחזקים  השקדים 
השינה.  את  ומטיבים  המוח  את  מחזקים 
השתן.  מערכת  לריקון  טובים  שקדים 

ומטיבים עם הריאות ומערכת הנשימה.
רימונים:

)קיבה  שלשול  עוצר  החמוץ  הרימון 
הכבד  חום  את  מקרר  חמוץ  רימון  רכה(. 
ומחזק את הקיבה והבטן. רימון מתוק גורם 

לבטן רכה. הרימון משמח את הלב.
קינמון:

העיכול  מערכת  לחיזוק  טוב  הקינמון 
את  גם  מחזק  הכבד.  את  ומטהר  והשתן 

הריאות ומוציא נפיחות מהבטן. 
זנגביל:

במערכת  לחות  בייבוש  יעיל  הזנגביל 
ברונכיטיס,  סינוסיטיס,  כגון  הנשימה 
זנגביל  ונזלת כרונית. תה  שיעול עם ליחה 
במערכת  גזים  סופח  הגוף,  את  מחמם 
סוג.  מכל  בטן  כאבי  על  ומקל  העיכול 
יעיל  דלקתי  אנטי  צמח  הינו  הזנגביל 
בטיפול דלקת פרקים, משכך כאבים בכלל 

וכאבי שרירים בפרט.
של  המרפא  סגולות  כל  את  נרכז  אם 
טובה  היא  כמה  נראה  החרוסת  רכיבי 
וחשובה לליל הסדר שבו אוכלים מאכלים 
שיכולים  מצה  ובעיקר  כללף  חמץ  ללא 
ולכן  להפר את מצבה של מערכת העיכול 
נאכלת קודם הסעודה "שולחן ערוך"  היא 

כתרופה שקודמת "למכה".
בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סוד החרוסת
)בשביל ללמוד אנגלית לא צריך לטוס לאמריקה(

בתי הספר המובילים
ללימודי האנגלית

19 מפגשים
)76 ש״ל(

אנגלית - 
מתחילים

15 מפגשים
)60 ש״ל(

אנגלית - 
מתקדמים

קורסי ערב
בין השעות: 19:00-22:00

ההרשמה לקורסים של אחרי פסח
נסגרת בתאריך ה'  ניסן – 10/4/19

עלות משתתף: 300 ₪ בלבד!

חדש!   אנגלית מדוברת בשיטה 
המוכחת לדיבור אנגלית שוטף!

לגברים 
בלבד! לפרטים והרשמה: 

03-770-7300/1

בני ברק



בני ברק כ' אדר ב' תשע"ט 122827/3/19

"

"

לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מנסים  חוקרים  שנים  לאורך 
להיווצרות  הסיבה  את  למצוא 
שנקראים  תינוקות  אצל  גזים 
"קוליק",  המקצועית  בשפה 
נמצאה  טרם  היום  עד  אך 
משמעית.  וחד  ספציפית  סיבה 
כל  על  המוסכמות  הסיבות 
יכולים  שגזים  הן  החוקרים 
של  בשלות  מחוסר  לנבוע 
מבליעת  והן  העיכול  מערכת 
אויר בהאכלה, שהיא בפשטות 
והאוויר  שוחרר  שלא  גרפס 
כן  שדווקא  מה  למטה.  ירד 
הרופאים  כל  על  מסוכם 
נמצא  במחקרים  כי  הוא 
היווצרות  בין  קשר  שאין 
ושגזים  התינוק  למין  גזים 
הערב.  בשעות  לרוב   יופיעו 

זו  הרפואית,  להגדרה  באשר 
השלוש:  חוק  על  מתבססת 
 3 מגיל  יופיעו  לרוב  הגזים 
שעות  מ-3  למעלה  שבועות, 
בשבוע  ימים   3 למשך  ביום, 
לפחות, במשך 3 שבועות, לרוב 
יסתיימו בגיל 3 חודשים. כמובן 
הכלל  מן  יוצא  יש  כלל  שלכל 
לסבול  שיתחילו  תינוקות  ויש 
שבועות   3 גיל  לפני  מגזים 

וימשכו מעבר לגיל 3 חודשים.

יש  והמחקרים,  הרפואה  לעולמות  מעבר 
לגזים  הסיבה  כי  ומאמינים  המתפלספים 
אצל  הרגשית  להתפתחות  דווקא  קשורה 
במרכז  נמצאת  הבטן  לפיכך,  תינוקות. 
כבוד  של  מקום  לה  מייחסים  ואנחנו  הגוף 
אנו  יומיות,  יום  ובתחושות  בהחלטות 
ומשתמשים  בטן"  "תחושת  פי  על  פועלים 
כביטוי  הרכה"  בבטן  לי  "פגעת  במשפט 
משמעותי.  במקום  פגיעה  המתאר 
החודשים הראשונים שבהם התינוק נמצא 
הטרימסטר  גם  נקראים  לרחם  מחוץ 
כתקופת  נחשבת  הזאת  התקופה  הרביעי, 
ההסתגלות לעולם. יש הטוענים בין הכניסה 
והרגשות  התחושות  והתפתחות  לעולם 
רוב  לכן,  תינוקות.  הגזים אצל  הופעת  לבין 
בשחרור  במגע,  נמצאים  לגזים  הפתרונות 
יצירת  בנוסף,  התינוק.  גוף  והרפיית  אויר 
שהיה  כפי  לתינוק  וערסול  תנועה  חוויות 

רגיל ברחם עשויה גם לעזור.

כאשר התינוק נמצא בהתקף גזים הוא לרוב 
גופו  יאדימו,  פניו  מיוסרת,  בצורה  יבכה 
ינועו והוא  ידיו ורגליו  ונוקשה,  יהיה מתוח 
יראה סובל. כתוצאה מכך יהיה קשה מאוד 

להרגיעו ולהביאו לשקט.

אז מה עושים?
)בד  במנשא  או  בפוף  בידיים,  ערסול   .1
מעורסל  כשתינוק   – פזיולוגי(  מנשא  או 
משחרר  הוא  רפויה,  הבטן  משוחרר,  גופו 
ועם  גופו,  להחזקת  הנדרש  המאמץ  את 
השחרור הגזים יצאו יותר בקלות. כשתינוק 
נמצא במנשא הוא שומע את דפיקות הלב 
ורחשי הבטן של הנושא אותו מה שמזכיר 
ביטחון.  תחושת  ויוצר  רחמית  חוויה  לו 
מתרחשת  הגזים  תופעת  והופעת  במידה 
רצוי  היום,  במהלך  ספציפית  בשעה  לרוב 
לפני  שעה  וכרבע  מראש  לכך  להתכונן 
תחילת ההתקף להכניס את התינוק למנשא 

הצמוד אלינו.

ניתן להעניק לתינוק עיסויים  2. עיסויים – 
וליצור  אותו  להרפות  מנת  על  הגוף  בכל 
לעסות  חשוב  לבטן  כשמגיעים  שחרור. 
אותה בכיוון השעון. כמו כן, בפעם הראשונה 
שניגע בבטן נעשה עיסוי על פני העור וככל 
פנימה  מעט  ניכנס  העיסויים  עם  שנתמיד 
הצלעות(.  הוא  בטן  לעיסוי  העליון  )הגבול 
נעסה את הבטן 3 פעמים ביום לפחות ולא 
המיוחדים  הבטן  עיסויי  את  התקף.  בזמן 

ניתן ללמוד בסדנת עיסוי תינוקות.

3.  תרגילי אגן – נשכיב את התינוק על הגב 
וביד  ביד אחת את האגן  נחזיק  על משטח, 
מעט  ברכיו  את  ונקפל  הרגליים  את  שניה 
מספר  הפעולה  על  לחזור  יש  הבטן.  לכיוון 
פעמים. כשהאגן מעט מורם נעשה סיבובים 
של האגן לתינוק בכיוון השעון, יש להקפיד 

על תנועה קטנה ואיטית.

4. מוצץ – בגוף האדם שני שרירים טבעתיים 
עובד  העליון  כשהשריר  לזה.  זה  הקשורים 
התחתון.  השריר  על  גם  השפעה  ישנה 
ניתן "לשחק" עם מוצץ בפי התינוק, ליצור 
לרוב  ולשחרר.  בפה  המוצץ  עם  ואקום 

התרגיל זה ישפיע גם על השריר התחתון. 

אל  ויורד  יצא  שלא  כלוא  אויר   – גרפס   .5
לכן,  גזים.  ליצור  עלול  העיכול  מערכת 
הקפדה על הוצאת גרפסים עשויה להוריד 
באופן  מהם.  יסבול  שהתינוק  הסיכוי  את 
מומלץ  בפרט,  מוגזים  ובתינוקות  כללי 
ירידת  את  למנוע  כדי  גרפס  על  להקפיד 

האוויר למערכת העיכול.

על  התינוק  את  משכיבים   – עץ  על  נמר   .5
כף  שורש  המרפק,  לכיוון  כשראשו  האמה 
הרגל  את  ומחזיקים  הבטן  אזור  על  היד 
בצורה  לאחוז  כדי  לגופנו  צמודה  שאינה 
נמצא  כשהתינוק  התינוק.  את  בטוחה 
בתנוחה הוא למעשה מרפה את גופו ובטנו 
הופכת רכה ולא מתאמצת. רצוי לחזור על 
לעזור"  פה  אני  שחרר,  "תרפה,  המשפט: 
לשלב  בנוסף  ניתן  ומרגיע.  נעים  בקול 
טפיחות בקצב פעימות הלב וכיפופי ברכיים 

או הליכה בקצב קבוע ומונוטוני.

תרגיל קטן שינוי גדול
ורצוי  כדאי  אשר  נוסף  חשוב  תרגיל  להלן 
לבצע 3 פעמים במהלך היום לפני ההאכלה 

וכאשר התינוק רגוע ושליו:

בשלב הראשון נניח את התינוק על האמה 
שלנו ב"תנוחת נמר על עץ". חשוב שהתינוק 
יהיה רגוע וגופו ירגיש רפוי על האמה שלנו. 
 3 במשך  ונחזור  לגופנו  התינוק  את  נצמיד 

חזרות על מספר תנועות קטנות:

• נלחץ מעט עם שורש כף היד לכיוון הבטן 
היד  עם  פנימה  התינוק  אגן  את  מעט  ונזיז 
הפנויה כשאנו אוחזים אותו בצורה בטוחה. 

נחזור מספר פעמים על התנועה.

עם  היד על הבטן.  כף  נשאיר את שורש    •
היד הפנויה נחזיק את הירך הפנימית ונזיז 
מעין  ניצור  המרפק,  לכיוון  מעט  האגן  את 

קיפול קטן בבטן.

נמר, נשים את  כשהתינוק עדיין בתנוחת   •
שהיא  ונבדוק  התינוק  בטן  על  הפנויה  היד 
רכה ומשוחררת, אם הבטן מוחזקת נשחרר 
אותה עם תנועה והחזקה של התינוק צמוד 
אלינו. כשהבטן "נופלת" לנו על היד נחזיק 
פרוסות.  ואצבעות  שלנו  היד  כף  עם  אותה 
כשהבטן  האצבעות  קצות  את  לחבר  ננסה 
תפיסה  של  בתנועה  היד  כף  על  נמצאת 
לכיוון  פנימה  נסגרות  אצבעות   – )פרח( 
 ,4 של  בספירה  נתפוס  ומשחררות,  הבטן 

נחזיק ונספור עד 4 ונשחרר בספירה של 4.

בתינוק  נוגעים  כשאנו  תמיד,  זכרו 
ישנם  אלינו  צמוד  התינוק  את  ומחזיקים 
לכך  מעבר  שמשתחררים.  אהבה  הורמוני 
הגזים  עם  ספציפית  לתינוק  עוזרים  שאנו 

לתינוק  ההורה  בין  החיבור  תחושת 
וכך  מתחזקים  והאהבה  הקשר  עולה, 
והכי  ההורית.  המסוגלות  תחושת  גם 
שההורה  הוא  לתינוק  המסר  חשוב, 

שם בשבילו.

כמו  כך  כל  מסובך  עניין  לא  היא  שלכם  הנכס  השבחת 
הנכס  את  למכור  מתכוונים  אינכם  אם  גם  שחושבים: 
שברשותכם בזמן הקרוב, אחת ההחלטות החכמות שתוכלו 
לקבל היא להשביח את הדירה באופן שיאפשר לכם להעלות 
 - הנייר  על  תחילה  הכלכלי,  מצבכם  את  ולשפר  ערכה  את 
ובהמשך גם בפועל. אז איך עושים את זה? בשנים האחרונות, 
בתים  מטרנד:  יותר  הרבה  כבר  שהיא  למגמה  עדים  אנחנו 
רבים בישראל )ובכל רחבי העולם( הופכים ל"חכמים", לירן 

ענבר הבעלים של "טופ סינמה" המתמחה בתחום מרחיב:

מערכת  בהם  שמותקנת  היא  המשמעות  מעשית,  מבחינה 
השונים  החשמל  מכשירי  על  החולשת  מרכזית  פיקוד 
בתים  ועוד.  התאורה  מערכות  המיתוג,  מערכת  הבית,  של 
חיים  איכות  של  העיקריים  הסממנים  לאחד  הפכו  חכמים 
יתרונות  גם  מאד  הרבה  כוללים  והם  הנוכחי,  בעידן  גבוהה 

אקולוגיים.

יתרונות:                                                                           
⋅ הם משפרים משמעותית את איכות החיים, תפעול הבית 

ומערכותיו השונות נעשה פשוט פי כמה.

לצרכים  מלא  באופן  הבית/דירה  את  להתאים  ⋅  מאפשר 
הנקודתיים וגם המשתנים של בני הבית, למשל בכל הנוגע 
)כולל  השונות  המערכות  של  הפעלה  תרחישי  לקביעת 

שילובים בין מספר מוצרי חשמל(.

⋅ הוא מתאים במידה לא מבוטלת לבתים בהם ילדים קטנים 
או לחלופין אנשים מבוגרים, שמתקשים מן הסתם לתפעל 
ניתן  החכם  הבית  על  המסורתית.  בצורה  חשמל  מערכות 
חכם,  שלט  באמצעות  בתוכו,  נמצאים  כשלא  גם  לשלוט 

אפליקציה, אתר וכדומה.

⋅ בית חכם הוא במידה רבה סמל סטטוס. מדובר בהשקעה 
לעלייה  שתביא  כזו  אבל   ₪  10,000 סביב  הנעה  כספית 
מכירה  של  במקרים   – הנכס  בערך  יותר  עוד  משמעותית 
לגרוף  ניתן  לכן  יותר.   ₪ כ-100,000  יעלה  הנכס  עתידית 

רווחים נאים. 

החכמים  הבתים  מחירי  הפכו  האחרונות  בשנים   ⋅
לאטרקטיביים יותר מאשר בעבר, בין השאר עקב התפתחות 
הטכנולוגיה שהקלה על התקנת המוצרים והתפעול השוטף.

⋅ הבית החכם מקטין בצורה משמעותית את הסיכוי שבבית 
אם  מוצדקת.  סיבה  לכך  שיש  בלי  חשמל  מכשירי  יופעלו 
המזגן  את  או  החשמלי  הדוד  את  ששכחנו  נזכרים  אנחנו 

דלוקים, ניתן לכבות אותם באופן מידי מרחוק.

מזהים  אשר  חיישנים  כוללות  החכם  הבית  מערכות   ⋅
הפעילות.  היעדר  דיוק  ליתר  או  נתון,  בחדר  הפעילות  את 
בחדר,  אנשים  שאין  מזהה  המערכת  שאם  היא  המשמעות 

היא תדאג שהמכשירים החשמליים ייכבו .

שקלים  אלפי  של  בחשמל  הוזלה  מאפשר  החכם  הבית   ⋅
בחשבון החשמל השנתי – חסכון משמעותי.

מפסיקים לסבול: 
טיפים חשובים לתינוקות "מוגזים"!
בעיית הגזים אצל תינוקות היא בעיה מוכרת אשר מדירה שינה מעיני התינוק והאם כאחד ⋅ על אף שגורמים לה 

אינם חד משמעיים, על אי הנוחות, הבכי והכאבים הנלווים בהחלט ניתן להקל באמצעות כמה שלבים פשוטים, בדרך 
NUBY טבעית וללא תוספים תזונתיים ⋅ לפניכם טיפים מאת שלי לביא - יועצת להתפתחות תינוקות למותג

גם אתם יכולים להעלות 
את ערך הדירה שלכם, 
לחסוך בחשמל ולתרום 

על הדרך לאיכות הסביבה

"
"
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - תבואה וקטניות

אביב, יבול, אלמים, כרמל, אסמיך, מלילת, בר, ספיח, דגן, עמיר, המלאה, קמה, והכסמת, קמח, ולקט, שבלים, חטה, 
שערים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים
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ניגישהאמנלתתלילמג

סנמימשחנקישאנתיתד

תעאלשסנטסשאסמיכנא
אמאסנממאנמאישראנת

סהתשמתדאשרבנאתהדג

פיאיידלתגתירשביטא

ישרסנמירשאמאנתיאח

חעשגינמאשישסיגאבנ

ששתמילבשדילשכאנאג

סנישרשיאקסשונהאגד

שכרמליאמאבסאבאואג

תנמאסנהישררשייאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. קנס שמשלם החובל לנחבל פיצויים בעד פציעה. "החובל בבת קטנה של 
אחרים ___ למי" )בבא קמא פז.(

4. חלילה,הס מלהזכיר,אל נא תעלה כזאת על הדעת.  "___  ושלום" )שבת 
יג:(

6. ענוותנות, צניעות.  "____  נמוכה" )אבות ה יט(
7. טענה בפיו של מי שהוא חזק או בעל זכויות, ונראה לו כי דווקא משום כך 

מתכוונים לקפחו. "בשביל שאני  ___  הפסדתי" )כתובות יג ג( 
8. בטוח, מוחלט.  "שאינו נערך אלא זכר ___" )ערכין א א(

9. החלב המכסה את המעים .  "ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת  
ה___" )ויקרא ח כ(

12. מפרשיות השבוע.
15. הלימוד שלמד אדם בימי ילדותו . "גירסא ד___" )שבת כא:(

16. משה, הוציא )מתוך מים(. "ה____  דג מן הים" )שבת קז:( )גוף 
שלישי,עבר(

17. לגלוג, צחוק של בזיון , היתול.  "תהיה לצחק ול___  מרבה להכיל" 
)יחזקאל כג לב(

1. ארוסה,מיועדת לאיש. "האומר ___  ביהודה מקודשת שכן ביהודה קורין 
לארוסה  ____" )קידושין ו.(

2. גלמוד, פרוש מן החברה. "ואהיה כצפור  ___  על גג" )תהלים קב ח(
3. לבסוף. "וגם לאחרנים שיהיו לא יהיה להם זכרון עם   שיהיו ___" )קהלת א יא( 

)בכתיב מלא(
4. מחלת עור הגורמת לגרוי ולגרוד קשה. "כמה  ___  באה עליו" )בראשית רבה 

פרשה יט( )בלשון יחיד(
5. מדוכא ומדוכדך, עצוב ונבוך.  "___  וזעף" )מלכים א' כא ד(

10. שאין לו הכרעה.  "ועדין הדבר ___  לו אני מצפה או איני מצפה" )סוטה ה ה(
11. שחרור, פדות, הצלה.  "שכל האומר דבר בשם אומרו    מביא ____  לעולם" 

)אבות ו ו( )בהיפוך אותיות(
13. קיצור המילים: קרבן יחיד )בהיפוך אותיות(

14. עכשיו, כעת, בזמן זה, בשעה זו.  "ככחי אז וככחי  ___" )יהושע יד יא( )בהיפוך 
אותיות(

15. קיצור המילים: יבדל לחיים.

מאוזן

כתובת אתר התשבצים והתפזורות בנושאי יהדות 
של עוזי קייש חינם על טהרת הקדש:

 www.tashbetz.mysite.com



לרשת קמעונאית במגזר החרדי בגוש דן

משרה - 901
מנהלת משרד, ומזכירה אישית למנכ"ל למשרה מלאה.

דרישות:
היכרות Office מלא, ראש גדול, אסרטיביות, שירותיות

וייצוגיות, ניסיון של 3 שנים בתפקיד דומה.

משרה - 903
מנהל תפעול למשרה מלאה.

אחריות על מספר סניפים.
דרישות:

ראש גדול, ניסיון בניהול מלאי, עובדים והגדלת מכירות.

jobnc2019@gmail.com :קו"ח למייל
נא לציין מספר משרה וציפיות שכר

משרה - 902
מנהלת חשבונות למשרה מלאה.

דרישות:
ניסיון בניהול כספים וחשבונות עד מאזן,

שליטה מלאה בהתאמות ודיווחים חודשיים,
ניסיון בעבודה מול ספקים/חברה קמעונאית יתרון.

דרושים:

70%

112
035559553 0545930013 | 039379894

8:30-16:00 8:30-22:00

בית המדרש “חזון יוסף“  
 שיכון ג' והסביבה רחוב בעל התניא 26 בני ברק

בראשות הרה"ג אליה תודה שליט"א
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י"ט-כ"ב באדר ב'26-29.3.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

 .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. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 5179802-
03 | 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 15. 08-8523639 |קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: רח' פנים מאירות 10

3 ליטר

שלישי-שישי
26-29.3.19
י"ט-כ"ב באדר ב'

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

ג'ט רב תכליתי
4 ליטר

סנו
סוגים שונים

פינוק

שמפו/מרכך/תחליב רחצה אוקסיג'ן/קליהמרכך כביסה בדין
סוגים שונים

960 מ"ל

אבקת כביסה 
מקסימה

2.5 ק"ג
סנו

קמח מנופה 80%

ניתן לרכוש 
תווי קניה בהנחה 

לחג הפסח, למימוש 
בכל סניפי רשת 'נתיב 

החסד'.
להזמנות ניתן לפנות 
למס' 052-7659294 

בהקדם.

שקדי מרק

זוג עוגיות שוקוצי'פס
1 ק"ג

'מעולה'

400 גר'
'מעולה'

אסם

4 ליטר
סנו

4 ליטר100 יח'
ח"פ לבן ר.שמאיסיף

קוד: 14731844

קוד: 16401776

שישיה/שמיניה קוד: 11431853/860

חומוס 

אקנומיקה פיסגה כפפות 'מעולה'

850 גר'
סלטי צבר

מטרנה מהדרין/שלבים
700 גר'

חלבי

שלישי-רביעי
26-27.3.19 י"ט-כ' באדר ב'

לימוןקולרביגזר ארוז תפוז/קלמנטינה תפו"א לבן ארוז

ספוג הפלא

עוגיות עבאדי

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

400 גר'

בית השיטה

טיטולי פרימיום

מתז סנו רסס נגב/רסס כבס/סנו קליר/
סנו ג'ט למטבח/לאמבט/ג'ט פלוס סודה/
חומץ/אנטי קלאק מסיר אבנית/לאסלה 

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

לפתניות 5 ב-

מפות עבות 2 ב-

מפיות 3 ב-

B8 כוסות קרטון
3 ב-

נקניקיות/
שניצל תירס

1.75 ק"ג
טבעול

חומוס/תירס/ שעועית 
ברוטב עגבניות/אפונה/

אפונה וגזר/רסק עגבניות 
28% 550-580 גר' 'מעולה'/

שימורי מלפפון 7-9 בית השיטה

ר. שמאי

4 ליטר
סיף

סנו

גבינה צהובה עמק
קוד: 57118

400 גר'
תנובה

שמיניית מיני קרלוזוג גבינה
2*850 גר'

תנובה
שוקו/וניל/תות

תנובה

למארז
שלישי-שישי

26-29.3.19 י"ט-כ"ב באדר ב'

500 גר'
תנובה

משקאות חלב
1 ליטר
תנובה

1990 109010

1990990

990

490490
לק"גלק"ג

ליח'

לק"ג
350

לק"ג
390390

לק"ג

790

2 ב-
90

2 ב-
10

2 ב-
10

3 ב-
1390

למארז

10

1990790

1290

1190 1390

ליח'

4 ב-
100

3 ב-
20

ליח'
3990

5 ב-
10

1090

ליח'

מעדן באדי

1690

2 ב-
1190

2 ב-
1590

2290

פנטסטיק כללי 

1490
פנטסטיק לרצפה  

כשל"פ

כשל"פ

1.5%-3%
8 יח'

תנובה

יוגורט ביו/יופלה לבן

שמיניית יופלה
וניל/מעודן

תנובה

1190

1490
למארז

למארז
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