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נשף המסכות

לפוריםמיוחד 

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
קו עיתונות מאחלת לכל עם ישראל פורים שמח 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?
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 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
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 פשיטת רגל והוצל“פ
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עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

פורים בחצרות הקודש
פרויקט מיוחד
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טרור בשומרון: 
גל קיידאן והרב אחיעד 
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כ-80 מיליון שקל 
תקציב נוסף 

לתשתיות, פיתוח 
ובינוי מוסדות 

חינוך וציבור

תכנית האגף לתשתיות ולפיתוח ל-2019
בעקבות האזעקות - 
הנחיות לשעת חירום

עיריית בני ברק מפרסמת הנחיות 
מסודרות - כך תתמודדו במקרה של 
אזעקת טילים על בני ברק • כניסה 
למרחב מוגן לעשר דקות, הרגעת 

הילדים ועדכונים שוטפים על המצב

שבוע להקמתה: 
קופת הצדקה הספרדית 

מחלקת מתנות 
לאביונים  | עמ' 17 

כשהמציאות מביסה את הדמיון

ברוח ה"ונהפוך הוא" של חג 
שהפך  בג"ץ  החלטת  הפורים, 
ועדת  החלטת  את  פיה  על 
על  והורה  המרכזית  הבחירות 
אל  מתקומה  ארי  בן  פסילת 
כסיף  עופר  של  אישורו  מול 
עוד   - תע"ל  רע"מ  ורשימת 
כהחלטה  להתברר  עשויה 
בג"ץ  ביותר שקיבל  המועילה 

לטובת החרדים 

 אבי בלום,  בי"ס לפוליטיקה
 | עמ' 18-20| 
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שינפלד על המרינה ביוון
כל המצויינות בריזורט אחד

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

שנה 2 
ברציפות

 כל הצוות הקולינרי והשפים הבכירים של שינפלד בריזורט אחד!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

מלא!

הגיעו החוברות החדשות
של חופשת פסח 2019

לצפייה היכנסו
www.shainfeld.com 

מדריכי טיולים בכירים 
כולם בריזורט אחד!

הרב דוד לייבוביץ' אבי לנקריגבי מור יוסף אריה שגב

צבי הרפזהרב ד״ר דב שחרשלמה וסרטייל סרג׳ בליז

כל האמנים הגדולים בריזורט אחד

עמית סגל
פרשן החדשות

עמירן דביר
הזמר והיוצר

שמעון פרקש 
מאוסטרליה

דב פרקש 
מאוסטרליה

בן קלה
אמן החושים

חיים אדלר
החזן העולמי

יענקלה רוטנר 
מאסטרו 

מסלולים חדשים ובלעדיים ללקוחות שהיו בפורטו קאראס

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
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מי שלא נרשם בזמן נשאר כאן!חדרים אחרונים!



חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד BLOND וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה



מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

פארק אקסטרים ייחודי     מסלול קארטינג     מסלולי רייזרים בגליל המערבי
מתחם קמפינג ללינה והתכנסויות     בריכת שחייה קיצית עם נוף לאגם
פארק טרמפולינות - I JUMP      מתחם אחלקרח     מסעדה שף כשרה

מונפורט פארק 

פארק אגם מונפורט שבגליל המערבי, מעניק לכם שילוב מושלם
של טבע, אטרקציות, אקשן, אתרים היסטוריים ואוכל גלילי מפנק.

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת



תבחרו בדרך שלכם
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מאת: עוזי ברק

לתקציבים  בנוסף  מיוחד,  פיתוח  תקציב 
שקלים   79,637,811 של  בסכום  הקבועים, 
לעבודות בתחומים ככבישים, מדרכות, תיעול 
וניקוז, נגישות, גינות, חשמל ותאורת רחובות 
עבודה  תכנית  במרכזה של  עומד  ומקוואות, 
ולבינוי  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  שהציג 
ברק  בני  עיריית  של  וציבור  חינוך  מוסדות 
לצוות עירוני מרכזי, במסגרת תכניות פיתוח 
בהתאם  עירוניים,  אגפים  שהגישו  ושדרוג 
להנחייתו של הרב אברהם רובינשטיין, ראש 

העיר, לשנת הכספים הנוכחית.
שהשתרעה  המשתתפים,  רבת  ההתכנסות 
תכניות  ולגיבוש  לדיון  ימים אחדים,  פני  על 
האגפים  עם  ומפורטות  כלליות  עבודה 
השונים, כללה את הרב אברהם רובינשטיין, 
ההתכנסות,  בראשות  העומד  העיר  ראש 
ליטוב,  גם הרב שמואל  לו השתתפו  ובנוסף 
גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח  העירייה;  מנכ"ל 
העירייה; הרב דוד פינקל, רמ"ט רה"ע; הרב 
מקצועי  וצוות  רה"ע  עוזר  סילמן,  גדליהו 

בכיר ומיומן.
ובינוי  תשתיות  פיתוח  בתחומי  בדיונים 
הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל  הרב  הדגיש 
כי  ופיתוח,  תשתיות  אגף  וראש  העירייה 
המרחב  ושדרוג  פיתוח  כולל  האגף  חזון 
לתושבי  ולבטוח  לנוח  והפיכתו  הציבורי 
קצב  לפי  וציבור  חינוך  מוסדות  בינוי  העיר, 
השלמת  החינוך,  ממשרד  הרשאות  שחרור 
ושדרוג מערך  ייעול  ופיתוח מקוואות,  בינוי 
מערכות  פיתוח  בעיר,  הציבורית  התחבורה 
ושיפור  התשתיות  מערך  לניהול  מחשוב 

השירות לתושב.
שנים  זה  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
והבינוי,  הפיתוח  תכניות  את  שבנה  רבות, 
ובתיאום  המאושרים  התקציב  סעיפי  למול 
האגף  מהנדס  בליאצקי,  אלכס  אינג'  עם 

ומנהל מח' תחזוקה באגף, נשא את ההרצאה 
על  הדיונים  במהלך  המרכזית  המקצועית 
רגיל  בלתי  תקציב  גידול  גרף  בסריקת  הסוף 
ולבינוי  תשתיות  פיתוח  של  בפועל  לביצוע 

מוסדות חינוך חדשים ומקוואות.
הכספים  לשנת  העבודה  תכניות  בין 
הסדרי  מדרכות,   כבישים,  הנוכחית-סלילת 
גישה  ודרכי  כבישים  סימוני  תגבור  תנועה, 
למוסדות בסך 6,400,000 ₪; תוספת לפיתוח 
המשך   ;₪ מיליון   2 של  בסכום  החי  פינת 
המשרדים  מגדלי  באזור  כבישים  פיתוח 
של  כספית  בעלות  העיר  בצפון  והעסקים 
הרב  ברחוב  חדש  אולם  בינוי   ;₪ מיליון   3
נגישות  עבודות  מיליון ₪;   2,1 פתאיה בסך 
בעבור  ציבורית  ולתחבורה  לגינות  למבנים, 
 ;₪ מיליון   4,4 של  בסכום  הנכים  ציבור 
חדשים  ותיעול  ניקוז  קווי  ושדרוג  פיתוח 
בבל  קדושי  בגן  ובהם  גשמים,  מי  לקליטת 
עמיאל,  הרב  ברחוב  דנגור,  הרב  שברחוב 
ברחוב המכבים, בסמטת הרב יברוב, ברחוב 
 7,8 בסך  נוספים  וברחובות  הנביאה  מרים 
אבן  ברחוב  ובהן  גינות,  פיתוח   ;₪ מיליון 
גבירול, שדרות כפר עציון, גן המכללה וגינות 
אחרות בסך 12,700,000 ₪; גידור לבטיחות 
בסך 1 מיליון ₪; עבודות חשמל-1,5 מיליון 
מיליון  ותחזוקתם-1,5  תמרורים  תוספת   ,₪

.₪
אשר לעבודות במקוואות, התכנית כוללת 
בינוי ותוספות, בסכום כולל של 23 מיליון ₪, 
במקוואות קריית הרצוג, שכונת רמת אלחנן, 
קריית ויז'ניץ, שכונת נוה-אחיעזר, שיכון ה', 
רחוב הרב קאליש, רחוב הרב דנגור, עבודות 
נוספות במקוואות ברח' בארי וברח' סוקולוב 

ועבודות שדרוג במקוואות אחרים.
שבאגף  השונות  המחלקות  מטעם 
ופרטים  נתונים  הציגו  ולפיתוח  לתשתיות 
סגן  פרנקנטהל,  ישראל  רו"ח  גם  טכניים 
מנהל  סגן  לייזר,  ישראל  הרב  האגף;  מנהל 

אהרון  מר  העיר;  חזות  מח'  ומנהל  האגף 
מחלוף, סגן מנהל האגף ומנהל מח' חשמל; 
ומנהל  האגף  מהנדס  בליאצקי,  אלכס  אינג' 
מח'  מנהל  פוזננסקי,  צבי  מר  תחזוקה;  מח' 
גנים ונוף; אינג' מיכאל קירשטיין, מנהל מח' 
תעול וניקוז; גב' ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת 
רחל  גב'  בדרכים;  וזהירות  תחבורה  מח' 
פרידמן, מנהלת מח' תיאום ובקרה וגב' גיטי 

דינר, מזכירת האגף.
נמסר  באגף  החדשים  הפרויקטים  בין 
מהיר  לטיפול  תכנית  על  המקצועי  במפגש 
צוותי  הגדלת  באמצעות  במפגעים  יותר 
נושא  קידום  ותיקונים,  תחזוקה  עבודות 
חווייתיות  הפעלות  ע"י  בדרכים  זהירות 
בבתי- ברחוב,  התחום  להטמעת  מתאימות 
שעות  ובתלמודי-תורה-תוספת  ספר 
להפעלת  חדש  מגרש  ומציאת  לפעילויות 
התלמידים למטרה זו, פיתוח גינות לימודיות 
מיוחד,  בחינוך  ולילדים  התלמידים  לכלל 
ציבור,  לפניות  אוטומטי  מענה  התקנת 
מפורט לכל נושא בשירות הטלפוני ותשובות 
הרציף  הקשר  דרכי  הגברת  במייל,  מיידיות 
חנה  גב'  שבהנהלת  העירוני  המוקד  עם 
שבאגף  האנושי  ההון  בניהול  ושדרוג  כ"ץ 
ישיבות  ניהול,  שגרות  וריענון  חידוש  ע"י 
ולהעברת  עדכון  לצורך  קבועות  שבועיות 
בנושאים  אגפית  כלל  השתלמות  מידע, 
לתקשורת  סדנא  שירות,  תודעת  כפיתוח 
אפקטיבית וביצוע מדדים לאיכות מול כמות.

מאת: עוזי ברק

מקדישים  ירוק  אור  עמותת  מתנדבי 
לפעילות  פורים  חג  שלפני  הימים  את 
בכל  יישובים   100 מ-  בלמעלה  אינטנסיבית 
את  לתושבים  להזכיר  במטרה  הארץ  רחבי 
הסכנות הטמונות בשתיית אלכוהול ונהיגה. 
המתנדבים  מחלקים  הפעילויות,  במסגרת 
חומרי  שבהם  לצעירים  ובעיקר  לתושבים 
המצווה  שלמרות  בכך  העוסקים  הסברה 
לזכור  חשוב  בפורים,  ולשמוח  לשתות 
בנוסף  מכן.  לאחר  ההגה  על  לעלות  שלא 
צמידים  לתושבים  המתנדבים  מחלקים 
בנושא הסכנות  ופלאיירים עם מידע  זוהרים 

שבנהיגה בהשפעת אלכוהול.
פעילות של  בהם מתקיימת  בין המקומות 
עמותת אור ירוק לפורים גם בני ברק ואלעד.

שתייה  המעודד  חג  הוא  הפורים,  חג 
"עד-לא-ידע"  כמצוות  אלכוהול  של  מרובה 

וכתוצאה מכך סכנה רבה מצויה על הכביש 
עוצרת  הפורים,  בחג  שנה  מדי  החג.  בימי 
האלכוהול  כשרמת  נהגים  מאות  המשטרה 
את  מסכנים  כשהם  מהמותר,  גבוהה  בדמם 

עצמם ואת כל מי שנקלע לדרכם.
ששתה  מודה   )47%( שניים  מכל  אחד 
בשנה  אחת  פעם  לפחות  ונהג  אלכוהול 
אור  עמותת  של  מסקר  עולה  כך  האחרונה, 
ירוק שבוצע באמצעות מכון הסקרים "מאגר 
מוחות" בשנת 2018. הנתונים מקבלים חיזוק 
גם כאשר רוב המשיבים )56%( מדווחים כי 
יצא להם לנסוע ברכב עם מישהו שנהג לאחר 

ששתה משקה אלכוהולי פעם אחת לפחות.
יורד, כך  מהנתונים עולה כי: ככל שהגיל 
לאחר  לנהוג  להם  שיצא  המשיבים  שיעור 
ששתו עולה  - מחצית מקבוצת הגיל 18-34, 
48% מקבוצת הגיל 35-54 ו – 36% מקבוצת 

הגיל 55 ומעלה.
שיעור  כך  עולה,  ההכנסה  שרמת  ככל 

ששתו  לאחר  לנהוג  להם  שיצא  המשיבים 
מתחת  הכנסה  בעלי  בקרב   -40% עולה  
סביב  הכנסה  בעלי  בקרב   45% לממוצע, 
הכנסה מעל  בעלי  בקרב  ו – 58%  הממוצע 

הממוצע(.
שיעור  יורד  כך  עולה,  שהדתיות  ככל 
ששתו  לאחר  לנהוג  להם  שיצא  המשיבים 
ו-  מהמסורתיים   50% מהחילוניים,   54%(

27% מדתיים או חרדים(.
עמותת אור ירוק: "רבים מהחוגגים שותים 
את  להגביר  מאוד  חשוב  בפורים,  אלכוהול 
שותים  לא   – למבלים  שתבהיר  ההסברה 
ונוהגים. אבל חשוב לא פחות שתהיה אכיפה 
רק  שלא  ידעו  שהנהגים  בכבישים,  מרובה 
ניידות  יש  השנה  ימות  בכל  אלא  בפורים 
נהגים  תוביל  אינטנסיבית  אכיפה  בכבישים. 
אלכוהול  של  הקטלני  השילוב  על  לוותר 
הנפגעים  את  למנוע  יוכלו  ובכך  ונהיגה 

הבאים".
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

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

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

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

 בשעה אחת: תאונת אופנוע ואופניים
תאונה עם מעורבות רכב פרטי ואופנוע אירעה 
חובשים  קולה.  קוקה  לצומת  בסמוך   4 בכביש 
באיחוד הצלה סניף בני ברק העניקו סיוע רפואי 
שנפצע  האופנוע  לרוכב  התאונה  בזירת  ראשוני 

באורח בינוני.
יעקב ישראל מלכה חובש באיחוד הצלה סיפר: 
איחוד  של  החירום  באופנוע  למקום  "כשהגעתי 
הצלה הענקתי סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה 
בינוני.  באורח  שנפצע   25 כבן  האופנוע  לרוכב 
כמו כן דקות ספורות לפני התאונה הייתי במקרה 
נוסף של ילד כבן 10 שנפצע באורח בינוני, לאחר 
שהחליק עם האופניים עליהם רכב ברחוב זבולון 

המר בבני ברק ונחבל בראשו ובגפיו".

 המחנך הרב יצחק מרקוביץ ז"ל
לבית  נלקח  קודש  בשבת  האמת:  דיין  ברוך 
עולמו הסופר והמחנך הרב יצחק מרקוביץ זצ"ל 
מזקני  הוא  מרקוביץ  בפטירתו.   94 בן  כשהוא 
האחרון  יומו  עד  ברק,  בבני  חב"ד  חסידי  וראשי 

עסק בגמילות חסד ובהלוואות לנזקקים.
הספר  בבית  ומחנך  מורה  רבות  שנים  שימש 
'חורב' שם חינך במסירות ובמקצועיות מאות ילדי 
לתלמידים,  גמרא  ללימודי  מומחה  היה  ישראל, 
הוציא ספרים להאהיב את לימוד הגמרא על מנת 
להאהיב את הלימוד הגמרא על התלמידים, חיבר 
את הספר 'חיבור וסגנון' שנלמד בכל בתי הספר 

בישראל.
תחי',  זהבה  מרת  רעייתו  את  אחריו  הותיר 
איש  מבני-ברק,  רובינשטיין  חיה  הגב'  וילדיו: 
הרב  השליח  מקראון-הייטס,  נחום  ר'  החסד 
גב'  מנתניה,  דוד  ר'  הכרמל,  מטירת  יחזקאל 
ונינים רבים.  נכדים  ליאורה ריבקין מכפר חב"ד, 
מבית  ויצאה  חב״ד  בכפר  התקיימה  הלווייתו 
מכן  ולאחר   .20:45 בשעה  מנחם'  'בית  הכנסת 
בדרכה  ברק  בבני   3 מלאכי  ברחוב  בביתו  עברה 
בירושלים.  הזיתים  בהר  נטמן  והוא  שמגר,  אל 

ת.נ.צ.ב.ה.

 נעצרו 3 חשודים בחשד לסחיטה 
באיומים

ישראל  משטרת  של  העיקש  המאבק  במסגרת 
נגד עבריינים המנסים בדרכים שונות ובתחבולות 
שלושה  נעצרו  לסחוט,  בניסיון  אימה  להטיל 
סחיטה  בעבירות  למעורבות  בחשד  חשודים 

באיומים ותקיפה.
ישראל תלונה  10.3 הוגשה במשטרת  בתאריך 
במרכז  קטין  של  באיומים  וסחיטה  תקיפה  בגין 
הארץ. התלונה הוגשה באמצעות אביו של הקטין. 
ולהם  הכרות  לחשודים  הקטין  בין  החשד,  ע"פ 
לקטין,  החשודים  הגיעו  בהמשך,  קודם.  סכסוך 
לשלם  ממנו  דרשו  אגרוף,  במכות  אותו  תקפו 

אלפי שקלים ואיימו על חייו.
בעקבות  בחקירה  פתחו  המשטרה  חוקרי 
התלונה ואספו ראיות וממצאים שהובילו למעצרם 
תושבי   ,16,17,18 בני   ( בפרשה  החשודים  של 
במרחב  לחקירה  הובאו  החשודים  הארץ(.  מרכז 
דן ובתום חקירה נכלאו והוארך מעצרם של שני 
מעצרו  את  להאריך  ביקשה  המשטרה  חשודים. 

של החשוד הנוסף בן 16 וחקירתו נמשכת..

כ-80 מיליון שקל תקציב נוסף לתשתיות, 
פיתוח ובינוי מוסדות חינוך וציבור

נהגים, היזהרו מעד-דלא-ידע

תכנית האגף לתשתיות ולפיתוח ל-2019

גינה משופצת ומשודרגת עם מתקני 
משחקים חדשים ברחוב פנקס בעיר

צילום: עדכוני חב"ד



הטעם האמיתי

תבחרו את הטעם האמיתי שלכם
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בהשתתפות ליצמן: 
נחנך מערך הלב החדש 

במעיני הישועה

בדרכו למרחב מוגן: 
ילד נפצע קל

פורים שמח עם שוטרי ישראל
שוטרי מרחב דן יצאו למשימת שמחה גדולה במוסדות 'שיח סוד'

עוזי ברק

ליצמן,  יעקב  ח"כ  הבריאות  שר  סגן  במעמד 
הנהלת המרכז הרפואי מעיני הישועה והנהלת 
מד"א, נחנך מרכז הלב החדש במרכז הרפואי 

מעיני הישועה.
למרכז  מזוזות  נקבעו  ומכונן  מרשים  באירוע 
יחידת  הכולל  החדש  לקרדיולוגיה  היידן 
צנתורים, טיפול נמרץ לב, מכון הלב ומרפאות.
מנהל  שמסרו  וסקירה  משותף  סיור  לאחר 
טיפול  ומנהל  אגרנט  אורן  ד"ר  הלב  מערך 
נמרץ כללי פרופ' סורקין, התכנסו המשתתפים 
סגן  בראשות  חגיגי  לאירוע  הכינוסים  באולם 
אברהם  הרב  ב"ב  עיריית  ראש  הבריאות,  שר 

רובינשטיין והנהלות מעיני הישועה ומד"א.
במעמד החגיגי הועלה על נס ייחודו של מערך 
של  ומקצועיותם  הישועה  מעיני  של  הלב 
לשבח  הדוברים  ציינו  כן  הבכירים.  הרופאים 
את שיתוף הפעולה המיוחד של הנהלת מד"א 
וכל עובדי ומתנדבי הארגון עם 

בית החולים.
את המעמד כיבדו בהשתתפותם 
מרחב  מנהל  דורי  חיים  מר 
מועלם  אילן  מר  במד"א,  ירקון 
ד"ר  ירקון,  מרחב  מנכ"ל  סגן 
רפואה,  אגף  סמנכ"ל  סטרוגו 
פרמדיקים  רפואה,  אגף  נציגי 

ומתנדבים.

עוזי ברק

העיר  ברחבי  אזעקה  צפירת  השמעה  השבוע 
ובגוש דן בעקבות שיגור טילים מרצועת עזה. 
פגעו  ולא  פתוחים  בשטחים  נפלו  הטילים 
ילד  בנפש ב"ה, אבל בעקבות האזעקה נפצע 

שנבהל ופונה לבית החולים.

מדוברות איחוד הצלה סניף בני ברק נמסר כי 

הריצה  במהלך  קל  באורח  נפצע   10 כבן  ילד 

למרחב מוגן בבני ברק. הילד פונה באמבולנס 

של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי 

סובל  כשהוא  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 

מפגיעה בגפיים.

עוזי ברק

קהילה  יחסי  בין  הקשר  חיזוק  במסגרת 
משטרה, יצאו בתחילת השבוע שוטרי מרחב 
לבבות  לשמח  שנועדה  מיוחדת  ביוזמה  דן 

לרגל חג הפורים .
למשימה  התגייסו  שוטרים  עשרות  כך,  בתוך 
"שיח  תעסוקתית  למסגרת  והגיעו  החשובה 
באנשים  ומטפלת  ברק  בבני  הממוקמת  סוד" 
ומהווה  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם 
מסגרת תעסוקתית עבורם. במסגרת החגיגות, 
חילקו השוטרים משלוחי מנות ועשו פעילות 

חברתית ששימחה את התלמידים.
את היום הובילו מש"ק בסיס שיכונים, מש"ק 
פרדס כץ ביחד עם שיטור עירוני ושיטור רגלי 
בני ברק וביחד דאגו להביא את שמחת פורים 

לכל התלמידים.
מדובורת משטרת מרחב דן נמסר "יום זה הינו 
קהילה  ביחסי  בעשייה המשותפת  נוסף  נדבך 

צילום: דוברות המשטרהמשטרה וכערך חברתי תורם לקהילה".

קליק אחרי
  קרעפלאך?!

קליק פרווה למשלוחי מנות
וגם אחרי סעודה בשרית!

חדש!
קליק פרווה
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הבחור ינון שלמה ז"ל

שני פעוטות נכוו ממים רותחים 

בנו יחידו של ראש הישיבה זצ"ל
תאונת דרכים קטלנית: רוכב אופנוע תושב בני ברק נהרג 

וחברו נפצע קשה בתאונת דרכים בסמוך למחלף שער הגיא

בליל שבת ובסמוך לצאת השבת – שני פעוטות נכוו ממים רותחים בבני ברק • באגף דוברות והסברה 
של איחוד הצלה קוראים להורים ומבוגרים להרחיק מים חמים מהישג ידם של ילדים

אבל בסלבודקא: בנו של ראש הישיבה מרן הגר"ב רוזנברג זצ"ל - נלקח לבית עולמו לאחר מחלה קצרה

עוזי ברק

תאונה קשה וקטלנית אירעה בכביש 
כאשר  הגיא  שער  למחלף  בסמוך   1
רכבו  ברק  בני  תושבי  בחורים  שני 
על אופנוע וכתוצאה מכך הבחור ינון 
שלמה ז"ל נהרג במקום וחברו יחיאל 

סאיד נפצע קשות.
ביום שלישי בשעות הערב, חובשים 
ציון  מבשרת  סניף  הצלה  באיחוד 
והעניקו  לתאונה  הוזעקו  והסביבה 
טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה 
עד  בינוני  שנפצע  אופנוע  לרוכב 
רוכב  על  החייאה  וביצעו  קשה, 
אך  אנוש  באורח  שנפצע  אופנוע 
בתום  מותו  נקבע  הצער  למרבה 

מאמצי ההחייאה.
איחוד  מנכ"ל  טייטלבוים,  משה 
הצלה, דיווח מהזירה: "מדובר בשני 
צעירים שרכבו על אופנוע. אחד מהם 
קשה.  עד  בינוני  נפצע  וחברו  נהרג 
שהענקנו  הראשוני  הטיפול  לאחר 
בניידת  פונה  הוא  בזירת התאונה  לו 
טיפול  קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 

רפואי בבית החולים תל השומר".
אופנוע  רוכב  נמסר:  זק״א  מדוברות 
איבד שליטה והתנגש בעוצמה בגדר 

הבטיחות.
דובי לנדאו מתנדב זק"א בית שמש, 
מאוד,  קשה  התאונה  "זירת  אמר: 
רוכב  התאונה  לזירת  הגענו  כאשר 

הכביש  בשולי  שרוע  היה  האופנוע 
של  נט"ן  צוות  חיים,  רוח  ללא 
מד"א  אישר את מותו במקום. חברו 
זק"א  מתנדבי  החולים.  לבית  פונה 
ההרוג  בגופת  מטפלים  שמש  בית 

ובאיסוף הממצאים הרבים בזירה".
קשה  באורח  שנפצע  יחיאל  הרוכב 
פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א 
השומר,  בתל  'שיבא'  החולים  לבית 
כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. 
שמים  רחמי  לעורר  נקרא  הציבור 
על הפצוע יחיאל בן אורית לרפואה 

שלימה במהרה.

עוזי ברק

חובשים  ע"י  טופלו  השבת  לצאת  ובסמוך  שבת  בליל 
באיחוד הצלה סניף בני ברק ומד"א שני מקרים של ילדים 
כבני שנה וחצי ושנתיים שנכוו ממים רותחים בביתם בבני 

ברק.
רפואי  טיפול  שבת  בליל  העניקו  "הכוננים  נמסר  ממד"א 
בינוני עד קשה עם  9 חודשים במצב  ראשוני לתינוק כבן 
כוויות ב-40% מגופו והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ 
הוזעקו  בצהריים  בשבת  החולים.  בבית  טיפול  להמשך 
ראשוני  רפואי  טיפול  העניקו  שם   - בעיר  נוספת  לדירה 

גופה  בפלג   2 דרגה  כוויות  עם  וחצי  שנה  כבת  לפעוטה 
העליון והיא פונתה על ידי אמבולנס להמשך טיפול בבית 

החולים שניידר בפתח תקווה".
להורים  קוראים  הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
החשמלי  הקומקום  או  המים  מיחם  את  למקם  ומבוגרים 
שכבל  לוודאות  גם  חשוב  ילדים.  של  ידם  מהישג  הרחק 
נמצא  החשמלי  המיחם  או  לקומקום  המוביל  החשמל 

במיקום שאין לילדים גישה אליו.
כי  מציין  ברק  בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
לאחרונה )בפרט בימי החורף הקרים( אירעו מספר רב של 
מקרים דומים. חשוב ומומלץ להפיק לקחים ולנקוט בכללי 

הבטיחות והזהירות בכדי למנוע אסונות מיותרים.

עוזי ברק

ברוך דיין האמת: בשבת האחרונה נפטר בבית החולים 'תל 
רוזנברג  אברהם  רבי  הגאון  קצרה,  מחלה  לאחר  השומר' 
הגר"ב  מרן  סלבודקא  ישיבת  ראש  של  היחיד  בנו  זצ"ל, 

רוזנברג זצ"ל, כשהוא בן 64 בפטירתו.
ברוך  רבי  הגאון  לאביו  תשט"ו,  בשנת  נולד  אברהם  רבי 
גדולי  ישיבת סלבודקה וחבר מועצת  זצ"ל, ראש  רוזנברג 
התורה של 'דגל התורה' ולאמו, הרבנית לאה ע"ה, בתו של 
מרן הגאון רבי אברהם גרודזינסקי הי"ד, משגיח בישיבות 

סלבודקא וחברון.
רבי אברהם זצ"ל היה ידוע כתלמיד חכם גדול, שישב ולמד 
כל העת, למרות ייסוריו ובעקבות שהיה בנו יחידו של אביו 
מחבריו  אחד  בקביעות.  עמו  לומד  היה  זצ"ל,  ברוך  רבי 

האדמו"ר  מרחוב  פוניבז'  צעירי   – המדרש  בית  לספסל 
מצאנז בבני ברק אמר "נלקח מאיתנו אחד ממתמידי וגאוני 
לומד  היה  הזמנים  ובין  שבת  שישי  בימי  המדרש.  בית 
על  שעות  ועורג  ערב  בקול  מופלאה  ומתיקות  בהתמדה 
שעות ללא לאות, פעם ראיתיו לומד דפי גמרא רבים אחד 
כבעל  שימש  הוא  כן  כמו  פעמים,  הרבה  וכך  השני  אחרי 

תפילה בימים נוראים".
מרחבת  בלילה   10 בשעה  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 
ביהכנ"ס "שערי יוסף" ברחוב מהרש"ל בבני ברק אל בית 

העלמין פוניבז' בבני ברק, שם נטמן בהשתתפות קהל רב.
הותיר אחריו דור ישרים מבורך: בנים ובנות חתנים ונכדים 
הממשיכים את דרכו, אחד מבניו הוא הרב חנוך רוזנברג, 
בהוצאת  התורה',  מפרשי  'אוצר  הספרים  סדרת  מעורכי 
מכון ירושלים. גיסיו הם: רבי בן ציון זילבר, רבם של עולי 

רוסיה בארץ, והרב אהרן צוקר. ת.נ.צ.ב.ה.

צילום: נתן קניג-זק"א ואיחוד הצלה

הסניף הכשר של אגאדיר - מצדה 7, מגדלי בסר 4, בני ברק
KOSHER BURGER5690

agadirkosher.co.il
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מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א
 

נשיא מועצת חכמי התורה
מו״ר הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א

 
חבר מועצת חכמי התורה

הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א
 

ראש ישיבת ׳פורת יוסף׳
הגאון הגדול רבי שלמה בן שמעון שליט"א

 
גאב"ד בני ברק

הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א
 

הראשון לציון ונשיא מוסדות ׳בניין אב׳

שלמה משה עמאר שליט"א
הגאון הגדול רבי 
 

הראשון לציון ורבה של ירושלים
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חבר ׳בית הדין הגדול׳
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ראש ישיבת ׳השלום׳
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גאב״ד ׳יורה דעה׳
הגאון הגדול רבי יצחק כהן שליט"א

 
ראש ישיבת ׳תורה ודעת׳

כ״ק האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א
הגאון הצדיק רבי שלום ארוש שליט"א

 
ראש ישיבת ׳חוט של חסד׳

הגאון הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א
 

פוסק עדת תימן
הגאון הגדול רבי אליהו אבא שאול שליט"א

 
ראש ישיבת ׳אור לציון׳

הגאון הגדול רבי צבי סימן טוב שליט"א
 

רבם של יוצאי אפגניסטן
הגאון הגדול רבי ניסים בן שמעון שליט"א

 
ראב״ד תל-אביב

הגאון הגדול רבי עזרא ניסן שליט"א
 

ראש ישיבת ׳רינת התורה׳
הגאון הגדול רבי ברוך שרגא שליט"א

 
ראב״ד ירושלים

הגאון הגדול רבי חיים רבי שליט"א
 

ראש ישיבת ׳עטרת חכמים׳ 
הגאון הגדול רבי שלמה זעפראני שליט"א

 
אב״ד ׳כתר תורה׳

הגאון הגדול רבי פנחס קורח שליט"א
 

גאב״ד ׳שערי הלכה׳
הגאון הגדול רבי מאיר אלבז שליט"א

 
ראש ישיבת ׳שבות יהודה׳

הגאון הגדול רבי בן ציון אטון שליט"א
 

ראש ישיבת ׳ראשית חכמה׳
הגאון הגדול רבי יצחק ברכה שליט"א

 
ראש ישיבת ׳עטרת יצחק׳ 

המקובל הצדיק רבי יעקב ישראל איפרגן שליט"א
 

ראש מוסדות ׳ברית שלום וחסד׳
הגאון הגדול רבי אבנר עפג'ין שליט"א

 
ראש ישיבת ׳בית הלוי׳

הגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א
 

רבה של באר שבע
 הגאון הגדול רבי אהרן זכאי שליט"א

 
ראש ישיבת ׳אור יום טוב׳

הגאון הגדול רבי משה צבי בוחבוט שליט"א
 

רבה של טבריה
הגאון הגדול רבי אמנון סבאג שליט"א

 
ראש ישיבת ׳תפארת משה׳

הגאון הגדול רבי יצחק זר שליט"א
 

אב"ד ירושלים
הגאון הגדול רבי יחזקאל סיטון שליט"א

 
ראש ישיבת ׳משכן חיים׳

המקובל הצדיק רבי ישראל פנחסי שליט"א
 

ראש מוסדות האר״י
הגאון הגדול רבי מרדכי טולדאנו שליט"א

 
אב"ד ירושלים

הגאון הגדול רבי ניסים הררי שליט"א 
הגאון הגדול רבי משה בן אבו שליט"א

 
רב שכונת ׳גילה׳ 
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בעקבות האזעקות - הנחיות לשעת חירום
עיריית בני ברק מפרסמת הנחיות מסודרות - כך תתמודדו במקרה של אזעקת טילים על בני ברק • כניסה למרחב מוגן 

לעשר דקות, הרגעת הילדים ועדכונים שוטפים על המצב

מאת: עוזי ברק

שיירוט  ומייחלת  מאמינה  ברק  בני  עיריית 
ומצב  חד-פעמי  היה  תל-אביב  לכיוון  הטילים 
זאת,  עם  יחד  אך  עצמו,  על  שוב  יחזור  לא  כזה 
העיר  לתושבי  ניתן   - צפירה  נשמעת  חלילה  אם 
להתקשר למוקד העירוני "106" הפועל 24 שעות 
לעדכון  מוקלטת  הודעה  תישמע  שבו  ביממה, 
מפקדת  עם  תיאום  לאחר  וזאת  ולהבהרות,  המצב 

פיקוד העורף.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי 
באירוע שהיה ביום חמישי האחרון, יצאה העירייה 
בהודעה מוקלטת לציבור במוקד העירוני 106, כי 
המצב חזר לשגרתו והכל פועל בתיאום עם פיקוד 
ולכל  פאניקה  לכל  מקום  אין  כך,  ומשום  העורף, 

לחץ.
חיים  מר  פנה  הצפירה,  הישמע  לאחר  מיד 
העירייה  של  חירום  שירותי  אגף  מנהל  נוגלבלט, 
לגבי  הנחיות  כדי לשמוע  העורף,  פיקוד  למפקדת 
המצב, ומהפיקוד ביקשו להבהיר, כי היה יירוט של 
שני טילים שהופנו לעבר ת"א, ובס"ד איש לא נפגע 

ואין מקום לכניסה לבהלה.
בהתאם להנחיות הרב אברהם רובינשטיין, ראש 
גב' חנה כ"ץ,  העיר למוקד העירוני 106, הוציאה 
בה  לתושבים  מוקלטת  הודעה  המוקד,  מנהלת 
הסבירה, כי בהתאם למידע מפיקוד העורף, המצב 
חזר לשגרה, אין מקום ללחצים, ויחד עם זאת, אם 
להיכנס  מתבקש  הציבור  צפירה,  תישמע  חלילה 
ניתן  כן  כמו  דקות.  עשר  למשך  מוגן,  למרחב 
יהיה לפנות למוקד 106, כדי לשמוע את ההנחיות 
המוקלטת  ההודעה  העורף.  מפיקוד  הרלוונטיות 
וגם  לתושבים  המצב  לעדכון  הן  כמענה,  ניתנת 
לענות  ובכך  למוקד,  רבות  פניות  והגיעו  מאחר 

לכולם באופן מיידי.
השירות  יצא  גם  הצפירה  הישמע  לאחר 
עינת  גב'  שבהנהלת  העירייה,  של  הפסיכולוגי 
ישפה, בהנחיות להורים, שפורסמו באתר העירוני, 
עם  לדבר  להורים  מיוחדת  חשיבות  ישנה  כי 
ולטפח  להרגיע  עדכני,  במידע  לשתפם  ילדיהם, 
את חוסנם הרגשי, שכן, תפקידם הוא לתווך בעבור 
הילדים את המידע העובדתי, לאפשר להם לבטא 
ולסייע  בחופשיות  ומחשבותיהם  רגשותיהם  את 

להם בביסוס כוחות ותחושת התמודדות טובה.
עם  מיטבית  בהתמודדות  לילדים  לסייע  כדי 
המצב, יש לזכור שלילדים ישנו כוח להתמודדות, 
שהילדים מושפעים מרגשותיהם וממצב רוחם של 
מסרים  לילדים  לשדר  ההורים  על  ולכן  ההורים, 
לשתפם  וחשוב  ותקווה  ביטחון  אופטימיות,  של 
באירוע, בקצרה וברמה המתאימה לגילם, לרמתם 
להימנע מהצפת  לאירוע,  ולקרבתם  ההתפתחותית 
מידע שאינו הכרחי ולמסור את המידע באופן שקול 
ורגוע, מבלי להיכנס לפרטים ולתיאורים דרמטיים.

חשיבות יש לתת לשמירת שגרת החיים הרגילה, 
ככל הניתן ובכפוף להנחיות פיקוד העורף, יש לתת 
בבחירתו  ולשתפם  במשפחה  תפקידים  לילדים 
הילדים  על  להשרות  המוגן,  האזור  של  ובהכנתו 
את התחושה שההורים והמחנכים עושים הכל כדי 
באמצעות  להרגיעם  להם,  הנחוץ  את  להם  לתת 
תרגילי גוף ומשחקים. אם לילדים ישנן התנהגויות 
יוצאות דופן בעקבות האירוע, יש להתייחס אליהן 
בדרך  שכן  שכאלו,  במצבים  נורמליות  כתגובות 

כלל הן זמניות וחולפות מעצמן.
נמשכת  השונה  כשההתנהגות  חריגים,  במצבים 
להתייעצות. השירות  הילד  עם  לפנות  יש  רב,  זמן 
הפסיכולוגי של עיריית בני ברק גם מזמין, במקרים 
לקבלת  לפנות  התלבטות,  או  שאלה  בכל  כאלו, 
מענה טלפוני מהשירות, או לקביעת פגישת ייעוץ 
עם פסיכולוג מהצוות, בימים א'-ה', בין השעות 8 
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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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 ern ת
חבר

שור 
ם באי

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!
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

מתאים לכולם מגיל +5 צוות מדריכים מוסמךציוד אבטחה במקוםאין צורך בידע מוקדם

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס
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זקן רבני רומניה בישראל למנוחות
הגאון החסיד רבי אפרים גוטמן זצ"ל נפטר ביום שלישי והוא בן 90 בפטירתו • פרופיל מיוחד: ילדותו בצל מאורעות השואה, הכתרתו על ידי האדמו”ר 

מסאדיגורה ומסירות נפשו להרבצת תורה וליראה – גם בימיו האחרונים על ערש דווי

מאת: עוזי ברק

על  המרה  הבשורה  הגיעה  פתאום  בפתע 
הרב  החסיד  הגאון  של  רום  לשמי  הסתלקותו 
שנה.  תשעים  לו  במלאת  זצ"ל,  גוטמן  אפרים 
רומניה  יהודי  של  כרבם  כיהן  זצ"ל  הגאון 
בית  רב  שטפנשט,  חסידי  ועד  ראש  בישראל, 
המרכז  ושל  בת"א  יוסף"  יעקב  "בית  הכנסת 

הקהילתי הנספח אליו.
תרפ"ח  ניסן  בכ"ו  נולד  זצ"ל  גוטמן  הרב 
בוקרשט שברומניה לאביו הגאון רבי צבי גוטמן 
ואף  ברומניה,  בוקרשט  של  הראשי  רבה  זצ"ל 
יצק מים על ידו, ממנו קנה תורה וחכמה והיה 
בבוקרשט  בקלויז  בלומדו  המובהק  לתלמידו 
לרבנות  הוסמך  תלמידים, ממנו  ועוד  אביו  עם 
וכן הוסמך מרבני רומניה הגאון רבי ליביש בער 
יצחק  רבי  והגאון  דוואסלוי  רב  זצ"ל  הלפרט 
רומניה,  דבוקרשט  רב  זצ"ל  מארילוס  מאיר 
שעלה  עד  בבוקרשט  ברבנות  כיהן  אף  לימים 

לארץ הקודש בשנת תשכ"א. 
השואה  אימי  את  ליבו  לוח  על  נשא  ימיו  כל 
של  תקופות  ומצוק,  צר  בימי  ומוראותיה 
פוגרומים הרג ואבדון באחב"י ע"י הפאשיסטים 
ההיטלראיים וקלגסי משמרות הברזל הרומניים, 
בניסים  ניצל  בבוקרשט  הנורא  הפוגרום  בימי 
לעומת שני אחיו יעקב ויוסף שנעקדו על קידוש 
ונטמנו בבוקרשט, בבית מדרשו שבת"א  השם 
הקים גל עד לזכר קדושי ונרצחי רומניה ובכל 
ואזכרה לזכר  זיכרון  שנה ושנה היה עורך כנס 
הקדושים במעמד המונים מיוצאי רומניה עימם 
כמורה  כיהן  ולהם  חייו  ימי  כל  קשר  על  שמר 

ומדריך רוחני.
בתו  תחי  הרבנית  לזוגתו  נישא  לפרקו  בהגיעו 
השו"ב  זצ"ל  אדלר  אלחנן  רבי  הצדיק  של 
מדעווא שבטראנסילווניה שהיה מתלמידיו של 

הרה"ק ה'ישמח משה' זיע"א.
הקדוש  הבעש"ט  החסידות  לגדולי  כצאצא 
וממשפחת מרן הסב"ק מרוז'ין זיע"א, נשא על 
ועם  משטפנשט  הרה"ק  הנצחת  את  ליבו  לוח 
הגר"צ  שטפנשט  חסידי  ועד  ראש  הסתלקות 
נתמנה  תשע"ד,  ב'  אדר  בט'  זצ"ל  ליבוביץ 
התכבד  ואף  שטפנשט,  חסידי  ועד  לראש 
על  משאו  לשאת  מסאדיגורה  האדמו"ר  ע"י 
יהדות  על  רוז'ין,  ובית  משטפנשט  הצדיקים 
ארוכה  שעה  במשך  הפליטה,  ושארית  רומניה 
עמד על רגליו והתאמץ לשאת מדברותיו למען 
לדורות  ימים  לאורך  ויונצחו  דבריו  יעמדו 

הבאים.
הרה"ק  של  תורתו  דברי  ספר  הופעת  עם 
משטפנשט 'אמונת אמת' ע"י מכון 'תורת אמת'  
- שטפנשט, מסר לידי הרה"ג רבי אברהם יעקב 
סלמון רב קהילת שטפנשט את זיכרונותיו מבית 
לספר,  כהקדמה  דבריו  את  והעלה  שטפנשט, 
לצדיקי  ההילולא  בסעודות  להשתתף  הקפיד 
בית שטפנשט, והשתתף בכל האירועים שנערכו 
ובהילולא  דחדוותא  בעידנא  המוסדות  ע"י 

דצדיקיא.
נדפסו  המלהיבים  ודרשותיו  תורתו  דברי 
בקבצים וגליונות שיו"ל ע"י בית מדרשו ברבות 

השנים.   
ונכנס  יוצא  והיה  מעט,  נחלש  האחרונה  בשנה 
בקודש  בעבודתו  המשיך  אולם  רפואה  בבתי 

תורה  בהרבצת 
ה  ל י פ ת ב ו
לצאן  ובברכות 
קהל  מרעיתו 
פתחו  משחרי 
בימים  ועצתו, 
נישאה  אלו 
והוא  נכדתו 
להשתתף  זכה 
ת  ח מ ש ב
עם  הכלולות, 
חולשתו  גבור 
לפני כמה ימים 
בבית  אושפז 
מעיני  הרפואה 
ב"ב,  הישועה 

אולם השבוע ביום ראשון סירב להישאר בבית 
החלימה  שם  לביתו,  לחזור  וביקש  הרפואה 
ששוב  מאוד  ושמח  מניתוח,  הרבנית  רעייתו 
נפגש עמה בבריאות הגוף בביתם שבתל אביו, 
עם שחר של יום שני הספיק עוד לקרוא קריאת 
נשמתו  את  והשיב  וידוי  פרקי  ואמירת  שמע 
תלמידיו  לב  למגינת  ליוצרה  פתאום  לפתע 
ימים,  זקן ושבע  והוא  ובני משפחתו  ומעריציו 
התועים  לב  להשיב  קודש  בפעילות  עטור 
וללמדם בינה ולהחיות עם רב מקרב אחיו יוצאי 

רומניה וכל עדת ישראל.
בתורתו  ההולכים  בניו  שני  את  אחריו  השאיר 
בתורת  ההולכים  ונינים  נכדים  ובמורשתו, 
אבותיו ולמעלה בקודש. הלווייתו יצאה מבית 
יצחק  נחלת  העלמין  בית  ואל  שבת"א  מדרשו 

בגבעתיים בצמוד לקבר אביו הרב זצ"ל וסמוך 
ונראה לציון הרה"ק משטפנשט זיע"א.

הספידוהו בנו הגדול הגאון רבי אלחנן גוטמן, 
הגה"צ רבי יואל טוביאס רב אב"ד שכון ו' ב"ב, 
ישכר קנול ממתפללי בית המדרש,  רבי  הנה"נ 
רבי  הרה"ג  ובנו  גוטמן  צבי  רבי  הגדול  נכדו 
אריה גוטמן, והרה"ג רבי אברהם יעקב סלמון 
צוואת  את  הקריא  שאף  שטפנשט  קהילת  רב 
וממשיך  למ"מ  הגדול  בנו  את  למנות  המנוח 
דרכו ברבנות ובהנהגת הקהילה. כל המספידים 
עמדו על הנהגתו הרחימאית ואישיותו הקורנת 
של הרב שלצד גדלותו בתורה הייתה ענוותנותו 
קרובים  ומקרב  רבנן  רב  היותו  על  הרבה 
זכרונה  את  ליבו  לוח  על  שנשא  ועל  כרחוקים 

של יהדות רומניה והנציחה רבות. ת.נ.צ.ב.ה.

הרב גוטמן בהכתרתו לראש ועד חסידי שטפנשט 

פסק הלכה
עפ”י הוראת הפוסקים שליט”א
לגבאי  שניתן  הנוסח  להלן 

נעמי”,  ”חסדי  של  הצדקה 
שיאמרו ביום פורים עצמו, בכדי 
לזכות את הציבור לצאת ידי 
לאביונים. מתנות  מצות  חובת 
כאן,  שמעותיו  מי  לכל  מזכים  ”הרינו 
מתנות לאביונים, לכמה שיותר אביונים.
שיעור  ואביון  אביון  מכל  יפחות  ולא 
השקיעה”. עד  שימסרו  לאביונים,  מתנות 

חסדי נעמי מתחייבת לחלק ביום פורים 
בפרזין  שנאסף,  הכסף  כל  את  עצמו 

ובמוקפין, עד השקיעה.

חסדיונעמי  03-677-7777
כתובת למשלוח תרומות בדואר: רחוב בר יוחאי 10 בני-ברק  מיקוד: 51553

פסק הלכה
עפ”י הוראת הפוסקים שליט”א

לגבאי  שניתן  הנוסח  להלן 
נעמי”,  ”חסדי  של  הצדקה 
שיאמרו ביום פורים עצמו, בכדי 
לזכות את הציבור לצאת ידי 
לאביונים. מתנות  מצות  חובת 
כאן,  שמעותיו  מי  לכל  מזכים  ”הרינו 
מתנות לאביונים, לכמה שיותר אביונים.
שיעור  ואביון  אביון  מכל  יפחות  ולא 
השקיעה”. עד  שימסרו  לאביונים,  מתנות 

חסדי נעמי מתחייבת לחלק ביום פורים 
בפרזין  שנאסף,  הכסף  כל  את  עצמו 

ובמוקפין, עד השקיעה.

חסדיונעמי  03-677-7777
כתובת למשלוח תרומות בדואר: רחוב בר יוחאי 10 בני-ברק  מיקוד: 51553
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פיגוע משולב – דקירה, חטיפת נשק וירי – בצומת אריאל ובצומת גיתי אבישר 
בשומרון • ההרוגים: לוחם צה"ל גל קיידאן הי"ד, בן 19 מבאר שבע, והרב אחיעד 

אטינגר הי"ד, אב ל-12 מעלי • כוחות הביטחון מנהלים מצוד אחר המחבל 

אוריאל צייטלין

לוחם צה"ל נהרג בפיגוע משולב ביום ראשון 
השבוע בצומת אריאל שבשומרון ואזרח נוסף 
נפצע באורח אנוש עם פגיעת ראש ונפטר בבית 
במקום,  שהיה  נוסף  חייל  מפצעיו.  החולים 
נפצע באורח קשה עם פציעת חזה ובטן. שני 

הפצועים פונו לבית החולים בלינסון. 
המחבל  כי  עולה,  כה  עד  הפיגוע  מתחקור 
חייל  דקר  בסכין,  חמוש  אריאל  לצומת  הגיע 
וחטף לו את הנשק. לאחר מכן ירה בו למוות. 
לעבר  אריאל  בצומת  נוסף  ירי  מבצע  המחבל 
רכב אזרחי והורג ישראלי נוסף. גונב את הרכב 
גיתי אבישר, שם מבצע  וממשיך לעבר צומת 

ירי נוסף ובמקום פצוע קשה ופצוע בינוני. 
המחבל  נמלט  השנייה  בזירה  הירי  לאחר 
שם   - בורקין  הפלסטיני  הכפר  לכיוון  ברכב 

הרכב  את  נטש 
לכתיבת  ונכון 
כוחות  השורות, 
מנהלים  צה"ל 
מרדף  אחריו 
ומכתרים  רגלי 
כפרים  מספר 
פלסטינים באזור. 
הועלה  מסוק 

לאוויר בכדי לסייע בחיפושים. ההערכה בקרב 
הכוחות שהמחבל חמוש. לאחר הערכת מצב 
השערים  את  לסגור  הוחלט  הפיגוע,  בעקבות 
הפלסטיניים  השומרון.  מרכז  יישובי  בכל 
הפלסטינים  הכפרים  סגירת  על  מדווחים 
במטרה  צה"לי  דחפור  הובא  למקום  באזור. 
המחבל  על  לסגור  הצורך  במקרה  להתכונן 

ולרסק עליו את הבית בו יסתתר.
קיידאן  גל  צה"ל,  לוחם  הוא  הראשון  ההרוג 
הי"ד, בן 19 מבאר שבע. הלווייתו נערכה ביום 
שני י"א באדר ב', בשעה 11:00 בבית העלמין 
ראשוני  מתחקיר  כאמור,  שבע.  בבאר  הצבאי 
עולה כי המחבל דקר את החייל, חטף את נשקו 

- רובה M-16 וירה בו למוות.

מג"ד 334 סא״ל אור לוי, אמר דברי הספד על 
קיידאן  ״משפחת  הצעיר:  הלוחם  של  קברו 
היקרה, ההורים אנטולי ומרינה, האחים אלונה 
האחרונה  למשימה  יצאת  ראשון  ביום  וארז. 
אתה  כמה  ואמרת  נפגשנו   שבוע  לפני  שלך. 
עז  רצון  לך  היה  ולהשפיע.  להצליח  רוצה 
להגיע  כדי  הכל  ועשית  למצוינות  להגיע 
והניצוץ  הזיק  את  בעיניך  ראיתי  זו.  למטרה 
מנחמות  מילים  בפינו  אין  שתצליח.  וידעתי 
כדי לנחם אתכם משפחה יקרה. תהיה נשמתך 

צרורה בצרור החיים".
הי"ד,  אטינגר  אחיעד  הרב  הוא  השני  ההרוג 
חייו.  על  מלחמה  של  שעות   24 אחר  שנפטר 
ל-12  אב  הוא  מעלי,   47 בן  אטינגר,  הרב 
ילדים. הוא הובהל לבית החולים כשהוא סובל 

מפציעות בפלג גופו העליון ועבר ניתוח ארוך, 
בית החולים לקבוע  רופאי  נאלצו  אך למחרת 

את מותו.
הרב אטינגר הי"ד הוא דמות מוכרת מאוד בקרב 
הציבור הדתי לאומי בישראל והוא עומד בראש 
שכונת  בלב  שהוקמה  ואמונה"  "עוז  ישיבת 
ולשקם  לחזק  במטרה  אביב,  בתל  שאנן  נווה 
את השכונה ואת תושביה היהודים ולהזרים דם 
בעורקיה.  חדש 
תחקיר  פי  על 
ראשוני מהפיגוע 
הוא  כי  עולה 
לזירה  הגיע 
שמיעת  בעקבות 
ופצע  וירה  הירי 
אך  המחבל,  את 
בעצמו  נורה  אז 

ונפצע אנושות. 
וביגון קודר,  מהמשפחה נמסר כי, "בצער רב 
של  פטירתו  על  מודיעה  אטינגר  משפחת 
נפל  אשר  הי"ד  אטינגר  אחיעד  הרב  הקדוש 
פיגוע  בידי מרצח שפל במהלך  ה'  קידוש  על 
רב  ואומץ  נפש  תעצומות  תעוזה,  גילה  שבו 
מודים  אנו  הנתעב.  במחבל  יורה  שהוא  תוך 
לכל צוות בית החולים בלינסון, לצוותי מד"א 
ואגף הביטחון שומרון, ולכל עם ישראל אשר 

התפללו לרפואתו".
חובש רפואת חירום במד"א חננאל הס סיפר: 
לימוד  רכב  עם  אריאל  בצומת  "כשחלפתי 
בהמולה.  הבחנתי  עובד  אני  עליו  הנהיגה 
ראיתי חיילים רצים ושמעתי קולות ירי. הבנתי 
של  גדולים  כוחות  והזעקתי  משהו  שמתרחש 
מד"א למקום. כשפסקו היריות יצאתי מהרכב 
עם  הכרה  מחוסר  שוכב   20 כבן  צעיר  ראיתי 
ביצענו  העליון.  גופו  בפלג  מירי  פציעות 

בדיקות רפואיות ומצבו היה אנוש".
יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון הגיב: 
הגיבורים,  צה"ל  חיילי  את  מחזקים  "אנחנו 
שיגיעו  וצה"ל  הביטחון  מערכת  על  סומכים 
אותם,  ויחסלו  הללו  השפלים  למחבלים 
ניסוג,  לא  לעולם  נישבר,  לא  לעולם  אנחנו 
ישראל  מעם  חלק  היא  בשומרון  ההתיישבות 
וחלק ממדינת ישראל. כל תושבי השומרון יחד 
ישראל מחזקים סומכים  כל אזרחי מדינת  עם 

על צה"ל ומחזקים את החיילים הגיבורים".
"אני וחברה ישבנו פה בתחנה ואז שמענו בום 
בום וראינו אדם נופל", שחזרה עדת ראייה את 
הרגעים הקשים. "הגיע רכב חולף וראינו אותם 
אני  אנשים  שני  שם  היו  הרכב.  מתוך  יורים 
ואז חיילים אמרו  חושבת. לא הבנו מה קורה 

לנו להיכנס לתוך הבטונדה". 
עד ראייה נוסף סיפר כי הגיע למקום שתי דקות 
ושומרון  "ביהודה  הפיגוע.  התרחשות  אחרי 
אירוע קשה  היה  זה  טרור,  אירועי  יש עשרות 
עשרות  עם  מתמודדים  אנחנו  שהצליח. 

אירועים בשבוע, אפשר לעשות יותר".

צילום: צה"ל, מד"א וזק"א, ישיבת עוז ואמונה

טרור בשומרון: גל קיידאן
 והרב אחיעד אטינגר הי"ד

הרב אחיעד אטינגר הי"ד גל קיידאן הי"ד

 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:
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פורים שמח בתחבורה הציבורית בירושלים ובני ברק
בשעות העומס של ימי הפורים, יופעלו אלפי אוטובוסים בעשרות מוקדי יציאה, שיצאו לדרך בתדירות גבוהה - הן בירושלים והן בבני ברק - למרבית היעדים ברחבי הארץ • חמ"ל 

תחבורה יפעל בירושלים • משרד התחבורה: "התחשבו בנוסעים, אל תחסמו צירים" 

אלי כהן

בירושלים ובבני ברק נשלמות ההכנות למבצע 
של   העומס  בשעות  שישרת  במוקד'  'פורים 
בירושלים  שיבקרו  נוסעים  מיליון  כרבע  פורים 
של  פעולה  בשיתוף  מופעל  המבצע  ברק.  ובני 
לתחבורה  הארצית  והרשות  התחבורה  משרד 
התנועה,  ומשטרת  ירושלים  עיריית  ציבורית, 

בהשתתפות כל מפעילי התח"צ.
גדולים  ביקושים  צפויים  האומדן,  לפי 
לתחבורה הציבורית הבינעירונית במיוחד ביום 
לפיכך,  ב'.  אדר  ט"ו-ט"ז  שבת  ומוצאי  שישי 
אב  תכנית  ובצוות  הללו  בגופים  התכנון  צוותי 
פעילות  להבטיח  התגייסו  ירושלים,  לתחבורה 
הציבורית  התחבורה  של  ומתוגברת  סדירה 

במוקדים  היציאה'.  'מוקדי  שיטת  באמצעות 
יוצבו סדרני חברות התחבורה הציבורית שייתנו 

מענה מיידי לצרכים שיתעוררו בשטח.

ירושלים: יום שישי ומוצ"ש
יבוטלו   11:00 מהשעה  החל  שישי,  ביום 
מסלולי האיסוף הרגילים של קווי חברת אפיקים 
חברת  ידי  על  ברק  לבני  מירושלים  היוצאים 
האוטובוסים  יציאה".  "מוקד  ויופעל  אפיקים, 
ימתינו לנוסעים במוקד ויצאו לייעדם בתדירות 

גבוהה. 
בשאר  שבת  במוצאי  גם  תופעל  השיטה 
מודיעין  שמש,  בית  ברק,  בני  ליעדי  החברות 
גת,  קרית  אשדוד,  אלעד,  עילית,  ביתר  עילית, 
ערד, חיפה רכסים, קריית אתא, מירון וצפת.     

לתנועת  ייסגרו  היציאה  מוקדי  הפעלת  בעת 
שפע  יהושע,  אוהל  הצירים  פרטיים  רכב  כלי 
ורח'  אילן  בר  הראל,  חטיבת  רחובות  חיים, 
כדי  שמגר,  צומת  עד  אפיריון  מצומת  ירמיהו 

לאפשר יציאה מהירה לאוטובוסים. 

בני ברק: כבר מיום רביעי
בבני ברק יופעלו מוקדי יציאה בחלק מהיעדים 
כבר מיום רביעי, כולל לחלק מהקווים היוצאים 
לירושלים, לרחובות, לחיפה, קרית אתא, טבריה 
האחרים  היעדים  במרבית  הדרום.  קווי  וכל 
עולל  חמישי,  מיום  החל  היציאה  מוקדי  יפעלו 
יתבצע מסלול  גם  כך  ועוד.  בית שמש, אשדוד 
ברק  לבני  המגיעים  אגד  לקווי  מיוחד  פיזור 

מכיוון דרום )גבעת שמואל( החל מיום רביעי. 

את  מראש  להטעין  מומלץ  זמן  לחסוך  כדי 
כרטיסי הרב קו. שימו לב: בירושלים אי אפשר 
קורא  התחבורה  משרד  הנהג.  אצל  להטעין 
ולא  הציבורית  התחבורה  בנוסעי  להתחשב 
אומרים  השמחה",  "למרות  כבישים,  לחסום 
במשרד התחבורה", יש להתחשב במאות נוסעי 
בשל  מעיכובי  שסובלים  הציבורית  התחבורה 

החסימות". 
עם  משותף  חמ"ל  יפעיל  התחבורה  משרד 
הציבורית  התחבורה  מפעילי  ירושלים,  עיריית 
על  אמת,  בזמן  לעקוב  כדי  ישראל,  ומשטרת 
נוסף  למידע  התחבורה.  והסדרי  התנועה  מצב 
עקבו אחרי ההודעות בעיתונות ופנו למוקד כל 

קו  8787*. 

ברגע 
האמת 

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

שבוע להקמתה: קופת הצדקה הספרדית מחלקת מתנות לאביונים
ביום שלישי נשלחו אלפי מעטפות צדקה מביתו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר”ש כהן, לתמיכה בנזקקים מטעם ‘קופת הצדקה הספרדית’ שהוקמה אך בשבוע שעבר • מרן 

התרגש וציין כי ״מצווה מן ההידור לתרום לקופת הצדקה הספרדית מדין עניי עירך קודמין״

אלי כהן

יצאו  הארץ,  רחבי  בכל  לאביונים  לחלוקה  מוכנות  מעטפות  אלפי 
חכמי  מועצת  נשיא  הגדול  הכהן  מרן  בתחילת השבוע משולחנו של 
התורה חכם שלום כהן - ראש ישיבת פורת יוסף, ומקים קופת הצדקה 
הספרדית. מרן התרגש ותרם אף הוא לקופת הצדקה שבראשותו את 

דמי מתנות לאביונים שלו עצמו.
תרומותיהם  את  ולהעביר  להצטרף  המעוניינים  כל  יוכלו  זו  בדרך 
ל"מתנות לאביונים" עכשיו, או במהלך ימי הפורים, למצוה החשובה 

של יום הפורים, שתינתן לעניים בו ביום.
שמות  וערימת  לחלוקה  שהמעטפות  בעת  נרשמה  התרגשות 
התורמים לברכה הונחו על שולחנו של מרן בטרם יצאו לחלוקה. רק 
לפני שבוע הוקמה הקופה, במעמד רב רושם - כינוס כל גדולי וחכמי 
ישראל במעונו בירושלים. מרן חכם שלום התרגש כשראה בהגשמת 
חזונו - הקמת קופה שתנוהל בידי רבנים ופוסקים, שידאגו שהתרומות 
יגיעו לעניים בני תורה, בחלוקת ע״י כל גדולי ישראל הספרדים ברחבי 
הארץ לפני יום הפורים ואשר ימסרו על ידם ביום פורים עצמו לנזקקים.

עניי  מדין  הספרדית  הצדקה  לקופת  לתרום  ההידור  מן  ״מצווה 
עירך קודמין״, אמר מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן לגבאי הצדקה, 

שהביאו אליו את אלפי השמות שביקשו להזכירם לברכה וישועה. 
חכם שלום התרגש לראות בין התורמים ומבקשי השמות לאזכרה, 
את כל גווני עמך בית ישראל, וחזר ואמר על הקמת הקופה "אין דבר 

גדול מזה לאבינו שבשמיים".
הקופה  של  השליחים  יצאו  הגדול  מהכהן  הדרך  ברכת  לאחר  מיד 
הספרדית לעשרות הרבנים מכל רחבי הארץ למסור בידם את מתנות 

לאביונים שיחולקו בו ביום. 
כהן  שלום  חכם  רבינו  הגדול  הכהן  מרן  ובראשם  ישראל  גדולי 
בעבור  הכיפורים,  כיום  החשוב  עצמו  הפורים  ביום  בתפילה  יעתירו 
וברכה  לישועה  הספרדית  הצדקה  לקופת  מהתורמים  ואחת  אחד  כל 

בכל העניינים. 
גדולי  של  שולחנם  על  יונחו  לברכה  והשמות  התורמים  רשימות 
לכל  היום  חצות  לאחר  הפורים  יום  הוא  המסוגל  ביום  הדור  וצדיקי 
מי שימסור את השמות לברכה עד השעה 12:00 ביום הפורים דפרזין 

ודמוקפין. 
למוקד  לחייג  ניתן  הפורים  ביום  וישועה  לברכה  שמות  להעברת 

הקופה בטלפון: 1-800-70-70-77
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החלטת  הפורים,  חג  של  הוא"  ה"ונהפוך  ברוח 
הבחירות  ועדת  החלטת  את  פיה  על  שהפך  בג"ץ 
המרכזית והורה על פסילת בן ארי מתקומה אל מול 
אישורו של עופר כסיף ורשימת רע"מ תע"ל - עוד 
שקיבל  ביותר  המועילה  כהחלטה  להתברר  עשויה 

בג"ץ לטובת החרדים.
פסקת  של  למסלול  ללכת  שלא  ההוראה  את 
התגברות בעטיו של חוק הגיוס לבדו, קיבלו בשעתו 
דגל  של  הכנסת  חברי 
התורה ממרן ראש הישיבה 
זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 
המסר הברור היה שאל לנו 
התורה  עולם  את  להעמיד 
הסמכויות  מאבק  בחזית 
המשפט  לבית  הכנסת  בין 
יש  כוח  משכרון  העליון. 
במגבלות  והכרה  להיזהר 
של  שרידותו  סוד  הן  כוח 

מיעוט.
השבוע,  הבג"ץ  החלטת 
בקונסטלציה  תאפשר 
פסקת  את  להעביר  הנכונה 
ההתגברות בפס רחב ונטול 
לנושאים  ספציפי  הקשר 
חרדיים. אפשר להסביר עד 
מדוע  הקלפיות  שייפתחו 
ארי  בן  של  התבטאויותיו 
שעומדת  לשמה  גזענות  הן 
בתנאי סעיף 7א' לחוק יסוד 
לפסול  המאפשר  הכנסת 
בעילה  מועמד  או  רשימה 
של הסתה לגזענות. ובאותה 
להבין  אפשר  אי  נשימה 
ומעשי  התבטאויות  הכיצד 
שדרכם  הערבים  החברים 
באותה  נסללה  לכנסת 
מקיימים  אינם  החלטה, 
האחרים  התנאים  שני  את 
לפסילה: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית ותמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב 

או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל. 
חובשי  מתיישבים  שופטים  ששני  העובדה 
 - מינץ  ודוד  סולברג  נועם   - בהרכב  שישבו  כיפה 
הערבים  המתמודדים  על  שווה  דין  בהחלת  צדדו 
והיהודים שנדונו בפניהם, רק מחזקת את התחושה 
הציבורית הקשה ולפיה ההחלטה לא ניתנה כפסיקה 
בהתאם  כבחירה  אלא  לדין,  בהתאם  משפטית 

לנטייה הפוליטית של היושבים בהרכב.
חשובה  משמעות  הזה,  המסכות  הסרת  לנשף 
יצליח  הימין  ומחנה  במידה  וזאת  ולהבא,  מכאן 
להרכיב את הממשלה הבאה. אפילו כחלון מנימוקיו 
החלביים, הכריז כי יסיר את הגנתו הטבעית מבג"ץ 
להיבחר  בידיו  שיעלה  לקוות  רק  )לו(  ונותר   –
החד- הפסילה  הכנסת.  מתוך  הבטחתו  את  ולקיים 
לגבש מתווה  הימין  הזאת, תאפשר למחנה  צדדית 
לחוקק  היכולת  את  לכנסת  שישיב  מטרה  ממוקד 
מעמדת חוזקה. אם חקיקה מהסוג הזה תעבור, גם 
הפסילה הסיטונית של חוקי הגיוס – לא תתאפשר 
יותר בקלות יתירה, וניתן יהיה לסכם ולומר כי רווח 

והצלה עמד ליהודים ממקום אחר.
עצם פסילתו של בן ארי – גם היא כלל לא רעה 
חפצים  שהם  הממשלה  לראש  גם  כמו  לחרדים, 
העיר.  ברחובות  הסוס  על  אותו  ומוליכים  ביקרו 
לשבת  יוכל  לא  ארי  שבן  הייתה  העבודה  הנחת 
בממשלת ימין והקול שלו ישמש כקלף מיקוח בכל 
היא  בג"ץ  בחסות  התפוגגותו  והצבעה.  הצבעה 
עבורנו אפוא יותר ברכה מקללה. גם זהות העותרים, 
אנשי התנועה הרפורמית, משחקת לטובת החרדים. 
היום התמודדנו מולם לבדנו, הרי שמעתה  עד  אם 
ואילך העותרים הסדרתיים נגד כל מה שנוגע לאורח 
החיים החרדי במדינה - מגיוס ועד מופעים בהפרדה 

בגוש.  לכולנו  התקועים  כולו  המחנה  רודפי  הם   -
ולחולל  שורות  ללכד  כדי  משותף  אויב  כמו  ואין 

מהפכות. לכו תקראו במגילה.

הצ'ולנט שהקדיח
וסתם  יועצים  פרשנים,  ותרשים,  בגתנים 
שישי  מליל  להבין  מנסים  מקצועיים  מערבבים 
גפני  של  המפולפל  במוחו  חלף  מה  האחרון 
ובחר להלעיט  מול קהל פתח-תקוואי,  כשהתיישב 
את עמיתו מסיעת ש"ס בתבשיל לא אכיל – מעין 
גאלער העשוי מרגלי צפרדע שלוקה. כשגפני רוצה 
בן  הכשר  לשלוף  מסוגל  הוא  צפרדעים,  להאכיל 
יומו מהרבנות, להאביס את עמיתיו החרדים מלוא 

הלוע ועוד לחייב אותם לברך ברכה אחרונה. 
ופספס  במקלטים  ספון  שהיה  מהקוראים  למי 
עקב מטח הטילים הלאומני את מטחי הירי על רקע 
הציע  שגפני  בקצרה  נאזכר  תקווה,  בפתח  פוליטי 
לדרעי להשלים עם אלי ישי ואף קינח בכך שיבקש 
מראש-הממשלה למנות את ישי לשר. האם הייתה 
ליוזמה  כתגובה  קרה,  כשהיא  שהוגשה  נקמה  זו 
המוחצנת של הש"סניקים "להציל" את קולותיהם 
של מצביעי הפלג, או שמא סתם שליפה ברגע של 
חוסר ריכוז, למול צלחות הצ'ולנט 
המהביל, היבצ'וק והקוגעל, בעוד 

גפני נמנע מלהכניס לפיו פירור?
אין  התוצאה  על  כך,  או  כך 
מחלוקת. אחרי תור זהב של תיאום 
יו"ר  לשכות  בין  מוחלט  כמעט 
שהחזיק  ש"ס,  ויו"ר  התורה  דגל 
מעמד גם אחרי זעזועים מקומיים, 
היו"רים, בבית  שלא על דעת שני 
לתקוע  גפני  בחר  ובאלעד,  שמש 
הכי  הרכה,  בבטן  אגרוף  לדרעי 
הייתה  עצמה  האמירה  שיש.  רכה 
נתניהו  שהבין  מה  שהרי  ראויה, 
בנוגע לעוצמה יהודית וגוש הימין, 
לתנועת  בנוגע  פחות  לא  רלוונטי 
יחד והגוש החרדי. אך כמו שיודע 
כל בעל מסעדה, לא פחות מהטעם 
)בחיריק(  הצלחות  גם  חשובים   –
הנוטף  הסרקזם  ההגשה.  וצורת 
והלעג המוסווה ששיווה  גפני  של 
כאילו  לישי,  דרעי  בין  ליריבות 
חסרת  ילדותית  מריבה  זו  הייתה 
לש"סניקים  אפשרו  אחריות, 
וכמו  וחצץ.  אבנים  להשליך 

נשף המסכות

העובדה ששני שופטים 
מתיישבים חובשי כיפה 
שישבו בהרכב - נועם 
סולברג ודוד מינץ - צדדו 
בהחלת דין שווה על 
המתמודדים הערבים 
והיהודים שנדונו בפניהם, 
רק מחזקת את התחושה 
הציבורית הקשה ולפיה 
ההחלטה לא ניתנה 
כפסיקה משפטית 
בהתאם לדין, אלא 
כבחירה בהתאם לנטייה 
הפוליטית של היושבים 
בהרכב

מפספס את 
הבייס? דרעי 
בטבריה, 
השבוע

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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גמרנו  הבלוקים  את  חיצוניים:  במקורות  שנאמר 
בפתח-תקווה. 

הכנסת  שבחברי  מהמתוחכמים  הוא  גפני 
המכהנים ואחד מבעלי הניסיון במערכת הפוליטית 
הישראלית, אך העבר מלמד שמיותר לחפש אצלו 
שלא  בוודאי  ואמירה,  הבלחה  בכל  נסתרת  כוונה 
גפני  במליאה.  נאום  או  לוהט  סימפוזיון  כדי  תוך 
לכל  כמעט  בניגוד  שאצלו,  בכך  תמיד  מתפאר 
ודפים,  טלפרומפטר  אין  המכהנים,  הפוליטיקאים 
מראי מקומות וראשי פרקים. בחיוך הוא הזכיר לי 
פעם בשיחה סגורה כי הפעם הראשונה והאחרונה 
בעת  הייתה  נאומו,  תוכן  את  מראש  הכין  שבה 
היסוד  בכנס  האומה  בבנייני  הבמה  על  שעמד 
להקמת דגל התורה. גפני הצעיר מחה אז נגד אותם 
גורמים פרובוקטיביים שפגעו בכ"ק האדמו"ר מגור 
זצ"ל, ולשונו התלעלעה לרגע. דומה שהלקח נלמד 
ומאז ועד היום, במאות נאומים עוקצניים, נרשמו לו 

אפס הכנות ואפס גמגומים. 
הספונטניות של האיש הפכה את נאומיו להצגה 
הכי טובה בעיר. חדות הלשון, הניצוצות, ההברקות 
דווקא בגלל הדריכות של מי  לו בשליפה  – באות 
שאינו קורא את נאומיו מן הכתב כמו קריין חדשות. 
ובדיחה  היא אמירה  לרווחה, אמירה  נפתח  כשפיו 
היא בדיחה. הוא לא נזקק לגוגל-מוגעל כדי לכחכח 
בגרונו וגם לא לבצל כדי להזיל דמעות - של צחוק 
- בקרב השומעים. אלא שהמקוריות הזאת, גורמת 
לכך שהאיש, חרף תחכומו וניסיונו, מועד לעיתים 
התוצאה  במבחן  קסמו.  וסוד  חנו  זהו  בלשונו. 
הנזק,  על  רבה  האיש  של  התועלת  השנים,  לאורך 

ובגילו – אנשים ממילא כבר לא משתנים.
בשנה  רק  איים  רבות,  מני  אחת  כדוגמה  גפני, 
הרבנים  עם  ייפגש  לא  שאם  נתניהו  על  האחרונה 
סיפר  הוא  פוליטית".  מבחינה  חיים  אינם  "חייו 
שאינם  פקחים  מאות  נתניהו,  עם  בתיאום  איך 
חוקים  יאכפו  וההגירה  האוכלוסין  מרשות  יהודים 
ידי לשכת  הנוגעים לשבת, הבטחה שהוכחשה על 
לראיון  בנוגע  גם  ולהרחיב  להוסיף  אפשר  רה"מ. 
שהעניק לאכסניה זו עם ביקורת נוקבת על חסידות 

סלונים בפרשת עמנואל, ועוד כהנה וכהנה, אמירות 
והתבטאויות שסיפקו כותרות ראשיות.

מתאהב  לא  שהוא  ייאמר  מוישה  של  לזכותו 
בהתבטאויותיו ולא מתייחס להצהרותיו כאל תורת 
משה מסיני. האיש יודע למזער נזקים בכוחות עצמו 
לדרעי  הרגעה  הודעת  לשלוח  ידע  הצורך  ובעת 
עשה  הוא  זה  את  כשגם  לנתניהו,  טלפון  ולהרים 
בלי לגמגם או לבלוע לשון. קשה להאמין שדווקא 
למסעדת ליל שישי של אכול עד שתצא נפשך, הוא 
הגיע עם תפריט מלחמה מוכן מראש. סביר להניח 
שגם הפעם מדובר בצ'ולנט שחומם על האש יותר 

מדי, עד שהלשון נכוותה. 

ריח הבואש

גפני  מתלוצץ  שבה  הראשונה  הפעם  זו  אין 
עמיתו  חשבון  על  בחירות  מערכת  של  בעיצומה 
בש"ס  שבה  היחידה  הפעם  לא  וגם  ש"ס  מסיעת 
 – הבדיחה  את  ולהבין  פעולה  לשתף  מסרבים 
לגפני  היום  עד  זוכר  דרעי  חשבונם.  על  שנאמרת 
הוא  עציון,  בניר  ליצמן  עם  משותף  בפאנל  איך 
הסביר לקול צחקוקי הקהל שביהדות התורה, איש 
הנוכחית  הבחירות  במערכת  נאשם.  או  נחקר  לא 
ואפילו  אחד,  אף  תצחיק  לא  כבר  הזאת  ההלצה 
תעורר תוגה, אם תיאמר באותו פורום שבו הושמעה 

בפעם שעברה.
לא  מכוון  ובאופן   – ש"ס  של  החריפה  התגובה 
מלכיאלי,  ח"כ  של  מלועו  אלא  דרעי  של  מפיו 
לשלייקעס.  מתחת  הייתה  הפעם  שהמכה  העידה 
אפשר  אי  האותנטיים  הזעם  רגשות  שבצד  אלא 
גם  הייתה  ש"ס  של  שבתגובה  מהתחושה  להימנע 
שהיה  לא  אם  תעמולה.  לצרכי  דרמטיזציה  עודף 
מדובר באיש שאף פעם לא מתכנן את נאומיו יותר 
היה  ניתן  האלתור,  יכולת  על  תמיד  וסומך  מדי 
מוזמנת  הדדית  במתקפה  שמדובר  לרגע  לחשוב 
והמותקף  המתקיף  שבו  מסכות  נשף  מעין  מראש. 

ממקסמים רווחים מול המצביעים. 
איווט  על  ששואג  חזק  אריה  כמו 
חלש –  כדי להניע את המצביעים 
הרוסים בחזרה למפלגת האם, כך 
הקמפיין  את  באחת  הזניק  גפני 

הפנים חרדי של ש"ס. 
בארבע  הכספים  ועדת  כיו"ר 
גפני  העלה  האחרונות,  השנים 
המפוטרים  את  שמחתו  ראש  על 
האוכלוסיות  צרכי  ואת  בפריפריה 
בפתח- בדבריו  גם  המוחלשות. 

הדברים  שאת  הדגיש  הוא  תקווה 
יש לעשות בתיאום מלא עם ש"ס. 
העובדות  מעניינות  מי  את  אבל 
הנוכחיות?  בבחירות  היבשות 
ביבי יכול להיחשד בשוחד, לספוג 
ולחרוג  בתל-אביב  טילים  מטח 
מיעד הגירעון, והתקשורת תעסוק 
גנץ. הפייק –  בטלפון הנפרץ של 

הוא הניוז.
מהמופע של גפני שנועד לצרכי 
תעמולת פנים, ש"ס יצאה מורווחת 
 - הנה  התורה.  מיהדות  פחות  לא 
יאמר לעצמו הש"סניק ששמע את 
גפני ולאחריו את דרעי מגרונו של 
האשכנזי  לו  בא  שוב   - מלכיאלי 
בנותינו  את  שמדיר  המתנשא, 
ומטיף  ומהישיבות,  מהסמינרים 
לנו מוסר על שלום בית, בה בשעה 
ריח  לו  שבביתו שלו טרם התנדף 
רק  עמד  שגפני  העובדה  הבואש. 
שהידקה  החזית  בראש  לאחרונה 
בבחירות  ש"ס  עם  הקשר  את 
לרשויות – נעלמה כלא הייתה. אל 
שקט,  הבלים.  בדברי  תפייסו  נא 

יורים.
התגובה של הש"סניקים שעטו 
מגבוה על דברי גפני כמו עוף דורס 

התגובה החריפה של 
ש"ס העידה שהמכה 
הפעם הייתה מתחת 

לשלייקעס. אלא 
שבצד רגשות הזעם 

האותנטיים אי אפשר 
להימנע מהתחושה 
שבתגובה הייתה גם 

עודף דרמטיזציה 
לצרכי תעמולה. אם 

לא שהיה מדובר באיש 
שסומך תמיד על יכולת 

האלתור, ניתן היה 
לחשוב לרגע שמדובר 

במתקפה הדדית 
מוזמנת מראש. כמו 

אריה חזק ששואג על 
איווט חלש – כדי להניע 
את המצביעים הרוסים 

בחזרה למפלגת האם

נשף הסרת המסכות, מסיבת העיתונאים של 'עוצמה יהודית' אחרי הפסילה
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על לטרת בשר, שברה לרגע את הקו הש"סי של 
התעלמות כמעט מוחלטת מהזירה הפנים חרדית. 
חזק",  אריה  צריך  ה"ביבי  מקמפיין  לרגע  נתעלם  אם 
בהתחשב   - לנתניהו  לטובת   - רע  לא  משפיע  שאכן 
החרדי  ה'בייס'  שבתוך  הרי  בסקרים,  הליכוד  במצב 
למתבונן  יגעים.  העסקים 
שהש"סניקים  דומה  הצד  מן 
של  לזה  זהה  במצב  מצויים 
אומר:  הווה  התורה.  יהדות 
נשפך  הכסף  המפלגות  בשתי 
כקצף  המפלגתיים  לעיתונים 
על פני נהר ירדן בחורף סוער, 
אך למי התהום של הבייס הוא 

בינתיים לא מחלחל.
ליחסים  שנוגע  מה  בכל 
החסידים  בין  הפנימיים 
יש  התורה  ליהדות  לליטאים, 
סיסמה  ששום  מובנה  כשל 
מעומעמת כמו "ברגע האמת" 
תנו  )רק  לפתור  תוכל  לא 
לספר  קרדיט,  השם  למען 
זהה  שם  עם  בהרבה  מוצלח 
שהוציאו לאחרונה העיתונאים 
וארליך  אליטוב  ירושלמי, 
מלובביץ'  האדמו"ר  כ"ק  על 
זי"ע(. אם כבר, הרי שהסיסמה 
"בדקה התשעים", הייתה יותר 
תקדימי  לנוכח  הן  מתאימה 
לעבודה  היחלצות  של  העבר 
לאור  והן  הפציעות,  בזמן  רק 
של  האחרונות  התוצאות 
מהפכים דרמטיים שמתרחשים 
במגרשים ברגע האחרון ממש. 

הטוב והמטיב
אשכנזית  הפנים  החזית 
התורה  יהדות  בתוך  שנוהלה 
בקדנציה האחרונה – השפיעה 
ביותר  החשובה  המערכה  על 
הנציגות  של  לפתחה  שמונחת 
במאבקי  מדובר  לא  החרדית. 
אלא  אגו,  מלחמות  או  סרק 
ונוקבת  אמיתית  במחלוקת 
מהותית  הכי  הסוגיה  על 
היהדות  כיום  מתמודדת  עמה 
בעיני  הגיוס.  חוק   – החרדית 
הישיבה  ובחור  האברך 
התורה,  הרי שיהדות  הליטאי, 
לאי- גרמה  בהתפצלותה, 

ביותר  החשוב  החוק  העברת 
בקדנציה  התורה  לעולם 
האחרונה. לטוב או לרע, תדע 
מכך  החוששת  חרדית  אם  כל 
הישיבה  בחור  בנה  שמעמד 
שהאחריות  מוסדר,  אינו 

נעצרת כאן. 
דווקא  הזה,  האכזב  לנחל 
להזרים  יכולה  הייתה  ש"ס 
הראשון  בקמפיין  חיים.  מים 
ב-88',  התורה  דגל  שניהלה 
הישיבות  מראשי  לכמה  דרעי  של  הבטחה  ניתנה 
הבחורים  בקרב  תפעל  לא  ש"ס  ולפיה  הליטאיים 
של  דרעי  האשכנזיות.  בישיבות  הלומדים  הספרדיים 
אחוז  שצליחת   – כיום  ביבי  כמו   - הבין  ימים  אותם 
החסימה של דגל התורה חיונית עבור הגוש הליטאי-

באותם  לש"ס.  מנדט  חצי  מעוד  יותר  הרבה  ספרדי, 
בישיבות  הלומדים  הספרדים  לבחורים  הוסבר  ימים 
גוברת  לרבותיהם,  הטוב  הכרת  מידת  כי  האשכנזיות 
ועומדים.  מחויבים  הם  תסור" שבה  ה"לא  מצוות  על 
הישיבות  מראשי  וכמה  השנים,  נקפו  הימים,  חלפו 

האשכנזיות, מבהירים כיום לתלמידיהם הספרדיים כי 
לא המצווה, אלא המציאות – היא שהשתנתה.

אחד  של  לביתו  לאחרונה  שעלה  ספרדי  בחור 
מחשובי ראשי הישיבות האשכנזיות כדי לשאול כיצד 
לקוראים  שמוגש   – הבא  ההסבר  את  שמע  להצביע 
הסביר  שלנו",  הכנסת  "חברי  חופשי.  לשוני  בתרגום 
לשמר  כדי  ובראשונה  בראש  "נשלחו  הישיבה,  ראש 
בחברי  רק  תלוי  היה  זה  אם  התורה.  עולם  את  ולחזק 
מתוקן  חוק  עם  היום  היינו  וש"ס,  דגל  של  הכנסת 
שהוא הרע במיעוטו עבור עולם התורה. לצערנו הרב 
המחלוקת לשם שמים בין מועצות גדולי התורה בתוך 
יהדות התורה גרמה לכך שדעתנו נשמעה רק למחצה 
מחייב  אשכנזי  בחור  של  תסור'  ה'לא  התקבלה.  ולא 
שאלות,  לשאול  בלי  התורה  יהדות  להצביע  אותו 
אבל לבחור ספרדי יש אפשרות להצביע ש"ס ולדעת 
שהקול שלו יתמוך במאה אחוז בדעת תורה שבה אנו 

מאמינים". 
אך  בדברים  חכמינו  האריכו  טובה  המוקיר  על 

לפחות לפי מדד הסקרים, הכרת הטוב הפנים-ספרדית 
בסרטונים  רבות  משקיעה  ש"ס  מלבוא.  מתמהמהת 
השבוע  והעלתה  החברתיות  ברשתות  מפיצה  שהיא 
אוהדות  תגובות  שגרף  הנבחרים  קמפיין  את  לאוויר 
אך  רע,  לא  מצליח  זה  לנתניהו  החברתיות.  ברשתות 
עבור  לפעילות  הנכון  השטח  שזהו  בטוח  לא  כלל 
התנועה הקדושה. הסרטונים שהפיקה התנועה עד כה 
אימה  סרט  הם  הסקרים  אך  אוהדות,  תגובות  גורפים 
עבור המחנה החרדי. אם יתממש התרחיש ולפיו מחנה 
וחבריו  פייגלין  של  בחסדיו  תלוי  יהיה  כולו  הימין 
הבלתי צפויים – אנה אנו באים. את קרב החפירות יש 
להתחיל בבית. לו חכמו ישכילו בש"ס להביא כשיעור 
הישיבות  ראשי  מחשובי  כמה  דברי  את  לרבים,  כללי 
האשכנזים הנאמרים בחדרי חדרים – יהא זה הקמפיין 

היעיל והזול ביותר בקרב הבייס החרדי. 

הצ'ולנט שהקדיח

פיקנטריה  היא  לדרעי  גפני  בין  השבועית  המריבה 

ותגרום  חביבה אך אסור שתשפיע על אופי ההצבעה 
באווירה  המשותף.  החרדי  מהבניין  דיירים  לבריחת 
שבה הכל מדברים על זליגת מצביעים חרדים לנתניהו 
– יש לעמוד בראש ובראשונה על המשמעות שתהיה 
החרדית  היהדות  מתמודדת  בהן  החזיתות,  בכל  לכך, 
כל  איך  לראות  ישמח  נתניהו  מלחמה.  ומשיבה 
שותפיו, כולל האריה מהקמפיין, נותרים בחיים כנועים 

ומפוחדים, חלושים ונוהמים אך לא שואגים. 
ביבי לא צריך אף אחד חזק מלבדו, אך מה שבטוח 
הוא שהמצביעים החרדים צריכים גם את אריה מכלוף 
וגם את מוישה – כשהם חזקים מאי פעם, שניהם יחד 
את  לראות  אפשרי  בלתי  עד  קשה  לחוד.  אחד  וכל 
שניצבים  המכשולים  את  צולחת  החרדית  הנציגות 
גיוס  חוק  לחלץ  ומצליחה  הקרובה  בקדנציה  לפתחה 
סביר מבלי ששיתוף הפעולה בין יו"ר ש"ס ליו"ר דגל 
יחזור לתקנו – ויש לקוות שאכן כך יהיה כשיפוח יום 

הבוחר וינוסו צללי הקמפיין. 
ליהדות החרדית אין נבחרת אחרת ובכל קנה מידה 
שום  לה  אין  הכללי,  במגזר  הנבחרים  מול  השוואתי 
ומקלב  אשר  ופרוש,  גפני  בנבחריה.  להתבייש  סיבה 
וגם ליצמן זכור לטוב – הם מהפרלמנטרים המסורים 
רואים  שאנו  השילוב  גם  ישראל.  בכנסת  והחרוצים 
מרעננת  תופעה  הוא  לוותיקים,  חדשים  בין  בש"ס 
אשר יש לקוות כי תצמיח דור חדש של הנהגה חרדית 

חדורת מטרה.
ולהתלונן על  אפשר לקטר פה ושם, להחמיץ פנים 
לנו  אין  הפרגוד  מאחורי  אך  החרדים,  הכנסת  חברי 
פתק אחר לבד משתי המפלגות הוותיקות. אוהד אמיתי 
לעולם לא נוטש קבוצה. לשתי נבחרות הבית היחידות 
להן  שאין  בידיעה  בהצלחה,  לאחל  צריך  לנו  שיש 
חלופה. נותר רק לקוות שהנבחרים לא ינצלו את הבעת 
עם  בזה  זה  ולהתנגח  לשוב  כדי  המחודשת  האמון 
פרסום התוצאות. מהצ'ולנט סר הטעם הזה, שמחומם 

ומוגש לנו שוב ושוב, כבר אכלנו די. 

 "חברי הכנסת 
שלנו", הסביר ראש 
הישיבה, "נשלחו בראש 
ובראשונה כדי לשמר 
ולחזק את עולם התורה. 
אם זה היה תלוי רק 
בחברי הכנסת של דגל 
וש"ס, היינו היום עם 
חוק מתוקן שהוא הרע 
במיעוטו עבור עולם 
התורה. לצערנו הרב 
המחלוקת לשם שמים 
בין מועצות גדולי התורה 
בתוך יהדות התורה 
גרמה לכך שדעתנו 
נשמעה רק למחצה 
ולא התקבלה. ה'לא 
תסור' של בחור אשכנזי 
מחייב אותו להצביע 
יהדות התורה בלי לשאול 
שאלות, אבל לבחור 
ספרדי יש אפשרות 
להצביע ש"ס ולדעת 
שהקול שלו יתמוך 
במאה אחוז בדעת תורה 
שבה אנו מאמינים"

 גאלער מרגלי צפרדע, גפני בפתח תקווה
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בשיחה מויליאמסבורג שבברוקלין, מבקשת משפחת גאנץ הסאטמרית לאחל 
כישלון לבן משפחתם המתמודד על ראשות הממשלה: "הרי את גזירת הגיוס הוא 

מילא לא יבטל" • על השושלת המפוארת, הסבתא עם ה'טיכל' והשמועה שעוברת 
במשפחה: בני מניח תפילין • ומה הם מאחלים? "שיהיה א גרויסע חניוק"

זוכי 'מחיר למשתכן' זומנו בצעד מקומם לבחירת הדירה דווקא בליל פורים • כל 
ניסיונותיהם לשכנע את החברה לשנות מועד עלו בתוהו, עד שיו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה נכנס לתמונה, עירב את שרת השיכון והבעיה נפתרה

מאת: ישראל פריי

הלל  הרב  שבברוקלין,  בויליאמסבורג  מביתו 
מישראל  החדשות  אחרי  עוקב  גאנץ  דוב 
שבן  האפשרות  מבחינתו,  בושה.  ומתמלא 
יהפוך  גנץ,  בני  לשעבר  הרמטכ"ל  משפחתו, 
קלון  מהטלת  פחות  לא  היא  הציונים'  ל'ראש 

המורחבת,  המשפחה  על 
ששורשיה מגיעים עד לגדולי 
יהדות הונגריה בדורות עברו.

אבל  יודעים,  רבים  לא 
משפחת גנץ המורחבת פזורה 
ברחבי העולם היהודי, בעיקר 
בריכוזים החסידיים בארה"ב. 
הקהילות  על  נמנים  רובם 
חסידות  של  האנטי-ציוניות 
הגמור  ההיפך  סאטמר, 
"הסורר"  הישראלי  מהענף 
של המשפחה, שהכה שורשים 
במדינה, ושיוצא חלציה עשוי 
אליה  המדינה  לראש  להפוך 

הם מתנגדים בחריפות.
עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
מתאר בן דודו הרחוק של בני 
סב  המשפחתי.  הענף  את  גנץ 

סבם – שלו ושל בני גנץ – היה הגאון רבי הלל 
סופר',  ה'חתם  תלמידי  מגדולי  זצ"ל,  פולק 
בכל  ספרים  ומחבר  טרנסילבניה,  קהילות  רב 
הקימה  שנים,  מספר  לפני  התורה.  מקצועות 
המוציא  הילולים'  'קודש  מכון  את  המשפחה 

לאור את כתביו.
'טיכל'  עם  הולכת  הייתה  בני  של  "הסבתא 
שלה,  אמא  פ.(,  י.  ראש.  לכיסוי  )מטפחת 
הישן  היישוב  אשת  הייתה  רבא,  הסבתא 
בירושלים, היא הייתה הולכת להתפלל במניין 
3 תפילות ביום, אתה יודע מאיזה משפחה הוא 

מגיע?", אומר הרב גאנץ באידיש עסיסית.
יצא לכם להכיר את בני גנץ, נפגשתם?

תמיד  אותו,  מכירה  המורחבת  "המשפחה 

עוקבים  אנחנו  גדולתו',  'פרשת  על  שמענו 
של  בצבא  היה  שהוא  מהימים  עוד  אחריו 
הציונים, אבל אנחנו מתביישים בו ומתנערים 

ממנו. הוא רק עושה בושות למשפחה".
ובכל זאת, הוא משפחה שלכם...

"מה יש לנו ממנו? רק בושות הוא עושה לנו, 
הם,  ורק  ושלמים  יראים  שלנו  השושלת  כל 
כשהייתי  מהדרך.  נפלו  נעבעך, 
שלפי  בזה  התנחמנו  צעיר 
מניח  בני  במשפחה,  השמועות 
אם  יודע  לא  אני  יום.  כל  תפילין 
זה נכון ואם הוא ממשיך עם זה".

עשוי  שהוא  לזה  מודעים  אתם 
להיות ראש ממשלה?

מקווים  ואנחנו  זה  על  "שמענו 
שהוא לא יצליח, מה יצא לנו מזה 
הרי  הכופרים?  ראש  יהיה  שהוא 
לא  מילא  הוא  הגיוס'  'גזירת  את 

יוריד".
גאנץ  הרב  השיחה,  כל  לאורך 
משפחתו  בן  על  להתנצל  מרבה 
ולהסביר ש"בימים ההם", כמעט 
לו"  קרה  לא  ש"זה  בית  היה  לא 
היה  שלא  משפחה  הייתה  ושלא 
תורה  משמירת  שפרש  ילד  בה 
ומצוות. לדבריו, הוריו של בני הם 

הענף המשפחתי היחיד שאינם חרדיים.
הוא עצמו נמנה על חסידי האדמו"ר רבי זלמן 
ביותר  הדומיננטית  החסידות  מסאטמר,  לייב 
ב'שלטון  עוז  בכל  הלוחמים  הקנאים,  בחוגי 
הקרובים  משפחתו,  בני  הציוני.  הכופרים' 
סאטמר  לחסידות  משתייכים  והרחוקים, 
חלקם  אחרות,  הונגריה  יוצאי  ולקהילות 
וויליאמסבורג.  מונרו  במונסי,  מתגורר  הגדול 

למשפחה יש גם ענפים בישראל.
ולסיום, בכל זאת, מה תרצה לאחל לבני גנץ?

צדקה  )גבאי  לייב שוורץ?  דוד  ר'  את  "הכרת 
מיתולוגי, חסיד ויז'ניץ, י. פ.(, אז אני אשתמש 
בתשובה  יחזור  שבני  יעזור  ה'  שלו:  בברכה 

ושיהיה 'א גרויסע חניוק'".

אלי כהן

בשעה  שזכו  רבים  מני  אחד  הינו  כהן  אהרן 
יהודה.  באור  למשתכן  במחיר  בדירה  טובה 
שלום,  »אהרן  נכתב:  שקיבל,  המייל  בנוסח 
החדשה  דירתכם  בחירת  ליום  מוזמנים  הנכם 

וכו‹... ביום ד‹ 20.3.19 בשעה 18:30«.
כשבדק אהרן, יהודי שומר תו«מ, את התאריך 
אחר  שעה  כרבע  הינו  שהמועד  ראה  בלוח, 
המגילה  קריאת  ותחילת  אסתר  תענית  סיום 
)בעוד הוא עצמו בעל קורא בבית כנסת(. כל 
במשרד  הבקרה  ולמחלקת  לחברה  פניותיו 
השיכון לא הועילו. בכנס מקדים שנערך, נאמר 
 19:00-18:30 בין  יגיע  לא  שאם  במפורש  לו 

משרד השיכון רואה בכך ויתור על זכויותיו.
לציון  בראשון  הן  התרחשו  דומים  דברים 

הדירה  בחירת  מועד  כאשר  נוספות,  ובערים 
תסכול  כאב,  שעורר  דבר  פורים,  לליל  נקבע 
אף  אלא  הדתיים,  הזוכים  אצל  רק  לא  וזעם 

בקרב אלו שאינם שומרי תורה ומצוות.
לאחר שכל פניותיו של אהרן עלו בתוהו, הוא 
הידוע במסירותו  אורי מקלב  הרב  פנה לח«כ 
הגיע  מעת  ואכן  הציבור  למען  סופית  האין 
העניין לידיו, לא הרפה מהנושא ושלח למשרד 
גב‹  הבנוי  שרת  עם  שוחח  וכן  בכתב  פניות 
תמיהה  הביעה  היא  ביטון שאף  יפעת שאשא 

בדבר המועד ונאותה לסייע בדבר.
בזכות פעילותו של מקלב, הודיעה  סוף דבר, 
מחיר  זוכי  של  המכרעת  הפגישה  כי  השרה 
כדי  למועד אחר  פורים  למשתכן תדחה מליל 
שמקדשי פורים לא יאבדו את זכאותם בדירה.

גאנץ נגד גנץ: 
"מתביישים שהוא יהיה 

ראש הכופרים"

בזכות מקלב: הרוכשים החרדים 
ישמרו על הדירה

 כתבי הסבא של הסבא
 בברכה

fax 03-5165355 טקסטיל בע"מ .M.D.A.E 

הועד להרמת קרן התורה
)מ(

חלוקת שוברי קניה 
במליון ש"ח 

כמדי שנה הארגון מחלק שוברי קניה 
למשפחות אברכים ובני תורה

גם השנה חולקו שוברי קניה 
בסך של 1,000,000 ₪

שעלות כל שובר 100 ₪ 
לרכישה חד פעמית בלבד של חליפה לחג

ניתן לקבל את השוברים לחלוקה 
במרוכז בתיאום מראש 

בטל 0583299164 
או במשרדים 035165355 

בתיאום מראש

03-5568316 62

וויסקי, ליקרים מיוחדים, בירות, שוקלדים, פטיפורים, משלוחי מנות 
מעוצבים, מארזי שי, מגשי סלמון שלם מעוצב, מגשי דגים מעושנים, סוגי 

הרינג, סלטים, קרעפלך, כרוב ממולא ועוד

וויסקי, ליקרים מיוחדים, בירות, שוקלדים, פטיפורים, משלוחי מנות 
מעוצבים, מארזי שי, מגשי סלמון שלם מעוצב, מגשי דגים מעושנים, סוגי 

הרינג, סלטים, קרעפלך, כרוב ממולא ועוד

חייב איניש לבסומי
מבצעים מטורפים לחג הפורים

ויסקי
דאבל
בלו

₪
165

שיכר
פסיפלורה

/ ליצ‘י

₪
65

יין
ירדן
מרלו

₪
85

יין רוזה
on the
beach

₪
79

וודקה
ואן גוך
טעמים

₪
129

ויסקי
גלנליווט
פאונדרס

₪
149

קנו ב-499 ₪ מהמגוון בחנות
קבלו 50 ₪ מתנה!

(בקניית יין מעל 50 ₪)

שירות משלוחים

פתוח
במהלך

כל 
השבוע
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"כל גדולי ישראל שקדו כל ימיהם להקים 
ולייסד שיעורי תורה"

נערכים 
להסדרת 

הסדר 
בפורים

"צדיק וחכם גדול שלא מבין בפוליטיקה?!"

הגרב"ד פוברסקי: "אדם יכול להרגיש אמנם טרוד אני וצריך לעמול לפרנסתי ופרנסת משפחתי, אך הזמן שממנו אני חי זהו הזמן שלומד, אדם כזה תורתו קבע 
ועל תורה כזו נאמר אי אתה יודע מתן שכרן של מצות"

שוטרי משטרת מרחב דן 
נערכים לאירועי פורים 

ברחובות בני ברק

בשיחת הכנה לפורים של הגאון רבי בן ציון הכהן קוק בבית המוסר, עמד על חובת הציות לגדולי ישראל הנלמדת 
מהנהגות מרדכי הצדיק 

אלי כהן

"כל גדולי ישראל שקדו כל ימיהם להקים ולייסד 
אומנתן",  שתורתן  לאלו  ובפרט  תורה  שיעורי 
התורה  שר  מרן  של  בשמו  הובאו  אלו  דברים 
למגידי  נרגש  הוקרה  במעמד  קניבסקי,  הגר"ח 
העומד  "אחיעזר"  ארגון  שע"י  השיעורים 
בנשיאותו של מרן, ופועל להרבות שיעורי תורה 

בכל מקום, כולל בתי עסק ומפעלים וכדו'.
התורה:  שר  מרן  דברי  הובאו  המעמד  במרכז 
להקים  ימיהם  כל  שקדו  ישראל  גדולי  "כל 
שתורתן  לאלו  ובפרט  תורה  שיעורי  ולייסד 
כל  את  להפוך  יכולים  אלו  ששיעורים  אומנתן 
ביהמ"ק  ומשחרב  ת"ח  משם  ולהצמיח  הבית 
בלבד,  הלכה  של  ד"א  אלא  להקב"ה  לו  אין 
לבטל  שאסור  קנ"ה,  סי'  או"ח  בשו"ע  ואיתא 
ממון  מפסיד  אם  אפילו  והקביעות  השיעור 
אותו  שואלים  לדין  אדם  וכשמכניסים  הרבה 
מגדולי  א'  על  ומספרים  לתורה  עיתים  קבעת 
ישראל שזכה לזה על שאביו הפסיד פעם עסקא 
שהיתה  תורה  שיעור  לבטל  רצה  לא  כי  גדולה 
לו. לכן מה טוב עושים ארגון אחיעזר שמקימים 
עשרות ומאות שיעורי תורה בא"י וודאי יזכו כל 

המסייעים לזה לבנים ת"ח ולכט"ס".
פוניבז' הגרב"ד  ישיבת  משא מיוחד נשא ראש 
הזה  הארגון  "מטרת  עורר:  בדבריו  פוברסקי. 

פנוי  זמן  להם  כשיש  עמל  ואנשי  סוחרים  שגם 
בענין  להזכיר  ברצוני  התורה.  ללימוד  ינצלוהו 
המקדישים  בתים  לבעלי  לומר  שרגיל  מה  זה 
מזמנם ללימוד התורה. הנה, לאחר מאה ועשרים 
שנה עולה כל אחד למעלה ליתן דין וחשבון על 
מעשיו, ושם פנקס פתוח ובו נרשמו מעשיו. יש 
בתורה  שעסקו  עליהם  וכתוב  למעלה  שיבואו 
עשר שעות ביום, וכשיראו זאת והם אנשי אמת 
זה  דבר  להם  נתאפשר  ולא  כן,  שאינו  יאמרו 
ערב,  עדי  ולעבודתם  לפעלם  לצאת  נאלצו  כי 
למעלה  שיבואו  ויש  לתורה,  עתים  קבעו  ורק 
מזמנם  פינו  יום  ומידי  לתורה  עתים  קבעו  והם 
ללימוד התורה, אולם היה זה מפני שבזיון הוא 
להם אם לא יקבעו עתים לתורה כלל, אבל מצד 
עצמו וחשקו היה מוותר על קביעות זו, כשיעלה 
בתורה  שעסק  עליו  כתוב  שלא  ימצא  למעלה 

כלל.
"ודבר זה ביד האדם לקבוע, אדם יכול להרגיש 
אמנם טרוד אני וצריך לעמול לפרנסתי ופרנסת 
משפחתי, אך הזמן שממנו אני חי זהו השעה - 
הזמן שלומד, אדם כזה תורתו קבע. ועל תורה 
מצות,  של  שכרן  מתן  יודע  אתה  אי  נאמר  כזו 
כעוסק  לו  נחשב  במלאכה  שעוסק  הזמן  שגם 
השיעורים,  שומעי  את  תלמדו  זה  דבר  במצוה. 
להבין  קבע,  ותורתו  עראי  מלאכתו  לעשות 
וכל  שלומדים,  הזמן  זהו  שהעיקר  ולהרגיש 

כולם  את  מברך  ואני  וטפל,  עראי  הוא  השאר 
התורה,  ולטעם  תורה  ללמוד  שזכיתם  שאחרי 

תזכו שהתורה תהיה העיקר".
ישיבת  מראשי  דיסקין,  דב  ברוך  רבי  הגאון 
על  עמד  משה',  'נחלת  וכולל  תורה  ארחות 
הזכויות העצומות של מגידי השיעורים, ואמר, 
היות  הקמתו,  מאז  הארגון  את  שמלווה  "כמי 
רואה  משה,  נחלת  מכולל  הם  מג"ש  וראשוני 

את הסייעתא דשמיא שמלווה את הצלחתם ואף 
משתתף בסיומים ומבקר בשיעורים בכל הארץ, 
הרחוקה  השקטה  לפעילותם  הודות  זאת  וכל 

מהזרקורים והפרסום".
יו"ר  וורטהיימר,  משה  הרב  דברים  נשאו  כן 
אברהם  הרב  ב"ב  עיריית  וראש  הארגון, 
רובינשטיין, המסייע רבות לארגון בכל פועליו 

הברוכים.

מאת: עוזי ברק

השלימה  ישראל  משטרת 
פורים  אירועי  היערכותה לקראת 
שוטרי  ברק,  בני  ברחובות 
משטרת ישראל ומתנדבים יפרסו 
לשמירת הסדר הציבורי, ביטחון 
והכוונת  הסדרת  והרכוש,  הנפש 
נמסר  כך   – במקום  התנועה 

מדוברות משטרת מרחב דן.
מוגברת  פעילות  תבוצע  בנוסף, 
'צעצועים  ואחזקת  מכירת  כנגד 
השפעת  תחת  נהיגה  מסוכנים', 
אלכוהול  ומכירת  אלכוהול 

לקטינים.
לנהוג  לציבור  פונה  המשטרה 
ולהוראות,  לחוק  בהתאם 
השוטרים,  להוראות  להישמע 
הזהירות  באמצעי  לנקוט 
הנדרשים, להגביר ערנות ולפנות 

למשטרה במקרה הצורך.

אלי כהן

בשיחת הכנה לפורים שמסר הפוסק הגאון רבי בן 
ציון הכהן קוק, ראש בית הוראה הכללי ירושלים 
בסוגיה  הדרכה  דברי  השמיע  המוסר,  בבית 
בערב  ובפרט  זו  בתקופה  הנוגעת  אקטואלית 

בחירות: הציות לגדולי ישראל.
הגרב"צ,  אמר  אחשורוש",  במשתה  נתבונן  "אם 
כנאמר  במשתה  לכשרות  דאג  מרדכי  כי  "נראה 
"כרצון איש ואיש", אך למרות זאת הביע ברבים 
את התנגדותו הנחרצת להשתתפות במעמד מביש 
מתוך  לראווה,  הקודש  כלי  מוצגים  בו  אשר  זה, 

טומאה. 
"ואמנם בני דורו לבטח זעקו כנגדו כי אמנם צדיק 
ומאחר  בפוליטיקה  מבין  אינך  אך  אתה,  גדול 
ייוודע  הרי  למשתה,  הבאים  כל  את  ורושמים 
באו,  לא  כלל  שהיהודים  הרישומים  בסיכום 
באי  המתבטאת  במלכות  כמרידה  הדבר  וייחשב 
השתתפות בשמחת המלכות, ובדרכך אתה עומד 
להמיט עלינו שואה איומה. ואמנם חובה קדושה 
כלפי  המלכות  לריצוי  בזה  ולגרום  ללכת,  היא 
אין  כי  בדעתו  נחוש  עומד  מרדכי  אך  היהודים. 

להשתתף כלל וכלל במשתה המסואב.
השרים  מעל  המן  את  המלך  רומם  זמן  "לאחר 
חייבים  המלך  עבדי  ואף  העם  כל  כי  וגזר  כולם, 
לכרוע ולהשתחוות להמן, ומרדכי יושב מדי יום 
בשער המלך, כיון שידע באמונה שלמה שאסתר 
כורע  אינו  שם  ובעמדו  סיבה.  ללא  נלקחה  לא 
ומציג  'חוצפתו'  על  מוסיף  ואף  כלל  ומשתחווה 
בפני המן בכל עת את סוליית נעלו, עליה חתום 

ששעבד המן את נפשו כעבד אצל מרדכי.

אתה  היאך  ה'מבינים':  כל  כלפיו  זועקים  "שוב 
מעז להמרות פי המלכות ואינך כורע ומשתחווה, 
וכשיפרוץ  בממלכה,  החזק  בשר  אתה  מורד  הרי 
כעסו לא יהא זה רק נגדך, אלא נגד כל עם ישראל. 
ושוב נראה כי אתה ממשיך במרדך במלכות לעין 

כל, ובכך אתה ממיט עלינו אסון.
"ואכן המן ברוב זעמו כינס את יועציו ובני ביתו 
"ויבז  אך  מרדכי,  עם  להתחשבן  היאך  לדעת 
בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" ולכן זמם עצות 
כנגד כל עם ישראל - ממש כאותן תחזיות קודרות 
המתחסדים  העם  פשוטי  מראש  לו  ניבאו  אשר 
בהישמעם  חן  למצא  ומנסים  המלכות  בעיני 

לגזירות המלך כאשר הם משתחווים להמן.
ואומר  מכריז  נכנע,  ולא  איתן  עומד  מרדכי  "אך 
בעקבות  ורק  אך  באה  הקשה  הגזירה  להם: 
למשתה  והלכתם  מאחר  הנלוזים,  מעשיכם 
ונהניתם מסעודתו של אותו רשע, לכן נגזרה עלינו 

הגזירה הקשה והאיומה "להשמיד להרוג ולאבד 
מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז".

דבריו  את  קוק  הרב  סיכם  הדברים",  "בתוך 
'שואלין  בגיליון  במלואם  המובאים  הנוקבים 
ודורשין' היו"ל ע"י בית הוראה הכללי, "מבצבץ 
בגדולי  מאמינים  כאשר  כי  הגדול  היסוד  ונראה 
זוכים  בשלמות,  להוראותיהם  ומצייתים  התורה 
להינצל מכל גזירה שהיא. אך כאשר נוהגים מתוך 
וחכמה  הם  גדולים  צדיקים  אמנם  כי  מחשבה 
רבה טמונה בקרבם אך חכמת התורה היא חכמה 
ופסקי  התלמודיות  הסוגיות  בהבנת  הניכרת 
ובשאר  שלטוניים,  מהלכים  בהבנת  ולא  ההלכה 
מתחושות  העולה  כפי  ועושים  העולם  ענייני 
אישיות, גורמים בזה לנזקים עצומים הן ברוחניות 
והן בגשמיות עד כדי גזירת גזירות קשות ורעות 

חלילה".

מרן שר התורה במעמד הוקרה למגידי השיעורים של ארגון "אחיעזר":

למנוע גזירות קשות. הגרב"צ הכהן קוק. צילום: מאיר אלפסי
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מועצת הרבנות קוראת - לחוקק את 'חוק הכותל'

 לראשונה: ועדת הרווחה של בני ברק התכנסה

בעקבות הניסיונות לפגוע בקדושת הכותל המערבי, קראו חברי המועצה לנבחרי הציבור "חוקקו חוק לשמירה על קדושת הכותל המערבי בהתאם להלכה 
היהודית" • המועצה הביעה גם מחאה על חילולי השבת המתרבים • לראשונה אושר תקנון מועצת הרבנות הראשית המסדיר את פעילות המועצה וכן נוהל 

ניגוד עניינים במערך הכשרות

הועדה דנה בנושאי טיפול במשפחות אומנה, שיתוף פעולה עם רבני הקהילות ועוד

אלי כהן

התכנסה  לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת 
מועצת  נשיא  של  בלשכתו  )ה'(  שעבר  בשבוע 
יוסף לישיבת מועצה,  הרבנות הראש"ל הגר"י 
בה נידונו הסוגיות הבוערות העומדות על הפרק 
בענייני דת, כדוגמת אופן השמירה על קדושת 
חי להפסקת  והקריאה  בשבת  עבודות  ־הכותל, 
־לולי השבת הנעשים על ידי המדינה, וכן אוש

הבחינות  במחלקת  רבים  ותיקונים  שינויים  רו 
הפחתת  וכן  כרב  לכהן  כושר  לקבלת  ובדרכים 
ועוד  הרבנות,  לבחינות  לגשת  המינימום  גיל 
אושר  כן  כמו  נוספים,  וחשובים  רבים  נושאים 
לראשונה על ידי חברי מועצת הרבנות הראשית 
נוהל  וכן  המועצה  פעילות  את  המסדיר  תקנון 

למניעת ניגוד עניינים במערך הכשרות.
ישיבת המועצה נפתחה בדיון על חילולי השבת 
יהודית  גשר  של  הקמתו  במהלך  המתבצעים 
בתל אביב וכן על עבודות נוספות המתבצעות 
בשבת קודש על ידי רשויות המדינה וכן על ידי 
גופים ציבוריים. את הנושא הציג הרה"ג אריה 
השבת  ועדת  ויו"ר  ירושלים  העיר  רב  שטרן, 
דיון  לאחר  הראשית.  הרבנות  מועצת  ידי  שעל 
־הלכתי שהתקיים בין חברי המועצה נכתב בה

חלטת המועצה.
הראשון  בראשות  הראשית  הרבנות  "מועצת 
מחאה  מביעים  יוסף  יצחק  הרב  הגאון  לציון 
במדינה  השבת  חילולי  התרבות  על  וצער 
ששמירת השבת היא הסמל הבולט ביותר שלה, 
שבפרה השבת  חילולי  לכל  מכוונים  ־הדברים 

סיה, אבל בעיקר כנגד אותם הנעשים לדאבוננו 

תחת חסות הרשויות הממלכתיות.
"אי אפשר להבליג בראותנו פרויקט ציבורי כמו 
בניית גשר בתל אביב אשר הולך ונבנה דווקא 
־בימי השבת מבלי שיש לכך איזשהו היתר הלכ

תי, בקשר לכך הננו מציינים: יש בנעשה משום 
נע הבניה  המדינה,  של  היהודית  הזהות  ־אבדן 

שומר  ממנו  גדול  שחלק  הציבור  בכספי  שית 
שה לומר  ניתן  בשבת  שנבנה  בפרויקט  ־שבת. 

שימוש בו ליהודי החרד לדבר ה' מעורר בעיות 
עד שיהיה הדבר חלילה לזכר ולדיראון עולם.

הרפו  הרשויות,  לראשי  אפוא  קוראים  "אנחנו 
מן הדרך של פגיעה בכבוד השבת שהיא ככתוב 
שבשמים,  לאבינו  ישראל  שבין  האות  בתורה, 
־וכבר ידועה האמרה, יותר ממה שישראל שומ
רים על השבת הרי השבת שומרת על ישראל."

קדושת הכותל
המערבי  הכותל  קדושת  על  השמירה  סוגית 
ורב  המועצה  ישיבת  במהלך  היא  אף  עלתה 
שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  הכותל 
לפרט  כדי  המועצה  לישיבת  הוזמן  רבינוביץ' 
המצב  על  המועצה  חברי  בפני  סקירה  ולתת 
כי  ציין  רבינוביץ'  הרב  המערבי.  בכותל  כיום 
כמעט בכל ראש חודש באה קבוצה קטנה של 
לר סיפר  הכותל  רב  פרובוקציה,  לעורר  ־נשים 
־בנים חברי המועצה כי בערב ראש חודש האח

רון, לאחר קמפיין גדול שערכה אותה קבוצה, 
ולנהוג  נשים לעורר פרובוקציה  כ- 150  הגיעו 
שלא כמנהג המקום, לעומת קרוב לרבבת נשים 
שהגיעו להתפלל בכותל בהתאם למנהג המקום.
־בתום סקירתו ולאחר דיון הלכתי בין חברי המו

עצה, אימצו חברי מועצת הרבנות הראשית את 
מכתבו של הראשל"צ הגר"י יוסף.  במכתבו של 
־ראשון לציון ליועמ"ש שהתקבל כהחלטת מו

עצת הרבנות הראשית נכתב בין היתר: "יובהר, 
כבית  ודינו  קדוש  מקום  הוא  המערבי  הכותל 
מקדש מעט ואין כל היתר לנהוג בו קלות ראש. 
מטרתן של אותן נשים היא אחת, ביזוי הקדוש 
והיקר לעם ישראל, ועתה הגדילו לעשות כשהן 
־מבקשות להפעיל מערכת הגברה ברחבת הכו

תל המערבי על ידי מה שהן מכנות 'חזניות' תוך 
חילול נורא של המקום, על פי חוק ועל פי כל 
היא  הראשית  הרבנות  והיגיון,  צדק  של  מידה 
קדושת  שמירת  על  הבלעדי  האחראי  הגורם 
המקום, היא זו שקובעת מהו מנהג המקום והיא 
כי  לוודא  והחובה  האחריות  מוטלת  זו שעליה 

קדושת הכותל תישמר."
"אשר על כן, מועצת הרבנות הראשית לישראל 
דורשת מכל רשויות המדינה לכבד את קדושת 
שריד בית מקדשנו הכותל המערבי שהוא כידוע 

נמצא תחת פיקוח הרבנות הראשית ומודיעה כי 
הן על פי מנהג המקום והן על פי ההלכה - חל 
איסור מוחלט על מי שאינו מורשה לכך על פי 
ההלכה ובכלל זה נשים לשמש בתפקיד 'חזנית' 
־וכל שכן במערכת הגברה, פעילות זו ויתר הפ

עילות של הכת הנזכרת, שמה ללעג ולקלס את 
כל הקדוש והיקר לנו".

־חברי המועצה קוראים לקבוצה הנזכרת, "הסי
רו ידיכם מן הכותל המערבי שריד בית מקדשנו, 
הכותל המערבי המסמל את אחדות ישראל אינו 
מקום המתאים לפרובוקציות מעין אלה, הרפו 
ההלכה  את  וכבדו  ישראל  עם  מפילוג  ידיכם 

היהודית ואת מנהג המקום".
־במהלך הדיון קראו נשיא מועצת הרבנות הרא

לחברי  המועצה  חברי  וכן  לציון  הראשון  שית 
מפגרת  חזרת  עם  מיד  לפעול  והשרים  הכנסת 
הבחירות בהיבט החוקי, "אנחנו קוראים לנציגי 
־הציבור לחוקק את 'חוק הכותל' שייעגן בחקי

קה את החובה לשמור על קדושת הכותל וישים 
קץ לכל התופעות המבישות הללו".

בסיום הדברים, מועצת הרבנות שיבחה את רב 
הרה״ג  הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 
למורשת  הקרן  מנכ״ל  ואת  רבינוביץ  שמואל 
האיתנה  עמידתם  על  אליאב  סולי  מר  הכותל 
לטובת השמירה על קדושת הכותל וחיזקה את 

ידיהם ופועלם.

רפורמה בבחינות לרבנות ודיינות 
חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל אישרו 
את השינויים שהומלצו על ידי וועדת הבחינות 
־לרבני עיר שעל ידי מועצת הרבנות הראשית המ

באופן  הנלמד  ושינויים בחומר  רפורמה  בצעת 
שיצמצם את מספר הבחינות מחד ומאידך יעלה 
את רמת תוכן המבחנים תוך הקפדה על לימוד 
הבית יוסף במלואו, ההפחתה בכמות הבחינות 
הרבנות נעשתה תוך התאמתם לנושאים ולחומר 
־הנלמד הנצרך לרב במילוי תפקידו - כך שלקב

לת כושר לכהן כרב עיר נדרש לעבור מהיום 11 
בחינות בנושאי הלכה במקום 13 בחינות אשר 
היו נהוגות כיום, לצורך קבלת כושר לכהן כרב 
אזורי נדרש לעבור 9 בחינות במקום 12 בחינות 
־הנהוגות כיום וכן הופחתו מספר הבחינות לק

בלת כושר לכהן כרב מושב ורב שכונה, בנוסף 
אושר על ידי מועצת הרבנות הראשית הפחתת 
גיל המינימום לגשת לבחינות הרבנות והדיינות, 
יהיה לגשת מגיל 21  ניתן  כך שלמבחני רבנות 

וכן את גיל הבחינות לדיינות לגיל 25.
הרבנות  מועצת  חברי  ידי  על  נדונו  בנוסף, 
לע כושר  לקבלת  והקריטריונים  המידה  ־אמות 

ותוקנו  שונו  ובמסגרתם  וקידושין  חופה  ריכת 

אך  תקף  שניתן  אישור  כי  הקובעות  ההוראות 
ורק ל 3- שנים ולאחר מכן נדרש לקבלת אישור 
רב שקיבל  מחודש, במסגרת התקנות שאושרו 
אישור לעריכת חופה וקידושין לא יידרש לחדש 

את האישור בכל 3 שנים.
נו מספר  לדיון  הועלו  המועצה  ישיבת  ־לאורך 

שאים חשובים וביניהם אושר לראשונה ולאחר 
הראשית  הרבנות  נוסדה  מאז  קיום  שנות   98
תקנון המתייחס לעבודתה של מועצת הרבנות 
־הראשית לישראל ואשר מסדיר את אופן פעילו

תה ואופן קבלת ההחלטות על ידה.
הרא הרבנות  מועצת  חברי  לראשונה  ־בנוסף, 

מועצת  בישיבת  ואישרו  דנו  לישראל  שית 
עניינים  ניגוד  למניעת  נוהל  הראשית  הרבנות 
במערך הכשרות, ובין היתר הסדירה את נושא 
העסקת קרובי משפחה על ידי נושאי משרה וכן 
איסור קבלת טובות הנאה על ידי נותני כשרות, 
־הנוהל שגובש ואושר על ידי חברי מועצת הר

בנות הראשית עוסק ומסדיר את ניגודי העניינים 
את  ומנחה  מחייב  הכשרות,  במערך  הקיימים 
הרבנים נותני ההכשר ואת יתר בעלי התפקידים 

במערך הכשרות הממלכתית במדינת ישראל.
ישיבת המוע הנושאים שעלו במהלך  יתר  ־בין 

המונית  קבורה  של  ההלכתי  הנושא  נידון  צה, 
הלכתיים  והדרכים  הפתרונות  חירום,  בעתות 
עלה  כן  כמו  ל"ע.  קשים  אסונות  של  במקרים 
בידול  עניין  המועצה  חברי  בין  הלכתי  לדיון 
מוצרים לפסח והצורך במתן הקלות למפעלים 
וליבואנים וכן נערך דיון הלכתי לטיפול בגניזה 
ובעלוני השבת המציפים את בתי הכנסת מידי 
שבת - במטרה לגבש פתרון הלכתי לנושא וכן 
הראשית  הרבנות  ידי  על  מוסכם  נוסח  גיבוש 
בעניין ניסוח הסכמי ממון בנישואין, בנוסף עלו 
ידי חברי מועצת הרבנות הראשית  על  ואושרו 

נושאים נוספים הנדרשים מכוח סמכויותיה.
הרבנים חברי מועצת הרבנות הראשית שנכחו 
הרבנות  מועצת  נשיא  של  בנשיאותו  בישיבה 
הראשון  מרן  לישראל  הראשי  הרב  הראשית 
אליהו  שמואל  הרה"ג  יוסף,  יצחק  הרב  לציון 
רב   - אליטוב  שמעון  הרה"ג  צפת,  העיר  רב   -
רבני  ומראשי  בנימין  מטה  האזורית  המועצה 
חב״ד בארץ ישראל, הרה"ג יצחק-דוד גרוסמן 
- רב העיר מגדל העמק, הרב יהודה דרעי – רב 
 - וייס  העיר באר שבע, הרה"ג אליעזר שמחה 
רב כפר הרא"ה, הרב יצחק לוי – רב העיר נשר, 
הרב  אונו,  קריית  העיר  רב   - ערוסי  רצון  הרב 
קרים  אייל  רעננה, הרב  רב העיר   – פרץ  יצחק 
הרב הראשי הצבאי, הרב יצחק רלב"ג - מרבני 
העיר ירושלים, הרב יעקב רוז'ה מרבני העיר בת 
ים, הרב אריה שטרן – רב העיר ירושלים והרב 

יעקב שפירא- ראש ישיבת מרכז הרב.

עוזי ברק

העיר  מועצת  חבר  הוועדה  יו"ר  בראשות  רווחה,  וועדת  ישיבת  התכנסה  לראשונה  עשור,  לאחר 
ישראל בן ששון. בוועדה דנו על רווחה וקהילה - שיתוף פעולה בין רבני וגבאי קהילות לבין המשרד 
ויו"ט - מקרים חריגים ברווחה, בשבתות וחגים לקשר  לשירותים חברתיים. טיפול בנוהל שבתות 
מול הגורמים הרלוונטיים. טיפול במשפחות אומנה ועוד מגוון נושאים רבים לקידום נושאי המחלקה 

לשירותים חברתיים בעיר.
יצוין כי האגף לשירותים חברתיים מהווה מודל לחיקוי לכלל הרשויות החרדיות.

ישראל בן ששון, יו"ר הוועדה, אמר במפגש: "זכיתי לעמוד בראש הוועדה ולטפל במקרים סבוכים 
ולהוציא את המיטב, אי"ה נמשיך בכל הכוח לטפל בכל פניה. כמו"כ ברצוני להודות לסגר"ע הרב 
יהשוע מנדל מחזיק תיק הרווחה שעושה חיל גדול מאוד באגף, ולמנהלת האגף לשירותים חברתיים 
הגב' ארלט מויאל שתמיד קשובה לכל פניות האגף, ועושה מעל ומעבר לצורך מענה חיובי בכל עת 

ובכל שעה".
עוד השתתפו בוועדה: סגר"ע ומחזיק תיק הרווח יהשוע מנדל, סגר"ע מחזיק תיק חינוך יו"ר סייעת 

שלמה  העיר  הנהלת  חבר  זכריהו,  יעקב  התרבות  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר  דדון,  אליהו  שס 
שטרן, חבר מועצת העיר יעקב וידר, 
צ'ולק,  חנניה  מציון  עזר  מנכ"ל 
מרמורשטיין,  יהודה  עלה  מנכ"ל 
יו'ר פניות הציבור דגל התורה שלמה 
גולדנטל, מנהל הקשיבה יוסי גרליץ, 
משה  ישראל  קב"ס,  ברויאר  יוסי 
מנהלת  פולק,  יוסף  גבריאל  פלדמן, 
מויאל,  ארלט  הגברת  הרווחה  אגף 
ציכטיגר,  רינה  האגף  מנהלת  סגנית 
הכלכלית  בחברה  דירקטוריון  חברת 

רות אנג'ל.
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הכהנים  שעשו  הראשונה  הפעולה 
בבית המקדש מידי בוקר הייתה תרומת 
את  "והרים  בפרשתנו:  כנאמר  הדשן. 
הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח 
ונשאלת  ג(.  ו,  )ויקרא  המזבח"  אצל  ושמו 
משנה  ה'  )פרק  באבות  במשנה  הרי  השאלה 
נעשו לאבותינו בבית  ניסים  נאמר: "עשרה  ז'( 
מעולם  הקודש  בשר  הסריח  ולא  המקדש... 
כיבו  ולא  המטבחים...  בבית  זבוב  נראה  ולא 
הגשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה הרוח 
את עמוד העשן..." כך שבבית המקדש לא היה 
שום פסולת. מדוע אם כן דווקא בקרבן, המסמל 
נשאר  ולקדושה,  לד'  הקירוב  את  מכל  יותר 
ועוד,  זאת  בו שימוש?  פסולת  של אפר שאין 
מצווים  גם  אנו  פסולת מהקרבן,  שנותר  די  לא 
לנו איך  והתורה מורה  יום,  לתרום ממנה מידי 
הקרבן  של  בפסולת  יש  מה  זו.  פסולת  לפנות 

שעלינו לקדשה?
מאבק  על  התורה  מספרת  וישלח  בפרשת 
"ויאבק  שנאמר:  כפי  עשיו  של  בשרו  יעקב 
איש עמו עד עלות השחר" )בראשית לב, כה(. 
המדרש מביא כמה דעות על השאלה  איך היה 
היא  הראשונה  הדעה  עשיו?  של  השר  נראה 
ששרו של עשיו נדמה ליעקב כליסטים. השנייה 
והשלישית  כסוחר,  לו  נראה  שהוא  אומרת 

טוענת שהוא נראה כצדיק וכתלמיד חכם.
שהיצר  נבין  העניין,  במשמעות  נתעמק  אם 
מיני  בכל  להופיע  יכול  המתוחכם  הרע 
תחפושות מקוריות. הוא יכול להיראות לפעמים 
כמו 'ליסטים' - איש רע. היצר הרע יכול לבוא 
הוא פשוט  ושלום.  עבירה, חס  לעבור  ולהסית 
תאווה  בלב  מכניס  הוא  תחטא".  "לך  אומר 
יכול  הרע  היצר  אבל  לעבירה.  אותנו  ודוחף 
איש  כמו  'סוחר',  כמו  ולהיראות  להתחפש 
ומנסה  שודד  כמו  בא  לא  הוא  מכובד.  עסקים 
האדם  את  מטביע  הוא  לחטוא.  ולגרור  לכפות 
בתאווה  הפרנסה  טרדות  של  רבים"  ב"מים 
מנתק  הוא  וכך  עשיר  להיות  בחלום  לכסף, 
רק  לעסוק  ומשליכו  ומצוות  מתורה  האדם  את 

בהבלי העולם הזה. 
לבוש  מגיע  הוא  מחופש.  הוא  ולפעמים 
ומתנהג כמו 'צדיק' גמור, 'תלמיד חכם'. הרבה 
פעמים אפשר לראות בחורים או אברכים שלמדו 
תורה והתפללו בדביקות, עבדו על מידותיהם, 
מפסיקים  הם  שנים  כמה  אחרי  ל"ע  ופתאום 
לחיות בעבודת ד'. מצד אחד הם נכנסו לשגרה 
של תפילה בציבור ושל קביעות עיתים לתורה, 
לחיות  מחפשים  לא  כבר  הם  שני  מצד  אך 
ולהתקדם בעבודת ד'. איך קורה דבר כזה נורא?
"ראה  ומייסרו:  האדם  את  תופס  הרע  היצר 
אתה  והנה,  ומתפלל,  לומד  אתה  שנים  כמה 
אתה  איך  זרות,  מחשבות  עם  עצמך  את  מוצא 
משקר לעצמך ככה? אתה לומד תורה ומתפלל  
ובראש מתרוצצות לך מחשבות אחרות... תפסיק 
את השקר הזה! או שתהיה צדיק או שתעזוב... 
אין באמצע! תהיה אמיתי. אתה מטפס למעלה 
מעלה, ולמחרת בבוקר אתה נופל וכאילו כלום 
לא קרה... מספיק! אל תהיה צבוע!"...וזה מה 

שגורם חלילה לאנשים מסוימים להישבר. 
הוא מציג תחפושת מתוחכמת של ה"תלמיד 
חכם". מעמיד אתגרים שאי אפשר להשיג אותם 
לעולם. אתגרים של קדושה, אבל זה מה שעלול 
להפיל. מהתחפושת הזו צריכים להיזהר. עלינו 
לזכור ששלימות יש רק למעלה. בעולם הזה אין 

שלמות, וכך בדיוק הקב"ה רוצה שיהיה.
חלום  לו  שהיה  משוויץ  בחור  על  מסופר 
שבעיירה  הרחוקה  מיר  בישיבת  ללמוד  לנסוע 
כמעט  החלום  נראה  היה  בדמיונו  הליטאית. 
בן  שוויצרי  לעלם  לו  מה  מציאותי.  בלתי 
טובים ולליטא הדחוקה והרחוקה? למרות קשי 
הפרידה והגעגועים גמרו ההורים אומר בליבם 
להעניק לבנם את המתנה הגדולה של 'הוי גולה 

ובלב  חפץ',  שליבו  ו'במקום  תורה'  למקום 
הולם ליווהו לדרכו הארוכה. 

הגיע בין הזמנים של ניסן. הבחור החל מארגן 
ומורכבת  ארוכה  דרך  לשוויץ,  לשוב  עצמו 
את  מעט  אאריך  החליט:  מתכונן,  עודו  לפניו. 
מסלול דרכי, ואשים פעמי אל העיירה שיוצאת 
אל  כולו,  היהודי  העולם  אל  ואור  תורה  ממנה 
ראדין, להתברך מפי קודשו ולחזות בהוד פניו 

של מרן ה'חפץ חיים' זצוק"ל.
את חלקה הראשון של הנסיעה עבר ברכבת. 
להמשיך  עגלה  על  עלה  ממנה  שירד  אחר 
קשה  ראדין.  אל  הנסיעה  של  השני  בחלקה 
והסוער.  החורפי  האוויר  במזג  הדרך  הייתה 
פתיתי שלג צנחו אל הקרקע המושלגת, נערמים 
הרוחות  בדרכם,  התקשו  הסוסים  זה.  על  זה 
מאיימים  איבריו  לעצמות.  חדר  עז  קור  צלפו, 
לשפשף  כוחותיו  בשארית  מנסה  הוא  לקפוא. 
את  צווארו  סביב  ולהדק  בזו  זו  ידיו  כפות  את 
ר'  הגה"צ  ישוב  אליו  הצעיף הצמרירי. בסמוך 
גם  זי"ע,  חיים  החפץ  של  חתנו  לוינסון,  הירש 

הוא מנסה לשרוד את הקור הגדול. 
נראו  הליל  של  הקטנות  בשעותיו  סוף,  סוף 
של  חתנו  פונה  ואז  ראדין.  של  בתיה  ראשוני 
החפץ חיים: 'הינך מוזמן לביתי ללינה', הבחור 
מרק  צלחת  ואחר  המציאה,  על  קפץ  המותש 
התחפר תחת השמיכה העבה.  'תפילת מעריב', 
מותר  הזו  הפעם  'אך  בליבו,  המילים  הבהבו 
להתפלל בשכיבה', הורה לעצמו הלכה הבחור 
ערבים'.  'מעריב  ברכת  למלמל  והחל  המותש, 
עוד לא סיים את מילותיה הראשונות של הברכה 

והוא שקע בשינה עמוקה וערבה. 
מבקש  כשהוא  התעורר,  האור  קרני  מול 
להמשיך את תפילת ערבית, אולם לפתע היכתה 
חמוץ  טעם  הגיע...  המחר  יום  כי  ההבנה  בו 
לביתו  שצעד  ובעת  מארחו,  בבית  אותו  ליווה 

של החפץ חיים. 
עצמו.  את  הילקה  מעריב!'  תפילת  'החמצת 
איש  איש  באנשים,  מלא  היה  הקדוש  "הבית 
שוטחים  הלבנון  ארז  לפני  עוברים  ובקשותיו, 
הבחור,  של  תורו  הגיע  "כאשר  משאלותיהם. 
טרם  עוד  אליו  ופנה  חיים  החפץ  אליו  חייך 
הספיק לפצות פה: 'בחור'ל, בעבר, בימי הצאר, 
אגורת  נחשבה  לא  בשפע  ממון  היה  כאשר 
גם  נדיר,  כיום כאשר הרובל כה  נחושת, אולם 

קופיקת נחושת היא בעלת חשיבות'! 
"הכהן הגדול מראדין לא סיים. מבטו ליטף 
את הבחור הנבוך, והוא המשיך: "דורות עברו, 
כאשר היה בעולם שפע תורה ותפילה, לא הייתה 
תחת  הממולמלת  כזו  ערבית  תפילת  נחשבת 
בימינו  אולם  למחצה...  עצומה  בעין  השמיכה 
בה  לעת  ותפילה,  התורה  מי  יבושת  של  אנו, 
התמעטו והלכו עובדי ה' ובעלי שיעור הקומה, 
כל תפילה נחשבת עד בלי די. בשמיים ממתינים 
לחצאין  למקוטעות  גם  שתעלה,  תפילה  לכל 
לשלישין ולרביעית... ואפילו לחיוורות, יבשות 
וחסרות צורה. כל אחת מהן מתקבלת בחביבות 
גדולה ויתרה, נצררת בעדינות בנאד התפילות, 

ומיוחסת עד מאד"...
 בבית המקדש הייתה מצוות "תרומת הדשן", 
להוריד את הדשן מעל גבי המזבח. יש בזה עומק 
רב ומסר חשוב מאוד: גם כשאדם עומד בדרגה 
גבוהה, שלא יטעה לחשוב שזהו זה, היצר הרע 
כבר נשרף והתבטל. בכל דרגה שלא יהיה, יש 
את האפר, שזה היצר הרע שנדבק. ולכן אין מה 

ליפול ברוחנו מזה, כי זו הכוונה העליונה. 
האפר הזה הוא חשוב, הוא יקר, כפי שאומרת 
עוד  תהיה  תמיד  הדשן".  את  "והרים  התורה, 
ועוד,  עוד  להתעלות  עבודה;  ועוד  עבודה 
אתנו  יחד  עולה  הוא  שגם  היצר  את  ולשרוף 
ומלווה אותנו אל כל אותן דרגות שאליהן הגענו 
האמיתית  בגאולה  נגיע  לשלמות  נגיע.  ועוד 

והשלמה, שאז היצר הרע אכן יתבטל לגמרי!

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

תרומת הדשןלתפוס את הרגע!
)ו,  ֵלאמֹר  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ֶאת  ַצו 
ב( פירש רש"י: "צו את אהרן - אין 
ולדורות".  מיד  זירוז,  צו אלא לשון 
הרב בעל ה"שבט מוסר" )פרק ל"ה( מלמדנו, 
לעתיד  מלבושיו  את  שהכין  אדם  שכשנפטר 
לבוא, יוצאים מלאכי השרת לקראתו ואומרים 
ַעל  ָינּוחּו  ָׁשלוֹם  "ָיבוֹא  ב(:  נז,  )ישעיה  לו 
ואם, חלילה, לא השכיל להכין  ִמְׁשְּכבוָֹתם". 
את מלבושיו לעולם הבא, יצאו מלאכי השרת 
ויאמרו לפניו )שם מח, כב(: "ֵאין ָׁשלוֹם ָאַמר 

ה' ָלְרָׁשִעים". 
מיליארד  פי  קשות  הבא  העולם  צרות 
הזה,  בעולם  כאן,  אם  הזה.  העולם  מצרות 
מעניין  שלא  וטוען  עורפו  את  האדם  מקשה 
בעולם  שייהנה  העיקר  הבא,  העולם  אותו 
ישרפוהו  הבא  שבעולם  לו  אכפת  ולא  הזה, 

וגמרנו - טעות בידו! 
לברוח  כזאת  מציאות  שאין  לדעת  עליו 
מה'. לא שורפים אותו ונגמר הסיפור... נשמת 
היהודי היא נצחית, אין לה מיתה כלל. בעולם 
שנעשה  מה  כל  וחש  ורואה  חי,  האדם  הבא 
יקבל   - ח"ו  הזה  בעולם  הרשיע  ואם  עמו, 
את עונשו, והעונש עלול להימשך מאות ואף 

אלפי שנים, אבל בסוף הנשמה תתוקן.
בגן  קטן  מקום  איזשהו  יקבל  הוא  בסוף 
עדן, ויצטער כל הזמן למה לא השכיל בעולם 
חיי  לעצמו  ולבנות  הרגע  את  לתפוס  הזה 
לתפוס   - האדם  עבודת  כל  זוהי  הבא.  עולם 
את הרגע! אם האדם זוכה לתפוס את הרגע, 
 - יתברך  הבורא  לעבודת  מתלהב  הוא  שבו 

הוא עלה על דרך המלך.

ֲאַחְזִּתיו ְוֹלא ַאְרֶּפּנּו

זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  הגאון 
העמיד  פוניבז',  ישיבת  של  הנודע  המשגיח 
תלמידים לאלפים, ראשי ישיבות ומשגיחים, 
הספרים  לסדרת  מופלגים.  חכמים  תלמידי 
שכתב קרא "אור יחזקאל", כיוון שהאיר לו 
האור. מי שקורא את הספרים האלו מרגיש, 
שהרב חש את הדברים ממש בחוש. הקריאה 
ראיית  אלא  בלבד,  קריאה  לא  היא  בספריו 

הדברים.
ליוה  אחת  שפעם  סיפר,  מתלמידיו  אחד 
את המשגיח, וכשנכנס עמו לביתו, פתח הרב 
ואמר: "דע לך, כל מה שאתה רואה שיש לי, 
הכל  זה   - וכו'  תלמידים  ותלמידי  תלמידים 

בגלל שפעם אחת תפסתי את הרגע!
ה"חפץ  של  בישיבתו  למדתי  בצעירותי 
תלמידי  שם  ולמדו  בראדין,  זצ"ל  חיים" 
ומגידי  קדושים  רבנים  מופלגים,  חכמים 
הגאון  מיר,  ישיבת  של  המשגיח  שיעורים. 
לתקופה  הגיע  זצ"ל,  ליבוביץ'  ירוחם  רבי 
באותה  שם  ושימש  ראדין,  לישיבת  קצרה 
תקופה כמשגיח. באחת השיחות שמסר רבי 
ירוחם בישיבה, הוא דיבר על נושא האמונה 

החושית, על הראייה של אמונת ה' בחוש. 
וסיפר:  לוינשטיין  יחזקאל  רבי  המשיך 
אבל  עצמי,  על  עבדתי  השיחה  קודם  "גם 
כששמעתי את שיחתו של רבי ירוחם, שהיתה 
הרגשתי  מאוד,  עד  ועמוקה  גבוהה  ברמה 
באמונה  עצמי  על  שעבדתי  העבודה  שכל 
ְלַמה  ביחס  השום  כקליפת  הריהי   - ובמדות 

ששמעתי בשיחה זו.
"מרוב שריכזתי את עצמי בדברי המשגיח 
מאוד,  חזקה  סחרחורת  הרגשתי  ירוחם,  רבי 
בכל  הקב"ה  את  להרגיש  עצמי  על  וקיבלתי 
בכוס  ובספר,  במחברת  בשולחן,  מקום. 

ובצלחת, בכל מקום לראות את ה'. 
רבי  דברי  את  ולקיים  להתאמץ  "התחלתי 
ירוחם במציאות החיים, המשכתי והמשכתי, 
'ֲאַחְזִּתיו ְוֹלא ַאְרֶּפּנּו' )שיר השירים ג, ד(, ואם 
עצמם  מכוונים  תלמידיי  שכיום  זוכה  אני 
לאור הנפלא הזה - אין זה אלא בזכות אותו 
רגע של סחרור שהיה לי, שהתאמצתי להבין 

מהי אמונה חושית, וזה היה מהלך כל חיי".
במהלך  נתפס  אדם  אם  אבל  קל,  לא  זה 
בכוחו   - ממנו  זז  ולא  עקבי  ונשאר  אחד, 
בלבד  זו  ולא  סופיות,  אין  במעלות  לעלות 
זה  האחרים.  את  עמו  מעלה  גם  שהוא  אלא 
לעלות  יכול  האדם  אחד  ברגע  עצום!  דבר 
ולהתעלות! לכן, כששומע האדם איזה דבר 
ולא  אותו  לתפוס  עליו  שהוא מתלהב ממנו, 

להרפות ממנו. 

לכל אדם יש רגע של אור

גם אדם שעובד לפרנסתו, יכול לראות את 
ביום   חייו.  במהלך  וצעד  צעד  בכל  הקב"ה 
וביום  חשובה,  בעסקה  הצליח  הוא  פלוני 
אחר נעשה לו נס, וכיוצא בזה. על זה נאמר 
ְיַיֵּׁשר  ְוהּוא  ָדֵעהּו  ְּדָרֶכיָך  "ְּבָכל  ו(:  ג,  )משלי 

אְֹרחֶֹתיָך". 
הרגע,  את  שתפסו  בתים  בעלי  מכיר  אני 
את  ומחנכים  שיעורים,  מוסרים  הם  והיום 
שמים.  ויראת  לתורה  וילדיהם  תלמידיהם 

והכל מזה שתפסו את הרגע.
משל למה הדבר דומה, לאדם הטועה ביער 
שום  אתו  נמצא  ולא  וסגרירי,  חשוך  בליל 
מקור אור, ונתון הוא לסכנות האורבות ביער. 
פתאום מבזיק ברק, ומאיר לרגע את המקום. 
אם ינצל את הרגע ויתבונן במתרחש סביבו - 
יוכל להציל את חייו ולצאת מהיער המסוכן. 
יתרשם  הברק  שהבזיק  רגע  באותו  אם  אבל 
מהאור היפה של הברק ולא ינצלו - הוא עלול 

להישאר ביער ולהיות, חלילה, טרף לחיות.
את  לנצל  יודע  אדם  אם  ברור:  והנמשל 
לקנות  באפשרותו   - ההתלהבות  של  הרגע 
יתפעל  ורק  יישאר אדיש,  את חייו. אבל אם 
מאותו רגע ולא יחליט לשנות את דרכו - הוא 

עלול להישאר ביער, נתון לסכנת אבדון. 
ועל  לעולם,  האדם  את  יחזיק  לא  הקב"ה 
את  נושא  "חי  להיות  לבד,  להתפתח  האדם 
עצמו", כמאמר רבותינו )אבות א, יד(: "אם 
האדם  הגיע  זו  למטרה  לי".  מי  לי  אני  אין 

לעולם הזה - להיות נושא את עצמו.
כשילד מבקש מאמו שתיתן לו יד ותתפוס 
שיצליח  כדי  לו  עוזרת  האם  בתחילה  אותו, 
ללכת, אבל אחר כך היא מפסיקה לעזור לו, 

כדי שילמד ללכת בעצמו.
של  רגע  לאדם  נותן  הקב"ה  להבדיל,  כך, 
אור. אמרו חכמינו ז"ל )אבות ד, ג(: "אין לך 
רגע  פירושה  "שעה"  שעה".  לו  שאין  אדם 
או שבריר שנייה. לכל אדם יש רגע של אור, 
מאמר חז"ל מסוים שעליו לתפוס ולהיות דבק 
בו, להחזיק בו ולא לזוז ממנו, בגדר "ֲאַחְזִּתיו 
ְוֶאל  ִאִּמי  ֵּבית  ֶאל  ֶׁשֲהֵביאִתיו  ַעד  ַאְרֶּפּנּו,  ְוֹלא 
גם  גם בבית,  זז ממנו  הוָֹרִתי", הוא לא  ֶחֶדר 
בחוץ, כל הזמן הוא עם האדם. הרעיון הזה 
מאושר  נעשה  והוא  החיים,  כל  אותו  מוביל 

בשיא האושר.
תפוס   - הנפלא  האור  לך  האיר  אם  לכן, 

אותו! 
אחריך"  "משכני  החדש  הספר  )מתוך 

ויקרא חלק א'(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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שלושים יום לפני החג עוסקים בהלכות 
החג הבא עלינו לטובה, חג החירות, פסח 
על שום שפסח הקב”ה על בתי ישראל ולא 
ופרע  המשחית  שעבר  בשעה  ישראל  נגפו 
ועד  מאדם  הבכורים  בניהם  את  מהמצרים 

בהמה.
בעיני  יקר  כמה  ללמוד  עלינו  מכאן 
ילדים  בין  שיש  המשפחתי  הקשר  הקב”ה 
אהבת  מצוות  זה  קשר  ובכלל  להוריהם 
ואם  אב  כיבוד  והיא  להורים  הילדים 

השקולה לכבודו של הקב”ה בעצמו.
המרקם  בעצם  שהיא  הזו  המצווה  בכל 
מוצא  אתה  היהודי  הבית  של  המשפחתי 
הטבעי  בקשר  שיש  ההדדיות  את  בתורה 
ובין  לילדיהם  ההורים  באהבת  הן  הזה, 

אהבת הילדים להוריהם.
היה  הגאולה  שרגע  מלמדנו  המדרש 
אחת  אמא  של  זעקתה  לשמים  שעלתה 
מבנות לוי שנישאה לעבד עברי ובאו לקחת 
האבנים  מכסת  את  למלא  בנה  את  ממנה 
יום.  באותו  לייצר  הספיק  לא  שבעלה 
היות והיא לא הורגלה לכך שערך הילדים 
יותר נמוך מטיט ותבן משום שבני לוי לא 

שעובדו בשעבוד מצרים.
תמיד  היהודי  המשפחתי  התא  סוגיית 
שגרנו  העמים  לכל  ומופת  דוגמה  היתה 

בתוכם.
במה  זצוק”ל  המחב”י  את  שאלתי  פעם 
זכו יהודי תימן לריבוי צדיקים אנשי מופת 
לי  ענה  מתייפח  ובבכי  יתרה,  וקדושה 
לילדים  הורים  בין  בתימן  שהיה  שהקשר 
ילדים  מרובות  משפחות  שם  שהיו  למרות 
היה קשר של אהבה של אמת, מתוך הכרה 
פרי  הינו  שנולד  ילד  שכל  עמוקה  והבנה 
ראו  לכן  והקב”ה  אמו  אביו,  בין  שותפות 

בכל ילד מרגלית יקרה שאין שני לה.
הזה  ההדוק  לקשר  שהוסיף  נוסף  גורם 
בלא  נמצא  ילד  שאם  האיסלם  חוקי  היה 
משפחה אם בן נעשה עבד ואם בת נשאת 
על  תימן  בני  נלחמו  לכן  למוסלמי,  מיד 
משוטטים  עזובים,  יהיו  שלא  ובת  בן  כל 

בשווקים לחפש לעצמם אוכל בפחים.
לכבודו  דומה  ואם  אב  וכיבוד  היות 
פרוד  ואילו  החיים  עץ  שהוא  הקב”ה  של 
ונערות  נערים  וילדות  ילדים  של  הלבבות 
וחס  חלילה  הינו  להיפך  וכן  מהוריהם 
שליטת עץ הדעת טוב ורע באותם אנשים, 
לכן הפסוק אומר עץ חיים היא למחזיקים 
בה ותומכיה מאושר, דרכיה דרכי נועם וכל 

נתיבותיה שלום.
על כך אמר החכם באדם חנוך לנער על 
פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה. כל זה 
אומר שאם לא רואים בבית קשר של אמת 
בין אבא לאמא שדומה לקשר שראינו בבית 
עץ  על  נעים  גידולים  שיגדלו  מצפים  איך 

זה.
בט”ו בשבט תיקנו חז”ל שיהיו מבקשים 
על הבנים והסיבה היא שהאתרוג הינו פרי 
עץ הדר שיכול להישאר על העץ במשך כמה 
וכמה שנים מבלי שיפול ממנו, מה שאין כן 
נוהגים  זו  לסיבה  אולי  אילן,  סתם  בפירות 

בני תימן ליטול לולב עם אתרוג ענק שהוא 
האתרוג התימני שמעיד על הקשר הממושך 
והאמיץ שיש בין ההורים לילדיהם. לצערנו 
גרדה  ממון  תאוות  משום  השנים  עם  הרב 
עצי  של  גזעים  גבי  על  האתרוגים  הרכיבו 
העץ  על  להחזיק  יכולים  לא  ואלו  לימון 
משנה לשנה, היות ואין תוכם כברם, כלומר 
בחוץ הם נראים אתרוג אך בפנים הם לימון 
וזהו חלילה וחס עץ הדעת טוב ורע בחוץ 

מראה עצמו כטוב ובפנים הוא רע.
לפני כמה שנים המליץ לי מכר ותיק על 
ישראל  גדולי  שכל  ידוע  אתרוגים  מוכר 
המיוחד  ההידור  בשל  ממנו  לקנות  באים 

והכשרות המעולה.
קניתי  שנים  כמה  במשך  ליבי  בתמימות 
בזמן  אבל  המשפחה  לכל  אתרוגים  שם 
ששנה  עד  שלם,  היה  לא  ליבי  הנענועים 
אחת אחרי החג חתכתי את הלימון, לצערי 
הרב גיליתי שאותו נדיב שקנה אותו עבורי 
שקלים  מאות  ארבע  עליו  ושילם  שנה  כל 
לא  ואני  לאתרוג  שהתחפש  לימון  קנה 
ידעתי את נפשי וכי אין זו הונאה גמורה, אם 
הבדיקות  שאחת  תגלו  ההלכה  את  תלמדו 
שנועצים  סיכה  בדיקה  הינה  אתרוג  של 
בתחתית הפרי - אם יוצאת רטובה הרי זה 

לימון ואם יוצאת יבשה הרי זה אתרוג.
ממכר  ביקשתי  כבר  מכן  לאחר  שנה 
חכמי  ששתלו  מעצים  אתרוגים  לי  שיביא 
אתרוג  בחוץ  והם  בסתר  במושבים  תימן 

ובפנים אתרוג ועליהם נאה לברך.
והחשוב  אתרוגים  כאותם  הם  ילדינו 
וליבם  פיהם  שיהיו  הוא  בחינוכם  ביותר 
שווה ואחת ההוכחות לכך היא בושת הפנים 

וסומק הלחיים שמדברים עם ההורים.
סיכה,  דקירת  ע”י  ניבחן  שהתרוג  כשם 
כך גם מצבם הנפשי של ילדנו נבחן בשעת 
עולה  הכאב  שסף  רואים  אתם  אם  כאב, 
והם אינם מרגישים יותר שום צער או כאב 
מרכיב  שמישהו  לכם  דעו   - מהערותיכם 
לעץ  נכפה  והוא  ורע  מטוב  הילד  את  לכם 

הדעת.
כמה  האחרונים  בשבועות  הרב  לצערי 
הלכו  מילדנו ממחננו  ונערות  נערים  וכמה 
לעולמם בצורות חריגות ביותר ולא שמעתי 
לעצרת  לצאת  קריאה  או  מרה  זעקה  קול 
ילדנו  על  רחמים  לבקש  נוראה  תפילה 

שמתים לנו לנגד עינינו ואין פוצה פה.
שלושים יום מבכים את המת ואז שמים 
אני  אבל  הגולל,  ונסתם  קברו  על  מצבה 
בטוחים  שהיו  רבים  הורים  אישית  מכיר 
בחיצוניות ולבסוף לא פוסקים מלבכות את 
עושים  טוב  כולנו.  של  הילדים  את  ילדנו 
כעת לעורר על המחדל החינוכי הנורא על 
ידי כנסים ועצרות תפילה לשלום ילדנו מי 

יתן ונזכה שיהיה מחננו קדוש כבימי קדם.
משתתף בצערם של המשפחות.

נ.ב. זה לא קורה להם - זה קורה לכולנו.
בברכה

סתרי חיים
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

התא המשפחתי

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי
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המבוגרים  השמנת  על  וערב  השכם  דנים  שבו  בעידן 
רצוי  מכך,  הנגזרות  הבריאותיות  וההשלכות  והילדים 
באופן  הקלוריות  ו"גזירותיו"  פורים  את  ולתכנן  להתכונן 

נכון.

משלוחי מנות 
קניית  הראשונה,  מרכזיות-  בעיות   2 ישנן  זה  בנושא 
משלוחי  הכנת  לצורך  מאפים  מיני  ואפיית  ממתקים 
המשלוחים-  הכנת  לאחר  הנשארות  "השאריות"  המנות. 
וגורמים  הפורים  אחרי  רב  זמן  הבית  בני  את  מלווים 
לאכילה רבה יותר של ממתקים. השנייה, קבלת משלוחי 
המנות-  בדרך כלל אלה עמוסים בכל טוב, אם נאחסנם 
בארון או נשאירם באופן גלוי, סביר להניח שנאכל יתר על 

המידה הרצויה... אז מה עושים?
מדויקת  בכמות  המנות  משלוחי  להכנת  מצרכים  קונים 

ככל האפשר ולא אריזות חסכון
מעבירים הלאה/ לעבודה את המנות שקיבלנו  

מחלקים למנות אישיות ולוקחים מנה אחת ליום

אוזני המן 
המאכל הנפוץ הנאכל בפורים, כמה עובדות תזונתיות על 

אוזני המן:

ממוצע קלורי של אוזן המן אחת על מילוייה השונים- -150
200 קלוריות ליחידה. אפשר לאכול אחת עם כוס שתיה 
חמה אבל מי שאינו מסוגל לעצור אחרי אחת אולי יעדיף 

לחלקם במשלוחי מנות לאחר האירוח. 

מרגרינה  חמאה/  כמות  עם  לבד  הכינו  הפריך-  הבצק 
קמח  מלא/  בקמח  מהקמח  חלק  והחליפו  מינימלית 
הופכת  או  קלורי  ערך  מפחיתה  לא  זו  החלפה  כוסמין. 
את המוצר לבריא אך בהחלט עדיף על קניית אוזני המן 

מוכנים, בכל מקרה כדאי להגביל את צריכתו.

המילויים הנפוצים:
הפרג: עשיר מאד בסידן, מכיל 1500 מ"ג סידן ל-100 גרם. 

בכל 100 גרם מסתתרות גם 530 קלוריות.
 500 סידן.  היא  גם  מכילה  וסוכר,  שומן  עתירת  החלבה: 

קלוריות ל-100 גרם, 75 מ"ג סידן.
האגוזים: מומלצים כמפחיתים סיכון להתפתחות מחלת 
לב בשל תכולת הויטמין E וחומצות שומן חד בלתי רוויות. 

100 גרם אגוזים מכילים כ-650 קלוריות.
קלוריות  כ-290  קלוריות,  פחות  הכי  מכילים  התמרים: 
ל-100 גרם. מכילים סיבים תזונתיים המסייעים לפעילות 

מע' העיכול.
השוקולד: לאחרונה אנו עדים להמלצות לצרוך שוקולד 

המסייע  שבו  הפוליפנולים  תכולת  בשל  )בלבד(  מריר 
למניעת תחלואת לב. המילוי באוזן המן אינו מהשוקולד 
ומשובח  מריר  שוקולד  100גר'  ב-  כלל.  בדרך  המומלץ 
יש כ-500 קלוריות ולכן לא מומלץ להגזים בצריכתו. )גם 

בפירות וירקות יש פוליפנולים(

יין ישמח לבב אנוש
תכולת  בשל  מומלצים  בפרט  אדום  ויין  בכלל  אלכוהול 

עם  יחד  חימצון.  כנוגדי  המשמשים  שבהם  הפוליפנולים 
לגרום  עלולה  דבר(  בכל  )כמו  מדי  גבוהה  כמות  זאת- 
הכבד  שחמת  שומני,  כבד  בדם,  טריגליצרידים  לעליית 
ולאחרונה נמצא כי כמות גבוהה מדי מעלה סיכון לסרטן 
ליום  אחת  ממנה  יותר  לצרוך  לא  הינה  ההמלצה  נשים. 

לנשים ושתיים ליום לגברים.

לא  קלוריות  מס'  יש  אלכוהוליים  במשקאות  כן,  כמו 
מבוטל- להלן רשימה חלקית:

½ ליטר בירה-  180 קלוריות
גביע )150 מ"ל( יין-  150 קלוריות

גביע )150 מ"ל( שמפניה- 120 קלוריות
250 קלוריות  כוסית )100 מ"ל( וויסקי- 
235 קלוריות כוסית )100 מ"ל( וודקה- 

כוסית )100 מ"ל( טקילה- 230 קלוריות
מרגריטה )100 מ"ל(- 200  קלוריות

כוס וודקה רד בול- 250 קלוריות
כוס וודקה תפוזים- 250  קלוריות

אייריש קרים, קירסאו, פיז'לינג- 115 קל' ל-100 מ"ל
ברנדי,  קואנטרו,  פרנו,  מרינייר,  גרנד  דרמבוי,  קוניאק, 

בקרדי, ערק )100 מ"ל( - 280 קל'

מודעת  אכילה  האוכל-   בנושאי  תמיד  כמו  כמעט  אז 
בכמויות מדודות, 

ניתן להפיק את התועלת ללא הנזקים ושיהיה לנו פורים 
שמח!

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טיפים  מספר  קיבצו  הישראלי  התקנים  מכון  מומחי 
שיסייעו בשמירה על בטיחות הילדים בפורים, ע"י שימוש 

נכון וזהיר באביזרי החג: 

נבדקות  לפורים  התחפושות  כי  לציין  יש   - תחפושות 
נקטו  אנא   ,562 ת"י  פי  על  הישראלי  התקנים  במכון 
זהירות בעת רכישת תחפושות דרך האינטרנט.  במשנה 
ע"י  נבדקו  אינן  אלו  תחפושות  כי  להניח  סביר  יסוד  יש 

מכון התקנים הישראלי. 

יש להקפיד על שימוש  • בעת הכנת תחפושות ביתיות 
בחומרים שאינם דליקים. צמר גפן, נוצות טבעיות ויריעות 
להיות  שעלולים  לחומרים  דוגמאות  הם  מפלסטיק 

דליקים.

נוחה לילד ותאפשר  יש להקפיד כי התחפושת תהיה   •
לו להתנייד. יש לוודא כי התחפושת לא לוחצת על הגוף 
חייבת  לפעוטות  תחפושת  הילד.  למידות  ומתאימה 
גישה  להיות ללא חלקים קטנים או כדורים קטנים ללא 

לחומרי מילוי, וכן ללא חוטים שעלולים ליצור לולאה.

למנוע  כדי  אוורור  פתחי  עם  להיות  חייבות  המסכות   •
הילד  של  לפנים  מותאמת  המסכה  כי  לוודא  יש  חנק. 
ופתחי האוורור של האף העיניים והפה נמצאים במקום 
היכולים  גולשים  אלמנטים  ללא  עדיף  להם.  המיועד 

להידלק ללא ידיעת הילד.

שהילד  כדאי  שונים,  לריחות  שרגישים  ילדים  ישנם   •
לא  ממנה  הנודף  הריח  כי  ויוודא  התחפושת  את  ימדוד 

עושה לו כאב ראש או סחרחורת. 

• מומלץ שלא להתקרב עם תחפושת למקור אש כלשהו 
- אין לעמוד בקרבת תנור, נרות, סיגריות וכדומה.

רגילה  כביסה  יבש.  לניקוי  תחפושות  לשלוח  מומלץ   •
עלולה להפחית את עמידות התחפושת באש. בכל מקרה 
להיצמד  יש  הבד.  והרכב  היצרן  בהוראות  תלוי  הנושא 

להוראות הניקוי שעל גבי תווית או אריזה.

• יש לנהוג במשנה זהירות עם כל סוגי התרסיסים: ספריי 
לשיער, ספריי שלג וכו'. אין לרסס על הפנים, על הגוף או 
בקרבת מקור אש, גם סיגריה דולקת נחשבת למקור אש.

על  כי  לוודא  יש  חוטים  תרסיסי  או  שלג  בתרסיסי   •
המיכל קיימת הערה :"דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון 
מעיד  אינו  האישור  הערה:   .742 לת"י  כמתאים  התקנים 
סימון  שקיים  לוודא  יש  המוצר".  יחידות  כל  בדיקת  על 

המציין שהמיכל אינו דליק.

קפצונים  פיקות,  נשק,  כלי  דמויי  בצעצועים  שימוש   •
ועוד, צעצועים דמויי כלי נשק אמיתיים- אסורים לשיווק. 
אקדח צעצוע היורה כדורי פלסטיק, אסור לשימוש ועלול 

לגרום לחבלות חמורות. 

• יש להפעיל את קפצוני הנייר או את הפיקות לסוגיהם 
ולא  בלבד,  לכך  המיועד  צעצוע  אקדח  באמצעות 

באמצעות אבנים או בדרכים אחרות.

הקנה  על  כי  לוודא  יש  פיקות,  אקדח  רכישת  בעת   •
מותקן פקק בטיחות אדום כמו כן יש לוודא כי שם היצרן 

הוראות  של  סימון  יש  וכי  ברור  באופן  מופיעים  והיבואן 
אזהרה על האקדח. 

• אין לשמור פיקות וקפצונים בכיס, מחשש להתפוצצות.

והעיניים  האוזניים  בקרבת  ודומיהן  פיקות  לירות  אין   •
ובמקומות סגורים )כגון כיתה או בית כנסת(

עם  מסומנת  באריזה  להימכר  חייבים  דינור  זיקוקי   •
כיתוב בעברית הכולל הוראות שימוש ואזהרות.  

פלסטיק  העשויים  רעשנים  כי  לוודא  יש   - רעשנים 
שלמים  הם  קודמות(  משנים  אצלנו  נמצאים  )לפעמים 
למנוע את פציעת  כדי  וזאת  או שבורים,  ואינם סדוקים 

הילדים. יש לשים לב במיוחד לרעשנים המכילים רכיבים 
לילדים  רעשנים  לתת  אין  הרעש.  את  היוצרים  קטנים 

מתחת לגיל שלוש.

ברישיון  הוא  הפורים  לחג  האיפור  כי  לוודא  יש   - איפור 
משרד הבריאות.

כדאי לעטוף את הצעצוע לפני ששמים   - משלוח מנות 
להיות  עלול  הפלסטיק  לעיתים  מנות,  במשלוח  אותו 
רעיל ולא כדאי שיבוא במגע עם דברי מזון. צריך להקפיד 
שמשלוח מנות לילדים מתחת לגיל 6 לא יכילו צעצועים 
מיניאטוריים וזאת כדי למנוע סכנה של חנק עקב שאיפה 

לריאות.

טיפים איזה מילוי עדיף באזני המן?

בטיחות הילדים בפורים 

פרג, חלבה או אגוזים? מה יהווה נזק קלורי גבוה ביותר? • סיגל פרישמן – מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה בבילינסון מפרטת ומסבירה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - שמים וצבאם

צבא  כסיל,  אור,  מאורי  כימה,  הקטן,  המאור  כוכב,  הגדל,  המאור  ירח,  שמש,  חמה,  שחקים,  הקשת,  צבאם,  הלבנה, 
המרום, ענן, צבא השמים

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

יתדאנתישראשנמאאמא
תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא
שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. דלי קטן לשאיבת מים מן הבור, צנצנת, צלוחית,    כלי קיבול ליין ולנוזלים 
אחרים.  "ונוטל שתי ידיו ומחזיר ה___  על האורחין" )יומא ל.(

5. רצוץ, מדוכא, מעונה. "משגב ל___" )תהלים ט י(
7. גורש,סולק.  "אדה"ר )אדם הראשון( לא ___  מגן עדן עד שחירף וגידף" 

)בראשית רבה פרשה יט(
8. מתן תוקף, הקניית זכות. "___- כח" )רש"י בבא מציעא ד.(

9. עבודת כפייה שעל הנכנע לעשות למען המנצח או המושל בו וכדומה.  ___   
עובד.  )יהושע טז י(

10. קיצור המילה: נקודה. )בהיפוך אותיות(
11. התנודד, נע, נזדעזע.  "צדיק  ___  לפני רשע" )משלי כה כו(

12. קמעא קמעא, בהדרגה, במנות קטנות, לא בבת אחת. "___   ___  
אגרשנו מפניך" )שמות כג ל(

14. האלמות,שתיקה.  "לפי שהושוו  ב___  וקבלו עליהם גזירת המקום 
מאהבה" )רש"י ויקרא יא ב(

16. עודף במשקל של אחת מכפות המאזנים כשהוא שוקל ב___ הוא שוקל או 
עין בעין הוא שוקל" )כריתות ה.(

17. בעל טעם חריף ועל פי-רוב בלתי ערב לחך.  "]כל[ ירק ___  יש לו שרף" 
)פסחים לט.(

1. קערת מתכת גדולה שהשתמשו בה לפנים לאיסוף דשן המזבח ,ולצרכים אחרים.  
"ה___  דומה לתרקב גדול של זהב מחזיק קבין וחצי" )תמיד ג ו(

2. גיבוב דברים, להג, דברים בטלים. "לשון הרע שהוא מעשה  ___  דברים" )רש"י 
ויקרא יד ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

3. ירק, דשא, עשב.  "ואחר כל- ___  ידרוש" )איוב לט ח(
4. תועה,אובד. "את האבדת אבקש ואת  ה___  אשיב" )יחזקאל לד טז()בלשון 

זכר()בכתיב מלא()בהיפוך אותיות(
6. אבן משקל קטנה לשקילת דברים לא – כבדים. אבן  ___  )משלי טז יא(

9. נתון במרה שחורה.  "שפחה זו שוטה היא ניכפית היא ___  היא" )בבא מציעא 
פ.( )בלשון זכר( )בכתיב חסר(

11. כנוי לשופטים ולדיינים שהם בשר ודם.  בית דין של ___ )ראש השנה ח:(
12. ברכה שמברך הגבאי בבית הכנסת את העולה לתורה או  את קרוביו. )על שום 

תחילתה של הברכה(  ___  שברך
13. נקי–כפים, עושה ביושר ובתמים.  "___  ידים" )איוב יז ט(

14. אחד ממיני השיש כעין הצדף, המשמש לריפוד ולשיבוץ. )אסתר א ו(
15. קיצור המילים: מצות עשה.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



פורים שמח!

ותודה שבחרתם 

בפורים

ובכל השנה.

נתיב החסד סניפים בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | 
רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. 
| רח’ הרב קוק 11. 6324538- | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 

03 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 
1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 
03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 6103663-
08  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | בת ים: ניסנבאום 25|  חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר 
חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: רח' פנים מאירות 10 |

ב- 10 ש"ח
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