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· ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקו

־
רניק חיים · ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד 

קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן חיים יצחק · ר' קארו אריאל · ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' 

קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל 

יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · ר' רוטלוי מרדכי יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים 

· ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק יוסף · ר' שמאי שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה 

מרדכי · ר' ששון אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב · 

ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה יעקב · ר' כץ בנימין · ר' 

מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר · ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · 

ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' 

שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' לוונשטיין 

שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן · ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין · ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' 

שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · ר' בן 

שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' 

הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר משה · ר' ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון 

אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן ישראל · ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב 

· ר' קפלן משה דוד · ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה 

· הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב )יבגני( · ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' 

מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף · ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · ר' באביאן 

אחיקם · ר' בלוך יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' ויסנש

־
טרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפתלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל מאיר · ר' לאער יעקב · 

ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו · ר' מלינובסקי שמריהו יעקב · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים 

· ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף · ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם וורמסר · הרה"ג ניסן משה 

גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · ר' דייטש שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' 

ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל יוסף · ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש גליקמן נחמן · ר' קו

־
שלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג 

אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו 

יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' קופרמן מתתיהו · ר' שאג אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינו

־
עם · ר' בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' בריזנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' 

גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב אהרן · ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר 

נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' ידלר גולדברג חיים דוד · ר' 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר'  ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון מאיר · ר' ָכּ

סטנגל שלום שלמה · ר' סקורניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו · ר' 

פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף שלמה · ר' שלזינגר אברהם 

ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' קוק רפאל · ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · 

ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב 

ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלבסקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · 

ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי · ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה 

· ר' ויזנברג יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו · ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זרצקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק 

אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי יאיר 

· ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח יהודה · ר' סגל ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס 

זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסובסקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · ר' קליין דב · ר' קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם 

דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה 

· ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזינגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין יחזקאל 

· ר' אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' אינדיג בצלאל · 

ר' איצקוביץ אברהם משולם · ר' אליאך יעקב ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר · ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בי

־
רנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה · ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל שמעון · ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה 

· ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולדברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה 

· ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר יוסף הרש · ר' גפן יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' 

גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל · ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש מנחם · ר' דימ

־
טמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה · ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · 

ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל · ר' ויספיש יששכר דב 

· ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל · ר' וקנין שלמה · ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' 

חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר · ר' יוניאן יוסף חיים · ר' יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים 

· ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן · ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון 

אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילגרום יהושע · ר' 

מילר אשר · ר' מילר חיים · ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל 

ניסן · ר' נאמי חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מרדכי · ר' עסיס 

נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנ

־
חסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' 

ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין דוד צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה 

· ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן שמואל · ר' 

רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל 

מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין · ר' שרם רפאל · ר' שרפי 

אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל ישראל מאיר · ר' איבגי שלמה · ר' אינהורן יעקב ישראל · ר' אלימלך אשר · ר' אלימלך יהונתן · ר' אפנג'ר דוד · ר' אפנג'ר מיכאל · ר' ארליך שמואל · ר' בהר 

נתנאל · ר' בונדהיים נתן · ר' בוש יוסף יהושע · ר' בלוי חיים ישראל מאיר · ר' בן קטיעי ישראל · ר' בן שושן שלמה · ר' ברוורמן ברוך · ר' גבאי מרדכי · ר' גבאי שמואל · ר' גדליהו חיים · ר' גולדברג מנחם · ר' גרזי יהושע · ר' גרינברג מאיר שמחה · ר' גרשון ישי · ר' דהן אריאל יהודה · ר' דנה 

אריאל · ר' הורביץ שמואל · ר' הורוביץ אבישי יצחק · ר' הריס אברהם · ר' הררי רפול יהודה · ר' וולף ישראל · ר' וייס שמעון · ר' וינגרטן בן ציון · ר' וינר בנימין משה · ר' זיו יצחק · ר' זיו נדב דב · ר' זכריה אסף · ר' זלקינד צבי יעקב · ר' זלקינד שלמה זרח · ר' זקבך יעקב · ר' זרצקי יוסף · ר' 

חזקיהו חננאל · ר' חמאמיאן דוד · ר' טורק אליעזר הלוי · ר' טננבוים חיים · ר' טננולד חיים לייב · ר' יהושע משה · ר' יזדי יהודה · ר' יחזקאל אריאל שי · ר' יחיא משה · ר' כהן אבישי צבי · ר' כהן אברהם · ר' כהן אמציה · ר' כהן מרדכי · ר' כהן משה · ר' כץ דוד · ר' כתב יהודה · ר' לב יצחק 

· ר' לניאדו אברהם · ר' מולדובן יוסף · ר' מועלם יצחק מאיר · ר' מנדלזון מיכאל אפרים · ר' נחום משה · ר' נחשון צבי · ר' נידאם שלמה · ר' סביצקי מרדכי · ר' סוכובולסקי אברהם עובדיה · ר' סוקולובסקי אברהם יהושע · ר' סוקולובסקי אפרים שמואל · ר' ספרא יונתן · ר' פוזננסקי דוד · ר' 

פינקלשטיין אליהו מאיר · ר' פישהוף יעקב ישראל · ר' פישר יעקב · ר' פקרביץ אברהם · ר' פראגר יעקב · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן יצחק · ר' פרץ אלעזר · ר' צאלער חיים · ר' צימרמן יהודה אריה · ר' קולנגי חיים שאול · ר' קוממי מעוז · ר' קורנפלד יעקב · ר' קנובליך אברהם ישעיהו · ר' 

קנזי קובי · ר' רוזנברג משולם · ר' רוטשילד אהרן · ר' רחמני שמעון יצחק · ר' שגב אליה · ר' שוורץ נתן · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ אברהם מרדכי שלמה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שמואל יוסף · ר' שמעה שמואל · ר' שפירא רפאל שלמה יצחק · הרה"ג ישעי' גריינמן · ר' אלון נעם · ר' אלי

־
נגר שלמה · ר' אקשטיין יעקב · ר' בויאר יעקב יצחק · ר' בן סוויד רפאל · ר' ברמן יהודה · ר' ברנד שלמה · ר' ברק משה · ר' גולדשמיד מנחם · ר' גולדשטיין אברהם ישעיהו · ר' גולדשטיין יצחק · ר' גורל דוד דב · ר' גלעד משה · ר' גרוס ישראל מאיר · ר' גריינימן אליהו · ר' גריינימן יעקב )( · 

ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן שמואל · ר' גריינימן שמשון · ר' דויטש מרדכי אברהם · ר' זילברמן יעקב ישראל · ר' חזי ברק · ר' טרופר ברוך יונתן · ר' יוסף ארז · ר' כהן אוריאל · ר' כהן יוסף דב · ר' כהן ישראל מאיר · ר' לבי צבי )( · ר' לבי צבי )( · ר' לוי נחמיה · ר' לבנבראון שמעון יונתן · 

ר' לחייני אברהם · ר' לפידות שלמה יהודה · ר' מחבוביאן יצחק · ר' מחפוד דוד · ר' מייזליש יהושע מרדכי · ר' מיראי ישראל מאיר · ר' מן אלחנן · ר' נחשון מנחם · ר' עבו נתנאל · ר' עובדיה איתמר · ר' פוזן יוחנן · ר' פוזן פנחס נתנאל · ר' פיגה יצחק · ר' פכטהלט משה עקיבא · ר' פרויליך צבי 

· ר' פרידלנדר אהרן · ר' פרידמן אליהו · ר' קויפמן אברהם · ר' קוקיס אליהו · ר' קורח דוד · ר' קמפה ישראל · ר' רוטנברג יעקב · ר' רוטנברג צבי · ר' רצאבי יהודה · ר' שוגול ראובן · ר' שולץ יצחק · ר' שי יצחק · ר' שכטר אשר · ר' שפירא שלמה דוד · הרה"ג יוסף ברלין · ר' הראש אברהם 

ישעיהו · ר' טבק שמעון ישראל · ר' טל חיים · ר' כהן יוסף · ר' לאער יוסף · ר' לוי יעקב ישראל · ר' לישברוביץ הרמן )הערשל( · ר' למברגר משה צבי · ר' מרחום יאיר · ר' סויסה יונתן · ר' סמולינסקי יהונתן · ר' פוזן שמריהו יוסף · ר' פרנקל חיים ניסן · ר' קסטרו דוד · ר' רוטשילד דוד ישעיהו 

· ר' רויף שלמה הלל · ר' שוב מרדכי · ר' שלום אליה · הרה"ג מרדכי חייקין · הרה"ג צבי גרינהויז · ר' אבא שאול יהושע · ר' אדלר אברהם ישעי' · ר' אדלר אברהם שמואל · ר' אדלר אליהו · ר' אזולאי ברוך דוד · ר' אזרי עידו · ר' אילן שמואל אביגדור · ר' אליאב אלי מרדכי · ר' אליאב יעקב 

ישראל · ר' אליאך אליהו מאיר · ר' ארליך ניסן · ר' ארנון ישראל זאב · ר' אש יהונתן שלמה · ר' אשד שגיא · ר' בהט אליהו · ר' בינדיגר מרדכי צבי · ר' בנאי יגאל · ר' גאולה שי · ר' גוטליב יצחק · ר' גוטליב ישראל · ר' גולדשלגר יצחק · ר' גלנברג יהונתן · ר' גנוט יגאל · ר' גרינברג יוסף אלחנן 

· ר' גרינברג משה · ר' דוד אברהם · ר' דז'יאלובסקי שמואל · ר' דזוהדי עמית · ר' דידי אברהם ישעיהו · ר' דידי צבי · ר' דיין רזיאל מרדכי · ר' דימנט חיים משה · ר' הופמן יהודה · ר' הופמן יעקב ישראל · ר' הוצלר יחיאל · ר' ואזנה שלמה · ר' וולפא ישראל · ר' וולקן שמואל · ר' ויזמאן מיכאל 

מאיר · ר' ויינר יהונתן · ר' ויס יאיר · ר' וסרמן יעקב ישראל · ר' זילברמן יצחק · ר' זינגר אהרן צבי · ר' ז'לוצבסקי יעקב · ר' זלזניק יהודה · ר' זעפרני יהודה נחמן · ר' יחיא יהודה · ר' יפה שמעיה · ר' כהנוביץ משה ברוך · ר' לוי יהוידע · ר' ליוש יוסף · ר' לנדאו משה · ר' מורלי יצחק · ר' מו

־
רלי שמואל · ר' מטיאס דוד יעקב · ר' מישקובסקי מנחם יצחק · ר' מסאס יוסף חיים · ר' סבוני אליסף · ר' סגל גבריאל מיכאל · ר' סלומון שמעון · ר' סלומי יוסף · ר' סלומי ישראל · ר' עזרא צוריאל · ר' עידן עמוס שאול · ר' עמר אלחנן · ר' פישמן יצחק · ר' פישר אהרן · ר' פרוביין יהושע · 

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

לתרומות בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 188, מס' חשבון 409-304085 על שם "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל"

כל התרומות לרשת הכוללים מוכרות לזיכוי מס עפ"י סעיף 46.
הקבלות יופקו מעמותת "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל" )ע"ר(

רביעי חמישי, כ"ט - ל' אדר א' | ההתרמה: 8002*36 שעות גורליות. בידך להכריע!      מוקד

CMATCH.ME/RYB '

היסטוריה!
רשכבה"ג מרן רבינו
שר התורה שליט"א

במסע קודש
"יששכר באהליך" בארה"קלהצלת רשת הכולליםלהעתיר בתחינה עבור התורמיםלאתרא קדישא מירון

ַמעקֹוִלי       ְשׁ



פירמידת המספרים
של "יששכר באהליך":

תקציב אחזקת הרשת - חודשי

₪4,833,333
תקציב אחזקת הרשת - שנתי

₪58,000,000

סך נפשות המשפחות ובני הבית של אברכי הרשת

כ- 10,000כ"י

סך שעות הלימוד בכל הרשת במשך שנה

2,315,530

מספר סוגיות הנלמדות ברשת הכוללים

72
ראשי כוללים ואברכים

1,786כ"י

מספר סניפי הכוללים ברחבי הארץ

36

מספר העובדים בשכר בהנהלת הרשת

5
מספר החודשים בהם מעוכבת מלגת האברכים ברשת

17

מספר הבנינים ונכסי הנדל"ן שמחזיקה הרשת

0

התורה 
מתחננת
על בניה



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פיקודי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:06
17:23
17:02

18:18
18:20
18:20

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  64 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ט אדר א' תשע"ט 6/3/19 • גיליון מס' 1195

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

פרסם ותתפרסם 
03-5796643

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

נתניהו פתח את קמפיין הבחירות בכפר המכביה והטיח האשמות חריפות בתקשורת • מוקדם יותר, לאחר פרסום כתב האישום נגדו, האשים את הפרקליטות בניסיון 
להדיחו • על הדרך, נרשמה סולחה מתוקשרת בין ראש הממשלה לשר לשעבר ובכיר הליכוד גדעון סער • המועמד החרדי ברשימת הליכוד קורא להצביע למפלגה: 

"...גם אריה צריך את ביבי חזק" | עמ' 26-27, 32-33

לראשונה בישראל: כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן

04-614-1111
yaelhotels@gmail.com אימייל:כתובת: אוהל יעקב 4, טבריה

חדרי יוקרה 
וסוויטות פאר

כשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ללא חשש 
שרויה

תוכניה עשירה 
למבוגרים ולילדים

חוויה בלתי נוף לכינרת
נשכחת

חמישה
לקדש על הכוס כבני מלכים סביב שולחנות חכוכביא

מול  ההלל  את  לשיר  והדר,  בפאר  ערוכים 
האירוח  בחדרי  חורין  כבני  לחוש  הכנרת, 

הפינוקים...  כל  עם  החדשות  ובסוויטות 

053-313-1884

מבצע מיוחד 
 לנרשמים

לחג הפסח!

שבת הגדול

 50%
הנחה

 פעילויות 
לכל המשפחה!

 טיולים, הופעות, 
 חמי טבריה, משחקיה 

לילדים ועוד

הטבה מיוחדת 
למזמינים לכל החג

 לילה נוסף חינם
במוצאי חג הפסח

פסח במלון ציפורי טבריה המפואר, חוויה 
מבצעבלתי נשכחת למהדרין מן המהדרין.

קנון ה
וף לת

. בכפ
ט.ל.ח

חמישה כוכביא
 במלון צפורי

054-7997077עמוד 14

יצחק פינדרוס ל'קו עיתונות': 
"מעולם כשהייתה אפשרות לליכוד להרכיב ממשלה 

יהדות התורה לא הלכה עם מישהו אחר. לפי 
הבחירות המקומיות המאגר שלנו הוא כ-260 אלף 

קול ואפשר להביא 8 מנדטים" | עמ' 33

| עמ' 30 |

| עמ' 18 |

פוגע במרן| עמ' 30 |

שלומי כהן
צילום: 

בדיעבדאין בעיה

מאיר פרוש ל'קו עיתונות': 
"אין לנו שותף אחר חוץ מנתניהו. עם השמאל לא נוכל 
לשבת ובטח שלא עם לפיד וגנץ, גם אם יהיה גוש חוסם. 
דרך השמאל אינה דרכנו וגם הציבור שלנו לא רוצה בכך" 
| אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה – עמ' 28-30

"אין מה לחשוש שזה 
יגביר את ההסתה 

לפני הבחירות"

מרן שר התורה:

סקר 'קו עיתונות'מחאת בנות הסמינרים

42% ממצביעי ש''ס: 
הקמפיין פוגע בזכר 
42מרן הגר"ע יוסף זצ''ל

.3
%

32
.3

%

23
.6

%

מגבית ההצלה 
לרשת הכוללים 
הגדולה יוצאת 

לדרך   | עמ' 34

החלטה: נאסר שילוט 
דיגיטלי בבני ברק

בעקבות פניות הרבנים והמחנכים: וועדת השילוט העירונית החליטה לאסור 
יו"ר הוועדה, חבר הנהלת העיר,   • ובחוצות העיר  דיגיטלי בחנויות  שילוט 
הרב חיים מאיר לנגסאם: "לבני ברק יש אופי ייחודי, הרבנים והתושבים שמו 

אותנו כאן כדי לשמר אותו" | עמ' 22

פוסקי ההלכה במכתב 
הקורא להימנע מהשתכרות בפורים
הן  חמורים  לאיסורים  זה  ידי  על  באים  "וכן  במכתבם:  כותבים  הרבנים 
איסורים שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחבירו, וכן נתברר ע"י 
הרופאים ששתיה מרובה בפרט אצל צעירים גורמת נזק גופני ומוחי. ועל 

כן גם בשמחות משפחתיות יש להיזהר שלא לשתות משקין המשכרים"
| עמ' 36 |

משגיח הכשרות הרב אנגל ז"ל

סום 
פר

שון
רא

להתמודד עם בעיות הזמן: 
'איגוד הסמינרים' 
התכנס בבני ברק

| עמ' 20 |



בימי ראשון ושני   ג' - ד' אדר ב'
מהשעה 5.00 אחה"צ עד 11.00 בלילה

באולמי וגשל
רח' מלצר בני ברק

עשרות אלפי פריטי הלבשה ממיטב המותגים!

בבני ברק
2 ימים של מכירת חסד

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

האחרונה לפני פסח!

מקום מיוחד לנשים  )ומבקשים שלא להסתובב באולמי המכירות(
המכירה פתוחה לקהל הרחב, ללא תלושים וללא צורך בהזמנה מראש, הכמות מוגבלת וכל הקודם זוכה

חליפות בגיר
550 ₪חליפות בגיר קצר

500-680 ₪חליפות ארוכות
390 ₪קפוטה פרחוני

300 ₪חליפות נוער
180 ₪חליפות ילד פאביו

60 ₪, 2 ב-100 ₪מכנסי ילד פאביו
100 ₪, 2 ב-150 ₪מכנסי בגיר עודפים

60 ₪, 2 ב-100 ₪חולצות ורונה 50% כותנה
 75 ₪, 2 ב-140 ₪חולצות ורונה שחור

50 ₪, 2 ב-90 ₪חולצות ילד פאביו לבן/צבעוני
30 ₪ , 2 ב-50 ₪עניבות
 30-35 ₪חגורות

תשמישי קדושה 60 ₪סריגים
החל מ-210 ₪טלית גדול
החל מ-14 ₪ציציות בד

החל מ-6 ₪חוטים
החל מ-10 ₪מבחר סוגי כיפות

נעליים
עד 190 ₪נעלי גברים עור הזרקה

90-120 ₪נעלי ילדים עור שבת וחול

ברון כובעים
800 ₪רוצה סופר קפיטלה + פלסטיק

720 ₪רוצה קנייטש קפיטלה
590 ₪צ`רבו קפיטלה

480 ₪ליאופרדו פנתר 
499 ₪כובע צרבו קולקציית 2018
439 ₪ליאופרדו פנתר קולקציית 2018

450 ₪ליאופרדו פרמיסיו 
390 ₪ליאופרדו בליני 
270 ₪דונאטו אירופה

179 ₪דונאטו קלאסיק 



חדשהבאריזה עכשיו



בחנות המפעל החדשה של B&D בבני ברק 
תמצאו את המוצרים 

הכי מיוחדים, הכי איכותיים ובמחירים הכי משתלמים

המבצעים 
בתוקף 
עד יום ג' 
ה' באדר ב'

רחוב הרב קוק 13 בני ברק | 03-6224588 | שעות פתיחה: ימים א' - ה' בין השעות 22:00 - 8:30 | יום ו' בין השעות 13:00 - 8:30

אגוז פקאן טבעי
טרי וטעים במיוחד

אורז תפוח מלא
אותו טעם כמו פצפוצי אורז רגילים-

רק יותר בריא

קונים ב- 150 ₪ ממגוון מוצרי 
האיכות של חברת 'אלטמן'

ומקבלים במתנה את המוצר 
האיכותי והמומלץ ביותר 

כורכום!

חרוב שייק אורגני
אבקה להכנת משקה חרובים 

בטעם שוקו

שיבולת שועל
רגיל / אינסטנט להכנה מהירה

באיכות מעולה

מיץ ענבים 100% טבעי
מיוצר מ- 100% ענבים מובחרים ללא שום תוספות )גם לא ביסולפיט(

טעים במיוחד וקל לשתיה

קמח 
חומוס

קמח כוסמין 100% / 80%
באיכות הגבוהה ביותר ללא צורך 

בניפוי / קירור

דבש דבורים טהור
100% טבעי באיכות מעולה

כמו טחון
תחליף לבשר טחון מסויה

6.9 ₪ בלבד

10 ₪ בלבד 7.5 ₪ בלבד

8.9 ₪ בלבד*8.9 ₪ בלבד5.9 ₪ בלבד

29.9 ₪ בלבד

3.9 ₪ בלבד

100 גר' )ארוז!(

1 ק"ג

400 גר'

1 ק"ג700 גר'1 ק"ג

*מוגבל ל- 10 יח'

200 גר' )להכנת כ-1 ק"ג 
תבשיל / קציצות(

ללא גלוטן

בצנצנת נוחה 
לשימוש 

ואחסון

במחיר חסר תקדים לרגל הפתיחה
קרטון 12 בקבוקים )1 ליטר כל בקבוק(

179 ₪ בלבד*
* מוגבל לקרטון אחד

שמן מרווה ממרווה 
מרושתת שמן / קפסולות

מקור מצוין לאומגה 3 ממקור צמחי

במבצע הכי משתלם שיש:
על כל מארז קפסולות/בקבוק שמן 
שתקנו במחיר משתלם תקבלו זיכוי 

בסך 70 ₪ למימוש מידי בחנות

תרכיז חמוציות
 100% טבעי

ללא שום תוספות
הכי חמוציות שאפשר!

)מי שצריך יודע 
למה זה טוב(

תרכיז תפוזים

100% טבעי 
ללא שום תוספות

מקור מצוין 
c לוויטמין

חדש על 
המדף

חזר
למדף

למהדרין בקידוש • למהדרין ב- 4 כוסות  • למהדרין בטעם 





ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת!שאתם מתפשרים

 מצטרפים הכי הרבה גם השנה 
בבני ברק!למאוחדת 

לאומי קבע: המוסד לביטוח 
מורגשת בשטח!מאוחדת בלקוחותיה ההשקעה של 

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2018

2018 2017 2016 2016



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  k.meuhedet.co.il

שאתם במאוחדת!שאתם מתפשרים

 מצטרפים הכי הרבה גם השנה 
בבני ברק!למאוחדת 

לאומי קבע: המוסד לביטוח 
מורגשת בשטח!מאוחדת בלקוחותיה ההשקעה של 

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2018

2018 2017 2016 2016





ללדת בשיבא - תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך

לצד כל הסגולות

ארוחות
 עשירות  

בד"צ

תנאים
לשבת 
כהלכתה

מענה 
 הלכתי 
שוטף

בכירי
וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר, מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.

 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ, ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה
רפואית מורכבת.

 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של
הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 

וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991



אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

2990

3190

3590

1790

3990

3990

2990
2490

1490

2990

2690

לק"ג

לק"ג

לק"ג

1 יחי'

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

חדש!הודו קפוא ירכיים

כרעיים/חזה/
ירכיים/שוקיים

כרעיים
ירכיים/שוקיים

טרי

2590

1490

2190

2390

2690

990

2490

לק"ג

לק"ג

1 יחי'

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

קרטון עוף

הודו/עוף טחון

קפוא

קפוא

קפוא

טרי קפוא

טרי

טרי

טרי

ארוז

ארוז

ארוז
קרטון מפורק 

לשניצל
כ-6 עופות

הודו אדום
רולדה הודו

כנפיים הודו
שוקיים הודו
גרונות הודו
שניצל הודו

הודו טחון

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פילה מושט

כנפיים עוף

6 עופות, מחולק, נקי משומן ועורות
ק.עוף VIP טרי

לשניצל לחזה

2190 2290
לק"ג לק"ג

קרטון עוף
קפוא בראשות מרן ראש הישיבהטרי

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

השבוע
באשפר
כ"ו אדר א' - א' אדר ב' 3-8.3

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

תלמדו להיות מעשיים!

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

טי
תנ
או

להרשמה: 2245*
שלוחה 3 )בני ברק(

VRAY + 3D MAX הדמיות
רק במרכז החרדי להכשרה מקצועית 
מכינים אותך מעשית לשוק העבודה!

קורס חדש בשלוחת בני ברק

ללא תוכן אקדמי

חה

צל
22 שנות ה

ת השמה מקצועית

לק
ח
מ

מידול אדריכלי 
3D MAX בתוכנת

מטבחים, ארונות 
ודלפקים  חללי 
פנים  מבנים 

אדריכליים  פריטים 
אדריכליים  פיתוח 
סביבה קרובה  
 תכנון המבנה 
על כל פרטיו

VRAY / רינדור

מושגים מעולם 
הצילום  לוגיקה 

של סידור תאורה  
 יצירת חומרי גמר 

ריאליסטיים  
 רינדור - 

הפקת ההדמיה

עיבוד הדמיה 
בפוטושופ

שיטות לעיבוד 
הדמיה  יצירת 

קונטראסט  יצירת 
אווירה בסצנה   

שינוי רקע סביבה  
 הדגשת אפקטים 

ותאורה

תוכן הקורס:

משך הקורס:

 18
מפגשים

גברים /
נשים

תעודה:
הסטודיו להכשרת 

אנשי הדמיות

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

  למעונות אמונה  
ברמת גן ובגב"ש

דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

מטפלות 

  noy@emunah.co.il
052-4239577 נוי



״בן 40
 לבינה״

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

הגעתם לגיל 40?
אתם כבר מלאי בינה

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

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

לחץ דם שומנים בדם

תזונה מאוזנת

HPV (pap)

פעילות גופנית

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם



04-614-1111
yaelhotels@gmail.com אימייל:כתובת: אוהל יעקב 4, טבריה

חדרי יוקרה 
וסוויטות פאר

כשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ללא חשש 
שרויה

תוכניה עשירה 
למבוגרים ולילדים

חוויה בלתי נוף לכינרת
נשכחת

חמישה
לקדש על הכוס כבני מלכים סביב שולחנות חכוכביא

מול  ההלל  את  לשיר  והדר,  בפאר  ערוכים 
האירוח  בחדרי  חורין  כבני  לחוש  הכנרת, 

הפינוקים...  כל  עם  החדשות  ובסוויטות 

053-313-1884

מבצע מיוחד 
 לנרשמים

לחג הפסח!

שבת הגדול

 50%
הנחה

 פעילויות 
לכל המשפחה!

 טיולים, הופעות, 
 חמי טבריה, משחקיה 

לילדים ועוד

הטבה מיוחדת 
למזמינים לכל החג

 לילה נוסף חינם
במוצאי חג הפסח

פסח במלון ציפורי טבריה המפואר, חוויה 
צעבלתי נשכחת למהדרין מן המהדרין.

מב
 ה

נון
תק

 ל
וף

כפ
 ב

ח.
ל.

ט.



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

״בן 50
 לעצה״

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

טוב שמכבי איתכם לאורך כל הדרך!

תזונה מאוזנת פעילות גופנית

דם סמוי HPV (pap)ממוגרפיה

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

לפרטים 
פנו לרופא 
המשפחה 

שלכם



כ"ט אדר א' תשע"ט 6/3/19 בני ברק16

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק פועלת באחרונה להרחבתו 
ולשדרוגו של מצב התברואה בעיר בתחומים 
מקצועיים  צוותים  יצאו  היתר  ובין  רבים, 
הטמונים,  הפחים  כל  את  מחדש  לצבוע 
אברהם  הרב  של  ממדיניותו  כחלק  וזאת 
החזות  את  לשפר  העיר  ראש  רובינשטיין, 
וניקיון העיר לא רק לקראת חג הפסח, אלא 

בכלל ימות השנה.
הרב  הצהריים,  בשעות  יצאו  זו  במסגרת 
אברהם רובינשטיין, ראש העיר; הרב שלמה 
זכריהו קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה וראש 
אגף התברואה ומר נתנאל נחום, מנהל האגף 
לעמוד  כדי  העיר,  ברחובות  עבודה  לסיור 
מקרוב אחר עבודת הצוותים שעסקו בצביעת 
במטרה  שונים,  באזורים  הטמונים  הפחים 
לעשות את העיר ירוקה יותר וידידותית יותר 
במטרה  ראשונה  משימה  שהינה  לתושבים, 

אותה נטל ראש העיר על עצמו.
עם  העיר  ראש  שוחח  הסיור,  במהלך 
תושבים, כדי לשמוע מפיהם הארות והערות 

ובד  נוספים,  ובמישורים  התברואה  בתחומי 
תודתם  את  להביע  תושבים  ביקשו  בבד, 
בתחומים  העירונית  הפעילות  על  והוקרתם 
ראש  התושבים  עם  במפגש  ומגוונים.  רבים 
לשמוע  שמח  הוא  כי  והדגיש,  חזר  העיר 
השגות  גם  אלא  תודה,  דברי  רק  לא  מפיהם 
והצעות, שכן רק בדרך זו ניתן לייעל, לשפר 
ולשדרג את הנדרש והנחוץ במגוון השירותים 

העירוניים.
כמו"כ עמד ראש העיר על חשיבות הקשר 
האגפים  ראשי  עם  התוך-עירוני  ההדוק 
והמחלקות והמנהלים, ובין היתר, הזכיר את 
זכריהו  שלמה  הרב  של  הברוכה  פעילותם 
אגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קוסטליץ, 
התברואה ושל מר נתנאל נחום, מנהל האגף 
לשפר  ובמקצועיות  בעקביות  שפועלים 
ולקדמה  התברואתית  המערכת  את  ולייעל 
תושבי   205,000 לרווחת  חדשות,  לרמות 

העיר בני ברק באזוריה השונים.
בהקשר לכך, הובהר במפגשי העבודה בין 
ראש העיר לבין ראש אגף התברואה ומנהל 
המקיפות  מהפעילויות  כחלק  כי  האגף, 

גם  דגש  מושם  התברואי,  המצב  לשיפור 
והיא  בה,  הוחל  שכבר  תקציבית  תוספת  על 
להרחיב  כדי  שאת,  ביתר  בקרוב  תימשך 
הטיאוט  כהגברת  השונים  השירותים  את 
בעקבות  לפינוי,  משאיות  ותוספת  ברחובות 
הגידול המבורך במספר תושבי העיר כן ירבו.
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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

 הגב' לאה גיטה וינטרוב ע"ה
נלקחה לבית עולמה הגב'  טרגדיה בבני ברק: 
לאה גיטה וינטרויב ע"ה, אשת הגאון רבי שמואל 
ייסורים  לאחר  נפטרה   ,58 עזרא  מרח'  וינטרויב 
התקיימה  הלווייתה  האחרונות.  בשנים  קשים 
פוניבז'.  לביה"ח  לדרמן  10 מבית הכנסת  בשעה 
נטמנה  נישאו.  ילדים שעדיין לא  הותירה אחריה 

בבית העלמין פוניבז' בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה

 הרצאות בבי"ס בנושא צעצועים מסוכנים
החודש  במהלך 
ממרכז  מש"קים  החלו 
מניעה  בפעילות  הארץ 
נרחבת  והסברה 
ספר  בית  לתלמידי 
בנוגע לסכנות הטמונות 
ב'צעצועים  בשימוש 
לקראת  מסוכנים' 
ההרצאות  פורים.  חג 
כב"ה.  בשיתוף  נעשות 
ההרצאות  במהלך 
בין  עוברים  השוטרים 
מחלקים  ספר,  בתי 
מה  ומסבירים  מנשרים 
מסוכנים  צעצועים  הם 

והסכנות הטמונות בשימוש בהם. פעילות זו הינה 
ובני  נוסף במניעת   פגיעות קשות בילדים  נדבך 
מסוכנים'  ב'צעצועים  משימוש  כתוצאה  נוער 

במהלך ימי החג.

 נשיא המדינה העניק אות למתנדב זק"א
זק"א  מתנדב 
חמואי  הלל 
באות  התעטר 
מצטיין  מתנדב 
נשיא  ידי  על 
ראובן  המדינה 
האות  ריבלין. 
במסגרת  הוענק 

זכה  ובו  המצטיין"  "העובד  של  שנתית  תחרות 
מתוך  מהמתמודדים   26 עוד  עם  זק"א  מתנדב 
מלמדת  הזכייה  מועמדות.  שהגישו  אלפים 
הישראלית  החברה  של  העמוקה  הערכה  על 
מקצועית  שוועדה  לאחר  זק"א.  של  לפעילותה 
והתעשייה,  הכלכלה  משרד  נציגי  חברים  בהם 
נציג  המדינה,  שרות  נציב  נציג  ההסתדרות,  נציג 
התאחדות התעשיינים ונציגי ציבור בחרו במתנדב 

פה אחד כראוי לקבל את האות מנשיא המדינה.
מנחה  ציין  האומה,  בבניני  שנערך  בטקס 
האירוע חלק מנימוקי הועדה המקצועית לבחירתו 
של מתנדב זק"א הלל חמאוי. "הלל מכהן כראש 
ודוגמא  סמל  ומהווה  שנה,   13 מזה  חולון  צוות 
מערכת  את  שמניע  התווך  מעמודי  אחד  כשהוא 
מסביב  שעות   24 ת"א.  זק"א  ששמה  החסד 
ולעולם  ישבות  לא  וחורף  קיץ  וליל,  יום  לשעון, 
נעים  וענווה,  חן  בעל  חסד.  למשימת  מסרב  לא 
הליכות הכובש את זולתו ובכוחו זה הוא מתחבר 
לכל אדם ומלווה אותו לאורך כל הטיפול באירוע 

המשפחתי הקשה".

 סגן ראש העיר השיא בת
בחתונת בת סגן ראש העיר ומנכ"ל ישיבת חזון 
קוסטליץ,  שלמה  הרב  למענכם  ועמותת  נחום, 

ביום  שנערכה 
באולמי  רביעי, 
הפאר'  'היכל 
השתתף  בעיר 
המונים  קהל 
ת  ו ש א ר ב
 , ם י ר " ו מ ד א
ואישי  רבנים 

ציבור.

עיריית בני ברק פועלת באחרונה להרחבתו ולשדרוגו של מצב התברואה בעיר • ביוזמת ראש העיר הרב רובינשטיין: משפרים את 
החזות והניקיון בעיר לא רק לקראת חג הפסח, אלא בכלל ימות השנה

פרויקט מיוחד: שיפור התברואה בעיר

מאת: עוזי ברק

"מקדשי-שביעי"  מסגרת 
לפני  שהחלה  מסגרת  הינה 
בני- בעיר  משנתיים  למעלה 

ברק, המיועדת לבני הישיבות, 
ולעודד  לחזק  מטרתה  אשר 
להמשיך  הישיבות  בני  את 
בלימוד  ובהתמדתם  בעלייתם 
החופשה  בשבתות  גם  התורה 
למנוחה  לביתם  כשמגיעים 

קצרה
"מקדשי-שביעי"  סדר 
חופשה  שבת  מדי  מתקיים 
ובשבתות  שבתות(  ל-4  )אחת 
סעודת  לאחר  בין-הזמנים 
שעתיים  במשך  השבת  ליל 
סיום  כשלקראת  תמימות, 
תורה  דברי  נישאים  הסדר 
וחיזוק מאת רבנים ומשפיעים, 
מקבלים  השבת  ובמוצאי 
עידוד  כאות  מיוחדות  מלגות 

ודרבון וכמתן שכרה בצידה.
מסגרת זו נפתחה בביהמ"ד 
"ודברת בם" ברח' חתם סופר 
מלא  המדרש  כשבית  בעיר,   3
מפה לפה, וכעת עקב הביקוש 
נפתח  הגדול  והצורך  הרב 

האחרונה  חופשה  בשבת 
– שקלים מקום  ויקהל  פרשת 
בשכונת  בעיר  נוסף  תורה 
"מנין  בביהמ"ד  ה',  שיכון 
 29 צירלזון  רח'  אברכים" 
ישיבות  בני  בהשתתפות 
רבים כשבסיום הלימוד הוגש 
בשפע  עשיר  כיבוד  לבחורים 

רב.
קודם פתיחת מסגרת זו זכינו 
גדולי  אל  להיכנס  המקימים 
מאד  ועודדו  שתמכו  ישראל, 
את העוסקים במלאכת הקודש 
ואף  בה,  המשתתפים  ואת 
מיוחדים  חיזוק  במכתבי  יצאו 
"מקדשי- סדר  להצלחת 
שביעי", כשבראשם מרן נשיא 
כהן,  שלום  חכם  ה'מועצת' 
ולהיות  להשתתף  ביקש  שאף 
את  והרים  דאורייתא  מתמכין 
ומכובד  נאה  בסך  תרומתו 
הזה  הסדר  חשיבות  מחמת 
כן  כמו  שבו.  הגדול  והצורך 
יוסף,  הגר"י  לציון  הראשון 
צדקה,  הגר"מ  בעדני,  הגר"ש 
הגרש"מ עמאר, הגר"ר אלבז, 
חכמים  ותלמידי  רבנים  ועוד 

חשובים.

מאת: עוזי ברק

ההיערכות  במסגרת 
ישראל  משטרת  של  המוקדמת 
בתחילת  נערכה  הפורים,  לחג 
רחבת  אכיפה  פעילות  השבוע 
היקף בשיתוף פקחים של משרד 
הסחר  אכיפת  בתחום  הכלכלה 

והשימוש בצעצועים מסוכנים.
בני  בעיר  התמקדה  האכיפה 

במסגרתה  ברק, 
אכיפה  בוצעה 
במספר  ממוקדת 
החשודים  עסק  בתי 
צעצועים  במכירת 
שהוברחו  מסוכנים 
תקן  ללא  ארצה 
לשימוש  ואסורים 

מטעמי בטיחות.
הפעילות  במהלך 
אותרו מאות פריטים 
צעצועים  המוגדרים 
לרבות  מסוכנים 
חזיזים  נפצים, 
מסוכנים  וזיקוקים 
שהוחרמו  לשימוש, 
להשמדה  והועברו 
ע"י  מבוקר  באופן 

חבלני המשטרה.
בנוסף, חשוד אחד 

והפצת  למכירה  בחשד  עוכב 
והועבר  מסוכנים  צעצועים 
להמשך טיפול משרד הכלכלה.

הקרב  הפורים  חג  לקראת 
ישראל  משטרת  תמשיך  ובא, 
האכיפה  פעילות  את  להגביר 
ומכירה  הפצה  למנוע  מנת  על 
מסוכנים  צעצועים  אותם  של 
שעלולים  נוער  בני  של  לידיהם 

להיפגע.

והסביבה:  ה'  שיכון  תושבי  הישיבות  לבני  משמחת  בשורה 
חופשה  שבת  מדי  המתקיים  "מקדשי-שביעי"  סדר 
בביהמ"ד "ודברת בם" ברחוב חתם סופר - התרחב עם סניף 

חדש בשכונת שיכון ה'

הנחושה  באכיפה  ממשיכה  ישראל  משטרת  בפתח:  פורים 
פירו-טכניים  ואמצעים  מסוכנים  צעצועים  מכירת  נגד 

האסורים לשימוש

בשורה ללומדים: 
סדר "מקדשי-שביעי" נוסף

בפשיטה משטרתית: הוחרמו 
נפצים, חזיזים וזיקוקים

בכירי העירייה והתברואה

השוטרים בפשיטה

צילום: דוברות המשטרה



עסקים בבית, נשארים קטנים.

ד ב ו ע ה  ז  . פ א ק ר ו ו

דוד שטרן
עיצוב גרפי

workup.co.il - 077-9973-485 - בר כוכבא 23 ב"ב

ללא התחייבות 
לתקופת מינימום

המקום פתוח
24/6

פרטיות 
מקסימלית

המתחם מותאם 
לגברים ונשים

משרדים פרטיים
וחדרי עבודה שקטים

מבצע 
ונהנים משהות חינם עד אחרי פסח! השקה

נכנסים למשרד חדש במתחם WorkUp היוקרתי

WorkUp - מתחמי עבודה משותפים
להתחדש במשרד שיגרום לעסק שלך לצמוח

במתחם 
B.B.C - ה
בני ברק

משפחת
לוי

אבי לוי
מתווך נדל"ן
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שבת קירוב: נערי רחובות 
שבתו בבני ברק

בגלל סכסוך עסקי 
– הצית מחסן ונלכד

משגיח הכשרות ז"ל

תלמידי חטיבת הביניים של בית הספר "נתיבות משה" ברחובות, שבתו 
בשבת התעלות בעיר בני ברק

חשוד בן 31 תושב בני ברק נעצר, לאחר שהצית מחסן בבניין מגורים על 
רקע סכסוך עסקי ונמלט • מעצרו הוארך בפעם השנייה בבית משפט 

השלום בת"א

הרב משה יוסף אנגל ז"ל, משגיח כשרות נודע של אב"ד בני-ברק הגרמי"ל 
לנדא ומחסידי סאטמר ותולדות אהרן, נפטר בגיל 72 לאחר מחלה קשה

עוזי ברק

בנים  ח'  ז'  כיתות  תלמידי  יצאו  שישי  ביום 
מביה"ס "נתיבות משה" יחד עם המנהל הרב 
אמיר קנתן והמחנכים אל העיר בני ברק, כדי 
ישראל  גדולי  של  בצילם  בשבת  להסתופף 
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  ובראשם 
ושמח  ביחידות  תלמיד  כל  וברך  קיבלם  אשר 
בלימודם  מצליחים  שהתלמידים  לשמוע 

והתרשם לטובה מהתנהגותם בדרך ארץ.
אצל  בברכה  התלמידים  התקבלו  מכן  לאחר 
ואצל  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
קיבלו  השבת  קבלת  את  מויז'ניץ.  האדמו"ר 
התלמידים בישיבת שיח יוסף, שם שמעו שיחה 

מפי ראש הישיבה הגאון רבי יחיאל טבאל.
אצל  נוסף  לסבב  התלמידים  יצאו  שבת  בליל 
שטיינמן  שרגא  רבי  הגאון  הגאונים  הרבנים 
באהבת  חיזוק  לשיחות  חודר  הרצל  והרב 
בטיש   התעלות  לאחר  הליל  בחצות  התורה. 
פנו  מנדבורנה  האדמו"ר  אצל  בחסידות   -
בהיכל  התורה  אש  את  לראות  התלמידים 
השעות  עד  שבת  לעונג  ומשם  פוניבז'  ישיבת 

הקטנות של הלילה.
שיחה  לקבל  התלמידים  זכו  בבוקר  בשבת 

מהגאון רבי מרדכי שמואל אידלשטיין בנושא 
פנו  יום השבת לאחר הסעודה  אמונה. בצהרי 
חבר  בעדני  הגר"ש  של  למעונו  התלמידים 
מועצת גדוה"ת אשר הקרין עליהם מברכותיו. 
מלווה  בסעודת  התלמידים  סיימו  המסע  את 
עם  יחד  לתלמידים  מצווה  בר  וחגיגת  מלכה 

הוריהם תוך שמחה, שירה וריקודים.
מנהל אגף הבנים הרב אמיר קנתן הודה למנכ"ל 
קרן נתיבות משה הרב צבי בוימל שסייע מאוד 
בחצרות  התלמידים  ולקבלת  השבת  בהצלחת 
אזולאי,  אברהם  הרב  למחנכים  וגם  הרבנים. 
והרב  יפרח  יוסי  הרב  שרעבי,  אלעזר  הרב 
חיים אביטבול ושסייעו רבות להצלחת השבת 

הנפלאה. 

עוזי ברק

בחודש ינואר הוזעקו שוטרים וכוחות הכיבוי 
גן.  ברמת  מגורים  בבניין  באש  שעלה  למחסן 

לא היו נפגעים אך נגרם נזק לרכוש במקום.
לאחר איסוף ראיות עלה חשד כי המחסן הוצת 
כך,  בעקבות  מהמקום.  שנמלט  חשוד  ע"י 
החלו חוקרי המשטרה במלאכת איסוף ראיות 
טכנולוגיים  אמצעים  שילוב  תוך  וממצאים 

שהביאו לאיתור זהותו של החשוד.
העיר  תושב   ,31 בן  הוא  שנתפס  החשוד 

במהלך  דן.  בתחנת  לחקירה  הובא  ברק,  בני 
על  המחסן  את  הצית  כי  חשד  עלה  החקירה 
משפט  לבית  הובא  הוא  עסקי.  סכסוך  רקע 
עד  בשנית  הוארך  ומעצרו  אביב  בתל  השלום 

יום חמישי )7.2(.
"מעשיו  נמסר:  דן  מרחב  משטרת  מדוברות 
של החשוד הביאו אזרחים תמימים לכדי סכנה 
ממשית לחייהם. משטרת ישראל הפעילה את 
על  ברשותה  הקיימים  והאמצעים  הכלים  כלל 
כעת  אותו.  ולעצור  החשוד  את  לאתר  מנת 
המשטרה תפעל למצות עימו את מלוא חומרת 

הדין".

יאיר קורן

ראשון  ביום  השבוע  האמת:  דיין  ברוך 
ענגעל  יוסף  הרה"ח משה  עולמו  לבית  נפטר 
העיר  רב  אצל  כשרות  כמשגיח  שכיהן  זצ"ל, 
הגרמי"ל לנדא, בגיל 72 לאחר סבל וייסורים 

ממחלה קשה.
משפחתו  בהונגריה,  נולד  ז"ל  ענגעל  הרב 
עלו  כך  ואחר  באורוגוואי  להתגורר  עברה 
סאטמר  חסידי  על  נמנה  כאן  הקודש,  לארץ 

ותולדות אהרן.
במשך 25 שנה עבד לפרנסתו כמשגיח כשרות 
לייב  יהודה  משה  רבי  הגאון  העיר  רב  אצל 
לנדא, ואף טס להיות משגיח במדינות בחו"ל.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים, חתנים 
וצאצאים הממשיכים את דרכו.

מביתו  בצהריים  ראשון  ביום  יצאה  הלווייתו 
ברחוב דונולו 7 בבני ברק, ועברה דרך ישיבת 
חכמי לובלין ברחוב וילקומירר 10, לעבר בית 

העלמין פוניבז' בבני ברק, שם נטמן.
ת.נ.צ.ב.ה.

אצל מרן שר התורה

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

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה 
נמל תל אביב

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

לברק | בורי | בס

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

קופון למביא מודעה זו

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

רק 79 שח!

חדש ובלעדי!

מזמין אתכם להנות 
ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 



החברה רשאית לשנות או לבטל את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת, בכפוף לתקנון המבצע, התמונות להמחשה בלבד, ט.ל.ח

סניף רמלה
א.ת. רמלה

היצירה 110

*הדמיות תלת מימד 
ממוחשבות בחינם!

*תנאי שת״פ מיוחדים 
לאדריכלים, קבלנים 

ומעצבי פנים.

סניף בני-ברק
הלח״י 17

סניף ראשל״צ
רח׳ בן צבי 29

רמת אליהו

סניף חיפה
שד׳ ההסתדרות 32

סניף רחובות
צומת ביל״ו

המלך חסן השני 6

קרית גת
מרכז לוגיסטי

amds.co.il*6960
חפשו אותנו - 

חבילת ריצוף מושלמת לכל הבית 

רק ב- 4,990 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ חדר הרחצה ב- 4999 ₪  בלבד!

חבילת PREMIUM מושלמת
לשיפוץ כל הבית ב- 14,900 ₪  בלבד!

ריצופים  |  חיפויים  | פרקטים | שיש ואבן |  ארונות אמבט  |  מקלחונים | ברזים  |  כלים סניטריים  | אביזרי אמבט | תעלות ניקוז

רשת שומרת שבת
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להתמודד עם בעיות הזמן: 
'איגוד הסמינרים' 
התכנס בבני ברק

ב'עטרת רחל' חגגו חצי יובל

עשרות מנהלי סמינרים מכל החוגים והעדות ומכל רחבי הארץ התכנסו 
השבוע לדיון מעמיק בבעיות השעה ביוזמת 'איגוד מנהלי הסמינרים' 

מאת: עוזי ברק

מייסדת סמינרי "בית יעקב" מרת שרה שנירר 
שני  ביום  ביקרה  לו  נחת,  רווה  הייתה  ע"ה 
השבוע באולמי "גני הזית" בבני ברק, נוכחת 
של  למעצמה  היה  כפיה  יציר  כיצד  לראות 
סבא,  ישראל  ברוח  אבות  במסורת  חינוך 
לבנות  חינוך מנהלי הסמינרים  עשרות אנשי 
מכל  הסמינרים  איגוד  חברי  יעקב"  "בית 
"איגוד  של  להזמנה  ובאו  נקראו  החוגים 
מנהלי הסמינרים" ב'ארץ ישראל' לכנס חיזוק 
חינוך בית יעקב ועניינים העומדים על הפרק 

והדרך להתמודדות עמם.
הכנס נערך ביוזמת "איגוד מנהלי הסמינרים" 
שכם  לטפיחת  נועד  לא  יעקב"  "בית  של 
ומחשבה מול  לסיעור מוחות  - אלא  עצמית 
טויחו,  לא  וההתמודדויות  הקשות  הבעיות 
להיפך, הן הוצבו על ראש סדר היום בשיחות 

ודיונים וזכו למלא תשומת הלב המשותפת. 
איגוד  חברי  הסמינרים  מנהלי  עשרות 
כאמור  הקיפו  הארץ  רחבי  מכל  הסמינרים 
את כל החוגים ליטאים לצד חסידים, ספרדים 
הדרך  על  שהעידה  עובדה  אשכנזים,  לצד 
החרדי  הציבור  של  והאחידה  המשותפת 
היה  מפליא  הזמן,  פגעי  מול  בהתגוננות 
לראות כיצד כל חוג יכול להעשיר את משנהו 
ובפתרונות,  ביוזמות  ביניהם,  במשותף 

ובהצבת רעיונות להצלחת החינוך.
הרב  האיגוד  ממנכ"ל  הנחייה  דברי  לאחר 
הכנס  את  וניווט  שאירגן  אוסטרליץ  יצחק 
כיבד בדברי פתיחה את הגאון רבי זאב וולף 
ויו"ר האיגוד. לאחר  וולף  מנהל סמינר הרב 
דברי הפתיחה ריתק את הציבור במשך שעה 
ראש  ברזובסקי,  משה  רבי  הגאון  ארוכה 
לענייני  הרבנים  ועדת  וחבר  סלונים  ישיבת 
בדבריו  התורה,  גדולי  מועצת  שע"י  חינוך 

לבנות  להנחיל  שיש  החינוך  דרך  על  עמד 
בסיום  ישראל.  גדולי  הכוונת  עפ"י  ישראל 
דבריו איחל למנהלים שחפץ ה' בידם יצליח 
וכל התלמידות יצאו חדורות לעשות את רצון 
התלמידות  את  להכשיר  חינוך  עיקר  וזה  ה', 

לעמוד בניסיונות הדור.
מאיר  רבי  הגאון  נשא  המרכזי  הנאום  את 
ועדת  וחבר  עילית  מודיעין  העיר  רב  קסלר, 
גדולי  מועצת  שע"י  חינוך  לענייני  הרבנים 
הדור  גדולי  דבר  את  הביא  בדבריו  התורה, 
דבריו  בסיום  יעקב.  בבית  החינוך  דרך  על 
לחנך  הכל  שעושים  למנהלים  הוקרה  הביע 
לצניעות  שמים,  ליראת  ישראל  בנות  את 
את  יפתח  שהקב"ה  ואיחל  טובות,  ולמידות 
אוצרו הטוב לכל אחד ואחד שיוכל להעמיד 
דורות של אימהות צנועות חדורות באמונה, 
הדור  יהיה  שזה  שמים.  וביראת  בצניעות 

שנוכל לקבל פני משיח צדקנו.
פאנל  התקיים  הגאונים  הרבנים  דברי  לאחר 
מנהלי סמינרים בעניינים העומדים על הפרק. 
בתום הכנס יצאו מנהלי הסמינרים בתחושת 
בכלים  והצטיידות  רעיונות  סיעור  חיזוק 
עבודתם  להמשך  חדשות  ובתובנות  חדשים 
הפורייה. מנהלי הסמינרים הביעו את תודתם 
והערכתם להנהלת איגוד הסמינרים ובמיוחד 
אשר  אוסטרליץ  יצחק  הרב  האיגוד  למנכ"ל 
הסמינרים  מנהלי  לימין  השנה  כל  עומד 

ובפרט בארגון הכנס המוצלח.

מאת: עוזי ברק

בימים אלו חגג סמינר 'עטרת רחל' בבני ברק 
מאות  השתתפו  במעמד  ליסודו.  שנים   25
בוגרות הסמינר שהגיעו מכל רחבי הארץ, וכן 

אימהות למאות תלמידות הסמינר.
כזכור, 'עטרת רחל' הוקם כמענה לבנות עדות 
המזרח, שחפצו ללמוד במקום המחנך לערכי 
לשנות  בלי  וטהרה,  צניעות  וקדושה,  תורה 
מענה  הבנות  מקבלות  בבד  בד  מהמסורה, 
והוא  גבוהה.  לימודית  רמה  בדמות  מקצועי 

מנוהל כיום ע"י הגב' צביה בוכריץ.
"מי  בשיר  מרגשת  במקהלה  נפתח  הערב 
הקהל  כל  את  יברך  הוא  אבותינו  שברך 
הקדוש הזה". את האירוע כבדו בבואם רבנים 
"כסא  ישיבת  ראש  ביניהם  ציבור,  ואישי 
רחמים" הגאון רבי מאיר מזוז, נשיא הסמינר. 
חבלי  אודות  על  דברים  נשא  הישיבה  ראש 
ההתחלה ועד השגשוג כיום באיכות ובכמות.
'כסא  מוסדות  ראש  מזוז,  צמח  רבי  הגאון 
מסירות  על  מרטיטים  דברים  נשא  רחמים' 
קרוי  שמה  שעל  'רחל'  הסבתא  של  נפשה 
הסמינר. בעת שבעלה הלך לכתת רגליו לעיר 
הגדולה, כדי להחיות נפש משפחתו, נשארה 
הסבתא רחל לבדה, יחד עם בנה יחידה, כדי 
למרות  מתאימה.  רוחנית  בחממה  שיגדל 
היו  הגדולה  העיר  מן  הרחק  שהמגורים 

כרוכים בויתור על נוחות ורווחה, היא עשתה 
הכל למען חינוך בנה. זוהי המורשת עליה אנו 

מחנכים את תלמידותינו-בנותינו.
חיזק  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
את הצוות החינוכי בסמינר. הוא ציין כי כפי 
מלפני  "ויצאו...  השבוע,  בפרשת  שכתוב 
משה" ההצלחה החינוכית של המוסד נמדדת 
צמודים  לא  כשכבר  גם  הצמיחה  בהמשך 
של  הבוגרות  את  לראות  היניקה.  למקור 
סמינר "עטרת רחל" לאחר שנים רבות שיצאו 
מהסמינר, כשהן עדיין אוחזות ב'עטרת', זהו 

אות לכך שהחינוך האיכותי חדר עמוק.
בהקמת  המסייעים  מן  צברי,  פנחס  הרב 
נשא  ברק",  "מי  סמנכ"ל  כיום  דאז,  הסמינר 
ברינה  בדמעה  "הזורעים  בסימן  דברים 
דשמיא  הסיעתא  את  תיאר  הוא  יקצורו". 
המופלאה שהסמינר זכה לה בהקמתו, נגד כל 
ועושה  הקב"ה  עם  שהולך  מי  כי  הסיכויים, 



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

סיגריה אחת לא תזיק
 x לא נכון!

הסיגריה מכילה ניקוטין – סם ממכר המשפיע
על המוח ויוצר בו תלות גופנית. בעקבות הסיגריה 

הראשונה יהיו עוד!

מתאונות דרכים מתים יותר
 x לא נכון!

ארגון הבריאות העולמי הכריז כי עישון הינו גורם 
המוות מספר 1 בעולם הניתן למניעה! ואם 

מדברים על תאונות... נהגים מעשנים מעורבים 
פי 3 בתאונות דרכים!

 
רק מחלה אחת עלולה להיגרם כתוצאה מעישון

 x לא נכון!
העישון גורם לנזקים בריאותיים רבים כגון: מחלות סרטן, 

 כלי דם, מחלות ריאות, פגיעה בראייה ועוד. 
העישון מקצר את תוחלת החיים בכ- 10 שנים בממוצע.

 
עישון ללא שאיפת העשן לריאות מזיק פחות

 x לא נכון!
בכל שאיפה האוויר נכנס גם לריאות. בנוסף, 
החומרים והרעלים הכימיים מעשן הסיגריות 

נספגים בפה, בשפתיים, בלשון ובחלל האף.

סיגריות?
לא מה 

ששאפתם

 מכבי שוברת 
מיתוסים על סיגריות
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החלטה: נאסר שילוט דיגיטלי בבני ברק

פעוט שתה שמן 
– מצבו בינוני

בעקבות פניות הרבנים והמחנכים: וועדת השילוט העירונית החליטה לאסור שילוט דיגיטלי בחנויות ובחוצות העיר • יו"ר הוועדה, חבר 
הנהלת העיר, הרב חיים מאיר לנגסאם: "לבני ברק יש אופי ייחודי, הרבנים והתושבים שמו אותנו כאן כדי לשמר אותו"

עוזי ברק

ועדת השילוט העירונית, בראשותו של חבר 
הרב  חסידית  הכלל  הסיעה  ונציג  העיר  הנהלת 

גורפת  החלטה  קיבלה  לנגסאם,  מאיר  חיים 
בחנויות  אלקטרוני  שילוט  הצגת  האוסרת 
ובחוצות העיר. זאת, לאחר שאל שולחן הוועדה 
הולם,  לא  אלקטרוני  שילוט  על  תלונות  הגיעו 

שונים  באזורים  עסקים  בעלי  ידי  על  שהוצב 
ברחבי העיר, מה שגרם לפגיעה קשה בתושבים 
הנמנים ברובם המכריע על ציבור החרדים לדבר 
ה', ומבקשים שבני ברק תהיה עיר נקיה מזוהמת 

ותועבת הפרסומים הבלתי הולמים.
בדיוני הוועדה השתתפו גם הגב' רובינשטיין 
מנהלת מחלקת השילוט, מר שוע דאהן התובע 

העירוני והרב מאיר סלמון.

מאת: עוזי ברק

פעוט כבן שנה וחצי טופל ע"י איחוד הצלה סניף 
ראוי  )שאינו  למאור  שמן  שתיית  לאחר  ברק  בני 

למאכל( בביתו בבני ברק.
אריאל אנגלרד חובש באיחוד הצלה סיפר: "יחד 
תיאום  תוך  הצלה  איחוד  של  אמבולנס  צוות  עם 

של  החירום  קו  עם  טלפוני 
המרכז הארצי למידע בהרעלות 
לילד  ראשוני  סיוע  הענקנו 
בניידת  פונה  הוא  מכן  ולאחר 
קבלת  להמשך  נמרץ  טיפול 
החולים  בבית  רפואי  טיפול 

כשמצבו מוגדר בינוני".
של  והסברה  דוברות  באגף 
להורים  קוראים  הצלה  איחוד 
החומרים  את  למקם  ומבוגרים 
האסורים בשתייה הרחק מהישג 
בכדי  ופעוטות  ילדים  של  יד 

למנוע אסונות מיותרים.

חבר המועצה לנגסאם

הוועדה קיבלה חוות דעת הלכתיות ומשפטיות, 
פנתה  ואף  חינוך,  ובאישי  העיר  ברבני  נועצה 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  לראש  בנושא 
שהביע תמיכה נלהבת במהלך של הסרת השילוט 

האלקטרוני מרחבי העיר.
פני  על  שהתפרסו  ממושכים,  דיונים  בתום 
מאז  לקיים  הוועדה  שהספיקה  הדיונים  שלושת 
המקומיות  לרשויות  הבחירות  לאחר  כינונה 
החליטה  החדשה,  העיר  מועצת  של  והקמתה 
הוועדה בראשותו של הרב לנגסאם לאסור באופן 
ובחוצות  בחנויות  אלקטרוני  שילוט  הצבת  גורף 
התכנים  אודות  לבדיקה  להיכנס  מבלי  העיר, 
המוצגים על גבי המסכים האלקטרוניים. עם זאת, 
שילוט  הצבת  ולהתיר  להחריג  החליטה  הוועדה 
אלקטרוני שגודלו יהיה סביר, ושיכיל אך ורק מלל 
המציג את שעות הפעילות והשירותים או המוצרים 
כי  נמסר,  עוד  העסק.  בבית  או  בחנות  הנמכרים 
מסודרת,  בצורה  התקנות  ינוסחו  הקרובים  בימים 

ויופצו לבעלי העסקים בעיר.
יו"ר הוועדה הרב חיים מאיר לנגסאם מבהיר, כי 
מדובר בהחלטה נוספת המצטרפת לשורת החלטות 
השילוט,  בוועדת  הקודמת  בכהונתו  שהעביר 
עיר המתאימה  ברק  בני  להותיר את  הוא  כשהיעד 
אופי  יש  ברק  "לבני  ה':  לדבר  החרד  לציבור 
ייחודי", אומר הרב לנגסאם, "היא אינה דומה לכל 
היסטוריה  לה  יש  ובעולם.  בארץ  האחרות  הערים 
ובעזרת ה' יש לה גם עתיד מזהיר כעיר של תורה 
וחסידות. למרבה הצער ישנם בעלי עסקים שאינם 
מבינים את הנושא הבסיסי הזה, ומבקשים להביא 
לכאן שיטות פרסומיות שגם במקומות אחרים הן 
לא ראויות, על אחת כמה וכמה בעיר כמו בני ברק".

הרב לנגסאם מדגיש: "נבחרנו ונשלחנו למועצת 
כדי  העיר,  תושבי  ידי  ועל  הרבנים  ידי  על  העיר 
לשמר את האופי הייחודי הזה, ואנחנו עושים ככל 
הטוב  הצד  על  שליחותינו  את  למלא  כדי  יכולתנו 

ביותר".

ראוי  שאינו  שמן  שתה  וחצי  שנה  בן 
למאכל אדם, מצבו מוגדר בינוני • באגף 
דוברות והסברה של איחוד הצלה קוראים 
להורים ומבוגרים למנוע אסונות מיותרים

הבקבוק ששתה הפעוט

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

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

רק בשקל! רק בשקל!

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

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

מקרר שארפ
4 דלתות

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג ללא טאצ

מדיח 
כלים 
נירוסטה

מקרר
 בלומברג
הפוך
 כולל התקן
משמרת השבת

 מכונת כביסה
אלקטרולוקס
7 ק"ג

תנור בנוי

df מקרר 
450 ליטר
מאושר
משמרת השבת

תנור
דו תאי

 מיקסר קנווד
 ענק
1200 וואט

תשלומים
36

₪3390

₪1790

₪3990

₪1390

₪3790

₪1490 ₪1890

₪990

₪1690

₪1890

₪1590

החל מ-

רק-

החל מ-

החל מ-

רק -

רק - רק -

החל מ-

רק -

החל מ-

רק -

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

94

50

₪

₪

החל מ-

רק-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים

ל-36 חודשים

110

38

₪

₪

ל-36 חודשים
105₪

רק-

ל-36 חודשים
41₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

רק-

ל-36 חודשים
27₪

ל-36 חודשים
47₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

ל-36 חודשים
44₪

רק-

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

מקפיא ענק
7 מגירות מכני 

 מבחר
תנורי דלונגי
 התנור הדו תאי
הטוב ביותר!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

הפרדה בין תוכניות לטמפרטורה

מגוון תוכניות קצרות
החל מ-15 דקות

במחירים 
הכי זולים!

החל מ-

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייהשואב אבק, רטוב-יבש ,סול

במקום 890 ₪במקום 690 ₪

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

רק בשקל!
נוטרי נינג'ה, שייקר חכם

במקום 690 ₪

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

 באישור 
בד"ץ העדה 

החרדית

השני
בשקל!

השני
בשקל!

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪
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המותגים המשתתפים:

פאת מעצבים מבית
איטה פישר

יכולה להיות שלך!

התקשרי לטלמסר:
03-3739090
עני על שאלות ידע

ותוכלי לזכות בפאה*

קני 3 מוצרי טיפוח שיער
מהמותגים: דאב, טרזמה, 

פינוק או קליר

שמרי את החשבונית

>

>
>

* מתקשרים 03-3739090 עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע ויכולים לזכות | המבצע בתוקף בין התאריכים 
י"ט באדר א' תשע״ט 24.02.19 עד י"ד באדר ב' תשע״ט 21.03.19 |  יש לשמור את חשבונית הקנייה לצורך 
השתתפות וכהוכחת קנייה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי עורכת הפעילות יוניליוור ישראל טיפוח אישי 

וביתי בע"מ רח' גלבוע 3 קריית שדה התעופה | התמונות להמחשה |  ** זוכה אחת כל שבוע, סה"כ 4 זוכות

בכל שבוע!
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משנכנס אדר מרבים במבצעים!!!
מגבות פנים

100% �ותנה
שישיית �וסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

�וסות קרטון
8 יחי� במארז 

4 �ח�� 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&

 רק 10&

10 חב� רק 10&

 רק 39.90&
במק�� 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

1 &מארז 50 נרות

מחלקת התאורה 
נפתחה לציבור

 במחירים חסרי תקדים
המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!
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מחלקת התאורה והביגוד בסניף אחיעזר בלבד!
תאורת אמבטיה לד

 מבית נסקו
ספוטים לד 

שקוע גבס

שלשיה לחדרי ילדים 

תאורת גינה וחצר

שקועי קיר

רק 29&

רק 49&

החל מ - 29&החל מ - 5&

החל מ - 29&
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מגבות פנים
100% �ותנה

שישיית �וסות  ספה קטנה

מפיונים צבעוניים
10 חבילות

מראה מעוצבת

�וסות קרטון
8 יחי� במארז 

4 �ח�� 50&  רק 9.90 3& רק 9.90&
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 רק 39.90&
במק�� 79.90&

ספה קטנהספה קטנה

 רק  רק  רק  רק 339.909.90&

מראה מעוצבתמראה מעוצבת

1 &מארז 50 נרות

מחלקת התאורה 
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כ"ט אדר א' תשע"ט 26266/3/19 בני ברק

לראשונה: 
כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן

אחרי לחצים, התלבטויות, מאבקים והפגנות, החליט היועמ"ש מנדלבליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה ⋅ בתיקים 1,000 ו-2,000 תסתפק 
התביעה בסעיף של הפרת אמונים, אך בתיק 4,000 העוסק ביחסי נתניהו ואלוביץ', נאשם ראש הממשלה בקבלת שוחד ⋅ בימין מיהרו לגבות את נתניהו, 
שהכריז בנאום לאומה: "כל אזרח מבין שהעיתוי שערורייתי כדי להפיל את ממשלת הימין ולהעלות את השמאל" ואף הזיל דמעה בשידור כשהזכיר את 

בני משפחתו ⋅ גנץ לנתניהו: "המדינה הזאת יקרה לנו ואני משוכנע שהיא יקרה גם לך. בכוחך להפסיק את מחול השדים"

אלי רובין

תיקים  מספר  נחקרו  בהן  שנים  מספר  אחרי 
ראש  מעורב  היה  בהן  בפרשיות  משפטיים 
חמישי  ביום  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
בתולדות  הראשונה  בפעם  קרה.  זה  האחרון 
המדינה הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי 
 - מכהן  ממשלה  ראש  לדין  להעמיד  החליט 
בשלושה תיקים בהם היה מעורב, בגין שוחד, 

מרמה והפרת אמונים.
את  דחה  שבג"צ  לאחר  הגיע  זה  פרסום 
עתירת מפלגת הליכוד, שביקשה למנוע ברגע 
"תוצאה  זו  כי  בטענה,  הפרסום  את  האחרון 
בריוני של השמאל בשלוש השנים  של לחץ 
האחרונות שמטרתו להפיל את ממשלת הימין 
הקלפי.  באמצעות  שלא  בבחירות  ולנצח 
בבחירות  ולנצח  הימין  ממשלת  את  להפיל 

שלא באמצעות הקלפי".
נתניהו  שקיבל  במתנות  העוסק   ,1000 בתיק 
מאנשי עסקים בתמורה לעזרה בדברים שונים 
מצד נתניהו, יעמוד ראש הממשלה לדין בגין 
 ,2000 בתיק  גם  כמו  אמונים,  והפרת  מרמה 

העוסק בשיחות שקיים נתניהו עם מו"ל עיתון 
לסיקור  בנוגע  מוזס,  נוני  אחרונות',  'ידיעות 
העיתון  להחלשת  בתמורה  בעיתונו  אוהד 
 ,4000 בתיק  ואילו  היום',  'ישראל  המתחרה 
העוסק בעסקה שנרקמה בין נתניהו לבין בעלי 
במסגרתו  אלוביץ',  שאול  'וואלה',  ואתר  בזק 
באתר  לטובתו  שהוטה  לסיקור  נתניהו  זכה 
רגולטוריות  הטבות  לקידום  בתמורה  'וואלה', 
בשוחד,  הממשלה  ראש  יואשם  בזק,  לחברת 

מרמה והפרת אמונים. 
ל-50  מעל  על  המתפרס  החשדות,  כתב 
הועבר  שני,  בגוף  לנתניהו  ומתייחס  עמודים 
המעורבים  החשודים  כלל  של  לפרקליטיהם 
עצמם  החקירה  חומרי  אך  אלו,  בתיקים 
ה-21,  לכנסת  הבחירות  לאחר  יממה  יפורסמו 
קודם  אך  מחודש,  יותר  קצת  בעוד  שהתקיימו 

הרכבת הממשלה. 
ביום  שפורסמה  המשפטים  משרד  בהודעת 
לממשלה  המשפטי  "היועץ  כי  נאמר,  חמישי 
בנימין  מר  הממשלה,  לראש  היום  הודיע 
שוקל  הוא  כי  בא-כוחו,  באמצעות  נתניהו, 
לעבירות  חשדות  בגין  פלילי  לדין  להעמידו 
שוחד ומרמה והפרת אמונים, שבוצעו על ידו, 
לכאורה, במהלך כהונתו כראש הממשלה וכשר 
 ,1000 בשם  נודעו  אשר  בפרשות  התקשורת, 

2000 ו-4000".
החשדות  הם  מה  פרטו  המשפטים  במשרד 
בתיקים השונים וכתבו, כי "פרשה 1000 עוסקת 
העסקים  אנשי  לבין  נתניהו  מר  שבין  בקשרים 
על  כללו,  אשר  פאקר,  וג'יימס  מילצ'ן  ארנון 
פי החשד, קבלת טובות הנאה שונות, שעיקרן 
אספקת טובין באופן רציף, בהיקף ניכר ובשווי 
מצד  שונות  פעולות  נקיטת  תוך  גבוה,  כספי 
עמו  מילצ'ן,  לטובת  תפקידו,  במילוי  נתניהו, 
היה בקשרי חברות", כאשר לפי כתב החשדות 
מדובר בטובות הנאה שקיבל נתניהו מהשניים 
זאת,  עם  שקלים.   707,000 של  כולל  בסכום 

הוחלט לסגור את התיק נגד ארנון מילצ'ן.
מר  שקיימו  במפגשים  עוסקת   2000 "פרשה 
בקבוצת  ובעל השליטה  העסקים  ואיש  נתניהו 
'ידיעות אחרונות' ארנון מוזס, במסגרתם נדונו 
שינוי הסיקור לטובת נתניהו, וקידום הצעת חוק 
היום'  'ישראל  עיתון  פגיעת  את  תצמצם  אשר 

במוזס".
4000 עניינה עסקת 'תן וקח' שנרקמה  "פרשה 
על פי החשד בין מר נתניהו לבין איש העסקים 
את  חריג  באופן  היטה  אשר  אלוביץ',  שאול 
לטובת  שבשליטתו  'וואלה'  באתר  הסיקור 
עסקיו  ועם  עמו  היטיב  בתמורה  וזה  נתניהו, 
כתב  לפי  כאשר  השלטוני",  כוחו  ניצול  תוך 
הניבו לאלוביץ' לפחות  החשדות פעולות אלו 

1.8 מיליארד שקלים.
"אין  כי  לציין,  הוסיפו  המשפטים  במשרד 
מדובר בהחלטה סופית על הגשת כתבי אישום. 
טרם קבלת החלטה סופית בעניין ייערך כנהוג 
וכמקובל, ככל שמר נתניהו יחפוץ בכך, שימוע 
יבדוק  אשר  לממשלה,  המשפטי  היועץ  בפני 
הטענות  כל  את  חפצה  ובנפש  פתוח  בלב 
מסגרת  הממשלה.  ראש  של  כוחו  באי  שיציגו 
בתיאום  בהקדם  תיקבע  השימוע  לקיום  הזמן 

עם באי-כוחו של מר נתניהו. רק לאחר השלמת 
המועלות  הטענות  ושקילת  השימוע  הליך 
ביחס  הסופית  ההחלטה  תתקבל  במסגרתו, 

לתיקים השונים".
מספר  פני  על  מתפרס  אלו  בתיקים  העיסוק 
2016 הורה היועץ  שנים, כאשר כבר בדצמבר 
המשפטי לממשלה על פתיחה בחקירה פלילית 
 1000 בפרשות  הממשלה  ראש  של  בעניינו 
ו-2000, זאת כ"המשך לבדיקה מקדימה סמויה 
לגלויה  הפכה  ואשר  חודשים  מספר  שנמשכה 
בחודש יולי 2016", כך על פי משרד המשפטים, 
על  לראשונה  נחקר  הממשלה  ראש  כאשר 
החשדות בפרשות 1000 ו-2000 בינואר 2017.

של  גלויה  חקירה  נפתחה   2017 יוני  בחודש 
חקירה  לאחר  בזק',  ב'תיק  ערך  ניירות  רשות 
סמויה שקדמה לכך. במשרד המפשטים כתבו, 
הפכו  זה  בתיק  שנחקרו  מהחשדות  "חלק  כי 
היועץ   ,2017 בדצמבר   .'4000 ל'תיק  בהמשך 
השלמות  ביצוע  אישר  לממשלה  המשפטי 
כדי לבדוק  נדרשו  בזק', אשר  ב'פרשת  חקירה 
בתיק  שעלו  החשדות  בין  אפשרי  לקשר  חשד 
באוגוסט  לבין,  כשבין  הממשלה",  ראש  לבין 
2017 נחתם הסכם עד המדינה עם היה מי שהיה 
ראש הסגל בעבר במשרד ראש הממשלה, ארי 

הרו, בתיקים 1000 ו-2000.
בינואר 2018, לאחר שגובשו חשדות למעשים 
פליליים מצד ראש הממשלה בתיק 4000, הוא 
היחידה  צוות משולב של  לטיפולו של  הועבר 
לניירות  והרשות  במשטרה  כלכלית  לאכיפה 
ערך וחודש לאחר מכן נפתחה החקירה הגלויה 
בני  כחשודים  נחקרו  כשבמסגרתה  בפרשה, 
משפחת של נתניהו ואלוביץ'. במסגרת החלטת 
ראש  של  ורעייתו  בנו  נגד  התיקים  היועה"מ, 
אלוביץ'  הזוג  לגבי  ואילו  יסגרו  הממשלה 
ושיבוש  על שוחד  אישום  כתב  להגיש  הוחלט 

מהלכי משפט.
נחתמו  שנה,  אותה  ומרץ  פברואר  בחודשים 
מהחשודים  שניים  עם  המדינה  עד  הסכמי 
משרד  מנכ"ל   - פילבר  שלמה  עם  זו,  בפרשה 
התקשורת בתקופה עליה מתנהל החקירה, ועם 
ניר חפץ, אשר שימש בתקופה זו בתפקיד דובר 
האחרון  נתניהו.  ויועץ התקשורת של משפחת 
סיפק ראיות לא רק לתיק 4000 אלא גם לתיקים 
וכן לפרשת המעונות, בה הוגש  ו-2000   1000

כתב אישום נגד רעיית ראש הממשלה. 
ו-2000   1000 בתיקים  המשטרה  חקירת 
 2018 בראשית  כשנה  לפני  הסתיימה 
הועברו  בעניינם  המשטרה  והמלצות 
השלמות  נדרשו  עדיין  אך  לפרקליטות, 
חדשות  ראיות  בעקבות  היתר  בין  חקירה, 
שעלו בעדותו של חפץ, כאשר אלו הסתיימו 
לקראת סוף השנה הלועזית הקודמת בחודש 
תיק  חקירת  גם  מכן,  לאחר  חודש  נובמבר. 
בעניין  המשטרה  והמלצת  הושלמה   4000

תיק זה הועברה לפרקליטות.

בימין מיישרים קו
היועץ  של  ההמלצות  פרסום  טרם  עוד 
סרטון  פרסמו  'הליכוד'  במפלגת  המשפטי, 
נתניהו  "תיקי  כי  האומרת,  הכותרת  תחת 
'הקלפים'  מוצגים  ובו  קלפים'"  'מגדל  הם 
"לחץ  זה:  מגדל  שבנו  השונות  והטענות 
עדי  חיובי;  סיקור  השמאל;  ותקשורת 
 43 וסיגרים;  חמגשיות  ניוז;  פייק  מדינה; 
כי  נטען  כשבסופו  נחקרו",  שלא  ח"כים 
ברגע שיערך השימוע מגדל זה יקרוס, כשיוצגו 
"נתניהו  אלו:  טענות  המפריכות  עובדות 
קריטיים  עדים   60 היום;  ישראל  לחוק  התנגד 
לא נחקרו; לא אפשרו לנתניהו עימות עם עדי 
מדינה; סיקור עוין בוואלה; נתניהו לא התערב 

במיזוג בזק-יס".
ראש  כנגד  אישום  כתב  להגיש  ההחלטה 
של  גל  טבעי,  באופן  אחריה,  גררה  הממשלה, 
תגובות, כאשר הקולות התחלקו בהתאם למפה 
הפוליטית, בשמאל ביקרו את נתניהו וקראו לו 
את  לו  ולתת  לחכות  ביקשו  אחרים  להתפטר, 
הזכות להביע את עמדתו, כשעדיין 'עומדת לו 
הימין  מפלגות  הצהרת  וכמובן  החפות',  חזקת 
השונות שהזכירו לכולם כי גם בעת הזאת הם 
מתחייבים להמליץ לאחר הבחירות על נתניהו 

שירכיב את הממשלה הבאה. 
מנדלבליט  להודעת  הגיבו  הליכוד  במפלגת 
היועץ  מהודעת  מופתע  לא  "איש  כי  ואמרו, 
לחצים  שנים של מכבש  אחרי שלוש  שהגיעה 
אדיר שהופעל עליו על ידי התקשורת, השמאל 
ראש  נגד  שיגיש  כדי  המשפטית  והפקידות 
הממשלה כתב אישום בכל מחיר – גם כשאין 

כלום. העיקר שזה יהיה לפני הבחירות".  
כחודש  היועץ  הודעת  של  צדדי  חד  "פרסום 
לראש  שניתנת  מבלי  הבחירות,  לפני  בלבד 
האשמות  את  להפריך  הזדמנות  הממשלה 
וחסרת  בוטה  התערבות  היא  הללו,  השווא 
"מטרתה  בליכוד.  הוסיפו  בבחירות",  תקדים 
נתניהו  בראשות  הימין  ממשלת  הפלת  אחת: 
לפיד-גנץ.  בראשות  שמאל  ממשלת  והעלאת 

אסור לתת לזה לקרות", לשון הודעת הליכוד.
אמר  נפתלי  החינוך  שר  החדש',  'הימין  יו"ר 
אחרי  נמליץ  "אנחנו  לתקשורת:  בראיונות 
את  שיקים  נתניהו  על  לנשיא  הבחירות 
הממשלה. אני רואה בדאגה רבה את גידול גוש 
השמאל. אני קורא לבוחרים לא לעזוב את גוש 
ימין או פלסטין.  הימין. בסוף הבחירות זה או 
בגלל כתב  אוטובוסים  פה  שיתפוצצו  אסור 

החשדות".

נתניהו תוקף: "תיקי פייק"
להחלטת  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במעונו  שהעביר  ובנאום  המשפטי  היועץ 

כדרכו, בתגובתו עירב 
גנץ  פרגון וביקורת 
גם יחד ואמר: "אני 
מכיר את נתניהו היטב. 
עבדנו שכם אל שכם, 
ראיתי אותו ברגעים 
גדולים וקשים, ואני 
יודע עד כמה הוא 
אוהב את מדינת 
ישראל. אבל נתניהו 
שאני הכרתי לא היה 
גורר את המדינה ואת 
העם למצב שבו יש 
ראש ממשלה בחצי 
משרה".
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לראשונה: 
כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן

יום  במוסקבה  פגישתו  על  סיפר  בירושלים 
קודם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שקיבל 
את דבריו בנוגע לאיראן  וההתבססות בסוריה 
והודה לו, כשאף הוסיף והודה לנשיא ארה"ב  

דונלד טראמפ שחיזק את דבריו.
"השמאל  כי  ואמר,  הוסיף  הממשלה  ראש 
יודע שעם הישגים אלה אי אפשר לנצח אותנו 
מבצעים  הם  שנים  שלוש  במשך  לכן  בקלפי, 
מסע ציד חסר תקדים שנועד להפיל את ממשלת 
השמאל  ממשלת  ולהקים  בראשותי  הימין 
בראשות ממשלת לפיד-גנץ", כשלדבריו "הם 
הפעילו מכבש על היועץ המשפטי, כדי שהוא 
בכפוף  אישום  כתב  להגיש  שוקל  שהוא  יגיד 
העיקר   - כלום  שאין  כשברור  גם  לשימוע 
שמגדל  כשיודעים  גם  הבחירות  על  להשפיע 
הקלפים יקרוס. הדבר הזה חסר תקדים ופוגע 

בדמוקרטיה הישראלית".
לפני  בשימוע  שפותחים  ראשונה  "פעם 
הבחירות, כל אזרח מבין שהעיתוי שערורייתי 
את  ולהעלות  הימין  ממשלת  את  להפיל  כדי 
את  להציף  שלהם,  המטרה  זאת  השמאל. 
כלפיי  ומרושעות  מגוחכות  בעלילות  הציבור 
זה  את  להפריך  ההזדמנות  לי  שתהיה  מבלי 
אסור  כולם.  את  אפריך  ואני  הבחירות  לפני 
בקלפי.  הבחירות  על  ישפיע  הזה  שהלחץ 
ישפיע,  לא  זה  המוחלט  הרוב  שעל  יודע  אני 
אבל אם זה ישפיע על מעט זה עלול להספיק 
מתי  זוכר  לא  אני  לשלטון.  לעלות  לשמאל 
השמאל היה כל כך מאושר. לא רק שתופרים 

תיקים, תופרים גם חליפות". 
"אבל יש דברים נוספים שאני חייב להגיד שלא 
אמרתי", הוסיף נתניהו והוזיל דמעה כשאמר 
נגדי  הזה  הציד  "במסע  הבאים:  הדברים  את 
לא בחלו בשום אמצעי. שפכו ועדיין שופכים 
את דמה של רעייתי. רודפים את בני, העבירו 
שבעה  של  שנים  שלוש  שלי  המשפחה  את 
מדורי גיהינום. מסע הציד הזה התחיל בניסיון 
זה  שוחד.  מקרי  שישה  ולרעייתי  לי  להדביק 
לפני  עוד  עכשיו,  כבר  שקורס.  קלפים  מגדל 
עכשיו  כבר  מסמכים,  הצגת  לפני  שדיברתי, 
5 מתוך 6 קרסו וגם שאר הטענות יקרסו, ולא 
יהיה כלום. הם יקרסו כאשר אני אתמודד עם 

עדי המדינה".
כי  ואמר,  בדבריו  הוסיף  הממשלה  ראש 
תקדים  שאין  אומר  דרשוביץ  "פרופסור 
והבינלאומית שסיקור  בהיסטוריה הישראלית 
או  כסף  על  מדברים  לא  הם  שוחד.  זה  חיובי 
על מעטפות, הם מדברים על 2.5 כתבות מתוך 
תבדקו,  נגדי.  שליליות  כתובת  של  אוקיינוס 
בהיסטוריה  הראשון  האדם  מי  לבד.  תסתכלו 
חיובי?  סיקור  על  בשוחד  אותו  שמאשימים 
מושמץ  הכי  אדם  הבן  נתניהו,  בנימין  אותי, 
בודקים  שלא  מעניין  הישראלית.  בתקשורת 
פוליטיקאים אחרים שפעלו לסגור את 'ישראל 
היום', מה שהיה מכניס מיליונים לנוני מוזס".

נעשה  "בואו  ואמר:  לתקוף  המשיך  נתניהו 
שוחד,  זה  חיובי  סיקור  אם  מחשבתי:  תרגיל 
עשרות  שנפגש  לפיד  יאיר  את  חקרו  לא  איך 
פעמים עם נוני ושהסיעה שלו פעלה לסגור את 
להבין  לכם, שתנסו  אומר  אני  היום'.  'ישראל 
אותי  הזה,  החוק  את  למנוע  שניסיתי  שאותי, 

שופטים ואותם לא".
ביבי אף התייחס ל'תיק המתנות' ואמר: "מה 
עם פייק 1000? הוציאו מאות מיליונים מכספי 
משלם המיסים ומה מצאו? סיגרים, חמגשיות, 
ולוקחים  הסכומים  את  מנפחים  קשקוש. 
רכש  שמילצ׳ן  והסיגרים  השמפניות  כל  את 
אולמרט,  רה״מ  עלי.  הכול  ומעמיסים  עבורו 
שקיבל עטים יקרי ערך בשווי של מעל מיליון 
שקלים, שם היועמ״ש קבע שאין טעם לחקור. 
לא  ביבי  לא  העיקרון:  את  מבינים  כבר  אתם 
חוקרים. יש פה לחץ אדיר של התקשורת וגם 
של השמאל וגם פקידים משפטיים, להביא את 

האשמות האלה לפני הבחירות".
שעל  הפרקליטים,  לשני  התייחס  אף  נתניהו 
זו ואמר:  פי הדיווחים דחפו לגיבוש החלטה 
להסביר  אפשר  איך  מחשבתי:  תרגיל  "עוד 
שליאת בן ארי, שדחפה לפרסם את ההחלטה, 
לבני  ציפי  נגד  החקירות  את  ב-2013  עצרה 
אכיפה  שביצע  ניצן,  ושי  הבחירות,  בגלל 
בררנית נגד אנשי ימין. יש חוק אחד לעם וחוק 

אחד לרה״מ".

גנץ: "ערב כואב לכל פטריוט"
עצמו  שרואה  ומי  לבן'  'כחול  מפלגת  יו"ר 
הגיב  גנץ,  בני  הממשלה,  לראשות  כמועמד 
ואמר:  נתניהו  ולנאום  היועה"מ  להחלטת 
על הגשת  היועץ המשפטי מחליט  בו  "הערב 
ראש  כנגד  לשימוע  בכפוף  אישום  כתב 
פטריוט  לכל  כואב  ערב  הוא  מכהן,  ממשלה 
ישראלי. כל מי שהמדינה יקרה לו ומוסדותיה 
חשובים לו, עצוב בערב הזה וגם בי אין שמחה 

כיריב פוליטי".
וביקורת  פרגון  גנץ   עירב  בתגובתו  כדרכו, 
היטב.  נתניהו  את  מכיר  ''אני  ואמר:  יחד  גם 
ברגעים  אותו  ראיתי  שכם,  אל  שכם  עבדנו 
גדולים וקשים, ואני יודע עד כמה הוא אוהב 
את מדינת ישראל. אבל נתניהו שאני הכרתי לא 
היה גורר את המדינה ואת העם למצב שבו יש 

ראש ממשלה בחצי משרה''.
'כחול לבן' ואמר,  יו"ר  בהמשך דבריו הוסיף 
משוכנע  ואני  לנו  יקרה  הזאת  "המדינה  כי 
שהיא יקרה גם לך. בכוחך להפסיק את מחול 
עם  הערב  ישראל,  ואזרחיות  אזרחי  השדים. 
פרסום ההמלצות והנסיבות, ישיבה עם בנימין 
קורא  אני  הפרק.  על  עומדת  איננה  נתניהו 
מתפקידך.  ופרוש  אחריות  גלה  נתניהו:  לך 
לזירה  לחזור  תוכל  חפותך  תוכח  וכאשר  אם 

הציבורית בראש מורם''.
והגיבו  חייבים  נשארו  לא  הליכוד  במפלגת 
''זכות  ואמרו:  לנתניהו  גנץ  של  לקריאתו 
ואנו  גנץ,  לבני  גם  אדם,  לכל  עומדת  החפות 
מקווים שהוא ינקה את שמו בהקדם האפשרי 

מההאשמות החמורות נגדו".

במשרד המשפטים 
פרטו מה הם החשדות 

בתיקים השונים 
וכתבו, כי "פרשה 1000 

עוסקת בקשרים שבין 
מר נתניהו לבין אנשי 

העסקים ארנון מילצ'ן 
וג'יימס פאקר, אשר 

כללו על פי החשד 
קבלת טובות הנאה 

שונות, שעיקרן אספקת 
טובין באופן רציף, 
בהיקף ניכר ובשווי 

כספי גבוה, תוך נקיטת 
פעולות שונות מצד 

נתניהו, במילוי תפקידו, 
לטובת מילצ'ן, עמו היה 
בקשרי חברות", כאשר 

לפי כתב החשדות 
מדובר בטובות הנאה 

שקיבל נתניהו מהשניים 
בסכום כולל של 

707,000 שקלים. עם 
זאת, הוחלט לסגור את 
התיק נגד ארנון מילצ'ן.

וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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החלטתו של השופט המנוח מישה חשין להוריד 
בבחירות  שרון  של  נאומו  באמצע  השלטר  את 
הליכוד  את  והזניקה  פיפיות  לחרב  הפכה   -  2003
ל-38 מנדטים. נתניהו שהחל את המרוץ כשהמספר 
יכול  היה  לא   – בראשו  מתרוצץ  מנדטים   40
מלצר  השופט  שסיפק  מזו  טובה  לתעמולה  לייחל 
נאומו.  של  החי  השידור  על  לאסור  בהחלטתו 
ארבעים  אך  יעוף,  כחלום  נראה  ארבעים  המספר 
ראוי,  פייט  לתת  כדי  והותר  די  הם  בקופה  יום 
נתניהו  לעכשיו,  שנכון  למרות 
השיח  את  לשנות  מצליח  לא 

שמתמקד בכתב החשדות. 
בתום שירת התקווה – שרק 
קולם  הד  נשמע  במסגרתה 
ניתן  הליכוד,  נבחרי  שאר  של 
הרוויח  נתניהו  שגם  לומר 
מצעד  של  החי  שהשידור  מכך 
נמנע  האגו מול בכירי הליכוד, 
ממצב  לצאת  כדי  מהצופים. 
בעקבות  נקלע  אליו  הביש 
ייאלץ   - החשדות  כתב  פרסום 
שנאותיו  על  להתגבר  נתניהו 
הישנות. במקום לצפות בשידור 
חי של ארבעים דקות שהן נטו 
נתניהו, נחשפו הצופים בתקציר 
המאוחר, דווקא לסצנת לחיצת 
היד עם סער – ששדרה לתומכי 
ולפיד  גנץ  רק  לא  כי  הליכוד 
יודעים לשים את המדינה לפני 
או  עין,  למראית  ולו  האגו, 
להרף  וסער:  ביבי  של  במקרה 

עין.
בצקלונו  זמן  די  שנותר  מי 
ושבעה  חמישים  קריאת  אחרי 
דפי כתבי היועמ"ש – והתיישב 
את  ראה  המלא,  בנאום  לצפות 
כתב  סיפורי  של  ביבי  אותו 
קטנוניות  אותה  החשדות. 
על  והפעם   - כרונית  וקמצנות 
זמן מסך שהוא מנכס רק לעצמו. 
אפילו תמונות הנבחרים נשלחו 
לצאת  כדי  האחרון  ברגע  רק 
ידי חובה, והוקרנו מאחורי גבו של ראש-הממשלה 

כמעט בגניבה.
יכול להסתמך  ביבי  נאמנים מפלגתיים,  בהיעדר 
החסידים  גם  וכעת  תחילה,  ש"ס  החרדים.  על 
לפרגן  ומתקשים  לא מתמסרים,  ממילא  )הליטאים 
היועץ  שכתב  מה  את  "קראתי  לעצמם(.  אפילו 
השבוע  לי  אמר  מהכיסא",  נפלתי  ולא  נתניהו  על 

בלשכתו, סגן שר החינוך מאיר פרוש, ערב המראתו 
של  היבשות  חובק  הבייס  לחיזוק  במסע  לארה"ב 
האדמו"ר  של  היארצייט  )לרגל  אמונים  שלומי 

מויז'ניץ מונסי זצ"ל(. 
מנוחה  למעט  זקוק  הוא  האם  פרוש  את  שאלתי 
מעיר  ישראל  בחוצות  היומיומית  מההתרוצצות 
הימים  ארבעים  את  שהופכת  לחצר,  ומחצר  לעיר 

שקודם הבחירות למעין הדלקת נרות אחת גדולה.
"אני טס באקונומי בשלישי וחוזר בשישי", הוא 
השיב, "המושג מנוחה ביום חול – הוא לא בשבילי. 
לציין  חייב  אני  אז  ביבי,  על  איתי  מדבר  אתה  אם 
יין  גם שזה לא העולם שלי. היין שאני שותה, זהו 
לקידוש ולהבדלה בלבד ואינני מבין כלום בסיגרים 
מהכיסא.  נפלתי  לא  זאת  ובכל   - בשמפניות  או 
הדמויות החינוכיות שלנו הם האדמו"רים והרבנים 
להיות  יכולה  לביבי,  בנוגע  המדינה.  מנהיגי  ולא 
ביקורת על הנראות אבל גם אם מה שפורסם עליו 
הפלילית.  ברמה  עבירות  כמו  נראה  לא  זה   – נכון 
וגם  המדינית  הביטחונית,  שברמה  זה  שחשוב  מה 
הפוליטית יהיה פה מנהיג שיידע להוביל את ישראל 
במים סוערים ויידע איך לנהל את המדינה ובזה אין 

שני לראש-הממשלה המכהן בנימין נתניהו".
מפורסמים,  ערים  ראשי  והותר  די  הכיר  פרוש 
ראשי  כל  את  וגם  בפלילים  שהורשעו  כאלה  כולל 
המדינה שכיהנו כאן בעשורים האחרונים. "גם אם 
כל הטענות נכונות, לומר שבגלל זה נתניהו מושחת 
זהו עוול לאיש. כולם יודעים איך מתנהלת המערכת 
הפוליטית. נתניהו אינו אדם מושחת – ובוודאי שלא 
בהשוואה לאחרים. לגבי השאלה מה יוליד העתיד, 
אני מציע לכולם להיזכר מה נאמר בשעתו על איווט 

איך  ראינו  וכולנו  בהרבה,  גרועים  דברים  ליברמן, 
הוא יצא זכאי, אז קצת סבלנות לא תזיק לאף אחד".

התפניות  את  דמסייע  כפרקליט  מציין  כשפרוש 
איווט  של  החקירה  בתיקי  שהתרחשו  הדרמטיות 
שהיועמ"ש  אזהרה  כהערת  להזכיר  צריך  ליברמן, 
וינשטיין,  יהודה  בשם  אחד  היה  דאז  לממשלה 
סניגורם של ראשי-ממשלות ושרי ישראל – כמוהו 
לא קם מפטירת סנגורם של ישראל הידוע מסיפורי 
שמפניה,  בקבוקי  כמה  שאחרי  מספרים  הצדיקים. 
ערגה  קריאות  בבלפור  השינה  מחדר  נשמעות 
הגנה  לא  זכותו  וינשטיין,  ליועמ"ש  "יודה-יודה", 

עליהם, למרבה הצער. 
מהיום בו נחתמו עסקאות עדי המדינה בהנחייתו 
פעם  אחר  פעם  פה  נכתב  היועמ"ש,  של  הישירה 
עדיי",  "אתם  למעשה  הלכה  הצהיר  מנדלבליט  כי 
מהגשת  לסגת  יוכל  לא  ולהבא  מכאן  ולפיכך 
)ב"ס   4000 בתיק  השוחד  עבירת  על  אישום  כתב 
6.6.18(. מי שבונה  עד',  'כמי שכפאו  לפוליטיקה, 
השימוע,  לאחר  היועמ"ש  של  מפוארת  נסיגה  על 
ולקרוא שורה-שורה מכתב  מוזמן לקחת את הזמן 
סכין  נעיצת  כמו  ראשון,  בגוף  שנשלח  החשדות 
בבטן הרכה, לראש-הממשלה. מאמירות כה קשות 

וחד משמעיות - קשה לראות דרך חזרה. 

נטו נתניהו
יהדות התורה מתמודדת עם הדילמה כיצד להגיב 
לחיזוריו של בני גנץ – שהיחס כלפיו השתנה באחת, 
מ'כבדהו' ל'חשדהו', עם חבירתו ליאיר לפיד. כמה 
קולות  השבוע  השמיעו  התורה  ליהדות  מחבריו 
)שלישי(  אתמול  ראשית  כותרת  כולל  מרוככים, 
התועלת  את  להבין  קשה  גנץ.  בני  כלפי  במעריב, 
בתוך  כי  נדמה  שלרגעים  עד  הפרסומים  שמאחורי 
יהדות התורה יש גיס חמישי המעוניין בכל מאודו 

שהרשימה לא תפרוץ את תקרת השישה מנדטים.
של  הסיטואציה  כי  להבהיר  מבקש  מצדו  פרוש 
חבירה לגנץ כלל לא עומדת על סדר היום: "בואו 
חוץ  אחר  שותף  לנו  אין  עצמנו,  על  נעבוד  לא 
מנתניהו. עם השמאל לא נוכל לשבת ובטח שלא עם 
לפיד, ואחרי החבירה של גנץ אליו – אני לא רואה 
סיטואציה של ישיבה בממשלה של השניים, גם אם 

חלילה יצליחו לגבש גוש חוסם בסיוע הערבים". 
אי אפשר להתעלם מהכותרות של חבריך ביהדות 
אמרתי.  גנץ,  עם  ישיבה  שוללים  שאינם  התורה 
ברורה,  המאוד  החרדית  הקהל  בדעת  בהתחשב 
מאוד  אצלכם  שמישהו  המוזר  הרושם  מתקבל 
רוצה לדחוף כמה שיותר מצביעים חרדים לזרועות 

נתניהו.

סניגור 
במחלקת תיירים 

"אני טס באקונומי, 
שותה יין לקידוש 
ולא מבין בסיגרים 
ובשמפניות", אומר 
פרוש, "ובכל זאת, 
לא נפלתי מהכיסא. 
הדמויות החינוכיות 
שלנו הם האדמו"רים 
והרבנים ולא מנהיגי 
המדינה. ביטחונית, 
מדינית ופוליטית 
חשוב שיהיה מנהיג 
שיידע להוביל 
את ישראל במים 
סוערים ובזה אין שני 
לנתניהו"

למראית עין, 
כהרף עין. 
נתניהו וסער.

צילום: שרון 
רביבו

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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אנונימיים",  לפרסומים  להתייחס  רציני  לא  "זה 
השיב פרוש, "הנה אני בקולי, בשם יהדות התורה, 
דרך השמאל  אחרת.  אופציה  שום  לנו  אומר שאין 
צא  בכך.  רוצה  לא  שלנו  הציבור  וגם  דרכנו  אינה 
לבתי הכנסת ולשטיבלא'ך ותראה שזו דעתו החד-
משמעית של הציבור החרדי. חבל למכור אשליות 

בצורת כותרות".
האגודאית  הצלע  שעבור  הקשיתי,  להיות,  יכול 
סיטואציה שבה חוק הגיוס עובר בממשלה נטולת 
לומר  תוכלו  הרי  כך  נוראית.  כה  אינה  חרדים, 
אחרי  לממשלה  ולהיכנס  במעל  הייתה  לא  שידכם 

שהחוק יעבור – בלעדיכם.
"אנחנו לא מחפשים לעשות לעצמנו הנחות אלא 
פרוש,  השיב  ימנית",  בממשלה  מבפנים  להשפיע 
כבר  שינוי,  ללא  יעבור  איווט  שהגיש  החוק  "אם 
יותר  אף  גרוע  שהוא  שלנו  המועצת  בשם  אמרנו 
זאת  לפיד, אבל בהזדמנות  מהחוק שהיה בתקופת 
כאן  בראיון  שאמרתי  למה  לחזור  לך  מציע  אני 
בעבר, כשלא הסכמנו להעברת החוק ללא שינויים. 
מהחברים,  כמה  לאזהרות  בניגוד  אמרתי  הרי 
בקדנציה  חוק  אותו  את  נקבל  גרוע  הכי  שבמצב 
ולא  רוצה  לא  לפיד  שגם  רואים  אנו  והנה  הבאה 

צריך יותר מהחוק הזה. 
"בניגוד לכל המפחידים והמזהירים, הערכתי גם 
תתמקד  לא  הבחירות  מערכת   - נכון  נעבוד  שאם 
אחרי  עד  הזמן  את  ייתן  בג"ץ  וגם  הגיוס  בחוק 
הבחירות ושני הדברים קרו. המסקנה היא שאנחנו 
אלא  הפחדה,  קריאת  מכל  להיבהל  צריכים  לא 
לפעול בקור רוח ובתבונה לפי ההנחיות של מועצת 
גדולי התורה. אני מאמין שבסופו של דבר נתניהו 
ירכיב את הממשלה הבאה – ביחד איתנו ונצלח גם 
את המכשול הזה. לדבר על כך כעת יותר מדי, זה 

לא מועיל ואפילו מזיק".
מוכן  שלגביו  ויחיד,  אחד  נושא  לכם  הנה  אז 

פרוש ללמוד מגנץ – בזכותה של שתיקה.

מבחן ההשפעה 
 – כץ  ישראל  החוץ  שר  ומ"מ  התחבורה  שר 
מכנה  כשהוא  בתפקיד  הראשון  יומו  את  פתח 
עם  השנאה  את  שינקו  אנטישמים  הפולנים:  את 

השבוע  השתמש  הזאת  בטרמינולוגיה  אמם.  חלב 
השנאה  את  להגדיר  כדי  החרדיות  במפלגות  בכיר 
שיושב  כץ,  החרדים.  כלפי  לפיד  אצל  שמפעפעת 
זכה   – ינחמו  והמקום   – מיניקתו  אמו  על  שבעה 
לגינויים בעיקר על רקע חוסר התבונה שבהשמעת 
שהתובנה  לומר  אפשר  עכשיו.  דווקא  האמירה 
הזאת רלוונטית לשיח הפנים-ישראלי, שרווי גם כך 
בגלונים של חלב שהחמיץ. חלב עקום )ולא כטעות 
על  חכמנו  אמרו  מחלב",  שיניים  "ולבן  כתיב(. 
המלבין שיניים לחברו, אז הבה וננהג גם ביריבינו 

עם מעט "בינת השן".
השאלה  כאן  נשאלה   – יושפע  שמע  או  ישפיע 
לפני כשבוע על בני גנץ. עד ליום שני השבוע דומה 
בני-חותא  המפלגה  את  להוביל  מצליח  שגנץ  היה 
על  רב,  היה  לא  שלו  סבא  בחרדים.  לפגוע  מבלי 
אף שאביו חבש כיפה בצעירותו ובזקנותו, אך מול 
אלוף  רב  התבלט  מהמרכז-שמאל,  החבורה  שאר 
במיל' גנץ כנטול אג'נדה של שנאה כלפי החרדים. 
ההתבלטות דווקא בנושא הזה אצל מי שהתלבטותו 

אומנותו – נראתה כסמן חיובי.
הראשונה,  חבירתם  עם  כאן  נכתב  ובוגי  בני  על 
בוגי  לחרדים.  ביחסם  פה  שהיו  מהמתונים  שהם 
לפיד  של  העימות  כי  שזיהה  הראשון  היה  כזכור, 
יזיק לשני הצדדים. כשר  כשר אוצר מול החרדים, 
הסנקציות  נגד  אמיץ  קול  השמיע  הוא  ביטחון 
לומדי  היהודים  "במדינת  כי  כשהצהיר  הפליליות 
אז,  עמו  שישבו  החרדים  לכלא".  ילכו  לא  תורה 
מערכת  כראש  שיעלון  ברורה  תחושה  עם  יצאו 
הביטחון לא יאפשר לפוליטיקאים לגרור את הצבא 

לשיח לעומתי ויילחם נגד הסנקציות הפליליות.
לשוב  שלא  אפשר  אי  הנאה,  השיחה  שכר  בצד 
ולהזכיר לבוגי שהבטחותיו למנוע הכללת סנקציות 
פליליות שהחרדים נתלו בהן כלווה מסובך בחובות 
– הנאחז בגמ"ח, התבררו בדיעבד כצ'ק ללא כיסוי. 
ביטחון,  כשר  התמודד  עמן  הגזרות  בשאר  כמו 
של  הנחרצות  להצהרות  כי  פקודה  ביום  התברר 
בוגי אין כיסוי של ממש בשדה הקרב, הצבאי כמו 
בין  לעמים,  ישראל  בין  כמובן  להבדיל   - הפוליטי 
סנקציות  כולל   – הגיוס  כשחוק  לאויבים.  אחים 
יעלון בלע את  פליליות – עבר כמו סכין בחמאה, 
ידי  על  שנשבה  כמי  מצוקה  אות  ושידר  לשונו, 
שותפיו לממשלה. עוד רגע והחרדים היו מכריזים 

על "נוהל חניבעל".
החרדים התנפלו על נאומו של גנץ, אך כסנגוריה 
תכף  כאן  הוזכרו  וינשטיין,  יהודה  סטייל  עיוורת 
ומיד לאחר הנאום – דווקא הנקודות החיוביות. גנץ 
קוו  הסטטוס  את  לשנות  נכונות  על  הצהיר  אומנם 
 – ציבורית  תחבורה  כמו  מהותיות  לסוגיות  בנוגע 
דבר שאין להמעיט בחומרתו, אך המסר שלו בקווים 
כלליים היה של "חיה ותן לחיות".  בעוד לפיד לא 

"בא  אלא  לשנות"  "בא  סתם 
לחנך" את החרדים, הרי שגנץ 
הצהיר כמעט מפורשות שאין 
סדר  בכפיית  עניין  שום  לו 
החברה  בתוך  לעומתי  יום 

החרדית. 
ועד  הראשון  מנאומו 
אכן  השבוע  המצע  לפרסום 
דומה היה שגנץ, בניגוד גמור 
ולחנך  מלנסות  נמנע  ללפיד, 
ולמלוק  החרדי  הציבור  את 
קר.  בדם  נפשו  ציפורי  את 
התייחס  הוא  הגיוס,  לסוגיית 
באגביות  הראשון  בנאומו 
הלאומי  בשירות  אותה  וכרך 
הערבית.  האוכלוסייה  של 
הוא  לימודי הליב"ה  בסוגיית 
מילה  להשמיע  שלא  הקפיד 
בידל עצמו משמעותית  ובכך 
את  שהעלה  לפיד,  מיאיר 
הלימוד  בתכני  ההתערבות 
על  החרדית  החינוך  במערכת 

ראש בלוריתו. 
גנץ התחכך השבוע באישים 
הפרסומים  כל  אך  חרדים 
ותו  ניוז  פייק  הם  המגמתיים 
הוא  יעקב אשר  ח"כ  את  לא. 
כל  חסרת  באקראיות  פגש, 

משמעות פוליטית, בהלוויית אמו של שר התחבורה 
גנץ מהרהר מן הסתם  ומ"מ שר החוץ ישראל כץ. 
בהלוויה הפוליטית של המחנה הלאומי, בה ישמח 
אשר  יעקב  אך   - הבחירות  במוצאי  חלק  ליטול 
של  לשבחו  כקברן.  לשמש  שיתנדב  האחרון  הוא 

להצטרף  סירב  הוא  השבוע  שגם  ייאמר  גנץ 

לרגעים נדמה שמישהו 
אצלכם מאוד רוצה 
לדחוף כמה שיותר 

מצביעים חרדים 
לזרועות נתניהו, 

נשאל פרוש ומשיב: 
"הנה אני בקולי, בשם 

יהדות התורה, אומר 
שחוץ מהימין אין לנו 
שום אופציה אחרת. 

צא לבתי הכנסת 
ולשטיבלא'ך ותראה שזו 

דעתו החד-משמעית 
של הציבור החרדי"

"נתניהו אינו מושחת, ובוודאי שלא בהשוואה לאחרים". הסניגור פרוש עם החשוד נתניהו. צילום: אלי סגל



בני ברק כ"ט אדר א' תשע"ט 126/3/19 30

קובי  רון  של  השבת  לחגיגות 
בטבריה – וזאת בניגוד ליו"ר סיעת 
אחוז  את  מלמטה  לאחרונה  שרואה  ימין 
תובעת  השבת  בסקרים,  לפחות  החסימה. 

את עלבונה.

השאלה החרדית
היה  נדמה  השבוע  שני  יום  בצהרי 
מצערת  שלילית  תשובה  נתקבלה  כי  לרגע 
מכונת  מול  גנץ  עמידתו של  לכושר  בנוגע 
המצע  פרסום  עתיד.  יש  של  התעמולה 
אכיפת  והכללת  כחול-לבן  של  המסתמן 
ממנו  נפרד  בלתי  כחלק  הליב"ה  לימודי 
גנץ.  על  לפיד  של  ברור  כניצחון  נראה   –
אפילו חרדי המצביע למפלגה זרה ומעוניין 
שילדיו ירכשו שפה זרה, לא יכול להרשות 
תכני  את  שיכתיב  זה  יהיה  שלפיד  לעצמו 

החינוך החרדי. ניתוח עושים עם אזמל, ולא 
עם סכין קצבים. 

חלפו שעתיים והתברר כי ההספדים היו 
מתעקשים  גנץ  של  בסביבתו  מוקדמים. 
לימודי  כפיית  את  במצע  להכליל  שלא 
ותגמול  כתמרוץ  ורק  אך  אלא  הליב"ה, 
לימודי  את  שיכלילו  מוסדות  של  בחקיקה 
הליב"ה. בליבת הגיוס – מדברים בסביבתו 
גנץ על אימוץ מתווה משרד הביטחון  של 

תוך שינויים והתאמות שתעשה הכנסת. 

והן  ללפיד  הן  תאפשר  הזאת  הנוסחה 
לגנץ – לחוש מנצחים בקרב הזהות העל-

מפלגתי. בעוד מסביבתו של גנץ מבקשים 
עם  בתיאום  ייעשו  השינויים  כי  להדגיש 
לפיד  שבמחנה  הרי  החרדים,  הנציגים 
מסבירים כי השינויים ינוצלו כדי להדק את 
המקורית  למתכונת  אותו  ולהשוות  החוק 

של חוק הגיוס שעבר בתקופת לפיד. 
ח"כ עופר שלח נחשב למוביל האג'נדה 
האחרונות  הכנסות  בשתי  עתיד  יש  של 
בכל מה שנוגע לסוגיית גיוס בני הישיבות 
וכשהוא הצהיר השבוע כי מצע כחול-לבן 
אחראי  לא  זה  יהא  עתיד,  יש  למצע  זהה 
ואף נאיבי לדחות את פרשנותו כלאחר יד. 
שלח לא דיבר מהרהורי לבו, אלא פירש את 
הטקסט, שחור על גבי כחול-לבן, בהתאם 

להבנתו ולכוונתו.
לנו לא נותר אלא להמתין ולראות כיצד 
ידו  האם  הדיו.  במבחן  רק  ולא  דבר  ייפול 
גנץ  בני  רא"ל  של 
או  העליונה,  על  תהא 
סמ"ר  של  רגלו  שמא 
"גדולה  לפיד.  יאיר 
לימדו  טבעת",  הסרת 
מגילת  פרשני  חכמינו 
טבעתו  אם  אסתר. 
של  אצבעו  וטביעת 
ניתן   – תוסר  לא  לפיד 
יהיה לקבוע שיש צדק 
הליכוד  בתעמולת 
שמכנה את 'כחול לבן' 
וגנץ",  "לפיד  מפלגת 
קודם לפיד – ואחר כך 

כל השאר. 
אבדה  לא  עוד 
שבסיכומו  תקוותנו 
של  ידו  יום  של 
ברוח   – תגבר  גנץ 
המהפכים ההיסטוריים של חודש אדר. על 
עומר ינקלביץ', הח"כית החרדית המיועדת 
כאן  נכתב  אודותיה  לבן',  'כחול  ברשימת 
בשבוע שעבר, ניתן אפוא לומר: "ומי יודע 
יעלה  אם  למלכות".  הגעת  כזאת  לעת  אם 
דגל  את  ולהוריד  לטובה  להשפיע  בכוחה 
השנאה הכחול-לבן לחצי התורן, גם חברי 
בשבועות  אותה  שתקפו  החרדים  הכנסת 
מחשדנים  כך  בעקבות  יהפכו  האחרונים 

למכבדים. 

בעוד מסביבתו של גנץ מבקשים 
להדגיש כי השינויים בחוק הגיוס 
ייעשו בתיאום עם הנציגים החרדים, 
הרי שבמחנה לפיד מסבירים כי החוק 
יושווה למתכונת המקורית של חוקי 
יש עתיד. כשעופר שלח הצהיר כי 
מצע כחול-לבן זהה למצע יש עתיד, 
הוא פירש את הטקסט, שחור על גבי 
כחול-לבן, בהתאם להבנתו ולכוונתו

מ'כבדהו' ל'חשדהו'. לפיד וגנץ. צילום: יובל כהן אהרונוב
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42% ממצביעי ש''ס: 
הקמפיין פוגע בזכר מרן 

הגר"ע יוסף זצ''ל

אלפי בנות סמינר 
יצאו למחאה מול 

'נשות הכותל'

המצביעים זועמים על הצמדת ראש הממשלה 
למרן זצ”ל בסלוגן אחד • עוד בסקר: האם 
התמיכה הבלתי מסויגת בנתניהו מועילה 

לש”ס? ומה חסר בקמפיין – נוכחות רבנית, 
הישגים או חברי הכנסת של המפלגה?

ארגוני הרפורמים נערכים לפרובוקציית ענק ברחבת הכותל • בהוראת 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, יצאו בנות הסמינר לתפילת מחאה • 

פרסום ראשון: כך התייחס הרב לחשש מהסתה לפני הבחירות

אלי כהן

ש''ס  במפלגת  יצאו  האחרונים  בשבועות 
של  בהיקפים  חוצות,  בשלטי  ענק  בקמפיין 
המככב  המרכזי  כשהאיש  שקלים  מיליוני 
נתניהו,  הממשלה  ראש  דווקא  הוא  בשלטים 
''ביבי  וסלוגן  דרעי  אריה  ליד  תמונתו  פעם 
מרן  של  תמונתו  עם  ופעם  חזק''  אריה  צריך 
את  ''מחזקים  והכיתוב  זצוק''ל  יוסף  הגר''ע 

ביבי, זוכרים את מרן''.
החרדי,  במגזר  נוקבת  ביקורת  עורר  הקמפיין 
''קודש  בין  ראוי  הלא  ראוי  על  תהו  ורבים 
המאור  בין  כביכול  ההשוואה  ועל  לחול'' 
לבין  זצוק''ל  יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  הגדול 
ראש הממשלה נתניהו. אז בדקנו בסקר מיוחד 
על  דעתם  את  ש''ס,  מצביעי  בין  שערכנו 

הקמפיין השנוי במחלוקת. 
בסקר,  שהששתפו  ש''ס  מצביעי   751 מתוך 

למרן  נתניהו  בין  החיבור  כי  סבורים   42.3%
הרב עובדיה זצ"ל בקמפיין ש''ס לא ראוי ולא 
 32.5% זאת,  לעומת  מרן.  מורשת  את  מכבד 
סבורים כי אין שום בעיה ואילו 23.6% כי זה 
'זה  אז  קולות  יביא  אם  אבל  ראוי,  לא  אמנם 

בסדר'. 
שאלנו  לביבי,  ש''ס  של  הדוב  חיבוק  לגבי 
בסקר את מצביעי ש''ס האם לדעתם זה מועיל 
לש''ס או לנתניהו. 42.2% ענו כי זה טוב לש"ס 
ומביא מצביעים חדשים, 31.4% סבורים שזה 
שזה  ענו   24.9% ואילו  מזיק  ולא  מועיל  לא 

טוב לנתניהו ומבריח מצביעים ישנים.
חסר  לדעתכם  מה  עיתונות'  'קו  לשאלת 
38.9% ממצביעי ש''ס כי  בקמפיין ש''ס, ענו 
חסרים  האחרונה  בקדנציה  המפלגה  הישגי 
בקמפיין, 33.5% ענו כי רבני המפלגה חסרים 
הכנסת  חברי  כי  ענו  ו-24.9%  ש''ס  בקמפיין 

מהמפלגה חסרים בקמפיין.

מאת: אלי כהן

אלפי בנות סמינר יצאו ביום שישי, ראש חודש 
אדר ב', לרחבת הכותל המערבי, במחאה נגד 
ארגוני נשות הכותל המתכוונים לערוך במקום 
מפגן המוני. את ההכרעה על דרך המחאה נתן 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שהתבטא כי 
לפני  את ההסתה  יגביר  מה לחשוש שזה  אין 

הבחירות.
הכותל  נשות  של  הפרובוקציה  פעולות 
אך  חודש,  ראש  מדי  ומתקיימות  מוכרות 
גדול  השבוע, הודיעו על כוונתן לערוך מפגן 
שנה   30 לציון  נשים,  כ-1,000  בהשתתפות 

להקמת הארגון.
שלזינגר  אלי  העיתונאי  של  הפרסום  פי  על 
הגישו  הכותל  נשות  ראשי  חרדים,  בבחדרי 
לאשר  רבינוביץ,  הגר"ש  הכותל  לרב  בקשה 
באירוע,  הגברה  במערכות  להשתמש  להם 
תפילות   – תפילה  "רחבת  לנוהל  בהתאם 

בלבד", האמור לאפשר להן זאת.
הכותל'  ל'נשות  להיענות  סירב  הכותל  רב 
נשים  לתפילת  רמקולים  "הפעלת  וכתב: 
הפוסקים  גדולי  שקבעו  כפי  להלכה  מנוגדת 

ולא עומדות בתנאי מנהג  לאורך כל הדורות, 
נעשה  לא  מעולם  כי  לציין  מיותר  המקום. 

שימוש כזה ברחבת הכותל המערבי".
שעשוי  בתכסיס,  נקט  אף  רבינוביץ'  הרב 
החרדית  הקבוצה  דווקא  בה  לתוצאה  להביא 
לספירת  בכפוף  וזאת  כריזה,  למערכת  תזכה 
קהל של מומחה חיצוני, וכה כתב: "לאור כך 
הגברה  מערכת  להפעלת  בקשה  שהתקבלה 
במקביל ע"י גוף אחר, בכוונתי לחרוג מהנוהל 
יהיה להם  ולא לאפשר מערכת הגברה אא"כ 
בכפוף  )וזאת  מקבוצתכם.  משתתפים  כפול 
ספרי  הכנסת  אי  בנוהל  תעמדו  שהנכם  לכך 

תורה(.
ביועץ  להסתייע  הקרן  "בכוונת  לדבריו, 
מחברת  עג'מי  אורי  מר  אובייקטיבי  מקצועי 
אגם בטיחות המומחה בתחום של ספירת קהל 
אשר יסייע בקביעה בדבר היקף המשתתפים".

עסקני  עלו  הצפויה,  הפרובוקציה  רקע  על 
ירושלים למעונו של שר התורה הרב קנייבסקי, 
וזה הכריע כי על בנות הסמינר לצאת לרחבת 
ולמחאה.  לתפילה  שישי,  יום  בבוקר  הכותל 
 6:30 בשעה  תחל  הסמינרים  בנות  עצרת 

בבוקר.

סקר 'קו 
עיתונות' 



בניצוחו של המאסטרו

המנצחת
חג פסח 2019 במלון קרלטון נהריה בהנהלה החדשה

אומן הרגש
מוטי שטיינמץ

בלחווי תזמורתו
של רובי בנט

הזמר
מידד טסה

מופע אילוזיות בינלאומיולהקתו
שלומי בן דוד

תזמורת המנגנים

מוישי רוט
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המחירים לזמן מוגבל!

מתנה מיוחדת למזמינים השבוע! 11,90050%
הנחה

ילד שניילד ראשון בחדר
הורים

בחדר
הורים לזוג 8 ימים

חינם₪
טיולים ואטרקציות 

לילדים ולכל המשפחה*
מופע אור קולי בלווי שלטים
חזקי רייך
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בדרך לקלפי

פרישות, מלחמות שבת ובחירות דמה
שבוע נוסף בדרך לקלפי: שתי מפלגות נושרות מהמירוץ, ש"ס ניצחה את העבודה בועדת הבחירות, המשפיע החסידי הפציע 

עם תמיכה ב'עוצמה יהודית' וספרי הבוחרים כבר יוצאים מהדפוס

ישראל פריי

המפוכחים: 
ביח"ד ואחי ישראלי פורשים

הב לוועדת  הגיעה  שלום  בר  עדינה  ־הרבנית 
זאת  ישראלי',  'אחי  מפלגתה  את  ומשכה  חירות 
לאחר שהחליטה לא להתמודד בבחירות. בהודעת 
המ הפוליטית  המציאות  "לאור  נאמר:  ־המפלגה 
החלי  – הבוחרים  לקהל  אחריות  ומתוך  ־תהווה 

במפלגה  להתמודד".  שלא  המפלגה  מועצת  טה 
הם  בהם  הערכים  את  ולקדם  להמשיך  מבטיחים 
המאפשר  ומאחד  מכבד  "שיח  בראשם  דוגלים, 
לדון במחלוקות בדרך של בירור וגיבוש הסכמות 

משותפות".
גם האלוף במיל' ד"ר יום טוב סמיה, הודיעה כי 
־מפלגתו 'ביחד' לא תתמודד. הוא האשים את המ
־פלגות שסירבו לחבור אליו ולשלב ידיים: "לצע

רנו, ניסיונות החבירה לא צלחו למרות הפתיחות 
אשר גילינו בכל מגע שהיה".

אוטובוס השבת" ייסע ריק

מפלגת ש"ס רשמה ניצחון על מפלגת העבודה, 
קיבל  מלצר  חנן  השופט  הבחירות  ועדת  כשיו"ר 
את עתירתה ואסר על הפעלת אוטובוסים בשבת, 
כחלק מתעמולת הבחירות. למרות הפסיקה החד 
משמעית ועל אף שחויבו לשלם לש"ס 5,000 ₪ 
'העבודה' הציגו זאת כני ־דמי הוצאות, במפלגת 

צחון.
מפלגת  השיקה  אז  שבועיים,  לפני  החל  הכל 
בין  לנדוד  שאמור  ממותג  אוטובוס  'העבודה' 
הערים בשבתות ולאסוף נוסעים, כחלק מקמפיין 
לוועדת  עתרה  ש"ס  בשבת.  ציבורית  לתחבורה 
הבחירות שהוציא אז צו ביניים והשבוע התקבלה 

ההחלטה הסופית.
על פי פסיקת השופט מלצר, מפלגת 'העבודה' 
ומדובר  מאחר  האוטובוס  את  להפעיל  תוכל  לא 
־בתעמולת בחירות "הקשורה במתן מתנות". המ

ריק,  כשהוא  האוטובוס  את  להפעיל  תוכל  פלגה 
למעט בירושלים. כאמור, במפלגת העבודה הציגו 
להפעיל  ימשיכו  כי  ואמרו  כניצחון  הפסיקה  את 

את האוטובוס )הפעם ריק(.

שיירת מחאה ומיצג בכלא

ובסוף השבוע, הציגו במפלגת 'העבודה' מיצגי 
נת בנימין  הממשלה  ראש  נגד  יצירתיים  ־מחאה 

מעשיהו  כלא  למתחם  הגיעו  השטח  פעילי  ניהו. 

והקרינו על קירותיו את הכיתוב "נתניהו, ישראל 
מתביישת".

־בכיכר הבימה התל אביבית ניסו הפעילים לת
נת תמונת  לצד  וקצב  אולמרט  תמונות  את  ־לות 

ניהו, כביטוי לכך שהוא צפוי ללכת בעקבותיהם 
לכלא, אך כוחות משטרה מנעו זאת מהם. בבוקר 
יום שישי יצאה שיירת רכבים עם דגלים שחורים 

לכיוון בית ראש הממשלה בבלפור.

איימן עודה: גנץ צריך להזיע

וערבים בירושלים  יהודים  במפגש עם צעירים 
במסגרת 'הסלון הפוליטי', הביע ח"כ איימן עודה 
והצהיר  'הרשימה המשותפת'  צער על התפרקות 
־כי הוא מכבד את אנשי בל"ד ולא ישמיע מילה בג

נותם לאורך הקמפיין. לדבריו, האיחוד הערבי היה 
נחוץ בעיקר בכדי לתרום להחלפת שלטון הימין, 
על רקע שוויון הגושים: "המטרה העליונה שלנו 
היא להחליף את שלטון הימין, חשוב לנו שבנימין 

נתניהו לא ירכיב את הממשלה הבאה".
עודה אמנם לא הצהיר מפורשות כי ימליץ על 
גנץ להקמת הממשלה, ואף הביע אכזבה על יחסם 
לערבים, אך רמז על תמיכתו בממשלת גנץ-לפיד 
בבירור: "הם צריכים להזיע, אנחנו לא בכיס של 
אף אחד. אחרי הבחירות נשמח שהם יבואו אלינו 
ויבקשו את המלצתנו בפני הנשיא. נשאל אותם על 
הלאום,  וחוק  השוויון  השלום,  בנושאי  תפישתם 
־במידה ויהיה כיוון מינימאלי – נדע על מי להמ

ליץ".

המשפיע החסידי 
תומך בעוצמה יהודית

ר' מנדל ראטה, משפיע חסידי-מוזיקאלי, הפך 
לתומך בולט ברשימת 'עוצמה יהודית' של בן ארי 
סבו,  כי  טען  השבוע,  שפרסם  בפוסט  גביר.  ובן 
כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, הזדהה עם 

כהנא,  מאיר  הרב  של  הקיצונית  העולם  תפיסת 
יוד כולם  "לא  יהודית.  עוצמה  של  הרוחני  ־האב 

עים, אבל הגיע הזמן לומר את זה בפירוש: סבא 
של  עולמה  מתפיסת  בדיוק  אחז  האדמו"ר  שלי 
עוצמה יהודית". לדבריו, הוא שמע מאביו כי "אם 

סבא לא היה אדמו"ר הוא היה מצביע לכהנא".
ובתגובה  מהדברים  להתנער  מיהרו  בחסידות 
לכיכר השבת אמרו: "עם כל הכבוד אל תלביש על 
סבך זצ"ל את השקפתך המעוותת. האדמו"ר זצ"ל 
ידוע כמי שקיים את הפסוק לא תגורו מפני  היה 
ובכל  ברבים,  דעתו  את  לומר  התבייש  ולא  איש, 
זאת החליט לא להתערב בפוליטיקה, ולעסוק אך 

ורק בעבודת השם".

ליברמן נגד דרעי

כשהוא מדשדש על גבול אחוז בחסימה )בסקר 
'וואלה' האחרון הוא לא עובר( מחדד יו"ר 'ישראל 
־ביתנו' אביגדור ליברמן מסרים נגד המפלגות הח

רדיות, כולל נגד ידידו משכבר הימים, יו"ר ש"ס 
אריה דרעי. בראיונות לתקשורת, הציג ליברמן את 
כשכינה  הימין,  בממשלת  החילונים  כמגן  עצמו 

את מפלגת 'הליכוד' "מפלגה חצי חרדית".
לבקש  מפלגתו  כוונת  על  הצהיר  אף  ליברמן 
את משרד הפנים בקואליציה הבאה, בנוסף לתיק 
־הקליטה. "אסור שמשרד הפנים ימשיך להיות בי

דיים של ש"ס. מה שעובר על משרד הפנים בשנה 
האחרונה הוא חסר תקדים. אני כבר לא מדבר על 
ההחלטה לסגור את המרכולים בשבת, שהעבירו 
סמכויות לשר הפנים שרץ לסגור את המרכולים. 
לעשות  כדי  בשבת  מרכולים  פתח  לא  אחד  אף 
מרכולים  לפתיחת  שאתנגד  הראשון  אני  דווקא. 
בשבת בבני ברק, אבל לסגור מרכולים באשדוד, 

באילת ובראש פינה זה טירוף הדעת".

בחירות דמה

יחלוף עוד כחודש  עד מועד פתיחת הקלפיות 
מציינים  הארץ  ברחבי  רבים  בתיכונים  אך  ימים, 
הת בהם  דמה,  בבחירות  דמוקרטית  חגיגה  ־כבר 

יום  למידים מצביעים, לצד הדמיה מושלמת של 
כנסת  וחברי  מפלגות  נציגי  שלטים,  עם  בחירות 
שמשתתפים בפאנלים ועימותים סוערים, שם הם 

מתחרים על לב הילדים.
כאשר  בנתניה  סנסציה  נרשמה  שעבר  בשבוע 
נציגת 'העבודה' אמילי מואטי עזבה פאנל במחאה 
שיגרו  השבוע  גביר.  בן  איתמר  של  נוכחותו  על 

מפלגות מרצ, חד"ש והעבודה מכתבים למארגני 
־הפאנלים בבתי הספר בו הודיעו "לא נבוא לפאנ

לים יחד עם הכהניסטים".
'יהדות התורה' לא משגרת נציגים לתיכונים אך 
ח"כ  הראשי:  הכוכב  נוכחות.  מראה  ש"ס  סיעת 
מיכאל מלכיאלי שהספיק לחרוש את בתי הספר 
־תוך שהוא מרבה להתנצח עם נציגי יש עתיד ולי
־ברמן. גם הנציגים החדשים ברשימה, משה אבוט

בול ואוריאל בוסו מייצגים את הסיעה.
למוני שזכו  בר"ג  בליך  בתיכון  ־ה"בחירות" 

לנבא את תוצאות  רב שנים ככאלו שיודעות  טין 
־האמת, התקיימו ביום שלישי עם נוכחות של בכי

רי הפוליטיקאים בהם משה כחלון, אבי גבאי, גבי 
אשכנזי, תמר זנדברג, אורלי לוי-אבקסיס, אלונה 
ברקת ועוד. 'כחול לבן' "ניצחה" את הבחירות עם 
47%, הליכוד – 21%, מרצ – 10%, כולנו – 7%. 

ש"ס זכתה לקול בודד.

ותשלם המלאכה

הדפסת  מלאכת  הסתיימה  שני  ביום  ולסיום, 
לכל  שיישלחו  לבוחר  וההודעות  הבוחרים  ספרי 
־האזרחים ויעדכנו אותם בקלפי בה הם זכאים לה

צביע. הנה תיעוד היישר ממכבש הדפוס.

 שיירת המחאה חולפת בבלפור 

מיצג המחאה על קירות מעשיהו 

ליברמן ודרעי בימים יפים יותר. צילום: יעקב כהן 

 מלכיאלי מוקף תיכוניסטים במודיעין 



33 בני ברקכ"ט אדר א' תשע"ט 6/3/19

"ביבי או טיבי" – קמפיין הליכוד יוצא לדרך

"מי שרוצה להיות הכי ימני – יצביע ליהדות התורה"

סולחה בין נתניהו לסער, נאום תוקפני של ראש הממשלה נגד התקשורת, קהל מאוכזב שנשאר בחוץ ודרוזים שנוטים להצביע 
הפעם ל'כחול לבן' ⋅ וגם: המועמד החרדי בליכוד קורא להימנע מהצבעה למפלגות שוליים, "גם אריה צריך את ביבי חזק"

מועמד 'דגל התורה' יצחק פינדרוס בראיון מרתק ⋅ מבטל את הפרסומים על מו"מ עם גנץ, מסביר מדוע ההסכם עם אגודה עדיף 
באופן של חלוקה שווה לגמרי, מסמן מטרות לקדנציה הראשונה ומשוכנע שלא תהיה זליגה של קולות חרדים ⋅ וגם: מחמאות 

לחברים ואבחנה אופיינית למערכת הבחירות הנוכחית

ישראל פריי

לכנ ובחירת הרשימה  הפריימריז  ־חודש אחרי 
'הליכוד' טקס רשמי להשקת  סת, ערכו במפלגת 
קמפיין הבחירות. ביום שני, התכנסו חברי הכנסת, 
שרים, פעילים ותומכים בכפר המכביה לאירוע בו 
הממשלה  וראש  'הליכוד'  יו"ר  אחד:  איש  כיכב 

בנימין נתניהו.
אגרסיבי  קמפיין  בצל  הגיע  הרשמי  האירוע 
בעיקר  המתמקד  ארוכה,  תקופה  מזה  שמתנהל 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  המשפטיים  בענייניו 
־ובניסיון להגחיך את האשמות נגדו תוך טענה לר

ללא  כמעט  מתנהל  הקמפיין  חריג,  באופן  דיפה. 
קמפיינרים אנשי מקצוע אלא מנווט בלעדית בידיו 

של נתניהו וצוותו הקרוב.
־בכדי להעניק מעט תחושת שותפות, הזמין נת
־ניהו ביומיים שקדמו לאירוע את חברי הכנסת למ

עונו בקבוצות קטנות, שם האזין לעצותיהם, רשם 
ובעיקר העביר להם את המסרים  לעצמו הערות, 
אותם ידקלמו בהמשך. דף המסרים כלל מסע דה 
ולפיד,  גנץ  של  לבן'  'כחול  למפלגת  לגיטימציה 
והצגתם כשמאלנים חלשים שיקימו ממשלה עם 
המס בדף  שהופיע  הקליט  הסלוגן  את  ־הערבים. 

רים, ניתן היה לשמוע בהמשך מכל נציגי הליכוד 
בכל ראיון: "זה ביבי או טיבי".

לאירוע בגני התערוכה קדמה מיני-דרמה, כאשר 
יו"ר ועדת הבחירות שופט העליון חנן מלצר קיבל 
־את עתירת מפלגת 'העבודה' והורה לערוצי החד

שות לשדר את נאומו של נתניהו בהשהיה של 10 
דקות, בכדי לבדוק האם יש בהם ערך חדשותי או 

שמא הם תעמולת בחירות אסורה.
נותרו  המכביה  בכפר  לאולם  הכניסה  ברחבת 
המוני ליכודניקים שלא זכו להיכנס למקום מחוסר 
אך  הארץ  רחבי  מכל  במסירות  הגיעו  הם  מקום. 

נחלו אכזבה. חלקם הביעו תרעומת, אחרים ראו 
בזה דווקא הוכחה לגודלה ועוצמתה של מפלגתם. 
גם חברי כנסת, מועמדים וצוותי תקשורת, התקשו 

להיכנס לאירוע, רבים מהאחרונים נותרו בחוץ.
־בין "מסורבי הכניסה" היה ד"ר חיים שיין, אינ

ופובליציסט  נתניהו  מעריצי  מבכירי  טלקטואל, 
לא  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הבית.  בעיתון 
וזה רק מוכיח שהלי גאים  ־נשמע כעוס: "אנחנו 

כוד ינצח בגדול". הוא גם ידע לנבא ש"התקשורת 
אותה תקשורת שבא חגיגה" מהמהומה,  ־תעשה 

כתיבת  לקראת  בנאומים,  ויאזין  יצפה  מצעותה 
רשמיו בטור הדעות.

לחיצת יד גורלית

איך  האירוע:  בחלל  ריחף  גדול  שאלה  סימן 
יראה המפגש הפומבי בין נתניהו לבין גדעון סער? 
בין שני בכירי הליכוד התפתחה יריבות ענק לאחר 
ייחס לו קנוניה להדחתו  שנתניהו סימן את סער, 
והשקיע מאמצים רבים לדרדר את סער בפריימריז 

המפלגתיים, מזימה שלא צלחה.
בכניסה  נפגשו  וסער  נתניהו  הרגע.  הגיע  ואז 
הרגע  בתיעוד  ארוכה.  יד  לחיצת  ורשמו  לאולם 
על  אך  מבטים,  מחליפים  בעיקר  השניים  נצפים 
'הליכוד', ראש הממשלה אמר לסער:  פי הודעת 
ביחד  ולעבוד  ידיים  לשלב  הזמן  הגיע  "יאללה, 

לניצחון הליכוד".
ראש  היה  באירוע  היחיד  הדובר  כאמור, 
הממשלה בנימין נתניהו, שהעניק נאום סוחף. הוא 
עקץ את גנץ על סגנון דיבורו ואמר: "אני מדבר 
לי  תסריט שהכניסו  באיזה  מדבר  לא  אני  מהלב. 
לפה, כמו צנון". נתניהו תקף את התקשורת, את 
השמאל, ובמרומז את היועץ המשפטי לממשלה. 

הוגן",  במשחק  אותנו  לנצח  יכולים  לא  "הם 
האשים.

בין אפגניסטן לאזרבייג'ן

כלכלת  לביטחון,  הרבים  הישגיו  הצגת  בין 
פסקה  נתניהו  הקדיש  ישראל,  מדינת  ושגשוג 
כל  עם  שרקם  הדיפלומטיים  ליחסים  ארוכה 
מנהיגי  עם  נפגש  "כשאני  הבינלאומית:  הקהילה 
ובניו  ז'ניירו  דה  בריו  ובטוקיו,  בבייג'ין  העולם, 
ובקזחסטן,  באפגניסטן  ובעומאן,  בצ'אד  דלהי, 

באוסטרליה ובסינגפור, אני מתמלא גאווה".
האמירה לפיה קיים פגישה באפגניסטן, מדינה 
מוסלמית קיצונית, "הקפיצה" את כלי התקשורת 
שזיהו חשיפת ענק על ביקור חשאי פורץ דרך של 
־ראש הממשלה. אלא שמהר מאוד התברר כי נת
־ניהו טעה. מיד לאחר הנאום צייץ הבהרה: "הת

בקדנציה  אולי  יודע?  מי  אבל  אזרבייג'ן,  כוונתי 
הבאה".

מהעדה  נציגים  של  נוכחות  גם  ניכרה  בקהל 
נציגי  מבהירים  אישיות  בשיחות  אך  הדרוזית, 
הקהילה כי הפעם אחוז ניכר צפוי להצביע עבור 
גנץ, בשל הכעס על חקיקת חוק הלאום ואי תיקון 

הנקודות שפוגעות לדבריהם בעדה הדרוזית. 

הנציג החרדי: "צריך ביבי חזק"

בליכוד  בפריימריז  שניצח  מי  פליישמן,  זאב 
לגמרי  וריאלי  ברשימה   44 החרדי,  המקום  על 
עיתו ל'קו  אומר  מורחב,  נורבגי  חוק  יוחל  ־באם 
הש גוש  כי  מראים  הסקרים  בהם  "בימים  ־נות': 

לנצח את הבחירות  ועלול  גדותיו  על  עולה  מאל 
ולהקים ממשלת שמאל אנטי דתית בראשות לפיד 

וגנץ, שומה עלינו להימנע מלתקוף בתוך הנגמ"ש 
באמצעות קמפיינים גלויים או איומים מרומזים.

"גוש הימין צריך את נתניהו חזק. אחרת, חזקים 
ככל שיהיו, מפלגות הימין כולן ילכו לאופוזיציה. 
עשייתו  אחרת  חזק.  ביבי  את  צריך  אריה  גם  כן, 
המבורכת במשרד הפריפרייה תרד לטמיון חלילה. 
אני מסרב להאמין שמי ממפלגות הימין תצטרף 
־לממשלת שמאל מובהקת שבמצעה תחבורה צי
בורית בשבת וברית הזוגיות, בראשות לפיד וגנץ.

ואומר באופן חד משמעי,  חוזר  אני  זה,  "לצד 
־כי מטרתנו היא לא לנגוס  בקולות המפלגות הח

רדיות. אנו פונים לאותו קהל חרדי שהצביע בעבר 
למפלגות אווירה שלא עוברות את אחוז החסימה 
כמו אלי ישי ודומיו, מה שפוגע ויפגע גם הפעם 

בימין כולו.
להצביע  שמתכננים  אנשים  לאותם  קורא  "אני 
אנא,  ודומיהם:  אמסלם-זהות  חיים  ישי,  לאלי 
אל תזרקו את קולכם לפח או גרוע מכך, אנא, אל 
תסייעו לממשלת שמאל אנטי דתית בראשות לפיד 
קובי  רון  אחיו התאומים של  בעצם  - שהם  וגנץ 

בארצי - לקום בזכותכם - הצביעו לנתניהו".

אלי כהן

אחרי 27 שנים בפוליטיקה המקומית, פונה הרב 
יצחק פינדרוס למגרש הארצי - אליו נקרא על ידי 
כך  ובעקבות  קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
־הוצב במקום הרביעי ברשימת 'דגל התורה' והש

מיני ברשימה המאוחדת של יהדות התורה. ספק 
שמחזיקים  חרדים  ציבור  נציגי  הרבה  ישנם  אם 
בראשות  מוצלחת  קריירה  כשלו,  עשיר  ברזומה 
רא בסגנות  מפוארת  קדנציה  עילית,  ביתר  ־העיר 

שות העיר ירושלים, עשיה ציבורית בשלל היבטים 
וגם יכולות ורבליות – בעברית ובאנגלית – שאינן 

מצויות לרוב בקרב הנציגות החרדית.
את  פינדרוס  מפרט  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
היעדים שהציב לעצמו לקראת הקדנציה הקרובה 
בהם  לעסוק  שצריך  דברים  שלושה  "יש  בכנסת. 
יותר, והיות והגעתי מהשלטון המקומי שם באתי 
־במגע יומיומי עם התושבים נוכחתי בחומרת וח

שיבות הבעיות הללו. 1. נושא הדיור הוא המטריד 
ביותר והמעיק ביותר על הציבור החרדי היום. 2. 
נושא התעסוקה, גם אצל נשים חרדיות וגם אצל 
כלים  מספיק  אין  ולעבוד,  לצאת  שבחרו  גברים 
להכשיר ולשלב ולהכווין. המדינה אומרת שהיא 
מכוונת לתעסוקה, אבל היא מכוונת לאינטגרציה, 
 .3 אנחנו מכוונים לפרנסה.  אנחנו ממש לא שם, 
לרעה, שאגב  החרדי  החינוך  אפליית  הנושא של 

וכ והסייעות  גם לאפליה בשכר המורות  ־משליך 
דומה. החינוך החרדי מקבל במקרה הטוב יחס של 

סוג ב' וזה חייב להשתנות".
כיום אתה מנהל את המכון החרדי למחקרי 

נותן לך כלי עבודה לקראת הכ זה  ־מדיניות, 
נסת?

הדברים  ובשלושת  חוקרים  צוות  יש  "במכון 
לגשת  צריך  שרק  מוכנות  תכניות  יש  שהזכרתי 
מאוד  עבודה  כלי  עם  מגיע  אני  בהן,  לטפל 
שהתקבלה  ההחלטה  למשל,  וברורים.  ממוקדים 
במשרד השיכון שבכל פרויקט של הסכם גג יהיה 
אסטרטגית  חשיבה  ושתהיה  החרדי  לציבור  נתח 
על הציבור החרדי - מקורה בדו"ח שהנפיק המכון 

יחד עם ידידי ד"ר חיים זיכרמן".
אתה לא חושש שישנה אדישות יחסית בקרב 

־ציבור המצביעים, תחושת שובע של סיום קד
נציה טובה...

"הציבור החרדי הוכיח ברוב מערכות הבחירות 
בגרות ויצא לקלפי, ואם זה יקרה אין סיבה שלא 
נגיע אנחנו ל-8 מנדטים וש"ס ל-8 מנדטים, אבל 
הבחירות  לפי  בציבור.  תלוי  זה  דבר  של  בסופו 
המקומיות המאגר שלנו הוא כ-260 אלף קול ולזה 

אנחנו צריכים לשאוף".
בהסכם  יותר  להוציא  יכלה  לא  'דגל'  האם 
הפנימי עם 'אגודה', בפרט בהתחשב בתוצאות 

הבחירות המקומיות?

לבחירות  הפעם  ההליכה  שעצם  חושב  "אני 
באופן שאף אחד לא נמצא מעל השני וכולם שווה 
בשווה זו הסתכלות נכונה אסטרטגית ולא משנה 
שווים  להרגיש  צריכים  כולם  יותר.  מי  במספרים 
מלאים  בשותפים  שמדובר  הבנה  יש  שווים,  בין 
ולכן השותפות של 50:50 חשובה, לא הייתי רוצה 
בנוח  שלא  מרגיש  החסידי  הציבור  את  לראות 
בשותפות הזו כמו שלא אהבתי לראות שהציבור 
הליטאי הרגיש שלא בנוח, לכן שותפות של חצי 

חצי היא הטובה לכולם".
־יש שטוענים שעדיף להצביע ישירות לנת

ניהו, מדברים גם על סחף של מצביעים חרדים 
לכיוונו... גם בסקר 'קו עיתונות' אמרו כ-20% 

שהם שוקלים להצביע למפלגות אחרות.
את  הוכיח  החרדי  הציבור  הטקטית,  "ברמה 
למרות  בקלפי  ממושמע  שהוא  כבר  בעבר  עצמו 
זוכרים  כולנו  האסטרטגית,  ברמה  הדיבורים.  כל 
את  הליכוד  עם  שלנו  לשותפות  הכבוד  כל  עם 
שרוצה  מי  לכן  החרדים,  בלי  הליכוד  ממשלת 

ממשלת ליכוד טובה חייב להצביע לחרדים". 
שאתם  מגעים  על  לפרסום  בסיס  יש  האם 

מנהלים עם גנץ?
"הכל קשקוש, כבר אמרנו שאנחנו הולכים עם 
הליכוד. מעולם כשהיה אפשרות לליכוד להרכיב 
ממשלה יהדות התורה לא הלכה עם מישהו אחר, 
הש ממשלות  ברוב  אפשרות,  הייתה  כשלא  ־וגם 

מאל מרכז נשארנו מרצון באופוזיציה".
מילה על החברים האחרים ברשימה...

"לדגל התורה בפרט וליהדות התורה בכלל אין 
ניסיון  עם  אנשים  אלה  ברשימה,  להתבייש  מה 
מוכח וקבלות בשטח של עשרות שנים של יעילות 
ותוצאות איכותיות. הם הח"כים הכי חרוצים עם 
למען  וגם  הציבור  למען  גם  פעילות,  הרבה  הכי 
בעיתונות  לנבור  יכול  שרוצה  מי  ישראל.  קדשי 
מסוקרת  החרדית  הנציגות  איך  ולראות  הכללית 
ישראל  למדינת  שהיו  חושב  לא  אני  זה.  בנושא 
מאז הקמתה שר בריאות ויו"ר ועדת כספים ברמה 
הזו. אני חושב שהעבודה של מקלב בועדת המדע 
ושל פרוש במשרד החינוך ניכרת לעין כל. קח את 
העבודה של אייכלר בפניות הציבור, אין לזה אח 
ורע, והחריצות של יעקב אשר בועדות, לפעמים 
נראה שהוא במקביל בכמה ועדות עם כל הניסיון 
המוניציפאלי שלו. אין לנו במה להתבייש ואנחנו 

לא צריכים לחפש כוכבים".
־לסיום, מאבחן פינדרוס בניתוח אופייני: "בסו
־פו של דבר הבחירות האלה הם לא בין ימין לש

מאל מדיני ולא בין ימין לשמאל כלכלי אלא בין 
־ימין לשמאל דתי. הקרב הוא בין מפלגות שמחוב

רות למסורת ישראל וחשובה להם זהותה היהודית 
של המדינה לאלה שמעדיפים אותה פחות יהודית. 
לפיכך מי שבאמת רוצה להיות 'הכי ימני' - צריך 

להצביע ליהדות התורה".



כ"ט אדר א' תשע"ט 34346/3/19 בני ברק

מגבית ההצלה לרשת 
הכוללים הגדולה 

יוצאת לדרך
המגבית שזכתה לתמיכתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שבצעד נדיר 

ייסע למירון להתפלל עבור התורמים זוכה להצלחה כבר מעת פתיחתה

אלי כהן

של  המיוחדת  למגבית  האדירות  ההכנות 
הושלמו  באהלך'  'יששכר  הכוללים  רשת 
ימי  יפעלו  ומחר  והיום  האחרונים  בימים 

שנועדו  הגדולים  ההתרמה 
הגדולה  המערכת  את  לייצב 
אברכים   1800 המחזיקה 
הרבה  ההיערכות  בארה"ק. 
בארץ  רבות  פעילויות  כללה 
להגיע  במטרה  ובחו"ל 
שהוצב,  הגבוה  היעד  אל 
שקלים.  22,000,000  בסך 
הנהלת הרשת פעלה בחודשים 
תורה  תומכי  בקרב  האחרונים 
רבים בחו"ל שהתחייבו לתמוך 
ראש  מרן  שהקים  ברשת 
הבטיחו  והם  זצ"ל  הישיבה 
להרתם למערכה הקדושה בכל 
כל  להכפיל  והתחייבו  כוחם 

 סכום שיתרם במהלך ימי ההתרמה המיוחדים.  
מטעם  בשטח  שפועל  הקמפיין  ניהול  צוות 
כי  אומר  קוזמאצ'   חברת  ומטעם  הרשת 
אך  פשוטה,  לא  עבודה  היא  ליעד  הגעה 
הבנה  עם  לדרך  "יצאנו  לחלוטין.  הישג  ברת 
שערכנו  מפילוחים  לאשורו.  המצב  והכרת 
טרם המערכה עלה כי הסכום הנקוב הוא בר 
כולם  הכוחות  כל  בהירתם  וכמובן,  השגה, 
את  עושים  אנו  הפעילות.  שעות  כל  למשך 
שלנו בס"ד, וסמוכים ובטוחים על ברכת מרנן 
בעדנו,  יסייעו  משמים  כי  ומאמינים  ורבנן, 
ית'". ותורתו   למען קדושת שמו, וכבוד שמו 
"שגרירי  מאות  מונו  ההיערכות  במסגרת 
ידי  על  שהוכשרו  הארץ,  ברחבי  תרומה" 
חברת קוזמאצ' לעמוד בראש קבוצות התרמה  

כאשר כל קבוצה נטלה על עצמה להשיג סכום 
 35 לקראת  הכן  עומדים  השגרירים  מסוים. 
השעות הגורליות לפקח על הזרמת התרומות 
כולם  הנתונים  כשאר  ביעדים,  והעמידה 
ארבעה  בן  משולב  למערך  ידם  על  מועברים 
משם  הארץ,  ברחבי  הוקמו  אשר  מוקדים 

ותפוקח  המערכה  תנוהל 
בהנהלת  מדוקדק.  באופן 
להביע  מבקשים  הישיבה 
ותודתם  הוקרתם  את 
הקבוצות,  לראשי 
יראים  תורה  בני  אברכים 
המקדישים  ושלמים, 
למען  ומכבודם  מזמנם 
של  חייו  מפעל  הצלת 
זצ"ל. הישיבה  ראש   מרן 

השגרירים  מערך  לצד 
שירות  יופעל  והמוקדים, 
במערך  אישיים  שליחים 
יתנו  אשר  ארצי,  פריסה 
שמבקש  למי  מענה 
התרומה  פיזי.  באופן  תרומתו  את  להעביר 
בטלפון  גם  תתאפשר   הקדושה  למערכה 
שעות  בכל  שיאויש  קו   ,8002* מספר 
המערכה ברציפות, וכן בעמדות 'נדרים פלוס' 
הארץ. ברחבי  הכנסיות  בבתי   ו'קהילות' 

היא  המיוחדת  המגבית  של  הכותרת  גולת 
הכרזתו ההיסטורית של מרן שר התורה הגר"ח 
ולהצלת  המערכה  הצלחת  שלמען  קנייבסקי 
הרשת החשובה ייצא לראשונה מזה 35 שנים 
להתפלל על קברו של הרשב"י במירון - שם 
אישי  באופן  למערכה  התורמים  על  יעתיר 
לישועה והצלחה בכל העניינים - דבר שגרם 
שהחלו  רבות  ולתרומות  רבה  להתעוררות 
המגבית  נפתח  בטרם  עוד  למערכת  לזרום 

באופן רשמי.

תשואה�מובטחת�של��9%ל-�25שנה��
בחוזה חתום, ללא תלות בקיומו של דייר בנכס!

תחום הדיור המוגן נמצא בפריחה- ברור לכל 
""שאוכלוסיית העולם מתבגרת ותוחלת החיים עלתה.

 ₪ 347,000

בלבד!* 

הכנסה חודשית 

!!₪ 2,550 

9288*

בואו לנצל את שער הפאונד הנמוך באנגליה!

בס"ד

הצטרפו�והשקיעו�בנדל"ן�העתיד!

*המחיר כפוף לשינויים בשערי המטבע

בריתות 
&90





פסח
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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 
ז

ההרשמה בעיצומה למטוס השביעי והאחרון
מי שלא נרשם בזמן נשאר כאן!
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פוסקי ההלכה במכתב 
הקורא להימנע מהשתכרות בפורים

הרבנים כותבים במכתבם: "וכן באים על ידי זה לאיסורים חמורים הן איסורים שבין אדם למקום והן איסורים שבין אדם לחבירו, וכן נתברר ע"י הרופאים 
ששתיה מרובה בפרט אצל צעירים גורמת נזק גופני ומוחי. ועל כן גם בשמחות משפחתיות יש להיזהר שלא לשתות משקין המשכרים"

אלי כהן

תחת הכותרת "שמחה כהלכה" מפרסמים גדולי 
לציבור  קוראים  הם  בו  מכתב  ההלכה  פוסקי 
במהלך  ולא  בפורים  לשכרה  לשתות  שלא 
בשל  וכדומה,  בשמחות  כגון  השנה  ימות  כל 
כפי  בריאותית  סכנה  ובשל  רוחניים  חששות 
דעתם של הרופאים. את מכתב חתמו והפקידו 
בידי הד"ר הרב מנחם חיים ברייר, סגן המנהל 
אשר  הישועה',  'מעיני  הרפואי  במרכז  הרפואי 
חקר לעומק את הנושא מהפן הרפואי והציג את 

מחקרו בפני הרבנים הגאונים. 
ופוסקי  הגאונים  חתומים  המיוחד  המכתב  על 
ועד  יו"ר  זילברשטיין,  יצחק  רבי  ההלכה: 
ההלכה של המרכז הרפואי מעיני הישועה ורבה 
של רמת אלחנן; רבי שמעון בעדני, חבר מועצת 
חכמי התורה; רבי משה שאול קליין, חבר ועד 
החיים',  'אור  שכונת  של  ורבה  ואב"ד  ההלכה 
מערב  ורב  אב"ד  שטרן,  אליעזר  שמואל  רבי 
בתי  מראשי  לובין,  מנדל  מנחם  רבי  ברק;  בני 

ההוראה בבני ברק.   
במסכת  "הגמרא  הרבנים:  כותבים  במכתבם 
שבת )דף ל' ע"ב( מבארת שני פסוקים בקהלת, 
השמחה",  את  אני  "ושבחתי  אומר  אחד  כתוב 
עושה",  זו  מה  "ולשמחה  אומר  אחד  וכתוב 

זו שמחה של מצוה,  ושבחתי אני את השמחה 
של  שאינה  שמחה  זה  עושה  זה  מה  ולשמחה 
מתוך  לא  שורה  שכינה  שאין  ללמדך  מצוה, 
מצוה,  של  שמחה  דבר  מתוך  אלא  כו'  עצבות 
ע"כ, מבואר מדברי הגמרא ששמחה של מצוה 
השראת  לידי  המביאה  שמחה  דווקא  היא 
קדושה  לידי  מביאה  שאינה  ושמחה  השכינה, 
אינה שמחה של מצוה, וע"ז נאמר ולשמחה מה 

זה עושה.
)סי' תרצ"ה  ביום הפורים שכתב בשו"ע  "ואף 

דלא  עד  בפוריא  לבסומי  אדם  "חייב  ס"ב( 
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", מ"מ המ"ב 
בביאור הלכה העתיק את לשון המאירי שכתב 
ומכל מקום אין אנו מצווין להשתכר ולהפחית 
עצמנו מתוך השמחה, שלא נצטוינו על שמחה 
של הוללות ושל שטות אלא בשמחה של תענוג 
על  והודאה  השי"ת  לאהבת  מתוכה  שיגיע 
שם,  המ"ב  והוסיף  ע"כ,  לנו,  שעשה  הניסים 
שצריך  מצוה  באיזה  שיזלזל  יודע  אם  וכ"ש 
דא"צ  וי"א  הרמ"א  כתב  וכבר  בזה,  ליזהר 

וישן,  יותר מלימודו  ישתה  כ"כ אלא  להשתכר 
לברוך  המן  ארור  בין  יודע  אינו  שישן  ומתוך 
מרדכי, וכתב המ"ב )ס"ק ה'( וכן ראוי לעשות".

בסיכום קריאתם קובעים פוסקי ההלכה כי "מן 
הניסיון שיש הרבה פעמים אשר השתיה מביאה 
לידי רציחה כגון הנוהג ברכב אחר שתיה שזה 
באים  וכן  ח"ו,  רבים  לאסונות  שמביא  ידוע 
עי"ז לאיסורים חמורים הן איסורים שבין אדם 
וכן  לחבירו,  אדם  שבין  איסורים  והן  למקום 
בפרט  מרובה  ששתיה  הרופאים  ע"י  נתברר 
גם  וע"כ  ומוחי.  גופני  נזק  גורמת  אצל צעירים 
לשתות  שלא  להזהר  יש  משפחתיות  בשמחות 
או  היכולים להביא לשכרות  משקין המשכרים 
לבלבול הדעת, אלא לשמוח שמחה של מצוה 

המביאה לידי קדושה".
הד"ר הרב מנחם חיים ברייר מציין כי מידי שנה 
בימי הפורים מגיעים עשרות בני אדם לטיפול 
וילדים  רפואי במעיני הישועה, בהם גם נערים 
הגיעו  שעברה  בשנה  מאוד.  צעירים  בגילאים 
המקרים  ובאחד  רפואי  לטיפול  איש  כ-35 
ידו  שהשיגה  ממה  ששתה  בפעוט  היה  מדובר 
על  עדויות  "באמתחתי  בבית.  חופשי  באופן 
לפגיעות  גרם  האלכוהול  בהם  רבים  מקרים 
בריאותיות חמורות כולל פגיעות מוחיות אשר 
גרמו לנזקים בלתי הפיכים מבחינה בריאותית", 

הוא מציין. 

ביוזמת ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי במרכז הרפואי מעיני הישועה: 

freepik ,צילום: ויקיפדיה
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מחר! סוגרים מוקדים!
יום חמישי ל' באדר א'

בחצות לילה!
לקבלת

הקטלוג המלא:
חייגו 1800-236-236

או שלחו מייל:

sinit@ami.org.il

ד'-ו' באדר ב' 11-13.3.19 
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נציגי 'דגל' התכנסו 
לשיעור אצל הגר"י רוזן

בלי בירוקרטיה: 
לקוחות מאוחדת נהנים משירותי המרכז 

הרפואי הגדול לכירורגיה 'נארא' עשרות נציגים של 'דגל' מכל רחבי הארץ התכנסו 
לשיעור לע"נ מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 

זצ"ל, בביתו של ראש ישיבת אור ישראל ⋅ 
במשתתפים: ח"כ אורי מקלב

בין הרופאים מנהלי מחלקות בכירים בתחומי עיניים, נשים, כירורגיה ועוד

אלי כהן

עשרות נציגי דגל התורה וציריה 
באזור מרכז הארץ התכנסו בסוף 
השבוע לשיעור הקבוע לע"נ מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן 
בביתו  זצוק"ל, שהתקיים הפעם 
ישראל  אור  ישיבת  ראש  של 

הגאון רבי יגאל רוזן.
אורי  ח"כ  השתתפו  בשיעור 
מקלב, חבר מועצת עיריית פתח 
אליהו  המיועד  והח"כ  תקווה 
רכסים  מועצת  ראש  סגן  ברוכי, 
עיריית  ראש  סגן  רייך,  יצחק 
חברי  שפירא,  מנחם  ברק  בני 
פתח  אלעד,  בערים  המועצה 

תקווה, אזור ועוד.
בית  בניית  בענייני  עסק  השיעור 
בניית  בין  וההבדל  המקדש, 

המקדש  בית  לבניית  המשכן 
הנביא  וציווי  והשני,  הראשון 
לדוד המלך שהבניה תעשיה על 

ידי שלמה המלך.
אחת  מתקיים  הקבוע  השיעור 
לשבוע באיזור אחר בארץ, כאשר 
להגיע  מקפיד  מקלב  אורי  ח"כ 
השבועי  לשיעור  שבוע  מידי 
מביא  אשר  דבר   - הארץ  ברחבי 
הכנסת  חברי  בין  הקשר  להידוק 

לנציגים המקומיים.
רבים  פנו  השיעור  בסיום 
באזור  המקומיים  מהנציגים 
שיסייע  בכדי  מקלב  אורי  לח"כ 
אליהם  המתקבלות  בפניות  להם 
מידי יום, כך עלה גם נושא סידור 
תחבורה ציבורית יעילה לשכונה 

החרדית בפתח תקווה.

אלי כהן

המרכז  משירותי  נהנים  מאוחדת  לקוחות  בירוקרטיה:  בלי 
הרפואי הגדול לכירורגיה 'נארא'

נשים,  עיניים,  בכירים בתחומי  בין הרופאים מנהלי מחלקות 
כירורגיה ועוד

הילה פלח
הפעולה  משיתוף  רצון  שביעות  מביעים  מאוחדת  לקוחות 
הפורה עם המרכז הרפואי נארא שברמת גן בו מעניקים שירותי 

רפואה וניתוחים פרטיים על ידי המנתחים הבכירים בישראל.
לכירורגיה  בארץ  ביותר  הגדול  הרפואי  המרכז  הינו  נארא 
בנארא  מעניקים  תחומי  רב  כירורגי  כמרכז  וקטנה.  בינונית 
הכירורגיה  תחומי  בכל  וטיפול  אבחון  ייעוץ,  שירותי 
ובינוניים  קטנים  וניתוחים  פעולות  ומקיימים  האמבולטורית 
מרכז  דם,  כלי  כירורגית  בתחומים:  אשפוז  שעות   23 עד 
כרוני,  בכאב  טיפול  פמליפט,  עיניים,  פלסטיקה,  גניקולוגי, 
אורתופדיה  היד,  של  כירורגיה  עפעפיים,  אנגיו,  מוז,  ניתוחי 

של הרגל, א.א.ג, 
ניתוח מתקדמים,  5 חדרי  עומדים לרשות המטופלים  בנארא 
5 חדרי טיפולים, חדרי אשפוז מרווחים ונעימים עם שירותים 

צמודים.
מחלקות/יחידות  מנהלי  ביניהם  בישראל,  הכירורגים  בכירי 
את  לנתח  בוחרים  ציבוריים,  חולים  בבתי  מובילים  ומנתחים 
כ-  מתוך  המנתח  את  בוחר  מטופל  כל  בנארא  מטופליהם 

לשיטת  בהתאם  הרפואי,  המרכז  עם  העובדים  כירורגים   200
צוות  פועל  לצדם  מומחיותם.  את  התואמת  הטיפול/הניתוח 
מרדימים מומחים בעלי התמחויות ספציפיות בהתאם לתחומי 

הניתוחים.
חדייר  אמיר  ד"ר  בנארא:  המקבלים  המומחים  הרופאים  בין 
עיניים  יחידת  מנהל  שפירר  אורי  ד"ר  בילינסון,  בכיר  רופא 
שירות  אחראי  בכיר  רופא  לבני  איתן  ד"ר  וולפסון,  ילדים 
מנהל  סגן  נחום  יואב  ד"ר  בילינסון,  החולים  בבית  הקרנית 
שרות  מנהל  אבי  רובינוב  ד"ר  בילינסון,  עיניים  מחלקת 
אוקולופלסטיקה, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד, 
בבית  סאונד  האולטרה  ביחידת  בכיר  רופא  אור  יריב  ד"ר 
חולים "ליס" איכילוב, ד"ר עוז גביש סגן מנהל בית החולים 
לנשים בבילינסון, ד"ר פטריק בן מאיר מנהל יחידת כירורגיה 
פלסטית לשעבר בבי"ח בנהריה, ד"ר אורי שבשין רופא בכיר 
כירורגיה פלסטית בתל השומר וד"ר כינורי מיכאל רופא בכיר 

עיניים ילדים בתל השומר.
בנארא זמינות תורים גבוהה במיוחד. לאחר הבדיקה הרפואית 
המתקיימת במרפאות מאוחדת או בנארא, מפיקות המזכירות 
הרפואית במאוחדת את ההתחייבות  ודואגות לתאריך ניתוח 

עבור המבוטח.
לדברי סגן מנהל המחוז הרב משה כהן "מאוחדת לא מתפשרת 
השירות  הרחבת  ללקוחותיה.  והנגישות  השירות  איכות  על 
להנגיש  מאוחדת  של  מהאסטרטגיה  כחלק  הינה  בנארא 

ללקוחות את הרופאים המובילים בתחומם והכול בפשטות.

משלוחי מנות מעוצבים
אביזרים וכלים מכלים שונים

 סדר ואיחסון זה מלנטה

 חד פעמי זה מלנטה

 טקסטיל זה מלנטה

 ביגוד זה מלנטה

 יומולדת זה מלנטה

 סלולר זה מלנטה

 נוי לבית זה מלנטה

 הכל למטבח זה מלנטה

 צעצועים זה מלנטה

 כלי כתיבה זה מלנטה

 נקיון ואמבט זה מלנטה

 כלי עבודה זה מלנטה

אהרונוביץ 1 ב"ב )פינת ז'בוטינסקי( | 03-6148444
א-ה: 9:30-22:00 | שישי: 08:30-13:00 | מוצ"ש: שעה וחצי לאחר צאת השבת



החל יריד פורים ענק



 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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סופר מיוזיק – מיטב להיטי 
השנה באלבום אחד 

'מכבי' מחוז המרכז מציינת שנה 
של שירותי רפואה מתקדמים, 

הובלה בשירות וצמיחה

רשת המזון 'נתיב החסד' המובילה במגזר החרדי, בשיתוף 'בנט הפקות' שמחים להציג 
את האלבום החדש – סופר מיוזיק – עם מיטב הלהיטים של השנה  האחרונה בהפקה 

מושלמת של אמן המוזיקה החסידית ר' רובי בנט בעשרה שקלים בלבד

הילה פלח

מורגשת.  כבר  השמחה  ואווירת  בפתח  פורים 
של  הגדולים  המאפיינים  אחת  היא  מוזיקה 
לציבור  המחוברת  החסד'  'נתיב  רשת  פורים. 
החרדי  יוצרת אוירה פורימית ייחודית, ומשיקה 

'סופר  החג,  לקראת  חדש  אלבום 
מיטב  עם  השנה  להיטי   - מיוזיק' 
ש"ח   100 מעל  בקניה  האומנים. 
לרכוש את האלבום תמורת  תוכלו 

עשרה שקלים בלבד.
ב'נתיב החסד' חשים היטב את חג 
לחגיגת  ומעבר  המתקרב  הפורים 
הפורים, משלוחי המנות וכו', ניתן 
גם להביא את השמחה אל ביתכם 

או להפתיע את הקרובים שלכם במתנה מקורית 
- 'סופר מיוזיק' אלבום ייחודי בהפקה מושלמת 
המוזיקה  אמן  של  בהובלתו  הפקות  בנט  של 

החסידית ר' רובי בנט.
שירי האלבום מורכבים מלחנים חדשים ממיטב 

האומנים החסידיים: מוטי שטיינמץ, ישי ריבו, 
לוי  שמלצער,  ליפא  ג'רופי,  מנדי  כהן,  שלמה 
שלמה  מרקוס,  אלי  שלום,  ברוך  פלקוביץ, 
דודי פלדמן,  אנגל,  וועבר, שימי  טויסיג, בערי 
סאמעט,  אהרלה  שניצלער,  מיכאל  גרין,  יוסי 

שרולי ליפשיץ, יואלי גרינפלד, ועוד.
את  המבטא  חדש  סינגל  הרשת  השיקה  בנוסף 
של  חדש  לחן  הרשת,  יתרונות 
רובי  ר'  החסידית  המוזיקה  אמן 
לדבריו,  המושלם.  ובעיבודו  בנט, 
בקפידה  מושקע  באלבום  מדובר 
ועשיר בתכנים מגוונים אשר יוצרים 
רגש  ווקאלית,  אמנות  של  פסיפס 
עוצמתי ונוגע, בטעם חסידי מקורי. 
ז'אנרים  מספר  משלב  האלבום 
שמחה  שירי  החסידית  במוסיקה 

והתרוממות, לצד שירי רגש וכיסופים.
היכנסו לאחד מסניפי רשת נתיב החסיד הקרוב 
המוצרים  ממגוון  להתרשם  ותוכלו  לביתכם 
ההטבה  את  ולממש  הפורים  חג  לקראת 

הייחודית.ש

הילה פלח

במחוז  בריאות'  שירותי  ב'מכבי  המרכז  מחוז 
בהשתתפות  שנה  סיכום  כנס  קיים  המרכז, 
מכבי,  מנכ"ל  מכבי:  הנהלת  בצמרת  בכירים 
הבריאות,  חטיבת  ראש  המרכז,  מחוז  ראש 

מנהלי המרחבים והמרכזים הרפואיים.
בכנס הוצגו יעדים, מהלכים ותוצאות מרשימות, 
הרפואה  תחומי  בכל  השנים,  לאורך  שהושגו 
הנתונים  בין  המחוז.  רחבי  בכל  והשירות, 
במדדים  מרשימים  קידומים  בלטו  המעולים, 

ושירותי  הקליניים 
שממשיכים  הרפואה, 
המתקדמים,  להיות 
והטכנולוגיים  המומחים 
זינוק  גם  כמו  ביותר.  
השירות,  במדדי  מרשים 
המשמעותית  והצמיחה 

במספר החברים .
מר  העניקו  הכנס  במהלך 
'מכבי  מנכ"ל  סער,  רן 
ראש  בריאות',  שירותי 

נחמן  ופרופ'  חסיד  דבורה  הגב'  המרכז  מחוז 
תעודות  במכבי,  הבריאות  חטיבת  ראש  אש, 
הוקרה מיוחדות לרב ברוך שטרן, מנהל מרחב 
אלעד, ד"ר ניצן אבישר, מנהלת רפואית, ולרב 
באלעד.  הרפואי  המרכז  מנהל  שחורי,  מרדכי 
פעילותם  על  הערכה  אות  מהוות  התעודות 
הענפה בניהול הצוות הרפואי והמטפל באלעד, 
מבורכות  לתוצאות  שהביאו  החברים,  לרווחת 
בקידום בריאות החברים ושמירת על אורח חיים 
באלעד  המובילה  כקופה  אחריות  מתוך  בריא 
המחויבות לציווי התורני של ''ונשמרתם מאוד 
לידי  באה  החשובה  הפעילות  לנפשותיכם''. 
חברי  במספר  משמעותית  בצמיחה  גם   ביטוי 

מכבי בעיר אלעד.
הצמיחה  ביעד  ראשון  למקום  הגיע  המרחב 
השנתי במחוז, דבר המעיד על האמון הרב של 
תושבי העיר אלעד במכבי וחשוב מכך לשיפור 

משמעותי במדדים הקליניים של החברים, נתון 
שבא לידי ביטוי בסקרים של מכבי. 

הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז המרכז: "מכבי 
משקיעה משאבים רבים על מנת להעניק שירותי 
רפואה מתקדמים לכל אחד מחבריה. פעילותם 
זמינותם  המרחבים,  מנהלי  של  הברוכה 
הינם  המטופלים,  לצרכי  והקשבתם  הגבוהה 
בין  המחברת  מכבי,  של  העולם  מתפיסת  חלק 
גבוהה  זמינות  לבין  התחומים,  בכל  מומחיות 
המרשימות  התוצאות  בשטח.  השירותים  של 
נזקפת  אלעד  למרחב  וההוקרה  בכנס,  שהוצגו 
לזכות מקצועיות השדרה 
וחיבורה  הניהולית, 
ההדוק למהלך שמובילה 
המרכז,  במחוז  'מכבי' 
בריאות  קידום  פרויקט 
במסגרתו   "30,40,50"
לחברי  קוראים  אנו 
ולהיבדק  לבוא  הקופה, 
בדיקות חיוניות ומצילות 
תקופה  בכל  חיים, 
רואים  אכן  ואנו  וגיל, 
תוצאות חיוביות בשטח. מכבי תמשיך ותעמיק 
שיאפשרו  באופן  אזור,  בכל  שירותיה  את 
למבוטחים לשמור על שגרת חיים בריאה בכל 
לאוכלוסיית  מותאם  ובאופן  החיים",  שלבי 

היעד.
הרב ברוך שטרן, מנהל מרחב אלעד, סקר את 
באלעד,  המושקעים  והפעילויות  השירותים 
כגון  חשובות  בריאותיות  לתוצאות  המביאים 
לבדיקת  המגיעים  התינוקות  במספר  עלייה 
אנמיה, צמיחה בשיעור המטופלים הסוכרתיים 
מכובדת  וכמות  תקופתיות,  בדיקות  העורכים 
בבדיקות  להיבדק  המגיעים  'מכבי'  חברי  של 
מניעתיות מצילות חיים, השומרות אורח החיים 
שגרה  להם  ומעניקות  ומשפחתו,  הנבדק  של 
תושבי  את  מזמין  שטרן  הרב  ובטוחה.  בריאה 
העיר שאינם חברי מכבי עדיין  לבא ולהצטרף 

לקופה המובילה והמקצועית בעיר אלעד.

בנט הפקות ורשת 'נתיב החסד' מגישים:

מובילים במקצועיות, מובילים בשירות, מובילים בצמיחה:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

office@kav-itonut.co.il :למייל

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים



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



כ"ט אדר א' תשע"ט 6/3/19 בני ברק 1242

                  

בסיכום עבודת הקמת המשכן נאמר: "בצלאל בן אורי עשה 
איזה  להבין  ויש  כב(.  )לח,  משה"  את  ה'  צווה  אשר  כל  את 
שבצלאל  דהו  מאן  של  דעתו  על  יעלה  וכי  בזה,  יש  חידוש 
שנבחר על ידי הקב"ה להיות השליח לביצוע הקמת המשכן לא יעשה 

את אשר ציווה ה'?
הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד ערך פעם מגבית למען ישיבתו. באחד 
מלילות שבת דרש בבית הכנסת למען ישיבתו אולם הציבור לא התחייבו 

לתרום כדבעי.
באותו ליל שבת לאחר הסעודה בא הרב של אותו ביהמ"ד עם כמה 
נכבדי הקהילה לרבי אלחנן כדי להתנצל על חוסר ההצלחה, תוך בקשה 

שלא יהיה לו תרעומת עליהם בגלל המגבית שלא הצליחה אצלם.
אורי  בן  "ובצלאל  בתורה:  יקראו  מחר  הנה  אלחנן,  רבי  להם  השיב 
הזה,  החיזיון  את  נתאר  הבה  משה".  את  ה'  צווה  אשר  כל  את  עשה 
עומדים לבנות את המשכן ומן השמיים נקרא בצלאל בן אורי לעשותו. 
אותו:  ושואל  ביהודי  פוגש  ישראל,  במחנה  רבנו  משה  לו  הולך  והנה 
משיב  לא,  אורי?"  בן  בצלאל  אתה  אולי  המשכן,  את  להקים  "צריך 
האיש, אני ראובן בן יעקב. ממשיך משה רבינו בדרכו, פוגש ביהודי אחר 
ושואל שנית: "צריך להקים את המשכן, אולי שמך בצלאל בן אורי?" 
לא, מתנצל השני, אני שמעון בן יעקב. האם יעלה על הדעת שמשה רבנו 
יתרעם על היהודי הראשון והשני, מדוע לא נקראו בשם בצלאל בן אורי? 
ומדוע לא הם אלו המקימים את המשכן? וכי מה בידם לעשות אם לא 

הם נבחרו על ידי ה' להקמת המשכן אלא דווקא בצלאל.
סיים רבי אלחנן את דבריו: מה אם כן מקום לתרעומת יש לי על זה 
שאנשי ביהמ"ד שלכם לא נקראו להימנות על בוני התורה בזמן הזה. אין 

לכם את הזכות לתמוך במשכן העדות.
זהו ההסבר לדברי הכתוב שבצלאל עשה את כל אשר צווה ה'. ברור 
שהוא עשה את ציווי ה', אך כוונת הכתוב שמדוע הוא צווה לעשות? 
ועל כך התשובה "צווה"! בגלל שעליו הוטלה מאת ה' הזכות לעשות 

את מלאכת המשכן. הוא ולא אחר.
הסבר נוסף ניתן לבאר על פי הסיפור הבא. ראש ישיבת מיר הגאון רבי 
ישיבת  בנין  זצ"ל, היה תמיד משתבח בכך שאת  פינקל  יהודה  אליעזר 
מיר בירושלים בנו יהודים יראי שמים. באותם ימים היו מצויים פועלי 
בבניית  העסיק  זצ"ל  יהודה  אליעזר  רבי  הישיבה  וראש  ה'  יראי  בניין 
הישיבה כמה יהודים תלמידי חכמים ויראי שמיים שנאלצו מחמת דוחק 
הפרנסה לצאת לעבוד. אחד מהם נעשה לימים משגיח בישיבה חסידית. 
רבי אליעזר יהודה היה מספר שתוך כדי יציקת המלט והנחת הלבנים, 
ובהבנת  הרשב"א  בקושיות  ורבא,  אביי  בהוויות  פועלים  אותם  עסקו 
שנצוקו  והמים  הבטון  ערבוב  בהלמות  התערבו  והם  הרמב"ם  דברי 

ביסודות הבית. וכך נבנה בניינה של ישיבת מיר.
זאת כוונת התורה: "משכן העדות אשר פוקד על פי משה" )לח, כא( 
בתוך העשייה היו עסוקים בתורת משה. גם כשהוא עשה את 'כל אשר 
צווה', הוא למד את תורת משה רבינו, ובכך הופכים את החומר לרוח, 

העשייה נעשית לדבר ה'.
במעמד 'הנחת אבן הפינה' לבית המדרש הגדול בעיר בעלזא בשנת 
ליד  ובעצמו  בכבודו  זי"ע  מבעלז  שלום'  ה'שר  הרה"ק  עמד  תקפ"ח, 
מקום הבנייה, כשקערה בידו לאסוף כסף לטובת בית המדרש. וכמובן 
שהקהל נדחק בהמוניו לשלשל כסף לידיו, איש כמתנת ידו. אחרי שעה 
זרם התרומות לא פסק, פרש הרבי לשעה קלה. לאחר מכן  ארוכה בה 
כששב בחזרה שאל את הגבאים: "כמה כסף נאסף כאן כשלא הייתי?" 

השיבו הגבאים: "כשהרבי לא היה כאן, לא נאסף מאומה".
כתוב  שם  בפרשתנו,  הפסוק  לי  התבאר  כעת  לגבאים:  הרבי  אמר 
ישראל ממשיכים  לו שעם  ואמרו  רבנו  שעושי המלאכה באו אל משה 
לתרום ולנדב לבניית המשכן יותר מכדי הצורך, ואז נאמר: "ויצו משה 
מלאכה...".  עוד  יעשו  אל  ואישה  איש  לאמור  במחנה  קול  ויעבירו 
ולכאורה יש לדקדק מהו הלשון 'אל יעשו עוד מלאכה', היה לו לומר 

'אל יביאו עוד נדבות'?
אלא, שמשה רבינו ידע שכל זמן שעושי המלאכה עוסקים במלאכת 
המשכן, בבניית כלי הקודש ועשיית הבגדים, הרי הם מעוררים התעוררות 
קדושה ותשוקה עצומה בלבבות בני ישראל, עד שהם לוקחים מכל הבא 
לידם להביא למלאכת המשכן, ועד כדי כך שהם לא יצייתו לקול ההכרזה 
וימשיכו להביא זהב וכסף. על כן ציווה להכריז ש'אל יעשו עוד מלאכה', 
כלומר שעושי המלאכה יעצרו ממלאכתם, ואז מיד פסקה ההתעוררות 

ושככה התשוקה אצל בני ישראל, ''ויכלא העם מלהביא''. 
עד  הסביבה  כל  על  השראה  יש  משה  תורת  ולימוד  ה'  ציווי  כשיש 
שההתלהבות רק עולה וקשה מאוד לעצור אותה, וזהו רצון ה' שהצליח 

בצלאל לנטוע בקרב עושי המלאכה ועם ישראל שעמד לצידם. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כל אשר ציווה ה'כחה של תפלה
ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי 
מֶֹׁשה )לח, כא( פירש רש"י: "משכן העדות - עדות 
העגל,  מעשה  על  הקב"ה  להם  שוויתר  לישראל 
ביניהם". משה רבנו התפלל  שהרי השרה שכינתו 
על ישראל, ובזכות תפלתו מחל הבורא יתברך לישראל על 
חטא העגל ואמר "סלחתי כדברך". השכינה הקדושה שורה 
על כל יהודי, אך כדי שתהא לאדם הזכות לחוש בה, עליו 
להתפלל אל ה' יתברך מעומק ליבו.  לא משנה באיזה מצב 
מצוי היהודי, ובאיזה מקום הוא נמצא, אם יתפלל מעומק 

ליבו - הקב"ה ישמע את תפלתו.
הצדיק רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל, רבה של הקהילה 
הוא  הלב.  מעומק  לתפילה  סמל  היה  באופקים,  החרדית 
זאת בדרשותיו שהיו  להזכיר  ְוִהְרָּבה  ידע את כח התפילה 
חודרות לנבכי הנפש. פעם הגיע אליו אברך וסיפר לו את 
צרתו בלב שבור ומתוך בכי. "כבר שמונה שנים אנו נשואים 
ועדיין לא זכינו להיפקד. הרופאים מיואשים ואנו מחפשים 

סגולה טובה לזכות לבנים".
"אכן", אמר הרב, "יש לי עבורך סגולה מצוינת, שבעזרת 
אני  "הרב,  האיש.  של  פניו  צהלו  לבן".  ידה  על  תזכה  ה' 
"את  שאל.  הסגולה?"  מהי  שיידרש,  ככל  לעשות  מוכן 
הסגולה הזו לא אוכל לתת לך עכשיו", הסביר לו הרב, "בא 
לביתי הלילה בשעה שתים-עשרה ואז אני מקוה בעזרת ה' 

לתת לך אותה".
בשעת חצות הגיע האברך לבית הרב פינקוס, והרב לקח 
אותו ברכבו מחוץ לעיר אופקים, אל המדבר, שם באמצע 
השממה, רחוק ממקום ישוב, עצר את הרכב והורה לאברך: 
"תרד כאן לבדך, אל תפחד. תבכה לה' מעומק הלב, תצעק 
רק הקב"ה  אותך,  ישמע  לא  איש  ותפציר!  ותזעק, תבקש 
וחצי  שלש  בשעה  לקחתך  אשוב  ואני  אתך,  כאן  נמצא 
בבנים!"  לזכות  ביותר  הטובה  הסגולה  זוהי  בוקר.  לפנות 

הבטיח לו הרב ונסע.  
עמוק  הכי  ובכה מהמקום  יהודי התפלל  אותו  עמד שם 
בלב, צעק וזעק מקירות לבו ושפך את כל צערו לפני אבא 
שבשמים, כשהוא מרגיש שאין בעולם אדם שיושיעו, רק 
על  לו  הודה  לקחתו  הרב  כששב  לו.  לעזור  יכול  הקב"ה 
מעודו,  לא התפלל  כזו  תפילה  כי  וציין  הנפלאה,  הסגולה 
"לכזו קרבת אלוקים" - כך אמר - "לא זכיתי מעולם! כעת 
אני מרגיש שהתקבלה תפילתי". ואכן תוך שנה נולד לו בן.
באחת  שליט"א  שכטר  אריה  רבי  סיפר  זה  סיפור 
מהרצאותיו, כדי להוכיח כמה יכולה להועיל תפילה מעומק 
הלב, כשהמתפלל מתקרב אל ה' ונדבק בו. והנה קם בחור 
ילד  אותו  הוא  אני  הרב,  "כבוד  ואמר:  המאזינים  מבין 
שנולד מהתפילה שהתפלל אבי באותו לילה במדבר לפני 

כעשרים שנה!" זהו כוחה של תפילה! 

כשרוצים מאד – צועקים!

ירצה באמת!  - שהאדם  ומהו התנאי לקבלת התפילה? 
אביו  אל  בקשתו  את  ַיְפֶנה  והוא  מאד  לו  הדבר חשוב  אם 
שבשמים, ודאי תתקבל תפילתו. פעם הגיע אב עם בנו אל 
שיגדל  מצוה,  הבר  לקראת  שיברכו  וביקש  גדול,  אדמו"ר 

להיות תלמיד חכם.
שאל האדמו"ר את הבן: "האם אתה באמת רוצה להיות 

תלמיד חכם?"
"כן" השיב הנער.

להיות  רוצה  'אני  "תצעק   - הרבי  לו  הורה   - כך"  "אם 
תלמיד חכם'!" 

חזר הנער על המילים בקול רם, אולם התבייש לצעוק. 
והנה נכנס אל החדר סבל אחד, הר אדם, ואמר לרב: "הרב, 
למדתי  לא  מימי  אמנם  הבל.  הזה  העולם  שכל  יודע  אני 
תורה, אך אני יודע שהפאר של העולם זה תלמיד חכם ואני 

רוצה להיות תלמיד חכם!"
אמר לו האדמו"ר: "רצונך להיות תלמיד חכם? בבקשה, 
להיות תלמיד חכם!'".  רוצה  'אני  תצעק צעקה מכל הלב 
והסבל צעק והכריז זאת בקול גדול כל כך, שנשמע עד שוק 

העיר. 
מי  צועקים?  איך  שומע  "אתה  לנער:  האדמו"ר  אמר 
חכם!".  תלמיד  יהיה  עוד  הוא  צועק!   – באמת  שרוצה 
וכך היה! אותו אדם למד והשקיע את כל כוחו בתורה עד 

שנעשה תלמיד חכם ומורה הוראה בישראל.
בנקודה  בו  שרוצה  דבר  מה'  ומבקש  מתפלל  אדם  אם 
האמיתית והפנימית ביותר, מכל הלב, הקב"ה יתן לו. לכן 
יש להתפלל תמיד מעומק הלב ולא רק כדי לצאת ידי חובה, 
בבחינת "ולעבדו בכל לבבכם" )דברים יא, יג( – מכל הלב, 
כי "האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" )שמואל א טז, ז(, 

ה' יודע אם זו תפילה אמיתית.

הקב"ה עושה לו חפציו!

יוצא  ואחר  המתפלל  "כל  ע"א(  יד  )ברכות  חז"ל  אמרו 
'צדק  שנאמר:  חפציו,  לו  עושה  הוא  ברוך  הקדוש  לדרך, 
לו  "עושה  הכוונה  מה  פעמיו'".  לדרך  וישם  יהלך  לפניו 
לאדם  הצלחה  ישנה  )שם(:  המהרש"א  מפרש  חפציו"?  
להתפלל,  שהקדים  כיון  לפניו.  והצדק  להתפלל,  שהקדים 

הולך הצדק לפניו והוא יצליח. 
מעשה באיש עסקים שניהל מפעל גדול. מטבע הדברים 
הכרעת  את  מיני שאלות שדורשות  כל  במפעל  מתעוררות 
המנהל. יש מנכ"ל ומזכירות ופועלים, אבל הוא אחראי על 
הכל. משום כך רגיל היה, שמדי בוקר, כבר בקומו משנתו, 
להתייחס  מוכרח  שהוא  דחופות  הודעות  לו  משאירים 

אליהן. 
אך  בלבד,  דקות  שתי  אורך  בהן  הטיפול  היה  לפעמים 
לפעמים נאלץ להתעכב חצי שעה ואפילו שעה. מה אפשר 
לעולם  הרי  בזה,  לזלזל  אפשר  אי  פרנסתו!  זו  לעשות? 

יפשוט אדם נבלה בשוק ולא יזדקק לבריות...
מפורשת  הלכה  וראה  בברכות,  הגמרא  את  כשלמד 
בשולחן ערוך ובקיצור שולחן ערוך, שאסור לאדם לעסוק 
ולהתפלל  להקדים  עליו  וחובה  התפילה,  לפני  דבר  בשום 
בקבלה  עצמו  על  לקבל  התעורר   - לעסקיו  שיפנה  לפני 
גמורה, שאינו עונה לטלפונים ולא מקבל הודעות עד אחרי 

התפילה. 
כבר למחרת בבוקר הגיע הניסיון. על צג הטלפון הופיע 
מספרו של המנכ"ל. מה יכול לקרות שהוא זקוק לו? הוא 
יד חופשית בכל דבר! לרגע התפתה להרים,  לו  נותן  הרי 
ויהי  עונה  לא  אני  קבלה.  זו  קבלה  החליט:  במשנהו  אבל 

מה!
שוב  התעורר  כך  אחר  מיד  אך  לרגע,  דמם  הפלאפון 
לחיים. המנכ"ל התקשר שוב ושוב ושוב. בודאי קרה משהו 
– הבין המנהל – ובכל זאת החליט שאינו עונה עד אחרי 
התפילה. הוא השתיק את הפלאפון והחל להתפלל במתינות 
כדת וכדין. סיים את התפילה, למד את סדר הלימוד הקבוע 

שלו, ורק כשיצא מבית הכנסת פנה להתקשר בחזרה. 
"בוקר טוב. מה קורה?"

"אדוני" – מחזיר לו המנכ"ל - "יש לך יותר מזל משכל".
"לא מזל, אלא תפילה. מה העניין?"

ובקשו  הכנסה  מס  של  נציגים  קבוצת  לכאן  "הגיעו 
את  לפתוח  יכול  שאינני  אמרתי  תיקים.  להם  שאוציא 
אותם  הרגעתי  הבית.  בעל  של  בסמכותו  רק  זה  המקום, 
במשך  ענית.  לא  אבל  תבוא.  ומיד  אליך  אתקשר  שאני 
של  בסופו  המתינו.  והם  להתקשר,  ניסיתי  דקות  ארבעים 
דבר נמאס להם. הם בקשו לראות את חוזה השכירות של 
'טוב, הכל תקין',  המקום שהיה אצלי, עברו עליו ואמרו: 

ונתנו אישור שהכל תקין..."
לו  בעל המפעל היה המום. לפני שמונה חודשים אירע 
סיפור דומה. גם אז הוא היה לפני תפילה, אך אז כן הצליחו 
להשיג אותו העובדים. הוא רץ למקום, התחנן לאנשי מס 
לו.  הרשו  לא  הם  אך  להתפלל,  ללכת  לו  שיתנו  הכנסה 
כמה  רק  הבדיקה,  את  ולגמור  איתם  לשבת  אותו  הכריחו 
ו'לחטוף'  מהם  להשתחרר  הצליח  הוא  חצות  לפני  דקות 

תפילת שחרית...
וראה זה פלא, ברגע שקבל על עצמו שלא יתעסק בשום 
עסק לפני התפילה, נתן לו הקב"ה ניסיון, וכשעמד בו, מיד 

הראה לו כמה הרוויח!
"זה לא המזל שלי" – אמר למנכ"ל – "זאת התפילה! 
עם ישראל הם מעל המזל! אם אדם מקבל על עצמו באמת 

ובתמים, ה' עוזר לו!".
לאור  כעת  שיוצא  החדש  מהספר  נלקטו  אלו  )סיפורים 

עולם בעז”י - משכני אחריך ויקרא חלקים א’-ב’(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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תענית  את  נסיים  שבועות  כמה  עוד 
יתן מחצית השקל  אב משפחה  כל  אסתר, 
קוראים  החזנים  את  נשמע  כנסיות  ובבתי 

את מגילת אסתר.
גם אנו נהיה שם ולאחר מכן נזכה לסעוד 
היום.  למחרת  וגם  בלילה  פורים  סעודת 
הנשאלת  השאלה  אך  בסדר,  הכל  כאן  עד 
בכל  כמעט  חלק  תופסת  מכל  יותר  והיום 

בית יהודי והיא היכן בני? היכן בתי?
השאלה הסוציולוגית הזו נוגעת למרקם 
גולה  שנה  אלפיים  שמזה  עם  של  הכללי 
חלום שהנה  לו  היה  ופעם  למקום  ממקום 
אחרי השואה הנוראה יש לנו בית ובו נוכל 
שנצטרך  מבלי  היהודים  חיינו  את  לחיות 
אך  רגלנו,  לכף  מנוח  לחפש  לנדוד  שוב 
מרדכי  בימי  כמו  ממש  לשטח  מתחת 
רשע  המן  ישנו  הבירה,  בשושן  ואסתר 
נראות  כבר  שתוצאותיהן  מזימות  שרוקם 

ומוחשיות. 
שלא  בית  אין  הסטטיסטיקה  פי  על 
הנוראה  התופעה  את  ראשון  מכלי  מכיר 
בחצר  ממש  ימינו,  בת  ההתבוללות  של 
האחורית של בניינינו, בכל מקום זה קורה 
יותר  ערכים  כנראה  ישנם  פה.  פוצה  ואין 
בה  שטיפלתי  דוגמה  ילדינו.  מחיי  נעלים 
בעצמי בה מנקה של בית ספר יותר חשוב 
מחיי כמה תלמידות שם ושלא נדבר על חיי 
המשפחה שלהן ותופעת כדור השלג בתא 
ילדים  המשפחתי, שלרוב מכלה עוד כמה 
ומרוב בושה כולם שותקים ואז עוד סיפור 
וכאילו מטופל  נמדד  כבר  וזה  ועוד מקרה 
כתופעה של ממש, אבל ידינו כבולות, יותר 
מדי כוחות פועלים במקביל ולא מאפשרים 
ילדינו על  לגדל את  יוצאי שואה  לנו כעם 

אדמת אבותינו כמנהגם.
תשאלו, מה לכל הצרה הזו ולנו? מדוע 
כבוד הרב מעלה את הנושא? זה יותר קשור 
ולא, הראיה  לא  למדורי הפוליטיקה... אך 
כזה שנער  בית  כל  גלובלית,  הינה  הנכונה 
ילדה נעלמו ממנוף הינו  ילד או  או נערה, 
מהקוסמוס,  קטן  חלק  מיקרו-קוסמוס, 
בתופעה  מדובר  לא  הגדול.  מהמכלול 
צדדית רק במשפחות 'מקולקלות' או אצל 
'בעלי תשובה', מדובר בילדים וילדות של 
כולנו, מורים ומורות, רבנים ואנשי חינוך, 
נשפט  לא  מי  וסתם אברכים,  אנשי ממשל 
היום הזה... אך טבעת השקט סביב הנושא 

חונקת אותנו כחברה שנים רבות מדי. 
חייהם  על  ממש  של  במלחמה  מדובר 
פצצת  זמן  בכמה  פעם  מבשרנו,  בשר  של 
קרה  מה  "שמעת  בקהל  משולחת  הלם 
למה  מעניין  ההורים,  מסכנים  בירושלים? 
כולם  שוב  ולמחרת  כלום..."  עושים  לא 
המיסים  הארנונות,  בחרדות  שקועים 
אשראי  כרטיסי  המינוסים,  והמשכנתאות, 
למסך  בשביל  רק  הם  אלו  כל  אך  ועוד, 

כל  יהיו  רק בשביל שחושנו  תודעתנו,  את 
ובעיקר  נרגיש  ולא  נראה  שלא  קהים  כך 
זה  ואין  לנו,  גם  קורה  שזה  שנתבייש 
משנה אם אלו ילדיך או ילדי משפחתך או 
מצוינת  ממשפחה  טוב  שכן  של  בת  סתם 

שפתאום נעלמת.
המן  הפיל  בו  החודש  שזה  לכם  דעו 
לטוב.  הכל  ונתהפך  הפור  את  הרשע 
היהודים  ששלטו  שנתהפך?  הטוב  מה 

בשונאיהם ולא להיפך.
אינו  חודרנית  ציפורן  בעל  שאדם  כשם 
וכל  למיטה  מרותק  ושוכב  ללכת  מסוגל 
ויסביר  ויבוא חברו  כולו מתפתל מכאבים 
לו שאינו מבין מה קרה לו, הרי זו רק ציפורן 
הגוף  כל  למה  וכדומה,  בכליות  אבן  ולא 
בדיוק  מידה  באותה  כאב,  מרוב  משותק 
ואין  נעלם מבתינו  אלו שדור שלם  בימים 
מי שינחם אותנו, החברה בכללותה כואבת 
אנשים  עיני  חיים,  שמחת  אין  ומשותקת, 

שחורות מרוב צרות ואין להם מנחם.
בית  בכל  יום  כל  נאמרת  איכה  מגילת 
באמת  האם  אך  נשירה,  תופעת  בו  שיש 
החברה שכאילו משיגה הישגים מרהיבים 
את  ולרפא  עצמה  את  לנחם  יכולה  אינה 
תחלואיה, האם לא הגיע הזמן שנזעק בקול 
חזק ונבין שבכל יום שעובר נחקקים חוקים 
העתיק  כעם  צעדנו  את  ומצרים  שהולכים 
וכעת  הגלויות,  בכל  כמעט  ששרד  בעולם 
אנו  חפצנו  למחוז  בשלום  שהגענו  כאילו 
בעיצומה של גלות בתוך הגלות כאשר אנו 
ונערות  נערים  ועוד  עוד  יום  יום  מאבדים 
שכבר בגיל שמונה תשעה נושרים מבתיהם 
הקליפות,  במעמקי  עצמם  את  ומוצאים 

נכפים לכוחות שלא שיערנו ולא דימינו? 
והשאלה חוזרת על עצמה היכן טעינו? 
ודור  דור  כבכל  והתשובה  נכשלנו?  במה 
חינם,  שנאת  הינה  הצדיק  יוסף  ממכירת 
לתת  יד  להושיט  חינם,  אהבת  והתשובה 
אהבה בלי שום תנאי דווקא לאלו שפורשים 
וחומרי  אלו  היתכן שנקרא שורות  מאתנו. 
ההרדמה של דעתנו כל כך חזקים שאין אנו 
כיצד האוניה טובעת באין ספור  מרגישים 
ונשאל  רוחניות,  אפס  ובכמעט  חומריות 
את עצמנו מה האושר של דורי דורות אם 
ושמירה  ילדנו  אהבת  מוסרנו  תורתנו,  לא 
נעורר  רק  אם  המן.  ציפורני  מפני  עליהם 
את מוחנו לכל אותן שאלות ודאי שנמצא 

פתרונות.
וזה  לזה,  זה  חינם  אהבת  וניתן  יתן  מי 
ומתנות  לרעהו  איש  מנות  משלוח  יהיה 
מיליונים  אוספים  הם  בהידור.  לאביונים 
וילדות  ילדים  של  נשמות  אוספים  ואנו 

רעבים ורועדים.
"אהבת  ארגון  חיים"  "סתרי  לתרומות 

חינם" 07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

מלחמה על הבית

זר ברכות
לידידנו היקר איש אשר רוח בו, ורב תבונות 

"שהביא את המהפכה בעולם התספורות"

מר שמעון הספר מרח' רבי עקיבא 12

לרגל המעבר למשכנו החדש והמפואר בסטנדרט הייחודי
עם חדר המתנה וחדר תספורת ויחס אישי לכל אחד, 

תוך כדי שמירת הפרטיות והמקצועיות

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שתשרה הברכה במעשי ידיך, 
ודרך אביך ז"ל שהיה אדם לסמל ומופת שנים רבות במקום זה, בה תמשיך

מאחלים מכל לב
לקוחות מרוצים

כתובת המספרה: ר' עקיבא 12 בני ברק
להזמנת תורים : 053-3734902 | 03-6182074

הספר - מיכאל 052-6657567

כוס תנחומים
למשפחת בוקריס הכבודה 

ובראשם ר׳ יעקב בוקריס הי"ו
)מנכ״ל ברון כובעים(

על מות אמכם וסבתכם היקרה

הרבנית מרים בוקריס בת רחל ת.נ.צ.ב.ה

 אשת הרה״ג ראובן בוקריס זצ״ל

בברכת שלא תדעו עוד צער ובא לציון גואל
משתתפים בצערכם

 צוות פאן מדיה

SKY RIDER

רכבל

מזחלות שלג

סקי

מזחלות אקסטרים

את החורף הזה 
מבלים בחרמון!
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לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

בחיים  סיטואציות  להרבה  מתקשרת  חמה  שתייה 
שלנו: התעוררות, הזמנה לחברים, שגרת יום עבודה 
או התכרבלות נעימה בבית. היא יכולה לשמח אותנו 
ולהרגיע אותנו, והיא עוזרת לנו לקחת את הכל קצת 
משקה  ולשתות  למהר  אפשר  אי  )הרי  לאט  יותר 
דיאטנית  באוורמן,  סוזן  לדברי  מדי(.   חם  כשהוא 
קלינית בחברת הרבלייף המעודדת ומקדמת אורח 
האיברים  אחד  הוא  שלנו  "הפה  ובריא:  פעיל  חיים 
המשקה  של  החמה  והתחושה  בגוף,  רגישים  הכי 
שלנו  הגוף  שכל  לחשוב  לנו  גורמת  בפה  החם 

מתחמם". 

האם משקאות חמים מחממים?
אנחנו רגילים לשתות משקאות חמים בימים קרים, 
מתוך מחשבה שהמשקה יחמם אותנו. אבל משקה 
חם מחמם אותנו לזמן קצר בלבד, לא יותר ממספר 
שלנו,  ובבטן  בידיים  חום  תחושת  יוצר  הוא  שניות. 
אבל הוא לא משנה את הטמפרטורה הפנימית של 
הגוף שלנו. תחושת החום שאנחנו מרגישים אחרי 
שלנו  מהמחשבה  נובעת  חם  משקה  של  שתייה 
לחמם  אמור  שהמשקה  חושבים  אנחנו   – בלבד 
אותנו, ולכן מרגישים כאילו הוא מחמם אותנו. מצד 

שני שתייה של משקאות חמים עלולה לגרום למוח שלנו 
את  להפעיל  יתחיל  הוא  ולכן  חם,  שלנו  שהגוף  לחשוב 

מערכות הקירור של הגוף, כמו הזעה, כדי לצנן אותו.

מתי כדאי לשתות משקאות חמים?
תאמינו או לא, במצבים מסוימים משקאות חמים יכולים 
לעזור לכם לקרר את הגוף בימות הקיץ. בניגוד לכל מה 
תעזור  חם  משקה  של  שתייה  חושבים,  אולי  שאנחנו 
תקינה.  טמפרטורה  על  ולשמור  עצמו  את  לצנן  לגוף 

איך? שתייה של משקה חם תגרום לגוף להזיע, וההזעה 
תשמור על טמפרטורת הגוף. עם זאת, היכולת הזו של 
הגוף להזיע ולקרר את עצמו תלויה בסביבה ובאפשרות 
לאידוי הזיעה. אם אתם לובשים בגדים אטומים, הזיעה 
וחמה  לחה  סביבה  גם  יתקרר.  לא  והגוף  תתאדה  לא 
מאוד לא תאפשר לגוף לאדות את הזיעה באופן מיטבי 
ולכן הגוף לא יתקרר. גם כשהטמפרטורות בחוץ צונחות, 
משקאות  של  שתייה  חמים.  משקאות  לשתות  כדאי 
ולכן סיכוי גדול  קרים ביום קר היא לא נעימה במיוחד, 

שתשתו מעט, הרבה פחות ממה שאתם צריכים לשתות. 
קר,  ביום  לשתייה  יותר  נעימים  יהיו  חמימים  משקאות 
ולכן יעודדו אתכם לשתות יותר ולשמור על רמת נוזלים 
כשמזג  פוחת  להתייבשות  הסיכוי  אמנם  בגוף.  גבוהה 
לשתות  וחשוב  קיים,  בהחלט  הוא  אבל  קר,   האוויר 

מספיק נוזלים גם ביום קר.

מתי עדיף להימנע ממשקאות חמים?
אתם  ולמעשה  חמים,  ממשקאות  להימנע  סיבה  אין 

היום.  כל  לאורך  חמים  משקאות  לשתות  יכולים 
בין שתיית  זאת, מחקרים מראים שקיים קשר  עם 
סרטן  לבין  מאוד  גבוהה  בטמפרטורה  משקאות 
משקאות  לשתות  היא  הגורפת  ההמלצה  הוושט. 
בעוד  מעלות,  מ-65  נמוכה  בטמפרטורה  חמים 
לרוב  הקפה  את  מגישים  למשל,  קפה,  שבבתי 
יגישו  )והמהדרין  מעלות  כ-70  של  בטמפרטורה 
שכשאתם  כך  מעלות(.   75 של  בטמפרטורה 
כדאי  שלכם,  החם  המשקה  ספל  עם  מתיישבים 
להתקרר  למשקה  ולאפשר  דקות  מספר  להמתין 
ל-65  מתחת  תרד  שלו  שהטמפרטורה  כדי  מעט, 

מעלות, והוא לא יפגע בוושט שלכם.

אילו משקאות חמים כדאי לשתות?
לבחור  תמיד  כדאי  חם,  משקה  בוחרים  כשאתם 
במשקה נטול סוכר. כדאי לפתוח את הבוקר בכוס 
את  שתנקה  לימון,  פלחי  בלי  או  עם  חמים,  מים 
להמשך  הדם.  זרימת  את  ותשפר  העיכול  מערכת 
היום אפשר לבחור בתה ג'ינג'ר, שמחמם את הגוף 
מבפנים ומסייע לטיפול בכאבי בטן ובחילות או בתה 
ירוק עם או בלי חלב רזה. גם קפה הוא בחירה טובה 
ועם  סוכר  ללא  אותו  שותים  אתם  עוד  כל  נכון,  במינון 
חלב רזה או בלי חלב בכלל. לדוגמא, להרבלייף יש תה 
צמחים ב- 4 טעמים שונים )מקורי, אפרסק, פטל ולימון( 
הירוק  התה  של  החמצון  נוגדות  התכונות  את  שמכיל 
6 קלוריות  ומסייע בשמירה על המשקל. הוא מכיל רק 
ולכן הוא פתרון מצוין למי שמחפש משקה חם  למנה, 
ובריא. הכינו לעצמכם בבוקר תרמוס עם שתייה  טעים 

חמה, ותוכלו ליהנות ממשקה חם לאורך כל היום.

רוצים שהילדים יאכלו בריא? 

מתכון לקציצות טונה אפויות, קלות להכנה וטעימות לילדים:

טעימה

שתיה חמה ביום קר
מתי כדאי לשתות משקאות חמים, מתי להימנע מהם ואילו משקאות חמים הכי כדאי לשתות? ⋅ מומחי התזונה של הרבלייף  מסבירים ומייעצים ⋅ כל מה שרציתם 

לדעת על שתייה חמה  

להכין  ניתן  כאן,  המובא  המתכון  את 
הקציצות  את  לבחירה:  צורות,  בשתי 
בתנור.  לאפות  או  בשמן  לטגן  אפשר 
יותר  קציצות בתנור הן, מטבע הדברים, 

דיאטטיות ונחשבות לעוד יותר בריאות.
כדי להכין קציצות טונה לילדים תצטרכו 
קופסה של שימורי טונה. בנוסף, יש צורך 
כדי  ופלפל.  מלח  ביצה,  לחם,  בפירורי 
להוסיף מתיקות וצבע, ניתן להוסיף רסק 

עגבניות וגם מעט סוכר. אפשרות אחרת 
או  דבש  ומעט  בקטשופ  להשתמש  היא 

סילאן.

אופן ההכנה פשוט להפליא:
 את כל המרכיבים הללו מכניסים לתוך 
מהתערובת  היטב.  ומערבבים  קערה 
האחידה יוצרים קציצות בגודל שהילדים 
גבי  על  מניחים  הקציצות  את  אוהבים. 

שלא  )כדי  אפיה  בנייר  שרופדה  תבנית 
לתנור  נכניס  הקציצות  את  יידבק(. 
כעת  מעלות.  ל-180  מראש  שחומם 
ואז  דקות   10 למשך  בתנור  לאפות  יש 
של  אפיה  לצורך  הקציצות  את  הופכים 
יש  דומה.  זמן  פרק  במשך  השני  הצד 
צבע  מקבלות  שהקציצות  עד  להמתין 

זהוב ויפה.
מוגש מאת: סטארקיסט

אוכל  יאכלו  שהילדים  רוצה  היה  הורה  כל 
יותר מגוון ויותר בריא. לעיתים זה נדמה כמו 
שבשום  ילדים  יש   - אפשרית  בלתי  משימה 
שאיננו  בשר  לאכול  מוכנים  לא  ואופן  פנים 
ילדים  יש  נקניקיה,  או  שניצל  של  בצורה 
שבשום אופן לא מוכנים להתקרב לדגים. אבל 
מה, כמעט כל הילדים שאנו מכירים אוהבים 
לא  מדוע  אז  קציצות.  מחבבים  לפחות  או 
לנצל את העובדה הזאת ולהכין להם קציצות, 

אבל קצת אחרת? אם גם לילדים שלכם לא 
יזיק לגוון קצת את האוכל, נסו להכין עבורם 
די פשוטות להכנה  הן  לילדים.  טונה  קציצות 
)ויש אומרים אפילו פשוטות מאוד(. הן מאוד 
מעולים.  תזונתיים  ערכים  בהן  ויש  בריאות 
של  סוגים  מיני  כל  עם  נהדר  הולכות  גם  והן 

תוספות שהילדים אוהבים.

למרות שאין זה דבר חדש, תמיד כדאי להזכיר 

שהמומחים והתזונאים ממליצים שלא לצרוך 
יכולות  לילדים,  טונה  קציצות  יום.  יום  בשר 
המתבגרים  הנערים  עבור  גם  טובות  להיות 
לוותר  ומאפשרות  המבוגרים,  בשביל  ואפילו 
מפעם לפעם על הבשר ולקבל יופי של ערכים 

תזונתיים.

שלכם  הילדים  יקבלו  תזונתיים  ערכים  אילו 
טונה  נהנים מארוחה של קציצות  כאשר הם 

לילדים? קודם כל חלבון, הרבה מאוד חלבון. 
טונה הינו דג גדול, דג ים בעל תכולת חלבון 
גבוהה מאוד. מכיוון שכך, טונה יכולה להחליף 
בלב שלם מזונות אחרים שמצטיינים בהרבה 
כדי  מספיק  וזה  ביצים  או  בשר  כגון  חלבון, 
בנוסף,  זו.  מבחינה  מלאה  ארוחה  להוות 
מדובר בדג שאיננו שמן ומאידך יש בו חומצות 

שומן בריאות, התורמות להתפתחות המוח.
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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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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - רפואה,מחלות ומגפות

הקדחת, נגף, השחפת, נתק, ובדלקת, ספחת, חבורה, פצע, יבלת, צרבת , כויה, צרעת, מגפה, שחין, נגע, ומכה טריה

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

אריתדאאתשכויהנתגא
סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי
תשסחנחגדתשאהשחפתח

אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. דעיכה, שקיעת האש, היפסקות הבעירה.  "אור שברא הקב"ה בשני בשבת 
אין לו  ___ לעולם" )פסחים נד.(

6. מקלעת של צמר או של חומר אחר המשמשת מצע כעין שטיח או מזרן 
וכדומה.  "ואת ___  העזים" )שמואל א יט יג(

7. הסתפק במועט, חיה בצנע ובפשטות.   "____  במלח תאכל" )אבות ו ד( 
)בהיפוך אותיות(

8. אחד מכלי הנגינה שהיו נפוצים  בימי קדם: "נבל ותף וחליל ו___")שמואל 
א י ה()בהיפוך אותיות(

9. קיצור המילים: פת לחם.
10. שיעור, דבר הניתן למדידה, עצם מוגבל. "לכל ___  ראיתי קץ" )תהלים 

קיט צו(
12. )בהלכות שחיטה( הפסקה בפעולת השחיטה -דבר  הפוסל את השחיטה . 

"ואלו הן הלכות שחיטה ___ דרסה חלדה הגרמה ועיקור" )חולין ט.(
14. באר מים חיים.  "באר  ___" )עירובין י יד(

17. עיקשות-פה, לעז, דיבה, דברי שקר. "____   שפתים" )משלי ד כד(
18. )מימרת חכמים(  הסתפק במועט ותראה נחת ושלוה.  "אכול בצל ושב 

ב__" )פסחים קיד.( )בהיפוך אותיות(

1. עמק רחב המוקף הרים.  "וירא את כל ____  הירדן כי   כלה משקה" )בראשית 
יג י(

2. דמות המשתקפת במים או במראה או בשטח חלק אחר. "הלכתי למלאות מים 
מן המעיין ונסתכלתי  ב___  שלי" )נדרים ט: (
3. בית מרזח.  "בית  ה___" )שיר השירים ב ד(
4. קצה הספינה.  "____  הספינה" )יונה א ה(

5. טוטפת של התפילין שמניחים על הראש או על הזרוע.  "____  של יד אינה 
מעכבת של ראש" )מנחות ד א(

7. מחוסר מלח, נטול טעם, שאינו נעים לחך. "היאכל  ___  מבלי מלח" )איוב ו ו(
11. תרופה, מרפא. "אין ___  לשברך נחלה מכתך" )נחום ג יט(

12. אחד מכנויי האריה במקרא. "שאגת אריה וקול ___" )איוב ד י(
13. קיצור המילים: יששכר בנימין ונפתלי.

15. פחות ונקלה ביותר, מן השפלים ביותר.  "____  שבקלין" )ראש השנה כה:(
16. קיצור המילים: רודף צדקה.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



הרה"ג מיכאל אלפר · ר' אדלר בנימין · ר' אזולאי חיים · ר' אנקרי אברהם · ר' אשכול יאיר משה · ר' בוכמן עמיחי אפרים · ר' בלוך אריאל · ר' בנדיקט אליעזר שלמה · ר' ברקו יאיר · ר' גוטמן חיים יוסף · ר' גולדברג בנימין · ר' גפני אלי · ר' דמארי נריה · ר' הגר אברהם · ר' הופמן אליהו · ר' 

וולפא רפאל חיים · ר' וייס מרדכי · ר' כהן יקיר · ר' לוי שלמה יוסף · ר' לזר משה · ר' מנדלמן יצחק · ר' מנחם ישראל · ר' קליבנסקי אליהו · ר' רבר בנימין דב · ר' רוט נפתלי · ר' שטיין אהרן · ר' שלזינגר אלעזר דוד · ר' אוחיון אליהו · ר' גולדברג אריה לייב · ר' הרוש אברהם ישעי' · ר' וול

־
ברשטיין אריה · ר' ויס יאיר שמחה · ר' ולס מרדכי · ר' ורשנר דוד · ר' ושדי אברהם · ר' טל מיכה יוסף · ר' לנגלב שרת · ר' שיינברגר יעקב · ר' שמעון אברהם · ר' שפרינגר ישעיה · הרה"ג אהרן דויטש · ר' אייזנבך דוד · ר' ארליכמן אביעד · ר' בורובסקי יוסף חיים · ר' גרינוולד בנימין זאב · ר' 

וינשטוק יעקב ישראל · ר' לודמיר חיים · ר' סירוטה יוסף · ר' סלומון שמעון יואל · ר' פנט אהרן · ר' פרקוביץ הלל · ר' קינסובורסקי דוד יוסף · ר' קליין נח · ר' קנר חזקיה · ר' קרישבסקי יוסף קדיש · ר' רוטמן רפאל שרגא · ר' שרייבר חיים בן ציון · הרה"ג משה טוביה דינקל · ר' אלשיך שלום 

· ר' ביכלר חיים שמעון · ר' בלויא אברהם שמואל בנימין · ר' ברון יהודה · ר' גליק אברהם מרדכי · ר' גרוסבוים שלמה · ר' דאווק ישעיה צבי · ר' המבורגר משה · ר' הנפלינג יהודה דוד · ר' וינוגרד אליקים · ר' טעפ ישראל · ר' יהודאי אליהו · ר' יזרעאלי אוריאל · ר' לוגאסי יונתן · ר' לוי ישראל 

· ר' לוין מאיר דוד · ר' מסאס שמעון · ר' נעים אלעד · ר' סבן יהודה · ר' סופר צבי · ר' עזר עידן · ר' פרנקיל יוסף צבי · ר' קוט יחיאל · ר' רוזנטל יונה · ר' שאול יוסף חי · ר' שושן שמואל · ר' שניידר אבשלום · הרה"ג דוד פוקסברומר · ר' אליאס איתמר · ר' ארנטרוי יחזקאל · ר' ארנטרוי 

יקותיאל משה · ר' גולדבלט נפתלי · ר' הורביץ יוסף · ר' ויזמן מנחם · ר' וייסבלום שמעון · ר' וילינגר בצלאל בן ציון · ר' לוי שמעון · ר' ליבו שמואל יעקב · ר' נהרי אבינועם שלום · ר' נתן חיים משולם · ר' צדוק אביאל · ר' קורח עדו אלעזר · ר' שטרן יעקב · הרה"ג זאב מייזליש · הרה"ג עקיבא 

איתן · הרה"ג ישראל טופורוביץ · ר' אייזנשטיין משה אורי · ר' אייזנשטיין נחום · ר' אייזנשטיין שמואל · ר' ארן מנחם שמואל · ר' ברטלר חיים · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גלעד יוסף · ר' דוד שאול יוסף · ר' דנינו שמעון מאיר · ר' המר נתן · ר' וייל אברהם ישעיהו · ר' זקס אברהם ישעיהו 

· ר' זקס טוביה יוסף · ר' זרד ראובן · ר' טורצ'ין חיים אהרן · ר' טורצ'ין יואל · ר' טורצ'ין שלמה יצחק יונה · ר' לוי שלמה מאיר · ר' ליבפלד אברהם ישעיה · ר' מייזליש שניאור זלמן · ר' מינצברג עמרם · ר' פולק אביעזר · ר' פרנקל יששכר דב · ר' קלמנוביץ יעקב · ר' קלמנוביץ מאיר · ר' רבי

־
נוביץ שמואל העשיל · ר' רוטמן משה אהרן · ר' שאג יצחק · ר' שטרן יצחק יעקב · ר' שטרן ישראל מרדכי · הרה"ג דוד יצחק צוקרוב · ר' בורובסקי דוד · ר' בקר יוסף · ר' גוטגולד דרור · ר' גולדברג הלל · ר' הרץ ישי · ר' חשין שמעון · ר' כהן אמיר · ר' כהן שמואל · ר' לוי דוד · ר' לוי יהודה · ר' 

פריינד ישראל שמעון · הרה"ג חיים יעקב לוי · הרה"ג נפתלי כהן · הרה"ג אלעזר מאירוביץ · ר' אבני חיים · ר' אופיר ישראל · ר' אלטמן אשר · ר' בא גד דוד · ר' בדיל בן ציון · ר' בוגרד יצחק · ר' בוגרד שמחה בונם שמעון · ר' בורשטיין ישראל מאיר · ר' בידא נתנאל · ר' בינסון אלכסנדר · ר' בן 

שלמה שניאור זלמן · ר' בר ששת אליעזר · ר' גולדמן גרשון · ר' גולדשטיין יוסף שלמה · ר' גייל יהושע בנימין · ר' גריינמן שרגא · ר' דולינגר יוסף · ר' דונט ישראל · ר' דינקל אלכסנדר · ר' הורוויץ איתן מאיר · ר' המרה נתן גבריאל · ר' ווידן ברוך חיים · ר' וולפסון שלמה · ר' וילהלם בנימין · ר' 

זליקוביץ נתן צבי · ר' חשין חיים · ר' טוויל יוסף חיים · ר' יפה יששכר · ר' כרמלי אורי · ר' לישינסקי ישראל · ר' לשינסקי אליעזר · ר' מאור אל מאיר · ר' מורגנשטרן חייים עוזר · ר' מילנר אלכסנדר זושא · ר' מילר יצחק · ר' מנדלזון יצחק · ר' מקלין בנימין · ר' סגל יצחק ישעיה · ר' סיילם יצחק 

זאב · ר' פוקרוי משה בנימין · ר' פייר דוד בצלאל · ר' פלמן צבי · ר' פלורסהיים יעקב יחזקאל · ר' פרידמן משה · ר' פרנקל יעקב ישראל · ר' צימרוט יהושע · ר' קוסובסקי שחור דוד שניאור · ר' קירשנבוים יוסף · ר' קליינמן ישראל אהרן · ר' קלרברג יחיאל · ר' קנייבסקי נחמן יוסף · ר' קרביץ 

ידידיה · ר' קרויזר חיים יוסף · ר' קרישבסקי שמעון דב · ר' קרפ אריה לייב · ר' קרקובר אברהם · ר' קרקובר נתנאל · ר' רוזנברג אלחנן · ר' רוטמן נפתלי · ר' שובע נתנאל · ר' שוטלנד אהרן זאב · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ שלמה · ר' שושן שמואל הלל · ר' שיף אורן · ר' שיף רפאל מנחם · 

הרה"ג יצחק ראטה · הרה"ג נחום טאובר · ר' אייזנשטיין יהושע יהודה · ר' בלויא חיים צבי הרשל · ר' גולדמן אברהם ישעיהו · ר' דויטש חיים · ר' זקס ישראל איסר · ר' חשין אהרן זאב · ר' טורצ'ין אליעזר · ר' כנפו ירמיהו · ר' לובין יוחנן · ר' מייזליש מרדכי · ר' נדל יהודה ליב · ר' סגל יהושע 

· ר' שטיינברג שלמה זלמן · ר' שטיינער ישראל · ר' שטיינר בנימין · ר' שטיינר יצחק · ר' שטרן ישראל מרדכי · ר' שרייבער מרדכי · ר' שרייבער פנחס · הרה"ג חיים האס · ר' אביבי אברהם · ר' אטלאן מאיר יצחק · ר' בוקרצקי יצחק · ר' בלום מאיר ישראל · ר' בן הרוש תומר · ר' בן נתן יהונתן 

עוזיאל · ר' ברוכמן אברהם )אלברט( · ר' ברים יהושע · ר' ברלינגר אברהם ישעיהו · ר' גול יהודה · ר' גריינר שמואל דב · ר' הולס מרדכי שלמה · ר' ויספיש ישראל אשר · ר' חזן לוי יוסף · ר' חליאוה יהודה · ר' טורצ'ין ישראל מאיר · ר' כהן שלמה · ר' לבינסון נפתלי יהודה · ר' לובצקי ישראל 

מאיר · ר' לובצקי נפתלי צבי · ר' מאיר יעקב · ר' מייזליש אהרן זאב )וועלוועל( · ר' מייזליש מאיר · ר' מייזליש מרדכי · ר' נמירובסקי אהרן · ר' פיפרמן מתתיהו · ר' צעידי פנחס דוד · ר' קויפמן אברהם · ר' קויפמן משה · ר' קוקיס אברהם ישעיהו · ר' קורפו משה ישראל · ר' קרישבסקי אהרן זאב 

· ר' רוטמן פנחס · הרה"ג אליהו פוזן · ר' איזון ניסים · ר' גולדברג אהרן · ר' גולדשמיד יוסף צבי · ר' לנדאו לוי יצחק · ר' מייזליש ישראל דב · ר' פיפרמן אלחנן זאב · ר' פרנקל מרדכי טוביה · ר' קניג יוסף הלל · ר' רוזנברג יחיאל מיכל · ר' שחר בצלאל · הרה"ג אליעזר פוליאס · ר' אהרוני דוד · 

ר' אמרגי יעקב · ר' בלוי יצחק לייב · ר' ברמן )ביסמוט( יעקב · ר' זילברמן ידידיה משה · ר' זלוטניק יהושע · ר' ימיני משה · ר' לוין מאיר שמחה · ר' לוצקין יצחק · ר' ליבפלד שלמה · ר' מגיד מאיר מנחם · ר' מייזליש אשר · ר' מלר אברהם אליקים · ר' נחשון יהושע · ר' פרג שמעון · ר' פרידמן 

דוד · ר' קנדי עמוס · ר' קרויזר נחמן · ר' קרישבסקי משה · ר' רפאלי דוד יהודה · ר' שורץ אלחנן · ר' שפירא אברהם ישעי' · ר' שפירא אריה ניסן · ר' שרייבער מאיר · הרה"ג ראובן משה שלוסברג · ר' אביסרור נתנאל ישראל · ר' אגסי יחיאל · ר' אדלר משה · ר' אהרן אברהם יעקב · ר' אוזן דוד 

· ר' אוירבך יהונתן · ר' אזולאי רפאל ברוך · ר' אטינגר ברוך מרדכי · ר' אידלשטיין יוסף דוד · ר' אידלשטיין נטע יעקב · ר' איזנפלד שמואל · ר' אייזנבך צבי · ר' אייכארן אהרן יוסף · ר' אלחדד אשר מאיר · ר' אפשטיין אלחנן יעקב · ר' אריאלי משה · ר' בברשוילי זלמן · ר' בוכינגר אברהם מאיר 

· ר' בוסו שמואל · ר' בידרמן דוב בער · ר' ביטון אריאל · ר' בייפוס אלימלך אליהו · ר' בייפוס פנחס · ר' בינדר צבי אריה · ר' בלוי חיים יו"ט · ר' בלוי יהודה לייב · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' בר שלמה · ר' ברנשטיין נחום · ר' גבל בנימין · ר' גולד אליהו · ר' גולד יהושע · ר' גולדשמיט יחיאל 

טוביה · ר' גונן נתנאל · ר' ג'ייקובס בנימין ביינוש · ר' גלזר יוחנן אליהו · ר' גלנסברג נתנאל · ר' גמליאל ישי נחמיה · ר' גנדל דניאל · ר' גרונר מנחם צבי · ר' גרוס משה · ר' גרזדה אברהם · ר' גרינבוים שמעון · ר' דדיה שמעון אשר · ר' דורי ראובן · ר' דרבקין משה יונה · ר' דרייר עקיבא · ר' 

הבלין צבי · ר' הימלפרב אליעזר · ר' הימלפרב חיים אריה · ר' הירשמן אליהו · ר' הירשמן חיים · ר' הכט משה אהרן · ר' הס חיים · ר' הקר שמעון אריה · ר' הרצל משה אהרן · ר' השל מאיר אריה · ר' ווייס יצחק שלום · ר' וולך מרדכי · ר' וולס ברוך · ר' וונדר דוד · ר' ויזל נתן · ר' וילנברג אהרן 

ישראל · ר' וילנר אברהם מרדכי · ר' וינמן משה ישראל · ר' וינברג יעקב · ר' ונדרולדה ברוך · ר' ונדרולדה שלום צבי · ר' ורטהיימר שלמה אהרן · ר' זוהר אופיר · ר' זייבלד יעקב · ר' חבה נתנאל · ר' חיימוביץ חיים צבי · ר' חכמוב משה · ר' חרל"פ דוד · ר' חרל"פ יצחק · ר' טג'יאן )דגן( מנחם · 

ר' טובולסקי חיים זאב · ר' טורצ'ין משה · ר' טורצ'ין עקיבא · ר' טורק מנחם · ר' טייר עידו · ר' טמסקין אליהו דן · ר' טנדלר יצחק דניאל · ר' יברוב יעקב ישראל · ר' יגר דוד · ר' יזדי רחמים · ר' ילוז אריה אליהו · ר' ינאי איתמר · ר' יעקבזון גרשון · ר' יעקבסון יעקב ישראל · ר' כהן אלחנן · 

ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו מאיר · ר' כהן דוד · ר' כהן דוד · ר' כהן שלמה דוד · ר' כהן יוסף שלמה · ר' כהן יצחק · ר' כהן מרדכי · ר' כהן צדק שלמה · ר' כהנוביץ משה דוד · ר' כמון רפאל ברוך · ר' לאנדא זאב · ר' לבל יוסף שלמה · ר' לבקוביץ מיכאל · ר' לוי אברהם יונה · ר' לוסטיג יהושע 

חיים · ר' לוסטיג יחזקאל · ר' לוצקין מרדכי הלוי · ר' לזר דוד · ר' ליטוב אלחנן · ר' לרפלד אשר · ר' מאזוז אברהם גדליה · ר' מאיר אברהם · ר' מאיר ישראל מאיר · ר' מונטג נתן צבי · ר' מונק נתנאל · ר' מונק ראובן · ר' מורגנשטרן משה · ר' מילצקי דוד · ר' מילר יהודה · ר' מילר מנחם דוד 

· ר' מיירניק איתיאל · ר' מנביץ שאול · ר' מסינג דניאל · ר' נאמן משה לייב · ר' נהרי אביתר · ר' נוימן צבי · ר' נוסבאום אריה · ר' ניסימיאן דור ראובן · ר' סבח אוריאל · ר' סימן טוב אלישר יהודה · ר' סימן טוב רחמים יצחק · ר' סלינג'ר שלמה משה · ר' סלמון ברוך · ר' סני מרדכי · ר' סקו

־
רניק חיים · ר' עזרא שמואל · ר' פודרביניק נחום · ר' פוזנר אברהם ישעיה · ר' פוקסברומר נתן צבי · ר' פילמר ישראל משה · ר' פלדמן שמואל ברוך · ר' פלויט שמואל · ר' פלינקר יצחק · ר' פנחסי יוסף · ר' פקטר מנחם · ר' פקטר משה · ר' פרוש יחיאל · ר' פרוש גליקמן שלמה זלמן · ר' פריד 

קלמן · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן אליהו ברוך · ר' פריימן ישראל מאיר · ר' ציטרון שמואל · ר' קאהן חיים יצחק · ר' קארו אריאל · ר' קדוש שמעון אוראל · ר' קוטלר יובל · ר' קויפמן שמעון הלל · ר' קוסובר אורי · ר' קופל גבריאל · ר' קלויזנר דוד · ר' קליין יחיאל · ר' קמיל מיכאל · ר' 

קנופף אלעזר יצחק · ר' קניגסברג בנימין שמאי · ר' קנר אליהו אליעזר · ר' קפלן ישראל חיים · ר' קצנלבוגן שמואל אברהם · ר' קרמר אברהם צבי · ר' קרמר יצחק · ר' קרמר מנחם · ר' קרשינסקי יוסף · ר' רבי בנימין · ר' רבינוביץ אשר · ר' רוזן יעקב ראובן · ר' רוזנגרטן ישראל מאיר · ר' רוזנטל 

יהודה · ר' רוזנטל מרדכי · ר' רוזנטל מתתיהו · ר' רוטלוי מרדכי יחזקאל · ר' רוטנשטרייך דוב בער · ר' רונס אשר · ר' רוקח אליהו · ר' רוקח עמוס · ר' רוקח ראובן יוסף · ר' רוקח שלמה · ר' רפאלוביץ יעקב ישראל · ר' רקובר ישראל · ר' שבתאי רפאל שמואל · ר' שוורצר דב · ר' שולביץ חיים 

· ר' שולמן משה · ר' שטיינברג חיים · ר' שטייף מנדל · ר' שטייף משה דוד · ר' שטינהרטר נחמיה · ר' שטרן יצחק זאב · ר' שטרסבורגר בנימין · ר' שיינברגר יצחק · ר' שינוועטר יוחנן · ר' שיפמן יצחק זאב · ר' שיפר חיים · ר' שלומאי יצחק יוסף · ר' שמאי שמואל · ר' שפירא יצחק · ר' שפירא משה 

מרדכי · ר' ששון אלישע יעקב · ר' תמרי יצחק · ר' תפילינסקי יצחק · הרה"ג דניאל ברונר · ר' אלטמן שאול משה · ר' בא גד משה · ר' בירנבוים ישראל · ר' בקר אברהם צבי · ר' ברוורמן אברהם מרדכי · ר' גולדברג אפרים · ר' הופמן צבי יוסף · ר' הורוביץ פנחס זליג · ר' הירשפרונג יואל זאב · 

ר' הקשר יחזקאל · ר' הרמן נדב · ר' וייזר זאב · ר' וילנסקי צבי הירש · ר' זוננפלד אליהו רפאל · ר' זוקובסקי שלום משה · ר' זמורה יעקב ישראל · ר' חדש פסח · ר' חזן דוד · ר' יונגרייז יוסף · ר' יפה הושעיה · ר' כהן אברהם ישעיהו · ר' כהן חיים יוסף · ר' כספי משה יעקב · ר' כץ בנימין · ר' 

מאירוביץ שמואל · ר' מנדלוביץ יצחק · ר' סבג רפאל דביר · ר' פוירשטיין אברהם נח · ר' פוסטבסקי יואל · ר' פוסטבסקי יצחק זאב · ר' פינקל יהודה · ר' פרידמן הלל · ר' צ'סקין מנחם אריה · ר' קרמר יהודה · ר' ראף אליעזר יאיר · ר' רבינוביץ חנוך · ר' ריבלין רפאל דוד · ר' שטיינמץ מנחם · 

ר' שקול יהודה · ר' בדלנדר אברהם יצחק · ר' בולק רפאל · ר' בלוך רפאל · ר' גאביזון מאיר · ר' גיטלר יוסף · ר' הפטקה חננאל · ר' חלואה אליעזר · ר' נוסבכר יעקב · ר' פרויבירט יואל · ר' פרנקל ישראל מאיר · ר' קליין נחום צבי · ר' קצנלבוגן מאיר · ר' קרלנשטיין יהודה · ר' רינגל אלחנן · ר' 

שפירא ישראל אהרן · הרה"ג ישראל הערש שטייף · ר' אייכארן עוזיאל משה · ר' אקסלרד נתנאל · ר' גולדברג שלמה · ר' גפן ברוך · ר' דומב אברהם יעקב · ר' זורייבין מאיר · ר' זיאת מאיר · ר' יעבץ עקיבא · ר' יעקובוביץ אברהם ישעיהו · ר' כהן יחזקאל · ר' כהנוביץ אלקנה · ר' לוונשטיין 

שמעון · ר' ליבוביץ ברוך דב · ר' מילר שלמה · ר' מנדלזון שלום · ר' פרידמן אברהם · ר' פרידמן חיים · ר' פרנקל שלמה דב · ר' ציקינובסקי מרדכי · ר' קוק ישראל · ר' קוק שלמה זלמן · ר' ראקוב ישראל אייזיק · ר' שונברג בנימין · ר' שטייף יונתן · ר' שלומוביץ יהושע · ר' שניאור שמואל · ר' 

שפיצר שלמה זרח · ר' שרייבר יוסף מרדכי · ר' תפילינסקי מאיר אליהו · הרה"ג משה מנדל רפפורט · ר' אברג'ל משה · ר' אילוז אביחי שמעון · ר' אפשטין דוד אשר · ר' ארליך אריה · ר' בא גד משה שמעון · ר' בוקריץ מוטי · ר' בן זקן אליהו · ר' בן פז יהודה אריה · ר' בן צור יצחק אלחנן · ר' בן 

שלום אברהם ישעיהו · ר' בן שלום אברהם צבי · ר' ברנר יוסף אליהו · ר' גבאי יהודה · ר' גבירץ יקותיאל צבי · ר' גודמן חזקיה · ר' גולדשטיין חגי · ר' גפן יוסף · ר' גרינבוים יוסף · ר' דימטמן יהונתן · ר' דיסלדורף יעקב שמואל · ר' דרילמן אברהם · ר' הלפרין מרדכי · ר' הלר אהרן יוסף · ר' 

הרברט בנימין ירחמיאל · ר' הריס אריה ליב · ר' הרצברג שמעון · ר' הרשטיין ישראל · ר' וינברג אשר · ר' ולדר משה · ר' ולוסקי איתמר · ר' זהר משה · ר' זיכרמן אשר · ר' זר חנוך · ר' טסלר דוד · ר' ימין יוסף · ר' יעקובוביץ צבי · ר' יצחקי משה · ר' לבל אברהם ישעיהו · ר' לוי יוסף · ר' לויסון 

אשר אליהו · ר' ליבפרוינד רפאל · ר' ליכטיג שמעון · ר' לנדאו מנחם · ר' מאיר יונתן · ר' מורטיאן ישראל · ר' מסלטון יעקב ישראל · ר' מרג'ין אליהו · ר' מרחבי איתמר · ר' סגל חיים · ר' פיילעט יצחק · ר' פישל חיים דב · ר' פריימן מאיר · ר' פרישמן משה · ר' קולר שלמה · ר' קמינצקי יעקב 

· ר' קפלן משה דוד · ר' קראוס שמעון · ר' קריטמברגר יששכר שלמה · ר' קרייסמן ברוך · ר' רבינוביץ משה אהרן · ר' רובינשטיין אברהם · ר' רוטנברג אליהו · ר' רייניץ אליאב · ר' שווימר שלמה · ר' שטרן ישראל · ר' שינקר פנחס · ר' שקוביצקי אלקנה · ר' שקול אברהם מנחם · ר' תמרי יהודה 

· הרה"ג יעקב מאיר וידר · ר' הורוביץ פנחס אהרן · ר' אברמוב דניאל · ר' אוסדצ'וק אהרן · ר' בן משה יצחק · ר' גלמן ברוך · ר' גרינגרוז אלכסנדר · ר' דולגופיאט אריאל )ליאוניד( · ר' וידר יוסף זאב · ר' ויטקובסקי כלב )יבגני( · ר' חרקובסקי יגאל · ר' לבנט דניאל · ר' מיגירוב עמנואל · ר' 

מיגירוב פנחס · ר' מרמס זאב וולף · ר' ניורנברג אלכסנדר · ר' סברנייבסקי אולג )יצחק( · ר' צמח הלל · ר' צ'קואשווילי גבריאל · ר' צ'רניאק שאול · ר' קנטור ישראל · ר' שטילמן שמואל בנימין · ר' שניידמן ישראל )איגור( · ר' שץ ישראל · הרה"ג יצחק וולף · ר' אפשטיין יוסף שלמה · ר' באביאן 

אחיקם · ר' בלוך יצחק מאיר · ר' בלום בצלאל · ר' ברוורמן ישעיהו אריה · ר' ברלינגר אליעזר · ר' גליק אברהם · ר' גרבר יעקב · ר' דידי בנימין · ר' הברמן משה שמואל · ר' הגר ישראל · ר' הורוביץ יוסף חיים · ר' הס דוד · ר' הרשטין עקיבא · ר' ואנונו אביחי · ר' ויסנשטרן ישראל · ר' ויסנש

־
טרן יוחנן · ר' וולפא ברוך מרדכי · ר' ורנר נפתלי · ר' זהבי יעקב · ר' זומר אפרים זאב · ר' זלזניק שרגא · ר' טאובה אליהו · ר' טובולסקי אליעזר · ר' טיקוצקי ישראל · ר' יואל יצחק יששכר · ר' יוסף יהודה · ר' יעקבסון פנחס מנחם · ר' כהן אברהם אבא · ר' כהן טוויל מאיר · ר' לאער יעקב · 

ר' לוי יאיר · ר' לויליכט יהודה · ר' לוין אהרן · ר' מויאל רפאל אשר · ר' מונדרר יהודה · ר' מונק אליהו · ר' מלינובסקי שמריהו יעקב · ר' נידאם שמואל · ר' סומך יהודה יוסף · ר' סלומון מנחם · ר' עמוסי ישראל · ר' פאק מנחם · ר' פוקס אברהם יצחק · ר' פקטר יצחק דוד · ר' פרידמן אפרים 

· ר' פרידמן שלום אליעזר · ר' פרלמן אפרים · ר' צימנט בן ציון יחיאל · ר' קלגסבלד שמואל · ר' קנר יעקב יוסף · ר' קצנלבוגן אלעזר · ר' קצנלבוגן שמואל · ר' קרמר חיים שלמה · ר' רוזן מאיר · ר' רוזנברג יצחק · ר' רוט יוסף · ר' שפירא שלמה יוחאי · הרה"ג משולם וורמסר · הרה"ג ניסן משה 

גרוס · ר' אברהמס יוסף · ר' אופנהיימר יששכר צבי · ר' אלישיב אלעזר · ר' ארלנגר אליהו אליעזר · ר' ברגמן שמעון · ר' ברנר נחמן שמואל · ר' גוטפרוינד אהרן · ר' גולדברג ישעיהו · ר' גלזר נפתלי צבי · ר' דייטש שמואל יעקב · ר' וולפסון יצחק דוד · ר' וינרב ראובן · ר' ולדשן יהודא ליב · ר' 

ולנשטיין מרדכי · ר' חשין יששכר · ר' טאוב יצחק · ר' טובי עוז · ר' יודלביץ חיים יוסף · ר' כץ אור · ר' כרמל יצחק · ר' לנדי יהודה · ר' מונק אברהם · ר' נברוצקי יהודה · ר' סגל יוסף · ר' סומפולינסקי צבי · ר' סוקולובסקי מאיר שמחה · ר' פלדמן ישראל מאיר · ר' פרוש גליקמן נחמן · ר' קו

־
שלנד משה · ר' קיבוביץ בן ציון אריה · ר' קיבוביץ אברהם שמואל · ר' קלצקין שמעון · ר' קניגסהפר שמואל · ר' קרמר אביגדור יוסף · ר' קרמר ישעיהו · ר' קרני אברהם · ר' רוזנבאום אריה · ר' רקובסקי ישראל זאב · ר' תעסה יששכר · ר' שוורצנברג אופיר אליעזר · ר' שניידר יחזקאל · הרה"ג 

אברהם ישעיהו יויסי לאנדו · הרה"ג ישעיהו גריינימן · ר' אייזנבאך מנחם · ר' אייכנבוים אהרן · ר' אשר משה דוד זעליג · ר' בלוי מנחם · ר' גולדמן משה · ר' גולדשטיין אליהו · ר' דרמר מרדכי · ר' וינברגר אברהם אבא · ר' טאוב שלמה · ר' יונגרמן יצחק · ר' כהנא שמואל הלל · ר' לרר חזקיהו 

יוסף · ר' סירוטה גרשון · ר' פוזן אברהם ישעיהו · ר' פוקסברומר משה · ר' פרנקל משה · ר' קופרמן מתתיהו · ר' שאג אליעזר · ר' שניידמן ראובן · הרה"ג שלום גרשון בורשטיין · ר' אוירבך שמואל · ר' אוסטרן שאול · ר' אלחרר משה אהרן · ר' אמזלג שמואל · ר' ב"ק מנחם דב · ר' ביטן אבינו

־
עם · ר' בירנבוים ראובן יוסף · ר' בלויא מרדכי · ר' בלוך אליעזר · ר' במברגר יצחק · ר' בערל בן ציון · ר' בר ישראל בן ציון · ר' ברמן מרדכי · ר' בריזנר יצחק · ר' ברקלי פנחס · ר' גולדברג יוסף אליהו · ר' גולדברג שמואל · ר' גולדשטיין שמואל · ר' גומבו דוד יהודה · ר' גפן ישי רפאל · ר' 

גרויסמן אלכסנדר · ר' גריובר יעקב ישראל · ר' דהאן מרדכי · ר' דוידוב יוסף · ר' דוקן ישראל מאיר · ר' דורלכר דוד · ר' דורפמן אפרים · ר' דימטמן ישראל · ר' דינר ברוך חיים · ר' דריי עמרם · ר' הברמן יעקב אהרן · ר' היישריק יחיאל אהרן · ר' הלפרין חיים שלמה · ר' המבורגר צבי · ר' הקר 

נתנאל אליעזר · ר' הררי יאיר · ר' וולף אליהו נתנאל · ר' וינברג משה · ר' וינוקור דניאל · ר' וינמן אלחנן · ר' וינשטוק ברוך פנחס · ר' זלוטניק מאיר יהודה · ר' זלץ מרדכי נתן דוד · ר' חג'בי אריאל · ר' חסין אברהם ישראל · ר' טבאל יהושע · ר' ידלר ראובן יוסף · ר' ידלר גולדברג חיים דוד · ר' 

ֵהן יצחק · ר' כהן ישראל · ר' כהן משה חיים · ר' כץ צבי יהודה · ר' לבל ישראל חיים · ר' לוי בנימין צבי יהודה · ר' לוין נתן בנימין · ר' ליכטשטיין חיים צבי הירש · ר' מייער יואל · ר' מילר שלמה · ר' מנדלסון צבי · ר'  ֵהן אברהם · ר' כהן דוד · ר' ָכּ ידלר גולדברג משה · ר' יעקבסון מאיר · ר' ָכּ

סטנגל שלום שלמה · ר' סקורניק יהודה · ר' עמנואל יעקב · ר' עמר ישי · ר' פארינטי יוסף · ר' פדר שמואל · ר' פוקס שמואל מאיר · ר' פיונטק אפרים · ר' פפויפר גרשון · ר' פצ'יפיצ'י יהושע העשיל · ר' פציפיצי ישראל מאיר · ר' פרויליך ברוך · ר' פרידמן מרדכי · ר' פרלמן שמעון אליהו · ר' 

פרץ אורן · ר' צור יהונתן · ר' קאופמן יהודה · ר' קופרמן אליעזר יעקב · ר' קורט יואל חיים · ר' קמיל משה · ר' קנטור מאיר יהודה · ר' קרמר יוסף · ר' ראבי משה · ר' רוזן בנימין · ר' רוט יואל · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוימי יחיאל · ר' רינדר צבי נפתלי · ר' שווב יוסף שלמה · ר' שלזינגר אברהם 

ישעיהו · ר' בודנהימר יוסף יצחק · ר' בלוי אפרים שמואל · ר' גפני אליהו · ר' גרוס משה אהרן · ר' דיאמנט שמעון · ר' דרזי שמואל · ר' האוסמן יצחק · ר' טפר גדליה · ר' כהן מיכאל · ר' ליטוב יוסף · ר' עראקי הכהן מרדכי · ר' פלדמן משה · ר' קוק רפאל · ר' קיי שאול חיים · ר' קנל יוסף · 

ר' קראוס יוסף שלמה · ר' רוזנטל חיים · ר' רוט דוד שמואל · הרה"ג שמואל רוטשילד · הרה"ג יעקב היין · הרה"ג שלמה וייס · ר' אביבי יוסף חיים · ר' אביעזר יוסף חיים · ר' אבלס יצחק · ר' אהרוני גולן · ר' אולמן גרשון · ר' אושרי מאור ציון · ר' אייזנשטיין שמעון עזריה · ר' אפשטיין יעקב 

ישראל · ר' אקרמן שלמה אהרן · ר' ארז יצחק · ר' ארנטרוי שמואל דוד הכהן · ר' בינדר יעקב יהודה · ר' בן דוד יונה · ר' בן שלום יוסף · ר' ברדא יעקב ישראל · ר' ברדה אברהם · ר' ברויער אלימלך · ר' ברלינגר אליעזר · ר' ג'קובס מרדכי · ר' גודלבסקי יצחק אייזיק · ר' גוטרמן יהודה אריה · 

ר' גולדמן יהונתן · ר' גליק פנחס אליהו · ר' גרוסנס ישראל מאיר · ר' גרינברג חיים נתן · ר' גרשי אבינועם · ר' דורפמן אברהם · ר' דורפמן יחיאל · ר' דרוביבסקי נחום · ר' דרנגר לוי · ר' היימן יעקב יצחק · ר' הלפרין ירחמיאל ישראל יצחק · ר' הרמן אליהו · ר' וולך יעקב ישראל · ר' וולף שלמה 

· ר' ויזנברג יעקב אליהו · ר' וילמן ישראל מיכאל · ר' וינטרוב בן ציון · ר' ולר אליהו · ר' זלושינסקי ישראל · ר' זרגרי משה חיים · ר' זרצקי יהודה זאב · ר' זרצקי יעקב לייב · ר' חביב יוסף · ר' חן עובדיה · ר' חסקל ישראל · ר' חרר איתמר · ר' חשין אליהו יצחק · ר' טוקצינסקי שמואל · ר' טורק 

אליעזר · ר' טייטלבוים יוסף · ר' טל יהודה · ר' יגאלי אליהו · ר' יהב שלום מרדכי · ר' יוסיפוב דוד שלום · ר' ישראל חיים · ר' כהן אהרן · ר' כהן אהרן שלום · ר' כהן יהודה · ר' כהן יצחק משה · ר' כהן משה · ר' כהן ניסים · ר' כהן שמואל · ר' לאופר שמריהו הכהן · ר' לוי אלקנה · ר' לוי יאיר 

· ר' לוי נועם · ר' לנדה בנימין זאב · ר' מאיר יצחק זאב · ר' מיבסקי אלקנה · ר' מליק ישראל צבי · ר' מצליח יהודה · ר' סגל ישראל · ר' סילבר שמואל אברהם · ר' סימן טוב אייל יצחק · ר' סלושץ אברהם דוד · ר' ספרא יהושע · ר' עוזר עובדיה חיים · ר' עמר אסף · ר' פוזן חיים יצחק · ר' פוקס 

זאב · ר' פלק מאיר · ר' צוקר יונתן אברהם · ר' ציקינובסקי רפאל מרדכי · ר' קוסובסקי שחור בנימין · ר' קופרמן ישראל אשר · ר' קורלנסקי אברהם דוד · ר' קורלנסקי אלטר דוד · ר' קליין דב · ר' קנאפפלר בנימין · ר' קנתור יעקב דב · ר' קצנלנבוגן יעקב ישראל · ר' קראוס משה עקיבא · ר' ראם 

דניאל · ר' רוויץ יואל צבי · ר' רוזנברג יצחק אייזיק · ר' רוטשילד מאיר · ר' רחום דניאל · ר' רחמני משה יעקב · ר' שאער אברהם · ר' שורץ אברהם ישעיה · ר' שטינברג אלחנן · ר' שטינהרטר משה דב · ר' שטרן יוסף · ר' שטרנבוך אלחנן · ר' שטרנבוך יצחק זאב · ר' שינפלד חנוך · ר' שיף משה 

· ר' שלזינגר מתתי' זאב · ר' שלזינגר שמואל · ר' שמחון אליהו · ר' שמחון ישראל · ר' שפירא אליעזר · ר' שרוני אברהם · ר' שרעבי שאול · הרה"ג גד קדוש · ר' אביטן ניסים · ר' אברג'ל אוראל · ר' אברג'ל דוד · ר' אברהם יצחק צבי · ר' אברט צבי · ר' אדלר עמנואל נחום · ר' אדלשטיין יחזקאל 

· ר' אהרוני יוסף חיים · ר' אהרוני יעקב ישראל · ר' אהרוני נתנאל · ר' אוחנה אהרן · ר' אוחנה יהודה · ר' אוסטר ראובן יוסף · ר' אוסטרי יחזקאל · ר' אוסטרן אברהם ישעיהו · ר' אטיאס יעקב שמואל · ר' אייזנבך ראובן · ר' אייזנר נחום פנחס · ר' אייזנשטיין יעקב ישראל · ר' אינדיג בצלאל · 

ר' איצקוביץ אברהם משולם · ר' אליאך יעקב ישראל · ר' אליאסזדה שלמה · ר' אלמליח מאיר · ר' אסולין נתנאל · ר' אפשטיין אליעזר צבי · ר' אקסלרד אורי · ר' ארנסט נתנאל יצחק · ר' אשכנזי אמנון · ר' אשרוב נתנאל · ר' אתרוג ישעיהו · ר' בוסקילה מאיר · ר' ביסטריץ משה טוביה · ר' בי

־
רנצויג ראובן · ר' ביתן דניאל · ר' בכרך חיים · ר' בלאק משה · ר' בנדיקט מרדכי · ר' בן חור שלמה משה · ר' בן עזרא מריאנו · ר' בן סניור נתן · ר' בן סניור שמעון · ר' בן צבי עקיבא חננאל · ר' בן שושן אליהו · ר' בן שלום נתנאל שמעון · ר' בנדיקט יששכר · ר' בסו משה · ר' בר אברהם שלמה 

· ר' בראון יהודה · ר' ברדה נתנאל · ר' ברהום אהרן · ר' ברזילי ראובן · ר' גבריאלוב יעקב · ר' גדי תומר · ר' גודלבסקי ישראל יצחק · ר' גולד ישעיהו · ר' גולדברג אברהם ישעיהו · ר' גולדברג יחיאל מאיר · ר' גולדברג יעקב ישראל · ר' גולדמן צבי · ר' גולדנברג שמואל שרגא · ר' גולדנטל משה 

· ר' גולדפרד יוסף · ר' גולדשטוף ישראל מאיר · ר' גולדשטוף שמואל · ר' גולדשמיד אליהו חיים · ר' גולשבסקי יעקב · ר' גונן אהרן דוד · ר' גיטלר אברהם שלמה · ר' גלוסקין אברהם · ר' גנויאר יוסף הרש · ר' גפן יחזקאל · ר' גרז זבולון אריה · ר' גרינברג יצחק · ר' גרינוולד יצחק יהודה · ר' 

גרינפלד דוד · ר' גרמן אברהם · ר' גרמן חיים יהודה · ר' דביר משה · ר' דהאן יעקב ראובן · ר' דהן יוסף חיים · ר' דוד דוד · ר' דוד ישי · ר' דוויק חיים שאול · ר' דוידוביץ יובל · ר' דוידי ישראל · ר' דומב משה שמעיה · ר' דורלכר מרדכי · ר' דיאמנט אליהו אליעזר · ר' דייטש מנחם · ר' דימ

־
טמן נתנאל · ר' דנה שלום יהושע · ר' דנינו שמעון · ר' דרוק יעקב ישראל · ר' דרך חיים · ר' דרשן יהודה · ר' הבלין דניאל · ר' הבר חיים יעקב · ר' הופמן משה · ר' הורביץ משה אריה · ר' היימן ראובן · ר' הכהן יהושע · ר' הלפרין נפתלי · ר' הס יואל · ר' הס מרדכי · ר' הקשר שמואל יעקב · 

ר' הראל יוחנן · ר' הראל )בן סימון( ישראל חיים · ר' הרציג אלימלך · ר' הרשקוביץ שמעון אהרן · ר' ואנונו יוסף · ר' וולך יוסף · ר' וולפא יעקב ישראל · ר' וולפא משה · ר' ויטמן דוד · ר' וייס אשר · ר' וייס יהונתן · ר' ויכסלבום מרדכי · ר' וינברג זאב · ר' ויספיש ישראל · ר' ויספיש יששכר דב 

· ר' ויספיש שלמה זלמן · ר' ויצמן יעקב · ר' ולדר דוד · ר' וסרשטיין מיכאל · ר' ועקנין שמעון יחיאל · ר' וקנין שלמה · ר' זוהר )זוננשיין( יהודה · ר' זלץ נועם · ר' זלצמן יצחק · ר' זלצמן מאיר · ר' זריצקי מאיר · ר' חדאד ניסים · ר' חדד אליהו · ר' חזקיאן מאיר אליהו · ר' חלופסקי אהרן · ר' 

חלימי יונה שמעון · ר' חסין אלחנן יוסף · ר' טאיאר נתנאל · ר' טאלער נחום שלמה · ר' טוויג יוסף חיים · ר' טננבוים משה דוד · ר' טרכטמן יוסף · ר' יגר מאיר · ר' יוניאן יוסף חיים · ר' יונס חיים צבי · ר' יחיאל יהונתן · ר' ילוז יוסף · ר' ילון עקיבא יוסף · ר' ילין אברהם יואל · ר' ימיני חיים 

· ר' יעקבסון ראובן · ר' ישראל שלמה רפאל · ר' כאהן בנימין · ר' כהן אליהו · ר' כהן אליהו · ר' כהן דוד · ר' כהן יוסף · ר' כהן מאיר · ר' כהן מרדכי · ר' כהן נפתלי · ר' כהן שאול · ר' כהן שמואל · ר' כהנא אריאל אהרן · ר' כהנא חיים גבריאל · ר' כהנאמן יהודה צבי · ר' כהנר אשר · ר' כלפון 

אלחנן · ר' לוזיה אליהו · ר' לוי איתמר · ר' לוי יוסף · ר' לוי מרדכי · ר' לוין יעקב · ר' לוין שלמה זלמן · ר' לוינסון זכאי · ר' לחובר דניאל · ר' לנאל מנחם · ר' לרר אברהם · ר' מאור גבריאל · ר' מאיר דוד · ר' מאירוביץ יונתן · ר' מדמון יהודה · ר' מיכאל יאיר ברוך · ר' מילגרום יהושע · ר' 

מילר אשר · ר' מילר חיים · ר' מימוני יעקב ישראל · ר' מלאכי מנחם מתתיהו · ר' מלול דוד יוסף · ר' ממליה אברהם ישעיהו · ר' ממן ישעיה · ר' מן יצחק · ר' מנדלזון נפתלי · ר' מנצר יואל · ר' מצגר אלישע · ר' מרקביץ פנחס דב · ר' מרקוביץ אריה · ר' משען דוד בן ציון · ר' נבנצאל שמואל 

ניסן · ר' נאמי חיים · ר' נגדי יוסף · ר' נוימן יוסף · ר' נוישטט צבי · ר' סופר אברהם חיים · ר' סטוצקי צבי דב · ר' סלובטיצקי מנחם · ר' סלטון אבישי · ר' סלר יחזקאל · ר' סרבניק נחמן דוד · ר' עובדיה אלחנן · ר' עובדיה דניאל · ר' עוברני בניהו · ר' עוקשי גלעד · ר' עידי מרדכי · ר' עסיס 

נתנאל · ר' פאלי אברהם דוד · ר' פוברסקי שניאור · ר' פוזן יעקב ישראל · ר' פורייס יונתן · ר' פורת יונתן · ר' פורת יעקב שאול · ר' פיזם אביתר · ר' פינקל אליהו · ר' פינקל יוסף מאיר · ר' פיפקו ויליאם )נתנאל( · ר' פישר אליעזר · ר' פלבני שמואל · ר' פלדמן יונתן · ר' פליגלמן יאיר · ר' פנ

־
חסוב יעקב · ר' פפויפר מנחם רפאל · ר' פרדי אשר · ר' פרויליך אברהם · ר' פרויליך מיכאל · ר' פריליך משה חיים · ר' פרי חיים · ר' פרי )פראנק( משה · ר' פריד מיכאל · ר' פרידמן מאיר · ר' פרץ ישראל · ר' פרץ משה ניסים · ר' פררה משה · ר' צ'ולק בן ציון · ר' ציגלמן ישראל מאיר · ר' 

ציטונה דוד · ר' ציקינובסקי אורי שרגא · ר' צמרמן אברהם יהושע · ר' צפתמן משה · ר' קאהן נחום · ר' קדוש יוסף · ר' קדוש שמעון יעקב · ר' קולדצקי אליהו · ר' קולנגי יונתן · ר' קוקבקה מאיר · ר' קורן מנחם · ר' קליין דוד צבי · ר' קמחי יוחנן · ר' קניג חיים שמשון · ר' קנייבסקי יצחק גדליה 

· ר' קסטנבוים יצחק · ר' קסטנבוים ישראל · ר' קפלן יקותיאל · ר' קראוס יוסף · ר' קרלנשטיין חזקיהו יוסף · ר' קרני דוד צבי · ר' רביוב אליהו · ר' ראנד אברהם שמואל · ר' רגובי אלחנן · ר' רדליך מאיר · ר' רובינשטין דב · ר' רודרמן בן ציון · ר' רוזנבוים משה · ר' רוזנבלט אהרן שמואל · ר' 

רוט דוד מרדכי · ר' רוט טוביה · ר' רוטנברג יהודה · ר' רוטר גבריאל · ר' רוסה יהודה · ר' רוסה משה · ר' ריין אליהו · ר' רנד אוריאל · ר' שאבו יוסף · ר' שאער אלעד · ר' שוובר אליעזר נח · ר' שולזינגר יוסף אריה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שחר אברהם · ר' שטרית מאיר · ר' שטרן ישראל 

מאיר · ר' שכטר נתנאל · ר' שליסל שמואל · ר' שלמה עדיאל · ר' שמוטץ מיכאל אליעזר · ר' שמחון שמעון · ר' שניידר אורי · ר' שפיגל מנחם · ר' שפיגלמן נתנאל · ר' שפירא אליעזר · ר' שפירא שמעון · ר' שרון איתמר · ר' שריון ישראל מאיר · ר' שרים יוסף בנימין · ר' שרם רפאל · ר' שרפי 

אליהו · ר' תעיזי מאיר · הרה"ג מרדכי שניידר · הרה"ג צבי אליהו שטיינברג · ר' אבשלומוב שמעון · ר' אדלשטיין צבי יהודה · ר' אוהל ישראל מאיר · ר' איבגי שלמה · ר' אינהורן יעקב ישראל · ר' אלימלך אשר · ר' אלימלך יהונתן · ר' אפנג'ר דוד · ר' אפנג'ר מיכאל · ר' ארליך שמואל · ר' בהר 

נתנאל · ר' בונדהיים נתן · ר' בוש יוסף יהושע · ר' בלוי חיים ישראל מאיר · ר' בן קטיעי ישראל · ר' בן שושן שלמה · ר' ברוורמן ברוך · ר' גבאי מרדכי · ר' גבאי שמואל · ר' גדליהו חיים · ר' גולדברג מנחם · ר' גרזי יהושע · ר' גרינברג מאיר שמחה · ר' גרשון ישי · ר' דהן אריאל יהודה · ר' דנה 

אריאל · ר' הורביץ שמואל · ר' הורוביץ אבישי יצחק · ר' הריס אברהם · ר' הררי רפול יהודה · ר' וולף ישראל · ר' וייס שמעון · ר' וינגרטן בן ציון · ר' וינר בנימין משה · ר' זיו יצחק · ר' זיו נדב דב · ר' זכריה אסף · ר' זלקינד צבי יעקב · ר' זלקינד שלמה זרח · ר' זקבך יעקב · ר' זרצקי יוסף · ר' 

חזקיהו חננאל · ר' חמאמיאן דוד · ר' טורק אליעזר הלוי · ר' טננבוים חיים · ר' טננולד חיים לייב · ר' יהושע משה · ר' יזדי יהודה · ר' יחזקאל אריאל שי · ר' יחיא משה · ר' כהן אבישי צבי · ר' כהן אברהם · ר' כהן אמציה · ר' כהן מרדכי · ר' כהן משה · ר' כץ דוד · ר' כתב יהודה · ר' לב יצחק 

· ר' לניאדו אברהם · ר' מולדובן יוסף · ר' מועלם יצחק מאיר · ר' מנדלזון מיכאל אפרים · ר' נחום משה · ר' נחשון צבי · ר' נידאם שלמה · ר' סביצקי מרדכי · ר' סוכובולסקי אברהם עובדיה · ר' סוקולובסקי אברהם יהושע · ר' סוקולובסקי אפרים שמואל · ר' ספרא יונתן · ר' פוזננסקי דוד · ר' 

פינקלשטיין אליהו מאיר · ר' פישהוף יעקב ישראל · ר' פישר יעקב · ר' פקרביץ אברהם · ר' פראגר יעקב · ר' פרידמן שלמה · ר' פריימן יצחק · ר' פרץ אלעזר · ר' צאלער חיים · ר' צימרמן יהודה אריה · ר' קולנגי חיים שאול · ר' קוממי מעוז · ר' קורנפלד יעקב · ר' קנובליך אברהם ישעיהו · ר' 

קנזי קובי · ר' רוזנברג משולם · ר' רוטשילד אהרן · ר' רחמני שמעון יצחק · ר' שגב אליה · ר' שוורץ נתן · ר' שולביץ יחזקאל · ר' שורץ אברהם מרדכי שלמה · ר' שורץ יעקב ישראל · ר' שמואל יוסף · ר' שמעה שמואל · ר' שפירא רפאל שלמה יצחק · הרה"ג ישעי' גריינמן · ר' אלון נעם · ר' אלי

־
נגר שלמה · ר' אקשטיין יעקב · ר' בויאר יעקב יצחק · ר' בן סוויד רפאל · ר' ברמן יהודה · ר' ברנד שלמה · ר' ברק משה · ר' גולדשמיד מנחם · ר' גולדשטיין אברהם ישעיהו · ר' גולדשטיין יצחק · ר' גורל דוד דב · ר' גלעד משה · ר' גרוס ישראל מאיר · ר' גריינימן אליהו · ר' גריינימן יעקב )( · 

ר' גריינימן יעקב )( · ר' גריינימן שמואל · ר' גריינימן שמשון · ר' דויטש מרדכי אברהם · ר' זילברמן יעקב ישראל · ר' חזי ברק · ר' טרופר ברוך יונתן · ר' יוסף ארז · ר' כהן אוריאל · ר' כהן יוסף דב · ר' כהן ישראל מאיר · ר' לבי צבי )( · ר' לבי צבי )( · ר' לוי נחמיה · ר' לבנבראון שמעון יונתן · 

ר' לחייני אברהם · ר' לפידות שלמה יהודה · ר' מחבוביאן יצחק · ר' מחפוד דוד · ר' מייזליש יהושע מרדכי · ר' מיראי ישראל מאיר · ר' מן אלחנן · ר' נחשון מנחם · ר' עבו נתנאל · ר' עובדיה איתמר · ר' פוזן יוחנן · ר' פוזן פנחס נתנאל · ר' פיגה יצחק · ר' פכטהלט משה עקיבא · ר' פרויליך צבי 

· ר' פרידלנדר אהרן · ר' פרידמן אליהו · ר' קויפמן אברהם · ר' קוקיס אליהו · ר' קורח דוד · ר' קמפה ישראל · ר' רוטנברג יעקב · ר' רוטנברג צבי · ר' רצאבי יהודה · ר' שוגול ראובן · ר' שולץ יצחק · ר' שי יצחק · ר' שכטר אשר · ר' שפירא שלמה דוד · הרה"ג יוסף ברלין · ר' הראש אברהם 

ישעיהו · ר' טבק שמעון ישראל · ר' טל חיים · ר' כהן יוסף · ר' לאער יוסף · ר' לוי יעקב ישראל · ר' לישברוביץ הרמן )הערשל( · ר' למברגר משה צבי · ר' מרחום יאיר · ר' סויסה יונתן · ר' סמולינסקי יהונתן · ר' פוזן שמריהו יוסף · ר' פרנקל חיים ניסן · ר' קסטרו דוד · ר' רוטשילד דוד ישעיהו 

· ר' רויף שלמה הלל · ר' שוב מרדכי · ר' שלום אליה · הרה"ג מרדכי חייקין · הרה"ג צבי גרינהויז · ר' אבא שאול יהושע · ר' אדלר אברהם ישעי' · ר' אדלר אברהם שמואל · ר' אדלר אליהו · ר' אזולאי ברוך דוד · ר' אזרי עידו · ר' אילן שמואל אביגדור · ר' אליאב אלי מרדכי · ר' אליאב יעקב 

ישראל · ר' אליאך אליהו מאיר · ר' ארליך ניסן · ר' ארנון ישראל זאב · ר' אש יהונתן שלמה · ר' אשד שגיא · ר' בהט אליהו · ר' בינדיגר מרדכי צבי · ר' בנאי יגאל · ר' גאולה שי · ר' גוטליב יצחק · ר' גוטליב ישראל · ר' גולדשלגר יצחק · ר' גלנברג יהונתן · ר' גנוט יגאל · ר' גרינברג יוסף אלחנן 

· ר' גרינברג משה · ר' דוד אברהם · ר' דז'יאלובסקי שמואל · ר' דזוהדי עמית · ר' דידי אברהם ישעיהו · ר' דידי צבי · ר' דיין רזיאל מרדכי · ר' דימנט חיים משה · ר' הופמן יהודה · ר' הופמן יעקב ישראל · ר' הוצלר יחיאל · ר' ואזנה שלמה · ר' וולפא ישראל · ר' וולקן שמואל · ר' ויזמאן מיכאל 

מאיר · ר' ויינר יהונתן · ר' ויס יאיר · ר' וסרמן יעקב ישראל · ר' זילברמן יצחק · ר' זינגר אהרן צבי · ר' ז'לוצבסקי יעקב · ר' זלזניק יהודה · ר' זעפרני יהודה נחמן · ר' יחיא יהודה · ר' יפה שמעיה · ר' כהנוביץ משה ברוך · ר' לוי יהוידע · ר' ליוש יוסף · ר' לנדאו משה · ר' מורלי יצחק · ר' מו

־
רלי שמואל · ר' מטיאס דוד יעקב · ר' מישקובסקי מנחם יצחק · ר' מסאס יוסף חיים · ר' סבוני אליסף · ר' סגל גבריאל מיכאל · ר' סלומון שמעון · ר' סלומי יוסף · ר' סלומי ישראל · ר' עזרא צוריאל · ר' עידן עמוס שאול · ר' עמר אלחנן · ר' פישמן יצחק · ר' פישר אהרן · ר' פרוביין יהושע · 

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

בס"ד

ְמָעִתי... ֶאל ִדּ

ֱחַרׁש ַאל ֶתּ

לתרומות בהעברה בנקאית: בנק פאג"י )52(, סניף 188, מס' חשבון 409-304085 על שם "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל"

כל התרומות לרשת הכוללים מוכרות לזיכוי מס עפ"י סעיף 46. הקבלות יופקו מעמותת "רשת מוסדות בקריות הדתיות בישראל" )ע"ר(

אל תעמדו מנגד!עכשיו הם פונים אליכם.סובלים ממצוקה ונאבקים על הלחם! 1,800 משפחות, 10,000 ילדים, של עמלי תורה17 חודשים הם לא קיבלו את המלגה הזעומה. 

היעד
₪22,000,000

רביעי חמישי, כ"ט - ל' אדר א' | ההתרמה: 8002*36 שעות גורליות. בידך להכריע!      מוקד



נרתמים להצלת מפעל חייו של
רבנו הגדול מרן ראש הישיבה זצוק״ל

ומצילים 1,800 משפחות במצוקה

חנ ני
ה ת 

נענים לזעקת עמלי התורה

רביעי חמישי

כ"ט - ל' אדר א'

תשע"ט

36
שעות

בס"ד

היעד
₪22,000,000

ההתרמה: 8002*    מוקד
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