
 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ה' ניסן תשע"ט 10/4/19 • גיליון מס' 1200

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'

מצורע - שבת הגדול

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:30
18:47
18:27

19:43
19:45
19:45

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

88
עמודים

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

עוד לא משוכנע שחזרה התכלת האמיתית
התקשרו ל"קו התכלת" מידע ושיעורים
0799-1000-65

?

סבסוד למתחילים / אפשרות לחינם

לפרטים עמוד 2

מבצע פסח
מנה ב - 
₪ 15

  מגשים  רשתות   מבערים  חלקי חילוף לכל סוגי תנורי האפיה
כפתורים  מגירות ומדפים למקררי samsung גם מלפני 40 שנה

www.shayogen.co.il
רחוב יפו 128, במחנה יהודה טל’:  02-5389550

מבערים לכל סוגי תנורי האפיה והכיריים לפסח - חצובות אוניברסליות לכל סוגי התנורים 
- מחליף את החצובות המרובעות | מאמייל שחור

 | קלות לניקוי עם גומיות ליציבות | נוח לאחסון מתקפל

חלקים גם 
מלפני 40 שנה!

חלקים לתנורי אפיה וכיריים

shayogen@gmail.com

לפסח

שי עוגן

מחט הפלא מקצועית 
לפתיחת סתימות

עשה זאת בעצמך
- חסוך כסף!!!

משלוחים 
לכל הארץ!

בס"ד

המכתב הראשון 
של ההנהגה 

הרבנית 
המשותפת בעיר

| עמ' 28 |

רב  משקל  בעלות  להוות  וצפויות  כוחן  את  שהגדילו  החרדיות  לסיעות  ענק  ניצחון 
בקואליציית נתניהו • עם ספירת תוצאות האמת - הליכוד הופך את המדגמים ומוביל 
על כחול לבן • גוש הימין-חרדים מחזיק ברוב מוצק • פייגלין הרחק מאחוז החסימה, 

בנט ושקד יקוו לנס, מרץ בצרות • סיקור לילי מיוחד

בהובלת מרן שר התורה רבן של ישראל הגר"ח קנייבסקי

מסתמן: 16 מנדטים לחרדים, 
נתניהו ראש ממשלה

| עמ'42-49 |

צילום: דוד זר

מרנן הגר"ח קנייבסקי והאדמו"ר מגור בכנס בירושלים

הכנס בבני ברק



משלוחים: 11:30-21:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

וסף( י )כשר בד״ץ בית  י ברק  7, בנ מצדה   | 3 וי ב.ס.ר  ווק או

י בני ברק מתחדשת בכשרות  ו ווק או
ו כל התפריט מהודרת מעכשי

בשרי

ניתן להזמין אירועים פרטיים ועסקיים, תפריט מגוון, לא רק אסייתי

מנה שלישית

ב15 ש"ח
בהזמנת 2 מנות עיקריות

בתשלום במזומן או אשראי

הזול מבינהם



 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. 
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודות המכירה על ידי הקמעונאי.

מארז זוג שוקו
 1 ליטר x 2 יחידות
בד״ץ העדה החרדית

מארז זוג באדי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז זוג פרילי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
חלב 42% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 YOLO קצפת
BLOND 36% מוצקי קקאו
120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
מריר 70% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

250 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

500 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 כ-250 מוצרי תנובה
ומארזים חגיגיים לפסח 
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חדש בכשרות מהדרין לפסח

מארז יופלה משקה יוגורט
בטעם ענבים, 107 גרם x 8 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO מנגו
250 מ״ל

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב טרי 1.5%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב לקפה 1%
בטעם אייריש קרים

800 מ״ל בד״צ ועדת מהדרין



רואים אותך, 
גבר!



לחיי רגעים של שמחה

אקסלנס, סדרת יינות חדשה 
מזנים מובילים ובטעמים קלילים

כשר לפסח
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פתחנו סניף חדש 
בירושלים!

מקבלים מתנה בכל הסניפים! 

תראו אותנו...

נראה אתכם...

קונים 
חליפה

מקבלים
חולצה 
במתנה

*המבצע תקף רק בחנויות החליפות: ר’ עקיבא 114 ב”ב , מלכי ישראל 47 י-ם | המבצע עד ערב פסח

 מלכי ישראל 47 ירושלים - 2 קומות



מתארחים או עורכים את הסדר?
בפסח הזה מגוון הלוואות המסייעות לעבור את החג בנחת

מתן ההלוואה, סכומה ותנאיה כפוף לאישור הבנק על פי שיקול דעתו הבלעדי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
*מהווה נכון ליום י״ח באדר ב׳ תשע״ט )25.3.19( ריבית בשיעור שנתי של 4.25% )ריבית מתואמת 4.33%(. **מהווה נכון ליום י״ח באדר ב׳ תשע״ט )25.3.19( ריבית 

בשיעור שנתי של 4.75% )ריבית מתואמת 4.85%(

 פרטים והגשת בקשה בסניפים,
באתר הבנק המותאם או ב-2407*

• הלוואה עד 50,000 ₪
• פריסה של עד 72 תשלומים

 • ביצוע ההלוואה בסניף
 • ריבית משתנה על בסיס פריים החל מ- P+2.5% לתקופה של עד 36 חודשים*, 

   או החל מ- P+3% לתקופה של עד 72 חודשים**
• אפשרות לפירעון מוקדם בכל עת

פסח כשר ושמח ללקוחותינו ולכל בית ישראל!



ששת הימים 10 בני ברק מול קניון איילון |  03-6138844 | 052-6121253 | פתוח במוצ"ש
שעות פתיחה  א-ה 10:00-19:30, ו' וערבי חג 09:30-14:00, מוצ"ש  19:00-22:00,  אין כפל מבצעים | כפוף לתקנון | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

אביב ב-
פסח!מבצעי

החלו
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אביב ב-
פסח!מבצעי
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ששת הימים 10 בני ברק מול קניון איילון |  03-6138844 | 052-6121253 | פתוח במוצ"ש
שעות פתיחה  א-ה 10:00-19:30, ו' וערבי חג 09:30-14:00, מוצ"ש  19:00-22:00,  אין כפל מבצעים | כפוף לתקנון | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

אביב ב-
פסח!מבצעי

החלו

ששת הימים 10 בני ברק מול קניון איילון |  03-6138844 | 052-6121253 | פתוח במוצ"ש
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אביב ב-
פסח!מבצעי
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 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

בשם ה' נעשה  ונצליח!

הציבור בוחר במחירי יש חסד!המספרים מוכיחים

תמיד תצאו בזול.

יותר ממיליון תבניות ביצים

שמחת חגשיעשו לכם לפסחמגוון מוצרים 



כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן
לשבת הגדול ביום שישי

ניתן לערוך במקום בריתות/כנסים/מסיבות/
הפרשת חלה - בימי שישי ומוצ”ש עד 60 איש

עופות בגריל 
אפייה במקום!

תפריט חדשני
 לבין הזמנים
 עד ערב פסח

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

ספגטי
-פסטות

להזמנות ומשלוחים: 03-5799991

אורז 
מוקפץ

מוקרמים

תפו"א
אפוי

בתנור
טוסטים

מוקפץ 
תאילנדי

שבת הגדול בשלוימלה

לחוח 
ללא 

פירורים

בורקס/רוגעלך
 אפיה במקום 
24 ש"ח 

מעל ק"ג

סלטים מבית 
"סבא שלוימלה"
 5 ב- 35 ש"ח

 מעל 60 סוגי סלטים

קיגלים
 פיטריות/ירושלמי/

ירקות/תפו"א/תפו"ע

 חם חם מהתנור!!



בעזרת השם יתברך

בנשיאות מרן חכם שלום כהן שליט״א
הספרדית

1800-70-70-77
תרמו עכשיו מעות קמחא דפסחא

ַלְחָמא ְלַעְנָיא

״יזכו לעושר בביתם 
וברכה בעמלם״!

 הברכה הנדירה
של מרן הכהן הגדול
לתורמים מעות קמחא דפסחא לעניי קופת הצדקה הספרדית:

״משפחות מבני עדתנו שזעקתם
עלתה עד לב השמים״ )לשון קדשו של מרן(

הבטחת הצדיק
במכתב נורא

 ועיניהם נשואות אלינו,
כי אין להם איך לערוך את חג הפסח!

אפשרויות תרומה:
אצל הרבנים 

 המקבלים
ברחבי הארץ

בבית מרן 
חכם שלום 
כהן שליט"א

 בטלפון
1800-70-70-77 
בכרטיס אשראי

בבתי הכנסת
בעמדות נדרים פלוס/
קהילות ברחבי הארץ

 משלוח בדואר
לת.ד. 665 בני ברק 
5110501 )לא מזומן(

 העברה בנקאית
 לבנק מרכנתיל, סניף 732

מס' חשבון: 74547

תרומה מאובטחת 
 בכתובת

www.hakupa.org.il

ותזכו לברכת
הכהן הגדול



DAMIANO BELINI

Luxury

DAMIANO BELINI
Luxury

TRS

JACKET LEFT SIDE

4 CM

2.4 CM

6 CM

6 CM

Slim Fit

Hérold

H
ITALY

ITALY

www.pergamo-italy.com

100% cotton

Slim Fit

BRAYTON

הבחירה
לחג

מנטור
מלכי ישראל 7 קומה א', גאולה: 02-5671580  |  ר' עקיבא 89 קומה א', ב"ב: 02-5671580  |  ר' עקיבא 71, ב"ב: 02-5671580  

ברכישת
חליפת חג

חולצה / עניבה / חגורה

במתנה!
עד י"ד ניסן

New collection
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מה הבעיה?
קחו סנו אינסטלטור!

דקה לפני החגשתפתיע אתכםחוששים מסתימה

לכלוך  זאת בעצמך'. ממיס  'עשה  חומר פעיל למניעת סתימות בשיטת   - אינסטלטור  סנו 
מדפנות הצנרת, פותח סתימות בצנרת הניקוז, משמיד חיידקים ומונע ריחות רעים הנגרמים 

מהצטברות חיידקים. קל לשימוש, יעיל וחסכוני.



מוצאי שבת הגדול 
פתוח עד חצות







גם בפסח

כשר לפסח



100$

3,990
3+2

 
בית שמש: רח' בן קיסמא 23, יפה נוף, קומה 2- (תחנה אחרי קניון לב הרמה) א'-ה'  10:30-13:30 17:30-22:30 מוצ"ש: 21:00-23:00

ירושלים: קניון רב שפע, שמגר 16, 10:00-22:30 שישי: 9:30-12:00 מוצ"ש: 21:00-23:00
ירושלים: רח' שמואל הנביא 59, א'-ה' 10:00-22:30, שישי: 10:00-12:00 מוצ"ש: 21:00-23:00

בני ברק: רח' יואל 3, א'-ה', 10:00-23:00 רצוף, שישי:10:00-13:00, מוצ“ש: 21:00-23:00
מודיעין עילית: אבני נזר 28 (קומה 1-),א'-ה' 20:00-23:00, כל היום בתאום: 0527630803

ביתר: קניון חיים זקן, בכניסה לקניון, 10:00-22:30



*תוקף המבצע בין התאריכים י”ז באדר ב’ -י”ד בניסן תשע”ט )24.3-19.4( * טרקלין- לא תינתן הנחה בכפולות. לא כולל מחלקת צילום ודיגיטל. הטבה 
אחת ללקוח.  פוד אפיל- למימוש בחנויות הרשת, לא כולל אתר האינטרנט. *למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית ”מגיע לך יותר!!”* 

הנפקת כרטיס המשויך לתכנית ”מגיע לך יותר!!” בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע”מ * טל”ח.

סניפי טרקלין חשמל בני ברק: רבי עקיבא 55, טל' 0737-217-217 | ירושלים: התעשייה 8 תלפיות, טל' 02-6728148\02-6728149 אלעד: 
 08-6132868 2, טל׳  יחזקל  שדרות  עלית:  מודיעין   |  0737-219-21 טל'   ,40 הפלמ"ח  אשדוד:   |  0737-218-218 טל'   ,10 שטח  בן   שמעון 

סניפי פוד אפיל בני ברק: רבי עקיבא 49 מתחם דובק/ מרכז רימונים, אהרונוביץ 12

מגיע לך יותר!!

1-800-22-88-44
“מגיע לך יותר!!” תכנית ההטבות של ישראכרט המותאמת לציבור החרדי 

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו וחסכו מאות שקלים בשנה!

הטבות בלעדיות רק ללקוחות תכנית ״מגיע לך יותר!!״ של ישראכרט

1+1
 מתנה על כל מגוון מוצרי

השיש השחור מבית
 בקניה מעל 350 ₪ כולל

כפל מבצעים והנחות ברשת

₪
הנחה100 
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עוזי ברק

הוקמה  בבוקר  ראשון  ביום  השבוע 
מצבתו של רב העיר בני ברק הגרמי"ל לנדא 
בירושלים,  הזיתים  הר  העלמין  בבית  זצ"ל 

בהשתתפות כמה עשרות מבני משפחתו.
תארים  שום  ללא  נרשם  מצבתו  נוסח 

גדולים והוא נטמן בחלקת חב"ד בהר הזיתים 
לצד אביו זצ"ל.

התמים  הרב  "פ"נ  במדויק:  הנוסח  להלן 
הרב  בן  לנדא  זללה"ה  ליב  יהודא  משה  ר' 
חיה  מרת  מהאשה  והנולד  זללה"ה  יעקב  ר' 
מינא ע"ה, מילא מקום אביו והיה רב אב בית 
דין דבני ברק, העמיד תלמידים הרבה בשיבת 
תומכי תמימים, היה מקושר לכ"ק אדמו"ר 
נבג"מ  מליובאוויטש  מענדל  מנחם  רבי 
זי"ע, נבל"ע במוצאי שבת קודש כ"ד אדר 

שני התשע"ט".
משה  "הרב  נכתב:  המצבה  דפנות  על 

יהודא ליב לנדא מבני ברק".    
פשוטה  אלא  גדולה  לא  עצמה  המצבה 
ובגודל רגיל, היא הוקמה ע"י חברת 'אבני 
לכמה  שהקימו  מצבות,  הקמת   – חסד' 
לנשיא  כמו  מצבתם  את  ישראל  מגדולי 

מרן  זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  והדרו  הדור 
פוסק הדור הגרש"ה וואזנר זצ"ל, האדמו"ר 
משומרי אמונים זצ"ל ורב העיר של בני ברק 

הגר"ש קורח זצ"ל ורבנים נוספים.

עוזי ברק  

אנשי  תורה,  גדולי  במעמד 
חינוך אישי ציבור ומאות תלמידים 
ובוגרים, נחנך בית 'קיויתי' החדש 

בבני ברק.
של  בניהולו  הוותיק,  המרכז 
משלים  צישינסקי  שמחה  הרב 
פעילות  שנות  עשרה  כחמש 
הרגש  הנפש  בעולם  אינטנסיבית 
החדש  המרכז  חנוכת  והחינוך. 
פעילות  התרחבות  את  מציינת 
הלאה.  הפריצה  ואת  המרכז 
'מפת  המיזמים  הושקו  באירוע 
בכל  ענק  מהפכת  המהווה  הנפש' 
כלים  בהענקת  הנפש-רגש,  תחום 
לפיתוח בריאות נפשית לכל מחנך 
ההפניה  מוקד  וכן  הורה,  ולכל 
לטיפולים  להפניה  'נתיבה' 
של  גבוהים  בסטנדרטים  רגשיים, 

מקצוענות.
בהדרת כבוד התקבלה הופעתו 
בעלזא  ממכנובקא  האדמו"ר  של 
אשר קבע מזוזה והעניק את ברכתו 
ולפעילות  צישינסקי  לרב  החמה 
במקום. האדמו"ר התעניין ארוכות 
והביע  הנפש'  'מפת  מיזם  בפרטי 
בדבריו  הרבה.  התפעלותו  את 
הנפש  בענייני  סיוע  כמה  עד  ציין 
הוא הצלת כל החיים ממש, ובירך 
שכשם שעד עתה ראו כאן סייעתא 
וכה  ה'  יעזור  כה  עצומה  דשמיא 

יוסיף הלאה והלאה.
למרכז הובאה ברכתו של הגאון 
רבי משה הלל הירש ראש ישיבת 

סלבודקא להמשך הצלחה מרובה 
בנושאים  התמקדות  ולהמשך 
הנכון,  באופן   – ביותר  החשובים 

לתועלת הכלל.
הגאון  באירוע  דברים  נשאו  כן 
רבי יוסף בנימין ואזנר ראש ישיבת 
יעקב  רבי  הגאון  לובלין,  חכמי 
ישיבות  ראש  אנגלנדר  יהושע 
מכנובקא בעלזא, הרה"ג רבי יצחק 
של  בביה"ד  מו"ץ  רושצקי  מאיר 
ים'.  'נזר  הגרמ"ש קליין בעמח"ס 
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם 
זייברט  חנוך  והרב  רובינשטיין, 
דברי  נשא  כן  העיר,  ראש  מ"מ 
ברכה ד"ר דורון תודר, פסיכיאטר 
ופסיכותרפיסט בכיר, מנהל תחום 

הפסיכיאטריה במשרד הבריאות.
לאחריו נשא דברים הרב שמחה 
המסרים  את  שהגדיר  צישינסקי 

המרכזיים של הערב.

עוזי ברק

יחולו  הקרובות  בשנים 
ברק  בבני  דרמטיים  שינויים 
הציבורית  התחבורה  בנושא 
בעיר, מסוף תחבורה ציבורי 
הדרום- בכניסה  יוקם  חדיש 

מזרחית לעיר.
מתוכנן  החדש,  המסוף 
להיבנות בצומת הרב כהנמן 
כביש  ועד  קדש  מבצע  פינת 
יוקם  הוא  התכנון  ולפי   4
בן  ויהיה  שנים,  כחמש  תוך 
את  וישמש  קומות  שלוש 
הבין-עירוניים  האוטובוסים 
מהעיר.  ויוצאים  המגיעים 
המסוף ישתרע על שטח של 
כ-12 דונם סמוך לכביש מס' 
תשעה  מבין  אחד  ויהיה   4

שיוקמו בעיר.
המסוף עתיד להתחבר לקו 
המטרו M3, המתוכנן לעבור 
הוחלט  כך  מתתיהו.  ברחוב 
לתכנון  המחוזית  בוועדה 

ולבנייה תל אביב.
לשפר  נועדו  המסופים 
התחבורה  את  ולהנגיש 
לטובת  הציבורית 
את  ולהוציא  המשתמשים 
הבין- האוטובוסים  תנועת 
תכנית  העיר.  מלב  עירוניים 
בשנת  שאושרה  המתאר 
גם  לעיר  מאפשרת   2018
יחידות   10,000 של  תוספת 
על  דגש  מתן  תוך  דיור, 
הציבור  שטחי  היצע  הגדלת 
מתוך  הפתוחים.  והשטחים 
הדיור  יחידות  תוספת 
כ-8,000  בתוכנית,  המוצעת 
הבנוי  במרקם  יוקמו  דירות 

הקיים.
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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 מערכת: שלומי שטרן

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, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, חיה מרגלית, 
נועה לאופר, אורטל ימינך

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

 יום המעשים הטובים במשטרה
המעשים  יום  במסגרת  פעלו  שוטרים  עשרות 
לטובת  ברק  בני  נעמי'  'חסדי  בארגון  הטובים 
והובלתם  דפסחא  קמחא  באריזות  ועזרה  סיוע 
למשפחות נזקקות. פרויקט זה נעשה בהובלה של 
ובשיתוף  כץ  ופרדס  שיכונים  ברק  בני  מש"קים 
מתנדבי המשקים, מחלק אלמ"ב דן, שיטור עירוני 

בני ברק ושיטור רגלי בני ברק.

 בן 10 נפל מטריבונה ונפצע בינוני
ע"י  טופל  בינוני  באורח  שנפצע   10 כבן  ילד 
חובשים באיחוד הצלה סניף בני ברק בליל שבת 
מדרשו  בבית  )פרנצ'עס(  מטריבונה  שנפל  לאחר 

של האדמו"ר מזוטשקא בני ברק.
אשר  האדמו"ר  ממקורבי  קורניק  ישראל  הרב 
בצאת  סיפר  רפואי  סיוע  והגיש  בטיש  השתתף 
השבת כי הילד שסובל מחבלות ופציעות בראשו 
טיפול  קבלת  להמשך  פונה  העליון  גופו  ובפלג 

רפואי בבית החולים בתל השומר.

 הבטון הוסר ממפרץ החניה
 106 העירוני  במוקד  דיווח  התקבל  השבוע 
בגין בעל עסק ברחוב נפחא בב"ב ששופך יציקת 
בטון על מפרץ חניה עירוני. צוותי אגף התשתיות 
מבצע  את  איתרו  אמת,  ובזמן  למקום  נשלחו 
את  ולהחזיר  לסלק המפגע   דרשו ממנו  המפגע, 

המצב כפי שהיה. 

 גנב נתפס במהלך מנוסתו
של   100 במוקד  דיווח  התקבל   31.3 בתאריך 
בבני  עסק  לבית  התפרצות  בגין  ישראל  משטרת 
וגניבת אלפי שקלים מהמקום. ע"פ החשד,  ברק 
עוברי אורח שהבחינו בחשוד מתפרץ לעסק ניסו 
למשטרה.  דיווחו  ובמקביל  במקום  אותו  לעכב 
החשוד הצליח להימלט כשבמהלך מנוסתו הפיל 
עשרות אלפי שקלים וטלפון נייד. חוקרי משטרת 
זהותו  לאיתור  שהובילה  בחקירה  פתחו  ישראל 

של החשוד ולמעצרו.
סם  כשברשותו  נתפס  ברק  בני   ,25 בן  החשוד 
לבעלים.  הושב  הכסף  עצמית.  לצריכה  מסוכן 
ביקשה  המשטרה  נכלא.  החשוד  חקירה  בתום 
בת"א.  שלום  משפט  בבית  מעצרו  את  להאריך 
המשטרה,  למוקד  דיווח  והעברת  אזרחים  ערנות 
מהווים  ישראל  משטרת  שוטרי  נחישות  בשילוב 
נדבך חשוב ומרכזי בחשיפת עבירות המתרחשות 

ומסייעות להביא למעצרם של מפרי חוק.

הוקמה מצבה על ציון רב העיר זצ"ל

במעמד אדמו"רים ורבנים - 
התוכנית: תחנה מרכזית נחנך בית 'קיויתי'

חדשה בבני ברק

בנוסח פשוט וללא תארים גדולים - כאן נטמן "הרב התמים – שמילא את מקום אביו ברבנות בני ברק"

הגרי"ב וואזנר: הדרך היחידה להצלחה אמיתית בסיוע רגשי הוא 
רק כאשר הוא מגיע מתוך היסודות התורניים • הגרי"י אנגלנדר: 

ישועה גדולה עבור כלל ישראל
שלוש קומות של מסוף חדש יוקמו בכניסה לעיר, 

במטרה להוציא את הקווים הבין-עירוניים ממרכז העיר

סוף סוף - מסוף בעיר

הדמיה, יאיר – בר לוי אדריכלים

המפגע



אשפר אומרת תודה

החלוקה תתקיים בחנויות אשפר
בני ברק: שלמה המלך 17 | ירושלים: מוסיוף 14 | צפון: כניסה לקרית אתא

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני התורה בחרו שוב לציית לדעת תורה ולקריאתו 
הנרגשת של מורינו ורבינו, עמוד הענווה, 

הכהן הגדול, מרן ראש הישיבה

ומסבסדת בס"ד עד ערב חג הפסח הבעל"ט
או עד גמר מלאי

ליט"‡ חכם שלום כהן̆ 

קרטון עוף

ק. שוקייםק. כרעיים/חזה

קפוא

קפואקפוא

לק"ג

לק"גלק"ג

17
2526

90

9090

לאורו נלך...

העומד על המשמר בראש בד"ץ "נוה ציון"

בשיתוף:

מוגבל ל-2 קרטונים מכל מוצר
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בישיבת בית מתתיהו 
גייסו יותר מ-20 מיליון

רבנים ואישי ציבור בירכו ברכת 
האילנות בחצר הצלם דוד זר

רב שכונת אור החיים 
פונה לבית חולים

הצלחה רבה למגבית "בונים לדורות" של ישיבת בית מתתיהו • בחורי הישיבה 
ותומכיה גייסו למעלה מ20 מיליון שקל לטובת הקמת מבנה קבע לישיבה

תושבי השכונה התפללו לשלומו של רב השכונה הגאון רבי צבי פרידמן לאחר שלא 
חש בטוב • במוצאי שבת הוא שוחרר לביתו בהמלצת הרופאים

עוזי ברק

השבוע כשכל בחורי הישיבות יצאו לחופשת 
הבחורים  מתתיהו  בית  בישיבת  הזמנים,  בין 

עסקו בגיוס כספים לבניית מבנה קבע.
רע,  בכי  היה  ישיבת  של  הכלכלי  מצבה 
מבחורי  מאות  קבע,  במבנה  חסר  בעקבות 
סביב  שכורות  בדירות  מתגוררים  הישבה 
על  כבד  כלכלי  לנטל  גרם  והדבר  הישיבה 
הנהלת הישיבה. המצוקה מול הביקוש גרמה 

לבניית רמפה נוספת בתוך היכל הישיבה.

בעקבות כך, נפתח קמפיין גיוס תרומות תחת 
הסיסמה 'בונים לדורות'. ראש הישיבה הגר"ב 
ויסבקר פנה אישית אל תורמים דבר שלא עשה 
ותוך  הישיבה  ובוגרי  בחורי  עם  יחד  מעולם, 
36 שעות של גיוס תורמים הם הצליחו לגייס 

מילוני שקלים למען הישיבה.
 20,737,025 הוא  לישיבה  שנאסף  הסכום 
כאשר היעד המקורי היה להגיע ל14,000,000 
שקל, ובסך הכל  הצלחה גדולה עם עליה של 

148% ביחס ליעד המקורי.

עוזי ברק

כמדי שנה בערב פסח מגיעים מאות מתושבי 
העיר אל ביתו של צלם האגדי דוד זר המתגורר 
את  לברך  מנת  על  ברק  בבני  קאליש  ברחוב 

ברכת האילנות בחצרו.
ז"ל,  דוד  של  אביו  החל  בנושא  המסורת  את 

והיא נמשכת עשרות שנים. אלפי תושבים עם 
עשרות אדמו"רים רבנים ואישי ציבור מגיעים 

אל ביתו על מנת לברך.
איכות  מחלקת  בנושא,  נוסף  חידוש  השנה 
שלטים  חילקו  ברק  בני  עיריית  של  הסביבה 
אילנות  בהם  שיש  במקומות  לתלייה  יפים 

מלבלבים עם ברכת האילנות.

יאיר קורן

רבה  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
בבני  החיים  אור  שכונת  של 
פרידמן,  צבי  רבי  הגאון  ברק, 
בבני  מביתו  שבת  בליל  פונה 
ברק לבית החולים לאחר שחש 
אירוע  שעבר  חשש  והיה  ברע, 

מוחי.
הגר"צ פרידמן בן 81 טופל ע"י 
מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי 
נמרץ  טיפול  וניידת  ברק  בני 
בית  אל  אותו  פינו  מד"א  של 

בתל  'שיבא'  החולים 

השומר.

לבהלה  גרם  הדבר 

ובקרב  בשכונה 

תלמידיו, ותפילות רבות 

בבתי  בשבת  נאמרו 

כנסיות בשכונה. במהלך 

הוטב  מצבו  השבת 

עם  רופאיו  ובהמלצת 

צאת השבת הוא שוחרר 

לביתו.

האדמו"ר מאלכסנדר עם חסידיו כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.



אנו שמחים להודיע כי במסגרת הסדר 
שקבענו עם חברת אמישראגז תינתן הנחה 

 מיוחדת ללקוחות אמישראגז בלבד
על כיריים שולחניות איכותיות 3-4 להבות.

המלאי מוגבל!
 

בכדי לקבל את ההנחה 
המשמעותית יש לגשת 

 לסניף אמישראגז
רחוב ירושלים 8, בני ברק. 

הודעה
משמחת

 הסבסוד הוא ללקוחות
ארגון ועד אמישראגז בלבד!

בעלי בניינים עד גמר המלאי

בס״ד
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אם הבנים:
הרבנית גיטל הלברשטאם ע"ה

בישיבת המועצה:
קווים לדמותו של רב העיר זצ"ל

אבל בחסידות גארליץ: אם האדמו"רים הרבנית גיטל הלברשטאם ע"ה 
נפטרה לבית עולמה כשהיא בת 94

עיריית ב"ב קיימה ישיבת מועצה מיוחדת לדמות רבה של העיר 
הגרמי"ל לנדא זצ"ל שנפטר בשבוע שעבר • ראש העיר ציין את דמותו 

המופלאה ואת בנו והגרש"צ רוזנבלט שהוכתרו למלא את מקומו

עוזי ברק

הצדקנית  הרבנית  נפטרה  האמת:  דיין  ברוך 
מרת גיטל הלברשטאם ע"ה. אשת האדמו"ר 
רבי ברוך הלברשטאם מגארליץ זצ"ל ואמם 

של האדמו"רים מגארליץ וקאלושיץ.
טובה  בשיבה  עולמה  לבית  נפטרה  הרבנית 
לפני  עד  בנתניה,  לניאדו  החולים  בבית 
צלולה  והייתה  כרגיל  תפקדה  ימים  כחודש 
בטוב  שלא  חשה  האחרונים  בימים  בדעתה, 
והיא פונתה לבית החולים לניאדו - שם מצבה 

הידרדר והיא השיבה את נשמתה לבוראה. 
לאביה  תרפ"ה  בשנת  נולדה  ע"ה  הרבנית 
טייכטל  שלמה  יששכר  רבי  הצדיק  הגאון 
שכיר'  'משנה  שו"ת  הספרים  מחבר  זצ"ל 
הייתה  בצעירותה  שמחה'.  הבנים  ו'אם 
בחסדי  אך  אושוויץ,  ההשמדה  במחנה 

שמים ניצלה ועלתה לארץ, כאן התחתנה עם 
אלישע  רבי  של  בנו  הלברשטאם  ברוך  רבי 
באדמו"רות  לכהן  סירב  שבתחילה  זצוק"ל, 
ומינוהו  כנסת  בית  לו  בנו  גורליץ  חסידי  אך 

בראשם ולימים החל להתנהג באדמו"רות.
הלברשטאם  אלישע  רבי  בניה,  שני  כיום 
ורבי  דייטש(  אריה  יהודה  הרב  של  )חתנו 
הרב  של  )חתנו  הלברשטאם  מנחם  חיים 
קוממיות(,  של  רבה  מנדלזון  מנדל  מנחם 
מכהנים כאדמו"רי גורליץ. ובן נוסף הוא רבי 
ישכר שלמה הלברשטאם המשמש כאדמו"ר 
וראשי  כרבנים  משמשים  חתניה  מקאלשיץ. 

כוללים.
הלווייתה יצאה מביתה ברחוב קדושי גארליץ 
5 בשכונת שיכון ה' בבני ברק ומשם בליווי 
בירושלים  שמגר  הלוויות  בית  אל  רב  קהל 
ולהר הזיתים – שם נטמנה לצד בעלה, תהא 

נשמתה צרורה בצרור החיים.

עוזי ברק

זצ"ל,  לנדא  לייב  יהודה  משה  רבי  "הגאון 
היה  עולמו בתחילת השבוע,  לבית  שנסתלק 
העיר,  של  הייחודי  בצביונה  מרכזית  דמות 
הכשרות  נושאי  של  רמה  ביד  בניהולם 
דתיים  בעניינים  שחולל  הגדולה  ובמהפכה 
אחרים, ומשום כך ההכרזה בתחומי הרבנות 
בהלוויה ההמונית, אל מול מיטתו, נתקבלה 
בהתרגשות  העיר  תושבי  המוני  בקרב 
אברהם  הרב  אמר  כך   - ובהתלהבות" 
במסגרת  ברק,  בני  עיריית  ראש  רובינשטיין, 
לדברי  שהוקדשה  העירייה,  מועצת  ישיבת 

הספד ואזכרה למנוח הדגול. 
ראש העיר ציין, כי ההכרזה הינה בגדר מהלך 
ואדירי  גדולי  דעת  על  שנתקבל  היסטורי 
במשך  ציבור  ו"כאיש  והחסידות,  התורה 
שנים רבות לא זכיתי לראות המונים כה רבים 
של אנשים, שמצד אחד נמצאים באבל והיגון 
המופלא  הרבנות  איש  של  הסתלקותו  על 
הזה, ומצד שני, שמחים על המהלכים שנעשו 
בתחום זה, שיביאו בוודאי להמשכיות בדרך 
לארץ  גדולה  אור  קרן  שתהווה  זו  מפוארת 
קצוות  ובכל  בארצנו  ישראל  ולעם  ישראל 

הגולה".
בדבריו,  עמד  רה"ע  זייברט, מ"מ  חנוך  הרב 
בישיבת המועצה, לא רק על פעליו הגדולים, 
לעולם  מסירותו חסרת התקדים  על  גם  אלא 
לדיון  עמדה  כאשר  וכך  וההלכה,  הרבנות 
בביהמ"ש בתל אביב דרישת העירייה לקיום 
הסכם עם הממשלה למניעת עבודות בשבתות 
ובחגים במתחמי "הרכבת הקלה", הוא הגיע 
ערב  בשעות  הבריאותיים,  הקשיים  כל  עם   ,
שבת, לדיון בבית המשפט כדי להשמיע את 
בכל  השבת  שמירת  בזכות  הנרגשים  דבריו 
אתר והמעשה המחפיר בפגיעה בה. במסגרת 
זו הזכיר הרב זייברט את דבריו של מרן הגאון 
הפוסק רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל שבבני 
מדובר  אחרות,  רבות  לערים  בניגוד  ברק, 
גם  אלא  בה,  שמתגוררים  רק  שלא  ברבנים 

של  בהיבטים  בה,  ומשפיעים  אותה  מנהלים 
צביונה הייחודי.

הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלת העירייה 
תיאר בדבריו את פעילותו של הרב שהייתה 
כה ידועה בהיקפה העצום, למרות שכל ימיו 
גם  אלא  בה,  חלקו  את  להסתיר  הכל  עשה 
להיוודע  החלו  שכבר  נוספים  רבים  תחומים 
לאחר הסתלקותו ועוד רבות ייוודעו וישמעו, 
ובזכות אדם כה מורם ובעל זכויות כה רבות 
רובינשטיין, ראש  זכינו, כדברי הרב אברהם 
העיר, בהכרזתו בהלווייה ש"האמת והשלום 

אהבו".
עיר  כי  הדגיש,  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו  הרב 
באבל  התעטפה  ברק  בני  והחסידות  התורה 
בשל  זצ"ל,  הרב  של  הסתלקותו  עם  כבד 
של  ולייחודיותה  לצביונה  האדירה  תרומתו 
הרב בכל בפינה ובכל תחום בעיר, שאין לה 
מכל  זכה  לה  המרשימה  וההערכה  ורע,  אח 
ובגישתו  התורנית  גדלותו  בזכות  החוגים, 

האנושית לכל פונה ולכל עניין.

הגרמי"ל לנדא זצ"ל, צילום: דוד זר

הבית 
נקי 

מחמץ? 
בוא לאכול באגאדיר!

5690
agadirkosher.co.il

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

KOSHER BURGER



במחלקה שאני בטוח שהיא תחזור לשם טובות. ואמא? היא כל כך נהנתה מהשהייה בבית חולים, אבל הרגשתי שאני בידיים אמנם זו הייתה הפעם הראשונה שלי במרכז הרפואי מעיני הישועה.נולדתי ב-12.06.18 
שוב:(

 אלי גרוזמן, ירושלים
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הקשר של ארגון הפשע 
לבית הקפה הבניברקי

מעכשיו – קופיקס 
מהדרין מן המהדרין

מסע ויז'ניץ -
מב"ב לאוקראינה

האדמו"ר מויז'ניץ במסע לקברי אבותיו באוקראינה לרגל השמחות במעונו

בשורה לציבור: רשת "קופיקס" הופכת את סניפיה לרמת מהדרין מן 
המהדרין בכשרות בד"ץ 'חרדים'

אלי כהן

משטרת  והחסידות:  התורה  בעיר  תדהמה 
העבריין  של  הפשע  ארגון  כי  חשפה  ישראל 
ברק,  בני  בעיר  לעסקים  מקושר  מולנר  עמיר 
רחב  אכיפה  מבצע  של  מתוצאותיו  עלה  כך 
במחוז  עסק  בתי   14 נגד  שהופעל  ומשולב 

ת"א.
ראשון,  ביום  השבוע  שנערך  המבצע  בראש 
עמדו היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה 
מתפ"א,  יחידת   ,433 בלהב  ובינלאומית 
לאכיפה  והיחידה  אביב  תל  מחוז  פרקליטות 
אזרחית בפרקליטות המדינה, בשיתוף משרדי 

ממשלה וגורמי אכיפה אזרחיים.
נוספים  אכיפה  גורמי  במבצע  שולבו  בנוסף, 
בהם יחידת הונאה בכשרות, משרד הבריאות 
העבודה,  משרד  המחוזי,  הווטרינר  והרופא 
רשות המיסים, כבאות, המוסד לביטוח לאומי, 

בגז,  הבטיחות  מנהל  קנסות,  לגביית  המרכז 
חברת  הבניה,  על  לפיקוח  הארצית  היחידה 
פורסם  כך  התקשורת,  משרד  וכן  החשמל 

ב'בחדרי חרדים'.
בתום המבצע נודע כי המשטרה עיכבה מספר 
חשודים, זאת לאחר שנערכו חיפושים בבתיהם 
כמו"כ,  הפשע.  בארגון  הקשורים  חברים  של 
נתפסו חומרים מסוכנים ומזומן בסך של כ-70 
חמורים  ליקויים  נמצאו  בנוסף,  ש"ח.  אלף 

באיטליז הקשור לארגון בעיר גבעתיים.
הפשיטה  במסגרת  כי  נמסר  מהמשטרה 
הושמדו 371 ק"ג בשר ועוף שאוחסנו בתנאים 
כמו"כ,  תוקף.  פג  נמצא  אף  וחלקם  קשים 
דגים  לממכר  בעסק  תברואה  ליקויי  נמצאו 
הובילו  אשר  אונו  בקריית  לארגון  הקשור 
להשמדתם של 27 ק"ג דגים פגי תוקף ובבית 
קפה באיזור תעשייה בבני ברק, מצאו ליקויים 

חמורים ותוגש בקשה לסגירת העסק.

מאת: יאיר קורן

"קופיקס  רשת  סניפי  המוגמר:  על  מברכים 
בעיר" וסניפי רשת "קופיקס" יפעלו באמצעות 
וועד הכשרות של בד"ץ חרדים, בראשותו של 
האדמו"ר  של  בנו   – כץ  אנשיל  אשר  הרה"ג 
כ"ק  של  וחתנו  ארה"ב,   – אהרן  מתולדות 

האדמו"ר מנדבורנה מב"ב זצ"ל.
רשת  מפעל  הוסב  האחרונה  בתקופה 
"קופיקס" ומוצריו למוצרים בכשרות הגבוהה 
ביותר למהדרין מן המהדרין ובפיקוח קפדני, 

מדוקדק ומהודר של בד"ץ חרדים.
בעיר  קופיקס  סניפי  ארבעת  כך  בעקבות 
רבי   ,34 עקיבא  ברבי  מהדרין  לכשרות  עברו 
 ,149 עקיבא  רבי   ,89 עקיבא  רבי   ,65 עקיבא 

אהרונוביץ 19.

כאשר  כשנתיים  שלפני  במהלך  החל  הכל 
קופיקס  "אורבן   – קופיקס  של  הבת  חברת 
בע"מ", הקימה תת-רשת חנויות למכירת מזון 
ושתיה מהיר המכוונת לקהל החרדי תחת השם 
הרשת  סניפי  כך,  במסגרת  בעיר".  "קופיקס 
)טייק   TAKE AWAY במתכונת  עובדים 
כאשר  בחנויות,  ישיבה  אפשרות  ללא  אוויי( 
תמהיל המוצרים כולו נבנה בתיאום עם וועד 

הכשרות וכך גם נראות הסניפים. 
כמו כן, הוקם גם מפעל ביבנה המעסיק כ-40 
עבור  המוצרים  את  מייצרים  שבו  עובדים, 
הסניפים הפרוסים ברחבי הארץ. המפעל כולו 
חרדים  בד"ץ  בכשרות  הינם  המוצרים  וכל 
צמודים  משגיחים  של  צוות  ע"י  המפוקח 
צאתו,  ועד  מבואו  הייצור  שעות  כל  במשך 
בסניפים  כאשר  לסניפים  מסופק  זה  ומשם 

עצמם הינו אך ורק חימום והגשה.

מאת: עוזי ברק

קברי  למסע  השבוע  יצא  מויז'ניץ  האדמו"ר 
שני  נישואי  לקראת  באוקראינה  צדיקים 
התלוו  האדמו"ר  אל  הקרובה.  בשנה  נכדיו 
ופמליה מצומצמת ממשפחתו  נכדיו החתנים 

ומקורביו.
הקרובים  נישואיהם  שמחת  לרגל  המסע 
שלום- החתן  האדמו"ר  של  בכורו  נכדו  של 
שמחה-ישכר-בער הגר, בן לבנו יחידו הרה"צ 
ארה"ב,  ויז'ניץ  אב"ד  הגר,  מאיר  חיים  רבי 
וחתן האדמו"ר מספינקא ארה"ב והנכד השני 
הרב שלמה זלמן כ״ץ, בן חדב״נ הרה״ג רבי 

משה מרדכי בן כ״ק אדמו״ר מוויען.
אבותיו  קברי  על  לתפילה  נסע  האדמו"ר 

בקאסוב, מזיבוז ועוד.

ביקש  הבחירות  יום  בבוקר  שלישי  ביום 
לכלל  הודעה  להוציא  מהגבאי  האדמו"ר 
החסידים השוהים בארץ כי חובה על כל אחד 
להצביע והוא בטוח שלא יקרה שיש מחסידיו 

מי שלא יצביע.
דוד  מאיר  רבי  הנגיד  ומימן  יזם  המסע  את 

טאבק מארה"ב אשר הצטרף למסע הקודש.

לתאום: 050-8806545
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ל 
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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 

המסעדה כשרה בפסח!

ברכת פסח כשר ושמח!





בני ברק ה' ניסן תשע"ט 122810/4/19

הצלחה גדולה לקמפיין גיוס ההמונים של מרכז חסידי ויז'ניץ בארה"ק
ראשי הקמפיין שהציבו יעד של שבע וחצי מיליון ש"ח ללא הכפלה, סיכמו בהצלחה את ההגעה ל8,500,000 ש"ח • בעקבות ההצלחה חולקו השבוע כלל המשכורות בחסידות

רבני העיר החדשים של בני ברק, הגאון רבי 
חיים יצחק אייזיק לנדא והגאון רבי שבח צבי 
רוזנבלט, פרסמו "קול קורא" ראשון משותף 

בנושא איסור ריבית

מאת: עוזי ברק

בנושא  קורא ראשון משותף  קול  השבוע פרסם 
"ריבית" על ידי שני רבני העיר בני ברק החדשים, 
מקום  ממלא  לנדא,  אייזיק  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
צבי  שבח  רבי  והגאון  זצ"ל,  לנדא  הגרמי"ל  אביו 

רוזנבלט שמונה לצידו לרב אב"ד בני ברק.
החדשים  הרבנים  של  החדש  הרשמי  הבלנק 
בכותרת בצד ימין מופיע שמו של הגרחי"א לנדא 

ובצד שמאל הגרש"צ רוזנבלט.
בפרסום הראשון ישנה קריאה לחתום על היתר 

עסקא במכירת חמץ. 
הלשון:  בזה  נכתב  קורא"  "קול  הכותרת  תחת 
"מאד החמירה התורה באיסור ריבית, שהוא כאילו 
קם  ואינו  מצרים  וביציאת  ישראל  באלקי  כופר 
בתחית המתים ואף בעוה"ז נכסיו מתמוטטין וכלים 
ר"ל. כידוע, גדולי ישראל דאגו ותיקנו היתר עיסקא 
זאת  להציל את הנצרכים להלוואות לקיומם. בכל 
ואף  ריבית  מאיסור  נזהרו  אשר  המחמירים  רבו 
לא רצו להזדקק להיתר עיסקא. אופן החיים היום 
מביאנו מחומרא למכשול ח"ו בהאי איסורא רבה 
דריבית ר"ל. כיום כל המאחר בתשלומים, טלפון, 
ממנו  וגובים  אותו  מחייבים  וכדו'  מסים  חשמל, 
מתחייב  משכנתא  ידי  על  דירה  הקונה  כל  ריבית. 
בריבית, וכל אב הבנים אשר מקבל קצבאות עבור 
על  ריבית  מקבל  שנים,  לי"ח  הגיעם  עד  הבנים 
ריבית  לעניני  הוראה  בית  אינון  זכאין  ההקצבה. 
בראשות הרה"ג ר' פנחס וינד שליט"א אשר לקחו 
לחתום  לתקנתם,  הציבור  את  לעורר  עצמם  על 
זאת  שיעשו  מאוד  וכדאי  עיסקא  היתר  שטרי  על 

בעת  ושנה  שנה  בכל 
יזכרו  למען  חמץ  מכירת 
שהתנהלותם על פי היתר 

עיסקא".
הרבנים  ומסיימים 
להינצל  השי"ת  "יזכנו 
מכל מכשול ובחג כשר 
בחדש  ויגאלנו  ושמח 
לגאולה  קבע  אשר 
הכו"כ", ושני הרבנים 
המכתב  על  חתמו 

הראשון שפורסם.

מאת: עוזי ברק

פעלו  ובעולם  בארה"ק  ויז'ניץ  חסידי  כלל 
גיוס הכספים  למען הצלחת קמפיין  לאות  ללא 
מכיוון  ייחודית  כוח  תוספת  עם  לחסידות, 
החסידים בארה"ב - לאחר ביקורו של האדמו"ר 

אדירה,  הצלחה  הקמפיין  ראשי  מסכמים  שם, 
שהציבו  הראשונים  היו  ויז'ניץ  חסידי  כי  יצוין 
בקרב  ההמונים  גיוס  של  והרעיון  העובדה  את 
הציבור החרדי בארץ, בקמפיין שהתקיים בכ"ח 

אדר אשתקד.
מרן  אל  נכנסו  בערב,  )ג'(  שעבר  שבוע 

האדמו"ר מבעלזא ראשי מנהלי המרכז הרה"ח 
קורנבוים,  יצחק  והרה"ח  רוטנברג  יצחק  יוסף 
והאדמו"ר הרים תרומה הגונה לכבוד הקמפיין, 
ואדמו"רים  רבנים  לשורת  מצטרפת  זו  תרומה 
ובראשם  הקמפיין,  לטובת  נדבתם  שהרימו 

האדמו"ר מסקוירא, רבנים ואישי ציבור.

לחסידיו  דרישה  מסר  מויז'ניץ  האדמו"ר 
אותו  ילוו  שלא  בבקשה  לישראל,  חזרתו  טרם 
לשדה התעופה, אלא שיפעלו בכל כחם ומרצם 
להצלחת הקמפיין גיוס המונים שהתקיים ביום 

ד' וה' כ"ז כ"ח אדר.
המוקדים  הקמת  בסיפוק  מסכמים  בויז'ניץ 

המכתב הראשון של 
ההנהגה הרבנית 
המשותפת בעיר

והחפקי"ם שפעלו במשך כל ימי הקמפיין ב-15 
מוקדים בכל רחבי תבל. ראשי הקמפיין שהציבו 
הכפלה,  ללא  ש"ח  מיליון  וחצי  שבע  של  יעד 

סיכמו בהצלחה את ההגעה ל8,500,000 ש"ח.

    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

קונים ממגוון מוצרי חשמל המשתתפים במבצע

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

מקרר
450 ליטר
המחיר כולל התקן
משמרת השבת

 ncjr
 nerrrh
thhxb

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג ללא טאצ

df מקרר 
450 ליטר
מכני

מקפיא ענק
7 מגירות
מכני 

תנור
דו תאי

תשלומים
36

₪3390₪2390

₪1890

₪1690₪1790

₪1890

החל מ-החל מ-

רק -

רק -רק -

החל מ-

ל-36 חודשים
94₪

החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
66₪

52₪
רק-

ל-36 חודשים
47₪

רק-

ל-36 חודשים
50₪

רק-

ל-36 חודשים
52₪

השני
בשקל!

השני
בשקל!

השני
בשקל!

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

הפרדה בין תוכניות לטמפרטורה

מגוון תוכניות קצרות
החל מ-15 דקות

החל מ-

רק בשקל!
LG ,שואב אבק

במקום 699 ₪
רק בשקל!

מיקרוגל 25 ליטר כולל אפייה

במקום 890 ₪

רק בשקל!
טוסטר אובן לבאמט

במקום 599 ₪

רק בשקל!
נוטרי נינג'ה, שייקר חכם

במקום 590 ₪

השני
בשקל!

תנור בנוי
ניקוי עצמי

₪1990
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
55₪

: א מ ג ו ד ל  ! ל ק ש ב י  נ ש ה ע  צ ב מ ב ם  י פ ת ת ש מ ה ל  מ ש ח י  ר צ ו מ ל  ש ק  נ ע ן  ו ו ג מ

ועוד מגוון ענק של מוצרי חשמל במחירים חסרי תקדים! לדוגמא:
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ם עד ג
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השני
בשקל!

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

רק בשקל!
מערכת סטריאו פנסוניק

במקום 690 ₪

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪

ל-36 חודשים

השני
בשקל!

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

השני
בשקל!

מבחר מקררי הייסנס במחירים הכי זולים

 מבחר
תנורי דלונגי
 התנור הדו תאי
הטוב ביותר!

במחירים 
הכי זולים!

 באישור 
בד"ץ העדה 

החרדית

השני
בשקל!

השני
בשקל!

מקרר 
לדירות 
שכורות

₪790
החל מ-

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

ל-36 חודשים₪790
22₪

רק-

מכונת 
כביסה

תנור
חד תאי

₪890
החל מ- החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים₪890
24₪

מקפיא 
6 מגירות 
מכני 

החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

החל מ-

כולל התקן שבת הרב הלפרין
ניתן להוסיף משמרת השבת



פסח שמח וכשר!
יבואן רשמי בלבד • כשר לפסח

המחיר  מופיע  לא  לגביהם  אשר  שבמבצע  מוצרים  קיימים  המלאי.  גמר  עד  או   8-27.4.19 בין  בתוקף  בלבד.  חדשים  ומצטרפים  מועדון  לחברי  המבצעים 
אין  עת.  בכל  המבצעים  את  לשנות/להפסיק  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הרשת  בסניף.  מוצגים  והם  שונה  מחירים  מגוון  קיים  אלה  במוצרים  הקודם, 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונה  לתקנון.  כפוף  שנה.   18 לו  מלאו  שטרם  למי  אלכוהוליים/משכרים  משקאות  מכירת  על  איסור  חל  סיטונאית.  מכירה 

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בס״ד

בנימינה רזרב/מצודת ירושלים/הרי גליל/אלטה דלתא/ אור 
הגנוז-כרם עמוקה/ ברקן אסמבלאז'/סגל פרי ראן/ גמלא/גמלא 

השמורה קברנה-מרלו/מוני שורק.

129 

90
 ₪

3 יח' ב-

ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

קסטל לה וי/יתיר הר עמשא/בנימינה אבני החושן/ברקן אלטיטיוד/
ברקן סופריור /אגדת ירושלים/סגל רכסים/בקסברג מרלו ופינוטאז' 

/בן חיים רשב״י/פוארטה קינוח/תניא ויטל.

3+1מתנה!
הזול מבינהם, ניתן לשלב בין המותגים

מבחר יינות, 750 מ״ל

בלו נאן גוורצטרמינר 
ריזלינג - כשר

750 מ״ל

4455579 

90 109  

90
 ₪

ניתן לשלב בין המותגים

יין ברקן ספיישל
ריזרב/בנימינה ארי

750 מ״ל
2 יח' ב-

יין ג'רוזלם הריטג'
גוורצטרמינר

750 מ״ל

9099 ₪

2 יח' ב-3 יח' ב-

139 

90
 ₪

יין ירדן
קברנה סוביניון 2013

750 מ״ל

מוגבל ל-3 יח'

יין ירדן קצרין 2013
750 מ״ל

499 ₪

שישיית בקרדי בריזר
לימון /אננס

275 מ״ל

49 

90
 ₪

טקילה פטרון סילבר
700 מ״ל

129 

90
 ₪

טובי 60
770 מ״ל

94 

90
 ₪

וודקה אקסודוס
אולטרה פרימיום

1 ל'

119  

90
 ₪

ליקר קמפרי
1 ל'

79 

90
 ₪

קבלקנה
ב-₪299 ומעלה
ממגוון יינות יקב

טפרברג ויקב ברקן

פותחן בקבוקים+
שישיית כוסות יין

מתנה!

בואו לעצב את המתנה המושלמת לחג
בקבוק עם הקדשה, חריטה בעיצוב אישי.

לפי בחירת הלקוח - טקסט/תמונה/לוגו. לא ניתן לבטל את הרכישה/ להחזיר את הבקבוק לאחר ביצוע החריטה.



ה' ניסן תשע"ט 303010/4/19 בני ברק

אופניים חשמליים-סכנה גדולה

איחוד הצלה אבטחו 
את עצרת הרבבות

איחוד הכבאות

סוללת אופניים חשמליים שרפה דירה ברחוב בר כוכבא בעיר ⋅ בכבאות 
בני ברק מזהירים מפני שימוש לפי הכללים בסוללות

22 מקרי חירום טופלו ע"י מתנדבי איחוד הצלה סניף ב"ב שאבטחו 
בעצרת ברחובה הראשי של בני ברק

כוחות ההצלה משלבים ידיים לטובת תושבי העיר

עוזי ברק

הדירה  לרכוש  נזק  וגרמה  בדירה  פרצה  אש 
בעקבות סוללה של אופניים חשמליים, שבערה 

בזמן טעינתה במטבח הדירה.
השריפה אירעה ביום שישי האחרון ברחוב בר 
כוכבא 20 בבני ברק, צוותי כיבוי ממשמרת ב' 
מתחנת  יצאו  שרעבי  אלון  להב  של  בפיקודו 
דיווח שהתקבל על שריפה  בני ברק, בעקבות 

בדירה בקומה 2.
צוותים שהגיעו למקום זיהו שמדובר בסוללה 
של אופניים חשמליים, שבערה בזמן טעינתה 
בשטח הדירה. ב"ה השריפה כובתה ובנס אף 

אחד לא נפגע
לריבוי  עדים  אנו  האחרונות  בשנים  כי  יצוין, 
חשמליים,  אופניים  של  סוללות  שריפות 

וכתוצאה מכך לצערנו גם ישנם נפגעים.
מספר  על  לשמור  מזהירים  ברק  בני  בכבאות 
יצרן,  הוראות  פי  על  תהיה  כללים: שהטעינה 
שהסוללה חייבת להיות בעלי תו תקן ישראלי, 
אין  הטעינה,  בזמן  הסוללה  את  לכסות  אסור 
להשתמש במטען אחר פרט לזה המסופק עם 

סוללה זו, "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

עוזי ברק

רפואית  אבטחו  ברק  בני  סניף  הצלה  באיחוד 
את שלומם של המשתתפים בעצרות הרבבות 
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל ברחובה של 

עיר בבני ברק.
בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
צוותי הרפואה של איחוד הצלה  כי  ברק מסר 
אלתר  ישראל  הסניף  ראש  סגן  של  בפיקודו 
ובסיוע רופאים ופראמדיקים באמבולנסים של 
איחוד הצלה אבטחו את שלומם של הרבבות 

שהשתתפו בעצרות הענק.
בעצרת הרבבות ברחוב רבי עקיבא בבני ברק 
טופלו 22 איש שחלקם פונו באמבולנסים של 
איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 

החולים.
ברק  בבני  הרי"ם  חידושי  ברחוב  העצרת 

הסתיימה ללא נפגעים או אירועים חריגים.
הצלה  איחוד  של  המבצעים  רכז  מילר  יחיאל 
מעצרות  לקחים  "כהפקת  הוסיף:  ברק  בבני 
במהלך  התנועה  צירי  סגירת  עקב  קודמות 

העצרת כשבמקביל תיערך אבטחת הכנסת ספר 
נתנו  הצלה  איחוד  של  הרפואה  צוותי  תורה, 
מענה גם למספר אירועי שגרה שהצריכו סיוע 

עוזי ברק

כבאות  לתפקיד מ"מ מפקד תחנת  כניסתו  עם 
אלבז  אליקו  טפס"ר  סגן  ברק  בני  והצלה 
בעיר,  בתחנה  תפקידים  במגוון  ששימש  מי 
הוזמנו ראשי איחוד הצלה בני ברק אפי פלדמן 
וישראל אלתר לפגישה בתחנה בעיר בה סוכם 
התחומים  במגוון  פעולה  שיתוף  המשך  על 
העיר  תושבי  לטובת  הגופים  בין  המשותפים 

בני ברק.

צילום: יואל רוזנטל

איכותית וטעימה, בריאה ומזינה 
הנאפית בתנורי אבן

ז'בוטינסקי 155 רמת גן /פ. בן גוריון. טל למשלוחים: 03-6773332

חדש בעיר! רשת פיצה עגבניה 
בכשרות חדשה ומהודרת!

בס"ד

100% גבינה 
מוצרלה

פתוח רצוף עד  2:30 בלילה כולל משלוחים

פיצה מקמח כוסמין מלא
פיצה טבעונית

פיצה ללא גלוטן
פסטה מחיטה מלאה

סלטים בהרכבה עצמית
סנדוויצ'ים/טוסטים

מבצע 2 פיצות משפחתיות 
ב-99& )ללא תוספות(





הפסח הזה כולו מבצע!

.ERN 36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים, בכפוף לאישור חברת

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

מודיעין עילית
שדרות יחזקאל 2

08-6132868

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

פתח תקווה
צומת סגולה הום דיזיין

03-7362812

תוקף המבצע 30.4.19 או/ו עד גמר המלאי, מלאי מינימלי למבצע 30 יח' לסניף, מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנק' המכירה עצמה.

*בקניה ב-1000 ₪ ומעלה

של פעם בחגים!קונים מוצר* במחיר

₪ נוסף ב-ובוחרים מוצר 

טלפון אלחוטי
₪ 199

מיקרוגל
₪ 299

רחפן מתקפל + מצלמה
₪ 499

המוצרים לבחירה: 

  בידורית קריוקי + מיקרופון
₪ 399

סט אוזניות BT + רמקול BT נייד
₪ 399

מגהץ קיטור
₪ 299

שואב אבק ידני ציקלון
₪ 269

סיר טיגון 4 ליטר
₪ 299

טאבלט "7
₪ 349



שואב האבק, בטכנולגיה גרמנית נחת בישראל 
לעשות לכם סדר!

שואב אלחוטי 
HSA222

שואב אבק
S8 רטוב יבש

שואב אלחוטי 
HSA600

שואב אלחוטי 
HSA800

מחיר השקה 

₪ 649
במקום 849 ₪

מחיר השקה 

₪ 650
במקום 790 ₪

120 ואט | 1.9 קילו קל ביותר | 2 ב-1
מותאם לניקוי שיער חיות מחמד

750 ואט | מיכל בנפח 12 ליטר
| ראש מנוע שקט

AIR WAVE 300 ואט | טכנולוגית
מותאם לניקוי שיער חיות מחמד

מחיר השקה 

₪ 1,390
במקום 1,590 ₪

מחיר השקה 

₪ 1,990
במקום 2,190 ₪

זמן טעינה מהיר 5 דקות | בסיס טעינה עצמאי ללא חיבורים לקירות ניתן לנייד ללא כל פירוקים וקדיחות בקירות  
אפשרות נעילת כפתור קבועה למשך כל זמן השימוש | מוט טלסקופי ם טווח פתיחה של עד 22 ס"מ 

מותאם במיוחד לניקוי שיער חיות מחמד מריפודים ומשטיחים 

AIR WAVE שואב אלחוטי בעל הטכנולוגיה הייחודית

להשיג בלעדית ב'קניה ישירה':
הרב קוק 3 בני ברק | הרב קוק 1 בני ברק

03-6194438 | 03-6163828

2
מלאותאחריותשנות

AIR WAVE 380 ואט | מוט טלסקופי | טכנולוגית
מותאם לניקוי שיער חיות מחמד



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

מוצרים לשבוע בלבד!

149
רק

קרש גיהוץ מקצועי 
כולל כיסוי נוסף

699
החל מ-

תנור בילדאין 
כולל טורבו

1150
רק

תנור בילדאין 
אלקטרולוס

3,590
רק

מקרר סמסונג
כולל התקן שבת 595 ליטר

מוצרי חשמל לבית  | הרב קוק 3  |  03-6163828

189
החל מ-

מיקרוגל

50
החל מ-

מסחטת תפוזים

295
רק

מעבד מזון בראון

950
רק

מחשב נייד 14.1'' 
ווינדוס 10

99
החל מ-

מקציף + קערה

249
רק

מעבד מזון מולינקס 
500 וואט

38
רק

קומקום

850
רק

מערכת פנסוניק

99
רק

קוצץ ירקות חזק

169
רק

USB + רדיו דיסק

950
החל מ-

כיריים 5 להבות 

189
רק

טוסטר אובן 34 ליטר

450
החל מ-

מגהץ טפל + קיטור 

1,490
רק

sx 720 מצלמה קנון

285
החל מ-

כיריים גז 4 להבות + מכסה

2,890
החל מ-

מקרר שרפ 649 ליטר 
שחור/כסוף 

888
החל מ-

מקפיא 6 מגירות

1,590
החל מ-

מקפיא 7 מגירות
מתאים  לשבת

649
רק

מיקסר קנווד

1,590
רק

מיקסר סאוטר 
10 ליטר 1800 וואט

599
רק

 kitchenette מיקסר
קערה 6 ליטר 1500 וואט

799
רק

תנור משולב 50 ס"מ

990
החל מ-

כיריים כרמיות 4 להבות 
גרמני

נגנים

אחריות שנתיים

אחריות 3 שנים קרט

50
החל מ-

במחירים הכי זולים בעירכל הקניות לפסח
אי

מל
 ה
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ד ג

 ע
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ה' ניסן תשע"ט 343410/4/19 בני ברק

רוכבי אופנוע 
נפצעו בינוני יש חמץ ממש ברוב סוגי הסיגריות, 

והן אסורות בהנאה בפסח
רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונה שאירעה בצומת 

הרחובות רבי עקיבא - חתם סופר בב"ב התייחסות מיוחדת לסיגריות אלקטרוניות מהגאון רבי משה שטרנבוך: ''הסיגריה האלקטרונית צריכה הכשר''

עוזי ברק

תאונה עם מעורבות רכב פרטי 
רבי  ברחוב  אירעה  ואופנוע 
עקיבא בבני ברק סמוך לשעה 

2:00 בלילה במוצאי שבת.
סניף  הצלה  באיחוד  חובשים 
בני ברק ומד"א העניקו טיפול 
צעירים  לשני  ראשוני  רפואי 
האופנוע  על  יחדיו  שרכבו 
בינוני,  עד  וקל  בינוני  ונפצעו 
באורח  שנפצע  הרכב  ובנהג 

קל.
באיחוד  חובש  שטיינמץ  לוי 
רפואי  טיפול  שהעניק  הצלה 

בזירת  לנפגעים  ראשוני 
רוכבי  שני  כי  מסר  התאונה 
וקל  בינוני  שנפצעו  האופנוע 
להמשך  בנט"ן  פונו  בינוני  עד 
בבית  רפואי  טיפול  קבלת 

החולים.
אחד  של  ראיה  מעדות 
הרוכב  כי  עולה  האזרחים 
נסע במהירות מופרזת  אופנוע 
על רחוב רבי עקיבא עם רוכב 
נוסף ורכב שהגיע מרחוב חתם 
נמצא  הנושא  בו,  פגע  סופר 
של  התנועה  בוחני  בחקירת 

משטרת מחוז תל אביב.

אלי כהן

תהליך יצור הסיגריות בימינו מורכב ביותר. הסיגריות המיוצרות 
המשמשים  גלם  חומרי  מגוון  לטבק,  בנוסף  מכילות  בחו"ל 
להארכת חיי המדף של הסיגריה, משמרי טעם, גורמי התמכרות, 
עמילנים, דבקים ועוד, בנוסף לטבק שטוף באלכוהול המשמש 

כמילוי בסיסי בכל הסיגריות.
נתונים אלה התבררו בעקבות בדיקה יסודית שערך בערב פסח 
גדולי  אשר  ליכט,  אליהו  הרב  הד"ר  הנודע  הכימאי  תשע"ד 
ישראל סומכים עליו את ידיהם בכל הנוגע להכרעות הלכתיות 

הנוגעות לחומרי גלם.
באשר  הפוסקים  גדולי  אצל  שהתנהל  הער  הדיון  בעקבות 
רשימות  על  ישב  הכפפה,  את  ליכט  נטל  הסיגריות,  לכשרות 
אותם  ניתח  מחו"ל,  השונות  מהחברות  הסיגריות  מרכיבי 
בסיגריות  מהרכיבים  ניכר  חלק  כי  לתדהמתו  וגילה  מקצועית 
כלב  למאכל  ראוי  לפסח,  כשרות  טעון  ביותר,  הפופולאריות 
מעישון  שהימנעות  כך  ממש.  חמץ  שהינו  גדול  חשש  וקיים 
באיסורי  כרוכה  אלא  יתרה,  חומרה  עוד  אינה  בפסח  סיגריות 

חמץ ממש.
בעיית עישון הסיגריות בפסח מעסיקה את גדולי הפוסקים מאות 
בדברים  דנו  המדוכה,  על  ישבו  רבים  ומו"צים  רבנים  בשנים, 
המגן  פסיקת  עפ"י  להכרעה  והגיעו  והמעשי  ההלכתי  במישור 
סיגריות בפסח  עישון  ברורה:  והמשנה  אברהם, המהר"ם שיק 

אסור בתכלית, משום החמץ המעורב במרכיבי הטבק.
בראש הפוסקים נגד עישון בפסח היה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
שדעתו היתה החלטית לאסור עישון בפסח אם לא הוברר כדבעי 
שאין בו שום תערובת, כעדות תלמידיו הגר"י אפרתי, הגרב"צ 
קוק  והגר"י דרזי. ועוד אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין, 
כי יש להימנע מלעשן כל סוגי הסיגריות שלא נתברר בבירור מה 

הוכנס שם. והוסיף, שציבור יראי השם יהיו נמנעים מלעשן גם 
בערב פסח מסוף זמן אכילת חמץ משום החשש הנ"ל, וכן ראוי 

למכרם לגוי וזה שניפסל מאכילת כלב אינו מספיק.
בית  ראש  מצטט  האחרונים,  בימים  שכתב  הלכתית  בתשובה 
דברים  קוק  הכהן  ציון  בן  רבי  הגאון  ירושלים  הכללי  הוראה 
ששמע מפי מורו ורבו מרן פוסק הדור הגרי״ש אלישיב זצוק״ל 
אודות חומרת העישון בפסח. ״מרן זצ״ל חשש לחומרא שכיון 
בחומרים  מעורב  רק  אלא  התקלקל,  לא  עצמו  בפני  שהחמץ 
כלב.  נפסל מאכילת  נחשב  זה  אין  כלב,  לאכילת  ראויים  בלתי 
ולכן״, מסיים הגרב״צ קוק את מכתבו, ״ראוי שלא לעשן בפסח 
אלא כשיש פיקוח הלכתי כי אין במרכיבי הסיגריה חשש חמץ, 

ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר״.
בימים  יצא  האלקטרוניות,  הסיגריות  משתמשי  ריבוי  לאור 
פוסק  מרן  מפי  לאחרונה,  שהתפרסם  הלכה  פסק  האחרונים 
הסיגריה  אכן  כי  שליט”א,  שטרנבוך  משה  רבי  הגאון  הדור 
האלקטרונית צריכה הכשר מכיון שנוזל האידוי מכיל טעם טוב 
הנהפך לאדים וטעמו מורגש בתוך הפה, וכי עפ”י כללי ההלכה 
הדבר נחשב כטועם בפיו את גוף החומרים,  היות ש”זיעה דינו 

כממש”.
בפסח:  לעשן  לא  שנהגו  האחרון  הדור  גדולי  את  וראינו 
בזה  זצוק"ל החמיר  מובא שמרן הסטייפלר  רבינו"  ב"אורחות 
מאוד וכן הגרי"ד סאלאוויצ'יק זצוק"ל ראש ישיבת בריסק לא 
הגדול  הגאון  תלמידו  וסיפר  בזה,  מאוד  והקפיד  בפסח  עישן 
רמ"א: "נכנסתי למו"ר בפסח ובידי סיגריה ומו"ר נחרד ואמר לי 
בזה הלשון: איך אתה מעז להכניס לפה בפסח דבר שאינך יודע 

מה מונח בתוכו".
בעל ׳פלגי צבי׳ כתב בספרו כי שאל בעניין עישון בפסח את מרן 
הרב וואזנר זצוק״ל שאמר שמעולם המדקדקים לא עישנו בפסח 

סיגריות שעירבו בהן חמץ.

גדולי הדור ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל:

צילום: שרוליק שפריי

לבקשת האלמנות והיתומים
את תרומת ‘קמחא דפסחא’ נא לתרום לארגון החסד 

הגדול ‘חסדי נעמי’ התומך בנו ובילדנו, ובשאר 
המשפחות הנזקקות, הקשישים והמחוסרי כל.

אנא הקדימו את תרומתכם
שנוכל לתת מענה לכל הפונים הזקוקים לאוכל לחג.

תזכו למצוות וכל הישועות!

naomi.org.il1-800-677-777 חסדי נעמי



 הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 
ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה

רשימת המותגים הכשרים לפסח:  טיים | גולף )לא גולף סלימס( | נובלס | מונטנה | אירופה | שרתון | נלסון | ברודווי | מוסטנג | רויאל



נשים וגברים בישראל, מהם 800 שאינם מעשנים ונחשפו לעישון כפוי ועוד אלפים הסובלים מנכות
.)COPD( נשימתית. העישון גורם מרכזי ל-16 סוגי סרטן שונים ולמחלת הריאות חסמת ריאתית
השימוש במוצרי העישון השונים, בהם סיגריות, נרגילות, סיגריות אלקטרוניות ואחרים, ממכר ומזיק לבריאות.  

רק הפסקה מוחלטת של צריכת טבק וגמילה מהתמכרות לניקוטין יפחיתו את הסיכון
לחלות במחלות הסרטן, מחלות הלב וכלי הדם ומחלות הנשימה הקשורות בעישון או באידוי.



www.3furniture.com

פתיחה: שעות

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

מיוחִדת מחֹלֱקה

ואִדריכֹלים ֹלמעצבים

ֹלשירותכם!

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

עִד

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

החנות! כֹל עֹל פסח נֱקיון שֹל ימים 3

| מ' 2.80 מעוצבת ₪3,490ספה
6,490₪

| פינתית ישיבה ₪4,990מערכת
7,900₪

| מ’ 1.9 1.4 מרופִדת ₪1,690מיטה x

5,990₪

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

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

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

| כסאות 4 + אוכֹל ₪4,490פינת
6,900₪

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

03-9216658 ,98 ז'בוטינסֱקי תֱקװה פתח
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פיירי מציגה: הגעלת כלים בחינם

פזגז ממשיכה במסורת הגעלת כלים לפסח בהוראת גדולי ישראל: 
הבחורים קיצרו את הנופש

בעקבות הבחירות לכנסת, שבו תלמידי ישיבת 'נחלת שלמה' בהקדם מחופשתם כדי להצביע 
למען המפלגות החרדיות – למרות ההשלכות הכלכליות

כל הפרטים על מוקדי הגעלת כלים בחסות 'פזגז' בבני ברק • ההכנסות קודש 
לטובת ארגונים

הילה פלח

הגעלת  במבצע  פיירי,  חוזר  פסח,  לקראת 
רואים  בפיירי  דיכפין.  לכל  בחינם  כלים 
ואמצעי  זכות  הכלים,  הגעלת  בקיום 
הצרכנים  לציבור  הדרוש  שירות  להענקת 

לקראת חג הפסח. 
מבצע הגעלת הכלים יתקיים בצמוד לסניפי 
בין השעות 12:00 לפנה"צ  יש חסד  רשת 
בניסן  ט'  ראשון,  יום   - בערב.   22:00 עד 
ירושלים:  סניף   -  )14.4.19( התשע״ט 
נג'ארה 2, גבעת שאול, סניף ביתר-עילית: 

התשע״ט  בניסן  י'  שני,  יום   -  6 הר"ן 
)15.4.19(- סניף קרית-ספר: אבני נזר 46, 
צאלים  נחל  שמש:  בית  סניף  קסם,  מרכז 
2, מרכז מסחרי רמה א' - יום שלישי, י"א 
בניסן התשע"ט )16.4.19(- סניף בני-ברק: 
סניף  רימונים,  מרכז   ,10 )השומר(  כהנמן 

אלעד: ניסים גאון 79, אלעד. 
בישראל,  פיירי  המותג  מנהלת  וייס  מורן 
גאה לקחת חלק בהכנות  פיירי  כי  מציינת 
פיירי  מפעל  כי  ומוסיפה  החג,  לקראת 
הפסח,  לחג  במיוחד  הוכשר  באנגליה 
הרבנים  איגוד  בד"ץ  של  ובפיקוח  בסיוע 

בראשות הרב אשר יעקב וועסטהיים.

הילה פלח

וכמדי שנה בשנה, חברת  כמיטב המסורת 
גאה  בישראל,  הגדולה  הגז  חברת  'פזגז', 
להיות שותפה לטובת ציבור שומר התורה 
תושבי  יוכלו  השנה  גם  לפיכך,  והמצוות. 
בני ברק והסביבה ליהנות לקראת חג הפסח 

ממוקדי הגעלת כלים.
בחסות  החרדית  לקהילה  ניתן  זה  שירות 
לפעילות,  הגז  את  התורמת  'פזגז',  חברת 
ממערך  הכנסות  קודש.  מטרת  כולה  שכל 
הכנסת  בית  למען  הולכות  זו  פעילות 

'איצקוביץ' וארגון 'ישמח משה'.
זמני ומיקום הגעלת כלים:

בית הכנסת איצקוביץ, רחוב הרב שך 13, 
בני ברק:

 )16.04.19( ניסן  י"א  שלישי  יום 

09:00-24:00 השעות   בין 
 )17.04.19( ניסן  י"ב  רביעי  יום 
09:00-24:00 השעות   בין 

יום חמישי י"ג ניסן )18.04.19( בין השעות 
09:00-24:00

ארגון 'ישמח משה', רחוב עזרה פינת חזון 
איש, בני ברק )עמדה קבועה ופעילה(:

 )15.04.19( ניסן  י'  שני  יום 
08:30-24:00 השעות   בין 

 )16.04.19( ניסן  י"א  שלישי  יום 
בלילה  8:30-24:00 השעות   בין 

 )17.04.19( ניסן  י"ב  רביעי  יום 
בלילה  8:30-03:00 השעות   בין 

יום חמישי י"ג ניסן )18.04.19( בין השעות 
8:30-03:00 בלילה

עם  ולכלל  ללקוחותיה  מאחלת  'פזגז' 
ופסח  לחג,  ונעימות  קלות  הכנות  ישראל 

כשר ושמח!

אלי כהן

שבו  ברק,  בבני  שלמה'  'נחלת  ישיבת  תלמידי 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  בהוראת  הקודש  לארץ 
שבין  בלילה  בישראל  נחתו  הבחורים  אדלשטיין: 
וזאת  באירופה  גדול  טיול  אחרי  לשלישי  שני 
אמור  היה  הטיול  שכן,  הגרי"ג,  מרן  בהוראת 
להסתיים בסוף השבוע, אולם בעקבות הבחירות הם 

שבו כבר בתחילת השבוע. 
קרוב  מתקיים  ברק,  שבבני  שלמה  נחלת  בישיבת 
ל-20 שנה מבצע חורף, בו הבחורים הוגים בתורה 
נבחנים על  יוצאת מן הכלל,  במשך החורף בצורה 
וכתמריץ,  החורף  באותו  הנלמדת  שלמה  מסכת 
גודל  בסדר  בחו"ל  לטיול  אותם  מטיסה  הישיבה 
משמעותי. השנה המסכת שנלמדה היא מסכת גיטין 

והיעד היה הרי השלג באירופה. 
מבעוד מועד התארגנו הנהלת הישיבה לטיול וכבר 
יעמדו  אשר  לבחורים  כרטיסים  קנו  חנוכה  לפני 
שבת  ממוצאי  להתקיים  אמור  היה  הטיול  באתגר. 
האחרון ועד לסופ"ש הקרוב, אך מערכת הבחירות 
הישיבה  בבחורי  התחשבה  לא  לפתע,  שנפתחה 
וראש  זמן  באותו  בחו"ל  להיות  אמורים  היו  אשר 
ידע  שלא  ארלנגר  אברהם  רבי  הגאון  הישיבה 
של  למעונו  עלה  המורכבת,  בסיטואציה  להכריע 
את  בפניו  ושטח  אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
הסיפור והוסיף כי בני הישיבה הציעו רעיון כי כל 
שלא  מצביעים  שני  שבישראל  ידאג  שיטוס,  בחור 
היה בכוונתם להצביע למפלגות החרדיות, יעשה כן. 
העלות  כי  שלמה,  נחלת  ישיבת  ראש  הוסיף  עוד 
של ביטול הכרטיסים וקניית כרטיסים למועד אחר, 
ראש   .₪ ל-20,000  שקרובה  בעלות  כרוכה  תהיה 

הישיבה שאל את ר' אברהם ארלנגר אם בני הישיבה 
וכשנענה  מצביעים  שני  עוד  להביא  מסוגלים  יהיו 
בארץ  יהיו  שהבחורים  מפתיעה:  פסיקה  נתן  שכן, 
שני  לעוד  אחד  כל  ידאגו  וגם  הבחירות  ביום 
מצביעים. בני הישיבה קיבלו בשמחה את הפסיקה 
והסתיים כמה  ימים  ולמעשה הטיול הוקדם בכמה 
ימים קודם כשבחורי הישיבה קיבלו עליהם להביא 

עוד שני קולות כל אחד למפלגות החרדיות.
ביום שלישי לפנות בוקר נחתו הבחורים בישראל. 
נחו  הבחירות,  ביום  בנץ  שחרית  תפילת  ואחרי 
הישיבה  רבני  הבטחתם.  לקיים  ואצו  שעות  מספר 
בכדי  הבחירות  ביום  הבחורים  עם  בקשר  עמדו 
לוודא שכולם יוצאים. "הקב"ה ליווה אותנו לאורך 
כל הטיול", כך מספר לנו אחד הבחורים. "במהלך 
שיכלה  גדולה  שלגים  בסופת  נתקלנו  הטיול 
אטרקציה  מצא  הצוות  ובס"ד  יום  לנו  'להשבית' 
וזה רק דוגמא אחת. לאורך כל הטיול לא  חליפית 
היו שום תקלות – דבר שנדיר בטיולים מהסוג הזה 
בכמה  הייתי  אני  טובה.  אווירה  הזמן  כל  והייתה 
אני  דופן.  יוצא  היה  והשנה  הישיבה  עם  טיולים 
בטוח שזה בזכות ההיצמדות שלנו להוראות גדולי 

הדור". 

עד ר”חהמבצעים
אייר

1599-578-946רב קווי: 

פסח, מצהפסח, מצהפסח, מצה
וברון.

Baron HattersBaron Hatters
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כל הכובעים
שמחירם* עד 880
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כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

רק

רק

במחיר הזול ביותר
בהתחייבות!
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ולא  במדגמים  מנצחים  לא  נתניהו  בנימין  את 
נתניהו  ניצחונות  בכל  חצות.  בנאומי  מדיחים 
מ-96' ועד כה ראינו את המועמדים שמנגד חוגגים 
ומגיעים לפניו למטה כדי להכריז על ניצחונם. פרס 
וציפי-בוז'י  ב-2013  לפיד  ב-2009,  לבני  ב-96', 
יום  של  לשחר  והתעוררו  עת  בטרם  חגגו  ב-2015 
חלש. נתניהו הוא הראשון שמזהה והאחרון שנואם.

לרגע  ונראה  כהנים  בברכת  נאומו  את  פתח  גנץ 
כמי שעבר בדרך במעונו של חכם שלום הכהן. רק 
חסר היה שיאיר לפיד יעביר בשידור חי את הפרשת 
החלה של רעייתו. יו"ר כחול לבן נראה בנאומו כמי 
האמיתי  והמשחק  הסתיים  שהקמפיין  הפנים  שלא 
מפלגתו,  של  מההישג  להתעלם  אפשר  אי  החל. 
הזה,  ובעניין  הגוש  הוא מספר  אך המספר שיקבע 
חרף האופטימיות הזהירה, מוקדם 
ומפסידים  מנצחים  על  להכריז 
בשעת כתיבת השורות בחצות ליל 
היות ולא תוצאות קבוצות הצמרת 
קבוצות  של  מצבן  אלא  יכריעו, 
עצמו  מוצא  נתניהו  התחתית. 
אינו  כשהוא   – חלומית  בדילמה 
ימין  לממשלת  לייחל  האם  יודע 
נפשו  שנואי  ושקד,  בנט  נטולת 
להיחלצותם  שמא  או  ונפשה, 
ברגע האחרון והכנסתם לממשלה 

על 4 - מנדטים. 
חובשי  הטבעיים  לשותפיו 
בקדנציה  נתניהו  של  הכיפה 
זולת  אלטרנטיבה  אין  האחרונה 
נתניהו. לכחלון ולליברמן לעומת 
לנסות  האופציה  את  יש   – זאת 
אחדות  ממשלת  הקמת  ולכפות 
על  להמלצתם  כתנאי  לאומית 
נתניהו בפני נשיא המדינה. בגזרת 
נכון  עצמו  מוצא  נתניהו  כחלון, 
לחצות ליל כמי שמסוגל להבטיח 
תמורת  האוצר  משרד  את  לו 
מחצית מכוחו בקדנציה הקודמת, 
הבחירות"  "הפתעת  לאור  וזאת 
את  שהיכה   – פייגלין  משה  של 
הסקרים - וצלל אל מתחת לאחוז 
נראה,  כך  מצביעיו,  החסימה. 
העדיפו לגלגל את פתקי ההצבעה 

במקום לשלשל אותם לקלפי.
של  הישארותו  על  שמבשרים  הסקרים  אם 
איווט במשחק יגשימו את עצמם, נראה את האיש 
מנצל את המומנטום עד תום, כפי שעשה ב-2009 
עלה  איווט  במנדט.  נתניהו  על  הובילה  כשלבני 
על טיסה לגוש הסובייטי וגרם לנתניהו לחוש כמי 

נתניהו  של  העבודה  הנחת  הרוסים.  לעזרת  שזקוק 
שליברמן ייהנה מכל רגע של נקמה – ובפרט אחרי 
ראש הממשלה. תקוותם של  נגדו  הקמפיין שניהל 
הליכודניקים היא שכמו ב-2009, גם הפעם ליברמן 
ימליץ על נתניהו 'ברגע האמת', גם אם לא רגע אחד 

קודם. 
המדאיגה  המגמה  את  ליל  באישון  שזיהה  מי 
המנשבת מכיוונו של איווט, היה חבר הכנסת משה 
יהדות התורה לא תסכים  כי  גפני שהבהיר בנאומו 
קובעת  מנדטים  ארבעה  עם  מפלגה  שבו  למצב 
הקואליציה.  של  פניה  לאן  ומכריעה  הטון  את 
לא  הללו  המהלומות  שחילופי  לקוות  רק  צריך 
ציבורית  אווירה  וליצירת  הגוש  להתפוררות  יגרמו 
גנץ.  גם  ישותף  שבה  אחדות  לממשלת  שתדחוף 
גפני  של  לקריאתו  להצטרף  סירב  דרעי  כשאריה 
ואמר לי לאחר חצות כי יש להמתין לתוצאות לפני 
בדיוק  כיוון  הוא   – ובאזהרות  בהצהרות  שיוצאים 

לכך ושם את הגושי לפני האישי. 

העגלה הריקה
את המילים בלחן שביצעו במשותף צמד הזמרים 
בנט ושקד, 'שלום בג"צ, שלום צה"ל', ניתן להחליף 
בזיוף 'שיר פרידה' של השניים מהתיקים ומעמדות 
הללו  הנופלים  הכוכבים  שני  החזיקו.  בהם  הכוח 
את  החזירו  ב-2013  לפוליטיקה  כניסתם  שעם 
אותה  דרדרו  הגדולים,  לימיה  הציונות-הדתית 
הלילה  של  מהתוצאות  הנוראים.  לימים  לאחור 
הרפתקה  ל'בייס'.  תחליף  שאין  למדנו  האחרון 
שמתחילה בהינתקות מבסיס המצביעים, מסתיימת 

בהתפרקות.
כשמלוא  מספרית  יוצאות  החרדיות  המפלגות 
האם  ולראות  להמתין  רק  נותר  וכעת  בידן  תאוותן 
המסורת  הקואליציה.  הקמת  מבחן  את  יצלחו 
מלמדת שאחרי כל קדנציית שובע מגיעה קדנציית 
התנאים   – במדגמים  המספרים  לפי  ולפחות  רעב, 

להקמת הקואליציה החדשה יהיו נוחים פחות. 
את  שהכתה  ש"ס  על  טובה  מילה  לומר  צריך 
סוקריה ועל דרעי שצולח בגדול בתוך כמה חודשים 
והסקרים.  הסיכויים  כל  נגד  בחירות,  מערכת  עוד 
גם יהדות התורה הוכיחה לגדולי הספקנים שברגע 
הבית.  את  נוטשים  לא  הנאמנים  מצביעיה  האמת 
על  במיוחד  בולט  החרדים  המצביעים  של  האמון 
ובריחת  הציונות-הדתית  של  הנציגות  קריסת  רקע 

מצביעיה לעבר הליכוד. 
כבר  ניתן  המלאה,  המפה  התבררה  בטרם  עוד 
להצביע על שורת תקדימים ובראשם התייצבות כל 
המפלגות שאינן שתי המפלגות הגדולות על מספר 
חד ספרתי. את הלילה הזה אי אפשר לסיים בלי חצי 
כפי  כאשר  נוסף,  היסטורי  תקדים  לנוכח   – חיוך 
ולא  נכון לעכשיו שתי המפלגות החרדיות,  הנחזה 
ביחד אלא כל אחת לחוד, יעברו בגודלן את מפלגת 

העבודה שייסדה את המדינה. 
סיפור העגלה המלאה החרדית  ימים שבהם  היו 
נראה   – העבודה  תנועת  של  הריקה  העגלה  מול 
כדימוי רוחני בלבד. הנה ימים באים ותנועת המערך 
ההיסטורית מוצאת עצמה עם סוסים נמלטים ועגלה 
שהנציגים  לקוות  רק  נותר  המובנים.  בכל  ריקה, 
עם  הקואליציה  בהקמת  עצמם  ימצאו  לא  החרדים 

עגלה מלאה וסוסים בורחים. 

האחרון שנואם

המפלגות החרדיות 
יוצאות מספרית 
כשמלוא תאוותן 
בידן וכעת נותר רק 
להמתין ולראות האם 
יצלחו את מבחן 
הקמת הקואליציה. 
המסורת מלמדת 
שאחרי כל קדנציית 
שובע מגיעה קדנציית 
רעב, ולפחות לפי 
המספרים במדגמים 
– התנאים להקמת 
הקואליציה החדשה 
יהיו נוחים פחות

חגיגות הניצחון 
ביהדות התורה

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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ב"יהדות התורה" זוקפים את ההצלחה האדירה בבחירות לשורת עצרות הרבבות "לאורו" – בראשות מרן שר התורה 
רבן של ישראל הגאון רבי חיים קנייבסקי • מרן נענה לבקשת ראשי המפלגה ויצא לשורת עצרות המונים היסטוריות 

שהתקיימו בצפון ובדרום, בבני ברק ובירושלים ונחתם בכותל המערבי • ב"דגל התורה" מסכמים בסיפוק חורף היסטורי 
בו נערכו עצרות רבבות כמעט בכל פינה בארץ 

מסע היסטורי של מרן שר 
התורה ברחבי הארץ 

אלי כהן

בשבוע שלפני הבחירות, כשנדמה היה שזו הולכת להיות מערכת 
הבחירות הכי מנומנמת ברזומה של יהדות התורה, אחרי מערכת 
הישגים  רשמה  התורה  דגל  שבו  סוערת  מוניציפאלית  בחירות 
של  הדין  יום  נשק  את  בדגל  שלפו  השונות,  בערים  מרשימים 

התנועה. 
יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עלה למעונו של מנהיג המפלגה 
מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ועדכן אותו על האדישות הציבורית 
שקיימת כלפי הסכנה מתוצאות הבחירות, מרן שמע והגיב באנחת 
גפני באותה הזדמנות ביקש ממרן הגר"ח  ליצלן".  כאב "רחמנא 
לחרוג מגדרו ולצאת למסע היסטורי לעורר את העם שבשדות ואת 
רבבות מצביעי המפלגה לפעול להצלחת המערכה, מרן הביע את 

הסכמתו וכך יצא המסע ההיסטורי לדרכו.
עצרות  מטה  לצוות  בנוסף  מכינה  וועדה  הקימה  התורה  דגל 
וכינוסים, שעמלו יחדיו על הכנת המסע בכל רחבי הארץ בתוך זמן 
קצר של פחות משבוע ימים לבחירות. בתחילה עלה רעיון לקיים 
מסע רצוף של כינוסים מקומיים, אולם לאחר בחינת האפשרויות 
מול גורמי המשטרה ויועצי הבטיחות בכל מקום, הוחלט על קיומן 

של 4 עצרות מרכזיות, בצפון ובדרום, במרכז ובירושלים.
העיר  במרכז  התקיימה  הצפון  תושבי  לכלל  הראשונה  העצרת 
טבריה  במקרה.  היתה  לא  טבריה  העיר  של  בחירתה  טבריה. 
עלתה לכותרות במהלך החורף האחרון, כאשר תושביה החרדים 
נציגי הציבור  עם  יחד  של העיר 
מתמודדים עם ראש העיר הנבחר 

רון קובי ונמצאים עמו במסלול התנגשות קבוע. זו הסיבה שטבריה 
נבחרה לשמש כעיר שתפתח את מסע "לאורו" ברחבי הארץ, ובה 
התקיימה עצרת הרבבות המרכזית לכלל תושבי הצפון, בסיועו של 

איש 'דגל' הרב משה רבר.
בעצרת הצפונית נרשמה היסטוריה מרגשת, כאשר המקובל הצדיק 
הגאון  של  חתנו  התורה,  שר  מרן  של  אחיינו  קוק,  הכהן  דב  רבי 
זילברשטיין, ישב על הבמה והכריז בשם חמיו  הגדול רבי יצחק 
כי חובה לשמוע בקולו של מרן שר התורה ולעשות כלל שמצווה 
ולכן על הציבור להצביע ג'. בעצרת נשאו דברים הרב אחיקם שבח 
מטבריה והרב ביטון מחדרה. וכן הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי 
אזרחי שזעק בקולו הנרגש "הביטו סביבכם ימינה ושמאלה, ראו 
מי יושב כאן לפניכם, רבן של כל בני הגולה, רבן של ישראל מרן 
לכאן,  עד  עצמו  את  הטריח  ובעצמו  בכבודו  והיראה  התורה  שר 
האם יש לנו מושג בכלל?! כל התורה כולה כאן, בבלי, ירושלמי, 
מבקש  והוא  כולה!  התורה  כל  תוספתא,  מכילתא,  ספרי,  ספרא, 
מאיתנו להצביע ג', איך לא נשמע לו?!". לאחר מכן נשא דברים 
נרגשים הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שאמר "באנו בראשות 
מרן שר התורה לעיר טבריה להפגין ולומר 'שבת' עם האבנים של 
העיר – ביום ראש השנה נצעק שבת ויש לנו אפשרות להטות את 

הכף לטובת השבת". 
למחרת התקיימה עצרת מרכזית לכלל תושבי הדרום, בבירת הנגב- 
באר שבע, ברחבת הענק של היכל התרבות בעיר ועל פני הרחובות 
הסמוכים. אל העצרת ההיסטורית שכמוה לא נראתה בבאר שבע 
הגיעו רבבות מערי הדרום הסמוכים והשתתפו בה רבני הקהילות 
בערי הנגב וראשי הישיבות הגדולות בדרום. מטות "דגל התורה" 

נתיבות,  הדרום:  ערי  מכל  ההמונים  להסעת  מועד  מבעוד  נערכו 
תפרח, אופקים, דימונה, קרית גת, קרית מלאכי וירוחם, וכן מבית 
וקיום  יד בנימין והסביבה. על כלל ההיערכויות  יסודות,  חלקיה, 
דגל  איש  הופקד  המכינה  הוועדה  מטעם  ההיסטורית  העצרת 

התורה הרב אברהם קורנפלד.
בני  העיר  במרכז  אדירה  רבבות  עצרת  נערכה  השבוע  בתחילת 
ברק  בבני  בעצרת  השומר.   – עקיבא  רבי  הרחובות  בצומת  ברק, 
מרן  ישבו  הבמה  ועל  והסביבה,  העיר  מתושבי  רבבות  השתתפו 
דגל  גדולי התורה של  כל חברי מועצת  עם  יחד  קניבסקי  הגר"ח 

התורה וזקני ראשי הישיבות. 
ביום שני הגיע מסע "לאורו" לשיאו, כאשר עיר הקודש ירושלים 
התורה"  ל"דגל  משותפת  היסטורית  אחדות  עצרת  מלכת.  עמדה 
ו"אגודת ישראל" התקיימה לראשונה מזה עשרות שנים בטבורה 
ישבו  הכבוד  בימת  על  חיים.  שפע  רחוב  פני  על  ירושלים  של 
מרן  כשבראשם  ואגודה  דגל  של  מועצגה"ת  חברי  ורבנן  מרנן 
רבבות  מגור.  האדמו"ר  מרן  וכ"ק  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
אל  עולים  המנהיגים  שני  למראה  בהתרגשות  הביטו  המתאספים 
כנפיים  לה  שעשתה  תמונה  לזה,  זה  ידים  ולוחצים  הכבוד  בימת 
ברחוב החרדי ופורסמה תוך שעות כאש בשדה קוצים בכל פינה 

וגרמה להתרגשות רבה.
הבחירות  מערכת  את  עיתונות  לקו  מסכם  התורה"  ב"דגל  בכיר 
בבחירות  שהחל  היסטורי  חורף  "עברנו  האחרון  החורף  ואת 
הוא  ובהצלחה האדירה בערים בהן התמודדנו",  המוניציפאליות 
לאחר  הסיטואציה,  את  להבין  "צריכים  עיתונות,  לקו  אומר 
זצוק"ל בחורף שעבר חרב  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  פטירת 
לוט  התורה  דגל  של  שהעתיד  היתה  התחושה  עולמינו,  עלינו 

בערפל ומי יודע איך נתמודד" אומר לנו הבכיר בתנועה. 
מערכת  בתחילת  התורה  שר  מרן  של  מעונו  אל  "כשעלינו 
הבחירות המוניציפאלית קיבלנו תשובות חותכות וחד משמעיות 
מתמיד.  ואיתן  יציב  התנועה  עתיד  כי  ידענו  ועיר  עיר  כל  על 
ואכן, יצאנו למערכת הבחירות בתחילת החורף עם התמודדויות 
לא פשוטות וסיכונים כבדים אבל זו היתה ההוראה וכך עשינו, 
וכשמועד הבחירות התקרב ראו כולם איך מרן שר התורה נוטל 
את  ומטריח  המילה  של  פשוט  הכי  במובן  העול  את  עצמו  על 
עצמו מעיר לעיר, כמעט בכל פינה בארץ והתוצאות וההישגים 
התורה  יהדות  של  להצלחה  בהתייחסו  עצמן".  בעד  דיברו 
בשבוע  עכשיו  "גם  בדגל  הבכיר  לנו  אומר  הנוכחיות  בבחירות 
האחרון ראו כולם כיצד מרן מטריח את עצמו לעצרות בכל רחבי 
התפרסמו  התורה,  יהדות  למען  לפעול  העם  את  ומעורר  הארץ 
נראה מרן משיב תשובות חותכות  רבים בהם  וידאו  צילומי  גם 
וברורות לשאלות שעלו על שולחנו", "אין ספק", מסיים הבכיר 
על  רשומה  וההיסטורית  הכבירה  ההצלחה  "כי  התורה,  בדגל 
שמו של מרן שנטה עמנו חסד וחקק אותנו על לוח ליבו לאורך 

המערכה כולה".
טבריה

באר שבע
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ישראל פריי

בידיכם,  הגיליון  את  אוחזים  שאתם  בזמן 
הסוערת  הרוח  ישראל.  על  תשרור  שקט  אווירת 
יהיו בחיק מש ־תצא מהמפרשים, הפוליטיקאים 
־פחותיהם, חלקם ילקקו את הפצעים, אחרים ית

פרו חליפות, יש מהם שיחפשו נחמה ותירוצים, 
תקשור לראיונות  יתייצבו  עוד  שבהם  ־האמיצים 

תיים, אבל ההמולה הגדולה תשקע, המתח האדיר 
שליווה אותם בחודשים האחרונים יתפוגג, תהא 
כהתרת  שמחה  'אין  הלא   - תהא  אשר  התוצאה 

הספקות'.
 22:00 לשעה   22:01 השעה  דומה  אינה  אך 
של ליל רביעי. עד הרגע האחרון, המפלגות עבדו 
במלוא המרץ, האנרגיה הייתה בשמים, והחגיגה 
־הדמוקרטית הורגשה במלוא עוזה. בשבוע האח
ביקרנו במטות המפ ליווינו את המועמדים,  ־רון 

לגות, שוחחנו עם פעילים ועקבנו אחרי אינספור 
הראיונות. הנה לקט חוויות מימים מלאי אשליות, 

רגע לפני שהתחזיות התנפצו אלי מציאות.

זהירות, תבוסה לפניך
־באופן פרדוקסאלי, במקום לשדר ניצחון ולה
־עלות את מורל הפעילים והמצביעים, הרי שמשי

הייתה  המפלגות  ראשי  של  האחרון  השבוע  מת 
להחדיר תחושת נכאים, שכנוע כמה הם עלולים 

להפסיד וכמה מצבם גרוע.
נת ־ראשון לכולם הוא ראש הממשלה בנימין 

שהעניקו  האחרונים  הסקרים  על  שאימץ  ניהו, 
ל'כחול לבן' יתרון מנדטים נאה עליו, ושכנע מעל 
השלטון,  את  להפסיד  הולך  הליכוד   – במה  כל 
כן תצאו מה ־וכאן מגיעה ההסתייגות: אלא אם 

גם  ביבי,  בעקבות  בקלפי.  ותשימו מחל  שאננות 
גנץ הקפיד בכנס פעילים אחרון לשדר כי הניצחון 

רחוק מלהיות מונח בכיסם.
־לביבי כמו לגנץ חשוב היה לשדר תחושת מס

כנות בעיקר מתוך מטרה לשנע לעברם מצביעים 
מהמפלגות הקטנות שבתוך הגוש שלהם )נתניהו 

מבנט וכחלון, גנץ מגבאי ומר"צ(.

שנ הקמפיין  כונה  כך   - הגיוועלד"  ־"קמפיין 
ניהל בימים האחרונים. נאמן לאסטרטגיה  תניהו 
ספו ימים  ב'בליץ' האמיתי  נתניהו התחיל  ־שלו, 
הש שכללה  בזק  מלחמת  הבחירות,  לפני  ־רים 

רשויות  וראשי  ח"כים  הזמנת  בכנסים,  תתפות 
ובעיקר,  בבלפור  למעונו  מפלגתו,  עם  המזוהים 

מסע ראיונות אובססיבי.

השתמש בתקשורת וזרוק
־אותו נתניהו שדואג כל העת להשמיץ את הת

אותו  מעלימה  היא  כי  ולטעון  לה  לבוז  קשורת, 
תכנית  כל  כמעט  ניצל  יריביו,  בשירות  ועובדת 
דרך  חזותית,  מתקשורת   – אפשרית  אקטואליה 
להע  – אזוריות  רדיו  תחנות  ועד  בידור  ־תכניות 

נקת רעיונות בהם – שוב כדרכו – פעל כמכונת 
מסרים מיומנת שפחות מתמקדת במענה לשאלות 
ביקש  אותם  במנטרות  עוסקת  ויותר  המראיינים 
ברא המדינה  לעצמו:  ישנן  ישראלי  אזרח  ־שכל 

שותו משגשגת, אין איש מלבדו שיוכל להתמודד 
ניהול המדינה, ואם השאננות תימשך  עם אתגרי 

– שלטון הימין בסכנה.
מה  נוכח  בהיסטריה  הגיבו  הימין  במפלגות 
שהם כבר צפו מראש כמשתה המנדטים המרכזי 
נתניהו ברגעים האחרונים  בקשית – כפי שעשה 
של מערכת בחירות 2015 – וניסו להתגונן בכלים 
די צנועים מול הסיכון באיבוד קולות מהם לידי 

הליכוד.
תוקף  הוא  אחת  ביד  בנט.  את  למשל  קחו 
בכל עוז את נתניהו על מה שהוא רואה מדיניות 
הססנית מול עזה, אך ביד השניה, מחבק את ביבי 
ואין  ביבי  על  ימליץ  הוא  כי  ומצהיר  כוחו  בכל 
בלתו לראשות הממשלה. גם כחלון, שבמשך זמן 
 – לנשיא  ימליץ  מי  על  הצהיר מפורשות  לא  רב 
חרף מיצובו כחלק מגוש הימין – טרח להדגיש 
המומלץ  כי  שבת  במוצאי  עיתונאים  עם  בשיחה 
'כולנו' להקמת הממשלה הבאה הוא  היחיד של 

ראש הממשלה בנימין נתניהו.
יום שני, מהרגע להרגע, הוזמנו פעילי  בצהרי 
שהפך  אחרון  לכנס  התערוכה,  לגני  לבן'  'כחול 

למסיבה ססגונית. בחוץ עוד חנו אופנועים כבדים 
שחזרו משיירת תמיכה, חברי הרשימה התקבצו 
מתחנות הרכבת, שדה התעופה נתב"ג – שם שהו 
־במהלך היום לשכנוע מצביעים – והפעילים הזו

ואזיקוני  הטלפוניה  עמדת  את  לרגע  עזבו  טרים 
הנ ולקבל  עידוד  הגיעו לשאוב  יחדיו  ־השלטים, 

חיות אחרונות.
הוצג  השמים,  כיפת  תחת  שהתקיים  באירוע 
הפולי מההיסטוריה  היישר  שנשלף  חדש  ־רכש 

טית והביטחונית של ישראל: שאול מופז, לשעבר 
מרידור,  דן  'קדימה';  ויו"ר  ליכודניק  רמטכ"ל, 
מנסיכי 'הליכוד' ובהמשך מפלגת המרכז; עמוס 
ידלין, אלוף במיל' וראש אמ"ן לשעבר, ומי שהיה 
לתפקיד  עברו  בבחירות  הציוני'  'המחנה  מועמד 
שר הביטחון; ובתו של עמוס, נועה ידלין, שזכתה 

בבחירות המקומיות בתפקיד ראש מועצת גזר.
הצד  את  להבליט  על  מאמץ  נעשה  באירוע 
הימני של 'כחול לבן', כשבכירי 'הליכוד' לשעבר 
הסבירו בתורם כמה הם, שהגיעו מגדלו על ברכי 
הפכה  שהמפלגה  ממה  נפשם  נקעה  הביתריות, 
על  הוקרנו  לבין  בין  נתניהו.  להיות תחת שלטון 
המסכים תשדירים של אנשים אנונימיים שהצהירו 
כי בבחירות עברו הצביעו ליכוד אך כעת יתנו את 

קולם ל'כחול לבן'.
מחוץ למתחם החגיגה פגשנו את מ', מתנדבת 
שניצחה על הפקת כנסי גנץ בשבועות האחרונים, 
שמצהירה כי עדיין אין לה מושג מה תעשה ביום 
היא  תתבקש.  אשר  לכל  תתייצב  אבל  הבחירות 
משך  בארה"ב  ישראל  מדינת  בשליחות  הייתה 
שליחות  תחושת  עם  משם  וחזרה  שנים,  מספר 

בוערת להשפיע לשינוי חברתי-פוליטי בישראל.
צעיר  הוא  אידיאליסט,  פחות  לעומתה  לירז 
וגויס  השקעות  בבית  כטלפן  בעבודתו  שמאס 
תמורת תשלום לעבוד עבור המפלגה, אך כל זה 
לא מכהה את תחושת ההזדהות וההתלהבות. לירז 
כמו פעילים צעירים אחרים בתשלום, מבטיחים - 
גם בשיחות אישיות ותחת לחץ מאסיבי – כי הם 
בעצמם יצביעו למפלגה וכי הם לא יכולים לראות 
מצב בו המדינה לא תעבור את השינוי המיוחל, 

משלטון נתניהו ל'ניצחון כחול לבן'.
של  השטח  מטה  ראש  טופורובסקי,  בועז  את 
מהבמה  יורד  כשהוא  פוגשים  אנחנו  המפלגה, 
לאחר שהופקד גם על הנחיית האירוע. אגלי זעה 
על מצחו, קולו צרוד ממלאכת הלהבת ההמונים, 

אבל הוא לא פונה למנוחה. כאיש השטח של 'יש 
עתיד' )בעבר כיהן כח"כ מטעמה( הנודעת בכושר 
האח מונחת  כתפיו  על  שלה,  המשובח  ־הארגון 

ריות לכל ההתרחשויות של היממה הקרובה. הוא 
משדר אופטימיות ובטוח בניצחון, ניצחון שעשוי 
גם להחזיר אותו לכנסת מהמקום ה-30 ברשימה.

־ולפני שניפרד ממסיבת 'כחול לבן', חשוב לה
אשכנזי.  גבי  של  הפופולארית  דמותו  על  תעכב 
הרמטכ"ל לשעבר שהצטרף ברגע האחרון לעגלת 
לגלי  זוכה   - וקיבל את המקום הרביעי  המפלגה 
אהדה, שנדמה כי היא עולה על הערכה לה זוכים 
לתק ראיונות  בסדרת  להנהגה.  שותפיו  ־שלושת 
־שורת הוא הציג כנות ישירה וישראליות מחוספ

סת; הפעילים מסתחבקים איתו, קוראים לו בשמו 
הביצוע  זרוע  את  בו  ורואים  גבי'  'גבי,  הפרטי 
האמיתית של השטח. גם גנץ ולפיד מלאי שבחים 

על תפקודו וקוראים לו 'הקופירייטר שלנו'.
עבור מי שעקב אחר נבכי פרשת הרפז ולמד על 
הלך רוחו של האיש, אין ספק שאשכנזי לא יישאר 
־לנצח כצלע רביעית להנהגה, ואופיו כמו גם הפו

פולאריות הגואה שלו עשויה להקפיץ אותו ביום 
לא רחוק לקדמת הבמה.

אריה בסוגר
ביום ראשון בערב, נעמד יו"ר ש"ס אריה דרעי 
בעיר התורה והחסידות בני ברק ופניו נפולות. מול 
קהל לא גדול שהתאסף ברחוב חידושי הרי"מ – 
שערכה  הענק  עצרת  מול  בחסרונו  שבלט  קהל 
־באותו זמן 'יהדות התורה' – הודיע דרעי כי בני

גוד לשמחה ולעליזות שאוחזת בקהל, הוא רחוק 
מלהיות אופטימי.

התחושה  את  היטב  ביטאו  דרעי  של  הדברים 
הקשה במפלגה שעשתה את כל הדברים הנכונים 
בקמפיין אך בישורת האחרונה, נדרסה תחת גלגלי 

התעמולה של נתניהו.
"תדעו לכם שאנחנו באמת בצרה גדולה מאד", 
־פתח דרעי את נאומו בבני ברק. "אני לא בא לש

כנע אתכם כולכם ב"ה חמים, כולכם יודעים מה 
צריך להצביע, לא זו המטרה, אנחנו זקוקים לכם 
כי אין לנו כלים להתמודד עם אלה שלוקחים לנו 
לנו  אין  שלנו,  הספרדי  הציבור  של  הקולות  את 
את האמצעים, המשאבים, כלי התקשורת, יש לנו 

אתכם רק ואת הנשים הצדקניות".
מוקדם יותר, בכנס שנערך באשדוד, יצא דרעי 

ישראל בוחרת

עמדת האנדרדוג: רגע לפני 
הפוליטיקאים בחרו באופן משונה לשדר סימני כישלון, מתוך תקווה שכך יזעיקו את מצביעיהם לקלפי 
באחוזים גבוהים יותר • נתניהו השתמש בתקשורת שהרבה להשמיץ, כחול לבן ליקטה תומכים נוספים 

ודרעי נאבק בתוך גוש הימין

בנט בעוד תשדיר בחירות, בכיכובה של יונת שלוםנתניהו בשוק מחנה יהודה, יום שני

 רביעיית ההנהגה ברגע של אתנחתא

שיירת אופנועי כחול לבן. צילום: שריה דיאמנט
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גלויות נגד ראש הממשלה נתניהו והביע תמיהה, 
הוא  מוחלטת,  נאמנות  אליו  שהביעו  אחרי  היאך 

עדיין פועל לקחת מהם קולות.
הצטרף  ביבי  מצד  הקולות  שתיית  על  האיום 
התורה',  ל'יהדות  ש"ס  בין  שהתלקחה  למלחמה 
ועל קולות המזרחיים והפריפריה. אם בתחילת המ

ערכה נדמה היה שהמפלגות החרדיות יאירו פנים 
אלי  של  שצירופו  הרי  מהלך,  כל  ויתאמו  לזו  זו 
והכניס  האווירה  את  העכיר  התורה  ליהדות  ישי 
טריז בין הצדדים. בהתאם לזאת, כל כנס שערכה 
קדוש  בזעם  נתקל  הפריפריה  בערי  התורה  יהדות 
של ש"ס, שראתה בזה כניסה לטריטוריה שלה, וגם 
בין הפעילים נרשמו קרבות מילוליים ווירטואליים 

שלא תרמו לאף צד.
בבני  בכנס  יוסף  דוד  הרב  נתן  לדברים  ביטוי 
ברק, שם ביקש לזקוף את ראשם של הספרדים – 
שלא יעלו בדעתם להצביע יהדות התורה – אך גם 
פנה ישירות גם לאשכנזים שיצביעו לש"ס. בראיון 
לתקשורת הבטיח דרעי כי בעקבות ההתפתחויות, 
פעולה  וצירי שיתוף  'דילים'  יצירת  עם  סיים  הוא 
עם 'דגל התורה', בשל חוסר האמון ואכזבתו מכך 

שלא שמרו לו אמונים.

מלבד האיום הגדול מצד נתניהו, הצליחה ש"ס 
למצות את מערכת הבחירות בקמפיין שפרט על כל 
המיתרים הנכונים. זה התחיל מ"ביבי צריך אריה 
חזק", המשיך בדיבור על צוואתו ומפעל חייו של 
יוסף זצ"ל, והסתיים בכמה אפיזודות  מרן הגר"ע 
שמוצו עד תום, המרכזית בהם היא מחאה חריפה 
מערכון  בשל  הכותרות,  לראש  וטיפסה  שזכתה 
באופן  ושהציג  בידור  בתוכנית  ששודר  חרפתי 
התנו פעילי  זצ"ל.  מרן  ישראל,  מאור  את  ומזלזל 

יצאו להפגין מול החברה המשדרת; הראשון  עה 
נחרצת  הביע מחאה  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון 
והאפקט הנרחב הגיע עד כדי התנצלות של השחקן 

במערכון.
אקורד הסיום למערכת הבחירות ניתן בהחלטת 
בג"צ לדחות את עתירת ש"ס שדרשה להפוך את 
להש עליה  שאסר  הבחירות  ועדת  יו"ר  והחלטת 

תמש בקמפיין 'יוסף עליכם', המבטיח אות בספר 
ותורה שיוכנס לכותל למי שיתחייב להצביע למפ

לגה.
אל  לדבר  שלהם  הדרך  זו  כי  הסבירו  בש"ס 
והעם שבשדות וכי מדובר במחווה הרחוקה משו

הצפויה  "ההחלטה  הודעתה,  פי  על  בחירות.  חד 
מעידה שוב על הזלזול בציבור הספרדי והמסורתי 
הרואה ספר תורה סמל של חיבור למסורת ולתורה. 
היום יותר מתמיד ברור מדוע צריך ש"ס חזקה כדי 
להיאבק על היהדות והמסורת ולהציל את מפעלו 

של מרן".

בכוחות אחרונים

וזמן קצר לאחר צאת השבת, נצבעו אולמי אקס
פו בתל אביב בצבעי תכלת בוהקים כשדיוקנו של 
שר האוצר משה כחלון מתנוסס מכל כיוון. היה זה 
ואירוע הבחירות האחרון של מפלגת 'כולנו', שנל

חמה בכל הכוח על חייה הפוליטיים.
ואת הקהל המגוון שנצפה באולם קשה היה לא

ברנדס,  ננסי  הקומיקאי  היה  האירוע  מנחה  פיין. 
בקהל ניתן היה לצפות בנערים חרדיים מאלעד או 
קבוצות מאורגנות מבת ים, לצד פרקליט הצמרת 
ששי גז. על הבמה עלה לדבר שחקן מוכר שמעולם 
לא היה מזוהה פוליטית, וכולם ניסו לבטא "מיקס" 
– הותרת  ישראלי שמתלכד למען דבר אחד  כלל 
הצ באמצעות  כסאו  על  כחלון  משה  האוצר  ושר 

לחת המפלגה, כי הוא ורק הוא ימשיך לחמול על 
השכבות החלשות.

מזו  בתכלית  שונה  'כולנו'  רשימת  של  פניה 
שהייתה רק לפני 4 שנים, בראשית הקדנציה. היו 
שם את אבי גבאי, מייקל אורן, אלי אלאלוף, רחל 
עזריה ויואב גלנט, רובם נטשו את הספינה, חלקם 
וכחלון  בהרבה  אפרורית  הרשימה  כעת,  הועזבו. 
וניצב כמעט לבדו במלחמה על מקומה של המפ

לגה.
הרפורמות  חשיבות  על  כחלון  הסביר  באירוע 
משמעית  החד  ההתחייבות  על  וחזר  הוביל  אותן 

יכהן בשום תפקיד אחר מלבד  לא  הוא  שהעניק: 
של  בדמותו  מולו  ניצב  ישיר  יריב  האוצר.  שר 
פייגלין שהביע עניין בתיק, וכחלון נאלץ באירוע 
כמו גם ביתר הימים האחרונים לחדד את ההבדלים 
שישלמו  המחיר  את  ולהסביר  פייגלין,  לבין  בינו 
והשכבות החלשות באם פייגלין יצליח להוציא מי

דיו את תיק האוצר.

ניסו לתפוס כותרות )והצליחו(
ובשולי ההתרחשויות הגדולות, נרשמו השבוע 
לסחוט  אחרון  ניסיון  קומיים,  רגעים  לא מעט  גם 

כותרות, ומיני-סערות שהשתלטו לרגע על השיח.
ובבוקר יום שני הגיע ח"כ אורן חזן לעיר העתי

קה בירושלים כחלק מתעמולת הבחירות, ובמקום 
תושבים  לבין  ופמלייתו  חזן  בין  קטטה  התפתחה 
ידי  על  קלות  חזן  הותקף  העימות  בשיא  ערביים. 

ההמון.
ואמר:  הגיבור  לדמות  להיכנס  מיהר  חזן  ח"כ 
כוונה להעביר את  ולא ברחתי מתוך  "לא פחדתי 
מקום  בשום  לפחד  צריכים  לא  שיהודים  המסר 
בארץ ישראל. אך כן פעלתי באחריות, זאת בשביל 
לסיטואציה  והלוחמות  הלוחמים  את  להכניס  לא 
להתק בחרתי  התלקחות  למנוע  ובכדי  ומורכבת 

דם. אני קורא לכוחות הביטחון לבוא בחשבון עם 
לראש  וקורא  וכן  הסדר.  את  ולהחזיר  התוקפים, 
הממשלה ולממשלה להחזיר את ההתרעה לאפשר 
ולהבהיר שארץ ישראל השלמה  בנייה בירושלים 

שייכת לעם ישראל וירושלים בירתנו הנצחית".
חזן, שכזכור מתמודד עצמאית ברשימת 'צומת' 
ושאותיותיה 'זץ', צפוי לעלות בשיאו של יום הב

חזק  זץ  עם  הצהרה  "ייתן  שם  הבית,  להר  חירות 
ביותר", לשון דובריו.

מצא  מוערך,  ואיש  במיל'  אלוף  תת  הירש,  גל 

ועצמו בצד הפחות נכון של הגלגל הפוליטי כשה
שבאולפני  בזמן  'מגן'.  ברשימת  עצמאית  תמודד 
הגיע  ראשי המפלגות,  פאנל של  אירחו  החדשות 
משכן  מקום   – אילן  נווה  ליישוב  לכניסה  הירש 
והאולפנים – הצטלם וכתב: "זה הכי קרוב שיכו
12. על אף בקשות חוו  לתי להגיע לאולפן חדשות

זרות ונשנות, אותי העדיפו שלא להזמין". בהמשך 
השבוע הגיש הירש תלונה במשטרת מודיעין בשל 

איומים שלטענתו הופנו כלפיו.
התורה  'יהדות  מפלגת  של  הבחירות  סיסמת 
היטב  ביטאה  היא  'ברגע האמת'.  הייתה  והשבת' 
שיש  הסתייגויות  או  ביקורת  שלמרות  המסר  את 
ולאי מי ממצביעיה - ברגע האמת עליו לגלות אח

ריות ולהתכנס סביב המפלגה החרדית שהיא המגן 
והקדמי של הציבור החרדי בכנסת והעומדת ברא

שות גדולי ישראל. כמה הסלוגן תפס? עד כדי שגם 
ומפלגת 'איחוד מפלגות הימין' אימצה אותו והש
תמשה בו במנשרי הבחירות של הימים האחרונים.

ביותר  פופולארי  רשת  כוכב  הוא  גרפמן  סמיון 
שאין  חברתי"  "ביטחון  רשימת  בראשות  שעומד 
כל צורך להמתין לתוצאות הבחירות בכדי להבין 
שהיא יותר בדיחה מאשר מפלגה אמיתית. השבוע, 
התפתח  בוקר,  מתוכנית  ביציאה  חניה  מגרש  על 
עימות בינו לבין ח"כ אורן חזן, עימות בו השמיע 

כוכב הרשת דברים קשים נגד הציבור החרדי.
"כשאני אהיה בממשלה – לא יהיה חרדי אחד 
דברים  להטיח  והמשיך  אמר  ישראל",  במידנת 
קשים. "סמיון, אתה חולה אחי. אתה בטוח שאתה 
יהודי? בגלל אנשים כמוך הייתה שואה", השיב לו 
חזן. כצפוי, תיעוד התקרית הוצף ברשת שגעשה 
את  לפייס  וביקש  סמיון  התנצל  בהמשך  ורעשה. 

החרדים.
גם ח"כ יהודה גליק, העושה את ימיו האחרונים 
בכנסת ישראל – לאחר שהידרדר למקום לא ריאלי 
וברשימת 'הליכוד' – עורר סערה כשכינה את הצי

בור החרדי "טפילים".
והיה זה בתוך התכתבות על תופעת הצבעת חר

דים למשה פייגלין, שהוציאה מגליק את התגובה 
והבאה: "אין דבר יותר פוגע בציבור החרדי מהעו
ובדה שהם הפכו לטפילים שחיים על חשבון המדי
ונה ופיתחו תרבות של בטלנות במקום יצרנות ושו

תפות מלאה בעשייה. הדבר הכי טוב שיכול לקרות 
להם זה תהליך הבראה שמציע להם פייגלין".

בו,  לחזור  גליק  נאלץ  נרחב,  גל מחאות  לאחר 
בצורך  כוונתו  את  ולהסביר  הדברים  על  להתנצל 
ולהשתחרר מהתלות בקצבאות. "אינני חושב שה

חרדים טפילים", שינה את דעתו.

דרעי בבני ברק

חזן בעיר העתיקהכחלון באירוע המסכם. צילום: עודד קרני

גל הירש בפתח נווה אילן. צילום: טוויטר

ברגע האמת לוקחים את הסלוגן. צילום: שמואל בן צבי

מחאה מול משרדי 'קשת'
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משה אברהמי

־הפוליטיקאי החרדי היחיד שלא היה צריך לש
נות את שעת השכמתו ביום הבחירות הוא יעקב 
באשמורת  קום  משכים  ביומו  יום  שמדי  ליצמן, 
הבוקר. יתר חבריו כיוונו שעון מעורר לשעת בוקר 
עתידם  את  שיחרוץ  עמוס  יום  לקראת  מוקדמת, 

הפוליטי, יחד עם עתיד הציבור החרדי.
בליל הבחירות, הפיץ כל אחד מדוברי הח”כים 
לו”ז ארוך, בו פורטו תחנותיהם לאורך היום. כל 
אחד ניסה להספיק כמה שיותר, לפגוש עוד ועוד 
־פעילים, לפקוד יותר מטות ולהצטלם בשלל תנו
־חות המלמדות על התגייסות טוטאלית למען המ

ערכה הקדושה.

אורי מקלב

שעט  ברק,  בבני  בקלפי  שהצביע  אחרי  מיד 
לצפון  מקלב  אורי  ח”כ  התורה’  ‘דגל  בכיר 
הארץ, כשהוא מעדיף להתמקד בערים מעורבות, 
מטרות  פי  ועל  המקומיים  הנציגים  עם  בשיתוף 
ממוקדות: היכן ניתן להגדיל את אחוזי ההצבעה 

למען רשימתו.

במטה  לבקר  הספיק  עוד  שהצפין,  לפני  רגע 
המרכזי שבגבעת זאב, משם פתח בסדרת סיורים 
רכסים,  ביאליק,  קרית  עפולה,  שאן,  בית  בערים 
הצפוני  המסע  את  ונתניה.  נצרת  מוצקין,  קרית 
כר עיריית  ראש  סגן  סירוקה,  פנחס  הרב  ־ליווה 

פמליית מקלב שיתפה  בצפון.  ‘דגל’  ורכז  מיאל 
־פעולה עם פמליית הח”כ המיועד פינדרוס והש

ניים נפגשו במספר נקודות.

אריה דרעי

הב יום  את  פתח  דרעי  אריה  ־יו”ר ש”ס השר 
מרן  של  ציונו  על  בתפילה   ,5:50 בשעה  חירות 
הגר”ע יוסף זצ”ל. לאחר מכן היה דרעי מראשוני 
המצביעים בקלפי 263 בשכונת הר נוף, לשם הגיע 

מלווה ברעייתו יפה.

משם פנה יו”ר ש”ס לשכונת רמות, שם ליווה 
כהן.  מועצת החכמים חכם שלום  נשיא  מרן  את 
ע”י  טוב?  יהיה  ואיך  לישראל,  טוב  אך  “שיהיה 
ירבה בעשרות אלפים ובמאות אל ־שהפתק הזה 

פים”, אמר ראש ישיבת פורת יוסף בהצביעו על 
פתק ש”ס.

מיכאל מלכיאלי

ח”כ מיכאל מלכיאלי )ש”ס( ריכז את האנרגיות 
רבות עם  ישב שעות  ירושלים, שם  מגוריו  בעיר 
הפעילים במוקדי הטלפונים וסייר בשטח. לאחר 
מספר שעות במטה המרכזי בשכונת בית וגן, הלך 
מלכיאלי ללוות את הראשון לציון לשעבר הגאון 
־רבי אליהו בקשי דורון להצבעה. את זכותו הדמו

קרטית מימש מלכיאלי בקלפי שליד ביתו בשכונת 
נווה יעקב.

מאיר פרוש

השר  סגן  פמליית  שגמעה  הקילומטראז’  את 
מאיר פרוש )אגודת ישראל( ספק אם צבר אי פעם 
נציג ציבור ישראלי. אחרי תפילת שחרית במירון 
הח מטות  בין  פרוש  נדד  רשב”י,  של  ציונו  ־על 

פתח  נתניה,  חיפה,  טבריה,  צפת,  בערים  סידים 
תקווה, אלעד, בני ברק, כפר חב”ד, לוד, מודיעין 

עילית ובית שמש.

בין הנסיעות, עקב פרוש אחר הנתונים שהוזנו 
־כל העת למערכת אלקטרונית, שלראשונה העני

קה פילוח מדויק של אחוזי ההצבעה לפי כל חצר 
וחסידות.

יעקב ליצמן

את ההופעה הראשונה לציבור ביום הבחירות 
ישראל(  )אגודת  ליצמן  יעקב  השר  סגן  העניק 
בקלפי הממוקם ברחוב מגוריו, עזרת תורה, שם 
וקרא למצביעים לצאת  שלשל את הפתק לקלפי 

מהשאננות.
מירושלים החל מסעו של ליצמן לרדת לכיוון 

־קריית יערים – טלז סטון, שם סייר עם ראש המו
לאשקלון  הדרים  מכן  לאחר  רביץ.  יצחק  עצה 
ואחרי  אביב.  לתל  הגיע  ובהמשך  שבע,  ולבאר 
ירושלים, דרום הארץ וגוש דן, החיש ליצמן את 
־פעמיו לצפון, שם סייר בין היתר בטבריה, בה הב

יצליחו  טיח כי אם מפלגתו תהיה מספיק חזקה, 
לטפל גם בבעיות שיוצר ראש העיר רון קובי.

ינון אזולאי

כו את  ניצל  )ש”ס(  אזולאי  ינון  הכנסת  ־חבר 
הד אזור   – מכולם  חזק  הוא  בו  בשטח  ־חותיו 

יום הבחירות

היום הגורלי - דקה אחרי דקה
נציגי המפלגות החרדיות חרשו את הארץ ביום הבחירות, עברו ממוקד למשנהו, סיירו בקלפיות ובשכונות וליוו את 

גדולי ישראל להצבעה ⋅ 'קו עיתונות' עקב אחרי הנציגים והמועמדים להיבחר ומציג את הלו"ז המלא 

מצביעים ונוסעים 

חורש את השטח 

 דרעי בתפילת שחרית, סמוך לציון מרן 
הגר”ע יוסף זצ”ל. צילום: יעקב כהן 

 יו”ר ש”ס מצביע 

 מלכיאלי עם הראשל”צ 

פותחים את היום במירון 

שכנוע של הרגע האחרון 

 ‘ועשית’ 

 בבאר שבע 

בפתח הקלפי 
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רום. כמדי יום הוא התפלל שחרית בשעה 6:00 
בבוקר, ולאחר שהצביע בקלפי הסמוכה לביתו 
פעילים  עם  ישב  לקלפי,  מקלפי  עבר  באשדוד, 

וריכז נתונים.
בהמשך עבר ח”כ אזולאי לנדוד בחריצות בין 
־ערי הדרום אשקלון, קריית גת, באר שבע, אופ

קים, נתיבות, שדרות, קריית מלאכי, ויבנה.

ישראל אייכלר

הצביע  ישראל(  )אגודת  אייכלר  ישראל  ח”כ 
עלה  ומשם  בירושלים,  הילד  קריית  של  בקלפי 
מרן  כ”ק  ורבו  מורו  בשליחות  המנוחות  להר 
כל  על  בתפילה  להעתיר  מבעלזא  האדמו”ר 
האדמו”ר  של  בציונו  התורה’  ‘יהדות  מצביעי 

מהר”א מבעלזא זצ”ל.

משם המשיך אייכלר לפקוד את מטות השטח 
של התנועה בקריית יערים, בית שמש, קריית גת, 

אשקלון, אשדוד, בני ברק ופתח תקווה.

יעקב אשר

חבר  הקדיש  הראשונות,  הבוקר  שעות  את 
הכנסת יעקב אשר )דגל התורה( ללוות את גדולי 
ראש  מרן  בראשם  לקלפיות,  ברק  בבני  ישראל 
הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין; הגאון רבי 
מאיר צבי ברמן והגאון רבי דב לנדו. לאחר מכן 
פנה אשר לעלות על ציוניהם של מרנן הרב שך 
זכר צדיקים לברכה, שם העתיר  והרב שטיינמן 

בתפילה להצלחת המפלגה.
במשך היום סייר ח”כ אשר במטות ובשטח, 
בין היתר בתל אביב, רמת גן, אור יהודה, גבעת 
זאב, מודיעין עילית, בית שמש וביתר עילית. את 
בסניפים,  ביקור  כולל  בדקדוק  חרש  ירושלים 
ישיבות עבודה, וסיורים. בין לבין הספיק יעקב 
ולשכנע מתל ־אשר להרים טלפונים למצביעים 

בטים. בתל אביב פגש את ח”כ ליצמן ואת אלי 
ישי, ובמקום נוצרה פגישת עבודה ספונטנית.

יצחק פינדרוס

־הוא עדיין לא ח”כ, אבל סיוריו של יצחק פי
נדרוס, מקום 8 ברשימה, היו נראים כאילו הוא 

לפנות  יצא  פינדרוס  כבר מכהן במשרה מלאה. 
לעבר  בירושלים  העתיקה  בעיר  מביתו  בוקר 
להתפלל  הספיק  שם  ברק,  בבני  רשב”ם  רחוב 
־‘נץ’ עם מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי ולה

תברך על ידו.
משם החיש פינדרוס את פעמיו צפונה, במסע 
שכלל את הערים צפת, כרמיאל, טבריה, מגדל 
־העמק ונצרת עילית. עם דמדומי חמה חזר פינד

רוס לפרוזדור ירושלים, בביקור במטה המפלגה 
בטלז סטון ומשם חזר לעיר הקודש.

אלי ישי

יו”ר ‘יחד’ אלי ישי התמסר להצלחת ‘יהדות 
־התורה’ בהוראת מורו ורבו הגאון רבי מאיר מא
־זוז, והעמיד את עצמו ואת פעיליו לטובת הרשי
־מה. אחרי תפילה והצבעה בשכונת הר נוף הירו

שלמית, יצא ישי עם פעיליו לערים בת ים, ראשון 
לציון, בני ברק וחולון, שם שוחח עם מצביעים.

בסיורו בדרום תל אביב, נפגש ישי עם חברי 
הכנסת יעקב ליצמן ויעקב אשר.

 רכונים על הנתונים 

מעתיר בתפילה 

אייכלר עוקב אחר הנתונים עם מזכ”ל ‘אגודה’ 
זייברט ועם נציגי התנועה בבית שמש 

 עם בכירי דגל בבית שמש 

אשר עם פעילים וילדיהם 

עם בחורי ישיבות ירושלמיים 

 בטבריה, עם חבר המועצה ומקום 10 
ברשימה, דוד אוחנה 

ישי מצביע ג’ 

 אגודאי, דגלאי ויחדאי בתל אביב
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מסתמן: 16 מנדטים לחרדים, 
נתניהו ראש ממשלה

ניצחון ענק לסיעות החרדיות שהגדילו את כוחן וצפויות להוות בעלות משקל רב בקואליציית נתניהו • עם ספירת תוצאות האמת - הליכוד הופך את 
המדגמים ומוביל על כחול לבן • גוש הימין-חרדים מחזיק ברוב מוצק • פייגלין הרחק מאחוז החסימה, בנט ושקד יקוו לנס, מרץ בצרות • סיקור לילי מיוחד

אלי כהן
בשעת כתיבת שורות אלו כבר מסתמן כי ראש 
הממשלה בנימין נתניהו ימשיך לקדנציה נוספת, 
אחדות  לממשלת  ללכת  אפשרות  הן  כשבפניו 
לאור  למדי  קלושה  אפשרות  לבן,  כחול  עם 
ההתבטאויות הנחרצות שהשמיעו שני הצדדים 
על  לשמור  האפשרות  והן  הקמפיין,  במהלך 
יותר,  מצומצם  רוב  עם  ימין-חרדים  ממשלת 
כאשר רוב ראשי מפלגות הגוש )למעט ליברמן( 

כבר הצהירו כי ימליצו עליו בפני הנשיא.
שלושת  מדגמי  פורסמו  הקלפיות,  סגירת  עם 
כתיבת  בשעת  כשלפחות  הגדולים,  הערוצים 
בהתאם  לעדכן  טרחו  כבר  הם  השורות 
לתוצאות. על פי המדגמים הראשוניים של כאן 
36, יהדות  37 מנדטים, הליכוד  11: כחול לבן 
 ,6 חדש   ,8 העבודה  אחת,  כל   7 וש"ס  התורה 
5 כל אחת  איחוד מפלגות הימין, מרצ וכחלון 
עוברות  לא  המפלגות  שאר  כאשר   .4 וליברמן 

את אחוז החסימה.
על פי המדגם הראשוני של חדשות 12, כחול בן 
37, הליכוד 33, יהדות התורה 7, ש"ס, העבודה, 
בל"ד וחדש 6 כל אחת, איחוד מפלגות הימין, 

ליברמן ומרצ 5 כל אחת, ואילו כחלון 4.
על פי המדגם הראשוני של חדשות 13, שוויון 
36 בין הליכוד לכחול לבן, יהדות התורה, ש"ס, 
מפלגות  איחוד  אחת,  כל   7 וחד"ש  העבודה 
הימין, הימין החדש, ליברמן, מרץ וכחלון – 4 

כל אחת.
לפי תוצאות האמת נכון לשעת כתיבת השורות, 
עם  הליכוד   – מהקולות  כ-40%  ספירת  ועם 
ל40  קרוב  לו  שנותנים  מהקולות,   28.32%
של  ובפיגור   25.34% עם  לבן  כחול  מנדטים, 
התורה  יהדות   ,6.15% עם  ש"ס  מנדטים,  כ-4 
5.4%, ליברמן קרוב ל5%, העבודה עם 4.42%, 
איחוד   ,3.51% תעל  חדש   ,3.68% כולנו 
מפלגות הימין ומרצ 3.36% כל אחד, רעמ בלד 
והימין החדש מעט פחות מאחוז החסימה. עם 
כוללים  אינם  אלה  נתונים  כי  לציין  ראוי  זאת, 
נאה  לגידול  הוא  והצפי  רבים  חרדיים  אזורים 

מאוד במספר המנדטים החרדיים.
החרדיות  המפלגות  במדגמים,  העדכונים  לפי 

יקבלו יחדיו 16 מנדטים, בחלוקה של 8-8 לפי 
כאן 11, או 9-7 לש"ס לפי חדשות 12.

לתוצאות  הצפי  על  בישרו  וכשהמדגמים 
לבן'  ב'כחול  מיהרו  גדולים,  בהפרשים 
וב'הליכוד' להכריז על ניצחון מוחץ. מי שאמור 
היה להיות הפתעת הבחירות משה פייגלין הפך 
הצליח  לא  המדגמים  כל  פי  כשעל  לאכזבה 
הכואבת  המכה  את  החסימה.  אחוז  את  לעבור 
לשפל  שצנחה  'העבודה'  מפלגת  ספגה  ביותר 

העמוק ביותר בתולדותיה.
יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ התייצב בגני התערוכה 
באיפוק  והכריז  להנהגה,  שותפיו  לצד שלושת 
במילות  פתח  נאומו  את  מפלגתו.  ניצחון  על 
הפסוק: "יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך 

ויחונך ...וישם לך שלום".
אנשים  ממיליון  למעלה  היסטורי,  יום  "זהו 
בחרו להתאחד", אמר גנץ לקול תשואות הקהל. 
עשייתו  על  נתניהו  הממשלה  לראש  הודה  גנץ 
לקחת  ביטחון בהצלחתו  והביע  למען המדינה 

את המושכות ולהקים ממשלה.
יו"ר 'העבודה' אבי גבאי שניהל קמפיין מוצלח 
בכישלונו  הודה  התוצאה,  במבחן  כשל  אך 
ולקח אחריות: "התוצאות הן אכזבה קשה, זהו 
ערב לא פשוט. הלכנו יחד דרך ארוכה, חלמנו, 
את  שחצה  גדול  במסע  יחד  ועבדנו  קיווינו, 

המדינה מפינה לפינה".
גבאי אמר כי הנחמה על המחיר הכבד ששילמה 
יקים  גנץ  בני  באם  להינתן  תוכל  מפלגתו 
לא,  באם  נתניהו.  שלטון  את  ויחליף  ממשלה, 
להתפטר  לא  בזירה,  להישאר  גבאי  הבטיח 

ולהיערך למערכה הבאה.
בחסרונם  בלטו  גבאי  של  התבוסה  בנאום 
וסתיו שפיר, חברי  איציק שמולי  חברי הכנסת 
הנבחרת שאימץ גבאי. מי שלא העניק דקה של 
חסד לגבאי הוא ח"כ איתן כבל, יריבו המושבע 
שקרא  ברשימה,  ה-15  למקום  שהידרדר  ומי 
לגבאי להתפטר מיידית מתפקיד יו"ר המפלגה.

זמן  בזבז  לא  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
ומיהר להרים טלפונים לראשי הסיעות החרדיות 
במטרה לסגור קואליציה עתידית. ליצמן, דרעי, 
פרוש וגפני קיבלו שיחות מיידית, והם הצהירו 

אצל  נתניהו  על  וימליצו  בהבטחתם  יעמדו  כי 
גנץ  בני  אנשי  של  ניסיונותיהם  ריבלין.  הנשיא 
כשלו,  החרדיות  הסיעות  ראש  עם  קשר  ליצור 

ונתקלו בסירוב אפילו לקבל שיחה.
אביב,  בתל  הניצחון  לנאום  שהגיע  לפני  עוד 
ביטחון  מלאי  מסרים  להעביר  נתניהו  החל 
לגבי הממשלה שיקים. דובריו הבטיחו כי הוא 
ונאמניו  קואליציוני,  במו"מ  עמוק  עסוק  כבר 
כחלון  משה  'כולנו'  ליו"ר  קראו  בתקשורת 
לחבור אל 'הליכוד' חבירה מלאה לכדי מפלגה 

אחת גדולה, על מנת להקים קואליציה.
הזועם  ליברמן  אביגדור  ביתנו'  'ישראל  יו"ר 
ממנו  "שתה"  שלטעמו  הממשלה  ראש  על 
ראשונים  בראיונות  סירב  העולים,  קולות  את 
להתחייב כי ימליץ על נתניהו, והשאיר את כל 
האופציות פתוחות, כל זאת בכפוף לכך שאכן 

יעבור סופית את אחוז החסימה.
להרפתקת  שיצאו  שקד,  ואיילת  בנט  נפתלי 
סיימו  ספורים,  חודשים  לפני  החדש'  'הימין 
את מסע הבחירות במפח נפש, כשהם נמצאים 
לאחר  ספורות  דקות  החסימה.  אחוז  גבול  על 
למשרדי  הגיעו  המדגמים,  דבר  התפרסם 
את  לעודד  וביקשו  ברק,  בני  בפאתי  המפלגה 

תומכיהם והאנשים שצעדו עימם בדרך.
נבחנת  מנהיגות  רוחכם.  תיפול  אל  "חברים, 
ועצבי  אמונה  סבלנות,  לנו  יש  קשים.  ברגעים 
פלדה. אנחנו בטוחים בצדקת דרכנו", כתב בנט 

בשמו ובשם שקד.
נאום הניצחון

בנימין  הממשלה  ראש  הגיע  מאוחרת  בשעה 
נתניהו לאירוע שערך הליכוד בתל אביב ונשא 

נאום ניצחון.
תודה  אנחנו אוהבים אתכם,  לכם,  רבה  "תודה 
רבה לכם! אתם נהדרים, תודה רבה לכם! אתם 
זוכרים לפני, לא יאומן, לפני 23 שנים זו  הייתה 
והנה  כאן  עמדנו  ואני  ששרה  הראשונה  הפעם 
אנחנו חוזרים לעשות זאת בזכותכם ולמענכם, 

תודה רבה לכם. 
"כן, מאז למדתי כמה דברים, אבל אני מבקש 
לומר לכם כאן, לשרי ולשרות הליכוד, לחברי 
וחברות הכנסת הוותיקים והחדשים שלנו. כמה 

חדשים יש לנו! יוצא מן הכלל. לראשי הערים, 
הליכוד  לאנשי  הפעילים,  כל  הסניפים,  לראשי 
הזה,  בלילה  מאוד  נרגש  אני  שלנו,  היקרים 
וקיימנו  שהחיינו  אדיר!  ניצחון  של  לילה  זה 

והגיענו לזמן הזה!
חברי וחברותי, אחיי ואחיותיי, ואינני אומר זאת 
מן הפה אל החוץ, אני אומר זאת מעומק ליבי, 
כי שליחות גדולה מנחה אותנו, שליחות גדולה 
מנחה אותי. אני פועל יום ולילה. אני פועל יום 
למען המדינה שלנו,  למענכם,  ולילה בשמכם, 

למען העם שלנו, למען הארץ שלנו. 
אני מבקש מעומק ליבי להודות לכולכם, אתם 
הישג  לכם,  אומר  אני  דמיוני,  הישג  הבאתם 
כביר,  הישג  נתפס. הבאתם  בלתי  כביר, כמעט 
בלתי נתפס, ועם תקשורת מגויסת בתנאים בלתי 
אפשריים והליכוד גדל באופן דרמטי, זה הישג 
מדהים! ואני רוצה להגיד לכם גם משהו אישי. 
אני מאוד נרגש שעם ישראל שוב נתן בי אמון 

בפעם החמישית ועוד אמון גדול יותר!
אני אומר לכם, הוא שוב נתן אמון, ועבורי זה 
חסר תקדים, מתי קיבלנו כ"כ הרבה מנדטים? 
הימין  גוש  המדגמים  רוב  לפי  זוכר.  לא  אני 
מדינת  את  להוביל  ימשיך  הליכוד  בהנהגת 
להצעיד  ונמשיך  הקרובות  השנים  ב-4  ישראל 

את ישראל לפסגות חדשות.
פרופ'  ז"ל  אבי  ידי  על  חונכתי  כך  מאמין,  אני 
ז"ל  סבי  ידי  על  חונך  הוא  וכך  נתניהו,  בנציון 
מאמין  אני  נתניהו.  מיליקובסקי  נתן  הרב 
לעם  נתנו  וההיסטוריה  הוא  ברוך  שהקדוש 
להפוך  פז,  הזדמנות  נוספת,  הזדמנות  ישראל 
את מדינתו לאומה חזקה, מן החזקות בין אומות 
חזקה,  מדינה  פועל.  אני  כך  ולשם  העולם, 
ובטוח  שטוב  מדינה  בה,  לחיות  שטוב  מדינה 
לחיות בה למענינו ולמען הדורות הבאים, למען 

נצח ישראל.
צו השעה  צו השעה,  לומר לכם, על  רוצה  אני 
לצעקות  אפריע  לא  אני  טוב  בוקר  לפנות   2
שלילה  לכם  לומר  רוצה  אני  שרה...  היידה 
ונמתין  לפנינו  עוד  ארוך  יום  גם  ויתכן  ארוך 
מבקש  אני  עכשיו   כבר  אבל  האמת  לתוצאות 
להודות לכם, לכם אזרחי ישראל שתמכתם בנו, 
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לכם מצביעי הליכוד שמאמינים בדרכינו. לכם, 
פעילי הליכוד, שנעניתם לקריאתי. זה פשוט לא 
רחוב  שכונה,  שכונה  עיר,  עיר  עברתם  יאומן. 

רחוב, בית בית! 
המטה  אנשי  ולכם  הנפלאים,  המתנדבים  לכם 
השעון  סביב  אותי  שליוויתם  אתם  המסורים. 
מקצועיות,  איזו  כבירה,  במיומנות  לאות,  ללא 
לעמוד  זה  מה  יודעים  אתם  רוח.  קור  איזה 
ראיתי  אני  פשוט.  דבר  לא  זה  שלי?  בצעקות 
עצומה,  ובאמונה  ונאמנות  במיומנות  אתכם 
הדקות  עד  אחד.  כאיש  עבדנו  כולנו  ויחד 
האחרונות כדי להעיר את הציבור שלנו ולהביא 
אותו לקלפי, כדי להכריע את המערכה. כולכם, 
ונשמה  לב  המון  הבאתם  הכלל,  מן  יוצא  בלי 

למאבק הקשה, ולכל אחד ואחד מכם יש חלק 
חשוב בהישג האדיר הזה, תודה רבה לכם. 

כבר הלילה התחלתי בשיחות עם ראשי מפלגות 
הלילה  כבר  שלנו.  הטבעיות  השותפות  הימין, 
כמעט כולם כבר הצהירו בפומבי שהם ימליצו 
עלי  ימליצו  הבאה,  הממשלה  את  להרכיב  עלי 
לסיים  מתכוון  אני  שלנו.  המדינה  נשיא  בפני 
במהרה במטרה להקים ממשלה לאומית יציבה. 
אני רוצה להבהיר, זו תהיה ממשלת ימין, אבל 
אני מתכוון להיות רה"מ של כל אזרחי ישראל, 
כל  כאחד,  יהודים  ולא  יהודים  ושמאל,  ימין 
אזרחי  ישראל. כי אני דואג לכולם. לחיילים של 
לביטחון  דואג  אני  זה.  יודעים את  כולנו, אתם 
של כולנו, אתם יודעים את זה. אני דואג למדינה 

שלנו, גם את זה אתם יודעים, ככה זה היה וככה 
זה יהיה.

תמיד  לא  לזכותנו.  נזקפים  כבירים  הישגים 
מפרסמים את זה, בלשון המעטה, אבל הציבור 
הישגים  אוהב.  הציבור  יודע,  הציבור  חכם, 
נזקפים לזכותנו, אבל אני רוצה להגיד  אדירים 
בפנינו.  עומדים  כבירים  אתגרים  גם  לכם, 
החוץ,  ביחסי  בחברה,  בכלכלה,  בביטחון, 
אתגרי ביטחון וגם אתגרים לנורמליזציה ושלום 
עם העולם הערבי. זה קורה, עוד אנחנו מדברים 

וזה קורה. אתגרים כבירים בכל התחומים. 
לכל  נוכל  משותפים  שבכוחות  בטוח  אני 
להודות  שוב,  מבקש  אני  ולכן  הללו  האתגרים 
מבקש  אני  להודות.  וגם  הלב  מעומק  לכם 

מבקש  אני  אנשים.  שלושה  לעוד  להודות 
להודות לרעייתי האהובה שרה, לבני האהובים 
כמה  למשפחתי  לומר  מבקש  אני  ואבנר,  יאיר 
ספגתם,  ורוע  רשע  חיצי  כמה  עברתם,  סבל 
והתומכת  האוהבת  המשפחה  שאתם  בגלל  רק 
שלי. אתם המשענת של חיי. ואתם, אתם אזרחי 
ישראל, המשענת שלנו! ראינו אתכם בשווקים, 
שלכם,  האהבה  את  ראינו  בישובים,  בערים, 
את התמיכה שלכם, כל כך חיזקתם אותנו, כל 
להודות  ממבקש  אני  ליבנו.  את  חיממתם  כך 
לכולכם, ויחד בעזרת  השם, יחד נמשיך לעשות 

ויחד נמשיך להצליח! תודה רבה לכם.
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לית מאן דפליג

רח' קאליש 4 בני ברק 03-5038773 
11 בני ברק 03-5559733 רח' עזרא  אחרי שתלבש אותן, כבר שום חולצה לא תרגיש לך אותו דבר.

לבנות במיוחדללא צורך בגיהוץ עמידות לאורך זמן וכביסות
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החל מר"ח ניסן מרחיבים את שעות הפעילות!
ימים א'-ה': 10:00-23:00  יום ו': 10:00-14:00  מוצ"ש 21:00-23:00
רח' קאליש 4 בני ברק 03-5038773   רח' עזרא 11 בני ברק 03-5559733

חליפות 
איכותיות

₪ 299-499

עניבות משי
 

3 ב-99 ₪

חולצות 
ADORE מותג

₪ 69-129

נעליים 
מבחר מותגים

₪ 189-399

מכנסיים
מגוון דגמים

₪ 99-149

פסח 
מצה

ואדור



ה' ניסן תשע"ט 525210/4/19 בני ברק

שילוב טכנולוגיה חדישה בבקרת הכשרות 
הכרחית לאבטחת הכשרות וההשגחה

השתתפות שיא של רבנים והעוסקים בכשרות •מערך כשרות שאינו משלב אמצעים טכנולוגיים יש לבדוק אחריו•הטרנד הבא בכשרות מהודרת – בדיקות ד.נ.א. לבהמות

אלי כהן

הטכנולוגיה החדישה מעמידה "כלים" ואמצעים 
שיש בהם כדי להגביר את אבטחת הכשרות. מסר 
זה עלה בכנס הכשרות השנתי, שהתקיים זו השנה 
תנובה.  מהדרין,  ועדת  בד"צ  ביוזמת  השמינית 
מפקחים  ממונים,  ישיבות,  ראשי  רבנים,  מאות 
רבנן  וצורבי  ציבור  במוסדות  כשרות  ומשגיחי 
ודיונים,  הרצאות  למגוון  רבות  שעות  האזינו 
וחדשנות".  מסורת   – "כשרות  בסימן  שעמדו 
טכנולוגיים  באמצעים  לשימוש   בהתייחסו 
וייטמן  זאב  הרב  אמר  הכשרות   בקרת  לחיזוק 
המתפתחת  בטכנולוגיה  משימוש  שההימנעות 
אחריות  לקחת  כשרות  למערכות  תאפשר  לא 
הממוחשבים  הרישומים  המזון.  כשרות  על 
הם  ושלב  שלב  כל  המתעדים  המזון  בתעשיית 
המיוצר  המזון  כשרות  על  לפקח  היחידה  הדרך 

בתעשייה.
הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף עסק 
בסוגיית כשרותם של מצות מכונה. בדבריו סקר 
את גישתם ההלכתית של גדולי הדורות לסוגיה 
השונות.  ולעדות  לקהילות  והשלכותיה  זו 
תורה  גדולי  עדה  לכל  כי  הדגיש  הראשל"צ 
בדורם שקבעו את ההלכה והדרך אשר יילכו בה. 
משום כך אין מקום ליוזמות השונות לבטל את 
יירבו  להיפך,  לעדותיהם.  הרבנים  כהונות  כפל 
רבנים בישראל אשר ישכילו להדריך את שומעי 
לקחם ברך התורה והמצוות כמסורת המקובלת 

מדור דור.
גרוס  הגר"מ  השמיעו  בכינוס  פתיחה  שיעורי   
והגרי"מ שטרן. הגר"מ גרוס התמקד בחשיבותה 
של המסורת כבסיס לכשרות. "שמירת המסורת 
החדשות  בטכנולוגיות  השימוש  ע"י  מתחזקת 
המסורת  על  להקפיד  קלות  ביתר  שמאפשרות 
ההלכתית המקובלת. בד"צ ועדת מהדרין מאמץ 
ביתר שאת את ההקפדה על הכשרות באמצעים 
ההקפדה  רמת  להעלאת  התורמים  טכנולוגיים 
והכשרות המהודרת.  הגרי"מ שטרן הקדיש את 
לשימוש  הכשרתם  בדבר  הלכתי  לדיון  שיעורו 

בפסח של כיריים חדישים  על בסיס חשמלי.
בעולם  בטכנולוגיה  לשימוש  שהוקדש  בדיון 
ועדת  בד"צ  חבר  לנדאו,  הגר"ד  אמר  הכשרות 
מהדרין, כי מערכת כשרות שאינה עושה שימוש 
בד"צ  בדיקה.  טעונה  טכנולוגיים  באמצעים 
ועדת מהדרין בתנובה  באישורם של פוסקי הדור 
שילב  זצ"ל   אלישיב  והגרי"ש  וואזנר  הגר"ש 
לצורך  מתקדמים  ומחשבים  מצלמות  מערך 
"מצלמות  שבת.  ושמירת  החליבה  על  פיקוח 
תנובה בוודאות לא ניתנות לשינוי לא ע"י עובדי 
על  זו  גישה  תנובה".  עובדי  על-ידי  ולא  הרפת 
המותקנת  לזו  בדומה  המערכת  של  אמינותה 
במקומות רגישים מבחינה בטחונית חיזק בדבריו 
ומערכות  טכנולוגיות  טנדו  סמנכ"ל  חסון,  רן 
סייבר  במערכות  עשיר  נסיון  בעל  בטחוניות, 
ואבטחת מידע. הגרפ"ל פדווא חבר בד"צ ועדת 
מהדרין העלה את אפשרות ביצוע בדיקות ד.נ.א. 

"ההיסטוריה"  את  לדעת  כדי  וזאת  לבהמות 
הבריאותית של הבהמה בנושאים בעלי השלכות 
יועץ  זילבר,  יוסף מרדכי  בתחום הכשרות. הרב 
עמדה  הביע  גלם  לחומרי  מהדרין  ועדת  בד"צ 
באמצעים  השימוש  להיקף  באשר  מסוייגת 
הכשרות.  על  ובפיקוח  בבקרת  טכנולוגיים 
גם  ישנה  לצידה  כאשר  מסייעת  הטכנולוגיה 

השגחה אנושית.
שבין  בממשקים  עסק  בכינוס  השלישי  המושב 
המושב  בפתיחת  השבת.  ושמירת  הכשרות 
על  ההקפדה  את  וייטמן  זאב  הרב  סקר  בנושא 
שמירת השבת כפי שהונהגה בתנובה. המחלבות 
שאינו  דבר  ובחגים  בשבתות  סגורות  בארץ 
שמירת  העולם.  ממדינות  אחת  באף  מקובל 
גבוהות  בעלויות  כרוכה  החלב  בענף  השבת 
מאוד אך זו ייחודה של ישראל כמדינה יהודית. 
בהערכות  גם  ביטוי  לידי  באה  זו  ייחודיות 
העופות  הפרות,  תזונת  החלפת  הכוללת  לפסח 
בעלויות  היא  אף  הכרוכה  הערכות  והעגלים, 
חבר  הורוויץ  הגרא"י  השתתפו  בדיון  רבות. 
בד"צ ועדת מהדרין, הגרא"מ הלפרין ראש מכון 
מדעי טכנולוגי להלכה והגרמ"פ זנדר מרבני תל 
אביב. את המושבים הינחו הרב שמעון אלקובי 

והרב ישראל פנחס טירנואר.
אברהם  הרב  של  בהנחייתו  הרביעי,  במושב 
השיבו  מהדרין,  ועדת  בד"צ  מפקח  שלזינגר 
מהדרין  ועדת  בד"צ  חברי  הגאונים  הרבנים 
לחלק מעשרות שאלות הלכתיות בתחום החלב 

היו  המשיבים  בצוות  הכינוס.  במהלך  שהוגשו 
וחברי  מהדרין  ועדת  בד"צ  יו"ר  גרוס  הגר"מ 
הגר"ד  הורוויץ,  הגרא"י  אדרעי,  הגר"ע  הבד"צ 
לנדאו והגרפ"ל פאדווא. השואלים ששאלותיהם 
כתוב  מענה  יקבלו  הכינוס  במהלך  נענו  לא 
של  ח'  קובץ  הופיע  הכינוס  לרגל  לכתובתם. 
"בנתיב החלב" הביטאון התורני של בד"צ ועדת 

מהדרין. 

בכנס הכשרות השנתי של תנובה:

בתוכנית

חוגגים אביב בהיכל הקרח חולון!
בחופשת הפסח נהנים מאגדה של אטרקציה לכל המשפחה.

בימים 21-24.4
הופעות 
החלקה

אומנותית
על הקרח 

פעמיים ביום בשעות
12:00, ו-15:45. 

בימים חמישי ושישי 25-26.4 
תיערך הופעה אחת בשעה 

12:00 תתכן הזזה של המופע 
ב-10 דקות.

הכניסה משד' ירושלים פינת רחוב מפרץ שלמה, בפארק פרס חולון, בסמוך למוזיאון הילדים.
   www.icepeaks.co.il   03-5323008 :שעות הפעילות: יש להתעדכן באתר היכל הקרח או בטל�

היכל הקרח של ישראל

החל מתאריך 2.4.2019 
תחל מכירת כרטיסים למפגש בעלות של 50 

₪ בלבד (באתר) . 
הכרטיס כולל כניסה להיכל.

תמונות וחתימות עם הכוכבים ושובר להחלקה 
על הקרח למימוש עד 30.6.19

מפגשי מעריצים 
עם יוטיוברים:

עמנואל לוי וקווין רובין

יום שלישי 16.4 בשעה 14:00    

ביום א' 14.4 בשעה 
18:30 השקת 

התערוכה והכרזה 
על הזוכים.

עד יום ראשון 30.4 
תוצג

תערוכת 
צילומים

של סטודנטים לצילום 
ממכללת "מנשר".

חג אביב שמח,
חג פסח מהנה!

החלקה
על הקרח

החוויה 
אצל גרשי

בואו להנות
מקטיף תותים ופרחים 

לונה פארק ענק
ושלל אטרקציות

שי לכל משפחה
סלסלת תותים
וזר פרחים לחג

הפסח הזה כולו לילדים 

מחיר כרטיס משולב:

60 ש"ח

המקום שומר שבת ושמיטה

20 דק' 
מבני ברק 

טל': 052-7193962
חפשו

אותנו
'החוויה של גרשי'

במכירה מוקדמת: 

50 ש"ח



הודעה והבהרה
בעקבות פרסום של חברת קרית ספר )ק.ס.ם(

הרינו להבהיר כי כנגד אולם גן הדסים
אין שום צו לפינוי.

להנהלת האולם יש עם החברה הנ"ל
סכסוך משפטי, אך אין אף מועד לדיון בביהמ"ש.

עפ"י היעוץ המשפטי שקיבלנו
אין לחברת ק.ס.ם כל זכות קניינית בקרקע והסיכויים 

לקבלת התביעה אפסיים.
אולם גן הדסים פתוח לקבלת ארועי ערב,

בריתות וכנסים.

להזמנת ארועים צרו קשר:
08-9477857

כתובת: דרך קרית ספר, מודיעין עילית

Baron HattersBaron Hatters

1599-578-946רב קווי: 

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

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

*לא כולל מע"מ מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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חב’ יעקובי יגאל בע”מ 
המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש
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רק - 250,000  מבצע 
לבניית יחידת דיור 40 מ”ר + 10מ”ר מרפסת לסוכה
רק - 250,000 
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המתמחה בבניה קלה מעל 40 שנה

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

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

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

בבניה קלה מעץ/פנלית
כולל מדרגות וגמר סופי

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

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

יוצאת במבצע
 לבניית יחידות דיור

מעל 40 שנה 
ותק המלצות 

רבות 
מאנ”ש

דרושים
אנשי 
מכירות

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה

קו"ח לפקס: 03-5796645
of�ice@kav-itonut.co.il :למייל

 שכר בסיס + עמלות גבוהות 
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נחשף: הפיגוע בברקן – חטיפה שהשתבשה

'קמחא דפסחא' של הידברות לאלפי 
משפחות של חוזרים בתשובה

במהלך דיון בעניינו של קטין שנאשם בכך שידע על הפיגוע ולא מנע אותו, התברר 
כי היעד המקורי של המחבל היה ביצוע חטיפה ושחרור אסירים פלסטינים

תורת חסד: בארגון 'הידברות' מסכמים בהצלחה את מבצע הענק של חלוקת אלפי סלי מזון 
ותלושים לחג הפסח במסגרת פרויקט 'קמחא דפסחא', הנערך זו השנה העשירית ברציפות

אריה לוין

 )17( קטין  של  בעניינו  דיון  התקיים  השבוע 
שהורשע בכך שלא מנע את הפיגוע בברקן, בו 
נרצחו קים לבנגרונד יחזקאל וזיו חג'בי הי"ד. 
מכתב האישום נגד הקטין עולה כי הוא נפגש 
עם המחבל מברקן מספר פעמים לפני הפיגוע, 
לו  אמר  אף  הפיגוע  בערב  כוונותיו.  על  וידע 
מהכלא  למחרת  ישתחרר  אביו  כי  המחבל 
המחבל  כוונת  על  המצביע  דבר  הישראלי, 

לבצע חטיפה לצרכי מיקוח. 
בלבד.  מאסר  חודשי  שמונה  נגזרו  הקטין  על 
לפני  חודשים  שלושה  האישום,  כתב  לפי 
הפיגוע שוחחו הקטין והמחבל, והאחרון סיפר 
לו כי בכוונתו לבצע פיגוע ירי באזור התעשיה 
ברקן בו הוא עובד. המחבל התייעץ עם הקטין 
בירר  הקטין  אליו.  להצטרף  ממנו  ביקש  ואף 
סירב  אך  הנשק,  את  ישיג  מהיכן  המחבל  עם 

להצטרף לפיגוע.
חודשיים לאחר מכן, הציג המחבל בפני הקטין 
תמונת נשק מאולתר, והסביר לו כי רכש אותו 
לפתרון בעיות בעתיד. הקטין שאל אם הנשק 
שהמחבל  ולמרות  הפיגוע,  לטובת  ישמש 
השיב בשלילה הבין הקטין מדבריו כי הנשק 
נפגשו  שוב  הפיגוע  לפני  יום  לפיגוע.  מיועד 
צפויות  כי  לקטין  המחבל  אמר  אז  השניים, 
הקטין  של  אביו  וכי  משמחות,  בשורות 
ישוחרר מהכלא הישראלי. הקטין שאל כיצד, 
אך המחבל לא השיב תשובה ברורה ורק ביקש 
את  מילא  הקטין  בעבורו.  להתפלל  מהקטין 

בקשתו.
כוונת  על  לקטין  שנודע  לאחר  גם  כאמור, 
למניעת  פעל  לא  הפיגוע  את  לבצע  המחבל 
בניסיון  הקטין  הואשם  בנוסף,  המעשה. 
אבי  כלא.  בית  תוך  אל  אסור  חפץ  החדרת 
הישראלי  בכלא  מאסר  עונש  המרצה  קטין 
מסוים  ממקום  חפצים  להעביר  ממנו  ביקש 

לאמו. הקטין קיבל טלפונים סלולריים קטנים 
עטופים בסרט שחור דביק, ומסר אותם לאמו 
במטרה שיגיעו בסופו של דבר לאביו שבכלא. 
הקטין  על  גזר  שומרון  הצבאי  המשפט  בית 
העבירות  בגין  בפועל  מאסר  חודשי  שמונה 
ביקשה  הצבאית  הפרקליטות  אולם  הנ"ל, 
השבוע  כאמור,  העונש.  קולת  על  לערער 
של  הסופית  והחלטתו  הערעור,  דיון  התקיים 

בית המשפט לערעורים תפורסם בהמשך.
את  המייצג  חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
משפחות הנרצחים מסר "בית המשפט הצבאי 
רק  שגזר  בעת  חמורה  שגיאה  שגה  בשומרון 
שמונה חודשים לנאשם שלא מנע את הפיגוע 
וטרוריסטים  טרור  על  כשמדברים  הרצחני. 
למנוע  בכוחה  יש  ביותר  מחמירה  ענישה  רק 
על  ביקורת  מתח  בלייכר  הבא".  הפיגוע  את 
של  העניים  "עצימת  המשפט  בית  החלטת 
בית המשפט מהמצב במדינה וניסיון לשפיטה 
מדובר  כאילו  הטרוריסטים  של  רחמנית 
באירוע פלילי מינורי שנובע ממצוקה, יש בה 
וההרג  הטרור  מעשי  המשך  את  לשמר  כדי 

באזרחנו". 
בסוף דבריו ביקש עו"ד בלייכר מבית המשפט 
דורשים  "אנו  הנאשם  עם  להחמיר  לערעורים 
להחמיר  לערעורים  הצבאי  המשפט  מבית 
מקסימאלית.  לענישה  מידי  באופן  בעונש 
לראות  הצבאי  במשפט  מבית  דורשים  אנו 
לנגד עיניו את קרבנות הטרור הפוטנציאליים 

הבאים שעכשיו הוא חורץ את דינם".

אלי כהן

מגיעות  וסיוע  תמיכה  לקבלת  הבקשות 
למחלקת החסד ב'הידברות' כטופס מסודר עם 
פירוט מלא של המצב הכלכלי של המשפחה 
עובדת  לבדיקת  מועבר  הטופס  רב.  והמלצת 
מדויקים,  שהפרטים  המוודאת  סוציאלית 
הארגון  לרבני  עובדות  הרשימות  מכן  ולאחר 
משפחה.  לכל  התמיכה  גובה  על  המחליטים 
המערך  נכנס  הסופית  הרשימה  גיבוש  לאחר 
'הידברות'  פעילי  כאשר  לפעולה,  הלוגיסטי 
מסודרת  חלוקה  להבטיח  מאמץ  כל  עושים 
ותלושים  מזון  סלי  אלפי  של  ומכובדת 
לרכישת מוצרים חיוניים למשפחות הנזקקות, 
בהתאם לגובה התמיכה שאושרה על ידי רבני 

'הידברות'.  
רבני הידברות נרתמו לטובת המטרה הקדושה 
בעלי  משפחות  באלפי  ותמיכה  סיוע  של 
תשובה שאינם נכללים בשום 'חלוקה' אחרת 
לחגוג  בשביל  כלכלית  לעזרה  זקוקים  והם 
מצווה.  ובשמחה של  מלכים  כבני  הפסח  את 
בארות  שעזבו  יקרות  במשפחות  "מדובר 
בס"ד  וזכו  המים,  יכילו  לא  אשר  נשברים 
תורה  של  לאורה  מאפילה  פרטית  לגאולה 
כארגון  והזכות,  החובה  את  לנו  יש  ומצוות. 
הקירוב הגדול בעולם, לתמוך בהן ולחזק אותן 
לקראת חג הפסח. ובזכות מעשי החסד של עם 
ישראל נקרב את הגאולה הכללית, עליה אמרו 
להיגאל,  עתידין  ובניסן  נגאלו  בניסן  בחז"ל: 

אמן כן יהי רצון" מברכים רבני הידברות. 
נעשתה  עצמה  החלוקה  כי  מדגישים  בארגון 

בדרך כבוד ובלי לבייש חלילה את הנזקקים, 
של  תלושים  קיבלו  מהנזקקים  חלק  כאשר 
הארגון לרכישה עצמאית של המוצרים לחג, 
לעומת זאת קשישים ואנשים מוגבלים קיבלו 
ומלאה  גדושה  מזון  חבילת  לביתם  ישירות 
נרחב  הפצה  במבצע  החג,  לקראת  טוב  כל 

בפריסה ארצית.  
על  ההחלטה  כי  מציינים  הארגון  בהנהלת 
המשפחות שיזכו להיכלל ברשימת הנתמכים 
על  ראש  בכובד  מתקבלת  הידברות  ידי  על 
ידי רבני הארגון, מתוך אחריות ושיקול דעת, 
בהתאם לרמת הנחיצות והיקף הסיוע הנדרש 
לא  ולומר  לבוא  נקרע  "הלב  למשפחה.  לכל 
להם  שאין  ברור  כאשר  נזקקת,  למשפחה 
ולשמח  בכבוד  החג  את  להכניס  אפשרות 
את ילדיהם כראוי. עם זאת, אנו שליחים של 
את מה שהציבור  רק  לחלק  ויכולים  הציבור, 
הפעלנו  לכן  הנזקקים.  לטובת  אלינו  מעביר 
כאשר  נרחב,  התרמה  מערך  האחרון  בחודש 
ובזכותם  הלב  מכל  ונתנו  נתבעו  אלפים  ב"ה 
יקרות  משפחות  לאלפי  לסייע  בס"ד  הצלחנו 
להסב לשולחן הסדר כבני מלכים", מסכמים 

בסיפוק במחלקת החסד של 'הידברות'.  
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אנחנו אוהבים לבשר 
בשורות טובות!!!

גרעיני עפולה מגדל
החברה המובילה והוותיקה 

בתחום הפיצוחים
שמחה לבשר לציבור היקר על מכירת 

פיצוחים קלויים בהכשר הרב לנדא 
והרב שבח רוזנבלט שליט"א )רבני העיר ב"ב ת"ו(

בחנויות אשר ברחוב הרצוג 2, הרב שך 7, 
חזון איש 31, יהיה ניתן להשיג פיצוחים קלויים 

כשר לפסח, ללא חשש קטניות, 
פיצוחיים טבעיים ללא חשש קטניות

דבש טהור 100%, אבקת 
קקאו, מלח, תה, תבלינים

טלפון לבירורים והזמנות - 036182714

משגיח 
צמוד בחנות 

המפעל 
בהרצוג 2 פתוח

בחוה"מ
למעט סניף

הרצוג 2
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בסיום ימי ההסגר של המצורע מזה עליו הכהן לטהרו, 
כמו שנאמר: "והזה על הִמטהר". שואל ה"משך חכמה", 
בבניין  "הִמטהר",  בשם  למצורע  התורה  קוראת  מדוע 
בהזאתו  מטהר  הכהן  הרי  נפעל,  בבניין  "הִנטהר"  ולא  התפעל, 
את המצורע שהינו ה"טמא'', ובעקבות כך נטהר הטמא? ומשיב: 
לפי שהמצורע חייב לסייע לטהרתו שלו ולשאוף להיטהר מעצמו 
של  ומאמץ  רצון  בלי  לתשובה.  אותו  שתביא  התעוררות  ידי  על 
המצורע הטהרה אינה בשלמותה. לא מספיק שיהיה כאן רק חלק 
של הזאה על הטמא, אלא צריך גם פעולה רוחנית שלו, המבטאת 

את כוונתו לצאת מהשפל אליו הגיע ולרומם עצמו בשמירת פיו.
מספרים שהגאון רבי עקיבא איגר זי"ע ישב פעם עם בנו אחר 
חצות לילה, ועסק בתורה. לפתע נשמעו דפיקות בדלת, ושליחים 
הצורך  על  פוזנא,  העיר  של  כרבה  שכיהן  לרב  הודיעו  דחופים 
מתושבי  אחד  של  שבויים  פדיון  למצוות  גדול  כסף  סכום  לגייס 

העיר שהושלך לבית האסורים וסכנת מוות מרחפת על ראשו.
קם הגאון ולבש את מעילו, ואמר לבנו: "אנחנו הולכים למקום 
פלוני", כשהוא מסמן באצבעו את כיוון ההליכה. תוך שהוא מסביר 
יושבים  שבו  מקום  הוא  שהרי  ערים,  אנשים  יש  זו  בשעה  ששם 

מבלי עולם המשחקים בקלפים בשעות הקטנות של הלילה.
תוך זמן קצר הגיע ר' עקיבא איגר למקום ודפק על דלת הדירה 
האנשים  נאלמו  הדלת  משנפתחה  הקלפים.  משחקי  נמצאים  בה 
דום, ונבהלו מפניו. גם הם ידעו את רום ערכו של המרא דאתרא, 
זה  בלילה  דווקא  החליט  ולמה  מה  על  ידעו  ולא  מפניו,  וחששו 

לפקוד את מעונם.
הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל כבר המתין לשאלה זו... ואז פנה 
אליהם בלשון רכה, והסביר את גודל המצווה שהזדמנה זה עתה 
השבויים.  פדיון  מצוות  למען  לתרום  מהנאספים  וביקש  לידיו, 
למרות גודל שפלותם של אותם אנשים, החלה במקום התעוררות 
רבתי, ובתוך דקות ספורות נאסף סכום כסף עצום שהספיק לקיום 

המצווה.
רבי עקיבא איגר קיבל את הכסף לידיו, והודה לתורמים. אלא 
שעכשיו קרה משהו נורא! מראה פניו של הגאון האדיר השתנה 
הם  איך  בחדר,  שהיו  האנשים  על  לצעוק  החל  והוא  לחלוטין, 
מבזבזים את זמנם לריק? והוכיח אותם בשפה קשה על מעשיהם 

הנלוזים.
מר.  לי  "יסלח  הגאון:  את  ושאל  בעזות,  המשחקים  אחד  קם 
אבל ברצוני לשאול, מדוע הצעקות האלו יוצאות מפיו רק לאחר 
מיד  באזנינו  להשמיען  עליו  היה  הרי  בידיו,  נמצא  כבר  שהכסף 

כאשר נכנס לחדר?".
נדמה היה שהרב כמו המתין גם לשאלה זו, והשיב להם באהבה: 
"מצבכם הירוד ברוחניות הציק לי כבר תקופה ארוכה, וכרבה של 
ולא  בתשובה,  לחזור  שתזכו  עת  בכל  עליכם  מתפלל  אני  העיר 

נעניתי.
עצמית,  התעוררות  אצלכם  תחול  שבו  מתאים,  לרגע  המתנתי 
כדי שאוכל לבוא ולהוכיח אתכם ולהשפיע עליכם, וזה מה שקרה 
הלילה. כאן בחדר הזה שבו אתם יושבים ומשחקים, ביקשתי מכם 
לתרום למצווה הגדולה של פדיון שבויים, ואתם נעניתם לבקשתי. 
ההתעוררות  את  ומפעילה  בלבכם  המצווה  פועלת  רגע  באותו 
גוררת  התעוררות  מצוה,  גוררת  מצוה  בבחינת:  המבוקשת, 
התעוררות וקדושה גוררת קדושה. וזה היה בדיוק הרגע המתאים 
להוכיח אתכם כדי שהחיזוק שחל בקרבכם זה עתה, אכן יעשה את 

הרושם הרצוי, ותחזרו בתשובה שלמה".
בעת השלמת ימי ההסגר, הקרבת הקרבנות ותהליך הטהרה יש 
למצורע שחטא בלשון הרע רגעי חיזוק, ועליו לנצל אותם לחזור 
אין  ִמטהר.  להיות  עליו  ולכן  שלימה  בטהרה  ולהטהר  בתשובה 
לו להסתפק בזה שהוא "נטהר", אלא לנצל את הרגע הזה ולטהר 

עצמו מכל חטא ועוון.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

להתייחס לאותות 
הנשלחים מלמעלה

והזה על 
המטהר

זֹאת ִּתְהֶיה ּתוַֹרת ַהְּמצָֹרע ְּביוֹם ָטֳהָרתוֹ ְוהּוָבא 
התורה  מתארת  בפרשתנו  ב(  )יד,  ַהּכֵֹהן  ֶאל 
בצבע  האדם,  בעור  וסימנים  צרעת  נגע  מיני 
צהוב, לבן, ירוק ואדום, על פיהם מחליט הכהן להסגיר 
לבאר,  יש  רמז  ובדרך  לטמאו.  או  ולטהרו  המצורע  את 
שסימנים אלו הנם כתמרור אזהרה לאדם, שיעצור ויעשה 
חשבון נפש על מעשיו, והדברים יובנו יותר בהקדם משל 

נפלא:
מעשה בבן עיר שהיה רגיל לסחור עם בן כפר, העובד 
רק בשדות ופרדסים ולא הכיר מעולם את העיר הגדולה 
ואת התפתחות הטכנולוגיה. יום אחד החליט הסוחר בן 
בפניו  ולהציג  במכוניתו  הכפרי  רעהו  את  לקחת  העיר 
הגיעו  הנסיעה  במהלך  הטכנולוגיים.  החידושים  את 
כיוונים.  לארבעה  המתפצלת  דרכים  לצומת  השניים 
לפתע נעצרה המכונית והתפלא בן הכפר לראות מכוניות 
שהמכוניות  בעוד  מופתי,  באופן  השני  מהצד  עוברות 
שהמכוניות  הבחין  מכן  לאחר  זזות.  אינן  האחר  בצד 
שנעצרו בתחילה מתחילות לנסוע בסדר מופתי, בו בזמן 

שהמכוניות שבצד השני נעצרות. 
הם  "כיצד  חברו:  את  ושאל  מהסדר  הכפר  בן  נדהם 

מצליחים לשמור על סדר כל כך מופתי?"
"שוטה שבעולם", ענה לו חברו, "מדוע מביט אתה על 
המכוניות אשר בכביש? הבט למעלה מהן! שם, למעלה, 
ולפיו  ירוק,  או  צהוב  אדום,  באור  רמזור, המאיר  מוצב 
היתה  הרמזורים,  אילולי  עוצרות.  או  המכוניות  נוסעות 
מחויבים  אימתי  המורים  הם  גדולה.  ערבוביה  שוררת 

לעצור ואימתי יכולים להמשיך לנסוע". 
זה המשל, והנמשל: בנגעי הגוף ישנם צבעים שונים - 
צהוב, לבן ירוק ואדום, והצבעים הללו מהווים כרמזורים 
אשר  והמעשה  בה  ילך  אשר  הדרך  את  לאדם  שמורים 

יעשה )שמות יח, כ(. 

החלב שגלש - תמרור אזהרה

בדבר  להיות  צריכה  האדם  וכוונת  הלב  שימת  עיקר 
אחד: לדעת ולהבין שאין דבר שבא משמים בלא סיבה, 
האדם  את  לעורר  מטרתו  משמים  שמגיע  מאורע  כל 
עליו  דברים  אלו  נפשו  בנבכי  ויחקור  שיתבונן במעשיו 

לתקן, שבגללם בא עליו היזק זה או אחר. 
ישיבת "עץ  זצ"ל, ראש  זלמן מלצר  רבי איסר  הגאון 
חיים" בירושלים ומחבר ספרי "אבן האזל" על הרמב"ם, 
אחד  ולילה.  יומם  בתורה  ודבוק  גדול,  גאון  היה 
מתלמידיו הצעירים, רבי דוד אויערבך ]אחיו של הגאון 
רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל[ נטל על עצמו את הזכות 
לשרת את רבו, ללוותו ולהיות לו לעזר וסעד בכל צרכי 

וענייני הבית והישיבה.
יום אחד, לאחר שסיים הרב את תפילת שחרית נכנס 
ארוחת  לאכול  לביתו  הלך  דוד  רבי  גם  ובינתיים  לביתו 
בוקר.  הרבנית, כהרגלה בכל יום, הכינה לרב דייסת חלב 
ללימוד  ועוצמה  כח  לו  וליתן  לבו  את  לחזק  כדי  עזים 
התורה והרבצתה לתלמידים. באותו יום מיהרה הרבנית 
הפתיליה  על  הדייסה  סיר  את  הניחה  לקניות.  לצאת 
הדולקת וביקשה מהרב שישגיח על החלב שלא יגלוש, 
ויכבה את הפתיליה עוד כמה דקות. הרב שקע בינתיים 
בסוגיה סבוכה ונשכח ממנו לגמרי החלב, שרתח וגלש 

על הפתיליה. 
אויערבך,  דוד  רבי  תלמידו,  נכנס  זמן  באותו  בדיוק 
את  לכבות  ומיהר  בחלב  נזכר  מלימודו,  התעורר  והרב 
כבר  מהחלב  שחצי  לראות  נוכח  לצערו  אך  הפתיליה, 
גלש ונשפך על הפתיליה. הרב היה בצער גדול ]בזמנם, 

וכמות  רב,  בצמצום  היה  האוכל  שנה  כשמונים  לפני 
מדוע  בלבו  וחשב  ומדוקדקת[,  מדויקת  היתה  האוכל 
הקב"ה עשה לו דבר זה, איזו עבירה עבר ועליו לתקנה, 
וכך ישב הרב מספר דקות והתאמץ לחשוב ולזכור איזה 

דבר עשה שלא כהוגן במהלך היום.
לתלמידו:  ואמר  בשמחה  הרב  קם  דקות  כמה  לאחר 
"כעת הבנתי מדוע נשפך החלב בשווי פרוטה. בכל יום 
יושב עני מסכן בשער ומחכה שאתן לו פרוטה לצדקה 
ומשתדל אני לתת לו, אך היום הייתי טרוד ולא שמתי לב 
אליו ולכן לא נתתי לו את הפרוטה, ומשמים השיבו לי 

כנגד בגלישת החלב!" 
את  לו  ויתן  העני  את  שיחפש  מתלמידו  הרב  ביקש 
הפרוטה, ולאחר שביצע התלמיד את המשימה נרגע הרב 
לו  ששלחו  המסר  את  שהבין  על  גדולה  שמחה  ושמח 
לו  יארע  לא  ואילך  ובטוח שמכאן  סמוך  והיה  משמים, 
עמוד  ח"א,  ויגדך'  אביך  )'שאל  יום  באותו  הפסד  דבר 

נ"ד. וראה בויקרא רבה לד, יב(. 

בואו ונחשב חשבונו של עולם

ֵּכן  "ַעל  כז(,  כא,  )במדבר  חוקת  בפרשת  הפסוק  על 
בתרא  )בבא  חז"ל  דרשו  ֶחְׁשּבוֹן"  ּבֹאּו  ַהּמְֹׁשִלים  יֹאְמרּו 
'בואו  ביצרם;  המושלים  אלו   - "'המושלים'  ע"ב(:  עח 
מצוה  עולם, הפסד  ונחשב חשבונו של  בואו   - חשבון' 

כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה". 
כך היו הצדיקים במשך כל הדורות, שמים לב ובודקים 
אדם  אך  עליהם,  העוברים  מהמאורעות  ופרט  פרט  כל 
שאינו מתבונן מה נעשה עמו, באות עליו כל מיני צרות, 
ה' ירחם.  כל אדם צריך לערוך חשבון נפש על הדברים 
אוטובוס  על  לעלות  צריך  היה  למשל,  אם,  לו.  הקורים 
בשעה פלונית ולפתע הקדים האוטובוס והוצרך לחכות 
לאוטובוס הבא - זהו סימן שה' יתברך מורה ומאותת לו 
שעליו לשים לב על מעשיו. וכן אם קרה, חלילה, לאדם 
היזק או הפסד, עליו להתבונן מדוע אירע דבר זה, שהרי 
ללא צל של ספק הקב"ה לא עביד דינא בלא דינא )ברכות 
ה ע"ב(, "ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא" )דברים 
לב, ד(, הקב"ה שופט בצדק וכל מעשיו מדוקדקים, ולכן 
ובמאורעות  ולהתבונן במעשיו  צריך כל אדם לשים לב 

חייו.

המכ"ם הרוחני

מי  כולנו.  אצל  קיימת  ולהבין  לחוש  הזו  האפשרות 
שמשכיל לשמר את הרגישות הזו, מובל על ידי  נשמתו 

ומסוגל להרגיש את הצורך העמוק והאמיתי של הזולת.
משל למה הדבר דומה, למכ"ם משוכלל המשמש את 
הצבא לזיהוי מטוסי אויב. החיישנים שבו רגישים לכל 
תנועה, אפילו רחוקה מאד, ומיד הוא מעבד את הנתונים 
ומעביר מידע מדויק על מה שגילה. לעומת זאת, ישנם 
מכ"מים פשוטים בהרבה, שיכולת הקליטה שלהם קצרה 

ומוגבלת, והם מבחינים רק בעצמים קרובים.
כך גם בין אדם לאדם ישנו הבדל ברגישות שבה קולט 
שלנו  בהתבוננות  תלוי  והדבר  השני,  מצוקת  את  הוא 

ובאכפתיות שלנו מהזולת.
 - ולבנו  להתבונן,   - עינינו  לתת  רבנו  ממשה  נלמד 
לומר 'זה קשור אלי, יש לי כאן מסר משמים' ונשמור על 
המושלים  מאלו  שנהיה  ידי  על  שלנו  החשוב  ה'חיישן' 
“משכני  עולם. )מתוך  של  חשבונו  ומחשבים  ביצרם 

אחריך" ויקרא ח"א עמוד רפ”ב ואילך(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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רבות  מצוות  ועמו  כאן  כבר  ניסן  חודש 
שאינן נהוגות במשך השנה כולה, נקיונות 
שהוא,  כל  חמץ  יימצא  שלא  לפסח 
הבישולים לחג ולחול המועד, ענין המצות 
ושאר עניני ליל הסדר גורמים במרבית בתי 
ישראל ליציאה מאיזון בתפקוד היום יומי, 
גופניים  מאמצים  שינה,  בשעות  מחסור 
לליל  להגיע  הנכון  המתכון  אינם  ולחץ 
בכפיה  עבדים  אם  כי  חורין,  בני  הסדר 
למערכות הגופניות שלנו הן העצביות והן 
בשעת  לגמרי  שמשתבשות  ההורמונליות 

עודף לחץ.
אנושית  תקופה  באיזו  שנבין  בכדי  רק 
במשפחה  ונתבונן  עינינו  נפקח  חיים,  אנו 
החיים  פסח,  ערב  מאוזנת  לא  ממוצעת 
שעות  שלהם,  את  תובעים  המודרניים 
אף  ואולי  יורדות  אינן  לפרנסה  העבודה 
עולות בכמה תחומים כגון מכירות וכדומה, 
הילדים בבית מחפשים מה לעשות, ההכנות 
לקראת בדיקת חמץ תובעות את שעותיהן, 
מכניסות  הרבות  הקניות  מכל,  והחשוב 
כי  אדיר  כלכלי  ללחץ  ממוצעת  משפחה 

חייבים לעשות מה שכולם עושים.
חוק ההדר פועל בשיא עוצמתו והתוצאה 

מכל המחויבויות הללו הינה אחת לחץ.
יתכן  הינה האם  ביותר  הגדולה  השאלה 
אותנו  שמצוה  הקדושה  שתורתנו  לומר 
לקיים פסח כשר ושמח ואף מחייבת אותנו 
בנשימה  יכולה  מאוד,  לנפשנו  להישמר 
אחת אף להכניס אותנו ללחץ נוראי שתובע 
את קורבנותיו, הן הגופניים והן החברתיים 

כלכליים.
לא  שזה  היא  משמעית  החד  התשובה 
דרישות  את  היטב  ללמוד  זוכים  אם  יתכן, 
למלכודת  נופל  שהאדם  מגלים  ההלכה 
ביותר  היעילות  עצותיו  בזכות  רק  הלחץ 
של היצר הרע השואף כמובן לקיים מצוות 
“בהידור רב” ולהביא שנה אחר שנה לליל 
עייפות  בלחץ,  שלמות  משפחות  הסדר 
וגופנית,  נפשית  תשישות  אף  ולעיתים 
שמוציא  מה  בחג.  עונג  אין  מכל  והגרוע 
את תחושת השמחה שהיא  האנשים  מרוב 
בחגיך  ושמחת  ככתוב  מהתורה  מצוה 
והייתה אך שמח. השמחה הינה הצד השני 

של מושג הלחץ על כל המשתמע ממנו.
שמתלוות  ביותר  הקשות  הבעיות  אחת 
רבים  מחקרים  משקל,  עודף  הינה  ללחץ 
מצבי  בין  ישיר  קשר  שיש  מצאו  בעולם 
במשקל,  עליה  לבין  וגופני  נפשי  לחץ 
הורמון הלחץ נקרא קורטיזול והוא אחראי 
מהם  שאחד  בגופנו  רבים  תהליכים  על 
את  מעלה  הלחץ  לאכילה.  הצורך  הינו 
את  שמוריד  מה  בדם,  הקורטיזול  רמת 
רמת הורמון השובע לפטין, כאשר אין אנו 
שבעים אנו רעבים וככל שאנו רעבים יותר 
יותר  אוכלים  אנו  לחץ  תחת  שגוי  באופן 

וכתוצאה מכך אנו עולים במשקל.

שהינו  במחלות  שחלו  רבים  אנשים 
סכרת  כגון  מדי  לחוצים  חיים  של  תוצאה 
מחלות לב שבץ מוחי יתר לחץ דם השמנת 
מיוחדים  במרכזים  לומדים  ועוד,  יתר 
אכילת  ידי  על  נפתר  אינו  שרעב  לשיקום 
על  כי אם  הלילה המאוחרות,  יתר בשעות 
ידי כניסה לרוגע ושקט אשר מפחיתים את 
רמת הקורטיזול בדם מה שמעלה את רמת 

הלפטין ומודיע למוח שלנו שאנו שבעים.
אחד התסכולים של העולם המערבי הינו 
שקורה  ומה  משקל  מעודף  הרזיה  נסיון 
בפועל זה שרוב האנשים שרק מנסים לרזות 
מבלי לשנות את אורח החיים שלהם, עולים 
בחייהם  פעמים  עשרות  במשקל  ויורדים 
עודף  לבעיית  אמיתי  פתרון  שמצאו  מבלי 
של  ישירה  תוצאה  כאמור  שהינה  המשקל 

עודף לחץ.
למצבי  הקשורים  ההורמונים  אחד 
המפורסם  האדרנלין  הינו  והישרדות  לחץ 
הממוקמת  אינדוקרינית  מבלוטה  המופרש 
חריג  באופן  מופרש  אשר  הכליות,  מעל 
יודע הוא  אינו  במצבים אלו מה שהציבור 
לעליה  הגורמים  אחד  אינו  זה  שהורמון 
זהו  לחץ,  בשעת  בדם  הסוכר  ברמת  חדה 
השרירים  לרקמות  שעובר  הסמוי  הסוכר 
לתאי  הופך  הוא  בו  משתמשים  לא  ואם 
 2 סוג  מסכרת  מהסובלים  רבים  שומן, 
לאחר  בגופם  התפרצה  שהמחלה  מציינים 
בשילוב  נפשי  לחץ  של  ממושכת  תקופה 
יזמתי  של חוסר שינה. לפני כעשרים שנה 
סכרת  להופעת  הגורמים  את  שבדק  מחקר 
של  המכריע  שרובם  היו  והתוצאות   2 סוג 
נפשי  לחץ  של  זהה  חוויה  חוו  הנשאלים 
שינה,  בשעות  מחסור  בשילוב  כלכלי  או 
החיים  אורח  עקב  בישראל  כיום  הציבור 
מאי  יותר  חולה  שלנו  ההישגי  השגוי 
כתוצאה  זאת  וכל  אלו  כגון  במחלות  פעם 

מלחצים נוראים שמופעלים עלינו.
בלילה  חמץ  בדיקת  אחרי  לידיעתכם 
ואחרי ביעור חמץ בבוקר אנו מבטלים את 
וכו’  חמירא  כל  אמירת  ידי  על  החמץ  כל 
צריך  נמצא חמץ בפסח פשוט  כן אם  כמו 
מכניסות  המצוות  לא  ולכן  אותו  לשרוף 
ההישגי  החיים  אורח  אם  כי  ללחץ  אותנו 
הינה  לכך  הרפואה  ולכן  המישורים  בכל 

מרגוע.
בביתי אני נוהג מזה שנים לצאת לחופש 
דוקא כמה ימים לפני ליל הסדר בכדי שבני 
עבדים  ולא  חורין  בני  בבחינת  יהיו  הבית 
אחר  שנה  ושוב  שוב  ויצפו  יהנו  ושכולם 
צדק  גואל  בוא  עד  הבא  הסדר  ליל  שנה 

במהרה בימנו אמן.
חג כשר ושמח

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

למעוניינים בסדנאות או הדרכה להפגת 
מתחים והשגת שלוה ורוגע.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

לחץ נפשי

 רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2,040 מ'(
וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה והרי לבנון.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה בשליטת הגולש
בין נופי החרמון הפראיים.

 מזחלות שלג לילדים - הזדמנות אחרונה
ליהנות משלג באביב.

 Sky Rider - אטרקציית ריחוף ההרים הראשונה
והגבוהה בישראל!

באתר החרמון

חג אחד, מלא חוויות!
חוגגים את האביב

משחק "חפשו את האפיקומן" בשלג
פעילות נושאת פרסים

*זמן נסיעה ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | הכניסה לאתר חופשית, השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות 
יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | פעילויות החג - מזחלות השלג ומשחק "אפיקומן בשלג" ממוקמות במפלס העליון, נדרשת עלייה ברכבל | 
פעילות "אפיקומן בשלג" תתקיים בין התאריכים 21-25/4 ובהתאם לכמות השלג | המשחק ומימוש הפרס יתקיימו בהתאם לתקנון | ט.ל.ח.

הכניסה חופשית



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
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לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מומחי נירלט  מנדבים טיפים לצביעה נכונה 
לטובת מי שבוחר לצבוע את הבית בעצמו:

הצבע  גוון  את  לבחור  כדי   - הגוון  בחירת 
המתאים לבית יש לקחת בחשבון את גודלו 
של החדר, האם החדר הוא צפוני או דרומי 
טבעית  יום  בתאורת  הגוון  מתקבל  כיצד   ,
הגוונים  כל  ואת  חשמלית  תאורה  לעומת 
לדוגמא,  בבית.  העיצוביים  אלמנטים  של 
אם הגוון של הריצוף הוא אפור, הפרופילים 
תכלכלים והספה בסגול מעושן נוכל למצוא 

גוון כללי שיתאים לאלו כמו אפור בהיר. 

שלצבע  לוודא  חשוב   - החומר  בחירת 
והסתרה  כיסוי  כושר  יש  בוחרים  שאתם 
– ככל  גבוהים. כך גם לגבי כושר ההסתרה 
שכושר ההסתרה גבוה יותר, נדרשות פחות 
ועלויות  מושלמת  תוצאה  לקבלת  שכבות 
רמות  למצוא  ניתן  כן  כמו  יפחתו.  החומר 
של  הברק  שרמת  ככל  שונות.  צבע  גימור 
את  יותר  רואים  כך  יותר,  גבוהה  הצבע 
הפגמים בקירות. מומלץ לרכוש צבע רחיץ 
מבלי  בקלות,  לכלוכים  ממנו  להסיר  שניתן 
לפגום בצבע שעל הקיר. לא לשכוח לחפש 
תווי תקן שמוענקים למוצרים על-ידי מכון 

התקנים הישראלי. 

חישוב כמויות הצבע - על מנת לחשב את 
סך  את  כל  קודם  לחשב  יש  הצבע  כמות 
שטח קירות המיועדים לצביעה ללא שטח 
מכן  לאחר  והדלתות.  החלונות  המפתחים, 
הצבע,  אריזת  על  המידע  את  לקרוא  יש 

צבע.  של  ליטר  מכסה  מ"ר  כמה  להבין  כדי 
בכמות  לצביעה  החלל  שטח  את  לחלק  יש 
האריזה  גודל  את  ולקבל  לליטר  הכיסוי 

הנדרשת לצביעת החלל. 

מלאכת   - הצביעה  לקראת  השטח  הכנת 
הצביעה צריכה להיות על גבי קיר חלק ונקי 
את  לתקן  יש   כך  לצורך  וחורים.  מסדקים 
ולסתום  מדפים  ולהסיר  והסדקים  הפגמים 
וקישוט  חפץ  וכל  תמונות  החורים,  את 
והשקעים  המפסקים  את  להפריע.  שעשוי 
הפנלים  קו  את  מברג.  בעזרת  להסיר  רצוי 
וקווי החיבור בין הקירות והתקרה, דואגים 
זליגת  למנוע  מנת  על  במסקנטייפ  לכסות 
כיסוי  באמצעות  נגן  הרהיטים  על  צבע. 
ניילון והזזתם למרכז החדר. מומלץ לכסות 
את הרצפה בניילון או בקרטון גלי, זה יחסוך 

לכם הרבה זמן ניקיון לאחר הצביעה.

את  היטב  לקרוא  יש   - הצביעה  שלב 
כל  את  ולבצע  הצבע  מכלי  על  ההוראות 
את  לצבוע  יש  ראשית  הנדרשות.  ההכנות 
צרה- במברשת  להשתמש  יש  הפינות. 

לצבוע  להתחיל  חשוב  ס"מ.   5-7 בינונית, 
15 ס"מ מכל צד, פנימה לכיוון  ממרחק של 
הפינה. אם אתם צובעים את התקרה התחילו 
בצביעת התקרה. יש להקפיד ולבחוש היטב 
את הצבע שבמכל, בתחילת העבודה ובזמן 
חדשה  מברשת  שטובלים  לפני  העבודה. 
דרך  האצבעות  את  להעביר  חשוב  בצבע, 
בכדי להסיר ממנה את השערות  המברשת 
בעת  הקיר  על  להישאר  הנוטות  הרופפות, 

המברשת  קצה  את  לטבול  ויש  הצביעה 
כדי להימנע מבזבוז צבע  כולה  במקום את 
מיותר. את המברשת אוחזים כמו שאוחזים 
על  צבע  להעמיס  מומלץ  לא  כן,  כמו  עט. 
המברשת. חשוב לזכור כשלוקחים הפסקה 
מים  בסיס  על  צבע  עם  מצביעה  קצרה 
עם  במכיל  המברשת/רולר  את  משאירים 
מים או בשקית ניילון סגורה. כשמשתמשים 
ברולר, יש למשוך את הצבע בתנועות זיגזג 
לקבלת כיסוי אחיד. כדי לדייק בצביעה ניתן 
לצורך  אוזניים  לניקוי  במקלון  להשתמש 
להחזיק  תשכחו  אל  זעירים.  צבע  תיקוני 
על  צבע  טפטופי  לניגוב  יד  בהישג  מטלית 
של  חוזר  בשימוש  שמעוניין  ומי  הרצפה 
בשכבה  אותו  לעטוף  מומלץ  הצבע  מגש 

כפולה של נייר כסף

המסקינטייפ  את  הסירו   - הצביעה  לאחר 
מקילופי  תמנעו  ובכך  חדה  בזווית  מהקיר 
שהדבקתם  הדבק  נייר  את  מיותרים.  צבע 
כי  הצביעה  סיום  עם  מיד  להסיר  עדיף 
הצבע הטרי עלול להתייבש על המסקנטייפ 
ולקלף צבע בזמן שנחליט להסירו. לפעולה 
חלקה ומדויקת אף יותר, העבירו סכין יפני 
מאחורי נייר הדבק תוך כדי משיכה. לסיום, 

לאחר  צבע  מברשת  לניקיון  טיפ  הנה 
צביעה בצבע על בסיס מים-מלאו בקערה 
והשרו  וחצי חומץ  קטנה חצי מים חמים 
אותה למשך חצי שעה, לאחר מכן שטפו 

במים קרים והמברשת תצא כמו חדשה.

אופן ההכנה:
• לטגן את הבצלים בשמן אגוזי מלך מזוכך עד 
לשקיפות. להוציא לצלחת ולצנן. להשאיר את 

השמן במחבת.
• להרטיב היטב את המצות במי ברז ולפורר 
בקערה. להוסיף את שאר החומרים - כולל 

הבצלים - ולערבב היטב.
• לחמם את השמן בו טוגנו הבצלים. לצקת תלולית 

מעיסת המצה במחבת ולשטח אותה מעט. לצקת 
תלולית נוספת לידה, וכך, עד שהמחבת מתמלאת. 

כעבור 2 – 3 דקות, כשצד אחד של המצה בריי 
זהוב-שחום – להפוך לצד השני.  

• להוציא ולהניח בצלחת מרופדת בנייר סופג. 
להגיש מייד )אם נשאר - אפשר לשמור במקרר 

ולחמם שוב בתנור או בטוסטר אובן חם(.

לב  ושימו  במוצר  השימוש  הוראות  את  לקרוא  הקפידו   •
יש לפעול  בטיחות.  ואזהרות  סיכונים  לסימונים הכוללים 

בהתאם להוראות הספציפיות לכל מוצר. 
עלולה  מהמקרים  בחלק  ניקוי!  חומרי  לערבב  אין   •
להיווצרות  לגרום  יכולה   אשר   כימית  תגובה  להתרחש 

חומר חדש רעיל ומסוכן מאוד. 
בקרבתם,  או  ניקוי  בחומרי  השימוש  בזמן  לעשן  אסור   •
ובחומרים  דליקים  בחומרים  משתמשים  כאשר  בעיקר 
סודיום  קאוסטית-  סודה  שמכילים  סתימות  לפתיחת 

הידרוקסיד.
נגיש  שאינו  במקום  הניקוי  חומרי  את  לאחסן  חובה   •

לילדים. 
• אין לאחסן חומרי ניקוי בסמוך למוצרי מזון.

פותחי  שומנים,  מסירי  ניקוי,  חומרי  לאחסן  מומלץ   •
סתימות )על בסיס סודיום הידרוקסיד( ואקונומיקה בנפרד 

מחומרי ניקוי למנקי אסלות ומסירי אבנית.
כדי  המקורית  באריזתם  הניקוי  חומרי  על  לשמור  יש   •
למנוע תאונות כתוצאה מאי ידיעה לגבי מה נמצא בתכולת 

האריזה. 
בחומר  השימוש  לאחר  הפקק  סגירת  על  להקפיד  יש   •
קשה  פקק  עם  באריזות  במיוחד  להקפיד  יש  הניקוי. 
לפתיחה, אריזות אלו בדרך כלל מכילות חומר מסוכן מאוד. 
ציוד  דורש  הניקוי  בחומר  השימוש  אם  לב  לשים  יש   •
מגן כגון: כפפות, משקפי מגן או הגבלת מרחק של התזת 

החומר –הסימון מופיע על גבי האריזה.
לעיתים  מובלט.  משולש  סמל  מופיע  רבים  במוצרים   •
נועדה לאוכלוסיית  זו  "לא למאכל" הבלטה  מופיע המלל 

העיוורים. 
• לפני השימוש באקונומיקה מומלץ להסתכל על תאריך 
עם  מתנדף  הפעיל  והחומר  מאחר  המוצר  של  התפוגה 

הזמן.  תאריך פג תוקף הוא בדרך כלל שנה מיום הייצור. 
הפעיל  החומר  לריכוז  לב  לשים  יש  כלים  נוזל  בקניית   •
המוצהר על גבי האריזה. הריכוז יכול לנוע בין 12% חומר 
פעיל ל 36%. ככל שהריכוז גבוה יותר יעילותו גבוהה יותר 

וניתן לדללו עם יותר מים.
• במקרה של פגיעה מחומר ניקוי יש לפעול כפי שמופיע 
בהוראות היצרן. במידת הצורך יש לפנות מיידית לטיפול 

רפואי. יש להצטייד באריזת החומר הפוגע.

מצרכים:

2 מצות
3 כפות חלב )או מים, לגירסת פרווה(

2 ביצים
1/2 כפית שום גבישי

מלח ופלפל )לבן או שחור(
1 בצל )בינוני( לבן – חתוך לפרוסות דקות
1 בצל סגול )קטן( – חתוך לפרוסות דקות

שמן אגוזי מלך מזוכך לטיגון

מדריך לצביעת הבית

מצה בריי פיקנטי

מדוע עדיף לצבוע את הבית בשעות הבוקר ולא בשעות הערב?  כיצד לבחור את הגוון והחומר 
הנכון? כיצד לחשב את כמות הצבע הנדרש? וכיצד מנקים את מברשת הצבע לאחר הצביעה? 

לקראת פסח מומחי מכון התקנים 
הישראלי קיבצו מספר טיפים שיוכלו 
לסייע בניקיונות הבית לחג, בזהירות 

הנדרשת וביעילות המרבית:

"

"

לכבוד פסח, מותג מזון הבריאות GREENY  מציע שמן אגוזי מלך כשר לפסח, מזוכך ובעל ניחוח אגוזי עשיר, המתאים להכנה של  מגוון 
מתכונים מלוחים ומתוקים של מצה-בריי, ועוד מאכלים רבים וטעימים אחרים.

כיצד להישמר 
מפגיעת חומרי 
ניקוי מסוכנים?
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 מתכונים לחג | כשר לפסח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח

פריטטת אביב
לקראת חג הפסח סולתם מגישה לכם מתכון מיוחד של השפית רינת צדוק 

שיעשה לכם חג שמח וגם טעים
המלצת השף: להשתמש בסדרת פוטרי סוטאז

חומרים:
2 כפות שמן זית

5  ביצים
4 מצות

חצי כוס מים
חצי צרור אספרגוס

1 זוקיני
כוס תרד

פלפל צ'ילי
3 גבעולי בצל ירוק

2 גבעולי זעתר
2 כפות שומשום

½ כפית מלח
1/4 כפית פלפל שחור גרוס

אופן ההכנה:
מחממים תנור ל-180 מעלות

חותכים את האספרגוס לשניים, קוצצים את הירוקים
קולפים פרוסות דקות של זוקיני בעזרת קולפן

מרסקים את המצות לחתיכות גסות
טורפים את הביצים, מוסיפים חצי כוס מים, ירקות ירוקים, אספרגוס, מצות 

ומערבבים
מתבלים במלח, פלפל ומעט צ‹ילי

מחממים שמן זית בסיר, יוצקים את התערובת, מסדרים את רצועות הזוקיני.
מפזרים מעט שומשום וזעתר לקישוט
מכסים את הסיר ומבשלים כ-3 דקות

מכניסים לתנור לעוד 3-4 דקות לקבלת גוון זהוב.

סלט טונה וחצילים לצד פנקייק מצה
 חומרים:

 2 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה )מסוננות, לשמור את שמן הזית בצד(
 3 חצילים

 מלח
 1 צרור פטרוזיליה, קצוץ

מיץ מ-1/2 לימון
 לפנקייק:

 3 ביצים
 מלח ופלפל

 1/4 כפית פפריקה מתוקה
2 מצות שבורות לחתיכות קטנות

אופן ההכנה:
1. מחממים את התנור לחום גבוה )190 מעלות( ומרפדים תבנית תנור בנייר 

 אפייה.

2. הסלט: חותכים את החצילים לקוביות בגודל 1 ס"מ. מפזרים עליהן כפית 
מלח ומשרים 5 דקות. 

3. מעבירים לתבנית תנור ומברישים בשמן זית מהטונה המסוננת. אופים כ-15 
 דקות, עד שהחצילים מזהיבים. מוציאים מהתנור ומצננים מעט.

4. מעבירים את קוביות החצילים והטונה לקערה, מוסיפים את כל שאר מרכיבי 
 הסלט ומערבבים. טועמים ומתקנים את התיבול.

5.  הפנקייק: טורפים את הביצים היטב ומתבלים במלח, פלפל ופפריקה. 
 מוסיפים את שברי המצה ומערבבים. משהים לכ-10 דקות. 

6. במחבת גדולה מחממים את שמן הזית מהטונה. יוצקים מעט מבלילת 
הפנקייק )בכף או במצקת( למחבת ומטגנים 3-2 דקות מכל צד, עד הזהבה. 

 חוזרים על הפעולות עד שהבלילה נגמרת.
7. מגישים את הפנקייק החמימים יחד עם הסלט.

 • את הסלט אפשר לשמור כיומיים במקרר. 
• אוהבי הכוסברה יכולים להחליף את הפטרוזיליה בכוסברה.

באדיבות: טונה סטארקיסט

קינוח "נמסיס" שוקולד
השף של מתחם האירועים "תרין", אמיר דן, גילה לנו את המתכון לקינוח 

השוקולדי שכל האורחים מתמוגגים עליו, תיהנו... 

רכיבים )ל-22 מנות(:
130 גרם סוכר
 130 מ"ל מים 

שוקולד איכותי 600 גרם
חמאה/ מחמאה  410 גרם

8 ביצים )500 גרם(
50 גרם סוכר לביצים

מי סוכר )130 גרם סוכר ו130 מ"ל מים(

אופן הכנה:
מכינים מי סוכר - מכניסים לסיר כמות שווה של סוכר ומים 130 ו-130, ומבשלים 

על אש בינונית, עד שמתקבל סירופ אחיד. מחכים שיצטנן. 
מקציפים את הביצים עם 50 גרם סוכר. 

מרתיחים חמאה/ מחמאה על האש, שופכים אותה על השוקולד ומוסיפים את 
מי הסוכר. 

מערבבים לבלילה אחידה ושופכים הכל על הביצים המוקצפים. מערבבים שוב 
לבלילה אחידה ולמזוג לתבניות עגולות קטנות.

את התבניות העגולות מניחים לפני הכניסה לתנור על מגש גבוה שיוכל להכיל 
מים – מוזגים אליו מים כך שיגיעו קצת יותר מחצי גובה של התבניות הקטנות 

העגולות במטרה לייצר אחידות בחימום.
מכניסים לתנור שחומם מראש על 155 מעלות ל20-25 דקות. לאחר צינון, 

מכניסים להקפאה.
מומלץ להכין יום לפני הגשה. ובכדי לשדרג, רגע לפני ההגשה למזוג על העוגות 

קרם שוקולד – מחממים מיכל שמנת וחבילת שוקולד ויוצקים מעל )עדיף לא 
כשזה חם(.

קינוח מוס שוקולד ומרנג בכוסות 
אם אתם מחפשים קינוח מרשים לליל הסדר – מצאתם! קינוח מוס שוקולד 

ומרנג בכוסות אישיות שאפשר להכין בקלות גם בגרסה פרווה. שילוב מהמם 
של טעמים ומרקמים. 

כמות: 6 כוסות בנפח 150 מ"ל | רמת קושי: בינוני | זמן הכנה כולל: 3 שעות

 למוס שוקולד:
 100 גרם שוקולד מריר

250 מ"ל )1 כוס( שמנת להקצפה או קרם קוקוס )חלק שומני בלבד( או שמנת 
צמחית, קרה מאוד
 לקרם שוקולד:

 100 גרם שוקולד מריר
רבע כוס שמנת להקצפה או קרם קוקוס או שמנת צמחית

 למרנג:
 2 חלבונים

 ¾ כוס סוכר
כפית תמצית וניל

אופן הכנה:
מוס שוקולד:

קוצצים את השוקולד ושמים בקערה.
ממסים במיקרוגל בפולסים או על בן מארי עד שהכל נמס ומבריק ואין גושי 

שוקולד שלא נמסו.
בקערת מיקסר מקציפים את השמנת לקצפת יציבה מאוד.

מוסיפים 2-3 כפות מהקצפת לתוך השוקולד המומס ומערבבים היטב 
לתערובת אחידה.

מוסיפים את תערובת השוקולד לתוך יתרת הקצפת ומקפלים בעדינות עד 
שמתקבל מרקם של מוס.

מעבירים לשק זילוף ומזלפים לכוסות.
קרם שוקולד:

שומרים את השוקולד ושמים בקערה.
מוסיפים שמנת וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי עד שמתקבל קרם 

אחיד.
מצננים את הקרם במשך כ-10 דקות בטמפרטורת החדר.

מניחים 1-2 כפיות קרם שוקולד על גבי שכבת המוס ומצננים במקרר 
להתייצבות קלה.

מרנג:
מחממים תנור ל-90 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.

בקערת מיקסר מקציפים חלבונים ומלח עד שמתחיל להיווצר קצף לבנבן.
מגבירים את מהירות המיקסר ומוסיפים פנימה את הסוכר תוך כדי הקצפה.

ממשיכים להקציף עוד 10 דקות עד שמתקבל מרנג יציב מאוד. לקראת סוף 
ההקצפה מוסיפים וניל.

מעבירים את המרנג לשק זילוף עם צנתר משונן בקוטר 1 ס"מ ומזלפים פסים 
דקים על גבי נייר האפייה.

אופים במשך כשעתיים להתייצבות מוחלטת של המרנג.
מצננים לחלוטין, שוברים לפיסות ומניחים על גבי כל קינוח.

טיפים:
• אפשר לשמור את הקינוחים עטופים במקרר עד שבוע, ללא קישוט המרנג.

• אפשר להכין את המתכון גם עם שוקולד חלב. הטעם כמובן ישתנה בהתאם.
• במקום להכין מרנג אפשר להשתמש בנשיקות קנויות מפוררות לקישוט.

מתכון, צילום וסטיילינג: נטלי לוין לשטראוס עלית

1

1

2

2

3

3 4

4
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - אדמה

אחזה, מטע, הקרקע, ניר, חלקה, עפר, חמר, רגבי, חרבה, שדה, יבשה, כר נרחב, מגרש

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

נמאיתדאמאנמאסנאנא
תריניאשהיאבנימטעא

תיתדקאקשהיסחתיתדג

דתישארשזסנבתראישר
מאסנקיחאיאשגסניגא

רישעיאאנתרתארשרסנ

אמאירשסננמאאנתיכת

דנמאחשרניחישריאנת

רשיישרתגאתישביחתא

תסנאנאבשמנישילאנת

תיתדירשהסנהיקאשיש

ששדהידרישאדהשרפעא

תשיאנתישרנמאסנאנא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. לא לשם טובת הנאה, ללא ציפיה לתגמול כלשהוא.  "שלא על מנת לקבל 
___" )אבות א ג(

4. אדם נבער מדעת, שוטה, בור.  "שבעה דברים  ב___  ושבעה בחכם" 
)אבות ה ז(

7. צפון, טמון, נסתר. "חלקת מחקק  ___")דברים לג כא(
9. כנוי לגפן.  "____  תירוש" )נחמיה י לח(

10. קרחי מגיבורי בנימין, שבאו אל דוד לציקלג. )דברי הימים א יב ז(
11. מקום רחוק.  "מ____  תביא לחמה" )משלי לא יד( )בהיפוך אותיות(

12. ועוד זאת, נוסף על הדברים הקודמים. "אף  ___  זאת" )ויקרא כו מד(
14. שלב בסולם, מדרגה.  "כל שאין לו ארבעה  ___" )עירובין עז:( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
15. מעיין ששפיעת מימיו גדלה והולכת והם נובעים בכח. משל למי שידיעותיו 

עמוקות והוא מוסיף חוכמה על חוכמתו.  "מעין  ___" )אבות ב ח(
18. כנוי לעשירים העמוסים הון וכסף.  "___   כסף" )צפניה א יא(

1. בריכת דגים.  "ה___  הבריכות שנתמלאו מים מערב       יום טוב" )מועד קטן 
ד.( )בלשון יחיד(

2. כרה, הוציא עפר מן הקרקע באת או במעדר וכו'.  "ה___  בור ברשות היחיד"  
)בבא קמא ה ה( )בהיפוך אותיות(

3. רעש,געש. "הים הולך ו__")יונה א יא()בלשון הווה()בכתיב מלא(
5. למעלה,למרום.  "אל- ___" )הושע יא ז( )בהיפוך אותיות(

6. לוחץ, נוגש, מציק.  "אפס  ה___" )ישעיה טז ד(
8. תכשיט בצורת טבעת מתכת שהנשים בימי הקדם היו  נושאות בנחירי האף או 

בקצה בדל האוזן. "ואשם  ה___  על אפה" )בראשית כד מז(
12. בור, מאורה.  "ב___  של תבן" )עירובין עט.(

13. תקרה, סיפון הבית.  "בעצלתים  ימך  ה___" )קהלת י יח(
14. אחד מן "הנביאים האחרונים".  "משמתו נביאים האחרונים ____  זכריה 

ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל" )סנהדרין יא.(
15. הקיצור של: הלכה ט.

16. מישהו,פלוני. "שמרו  __ בנער באבשלום")שמואל ב יח יב(
17. קיצור המילים: תלמוד לומר.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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