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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חג הפסח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:35
18:52
18:32

19:48
19:51
19:50

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

96
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

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

?

סבסוד למתחילים / אפשרות לחינם

הגוש הסובייטי
גן עדן  יכולים היו להיות  החיים של ביבי 
איווט  של  ח"כיו  בחמשת  התלות  אלמלא 
הקודמת  בקדנציה   .61 אין  שבלעדיהם 
איווט  בלעדי   61 ממשלת  לנתניהו  הייתה 
של  חייו  את  למרר  הסובייטי  הצליח  אז  וגם 
שום  הנוכחית  בקדנציה  ראש-הממשלה. 

אלטרנטיבה לא נראית באופק 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | עמ' 22-23

פחדתי להיות שותף גזירת הקופון
למפלת ש״ס

תיבת רגע האמת
בממשלה האחרונה, הביאו בנט וליברמן 13 
ח"כים ותמורתם קיבלו את )קחו אוויר( משרד 
הקליטה,  משרד  המשפטים,  משרד  הביטחון, 
שר  סגן  החקלאות,  משרד  החינוך,  משרד 
בממשלה  לקינוח.  ועדות  כמה  ועוד  ביטחון 
 16 יביאו  החרדיות  הסיעות  שתי  הקרובה, 

מנדטים, וזה הזמן לגזור את הקופון 

מהכול  רחוק  להיות  חשבתי  האמת, 
לראות  לי  נתן  לא  ליבי  אך  ולהתנתק, 
במצב  ש״ס  את  שהעמידו  הסקרים  את 
של ארבעה וחמשה מנדטים. פחדתי כמו 
ש״ס  תנועת  למפלת  שותף  להיות  אש 

של מרן חס ושלום    

שהמפלגה  בשביל  לא  ג׳  מצביע  אני 
אני  הוא,  נהפוך  משהו,  בשבילי  תעשה 
כלום.  בשבילי  לעשות  לא  ממכם  מבקש 
כל מה שאני מבקש שתמשיכו להילחם על 
התורה הקדושה שלנו, שתמשיכו להילחם 
שיוכל  ישיבה,  בחור  כל  על  נפש  בחירוף 

להמשיך לשבת ללמוד ברצינות 

עמירן דביר | עמ' 32בני אלבז | עמ' 32אבי גרינצייג, על סדר היום | עמ' 24-25

|עמ' 14|

|עמ' 31|

|עמ' 12|

פרופיל מיוחד | 26-28הכירו את הנציגיםהנבחרים

מחכים 
לחוק הנורבגי

ח"כ משה גפני

ח"כ יעקב אשר

יעקב זכריהונהוראי לחיאנישלמה דהאןאליהו ברוכיאליהו חסידמשה אבוטבולאוריאל בוסו

ח"כ יואב בן צורח"כ משה ארבלח"כ ינון אזולאיח"כ מיכאל מלכיאליח"כ ישראל אייכלרח"כ יצחק פינדרוסח"כ יעקב טסלר

ח"כ יעקב מרגיח"כ משולם נהריח"כ יצחק כהןח"כ אריה דרעיח"כ מאיר פרושח"כ אורי מקלבח"כ יעקב ליצמן



מציגים אחדות במערכת 
הכשרות החדשה של ב"ב

לגיליון זה מצורף מוסף חג

טרגדיה: איש החינוך ר' 
יחזקאל שמחה ויכלדר ז"ל

ליל שימורים: 
כך תימנעו 

מפריצה לדירה 
בליל הסדר

כנגד ארבעה בנים

לקראת המשא ומתן

אנשי הקמפיין
22

16

30

2

המספרים

עללמנצחהשמינית

מוסף פסח תשע"ט



לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

s o r a g d o o r @ g m a i l . c o m
1-700-555-055

עם סורגדור יוצאים ידי חובה 
למהדרין מן המהדרין 

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות 

ושערים | מרפסות תלויות | 
קונסטרוקציות

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום מהמתקדמות ביותר

מחירים מיוחדים 

לקבוצות רכישה

תהיו רגועים שהילדים שלכם בטוחים.

תעשיות ברזל ואלומניום

www.aluminum.soragdoor.com :אלומניום www.soragdoor.com :ברזל

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים | מעקות 

זכוכית | גגות הזזה

איכות לאורך 
שנים

עד 8 שנות 
אחריות

תהליך כימי 
למניעת 
קורוזיה

עפ"י תקנים 
מחירים

צביעה 
בתנור בשיטת 
אלקטרו סטטי

עיצוב ויופי 
מנצח

בשם השם נעשה ונצליח

סגור

פתוח

כבל פלדה לקשירה

מחלקת ברזל:
סורגים | מעקות | דלתות ושערים
 מרפסות תלויות | קונסטורוקציות

מחלקת אלומניום:
חלונות | דלתות | סגירת מרפסות | חלונות בלגיים

 תריסים | מעקות |זכוכית | גגות הזזה

עם סורגדור יוצאים ידי חובה
מבצעים חמיםלמהדרין מן המהדרין!

למרפסות תלויות!

מחמירים



 אגד מודה לך 
 שלא שכחת 

ְלַתֵּקף את הרב קו

 שכוייח
אבי!

טוב שההגה בידיים של אגד

egged.co.il*2800
מרכז שירות לקוחות

ף וסע לשלום ַתֵקּ
 כשאתם מתקפים את הרב קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. 
הזמנים  לוחות  את  לדייק  לנו  מסייע  בזכותכם  שנצבר  המידע 
וקו. קו  בכל  הנסיעות  תדירות  את  הצורך  במידת   ולהגביר 
כך נוכל להמשיך ולהעניק שירות מצוין, תודה על שיתוף הפעולה!



החוויה 
אצל גרשי

שי 
לכל משפחה

סלסלת תותים
וזר פרחים לחג

הפסח הזה כולו לילדים 

המקום שומר שבת ושמיטה

מקומות    
מרווחים   

ומוצלים

טל': 052-7193962

חפשו
 אותנו

'החוויה אצל גרשי'
   מושב פורת

בואו להנות
מקטיף תותים ופרחים 

לונה פארק ענק
ג'ימבורי מהאגדות
ושלל אטרקציות

20 דק'
מבני ברק

מחיר כרטיס משולב:

50 ש"ח
במכירה מוקדמת: 

5 ב-200 ש"ח

שעות פתיחה חול המועד: א'-ד' | 21:00 - 8:00



 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

 אנו מאחלים לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל 

בשם ה' נעשה  ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

 חסד, רשת המזון המובילה 
בכשרות, במחיר  ובמגוון  הרחב 
לקהל  מביאה  מוצריה,  של 
לקוחותיה את סל המוצרים 
האטרקטיבי והמשתלם ביותר 
כדי שתוכלו לחגוג גם את חג 
הפסח ברחבות ובהידור, ועושה 
הכל כדי שתמיד, אבל תמיד 

תצאו בזול

ּ  תֵצְאו
בְִּרכֻׂש גָּדול



רק במאוחדת תיהנו ממגוון שירותי     הבריאות הטובים ביותר ללא פשרות!

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

הכי 
 מתאימים

לאורח החיים

פריסת 
מרפאות 

נרחבת

מקצוענות 
ומצוינות 
רפואית

זמינות 
 תורים 

הכי גבוהה

ביטוחים 
משתלמים 

ביותר

 שאתם
מתפשרים

 שאתם
במאוחדת



רק במאוחדת תיהנו ממגוון שירותי     הבריאות הטובים ביותר ללא פשרות!

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

הכי 
 מתאימים

לאורח החיים

פריסת 
מרפאות 

נרחבת

מקצוענות 
ומצוינות 
רפואית

זמינות 
 תורים 

הכי גבוהה

ביטוחים 
משתלמים 

ביותר

 שאתם
מתפשרים

 שאתם
במאוחדת



דרושות נשים שאוהבות ומחוברות לעשיה של חסד

התפקיד הדרכתי ומעשי בארגון וסידור הבית
 ותיפקוד בבתי המשפחות הנעזרות במיזם.

כישורים נדרשים:
·אהבה לחסד
·ארגון וסדר

·יכולות הסברה והדרכה
·החדרת מוטיבציה
·נועם ומאור פנים

שכר הולם ינתן למתאימות

למיזם
חסד ארצי

אם הנך רואה את עצמך מתאימה, נא צרי קשר עם רכזי המיזם

ירושלים והסביבה
עינב

052-6141412

דרום
רמי

 052-9406994

מרכז
ברכה

 054-8448847 



אתה חוזר מהכולל והכבי�ה תמיד ש�. מבגדי התינוק החדש ועד חולצת 
ראש החודש החגיגית. מהבגדי� הנערמי� על ה�פה ועד להר המתגבש 
הכל  מהיו�  א�  חיינו,  את  מלווה  תמיד  הכבי�ה  מלאכת  המכונה.  ליד 

עומד להשתנות.

קפ�ולה אחת- זה כל ה�יפור
קפ�ולת אריאל 3 ב-1. מוצר הכבי�ה הראשו� ע� שלושת הפעולות: 
אריאל. כל אחד יכולמנקה כמו חדש, מ�יר כתמי� ומעניק ברק ומתאי� לכל �וגי הבגדי�.

M.AM.AM.AM.AM.A...
Master
Master
Master

of Ariel

of Ariel

of Ariel

M.AM.AM.AM.A...
MasterMaster of Ar of Arieliel

מוטי. ג� אתה יכול!



י"ב ניסן תשע"ט 17/4/19 בני ברק10

מאת: עוזי ברק

מיזם ענק לניקיון העיר בני ברק לקראת חג 
הפסח, תחת הכותרת "מחויבים לשינוי" יצא 
לפועל בימים האחרונים עם הגדלת התקציב 
למטרה זו, באופן משמעותי ביותר, בהתאם 
ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב  להנחיית 
מערך  משמרות  הכפלת  כולל  והוא  העיר, 
מיוחד  מקצועי  צוות  בליווי  הפסולת,  פינוי 
דגש  מושם  בבד,  כשבד  זו,  למטרה  שגוייס 
שלא לפגוע באיכות החיים של תושבי העיר 
ממוקד  בתכנון  העבודות  ביצוע  של  בדרך 
ויעיל בלא הפרעה למנוחתם ולשלוותם של 

התושבים.
מתקיימת  חמץ  ביעור  מבצע  במסגרת 
פעילות ענפה ביותר, שכוללת תוספת עשרות 
רבות של כלי רכב לניקיון בכל אזורי העיר 
תוגבר  וכמו"כ  עובדים.  ומשמרות  ברק  בני 
שבראשות  העירייה  של  התברואה  אגף 
הנהלת  חבר  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
העירייה ובהנהלת מר נתנאל נחום, במנופים 
משאיות  מיכלים,  פינוי  דחס,  רכבי  רבים, 
תברואה ומשמרות נוספות של עובדים. כלי 
קטנים,  לרחובות  הוכנסו  גם  מיוחדים  רכב 
שלמשאיות גדולות יש קושי להיכנס אליהם, 

כדי לאפשר עיר נקיה בחג.
בנוסף לניקיון היסודי הכללי ברחבי העיר, 
בצירים  בהן.  מרכזיים  פעולה  צירי  נקבעו 
לוחות  כניקוי  עבודות  על  דגש  מושם  אלו 
סימוני  כרזות,  שאריות  סילוק  מודעות, 
בגינות  גידור  השלמת  תאורה,  כבישים, 
ציבוריות, טיפוח גינון בכניסות לעיר, ניקיון 

תחנות  ניקוי  פגומים,  מעקות 
תאורת  שיפור  אוטובוסים, 
הפרדה  גדרות  תיקון  רחובות, 
גרפיטי  מחיקת  תנועה,  באיי 
מעשרות מקומות, סילוק כרזות 
פיראטיים  מסחריים  ושלטים 
ממיזם  כחלק  שונים,  באזורים 
גדר  גיזום  לשינוי"  "מחויבים 
רכבים  פינוי  מפריעה,  חיה 
שדרוג  עבודות  את  נטושים. 
התשתיות יבצע אגף התשתיות 
העירייה  של  והפיתוח 
קקון,  מיכאל  הרב  שבראשות 
חבר הנהלת העירייה ובהנהלת 

הרב חנוך זיידמן.

"קו פתוח" - קו 106, שבהנהלת גב' חנה 
כץ, פועל לשמיעת פניות תושבים על נושאים 
בכללותה  התברואתית  בפעילות  ודגשים 
החג  לקראת  הנרחב  הניקיון  ובמבצע 
לחג  הערכות  של  כלליים  ובנושאים  בפרט 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  שונים.  בתחומים 
ראש העיר גם עוקב אישית, בזמן אמת אחרי 
נושאי  מכלול  בכל  תושבים,  ותלונות  פניות 
יוצאים ראש  מבצע הניקיון ובנוסף לכך גם 
האגף  ומנהל  התברואה  אגף  ראש  העיר, 
להתרשם  כדי  העיר,  של  השונים  לאזורים 
מקרוב אחר הערות והצעות ולהפעלת צוותי 

ביצוע מקצועיים בהתאם לכך.
לכ-20,000  אורגנו  הפסח  חג  לקראת 
עירוניים,  ילדים  גני  במסגרות  העיר,  מילדי 
לכתות א'-ג' בבתי הספר היסודיים ובעמותות 
ובכך  גבוהה,  באיכות  קייטנות  ציבוריות, 
מתאפשר להורים להתארגן ביתר קלות, ובד 
בבד, למצוא מסגרות מתאימות לתלמידים. 
הקייטנות נמשכות חמישה ימים, החל מיום 
י"א בניסן,  יום שלישי,  רביעי, ה' בניסן עד 
לא כולל יום שלישי, כשהקייטנות הן בסיוע 
והן  ההורים,  תשלום  ובלא  החינוך  משרד 
יצירות  והרפתקאות,  אטרקציות  כוללות 
ועבודות, הפעלות ומשחקים. את הקייטנות 
בגני-הילדים מארגנת מח' גני-ילדים שבאגף 
מארגן  בבתיה"ס  הקייטנות  ואת  החינוך 
העצמאי.  החינוך  מרכז  בשיתוף  האגף, 
במסגרת הפעילות לילדי העיר מאריכה מח' 
של  ולפיתוח  לתשתיות  שבאגף  העיר  חזות 
העירייה את שעות פעילות פינת החי, ובימים 
ראשון עד חמישי פועלת פינת החי מהשעות 
מ-10  שבתות  בערבי  בערב;  לפנה"צ-6   10

לפנה"צ עד השעה 2 בצהריים.
מחלקת  יצאה  הפסח  חג  חופשת  לקראת 
של  ופיתוח  תשתיות  שבאגף  התחבורה 
לנהוג  הנהגים  לציבור  בקריאה  העירייה 
עפ"י הכללים, וביחוד שלא לנהוג במהירות 
מעבר  זכות  מתן  על  ולהקפיד  למותר  מעל 
הולכי-הרגל,  כמו"כ  הכביש.  את  לחוצים 
לחצות  נקראו  והוריהם,  התלמידים  וביחוד 
ובהתאם  במעבר-חצייה  רק  הכביש  את 
להנחיות. בין היתר, נקראו הנהגים והולכי-
הרגל לזכור כי הרמת האגודל הינה תקשורת 
טובה בין האדם החוצה כביש )ביחוד ילדים 
זו  במסגרת  הנהג.  לבין  נמוכה(,  שקומתם 
וכבר  התנועה,  לחוקי  לציית  הציבור  נקרא 
יצחק  ובהם הגאון רבי  ישראל,  גדולי  פסקו 
החרדית  העדה  גאב"ד  זצ"ל,  וייס  יעקב 
דין  יש  אלו  לחוקים  כי  אחרים,  ורבנים 
מאוד  "ונשמרתם  משום  התורה,  חוקי  של 
התנועה  חוקי  על  והעובר  לנפשותיכם", 

והבטיחות עובר גם על חוקי התורה.
לשירותים  באגף  ההתנדבות  יחידת 
הרב  שבראשות  העירייה,  של  חברתיים 
העירייה,  הנהלת  חבר  ששון,  בן  ישראל 
ילדיהם,  על  לשמור  להורים  בקריאה  יצאה 
לקראת  בבתים  הנעשות  העבודות  במסגרת 
קטנים  ילדים  על  לשמירה  ולדאוג  החג 
טביעות  רותחים,  מים  ניקוי,  חומרי  מפני 
הוצע  שונים.  מגבהים  נפילות  במיכלי-מים, 
לסבב  משפחות  בין  התארגנות  לקיים  גם 
חדר  ולהשאיר  ילדים  על  שמירה"  "תורנות 
ואותו  השגחה,  תחת  ילדים  לפעילות  פנוי 

לנקות בסוף.
אגף  יציב  הפסח  חג  בערב 
של  רבות  עשרות  התברואה 
אזורי  בכל  מיוחדים  מיכלים 
העיר, כדי שניתן יהיה לבער בהם 
היום  צהרי  לקראת  החמץ.  את 
יפונו המיכלים, כדי שלא יישארו 
גושי חמץ בכל אזורי העיר. צוותי 
אלבז,  אליק  בראשות  כיבוי-אש, 
ומתנדבי  ברק  בני  תחנת  מפקד 
מוגברת  בכוננות  יהיו  התחנה 
וכן  דליקות,  לכיבוי  החג  ערב 
בני  של  ההצלה  ארגוני  מתנדבי 
המיכלים,  סביב  שיאבטחו  ברק 
לשרוף  הציבור  נקרא  כך  ומשום 

רק במיכלים המיועדים לכך.

מאת: עוזי ברק

בבני  ביתו  במטבח  התחשמל   6 כבן  ילד 
ברק לאחר שלדברי בני משפחתו סייע להוריו 

לנקות את המקפיא בביתו לקראת חג הפסח.
ברק  בני  סניף  הצלה  באיחוד  חובשים 
העניקו לו סיוע רפואי ראשוני לאחר שנכווה 

קלות בגפיו ומצבו באורח נס מוגדר קל.

איחוד  של  ליין  און  דובר  טובול  נחמן 
הפסח  חג  לקראת  אלו  "בימים  מסר:  הצלה 
כוויות  מקרי  של  רב  מספר  כבר  אירעו 
מחומרי ניקוי והפעם גם התחשמלות תוך כדי 
הניקיונות לקראת פסח. חשוב ומומלץ לנקוט 
הניקיונות  בעת  והזהירות  הבטיחות  בכללי 
לחג הפסח. זהירות ונקיטה בכללי הבטיחות 

צפויים למנוע אסונות מיותרים".
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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, 
נועה לאופר, אורטל ימינך, מלי מטטוב

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

 הגר"ש גלאי טס לחיזוק בצרפת
טס  גלאי,  שמעון  רבי  הצדיק  הגאון  המקובל 
בתחילת השבוע לביקור חיזוק בצרפת. הרב גלאי 
הישובות  בני  איגוד  במסגרת  בחורים  לחזק  טס 
שסיימו  לאחר  סבג  גמליאל  הרב  של  בראשותו 
מסכתות גמרא. ויערוך ביקורים וחיזוקים בקהילות 
לישראל  חזרה  לחזור  צפוי  הרב  בפריז.  החרדיות 

ביום שלישי.

 אצבע נקטעה מדלת שנטרקה
ילד כבן שמונה טופל ע"י מתנדבי רפואת חירום 
שאצבעו  לאחר  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד  של 

נקטעה עקב דלת שנסגרה על ידו בביתו בני ברק.
בני גריינמן חובש באיחוד הצלה סיפר: "למרבה 
במלואו  נקטע  הילד  של  מהאצבע  חלק  הצער 
טיפול  לאחר  ידו.  על  שנטרקה  מדלת  כתוצאה 
לבית  פונה  הוא  לו  שהענקתי  ראשונית  וחבישה 
ולאחות  להציל  לנסות  הרופאים  ינסו  שם  החולים 

את האצבע".
באגף דוברות והסברה של איחוד הצלה קוראים 
מקרים  הישנות  עקב  לקחים  להפיק  וממליצים 
הבטיחות  בכללי  לנקוט  ראוי  אלו.  מעין  מצערים 
אמצעים  להתקין  האפשר  ובמידת  והזהירות, 
שימנעו אפשרות של טריקת הדלת, בפרט בבתים 

או מוסדות בהם נמצאים ילדים ופעוטות.

 מיכל התפוצץ במפעל ופועל נפצע 
בינוני

למפעל  )שלישי(  אתמול  הוזעקו  הצלה  כוחות 
על  דיווח  בעקבות  ברק  בבני  כהנמן  הרב  ברחוב 
איחוד  מתנדבי  שהתפוצץ.  ממיכל  שנפגע  פועל 
טיפול  העניקו  ירקון,  ומד"א  ב"ב  מסניף  הצלה 
רפואי ראשוני לגבר כבן 32 במצב בינוני עם כוויות 
פונה  שנפצע  הפועל  העליון.  גופו  בפלג  ופציעות 
על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך קבלת 

טיפול רפואי בבית החולים שיבא בתל השומר.

 יוזמה מקורית – שריפת ממתקים
מרן  של  ביתו  נאמן  אסחייק,  יחזקאל  הרב 
בריאים  "חיים  הספר  מחבר  זצ"ל  שך  הגראמ"מ 
כהלכה" ועוד, משיק יוזמה שעושה לגרום לילדים 
להתגבר על ממתקים לא בריאים ועל הדרך חוסך 
מקבל  שהילד  ממתק  כל  שיניים.  טיפולי  להורים 
בגן הוא שם בקופסא, ולקראת חג הפסח מביאים 
לרב אסחייק את הקופסא והוא שורף הכל בשריפת 
חמץ. כשרואים את הכמות מבינים ומעריכים כמה 
של  לגוף  נכנס  לא  הסוכר  שכל  מזה  יצאה  תועלת 

הילדים שלנו.

היערכות בכל מחלקות העירייה לקראת פסח 

ילד התחשמל במהלך ניקיון המקפיא לפסח

עובדי עיריית בני ברק נערכים לקראת חג פסח בכל מחלקות העירייה • בתברואה נערכים לתגבור עובדי ניקיון ומשאיות 
פינוי גזם ותברואה • מוקד 106 בקו פתוח לקבל את הפניות • היערכות לפינוי מכולות שריפת חמץ יחד עם הכבאים 

וארגוני ההצלה

בן 6 שסייע להוריו לנקות לפסח התחשמל ונפצע קל • באיחוד הצלה קוראים: "להיזהר בכללי הבטיחות בעת הניקיונות לפסח"

משאיות של התברואה לקראת פסח

מאירוע ההתחשמלות, צילום: יואל רוזנטל



3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

 מוכנים
לחג

מוקד מכבי ללא הפסקה 3555*
מרכז רפואי כהנמן 64 ו׳ יהיה סגור בפסח

פסח כשר ושמח!

מוקד לרפואה דחופה
חוה"מ פסח, ראשון-רביעי

19:00–22:30

גם בפסח
מכבי כאן בשבילכם!

שעות פעילות המרכז הרפואי רבי עקיבא 86:
ערב חג

יום שישי, י”ד בניסן, 19.4
משרד: 08:00-11:30

אשפוז יום נשים: 08:00-10:30 

ערב שביעי של פסח, 
יום חמישי, כ’ בניסן, 25.4

משרד: 08:00-11:30
אשפוז יום כללי: 08:00-11:30
אשפוז יום נשים: 08:00-10:30

חוה”מ פסח, ראשון-רביעי 
ט”ז-י”ט בניסן, 21.4-24.4

משרד: 08:00-12:00
מעבדה: 08:00-12:00

אשפוז יום כללי: 08:00-12:00
אשפוז יום נשים: 08:00-12:00
רופא נשים תורן: 18:00-22:00

לא יינתנו שירותי מעבדה



בני ברק י"ב ניסן תשע"ט 121217/4/19

טרגדיה: איש החינוך ר' יחזקאל שמחה ויכלדר ז"ל
בד"ה: הרב יחזקאל וייכלדר, מחשובי חסידי סטריקוב, קרס לפני שבועיים ופונה כשהוא מונשם ומורדם לבית החולים תל השומר, מצבו התדרדר והוא נפטר בגיל 51

איש החינוך מזה למעלה מארבעים שנה, 
הרה"ג דניאל לבקוביץ' זצ"ל, מראש ישיבת 

ברסלב לצעירים, נפטר בבני ברק

עוזי ברק  

הבשורה  הגיעה  במוצ"ש  האמת:  דיין  ברוך 
לפקוביץ  דניאל  ר'  הרה"ג  של  פטירתו  על  הקשה 
זצ"ל, מראשי ישיבת ברסלב ב"ב ואשר שימש בה 

כמג"ש בשנים האחרונות.
אשר  גור,  חסידי  מחשובי  היה  לבקוביץ  הרב 
שנה  מארבעים  למעלה  לעדרים  תורה  הרביץ 
רבותיו  מתורת  דלה  הרבה,  תלמידים  והעמיד 
והעביר את המסורה לתלמידיו הרבים, שימש כרב 
במשך 40 שנה בישיבת ברסלב, מכריו סיפרו עליו 
את  שהנהיג  מרבים,  שמים  וירא  דרך  "ישר  שהיה 

ישיבתו שנים רבות".
ברחוב  מביתו  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 
דגור  החסידים  בית  אל  ומשם  בב"ב   14 ברטנורא 
ברסלב  ישיבת  בניין  אל  עברה  ומשם  בלוי  ברח' 
לו  ספד  שם  ברק,  בבני  מברסלב  נחמן  רבי  ברח' 
בדמעות משגיח הישיבה יבדלחט"א הרה"ח יצחק 
העלמין  בבית  נטמן  הוא  מכן  ולאחר  מנדלסון 
ליווהו למנוחות תלמידיו  ויז'ניץ בבני ברק כאשר 

ומכריו. ת.נ.צ.ב.ה

עוזי ברק

רבי  עולמו הרה"ח  לבית  נפטר  קודש  בשבת 
חסידי  מחשובי  ז"ל,  ויכלדר  שמחה  יחזקאל 

סטריקוב.

חינוך שהתמוטט  איש  היה  ז"ל  ויכלדר  הרב 
לפני כשלושה שבועות באופן פתאומי במדרגות 
ברחוב  החסידות  של  המדרש  לבית  בכניסה 
מסניף  הצלה  איחוד  מתנדבי  ברק,  בבני  מלצר 
בני ברק ומד"א ביצעו בו החייאה מוצלחת והוא 

פונה מהמקום בניידת טיפול נמרץ לבית החולים 
'שיבא' בתל השומר כשהוא מונשם ומורדם, שם 
הרופאים ניסו לייצב את מצבו אך הוא השיב את 

נשמתו לבוראו כשהוא בן 51 שנה.
סטריקוב,  חסיד   - לאביו  נולד  המנוח 

שנים,  לפני  פוניבז'.  בישיבת  למד  ובצעירותו 
רבי  לגאון  רבות  מסייע  היה  שנה   18 במשך 
מרדכי שלמה ברמן זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', 
כאשר היה לוקח אותו לתפילה כשהרב היה עם 

כיסא גלגלים.

הרה"ג דניאל 
לבקוביץ' זצ"ל

של  נערים  קידום  במחלקת  עבד  לפרנסתו 
עיריית בני ברק, ועזר למאות בחורי ישיבות, או 
בחורים מתמודדים וכיוונם למסגרות לימודיות 
ותוכניות טיפוליות וליווה אותם ממש כמו אבא 
לאחר שלא מצאו את מקומם, הטריח את עצמו 
עם  נפגש  למסגרות  שהוכנסו  לאחר  גם  עבורם 
שכונות  רבני  ישיבות,  וראשי  מדריכים  רבנים, 
וקהילות סמכו רק על הטיפול שלו כיועץ חינוכי 

מקצועי שהצליח רבות.
ההולכים  בניו  ושני  בתו  את  אחריו  הותיר 

בדרך ישראל סבא.
מביתו  הגדול  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתו 
7 בשעה 23:00 בהשתפות קהל  ברחוב ראב"ד 
גדול ומשם אל בית העלמין פוניבז' בבני ברק. 

ת.נ.צ.ב.ה.

הרב ויכלדר ז"ל

צילום: ברסלב לייב

    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:

 ern ת
חבר

שור 
ם באי

שראי עד 12 צ'קי
ת בכ. א

ם ללא ריבי
מי

שלו
ת

מלאי - עד 36 
מר ה

ם עד ג
מבצעי

שה בלבד - ה
ח

מ
ת לה

מונו
ת

ח. ה
ט.ל.

השני
בשקל!

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

ממשיך עד ר"ח אייר!לאור הביקוש, המבצע תודה לאלפי לקוחותינו שנהנו ממבצע השני בשקל



דברים טובים
מתחילים כאן 

וממשיכים 
הלאה!

בקהילה  השקיע  הפיס  מפעל  בזכותכם 
כמדי שנה, בנה אלפי כיתות לימוד, גני ילדים 
ירוקות  גינות  הקים  קהילתיים,  ומרכזים 
ועודד כתיבת חיבורים ומאמרי הגות תורניים.
הקהילה  לרווחת  להעניק  נמשיך  השנה  גם 

במגוון תחומים.



י"ב ניסן תשע"ט 141417/4/19 בני ברק

הופסקו חלקית חילולי 
השבת במתחם הרכבת

מציגים אחדות במערכת 
הכשרות החדשה של ב"ב

התוצאות הסופיות: 
יותר מצביעים, פחות אחוזים

פעילי השבת דורשים למנוע חילולי שבת שעתיים לפני צאת שבת • דובר העירייה: 
"נציגים מטעם העירייה יבדקו את הנושא ויפנו לחברה בדרישה לשמור את השבת"

מודעות דרשות שבת הגדול משותפות לשני הרבנים פורסמו והמונים מתושבי העיר נהרו 
לדרשות שני רבני העיר החדשים • מערכת הבד"ץ של הגרמי"ל לנדא - הציגה השבוע 

חותמת חדשה אחת עם שמות הרבנים יחד

התוצאות הסופיות בבחירות לכנסת ה-21 בבני ברק מגלות - גידול במספר המצביעים, 
ירידה קלה באחוזי ההצבעה

עוזי ברק

חילולי  נגד  השבת  פעילי  של  מאבק  לאחר 
השבת במתחם הרכבת הקלה שבכניסה לרחוב 
האחרונים  בשבועיים  ברק,  בני  עקיבא  רבי 
במהלך  הקלה  ברכבת  שבת  חילולי  בוצעו  לא 
שבת  צאת  לפני  וחצי  כשעה  רק  אלא  השבת, 
ולבצע  למתחם  להיכנס  החלו  הפועלים  כאשר 

בו חילולי שבת בסוף השבת.
חברת  מהנהלת  בתוקף  דורשים  השבת  פעילי 
והעסקנים  ברק  בני  עיריית  ומבכירי  נ.ת.ע 
שימשיכו לפעול למנוע גם את זה, שהפועלים 
ימתינו ויכנסו רק לאחר צאת השבת, ככל הנראה 

העובדים לא יודעים שזמני השבת השתנו.
דובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים הגיב: 
זאת.  טענה  "כמובן, שנציגי החברה מכחישים 

כדי  העירייה,  מטעם  נציגים  ייצאו  זה,  לצורך 
יש  אכן  שאם  ברור  הפניה.  את  מקרוב  לבדוק 
צדק בטענה על עבודות לפני צאת שבת קודש, 
לשמור  בדרישה  לחברה  העירייה  נציגי  יפנו 
שבת כהלכתה, ולא לבצע כל עבודות או הכנות 

לעבודות באתר בטרם צאת השבת".

עוזי ברק

הכשרות  של  החדשה,  הכשרות  חותמת 
לייב  יהודה  משה  רבי  הגאון  של  המיתולוגית 

לנדא זצ"ל, שנפטר לפני כשבועיים השתנתה.
לפי הפרסומים החדשים, בתוך החותם משולב 
בנו ממשיך דרכו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק 
לנדא, יחד עם שותפו לרבנות הגאון רבי שבח 
התורה  שר  מרן  של  אמונו  איש  רוזנבלט,  צבי 
שנשאר  החדש  החותם  קנייבסקי.  הגר"ח 
המיוחד  השילוב  את  נושא  הקודם,  בזיהויו 

בצירוף מילים "רבני העיר בני ברק".
החותם החדש והמעודכן יחל להתנוסס בהדרגה 

בכל מערכת הכשרות.
הרבנים החדשים סיירו השבוע יחד בכמה וכמה 
תוך  פעולה.  שיתוף  בהפגנת  ומפעלים  חנויות 
כדי שמירה על כל כללי הלכה לפי שיטת החזון 

איש ולפי הגרמי"ל לנדא זצ"ל.
בנושא  לאחדות  גם  הרבנים  נערכו  כך  בתוך 
יחד  העיר  רבני  שני  של  הגדול  שבת  דרשת 

באותו בית כנסת בזמנים שונים.
הגדול  הכנסת  בבית  דרשות  נשאו  השניים 
)יוצאי חברון( ברחוב רבי  ישראל  גיבורי  ע"ש 

כמו  שבת  בליל  דרש  לנדא  הגרחי"א  עקיבא. 
דרש  רוזנבלט  והגרש"צ  זצ"ל,  הגרמי"ל  אביו 

בשבת בצהריים.
לדרשות נהרו הרבה מתושבי העיר והמקום היה 

צר מלהכיל את הבאים.
הדרשה  את  אחד  לשמוע  הגיעו  הרבנים  שני 
רוזנבלט  הרב  השתתף  שבת  בליל  השני,  של 
בדרשתו של הרב לנדא ובשבת אחר הצהריים 
השתתף הרב לנדא בדרשתו של הרב רוזנבלט. 

לחנויות  להיכנס  הציבור  את  עורר  לנדא  הרב 
מחשבים  חנויות  כגון  תעודות,  בהן  שיש 
האחרונה  התקנה  את  והזכיר  בגדים.  וחנויות 
של אביו זצ"ל, בנושא שעות פתיחת המקוואות 

הפרטיים.

עוזי ברק

הצעה  זכות  בעלי   109,000 היו  ברק  בני  בעיר 
הצביעו  מתוכם  השבוע,  שהתקיימו  בבחירות 
קלפיות  מ-173  בלמעלה  תושבים   84,202
77% הצבעה,  שפוזרו ברחבי העיר, שיעור של 

מתוכם נמצאו 1398 קולות פסולים.
ליהדות התורה הצביעו 51,178 תושבים, לש"ס 
הצביעו 21,922 תושבים, לליכוד הצביעו 4,431 
לאיחוד הבית הימין הצביעו 1,900, לכחול לבן 
הצביעו 1,019, לפייגלין 515, לימין החדש 502, 
לכולנו 399 וכל שאר המפלגות עם כמות קטנה 

של מצביעים.
רזי-לי  בקלפי מס' 129 שהייתה בתלמוד תורה 

ההצבעה  תוצאות  פרסום  עם  בעיה  התגלתה 
הקולות  מירב  את  כאשר  מדויקות  לא  שהיו 
ועדת  ידי  על  נבדק  הנושא  העבודה...  קיבלה 
הקלדת  בתקלת  מדובר  כי  והתברר  הבחירות 
 – ליעדם  הועברו  והקולות  שתוקנה  נתונים 

יהדות התורה.
הקודמת,  מפעם  לכנסת  הללו  בבחירות  השוני 
מצביעים  מ-9,000  למעלה  התווספו  שהפעם 
המפלגות  בין  שהתחלקו  הקודמת  מהכנסת 
מאידך,  וש"ס,  התורה  יהדות   – בעיר  הגדולות 
ב3%,  גדול  יותר  היה  בעבר  ההצבעה  שיעור 
התורה  ליהדות  הייתה  התוספת  עיקר  הפעם 
התווספו  לש"ס  בוחרים,   4,517 לה  שהתווספו 
 840 התווספו  ולליכוד  מצביעים   3,079

מצביעים.

צילום: דוד קשת

המודעה המשותפת, צילום: דוד קשת

 03-5783092
03-5700110
03-5707716

האגודה למען הזקן בני ברק

מרכזי יום 
לגיל הזהב

בעל התניא 34 | אחיה השילוני 2

מגוון פעילויות
לשיפור איכות החיים

לזקני העיר וותיקי העיר בני ברק

ליווי ותמיכה לבני המשפחה

שיעורי תורה והרצאות 
בנושאי יהדות

ארוחת בוקר וצהריים 
בכשרות מהודרת

יעוץ, ליווי והתאמת תוכנית אישית 
על ידי אנשי מקצוע מיומנים

חוגי יצירה ומלאכת יד

הסעות מהבית וחזרה

פעילות נפרדת לגברים ונשים

פעילות גופנית 
ופיזיותרפיה משמרת

מסגרת חברתית ומגוון 
פעילויות באוירה חרדית

טלפון:



בואו ל-
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

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

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס



מחוברים לקהילה

מה מייחד את מכבי, הקופה היחידה ששיעורי 
ההצטרפות אליה עולים בהתמדה ושיעור הנאמנות 
אליה הוא הגבוה ביותר? מה מסתתר מאחורי 
הצלחתה של מכבי, ש'כבשה' את המגזר החרדי 
וזוכה למעמד של הקופה הטובה ביותר, גם בקרב 

אלה שאינם חברים בה? 
סוד ההצלחה של מכבי בציבור החרדי הוא בין 
היתר הקונספט הייחודי שהחל כבר לפני כשש 

עשרה שנים באופן בלעדי למכבי. 

מכבי רשמה את הפטנט המקורי 
הרב משה שלזינגר, מנהל השיווק של מכבי למגזר 
החרדי, חושף: "הקשר המיוחד שלי עם מכבי החל לפני 
יותר מ- 16 שנה, כאשר התחלתי כמתאם קשרי קהילה 
בודד בקופה. מכבי הקימה סניף מוביל במודיעין 
עילית, יחד עם האכסניה המכובדת, היה רצון להתאים 

באופן המיטבי את השירות לציבור, וכך 
זה החל." 

 "מתאמי קשרי קהילה" במכבי הם כבר חלק אינטגרלי משדרת הניהול בארגון. חשיבותם עבור המטופל היא 
גבוהה והם מקילים על מכבי להעניק שירות איכותי וממוקד עבור כלל הציבור. מפתיע לגלות שהפטנט ״מתאם 
קשרי קהילה״ שהפך לשם גנרי רשום על שמה של מכבי  הרב משה שלזינגר, האיש שלנו במכבי, בראיון חג 

מיוחד, חושף את הורתו ולידתו של הקונספט הייחודי  

 הרב משה שלזינגר 
מנהל שיווק מגזר חרדי
מכבי שירותי בריאות

בתוך תקופה קצרה להפליא, שביעות הרצון 
של תושבי מודיעין עילית זינקה והיה קל יותר 

להעניק שירות טוב יותר" 

המתאמים הפכו לחלק מהשדרה הניהולית
איך התחולל מהפך בקנה מידה שכזה? אנו 
שואלים: מדובר 'בסך הכל' בשיח נכון מול הקהילה, 
מול הרבנים ושירות מותאם לצרכים. לצורך זה, 
נדרשת אוזן קשבת, הבנה ונכונות לגשר ולתת את 

השירות המתאים. 
בהנהלת מכבי הגיעו להכרה שהפונקציה שהיתה 
בלתי מוכרת עד אז של "מתאם קשרי קהילה", 
חיונית בקופה שאמונה על מתן שירותי רפואה 
ברמה הגבוהה ביותר של מקצוענות ומצויינות, תוך 
התאמת השירות לכל הקהלים והמגזרים. הצעד 
המתבקש הבא היה, מינוי מתאם חרדי במחוז דרום. 
הרב משה גרינבוים, מנהל תחום ידע במחוז 
הדרום ומנהל קשרי הקהילה 
את  אייש  באשדוד 

תפקיד מתאם קשרי הקהילה השני במכבי. וכל 
השאר, היסטוריה.

כיום פועלים במכבי מתאמי קשרי קהילה בכל 
רחבי הארץ. ומה רבה שמחתנו לראות את הנציגים 
החרדים שהחלו כמתאמי קשרי קהילה הופכים לחלק 
אינטגרלי מהשדרה הניהולית של מכבי, ביניהם 
הרב ברוך שטרן שמונה בימים אלו למנהל מרחב 
בני ברק, עיר שמחצית מתושביה הם חברי מכבי, 
סגנו מוטי שחורי שמונה גם לאחרונה לתפקיד 
מנהל מרחב אלעד וזו עיר גדולה נוספת שמכבי 
מובילה בה ב"ה, הרב חנוך פלדמן שמונה לפני 
כחצי שנה למנהל מרכז רפואי באשדוד, הרב אריה 
קליין שמשמש כמנהל מרחב ערד, עוד עיר שמכבי 
מובילה במגזר ורוב חבריה הם חברי מכבי. הרב 
משה גרינבוים כיום מנהל ידע במחוז ומתאם קשרי 
קהילה באשדוד, הרב אבי ארנטרוי מנהל את מרכז 
הרפואי רמת אשכול בירושלים, הרב זאב רייכמן 
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בהצלחה בעיר ועוד היד נטויה בע"ה.
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במגזר החרדי - שיווק ארצי, בקידום מהלכים רבים 
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כל המציל נפש בישראל!!!
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מלאכים של ערב שבת
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את השבת. פניתי למתאם קשרי הקהילה בעיר 
ר' לייעזר רוזנברג. תוך דקות הוא החל לפעול 

ולסייע בכל דרך ולא נח עד שהעניין סודר 
לשביעות רצוני ובעיקר לבריאותי. אשרינו שיש 

לנו שליחים כמלאכים.
בנימין ק. שכונת הדר – חיפה

מאור פנים בכל עת
ברצוננו להודות לגב' ר. גינת מתאמת קשרי קהילה 
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נותנת מענה טלפוני יעוץ והכוונה, בכל עת וגם בזמנים 

לא שגרתיים ובכל עניין שהתעורר היא היתה שם 
בשבילנו, מעל ומעבר לשעות העבודה המקובלות.
תודה גם לרב משה שליזינגר מנהל המגזר החרדי 

הארצי שהוא נתן, נותן, ובעז"ה גם ימשיך לתת מענה 
רפואי מיידי עם צוותו המיומן לכל בעיה

בברכת והסירותי מחלה מקרבך. 
משפחת בן שלמה אשדוד

בשבילם
העיקר הבריאות

 שלכם



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

איתכם ובשבילכם 
מצפון ועד דרום

מתאמי קשרי הקהילה של מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל, לשירותכם בכל רחבי הארץ.
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תיירות חברון ורשות הטבע והגנים מציגים

תצפית על מערת המכפלה • הפקת שמן ומיץ 
ענבים • סיורים מודרכים • סיור ברכבי ספארי 

בעיר האבות • שחקני רחוב 

 ימים א׳-ד׳ חול המועד פסח בתל חברון 

ללכת בעקבות אברהם אבינו ודוד 
המלך ברחובות העיר הקדומה, 
לייצר את כלי החרס העתיקים, 

לשבת בצל הגפן והתאנה...
ממש כמו בתנ"ך!

מתעוררים לחיים

כל המידע באתר
hebron.org.ilשה
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דביר כהן ותזמורתוִקינֶדרַלעךמהאלבום החדש ׳סבבה׳

נפתלי
קמפה

עוזיה 
צדוק

ביני
לנדאו

איציק 
דדיה

חיים 
ישראל

ימים שני ושלישי י״ז י״ח בניסן ב׳-ג׳ דחוה״מ פסח 22-23.4 עליה המונית למערת המכפלה

יום שני י״ז בניסן 22.4 מופע ענק

הפקה: אשי הורוביץ ושיראל בלייכר

אולם יצחק פתוח | הפרדה מלאה הכניסה חופשית | כל האירועים הדרכים והסיורים בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחוןמחדשי היישוב היהודי בחברון | קרן מורשת מערת המכפלה | מנהלת מערת המכפלה | המועצה הדתית ק”א-חברון | הכנסת אורחים חברון  

www.2hebron.co.il | 029965333 מוקד הזמנת הסעות ארצי

אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ב׳, ג׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
ב ו ש ו ך  ו ל ה ס  י ט ר כ

₪

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק
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ש

6:
00 ְך׃ ָאִשׁיָרה וֲאַזְמָּרה־ָלּֽ

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם י ד ל י ל ת  ו ל ע פ ה  | ן  ו ר ב ח ב י  ד ו ה י ה ב  ו ש י י ה י  ר ת א ב ם  י ר ו י ס

מינהלת
מוניציפלית
חברון

ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד
6:20 הלל )משוער(  | 5:30 שחרית 

שידור חי

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת
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חוויה של טיול 
עם מדרשת חברון 

סיורים מודרכים ללא תשלום 
על ידי מדרשת חברון ימים א׳ - ד׳ חול המועד פסח 

פתוח בכל באתר טיקצ׳אק למזמינים כרטיסים מחיר מיוחד

ימי חול המועד 

מרכז מבקרים 
"לגעת בנצח"
חוויה לכל המשפחה!

מיצג רב חושי 
מסע מרתק של

 4000 שנה בהסטוריה...

חדש!
התצוגות החדשות בהרצה, 
הזדמנות מיוחדת להנות מהם

אבי  ללא תוספת תשלום!
אילסון

מנחה: יהודה רוזנפלד
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מינהלת
מוניציפלית
חברון

ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה באולם יצחק

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור הרב אוריאל סעייד
6:20 הלל )משוער(  | 5:30 שחרית 

שידור חי

האירוע בסיוע
המשרד לשרותי דת

חר
ש

ש 
י

ש
רד

 ק
סף

א

חוויה של טיול 
עם מדרשת חברון 

סיורים מודרכים ללא תשלום 
על ידי מדרשת חברון ימים א׳ - ד׳ חול המועד פסח 

פתוח בכל באתר טיקצ׳אק למזמינים כרטיסים מחיר מיוחד

ימי חול המועד 

מרכז מבקרים 
"לגעת בנצח"
חוויה לכל המשפחה!

מיצג רב חושי 
מסע מרתק של

 4000 שנה בהסטוריה...

חדש!
התצוגות החדשות בהרצה, 
הזדמנות מיוחדת להנות מהם

אבי  ללא תוספת תשלום!
אילסון

מנחה: יהודה רוזנפלד
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תמיד תישאר לנו פריז, תמיד תישאר לנו הגיבנת 
מליברמן. לא היה כל צורך להמתין להרמת הכוסית 
את  איווט  השמיע  שבמהלכה  בערב,  שני  ביום 
האיום המפורש ללכת לבחירות רגע אחרי שנסגרו 
הקלפיות, כדי להבין שהפתיל הידוע של איווט קצר 
ביטן  דוד  את  שראה  מי  פעם.  מאי 
בבוקר  הבחירות  ועדת  על  מסתער 
ועוד  עוד  לקושש  ומנסה  יום חמישי 
להבין  השכיל  החדש,  לימין  קולות 
על  אפילו  גובר  מאיווט  שהחשש 
- היוקדת כאש בנוטרדאם -  השנאה 

לבנט ושקד. 
שלשום  תמול  עד  היו  לא  כאילו 
צהובים זה לזה, התייצב איש הליכוד 
ראש-הממשלה  של  הישיר  ושלוחו 
בניסיונם  ושקד,  בנט  של  לימינם 
בין  המבדילים  הקולות  את  להשיג 
של  הבטן  להתרסקות.  הישרדות 
נותרה  ושקד  בנט  על  הנתניהוהים 
אחרי  גם  טריפה  בקינוחי  מלאה 
הצעיר,  הזוג  של  הגדולה  המפלה 
והידועה  הגלויה  האיבה  למרות  אך 
- נראתה בוועדת הבחירות התגייסות 
יוצאת דופן של שלוחי רה"מ במטרה 
את  לצלוח  לשניים  ולסייע  לנסות 
אחוז החסימה. במקום שמחה לאיד, 
ניכר בפניו של נתניהו עצב לאיד. את 
החליף  השניים  מפלת  על  הצהלה 
שהשלטר  ממשלה  מהקמת  הפחד 
איווט  בידי  מוחזק  שלה  הראשי 

ליברמן.
ק  ח ש מ ה
קיבל  הקבוצתי 
לא  מעניין  ביטוי 
בהתגייסות  רק 
הלא מובנת מאליה 
ואנשיו  נתניהו  של 
בנט  של  לעזרתם 
ביהדות  גם  ושקד, 
זה  היה  התורה 
שנחלץ  פרוש  ח"כ 
לכנסת  והגיע 
דגל  מועמד  את  להכניס  בניסיון 
התורה יצחק פינדרוס, היריב המר 
של שלומי אמונים מהעבר הרחוק 
)בביתר עילית( והקרוב )באלעד(.

הכשלים  את  שזיהה  הראשון 
דגל  נציג  היה  הקולות  בספירת 
התורה בוועדת הבחירות אברהם 
במחשב  הוזנו  כשהנתונים  ובר. 

אחרי  מהשרעפים  התנער  הוא  חמישי,  יום  בבוקר 
לילות נטולי שינה והתריע בפני החברים כי הנתונים 
הממוחשבים אינם תואמים את המספרים אחריהם 
ובר  בוועדה.  הקולות  ספירת  במהלך  עוקב  הוא 
החדש  הימין  שרשימת  הראשון  מהרגע  העריך 
ניתנים  שאינם  הפערים  לנוכח  תקווה,  כל  איבדה 

לסגירה.
"הבנתי מיד שהסיפור היחיד הוא המנדט הנוסף 
שלנו שהועבר לליכוד", שיחזר ובר. לעזרתו באותם 
רגעים נחלץ סגן השר פרוש משלומי אמונים. פרוש 
התורה,  יהדות  קבוצת  עבור  נשמה  שחקן  הוא 
אבל אחרי שכיתת את רגליו והשיג תוצאות באגף 
החב"די, הסיוע להצלת המנדט הליטאי היה מעבר 
חד גם עבורו. פינדרוס שהפסיד את התפקיד באלעד 
השבת  כניסת  עם  עצמו  מצא  בית-המשפט,  בגלל 
פוליטי בעטיה של  נוסף של תפקיד  אובדן  סף  על 
הכרעה שיפוטית. אוי הערכאות, אוי הערכאות. עם 
ימנע מפינדרוס  לא  כי איש  הגיליון מסתמן  סגירת 
להסב לשולחן הסדר עם חרוסת נטולת מרור. הו הא 

מי זה בא.
כמו  אך  לשבח,  ראויה  פרוש  של  ההתגייסות 
מאמץ היתר של נתניהו לטובת בנט ושקד, גם כאן 
אי אפשר להתעלם מהחשיבה האישית לצד המאמץ 
נוסף  שמנדט  רגעים  באותם  הבין  פרוש  הקבוצתי. 
את  ש"ס  של  לצדה  לה  יקנה   – התורה  ליהדות 
מדליית הארד כשתתייצב על הפודיום בבית הנשיא 
ממוקם  שלא  כמי  בגודלה.  השלישית  כמפלגה 
ראשון בשרשרת המזון של חלוקת התפקידים, הרי 
שהמנדט הנוסף הזה עשוי להיות המבדיל בין מנה 
מהפוליטיקאים  לא  הוא  פרוש  לשאריות.  עיקרית 
שמסתפקים בהיותם יפי הזקן והתואר וכמי שחפץ 
התורה  יהדות  של  הנוסף  הח"כ  ביצועי,  בתפקיד 

של  הלוטו  בהגרלת  הנוסף  למספר  להפוך  עשוי 
הבחירות.

הגוש הסובייטי

בשישי בבוקר עודכן נתניהו כי הפור נפל וסיכויי 
לבלתי  הפכו   – הבאה  לכנסת  להיכנס  ושקד  בנט 
בכירי  של  לניסיון  גם  בביטול  הגיב  הוא  ריאליים. 
בהם  ולקיים  קלפיות  כמה  לפסול  החדש  הימין 
הצבעה חוזרת ממוקדת - סטייל הבחירות החוזרות 
ב-88' בקרב בין דגל להתחיה - שבמסגרתה יתגייס 

הגוש כולו להכנסת הימין החדש לכנסת. 
שהפור  כולם  לפני  הבין  נתניהו  הבחירות  שועל 
נפל. בעולם שבו בחירות לנשיאות ארה"ב מוכרעות 
על חודם של עשרות קולות בפלורידה )כפי שאירע 
פער  הדבקת  הבן(,  בוש  של  הראשונה  בקדנציה 
של כאלף וארבע מאות קולות בלי נתוני בסיס על 
בלתי  כמעט  משימה  היא  משמעותיים,  שיבושים 

אפשרית. 
לשבת הראשונה שלאחר בחירתו החמישית נכנס 
נתניהו ברגשות מעורבים. מי שנפגשו איתו העידו 
שהחיוך לא מש מפניו כשהוא שב והסביר כי העם 
והביע בו אמון, חרף ההמלצות על  אמר את דברו 
כתבי אישום במעמד צד אחד. נתניהו חייך עד לרגע 
בו הוזכר שמו של איווט ומצחו נחרש קמטי דאגה. 
זה  מאשר  יותר  טוב  השניים  את  שמכירים  מי  אין 
את זה. מ-96' נקשר גורלם כשאיווט שימש כמנכ"ל 
של  לסופה  עד  מעמד  החזיק  ולא   – רה"מ  לשכת 
הקדנציה, במסורת של פרישה פתאומית שנשתמרה 
מאז בכל ממשלות נתניהו. איווט הוא 
לדעת  אין  שלעולם  תנאי  על  שותף 
שהוא  יחליט  בבוקר,  יקום  אימתי 

אופוזיציונר ויתחיל ללכת.   
הסיטואציה  בחינות,  וכמה  מכה 
ממצבו  לנתניהו  טובה  הנוכחית 
 - האישי  בממד  האחרונה.  בקדנציה 
למרות  ובגדול,  דברו  את  אמר  העם 
אישום.  כתבי  הגשת  על  ההמלצות 
הציבור"  "אמון  מבחן  הזה,  במובן 
את  כשאילץ  כתקדים,  בג"ץ  שטבע 
מתפקידיהם  לפרוש  ודרעי  פנחסי 
בממשלת רבין, מספק תוצאה הפוכה. 
בראש-הממשלה  אמון  הביע  הציבור 

ולא בחורשי רעתו הפלילית. 
חקיקה  להעביר  נדרש  לא  נתניהו 
לקדנציה  בטח  לשבת  כדי  כלשהי 
די  ראש-הממשלה.  כס  על  שלמה 
בכך שייצמד ללשון החוק המאפשרת 

המספר הנוסף

 פרוש הבין באותם 
רגעים שמנדט נוסף 
ליהדות התורה – 
יקנה לה לצדה של 
ש"ס את מדליית 
הארד כשתתייצב על 
הפודיום בבית הנשיא 
כמפלגה השלישית 
בגודלה. כמי שלא 
ממוקם ראשון 
בשרשרת המזון של 
חלוקת התפקידים, 
הרי שהמנדט הנוסף 
הזה עשוי להיות 
המבדיל בין מנה 
עיקרית לשאריות

זה שהצליח וזה 
שכשל. פרוש ובנט

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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ניתן  לא  עוד  כל  בתפקידו  לכהן  לראש-ממשלה 
בעניינו פסק דין חלוט )לאחר ערעור(. הבוחר אמר 
גם  אלא  לראש-הממשלה  בנוגע  רק  לא  דברו  את 
יישבו  לא  כי  שהבהירו  הכנסת  חברי  של  בעניינם 
בממשלה שיוגש כתב אישום נגד העומד בראשה. 
שקד ובנט שהצהירו על כך בעבר – יעמדו בדיבורם 
ואכן לא יישבו בממשלה שכזאת, אך לדאבון ליבם 
דיברו  עליהן  והפוליטיות  הערכיות  מהסיבות  לא 
העובדה  גם  תרמה  שלמפלתם  ספק  אין  בעבר. 
שהשניים נתפסו כדורשי רעתו של ראש הממשלה. 
כחלון שכוחו צומצם ואך בקושי צלח את אחוז 
בהתנדבות  ולשמש  להוסיף  מסרב   – החסימה 
כשומר הסף של בג"ץ והפרקליטות. צירופו הצפוי 
לליכוד, יקנה לנתניהו עוד ארבע אצבעות אותן יניף 
בכירים  אישים  פקודה.  ביום  היועמ"ש  של  לעברו 
במערכת המשפט שניסו לדבר על לבו של כחלון – 
שמעו שאלה זהה שהיא בעצם תשובה. הם נשאלו 
עבור מי הצביעו ומדוע הם מצפים דווקא מכחלון 
אמונם  את  להביע  בחרו  כשהם  ולהילחם  להוסיף 

באחר.
החיים של ביבי יכולים היו להיות גן עדן אלמלא 
אין  שבלעדיהם  איווט  של  ח"כיו  בחמשת  התלות 
ממשלת  לנתניהו  הייתה  הקודמת  בקדנציה   .61
למרר  הסובייטי  הצליח  אז  וגם  איווט  בלעדי   61
הנוכחית  בקדנציה  ראש-הממשלה.  של  חייו  את 
שום אלטרנטיבה לא נראית באופק, לרבות חבירה 
לאחר  עצמם  וחישקו  חזרו  שראשיה  לכחול-לבן 
הבחירות כשהצהירו כי לא יישבו בממשלת נתניהו. 
בשיחותיו עם החרדים רמז נתניהו על מגעים עם 
ולא הצליח לשכנע  כמה חברים במפלגת העבודה 
לא:  אפילו  דמה.  טענת  שבפיו  עין  למראית  ולו 
סרק, סרק. אישיותם של ששת חברי העבודה כמעט 
ואינה מותירה מקום לדמיון בנוגע לחבירה אפשרית 
שלהם לממשלת נתניהו בעיתוי הנוכחי. ביבי ייאלץ 
תקוע  כשאיווט  לבדו,  הגוש  על  ממשלה  להקים 

בגרונו. 
מנהל  נתניהו  הזאת,  המורכבת  הסיטואציה  את 
בדד, כאשר זהו לו המו"מ הפוליטי הראשון שהוא 
מנהל כשבראש צוות המשא-ומתן לא יושב מקורבו 
ואיש אמונו עו"ד דוד שמרון, שנבצר ממנו מלמלא 
את תפקידו. בצר לו, יסתפק נתניהו בצילום המצב 

שיעביר לו נתן אשל – האיש אשר תמיד חוזר.

שולחן עורך

אחד מחברי הכנסת החרדים דימה את המציאות 
סדר  לליל   – הטבעיים  השותפים  על  שנכפתה 
רוצים  ונמשך כאורך הגלות. המסובים רק  שנסחב 
התבשילים  מריח  ומתענים  לשולחן-עורך  להגיע 
המהבילים. הם מדלגים על דברי תורה, מוותרים על 
דווקא  להתמודד  מצליחים  לא  אך  איטיים  ניגונים 
להעביר  ומחליט  ברגע האחרון  אורח שהסתנן  עם 
לגאולה.  בדרך   – גלות  של  סבב  בעוד  כולם  את 
האורח הלא קרוא מחמיר בכזית של אכילת המרור 
ריקה.  בטן  על  מצרים  ביציאת  מלספר  חדל  ולא 
עד  אך  ומזומן,  מוכן  שהאוכל  ברור  הבית  לבני 
שהוא יתעכל במעיים האורח עוד יוציא לכולם את 

הנשמה. 
"עם איווט צריך לדעת איך לעבוד", אמר השבוע 
גורם בכיר בש"ס והציע ללמוד ממעללי נפתלי בנט 
האיש.  עם  לנהוג  אסור  איך   - האחרונה  בקדנציה 
שבר  ואיווט  לקצה  אותו  לקח  אותו,  הטריף  "בנט 
את הכלים", הוא הזכיר את מה שאירע כאן זה לא 
אולי  לכולם.  שידוע  הסיפור  סוף  על  ופסח  מכבר 
משיבים  התורה  יהדות  ח"כי  שבעוד  הסיבה  זו 
מלחמה לאיווט גם מעל דפי העיתונות המפלגתית, 
הרי שאצל הש"סניקים משתררת שתיקה – יחסית. 
גם בכל מה שנוגע  יפה להם לש"סניקים  הצניעות 
שם  מישהו  התוצאות.  לנוכח  המתונות  לחגיגות 
בגני  ההן  החגיגות  מאז  מסקנות  הסיק  למעלה 

אורנים בסוף שנות התשעים.
מלהיגרר  שנמנע  החרדים  הכנסת  מחברי  אחד 
להזכיר  ביקש  ליברמן  עם  פומביים  ידיים  לכיפופי 
ממשלות  בכל  היום  עד  ישב  ליברמן  כי  השבוע 
היחידה  הממשלה  להקמת  החרדים.  לצד  נתניהו 
 – ממנה  הודרו  שהחרדים  נתניהו  שלטון  תחת 
השותפים  חמישי.  כגלגל  רק  שותף  היה  ליברמן 
אז  היו  לגדר  מחוץ  החרדים  להוצאת  הגוש  מתוך 
בהיפלטותם  שרואה  מי  אריאל.  ואורי  שקד  בנט, 
 – העליונה  ההשגחה  יד  את  הפוליטית  מהמערכת 
מוזמן לכוון גם על כך באמירת ההלל הבאה עלינו 
לטובה. התקווה של החברים על סמך תקדימי העבר 
היא שבסופו של דבר, גם אם איווט יוציא לכולנו את 

הנשמה - נמצא אותו ביחד איתנו באותה ממשלה.
"איווט מאיים אך אין שום סיכוי שהוא יתמודד 
עצמאית פעם נוספת", העריך השבוע בכיר בליכוד, 

"הוא אומנם קיבל כשלושים אלף קולות מעל אחוז 
החסימה, אבל גם הוא מבין שזאת הפעם האחרונה 
שהוא יכול להרשות לעצמו לקחת את הסיכון. היעד 
זאת  יהפוך  עוד  והוא  לליכוד  להצטרף  הוא  שלו 

במהלך הקדנציה להצעה שאי אפשר לסרב לה".
מצא  נתניהו  איווט,  מול  שלו  הרבים  בסיבובים 
עצמו עד היום כשהוא ממצמץ ראשון. ולמרות זאת, 
מודל  נתניהו  על התוצאה.  גם הפעם  להמר  מיותר 
לנשיא  גם  יכול  כי הוא  2019 הוא סתגלן שהוכיח 

למפכ"ל,  אמריקאי, 
גם   - ולראשונה  ליועמ"ש 
היום  עד  לרמטכ"לים. 
הוא הפסיד בשתי מערכות 
בחירות בהן התייצבו מולו 
ב-99'  ברק  גנרלים,  שני 
בפעם  ב-2003.  ושרון 
שלושה  ניצח  הוא  הזאת 
אחד-אחד  ולא  גנרלים, 

אלא בבת אחת. 
הממשלה  לראש 
את  לפגוש  שהקדים 
את  עשו  בטרם  החרדים 
 – המדינה  לנשיא  דרכם 
הובהרו הקווים האדומים. 
כי  נראה  לעכשיו  נכון 
על  התעקשות  תהיה  לא 
לימוד  יסוד  חוק  העברת 
שנושא  ובלבד  התורה, 
תכף  וייסגר  ייחתם  הגיוס 
הקדנציה.  בראשית  ומיד 
שהניח  הגיוס  חוק 
ליברמן על השולחן בסוף 
 – האחרונה  הקדנציה 
רע.  לא  לגמרי  בסיס  היה 
איווט  גם  מסוים  בשלב 
שינויים  הכללת  שלל  לא 
כשהוא  וגם  מתחייבים, 
יסכים  לא  כי  כיום  מצהיר 
הוא   - פסיק  של  לשינוי 

שבנסיבות  הביטחון  מערכת  המלצת  על  נסמך 
יכולה להשתנות. איווט אמר את שאמר,  מסוימות 
אך  האחרון,  לרגע  עד  מלחמה  יחרחרו  הכותרות 
את הסיכום עם האיש, כתמיד, נעשה על פי מבחן 

התוצאה ולא לפי מדד ההצהרה.

 "איווט מאיים אך אין 
שום סיכוי שהוא יתמודד 
עצמאית פעם נוספת", 

העריך השבוע בכיר 
בליכוד, "הוא אומנם קיבל 

כשלושים אלף קולות 
מעל אחוז החסימה, 

אבל גם הוא מבין שזאת 
הפעם האחרונה שהוא 

יכול להרשות לעצמו 
לקחת את הסיכון. היעד 

שלו הוא להצטרף לליכוד 
והוא עוד יהפוך זאת 

במהלך הקדנציה להצעה 
שאי אפשר לסרב לה"

שוב זה לצד זה? נתניהו, סער וליברמן. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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כולם כלום
סיפור ישיבתי עתיק מתאר שני תלמידי ישיבת נובהרדוק, 
שבחיפושיהם אחר דרגה מקסימלית של ביטול עצמי, נהגו 
המקומי.  הקברות  בבית  שנחפרו  בקברים  בלילות  לבקר 
מפעם  לעצמו  וזועק  בקברו  מהם  אחד  שקוע  אחד,  לילה 
לפעם "אני כלום, כלום! כלום ושום דבר", לפתע, שומע 

הוא מהקבר הסמוך זעקה: "אתה כלום? אני כלום!"
התנהלה  לה  שהסתיימה  הבחירות  שמערכת  נדמה 
באווירה דומה, זעקות ה'אנחנו כלום' של בנט ושקד מול 
זעקות ה'אני כלום' של סמוטריץ', גוואלד מבית היוצר של 
נתניהו מול הגוואלד של שלי יחימוביץ' ואבי גבאי. קמפיין 
מניעת זליגה לליכוד של דרעי וקמפיין מניעת זליגה לכחול 

לבן של מרצ. כולם כלום. 
בעיניי לפחות, הזעקה הגדולה מכולם הייתה של הימין 
הודעת  נשלחה  הקלפיות  סגירת  לפני  שעתיים  החדש. 
בנוסח  פוטנציאליים  מצביעים  אלפי  לעשרות   S.O.S
נדיר במחוזותינו: "קריאה פתוחה לרב רפי ובצלאל )פרץ 
וסמוטריץ'(, יישר כח, הצלחתם בענק, עכשיו אנחנו זקוקים 
לכם, עזרו לנו לשכנע את כולם להצביע לימין החדש כדי 
שנוכל להמשיך. אנא הפסיקו את ההתקפות עלי ועל שקד. 
 8-10 בין  שתקבלו  דקות   10 לפני  בצדק  הודעתם  אתם 
מנדטים, זה הישג מדהים. אתם יודעים שאנו עומדים לאבד 
את איילת שקד כשרת משפטים הטובה בתולדות ישראל, 
ואתם יודעים שנתניהו לא יתן לכם את התיק הזה. בשיתוף 
במחיקה  תועלת  שום  אין  יותר,  להשיג  נוכל  אתנו  פעולה 

של הימין החדש".
למרבה הצער, זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. 

מתי ייפול האסימון?
של  הגדול  הסיפור 
ביבי,  לא  זה  הללו  הבחירות 
בעיקר  זה  ביבי,  רק  לא  זה 
המשטרה,  התקשורת,   - הם 

מערכת המשפט.
סגירת  לאחר  קלה  שעה 
מדגמי  כשפורסמו  הקלפיות, 
והפרשנים  החדשות  ערוצי 
סיכויי  את  לנתח  החלו 
המועמדים להרכבת ממשלה, 
וראש  בהווה  ה'פרשן'  ישב 
הממשלה הכושל בעבר אהוד 
והחל  האולפנים  באחד  ברק 
ראש  חקירת  בתיקי  לדון 

הממשלה בנימין נתניהו.
הוא  בו,  הכה  התסכול 
ואחרים מיושבי האולפן, ניסו 
 - - בעיקר את עצמם  לשכנע 
שזה עניין חולף, שנתניהו לא 
יותר משנה, שמערכת  ישרוד 

המשפט תטפל בו.
שכזה  בלילה  שגם  מתברר 
להם,  ליפול  סירב  האסימון 
לא  שזה  הבינו  לא  עוד  הם 
הוא.  רק  לא  לפחות  ביבי, 
מצביעים  ממיליון  יותר 
בקלפי  'מחל'  ששמו 
סלידה  בהצבעתם  הביעו 
צדדית,  החד  מהתקשורת 
המשפט  במערכת  אמון  אי 

ותיעוב מהמשטרה והפרקליטות.
מצביעי הימין התייצבו להגן על נציג המחנה שלהם, לא 
כאן,  היותו ראש ממשלה מצוין, הכי טוב שהיה  רק בשל 
אלא בעיקר בגלל שהוא סופג בשבילם, שהוא ניצב בפרונט 
וחוטף יום יום, שעה שעה, בליסטראות של לעג וחשדות, 

האשמות מדומות וסיפורי צוללות.
הקרובה  הכהונה  ברק,  מיסטר  בשבילך,  חדשות  לי  יש 
תימשך  ממשלה  כראש  נתניהו  של  במספר  והחמישית 
לפחות 4 שנים, שזה הרבה יותר מהכהונה הקצרה והבודדת 
באולפן  קיטור  לשחרר  תוכל  שתמיד  בכך  תתנחם  שלך. 

מזדמן.
את  לפספס  לפעמים  קשה  עסקינן,  בתקשורת  ואם 
החוק  טוהר  שומרי  פרשנים  אותם  המבצבצת.  הצביעות 
שהכריזו מעל כל במה שחייבים לסלק את נתניהו הביתה 
בכל מחיר, שאסור לשתף אתו פעולה וגנץ צריך להתחייב 
הם  בדחיפות,  אותו  להדיח  אלא  בממשלתו  לשבת  שלא 
לראש  בהטפה  פצחו  התוצאות  פרסום  אחרי  שדקה  אלה 
נקעה נפשם מעוד  הממשלה על חובתו לממשלת אחדות. 

תקופת שיממון של נציגיהם באופוזיציה.
בוגדנותו  לפיד,  של  מחתרנותו  ניסיון  למוד  נתניהו, 
את  חתך  לבני,  ציפי  של  הזגזגנית  והתנהלותה  ברק  של 
האופציה הזו כבר בנאום הניצחון. הודיע לעיני כל האומה 
שפניו לממשלת ימין עם השותפים הטבעיים וקינח בברכת 

'שהחיינו'. ופני ברק חפו.

כל טעות אפשרית
חוץ מכל זה, היה כאן גם צד שני שהקפיד לשחק לידיו 
של נתניהו. נדמה כי גנץ, טירון פוליטי מוחלט שהובל בידי 

יועציו ועמיתיו לסיעה, לא פסח על אף טעות אפשרית.
הייתה  ביותר,  המשמעותית  ולדעתי  הראשונה,  הטעות 
שנבנתה  הקונספציה  ומפלגתו.  ללפיד  החבירה  בעצם 
מ30  למעלה  לשניים  שהעניקו  סקרים  על  והתבססה 
מפלגה  על  להטיל  ייאלץ  ריבלין  שהנשיא  גרסה  מנדטים, 
יסתדרו  הקלפים  ואיכשהו  הממשלה,  הרכבת  את  כזו 

מאליהם וראשי מפלגות הימין יעמדו בתור.
מנדטים  עשרה  גורף  היה  אולי  לבדו,  רץ  גנץ  היה  לו 
פחות, אבל אז היה עשוי לסחוף קהלים מימין ולשנות את 
מצביעי  מרבית  על  השנוא  ללפיד  חבירתו  הגושים.  מפת 
בקרב  לנצח  הממשי  הסיכוי  את  סופי  באופן  קברה  הימין 

הגושים.
מרגע זה לא פספסו בצוות הקמפיין של כחול לבן כמעט 
לפני  מתאים  תדרוך  עבר  לא  גנץ   - אפשרית  טעות  שום 
למינכן  רץ  מארה"ב,  בשידור  דיליי  עם  הסתבך  ראיונות, 
פליטות  של  קילומטראז'  צבר  מגומגמת,  באנגלית  לנאום 
מחזיקים  לא  פוליטיים  קשישים  שאפילו  מביכות  פה 
ואחרונה בליל הבחירות, כשמיהר לקפץ אל הבמה ולהכריז 

על ניצחונו, מבלי להמתין לתוצאות האמת.
היה  כולו  לבן  כחול  של  הקמפיין  עצמו,  גנץ  רק  ולא 
לשעבר  הרמטכ"ל  ברורים.  ומסרים  סכינים  נטול  פרווה, 
גבי אשכנזי, מי שאולי היה מסוגל לעבור מסך וגם להעביר 
נתנו  המפלגה  מצע  כותבי  יחסי,  באופן  הוצנע  מצביעים, 
ללפיד במה כמעט חופשית וגרמו לקרע מוקדם וחסר סיכוי 
לאיחוי עם המפלגות החרדיות, הקלטות מביכות דלפו יום 
ולקינוח,  המפלגה  צמרת  של  סגורות  משיחות  יום  אחרי 
נרשם חוסר התמודדות נכון עם הפריצה האיראנית לסלולר 

של גנץ. 
אי אפשר לנצח בהתנהלות כושלת כל כך, בוודאי שלא 
שהוא  השלישית  הפעם  לו  שזו  כנתניהו,  מנוסה  מתמודד 
מתחיל את ליל מוצאי הבחירות בעמדת נחיתות במדגמים 
בבחירות  שקרה  כפי  ממשלה,  כראש  בבוקר  ומסיים 
פרס  מול  ב96'  שחווה  וכפי  ולבני  הרצוג  מול  הקודמות 
)היה מי שטרח לציין כי גנץ שבר את שיאו של פרס, כאשר 
ממשלה  כראש  לילה  של  קצרצרה  קדנציה  רשם  האחרון 

ואילו גנץ הספיק לכהן שעתיים בתפקיד...(
על  שניים  או  דבר  יודע  וגם  ומפוכח,  מנוסה  נתניהו, 
טיבם של סקרים ומדגמים )וגם של ליכודניקים שמצביעים 
במדגם ונהנים לשטות פעם אחר פעם בסוקרים(, המתין עם 
כבר  ובינתיים  האמת,  נתוני  של  מעשית  למגמה  החגיגות 

החל לסגור קואליציה עם ראשי המפלגות במחנה הימין-
חרדים.

ועם  מוקפד  באירוע  הליכוד,  לחגיגות  לבסוף  כשהגיע 
נאום עשוי היטב, כבר ידע הקהל לשאוג "בני אכל אותה".

 

יום כיפור? תשעה באב

אחת ולתמיד רצוי לפרק את נושא הסקרים, כולם אוהבים 
לדוש בהם ולהתקשקש סביבם, תוך שהם מקפידים לצטט 
באלגנטיות את שמעון פרס המנוח, מגדולי נפגעי הסקרים, 

ש"סקרים הם כמו בושם, להריח בלבד".
ובכן, קבלו טיפ על חשבון הבית, אל תריחו. סקר פוליטי 
רבים  ובמקרים  יעיל  לא  הוא מוצר חסר שימוש,  בישראל 
לגופן  מאשר  הסוקר  למשאלות  יותר  עונה  הגיוני,  לא  גם 

של השאלות.
האוכלוסייה  את  לפלח  צורה  או  דרך  בשום  ניתן  לא 
והמפלגות  החברתיות  השכבות  והעדות,  השבטים  מרובת 
שיש בארצנו בבחירה כמעט אקראית של 500 איש, גם אם 

קיים באופן תיאורטי הגיון בפילוחם.
בסקר  לשלב  שעליו  לכך  המודע  סוקר  בנפשכם  שוו 
ספרדים?  או  ליטאים  יבחר  האם  חרדים.  אחוז  כעשרה 
'הפלג'?  נציגי  או  'העדה'  אנשי  סאטמר?  או  גור  חסידי 
שהוכח,  כפי  )אך,  לליכוד  הפוזלים  ליברלים  צעירים 
מצביעים 'ברגע האמת' יהדות התורה( או אברכים מכולל 

חזון איש?
נכון שאנחנו ייחודיים, אבל כך בנויה החברה הישראלית 
כולה, הציונות הדתית מחולקת לזרמים ולתת זרמים, יוצאי 
אתיופיה ועולי רוסיה, ערבים דתיים וחילונים, קומוניסטים 
תל  ומדינת  פריפריה  ובדואים,  דרוזים  וסוציאליסטים, 
אביב, מסעודה משדרות והייטקיסטים מרעננה. כמעט לכל 

עדה או קבוצה יש מפלגה שקרובה לליבה. ועוד אחת.
לנו  וגורם  בכותרות  הסקרים  את  מחזיק  זאת  בכל  מה 

לעקוב אחריהם באדיקות?
ראשית, אין לנו משהו אחר, אנחנו קצרי סבלנות, והרבה 
לפני שנלך לקלפי כבר מתחשק לנו לדעת מה יקרה בו, מי 

בקצו ומי לא בקצו.
סקר,  על  לבנות  אמנם  אפשר  אי  משמעותי,  וזה  שנית, 
אבל בהחלט יש בכוחו להרוס. מפלגה שבאופן סדרתי לא 
עוברת אחוז חסימה בסקרים – תאבד נתח ניכר ממצביעיה, 
שיעדיפו לתת את קולם למפלגה שעוברת את אחוז החסימה, 
הוא  אבל  מתמטית,  מבחינה  מדייק  אינו  אולי  הסקר  וכך 
נבואה שמגשימה את עצמה לפחות כלפי המפלגות הללו. 

תמיד  נדמה  מנוסה  בלתי  לעין  מכולם,  ומטעה  ואחרון 
או  מנדט  ליד,  ממש  היה  זה  הרי  כי  קרובים,  שהסקרים 
את  להסביר  רצוי  כך,  שחושב  למי  שלושה.  או  שניים 
מר”צ  למפלגת  נתן  למשל  סקר  אם  הכישלון.  עוצמת 
רק  זה  אין  ארבעה,  קיבלה  היא  ובפועל  מנדטים  חמישה 
טעות במנדט. שהרי לכולם ברור שמר”צ לא תגרוף מאה 
כן,  גם לא מאה או אפילו שלושים. אם  ועשרים מנדטים, 
נאמר מסף  למפלגה,  ההגיוני  לנו הטווח  ידוע  מלכתחילה 
כשבעה  של  גבוה  סף  ועד  חסימה  אחוז  מתחת  של  נמוך 
כזו, כל טעות במנדט היא בעצם טעות  מנדטים. במסגרת 

של 20%...
כל  של  הריאליות  מסגרת  את  תקבעו  אם  ההבנה,  לשם 
מתוכה,  אקראיים  מספרים  שימלא  קוף  ותושיבו  מפלגה 
האמת  לתוצאות  קרובים  שאתם  בכלל  רע  לא  סיכוי  קיים 

יותר מרוב הסקרים.

לא מפתיע

מוחלט  באופן  שהיכו  המפלגות  שתי  סקרים,  ואפרופו 

אבי גרינצייג / על סדר היום

אותם פרשנים שומרי 
טוהר החוק שהכריזו 
מעל כל במה שחייבים 
לסלק את נתניהו 
הביתה בכל מחיר, 
שאסור לשתף אתו 
פעולה וגנץ צריך 
להתחייב שלא לשבת 
בממשלתו אלא להדיח 
אותו בדחיפות, הם 
אלה שדקה אחרי 
פרסום התוצאות 
פצחו בהטפה לראש 
הממשלה על חובתו 
לממשלת אחדות
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את הסקרים הן המפלגות החרדיות, יהדות התורה וש"ס. אך 
בעוד שיהדות התורה קיבלה בחלק מהסקרים שבעה מנדטים 
ובסקר בודד שמונה, ש"ס זכתה ברוב הסקרים לזלזול מובהק 

ובין 4 ל-6 מנדטים.
לפני  האחרונים  בשבועות  ברמה'  ב'קול  בראיונות 
הבחירות, הסברתי מדוע אין שום סיכוי שש"ס תרד משבעה 
פשוט  הוא  החשבון  שמונה.  תקבל  לוודאי  וקרוב  מנדטים 
בשביל  מהוקצע  סקרים  מכון  להחזיק  צריך  ולא  למדי, 

לעשותו.
הקשה  המצב  עם  ש"ס  התמודדה  הקודמות,  בבחירות 
משנה  יותר  נפטר  כבר  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  בתולדותיה, 
ספרדיים  רבנים  בשיאו,  היה  הספרדי  הפילוג  לכן,  קודם 
מובילים תמכו בשתיקה או במפורש במפלגת 'יחד', נתניהו 
הפעיל את משאבת המנדטים בכל הכח וגם אחוז ההצבעה 
החריג )72.3%( שיחק לרעת ש"ס, מאחר שמצביעיה מגיעים 
לקלפי בכל מקרה. וראה זה פלא, למרות כל האתגרים, גרפה 

ש"ס שבעה מנדטים.
המסקנה העיקרית מאותה מערכת בחירות היא שה'בייס' 
הם  ובמים,  באש  אחריה  שילכו  מצביעים  אותם  ש"ס,  של 
לפחות 240 אלף איש, שבגידול טבעי מינימאלי ובהתחשבות 
לשמונה  לפחות  אותה  יביאו   – הצונח  ההצבעה  באחוז 

מנדטים בקדנציה הזו. בלי שום הפתעה או מאמץ.
ייחסו את ההישג העצום לקמפיין החיזוק  כמה מעמיתיי 
לנתניהו שניהלה המפלגה, אני חולק עליהם מכל וכל, שום 
קולות  לה  להביא  הצליח  לא  ימין  מפלגת  אף  של  קמפיין 
ויעיל  ממוקד  היה  הליכוד  קמפיין  ל'בייס'.  מעבר  נוספים 
והוא שאב כל מנדט תועה שעבר בסביבה. שמונת המנדטים 
של ש"ס הם פשוט שמירה על מצביעי ה'בייס' הנאמנים ותו 

לא.

גזירת הקופון

כנסת  13 חברי  וליברמן  בנט  בממשלה האחרונה, הביאו 
משרד  הביטחון,  משרד  אוויר(  )קחו  את  קיבלו  ותמורתם 
המשפטים, משרד הקליטה, משרד החינוך, משרד החקלאות, 

סגן שר ביטחון ועוד כמה ועדות לקינוח.
 16 יביאו  החרדיות  הסיעות  שתי  הקרובה,  בממשלה 
מנדטים, וזה הזמן לגזור את הקופון ולדרוש את המגיע להן. 
של  היומיום  חיי  על  השלכות  בעלי  משמעותיים  משרדים 

הציבור החרדי.
סביר להניח כי משרדי הפנים והדתות יישארו בידי ש"ס 
)בתוספת משרד הדמו של הפריפריה( עם ועדת החינוך, גם 
משרד הבריאות וועדת הכספים הנחשקת יישארו בידי יהדות 

התורה, ומכאן הכל פתוח.
שתי הסיעות זכאיות לקבל לכל הפחות למשרד אחד נוסף 

לכל אחת. התנהלות נכונה במו"מ הקואליציוני יכולה להוביל 
להישג חסר תקדים בנושא המעיק יותר מכל – תחום הבנייה. 
אם יחכימו בסיעות החרדיות יתמקדו במשרד השיכון, יחד 
עם רשות מקרקעי ישראל וכל הסמכויות הנדרשות לפתרון 
מצוקת הדיור, ממש כפי שדרש כחלון בקדנציה הקודמת. 4 
שנים של עיסוק מהותי בהקמת ערים ושכונות חרדיות ישנו 

את המפה.
מצוקת  פתרון  בסימן  הקרובה  הקדנציה  תעמוד  אכן  אם 
הדיור החרדית, מובטח להן לש"ס ויהדות התורה מספר דו 

ספרתי של מנדטים בבחירות הבאות. לכל אחת.

אנשי המספרים

זו הזדמנות לציין לטובה שלוש דמויות בולטות, שבימים 
אי  בחירות  בימי  אך  הרחב,  לקהל  נחשפות  פחות  כתיקונם 
 – החרדיות  הסיעות  של  המספרים  אנשי  בלעדיהן.  אפשר 
יוסטמן  אברהם  עו"ד  הרב  התורה,  מדגל  ובר  אברהם  הרב 

מאגודת ישראל והרב יהודה אבידן מש"ס.
בשבוע האחרון יצא לי לשוחח רבות עם שלושתם, לעקוב 
היטב,  והמתואמת  המקצועית  התנהלותם  אחרי  מקרוב 
מאבקם על כל קול ולמען כל מנדט, הבנתם ברזי המספרים 
ובשברירי הסיכויים, שליטתם הפנומנאלית בקלפיות שונות 
נכס  הם  ועוד  אלה  כל  מג'אר.  ועד  מכסרא-סמיע  ומשונות, 

בלעדי לסיעות החרדיות.
במפלגות השונות מהווה הייצוג בועדת הבחירות בעיקר 
פונקציה של מקורבים ופינוק לאי אלו בעלי עניין. במפלגות 
החרדיות השכילו להציב אנשי מקצוע ראויים, שיוודאו שאף 
במהלך  גם  ניכרת  כלפיהם  וההערכה  לטמיון,  יורד  לא  קול 

דיוני הועדה. שאפו.

הימור מנצח

על  הימורים  ארבעה  זה  במדור  פרסמתי  שבועיים,  לפני 
תוצאות הבחירות, הבטחתי לכם שבמקרה שאצליח אני כבר 

אזכיר לכם... ובכן:
מ72.3%  משמעותית  ירד  שכתבתי,  כפי  ההצבעה,  אחוז 
שחווינו פעם שעברה, והתייצב בין 63 ל-69%, וליתר דיוק 

על 68.46%, עדיין גבוה יחסית - אך לא מעבר לרף.
בניגוד לסקרים, כפי שצפיתי, הליכוד הוביל על פני כחול 

לבסוף  אם  גם  שקיבל.  הקולות  במספר  ביתרון  וסיים  לבן 
ולרוקן את העבודה  קולות השמאל  גנץ לשתות את  הצליח 

ומר"צ. בנוסף, כחלון אכן עבר את אחוז החסימה בשופי.
לא  פייגלין  משה  של  וזהות  לוי  אורלי  של  גשר  ולסיום, 
שבועיים,  לפני  כאן  שנכתב  כפי  החסימה,  אחוז  את  עברו 
למפלגות אווירה וטרנד יש חיי מדף קצרים במיוחד, בעיקר 
בשבוע בו הן פורצות לתודעה. מאחר ופייגלין פרץ שבועות 
לטמיון  ולהוריד  לשקוע  הספיק  הטרנד  הזמן,  לפני  אחדים 
קרוב ל-120 אלף קול, כשעל הדרך הוא מפיל גם את נפתלי 

בנט ואיילת שקד.

8+8+2

לראשונה בכנסת יכהנו שני חברי כנסת חרדים ממפלגות 
סמוטריץ'  בצלאל  על  מדבר  לא  אני  ולא,  חרדיות,  שאינן 
בכל  החרדיות  הדרישות  עם  לשבח  ראויה  אחדות  שמפגין 

נושאי דת ומדינה.
פליישמן  זאב  גם  כמו  לבן,  מכחול  ינקלביץ'  עומר  ח"כ 
החוק  העברת  לאחר  לכנסת  להיכנס  )שצפוי  מהליכוד 
טרום  בהסכם  נתניהו  שהתחייב  כםי  המורחב,  הנורבגי 
דבר,  לכל  חרדים  הם  הימין(  מפלגות  לאיחוד  הבחירות 

של  בקולותיהם  שנבחרו 
כלל הציבור לכנסת.

העבר  תקדים  בגלל  אולי 
כך  כל  שלא  לנו  הזכור 
לטובה, ח"כ דב ליפמן מיש 
הבוס  עם  קו  שיישר  עתיד 
ישנה  הנפש,  ציפור  בענייני 

רתיעה מובנית בנושא זה.
עם זאת, בשיחות אישיות 
הם  החרדים  הח"כים  עם 
מהתופעה.  מרוצים  דווקא 
"אנחנו מרוויחים פעמיים", 
הסביר לי אחד מהם, "קודם 
חרדים  ביהודים  מדובר  כל 
קול  עוד  וזה  דבר  לכל 
קריטיים,  בנושאים  מובטח 
בתודעה  אולי  שנית, 
חרדים  ח"כים  התקשורתית 
עסקנים  להיות  יפסיקו 
אותנו  להעריך  ויתחילו 
באמת על העשיה". ויש על 

מה.
עומר וזאבי, בהצלחה.

המסקנה העיקרית 
מאותה מערכת בחירות 
היא שה'בייס' של ש"ס, 

אותם מצביעים שילכו 
אחריה באש ובמים, הם 

לפחות 240 אלף איש, 
שבגידול טבעי מינימאלי 

ובהתחשבות באחוז 
ההצבעה הצונח – יביאו 

אותה לפחות לשמונה 
מנדטים בקדנציה הזו. 

בלי שום הפתעה או 
מאמץ

אחרי החגיגות, זמן לדרוש את התיקים הנכונים
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מיוחדהכירו את הנציגים
משה אברהמי ואלי רובין

חברי הכנסת החרדיים נחשבים מאז ומקדם לטובי הפרלמנטרים בכנסת ישראל. חלק מהקרדיט נובע מעצם היותם אנשים מוכשרים ורבי תושייה, וחלק אחר במוניטין שיצא להם נעוץ בשיטה: הוותק. 
העובדה שמרביתם מכהנים שנים רבות עם תחלופה מינימאלית, מעניקה להם ניסיון ששווה המון בניהול מו"מ, היכרות עם משרדי ממשלה ופקידים, התמצאות בהליכי החקיקה וכן על זו הדרך.

בכנסת הקרובה הנציגות החרדית עשויה לשנות במעט את פניה, בעיקר בזכות מפלגת ש"ס שהראתה אחר כבוד את הדרך לוותיקים, והכניסה פנים חדשות. שניים מהנציגים הוותיקים, הלא הם משולם נהרי 
ואיציק כהן, התחייבו לפרוש בתום שנתיים לכהונת הכנסת. בזכות הנוכחיים, המתפטרים והנורבגיסטים, תציג ש"ס נבחרת רעננה.

ביהדות התורה לעומת זאת שומרים באדיקות על נציגיהם הוותיקים, מלבד נציג חסידות ויז'ניץ מנחם אליעזר מוזס שהוחלף ביעקב טסלר, כחלק מהחלטה רוחבית שהתקבלה בהוראת כ"ק האדמו"ר, לרענן 
את השורות. ההחלטה כללה את החלפת כל נציגי הציבור של החסידות כולל ברשויות המקומיות.

מהיום בו ייכנסו הבאים ברשימת יהדות התורה לכנסת – בזכות החוק הנורבגי הקיים ובאמצעות חוק נורבגי מורחב שאמור להיחקק – תציג המפלגה גם היא פנים חדשות.
הנה קווים קצרים לדמותם הציבורית ולפועלם של חברי הכנסת, הנוכחיים והמיועדים:

אריה דרעי
שיא הקריירה הפוליטית של דרעי היו ימיו הראשונים בזירה 
בממשלתו  הפנים  לשר  הפך  בלבד   29 כשבגיל  הציבורית, 
של יצחק שמיר. עד אז הוא כבר הספיק לכהן כמזכ"ל ש"ס 
וכמנכ"ל משרד הפנים. הוא היה לפוליטיקאי החרדי הראשון 
בפוליטיקה  מלכים  לכבוד  וזכה  המגזר  גבולות  את  שפרץ 

ובתקשורת.
עד  שנים,  מעשור  יותר  בצמרת  לשייט  דרעי  הספיק  מאז 
שתכפו עליו התיקים הפליליים שהביאו לכתב אישום ולריצוי 
ועם  תורנית  תדמית  עם  דרעי  יצא  זו  מתקופה  מאסר.  עונש 

אמביציות לחזור להנהגה, והוא אכן עשה זאת בהצלחה. 
עיריית  ראשות  על  בהתמודדות  הציבוריים  לחיים  לחזור  דרעי  ניסה  תחילה 
בסוף  אך  )'תיקון'(  סקטוריאלית  ולא  פוליטית חדשה  תנועה  ובהקמת  ירושלים 
מצא את עצמו חוזר לבית. אחרי תקופה קצרה של הנהגה משולשת – דרעי, אלי 
ישי ואריאל אטיאס – לקח דרעי את מושכות התנועה לילדיו וכיום, מיותר לציין, 

בלעדיו לא ירים איש את ידו ואת רגלו בתנועה הקדושה.
בין  וההבדלים   ,2012 בשנת  דרעי  החל  בפוליטיקה  שלו  השני  הסיבוב  את 
התקופות ניכרים היטב. יותר צניעות, זהירות, וגם מעבר חד מזיהויו כאיש שמאל 
שתמך באוסלו והיה שותף לתרגיל המסריח, לאיש ימין התומך בהתנחלויות ולמי 

שנחשב באופן אוטומטי כחלק מגוש הימין בכנסת.

משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש לשעבר הוא הראשון להיכנס לכנסת בהתפטרות השר 
הראשון במסגרת החוק הנורבגי )גם ללא הרחבתו(. אמרנו ראש עיר? קורות 
החיים של אבוטבול לא התחילו רק לפני עשור. הוא היה מראשוני התושבים 
ושיעורי  רווחה  בענייני  ונצורות  גדולות  בה  פעל  שמש,  בית  של  החרדיים 
תורה, וכן, הייתה לו גם קריירה קצרה בעולם ה"זוהר", שידור בערוצי הקודש 

ומשחק בסרטים חרדיים.
אבוטבול עשה את הבלתי יאמן כשהיה לראש עיר חרדי בעיר שטרם נהנתה 
מרוב תושבים חרדי, זאת בשל חיבורו לשכונות ולאנשים. כזכור, את הבחירות 

האחרונות בבית שמש הפסיד, מבקריו יטענו בשל חוסר תפקודו, אוהדיו יטענו בשל צרות עין 
וחוסר לכידות של יתר המפלגות סביבו.

מיכאל מלכיאלי
צעיר הח"כים של ש"ס החל את דרכו הציבורית במועצת העיר ירושלים, שם 
מרחק  ברשימה,  ה-11  במקום  הוצב  האחרונות  בבחירות  אחת.  קדנציה  כיהן 
דרעי  התפטר  וחצי  שנתיים  לפני  בקלפי.  המפלגה  שהשיגה  ממה  מקומות   3

מהכנסת במסגרת החוק הנורבגי ובכך סלל את הדרך לכניסתו של מלכיאלי.
הח"כ הצעיר הפך במהרה למנוע צמיחה מרכזי של ש"ס, בשל היותו נציג בני 
התורה ובזכות חריצות, דומיננטיות וחיבור לשטח. הפעם הוא כבר הוצב במקום 

ריאלי מלכתחילה וימשיך לקדנציה נוספת.

ינון אזולאי
הוא  אזולאי  השם 
וותיק  ש"סי  מותג 
בזכות  שנרכש 
הציבורי  שירותו 
דוד  של  המסור 
שהלך  ז"ל,  אזולאי 
כשנה,  לפני  לעולמו. 
הרפואי  כשמצבו 

בנו  נכנס  ובמקומו  מהכנסת  התפטר  החמיר, 
ינון, יבדל לחיים ארוכים.

אזולאי הצעיר נהנה לא רק מייחוס נכבד אלא 
גם מכישורים בולטים בזכות עצמו. הוא היה 
מבכירי הפעילים של ש"ס בדרום ובעיר מגוריו 
בכיר  ויועץ  הצלה  בארגוני  מתנדב  אשדוד, 

ליו"ר מפלגתו.

נהוראי לחיאני
ש"ס  מנציגי 
בזירה  הבולטים 
המוניציפאלית. 
מזכיר  בעבר 
הדין  בית 
בטבריה  הרבני 
הקדנציה  ומאז 
הפך  הקודמת 
החזק  לאיש 
בש"ס צפת. הוא 
להחזיק  הספיק 
סגן  בתפקיד 
עיריית  ראש 

הנוכחית  ובקדנציה  חרדי,  חינוך  ואחראי  צפת 
משמש כחבר מועצה.

יצחק כהן
תפקידו  אבל  יודעים  רבים  לא 
השר  סגן  של  הראשון  הציבורי 
עיר  מועצת  חבר  היה  כהן  איציק 
שתי  החזיק  בו  תפקיד  באשקלון, 
נבחר  21 שנה  וחצי. לפני  קדנציות 
הוא  ומאז  כנסת  לחבר  לראשונה 

מכהן כמעט ברציפות.
בימיו הגדולים היה כהן שר הדתות 

ושלט ביד רמה בצרכי הדת ובמינויים השונים. בתום 
תקופת בצורת קשה בה בוטל כליל המשרד, מונה כהן 
לשר במשרד ראש הממשלה עם אחריות על שירותי 
)בשינוי  מחדש  המשרד  להקמת  פעל  ובהמשך  הדת 
כיהן  האחרונה  בקדנציה  בראשו.  ועמד  קליל(  שם 

כסגן שר האוצר.
האחרונה  בקדנציה  להוביל  שניסה  הפרויקטים  אחד 
ח"כ  ידי  על  שנבלמה  יוזמה  אברך,  לכל  ביטוח  היה 
מתונות  מדיניות  בעמדות  מחזיק  כהן  גפני.  משה 
יוזמות שלום שעלו  עם  לא חשש מלהזדהות  ובעבר 

על הפרק.

שלמה דהאן
הסרטונים שהתגלגלו במערכת 
הבחירות במרכזם כיכב שלומי 
כוכב  לעולם  חשפו  דהאן, 
שפתיים,  במתק  חדש.  ש"סי 
דהן  נצפה  וחינניות,  להט 
משכנע צעירים בפריפריות על 
של  היהודי  הצביון  חשיבות 

מדינת ישראל ועל מרכזיותה של ש"ס בחייהם.
דהן, מקום 11 ברשימה, פעיל מזה שנים בקרב 
נוער נושר, ארגוני קירוב ופרויקטים חינוכיים 
נבחרי   119 גם  יזכו  לכנסת,  יכנס  אם  שונים. 

הציבור ליהנות ממתק שפתיו.

יעקב זכריהו
ומאז  במקור  אביב  תל  איש 
אחרי  ברק.  בני  תושב  נערותו 
שסיים את חוק לימודיו בכולל, 
לשמש  שנים  כ-6  לפני  נכנס 
העיר  ראש  סגן  לשכת  כראש 
אליהו  ברק,  בני  ש"ס  ויו"ר 
זכריהו  הפך  בתפקידו  דדון. 

ובסיעה,  בעירייה  החזקים  האנשים  לאחד 
ונחשב לכתובת מרכזית של הציבור הספרדי 
בבני ברק, לעיתים יותר מהנציגים הרשמיים. 
החל מהבחירות האחרונות נכנס לכהן כחבר 

מועצת העיר.

משולם נהרי
אי אז לפני 30 שנה, הוצב נהרי הצעיר במקום ה-90 והלא מכובד ברשימת 'אגודת ישראל' לכנסת. עשור לאחר מכן כבר 

הוצב במקום ריאלי ברשימת ש"ס ונכנס לכנסת ה-15, ומאז הוא נמצא בתפקיד ברציפות.
נהרי הספיק להחזיק בתפקידי סגן שר החינוך, הרווחה והפנים וגם בתפקיד שר ללא תיק. הצבתו של נהרי בתפקיד סגן 
שר החינוך תחת יוסי שריד, הביאה בשעתו לפרישת מר"צ ממשלת ברק, לאחר ששריד סירב לקבל את הסגן החרדי 

שהוצמד לו.

משה ארבל
אחרי  ש"ס.  לרשימת  בחשאי  כמעט  הושחל  ואחת,  העשרים  בכנסת  לחבר  ספורים  שבועות  בעוד  שיושבע  הצעיר  האיש 
שמועצת גדולי התורה כבר החליטה על הרשימה, רגע לפני הגשת הרשימות הכניס דרעי את ארבל, בטענה כי ארבל הוא נציג 

הגאון רבי מאיר מאזוז, בשל היותו בעבר תלמידו.
במקור, הגיע ארבל לזירת הכנסת כאיש מקצוע. הוא עו"ד מבריק שהוצמד כיועץ פרלמנטרי לח"כ יואב בן צור, משם קפץ 
במהרה לראש המטה של שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי, לצד תקופה בה הושאל לצרכי המשרד לשירותי דת. למרות שהוא 

שומר על שקט ומעדיף את העבודה המקצועית של אחורי הקלעים, בש"ס מייעדים לו תפקידי הובלה בכירים.

יואב בן צור
הח"כים  לשדרת  שייך  הוא  בגיל 
הרב  בפוליטיקה,  אבל  הוותיקה, 
יואב בן צור הוא מהפנים החדשות 
בחירות  לקראת  בכנסת.  ש"ס  של 
2013, הוצב במקום ה-12 ברשימה, 
המפלגה  ההחמצה,  למרבה  אך 
שנה  בלבד.  מושבים  ב-11  זכתה 
אריאל  התפטר  מכן  לאחר  ומחצה 

בבחירות  החדש.  לח"כ  הדרך  את  ופינה  אטיאס 
הבאות קודם בן צור למקום השישי.

כניסתו  לפני  צור  בן  החזיק  בהם  התפקידים  רשימת 
החברה  כמנכ"ל  כיהן  היתר  בין  ארוכה.   – לכנסת 
הקדושים,  המקומות  מנכ"ל  'המשקם',  הממשלתית 
מעיין  רשת  ומנכ"ל  בירושלים  הדתית  המועצה  יו"ר 

החינוך התורני.

יעקב מרגי
קילומטראז'  צבר  הדרומי  הח"כ 
הקדושה,  התנועה  בשירות  ארוך 
עד שזכה לעלות לגדולה ולהיבחר 
כיו"ר  כיהן  היתר  בין  לכנסת. 
שבע  בבאר  הדתית  המועצה 
נכנס   2003 בשנת  ש"ס.  וכמנכ"ל 
גדולתו  ובשיא  לכנסת  לראשונה 

היה לשר הדתות.
בוועדות  דווקא  ובלט  חרוץ,  לפרלמנטר  נחשב  מרגי 
הפך  ואותן  עמד  שבראשן  והכנסת  התרבות  החינוך, 
פלטפורמה משמעותית לקידום צרכי ציבור. הוא גם 
מוכר בשפתו הישירה שאינה חוששת לדבר מפורשות 
על ענייני אפליה במוסדות החינוך, נושא שנציגי ש"ס 

לא תמיד ששים להעלות על נס.
האי  בחצי  שנים  כשלש  לפני  מרגי  של  תמים  ביקור 
קרים כאורח הקהילה היהודית, עורר משבר דיפלומטי 
רשמית  ישראלית  כתמיכה  שהוצג  לאחר  בינלאומי, 

בכיבוש הרוסי.

צילום: שלומי כהן

צילום: חזקי עזרא
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20 שנות חסד מסביב לשעון
כבר שני עשורים שאיש העסקים ישראל שינפלד, עומד בראש עמותת "הקו המאחד". מעמותה שהוקמה כדי לסייע למשפחות נפגעי טרור, מקיימת כיום 
העמותה פעילות מסביב לשעון ומסייעת יום יום לילדים חולים במחלות ותסמונות נדירות, יתומים ואלמנות • יו"ר העמותה ישראל שינפלד מספר על ימי 
הבראשית, על תקופת הפיגועים שהולידה את הפעילות לטובת משפחות נפגעי הטרור, על בקשות הסיוע שהגיעו ממשפחות של ילדים חולים ועל מערך 

המתנדבים העצום שהחל עם חמישה מתנדבים בלבד

יחיאל רייך

שינפלד,  ישראל  ייסד  מאז  חלפו  עשורים  שני 
איש עסקים, תושב בני ברק באותם ימים וכיום 
תושב גבעת שמואל, את עמותת 'הקו המאחד'. 
הזו  הייחודית  העמותה  של  הקמתה  מאחורי 
ופניות  ובקשות  עשיה  של  עז  רצון  מסתתרים 

שהגיעו מהשטח.
שינפלד, עוד בהיותו נער צעיר התנדב במספר 
עמותות לילדים חולים במחלות שונות. פיגועי 
הטרור של אמצע שנות ה-90 הולידו את הצורך 
טרור  לנפגעי  סיוע  שמטרתה  עמותה  בהקמת 
נוסדה   1999 בשנת  כך,  משפחותיהם.  ובני 

עמותת "הקו המאחד".
במספר  התנדבתי  צעיר  בחור  בתור  "כבר 
הזמן  "עם  שינפלד,  ישראל  מספר  עמותות", 
משפחות  של  בחייהן  רגעים  שיש  הבנתי 
מסייעת,  ליד  משוועות  פשוט  שהן  רבות 
עד  הקשים.  ברגעים  איתם  שיהיה  למישהו 
לילדים  סיוע  בעיקר  העניקו  העמותות  רוב  אז 
שנות  בסוף  תסמונות.  עם  וילדים  סרטן  חולי 
התשעים, כאשר פיגועים המוניים התרחשו ל"ע 
רבות  נותרו משפחות  בחוצות הערים בישראל 
שכולים  ואחים  אבות  ויתומים,  אלמנות  עם 
הזמן  שהגיע  הבנתי  בפיגוע,  נרצחו  שיקיריהם 
להקים עמותה שמטרתה לסייע למשפחות נפגעי 
טרור. לצערי הרב, בכל יום התווספו משפחות 
חדשות. חלקם איבדו יותר מבן משפחה אחד, 
ונכים כל חייהם. אט אט  נותרו פצועים  חלקם 
והבנתי  הארץ  רחבי  בכל  מתנדבים  צירפנו 
שאנחנו חייבים להיות להם לכתובת ולמשענת 

בימים הקשים שעוברים עליהם".
העמותה  של  ייסודה  לאחר  הראשונות  בשנים 
הפיגוע  ובהם  קשים  פיגועים  מספר  התרחשו 
ונפצעו  אדם  בני  שני  נהרגו  בו  דרום  בכפר 
משפחת  ילדי  היו  מהפצועים  שלושה  תשעה. 
נקטעו  שרגליהם  ותהילה  אורית  ישראל,  כהן, 
"זה  ומייסר.  ארוך  שיקום  לעבור  נאלצו  והם 
מספר  זוכר",  שאני  הקשים  המקרים  אחד  היה 
ולעזור  למשפחה  לסייע  "נרתמנו  שינפלד. 

בכל מה שיכולנו. בבת אחת חייה של משפחה 
שרק  שמחים  ילדים  ומשלושה  השתנו  שלמה 
משפחה  נותרה  הספר,  לבית  באוטובוס  נסעו 
שנאלצת להתמודד עם בתי חולים במשך שנים 

ארוכות".
מחריד  פיגוע  התרחש  מכן  לאחר  כשנתיים 
נוסף. מחבל חדר ליישוב איתמר ורצח את בני 
משפחת שבו. בפיגוע נהרגו האם רחל ושלושה 
מילדיה נריה, צביקה ואבישי. שני ילדים נוספים 
אביה ועשהאל נפצעו בפיגוע המחריד. "במשך 
בלתי  חלק  הוא  שבו  בועז  היום,  ועד  שנים 
נפרד ממשפחת הקו המאחד", מספר שינפלד. 
של  תרומה  להם  והענקנו  למשפחה  "סייענו 
מאה אלף שקלים לרכישת כסא מעלון חשמלי 
רגלו  עבור עשהאל, שכיום על אף שאיבד את 

הימנית בפיגוע, הוא שחיין מצטיין".

"התחלנו עם 5 מתנדבים"

הפיגועים  התמעטו  ב"ה  כאשר  השנים,  עם 
היא  וכיום  פעילותה  את  העמותה  הרחיבה 
פועלת בכל חלקי הארץ בעיקר בעזרה לחולים 
כדי  תוך  האישיים,  צרכיהם  לכל  ובהתייחסות 

ת  ו ס ח י י ת ה

אישית לצרכים הייחודיים של כל חולה וחולה, 
פעילויות  מקצועי,  מתנדבים  צוות  בעזרת 
מסיבות,  מצוות,  בר  עריכת  הכוללות  מגוונות 
הגשמת משאלות, ומחנות נופש בארץ ובחו"ל.

העוטפת  חממה  להוות  היא  שלנו  "המטרה 
ומלווה ילדים החולים במחלות קשות וחשוכות 
מרפא, אשר אינם נתמכים ע"י מרבית העמותות 
והארגונים הקיימים בישראל", מספר שינפלד. 
"בתחילת הדרך היו לנו חמישה מתנדבים בלבד 
חולים  לצד  חולים  בבתי  לשהות  בכדי  שגויסו 
מרווח  מעט  למשפחה  לתת  כדי  מאושפזים 
ממשפחות  בקשות  הגיעו  מאד  מהר  נשימה. 
נוספות, לא רק של משפחות נפגעי טרור אלא 
שמאושפזים  חולים  ילדים  של  ממשפחות  גם 
לתקופות ארוכות. לאט לאט הרחבנו את מערך 
מתנדבים  מאות  לנו  יש  ב"ה  וכיום  המתנדבים 

בכל הארץ מהצפון ועד הדרום".
שינפלד, שיחד עם רעייתו חיה, מתמסרים למען 
בכל  פעילויות  של  שורה  מקיימים  העמותה, 
ימות השנה – החל ממחנה נופש שנתי בארץ, 
משאלות  הגשמת  בארה"ב,  שנתי  נופש  מחנה 
חגיגות  לאירופה,  טיולים  חנוכה,  מסיבות  לב, 
העמותה  לטובת  שנתי  דינר  מצווה,  ובת  בר 

ועוד.
בכל אירוע משתדל ישראל שינפלד לרתום את 
במרוצת  שהכיר  העסקים  ואנשי  הציבור  אישי 
הקו  ע"י  שנערכו  באירועים  ואכן,  השנים. 
ציבור  אישי  השתתפו  השנים  במהלך  המאחד 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ובהם:  רבים 
ראשי  כנסת,  חברי  ערים,  רבני  שרה,  רעייתו 
ערים, סגני ראשי ערים, אישי ציבור, מנהלי בתי 

חולים ורופאים בכירים.  
מאז הקמתה, מתקיימת עמותת "הקו המאחד" 
בגופם  המסייעים  טובים  אנשים  של  בעזרתם 
ובממונם. אנשים אלו עומדים לימין העמותה, 
עם  בהתנדבות  מי  באיסוף,  מי  בארגון,  מי 

החולים ומי בתרומות.
של  שורה  העמותה  קיבלה  השנים  במהלך 

יוצאת  לתרומה  כהכרה  הוקרה  ואותות  פרסים 
בין  בישראל.  לחברה  העמותה  של  הדופן 
מגן  את  למנות  ניתן  זכתה  שהעמותה  הפרסים 
ראש עיריית ירושלים, פרס נשיא המדינה, מגן 
משטרת ישראל, מגן עמותת A.T, אות הוקרה 
שר  מגן  חירום,  במצבי  מתנדבים  סיוע  על 
הבריאות, פרס האגודה להתנדבות, אות הארגון 

היציג לנפגעי טרור, אות שר הבריאות ועוד.
לעמותת "הקו המאחד" קיים חוג ידידים מאורגן 
בנשיאות אישי ציבור מכובדים, רבנים, רופאים 
ובכירי אנשי המשק והכלכלה ובראשם הרה"ר 
הגרי"מ לאו, איש העסקים מר דוד פתאל ואיש 
העסקים מר רמי לוי, כאשר המטרה להרחיב את 
מסגרת הפעילות למען הקהילה בשיתוף אנשי 

הקהילה עצמם בתוכן, ברוח ובחומר.

 עם הפנים קדימה

בימים אלו כאמור, מציינת העמותה עשרים שנה 
לייסודה. כשאני שואל את ישראל שינפלד מהן 
נחרצות:  משיב  הוא  הבאות,  לשנים  המטרות 
"להמשיך באותו קצב של פעילות ולהוסיף עוד 
עם  אליי  פונים  שלא  יום  אין  פעילויות.  ועוד 
פניות ובקשות. כל דבר שהעמותה יכולה לסייע 
שרוצה  חולה  ילד  זה  אם  בין  מסייעים.  אנחנו 
אופניים או משאלת לב אחרת ובין אם זה סיוע 
לימודי לילד חולה או נפגע טרור, או סיוע נפשי 
וכשאני אומר  ופיזי. אנחנו כאן בשביל לעזור. 
אנחנו, אני מתכוון בעיקר לרעייתי חיה שתחי', 
שהמשא הזה הוא בעיקר על כתפיה וכמובן לכל 
המתנדבים המסורים שכבר שנים על גבי שנים 
לעזור  האפשרות  ואת  החוסן  את  לנו  מעניקים 
מהמתנדבים,  אחד  בכל  גאה  אני  פניה.  לכל 
הקו  בלעדיהם,  כאחד.  והחדשים  הוותיקים 
שנות  עשרים  היום  מציינת  הייתה  לא  המאחד 

פעילות".

בר מצווה בכותל לילדים חולים ויתומים ישראל שינפלד מקבל את ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי

משחקים ומתנות לילדים החוליםתרומה למשפחת שבו

קבלת אות משר הבריאות יעקב ליצמןישראל שינפלד עם ראש הממשלה נתניהוישראל שינפלד עם הגרי''מ לאו והנשיא לשעבר שמעון פרס
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אליהו חסיד 
מי שפחות מוכר 
פוליטית  בזירה 
להפוך  עשוי  אך 
החזקים  לאחד 
שבה הוא אליהו 
האחרון,  חסיד. 

ששובץ במקום התשיעי ברשימת 
מטעם  לכנסת  התורה  יהדות 
כיום  מנהל  המרכזית,  הסיעה 
ואחד  אמת'  'אמרי  ישיבת  את 
חסידות  של  הצעירים  מעסקניה 

גור.
לאחר  הגיע  ברשימה  שילובו 
ששלמה טייטל, נציג גור ששובץ 
המפלגה  ברשימת  זה  במקום 
לכנסת ה-20 ביקש שלא לשלבו. 
למעשה, סיכוי גדול כי נראה את 
החוק  מימוש  עם  בכנסת  חסיד 
הנורבגי בו יתפטרו נציג או שניים 

מהסיעה.
מוכר  אנונימי,  היחסית  הנציג 
על  שפיקד  כמי  גור  בחסידות 
שערכה  הגדול  המצ'ינג  מבצע 
האחרונים.  בחודשים  החסידות 
בנוסף, הוא משמש כגבאי שטיבל 
'בית החסידים' של החסידות בבני 
ברק ובעבר היה אחראי על סדרי 
גם  כאשר  גור,  בישיבת  הלימוד 
בכולל 'אור יהושע' לבעלי בתים, 
חסיד  הצבת  זהה.  בתפקיד  כיהן 
את  מסמנת  למעשה,  ברשימה, 
סגן  פרישת  שאחרי  ביום  היורש 
חסידות  נציג  ליצמן,  יעקב  השר 

גור, מהכנסת.

אוריאל בוסו
בוודאות  הנציג הבא שיחבוש כמעט 
את ספסלי הכנסת הוא אוריאל בוסו, 
ממלא מקום ראש עיריית פתח תקווה. 
לפני כ-13 שנים קיבל בוסו לידיו את 
שידעה   – המקומית  התנועה  ניווט 
והצליח   – שונים  פיצולים  בעבר 

להצעידה להישגים נאים.
ללכד  הצליח  הפנים-סיעתית  ברמה 
הספרדיות,  הקהילות  כל  את  סביבו 
כולל התמזגות מחודשת עם המתחרה 
המקומית  ש"ס  'ישי'.  סיעת  לשעבר, 

בהובלתו הצליחה להוסיף אלפי קולות, גם בבחירות המקומיות 
וגם בבחירות לכנסת.

בנוסף, ש"ס פתח תקווה הפכה לסיעה מובילה במועצת העיר 
העובדה  את  לציין  ראוי  הזה  בהקשר  נדיר.  מקונצנזוס  ונהנית 
שבבחירות האחרונות למועצה, קיבלה ש"ס פתח תקווה תמיכה 
האוצר  שר  של  'כולנו'  ממפלגת  וגם  חברתיים  פעילים  משלל 

משה כחלון.
הצבת בוסו ברשימה לכנסת הייתה מתבקשת להצערת הרשימה 
ולתגמול נציג מקומי שהביא להישגים בזירה המקומית. יחד עם 
זאת, חלק מהגורמים בש"ס פתח תקווה סברו שחבל יהיה לאבד 
מורכבת,  עירונית  במערכת  שנים  מזה  שמוברג  מקומי  נציג 

לטובת חברות בכנסת.

יעקב טסלר
וגדל כילד בשכונת  ויז'ניץ החדש יעקב טסלר, שנולד  נציג   דמות מבטיחה ביהדות התורה הוא 
מושבו  את  קבע  נישואיו  ועם  טשיבין  ובישיבת  ויז'ניץ  במוסדות  התחנך  הירושלמית,  סנהדריה 

באשדוד.
את דרכו הציבורית החל כחבר במועצה הדתית באשדוד מטעם אגודת ישראל, כשבמקביל עבד 
ב'המודיע' ושימש שם כמנהל פרויקטים. ב2013 נבחר למועצת העיר אשדוד מטעם אגודת ישראל 
זאת   ,2018 בשלהי  שנה  כחצי  לפני  שנערכו  לבחירות  עד  אחת  קדנציה  משך  זה  בתפקיד  וכיהן 

לקראת שילובו ברשימת המפלגה לכנסת. 
מאז תחילת הכנסת ה-20 הוא שימש כיועצו של סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, כאשר לקראת הבחירות, כאמור, הוחלט 

לשלבו ברשימת יהדות התורה לכנסת ה-21.

ישראל אייכלר
ד  ח א
מהדוברים 
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ם  י ט ו ה ר
יהדות  של 
 . ה ר ו ת ה
ר  ל כ י י א
וגדל  נולד 
בירושלים. 
ו  ת ו ד ל י ב

חסידות  במוסדות  למד  ובחרותו 
אייכלר,  נמנה.  הוא  עליה  בעלז, 
ובמהלך  עיתונאי  הוא  במקצועו, 
השנים ערך את שבועון חסידות בעלז 
'המחנה החרדי' והיה בעל טור קבוע 
בעיתון 'משפחה', כשאף הגיש במשך 
מספר שנים תוכנית אקטואליה ברדיו 

קול חי.
כנסת  כחבר  לכהן  החל  ב2003 
אך  בעלז,  חסידות  מטעם  לראשונה 
הסכם  בעקבות  התפטר  ב-2005 
טרם  המפלגה.  של  פנימי  רוטציה 
הבחירות לכנסת ה-17 סירב להשתבץ 
ברשימת המפלגה לכנסת בשל חוסר 
ברוטציה. בבחירות  לכהן שוב  רצונו 
השישי  במקום  שובץ  ה-18  לכנסת 
נכנס  רוטציה  הסכם  ובשל  ברשימה 
מכהן  ומאז  שוב  ב-2011  לכנסת 

כחבר כנסת.
הוועדה  כיו"ר  כיהן  השנים  במשך 
הקדנציה  ובמהלך  הציבור  לפניות 
ראש  יושב  לסגן  מונה  האחרונה 

הכנסת.

משה גפני
במשכן  הוותיק  הח"כ   
התורה  דגל  יו"ר  הוא 
האחרון,  גפני.  משה 
'שועל  שמכונה 
את  החל  פוליטי', 
בזירה  הפוליטית  דרכו 
מטעם  המוניציפאלית 
כאשר  ישראל,  אגודת 
המועצה  כחבר  כיהן 
)באותם  המקומית 

ימים( אופקים ובמקביל כראש כולל 'זיכרון אליהו' 
במקום, כשבמהלך הזמן אף שימש ככתב יתד נאמן.

בתל  שהתגוררה  גור  חסידת  למשפחה  נולד  גפני 
וגרודנא.  סלבודקה  בישיבות  למד  ובבחרותו  אביב 
במקום  שובץ  בתשמ"ט  התורה'  'דגל  הקמת  עם 
השני ברשימת המפלגה והחל מתשמ"ט מכהן כנציג 
המפלגה בכנסת. בכנסת ה-13 וה-14 כיהן כח"כ רק 
קדנציה חלקית בעקבות הסכמי רוטציה עם אגודת 
ישראל. במשך כהונתו כיהן כסגן שר הדתות, כיו"ר 
כיושב  הכנסת,  של  הסביבה  ואיכות  הפנים  ועדת 
יו"ר  ובתפקיד  והטכנולוגיה  המדע  ועדת  ראש 
ועדת הכספים - בו הוא מחזיק כיום וצפוי להמשיך 

ולהחזיק.

יצחק פינדרוס
מי שכיהן במגוון בתפקידי מפתח 
במגזר והיה למעין ח"כ עוד קודם 
הוא  פינדרוס.  יצחק  הוא  בחירתו, 
והתחנך  בירושלים  וגדל  נולד 
שלמה  יצחק  הרב  של  במוסדות 
עם  העתיקה.  בעיר  זילברמן 
בביתר  מושבו  את  קבע  נישואיו 
'קופת  מקימי  עם  ונמנה  עילית 

הצדקה הכללית' בעיר.
במהלך השנים שימש כיועץ ראש המועצה המקומית 
קשר  וכאיש  ליבוביץ  משה  הממונה  ההם(  )בימים 
לסגן  מונה  ב-1996  ביתר.  לתושבי  המועצה  בין 
של  בראשיתה  לכותרות  עלה  ושמו  המועצה  ראש 
מחאה  אוהל  הקים  כאשר  השנייה,  האינתיפאדה 
בסמוך לכפר חוסאן לאחר שהופעלה אלימות על ידי 

האוכלוסייה הערבית כלפי הנוסעים בדרכים.
לאחר  עילית  ביתר  עיריית  לראש  נבחר  ב-2001 
מכן  לאחר  שנים  שש  גרליץ.  יהודה  את  שהביס 
הפסיד את ראשות העיר לנציג שלומי אמונים מאיר 
רובינשטיין ובעקבות כך עזב לירושלים ומונה לסגן 
הבחירות  לקראת  התורה.  דגל  מטעם  העיר  ראש 
המוניציפאליות האחרונות התפטר מעיריית ירושלים 
והציג את מועמדותו לראשות העיר אלעד, כמועמד 
בית  פסל  הבחירות,  לפני  כשבועיים  התורה.  דגל 
המשפט את מועמדותו, לאחר עתירה שהוגשה בה 
גם  כאשר  מגוריו,  מקום  איננה  היא  אלעד  כי  נטען 

העתירה לבג"ץ נגד ההחלטה נדחתה.

יעקב אשר
ה'בולדוזר' של דגל התורה, כפי שאוהבים לכנותו. אשר נולד וגדל ברמת גן ובבחרותו למד בישיבות 
משכן יעקב בחיפה וגרודנא. את פעילותו הפוליטית החל כעובד בעיריית בני ברק עד שהגיע לראש 
מונה  שנתיים  ולאחר  סויסה  אליהו  העיר  ראש  סגן  של  כעוזרו  לשמש  החל  תש"נ  בשנת  הפירמידה. 
העירייה  מנכ"ל  כעוזר  שימש  מכן  לאחר  בויאר.  ירחמיאל  ימים,  באותם  העיר,  ראש  לשכת  למנהל 

ובהמשך מונה למנהל אגף החינוך.
2000, התמודד מול ראש המועצה הממונה  לקראת הבחירות הראשונות בעיר הצעירה אלעד, בשנת 

צוריאל קריספל והפסיד לו בהפרש של 14 קולות בלבד. אשר כיהן כממלא מקום ראש המועצה בהתנדבות ובמקביל 
המשיך לעבוד בעיריית בני ברק. 

2003 חזר אשר לבני ברק ונבחר למועצת העיר מטעם 'דגל התורה' ומונה כממלא מקום ראש העיר  בסמוך לבחירות 
וכממונה אגף ההנדסה. ב-2008 הוכרז כראש העיר בלא שהתקיימו בחירות, בשל העובדה שהיה מועמד יחיד. לקראת 
הבחירות לכנסת התשע עשרה הוצב במקום השביעי ברשימת יהדות התורה ונבחר לכנסת ובעקבות כך התפטר מתפקידו 
כראש עיריית בני ברק. לקראת הבחירות לכנסת העשרים הוצב שוב במקום השביעי אך נשאר מחוץ לכנסת, בעקבות 
כך הוא מונה למזכ"ל דגל התורה ושנה לאחר מכן נכנס לכנסת, בעקבות התפטרות סגן שר החינוך מאיר פרוש במסגרת 

החוק הנורווגי.

אורי מקלב
אחד מהח"כים שמהווים סמל ודוגמא לחריצות 
בבחרותו  למד  ברק,  בני  יליד  מקלב,  במשכן. 
בישיבות קול תורה ופוניבז'. לאחר נישואיו קבע 
את מושבו בירושלים, תחילה בקטמון ובהמשך 

ברמות, כאשר עם השנים הוסמך לרבנות.
את פעילותו הציבורית החל בעיריית ירושלים, 
שם התמנה כסגן ראש עיר מטעם דגל התורה. 
החל  ישראל  אגודת  עם  רוטציה  הסכמי  בשל 

מקלב לכהן כח"כ מ-2008 והיה לנציג השלישי של דגל התורה, לצד היו"ר 
אברהם רביץ ז"ל וחבר הכנסת משה גפני.

התורה(  בדגל  )השני  הרביעי  במקום  שובץ  רביץ,  של  התפטרותו  לאחר 
ברשימה המאוחדת עם אגודת ישראל. במהלך השנים כיהן בתפקיד סגן 
בראש  עומד  הוא  כן,  כמו  הציבור.  לפניות  הוועדה  ויו"ר  הכנסת  יו"ר 
השדולה למען ירושלים ומאז תחילת הכנסת ה-20 מכהן כיו"ר ועדת המדע 

והטכנולוגיה.

מאיר פרוש
הפוליטית  במערכת  החזקות  הדמויות  אחת 
הרב  לאביו  בירושלים  נולד  פרוש  החרדית. 
מנחם פרוש וכניסתו לפוליטיקה הייתה טבעית 
עסקונה  של  לשושלת  כהמשך  מתבקשת,  ואף 
מרשימה שהתחילה אצל סבו הרב משה פרוש.

בילדותו ובחרותו למד ב'עץ חיים' ולאחר מכן 
השנים  במשך  ברק.  בבני  סלבודקה  בישיבת 
שימש כמנהל משרדי אגודת ישראל בירושלים 
ובמשך 13 שנה כחבר מועצת עיריית ירושלים, 
עיריית  ראש  סגן  היה  מתוכן  שנים   7 כאשר 
ירושלים. יחד עם אביו הקים את שלומי אמונים 
– תת סיעה בתוך אגודת ישראל - והחל לכהן 

כח"כ מ-1996 ובעצם החליף את אביו שכיהן כח"כ עד 1994. 
וכסגן שר החינוך.  במשך השנים כיהן כסגן שר במשרד הבינוי והשיכון 
במהלך הכנסת ה-18 התפטר מהכנסת כחלק מהסכם רוטציה עם חסידות 
בעלזא, כאשר ב-2013 נבחר מחדש לכנסת ה-19. כשנה לאחר הבחירות 
לכנסת ה-20, מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי, בכדי לאפשר את כניסתו 
לכנסת של יעקב אשר מדגל התורה, בעוד והמשיך לכהן כסגן שר החינוך. 
במהלך כהונתו בכנסת אף חזר לזירה המוניציפאלית וניסה את מזלו כאשר 
למעט  החרדי  הציבור  כל  בתמיכת  ירושלים,  עיריית  לראשות  התמודד 

חסידת גור שהתנגדה למועמדותו, אך הפסיד לניר ברקת.
בני משפחתו מחזיקים בעמדות מפתח רבות ב'אגודת ישראל'. בנו בכורו 
הוא ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, בנו משה, הוא מנכ"ל עיתון המבשר 
אגודת  של  הכשרות  מערכת  מנכ"ל  הוא  נוחי  ובנו  המשפחה,  שבבעלות 

ישראל, אף היא בבעלות המשפחה.

אליהו ברוכי
ובוגר  יליד אשדוד  ואב לשבעה,   42 בן  ברוכי, 
ישיבת 'היכל התורה' בירושלים. לאחר נישואיו 
למד בכולל בהרצליה ובפתח תקווה – בה הוא 
לקהילת  ומשתייך  עשורים  שני  כבר  מתגורר 
'אביעזר'. לפני כעשור החל לכהן כחבר מועצת 
הגאון  של  הנאמן  שלוחו  נחשב  כשהוא  העיר, 

הרוחנית  והדמות  ישראל',  'אור  ישיבת  ראש  רוזן,  יגאל  רבי 
הנחשבת בעיר. לקראת הבחירות הוצב לראשונה בסוף העשירייה 
והוא צפוי להיכנס לכנסת במסגרת  יהדות התורה,  הפותחת של 

החוק הנורבגי. 

יעקב ליצמן
ליצמן, שנולד במחנה עקורים בגרמניה 
להורים ניצולי שואה, גדל בארה"ב עד 
גיל 17, אז עלה לישראל ולמד בישיבת 
טשעבין. בתחילת דרכו ניהל את 'בית 
ובהמשך  ירושלים',  חסידי   – יעקב 
השתלב בפוליטיקה כשהוא מלווה את 
נציגי הסיעה המרכזית שפירא ופלדמן 

בכנסת.
לכנסת,  לראשונה  נבחר  שנה   20 לפני 
ומאז, כאשר יהדות התורה בקואליציה, 

הוא מכהן במקביל גם כיו"ר ועדת כספים או כסגן שר ללא שר 
)ולתקופה מסוימת כשר( במשרד הבריאות. מלבד זאת הוא יו"ר 

'אגודת ישראל' וצפוי לקבל גם הפעם את תיק הבריאות.

צילום: משה גולדשטיין

צילום: פישל רוזנפלד 

צילום: דוברות הכנסת
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המים שלנו - בשבילכם

הגר"י זילברשטיין: “להיזהר למכור חמץ בכובד ראש"

רכב התהפך בכביש 4

עובד במפעל ליצור 
תפילין נכווה בכל 

חלקי גופו
הדברים נאמרו במעמד סיום משניות וחלוקת פרסים בת"ת “אוהל תורה" • עוד מדברי הגר"י: “אדם מכר חמץ ביחד עם מחלה 

מסוכנת והקונה מת, עלינו להיזהר בימים אלו במכירת חמץ ולהיות בכל כובד ראש הראוי"

רכב התהפך בכביש 4 המקביל לבני ברק • הנהג הרכב שנפצע פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי

אלי כהן

דמעות התרגשות זלגו מעיני צוות רבני ת"ת 'אוהל תורה' שעה שראו את 
הגאון  הת"ת,  נשיא  לאולם  נכנס  עת  בעוז  מפזזים  הת"ת  תלמידי  מאות 

התורה  גדולי  מועצת  חבר  זילברשטיין  יצחק  רבי 
מבצע  סיום  לרגל  פרסים  חלוקת  במעמד  להשתתף 
השוכן  בת"ת  משניות,  ושינון  לימוד   - 'ושננתם' 
הרב  הת"ת  מנהל  בהשתתפות  בב"ב,  אלחנן  ברמת 
דוד גולדנטל, המנהל החינוכי הרב חיים נודלר, צוות 

הרבנים והתלמידים. 
במשך חודשי החורף עמלו תלמידי כיתות ו',ז' ולמדו 
נבחנו  הזמן  כשבסיום  ומנחות,  שבת  משניות  בעיון, 

והפליאו בידיעותיהם. 
לפני החיד"א, שאחד מכר  הגר"י לתלמידים: מעשה שבא  סיפר  במשאו 
את מחלתו, והקונה מת. רואים מכאן שאפשר למכור מחלה. הוסיף הגר"י 
לדון במעשה שבא לפניו, באדם חולה שמכר חמץ לרופא גוי ובתוך השטר 

כתב שמוכר לו גם את מחלתו, כשגילה הגוי דבר זה, אמר, שהוא לא קונה 
מחלות, שאל הרב את התלמידים, מה דינו של שטר זה, האם זה מקח טעות 
וכל המכירה בטלה ויהי' חמץ שעבר עליו הפסח? והשיב: שבשטרות שלנו 
כתוב שאפילו אם סעיף אחד לא מתקיים מ"מ שאר הסעיפים מתקיימים. 
שמת  ומה  מחלות  למכור  אפשר  שאי  אמר  עוד 
משום  הוא  הטעם  החיד"א  עם  במעשה  הקונה 
שזלזל בעצם מכירת החמץ , עלינו להיזהר ולהיות 

בכל כובד הראש הראוי במכירת חמץ.
עוד עמד הגר"י בגודל מעלת לימוד משניות בגיל 
החיים  לכל  הנחקק  ברזל  צאן  נכסי  שזה  צעיר 
לידיעות  שנזקקים  ומנחות  ובפרט מסכתות שבת 
בהמשך החיים בישיבות ובכוללים. את דבריו סיים 
בדברי שבח לתלמידים על ידיעותיהם הנפלאות, 
ובברכה שיגדלו לגדולי תורה ושנזכה לאכול מן הזבחים והפסחים. בסיום 
המעמד קיבלו התלמידים את ספרו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 

'שיח הפסח'.

עוזי ברק

לקראת חג הפסח ישאבו גדולי האדמו"רים 
מקומית  באר  ממימי  שלנו  מים  והרבנים 
לאפיית  בהם  להשתמש  כדי  ברק,  בבני 
המקום  עצמו.  חג  בערב  מצווה  מצות 
ותאגיד  העירייה  ע"י  זו  למטרה  שנקבע 
צ'לניק,  דוד  מר  שבהנהלת  ברק"  "מי 
קריית-הרצוג,  קובלסקי,  ברחוב  הוא 
בצד הצפוני של באר ט', ע"י באר המים, 
וזאת לאחר בדיקת ההתאמה של הבארות 
השונות בעיר למטרה זו, שהביאו להמלצה 

על באר ט'.

עוזי ברק

גבר כבן 40 נכווה במפעל לייצור תפילין ברחוב 
שמשון הגיבור בבני ברק. מתנדבי איחוד הצלה 
רפואי  סיוע  לו  העניקו  ומד"א  ברק'  'בני  סניף 

ראשוני ומצבו מוגדר בינוני.
מוטי דהן ומוטי הופמן חובשים באיחוד הצלה 
סיפרו: "יחד עם חובשים נוספים הענקנו סיוע 
ראשוני לפועל שנכווה ברוב חלקי גופו. לדברי 
העובדים במקום פרצה אש פתאומית תוך כדי 
את  כיבו  והם  תפילין  לייצור  במפעל  עבודתו 

הדליקה עם מטף".

עוזי ברק

ביום ראשון בצהרי היום הוזעקו מתנדבי איחוד הצלה 
אל  ומד"א  ברק  בני  מסניף 
לכיוון  גהה  במחלף   4 כביש 
בעקבות  ברק,  בני  באזור  צפון 
דיווח על רכב שהתהפך באמצע 

הכביש המהיר.
המתנדבים העניקו טיפול רפואי 
 40 בן  גבר  הרכב  לנהג  ראשוני 
שנפצע באורח קל ופונה על ידי 

אמבולנס של מד"א להמשך קבלת טיפול בבית החולים. 
משטרת התנועה סגרו את הכביש לתנועה לצורך חקירת 

התאונה, והדבר גרם לעומסי תנועה כבדים באזור.

צילום: דוד זר 
צילום: מאיר פרידמן

נפצע בתאונה בבין הזמנים 
וקיבל 400,000 ש"ח פיצוי 

במסגרת פסק דין שניתן בימים אלה קיבל ד' חרדי בן 18 במועד התאונה, מאזור ירושלים באמצעות עו"ד אלי מאור מבני ברק, מחברת הביטוח 
"הפניקס", סכום של כ- 400,000 ש"ח פיצוי בגין תאונה בטיול ב"בין הזמנים" בשמורת טבע באזור רמת הגולן

מנחם ברגר

 ד' חרדי מאזור ירושלים בן 18 במועד האירוע, נפגע בתאונה 
בטיול מטעם ישיבה בירושלים, בשמורת טבע באזור רמת הגולן 
לפני כשלוש שנים, כאשר במהלך טיפוס במדרון של השמורה 

החליק על סלע גדול וסובב את הקרסול.
לאחר התאונה הובהל ד' ע"י אמבולנס לבי"ח זיו בצפת ומשם 
הועבר לבקשת משפחתו, לביה"ח הדסה בירושלים, שם אובחן 
בצילומי הדמיה, שבר בקרסול שמאל והוחלט על ידי הרופאים 
בביה"ח הדסה שם כי השבר בתזוזה וכי יש לבצע ניתוח לקיבוע 
השבר, ורגלו של ד' קובעה, ולאחר הניתוח הושמה בגבס למשך 

כחודש ימים. 
וסיים  אורטופדיה  חוץ  במרפאות  המעקב  סיים  שד'  לאחר 
מאור  אלי  לעו"ד  ד'  פנה  פיזיותרפיה,  טיפולי  של  אחת  סדרה 
ותאונות  רפואית  רשלנות  של  בתביעות  המתמחה  ברק,  מבני 
דרכים ועבודה, ועו"ד מאור לאחר איסוף המסמכים הרלבנטיים 
ונוכח גילו ההצעיר יחסית של ד', מיהר והגיש שתי תביעות נגד 
תאונות  ביטוח  פוליסת  בגין  האשונה  התביעה  הביטוח:  חברת 
תלמידים "תאונות אישיות", שלה תקופת התיישנות מקוצרת בת 
3 שנים מהגיעו של הניזוק לגיל 18, ובה מבוטחים כלל התלמידי 
זו  הלומדים במוסדות לימוד מוכרים בישראל. במסגרת תביעה 
פנה עו"ד אלי מאור למומחה רפואי פרופ', בעל שם גדול בתחום 
מטעמו.  קבועים  רפואיים  נכות  אחוזי  לד'  שקבע  האורטופדי 

במסגרת תביעה ראשונה זו חברת הביטוח "הפניקס" שילמה לד' 
סכום של כ- 93,000 ש"ח.      

תאונות  פוליסת  של  התביעה  בגין  התשלום  קבלת  לאחר 
אישיות, הגיש בנסוף, עו"ד אלי מאור, כתב תביעה מנומק לבית 
הפרופ',  חוו"ד  צורפה  גם  שאליו  בירושלים,  השלום  המשפט 
התביעה  כתב  ובמסגרת  האורטופדי,  בתחום  רפואי  המומחה 

חברת  הישיבה  מבטחת  נגד  רבות  טענות  נטענו 
הביטוח "הפניקס", שבאה בנעלי הישיבה בירושלים, 

מי שאירגנה והוציאה את הטיול בו נפצע ד'.
במסגרת כתב התביעה המנומק נטען בין היתר כי 
על הישיבה קיימת "חובת זהירות מוגברת" לשמירה 
ותלמידי  מאחר  ישיבה,  תלמידי  של  בטיחותם  על 
התורני  מהעולם  המגיעים  תורה,  אנשי  הם  ישיבה 
וחייהם בשיגרה הם בלימודים מבוקר עד ערב בכתלי 
הטבע,  בחיק  לטיולים  מורגלים  אינם  והם  הישיבה, 
מחוץ  טבע  בשמורות  סלעי  באיזור  וחומר  מקל 

לישיבה.
כן נטען שהישיבה בירושלים לא הקפידה שד' יגיע 
עם נעליים מתאימות לטיול, קרי נעליים שמתאימות 
להליכה בשטח סלעי, ושד' החליק ונפל בשל העובדה 

חצאיות,  שחורות  ישיבה,  תלמיד  נעלי  התאונה  במועד  שנעל 
כי  מאור  עו"ד  טען  בנוסף  בשטח.  להליכה  מתאימות  שאינם 
מאחר והתאונה היתה במהלך עליה במדרון על הישיבה בהתאם 
יהיה  לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך היה לדאוג שמדריך מוסמך 

בראש המטיילים, מה שלא היה בטיול דנן. 
כן נטען כי לאחר התאונה ובשל הפגיעה שנגרמה לד' בתאונה 
לד'  וכי  פגיעה תפקודית של ממש,  לד'  נגרמה  בטיול בקרסול, 
לעצמו  שבחר  בתפקיד  לעתיד  מובהקת  תפקודית  נכות  נותרה 
מורה בחינוך החרדי לגיל הרך, תפקיד המצריך בין היתר עמידה 

ממושכת... 
לאחר מספר דיונים בבית המשפט בו נשמעו 
כב'  ע"י  שאלות  ונשאלו  הצדדים  טענות 
האירוע  התרחשות  נסיבות  לבירור  ביהמ"ש 
יש  כי  בנמלך  השופטת  כב'  ציינה  לאשורם, 
לסיים תביעה זו בהסדר פשרה. לאחר מו"מ בין 
נאותה לבסוף חברת  עורכי הדין של הצדדים, 
הביטוח הפניקס לשלם סכום נוסף של 310,000 
שקיבל  כך  שבנדון,  התאונה  עבור  לד'  ש"ח 

סה"כ 403,000 ₪ בגין האירוע.
הפשרה  הסדר  והוגש  נחתם  אלה  בימים 
השופטת  כב'  ע"י  דין  פסק  של  תוקף  וקיבל 

בנמלך.
יש להדגיש כי המדובר בהסדר פשרה הנחשב לגבוה ביותר, 
לטיפולים  יותר  נזקק  אינו  רב,  זמן  מזה  שד'  בכך  בהתחשב 
מלאה  במשרה  עובד  כיום  והינו  מהתאונה,  הנובעים  רפואיים, 

כמורה לגיל הרך בחינוך החרדי.

עו"ד אלי מאור
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ליל שימורים: 
כך תימנעו מפריצה לדירה 

בליל הסדר
משטרת ישראל מפרסמת כללי שמירה על הבתים והרכוש מפני אנשי 

דלא מעליא • סנ"ץ הוד לוי קצין אג"מ מרחב דן: "המשטרה יודעת 
היום לפלח במדויק את השעות שבהן יש פריצות בעיר. ולכך המשטרה 

נערכת במטרה לצמצם עד כמה שניתן את הפריצות בחג"

עוזי ברק

בהרבה  מובילה  והחסידות  התורה  עיר 
האוכלוסייה  את  המייחדים  תחומים  מאוד 
המתגוררת בה. פן אחד הוא התמימות והאמון 
בכל אחד ואחד. אכן זו חובה לתת אמון אך 
את  שמנצלים  מעליא'  'דלא  אנשי  גם  ישנם 
התמימות של תושבי העיר. לקראת חג הפסח 
נוסעות  מהמשפחות  רבות  שבו  הבעל"ט 
משטרת  נוכחות  ללא  נותר  והבית  להתארח 
מנת  על  עצות  של  בסדרה  יוצאת  ישראל 
לשמור את הרכוש מפני אותם המחללים את 

החג ומנסים לפרוץ לבתים.
מסתבר כי אם ננקוט מספר פעולות בסיסיות 
הפריצות  נושא  את  לצמצם  יכולים  אנחנו 

ועוגמת הנפש באחוזים ניכרים.
מספר  דן   מרחב  אג"מ  קצין  לוי  הוד  סנ"ץ 
ל'קול העיר' כי המשטרה יודעת היום לפלח 
פריצות  ישנם  שבהן  השעות  את  במדויק 
בעיר. ולכך המשטרה נערכת במטרה לצמצם 
עד כמה שניתן את הפריצות בחג. סנ"ץ לוי 
מסביר איך ניתן להימנע ממצב בו נאבד את 

הרכוש היקר.
הגישה  את  לשנות  יש  ובראשונה  בראש 
העיר  ברחבי  שמסתובב  מי  כל  כי  הרווחת 
ישנו  אבל  כן  רובם  כי  מסתבר  מאנ"ש,  הוא 
מיעוט שאינו כזה. ישנם כאלה שמנצלים את 
חוסר הזהירות של התושבים ונכנסים בקלות 
לדירות ומנצלים את ליל הסדר על מנת לבזוז 

מכל הבא ליד.
מניסיון מצטבר של משטרת ישראל עולה כי 
רובן של הגניבות בעיר הם עם מפתח או על 
ידי הזזת חלון. כלומר הכניסה לבתים נעשית 
על ידי מפתח הדירה עצמה או על ידי הזזה 

של חלון הדירה שאינו נעול.
אז מה עושים על מנת למנוע זאת?

לנעול  יש  ראשית  מסביר,  לוי  הוד  סנ"ץ 
והתריסים  החלונות  ואת  הבית  דלתות  את 
כאשר עוזבים את הבית וגם לפרק זמן קצר. 
את  להשאיר  שהיא  צורה  בכל  להימנע  יש 

מפתחות הבית על אדן חלון, בתוך עציץ או 
גנב  כל  החשמל,  ובארונות  לשטיח  מתחת 
הוא  ולשם  הזה  המחבוא  את  מכיר  מתחיל 
מאוד  רצוי  לעבודה'.  'בא  הוא  כאשר  מגיע 
נמוכות  ובדירות  הקרקע  בקומות  בעיקר 
ואף  לבית  בכניסה  ותאורה  סורגים  להתקין 

במקומות מוסתרים.
כל תושב שמבחין בתנועה חשודה או חריגה 
והכוונה היא של שמיעת רעשים שונים כגון 
הזזת רהיטים שבירה של דברים וכמו כן מי 
ועל  הבתים  באזור  נעים  באנשים  שמבחין 
פי המראה אינם נראים כחלק מתושבי העיר 
ומהסביבה הטבעית יש לדווח מיד למשטרה. 
בחדרי  דלוקים  אורות  להשאיר  מאוד  רצוי 
הבית בהם בדרך כלל בשבתות ובחגים ישנה 

פעילות.
על  הקרובים  השכנים  את  ליידע  כדאי 
היעדרותכם מהבית ולכמה זמן. אולם בשום 
ברשתות  היעדרותכם  את  לפרסם  לא  מקרה 
מסרים.  להעברת  ובקבוצות  החברתיות 
הגנבים מתוחכמים ולומדים גם משם מי נוסע 
ולאן. כדאי מאוד לבקש מהשכנים הקרובים 

להיכנס לדירה מידי פעם ולהפגין נוכחות.
ומה עושה המשטרה והשיטור העירוני בנדון?

סנ"ץ הוד לוי אומר "בכל שעות היום והלילה 
הגלויים  כאלה  הן  בעיר  שוטרים  מסיירים 
מסיירים  השבוע  ובסופי  סמויים  ואחרים 
חוברים  לשוטרים  יהודים.  שאינם  שוטרים 
שמסייעים  הקהילה  מתוך  מתנדבים  עשרות 
במלאכת הקודש של שמירה על חיי התושבים 
ועל רכושם.  והכי חשוב ישנו מוקד למסירת 
מיידע שמאויש ע"י שאינם יהודים ומספרו – 
03-7712900. במידה ומדובר באירוע חירום 
אין להסס ולהתקשר מיד למוקד החירום של 

משטרת ישראל שמספרו 100.
תוצאות  ישנם  לעיל  הכללים  את  שמיישם  ומי 

חיוביות?
את  שיישם  מי  כל  כי  לנו  ברור  בוודאי,  כן 
גורם למוטיבציית חסר בקרב  הכללים הללו 

הפורצים.
אומר  דן  מרחב  האג"מ  ק' 
את  לעומק  שמכיר  כמי  כי 
בטוח  אני  העיר  תושבי 
יישמו  ככולם  רובם  כי 
שנועדו  הכללים  את 
להגן  ובראשונה  בראש 
להם  ולגרום  רכושם  על 
ללא  החג  בשמחת  לשהות 
מוסיף  לוי  הוד  דאגות.  כל 
משטרת  כל  כי  ומדגיש 
זמן  מזה  נערכת  ישראל 
ואלפי  החג  לאירועי  רב 
ברחובות  יסיירו  שוטרים 
כנסת  בתי  יד  ועל  הערים 
להגן  במטרה  ובדרכים 
החוגגים.  של  שלומם  על 
ההקרבה  את  מדגיש  לוי 
השוטרים  משפחות  של 
בסדר  בביתם  ישהו  שלא 
הערים.  ברחובות  אלא 
לוי  סנ"ץ  זו  בהזדמנות 
מאחל לכל תושבי העיר חג 

כשר ושמח.  סנ"ץ הוד לוי 

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

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה
נמל תל אביב

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

קופון למביא מודעה זו

מזמין אתכם להנות 
בחול המועד פסח

ממגוון ארוחות עשיר בתפריט הקיים 

לקהל לקוחותינו
ולכל בית ישראל

חג פסח
כשר ושמח!
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בני אלבז  
פחדתי להיות שותף 

למפלת ש״ס
עמירן דביר

תיבת רגע האמת
מאיר  הרב  לגאון  ש״ס,  בוחרי  לכל  שלי  התשובה 
מזוז ולרב דרעי היא, שהבחירה שלי לשלשל בקלפי 
שהייתה  החלטה  היא  ש״ס  תנועת  של  פתקה  את 
עד  ירוץ  לא  ישי  שאלי  בטוח  הייתי  מראש.  אצלי 

הסוף ולכן שיניתי את דעתי. 
זה היה ברור שלא אצביע ג', לא ממקום של גזענות 
ושאלה  מצפון  בגלל  היה  שזה  אלא  ושלום,  חס 

שבערה בקרבי 'מה אני אגיד למרן לאחר ה-120?'
בהם  הבמות  כל  את  גדול  אחד  בסרט  אצלי  ראיתי 
כאשר  יוסף,  הגר"ע  מרן  של  לצדו  בארץ  הופעתי 
כאלף  ובעוד  יחד  איש  אלף   150 מול  הופעתי 
נוספות על במות שונות. ראיתי את 'שאגת  פעמים 
אריה' של אריה דרעי. ראיתי את ההפגנות הגדולות 
חץ  ראש  אז  הייתי  כאשר  אריה,  בשביל  שנערכו 
שלהם והעברתי ימים ולילות בלי שינה עבורו וכל 

כולי ונשמתי היה אריה, אריה ואריה!
את  ש״ס,  לתנועת  שהפקתי  השירים  כל  את  ראיתי 
עבור  השירים  בהפקת  ההשקעה  ואת  האולפנים 
עבור  עבורי  היה  כשזה  ש״ס,  תנועת  של  הצלחתה 

הלב שלי.
סטירת  ולקבל  לבוא אחרי הבחירות  תמיד שמחתי 
לחי חזקה ממרן, שהיה אומר לי בכל פעם: "אתה 
הגיבור שלי בנימין, הלב הלבן שלי אתה". זו הייתה 
המשכורת שלי וזה היה השכר שלי, השמחה לראות 
את מרן שמח. מעולם לא ביקשתי כסף, חוץ מפעם 
רוצה.  שאני  מה  כל  לי  לשלם  ביקש  שמרן  אחת 
היה בכל מערכות  כך  דרעי.  בזמנו של  היה  לא  זה 
מרן  את  לשמח  העיקר  ש״ס.  תנועת  של  הבחירות 

בכל מערכה.
מרן,  עבור  היו  שלי  והנשמה  הקרבית  הרוח  הלב, 
שדרעי  ונלחמתי  חלמתי  אמת,  ש״ס.  ותנועת  דרעי 
לחזרתו.  נלחמתי  כמה  יודע  הקב״ה  ורק  יחזור 
יכול  אני  כלפי.  אריה  של  ביחס  עמדתי  לא  לצערי 
שלושים  סוף.  לזה  יהיה  ולא  ודפים  דפים  לכתוב 

שנה לא עוברים כך.
אך  ולהתנתק,  מהכול  רחוק  להיות  חשבתי  האמת, 
את  שהעמידו  הסקרים  את  לראות  לי  נתן  לא  ליבי 
פחדתי  מנדטים.  וחמשה  ארבעה  של  במצב  ש״ס 
כמו אש להיות שותף למפלת תנועת ש״ס של מרן 

חס ושלום. 

אמרתי לעצמי, "בני אין לך בית אחר", אפילו שאני 
לא מסכים עם דרעי בכמה דברים שפגעו בי אישית, 
כמו שגם אני יודע שגם אני פגעתי בו ולכן ביקשתי 
להודות  יודע  לא  שאריה  חבל  רק  סליחתו,  את 
בטעות הקשה שלו כלפיי והגיע הזמן לסליחת אמת, 

בלי שום יהירות וכבוד מצד שני הצדדים.
אריה יודע בדיוק כמה אהבה גדולה הייתה לי כלפיו 
עד שהייתי מוכן למות בעבורו. האהבה הזו הפכה 
מתבייש  לא  אני  עבורי.  מאוד  קשה  צלקת  להיות 
לבקש סליחה מאריה. יכולתי לעשות דברים קשים 
שיש  מרגיש  ואני  אריה  את  שאהבתי  מרוב  יותר 
לא  ואני  התחנות  בכל  בהצלחתו  קטן  לא  חלק  לי 

מתבייש לכתוב זאת. 
אישית  פגוע  אני  כמה  להרגיש  חייב  אריה  לדעתי 
ממנו. יצאתי לגלות לפרנסתי ולכלכת הילדים שלי. 
אני מקווה שאריה זוכר שיש לי עשרה ילדים ושישה 
הקריירה  בנושא  כבד  מחיר  שילמתי  נכדים.  עשר 
בעבור  עשיתי  זה  כל  כשאת  ובעולם,  בארץ  שלי 

האהבה הגדולה שלי למרן ולאריה דרעי.
אריה חייב להבין שהלב שלי פצוע ונשמת האמנות 
זה  שכל  מודה  אני  בדרכים.  ונהרגה  נפצעה  שלי 
מהקב״ה ואני מודה שלא הייתי חכם מספיק לעצור 
את הכעס שלי כלפי אריה, אך כאשר סבלתי בגלות 
רק  ראיתי  בארץ,  לילדיי  לשלוח  כסף  לי  היה  ולא 
אשם אחד, את אריה. לא הייתי אמור לחשוב ככה, 
הכל  ולקבל  שלי  התיקון  שזה  לומר  חייב  הייתי 

באהבה ובהבנה שזה רצון השם. 
במחשבה  אותך  שיעצור  מרן  את  שאין  זה  ככה 
הרעה. כמו שאדם יכול לקלקל, כך יוכל גם לתקן. 
חסד אחד אריה יוכל גם הוא לעשות לפני חג הפסח: 
כמו  בעולם  אותו  אהב  סליחה מאדם שהכי  לבקש 
'בעור  נאמר  זה  ועל  סליחה.  לבקש  ידעתי  שאני 
לכל  לפסח  כשר  ירגישו  וליבו  ליבי  כאשר  חמץ', 

החיים. 
תהיה  לפסח',  'כשר  יחד  ירגישו  וליבו  ליבי  כאשר 
מחילה גמורה מצד שני הצדדים. מבחינתי חייב אני 
לסלוח לאריה, עם כל הכאבים והייסורים שעברתי 

במהלך חמש שנים בגלות הקשה. 
בית  ולכל  ומשפחתו  לאריה  ושמח  כשר  פסח  חג 

ישראל.

הקבוע.  הריטואל  לו  חוזר  מחדש  פעם  כל 
העיניים  הפרגוד,  מאחורי  אל  עובר  אני 
סוקרות את בליל האותיות ואז זה קורה, היד 
וככה  מסוימת  אות  לכיוון  מאליה  נשלחת 
וההכרה  ההכרה  תת  של  מודעת  בתערובת 
בביטחון  הנבחר  הפתק  לו  נשלף  עצמה, 
שאני  לתיבה  דרכו  את  לו  ועושה  מוחלט 

קורא לה "תיבת רגע האמת".
שואלים  ג׳?",  תמיד  מצביע  אתה  "למה 
אותי חבריי, "מה הם עושים בשבילך? פעם 
היומיומיים  נעזרת בהם במשהו? הרי בחיי 
ג׳  מצביע  מזכיר  לא  ממש  אתה  שלך 
סטנדרטי. שחור לבן אתה לובש, רק בשבת 
ובת  בצבא  ילד  עם  בחתונות.  הבמה  ועל 
דעתך  על  עולה  בכלל  מה  לאומי,  בשירות 
וכהנה.  כהנה  ועוד  ג׳?"  מצביע  שאתה 
מה  במוחי.  גם  חלפה  זו  ששאלה  האמת, 
היא האות ג' בשבילי? וחשוב מכך, מה הוא 
יחד  אך  בשבילי?  בכללותו  החרדי  הציבור 

עם זאת עלתה לי גם התשובה. 
עוצם אני את עיניי וככה עם חיוך וחמימות 
ישיבה.  כבחור  שנותיי  להם  עוברות  בלב 
והחוויה  הלימוד  במתיקות  אני  נזכר 
הבלתי נשכחת של להיות עוד טבעת קטנה 
לימוד  של  והחשובה  הארוכה  בשרשרת 
עד  וממשיכה  סיני  מהר  שמתחילה  התורה 

היום, שאליה אני מרגיש שותף. 
קטנה.  בישיבה  לימודי  בשנות  אני  נזכר 
בה  בסלבודקה,  שלי  הראשונות  השנתיים 
ומורי  רבי  ואת  גמרא  ללמוד  איך  למדתי 
אישית  אותי  שלימד  זצ״ל,  זקס  אהרון  ר׳ 
עומקים של הבנה בסוגיות שונות, עומקים 
אליהן,  להגיע  שאפשר  ידעתי  שלא  כאלה 
כאשר בהמשך בשיעור ג׳ למדתי בפוניבז'. 
 )!( ממש  צמוד  לשבת  זכיתי  שלמה  שנה 
למרן הגראי"ל שטיינמן זצ״ל. שנה שזכיתי 

לינוק ממנו תורה, שנה שלא אשכח בחיי.

החיוך  ואיתם  עיניי  חזרה  נפתחות  ואז 
אני  להם.  גוברות  שאף  בלב  והחמימות 
תעשה  שהמפלגה  בשביל  לא  ג׳  מצביע 
מבקש  אני  הוא,  נהפוך  משהו,  בשבילי 
מה  כל  כלום.  בשבילי  לעשות  לא  ממכם 
שאני מבקש שתמשיכו להילחם על התורה 
הקדושה שלנו, שתמשיכו להילחם בחירוף 
להמשיך  שיוכל  ישיבה,  בחור  כל  על  נפש 

לשבת ללמוד ברצינות וכמה שיותר.
וללמוד  תלחמו על כל אברך שיוכל לשבת 
יודע  כמוני  מי  כי  הדעת,  ביישוב  ברצינות 
וללמוד  יומי  בסיס  על  לשבת  קשה  כמה 
לפעמים  נראה  זה  מבחוץ  למישהו  תורה. 
של  קייטנה,  של  סוג  מנוחה,  של  כסוג 
והדברים  הדבר  כך  לא  והרי  התחמקות. 

ידועים.
אל לנו לשכוח עוד דבר חשוב ביותר. גם אם 
ביומיום שלנו לא תמיד אנחנו מתנהגים כמו 
'גימלניק' ממוצע, חשוב לדעת שיש צמתים 
ורק  משהו  אומר  שלנו  הדור  שגדול  בחיים 

אליו אנחנו צריכים לשמוע, אליו ורק אליו.
אנצל במה זו ואבקש מכל האלפים שתורתם 
תתפללו  בבקשה  שלנו,  האהובים  אמונתם 
גם על חיילינו הצדיקים ששומרים גם עליכם 
כדי שתוכלו ללמוד בשקט. אל תשכחו שהם 
לילה,  ולילה  יום  יום  נפשם  את  מסכנים 
פשוטו כמשמעו. לדעתי נגמרו להם הימים 
גם  'מצורעים',  להיקרא  אמורים  שהחיילים 
אחד  כל  ככה  שלכם.  לתפילות  זקוקים  הם 
עם  על  לשמור  כדי  עליו  המוטל  את  יעשה 

ישראל, מי על רוחניותו ומי על גשמיותו.
בברכת חג פסח כשר ושמח, שנזכה בקרוב 

לחגוג אותו כהלכתו בבית המקדש. 
עמירן דביר )הלוי(.

?למה הצבעתי למפלגה חרדית

השמיני של ג’ נכנס, הימין החדש בקרב בלימה
אחרי תעתועים והמתנה מורטת, פרסמה ועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 • השינוי: ‘יהדות התורה’ עלתה לשמונה על חשבון הליכוד שירד ל-35 ובניכוי המנדט של הבית היהודי יהיה 

הסיעה השנייה בגודלה אחרי ‘כחול לבן’ הניצבת בראש עם 35 

יוסי גיטלר

לרבים מאזרחי מדינת ישראל הבחירות הסתיימו 
אחרי  ימים  שבוע  רק  האחרון.  שלישי  ביום  רק 
שהטילו את פתק ההצבעה לקלפי זכו המצביעים 
שחצתה  סיעה  כל  קיבלה  מנדטים  כמה  לדעת 
את רף הכניסה לכנסת ה-21. ואם היו מי שכבר 
הספידו, בהסתמך על העבר, שלא יתכנו שינויים 
העלייה  עם  בחלקה  לשמוח  התורה  יהדות  ועל 
את  והפכו  קולות   71 שהגיעו  הרי  אחד,  במנדט 
בכנסת  יכהן  פינדרוס  יצחק  פיה,  על  הקערה 
החרדיות  הסיעות  ושתי  המניין  מן  כחבר  הבאה 
ישתוו בגודלן ויהוו הכוח השלישי בגודלו בכנסת 

והשני בקואליציה.
בצהרי  שפורסמה  הסופית  המנדטים  חלוקת 
לשני  הבכורה  את  מעניקה  השבוע,  שלישי  יום 
ראש  בראשות  הליכוד  הניציות;  הרשימות 
הממשלה בנימין נתניהו ו’כחול לבן’ של בני גנץ 
ויאיר לפיד - שתיהן עם 35 מנדטים. אם ננכה את 
מקומו של הרב אלי בן דהן השייך לבית היהודי, 
הרי ש’כחול לבן’ גוברת במנדט על פני הליכוד 

שמסתפק ב-34 מנדטים בלבד.
החרדיות,  הסיעות  מגיעות  כאמור,  אחריהם, 
מנדטים   8 אחת  כל  התורה שגרפו  ויהדות  ש”ס 
רשימת  מנדטים.   16 של  בגוש  מחזיקים  ויחד 
חד”ש-תע”ל של עו”ד איימן עודה ואחמד טיבי 
עם 6 מנדטים, כמוה מפלגת ‘העבודה’ של אבי 
 24 את  שיחליפו  שלה  הנבחרים  ששת  עם  גבאי 

המנדטים של המחנה-הציוני.
‘הבית  את  המאחדת  הימין’  מפלגות  ‘איחוד 
‘האיחוד  פרץ,  רפי  הרב  בראשות  היהודי’ 
סמוטריץ  בצלאל  ח”כ  עו”ד  בראשות  הלאומי’ 
ארי,  בן  יהודית’ בראשות ד”ר מיכאל  ו’עוצמה 
שנפסל מלכהן בכנסת ומי שיחליפו, אם וכאשר, 
יהיה עו”ד איתמר בן גביר – עם חמישה מנדטים. 
ליברמן  אביגדור  בראשות  ביתנו’  ‘ישראל 

הפתיעה עם חמישה מנדטים גם היא.
‘כולנו’ בראשות משה כחלון על 4 מנדטים, כך 
והסיעה  ארבעה,  עם  זנדברג  תמר  של  מר”צ  גם 
בסופו  הצליחה  רע”מ,  בל”ד  השנייה,  הערבית 
של דבר לחצות את אחוז החסימה וניצבה על 4 

מנדטים.
‘הימין החדש’ של השרים היוצאים נפתלי בנט 

בלבד  קולות  כ-1,500  על  עומדת  שקד  ואיילת 
שנשמעים  הקולות  לפי  החסימה.  לקו  מתחת 
יתכן  הוקמה,  עתה  שזה  המפלגה  של  מכיוונה 
שצפויה לנו עוד המתנה מורטת עצבים לתוצאות 
האמת, גלגולים של עתירות ודיונים ומלחמה על 
לכל  יש  מנדטים  כמה  סופית  עד שנדע  קול,  כל 
ושאלת  הגושים;  בין  ההבדלים  וכמה  מפלגה 
להקים  יתאפשר  האם  החרדי,  ברחוב  השאלות 
לכפות  הדורשת  ביתנו’  ‘ישראל  ללא  קואליציה 
השבת  ופריצת  לצה”ל  גיוס  החרדי  הציבור  על 

הציבורית בישראל.
סך הקולות שקיבלה הליכוד, הוא הגדול ביותר 
שהם   1,140,370 על  ועומד  נתניהו  בתולדות 
לבן'  'כחול  הכשרים;  הקולות  מכלל   26.46%
ב-1,125,881  וזכתה  המיליון  רף  את  עברה  גם 
מיליון  הרבע  את  חצתה  ש”ס   .26.13% שהם 
ורעותה   ,5.99% שהם   258,275 וקיבלה  קולות 
הסכום  את  מגרדת  התורה'  'יהדות  האשכנזית 

העגול עם 249,049 קול שהם 5.78%. 
חד”ש-תע”ל גרפה 193,442 ברחוב הערבי שהם 
לא  ההיסטורית  למפא"י  הקולות.  מכלל   4.49%
הצביעו אפילו 200 אלף איש והיא קיבלה בקלפי 

190,870 בלבד שהם 4.43%. לאביגדור ליברמן 
הצביעו 173,004 שהם 4.01%, שלוש המפלגות 
הביאו  הימין  מפלגות  איחוד  את  שמרכיבות 
 156,473  .3.70% שהם  לקלפי  אנשים   159,468
איש שהם  3.63% מכלל הבוחרים שמרו אמונים 
ל-156,473  לגרום  הצליח  כחלון  ומשה  למר"צ 
איש שהם 3.54% להצביע עבור מפלגתו ‘כולנו’. 
 143,666 עם  רע"מ-בל"ד  הרשימה  את  סוגרת 

קול שהם 3.33%.
החסימה, אבל  אחוז  את  עברו  שלא  המפלגות 
לא  שסיכוייהם  ככאלו  נחשבו  הדרך  כל  לאורך 
קולות   138,598 עם  החדש'  'הימין  הם  רעים, 
שהם 3.22% )אחוז החסימה עומד על 3.25%(, 
איש   118,031 מצאה  פייגלין  משה  של  'זהות' 
של  ומפלגתה   2.74% והם  בדרכה  שהאמינו 
 74,701 הצביעו  לה  'גשר',  אבוקסיס  לוי  אורלי 

שהם 1.73% מכלל המצביעים.
את  מימשו  בחירה  זכות  בעלי   6,339,729 מתוך 
 .68.46% שהם  איש,   4,340,253 בפועל  זכותם 
סך  ולכן  שונות  בתואנות  נפסלו  קולות   30,983

הקולות הכשרים עומד על 4,309,270.
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י"ב ניסן תשע"ט 17/4/19 בני ברק 1234

                  

בהגדה של פסח אנו אומרים: "וירעו אותנו המצרים ויענונו, כמו שנאמר הבה נתחכמה 
לו". )שמות א, י(. ויש להבין מה היה צריך בעל ההגדה לבאר את הפסוק: "וירעו אותנו 
לעינויים  והסברים  ביאורים  צריך  וכי  לו".  נתחכמה  "הבה  בפסוק:  ויענונו"  המצרים 
ועבודת הפרך שסבלו בני ישראל במצרים כפי שתוארו בפרוטרוט בדברי חכמינו ז"ל? איך ניתן 

להגדיר "חכמה" על מעשה הרשעות של עבודת הפרך והעינוי בידי המצרים?
מבארים המפרשים שלבעל ההגדה הייתה כאן קושיה לשונית, שלכאורה היה יותר ראוי לכתוב 
"וירעו לנו המצרים" ולא "אותנו"? ובתשובה לשאלה זו עונה בעל ההגדה, שכוונת הפסוק היא 
שמלבד שהמצרים עשו לנו רע פיזית ונפשית בעצם השיעבוד, יותר מכך הם עשו אותנו לאנשים 
רעים. וזו הכוונה "הבה נתחכמה לו", היינו בעורמה ובתחבולה רצה פרעה וחכמיו להפוך את עם 

ישראל לרעים, ולכן כתיב "וירעו אותנו", היינו שעשו אותנו לרעים.
אבל הדבר תמוה עד מאוד, כיצד ניתן להפוך אדם שהוא טוב לב ומכיר טובה לאדם רע וכפוי 

טובה? 
ג'ייקובסון סיפר שהוא היה בשמחת בר מצווה בארצות הברית. כשנכנס,  יצחק  יוסף  הרה"ח 
החוגגים היו באמצע הריקודים. הוא ניגש לאבא של חתן בר המצווה, לחץ את ידו בחום ואיחל 
לו מזל טוב. האבא שמח וביקש ממנו לרקוד עמו. באמצע הריקוד הוא מבחין שדמעות זולגות 
מעיניו. כמובן שהוא שאל את המארח מדוע הוא בוכה? סיפר לו האב: כשהייתי נער צעיר, למדתי 
בבית ספר. פעם אחת ניגש אלי אחד המורים ואמר לי: 'תדע שאתה מבזבז את הזמן שלך פה. ממך 
לא יצא שום דבר מיוחד'. האב הסתכל בעיניו של הרב ושאל אותו: "ראביי ג'ייקובסון, תגיד לי: 

האם הוא צדק? האם באמת לא יצא ממני משהו?".
היה לי קשה להאמין. יהודי בן 42! מספר הרב ג'ייקובסון. שאלתי אותו: כמה זמן הסיפור הזה 
טמון לך בלב? הוא ענה לי: "כל יום ויום, מאז אותו יום שבו שמעתי את המילים האלה, 'ממך לא 

יצא כלום', אני חושב על זה. ראביי, תגיד לי בכנות! האם יצא ממני משהו?".
היהודי הזה, שבגיל 42 חוגג לבן שלו בר – מצווה. ברוך השם, יהודי עשיר ובר המצווה היתה 
כל  וארגמן'.  בוץ  בחבלי  אחוז  ותכלת  כרפס  'חור  ומשקאות  עשירה  תקרובת  מפואר;  באולם 
אתו  סוחב  הוא  כי  ובוכה,  רוקד  הזה  היהודי  אבל  יפה!  סעודה  איזה  וואו!  אומרים:  המוזמנים 

סיפור. סיפור שבמרכזו אמירה שהוטחה בו: 'ממך לא יצא כלום'.
משפטים פוגעניים אלו של אותו מלמד יצרו אצל התלמיד 'דימוי עצמי שלילי', ומדימוי שלילי 
זה לא הצליח הילד להשתחרר ולהתנער אפילו אחרי ארבעים שנה. אמנם יהודי זה הקים משפחה 
לתפארת, ונמנה על תומכי התורה הגדולים, וב"ה זוכה לחגוג את שמחת בר המצווה של בנו, אבל 
עדיין הוא אינו בטוח שהגיע למשהו בחיים. הוא זקוק שיאשרו לו שיצא ממנו משהו. אם כך ניתן 

להרוס אדם במשפטים שליליים, עד כמה ניתן במשפטים חיוביים לבנות את הנפש.
כפי שנותנים לזולת דימוי עצמי, כך הוא מפנים , עד שהופך בסופו של דבר להיות כפי שמדמים 

אותו. 
ההנהגה המצרית החליטה לטפטף לבני עמם בלא הרף שהעם הזה אשר נמצא בתוכנו מסוכן 
הוא. עוד מעט תפרוץ מלחמה והעם הזה הכפוי טובה, בוודאי ישתף פעולה עם האויב ולא יישאר 
מעמנו כלום. וכך יאמינו כל המצרים עד שגם יחדירו זאת בבני ישראל, ובכך ירד הדימוי העצמי 

שלהם עד שייהפכו אכן עם ישראל בעצמם להיות כפויי טובה.
וזהו "הבה נתחכמה לו". שהרי עם ישראל במהותו מכיר טובה הוא, ורק בערמה ובתחבולה 
יכולים בתעמולה תמידית להפוך את תכונתם לרע. וזו הייתה כוונת פרעה וחרטומיו, שזה יחלחל 
פנימה קודם לעם המצרי ולאחר מכן אל עם ישראל עצמם. ההסתה לא תיפסק עד שהם יאמינו לנו 

שאכן כך הם, מתוך שכך אנו חושבים עליהם, ולבסוף הם באמת יהיו כפויי טובה!
את כוח השפעתו העוצמתי של טפטוף בלתי פוסק, למד רבי עקיבא בעצם התבוננותו בבריאה, 
וכפי שמסופר באבות דרבי נתן )פרק ו(: "מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו: בן ארבעים 
שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר בלוד, אמר, מי חקק אבן זו? אמרו 
יט(, המים שנופלים עליה תדיר בכל  יד,  )איוב  מים''  ''אבנים שחקו  קורא  אי אתה  לו: עקיבא, 
יום. אמר רבי עקיבא, וכי ליבי קשה מהאבן? אלך ואלמד פרשה אחת מן התורה. הלך לו אל בית 
הספר והתחיל קורא בלוח הוא ובנו. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח, כתב לו אלף 

בית ולמדה. אלף תיו ולמדה, תורת  כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה".
בפן  זה  בכוח  ניתן להשתמש  גם  כך  לרע,  טוב  הופך אדם  רע  פוסק של  כשם שטפטוף בלתי 
החיובי. האדם בונה את תדמיתו ואת דימוי אישיותו בהתאם למה שהוא חש מסביבו, וכמו שהיה 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ִּכי ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאֹדֵנינּו

וירעו אותנו המצרים

בימי חג הפסח כל בית ישראל מתעוררים ומקבלים את אותה הארה והשפעה שזכו לה 
אבותינו בימים ההם שיצאו ממצרים מעבדות לחרות, ונהפכו להיות בגדר ַהְללּו ַעְבֵדי ה' 
ולא עבדי פרעה )מגילה יד ע"א(, ומובא בזוהר הקדוש )בא דף מ ע"ב( שכל אדם המספר 
ביציאת מצרים ובאותו סיפור שמח בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה בעולם הבא. באותה 
שעה מכנס הקב"ה את כל הפמליא שלו, ואומר להם: לכו ותשמעו את סיפור השבח שלי שמספרים 

הבנים שלי ושמחים בגאולתי. 
בלילה קדושה זו יורדת הארה גדולה משמים שבה אפשר להחדיר את האמונה והמידות הטובות 
ידי  זו על  זאת, מ"מ בלילה  בבנינו, על אף שבמשך השנה פעמים שלא מצליחים כל כך לעשות 
תיאור סיפור יציאת מצרים והודאה לה' יתברך על ניסיו ונפלאותיו שעשה ועושה עמנו, נחקקים 
ולכן שומעים אנו לא מעט סיפורים על אנשים  ומלווים אותם לכל החיים,  הדברים בלב הילדים 
שרצו להתרחק משמירת התורה והמצוות רח"ל, אך בזוכרם את ליל הסדר יחד עם כל המשפחה 
חזרו בהם והסתופפו שוב תחת כנפי השכינה, ִּכי ָקדוֹׁש ַהּיוֹם ַלֲאדֵֹנינּו )מושאל מנחמיה ח, י(, ובכוחו 

לפעול גדולות ונצורות. 

בלע הגדה לא יצא
גולת הכותרת של לילה זו היא מצוות "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר", לתאר להרחיב ולהסביר 
כל אחד כיד ה' הטובה עליו לבניו ולצאצאיו אחריו את נסי ה' ונפלאותיו ביציאת מצרים, והחדרת 
האמונה הנטועה בנו מדור דור שה' יתברך הוא מצוי ומשגיח על כל פרט ופרט ובחר בנו כעם סגולה 
מכל העמים, ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים. ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ּתוָֹרתוֹ )מנוסח ברכות התורה(, ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה 

ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ )שמות יט, ה(.
ולכן צריך לקרוא את ההגדה בנחת ובמתינות, להאזין לשאלות הילדים ולנסות לתרץ להם, ובכך 
לקשור ולאגוד את כל המשפחה כולה ולנטוע בכל אחד את האמונה, ְוֶהֱאִמן בה' ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלוֹ ְצָדָקה 

)בראשית טו, ו(. 
לפני כמה שנים ניגש אלי אדם מסוים ואמר לי: "כבוד הרב, שברתי השנה שיא! סיימתי לקרוא 

את כל ההגדה בתשע דקות!" 
השבתי לו שנפסק להלכה שהבולע את המצה יצא ידי חובה )בדיעבד, אך לכתחילה צריך ללעוס 
את המצה יפה ואחר כך לבלוע, כמבואר בחזו"ע פסח עמוד ס"ט(, אך הבולע את המרור לא יצא 
ידי חובה, משום שצריך להרגיש את טעם המרור )כמבואר בשו"ע סימן תרע"ה ס"ג(, אולם בדרך 
מליצה אפשר לומר שלכל הדעות והשיטות "בלע אגדה-לא יצא ידי חובה", כיון שתכלית הלילה 
הקדושה הוא להרחיב ולספר ביציאת מצרים, ולהודות לה' יתברך על ניסיו שעשה עושה ויעשה 
רבותינו  וכדברי  ונפלאות,  ניסים  עמנו  לעשות  שימשיך  יתברך  רחמיו  אנו  מגלגלים  ובכך  עמנו, 

)מדרש תהילים יח( כל שעושים לו נס ומהלל ומשבח את הקב"ה עושים לו עוד נס, שנאמר "ָנַתָּתה 
ִּליֵרֶאיָך ֵּנס ְלִהְתנוֵֹסס" )תהילים ס, ו(.

כנגד ארבע בנים דיברה התורה
ִלְׁשאוֹל"  יוֵֹדַע  ֶׁשֵאינוֹ  ְוֶאָחד  ָּתם,  ְוֶאָחד  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד  ָחָכם,  ֶאָחד  ִּדְּבָרה ּתוָֹרה.  ָּבִנים  "ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה 

)הגדה(. 
לחכם אנו עונים תשובה "ַאף ַאָּתה ֱאמֹר לוֹ ְּכִהְלכוֹת ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקוָֹמן", 
ואילו לרשע לא עונים אלא משיבים לו בפנים זעופות "ַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ֶוֱאמֹר לוֹ: ַּבֲעבּור 
ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי - ְוֹלא לוֹ. ִאיּלּו ָהָיה ָׁשם, ֹלא ָהָיה ִנְגָאל", ונשאלת השאלה מדוע 

לכאורה "מפלים" בין החכם לרשע, ולאחד עונים תשובה ולשני לא. 
אלא הסבירו המפרשים שלפי שאלתו של האדם אפשר להבין את רצונו וכוונתו, הרשע שואל 
לקבל  רצונו  שאין  בכך  וגילה  הכלל,  מן  עצמו  הוציא  שלישי,  ָלֶכם?"-בגוף  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  "ָמה 

תשובה אלא רק לקנטר ולנגח.
ועוד, הרשע שואל זאת בליל הסדר בשעה שכל בני הבית יושבים סביב השולחן אוכלים מטעמים 
ונהנים משמחת החג, אילו היה שואל זאת בשבועות שלפני פסח שאז כולם עובדים כל כך קשה 
בניקיונות הבית ובקניית המוצרים בכשרות המהודרת לפסח, עוד היה מקום להבין את שאלתו, אך 
ומגלה  זה מראה  כבני חורין,  יין  ושותים  וכסתות  כרים  זאת בליל הסדר כשיושבים על  כששואל 
שהוא לא מעוניין באמת לקבל תשובה אלא לקנטר, עם אדם כזה ששואל שאלות רק כדי לנגח לא 

שייך לנהל דו שיח ולהשיב לשאלותיו. 
כדי להמחיש ולהסביר זאת יותר נספר, יהודי תמים קיבל את משכורתו שבוע ימים קודם הפסח 
ובדרכו לביתו עבר דרך חנות שטיחים וראה שיש "מכירת חיסול-סוף עונה, כל השטיחים בחצי 
עולה  10,000 ש"ח  לעלות  ויוקרתי שבמקום  גדול  על שטיח  עיניו  ונתפסו  לחנות  נכנס  מחיר!". 
5,000 ש"ח, המוכר הזהיר והתריע שאין החזרת כספים ולא החזרת מוצרים, היהודי הסכים ושילם 

על השטיח במזומן את כל משכורתו שקיבל. 
הגיע היהודי בשמחה לביתו והראה לאשתו את השטיח, אשתו שציפתה בכיליון עיניים למשכורת 
החודשית כדי לקנות את מצרכי החג, בשר מצות יין, ובגדים לילדים, השתוממה לראות את בעלה 
נכנס לביתו ושטיח בידו, "הרווחנו רווח נקי של 5,000 ש"ח", טען הבעל להגנתו, "השטיח נמכר 

בחצי מחיר". 
לנו  "אך  האשה,  השיבה  רב",  וכסף  חסכונות  להם  שיש  אנשים  לקנות  יכולים  כאלה  "דברים 
המשכורת בקושי מספיקה לקנות את צרכי החג והילדים ואין אנו יכולים להרשות לעצמנו לקנות 

פריט זה", לכן עליך להחזיר בחזרה את השטיח.

מאן
דאמר
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אומר הרבי מקוצק: "אני זה לא מה שאני חושב שאני, אני זה גם לא מה שאחרים חושבים עלי. אלא 
אני זה מה שאני חושב שאחרים חושבים שאני...."

הוא  כך  שרק  כיוון  לזולתנו,  חיובית  תדמית  בנתינת  שלנו  החובה  את  להפנים  חשוב  כן  על 
ויכולותיו בפרט בזמני כישלון או  יגיע באמת לדרגות גבוהות. ילד ששומע מהוריו את מעלותיו 

התמודדות, זה יגרום לילד להאמין בעצמו, ובעז"ה להגשים את שאיפותיו.
מסופר על תחנת רכבת בארצות הברית, בה המסילה הייתה עמוקה באופן משמעותי ביחס לרציף, 
עומק של כמטר ויותר. קבוצת אנשים המתינה באותו זמן לאורך הרציף, ומרחוק כבר נראתה הרכבת 
מתקרבת לתחנה. העומדים בתחנה החלו לארגן את חפציהם, כשלפתע מעד אדם מבוגר אל תוך 
התעלה. הנוסעים נחרדו וציפו לראותו יוצא במהירות החוצה טרם הגעת הרכבת, אבל הוא ניסה 
לטפס על הקיר ולא הצליח. צפירות הקטר ההיסטרי נשמעו ברקע והוא איבד לגמרי את עשתונותיו.

הרכבת  ושוב.  שוב  פנימה  החליק  הוא  אך  לעלות,  לו  לסייע  ידיים,  לו  להושיט  ניסו  אנשים 
אחד  ענק  כושי  גילה  הצפויה  התאונה  לפני  השנייה  בחלקיק  וממש  עצומה,  במהירות  התקרבה 
תושייה. הוא הסתכן וזינק לתוך התעלה, תפס את המבוגר ו'זרק' אותו אל הרציף כשהוא ממהר 

לעלות בעקבותיו. שניהם ניצבו על הרציף ללא פגע.
הניצול קפץ על הענק וחיבק אותו בהתרגשות כשהוא ממטיר עליו ברכות ותודות, ואילו המציל 
הגיבור עמד אדיש. כל הנוסעים ניגשו לראות את המציל מקרוב, להחמיא לו וללחוץ את ידו, והוא 

כלל לא הבין על מה המהומה.
אך  הכושי,  אל  ניגש  הוא  גם  לידיו.  שהתגלגל  הסיפור  על  ששמח  עיתונאי,  היה  הנוסעים  בין 
בשונה מאחרים הוא התעקש לקבל תגובה: "אתה לא רק הצלת אותו, אתה סיכנת את עצמך ממש. 
מה יש לך לומר על כך?" הכושי חייך והסביר: "אני ראיתי את מה שקרה פה כמו כל אדם אחר. אבל 
אני עובד כמלצר, הבנתי שאם תהיה פה תאונת רכבת אאחר למשמר לפחות בארבע שעות. עכשיו 

תעשה חשבון כמה זה 7.25 דולר כפול ארבע!"
כזו  והוסיף: "האיש הזה עשה  את הסיפור הזה סיפר המגיד רבי ישראל מאיר שושן שליט"א 

פעולה עצומה, אבל איפה הראש שלו מונח? בכמה סנטים שירוויח! הרי זה נורא. 
ההסתכלות צריכה להיות אחרת. אם עשית מצווה? גמלת חסד? תייקר את זה, תעריך. נכון, החסד 
שאנו עושים איננו תמיד במאת האחוזים, פעמים הוא אינו נובע ממניעים טהורים ונקיים, אבל עלינו 
לייקר כל מעשה, להסתכל עליו בצורה חיובית, ואזי נהפוך את עצמנו לאנשים טובים, ומניעינו יהיו 

טהורים. הבה נתחכמה לו לעשות אותנו טובים.

עמוד זה טעון גניזה

המוכר  עקא,  דא  אך  שטעה,  הבין  הבעל 
אמר לו במפורש שאין החזרת כסף ולא החזרת 
מאוד  ופקחית  חכמה  שהייתה  אשתו  מוצרים, 
בפינות  חוטים  מספר  ופרמה  מחט  לקחה 
למוכר  שיאמר  לבעלה  והורתה  השטיח, 
דורש הוא את כספו  ולכן  שהשטיח הזה פגום 

בחזרה. 
והלך לחנות בכדי  שמע הבעל לעצת אשתו 
לחנות  הגיע  בינתיים  השטיח,  את  להחזיר 
רבים  שטיחים  קונה  שהיה  קבוע  קליינט 
שטיח  קנה  הפעם  ואף  לתקופה,  מתקופה 
מלכותי ויקר מאוד, אך לאחר כמה שעות חזר 
בטענה  להחזירו  וביקש  לחנות  בחזרה  הוא 

שמצא בו כתם שמנונית.
השטיח  את  להחזיר  הסכים  לא  המוכר 
בניילון  עטוף  כשהוא  נמכר  שהשטיח  בטענה 
יתכן  לא  לכן  שמן,  אין  בחנות  ואצלו  איכותי 
נפל  כנראה השמן  זה בא מחמתו, אלא  שכתם 
על השטיח ברכבו או בביתו של הקונה, ולעומת 
זאת הלוקח טען שכתם השמן היה על השטיח 
בין  וויכוח  פרץ  וכך  אותו,  שקנה  לפני  עוד 
המוכר לקונה, זה אומר בכֹה וזה אומר בכֹה, עד 
שלאחר וויכוחים רבים הסכימו בניהם שהקונה 
ישלח את השטיח לכיבוס והמוכר ישתתף עמו 

בחצי ממחיר הכיבוס. 
והנה מיד לאחר מכן הגיע היהודי עם השטיח 
בטענה  להחזירו  וביקש  מחיר  בחצי  שקנה 
שהוא נפרם, המוכר הסכים עמו והחזיר לו את 

כל הכסף לאלתר. 
כל  את  ושמע  בחנות  אחד הלקוחות ששהה 
המתרחש עם שני הלקוחות פנה אל בעל הבית 
וביקש להבין את פשר הדבר, "מדוע עם הלקוח 
הראשון שקונה ממך שטיחים בקביעות וביוקר 
רב התווכחת ולא היית מוכן להתפשר ולהחליף 

מיד  השני  הלקוח  עם  ואילו  השטיח,  את  לו 
הסכמת לקבל את השטיח ולהחזיר לו את כספו 

בחזרה?"
ֶנֶפׁש  ַצִּדיק  "יוֵֹדַע  וענה:  המוכר  חייך 
היטב  ומכיר  יודע  אני  י(,  יב,  )משלי  ְּבֶהְמּתו" 
הקבוע  שהלקוח  ידעתי  שלי,  הקליינטורה  את 
באמת רצה לקנות את השטיח, ולכן התווכחתי 
עמו וטענתי שהשמן נפל בביתו או ברכבו ולא 
בחנות, כיוון שידעתי שהוא מעוניין לקנות את 
השטיח ויהיה מוכן לשלם על הלכלוך שעשה. 

את  לקנות  באמת  רצה  לא  השני  הלקוח  אך 
וכעת  מהמבצע,  להרוויח  רק  אלא  השטיח, 
רוצה הוא את כספו בחזרה, לכן גם אם הייתי 
מביא לו שטיח חדש הוא היה מוצא המתלאה 
אחרת ומחזיר לי אותו עם פגם אחר, הילכך מיד 

החזרתי לו את הכסף ושילחתיו לנפשו. 
שואל  החכם  והרשע,  החכם  בבן  גם  וכך 
שאלה לעניין, כדי להבין ולדעת, ולכן משיבים 
לו את תמיהתו,  ומבארים  לו תשובה כהלכתה 
כדי  אלא  להבין  כדי  שואל  אינו  הרשע  אך 
לקבל  באמת  רוצה  לא  הוא  ולנגח,  להתריס 
ולכן  בשאלתו,  להישאר  מעוניין  אלא  תשובה 

לא עונים ומשיבים לו.  
להבין  לדעת  רוצה  שבאמת  אדם  מאידך 
ולקבל מצווה להסביר לו בדרכי נועם ובמתינו, 
עליו  תאיר  לוֹ,  ְּפַתח  ַאְּת   - ִלְׁשאֹל  יוֵֹדַע  ְוֶׁשֵאינוֹ 

בחום ואהבה ותקרב אותו בעבותות אהבה. 
יהי רצון שהימים הקדושים הבאים לקראתנו 
יאירו בעדנו שנזכה לשאוב אמונה כח ושמחה 
בגאולה  לראות  ונזכה  השנה  ימות  שאר  לכל 
השלימה, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבוָֹדֶתָך, 
במהרה  ַהְּפָסִחים,  ּוִמן  ַהְּזָבִחים  ִמן  ָׁשם  ְונֹאַכל 

בימינו, אמן.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
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הלילות.  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  מה 
מאוד  יסודות  מונחים  בהגדה  זו  באמירה 
עמוקים בתורת הנפש. ראשית עלינו להתבונן 
שארית  את  הקב“ה  הוציא  שבו  האופן  על 
פליטת עם ישראל ממכת חושך, שבה כידוע 
או  מחמש  אחד  יצאנו  אם  דעות  שתי  ישנן 
אחד מחמישים. בכל מקרה לצערנו הרב רוב 
היתה  לכך  והסיבה  חושך  במכת  נפטר  העם 
תודעתית גרדה, מי שרצה לצאת נשאר בחיים 
הניסים  כל  למרות  בגאולה  רצה  שלא  ומי 

שחווה נשאר ונקבר במצרים.
בני  של  ברצון  שנעשה  הבירור  לאחר 
עשה  אבות  בפרקי  מאמר  נתקיים  ישראל, 
ואכן  כרצונו,  רצונך  שיעשה  כרצונך  רצונו 
מליוני בני ישראל זכו ויצאו ממצרים עשירים 
מאוד, לכל אחד היו שמונים חמורים נושאי 
כיצד  למדים  מכאן  וכו‘.  נחושת  וכסף  זהב 
מאפלה  ישראל  בית  אחינו  את  להוציא  ניתן 

לאורה.
המשמעותי  החוש  הינו  הראיה  חוש 
ביותר בתפיסת העולם שלנו, כשמונים אחוז 
במכת  ולכן  הראיה  בחוש  תלויה  מהתודעה 
מגלות  לצאת  רצה  שלא  מי  כאשר  חושך 
הינה  פטירה  אותה  ונקבר.  נפטר  לגאולה 
בבחינת סומא חשוב כמת. מה בעצם קורה? 
הוא  לחכמה  ונקשר  ומתעניין  שזוכה  מי 
לישועה,  ומצפה  כאחד שאוחז בחבל הצלה 
אבל מי שאינו רוצה בשום אופן לשמוע והכל 
חבל  שום  לו  אין  חלילה  הבלים  מבחינתו 
זו זמן קדם הגאולה  לאחוז בו ואולי מסיבה 

נקרא ”חבלי משיח“.
שובבים  בעניין  מלמדנו  הקדוש  האר“י 
שעיקר התיקון שעושים הן החוטא והן הצדיק 
הוא להתקשר ביניהם, זאת אומרת למצוא את 

החוט המקשר ולא חלילה המפריד.
בבחינת  הינו  הצדיק  הקדוש  הזהר  ע“פ 
בבחינת  הינו  העברה  בעל  ואילו  החיים  עץ 
כמו  היא  והתכלית שלנו  ורע  טוב  עץ הדעת 
בכל גלות למצוא את העץ החיים, את הרב או 
הצדיק שיתן לך יד ויחבר אותך אם מעט אם 

הרבה לעץ החיים.
כל  של  ההצלה  בחבל  מעט  שנגענו  אחרי 
אדם, נראה כעת כמה עומקים וסודות מונחים 
באמירה הזו: ”מה נשתנה הלילה הזה“. מ“ה 

בגימטריה ארבעים וחמש כמנין אדם. כלומר 
הזה  הלילה  ששואלים  השאלות  תכלית  כל 
היא להביא אותנו לסוף הלילה לבחינה הלל 
יין ארבע הכוסות  ישנם שלא שותים  ונרצה, 
במידה הנכונה ונרדמים באמצע הלילה, אבל 
הזה  תזכה הלילה  אז  אם אתה בבחינת אדם 
להשתנות להתעלות ולעבור מעבדות לחרות.
לכן כתוב נשתנה, נו“ן שערי בינה שבזכות 
כשמו  בש“ת  המסתיימות  אותיות  כ“ב  כל 
של שת בנו של האדם הראשון אחרי החטא 
והוא המקשר בין נו“ן לה‘ בין חכמה עילאה 

לעולם העשיה.
של  לשינוי  המפתח  מילת  הינה  ”הלילה“ 
נקראת ישר והפוך באותו אופן.  והיא  האדם 
אם נחלק אותה לשתיים נקבל ”הלי“ ”הלי“ 
כן  אם  והפוך  ישר  וחמש  ארבעים  העולים 
שינוי  אדם  לכל  שמאפשרת  האיזון  נקודת 

הינה האות יו“ד שבאמצע.
כפי  והוא  ועצום  רב  סודה  יו“ד  אותה 
משנה  א‘  פרק  יצירה  ע“ס  הראב“ד  שכתב 
בלי  גולם  היא  שהיו“ד  לעיל  ”ביארנו  א‘: 
חכמה.  גימטריה  גל“ם  חכמה.  והיא  צורה 
ולכן כשם שהחכמה העליונה היא ראשית כל 
ונעלמת  בכל  והיא  הכל,  ואחרית  הנמצאים 
מן  דבר  בלעדיה  שימצא  אפשר  ואי  מכל, 
האותיות  כל  ראשית  היא  יו“ד  כן  הדברים. 
להימצא  אפשר  ואי  בהן  ונעלמת  ואחריתן 

בלעדיה אות מאותיות הקדש“ ע“כ. 
שאדם  והתקשרות  חיבור  ע“י  רק  לכן 
מקשר עצמו לצדיק למקור החכמה הוא יכול 

לזכות להשתנות.
עוד סוד עצום מונח כאן והוא שאין הקב“ה 
להידמות  אחר  מישהו  להיות  ממך  מבקש 
למישהו אלא כל סוד העליה הוא מאדם ללא 

דעת ללא יו“ד לאדם מודע עם יו“ד.
רק  תכונות  אותן  עם  אדם  לאותו  הכוונה 
שהשימוש שעושה בהן משתנה ולכן הלילה 
הזה נקרא ליל הסדר בשעה שכולנו מסובים 

מאוחדים והאחדות היא סוד הגאולה.
פסח כשר ושמח

”סתרי חיים“ 07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

מה נשתנה 

רשת 
חג פסח כשר ושמח!
מאחלת לכל לקוחותיה וקוראיה 
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פסח מהווה נקודת ציון משמעותית 
לכל העוסקים בדיאטה- על 
שום מה? על שום שהמצות, 

השוקולדים, האגוזים ותבשילי 
הפסח )המטוגנים בעיקר(- טומנים 

בחובם הרבה מאד קלוריות. על 
שום שהחג כולל ימי מועד רבים 

ובהם אנו מתארחים ומארחים 
רבות וכל מארחת טורחת להרשים 

את המסובים במגוון רב של 
מטעמים. על שום שחול המועד 

מאפשר בילויים רבים מחוץ לבית, 
על שום שהפסח הוא חג האביב וזה 

אומר שמפסיקים להתחבא מתחת 
לסוודרים ומעילים.

בכתבה הבאה אנסה לעזור לכל 
מי שלא מוכן להיכנע לפיתויי החג 
וחפץ בשמירה גם בימים עם שלל 

פיתויים כגון אלה.

טיפים לקראת החג:
בקניות ובבישולים:

• לקנות לפי רשימה שהוכנה מראש ואף יותר חשוב- לא לקנות מוצרים 
שברור לנו שאיננו יכולים לשלוט בכמות הנאכלת ואם הם יהיו בבית- 

נאכל מהם לרוב.
• לא להגיע רעבים לסופר מרקט, בדרך כלל זה גורם לקנות יותר ואז גם 

לאכול יותר.
• להימנע מלרכוש מוצרים מפתים באריזות גדולות, הקושי להתמודד 

איתם בבית קשה יותר מאשר החלטה אמיצה וזריזה בסופר להשאירם על 
 המדף.

• במהלך הבישולים לחג מומלץ למצוץ סוכריה או מסטיק.
• בתכנון התפריט תכננו ארוחה כך שתוכלו לשמור על "מסגרת קלורית 

סבירה". לדוגמא  למנה האחרונה הכינו לפתן פירות וניתן גם להכין עוגה 
דלה יותר בקלוריות )מצורף מתכון לשטרודל תפוחים(, להכין מגוון 

 תבשילי וסלטי ירקות דלי שומן.

 בסעודות החג:
• לא להגיע רעבים לארוחה. לאכול תפוח ולשתות שתייה חמה בסמוך 

לארוחה.
• ללבוש בגד מעט לוחץ כדי להרגיש תחושת מלאות מוקדם יותר.
• להקפיד על שתייה מרובה דלת קלוריות )מים, סודה, משקאות 

 דיאטתיים(.
 • להימנע ממזונות מטוגנים.

 • ללעוס היטב את האוכל ולאכול בנחת.
 • לבחור מאכלים רק שאתם אוהבים ושאינם על שולחנכם בימי חול.

 • להימנע ממזון בו אינכם מסוגלים לשלוט בכמות הנאכלת.
• לקחת חלק פעיל בהגשה )כדי להיות פחות זמן ליד השולחן( אך לא 

 לנשנש בעת פינוי השולחן.
• במידה שמארחים – לחלק שאריות.

 מזונות הפסח:
• חשוב לזכור שמלבד הערך הקלורי הגבוה של המצה )כ-150 קלוריות( 

ישנם קלוריות גם בממרחים ובל נשכח ששטח הפנים של מצה גדול פי 
3-4 משטח הפנים של פרוסת לחם. לפיכך מומלץ לאכול מצה קלה עם 

גבינות דלות שומן, מיונז דיאטטי וממרחים נוספים דלי שומן.
• כוס יין אחת מכילה כ-150 קלוריות וכוס "תירוש" מכילה כ-160 

קלוריות... ולכן מומלץ למזוג כמויות פחותות של יין במהלך ארוחת החג. 
ניתן לשתות משקאות דיאט או מים.

•במקום לעבות את ארוחות החג בפחמימות המסורתיות עתירות 
הקלוריות, כדאי להוסיף מבחר מרקים וסלטים לתפריט. 

• שתייה מרובה ואכילת ירקות במהלך החג תפחית את כמויות המזון 
הנצרך ואף תמנע עצירות כתוצאה מאכילת המצות.

• גם בכולסטרול ניתן להיאבק במהלך החג. מומלץ לאפות במקום לטגן 
ולהפחית כמה שניתן את צריכת הביצים. אם אין  ברירה ובכל זאת חייבים 

להשתמש בביצים, שימוש בחלבון בלבד יפחית את כמות הכולסטרול.
• מזג האוויר הטוב זו הזדמנות טובה לצאת לצעדות בערבים.

ליל הסדר
ליל הסדר יכול לכלול כמות קלוריות מאד גדולה או להיות מוקפדת ולכלול 

פחות. להלן דוגמאות לשתי האפשרויות.
תפריט מומלץ לימי חול המועד )כ-1200 קלוריות(:

 ארוחת בוקר:
מצייה/ מצברייט: ½ 1 מצה קלה/ דגנים מלאים + ½ כוס חלב + ביצה + 

כפית שמן + ממתיק / מלח 
או

1 מצה דגנים מלאים/ 4-5 פריכיות אורז + ביצה וכפית שמן /חצי קופ’ 
גבינה 

ירקות, שתייה חמה .
 ארוחת ביניים:

פרי.
 ארוחת צהריים:

מרק + 1 קניידל / ½ מצה דגנים מלאים
מנה בשרית )כ-150 גרם לא מטוגן(

כוס אורז מבושל / תפוח אדמה בינוני
ירקות מאודים ו / או טריים

 ארוחת ביניים:
1 עוגיה של פסח 

מעדן חלב דיאטטי / גלידה דיאטטית / ממתק מיני
 ארוחת ערב:

1 מצה קלה / דגנים מלאים
2 כפות גבינה 5% / פרוסת גבינה צהובה 9%

כף סלט תפ”א / כף סלט אבוקדו
סלט ירקות

שתייה מרובה של מים ומשקאות דיאטתים

המכות האמיתיות והפתרונות:
מצה מכילה 150 קלוריות, לא משביעה, עושה חשק לעוד אחת לפחות, 

גורמת לעצירות ובעלת שטח פנים גדול המאפשר מריחה נדיבה.
פתרונות: 

• ניתן לאכול מצה קלה המכילה כ-80 קלוריות וסיבים- אלה יעזרו 
לשובע ולעצירות

• לשתות הרבה מים, לאכול הרבה ירקות בכל הארוחות- אלה יעזרו 
לשובע ולעצירות

• למרוח ממרחים דלי קלוריות על כל המצה או ממרחים עתירי קלוריות 
על חצי מצה ולקפלה

בישולים, עמידה ארוכה ב”אזור הסכנה”...
פתרונות:

• אוכלים רק ליד שולחן ולכן טעימות אינן 
עומדות בכלל

• להכין כוס שתייה שתעמוד לידכם בזמן 
הבישולים

• להכניס לפה- סוכרייה/ מסטיק/ סוכרייה 
על מקל

ארוחות חג רבות, עתירות קלוריות ושומן...
פתרונות:

• לדאוג שהארוחות יכללו גם סלטים 
וירקות מבושלים

• לא לצום לפני הארוחה- להגיע עם רמת 
שובע שתאפשר שליטה בבחירות ובכמויות

• לטעום מכל תבשיל )הביס הראשון 
והעשירי באותו טעם(- בסופו של דבר בשל 

מספר התבשילים הגדול, הצלחת תתמלא.
• לנצל את ימי חול המועד ומזג האוויר 

האביבי להליכה

עוגיות פסח )150 קל’ לאחת(, אגוזים )600 קל’ ל-100 גר’(, קוקוס, שוקולד 
וקינוחים
פתרונות:

• לדאוג למגוון פירות טריים וקינוחים על בסיס פירות, גלידת סורבה 
וכדומה

• לא להתפתות למלא את הבית בכל טוב- מספיקה ההתמודדות בארוחות 
החג

• אם אירחתם- חלקו את השאריות...

יוצאים לטיולים...
פתרונות:

• לדאוג להביא פירות, ירקות חתוכים בצורה מפתה
• לאכול מנות על בסיס ירקות וחלבונים

• להחליט מראש על הצ’ופר היומי בטיול
• לדאוג להליכה מעבר לאכילה ונסיעה

מתכון
מתכון לשטרודל תפוחי – עץ לפסח )כ-1000 קלוריות לכלל הכמות(:

מצרכים:
4 מצות קלות 

5 תפוחים ירוקים
ממתיק )כמות השווה ל-1/2 כוס סוכר(

½  כפית קינמון טחון
2 כפות מיץ לימון 
כף אגוזים קצוצים

2 כפות צימוקים
כף שמן

אופן ההכנה:
• לחמם תנור לחום בינוני

• להשרות מצות במים – 2 דקות, לשים על מגבת כ-10 דקות.
• לקלוף תפוחים לגרד גס, ולסחוט היטב.

• להוסיף לתפוחים ממתיק, קינמון, לימון, אגוזים וצימוקים.
• בקצה כל מצה להניח 2-3 כפות מלית, לגלגל, להדק היטב ולשמן עם 

השמן.
• לאפות כ-30 דקות עד להשחמה.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

שמירת משקל בפסח
פסח מהווה נקודת ציון משמעותית לכל העוסקים בדיאטה- על שום מה? על שום שהמצות, השוקולדים, האגוזים ותבשילי הפסח )המטוגנים 

בעיקר(- טומנים בחובם הרבה מאד קלוריות. על שום שהחג כולל ימי מועד רבים ובהם אנו מתארחים ומארחים רבות וכל מארחת טורחת 
להרשים את המסובים במגוון רב של מטעמים. על שום שחול המועד מאפשר בילויים רבים מחוץ לבית, על שום שהפסח הוא חג האביב וזה אומר 

שמפסיקים להתחבא מתחת לסוודרים ומעילים.

"

3000 קלוריות1200 קלוריות
ביצה )80(

כפית חזרת )5(
כפית חרוסת )50(

80 גרם קציצת דג/ דג חריף )150(
מרק + 1 קניידל/ 2כפות אטריות 

)160(

מנת בשר/עוף )250(
1 תפ”א/ 3 כפות אורז )100(

סלט ללא שמן )25(
ירקות מאודים )25(

2 כוסות שתייה לא ממותקת )זניח(
1 מצה קלה/ דגנים מלאים )100(

כוס יין אדום )150(

½ כוס לפתן פירות )50(

ביצה )80(
כפית חזרת )5(

2 כפות חרוסת )200(

80 גרם קציצת דג/ דג חריף)150(
מרק + 3 קניידלך )300(

2 מנות בשר /עוף )500(
1 תפ”א + 3 כפות אורז )200(

סלט ירקות עם שמן )100(

2 כוסות שתייה ממותקת )160(
2 מצות )300(

2 כוסות יין אדום ממותק )320(

½ כוס לפתן פירות )50(
פרוסת עוגת קוקוס עם שוקולד )350(



הבית 
נקי 

מחמץ? 
בוא לאכול באגאדיר!

5690
agadirkosher.co.il

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

KOSHER BURGER

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

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(
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - בגדים ומלבושים

אבנט, חגר, מעיל, אדרת, חגרת, נעל, אזור, חלפת, סדין, אפוד, חלצתו, פתיגיל, בגד, כסות, רדידי, המטפחת, כתנת, 
רקמה, הצעיף, לבש, שלמה, והמעטפות, מחלצות, שמלה, והרעלות, מכנסי, שק, ותכריך, מלבוש, כלי גבר

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תכתנתוהמעטפותנישא
שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית
נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. כנוי לבני ישראל , להבדילם מן העמים האחרים. "והתערבו  ___  ___  
בעמי הארצות" )עזרא ט ב(

7. הולך בטל.  "מרדף  ___" )משלי כח יט(
8. היו לעניים, היו חסרי-כל.  "כפירים ___  ורעבו" )תהלים לד יא( )בהיפוך 

אותיות(
9. אמצע, תווך.  "ויעמד השמש  ב___  השמים" )יהושע י יג(

12. מפרשיות השבוע.
13. מצפה, מחכה בכליון - עינים. "טוב  ו___  ודומם" )איכה ג כו(

15. אבי ארבעה בנים,שעמדו בראש חמש מאות אנשים משבט שמעון,שהלכו 
בימי יחזקיהו מלך יהודה להר שעיר והיכו שם את שארית הפליטה של עמלק.  

)דברי הימים א' ד מב( 
18. כלי מפץ בתבנית איל ברזל, שהשתמשו בו בימי קדם לנגח בו ולפרוץ חומת 

מבצר.  "לשום  ___  על שערים" )יחזקאל כא כז( )בלשון יחיד(
19. בוער, חם ביותר, יוקד.  "משרתיו אש  ___" )תהלים קד ד( )בכתיב מלא(

1. כנוי ללמדנים וגדולי התורה.  "___  תורה" )סוטה מט:(
2. עוזר למלמד תינוקות. "___  דוכנא" )בבא בתרא כא.(

3. זרע, צאצא. "ונמכר לגר תושב עמך או  ל___ משפחת גר" )ויקרא כה מז(
4. קיצור המילים: הרי יהודה.

5. משל לדבר שאינו פורה, מעשה שאין בו ברכה. "צמח בלי יעשה  ___" )הושע 
ח ז(

6. אדמת שלחין, אדמה שבעליה משקה אותה. "כרוב של  ___" )תרומות י יא(
10. אוזן הכלי, מקום שתופסים בו את הכלי באצבעות. "בית  ה___" )כלים כה ז(

11. עוגה, מאפה - תנור.  "___  לחם שערים" )שופטים ז יג(
14. בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום בו. "כי שאל נא לדר רישון 

וכונן  ל___  אבותם" )איוב ח ח(
16. קיצור המילים: שמים וארץ.
17. קיצור המילים: ימים טובים.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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 ברכת כהנים
בחול המועד פסח התשע”ט

יום ב׳ ❘ ב' דחוה״מ פסח ❘ י"ז ניסן התשע"ט ❘ 22.4.19
■ תפילת שחרית 8:45 ■ ברכת כהנים של שחרית 9:30

■ תפילת מוסף 10:00 ■ ברכת כהנים של מוסף 10:15

הרבנים הראשיים לישראל
מרן הגאון מרן הראשון לציון הגאון   

רבי דוד לאו שליט״א רבי יצחק יוסף שליט״א   

הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 יקבלו את פני עולי הרגל ברחבת הכותל המערבי
לאחר התפילה בין השעות 11:45-10:45

אתרי הקרן למורשת הכותל המערבי יהיו פתוחים בחול המועד במתכונת מורחבת ■ המסע לירושלים ■ מרכז שרשרת 
 הדורות ■ מבט אל העבר ■ מנהרות הכותל המערבי ■ מאחורי הקלעים ■ הביקור כרוך בתשלום ובביצוע הזמנה מראש

*5958 ❙ www.thekotel.org :להזמנת סיורים ■

■ קו המידע של הכותל המערבי פועל 24 שעות ביממה בטל: 5978*

עמותת “עזר מציון” נרתמה גם השנה להעלאת חולים, נכים ומוגבלי תנועה לברכת כהנים בכותל המערבי באמצעות 
 אמבולנסים ונכוניות ■ מחניון מתחם התחנה ועד הכניסה לרחבת הכותל ובחזרה ■ שעות פעילות: יום ב׳ 7:30 בבוקר

עד 12:00 בצהריים ■ טלפון לבירורים: 03-6144666 ■ אין צורך בתיאום מראש

עד ר”חהמבצעים
אייר

1599-578-946רב קווי: 

פסח, מצהפסח, מצהפסח, מצה
וברון.

Baron HattersBaron Hatters

רק

כל הכובעים
שמחירם* עד 880

כל הכובעים
שמחירם*עד 350

תר
פנ

ל 
ול

 כ
לא

ן, 
רו

חי
 מ

יר
מח

*מ

כובע 100% לבד 
תוצרת אירופה

במקום 750 ש”ח

רק

רק

במחיר הזול ביותר
בהתחייבות!



ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.
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