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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'

תזריע

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:25
18:42
18:22

19:38
19:40
19:40

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

בחברה 
המרכזית 

למימוש 
זכויות 

 שומרים 
על המידע 

הרפואי שלך

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

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

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

בכל מקרה היא בין הרע לרע במיעוטו 

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

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

 41.8%

מצוקת 
הדיור 
במגזר 
החרדי 

30.3%

יוקר 
המחיה 
והמיסוי 
הגבוה 

12.2%

תחבורה 
ציבורית 

והפקקים 

 7%

תנאי לימוד 
גרועים 

במוסדות 
החינוך 

4.7%

מערכת 
הבריאות 
הקורסת

 2.1%

הזנחת 
האוכלוסיה 

הבוגרת

'קו עיתונות'סקר 

הצלחה אדירה 
לקופת הצדקה 

הספרדית בראשות 
מרן נשיא המועצת

'דגל התורה' פתחה קמפיין אצל מרן שר התורה

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

| עמ' 22 |

41% מהציבור החרדי 
מצוקת הדיור טופלה בצורה כושלת

פורים 
תשע"ט

סיכום 'עד דלא ידע': 
מאות חולים ופצועים 

טופלו

30 חשודים נעצרו 
בפורים

בראשות מרן שר התורה: 
אלפים במעמדי תפילה 

בליל הפורים

גם השנה: 
מסיבות פורים לנוער

 | עמ' 12 | | עמ' 8 |

פרסום ראשון

 | עמ' 10 | | עמ' 10 |

מערכת הבחירות נפתחה 
בכנס בראשות גדולי ישראל, 

רבנים ונציגי התנועה • 
במרכז הכנס הובאו דברי 

מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי ונשא דברים 

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

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

למציאות הכואבת בישראל ונשיא המדינה מטיל פצצה | בדרך לקלפי

פרטים בעמוד 63

קרל עודפים
במחירים שאסור לפספס!
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דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תזריע

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:25
18:42
18:22

19:38
19:40
19:40

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

88
עמודים

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

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

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

נלחמים על הבית 

ברגע האמת - מצ'ינג

גם אם כל מפלגות הימין יעברו את הרף של אחוז 
החסימה ותוקם כאן ממשלת צרה צרורה הנשענת על 
עצמם  ימצאו  החרדים  וזהות,  ביתנו  ישראל  קולות 
תלויים בפייגלין והרב אמסלם. אם יתממש התרחיש 
ימצאו  החרדים  אחדות,  ממשלת  של  מסתבר  היותר 
הרע,  ובמקרה  חמישי  כגלגל  הטוב  במקרה  עצמם 
כך,  או  כך  הדרך.  בשול  המושלך  תקר  עם  כגלגל 
ארבע  כאן  שכיהנה  זו  כמו  לחרדים  טובה  ממשלה 

שנים, לא נראית באופק

ברגע האמת, דמיינו שאתם מקבלים שיחת טלפון 
מהישיבה של הבן, או האח, או האחיין, וראש הישיבה 
מתחנן שתתרמו לו כי הגיעו מים עד נפש, ואין אוכל 
לבחורים ואו-טו-טו הוא נאלץ לסגור. עכשיו, אתם 
מבלי  זה  וכל  עתק,  סכומי  לתרום,  יכולים  באמת 

להוציא את הארנק מהכיס. לא תתרמו?

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה | עמ' 38-39

אבי גרינצייג, על סדר היום | עמ' 50

"חובה גמורה לכל יהודי להצביע יהדות התורה"

הגר"מ מאזוז:
"צריך לבחור ג' כי 
הם עומדים חזק"

"מי שמצביע לנו – 
מחזק את נתניהו" 

"הליכוד חזר בתשובה – 
לפיד המשיך לרדוף אותנו"

"תפסיקו להעליל על הציבור 
העובד, זה פייק ניוז"

40 |

41 |

52-53 |

41|| 42

| עמ' 55

בלעדי

 "אין יסוד לחשש שתוקם 
ממשלת אחדות בלי חרדים"

 "כשננצח, החרדים ידברו 
אתנו בלי חרמות"

חה"כ אורי מקלב

סגה"ש יעקב ליצמן

מנהל הקמפיין אברהם בריסק

משה  )בוגי( יעלון בראיון בחירותגדעון סער בראיון בחירות

63.3% - הוראת מרן שר התורה
24.8% - חשש ממשי לשלטון הימין

סקר 'קו עיתונות': מה עשוי לשנות את הצבעת המתלבטים החרדים?
8.3% - הידרדרות ביטחונית

3.6% - התפתחות בפרשת הצוללות

אבד קברניטה: 
הגרמי"ל לנדא זצ"ל | עמ' 22

הכירו: רבני העיר החדשיםמיוחד
| עמ' 24

מרן שר התורה

מרן הגר"ח קנייבסקי התייחס לחשש 
ממצביעים שיתמכו במפלגה חילונית והבהיר: 
"מי שמצביע למפלגה חילונית הרי הוא מחלל 
שם שמים ונותן יד לפושעים" • במקביל, יצא 

מרן למסע חיזוק מיוחד שיכלול עצרות ענק 
בכל רחבי הארץ | בלעדי | עמ' 48





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

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

מארז זוג באדי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

מארז זוג פרילי תות
500 מ"ל x 2 יחידות

בד״צ ועדת מהדרין

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

בד״צ ועדת מהדרין

משקה GO מנגו
250 מ״ל

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב טרי 1.5%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

 חלב לקפה 1%
בטעם אייריש קרים

800 מ״ל בד״צ ועדת מהדרין

חלב טרי דל לקטוז 3%
 1 ליטר

בד״צ ועדת מהדרין

YOLO קצפת
חלב 42% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

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

YOLO קצפת
מריר 70% מוצקי קקאו

120 גרם בד״צ ועדת מהדרין

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

250 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

 קצפת צמחית
במתיקות מעודנת 20%

500 מ"ל בד״ץ העדה החרדית

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





חדש! YOLO בשילוב מפנק של שוקולד מריר וקצפת

שוקולד אמיתי.
זה כל מה שקצפת צריכה
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תהיו בטוחים שזה

ארוחה בהפתעה

לקוחות אמישראגז, אנחנו איתכם בהכנות לחג!

 עוד לא לקוחות אמישראגז?

הצטרפו עכשיו 3626*
 ,)31.3-18.4( בניסן  י״ב   – ב׳  כ״ד באדר  א'-ה'  בימים  המבצע מתקיים 

המבצע ללקוחות אמישראגז. בכפוף לתקנון ט.ל.ח.

התקשרו
03-9411488

ענו
על 2 שאלות 

טריוויה

 ותוכלו לזכות
בארוחה משפחתית 

במסעדה במתנה!

בכל יום 5 משפחות זוכות!





נהנים יחד מחודש נוסף במתנה!

מוישי בן חודשיים
מזל טוב! מוישי נולד

מוישי בן 3 חודשים

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

המבצע הגדול חוזר

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

האגיס מאריך לך את חופשת הלידה!
מתקשרים

ועונים נכון והכי מהר
על 3 שאלות

03-3739000
קונים

3 אריזות ממגוון
חיתולי האגיס ושומרים 

את חשבוניות הקנייה

ויכולים לזכות
במשכורת* של חודש 

נוסף במתנה!
בכל שבוע זוכה

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

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



התכנסות: 9:30 בבוקר
פתיחה: 10:00 בדיוק | שעת סיום משוערת: 3:30 אחה"צ

מושב פתיחה  10:00
דברי פתיחה: הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה

 שיעורי פתיחה: 
הגאון הרב מרדכי גרוס שליט"א, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין

הראשל"צ הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א, יו"ר בד"צ ועדת מהדרין

מושב ג  13:00
נושא הדיון: הכשרות ושמירת השבת

הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה: השבת בתנובה – סקירה כללית

משתתפים:
הגאון הרב אברהם י. הורוויץ שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הגאון הרב אברהם משה הלפרין שליט"א, ראש מכון מדעי טכנולוגי להלכה
 הגאון הרב משה פנחס זנדר שליט"א, מחבר משנת השבת ומשנת הכשרות

דברי סיכום: הרב זאב וייטמן שליט"א, רב תנובה

מנחה: הרב ישראל פנחס טירנואר, עורך תורני 

מושב ב  11:30
נושא הדיון: שימוש בטכנולוגיה בעולם הכשרות

 שיעור פתיחה: 
הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

משתתפים:
הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא שליט"א, חבר בד"צ ועדת מהדרין

הרב יוסף מרדכי זילבר שליט"א, יועץ בד"צ ועדת מהדרין לחומרי גלם
רן חסון, סמנכ"ל טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

מנחה: הרב שמעון אלקובי, עורך תורני

 רישום השתתפות
tnuvakashrut@gmail.com :פקס: 03-6133699 | דוא"ל
טלפון: 03-6133555 בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-15:00

 שאלות הלכתיות לחברי בד״צ ועדת מהדרין 
bdz.tnuva@tnuva.co.il :פקס: 03-6133699 | דוא"ל

השאלות ייענו ע"י חברי הבד"צ במהלך הכנס.

הציבור מוזמן

מושב ד  14:15
שו"ת הלכתי עם חברי בד"צ ועדת מהדרין

יושבי ראש בד"צ ועדת מהדרין:
 הגאון הרב מרדכי גרוס שליט"א

הגאון הרב יעקב מאיר שטרן שליט"א
חברי בד"צ ועדת מהדרין: 

הגאון הרב עמרם אדרעי שליט"א, הגאון הרב אברהם י. הורוויץ שליט"א, 
הגאון הרב דוב לנדאו שליט"א, הגאון הרב פנחס לייבוש פאדווא שליט"א

מנחה: הרב אברהם שלזינגר, מפקח ראשי בד״צ ועדת מהדרין 

בד"צ ועדת מהדרין

יתקיים אי"ה ביום שני, ג׳ ניסן תשע"ט )8 באפריל( 
 במלון פרימה פאלאס )בעבר מלון המרכז(,

רח' פינס 4, ירושלים

הכנס התורני השמיני
 יוקדש השנה למכלול סוגיות הלכה למעשה שעניינן

כשרות – מסורת וחדשנות

חדר בריחה 
VR בטכנולוגיית

משחקי טריוויה 
אינטראקטיביים

מסע ריחוף בתוך
בועות המשקה

חדר חושים 
ב- 360 מעלות

ועוד שלל פעילויות 
מלהיבות לכל המשפחה

חדש! מרכז המבקרים של קוקה-קולה פתוח 
לסיורים בכל ימות השבוע למשפחות וימי גיבוש

לפרטים והזמנת סיור:
1-800-596-596

הטעם האמיתי

מרכז המבקרים
של קוקה-קולה

חוויה לכל החושים!

הסיור נגיש



לחיי רגעים של שמחה

תירוש כרמל. התירוש המקורי
100% ענבים ללא תוספת מים וסוכר

כשר לפסח
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י



כל מוצרי החשמל מהמותגים המובילים במחירים מוזלים!
הרב קוק 3  |  03-6163828 • הרב קוק 1 | 03-6194438
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תנור דו תאי 
טכנוגז
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לבן

מיקסר 
 KITCHENTTE
קערה 6 ליטר 1500 
וואט

שואב אבק רטוב 
יבש 
1400 וואט

 20 ליטר

מטחנת בשר 
מולינקס מקורי

מקפיא 7 מגירות
ללא קרח 

מקרר שארפ
389 ליטר

מדיח כלים כסוף 
נחטף מהמדף!

6 תוכניות, 
חסכוני 
בחשמל

קוצץ מקצועי 
מולינקס 1000 
וואט

שואב אבק 
ציקלון

מעבד מזון
מולינקס
 500 וואט

מעבד מזון 
בראון 
600 וואט
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מקפיא 6 מגירות

249
ש”ח

599
ש”ח

299
ש”ח

תנור משולב

מקפיא 7 מגירות 
+התקן שבת

5 שנות אחריות 
מלאות

מקרר סמסונג 
650 ליטר

תנור בילד אין 
נרוסטה 
כולל טורבו

349
ש”ח

כיריים בילדאין 
נירוסטה /שחור/
לבן

3,790
ש”ח

SHARP מקרר
4 דלתות
613 ליטר
)אפשרות 
למשמרת שבת(

3,390
ש”ח

תנור דו תאי 
דלונגי

2,890
ש”ח

כיריים על 
השיש
 כולל מכסה
 וחיישנים

החל מ-

החל מ-החל מ-

ש”ח
149

רק

1,690
ש”ח
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רקרקרק

רק רק
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הכי זולים בעיר!
בהתחייבות!

מתנהעל כל קניה*                    בשווי 300 ש"ח

)אפשרות 
למשמרת 
שבת(
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זה לא משנה איזה תיק תקחי איתך למכללה
זה כן משנה לאיזו מכללה תקחי את התיק

נפתחה 
ההרשמה
למכינות 

תש"פ
לנשים

הדרך המהירה והמקצועית
להגיע ללימודי תואר ראשון

במקצועות המובילים!
הצטרפי לאלפי בוגרות מכללת מבחר,

שעובדות כיום במשרות מבוקשות בכל רחבי הארץ 
ומפרנסות את משפחתן ברווח ובכבוד

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

www.mivchar.org. i l

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

לייעוץ והרשמה:
03-5785030



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

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

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

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

מגיע לך יותר!!

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

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו וחסכו מאות שקלים בשנה!

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

1+1
 מתנה על כל מגוון מוצרי

השיש השחור מבית
 בקניה מעל 350 ₪ כולל

כפל מבצעים והנחות ברשת

₪
הנחה100 





...ואחת
לאליהו הנביא

1, מרכז עסקים שורק,  )דרום(. איקאה ראשל"צ: רח' היוזמה  איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת נתניה 
באר   ,24 הירדן  איקאה באר שבע:  קריית אתא.   ,52 חיפה  דרך  קריית אתא:  איקאה  כביש פלמחים. 
 ,10:00-24:00 10:00-21:00, ה'  האא )35832*( שעות פתיחה: א'-ד'  י שבע. שירות לקוחות 
WWW.IKEA.CO.IL ו' 9:00-15:00, מוצ"ש: כשעה לאחר צאת השבת עד 23:00. | בירור מלאי באתר 

מסעדה חלבית / בשרית כשרה למהדרין | משחקיה והפעלות לילדים

₪12

מגוון עיצובים לשולחן הסדר מחכים לכם באיקאה

FLIMRA כוס 
23 סל'

₪7
כוס יין

POKAL 
20 סל'

₪12
כוס יין

FRAMTRADA
30 סל'

₪7
כוס יין אדום
HEDERLIG

60 סל'



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

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

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

15,900מערכת ישיבה פינתית מיוצרת באיטליה 7,700



מנקה כללי רב שימושי, 4 פעולות במוצר 1. מסיר אבנית, שומן, חלודה ולכלוך קשה 
במיוחֿד, מצוין לברזים, כלים סניטריים, קרמיקה, נירוסטה, משטחי מטבח ועוד.

מה הבעיה? 
קחו סנו אנטי קאלק!

לכלוך קשהרוצים להוריד לקראת הפסח, 



www.3furniture.com

פתוחה
רצוף

24:00 עִד
הבחירות יום ֹלשכוח ֹלא

שבתון! יום הוא

הרשת כֹל

ישראֹלב-9.4.19
בשֹלושה!בוחרת

ה70
ח

הנ

%
עִד

הנחה

תשֹלומים! יותר רהיטים! יותר הנחה! יותר

פתיחה: שעות

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

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

03-9216658 ,98 ז'בוטינסֱקי תֱקװה פתח







כ"ז אדר ב' תשע"ט 3/4/19 בני ברק22

מאת: עוזי ברק

קודש  שבת  במוצאי  האמת:  דיין  ברוך 
ברק,  בני  העיר  של  רבה  עולמו  לבית  נפטר 
לנדא  לייב  יהודא  משה  רבי  החסיד  הגאון 

זצ"ל והוא בן 83 בפטירתו.
ובגיל  השרון  בהוד  נולד  זצ"ל  המנוח 
בני  של  לרבה  אביו  כשהתמנה  שנתיים 
ברק,  בני  למושבה  משפחתו  עם  עבר  ברק 
בפ"ת,  ישראל  אור  בישיבת  למד  בצעירותו 
תומכי  ובישיבת  בב"ב,  פוניבז'  בישיבת 
בגיל  לימים,  צעיר  כשהוא  בלוד.  תמימים 
בישיבת  כר"מ  לכהן  התמנה  כבר  בלבד,   32
אותו  תפקיד  חב"ד,  בכפר  תמימים  תומכי 

מילא עד גיל 55.
את  לנהל  החל  אביו  פטירת  לפני  שנים   6
פטירת  ועם  ברק  בני  בעיר  הכשרות  מערכת 
אביו הגדול שכיהן כרב העיר - לפני 33 שנה, 
העיר  כרב  לשמש  העיר  ראש  ידי  על  מונה 
קורח  שלמה  רבי  כשהגאון  העירייה,  מטעם 
כרב  גם  שימש  הוא  גם  השנה  שנפטר  זצ"ל 

העיר מטעם המועצה הדתית.
חומת  על  ושמר  ניהל  היום  ועד  מאז 
ולחם  ברק  בני  העיר  והכשרות של  הקדושה 
נפשו  את  ומסר  ובגבורה  בעוז  ליש  כאריה 
חומת  ביצור  ביסודות  וסייגים  גדרים  לגדור 
רמה  ביד  העיר  את  מנהיג  כשהוא  הכשרות, 
במגוון נושאים ותחומים בהלכה כמו עירובין, 
בית  כאב  גם  שימש  ועוד.  כשרות  מקוואות, 
דין בבית דין דבני ברק, פסק דיני תורה והביא 
לפשרות בין בעלי דין, כשרבים נהנו מעצתו 
ומפיקחותו הרבה, ומניסיונו הרב בכל שטחי 
החיים. הרב זצ"ל המשיך במסורת של אביו 
שלא לגבות שכר עבור פסיקותיו בדיני תורה.
והוא  התדרדר  הרפואי  מצבו  לאחרונה 
במהלך  בנתניה.  לניאדו  בבי"ח  אושפז 
סעודה שלישית נקראו אל חדרו מנין אברכים 
מחסידות צאנז והיו עמו בשעת יציאת נשמה 
האלוקים  ארון  נשבה   22:00 לשעה  וסמוך 

והוא נלקח לבית עולמו.
הודעה  פרסם  פטירתו  פרסום  עם  מיד 
נשיא בית הדין הגדול והרב הראשי לישראל 
לעולמו  הלך  "הערב  לאו:  דוד  הרב  הגאון 
רב  המהודרת  הכשרות  חומת  ומעמיד  מקים 
ואב״ד בני ברק הגאון הרב משה יהודה לייב 
לנדא זצ״ל. הדור איבד היום אדם צדיק אשר 
במסירות  הציבור  למען  הקדיש  חייו  כל  את 
לשלוח  מבקש  אני  קץ.  אין  וענוותנות 
לתלמידיו  הנכבדה  למשפחתו  תנחומים 

ולעולם רבני ישראל".
הלווייתו יצאה במוצאי שבת בשעה 23:45 
'אוהל נחמיה' בקרית  מבית המדרש המרכזי 
מצאנז  הרבי  הספידו  שם  בנתניה.  צאנז 
הרב,  של  לעיר  מחוץ  שזה  שהיות  והקדים 
רצה  לא  יודע שהרב  הוא  כי  להספיד  אפשר 

שיספידוהו.
הרבי מצאנז הדגיש שזה אבידת יחיד לכל 

אחד ואחד כי בכל מקום ובכל גוף כשרות דנו 
הזה  והפחד  והשיקול  לנדא"  הרב  יגיד  "מה 
שנמשך  ההספד  אחר  בהכרעות.  רבות  סייע 
בי"ח  ורב  צאנז  קרית  דיין  כובד  דקות   10
לניאדו הרב חיים יעקב שוורץ באמירת פרקי 

תהילים.
ברחוב  משרדו  אל  המיטה  נלקחה  משם 
להתאסף  החלו  שם  ברק,  בבני   3 יחזקאל 
תושבי העיר לומר סביב המיטה פרקי תהילים 
ההלוויה  מסע  החל  ולמחרת  הלילה  כל 
יעקב',  'בית  בשעות הצהריים בבית המדרש 
גדול  וקהל  רבנים  אדמו"רים,  בהשתתפות 

מתושבי העיר.
הרב  העיר  ראש  הכריז  ההספדים  במהלך 
אברהם רובינשטיין לקהל הגדול כי בהוראת 
גדולי ישראל ימונו שני רבנים על ידי עיריית 
בני ברק, אחד חסידי ואחד ליטאי, לכהן כרבני 
העיר והם הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט יחד 
אייזיק,  יצחק  חיים  בנו של המנוח, הרב  עם 
עם  יחד  פיקח  האחרונות  שבשנתיים  לאחר 

אביו על כל מערך הכשרות.
מבית  ההלוויה  מסע  יצא  הספדים  לאחר 
מדרשו אל רחובה של עיר כאשר הוחלט על 
לכבודו.  נסגרו  רבים  ועסקים  מלאכה  ביטול 
תשתתפנה  לא  שנשים  בצוואתו  הורה  הרב 

כלל בהלווייתו וכך היה.
בעקבות מסע הלווייתו נסגרו במשך שעות 

כל רחובות העיר ושוטרים רבים היו פזורים 
סניף  הצלה  ואיחוד  מד"א  כוחות  עם  יחד 
של  שלומם  את  רפואית  שאבטחו  ברק  בני 

המלווים בהלווייה.
במהלך  כי  נמסר  הצלה  איחוד  מדוברות 
נפגעים קל מחבלות  ההלווייה טופלו מספר 
ופציעות קלות. אך בחסדי ה' מסע ההלווייה 
אפי  חריגים.  אירועים  ללא  עבר  ברק  בבני 
ברק  בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן 
מספר  השתתפו  ההלוויה  במסע  כי  מסר 
וחובשים  הצלה  איחוד  של  אמבולנסים 
מבני  הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת 

ברק ויישובי הסביבה.
ישראל אלתר סגן ראש סניף איחוד הצלה 
עקב  ההלווייה  במהלך  כי  סיפר  ברק  בבני 
של  באמבולנסים  פונו  התנועה  צירי  סגירת 
לפינוי  שנזקקו  חולים  מספר  הצלה  איחוד 

ואשפוז בבתי החולים בסביבה.

'תורת  ישיבת  אל  עברה  המיטה  מב"ב 
אמת' ברחוב ירמיהו 16 בירושלים ומשם אל 
 – זצ"ל  אביו  ליד  הזיתים בחלקת חב"ד  הר 

שם נטמן למנוחות.
בניו:  את  אחריו  הותיר  זצ"ל  המנוח 
חב"ד- ישיבת  ראש   - זלמן  שלמה  הרה"ח 
ליובאוויטש ברעננה ומשפיע בקהילות חב"ד 
רעננה וב"ב. הרב חיים יצחק אייזיק - מראשי 
הרב  צפת.  ליובאוויטש  חסידי חב"ד  ישיבת 
ישראל - משלוחי הרבי בטורונטו. הרב יוסף 
בסאן  הרבי  שליח   - מנחם  הרב  לונדון.   -
פראנסיסקו, קליפורניה. הרב שניאור שמחה 
- שליח הרבי בנתניה מטעם חב"ד בקמפוס. 
מרכז  רב   - בלינוב  יצחק  יוסף  הרב  חתניו: 
העיר בני ברק. הרב נתן וינקלר. הרב אליהו 

וינברג.
ת.נ.צ.ב.ה
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 שני מינויים חדשים בקהילת סאטמר
את  מסאטמר  מהר"א  האדמו"ר  מינה  השבוע 
ראש  פרידמן,  אברהם  מיכל  יחיאל  רבי  הגאון 
'יטב  קהל  צדק  ומורה  לדיין  חיים',  'עצי  כולל 
בעקבות  נעשה  המינוי  ברק.  בבני  סאטמר  לב' 
פטירתו לפני חצי שנה רב הקהילה הגאון הצדיק 
רבי אליהו כ"ץ זצ"ל. הרב פרידמן שימש עשרות 
שנים כמו"ץ בבית ההוראה של הגאון רבי משה 
סאטמר.  בקהילת  הכולל  כראש  וגם  קליין  שאול 
בנוסף, מונה לכהן כראש כולל 'עצי חיים' הרה"ג 
הודיע בקולו  יוזעף. את המינויים  צבי  יושע  רבי 
טלפונית האדמו"ר מסאטמר למשתתפים באסיפת 

ראשי הקהילה.

 מעמד יסוד לכולל ערב 'דרך חיים'
בהתרגשות רבה וברוממות רוח התקיים מעמד 
הר"ר  לע"נ  חיים  דרך  ערב  כולל  ביסוד  מרומם 
חיים דוד צוקרבר זצ"ל שיפתח אי"ה לקראת זמן 
קהילת  שע"י  המרכזי  בביהמי"ד  הבעל"ט  קיץ 
דברים  נשא  במעמד  כץ.  פרדס  במזרח  יסודות 
והפלא  תורה,  לומדי  החזקת  בשבח  האב"ד 
בשבחים על הקהילה אשר בשנים האחרונות יצא 
שמה לשם ולתפארת בכל רחבי העיר ואף מחוצה 
לה ורבים רבים מתדפקים על דלתותיה להימנות 

בבאי בית גדול זה.
במעמד השתתף רב השכונה הגאון רבי שלמה 
ליפשיץ, ראש בתי ההוראה במזרח פרדס כץ אשר 
נושא את משא הקהילה מיום היווסדה. יצוין, כי 
בשנים האחרונות חווה הקהילה התפתחות רוחנית 
יום  מידי  התפילה  מניני  מתרבים  כאשר  עצומה 
היממה  שעות  בכל  תורה  בלומדי  מלא  וביהמ"ד 
וכן בית ההוראה בראשות הגר"ש ליפשיץ פעיל 
הקהילה  ובני  השבוע,  וימי  היום  שעות  במרבית 
למשכנם  אי"ה  בקרוב  להיכנס  מתעתדים  אף 
החדש אשר נבנה בעמל רב מהונם וכוחם של בני 

הקהילה.

 הרה"ח רבי אברהם זינגר ז"ל
בד"ה: מנהל מחלקת החינוך לשעבר של עיריית 
בן  כשהוא  נפטר  ז"ל  זינגר  אברהם  רבי  ברק  בני 
בב"ב  סלונים  חסידות  מחשובי  היה  המנוח   .86
וניהל במקצועיות ובמסירות את מחלקת החינוך 
לתורה,  עיתים  קביעת  לצד  שנים  עשרות  במשך 
"חסיד אמיתי שכל חייו היו שמחה ואמונה ועבד 
היה  מכריו.  סיפרו  ובדבקות"  ביראה  בוראו  את 
'בית  מקושר בלב ונפש לאדמו"רי סלונים הבעל 
אברהם' ובעל ה'נתיבות שלום' זצ"ל, והאדמו"ר. 
בימים האחרונים אושפז בבית החולים 'מעיני 
את  השיב  והוא  מצבו  הידרדר  שם  הישועה', 
נשמתו ליוצרה. הלווייתו יצאה בצהרי היום מבית 
המדרש סלונים ברחוב דונולו 5 בבני ברק, ועברה 
דרך בית המדרש סלונים ברחוב סלנט בירושלים, 
והוא נטמן בהר הזיתים. הותיר אחריו דור ישרים 
הממשיכים  ונינים,  נכדים  וחתנים,  בנים  מבורך: 

את דרכו המפוארת. ת.נ.צ.ב.ה.

 בעל ‘הסיכה' מגיע למשננים
שבתות  בלילי 
הארוכים  החורף 
ישבו מאות בחורים 
ליל  את  וניצלו 
ללימוד  השבת 
ב'משננים'  וחזרה 
לימוד  –מסגרת 
שישי  ימי  לניצול 

בחורף.  הארוכים  ולילי השבתות  בקיץ  הארוכים 
עתה עם סיום שעון החורף יערך בס"ד כנס חלוקת 
מלגות בהשתתפות הרה"ג יהושע כהן, בעמח"ס 
כבקי  שנודע  וחזרה  שינון  לשיטת  יהושע'  ‘כרם 
בה  ‘סיכה'  מבחן  כדי  עד  פה  בעל  הש"ס  בכל 
את  לומר  יודע  והרב  בגמרא  שורה  על  מצביעים 
המילה הכתובה באותו מקום בעמוד בעוד כך וכך 
פרשת  שבת  במוצאי  אי"ה  יתקיים  דפים. הכנס 
שמיני ב'קהילת בני תורה' רחוב נויפלד 12 קרית 

הרצוג בני ברק בשעה 9:45. הציבור מוזמן.

אבד קברניטה: הגרמי"ל לנדא זצ"ל
אבל כבד בבני ברק: רב העיר הגאון החסיד רבי משה יהודה לייב לנדא זצ״ל, לאחר שכיהן כרב 
העיר במשך 33 שנים • מסע ההלווייה יצא במוצ"ש מקרית צאנז בנתניה, ועבר למחרת בבני 

ברק בדרכו להר הזיתים – שם נטמן בחלקת חב"ד ליד אביו זצ"ל • בהוראת גדולי ישראל 
מונו שני רבנים למלא את מקומו

מסע ההלוויה. צילום: דוד קשת, א.פ., דוברות איחוד הצלה

הגרמי"ל לנדא זצ"ל. צילום: דוד זר
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אשפר של  הלקוחות  למועדון  מצטרפים 
כבר  בלעדיות  הטבות  ממגוון  ונהנים 
בחנויות  פרטים   | הבעל"ט  הפסח  לחג 



כ"ז אדר ב' תשע"ט 24243/4/19 בני ברק

 ממלכת הכשרות:
תקיפות ומסורות כדורות הקודמים

משמר ההנהגה:
כח ההוראה וגאונות ההלכה

לדמותו של רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלטלדמותו של רב העיר הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, בנו ממשיך דרכו של הרב זצ"ל

אלי כהן

את  שתישא  העיר  רבני  בשושלת  השלישית  החוליה 
כלל  זרה  איננה  ברעדה,  לנדא'  'הרב  השם 
וחותם  הכשרות  מערכות  ברזי  שבקי  למי 
העידית של 'כשרות הרב לנדא' לאורך שנים.
בהיותו  עוד  אייזיק,  יצחק  חיים  רבי  הגאון 
רב  סבו  ידי  על  הוסמך  לימים,  צעיר  בחור 
לנדא  יעקב  רבי  הגאון  המיתולוגי  העיר 
המטבחיים  בבית  ולפקח  לעמוד  זצוק"ל, 
ונאמנו  שלוחו  להיות  השגחתו,  שתחת 
לימים  שהפכו  הכשרות  יסודות  את  להציב 

לסממן ההיכר ההירואי של 'שחיטת הרב לנדא'.
אצל  שבפ"ת  ישראל'  'אור  בישיבת  למד  בבחרותו 
רבי  והגאון  זצוק"ל  ניימן  יעקב  רבי  הגאונים  רבותיו 
כחריף  מאוד  עד  שחיבבוהו  שצוק"ל  רוזובסקי  יוסף 
בישיבת  למד  מכן  לאחר  לגדולות  שעדיו  וכמי  בעיונו 
דיסקין  יוסף  רבי  הגאון  אצל  רוז'ין  ישראל'  'תפארת 
ההלכה  לעולם  להיכנס  זכה  נערותו,  ימי  מאז  זצוק"ל. 
ולגדול בצל זקנו הרב וביתר שאת, תחת שנות הנהגתו 
ממלכת  את  שניהל  העיר  רב  הגדול  אביו  של  האדירה 
הרבנות ביד רמה. תחת הנהגתו של אביו הגדול וניהול 
מהי,  והנהגה  תקיפות  ללמוד  הרב  זכה  הרבנות,  ענייני 
קנייני נצח שאורם דרך והפך לדרך חיים כפי שניתן היה 

להיווכח בדומיה בשנים האחרונות.
תומכי  בישיבת  רוחני  כמשפיע  הרב  מכהן  שנים,  מזה 
רחוק  בעיר  מושבו  את  קובע  כשהוא  צפת,  תמימים 
מטרדות הציבור ומרביץ תורה ויראה למאות תלמידים 
נחשב  הרב  חיים.  כאוצרות  ויראה  תורה  אצלו  שקנו 
הוראה  למורה  ונחשב  הלכה  בענייני  מיוחד  לבקי 
כשהוא  ובתפוצות  בארץ  תלמידים  למאות  מובהק 
מצטיין בבהירות ההוראה ובאצילות מדהימה המצוינת 
על ידי כל תלמידיו, זאת בנוסף להיותו אחראי על כלל 

באזור הצפון  הגדול  אביו  מפעלי הכשרות של כשרות 
ובשליחויות לחו"ל. 

השתיקה,  מעטה  את  להסיר  הוצרך  האחרונות  בשנים 
העיר  רב   – הגדול  אביו  ידי  על  כשנקרא 
אריכתא  ידא  ולהיות  לצדו  לעמוד  זצוק"ל, 
העירונית  הכשרות  מערכות  בכל  שלו 
קוצו  החותם,  הידורי  על  אדירה  ובהקפדה 
העולמי של  ההיכר  לסממן  יו"ד שהפך  של 
לכל  ברק  מבני  היוצאת  הכשרות  עידית 

העולם היהודי כולו.
הכשרות  מערך  כל  ניהול  על  חתום  הרב 
בפועל בשנים האחרונות, ובכלל זה העמידה 
וההנחיות  ביסודות  השחיטה  ענייני  בכלל  המשמר  על 
שקבע אביו הגדול, החלטה והכרעה על הענקת אישורי 
כשרות, ובהקפדה בלתי מתפרשת על רף הכשרות של 

'רב אב"ד דבני ברק'
במערכת הכשרות ובקרב מאות המשגיחים יש הערכה 
ויראה אדירה למרותו. כולם יודעים ומכירים את דעתו 
של  שלם  ליין  לסגור  לרגע  היסס  לא  כאשר  הנחרצת, 
אחת משחיטות המהדרין שבהשגחת אביו הגדול, לאחר 
לקראת  המסוע  קצת  את  למהר  ביקשו  המפעל  שבעלי 
שלב המליחה. מכיריו ממערכות הכשרות מציינים בפני 
'קול העיר', כי מדובר באדם ברור ומסודר מאוד, יסודי 
וחד תפיסה. "זהו רב שלא מכיר עיגולי פינות ולא מהסס 
מובהק  באופן  מזכיר  הוא  הסוף.  עד  האמת  עם  ללכת 
את סגנונו של אביו הרב זצ"ל ושל זקנו דברים שבעלי 

מפעלים נדהמו להכיר בשנים האחרונות".
מבחינת מערכת הכשרות העירונית, המערכת ממשיכה 
בשיאי ההידור ובהמשך מדויק על קוצו של יו"ד, כאשר 
בשנים  ובהסתרה  בדממה  זאת  שעשה  החותם  שומר 
האחרונות, נחשף בעל כורחו לאור הזרקורים ועטה את 
עם  מושלם,  ובצירוף  באחדות  דאתרא'  ה'מרא  אדרת 

ידידו להלכה רב העיר הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט.

אלי כהן

דרכו של מרן החזון איש זצוק"ל ושרביט 
הגאון  העיר  רב  של  הרבנות 
כמו  זצוק"ל  לנדא  יעקב  רבי 
בממשק  שוב  להן  משתלבות 
הגאון  העיר  רב  היסטורי. 
רוזנבלט  צבי  שבח  רבי 
של  גידוליה  מפארי  הינו 
בירושלים  'מצויינים'  ישיבת 
בראשות רבותיו הגאונים רבי 
יצחק חיים קרסניצקי זצוק"ל 

ורבי חיים אהרן טורצ'ין זצוק"ל.
אדיר  לשקדן  נחשב  שבח  רבי  הגאון 
היה  בצעירותי  שבכר  כמי  נדיר,  ולעילוי 
בקי בש"ס ופוסקים. בהגיעו לפרקו נלקח 
כחתן לבתו של הגאון רבי יצחק שיינלזון 
מתלמידי מרן החזון איש ומראשי 'כולל 
עמלו  מקום  את  קבע  מאז  איש'.  חזון 
אחד  נחשב  כשהוא  ה'כולל'  בהיכל 
ולאחד  בדור  הגדולים  ההלכה  מידעני 
הבקיאים בתורת מרן החזון איש זצוק"ל 
הגאון  התורה  שר  מרן  של  ותלמידו 
המחשבה  בחדות  קנייבסקי.  חיים  רבי 
לאלפי  משיב  הוא  ההוראה  ובבהירות 
ברשת  ההלכה,  ענייני  בכל  אליו  הפונים 
ברק  בבני  שבראשותו  ההוראה  בבתי 
ברבנות  כיהן  שם  עילית,  ובמודיעין 
הבולטים  וכאחד  יצחק'  'שיח  קהילת 

ברבני העיר כמורה הוראה מובהק.
במשך שנים ארוכות עסק בענייני הלכה 
סבוכים ובנושאי כשרות ושחיטה ופיקוח 
נקרא  האחרונות  בשנים  כאשר  מורכבים 

במערכת  פוסק  ורק  ההלכה  כח  להיות 
ישראל  שארית  בד"צ  של  הכשרות 
של  מסויג  בלתי  לאמון  זוכה  כשהוא 
רבותיו ושל כלל תלמידי מרן 
האחרונות  בשנים  החזו"א. 
ברק  בבני  להתגורר  עבר 
קהילת  כרב  מכהן  כשהוא 
הרב  ברחוב  שבת'  'שומרי 
דבר  ומשיב  בעיר,  מימון 
ברשת  פונים  לאלפי  הלכה 
תחת  העומדים  ההוראה  בתי 

נשיאותו.
שבשנה  לראשונה,  חושף  העיר'  'קול 
זצוק"ל  העיר  רב  עמו  קיים  האחרונה 
שיחות ארוכות וממושכות, כשהוא רואה 
ובקי העומד על דרכו המיוחדת  גאון  בו 
החזון  תלמידי  של  קולם  את  ומביא 
שליט"א  הדור  גדולי  ויבדלחט"א  איש 
בהידורי  למאוד  והפליגו  שהעריכו 

הכשרות וההקפדה שהנחיל.
הינו  בהלוויה  שהוכרז  הייחודי  המתווה 
קיום רצונו באופן מדויק להבטחת המשך 
כאשר  בעיר,  מלאה  ולאחדות  דרכו 
לצדו  העיר  ברבנות  תחתיו  יכהן  בנו 
מלאה  בשותפות  שבח  רבי  הגאון  של 
חומת  כאשר  מוחלטת  ואחדות  ובתיאום 
בעמל  זצוק"ל  העיר  רב  שבנה  הכשרות 
נפש, תוסיף ותימשך ללא כל שינוי וללא 
כל תזוזה, כשבנו הגאון הנושא בעול מזה 
שנים, יחד עם רעו וידידו החולק עמו את 

כתר המלכות, במשא הקודש.
לאחדות  זוכה  תשע"ט,  של  ברק  בני 

ולהיסטוריה.

הרב לנדא פינת חזון איש / פרופיל ראשון לדמותם של רבני העיר שליט"א

הסניף הכשר של אגאדיר - מצדה 7, מגדלי בסר 4, בני ברק
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agadirkosher.co.il

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

אלי גרוזמן, 
 ירושלים



כ"ז אדר ב' תשע"ט 26263/4/19 בני ברק

אושר תקציב העירייה לשנת הכספים 2019
ועדת הכספים של עיריית בני ברק אישרה את התקציב השנתי שגדל לסכום של 1,401,572,000 שקלים

 • ונמלט  מאוחרת  לילה  בשעת  לחנות  פרץ  גנב 
הסייעת נעצרה לאחר זמן קצר אודות למאמצים של 

מתנדבי 'השומרים'

נלכד בעקבות 
הסיורים בלילות  

מאת: עוזי ברק

במוצאי שבת בשעת לילה מאוחרת התקבלה קריאה במוקד 'השומרים' 
אודות פריצה לחנות ברחוב השומר בעיר. מתנדבי הארגון שהוזנקו 
למקום, עודכנו על ידי אזרחים כי הפורץ נמלט וברשותו כסף מזומן 

וציוד יקר ערך שנגנב מהחנות.
צעירה  זיהו  בודדות  דקות  ולאחר  באזור  סריקות  ביצעו  המתנדבים 
והביאו  בפריצה  החשוד  עם  פעולה  ששיתפה  החשד  עלה  אשר 

למעצרה.
משטרת  חוקרי  עם  פעולה  בשיתוף  פעלו  אשר  הארגון  מתנדבי 
הפעלת  תוך  בגניבה,  החשוד  על  לעלות  במאמצים  פתחו  דן  מרחב 
מספר שעות  ולאחר  אבטחה  מצלמות  ובדיקת  טכנולוגיים  אמצעים 
הביאו מידע שהוביל לזיהוי של החשוד בפריצה והמשטרה מנהלת 
חיפושים אחריו בכדי להביא למעצרו. בסריקות נוספות של מתנדבי 
בין היתר קופת החנות  נמצאה  'השומרים' בקרבת החנות שנפרצה, 

יחד עם חלק מהכסף שנגנב.
מנכ"ל ארגון 'השומרים' חיים רוטר מסר לאחר האירוע: "לאחרונה 
לפרוץ  עבריינים  גורמים  של  ונשנים  שבים  לניסיונות  עדים  אנו 
הגברנו  האחרונים,  האירועים  בעקבות  בעיר.  מגורים  ובתי  לעסקים 
את הסיורים בלילות והודות לכך הצלחנו להביא למעצרם המהיר של 

החשודים בפריצה".

מאת: עוזי ברק

בהתאם  האחרונה,  בישיבתה  אישרה,  ברק  בני  עיריית  מועצת 
להצעת הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר, את תקציב העירייה 
סך  לעומת   ,₪ 1,401,572,000 בסכום של   2019 לשנת הכספים 
1,333,154,000 ₪ תקציב מעודכן לשנת 2018. ישיבת המועצה 
שדנה  העירונית  הכספים  ועדת  של  קודם  דיון  לאחר  התכנסה 
בסקירת התקציב, קווים מנחים, יעדים ומגמות, פילוח הסעיפים 

השונים של התקציב וניתוח פרטי התקבולים וההוצאות.
עיקרי סעיפי ההוצאות בתקציב החדש הם: חינוך- 547,899,000 
רווחה-    ;)2018 בשנת   ₪ 533,172,000 )לעומת  שקלים חדשים 
הקודמת(;  בשנה   ₪  220,686,000 )לעומת   ₪  238,847,000
הקודמת(;  בשנה   ₪  49,498,000 )לעומת   ₪  52,838,000 דת- 
תכנון ובניין עיר- 20,819,000 ₪ )לעומת 19,204,000 ₪ בשנה 
 ₪  91,716,000 )לעומת   ₪  107,314,000 תברואה-  הקודמת(; 
 15,145,000 )לעומת   ₪  19,770,000 תרבות-  הקודמת(;  בשנה 
)לעומת   ₪  3,615,000 וביטחון-  שמירה  הקודמת(;  בשנה   ₪
הם:  הסעיפים  עיקרי  בהכנסות  הקודמת(.  בשנה   ₪  3,173,000
ארנונה- 527,000,000 ₪ )לעומת 500,000,000 ₪ בשנת הכספים 
הקודמת(; חינוך- 431,669,000 ₪ )לעומת 426,472,000 ₪ בשנה 
 ;)₪ 165,847,000 )לעומת   ₪ 181,317,000 רווחה-  הקודמת(; 
הקודמת(;  בשנה   ₪  39,297,000 )לעומת   ₪ חניה-39,797,000 
מענקים כלליים- 111,929,000 ₪ )לעומת 105,565,000 ₪ בשנה 

שעברה(
היעד  על  בדבריו  עמד  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
מקיף  טיפול  והם  הקרובה,  הכספים  לשנת  העירייה  של  העיקרי 
ביותר בתחומי התברואה, העלאת רמת השירות לתושב, שקיפות 
ניהולית, פיתוח ארגוני, בקרה תקציבית, תכניות עבודה ותוספת 
בתחומים  שנוספו  הנרחבות  לפעילויות  בהמשך  שירותים, 
יושם על שיפור ארגוני נרחב  נוער ותרבות. דגש מיוחד  כחינוך, 
ראש  העבודה.  ואיכות  כמויות  למדידת  בהתאם  עובדים  ושדרוג 
כי העירייה הגיעה לצד ההנחות שניתנות בארנונה  העיר הוסיף, 
באחוזי  לגידול  הארצי,  לחוק  בהתאם  להן,  הזכאים  לתושבים 
שהוא  ל-94%,  מ-83%  בארנונה  השוטפים  מהסכומים  הגביה 

מהגבוהים בעיריות בארץ.
 2019 לשנת הכספים  כי התקציב  הובהר  ועדת הכספים  בישיבת 
העומד על למעלה מ- 1.4 מיליארד ש"ח, מצביע כי לצד האיזון 
לרווחת  העירייה  בתקציבי  פוסקת  בלתי  עליה  ישנה  גם  הכספי, 
נתונים אלו  ובכל השירותים, כאשר  תושבי העיר בכל התחומים 
לאיזון  הפעולות  את  סתרו  לא  ופעילויות  בהוצאות  גידול  של 
הכנסה  מקורות  של  מתמיד  מטיפוח  הגיעו  והם  מאחר  התקציב, 
חדשים ממגדלי המשרדים הנבנים והולכים בצפון העיר, מהעמקת 

הגביה, מצמצום בפעולות בלתי הכרחיות ומייעול המערכת.
התקציב  פרטי  על  שעמד  העירייה,  גזבר  אדלר,  אהרון  רו"ח 
הגשת  במסגרת  כי  הבהיר,  שונים,  בנושאים  השונים  לסעיפיו 
והתחייבויות  ביצוע  מדדי  המנהלים  הגישו  העירוניות  התכניות 

ליעדים מדידים לשנת הכספים הקרובה, ובלא כל ספק ארגז ניהולי 
זה מוסיף ותורם רבות לאיכות ולמקצועיות בעבודת העירייה. כך 
גם הצעת התקציב לשנת הכספים החדשה, שהוכנה בשיתוף הרב 
שמואל ליטוב, מנכ"ל העירייה, הינה גולת הכותרת לעבודת אגף 
שושנה  ורו"ח  שרמר  רחל  גב'  שבהנהלת  העירייה,  של  תקציב 
באה  ובכך  המקצועי  והצוות  וכלכלה  יזמות  אגף  מנהלת  לרנר, 
לידי ביטוי העשייה הכלל- עירונית השוטפת במהלך כל השנה, 
הן בתחומי פעילות עירונית, בנושאי הכנסות והוצאות ובשותפות 

בקבלת ההחלטות בנושאים שלובי כלכלה ותקציב.
ראש העיר גם סקר את הרחבתם ושיפורם של השירותים לציבור 
בתחומים כחינוך, רווחה, אירועי תרבות גדולים ונרחבים בהיקפם 
וקבלת- השירותים  מערכת  שיפור  העיר,  תושבי  אלפי  לעשרות 
רבות  גינות  שיפוץ  העירוני,  המוקד  פעילות  לתושבים,  הקהל 
עירוניות,  בגינות  ויחודיים  חדשניים  משחקים  מתקני  והתקנת 
במסגרות  מקוואות  ושיפוץ  שונים  ברחובות  כבישים  סלילת 
תהליך  מופעל  המחשוב,  מערך  שודרג  גם  כך  ביותר.  נרחבות 
עבודה  תכניות  כתיבת  וניהולית,  תקציבית  בקרה  של  שוטף 
צוותים  בליווי  ארגוני  ופיתוח  תקציב  מקושרות  מפורטות 

מקצועיים מהשורה הראשונה.

המגדלים שמגדילים את התקציב

בסייעתא דשמיא

יהדות התורה והשבת
אגודת ישראל - דגל התורה

לא
אתה נותן יד

לחידוש גזירות לפיד

ברכוש כלשהוא, וכפי הידוע לא היתה פגיעה כזו".  
את הסבריו של ח"כ פרוש להצדקת הפעולה בה נקט. בהחלטת ועדת האתיקה נכתב, כי "אין מקום לקבל 

במעשיו הפר ח"כ פרוש את כלל האתיקה הקובע כי 
בדרך ההולמת את מעמדו ואת חובותיו כחבר כנסת'".'חבר כנסת ישמור על כבוד הכנסת וכבוד חבריה וינהג 

ועדת האתיקה הגיב ח"כ הרב  יותר משבועיים של נאומים במליאת הכנסת".  פרוש ואמר כי "הזעקה של כבילת האזיקים שווה הרבה בתגובה להחלטת 

הולכת השולל
לוועדת שקד שהוקמה לשם כך יממה קודם לכן ברא־עם אישורו של החוק בקריאה ראשונה הוא הועבר 

שות ח"כ שקד, אז מסיעת הבית היהודי, להכנתו לקריאה 
שניה ושלישית. מלבד ח"כ שקד היו חברים בוועדה ח"כ 
הרב מאיר פרוש, ח"כ הרב אריאל אטיאס, ח"כ עומר בר 
לב (עבודה), ח"כ צחי הנגבי (הליכוד), ח"כ דוד רותם 
(ישראל ביתנו), ח"כ עופר שלח (יש עתיד) וח"כ אלעזר 

שטרן (התנועה).
ותקיים חלק מהחברים בוועדה הבהירו כי הוועדה איננה  הממשלה,  של  גומי  חותמת  להיות  מתכוונת 
ריאה שניה ושלישית.בחוק דיונים מעמיקים במטרה להביא נוסח מתוקן לק־

מגעים ענייניים בין הנהגת הקואליציה להנהגת יהדות אמרה ולא קיימה. לאורך כל אותם חודשים התנהלו 
התורה בכנסת במטרה להוביל לנוסחה שתמנע השלכת 
לומדי התורה לכלא. ח"כ הרב פרוש, כמו שאר ראשי 
יהדות התורה, נועד באופן אישי עם ראש הממשלה נת־

פליליות על לומדי תורה.ניהו, שהבהיר לו כי יעשה הכל כדי שלא יושתו סנקציות 
חזר ואמר כי לא יאפשר מצב שבו לומדי תורה יהפכו בשיחות סגורות עם חברי הכנסת החרדיים הוא 

להוציא הודעה סביב הצהרתו זו. לעבריינים. נתניהו הגדיל לעשות כשהציע לאחד מהם 
אביחי מנדלבליט לנציגי הציבור החרדי, לבתי אדמו"רים בהמשך שיגר ראש הממשלה את מזכיר הממשלה 

וראשי ישיבות, כדי לזרות חול בעיניהם ולטשטש את 
האמת הכאובה. באחד מבתי הרבנים ישב מנדלבליט 
והבטיח במילים ברורות שאינן ניתנות לפרשנות שה־

סנקציות הפליליות לא יראו אור. ערב ההצבעה קיבל 
מעורב במגעיו עם הרבנים.מנדלבליט טלפון מאחד מחברי הכנסת החרדיים שהיה 

"ברור", המשיך הלה למכור את ארגז החול שנסחר שוב  "אתה עדיין עומד מאחורי ההבטחה שלך", הקשה. 
ושוב. הבטחה דומה חזרה והבטיחה יו"ר הוועדה ח"כ 

שקד.   

קבלת עול מלכות שמים
הנוגעת לציפור הנפש לכל יהודי חרדי באשר הוא, הת־כדי להבהיר למקבלי ההחלטות כי מדובר בסוגיה 

לכד כלל ישראל בעצרת מחאה אדירה נגד גזירת גיוס 
בני הישיבות בכפיה.

מבני ישראל יצאו לרחובה של עיר בכניסה לעיר הקודש יום ראשון, ראש חודש אדר ב' תשע"ד, כ-800 אלף 

שמים והצהרת נאמנות לה' ולתורתו.ירושלים, לעצרת מחאה ומעמד אדיר של קידוש שם 
שבטיו, גווניו, חוגיו ועדותיו.בארץ ישראל, שהקיף את כלל היהדות החרדית על כל היה זה מעמד קידוש ה' היסטורי שלא זכור כמותו 

בואכה גשר המיתרים להשחיר מהמון אדם, אלפים מהם בצהרי היום החלו הרחובות הסמוכים לכניסה לעיר 
נשאו בידיהם שלטים וכרזות בזכות התורה ולומדיה. 
מעט לאחר השעה 13:00 בצהרים כבר נסגרו כל הרחו־

נהרות האדם שהגיעו לעצרת התפילה האדירה. בות הסובבים את מוקד העצרת לתנועת כלי רכב, בשל 
ה' בתפילת מנחה בהתעוררות רבה כשלפני התיבה עבר בשעה 16:05 בדיוק ניתן האות, ונפתח מעמד קידוש 
הרה"ח ר' עקיבא ברילנט, בעל התפילה דחסידי באיאן.

עולם במידת הרחמים' על עצירת הגשמים בארץ יש־מיד לאחר תפילת מנחה נערכה תפילת 'ועננו בורא 
ראל, כאשר לפני התיבה עובר הגאון רבי יואל טוביאס 
שליט"א רב שיכון ו' בבני ברק, כשכל הקהל מתחנן יח־

דיו בקול זעקה לפני אבינו שבשמים "וגזור עלינו גזירות 
במידת הרחמים, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו".טובות מלפניך, ויגלו רחמיך על מידותיך והתנהג עם בניך 

הסדר  כפי  התהילים  פרקי  את  אמרו  מכן  שהתקין החיד"א, פרקים עט, פ, קלז, נה, נא, צ, פט, צה, לאחר 
קז, צו, פו. כשלפני התיבה עוברים הגאון רבי ברוך מרדכי 
אזרחי שליט"א ראש ישיבת 'עטרת ישראל' בירושלים, 
והגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ראש ישיבת 
'קרית מלך' בני ברק. עין לא נותרה יבשה כאשר כל 
ראש על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך".הקהל זעק יחדיו "כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו 

תשועת עולמים, קל מלך יושב על כסא רחמים וי"ג מי־לאחר מכן אמרו פרקי סליחות: ישראל נושע בה' 
דות, עננו אבינו עננו, אדון הסליחות, אלוקינו שבשמים, 
כשלפני התיבה עובר הגאון רבי דוד בצרי שליט"א ראש 

ישיבת 'השלום'.
מלכות  עול  בקבלת  היה  לבבות  מרטיט  אלבז מעמיד  ראובן  רבי  הגאון  עבר  התיבה  כשלפני  שמים, 

שליט"א, ראש ישיבת 'אור החיים'. נהרות של דמעות 
נשפכו מעיניהם של שישים ריבוא שזעקו את הזעקה 
הנצחית "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אותה זעקה 
שליוותה את אבותינו בכל תקופת ההיסטוריה, מימי 
מסע הצלב, דרך מרתפי האינקוויזיציה, עד לתאי הגזים 
באושוויץ לפני כשבעים שנה. אותה זעקה תלווה את עם 
ישראל לעמוד איתן מול כל גזירות קשות ורעות, ומול 
רוחני על ידי גיוסם בכפיה לצבא ר"ל.הנסיון שלא יצליח להביא את בחורי ישראל לשמד 

את  לברך  עומדים  כעת  כי  הכריז  המנחה  נדירות כאשר  לעתים  השמורה  ברכה  הרזים',  'חכם  ברכת 
באוכלוסי ישראל מרובים, הדורשת על פי הלכה לפחות 
שישים ריבוא, ניתן היה למשש את ההתרגשות האדירה 
בידיים. אם קודם דובר על מעמד היסטורי, מסתבר כי 
אכן מדובר בהיסטוריה. הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 
שליט"א בירך בקולו האדיר, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך 
בשאגת קודש אדירה. העולם חכם הרזים", ושישים ריבוא הנוכחים ענו אחריו 

קבעו על ידי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור:מנכ"ל רשת מרכז בית יעקב, את החלטות העצרת שנ־לאחר הברכה הנדירה הקריא הרב ישעיהו ליברמן, 
בית  עמך  ורבבות  הדור  ומאורי  גדולי  "במעמד 

ישראל, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל לעצרת 
תפילה והתעוררות, קידוש שם שמים, ומחאה המונית, 
על המרידה במלכות שמים וגזירת הגיוס בכפיה לתל־

מידי הישיבות והכוללים, והכוונה לגזור רח"ל על עקירת 
התורה ולהשית על לומדי תורה שתורתם אומנותם עו־

נש פלילי עד כדי השלכתם לבית הכלא, קוראת העצרת 
כדלהלן:

שיש בו משום פגיעה בלומדי התורה הכופה עליהם לפ־א.   העצרת דורשת מהשלטונות שלא לחוקק כל חוק 
בו משום עקירת התורה מישראל וחילול שם שמים.רוש מלימוד התורה עד כדי השלכתם לכלא, דבר שיש 

לא להתגייס לצבא בשום פנים ואופן, לא להיכנע לפי־ב.   העצרת קוראת לכל תלמידי הישיבות והכוללים 
הצבא למיניהן בכל אופן שהוא.תויים ולעונשים כל שהם, ולא לשתף פעולה עם תכניות 
ריאה שלא לגרור את הציבור למערכה מיותרת בעניינים ג.   העצרת פונה לממשלה ולראש הממשלה בק־

הנוגעים לציפור נפשה של היהדות החרדית, בכל ענייני 
היהדות והדת, דברים שלא יגבירו את השלום בין חלקי 

העם.
לשנות מהנהלים שהיו עד כה ולפחות להמשיך את הס־ד.   העצרת קוראת לממשלה ולראש הממשלה לא 

טטוס-קוו שהיה קיים בארץ ישראל מאז ומתמיד בנוהלי 
הגיוס, ובכל ענייני הדת, ולא לחדש גזירות על הציבור 
החרדי ועל עולם התורה ולהצר צעדיו בכל צעד ושעל.

מעמד קידוש השם נורא הוד זה, לכלל הציבור הגדול ה.   העצרת קוראת בשם גדולי ומאורי הדור, מתוך 
הנאמן לה' ולתורתו, עם ה' חזקו ונתחזקה, אל תחתו ואל 
תיראו, אין לנו שיור רק התורה הזאת. לימוד התורה 
וקיום מצוותיה בקדושה ובטהרה הם חומת המגן לעם 
ישראל בכל מקומות מושבותיו מפני כל צרה וצוקה, והם 
גם יעמדו בזמנים קשים אלו הפוקדים את בית ישראל, 
כפי שעמדו לבית ישראל בכל הגלויות, וכפי שנעשו 
נסים לאבותינו בימי הפורים בימים ההם כן גם נזכה 

לישועה בזמן הזה.
תנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו השי"ת ברוב רחמיו וחסדיו בוודאי ישמע לשווע־

משיח צדקנו בב"א".ולהוציא מצרה לרווחה ומאפילה לאור גדול בביאת 
פים בריקוד סוער: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת עם תום הקראת החלטת העצרת פצחו מאות האל־

המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל 
יום שיבוא", "אנא עבדא דקודשא בריך הוא...". כשהקהל 
האדיר מתפזר תוך כדי ריקודים בהודיה על העבר שזכה 
לקדש שם שמים ולהיות חלק משישים ריבוא, ובתפילה 
ויקלקל מחשבתם של אלו הזוממים עלינו להרע.על העתיד, לבטל מעלינו כל גזירות קשות, וה' יפר עצתם 

רפיסותם אומנותם
הלב, חזקה היתה מוראו של יאיר לפיד על מקבלי ההח־למרות מחאת הענק של כלל הציבור החרדי, לדאבון 

לטות בקואליציה. 
שלי־ שבין  בלילה  העצרת,  לאחר  ימים  שי לרביעי של אותו שבוע הובהלו חברי הקואליציה שלושה 

החברים בוועדת שקד ללשכת נתניהו. הנימוק: ראש 
הממשלה לא רוצה להיות מופתע. הוא רוצה לדעת 
מה קורה. הוא רוצה לדעת מדוע נוסח החוק לא עולה 
להצבעה. הפגישה התארכה מעבר למצופה. הצדדים 
נתניהו השתנה, ובהתאם – גם המהלכים סביב החוק.ירדו לפרטים הקטנים. בהמשך התברר כי האינטרס של 

מופרך בין הנציגים החרדים ליו"ר הוועדה. נציגו של מאחורי הפגישה עמד חששו של לפיד מפני 'דיל' 
לפיד בוועדה, ח"כ עופר שלח הביע חשש שהנציגים 
החרדים הבטיחו להעניק תמיכה להסדרת סעיף ישי־

ללפיד. לפיד נכנס לנתניהו ודפק על השולחן.בות ההסדר בתמורה להסרת סעיף הסנקציות. שלח הלך 
לנתניהו  הבהיר  הכל,  מפרקים  שאנחנו  או  הנגבי, היום  צחי  בוועדה  נציגו  את  החוצה  וחילץ  שנבהל 

תוך שהוא מעקר את הרוב במהלך ההצבעה על סעיף 

ישראל, בה
תפילה והת
על המריד

מידי הישיב
התורה ולה
נש פלילי ע

כדלהלן:
א.   העצ
שיש בו מש
רוש מלימו
ע משום בו
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י"א באדר ב' תשע"ד: 'המבשר' בכותרת ראשית על אישור הגזירה בקריאה שנייה ושלישית
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|| פרשת ויקרא || ח' באדר ב' תשע"ט  שבועי

בבא מציעא

בבא קמא

בבא בתרא

גיטין

חולין

מכות



בנו יהיה הכי מנוסה ומיומן שיש.כי לאמא שלי היה חשוב שהצוות שיטפל במרכז הרפואי מעיני הישועה.נולדתי ב-18.03.18 
שהיא לא רצתה לחזור הביתה:(אגב, היא כל כך נהנתה מהחדר ומהאוכל,  

יוני טל, 
גבעת שמואל



בני ברק כ"ז אדר ב' תשע"ט 12283/4/19

מסיבת פרידה לגבאי הוותיק של בית הכנסת 'מצדה'
מסיבת פרידה חגיגית נערכה לר' משה לבנדיגר, הגבאי הוותיק של בית הכנסת 'מצדה' ברחוב 'אשל אברהם', שלאחר 35 שנים בהן שימש כגבאי עוזב את העיר • 

באירוע השתתפו גדולי תורה ובכירי ראשי הציבור, שהודו לגבאי על פעילותו המסורה רבת-השנים ואיחלו לו הצלחה בהמשך הדרך

ילד וילדה בני 5 נפגעו בתאונות • בשני 
מקרים שונים: ילדה נפגעה מרכב הסעות 
וילד נפגע מאופניים חשמליים בערב שבת

מאת: עוזי ברק

כשעתיים לפני כניסת שבת אירועו שתי תאונות 
דרכים לילדים בני 5. בתחילה נפצעה בת 5 באורח 

בינוני לאחר שנפגעה מרכב הסעות בבני ברק.
איחוד  של  האמבולנס  נהג  מלכה  ישראל  יעקב 
"מדובר  סיפר:  החולים  לבית  אותה  הצלה שפינה 
לה  הענקנו  הסעות.  מרכב  שנפגעה   5 בת  בילדה 
מכן  ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני  רפואי  סיוע 
השומר  בתל  החולים  בבית  לאשפוז  אותה  פיניתי 

כשהיא סובלת מפגיעה קשה בגפיים התחתונות".
לאחר זמן קצר הוזעקו שוב מתנדבי איחוד הצלה 
ומד"א למקרה של בן 5 שנפגע מאופניים חשמליים 

ונפצע קל עד בינוני
מדוברות איחוד הצלה נמסר: "מדובר בילד בן 5 
שנפגע מאופניים חשמליים. הענקנו לו סיוע רפואי 
אותו  פיניתי  מכן  ולאחר  התאונה  בזירת  ראשוני 
להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שניידר 
כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו 

העליון".

מאת: עוזי ברק

'מצדה' ממוקם בצמוד  למרות שבית הכנסת 
המבנה  את  מכירים  אינם  רבים  אלחנן,  לרמת 
שנים,  עשרות  מזה  מקומו  על  העומד  הגדול 
להכיל.  צריך  כנסת  שבית  מה  כל  את  ומכיל 

הכנסיות  לבתי  שביחס  בוודאות  לומר  ואפשר 
לבית-מקדש-מעט  'מצדה'  נחשב  ברק,  בבני 
רבים,  מקומות-ישיבה  בו  ויש  ומרווח,  מפואר 
בהם  וחדרי-ספח  ומרווחת,  גדולה  נשים  עזרת 

ניתן לקיים שיעורים ואירועים.
לומדי תורה רבים ותלמידי חכמים קבעו את 

מקום תפילתם בבית כנסת זה, שהפך לאחרונה 
התורנית  והפעילות  הסביבה,  לכל  למגדל-אור 

בו מצויה בתנופה חסרת-תקדים.
רמת  ֶׁשָּקָמה  לפני  עוד  נוסד  זה  כנסת  בית 
שימש  המקום  במקלט.  היה  ובתחילה  אלחנן 
בהנהגת  הסביבה,  לתושבי  מעט  מקדש  כבית 

השינוי  עם  השנים,  במהלך  זצ"ל.  קול  הגר"ש 
שפיצר  הרב  נכנס  האזור,  באוכלוסיית  שחל 
לפעילות במקום, ומזה שנים רבות שהוא מוסר 

שיעורים ודרשות בבית הכנסת.
לפני  בשבתות,  דרשות  מוסר  שפיצר  הרב 
כל  על  במאוד  והתחבב  התורה,  קריאת 

תוך כשעתיים:
שתי תאונות

לפני  כאחד.  והחדשים  הוותיקים  המתפללים, 
9 שנים בדיוק הוכתר הרב שפיצר באופן רשמי 
לבנדיגר  משה  ר'  כשהגבאי  הכנסת,  בית  כרב 
פה- אושרה  וההכתרה  בפומבי,  כך  על  מכריז 

אחד על ידי כל המתפללים.
מערכת שיעורי התורה בבית הכנסת 'מצדה' 
הפכה בשנים האחרונות לאבן שואבת לתושבי 
השיעורים  נמסרים  שבת  בלילות  הסביבה. 
כהנא  והגר"י  שפיצר  הגרש"ז  ע"י  לסירוגין 
יותר  מזה  במקום  שיעורים  מוסר  )כשהאחרון 
שבת-קודש,  של  אחה"צ  בשעות  שנה(.  מ-30 
ע"י  בגמרא  שיעור  רבות  שנים  מזה  נמסר 
לסיים  זכו  השיעור  ומשתתפי  שפיצר,  הגרש"ז 

כבר מסכתות רבות.
באירוע הפרידה מהגבאי הוותיק היו גם ראש 
העיר הרב אברהם רובינשטיין, וסגנו הרב מנחם 
רבי  הרה"ג  וינוגרד,  רבימשה  הרה"ג  שפירא, 
משה ברנשטיין, הרב חנניה צ'ולק, והגבאים ר' 

בנימין פרידמן ור' אריה וייס.
כל הנואמים דיברו בשבחו של הגבאי ר' משה 
וציינו את פעילותו למען בית הכנסת,  לבנדיגר 
והביעו את איחוליהם להגברת גבולות הקדושה 

של בית הכנסת.
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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₪
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ועוד מגוון ענק של מוצרי חשמל במחירים חסרי תקדים! לדוגמא:
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ם עד ג
מבצעי
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מונו
ת

ח. ה
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השני
בשקל!

במקום 690 ₪
רק בשקל!

מגהץ קיטור טפאל - מילוי רציף

ומקבלים מוצר נוסף
בתוספת שקל אחד בלבד!

רק בשקל!
מערכת סטריאו פנסוניק

במקום 690 ₪

רק בשקל!
תווי שי ע"ס 700 ₪

ל-36 חודשים

השני
בשקל!

רק בשקל!
כיריים לבאמט נירוסטה

במקום 690 ₪

השני
בשקל!

מבחר מקררי הייסנס במחירים הכי זולים

 מבחר
תנורי דלונגי
 התנור הדו תאי
הטוב ביותר!

במחירים 
הכי זולים!

 באישור 
בד"ץ העדה 

החרדית

השני
בשקל!

השני
בשקל!

מקרר 
לדירות 
שכורות

₪790
החל מ-

ל-36 חודשים
22₪

החל מ-

ל-36 חודשים₪790
22₪

רק-

מכונת 
כביסה

תנור
חד תאי

₪890
החל מ- החל מ-החל מ-

ל-36 חודשים₪890
24₪

מקפיא 
6 מגירות 
מכני 

החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

החל מ-

כולל התקן שבת הרב הלפרין
ניתן להוסיף משמרת השבת

שימו לב:
ביום הבחירות 

יום שלישי
ג' ניסן 9.4.19 
פתוחים כרגיל!



לפעמים אני קצת מתגעגע:(שלאמא היה יפה כמו בבית מלון. טובות. הצוות נתן לי יחס VIP, והחדר מהרגע הראשון הרגשתי שאני בידיים במרכז הרפואי מעיני הישועה.נולדתי ב-06.05.17 

אריאל דהן, 
אלעד



כ"ז אדר ב' תשע"ט 30303/4/19 בני ברק

טרגדיה: הרב מאיר צבי ולדר ז"ל
בגיל צעיר ולאחר שהתמרק בייסורים קשים, נפטר הרב מאיר צבי ולדר ז"ל, בנו בכורו של המחנך והסופר הרב חיים ולדר • 

אלפים השתתפו בהלווייתו

מאת: עוזי ברק

ליוו  ומזועזעים,  המומים  ומורתח,  קרוע  בלב 
ישיבות  וראשי  תורה  גדולי  בראשות  המונים 
למנוחות, את הר' מאיר צבי ולדר ז"ל, בנו של 
הליכות  נעים  ולדר,  חיים  הרב  והסופר  המחנך 
לטובה  השפיע  ימיו  כל  נאצלות,  מידות  ובעל 
ונצרך,  נזקק  לכל  דאג  ומכריו,  סובביו  כל  על 
האיר פנים לכל אדם ודאג לחלשים, אשר נזדכך 
באהבה  קיבל  אותם  ומרים  קשים  בייסורים 
כ"ח  בן  והוא  עולמו  לבית  ונסתלק  ובאמונה 
מכריו  משפחתו,  בני  של  ליבם  למגינת  שנים, 
ודואבים  הכואבים  ישראל  בית  והמוני  הרבים 

ומבכים מרה את הסתלקותו.
תש"נ,  בשנת  נולד  ז"ל,  ולדר  צבי  מאיר  הר' 
להוריו שיבלחט"א, אביו, הרב חיים ולדר ואמו 
בת"ת  למד  בילדותו  שוורץ.  לבית  ברכה  מרת 
רוז'ין בבני ברק, לאחר מכן בישיבת נחלת דוד 
בראשות  יאיר  נחלת  גדולה  ובישיבה  לצעירים 
הרה"ג רבי יצחק לופוליאנסקי ובישיבת מיר - 

הרב קסטנר.
בכל  לחבירו,  אדם  בין  במידות  מופלג  היה 
מקומות לימודו התחבב על רבותיו ורעיו, אשר 
השיחו  רחום.  ולב  קשבת  אוזן  בקרבו  מצאו 
בפניו את קשייהם וצרותיהם, ביודעם כי לעולם 
במידותיו  מצוקותיהם.  את  הלאה  יעביר  לא 
בהם  תומך  חבריו,  את  מחזק  היה  הנאצלות 
ומאיר פנים לכל אדם. הקפיד על קיום ההלכה 
עם  תמיד  לילך  הקפיד  בחרותו  בשנות  וכבר 

סמל  משמש  בהיותו  במיוחד,  ארוכות  ציציות 
ודוגמא לכל רואיו.

כאשר  רח"ל,  במחלה,  לקה  שנים  שלוש  לפני 
בשלושה  חייו  תוחלת  את  העריכו  הרופאים 
הרבו  ישראל  בית  כלל  אולם  בלבד,  חודשים 
וזכה  לרפואתו,  שמים  שערי  וקרעו  בתפילות 
הגר"ח  התורה  שר  ממרן  מופלגות  לברכות 
הרפואיים  הסיכויים  כל  כנגד  וכך  קניבסקי, 
ובמאמצים חובקי עולם, זכה לחיות עוד שלוש 

שנים.
רפואי  טיפול  מצבו,  הוחמר  שעבר  בשבוע 
נזעקו  ישראל  בית  וכל  נכשל,  שעבר  ניסיוני 
בתפילות ובתחנונים לרפואתו ורבים קיבלו על 
עצמם חיזוקים רבים, אך למגינת כל לב השיב 

את נשמתו הטהורה והמזוככת לבוראה.
מביתו  שישי  בליל  שיצאה  בהלווייתו 
התורה,  גדולי  בראשות  המונים  בהשתתפות 

ביכו מרה את האבידה הגדולה בהסתלקותו.
אתם  "הרוצים  תמרורים.  בבכי  לו  ספד  אביו 
לדעת מי הוא רפאל מאיר צבי בן ברכה בריינדל, 
אשר עליו התפללתם שלוש שנים? כעת אספר 
שבתוך  ההסתרה  הנסתר.  הסיפור  את  לכם 
אחר  סיפור  הוא  צביקי,  של  הסיפור  ההסתרה. 
לגמרי. זה אמנם אסון גדול, אבל מאחוריו יש 
סיפורי ניסים שאין כדוגמתם. בגיל שבע צביקי 
לקה במחלה קשה, מחלה שלא נפטרים ממנה, 
הסיבות  כל  את  לו  היו  עמה.  לחיות  קשה  אך 
שבעולם להתפנק ולהתחמק, לא להתאמץ ולא 
גורלו.  מר  על  לבכות  גם  להצליח,  ולא  ללמוד 

כך  העניים,  את  מזכה  שהלל  כפי  צביקי,  אבל 
צביקי מזכה את החולים. מילדותו הוא לא ויתר 
והצליח,  למד  ונלחם,  התמודד  לעולם,  לעצמו 
זו בלבד, לא רק שלא ביקש רחמים, אלא  ולא 

ריחם על אחרים, תמיד דאג לחלש".
המופלאה:  ישרותו  מידת  על  אביו  עמד  עוד 
או שמונה,  בגיל שבע  ישר מאין כמותו.  "היה 
עברנו ליד בית כנסת כשערכו שם מסיבה. הוא 
כמה  בבקשה  שם  תשים  'אבא,  ממני,  ביקש 
שקלים'. שאלתי למה ואמר לי, 'מארגן המסיבה 
ואמרנו  פטל,  מיץ  שקית  את  קיבלנו  אם  שאל 
ואני מרגיש לא טוב עם  קיבלנו  כן  שלא, אבל 

זה. תמיד מידות האמת והיושר היו נר לרגליו.
"מילה בסלע שתיקה בתרי, לא אמר שטות אחת 
מימיו ולא שינה מן האמת, שילם מחירים כבדים 
בשביל להגן על חברים, שלפעמים אף לא היה 
מגיע להם, אבל כאשר ראה מישהו חלש, הוא 

החליט להיות חזק ועמד לצידו והגין עליו.
"לא ויתר לעצמו ולמרות מחלתו נישא עם הגב' 
הראשונה  בפגישה  כבר  שקולניק.  לבית  יפה 
הוא סיפר לה על דבר מחלתו בפירוט. הם כבר 
ידעו על כך, אך הוא סיפר את כל הפרטים, לא 
לה,  ואמרו  ביררו  שלה  ההורים  דבר.  הסתיר 
לחיות  קשה  פשוטה,  לא  הזו  המחלה  תראי, 
המחלה  את  ממנה  לחלות  אפשר  וגם  איתה 
פגישות  כמה  עוד  נפגשו  הם  בינתיים  הידועה. 
והיא אמרה, 'אפילו גוסס אני אקח אותו'. לפני 
כשבועיים, עת שהחמיר מצבו, אמרה, 'אני לא 
מתחרטת על מה שאמרתי, כי זכיתי באדם שלא 

רואים בעולם'.
"אפשר לספר את הסיפור שלו כטרגדיה נוראה, 
גדול  כנס  שלו  הסיפור  את  לספר  אפשר  אבל 
המחלה  שלמרות  משום  כדוגמתו,  היה  שלא 
בלימודיו,  חיל  ולעשות  ללמוד  הצליח  שלו 
משפחתו  את  לפרנס  מושלמת,  רעיה  לקבל 
בכבוד, לגדל שני ילדים שימשיכו את מורשתו. 
אם רק היה חלילה 'מוותר' לעצמו, היה מקבל 
את התמיכה והרחמים של כולם, אבל היה עלול 

להפסיד כל הדברים הללו.
יש  להתייאש,  לא  החולים  את  מזכה  "צביקי 
שבתוך  בהסתרה  אפילו  גדול,  נס  בשורה,  כאן 
וגם  הגדול,  הנס  את  רואים  אנו  ההסתרה 

הרב מאיר צבי ולדר ז"ל
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ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי

מקהלת מכון תל אביב לחזנות 

עזרת נשים פתוחה באולם ביהכנ"ס

י. זעלמן 
ב. הלמן

ש. גליק

ל. גלנץ

א. ברנהולץ

נ. אילוביצקי

ד. ויינבך

זמרה ננעים וקול נרים

יום שני | ג' בניסן תשע"ט | 8.4.2019 | בשעה 19:45
רח' אלנבי 110 תל אביב

עיבודים ופסנתר: 
ריימונד גולדשטיין ניצוח וניהול: 

החזן נפתלי הרשטיק

י. רוטנברג

י. רובין

ד. קייטק

מ. מולר

קונצרט החזנות השנתי
לזכרו של עקיבא צימרמן ז"ל

בבית הכנסת הגדול בתל אביב

הציבור מוזמן

במעמד מרן הרב הראשי 
רבי ישראל מאיר לאו שליט"א

ישא דברים - עו"ד יהושע דויטש, מנהל הקרן להנצחתו

בהשתתפות החזנים:

בחסות





חולצות 70%,100% כותנה
עודפים 3 ב- 120 

חולצות פתוחות
₪ 30

תאריך: יום שני י"א אדר ב 18.3.19
אולם "ההיכל" נתיבות המשפט 7 שעות פתיחה: 17:00-22:30  



ראשון ושני בערלוי!!!
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אמרו  הרופאים  כאשר  הללו,  השנים  בשלוש 
הלכנו  בלבד,  חודשים  שלושה  שיחיה  שנו 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  לרשכבה"ג 
השם,  את  לשנות  ואמר  שבירך  שליט"א 
ובזכות ברכותיו המופלגות זכינו שיחייה עוד 

שלוש שנים, במקום שלושה חודשים.
"אני פונה לכל הציבור לגבי התפילות הרבות 
שלכם, התפילות עזרו שהילד שלו שהיה בן 
והילד  וחצי,  שלוש  בן  הוא  היום  שנה,  חצי 
שהיה בן שלוש וחצי היום הוא בן שבע והם 
ממנו  ולקבל  איתו  ולחיות  אותו  להכיר  זכו 
מהם,  וליהנות  אהבה  מהם  לקבל  זכה  והוא 

וזה בזכות התפילות הרבות.
עכשיו,  עצום.  הוא  תפילה  של  "הכח 
כבר  שהוא  אמר  הרופא  האחרונה,  ביממה 
זזו  ולא  עיניו  לתוך  האיר  הרופא  ב'קומה', 
הרה"צ  החמור.  המצב  את  מבין  אחד  וכל 
אלי  התקשר  שליט"א,  אבוחצירא  רפאל  רפי 
מליז'ענסק, בציונו של הגה"ק הנועם אלימלך 
לו  אמרתי  לתפילה.  השם  את  וביקש  זיע"א, 
הוא  לעשות.  מה  שאין  אומרים  שהרופאים 
אמר: 'הוא חי? בבקשה תתפלל ולא להתייאש 
אליה  שיתפללו  צריכה  הנשמה  אופן,  בשום 
תוך  ואכן,  שיתפללו'.  העולם  לכל  ותפנה 
העולם  רחבי  בכל  השמועות  התפשטו  דקות 
חצי  לאחר  ופתאום  תהילים  באמירת  והחלו 
ונפרד  כולם  את  וחיבק  התעורר  צביקי  שעה 
עד  התייצב,  ומצבו  ילדיו  את  חיבק  מכולם, 
שלאחר מכן מצבו שוב הידרדר. זה רק מראה 
לנו מה עושה תפילה, ראינו כך בחוש לאורך 
כל הדרך. שהציבור ידע שתפילה לא הולכת 
הוא  חזקים,  כוחות  לו  נתנו  והתפילות  ריקם 
לאנשים  חוזרות  גם  והן  הזמן  כל  זאת  אמר 

עצמם שהתפללו.
הדבר  בעצם  גדול  נס  לנו  קרה  "מבחינתנו 
שהגיע להיכן שהגיע, שהצליח בחסדי שמים 
להקים דור ישרים מבורך שימשיך את דרכו, 
יש לנו כעת 'שני צביקים', שני ילדיו הקטנים 
גדולה  תודה  מורשתו.  את  שממשיכים 
בלי  אליו  התמסרה  אשר  לרעייתו,  ומיוחדת 
גבול והייתה נאמנה לו ונתנה לו כל כוחותיה, 
רגילה  בלתי  ובצורה  במסירות  אותו  סעדה 
וכך גם המשפחה שלה, שכה תמכה וסייעה. 

הרווחנו ילדה נוספת במשפחה.
"למי ששואל איך הקב"ה לקח מן העולם איש 
איך  לתמוה  צריך  שנים,   28 לאחר  כזה  גדול 
הקב"ה העניק לעולם 28 שנים איש כזה. ואנו 
מכולם  יותר  להודות  צריכים  המשפחה  בני 
שזכינו. כשהייתי מביא לו כסף, היה אומר לי, 
'אבא, תביא את זה לאחים שלי שהם אברכים 
ויושבים ולומדים. הייתה לו אהבת תורה כה 

עצומה'.
"צבי היקר", אמר אביו בקול חנוק מדמעות, 
שלך  הילדים  את  נחנך  אנחנו  תדאג,  "אל 

ונדאג לכל צרכיהם, החל מעתה יהיו לילדים 
שלך שני אבות ושתי איהמות, תמליץ טוב על 
המשפחה, על הוריך, על רעייתך היקרה ושני 
בניכם הקטנים ועל כל בית ישראל, ומחה ד' 

דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן".
דברי  נשא  ולדר,  משה  הרב  האברך  אחיו, 
אחי,  עליך  לי  "צר  מר:  בבכי  קצרים  מספד 
נעמת לי מאוד. היית אח מסור, אוהב ודואג, 
אך  חיים.  ושמחת  טוב  שופע  חכם,  הגון, 
מעל הכל, היית אדם ישר. בתהילים מוזכרות 
הרבה פעמים המילים 'ישרי לב' ותמיד במובן 
ישרי  את  אוהב  אלוקים  אלוקים,  קרבת  של 
הלב. וכזה היית, צביקי, אדם ישר, ללא זיוף 
שליבו  אדם  והאמת,  הצדק  מן  סטייה  וללא 
וכנה. הדבר שעד הרגע  ויראתו אמיתית  ישר 
חוסר  זהו  אותך  לקומם  היה  יכול  האחרון 
חיים,  אהבת  בך  הייתה  הגינות,  וחוסר  צדק 
קיווינו  שרצינו,  וכמה  המחלה,  הגיעה  ואז 
והתפללנו, בסופו של דבר הקב"ה רצה לקחת 
אותך שתהיה קרוב אליו. עכשיו אנו אומרים 
ומתכוונים לכל מילה, 'ווי להאי שופרא דבלי 

בארעא'".
צ'ולק  חנניה  הרב  נשא  נרגשים  הספד  דברי 
אברהם  הרב  מציון".  "עזר  יו"ר  שליט"א, 
עמד  ברק,  בני  עיריית  ראש  רובינשטיין, 
ועל  הנפטר  של  הרבות  הזכויות  על  בהספדו 
מידת הצדקת הדין המופלאה של הנפטר ובני 
לנפטר  "יש  הייסורים.  שנות  בכל  משפחתו 
זכויות רבות מאוד של שלוש שנים בהן כולם 
ריקן,  שבות  אינן  ותפילות  בתפילות  הרבו 
כאן  רואים  אהבה.  של  ייסורים  קיבל  הוא 
ממש את המשמעות של בקרובי אקדש, הרי 
אנשים צעירים עדיין לא חטאו ובני המשפחה 
ולדר  משפחת  באהבה,  הדין  את  מקבלים 
מצדיקה עליה את הדין, כל השלוש שנים לא 
למה  של  ומחשבה  הרהור  שום  מהם  שמעו 
ואיך, זה בקרובי אקדש. הנפטר, יחד עם כל 
בני המשפחה, ההורים היקרים ורעייתו, גרמו 

לקידוש ש"ש גדול".
סגולה  ביה"ח  לעבר  המשיך  ההלוויה  מסע 
בפ"ת, שם נשאו דברי מספד ובכי, אביו, חמיו 
הרב יעקב שקולניק, ידידו ר' חגי ביקל, אשר 
אף הקריא את הדברים שביקש בנו של המנוח, 
איתמר בן השבע וחצי, לומר בהלוויה, ואחיו, 
האברך הרב דוד, אשר כולם עמדו על מידותיו 
הנאצלות והנדירות של המנוח שתמיד רק דאג 
וסייע לכולם. לאחר מכן נטמן לקול בכיים של 
וידידיו המבכים  בני המשפחה, מכריו  המוני 

מרה את לכתו.
הותיר אחריו את רעייתו יפה תחי', שני בניו 
סביו  ואימו,  אביו  ועילי,  איתמר  הקטנים, 

וסבתו, אחיו ואחיותיו. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

הדירות  על  להגרלה  רישום  של  מטורף  שיא 
זוגות   8,435 ברק:  בבני  המשתכן  למחיר 
נרשמו להגרלה על 1065 יחידות דיור, מדובר 
שהתקיימה  הגרלה  בשום  נרשם  שלא  בשיא 

בשום מקום אחר בארץ.
רק  כולם  הם  הנרשמים  האם  כרגע  ברור  לא 
החילוני  מהציבור  גם  או  החרדי  מהציבור 
שקרובים  למשתכן  במחיר  דירות  שמחפש 

כמה שיותר לתל אביב ולמרכז.
הדירות  כמות  כי  אומרים  נדל"ן  מומחי 
גדולה, כך שהציבור הלא חרדי שידע על כך 

אמר לעצמו שהסיכוי יותר גדול לזכות דווקא 
באזור זה ולכן ניגשו להגרלה.

לשם השוואה, השבוע גם בוצעה הגרלה על 
199 דירות בתל אביב וגם שם נרשמו למעלה 
מ8000 זוגות אבל שם הסיכוי לזכות הוא קטן 

מאוד כי כמות הדירות קטנה.
יתכן והבהלה הגדולה להרשמה היא בעקבות 
האם  ידוע  טרם  כאשר  הקרובות,  הבחירות 
המחיר  של  הפרויקטים  את  שהחל  כחלון 
האוצר  שר  יהיה  ומי  בכלל  ייבחר  למשתכן 
הבא של מדינת ישראל ומי שיקבל את האוצר 
שיווק  בהמשכת  יתמוך  בכלל  הוא  האם 

פרויקטים של המחיר למשתכן.

תוצאות הגרלת מחיר למשתכן: שיא של נרשמים להגרלה • לא ברור 
האם מדובר רק בחרדים - בעקבות הביקוש לדירות באזור זה

התנפלות על הדירות 
במחיר למשתכן בעיר
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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(



DAMIANO BELINI

Luxury

DAMIANO BELINI
Luxury

TRS

JACKET LEFT SIDE

4 CM

2.4 CM

6 CM

6 CM

Slim Fit

Hérold

H
ITALY

ITALY

www.pergamo-italy.com

100% cotton

Slim Fit

BRAYTON

הבחירה
לחג

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

ברכישת
חליפת חג

חולצה / עניבה / חגורה

במתנה!
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New collection
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תרגיל חילוץ 
של הכיבוי

מרחב מוזיקה חדש במרכז הנוער 'יונתן'
הורחבה משמעותית פעילות מרכז 'יונתן', המוכיח את עבודתו החינוכית והחיונית האיכותית והיעילה בקרב בני נוער

מאת: עוזי ברק

דן  מחוז   - ברק  בני  כיבוי  תחנת  ממוכנות  כחלק 
מהכיבוי  רבים  משתתפים  עם  גדול  תרגיל  נערך 
לפירוק והוצאת ה T.B.M )מחפרון( מתוך מתחם 

הרכבת הקלה ברחוב בן גוריון בבני ברק.
נערך ע"י  התרגיל 
היחידה לחילוצים 
בפיקודו  מיוחדים 
יוני  רס"ר  של 
י  ק ס ב ו ק ' צ ו ב
דימה  והתרגיל 
תרחישי  מספר 
אפשריים  ייחוס 
לכודים  לחילוץ 

במתחם.

מאת: עוזי ברק

מרכז הנוער "יונתן", המופעל ע"י מח' הנוער 
בשורה  אלו  בימים  יצא  ברק,  בני  עיריית  של 
בתחומים  חדשניות  פעילויות  של  ארוכה 
ויצירות  מחשבים  לימוד  אמנות,  כתעסוקה, 
מגוונות, במסגרת טקס שהתקיים בראשות הרב 
ובהשתתפות  העיר  ראש  רובינשטיין,  אברהם 
של  הנוער  מח'  מנהל  אשורי,  אלדד  הרב 
העירייה; הרב יואל גולדשטיין, מנהל המרכז, 

אישי ציבור, הורים ועשרות רבות של חניכים.
אוירה חגיגית אופפת בתקופה זו במרכז הנוער 
ופעילות  מבורכת  עשייה  לנוכח  יונתן  ברחוב 
המקום  והפיכת  והולכת,  שצומחת  ענפה 
מיזמה שאפתנית למרכז שוקק חיים לפעילויות 
מגוונות בשעות אחה"צ והערב, לטובת נערים 

מרחבי העיר.
דגש  שמה  הנוער  במרכז  החינוכית  הגישה 
תחומים,  במגוון  הנערים  וקידום  פיתוח  על 
תחושת  להעצמת  מכוונים  כשהתכנים 
הנערים.  בקרב  החיים  וכישורי  המסוגלות 
הולכות  הנוער  במרכז  הפעילות  התכניות 
בהשגת  ומצליחות  השנים  במהלך  וגדלות 
היעדים מתוך הקשבה תמידית לרצונות ולצרכי 
הרלוונטיים  התכנים  את  לשמר  כדי  הנערים, 

ביותר, במציאות כה דינאמית.
של  הרב  הרצון  ומתוך  זו,  למגמה  כהמשך 
הנערים לתת ביטוי לעולמם הרגשי באמצעות 
בשבועות  נפתח  מקצועיים,  אמנותיים  כלים 
ומאובזר,  חדשני  מוזיקה  מרחב  האחרונים 
הכולל אפשרויות ללמידת נגינה, שירה ופיתוח 
המרחב  ממוחשבת.  מוסיקה  ויצירת  קול 
התנאים  ליצירת  ומקצועית  אקוסטית  תוכנן 
הטובים ביותר, שיוכלו לאפשר לנערים למידה 

מקצועיים  מורים  באמצעות  קטנות,  בקבוצות 
בתחום ומתוך היחס האישי שמאפיין את כלל 

הפעילות במרכז הנוער.
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הביע את 
שמחתו לראות את חדוות היצירה והשתתפותם 
את  שעושים  הרבים  הנערים  של  הפעילה 
ויותר  המוזיקלי,  בעולם  הראשונים  צעדיהם 
להרשמה  מיהרו  נערים  וחמישה  מעשרים 
המוקדמת למגמות השונות. הרב אלדד אשורי, 
מנהל מחלקת הנוער בעירייה הציג את התכנית 
המחלקה  פעילויות  של  נרחב  ממערך  כחלק 
ובפרט  העיר,  רחבי  בכל  הנערים  לטובת 
ביותר  ומתרחב כל העת  במרכז הנוער ההולך 

פעילויות.
במרכז  הסתיים  לא  המרגש  הפתיחה  טקס 
למרחב  פנו  והמשתתפים  החדש,  המוסיקה 
נוסף במרכז הנוער, הלא הוא מרחב הלמידה: 
הדלת  מאחורי  המאוחרת,  השעה  למרות 
שנפתחה לחדר המחשבים וכיתת הלימוד ישבו 
להם מקובצים עשרות נערים שהחלו לאחרונה 
מערכות  טכנאות  קורס  של  מקצוע  בלימודי 
להשתלבותם  מהכנה  כחלק  ואבטחה,  מיגון 

בחיים בוגרים ומלאי פעילויות. 
עם  ששוחח  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

ורצונם  חריצותם  על  לשמוע  שמח  הנערים, 
להתקדם בשלל תחומי החיים, וכהוכחה לכך, 
נוכחותם בשעה מאוחרת לאחר יום של לימוד 
טכנאות  לימודי  ובהמשך-  עבודה,  במסגרות 
תודתם  הביעו  מצידם,  הנערים,  מקצועית. 
מתן  על  נוער  מחלקת  ולמנהל  העיר  לראש 
קידומם בלמידה,  האפשרויות הרבות להמשך 
מגוון  ועל  מוצלחת,  חיובית  ובעשייה  בחוויה 
הנוער  ומרכז  המחלקה  שיוזמת  הפעילויות 
ולהגדיל  להמשיך  ברורה  בקשה  תוך  'יונתן', 

את העשייה הברוכה.
הרב יואל גולדשטיין, מנהל המרכז סקר בפני 
המתקיימות  הפעילויות  מגוון  את  העיר  ראש 
הנחיית  קבוצת  על  מסר  כמו"כ  במרכז. 
כשנוכחות  מידי שבוע,  המתקיימת,  האימהות 
במקום  והלמידה  והמענה  קבועה,  האימהות 
החיוביות  בתוצאות  עצמה  את  מוכיחים 

והמפתיעות.
כמו"כ הוצגו מרחבים נוספים הפועלים במרכז 
בכלים  מאובזר  ענק  מרחב  ביניהם  הנוער, 
מגוונים של פעילות גופנית וחברתית בסגנונות 
משמונים  למעלה  משתתפים  בהם  שונים, 

נערים בשבע קבוצות וברמות שונות.
הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר הביע את 
הוקרתו לכל הגורמים העוסקים בקידום המרכז 
במסגרת פעילותם העירונית, ובהם הרב יהונתן 
ספרא, מנהל אגף החינוך; הרב אלדד אשורי, 
גולדשטיין,  יואב  והרב  הנוער  מח'  מנהל 
חשיבות  את  שהוכיחו  "יונתן",  מרכז  מנהל 
והמקרב  האוהד  היחס  את  במרכז,  הפעילויות 
המבורכות  ותוצאותיו  לחניכים  ההנהלה  של 
להמשך  יד  לתת  העירייה  נכונות  את  והבטיח 
הפעילות, לפיתוחה ולהרחבתה, כדי לענות על 

צרכי המקום בכל מידת האפשר. צילום: צוות יל"מ

ראש העיר ומנהל מח' הנוער

כוס תנחומים נשגר קמיה ידידינו
עט סופר מהיר, 

הר"ר חיים ולדר הי"ו ורעייתו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

אריאל קוניק ומערכת 'קו עיתונות'

עקב פטירת בנם בכורם

הר"ר מאיר צבי ז"ל
שנלקח בדמי ימיו לאחר ייסורים 

קשים ומרים שקבלם באהבה

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:
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מייבש כביסה

מקרוגל מכנימכונת כביסהמג'ימקסמקרר הפוך LGמקרר סמסונגכיריים

מגהץ טאפל

מקפיא תחתוןנירוסטה

תנור דו תאי 
משולב כיריים

תנור צר 
משולב כיריים

כיריים גז 
על השיש

כיריים על השישכיריים חשמליות
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להבות סאוטר 7 ק"ג4 

₪799

שואב אבק 
רטוב יבש

נירוסטה 
כולל מפוח
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התוצאות  פרסום  וביום  לסוקרים  ניתנה  נבואה 
הם הופכים בדרך כלל לשוטים. קשה לזכור מערכת 
בחירות עם כל כך הרבה נעלמים בדקה התשעים. 
בין כחול-לבן  רק קרבות הצמרת  לא  בליגה הזאת 
לליכוד רחוקים מהכרעה, אלא גם קרבות התחתית 
בין הרשימות שמגרדות את אחוז החסימה. נפילה 
של מפלגת ימין אל מתחת לאחוז הקריטי – עשויה 

לשנות את התמונה כולה. 
על דבר אחד דומה שאין מחלוקת. ארבע שנות 
על  יחזרו  לא  האחרונה  הקדנציה  של  השובע 
תפוקה.  באותה  עצמן 
של  הזאת,  המחזוריות 
אחרי  רעב  קדנציית 
וחוזר  שובע  קדנציית 
חלילה, מלווה אותנו מזה 
שנות דור. אחרי ממשלת 
תחילת  של  הצרה  הימין 
נבחרה  ה-90'  שנות 
אחריה  רבין.  ממשלת 
טוב  'נתניהו  את  קיבלנו 
כשאת  ב-96',  ליהודים' 
החליפה  הביבי-מאניה 
בחירתו  עם  הדפרסיה 
את  ב-99'.  ברק  של 
קיבלנו  שרון  ממשלת 
פעמיים: הראשונה לטוב 
בקולותינו,  בחירתו  עם 
בבניית  לרע,  והשנייה 
טומי  עם  השותפות 
חשבוננו.  על  לפיד 

נתניהו  את  גם 
קיבלנו  החדש 
עם  פעמים  שלוש 
עונתית  תחלופה 
ביבי  בהתאם. 
אחרי  לזירה  חזר 
אולמרט  ממשלת 
שבמסגרתה ישבה 
התורה  יהדות 
אך  באופוזיציה, 
קדנציית  אחרי 
החלומית,   2009
קדנציית  קיבלנו 
לפיד  של  בלהות 
אוצר.  כשר 
הקדנציה הנוכחית 

היוותה פיצוי לא רע – במדד ההשפעה. 
העונתיות הזאת מתרחשת לרוב גם בגללנו. 
מסוגלים  שלא  החברים  של  הכוח  שכרון 
לשים לעצמם מעצורים, גורם לזרמי השנאה 
במערכת  לצונאמי  להפוך  התת-קרקעיים 
המתפרסמים  מהסקרים  שאחרי.  הבחירות 
בשבוע האחרון ניתן ללמוד שנתניהו עושה 
כראש- קדנציה  )תחילת(  לעוד  דרכו  את 

כהודעת  היא  עבורו,  הזאת  הבשורה  אך  ממשלה, 
לו  הצפויה  הטיפולים  סדרת  על  לפציינט  הרופא 

אחרי החגים. 
גם אם כל מפלגות הימין יעברו את הרף של אחוז 
ותוקם כאן ממשלת צרה צרורה הנשענת  החסימה 
ימצאו  החרדים  וזהות,  ביתנו  ישראל  קולות  על 
יתממש  והרב אמסלם. אם  עצמם תלויים בפייגלין 
אחדות,  ממשלת  של  מסתבר  היותר  התרחיש 
החרדים ימצאו עצמם במקרה הטוב כגלגל חמישי 
ובמקרה הרע, כגלגל עם תקר המושלך בשול הדרך. 
זו שכיהנה  כך או כך, ממשלה טובה לחרדים כמו 
של  הסגרירי  באופק  נראית  לא  שנים,  ארבע  כאן 

חודש מרץ.
הנציגים  ידי  על  שנעשה  במה  לזלזל  אפשר  אי 
החרדים - שהם הטובים שבחברי הכנסת והשרים. 
הערים  ואפליית  הושבו  התורה  לעולם  התקציבים 
החרדיות בתקציבי המדינה תוקנה. ובאותה נשימה 
לנוכח  החמיצות  מתחושת  להתעלם  אפשר  אי 
הגיוס  עיקריות:  חזיתות  בשתי  הגדול  הפספוס 
מונח  הפתרון  כי  דומה  הראשון,  בעניין  והדיור. 
על  יד  עם  להעברה.  ומזומן  מוכן  השולחן,  על 
הזאת  הסוגיה  איך  לראות  יותר  קל  הדואב,  הלב 
נפתרת ללא נוכחות חרדית בקואליציה. אם הצעת 
החוק שהניח משרד הביטחון ומרבית חברי הכנסת 
החרדים הגדירוה כרע במיעוטו, תעבור תחת מחאה 
זהו  נקנה לנו שקט תעשייתי לשש שנים.   - חרדית 
וראש- ומדיניים  פוליטיים  במונחים  נצח  של  זמן 
מחצית  לקבל  כדי  מחיר  כל  משלם  היה  הממשלה 
וכתבי  שימועים  מחקירות,  זמן  כפסק  הזה  מהזמן 

אישום.

זועקים חמאס
יחיא סנוואר בעזה  כשהוא רואה לנגד עיניו את 
המזומנים,  מזוודות  את  לחץ  בהסדר תחת  המקבל 
לפני  דקה  בעז"ה.  לעצמו  רובינשטיין  מאיר  איחל 
ביתר  עיריית  ראש  קיץ,  שעון  עפ"י  שבת  כניסת 
לחברי  בהולים  מברקים  ושיגר  חמס  זעק  עילית 
הכנסת החרדים. עם לחץ של הרגע האחרון ומתוך 
עם  הבייס  מול  ירצה להתמודד  לא  הבנה שנתניהו 
כותרות על עצירת בנייה ביהודה ושומרון, הצליח 
האחרון  בשבוע  לחלץ  עילית  ביתר  עיריית  ראש 
 C-ל  B גבעה  בין  רובינשטיין'  'גשר  בניית  את 
בתוספת הבטחה לבנייה של למעלה מאלף יחידות 
כשהתפרסמה   .B גבעה  ובפאתי   C בגבעה  דיור 
ההחלטה ורובינשטיין הבחין כי כמה מאות יחידות 
דיור נשמטו ממנה, הוא הוציא את הרצים דחופים 
וקיבל תשובה מהירה על ידי בני הרמכים: התוכנית 
חלקה  את  תקבל  עילית  וביתר  במלואה  תאושר 

בהכרזת הבנייה של ערב הבחירות.
לרדאר,  מתחת  לנו  שחמק  הזה  הסיפור  על 
שמעתי במסגרת שיח מרתק עם ראשי ערים ונציגי 
הציבור החרדי ברשויות, בתום פאנל של ועידת קול 
בחורים  מול  בירושלים.  בערב  בשני  שהתקיים  חי 
נמתחה  נבחריהם,  את  לראות  שהגיעו  ובוחרים 
ביקורת, כמעט מקיר לקיר, על מחדל הדיור הגדול 
כמעט  כאן  נכתב  אודותיו  האחרונה,  הקדנציה  של 

מדי חודש בארבע השנים האחרונות. 
בשל  דווקא  כך  כל  מכאיבה   – הדיור  סוגיית 
הקדנציה  שנות  בארבע  שהוחמצה.  ההזדמנות 
לשווק  כחלון  האוצר  שר  הצליח  האחרונה 
יחידות  אלפי  עשרות  למשתכן  מחיר  במסגרת 
אלפי  מאות  של  בהנחה  צעירים,  לזוגות  דיור 
שקלים ליחידה. בתחילת הדרך, טבע ח"כ יעקב 
אשר את משפט המפתח: "איננו מבקשים להיות 
בצער  חורגים".  בנים  לא  גם  אך  יחידים,  בנים 
 – השגה  ברת  שהייתה  המטרה  כי  לקבוע  ניתן 
הנתח  את  קיבלו  לא  החרדים  ובגדול.  פוספסה 
המגיע להם בהתאם לגודלם היחסי באוכלוסייה 
דומיננטיות  של  שנים  ארבע  ואחרי  הכללית, 
חרדית בממשלה – אין לנו את מי להאשים אלא 

את הנציגים שעליהם ביקשנו להישען.
על ההתעוררות המאוחרת של יהדות התורה 
שהעלתה השבוע את הנושא במסגרת הקמפיין, 
לא.  לעולם  מאשר  מאוחר  מוטב  לומר:  ניתן 
המובאים  המקומית,  ברמה  מהשטח,  הנתונים 
תקוותנו.  אבדה  שלא  מלמדים  בתמצות,  כאן 
גם אם יתממשו התחזיות הרעות ונקבל קדנציה 
האחרונות,  בשנים  לנו  שהייתה  מזו  גרועה 
ניתן יהיה לפעול – כחלק  הרי שבתחום הדיור 
הכוחות  עם  פעולה  שיתוף  ותוך  מהמכלול 

העולים ברשויות המקומיות.
שם  מירושלים,  מגיעה  הגדולה  הבשורה 
אליעזר  העיר,  ראש  מ"מ  בלשכת  האורות 

נלחמים על הבית

גם אם כל מפלגות 
הימין יעברו את הרף של 
אחוז החסימה ותוקם 
כאן ממשלת צרה צרורה 
הנשענת על קולות ישראל 
ביתנו וזהות, החרדים 
ימצאו עצמם תלויים 
בפייגלין והרב אמסלם. אם 
יתממש התרחיש היותר 
מסתבר של ממשלת 
אחדות, החרדים ימצאו 
עצמם במקרה הטוב כגלגל 
חמישי ובמקרה הרע, 
כגלגל עם תקר המושלך 
בשול הדרך. כך או כך, 
ממשלה טובה לחרדים כמו 
זו שכיהנה כאן ארבע שנים, 
בונים בקצב, לא נראית באופק הסגרירי

רובינשטיין 
וראוכברגר בפאנל 
'קול חי' השבוע

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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דולקים  ספרא,  בכיכר   1 מספר  בבניין  ראוכברגר, 
1:00 לפחות. הנתונים שהוא  מדי לילה עד השעה 
שלושה  לסיכום  מקצועי  בפאנל  השבוע  הציג 
ויו"ר  ובניה  תכנון  תיק  כמחזיק  פעילות  חודשי 
שיש  מלמדים  ובניה,  לתכנון  המקומית  הוועדה 
אחרי  שנחתם  הגג  הסכם  לדבר.  מה  ועל  מי  עם 
 25 בניית  הבחירות לרשויות מול הממשלה מקדם 
אלף יחידות דיור ואמור להעניק לירושלים למעלה 
של  הישנה  למדיניות  בניגוד  שקלים.  ממיליארד 
החדש  שבהסכם  הרי  החרדי,  המושב  גבול  תיחום 
מדובר על אישור עקרוני להקמת 2 שכונות חרדיות 
אחת  לפחות:  דירות   2000 בת  אחת  כל  חדשות, 
זאב.  יעקב לפסגת  נווה  בין  בצפון רמות, והשנייה 
בשכונת רכס לבן, הממוקמת בסמוך למושב אורה 
בדרך להדסה, מדובר על בניית 5250 יחידות דיור. 
במתחם אבן ספיר, היעד הגרנדיוזי עומד על 10,000 
יחידות דיור. שיתוף הפעולה ההדוק מול ראש העיר 
שנבחר בקולות החרדים, נותן פתח לתקווה שהפעם 
לא יוערמו מכשולים שימנעו את התאמת השכונה 

גם לצרכים חרדיים. 
חיוג  באזור  גם  אלא   ,02 חיוג  באזור  רק  לא 
רק  אם   – יותר  טובות  שנים  ארבע  לנו  צפויות   03
שמש  בבית  בטפל.  ולא  בעיקר  להתמקד  נשכיל 
אומנם צפויה לנו קדנציה לא פשוטה שבה נצטרך 
אך  בידינו,  היו  שכבר  הדיור  יחידות  על  להילחם 
מסתער  אלעד,  במרכז,  הממוקמת  החרדית   בעיר 
ישראל פרוש על הסכם הגג לבניית  ראש העירייה 
כ-10,000 יחידות דיור ומרכזי תעסוקה - על כביש 
והנציגים  הערים  ראשי  מניחים  היסודות  את   .6
בכנסת  שמלמעלה,  לקוות  צריך   - הצעירים 

ובממשלה, יסייעו לנו המנופאים.  
הארצית  הנציגות  בין  להשוות  שמנסה  מי 
במדד  גם  ההבדלים  את  לחפש  מוזמן  למקומית, 
דגל  סיעת  לבדה,  בירושלים  התקציבים.  הפניית 
על  העולה  תקציב  עם  לבחירות  רצה  המקומית 
תקציב דגל למערכת הבחירות הארצית, וזאת ניתן 
להסיק מחישוב פשוט של 1,170,000 שקלים לכל 
במפלגות  מנדטים.  שישה  כפול  בעירייה,  מנדט 
מיותר   - מזמן שברגע האמת  כבר  הבינו  החרדיות 
להשקיע. הציבור החרדי, כמו עדר בוטים ממושמע, 
הבוחרים  הסחורה.  את  ויספק  לקלפי  בסך  יצעד 
האמת  שברגע  פעם  אחר  פעם  מוכיחים  החרדים 
שהנבחרים  לקוות  רק  נותר  מחייבת.  האחריות 
מצדם יגלו אחריות ויילחמו ביום שאחרי הבחירות 

עבור הבית החרדי – גם במובן הגשמי.

נטול שנאה
קו  כנציג  השבוע  התייצב  פריי  ישראל  עמיתי 
עיתונות במסיבת העיתונאים של גנץ ולפיד )כשהם 
מחוברים( עם שאלה אחידה ומתוכננת מראש: האם 
לוותר  בכחול-לבן  החברים  ידי  על  יתבקש  לפיד 
עם  קואליציה  הקמת  לטובת  ברוטציה  חלקו  על 

החרדים.
גנץ  זהה.  הייתה  לא   - לעומת השאלה  התשובה 
ואלמלא  המדינה,  ענייני  טובת  על  משהו  המהם 
לומר  היה  ניתן  סדרתית  בהתנהלות  היה  מדובר 
לצדו,  שעמד  לפיד  כהודאה.  גמגום  תשובתו:  על 
נראה כמו שבני גנץ - על פי עדותו המודלפת - חש 
כשצפה באשכנזי מפרגן לו בחצי פה. אחרי שגנץ 
אחת:  במילה  השיב  הוא  שלו,  את  לומר  לא  סיים 

לא.
הנוכחות הזוגית על הבמה - בה בשעה שבערוץ 
עם  והפעם  גנץ,  של  הדלפה  עוד  מתפרסמת   13
התבטאות ולפיה הוא אינו סומך על שותפו העומד 
לידו, ניכרה בשפת הגוף של השניים, בעיקר בפניו 
בשש  שהורגל  לפיד  המתייצבים.  מבין  הנמוך  של 
שנות פוליטיקה להסתער כגנרל שמאחוריו חיילים, 
הרמטכ"ל  של  כליו  נושא  תקן  על  עצמו  מוצא 
לשעבר. מחליק ומפרש, מתקן ומסביר. קורס קצר 

אצל שלמה בניזרי לא היה מזיק.
האווירה  לנוכח  מתעצם  לפיד  של  התסכול 
שהופכת  הפנים-מפלגתית  והתחושה  הציבורית 
לנטל.  מנכס  ריחיים.  לאבן  שואבת  מאבן  אותו 
לשאלת הנציג החרדי במסיבת העיתונאים השבוע 
בסוגיית  ללפיד  שהופנו  שאלות  שלוש  קדמו 
גלויי  היו  השואלים  גנץ.  עם  העתידית  הרוטציה 
והסלידה מלפיד גלשה כבר מזמן מהשטיבל  ראש 
של  לאמרתו  בפרפרזה  הישראלי.  לרחוב  החרדי 
ולומר  לסכם  ניתן  ספיר  פנחס  המנוח  האוצר  שר 

שהציבור הישראלי כבר לא נותן ללפיד אשראי. 
מביכות  והתבטאויות  כושלים  ראיונות  בסדרת 
המימד  מחדלי  את  אפילו  לגמד  מצליח  גנץ 
שעורכת  העומק  בסקרי  זה,  כל  ואחרי  החמישי. 
המפלגה - דווקא דמותו של לפיד כרה"מ ברוטציה 
גנץ, הוא הלבני  היא החוליה החלשה. לפיד עבור 

של בוז'י בבחירות 2015. דווקא לפיד. דווקא לא.
גורם  מכליו,  מוציא  התרחיש  לפיד  יאיר  את 

תקשורתיים  בראיונות  פצוע  כנמר  להסתער  לו 
יותר  נשמע   - ויורד  העולה  קולו  צליל  שבמהלכם 
הזאת  המציאות  החרדים,  עבורנו  מיאיר.  טומי 
הסקרים  הבחירות.  מערכת  באפלת  אור  כקרן  היא 
מדאיגים, וגם האופטימיים שבהם תולים את גורלנו 
נשימה  ובאותה  אמסלם.  והרב  פייגלין  של  בזהות 
במפלגתו,  אפילו  לנטל  לפיד  של  הפיכתו  טרופה, 
אינו  שוב   - החרדים  שנאת  של  שהמטבע  מעידה 

עובר לבוחר.

בתוך המשפחה
משפחה לא מחליפים ובצד הביקורת המוצדקת 

ושם  פה  שנמתחת 
החופשית  בעיתונות 
נותרה  שעוד  האחרונה 
למרבה  )ומדובר  במדינה 
בעיתונות  ההפתעה 
נשכח  בל  החרדית(, 
הם  בכנסת  שנציגינו 
רמ"ח  בכל  ציבור  שלוחי 
מהמוכשרים  איבריהם. 
שיושבים  ומהמוערכים 
בכל  ובממשלה,  בכנסת 

קנה מידה.
הפרגוד  מאחורי 
גם  בחשבון  לקחת  צריך 
בניגוד  הללו,  שהבחירות 
הן  קודמות,  למערכות 
השקל  מחצית  מעין 
החרדים  שבמסגרתה 
ונספרים  מתייצבים 
לגולגולת.  מעטפה   –
המפלגה  אינה  כבר  ש"ס 
מצביעים  ששואבת 
אותם  והופכת  מסורתיים 
בהינתן  חרדים.  לח"כים 

העובדה שרובם ככולם של בוחריה הם חרדים, הרי 
שסך כל הקולות של יהדות התורה וש"ס – ישמש 
הכנסת,  חברי  של  רק  לא  מספרית  מלאי  כספירת 
אלא גם של האוכלוסייה החרדית במדינה. אז לכו 
הבית  בתוך  שלכם  הפתק  את  והשאירו  להצביע 
החרדי. אין לנו משפחה אחרת וחבל לגלות זאת רק 

בדיעבד, כשנצטער על דילול כוחותינו. 

סך כל הקולות של יהדות 
התורה וש"ס – ישמש 

כספירת מלאי מספרית 
לא רק של חברי הכנסת, 
אלא גם של האוכלוסייה 
החרדית במדינה. אז לכו 

להצביע והשאירו את 
הפתק שלכם בתוך הבית 

החרדי. אין לנו משפחה 
אחרת וחבל לגלות זאת 

רק בדיעבד, כשנצטער על 
דילול כוחותינו

נטל גם במפלגתו, לפיד עם גנץ, השבוע
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גם  הקדנציה,  במהלך  כמו 
אורי  ח"כ  בחירות  טרום  בימי 
ועדת  יו"ר  לרגע.  נח  לא  מקלב 
את  חורש  והטכנולוגיה  המדע 
ואנו  ולרחבה,  לארכה  הארץ 
שעה  לא  בשעה  אותו  תופסים 
יום  אחרי  לביתו  חוזר  כשהוא 
שכנוע  שיחות  בנאומים,  עמוס 

וסיורי שטח.
לקמ ומתייחס  פותח  ־מקלב 

הפעם,  התורה  יהדות  של  פיין 
־"אני חושב שזה קמפיין טוב וח

דשני יותר, לא באופן המסורתי 
שהשתמשנו בו תמיד. זה מכוון 

־לא רק לקהל הבייס, השתמשנו גם בעיתונים הפ
נימיים שלנו ועיתונים ייחודיים של מטה ההסברה 
הסברה.  לחומר  גדולה  מאוד  דרישה  יש  ובכלל 
הסתובבתי בארץ ויש ביקוש גדול לחומר הסברה 
בכתב, בעיקר בערי הפריפריה, וכבר השבוע יצא 

חומר ייעודי למטרה זו".
בחירות  אווירת  אין  שכמעט  לב  שים  "בעצם 
ברחוב, אתה לא רואה שלטי הסברה בבתים ועל 
עו התקשורת  כל  רועשת.  המדיה  אבל  ־רכבים, 

כל  בחירות,  תעמולת  בעצם  שהוא  בחומר  סקת 
כינוסי הקבי כולל  ביטחוני  אירוע  כל  ־החדשות, 

נט הפכו לנושא של דיוני בחירות. זה לא בחירות 
שמשכנעים בהן, חוץ מגנץ ובנט מול הליכוד, אף 
־אחד לא מצליח להעלות נושאים לסדר היום. הנו

שא הוא מי ראוי ומי לא, מי משמיץ יותר, מי יש 
לו עבר פסיכיאטרי ומי עבר פלילי, ומי קרימינל 
ומי הסביבה שלו מושחתת והקלטות חשאיות... 
כחלון,  האוצר  שר  של  בולטת  דוגמה  לך  אביא 
שאנשיו לא מצליחים להציף את הנושא הכלכלי. 
הוא השקיע 4 שנים ואפשר לדון אם עשה טוב או 
לא טוב, אבל הנושא לא צף בכלל. אף אחד לא 

רוצה לשמוע על זה".
מתע ואנשים  בחירות  תעמולת  יש  ־"ברשת 

ללפיד  גנץ  בין  שהחיבור  שקרה  מה  הרי  ניינים. 
שני  יש  ובגללו  הממשלה  לראשות  קונטרה  יצר 
רק  היה  זה  בלי  הממשלה,  לראשות  מועמדים 
ביבי. עד המפץ הזה לא הצליחו לייצר מתחרה. 

מה יהיה? הדברים לא פשוטים".
אז איפה אתם נכנסים בכל אופן?

"אנחנו מבליטים את העשיה של חברי הכנסת. 
זה דבר שאנחנו יכולים לשווק לפי כל קנה מידה 
של ח"כים מוערכים ומעולים שכלל הציבור מכיר 
בזה וכך גם המערכות הממשלתיות והציבוריות, 

כולם מרוצים ולכן אלה המסרים.
להוציא מהשא כל  קודם  צריך  בחירות  ־"בכל 

השורות.  את  וללכד  מסרים  ולחדד  לארגן  ננות, 
וגי רענון  שצריך  הבינו  האגודאי  בצד  ־בנוסף, 

בוש מחדש, אנחנו בחלק שלנו מתמקדים בחלק 
הארגוני ובעיקר לפעול ולייצר מצב של פעילות 
וכמובן להכין מסרים לציבור שנמצא לא במעגל 
לאגודה  בניגוד  שלנו.  המצביעים  של  הראשון 

שלא פונה כרגע לקהלים מחוץ לבייס".
בין  הישיר  הקשר  את  מפנימים  לא  "אנשים 
בחירתם בקלפי להשלכות על חיי היומיום שלהם 
והחינוכיים  הרוחניים  בנושאים  בוודאי  כך,  אחר 
הכלכלי  ובמצב  בפרנסה  היומיום,  בחיי  גם  אבל 
שלהם, אין ספק שאחרי הבחירות המצב הכלכלי 
רק תחשבו אם  ניכרים בתקציב,  קיצוצים  ידרוש 

יהיו  מי  אזי   – על המשמר  מי שיעמוד  יהיה  לא 
הראשונים שיסבלו מאותם קיצוצים".

תמיד מספרים שיש חילונים שיצביעו ג' מכל מיני 
־סיבות. זה רציני? יש סיכוי למאסות של חילונים שי

צביעו יהדות התורה? 
קרובים  יש  חילונים?  נקרא  זה  מה  יודע,  "לא 
ילדים במו ־ומסורתיים, הרבה אנשים שיש להם 

שמשתתפים  נוספים  ומעגלים  קירוב  של  סדות 
כמה  במדויק  למדוד  אפשר  אי  תורה.  בשיעורי 
לקלפי  יגיעו  כמה  שתשאל  כמו  לקלפי,  יגיעו 
להז רוצה  אדם  בכלל...  בחירות  תעמולת  ־בגלל 

פעילה,  עושה,  שלו  שהמפלגה  ולהרגיש  דהות 
לא שאננה, דואגת להביא את המצביעים. גם אם 
- הוא רוצה  הוא לא מצטרף אקטיבית לפעילות 
־להיות בצד של המצליחנים שמביאים מסרים נכו

נים. גם פניה לחילוני מעניינת את המצביע הקבוע 
והמאמץ הוא בעיקר להגדיל  יהדות התורה,  של 
אסור  החרדיים,  באזורים  ההצבעה  אחוזי  את 
להניח שזה מובן מאליו, צריך לחזק ולעורר את 

השייכות".
־אחרי הכישלון האגודאי בבחירות המקומיות, במ
יושמו שם לק ־בחן התוצאה אתה חושב שהלקחים 

ראת הבחירות הארציות?
־"אני חושב שנעשה מאמץ ורואים את זה, המ

מעלים  הדברים,  על  גלוי  באופן  מדברים  סרים 
בעצם  לשולחן.  מתחת  מטאטאים  ולא  זה  את 
מר הציבור  מאליהם,  מובנים  לא  שהדברים  ־זה 

מהאנשים  לחלק  ומודעים  אותו  שרואים  גיש 
שייכים,  מספיק  לא  או  שייכים  לא  שמרגישים 
ועושים  קדימה  להביט  ורוצים  כך  כשמתייחסים 
יביא  שזה  חושב  אני   - כגדולות  קטנות  פעולות 
־קהלים, כך אנחנו מקווים ורוצים, גם אם זה תה

ליך שלא יושלם בבת אחת. 
במ המקומיות  שהבחירות  לכך  אתכחש  ־"לא 

קומות שהתחדדו היחסים - הביאו למצב שאנשים 
־נרתמו יותר ועשו יותר, עד לרמת השכונה והמצ

ביע הבודד".
ונ הארצי  במישור  גם  לבד  לרוץ  רצתה  הרי  ־דגל 

קולות  לסיכון  ומחשש  השלום  בשביל  לבסוף  מנעה 
שהצבתם?  אדום  קו  איזה  יש  אגודה.  של  חרדיים 
כמות מסוימת של קולות שאגודה נדרשת להביא כדי 

לשמור על המסגרת הזו לפעם הבאה?
"לא היה שום הסכם מסובך או מורכב שכולל 
־תנאי הוכחה. כשמגיעים לזה זה לא נגמר והויכו

חים אינסופיים, אין לדבר סוף. לא רצינו להיכנס 
לזה כי לא יוצא מויכוח כזה כלום, הלכנו על הדרך 
הזו של שוויוניות והגענו להסכם תוך 5 דקות, ועד 
־עכשיו זה הוכיח את עצמו גם מבחינת שיתוף הפ

עולה, זה מנע ויכוחים בכל הנושאים כמעט, לא 

היו חיכוכים וחילוקי דעות כמעט בכלום ומבחינת 
רוב הדברים אנחנו כבר בישורת האחרונה. הכל 
היה בשת"פ מלא שזה משהו שגם לא קרה הרבה 

מאוד זמן".
עם  היחסים  את  להבעיר  שמנסה  מי  שיש  נדמה 
מהבית?  מצביעים  יותר  להוציא  היא  המטרה  ש"ס. 

יש חיכוך?
מקווה  אני  כזו,  מטרה  שיש  חושב  לא  "אני 
כי  לשם,  לא  שפנינו  יכול  אני  ובוודאות  שאין 
מודדים  החרדיות  המפלגות  שאת  יודעים  כולם 
לראשות ממשלה  היום מועמד  בסוף  יחד.  בסוף 
כגוש אחד  רואה אותנו  7 אלא  ועוד   7 לא סופר 
של 14, אפילו לעצמי אני סופר את זה יחד... ולכן 

חשוב לנו ששתי המפלגות יצליחו".
"כמובן שיש דברים שמתחדדים קצת בשטח, 
של  ההיסטוריה  את  מבינים  שלא  צעירים  יש 
היו  ספרדים.  מצביעים  בנושא  התורה  יהדות 
מהדרכה  כעת  חוזר  אני  כאלה.  גבוהים  אחוזים 
נהלי הבחירות  לנציגים שלנו מכל הארץ בנושא 
והיו שם מלא פעילים ספרדים מכל הארץ, חלקם 
ותיקים - כבר 30 שנה ויותר. מי שהוא ש"ס אני 
־לא הולך להשפיע עליו לנהוג אחרת, אנחנו מתמ
־קדים במצביעים של פייגלין וליכוד ואיחוד מפל

גות הימין וכדומה".
־אתה מדבר על ותיקים כמו הרב עדס שהביע תמי

כה השבוע ביהדות התורה ותמיד היה שם, אבל האם 
לא  הוא  רחמים  וכיסא  ישי  אלי  של  השילוב  למשל 

אצבע בעין של ש"ס? 
לא  שזה  לך  לומר  רוצה  אני  עדין.  נושא  "זה 
מפץ, לא קרה כאן משהו עם משמעות פוליטית. 
זה הבנות בין אלי ישי וכיסא רחמים אתנו, שהם 
שלהם,  המסגרות  על  שומרים  אבל  בג'  תומכים 
בהסכם,  הרחבה  כמעט  אין  מזה.  יותר  אין  אבל 
לא דיברנו בכלל על כמה ומה הם מתחייבים ואיך 
נמדוד את זה, בסך הכל יש כאן בית כדי שהקולות 

הללו לא ירדו לטמיון או ילכו למפלגות אחרות. 
"אין לנו משקעים אישיים או ציבוריים עם אף 
אחד מהם, ולא מדובר על משהו פרסונלי אישי, 
צריך לקחת את זה במינון הנכון. אני נפגש ורואה 
מאוד  ומושפעים  שמזוהים  בוחרים  מעט  לא 
נותנים להם בית. ברור שהם לא  ואנחנו  מ'יחד', 
לפחות  אבל  הקולות,  כל  את  לנו  להעביר  יוכלו 
חלק מהמצביעים הללו תהיה להם מפלגה חרדית 

להצביע לה.
מפל איחוד  עם  'יחד'  של  מו"מ  כשהיה  ־"גם 

גות הימין, כשהיה נושא הלכתי של שילוב אישה 
בגלל  לחתום  הסכים  לא  מאזוז  הגר"מ  ברשימה 
מר מצביעים  אותם  וכעת  ההשקפתי,  ־הנושא 

להם  מתאים  שהוא  בית  להם  שיש  בנוח  גישים 
והדרישות  שלהם  הרוחנית  הסמכות  מבחינת  גם 
ההלכתיות. זה ציבור שלא היה מצביע ש"ס, אסור 

לקחת את זה למקום של מלחמה".
'בכל  לעצמו  שאומר  החרדי  למצביע  תגיד  מה 
מקרה הנושא זה גוש הימין, אז אצביע ליכוד'. בפרט 
נכבדים  באחוזים  מדובר  עיתונות'  'קו  סקר  שלפי 

ששוקלים לעשות זאת?
מע לא  בקואליציה.  יציב  הכי  העוגן  ־"אנחנו 

מידים אותו אף פעם בבעיה, ואנחנו המבוקשים 
בעצם  לנו  שמצביע  שמי  כך  מבחינתו.  ביותר 

מחזק את נתניהו".
יום אחרי הבחי גם  ־"אבל אסור לשכוח שיש 

רות, ויש אלף ואחד נושאים שחשובים לכל יהודי 
שומר תומ"צ שיעמדו על הפרק מדי יום ואי אפשר 

לסמוך על אף מפלגה אחרת שתטפל בהם".
ומה אתה עונה לאותם שטוענים שזה לא מעניינם 

הציבוריות הישראלית והאחריות לכלל?
"יש גם היבטים כלכליים וחברתיים למאבקים 
האלה, למשל כל נושא מאבקי השבת והעבודות 
יהודים  מאוד  הרבה  על  משליך  גם  זה  בשבת, 
חרדים ודתיים שלא מתקבלים לעבודה בכל מיני 
מקומות רק כי אותה חברה דורשת או נדרשת לתת 

שירות גם בשבת..."
לקרות",  ויכול  נזיל  הכל  האלה  "בבחירות 
מזהיר מקלב, "יום רביעי הבא יכול להיות בעייתי 
הרכב שלא  בכל  הרכבת ממשלה  מבחינת  מאוד 
־יהיה ומספר המנדטים שיהיה לנו יכריע איזו הש

המפלגה  להיות  עשויים  אנחנו  לנו,  תהיה  פעה 
שפותחים  אומר  וזה  בקואליציה  בגודלה  השניה 

את המו"מ אתך וזה מאוד משמעותי".
אם זה המצב תדרשו תיקים נוספים ספציפיים? יש 

לכם כבר כיוון?
"לא סימנו נושא או תיק, זה עדיין מוקדם לזה. 
נו אינספור  היו  והטכנולוגיה  המדע  בועדת  ־גם 
שאים שנוגעים לחיי היומיום של הציבור החרדי.

באופוזיציה,  יהיה  לא  שביבי  ברור  "שיהיה 
יצטרך  אם  גם  לממשלה,  מחיר  בכל  יחתור  הוא 
ויש  ממשלת אחדות עם גנץ ואולי גם בלי לפיד 
לזה סיכוי גבוה מאוד וכמו שנחשפנו בהקלטות 
חשיבות  מקבל  שלנו  המשקל  ואז  שהתפרסמו 

יתירה".
־לסיום, גם בקדנציה הבאה נראה אותך שיאן הנוכ

חות והפעילות בכנסת?
"אני צריך ברכה על זה... זה לא משהו שנופל 
להגיע  ולעבוד  לשאוף  לרצות,  צריך  מהשמים, 

לזה".

בדרך לקלפי

"מי שמצביע לנו – מחזק את נתניהו"
יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה מסביר את הקמפיין, מרוצה מהתנהלות אגודת ישראל אחרי הבחירות המקומיות, 

מבהיר כי אין מחלוקת עם ש"ס ומסביר את השותפות עם אלי ישי • וגם: חשיבות מאבקי השבת גם בהיבט הכלכלי, 
הפוטנציאל המסורתי והכללי, החשש מממשלת אחדות נטולת חרדים והיעדים האישיים לקדנציה הבאה

מקלב ל'קו עיתונות'

מקלב בפתיחת מטה יהדות התורה בכרמיאל עם הפעילים בקרית אתא
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אבי גרינצייג

־מי שחזרתו הציתה את דמיונם של מצביעי הלי
כוד, שחיכו לצעד המתבקש בשנים האחרונות – 
מאז לקח פסק זמן מהחיים הפוליטיים – הוא השר 
לשעבר ובכיר המפלגה גדעון סער, שלחיצת היד 
את  השיקו  נתניהו  ובין  בינו  והפיוס  המפורסמת 
מערכת הבחירות של המפלגה באופן רשמי. שבוע 
לבחירות – הוא מסביר בראיון ל'קו עיתונות' מה 

היעדים ומדוע החרדים יכולים להיות רגועים.
איך  האחרונה,  לישורת  השבוע  נכנסים  אנחנו 

ההיערכות לבחירות ברמה האישית?
"אני בעיקר פועל בשתי דרכים, הדרך הראשונה 
היא באמצעות הופעות בתקשורת וראיונות בכלים 
־השונים, והדרך השנייה כוללת הרבה מאוד הופ

עות בשטח. בכל יום אני בעיר אחרת, הן בכנסים 
של הליכוד והן בכנסים כלליים עם נציגי מפלגות 
אחרות. כך שאני מתמקד בפעילות הסברה ושטח. 
בשווקים,  סיורים  מקיים  גם  אני  זה,  לכל  בנוסף 
הייתי בנתניה בשישי האחרון והשבוע אהיה בשוק 

מחנה יהודה ובראש העין".
האם  זוכה,  והליכוד  בהנחה  הבחירות,  אחרי  יום 

יכול להיות רגוע ולדעת שיפנו למפ ־הציבור החרדי 
לגות החרדיות להצטרף לקואליציה לפני פניה לכחול 

לבן?
"ראשית, אני לא המועמד להרכיב את הממשלה 
אלא ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם זאת, ראש 
מפל על  להתבסס  שבכוונתו  הבהיר  ־הממשלה 

בעיקרו  הדתיות,  המפלגות  הלאומי,  המחנה  גות 
הקואליציה  את  שמרכיבות  המפלגות  דבר  של 
שתיים  או  מפלגה  עוד  שנצטרך  וייתכן  הנוכחית 
יעבור  מי  תלוי   - הנוכחית  בכנסת  מיוצגות  שלא 
את אחוז החסימה, אבל בסופו של דבר זו תהיה 
קואליציה שמבוססת על המחנה הלאומי, וכמובן 
שגם יהדות התורה וגם ש"ס הן שותפות מובהקות 
שייטלו חלק מרכזי בממשלה ואני מאמין ומעריך 
שבאותו אופן רואה את הדברים ראש הממשלה. 
אין שום יסוד לחשש שהליכוד וכחול לבן יקימו 

קואליציה ללא החרדים".
איך יחסיך עם ראש הממשלה היום?

 - "אנחנו עובדים ביחד למען מטרה משותפת 
להביא לניצחון הליכוד בבחירות, זה דבר שבעיניי 
את  עושה  אני  ולכן  המדינה,  לעתיד  חשוב  הוא 
המירב על מנת לתרום לניצחון הליכוד בבחירות".
אתה נחשב כאחד הפוליטיקאים שנכנסים ויוצאים 
התורה  שר  מרן  בבית  ובראשם  ישראל,  גדולי  בבתי 
הגר"ח קנייבסקי, האם יצא לך לדבר אתם על נושאים 

פוליטיים?
נוהג  שאני  משהו  לא  זה  אבל  שכן,  "בוודאי 

לחשוף".
כמה מנדטים תגדירו בליכוד כהצלחה?

"אני מקווה שהליכוד יצליח להגדיל את 
כוחו הפרלמנטרי".

האם הליכוד ינסה 'לשתות' הפעם מנדטים 
את  לסכן  עשוי  כשזה  אחרות,  ימין  ממפלגות 
יעבור את  הגוש, למשל אם הימין החדש לא 

אחוז החסימה?
את  לתקוף  אפשר  אי  מדויק,  לא  "זה 
הליכוד ולנסות לקחת ממנו קולות ולצפות 
־שבליכוד ישבו בשוויון נפש... חשוב שה

ליכוד תהיה המפלגה הגדולה כדי לוודא שאנחנו 
־נרכיב את הממשלה ואי אפשר להסתמך על המ

לצות של ראשי מפלגות אחרות, אפשר להסתמך 
־עליהם רק כשהליכוד מספיק חזק וזו הדרך היחי

דה לוודא שתוקם ממשלת ימין".
הסיפורים  ושאר  הראיונות  ההקלטות,  בעקבות 
שמתפרסמים בהקשר של גנץ, האם לדעתך הוא ראוי 

לתפקיד בכיר או מסוגל לכהן כראש ממשלה?
חסרות  שלגנץ  מוקדם  משלב  כבר  "ראינו 
־מיומנויות פוליטיות, אם באישון לילה בוילה בס

ביון הוא ויתר ללפיד על ראשות ממשלה לכמעט 
עצמם.  בעד  מדברים  הדברים  אז   - קדנציה  חצי 
ניסיון מדיני, פרלמנטרי  אני חושב שאין לו שום 

־ומיניסטריאלי, וזה דבר לא סביר שאדם נטול ני
ציבוריים  בחיים  ראשון  לתפקיד  יקפוץ  כזה  סיון 
עתה  זה  שהתגייס  שחייל  כמו  ממשלה...  כראש 
ירצה להיות רמטכ"ל, לכן אין לי ספק שהוא לא 

מתאים".
לסיום, מסר לקוראים...

"כל מי שרוצה שהמחנה הלאומי שכולל גם את 
המפלגות הדתיות והחרדיות יהיה בשלטון - הדרך 
־הטובה ביותר להבטיח את זה היא באמצעות הצ

בעה לליכוד, כל המפלגות האחרות אם יהיו מנדט 
יותר או פחות זה לא באמת חשוב - כל עוד הליכוד 
מרכיב את הממשלה הבאה. אני אומר את זה לכל 

המצביעים, דתיים וחילונים, מסורתיים וחרדים".

"הליכוד חזר בתשובה – לפיד המשיך לרדוף אותנו"

 "אין יסוד לחשש שתוקם ממשלת אחדות בלי חרדים"

רגע לפני הבחירות, מסביר יו"ר 'יהדות התורה' יעקב ליצמן את מאבקו האישי בלפיד, גם במחיר אופוזיציה, מתייחס 
לאפשרות של ממשלת אחדות ללא חרדים, מדבר על עתידו הפוליטי ומחדד הבדלים בין הבחירות הנוכחית לבין 6 

מערכות בחירות קודמות בהן התמודד • ראיון של הרגע האחרון

בכיר הליכוד מרגיע את הציבור החרדי: "ראש הממשלה הבהיר שבכוונתו להתבסס על מפלגות המחנה הלאומי. כמובן 
שגם יהדות התורה וגם ש"ס הן שותפות מובהקות שייטלו חלק מרכזי בממשלה" • על בני גנץ: "כמו חייל שמתגייס 

ומיד רוצה להיות רמטכ"ל, ראינו כבר בשלב מוקדם שחסרות לו מיומנויות פוליטיות" • וגם: קשריו עם גדולי ישראל, 
היעדים בבחירות ופעילות השטח בשבוע הקרוב

ישראל פריי

־הוא אמנם לא מחזיק בתואר זקן הח"כים הח
'יהדות התורה' יעקב  רדים, אבל אין ספק שיו"ר 
שכבר  הפוליטית  המערכת  מוותיקי  הוא  ליצמן 
ומורדות,  עליות  רבות,  בחירות  מערכות  ראה 

קואליציות ואופוזיציות.
יעקב  השר  מסגן  ביקשנו  הבחירות,  לפני  רגע 
הנוכ הבחירות  מערכת  שונה  במה  לתאר  ־ליצמן 

חית מקודמותיה, האם תמיכת אלי ישי במפלגתו 
נקודתי, איך תי 'דיל'  ־מבשרת שינוי היסטורי או 

ראה הממשלה הבאה מנקודת מבטו, והאם זו לו 
הקדנציה האחרונה בתפקיד.

־בישורת האחרונה שלפני הבחירות, מהו הדבר של
מה  המתלבטים,  המצביעים  כלפי  לחדד  צריך  דעתך 

היית רוצה לומר להם?
"מדובר בעת מבחן ליהדות החרדית. כל אדם 
או  ליהדות התורה  חרדי שמתלבט האם להצביע 
בקד כאן  היה  מה  שייזכר   - חרדית  לא  ־למפלגה 

ונתניהו. שיזכור את הגזירות ואת  נציה של לפיד 
הפגיעות בכל היקר והקדוש לנו. ללא כוח אמיתי 

וחזק הסיטואציה הזו עלולה לחזור עלינו".
אתה עומד בפתח מערכת הבחירות השביעית שלך 
- במה לדעתך שונה המערכת הנוכחית מקודמותיה? 
מה מייחד אותה והאם אתה רואה בה קריטיות יותר 

מבחירות עברו? 
"תמיד הינו צריכים להסביר ולהפחיד מפני מה 

שצפוי לנו אם נקטן או נהיה חסרי השפעה. הפעם 
נרצה  ולא  הקרוב  בעבר  עברנו  מה  יודעים  אנו 

להיות בו שוב".
הקרב המרכזי בבחירות 2019 מתמקד בין ראש 
הממשלה נתניהו לבין המועמד מטעם 'כחול לבן' 
בני גנץ. מלכתחילה הקים גנץ את 'חוסן לישראל' 
את  שמגביר  מהלך  עתיד',  ל'יש  חבר  ובהמשך 
ומאידך,  'הליכוד',  על  במנדטים  לגבור  סיכוייו 
מרחיק את המפלגות החרדיות שרואות בלפיד דין 

אדום.
יאיר לפיד הוא לא הפוליטיקאי הראשון שעשה 
שהוא  נדמה  אך  החרדית,  לנציגות  קשים  חיים 
באופן  החרדיות  המפלגות  סימנו  אותו  הראשון 
ולא  פעולה  איתו  ישתפו  לא  כמי שלעולם  אישי, 
־ישבו עמו באותה ממשלה, כך לפחות על פי הצה

רותיהם.
מי שהוביל את הקו הבלתי מתפשר מול לפיד 
הוא סגן השר יעקב ליצמן, שמראהו מנקה את דש 
יתר  בהמשך  לסמל.  הפך  לפיד  מנגיעת  חליפתו 
הפוליטיקאים החרדים – גם הפרגמטיים בהם – 
יישרו קו, וכיום כולם מצהירים שלעולם לא ישבו 
על  לדבר  שלא  ישב,  לפיד  בה  אחת  בממשלה 

ממשלה בראשות לפיד.
הפכפכה.  בפוליטיקה  חיים  אנחנו  יום  של  בסופו 
האם אתה עדיין חושב שנכון להחרים בן אדם אישית, 
גם כשזה עלול לעלות לחרדים בישיבה באופוזיציה? 

־הרי גנץ מבחינתו מתחייב כל הזמן להושיט יד לחר

דים, יש טעם להתעקש בגלל היסטוריה 
ולהישאר מחוץ לתמונה?

ערכית  אמירה  זו  אישי.  לא  "זה 
קידש  לפיד  דרך.  בכל  מוביל  שאני 
מבוססת  זה  ועל  חרדים  נגד  מאבק 
לפגוע  יכל  שהוא  דבר  אין  מפלגתו. 
בנו ולא עשה. אם נאפשר לאדם כזה 
שת"פ עמנו זה איבוד על ערך חשוב 
־מבחינתנו. לפיד ודרכו מוקצים פולי

טית".
חיים  העיתונאי  הציף  באחרונה 
מתקופת  שלך  סרטון  ברשת  לוינסון 

נתניהו כשר אוצר, בו אתה נצפה מתחייב מעל בימת 
הכנסת לא לשבת לעולם עם 'הליכוד'. האם יתכן שגם 
את החרם על לפיד אתם בסוף תפרו, אולי הכל הצגה 

פוליטית?
ללפיד,  כשחבר  פוליטית  טעות  עשה  "הליכוד 
שילם עליה מחיר כבד וחזר בו. הליכוד אף הוכיח 
ועל  בממשלה שאחרי.  כלפינו  והוגנות  לויאליות 
זה נאמר שיש חזרה בתשובה. לעומת לפיד שרק 
אבל  לחרדים  חיבור  על  לדבר  קוסמטית  ניסה 
הוא  בנו.  ולרדות  אותנו  לרדוף  המשיך  בשטח 
זאת ביתר שאת ביושבו על הגה השלטון.  יעשה 

זה כבר ברור לנו".
האם יש לכם סיכום מוקדם עם נתניהו על תפקידים 

עתידיים בממשלה הבאה?
יסוד.  קווי  על  אלא  תפקידים  על  דיברנו  "לא 

העקרונות של יהדות התורה ברורים".
אחדות  ממשלת  יקים  שנתניהו  חושש  אינך  האם 

עם גנץ וידחוק אתכם לאחור?
"אם נהיה מספיק חזקים זה לא יקרה".

־את הברית עם אלי ישי התחלת בבחירות המוניצי
פליות וכעת זה הגיע לתמיכה שלו בכם לכנסת. האם 
נציגים  בין  אמיתי  ידיים  לשילוב  סיכוי  רואה  אתה 
ספרדים  להצבת  שיביאו  התורה,  ליהדות  ספרדיים 

במקומות ריאליים ברשימה?
"אין לנו פריבילגיה לאבד אלפי קולות לחינם. 
־עשינו מהלך כדי למנוע איבוד קולות חרדים ופגי

עה בגוש הימין".
האחרונה  הקדנציה  להיות  הולכת  זו  האם  לסיום, 

שלך?
"ככל שיורה לי כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א כך 

אעשה. זאת לא החלטה שלי".

סער ל'קו עיתונות'

ליצמן ל'קו עיתונות' 

צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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בדרך לקלפי

 "כשננצח, החרדים ידברו אתנו בלי חרמות"

ישראל פריי

רביעיית ההנהגה של 'כחול לבן' מגיעה ברובה 
של  הפוליטיות  דעותיהם  אך  דומה,  צבאי  מרקע 
בין  ומגוונות.  שונות  עולמם  ותפיסות  מרכיביה 
חופשי  לשוק  רווחה  כלכלת  בין  לשמאל,  ימין 
ובכל הקשור ליחסי דת ומדינה - מנסים הצדדים 
קללכת בין הטיפות, לקלוע לטעמם של מרבית אז
קרחי ישראל, ניסיון שמשתקף במצע הארוך שהנ

פיקה המפלגה.
יו"ר תל"ם ומקום 3 ברשימה, משה בוגי יעלון, 
קמזוהה כאיש הימין הבולט וגם בכל הקשור לצי

בור החרדי, מחזיק יעלון ביחסים חמים וקרובים 
החל  שנרקמו  יחסים  בכנסת,  החרדים  נציגי  עם 
מימיו בצבא ובעיקר בכהונתו כשר הביטחון, שם 

הוביל את סוגיית גיוס החרדים בהסכמה נרחבת.
קכעת, כש'כחול לבן' מתיימרת לקחת את מוש

כ"מגן  יעלון  לידיה, משמש  המדינה  הנהגת  כות 
התיוג  את  למנוע  בניסיון  הימין,  בגזרת  קדמי" 
וגם בחישוב עתידי, עשוי  שלה כמפלגת שמאל, 
יעלון להיות לגשר מול נציגי המפלגות החרדיות, 
קלצורך שיתוף פעולה בממשלה הבאה, חרף הצה

רותיהם הנחרצות.
לא  שזה  נדמה  מובהק,  ימין  איש  שאתה  למרות 

מצליח להסיר את תדמית השמאלניות שדבקה בכם.
שוב  עליו  חוזר  שהליכוד  שקרי  קמפיין  "יש 
ושוב – גנץ שמאל חלש. מצד שני העבודה ומר"צ 
במקום  שאנחנו  סימן  זה  ימין,  שאנחנו  אומרים 
בת ושמאל?  ימין  בכלל  זה  מה  עכשיו,  קהנכון. 

קופת הקמת המדינה זה היה בכלל נושא כלכלי, 
אחרי זה אוסלו חילק אותנו, מי שתמך היה שמאל 
ומי שהתנגד ימין והיום, מי שתומך בנתניהו הוא 
ימין ומי שמבקר אותו הוא שמאל, ויש המוסיפים 

בוגד.
נשיא  את  לשמאלנים?  הופך  נתניהו  מי  "ואת 
אל רוני  את  ארנס?  מישה  את  ריבלין?  קהמדינה 

שיך, חובש כיפה ומתנחל שמה לעשות בעבודתו 
כשוטר מספר 1 נפל בתקופה של חשדות כבדים 
מנדלבליט,  היועמ"ש  את  הממשלה?  ראש  נגד 
זה  שורשי?  בית"רי  מבית  שחורה  כיפה  חובש 
שקר שחוזרים עליו בתוך תרבות פוליטית שקרית.
באנו  לא  דעות,  מגוון  יש  לבן  כחול  "בתוך 
כמו  המדינה  את  לשרת  באנו  לעצמנו,  לדאוג 
שעשינו בצבא, אנחנו שלוחי ציבור, לנתניהו יש 

זכויות אבל כבר מזמן הוא לא משרת ציבור".
ואיפה אתה שם את גנץ?

כל  בכלל  ותחליט.  שלנו  המצע  על  "תסתכל 
החלוקה האוטומטית, האם הכרחי שכל המפלגות 
החרדיות ילכו עם נתניהו? משה כחלון, אורלי לוי 
וישראל  לנתניהו?  דווקא  משתייכים  תעבור,  אם 
האם  והליכודניקים,  פייגלין?  עם  ומה  ביתנו? 
כולם שם אוהבים את השחיתות שראש הממשלה 
מעדיף בצע כסף לבני דודים – לעצמו עדיין אין 
הוכחות – על פני ביטחון המדינה? הם אוהבים 
כך  כל  יש  אומר:  אני  לכן  השנאה?  שפת  את 
מתמקדים  אנחנו  כרגע  לעתיד,  אפשרויות  הרבה 
בלהוביל ואנחנו גם מצליחים, מה שמלמד אותך 
על מידת המיאוס שקיימת משלטונו של נתניהו".

איך נראות התכניות שלכם לשבוע האחרון שלפני 
הבחירות?

מפלגות,  משלוש  מורכבת  לבן  כחול  "תראה, 
ושר  רמטכ"לים   3 בפוליטיקה,  חריג  די  אירוע 
ידיים מתוך תחו קאוצר לשעבר שהחליטו לשלב 

שת חירום שמנחה אותנו, ואני לא מגזים. אנחנו 
מכירים את האתגרים הביטחוניים אבל לא פחות 
מכך את האתגרים החברתיים והכלכליים. תחושת 

לא מהאיום האיראני, חמאס,  היא  החירום שלנו 
חיזבאללה או דעאש - ולא שאנחנו מזלזלים בהם 

– תחושת החירום היא ממה שקורה לנו בפנים.
"הרי על מה חרב בית המקדש? על שנאת חינם, 
ושי פילוג  פוליטיקה שכולה  אנחנו בתוך  קוהיום 

אשכנזים  שמאל,  ימין  לערבים,  יהודים  בין  סוי, 
סכנה  זו  הגענו?  לאן  וחילונים,  חרדים  מזרחים, 
הוא  זה  את  שמוביל  ומי  המדינה  לעתיד  קיומית 

בנימין נתניהו למען שרידותו פוליטית".
מה הקו האדום שלדעתך נתניהו חצה?

ק"עבדתי עם נתניהו ואני יודע להגיד גם מה הז
כויות שלו, אבל כשמים עומדים הרבה זמן בביצה 
קבאים יתושים... השררה הפכה אצלו למשהו שלי

לי, להסתאבות. כשזה נוגע לעבירות פליליות של 
שחיתות, לדעתי הפרשה הכי חמורה היא פרשת 
3,000 שחקירתה לא מוצתה )תיק הצוללות, י. פ.( 
שם אני טוען שהייתה העדפה של בצע כסף על פני 

ביטחון המדינה ואני עוד עדין במילותיי.
"תראו איזה מערכת בחירות של שקרים, מה, אי 
קאפשר לעשות בחירות על אמת? גם האמת לפע

מים היא אופציה. אמרו שגנץ ולפיד תמכו בהסכם 
קהגרעין – שקר, אמרו שהתנגדו להקמת הגדר בג

בול מצרים – גם שקר, חוזרים על שקרים ומפיצים 
אותם עם חשבונות רשת מגויסים אותם מפעילים 
קאנשים שמפיצים את השקרים הללו, כמו שהתפ

רסם על הבוטים".
אתה גם השתמשת בבוטים?

"לא. והעניין פה הוא לא רק בוטים, מכונות - 
למרות שלדעתי יש רשת כזאת - אנחנו מדברים על 
קאנשים שמפעילים כמה פרופילים מזויפים שמצי

פים מידע שקרי ויוצרים תמונת מצב שגויה".
בו שמפעיל  היחיד  הוא  נתניהו  ידיעתך,  ־למיטב 

טים?
"לא יודע, יש לי עוד כמה חשודים, אבל להפיץ 
שפוי,  לא  גנץ, שהוא  על  אמרו  לא  מה  שקרים? 
הרי ביבי, אתה הארכת לו את הכהונה כרמטכ"ל, 
קשיבחת אותו בסיום כהונתו, ועליו אתה מספר סי

פורים שהוא לא שפוי? אתה רואה אותנו עושים 
את זה?"

מכנה  ולחפש  לחרדים  יד  להושיט  מתאמץ  גנץ 
הנפשות  את  ומכיר  בפוליטיקה  היית  כבר  משותף. 

־הפועלות, אתה רואה דרך שבה החרדים ישבו בכפי
פה אחת עם יאיר לפיד?

יד  שולחים  ואשכנזי  גנץ  שאני,  טבעי  "זה 

יהודים  חיילים  כולם  על  שפיקדנו  כמו  לכולם. 
וגם  ושאינם  דתיים  ומזרחים,  אשכנזים  ושאינם, 

חרדים, אנחנו לא יכולים לשסות ציבור בציבור.
"עם יאיר לפיד היה לי ויכוח בנושאי חוק הגיוס 
דאז. אני טענתי שגיוס חרדים צריך להתבצע לא 
בכפייה אלא לעודד ולאפשר, זו הייתה דרכי מאז 
הקמתי את הנח"ל החרדי כאלוף פיקוד מרכז, היו 
על  מתנפל  אתה  אם  רבנים,  עם  רבות  שיחות  לי 
קאוכלוסייה היא מתגוננת. יש לא מעט צעירים חר

דיים שמחשפים את הדרך לשמור על אורח חיים 
רווח כולל:  יש  חרדי תוך השתלבות. בדרך שלי 
יהיו חרדים שגם משרתים בסדיר ובמילואים, גם 

ירכשו מקצוע וגם ישתלבו בשוק התעסוקה.
"איכשהו הפך למובן מאליו שחרדי שווה עני. 
שהוא חייב לגור בדירת 60 מ"ר, לא להתפרנס או 
להתפרנס בשחור עד גיל הפטור, זה יכול להיות 
אחרת, הדרך היא לבוא מלמטה, הרי הרצון קיים 
כשהייתי  דה-לגיטימציה,  ע"י  מגיע  לא  והשינוי 
השיח  ברמת  שינוי  לבצע  הצלחתי  הביטחון  שר 

השלילי כלפי חרדים.
"כשהתיישבנו עם יאיר לפיד, הגענו להבנות גם 
קבתחום הזה. אנחנו אומרים, הנה, השיטה מצלי

חה, בואו נמשיך אותה. אנחנו לא הולכים להתנפל 
על המגזר החרדי באופן שלילי ח"ו, אנחנו רוצים 
שיח עם המגזר החרדי על כל המגוון שלו, ננקוט 

במדיניות של לעודד ולאפשר, לא של כפייה".
־רצון טוב זה נהדר, אבל איך מתרגמים את זה לפו

ליטיקה? יש סיכוי שתשבו יחד?
חרדים  עם  מדבר  אני  שכן,  וודאי  "מבחינתנו 
לאורך  אבל  לפרטים  להיכנס  רוצה  לא  היום,  גם 
שנים אני בשיח גם עם רבנים גם עם פוליטיקאים 
כל  את  שומע  אני  בהם.  תלוי  זה  בסוף  חרדים, 
של  אמירות  שאלה  חושב  אני  שלהם,  האמירות 
ניצחון  ננצח  שכאשר  מאמין  אני  בחירות,  ערב 
משמעותי – החרדים יבואו לדבר איתנו ולא יהיו 

פה שום חרמות, אין לי ספק בזה".
האם זו לא הייתה טעות לחבור ללפיד ובכך אולי 
בשל  השלטון  את  להחליף  האפשרות  את  לסנדל 

ההתנגדות החרדית?
"בסוף פוליטיקה היא אומנות האפשרי והבלתי 
אפשרי. אם חרדים יהיו מוכנים ללכת עם נתניהו 
לשנה-שנה וחצי - כי בסוף זה ייגמר - אז אתנו, 
ינואר  עד  ממשלה  ראש  הוא  גנץ  בני  כשלפחות 
לא מקבל  גם  אני  מוכנים...?  יהיו  לא  2022, הם 

את החלוקה האוטומטית לגוש ימין-שמאל, היא 
יועז הנדל  ימין?  פשטנית מדי. מה, אני לא איש 
קוצביקה האוזר הם לא ימין? בני גנץ, תפיסות העו

לם שלו הם של מר"צ? על מה אנחנו מדברים? גם 
לא אשכנזי ולא יאיר לפיד".

יום אחרי הבחירות, במידה ותהיה תמורה מדינית 
תל"ם,  נציגי  אתם,  בה  סיטואציה  יש  ביטחונית,  או 

־פורשים מהמפלגה והולכים עצמאית או שלנצח תי
שארו במסגרת 'כחול לבן'?

והיה  הבחירות,  את  בלנצח  מתמקדים  "אנחנו 
תוך  אחרי  יהיו  הבאות  הבחירות   - לא  ח"ו  אם 
שנה-שנה וחצי, הרי ראה"מ לא יוכל לכהן תחת 
הרביעי  כתבי חשדות,  כבר  הוגשו  אישום,  כתבי 
בדרך, מה שנחשף על הבוטים יכול להיות פרשת 
6,000, הרי מי מממן את כל הרשת שמפעילה שקק

רים ותוקפת? לא ברור שזה משהו מנוהל? מישהו 
צריך לבדוק את זה ואני אומר לך שגם ליכודניקים 
לא יודעים מזה כי זה לא המימון לא יוצא מהם, 
קיש כ"כ הרבה דברים שאסור לעשות ולצערי נת

ניהו עושה אותם.
יהיה לשנה,  זה  יקים קואליציה  "אם הוא ח"ו 
שנה  נחכה  באופוזיציה,  נהיה  לבן  בכחול  אנחנו 
לנו באמת אכפת מה קונתארגן לבחירות הבאות, 

מדינה, אנחנו אומרים בצורה מאוד ברורה, אנחנו 
איבדנו  נתניהו,  בראשות  לקואליציה  נכנסים  לא 

אמון בו".
מהי קואליציית החלומות מבחינתך?

"ראשונים הליכוד בלי נתניהו, אחר כך מפלגת 
העבודה ואחרי זה, כל מי שרוצה – בשמחה, יבואו 
החרדים קודם, תבוא ישראל ביתנו, יבואו כולנו, 
גשר, מי שירצה, חוץ ממפלגות ערביות שהן אנטי 
ציוניות שאין מקומם איתנו, אנחנו לא נגד שילוב 
ערבי  ברשימה  אצלנו  אין  לצערי  אמנם  ערבים, 
מהם  הרבה  אבל  שניסיתי,  למרות  ריאלי  במקום 
תומכים בנו, אני נמצא בכנסים ביישובים ערביים, 
לא משרתות  ערביות  המפלגות  מבינים שכל  הם 

אותם אלא את הפלסטינאים".
באים  גביר,  בן  סמוטריץ',  הימין,  מפלגות  איחוד 

בחשבון בקואליציה?
ק"אני מכיר ומעריך את הרב רפי פרץ, אבל מה

זו   – כהניסטים  להם  להכניס  הצליח  שביבי  רגע 
ברוך  כהניסטי?  הוא  היהודי  המוסר  מה,  בעיה. 
גולדשטיין הוא המודל? נצטרך לבדוק, אני מוכן 
חורגים  לא  שהתנאים  ולראות  כולם  עם  לדבר 
ודמוקרטית  יהודית  מדינה  של  עולמנו  מתפיסות 

חזקה ומשגשגת".
רמטכ"ל,  היית  ל'טופ'.  הגעת  חייך  בכל  לסיום, 

־אחרי זה שר ביטחון, האם אתה רוצה גם להגיע לתפ
קיד ראש הממשלה?

חשבתי  ולא  רמטכ"ל  נולדתי  לא  "תראה, 
אח לקחת  חונכתי  חיי  כל  ביטחון.  שר  קשאהיה 

מצד  וסבתי  סבי  הלאומי.  היהודי  הבית  על  ריות 
אמי נספו בשואה, אני משוכנע שהם התפללו כמו 
לא  בטח  הם  בירושלים'  הבאה  'לשנה  יהודי  כל 
במדינה  ישרת  שלהם  והנכד  יבוא  שיום  האמינו 
הזה  הדבר  בכירים.  בתפקידים  לא  בטח  הזאת, 
וגם  לי תחושת שליחות, אחריות, מחויבות  נותן 
חייך,  את  להקריב  מוכן  אתה  בצבא  כוח.  הרבה 
בפוליטיקה זה דברים אחרים שבמובנים מסוימים 
פחות נעימים, אני הייתי מעדיף לוותר על הכבוד, 
קאינני איש שררה, הייתי מעדיף לחיות חיים פשו

טים אבל אז לא הייתי שלם עם זה".
בראשות  ב'טופ'  להיות  אותי  מביא  זה  "האם 
ממשלה? זה שאלה של מה העם רוצה, נסיבות, 
שלנו  המפלגה  את  שמוביל  מי  כיום  אפשרויות, 
הוא בני גנץ וכולנו תומכים בו בלב שלם, שמים 

את האגו בצד כי ישראל, באמת לפני הכל".

יעלון ל'קו עיתונות'

הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בראיון מיוחד, תוקף את נתניהו ומאשים אותו בהפצת שנאה, מספר על חילוקי 
הדעות עם לפיד וחושף את 'קואליציית החלומות' שלו • וגם: האם ירצה את איחוד מפלגות הימין בקואליציה?

יעלון בראיון ל'קו עיתונות'
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בדרך לקלפי

קו הגמר: ספינים ומלחמות בתוך הגושים

ישראל פריי

על פי התאריכים, מערכת בחירות 2019 נמצאת 
־כמעט בסופה, אלא שעבור ראשי המפלגות והק
־מפיינרים, המשחק בקושי התחיל. המאסה האדי

רה של חומרי התעמולה והספינים יישלפו ברגע 
האחרון, וכפי שכבר הוכח מבחירות עברו, תזוזת 
מצביעים של הימים האחרונים עשויה להפוך את 

תמונת המצב על פיה.
וס גלויה  רבדים,  יש שני  ־לתעמולת הבחירות 

מויה. בחלק הגלוי נמצאים כל המסרים הישירים, 
סרטוני הרשת, שלטי החוצות והתגובות לאירועים 
יותר, נמצא  שוטפים. אך החלק הסמוי והמורכב 
־בניסיון לשלוט על השיח הציבורי. ברגע שהצל

לו  לגרום  והצלחתם  כלבבכם  נושא  להציף  חתם 
להשתלט על סדר היום – קניתם את עולמכם.

סיפור  את  למצוא  ניתן  הסמויה  בקטגוריה 
פרשה  גנץ,  בני  של  לטלפון  האיראנית  הפריצה 
כמו  נאה,  תקופה  איתה  לרוץ  הצליח  ש'הליכוד' 
על  להשתלט  שהצליחה  הצוללות  פרשת  את  גם 
בבוקר  לבן'.  'כחול  את  כמובן  ולשרת  הכותרות 
יום שני פרצה לחיים הציבוריים 'סערת הבוטים' 
־שאמורה הייתה לשרת את גנץ לפיד )הרחבה בה

משך( אך ככל הנראה היא עשויה להפוך ל'תאונת 
עבודה' שתתהפך לרעתם.

הגיליון הבא של 'קו עיתונות' שתקראו, יבשר 
־כבר על תוצאות הבחירות ויעורר את כולנו מחלו

מות ומאשליות היישר אל קרקע המציאות. עד אז, 
נמצה את ההיערכות של המפלגות לקראת  בואו 

הרגע הגדול: פתיחת הקלפיות.

 חוזרים ל'ועשית'

בישו על  מאמצי  מרכזים  החרדיות  ־במפלגות 
קהל  את  למצות  בעיקר  רת האחרונה, שמכוונים 
הצבעה  לאחוז  ולהביא  הפוטנציאלי  הבוחרים 

בעי עסק  הקמפיין  שראשית  בעוד  ־מקסימאלי. 
קר בהסברה על יעילותם הרבה של הנציגים, על 
הרי  הדגולה,  השפעתם  ועל  הברוכה  עשייתם 
שבשבוע האחרון הולך הקמפיין ומתכנס לבסיס, 
לדבר שמשפיע על כל מצביע חרדי: ו'עשית ככל 

אשר יורוך'.
נפרדות  בזרועות  הפועלת   - התורה'  ב'יהדות 
כינוסים  נערכו   - ו'דגל'  'אגודה'  של  לחלוטין 
שהד והחסידות,  התורה  וצדיקי  גדולי  ־בראשות 

גישו את חשיבות ההצבעה למפלגה.
תחת הכותרת 'בעד עמך רחמים שאלי', התכנסו 
ביום ראשון בבנייני האומה אלפים בראשות מרנן 
האדמו"רים, בכנס שהכניס זריקת מרץ והתלהבות 
בפעילים. את בימת המזרח פיארו בנוכחותם חברי 
מועצת גדולי התורה, אליהם הצטרפו אדמו"רים 
חיבור  מלאכת  את  המסמנים  נוספים  ומשפיעים 
הגדלת  באחרונה,  שנעשתה  החסידיות  הקהילות 
תחושת השייכות ורצון לתת ביטוי לכל הקהילות 

החסידיות תחת מטריית 'אגודת ישראל'.
עוצמ כנס  השבוע  בסוף  ערכו  התורה'  ־ב'דגל 

תי במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי, 
חברי  התורה,  גדולי  מועצת  חברי  בהשתתפות 
שנכחו  הישיבה  בחורי  המטות.  וראשי  הכנסת 
 – הפעילים  במערך  להתנדב  ושמיועדים  במקום 
בין היתר בזכות ימי בין הזמנים - יצאו מצוידים 
־בברכת: "זיווגים הגונים ובהצלחה ברוחניות ובג

שמיות". בהמשך הוציאה המפלגה סרטון המתאר 
את חייו של שר התורה, משחר ינקותו ועד היותו 
לתל שהכל פונים אליו, ורבבות מכל חוגי העולם 
היהודי מתדפקים על דלתי דירתו הצנועה בבקשת 

ברכה ועצה.
הבחירות  קמפיין  את  התחילה  ש"ס  מפלגת 
חזק"(  אריה  צריך  )"ביבי  לנתניהו  חזק  בחיבוק 
הישגי  על  שסיפרו  מסרים  סדרת  עם  והמשיכה 
החכ"ים והיו"ר ועל הכבוד הספרדי. השבוע, חזרו 
שלטי החוצות והפרסומות למסרים הוותיקים של 
גודל המצווה ובעיקר על צוואתו של מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל.
אחרי שלאורך הקמפיין כולו כמעט ולא נכחה 
דמותו של נשיא מועצת החכמים מרן חכם שלום 
־כהן, בימים הקרובים יצא מרן לכינוסים בהם יעו

הכותרת  גולת  למפלגה.  להצביע  הציבור  את  רר 
צפויה להיות בכנס שייערך הערב )שלישי( בבנייני 
־האומה בירושלים בראשות נשיא המועצת ובהש

תתפות מאות רבנים וראשי קהילות, תחת הכותרת 
'עת לעשות לה'".

בו  לעשות  החרדיות  שהמפלגות  נוסף  אלמנט 
יאיר  של  הצלחתו  מפני  ההפחדה  היא  שימוש 
חזקה.  נציגות  להם  תהיה  ולא  במידה  לפיד, 
מסע  כמו  אין  חיוביים,  מסרים   1,000 אחרי  כי 
הנפ את  לטלטל  כדי  היריבים  וחידוד  ־אזהרה 

שות ולהוציאן לקלפי. למרות הניסיון, המתבטא 
נדמה  המפלגות,  ובפרסומי  לתקשורת  בראיונות 
שמסרי ההפחדה לא מצליחים לקנות שביתה בלב 

הקולות המתנדנדים.

 מיני-מפץ: 'יחד' תומכת 
ב'יהדות התורה'

־בסוף שבוע שעבר נרשמה דרמה במערכת הפו
פורש  הוא  כי  הודיע  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר  ליטית: 
מהתמודדות לכנסת ומעביר את תמיכתו ל'יהדות 
־התורה'. בכנס שנערך בבית מדרשו של ראש ישי

בת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז בבני ברק, 
ומאיר  אייכלר  ישראל  לצד הח"כים  ישי  התייצב 
שמירה  היא  העליונה  מטרתו  כי  והסביר  פרוש, 
־על גוש הימין, על תורת ישראל ושלמות ארץ יש

ראל ולציות לדעת תורה של מורו ורבו שהורה לו 
לפרוש. ישי הדגיש כי 'יחד' תומכת בנתניהו וכי 

בבחירות הבאות ישובו להתמודד לכנסת.
מבחינת ישי, המהלך מוצג כציות מוחלט לדעת 
תורה, כהמשך לדרכו הנאמנה לגדולי ישראל, גם 
במחיר הפסד פוליטי. מבחינה פוליטית, ישי הגיע 
לנקודת שפל בה נאלץ לוותר על נוכחות פוליטית 
ולהיות סרך עודף למפלגת 'יהדות התורה'. על פי 
־ההסכם שנחתם בין הצדדים, ישי צפוי לקבל תפ

קיד ניהולי בסיעה במידה ו'יהדות התורה' תחצה 
לכך  הוכחה  שיהוו  מצביעים,   250,000 רף  את 
שתמיכתו אכן הביאה קולות נוספים על הקולות 

הטבעיים ועל הגידול הטבעי.
התו ב'יהדות  ישי  תמיכת  את  שהובילו  ־מי 

חלק  בעוד  האגודאיים,  הח"כים  בעיקר  היו  רה' 
מהח"כים האחרים לא היו שבעי נחת מהחיבור, 
יריבו  עם  מחזיקים  שהם  הפוליטית  הברית  בשל 

העיקרי של ישי, אריה דרעי.

 הקרב על קולות הפריפריה

הוציאו  התורה-יחד,  יהדות  לברית  בתגובה 
על  חזרו  בה  לאקונית  הודעה  הרשמית  בש"ס 
ימשיכו  כי  והודיעו  לשלום  מאמציהם  תיאור 
להיות הבית של כלל הציבור הספרדי. בראיונות 

ישי  בין  החיבור  על  וטו  הטיל  כי  דרעי  הכחיש 
באותה  מעניינו.  זה  אין  כי  ואמר  התורה  ליהדות 
הזדמנות, התייחס דרעי לדיווחים כי הטיל וטו על 
הימין'  מפלגות  'איחוד  לרשימת  ישי  של  צירופו 
והודה על מעורבותו, אם כי סייג: הוא לא התנגד 
ואמר  לנתניהו  רק התקשר  ישי ברשימה  לשילוב 
לו כי אינו מסכים להתחייבות שלו לתת תיק לאלי 
ישי שלדבריו יבוא על חשבון החלוקה הכללית. 
לביבי אין להתערב ביהדות הספרדית, טען דרעי.
־ברמת השטח, פעילי ש"ס הרגישו נבגדים מה

'יהדות התורה' לבין אלי ישי,  ברית החדשה בין 
והחלו לחרוך את הרשת בקמפיין לעגני.

מתיחות אמיתית בין 'יהדות התורה' לביו ש"ס 
סיור  כל  על  הפריפריה.  קולות  על  בקרב  נמצאת 
של ח"כי 'דגל' בערי הפריפריה - כנס בחירות או 
פעילות לגיוס קהילות חדשות - מתחוללת סערה 
לטריטוריה  כניסה  בכך  שרואה  ש"ס  של  מצדה 
ח"כ  היה  פומבי  ביטוי  לדבר  שנתן  היחיד  שלה. 
יודעים  התורה  ביהדות  "מה  שכתב:  מרגי  יעקב 
בהם  מאסו  העובדים  שהחרדים  יודעים?  שאיננו 
והם מחפשים בית. שעולם הישיבות יודע ממזמן 
ששס היא הכתובת לבני התורה. אם זה לא כך אז 
־למה הם נואשים ומחפשים לקושש קולות במגר

שה של תנועת ש"ס?".

 רמבו או לפלף?

מפלגות  התאמצו  הבחירות  מערכת  בתחילת 
במפל קולות  איבוד  ולמנוע  שורות  ללכד  ־הימין 

גות שלא יעברו את אחוז החסימה, מתוך מטרה 
־עליונה לשמור על גוש הימין. הדברים כללו הב

נות שלא לתקוף אחת את השני, אך בהתקרב רגע 
האמת ובלחץ הסקרים, הסכינים החלו להישלף.

נפתלי בנט ואיילת שקד, ראשי 'הימין החדש', 
יצאו בבליץ תקשורתי נגד נתניהו, על רקע המצב 
נתניהו  של  לטענתם,  החלש,  והטיפול  הביטחוני 
התכת לסדרת  הובילו  המתקפות  עזה.  ־לגזרת 

'הליכוד' גדעון  שויות, בהן בין היתר כינה בכיר 
סער את בנט 'רמבו'. בתגובה, שקד אמרה כי היא 
מעדיפה 'רמבו' על 'לפלף'. בתגובה השיב סער: 
כמו   - שהיא  שקד  לאילת  לגלות  "חייב  "מישהו 
וקבינט בטחוני, ששותפים  - חברי ממשלה  בנט 
ונושאים באחריות מלאה למדיניות הממשלה מול 
וחצי  ארבע  לפני  עשיתי  כי  לא.  אגב,  אני,  עזה. 
מרצוני  נפרדתי  מכירים:  לא  שהם  משהו  שנים 

מכסא בממשלה".

בר שלום תומכת בכחלון

שר האוצר משה כחלון נלחם על מקומו בכנסת 
הבאה, שלפחות על פי הסקרים נראה גבולי. בין 
יתר האירועים שקיים השבוע; מסיבות עיתונאים 
עבר,  לכל  הבטחות  שלל  חילק  בהם  ומפגשים 
זכה השבוע כחלון לתמיכתה של הרבנית עדינה 
בר שלום, בתו של מרן הגר"ע יוסף ומי שתכננה 

השבוע האחרון לפני הבחירות מביא עמו שחרור של כל המגבלות ⋅ נתניהו מנסה לשאוב את קולות הימין 
ופותח חזיתות עם בנט וש"ס, שנאבקת מצדה גם ביהדות התורה ⋅ סערת הבוטים: האם הליכוד משתמש ברשת 

וירטואלית ממומנת?

סמוטריץ בפנייה לחב"דניקים   ח"כ אשר עם פעילים בתפרח נתניהו מציג את קטפן ג'ורג' 

ברוסית מתגאים בקיצוץ תקציב הישיבות 
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בדרך לקלפי

לרוץ במפלגת 'אחי ישראלי' אך חזרה בה ברגע 
האחרון.

לדברי בר שלום, "אני מאמינה במפלגת כולנו 
ובדרך החברתית שלה. השר משה כחלון הוא שר 
האוצר הכי חברתי שהיה אי פעם במדינת ישראל. 
כחלון רואה קודם כל את הפרט, את האדם, ללא 
מהבחנה בין דתיים חילונים וחרדים, מרכז ופריפ

ריה".

בן גביר לא יקודם

מלאחר שבית המשפט העליון פסל את נציג 'עו
לכנסת,  ארי מלהתמודד  בן  מיכאל  יהודית'  צמה 
ניסה נציג 'עוצמה יהודית' הבא אחריו ברשימה, 
איתמר בן גביר, לשפר את מקומו ולהיכנס תחתיו.
ראשית פנה בן גביר לוועדת הבחירות בבקשה 
להתקדם ממקום 7 למקום 5 שפינה בן ארי, ונדחה 
מבשל חוסר יכולת לבצע שינויים לאחר סגירת הר

שימות. בהמשך עתר בן גביר לבג"צ אך השופטים 
דחו גם כן את בקשתו והוא צפוי להישאר במקום 
7, התקדמות של מקום אחד בלבד מהמקום הממ

קורי בו הוצב ברשימה, וזאת בשל יציאתו של בן 
ארי.

מבאיחוד מפלגות הימין הגיבו: "זו הפעם האח
רונה שבג"צ מחליט עלינו - אחרי הבחירות אנחנו 

נחליט על בג"צ".
בתוך  קולות  למיצוי  מאמצים  ריכוז  מלבד 
לוטשים  הימין  מפלגות  באיחוד  דתית,  הציונות 
בצלאל  ח"כ  חב"ד.  חסידי  לקולות  גם  עיניים 
בו  לחסידים  סרטון  שלישי  ביום  שיגר  סמוטריץ 
ביקש מהם להירתם לטובת מפלגתו ולהבטיח את 
שמירת "שלושת השלמויות" – תורת ישראל, עם 

ישראל וארץ ישראל.

סערת הבוטים

אל נקודת הסיום של מערכת הבחירות, מגיעות 
מ'כחול לבן' ו'הליכוד' עם סקרים אחרונים שמעני

קים יתרון קל במנדטים לגנץ-לפיד, לעומת יתרון 
בולט לגוש הימין-חרדים בהובלת נתניהו.

כל אחד מהצדדים ניסה השבוע לשפר עמדות, 
'ידיעות'  חשיפת  עמדה  ההתרחשויות  כשבמרכז 
אנוני רשת  חשבונות  קבוצת  'בוטים',  רשת  מעל 

ידי  מיים שעל פי התחקיר מופעלות לכאורה על 
אותם אנשים המנתבים שיח של שנאה, השמצות, 

ספינים ושקרים נגד מפלגת 'כחול לבן'
שלכאורה  הווירטואלית  הרשת  על  החשיפה 
עובדת בשירות נתניהו, אמורה הייתה לשרת היטב 
עיתונאים,  מסיבת  לכנס  שמיהרו  ולפיד,  גנץ  את 

להגיש תלונה למשטרה ולוועדת הבחירות ולהציג 
זאת כהוכחה לקמפיין מלוכלך שמנוהל נגדם.

אלא שמהר מאוד התגלו סדקים בתחקיר. אותם 
בתחקיר  הוצגו  הרשת שלהם  אנשים שחשבונות 
מכדוגמאות ל'בוטים', החלו להציג את עצמם ולה

זדהות כאנשים אמיתיים, בשר ודם, שמבטאים את 
דעתם באופן עצמאי ללא כל קנוניה מאורגנת.

מראש הממשלה בנימין נתניהו כינס מסיבת עי
תונאים בהולה בה הציג התקשורת כמגויסת נגדו 
מואת מה שהוא רואה כרדיפה של כמיליון מצבי

עי ליכוד וניסיון להציג אותם כחסרי דעה. ברגע 
דתי  יהודי  עזרא,  גיורא  את  נתניהו  הציג  השיא, 

מבוגר, שכונה ברשת 'קפטן ג'ורג'.
מאלא שבדרך להפריך את התחקיר, פספסו יוע
נתניהו צעד מתבקש: לבדוק את היסטו מציו של 

ריית הכתיבה של האיש אותו חיבק ביבי בפומבי. 
אט אט החלו לצוץ ציוצים של אותו עזרא, מלאי 
ארס, שנאה וטינופת. דוברי הליכוד נאלצו להיכנס 
למגננה ולהסביר כי הם מתנערים מתוכן הדברים 

ומתמקדים רק בהפרכת התחקיר.

לפיד: לא מוותר 
על הרוטציה

בימים האחרונים, עולים קולות הקוראים ליאיר 
לפיד לוותר על הרוטציה לראשות הממשלה. את 
יו"ר 'העבודה' אבי גבאי, הטוען כי  הטון מוביל 
עשויה  ופרישתו  מהגוש  מצביעים  מרחיק  לפיד 

לסלול את הדרך לניצחון גוש השמאל-מרכז.
במסיבת עיתונאים שנערכה השבוע בתל אביב, 
פנינו ללפיד ולגנץ בשאלה האם יסכימו לוותר על 
מהרוטציה של לפיד, במידה וזו תהיה הדרך היחי

דה להחליף שלטון נתניהו, בשל הווטו החרדי על 
לפיד. 

מבמענה לשאלת 'קו עיתונות', ענה בני גנץ: "כו
לנו ישראלים, כולנו יהודים, יש לנו מטרה לשרת 
את עם ישראל. יהיו לנו קווי יסוד משלנו, לחברים 

האחרים יש קווי יסוד משלהם, ברגע שמתקרבים 
אחד לשני – מוצאים את הדרך להסתדר ולשרת 
את כל חלקי החברה הישראלית, יהודים ושאינם 
יהודים ובתוך החברה היהודית את כולם. כל אחד 
ידאג לשמור על העקרונות החשובים ביותר שלו 
היה  לפיד  יאיר  לשני".  אחד  ולהתקרב  לעצמו 

נחרץ וענה במילה: "לא".

ברוסית זה נשמע אחרת

מובעוד 'כחול לבן' מתאמצים להאיר פנים למ
פלגות החרדיות על מנת לאפשר ישיבה עתידית 
המפלגה  של  פרסומי  מעלון  קואליציה,  באותה 
מבשפה הרוסית הפונה לאוכלוסיית העולים ושהע

תק ממנו הגיע לידי 'קו עיתונות', מצטיירת תמונה 
שונה בתכלית.

מוצג  עשה",  לפיד  אמר  "לפיד  הכותרת  תחת 
האח השנים  לאורך  הישיבות  תקציבי  של  מגרף 

לפיד  תוך שהמפלגה מתגאה בכך שבימי  רונות, 
כשר אוצר, בשנים 2013-2014, תקציב הישיבות 

קוצץ דרסטית והגיע לשפל של כל הזמנים.
ח"כ יעקב אשר מגיב בחריפות בשיחה עם 'קו 
עיתונות' ואומר: "אחרי ששמענו את גנץ מבטיח 
והוא  מהעמוד  שליש  שני  לכתוב  לחרדים  לתת 
מיכתוב שליש עולה השאלה אם הוא יכתוב בעב

רית או ברוסית, כי מה שהתברר מהחשיפה שלכם 
החרדי,  הציבור  נגד  בהסתה  חזק  הוא  שברוסית 
מאכזב לראות גנרל מתנהג בפחדנות ומסתיר את 

עמדותיו האמיתיות".
כפי שאמרנו  מוכיח  "הדבר  לדברי ח"כ אשר, 
משלפיד ויש עתיד השתלטו לגמרי על המצע והק

מפיין של כחול לבן, גנץ לא הגנרל של המפלגה 
והשפעתו עליה שואפת לאפס. זאת לא מנהיגות 

ישרה, זאת פחדנות".

ההכרזה במעונו של הגר"מ מאזוז. צילום: עזרא טרבלסי  נציגי 'אגודה' בכנס 'בעד עמך'. צילום: משה גולדשטיין 

  גפני בסיור בחירות בדרום תל אביב 

אלי כהן

ימים ספורים לבחירות לכנסת שייערכו ביום 
מיוחד  סקר  עיתונות’  ‘קו  ערך  הקרוב,  שלישי 
702 איש, מכל החוגים  בקרב מדגם מייצג של 
לבחון את המפה  כדי  במגזר החרדי  והקהילות 
אופן  את  לשנות  עשוי  ומה  במגזר,  הפוליטית 

ההצבעה. 
בקרב  עיתונות’  ‘קו  בדק  הראשונה  בשאלה 
היום,  מתקיימות  היו  הבחירות  אם  הנשאלים 
כי  ומתברר  מצביעים,  היו  הם  מפלגה  לאיזו 
 60.5% עם  עצום  בפער  מובילה  התורה  יהדות 
הסקר  לעומת  בלבד.   22.4% עם  ש’’ס  לעומת 

עיתונות’,  ב’קו  כחודש  לפני  שפורסם  הקודם 
שקיבלה  התורה  ליהדות  חדה  בעלייה  מדובר 
בסקר הקודם 51.3% וש’’ס שקיבלה 23% וכעת 

יורדת כאמור ל-22.4% בלבד. 
המפלגות  של  המאמצים  ולמרות  זאת,  עם 
החרדיות יש ירידה קלה בלבד באחוזי ההצבעה 
שב הליכוד,  למפלגת  החרדים  המצביעים  משל 

סקר הקודם קיבלה 7.5% ובסקר הנוכחי 7.1% 
מהנשאלים שאמרו כי יצביעו לליכוד. 

אחרי הליכוד בפער ניכר, ענו 3% מהנשאלים 
כי יצביעו לאיחוד מפלגות הימין בראשות רפי 
זהות  למפלגת   2.3% סמוטריץ’,  ובצלאל  פרץ 
בראשות משה פייגלין, 1.9% למפלגת כחול לבן 

בראשות בני גנץ, 1.3% למפלגת כולנו בראשות 
כחלון, 0.9% להעבודה בראשות גבאי ,ו-0.7% 

לגשר בראשות אורלי לוי. 
דעתם  את  שינו  אם  נשאלו,  השנייה  בשאלה 
 16.9% שלא,  אמרו   79.7% ההצבעה,  באופי 
השיבו שכן, ו-2.3% ענו שהם עדיין מתלבטים. 

כמה  הצליחו  האחרונות  שבבחירות  אחרי 
ברגע  מצביעים  של  דעתם  את  לשנות  מפלגות 
האחרון ולהעבירם למפלגות אחרות, בדקנו גם 
אופי  את  לשנות  החרדים  למצביעים  יגרום  מה 

הצבעתם ברגע האחרון. 
61.1% אמרו ששום דבר לא ישנה את אופי 
הצבעתם ברגע האחרון, 24.3% אמרו כי קריאה 

קנייבסקי  הגר”ח  התורה  שר  מרן  של  אישית 
 9.5% אופי הצבעתם ברגע האחרון,  תשנה את 
תשנה  הימין  שלטון  לאיבוד  חשש  כי  השיבו 
את הצבעתם, 3.2% השיבו כי הידרדרות המצב 
הביטחוני ו-1.4% אמרו כי אם יוכח רווח אישי 
הצוללות  ממכירת  נתניהו  הממשלה  ראש  של 

למצרים, הם ישנו את הצבעתם ברגע האחרון.
מבשאלה הרביעית והאחרונה, בדק ‘קו עיתו

נות’ במידה ולפיד מבטל את הרוטציה לראשות 
גנץ האם על המפלגות החרדיות  עם  הממשלה 
53% השיבו  גנץ.  בראשות  לקואליציה  להיכנס 
שלא, 26.1% אמרו שכן ו-16.7% אמרו שבכל 
מקרה על המפלגות החרדיות לשבת בקואליציה.

שבוע לבחירות: 
60% יהדות התורה, 22% ש’’ס, מעל 7% יצביעו ליכוד

סקר דרמטי שנערך בקרב מדגם מייצג של 702 חרדים מכל החוגים, חושף עלייה בקרב המצביעים ליהדות התורה וירידה לש’’ס 
⋅ כמה שינו את דעתם בחודשיים האחרונים ומה יגרום למצביעים החרדים לשנות את דעתם ברגע האחרון? ⋅ וגם: אם לפיד 

יוותר על הרוטציה עם גנץ, האם על המפלגות החרדיות להצטרף לקואליציה בראשות גנץ? 

סקר דרמטי בקרב המצביעים החרדים:
סקר ‘קו עיתונות’
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מבחר עצום של קירות טיפוס לכל הרמות

מגוון רחב של חוגים וקורסים לכל הגילאים

פתוח גם בלילה )בתאום מראש(

קירות

חוגים

שעות

ניתן להזמין אירועים סגורים לשעות הבוקר

שיעורים פרטיים, שיעורי מבואות וקורסי הובלה

מכירת ציוד מקצועי לטיפוס וגלישה )סנפלינג(

אירועים

קורסים

ציוד

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

במתחם הטיפוס בירושלים ניתן למצא:

 חווית טיפוס
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מרן שר התורה: "חובה גמורה לכל 
יהודי להצביע יהדות התורה"

בלעדי: מרן הגר"ח קנייבסקי התייחס לחשש ממצביעים שיתמכו במפלגה חילונית והבהיר: "מי שמצביע 
למפלגה חילונית הרי הוא מחלל שם שמים ונותן יד לפושעים" • במקביל, יצא מרן למסע חיזוק מיוחד 

שיכלול עצרות ענק בכל רחבי הארץ

אבי גרינצייג

בלעדי: שבוע בלבד לפני הבחירות לכנסת ה-21, 
בהתבטאות  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 
בעיניו.  המערכה  חשיבות  על  שמעידה  נדירה 
גמורה  שחובה  לדעת  צריך  ויהודי,  יהודי  "כל 
עולם  את  ולחזק  התורה  יהדות  להצביע  עליו 
התורה, שזה מה ששומר ומגן על כלל ישראל, 

ואין זה רשות אלא ציווי לעשות זאת, ולהשתדל 
שאחרים יצביעו גם הם", אמר מרן.

להצביע  שמתכוונים  אותם  על  גם  נשאל  מרן 
מי  "כל  כי  והשיב  שונות  חילוניות  למפלגות 
שמצביע למפלגה חילונית הרי הוא מחלל שם 

שמים ונותן יד לפושעים".
במקביל, במטה 'יהדות התורה' נערכה בשבוע 
ראשי  סקרו  במסגרתה  חירום  ישיבת  האחרון 
בסיומה  בשטח,  המצב  את  השונים  המטות 

ראשי  במיוחד.  עגומה  מצב  תמונת  נרשמה 
ברחובות,  שאננות  אווירת  על  סיפרו  המטות 
של  לאווירה  נכנס  לא  עדיין  שהציבור  כך  ועל 
הבחירות מה שגורם לחוסר היענות להתנדבות 
במטות ולאווירה מנומנמת ברחובות שבבחירות 
הקודמות היו סוערות בשבוע שלפני הבחירות.

התנועה,  יו"ר  הודיע  ממושכת  ישיבה  לאחר 
המסקנות  עם  ילך  הוא  כי  גפני,  משה  ח"כ 
התורה  שר  מרן  התנועה  של  הרוחני  למנהיגה 
העגום  המצב  על  לו  ויספר  קנייבסקי  הגר"ח 
תעלה  החרדית  השאננות  שבשל  החשש  ועל 
גיוס  כאן ממשלת שמאל שתחזיר לשולחן את 
השבת,  חילולי  את  תעצים  הישיבות,  בחורי 

ותגרום לרדיפה אנטי חרדית. 
ביום ראשון נכנס כאמור ח"כ גפני למעונו של 
מרן, וסיפר לו על החששות הכבירות כתוצאה 
רב,  בקשב  הדברים  את  שמע  מרן  מהשאננות. 
מקום  לכל  אצא  "אני  אמר:  כולם,  ולהפתעת 

להבהיר לציבור את חשיבות המערכה". 
מטה הכינוסים של דגל התורה יחד עם הוועדה 
שורת  של  לקיומם  בהיערכות  החלו  המכינה 
באר  ועד  מדן  הארץ  ברחבי  שיתקיימו  עצרות 
אי"ה  יתקיימו  המרכזיים  כשהעצרות  שבע, 

בירושלים, בני ברק, בצפון ובדרום. 
העצרת הראשונה לכלל תושבי הצפון תתקיים 
רחוב  פני  על  טבריה,  בעיר  רביעי,  יום  אי"ה 

לתנועה  שייסגרו  הסמוכים  והרחובות  ורנר 
מרן  עשוי  צפונה  בדרכו  העצרת.  שעות  בכל 
מקומיות  עצרות  במספר  להשתתף  התורה  שר 
לאחר  בידו.  סיפק  שיהיה  ככל  השונות  בערים 
מכן תתקיים עצרת רבבות מרכזית לכלל תושבי 
תתקיים  העצרת  הקרוב,  חמישי  ביום  הדרום 
באולם הגדול של היכל התרבות בעיר ועל פני 

הרחובות הסמוכים. 
רבבות  עצרות  יתקיימו  הבא  השבוע  בתחילת 
בירושלים ובבני ברק ברחובה של עיר, הודעות 
ממטה  הקרובים.  בימים  יפורסמו  מסודרות 
הכינוסים של דלג התורה והוועדה המכינה נמסר 
להוראות  להישמע  מתבקש  הרבבות  ציבור  כי 
גורמי הביטחון והסדרנים בכל אתר ואתר ולא 
הערים  בכל  מרן  רכבו של  אל  להתקרב  לנסות 
בהן יבקר, "מדובר בעניין של פיקוח נפש בשל 
אומרים  אלו",  במצבים  שנוצר  העצום  הדוחק 
על  עדכונים  התורה.  דגל  של  הכינוסים  במטה 
מהלך המסעות של מרן יימסרו לציבור כל העת 
במהלך השבוע הקרוב בקו ההסברה של "דגל 

התורה"  דגלנו במספר 1700-720-400.

מבחר סלונים מעוצבים | חדרי שינה | פינות אוכל | ספריות קודש | מטבחים

בואו לקנות אצל היצרן 

רח' זאב זבוטינסקי 112, מול חברת פורש | טלפונים: 03-9379894  053-2836237  054-5930013 | פקס: 035559553
שעות פעילות: א'-ה' 8:30-22:00 | ו' 8:30-16:00
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מחפשים לצאתֿֿ
ליום כיף חוויתי ומהנה?
קחו מקל, קחו תרמיל, ובואו אלינו לגליל...

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

מונפורט פארק 

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

חבילות משתלמות לקבוצות!

LAKEMONFORT.CO.iL 04-8875902

סגירת האטרקציות לפעילות מופרדת
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ברגע האמת - מצ'ינג 
אם חייתם בישראל בחודשים האחרונים, והיה ניתן להשיג 
אתכם בהודעה או בשיחת טלפון, בדואר אלקטרוני או בדפיקה 
מיוחדת,  מצ'ינג  בהתרמת  שנתקלתם  להניח  סביר  בדלת, 
בקיצור,  פלמוני.  מוסד  או  פלונית  ישיבה  להצלת  בפרויקט 

התרימו, ביקשו, רוקנו את ארנקכם.
ניסיתי לחשב בשבוע האחרון את ההיקף של כל התרומות 
כולל  לאופק,  מעבר  נראה  כבר  שסופו  הנוכחי  המצ'ינג  בגל 
'בידי  והעזרה  מחו"ל  עם  נגידי  ידי  על  המובטחות  ההכפלות 
אדם' להגיע ליעד )שכן בחסדי שמים ובניסי ניסים כל פרויקט 
התרמה שכזה מגיע במדויק ליעדו הנדרש והדבר קורה, הפלא 

ופלא, ממש בשעות סיום קמפיין ההתרמה(.
לא אלאה אתכם במספרים, רק משוואה אחת בלי נעלמים 
בכלל שאותה חשוב לזכור - הסכום הכולל כולו, הוא הרבה 
לפיד  ממשלת  בימי  התורה  עולם  תקציב  בין  מהפער  פחות 
כשר אוצר לבין התקציב הנוכחי, בממשלה שנשענת על קולות 

המפלגות החרדיות.
ולחוסר  ייצוג  לאי  לטעון  ולהתווכח,  להתפלמס  אפשר 
כי  בביבי  לתמוך  שחייבים  מחוכם  בפלפול  להסביר  שייכות, 
מערכת המשפט רודפת אותו או שמא דווקא באיחוד מפלגות 
הימין כי רק הם ישמרו על שלמות הארץ. כל הטיעונים יפים 

לשעתם ולהעביר הפסקת קפה בנחת.
ברגע האמת, כשאתם מתעצלים ללכת לקלפי, או שהגעתם 
למשל,  זהות,  ללא  'זהות'  הוא  לכם  הקורץ  והפתק  הלום  עד 
היא  הכנסת  בסוף,  בסוף  כי  הזה.  הפרט  את  שתזכרו  כדאי 

הדרך שלכם לדאוג לדברים הממש גדולים 
בשוטף,  מהכיס  לממן  יכולים  לא  שאתם 

אבל ממש רוצים לקחת בזה חלק.
מכריעים  שיקולים  כמובן  כולל  לא  זה 
ישראל,  גדולי  הוראת  כמו  נוספים,  ורבים 
בסיוע  ח"כינו  של  הנפלאה  הפעילות 
נוכחותם  כך  על  )ותעיד  לאזרח  יומיומי 
במשכן  המצטיינים  בצמרת  הקבועה 

הכנסת, לפי כל מדד( ועוד כהנה וכהנה.
מקבלים  שאתם  דמיינו  האמת,  ברגע 
או  הבן,  של  מהישיבה  טלפון  שיחת 
מתחנן  הישיבה  וראש  האחיין,  או  האח, 
ואין  נפש,  עד  מים  הגיעו  כי  לו  שתתרמו 
אוכל לבחורים ואוטוטו הוא נאלץ לסגור. 
עכשיו, אתם באמת יכולים לתרום, סכומי 
הארנק  את  להוציא  מבלי  זה  וכל  עתק, 

מהכיס. לא תתרמו?

צ'אנס חסידי

לכל  אישי  מבחן  היותן  מלבד  הללו,  שהבחירות  דומה  אך 
ובניתוץ  יורוך',  אשר  ככל  'ועשית  בקיום  מאתנו  ואחד  אחד 
כי הציבור החרדי הוא  'ההתפרקות' שגרסה  מחודש של תזת 
גדול  וצ'אנס  מבחן  גם  הן  רוח,  לכל  ונפוץ  רועה  ללא  כצאן 

במיוחד ליהדות החסידית ובדגש על אגודת ישראל.
אין זה סוד כי בבחירות המקומיות נחלה אגודת ישראל מפח 
למועצה  בהתמודדות  הן  בירושלים,  במיוחד  שהתבטא  נפש, 

והן לראשות העיר.
עד  הפצעים  אוחו  המעורבים,  כל  של  אצילית  בהתנהלות 
מהרה ושני חלקי יהדות התורה התאחדו כאיש אחד לרשימה 

הארצית, אבל הבעיה נותרה בעינה.
מבכירי  כמה  עם  שיחה  ולאחר  למספרים,  חופשי  בתרגום 
החסידויות  שלושת   - כך  זאת  לחלק  ניתן  'אגודה',  עסקני 
)לגירסת  קול  אלף  כ50  יחדיו  בקלפי  'שוות'  הגדולות 

המפרגנים, נלך איתם(.
לפחות  מונה  הליטאי  שהציבור  מוסכמת  הדי  בהנחה 
היא  גם  המוסכמת  ובהנחה  התורה,  יהדות  ממצביעי   50%
שהפוטנציאל המלא הוא כ250 אלף קול )שווה ערך לשמונה 
אלף  כ125  לספק  מוטל  ישראל  אגודת  שעל  נמצא  מנדטים(, 

קול.
שאר  את  תחתיה  המאגדת  אמונים,  שלומי  של  כתפיה  על 
החסידויות, כמו גם קהילות ברסלב וחב"ד ולאחרונה ממש גם 
את קהילת 'כיסא רחמים', מוטלת האחריות להביא לקלפי כ75 

אלף קולות חסידיים כשרים.

להניח  סביר  ולכן  מקרה,  בכל  יגיעו  מתוכם  כשליש  נכון, 
שיהדות התורה תזכה לששת המנדטים הבטוחים שלה, אבל 
התורה  יהדות  את  להביא  שעשויים  אלה   - הנוספים  הקולות 
בפעם  )או  מנדטים  לשמונה  בתולדותיה  הראשונה  בפעם 

השנייה ל7 מנדטים( - תלויים בשאר.
אם אכן ישכילו באגודת ישראל להתרכז 
מחדש  אליהם  להתחבר  הללו,  בקהלים 
אותם  ואם  ההצבעה,  אחוזי  את  ולהגדיל 
של  כבודה  להצלת  יתגייסו  מצביעים 
המקומיות  הבחירות  אחרי  ישראל  אגודת 
- אזי נוכל בשבוע הבא לחגוג את הגדלת 

הכוח החרדי בס"ד.
היה  ניתן  תקווה  של  ראשונים  ניצנים 
לראות בתחילת השבוע, בכנס 'בעד עמך' 
האדמו"רים  הדור  מאורי  בהשתתפות 
וגדולי החסידות, מלבד הקהל הרב שגדש 
החוגים  מגוון  גם  האומה,  בנייני  את 
והזרמים ניכר לעין. ולוואי ומעז יצא מתוק.

אלי, תודה

קשה לוותר על חלום, קשה עוד יותר לוותר על חלום שיש 
בו הרבה אגו, מאבק אישי רב שנים ותקווה לחזור לימי הזוהר 

מהעבר.
לכן צריך להעריך במיוחד את פרישתו של אלי ישי ומפלגתו 
נמנע  כך  התורה.  ליהדות  תמיכתו  והעברת  מהמרוץ  'יחד' 
וכעת  לטמיון,  יורדים  שהיו  קולות  אלפי  של  בזבוז  בוודאות 

יתרמו להגדלת הכח החרדי בכנסת.
באופן אירוני משהו, בתרחיש שאינו מופרך בכלל, עשויים 
הקולות הללו של מצביעי 'יחד' לעבור במסגרת הסכם עודפים 
ואולי אלו הקולות שיכניסו לכנסת את המקום  דווקא לש"ס, 
רחמים'  'כיסא  ישיבת  בוגר  ארבל,  משה  ברשימה,  השביעי 

ותלמידו של הגר"מ מאזוז. אכן, נפלאות דרכי הפוליטיקה.

פינת ההימורים

לא  וגם  בד,  לועס  שאיני  מכיוון 
ללעוס  חשק  שום  לי  אין  קטיפה, 
אהמר  זאת,  עם  שהוא.  סוג  מכל  כובע 
בעדינות על תוצאות הבחירות, בתקווה 
השבוע  עד  הזה  המקטע  את  שתשכחו 
אני  ואז  כמובן,  אדייק  אם  אלא  הבא, 

כבר אזכיר לכם.
יחזור  ההצבעה  שאחוז  מניח  אני   .1
החל  כאן  שהייתה  הטבעית  לרמה 
אחוז,  ל69   63 בין  קרי  ה-16,  מהכנסת 

הרבה פחות מ72.3% שטרחו להצביע בבחירות האחרונות.
השמאל  של  והתקווה  החריגה  העניין  רמת  )הנימוקים: 
להחליף את נתניהו כמו גם הבהלה מ'נהירת הערבים לקלפי' 
כבר לא יחזרו באותו היקף. מה גם שעם ישראל סיים זה עתה 
אותו  להוציא  וקשה  מקומיות,  בחירות  של  מתישה  מערכת 

פעמיים ברצף מהבית(.
בין  בראש  הראש  בקרב  לבן  כחול  על  יגבר  הליכוד   .2

המפלגות.
נוגד כמעט את כל הסקרים,  יודע שזה  )הנימוקים: כן, אני 
ושעד לפני שבועיים כחול לבן הובילה בכ5 מנדטים ומעלה, 
נרשם  שעברו,  הבחירות  מוצאי  שבמדגם  זוכר  גם  אני  אבל 
עד  לבני,   & הרצוג  של  הציוני  למחנה  יתרון  ואפילו  שוויון 
מנדטים.   6 של  יתרון  לליכוד  ונתנו  האמת  תוצאות  שהגיעו 
במילים אחרות, הסקרים והמדגמים מפספסים את העם בכ5-6 
מנדטים לגוש הימין ולליכוד בפרט על פני המפלגה המרכזית 

היריבה. 
מול  ראוי  קמפיין  לייצר  מתקשה  לבן'  ש'כחול  גם  מה 
כבר  להביא  קיוו  הנקיה שראשיה  הליכוד, שהתדמית  קמפיין 
הוכתמה באינספור הקלטות ושאר ירקות, ושלתחושתי מוקדם 
ירדה מעולם למספר  מדי להספיד את העבודה, מפלגה שלא 
במערכת  ביותר  מהנאמנים  נחשבים  ושמצביעיה  ספרתי  חד 

הפוליטית(.
יזכה  גם  ואולי  החסימה  אחוז  את  ישבור  יפתיע.  כחלון   .3

ל5-6 מנדטים.
מכל  מצביעים  אצל  שני'  'פתק  מהווה  כחלון  )הנימוקים: 
את  לשים  בסוף  יעדיף  קבוע  אחוז  וסטטיסטית,  המפלגות, 
הפתק השני שלו. בנוסף, בקרב המתלבטים הוא מהווה ברירת 

מחדל מצוינת שאינה מתבטאת בסקרים(.
את  יעברו  לא  הבאות  הרשימות  מבין  שתיים  לפחות   .4
אחוז החסימה: מרצ, ישראל ביתנו, זהות, גשר, הימין החדש 

והרשימה הערבית בל"ד-רע"מ.
)הנימוקים: נטיית הלב שלי גורסת כי יהיו אלו גשר וזהות 
חדשה  מפלגה  שהיא  משום  גשר  שיאכזבו. 
לחיי  וזכתה  לתודעה,  לפרוץ  שהתקשתה 
מדף קצרים בתקשורת. בפרט לאחר שהנושא 
הכלכלי נזנח יחסית במערכת הבחירות. זהות 
משום שמדובר בטרנד שנחלש והולך, ומשום 
שרבים אולי מחבבים את פייגלין האיש, אבל 
ו/או  ממשנתו  מחלק  סולדים  או  חוששים 

מעדיפים יותר מפלגה אחרת.
תפתיע  משתיהן  אחת  אם  מקרה,  בכל 
ותעבור את אחוז החסימה, זה יתבטא כמעט 
הקטנות  מהרשימות  לאחת  בנזק  בוודאות 
רק  אולי  הגדולה שתוכרע  האחרות. השאלה 
יאבד  גוש  - איזה  והימאים  בקולות החיילים 

את המנדטים(.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 ברגע האמת, דמיינו שאתם 
מקבלים שיחת טלפון מהישיבה 

של הבן, או האח, או האחיין, 
וראש הישיבה מתחנן שתתרמו 

לו כי הגיעו מים עד נפש, ואין 
אוכל לבחורים ואוטוטו הוא 

נאלץ לסגור. עכשיו, אתם 
באמת יכולים לתרום, סכומי 

עתק, וכל זה מבלי להוציא את 
הארנק מהכיס. לא תתרמו?

 באופן אירוני משהו, בתרחיש 
שאינו מופרך בכלל, עשויים 

הקולות הללו של מצביעי 'יחד' 
לעבור במסגרת הסכם עודפים 

דווקא לש"ס, ואולי אלו הקולות 
שיכניסו לכנסת את המקום 

השביעי ברשימה, משה ארבל, 
בוגר ישיבת 'כיסא רחמים' 

ותלמידו של הגר"מ מאזוז. אכן, 
נפלאות דרכי הפוליטיקה

מעמד 'בעד עמך', צילום: משה גולדשטיין
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אבי גרינצייג

אחרי שניהל פעמיים בעבר בהצלחה מרובה את 
גם  נקרא  התורה,  יהדות  של  הבחירות  קמפיין 
הפעם הרב אברהם בריסק, יו"ר משרד הפרסום 
במגזר  הגדול  המשרד  פוטנציאל,  בולטון 
התורה.  יהדות  של  הקמפיין  את  לנהל  החרדי, 
עיתונות'  'קו  לפניית  נענה  הוא  כדרכו,  שלא 
להיחשף לאור הזרקורים ולהסביר את מאחורי 

הקלעים של הקמפיין.
הבא  שלישי  יום  מהסוף,  נתחיל  בריסק,  הרב 
בשעות הקטנות של הלילה, אנחנו מחייכים או 

בוכים?
בתוצאות  בעיקר  תלוי  זה  בוכים  או  "מחייכים 
שיהדות  מעריך  אני  הגדולות.  המפלגות  של 
30-40 אלף קולות יותר מהפעם  התורה יקבלו 

הקודמת ובעצם ירשמו עליה במנדט, להערכתי 
מדובר  קולות.  אלף   240-250 תקבל  המפלגה 

בעליה יפה.
על  והסיפורים  הסקרים  מכל  חושש  לא  אתה 
חרדים שמצביעים למפלגות כלליות? תא חרדי 
ב'כחול  חרדית  מועמדת  ובעבודה,  בליכוד 

לבן'...
לעצמו  נאמן  החרדי  הציבור  ניוז.  פייק  "זה 
לו  שידאג  מי  שאין  יודע  והוא  ולרבותיו 
יודע  אחד  כל  האמת  ברגע  הללו.  במפלגות 
והרוחניים.  הגשמיים  בנושאים  לפנות  למי 
האחרונה  שהקדנציה  לזכור  צריך  זה   בעניין 
הייתה מצוינת - היה עם מי לדבר, בפרט ביחס 
הקשות,  לפיד  גזרות  עם  הקודמת  לקדנציה 
בקדנציה האחרונה הייתה עשייה רבה – מגוון 
בוטל,  לפיד  של  הגיוס  חוק  טופלו.  נושאים 
האברכים,  של  הרעב  קצבאות  בקיצוץ  טיפלו 
וסוגיות  הספר  בתי  מימון  של  בקשיים  טיפלו 
עוד  יש  זאת  עם  יחד  אך  נפתרו  נוספות  רבות 
- גם במגזר  עבודה - משבר הדיור טרם נפתר 

הכללי וגם בחרדי". 
בנושא  התורה  יהדות  מבטיחה  באמת  ומה 

הדיור?
"במסגרת הקמפיין ישבנו עם הח"כים והנושא 
סוגיה  זו   - המון  עלה  הדיור  מצוקת  של 
לילדים  הורים  הם  גם  מנוחתם.  את  שמטרידה 
 – ספציפית  לקבוצה  קשורה  שאינה  בעיה  וזו 
בעיית הדיור חוצה קהילות. הם הולכים לטפל 
בזה מערכתית. כפתרון לטווח הקרוב ינצלו את 
התשתיות ב 12ערים מהצפון ועד הדרום לעיבוי 
פתרונות דיור ובמקביל ישנה גם חשיבה לטווח 

הארוך - יפעלו לתכנון ערים חרדיות חדשות. 
הסלוגן  גם  זהו  האמת',  'ברגע  קודם  הזכרת 

המרכזי של הקמפיין, תסביר...
"ברגע האמת מתחבר לתובנה שכולנו מזדהים 
היא  כולנו  של  הנטייה  האמת  ברגע  עימה. 
יודעים  שאנו  היא  לכך  הסיבה  הביתה.  לחזור 
ששם נמצאים האנשים שאנו קרובים לליבם רק 
שם הנושאים שחשובים לנו מקבלים התייחסות 

ורק שם יש מי שבאמת ידאג לסייע לנו.
"הציבור שלנו היום מגוון. זה לא כמו פעם לפני 

30 שנה. 
אחד  ת"ת  שהיה  בנתניה  מילדותי  זוכר  אני 
שכולם למדו בו, היום לכל אחד יש מוסד לפי 
הרמה והחוג וסגנון הלימודים שהוא רוצה. זה 
אלא  הכללית  הנציגות  של  לב  מרוחב  בא  לא 

מפעילות חרדית גרידא".
אבל יאמר לך המצביע המדובר שנתניהו נרדף 

וחייבים לחזק אותו...
שנה.   23 כבר  לביבי  מצביעה  התורה  "יהדות 
כשהוא התמודד לראשונה ב96 בבחירה ישירה, 
למרות שהיה ברור שפרס ינצח - המגזר החרדי 
נתניהו  לצד  התייצב  התורה  יהדות  בראשות 
והכתיר אותו. בלי זה הוא לא היה נבחר והיה 
נשכח בין דפי ההיסטוריה. כך גם ב99 כשהיה 
התורה  יהדות  לברק  יפסיד  שנתניהו  ברור 
של  'חבריו'  שזוכר,  למי  לו.  נאמנים  נשארו 
הנאמנים  כאשר  נגדו,  עבדו  בליכוד  נתניהו 
היחידים היו החרדים. כשאולמרט פרש באמצע 
ממשלה,  תרכיב  שלבני  ברור  והיה  קדנציה 
לתמוך  שסירבו  אלה  היו  וש"ס  התורה  יהדות 
בה וסידרו לנתניהו קאמבק מעמקי האופוזיציה 

לראשות הממשלה".
ואי אפשר לסמוך על נתניהו והליכוד שידאגו 

לצרכי הציבור החרדי?
ומתוכם  יתומים  אלפים  עשרת  לצערנו  "יש 
אלפי יתומים חיים, ילדים שאיבדו את הוריהם 
לא  להם?  דואג  מי  גרושים,  להורים  ילדים  או 
בשליחות  הצדקה  קופות  לא  שלנו?  הרבנים 
המפלגות  להם?  ידאג  הליכוד  וכי  הרבנים? 
על  יושב  הציבור  עול  להם?  ידאגו  האחרות 
הרבנים מכל החוגים יומם ולילה, רק הם ידאגו 

לנו ורק להם אכפת מכל אחד ואחד". 
אתה מתכחש למה שמכונה 'חולצות כחולות', 
הציבור העובד שנטען כי אינו מחויב לאחדות 

החרדית?
"אחת העלילות הקשות זה נגד הציבור העובד. 
שכדי  חוטם  זבי  פרשנים  או  יועצים  כמה 

נלך  בוא  זה.  את  אומרים  קיומם  את  להצדיק 
של  גמרא  ספרי  קונה  מי  ונראה  ספרים  לחנות 
של  ה'זבולון'  זה  מי  נבדוק  בוא  שוטנשטיין, 
הדור, מי הם אנשי החסד - אלה אותם חרדים 

עובדים. 
"אספר לך משהו, בשבוע שעבר היה היארצייט 

"תפסיקו להעליל על הציבור העובד,
 זה פייק ניוז"

שבוע למערכה: הרב אברהם בריסק, שחתום על שני הקמפיינים המוצלחים בתולדות יהדות התורה, הופקד גם הפעם על 
המלאכה • בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' הוא מסביר את הסלוגן 'ברגע האמת', מפורר את הטענות על הצבעה למפלגות 

חילוניות בציבור העובד ומספק הימור לגבי התוצאות • וגם: מה באמת התרחש בסיבוב השני בירושלים?

"יש לצערנו עשרת אלפים 
יתומים ומתוכם אלפי יתומים 

חיים, ילדים שאיבדו את 
הוריהם או ילדים להורים 

גרושים, מי דואג להם? לא 
הרבנים שלנו? לא קופות 

הצדקה בשליחות הרבנים? 
וכי הליכוד ידאג להם? 

המפלגות האחרות ידאגו 
להם? עול הציבור יושב על 
הרבנים מכל החוגים יומם 

ולילה, רק הם ידאגו לנו ורק 
להם אכפת מכל אחד ואחד". 

"ברשויות המקומיות יש 
דור צעיר ורענן, שמות כמו 

דייטש, ראוכברגר ופינדרוס, 
מיכי אלפר מחיפה ושיקי 
מנדל מבני ברק. דור שלם 

צעיר יותר שנכנס דרך 
הרשויות המקומיות ומטפל 

בצרכי הפרט, וזה בנוסף 
לכך שהח"כים החרדים הם 

אלה שמכבים את האור 
בכנסת כל יום, וכל אחד 
הרי יודע לספר לך סיפור 

אישי שלו או במשפחתו על 
סיטואציה בה נעזר באחד 
מהח"כים החרדים והוא 
נעזר בו. ועם כל הכבוד, 

משכורת של ח"כ היא פחות 
מהרווח של בעל מכולת 

ממוצע, כך שזה לא איזה 
ביזנס מכניס..."

“ “
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של הרבי רבי אלימלך זיע"א, מי לא היה שם, 
העובד  הציבור  ועד  החסידי  הלומד  מהציבור 
שהולך  מכר  לי  יש  ה'מתמודדים'...  והצעירים 
עם ג'ינס, הופתעתי לראות אותו שם. התפלאתי 
שהוא נסע לליז'ענסק, שאלתי אותו על כך והוא 
ענה לי "רבי אלימלך לא רק שלך... הוא של כל 
כלל ישראל", וכשהמשכתי ושאלתי אותו למי 
יצביע, ענה לי "מה השאלה? יש לנו את אותם 

רבנים".
מצביעים  וכולם  טוב  כך  כל  המצב  אם  אז 
בגלל הוראות גדולי ישראל, למה בכלל צריך 

קמפיין?
חשיבות  את  לציבור  להזכיר  מיועד  "הקמפיין 
החזון  בתקופת  גם  אותו.  ולעודד  ההצבעה 
מגור  ישראל  והבית  מבעלזא  והרה"ק  איש 
להצביע.  והוראה  קודש  קריאת  הייתה  זיע"א 
המשימות  את  לציבור  להזכיר  היא  המטרה 
שיש לפנינו. אחד האבסורדים למשל הוא שיש 
מסוים  לחוג  שייכת  שהשבת  שטוענים  כאלה 
שמרן  יודע  שלא  ילד  יש  פיקציה,  עוד  בלבד, 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי נאבק עבור חשמל 

להם  שאין  שבמיעוט  מיעוט  זה  בשבת?  כשר 
היה  כך  ברכילות,  עוסקים  הם  אז  לעשות  מה 

מימי קורח וכך יהיה גם בעתיד.
האומה  בבנייני  מכונן  אירוע  היה  "אתמול 
את  לראות  צריך  מקומות.  בעשרות  ששודר 
האדמו"רים  את  ולשמוע  שם  ההתרגשות 
מכ"ק  אצטט  ליבם,  מעומק  בכאב  שמדברים 

האדמו"ר שליטא מביאלה, שאין לו נציג פוליטי 
ובתנא  'במדרש  לבו,  מדם  מדבר  איך  ייחודי, 
דבי אליהו מדובר בחריפות על מי שאומר מה 
לי בטורח הציבור, שלום עלי נפשי ואשאר בד' 
אמותיי, הרי זה מרחיב את העולם', ציטט הרבי 
והמשיך: 'נוכח מצב שרוצים לעקור את הדת, 
לא  זה מעוות  הרי  בד' אמות,  חלילה להישאר 

יוכל לתקון".
האם אפשר לדגום את הציבור החרדי בסקרים? 
תופעות  לבחון  שיכולים  מקצועיים  כלים  יש 

במגזר לעומק?
ומי  בסקרים  פעולה  משתף  החרדי  "הציבור 

שעושה סקר מקצועי יש לו את התוצאות". 
אז איפה זה היה בירושלים?

מעורבים  להיות  שלא  בחרנו  "בירושלים 
סקרים  עשינו  אבל  השונים,  בקמפיינים 
תוצאות  הצדדים  לכל  הוצגו  והממצאים 

במדויק.  הבחירות  תוצאות  את  ניבו  הסקרים 
גם  יש  שבבחירות  לזכור  חשוב  זאת  עם  יחד 
השלכות להסכמים פוליטיים ...לא תגרור אותי 
להיכנס למי תמך במי, זה נהרא נהרא ופשטיה, 
המקומיות,  הבחירות  נערכו  בו  ביום  אבל 
יצא  בוקר  לפנות  וחצי   4 בסיבוב השני בשעה 
לפיו  הצפויות  לתוצאות  שלי  מהמשרד  ניתוח 
ליאון יקבל 51 אחוז ו49 אחוז ילכו לברקוביץ, 
מאגודה  הוראה  תצא  שאם  ברור  לי  והיה 
להצביע ברקוביץ הוא ינצח - אבל רבני אגודה 
שאנשים  למה  בניגוד  להתערב,  לא  החליטו 
חושבים, וזה גרם לניצחון של ליאון. צריך גם 
היה  לא  דייטש  אם  ברור,  מאוד  משהו  לזכור 

מתמודד - אלקין היה ראש העיר".
מה מאפיין סקר מקצועי כפי שהגדרת קודם? 

"הבסיס הוא מדגם המורכב ממשקלים נכונים 
לך  אתן  בעיר.  או  במדינה  קבוצה  תת  לכל 
אלף  מ200  למעלה  יש  בירושלים  דוגמה, 
הספירה  לפי  החרדי  הכח  ערבים,  של  קולות 
אבל  מועצה,  חברי   6-7 ל  שווה  הלמ"ס  של 
מגיעים  כשלוקחים בחשבון כמה מכל קבוצה 
להצביע בפועל המשקל של כל קבוצה משתנה 
דרמטית ומשקל הציבור החרדי גדל. על אותו 
רעיון אם תתייחס לשכונה 'קנאית' בפני עצמה 
חרדים,  לא  ו300  חרדים   700 בה  שיש  ונניח 
ומועמד חרדי נגד לא חרדי, המועמד הלא חרדי 

ינצח, כי רוב המגיעים לקלפי הם בצד שלו". 
מה  היום,  נערכות  הבחירות  לו  מקצוע,  כאיש 

לדעתך יהיה יחס הגושים?
בשמאל  לבל"ד  לב  לשים  צריך  "לדעתי 
ולכחלון בימין - מי מהם שלא יעבור את אחוז 
גוש  יחזיק  השני  שהצד  לכך  יגרום  החסימה, 
חוסם. ואם יתקזזו ושניהם יעברו או לא יעברו, 

הימין ישמור על יתרונו הטבעי".
אתה  האמת',  'ברגע  לקמפיין  ברשותך  נחזור 

מאמין שזה יתפוס?
"בהחלט. גם אלו שמשמיעים טענות ומספרים 

סיפורים מתנהגים אחרת ברגע האמת.

וכלפי  כלפיו  אחראי  אחד  כל  האמת,  "ברגע 
משפחתו ומחובר לקב"ה. נכון שהציבור אוהב 
נייעס וחדשות, ללוש ולדוש, אבל ברגע האמת 

כולם מצביעים לפי הוראת גדולי ישראל".
יש טענה ישנה ששואלת למה לא מצעירים את 
עם  מתמודדים  כיצד  התורה,  ביהדות  הח"כים 

טענה כזו בקמפיין?
"אני מסתכל על המפלגות האחרות. גם גנץ לא 
ילד ונתניהו בן 70... לניסיון אין תחליף, תראה 
או  הבריאות  במשרד  ליצמן  של  הפעילות  את 
לא  אנחנו  הלאה.  וכן  הכספים  בוועדת  גפני 
ניסיון.  חסרי  לקחת  לעצמנו  להרשות  יכולים 
הנה בתחילת הקדנציה הזו כשהיה צורך לתקן 
כמו  ממשלה  ראש  לפיד,  ממשלת  עוולות  את 
שהיינו  צעיר  טירון  כל  מסובב  היה  נתניהו 
בבעלי  להיעזר  חייבים  לכן  אליו,  שולחים 

הניסיון".

אבל צריך להיערך ליום שאחרי...
ורענן,  צעיר  דור  יש  המקומיות  "ברשויות 
מיכי  ופינדרוס,  ראוכברגר  דייטש,  כמו  שמות 
אלפר מחיפה ושיקי מנדל מבני ברק. דור שלם 
המקומיות  הרשויות  דרך  שנכנס  יותר  צעיר 
ומטפל בצרכי הפרט, וזה בנוסף לכך שהח"כים 
החרדים הם אלה שמכבים את האור בכנסת כל 
סיפור אישי  יודע לספר לך  וכל אחד הרי  יום, 
נעזר  בה  סיטואציה  על  במשפחתו  או  שלו 
באחד מהח"כים החרדים והוא נעזר בו. ועם כל 

מהרווח  פחות  היא  ח"כ  של  משכורת  הכבוד, 
של בעל מכולת ממוצע, כך שזה לא איזה ביזנס 

מכניס..."
יש לך ניסיון עבר מלפני שתי קדנציות וארבע 
קדנציות, איך אתה מסכם את אותם קמפיינים?

שני  "עשינו  בסיפוק:  מחייך  בריסק  הרב 
"משפחה  הקונספט  תחת  אחד   - קמפיינים 
6 נציגים  יהודית גדולה" שאז לראשונה נכנסו 
והפעם  א.ג.(,  ל5.  ירדו  כך  שאחר  )ובבחירות 
אגודת  בה  קדנציות  שתי  לפני  הייתה,  השנייה 
)ובבחירות  מנדטים  ל7  לראשונה  עלו  ישראל 
להבין  צריך  א.ג.(.  ל6.  ירדו  מכן שוב  שלאחר 
שבחירות הן בעצם עול למשרד, זה לא רווחי, 

ואני נכנס לזה כשאני רואה באמת שליחות".
כמה לדעתך תקבל יהדות התורה הפעם?

"אני מעריך שיקבלו 7", מסיים הרב בריסק את 
הריאיון בנימה אופטימית.

"מחייכים או בוכים זה 
תלוי בעיקר בתוצאות של 
המפלגות הגדולות. אני 
מעריך שיהדות התורה 

יקבלו 30-40 אלף קולות 
יותר מהפעם הקודמת 

ובעצם ירשמו עליה במנדט, 
להערכתי המפלגה תקבל 

240-250 אלף קולות. מדובר 
בעליה יפה.

"אחת העלילות הקשות זה 
נגד הציבור העובד. כמה 

יועצים או פרשנים זבי חוטם 
שכדי להצדיק את קיומם 
אומרים את זה. בוא נלך 

לחנות ספרים ונראה מי קונה 
ספרי גמרא של שוטנשטיין, 

בוא נבדוק מי זה ה'זבולון' של 
הדור, מי הם אנשי החסד - 
אלה אותם חרדים עובדים. 

“

“
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לקראת סוף זמן חורף: 
אירועי גיבוש מיוחדים 
ללומדי "אחוות תורה"

סולם יעקב: מאות סיפורים והנהגות 
הגר”י אדלשטיין זצ”ל

רשת הכוללים הגדולה לבוגרי ישיבות העמלים לפרנסתם 
קיימה ערבי גיבוש מושקעים, במסגרת תנופת הפעילות 

הנרחבת לריבוי תורה ועמליה

ספר חדש שכתבו בני הזוג סיון רהב מאיר וידידיה מאיר על רבם – רבה של רמת השרון הגר”י 
אדלשטיין זצ”ל, חושף טפח מאישיותו הגדולה

אלי כהן

השתתפו  תורה"  "אחוות  לומדי  כאלף 
גיבוש  באירועי  האחרונים  בשבועות 
את  לחזק  במטרה  שנערכו  מושקעים, 
הפעילות  תנופת  במסגרת  הלומדים, 
הגיבוש  אירועי  ועמליה.  תורה  לריבוי 
התקיימו במתכונת אזורית - בירושלים, 
לאפשר  מנת  על   - ובצפון  במרכז 
הלומדים  אלפי  של  השתתפותם  את 

המתגוררים בכל רחבי הארץ. 
הרב אליהו פרידמן, רכז הכוללים באזור 
מקבילים  אירועים  שני  ערך  ירושלים, 
בקאנטרי 'מעלה החמישה' בהשתתפות 
מאות לומדים. המשתתפים חוו אווירת 
חברים  בדיבוק  מושקעת  שישי'  'ליל 
סוחפת  שירה  בליווי  רוח,  וברוממות 
של בעלי המנגנים קובי מירסקי וישראל 
על  הנלהבות  התגובות  אוטמגזין. 
הכוללים  את  מלוות  הייחודי  הגיבוש 

ללא הפסקה.
הכוללים  רכז  פרנקל,  נפתלי  הרב 
באזור המרכז, ערך אירוע ענק במתחם 
'קאנטרי נתניה' וזכה לארח מאות לומדי 
"אחוות תורה" מאזור גוש דן. האירוע 
רבות  חיוביות  תגובות  סחף  המיוחד 

מכלל הלומדים.

השתתפו  הצפון  מאזור  לומדים  מאות 
'רימונים' בעכו.  באירוע שנערך במלון 
התמרים  חוף  של  הים  גלי  מול  אל 
אתא,  קרית  מחיפה,  לומדים  התקבצו 
צפת, קרית שמואל, טבריה ועוד, כאשר 
האפשרויות  משפע  נהנים  יחד  כולם 
ואווירה  מושקעת  ארוחה  במקום, 
ביקשו  הלומדים  ומהנה.  ייחודית 
הכוללים  למנהל  אישי  באופן  להודות 
הרב משה בינדר שטרח רבות בהוצאת 

אירועים אלו אל הפועל.
ציין  בינדר, מנהל הכוללים,  הרב משה 
שהתגלה  הקושי  אף  על  כי  בסיפוק 
תוך  איכותית  ברמה  מתחמים  במציאת 
ההלכה  דרישות  על  קפדנית  שמירה 
מאמצים  נעשו  בזה,  וכיוצא  והכשרות 
שאכן  מבוטלת  לא  והשקעה  מיוחדים 
אירועי  ויצרו  עצמם,  את  הוכיחו  בס"ד 
גיבוש וחיזוק תוך הקפדה מלאה על כל 
ללומדי  כראוי  התורניים  הסטנדרטיים 

"אחוות תורה".

אלי כהן

“בתקופה של בחירות, חקירות ומהדורות, העבודה על הספר 
בני  מספרים  שפיות”,  של  אי  בשבילנו  הזוג הייתה 

רהב- וסיון  מאיר  ידידיה 
מאיר על ספרם החדש שיצא 
לאור השבוע, “סולם יעקב”. 
מאות  של  אוסף  הוא  הספר 
הרב  על  קצרים  סיפורים 
רבה  זצ”ל,  אדלשטיין  יעקב 
שנפטר  השרון,  רמת  של 
זה  “לדעתנו  כשנתיים.  לפני 
לאור  יוצא  שהספר  סמלי 
מפלגה  המילה  השבוע.  דווקא 
פילוג.  פלג,  מלשון  הרי  ברור היא 

ציבורים שונים,  להיות מפלגות שמייצגות בכבוד  שצריכות 
ובכל זאת, הדמות של הרב מזכירה לנו את העיקר – אנחנו 
לכבוד, אלה  ראוי  כל אחד  לכולם,  עם אחד, התורה שייכת 
אותם.  חי  פשוט  הוא  אבל  קלישאות  כמו  שנשמעים  דברים 
לא סתם הגיעו להלווייתו כשבעים אלף איש, מציבורים כל 

כך שונים”.
דמותו  את  להכיר  וזכינו  השרון  ברמת  גרנו  שנים  “שש 
בסלון  שמענו  השבעה,  “במהלך  מספרים.  הם  המיוחדת”, 
כך.  אחר  גם  אותנו  ללוות  שהמשיכו  סיפורים  כמה  הבית 
האוצרות  כל  את  לתעד  ולהתחיל  שם  להישאר  החלטנו 
האלה. אנשים מכל המגזרים והגילאים והסגנונות סיפרו שם 
סיפורים מופלאים, שכל אחד מאיתנו יכול ללמוד מהם. מיד 
איסוף  את  ויסקי,  ראובן  הרב,  של  נכדו  יזם  השבעה  בתום 

החומרים לספר”.
שמחים,  להיות  איך  נושאים:  לפי  לפרקים,  מחולק  הספר 
אכפתיים וסבלניים יותר? איך להשתפר בתחום חינוך הילדים 
איך  להמליץ?  נהג  הרב  וסגולות  עצות  אילו  על  והזוגיות? 
לחוות את השבתות והחגים בצורה משמעותית יותר? כיצד 
ואתגרים  משברים  עם  להתמודד 

בחיים?
על  הנה רק כמה טעימות, מהפרק 

חג הפסח:
פעם חזר הרב ממכירת החמץ בערב 
רמת  של  הראשי  וברחוב  פסח, 
השרון, רחוב סוקולוב, היו פקקים 
שעיכבו אותו. שאר הנהגים בפקק 
צפרו ורטנו על האיחור, אבל הרב הסתכל על העומס בחיוך, 

ואמר: “עם ישראל קדושים. עסוקים בהכנות לפסח...”
“ממצרים גאלתנו, ומבית עבדים  בליל הסדר הרב היה שר: 
פדיתנו”ּ, ולפעמים היה מוסיף גם את המילים: “מבית סטלין 
היה  וכך  מרוסיה.  שלו  הפרטית  מצרים  יציאת  על  פדיתנו”, 
עמו,  שנעשה  פרטי  נס  על  אישי  סיפור  לו  שיש  “מי  אומר: 
שניצל מצרה ומצוקה, מן הראוי שיספר אותו לבני ביתו בליל 
המגדילים  פרטית  השגחה  סיפורי  לספר  הזמן  זה  כי  הסדר, 

את האמונה”. 
רק  לא  היא  מצרים  שיציאת  לזכור  “חשוב  הרב:  אמר  עוד 
שחרור פיזי. העובדה שיוצאים ממצרים לטריטוריה אחרת – 
זו לא גאולה. מתי אנחנו הופכים לעם? כשנאמר עלינו: שמע 
לעם  אמר  רבנו  משה  זה  את  לעם.  נהיית  הזה  הים  ישראל, 
ונשארים עם ככל  יוצאים ממצרים  ישראל במתן תורה. אם 
העמים, זו לא הגאולה. לא מספיק מטבע, נציג באו”ם ושטח, 

גאולה זה להיות לו לעם”.

בשבוע הבא במוסף ‘כל ישראל’: ראיון נרחב עם המחברים, ועוד קטעים, עצות, הנהגות וסגולות מתוך הספר החדש

È˙„‰†‰ˆÚÂÓ‰††††††˙Â·¯‰†˙Î˘Ï˙לשכת הרבנות      המועצה הדתית

עלה†המות†בחלונינו†נצחו†אראלים†את†המצוקים
זקנים†משער†שבתו†אוי†מה†היה†לנו
„ÈÒÁÂ†ÂÈÎ¯„·†˜È„ˆ†ÏÂ„‚‰†ÔÂ‡‚‰†Ï˘†Â˙Â˜Ï˙Ò‰Ó†ÌÈÚÊÚÂÊÓÂ†ÌÈÓÂÓ‰
˙Â„ÂÒÈ†ÚË†¨ı¯Ù·†„ÂÓÚÏÂ†ÌÈ¯„‚†¯Â„‚Ï†Â˘Ù†¯ÒÓ†¯˘‡†¨ÂÈ˘ÚÓ·
¯È‡‰†¯˘‡†¨Â¯ÈÚ·†˙ÂÚÈˆ‰Â†‰˘Â„˜‰†˙„‰†˙ÓÂÁ†¯ÂˆÈ··†ÌÈ˙È‡

Â˙Â‚È‰ÓÂ†Â˙¯Â˙†¯Â‡·†‰ÈÏÚ†ÌÈ¯„ÏÂ†ı¯‡Ï
ÂÈ·¯Â†Â¯ÂÓ

Ï¢˜ÂˆÊ†‡„Ï†·ÈÏ†‰„Â‰È†‰˘Ó†È·¯

˜¯·†È·†Â¯ÈÚ†„¢·‡‚
Ï‡¯˘È·†‰Ê‰†ÌÂÈ‰†ÏÙ†ÏÂ„‚Â†¯˘†ÈÎ†ÂÚ„˙†‡Ï‰
ß‰†Û¯˘†¯˘‡†‰ÙÈ¯˘‰†˙‡†ÂÎ·È†Ï‡¯˘È†˙È·†ÏÎÂ

מבכים†מרה
הרה¢ג†רß†אליעזר†שמחה†וייס†שליט¢א
חבר†מועצת†הרה¢ר†לישראל

רבני†השכונות
רבני†המחלקות
עובדי†המועצה

הנהלת†המועצה†הדתית
משה†עידן††††††††רפאל†בן†זאב
הממונים†על†המועצה†הדתית

עלה המוות בחלונינו נצחו אראלים את המצוקים

המומים ומזועזעים מהסתלקותו של הגאון הגדול צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, אשר מסר נפשו לגדור גדרים ולעמוד בפרץ, נטע יסודות איתנים 
בביצור חומת הדת הקדושה והצניעות בעירנו, אשר האיר לארץ ולדרים עליה באור תורתו ומנהיגותו

מורנו ורבינו

רבי משה יהודה ליב לנדא זצוק"ל

גאב"ד עירנו בני ברק

זקנים משער שבתו אוי מה היה לנו

הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה׳

הרה"ג אליעזר שמחה וייס שליט"א
חבר מועצת הרה"ר לישראל

רבני השכונות
רבני המחלקות
עובדי המועצה

הנהלת המועצה הדתית
משה עידן    רפאל בן זאב
הממונים על המועצה הדתית

מבכים מרה
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הגר"מ מאזוז:
"צריך לבחור ג' כי הם 

עומדים חזק"
ראש ישיבת 'כסא רחמים' תקף בחריפות את ש"ס והסביר מדוע צריך 

להצביע ליהדות התורה • "תתנו קולכם למי שהולך בדרך ישרה, לא 
אכפת לי אשכנזים או ספרדים" • "אומרים יש לנו אחד שהוא דוגל 

בספרדיות מה פתאום השתכנז? לא השתכנזתי, להיפך, אנחנו מקווים 
שגם האשכנזים יקבלו את מה שאמת אצל הספרדים"

אלי כהן

'יחד'  בעקבות חבירתו של אלי ישי ומפלגת 
עיתונות'  'קו  לידי  הגיע  התורה,  יהדות  עם 
שמסר  נדירה  שיחה  ובלעדי  ראשון  בפרסום 
ומנהיגה הרוחני  'כיסא רחמים'  ישיבת  ראש 
של תנועת 'יחד', הגר"מ מאזוז, בפני קבוצה 

מתלמידיו ובני ביתו הקרובים.
"אומרים יש לנו אחד שהוא דוגל בספרדיות 
מה פתאום השתכנז? לא השתכנזתי, להיפך, 
אנחנו מקווים שגם האשכנזים יקבלו את מה 
שאמת אצל הספרדים, אם אתה לא מתבייש 
זה החזון של  במסורת שלך, מכבדים אותך. 
עם  גלות  שנות  אלפים  אחרי  הנה  יחזקאל, 
זה מתרץ.  זה מקשה,  ביחד,  לומדים  ישראל 

זה הכח של התורה.
"אנחנו כל הזמן היינו עם ש"ס, עשיתי להם 
הרבה טובות, שכחו את כל הטובות. כאשר 
זרקו את אלי ישי  הרב עובדיה הלך לעולמו 
של  ימינו  יד  היה  שנה   13 הפחתים,  כאחד 
הרב שכחו ממנו, שכחו. כאילו לא היה ולא 
אבי  אבל  ימי  'יקרבו  עשיו  אמר  איך  נברא. 
ואהרגה את יעקב אחי', כבר בלוויה של הרב 
זרקו אותו. ואח"כ עוד בכמה וכמה מקרים. 
אם היו נותנים לרב עובדיה רשות מהשמים, 
אומר  היה  יורד  היה  השמים,  את  קורע  היה 
את  עושים  אתם  למה  עושים?!  אתם  מה 
זה?! זה יו"ר שיישאר יו"ר. אבל למה אתם 

עושים את זה?!
ענין שלנו,  לא  זה  כי  זה,  את  די שעשו  "לא 
אבל אמרו הם הולכים עם השמאל עם בוז'י, 
בעבר לא היו אומרים כך, היו אומרים אנחנו 
לא ימין ולא שמאל, את גדולי התורה לשאול. 
יודעים  התורה  גדולי  וכי  צריך,  לא  הפעם 
אומרים  אנחנו  להם  מכתיבים  אנחנו  משהו, 
להם, אנחנו רועים בהם כמו עדר... אי אפשר 

להיות ככה.
"עשינו הכל, היה לנו כל הסיכויים לעבור את 
אחוז החסימה, כל מיני חכמת של אלה ואלה, 
אחד שתה מנדטים, אחד החליף ניירות. אבל 
ייסורים,  עם  חובות  עם  עברנו  שנים  ארבע 
אלי  הזאת  לטרוח. הפעם  צריך  לעזור,  צריך 
ישי החליט לא מוציאים שקל, וב"ה הצליח 
למרות זאת במוניציפאלי כמה וכמה אנשים 
ששיבץ אותם. כמה עושים להם למרר להם 
בעירייה  עובדיה  הרב  של  לנכד  החיים,  את 
הערים,  בכל  שלנו  לנציגים  בירושלים, 

מטילים עליהם וטו שלא יכנסו לקואליציה.
"שלחו לי את הבן של הרב עובדיה, ת"ח יקר, 
ישב אצלי שעה וחצי, אמר לי תשמע תעזוב 
הדור.  מנהיג  אותך  נמנה  הזה,  את הבן אדם 
אחת  שעה  רשעים  להיות  רוצים  לא  אנחנו 
לפני המקום. אני יעזוב אדם שהיה נאמן לי, 

אדם ישר יותר מכולם? לא עושים את זה!
אדם צריך להיות נאמן ולא להתהפך, להיות 
שמיר,  עם  שהולכים  אומרים  פעם  ישר 
עם  פעם  בוז'י,  עם  פעם  רבין,  עם  והולכים 
אריה חזק כי ביבי צריך אותו, אח"כ מרן.... 
אבל תכלס מה אתם עושים בממשלה, חיללו 
שבת צריך מכתב מפלוני והוא לא כותב רק 
בערב פסח בין הדבקים פתאום נזכר... אמרו 
לו בג"ץ עכשיו אתה משחק בנו, אנחנו כבר 
פסקנו שמותר לפתוח בשבת. ה' ירחם. בת"א 

ואח"כ בעוד מקומות.
"פעם לא היה דבר כזה, בן גוריון אמר אנחנו 

מדינה יהודית יש לנו שלשה דברים לפחות, 
נשמרת,  וכשרות  נשמרת,  בפרהסיה  שבת 
בהכל  מכרסמים  והיום  וגירושין.  ונישואין 
ועומד  גדר  גודר  לא  אחד  אף  ומכאן.  מכאן 
לאחוז  הרפורמים  רצו  אחד!  אף  בפרץ! 
להם  מגיע  לא  מה  דבר,  אין  אמרו  בכותל, 
השבת  את  לחלל  רצו  בישראל.  קהילה  הם 
את  יעשה  אחד  "כל  פלוני:  אמר  בפרהסיה, 
השבת איך שהוא מבין". איפה כתוב  שמירת 
בתורה,  שלך?  סבתא  של  בספר  השבת 
בתורה כתוב לא תבערו אש! אם כן בשביל 
בגלל שאתם  בוחרים בכם, בשביל מה?  מה 
ומצוות  תורה  שומר  שאינו  ספרדי  ספרדים? 

אינו שווה פרוטה.
"ולכן לדעתי צריך לבחור בג'. למה? כי הם 
החילונים  זה  בגלל  ואדרבא  חזק!  עומדים 
הכי  השר  היה  ליצמן  השר  אותם,  מכבדים 
דברים  הרבה  עשה  הוא  כי  בציבור  אהוב 

לטובת עם ישראל".
כאן עובר הרב להתייחס לדרעי, "אל תחשבו 
גדול,  חכם  הוא  זה,  את  מבין  לא  שהוא 
הוא  אבל  בשמחה,  מרבים  אד"ר  משנכנס 
תפסוק  אתה  אם  אמרו  מהשופטים  מפחד 
משהו נגדנו אוי ואבוי לך אז תעלים עיניים, 
תגיד למלכיאלי שיברח, ואח"כ שיהיה ח"כ. 
הכל מותר. ולא די לו, היינו מוכנים להכניס 
ולהסתדר  שמיני  שביעי  מקום  ישי  אלי  את 
הכל,  לסבול  מוכנים  בעבר.  שעשיתי  כמו 

אמר לא!
היו  היהודי  לבית  אחר  למקום  "הלכנו 
תכניסו  אל  וטו,  להם  יש  אח"כ  מוכנים, 
היה  מה  בכם,  אתנקם  אני  תכניסו  אם  אותו 
עושה הולך עם גנץ התחילו לפחד, אז ברגע 
לא  הוטו  כל   למרות  ג'  עם  סגרנו  האחרון 
עזר כלום אתם יודעים למה? ביום 'וטו' כ"א 
באדר השתחררנו מהווטו, מה אתה מאיים על 
כולם, אתה הבעל הבית של המדינה? גם ביבי 
כל  ללכת עם השמאל,  מפחד ממנו?! אסור 
מי שחתך מארץ ישראל, אם זה רבין אם זה 

שרון, לא היתה להם אחרית טובה.
ישרה,  בדרך  שהולך  למי  קולכם  "תתנו 
באלעד  ספרדים,  או  אשכנזים  לי  אכפת  לא 
אמיתי  הוא  כי  למה  פרוש  בישראל  תמכתי 
עם  ביחד  היהודים  כל  לכולם.  עוזר  הוא 
הזו.  השנאה  את  נוריד  נהיה  אחד  עם  אנחנו 
בשנאה,  לא  אבל  יש,  בלימוד,  ויכוחים  יש 
ולנו  ולכן צריך לתת  צריך ללכת עם האמת. 
למפלגה שתחזק את השבת, את הכותל, לא 

לפחד. תעמדו חזק, תעבדו חזק,
איתו,  הולך  הקב"ה  האמת,  עם  שהולך  "מי 
חותמו של הקב"ה אמת. יש כח לאמת לפוצץ 
את  רדפו  איך  תראו  שבעולם.  השקרים  כל 
ספריו,  את  שרפו  לו,  עשו  לא  מה  הרמח"ל 
מהם?!  נשאר  מה  נגדו,  כתבו  פשקווילים 

כלום! היום כולם לומדים בספריו!"

צילום: יאיר כהן
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נאבקים על 
קדושת השבת

נדיר וחריג: חכם שלום מבטיח עשירות - בכתב ידו

צאנז: אלפים השתתפו במעמדי ההוד 'טהורים יירשוה'

משנה: לראשונה בכתב ידו מבטיח מרן הכהן הגדול חכם שלום כהן 'עשירות' לכל מי שיעביר את מעות 'קמחא 
דפסחא' השנה לעניים ונזקקים שע"י 'קופת הצדקה הספרדית' אותה ייסד והקים עבור "חלשים ונזקקים 

בני עדתינו אשר זעקתם עלתה עד לב השמים" כלשונו הקדוש • מרנן הגר"ש בעדני והגר"מ מאיה צירפו את 
ברכתם למכתב הנדיר וההיסטורי בברכתו של הכהן הגדול • הבטחה נדירה

לציון שנת ה65 ליסוד קרית צאנז - בשילוב עם הכנסת ספר תורה לע"נ האדמו"ר זיע"א ולזכות האדמו"ר שליט"א

מאת: עוזי ברק

מאות מתושבי העיר הגיעו השבת להתפלל בכניסה לרחוב רבי 
עקיבא בעקבות חילולי שבת של הפועלים של הרכבת הקלה, 
המשטרה סגרה את רחוב ז'בוטינסקי לתנועה בזמן התפילה ולא 

נרשמו אירועים חריגים.
הרבנים  בראשות  העיר  מתושבי  מאות  של  התפילה  בעקבות 
עובדי הרכבת הקלה לא חיללו את השבת, פעילי השבת אומרים 
כי הם ימשיכו במעקב לשמור 
השבת  שמירת  על 

בכנסיה לעיר.
פוזרו  שישי  ביום 
ומודעות  פשקווילים 
ברחבי העיר מאת הרבנים.
ברק  בני  עיריית  ודובר 
הגיב  טננבוים  אברהם  ר' 
של  החלטת  "ישנה  אמר: 
שיש  שקבעה  המשפט  בית 
על  העירייה  בטענת  צדק 
ביצוע העבודות בשבת, וזאת 
וחתום  כתוב  להסכם  בניגוד 
הממשלה  לבין  העירייה  בין 
עבודות  ביצוע  לאיסור 
במסגרת  ובחגים  בשבתות 

הרכבת הקלה".
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בפעם הראשונה ובכתב יד קדשו, נשיא מועצת חכמי התורה 
האחרונות  בשנים  עשירות:  מבטיח  כהן  שלום  חכם  מרן 
כידוע, מרן אינו מרבה לכתוב בכתב ידו בשל ניצול הזמן, כך 
הפכו כתביו של הכהן הגדול לנדירים ומסולאים בפז. בימים 
האחרונים ומתוך החשיבות הרבה שהוא רואה לעניין זה, נטל 
מרן את קולמוסו וגולל את סיפורה של הקמת הקופה הספרדית 
בכתב ידו, ובסופה באורח נדיר מבטיח: "עושר בביתם וברכה 

בעמלם" לכל התורמים והמסייעים להצלחת הקופה.
בימים אלו נערכים במוקדי 'קופת הצדקה הספרדית' לחלוקת 

לאברכים  מילגות  אלפי 
'קמחא  ממעות  ולנזקקים 
הציבור  ע"י  שיתרמו  דפסחא' 
לחג  בסמוך  יחולקו  ואשר 
משפחות  אלפי  לאותם  הפסח 
עליהם  להקל  מנת  על  נזקקות 

בהוצאות החג הכבדות. 
ייסד  אותה  הקופה  כידוע, 
היא  הגדול,  הכהן  מרן  והקים 
בבת עיניו. מרן רואה בהקמתה 
מאוד בהמשך  חלק משמעותי 
הספרדית  היהדות  קרן  הרמת 
מתוך  ליושנה,  עטרה  והחזרת 

דאגה לחלשים ולנזקקים. 
הדברים שכתב מרן מדברים בעד עצמם. גם הצורך בקופה, גם 
הפיקוח והבקרה עליה, ובעיקר ברכותיו הנדירות לעם ישראל 

התורמים ל'קופת הצדקה הספרדית'.
"הנה ידוע כי בימים האחרונים" כותב מרן, "הקמנו לתפארת 
את קופת הצדקה הספרדית, שעניינה לעזור לחלשים ונזקקים 

בני עדתנו".
בשלב זה מגולל מרן הכהן הגדול במכתבו הנדיר את הסיבות 
והמקרים  הקשות  "המצוקות  הקופה:  להקמת  שהובילו 
שיעזור  מי  היה  לא  היום  ועד  אלי,  מגיעים  היו  הנוראיים 
ויתמוך באחינו בשרינו, וזעקתם עלתה עד לב השמיים, וכבר 
זה שנים רבות שהיו צריכים להקים דבר זה, ובסייעתא דשמיא 
כעת עלה הדבר בידינו", במילים אלו מבטא מרן את הזעקה 
הפנימית שלו ואולי של כלל הציבור הספרדי בעשרות השנים 

הקמת  היום,  עד  ביותר  החסר  אולי  שהיה  בדבר  האחרונות 
קופה מרכזית לציבור הספרדי בארץ ישראל. 

רואה  יוסף',  'פורת  ישיבת  ראש  הגדול  הכהן  מרן  כאמור, 
בהקמת "קופת הצדקה הספרדית" כאחת המשימות החשובות 
בהחזרת העטרה ליושנה והרמת קרן יהדות ספרד המעטירה, 
הצלחת הקופה חשובה מאוד בעיניו. זאת ניתן ללמוד מדבריו 

בהמשך המכתב, מרן כותב דברים מפתיעים במכתב הנדיר.
"והנני להודיע בשער בת רבים, כי כל הנעשה ב'קופת הצדקה 
כקטון  ועניין  דבר  בכל  ובהנחייתי  דעתי  על  הוא  הספרדית' 
בעצתי".  נעשה  "והכל  ומוסיף  במכתבו  מרן  מעיד  כגדול", 
ואמונה  הקופה  דרך  את  שמתווה  הרבנים  וועדת  בעניין  גם 
כותב  ההחלטות  קבלת  על 
מרן "ואף מינינו וועדת רבנים 
מכירם  גאונים שליט"א שאני 

וסומך דעתי עליהם". 
הנדיר ביותר במכתבו של מרן 
המפורשת  ההבטחה  הייתה 
וברכה בבית, אותה  לעשירות 
הגדול  הכהן  מרן  מבטיח 
ל'קופת  ולמסייעים  לתורמים 
ברכה  הספרדית',  הצדקה 
ותיקי  את  גם  שהפתיעה 
הזמנים  מכל  מרן  תלמידי 
בו  כזה  מקרה  זוכרים  שאינם 
מפורשות  וכותב  מברך  מרן 
מוזילים  והמסייעים אשר  כל התורמים  "והנני לברך את  כך: 
ברכה  שיראו  הזה  הקדוש  הצדקה  למפעל  וממונם,  מהונם 
חלציהם,  יוצאי  מכל  דקדושה  בנחת  בביתם  ועושר  בעמלם 

ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם אמן כן יהי רצון".
אל המכתב צירפו את ברכתם - גם הם בכתב ידם, מרנן ורבנן 
חברי מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, 

והגאון הגדול רבי משה מאיה. 
מפתיעה  הגדול  הכהן  ממרן  זו  נדירה  שהבטחה  ספק  אין 
לזכות  שמבקש  למי  והזדמנות  צוהר  ופותחת  בעוצמתה, 
ה'קמחא  מעות  בהעברת  כהן  חכם שלום  מרן  ע"י  זו  בברכה 
דפסחא' השנה לטובת העניים והנזקקים שע"י 'קופת הצדקה 
הספרדית' באמצעות מוקד הישועות בטלפון: -1800-70-70

.77
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אור  רביעי  ביום  השתתפו  צאנז  חסידי  המוני 
הוד  ומעמדי  כינוסים  בשרשרת  אדר,  לכ"א 
אבן  להנחת  ה65  שנת  לציון  יירשוה',  'טהורים 
הפינה לקרית צאנז בנתניה – אז כוננה חצר צאנז 

לאחר  מבבל  שעלה  ארי  ע"י  בארה"ק,  מחדש 
ה'שפע  בעל  מרן  האיומה,  השואה  מאורעות 

חיים' מצאנז זיע"א.
בארץ  החסידים  אלפי  כתבו  זה,  מאורע  לציון 
הטהור,  לזכרו  הקדוש  התורה  ספר  את  ובעולם 
ולזכות האדמו"ר שליט"א - אשר הושלם והוכנס 
אל  והדר,  ברוב פאר  בשיאם של מעמדי ההוד, 
קדשו  במשכן  המדרש  בבית  אשר  הקודש  ארון 
אותיות,  רכשו  כשהחסידים  האדמו"ר,  של 
הקבועה  תמיכתם  תמורת   – ופרשיות  פסוקים 

במוסדות היכלי התורה והחסד דחסידי צאנז.
של  ימיה  בתולדות  והמכונן  המיוחד  היום  את 
במעמדים  החסידים  ציינו  צאנז,  הקודש  חצר 
ארוכים  שבועות  מזה  התכוננו  אליהם  מיוחדים 
'וכולם  מבצע  במסגרת  רוחנית  הכנה  ע"י 
מקבלים' כשהחסידים מקבלים על עצמם קבלות 

טובות לזכותו ולכבודו של האדמו"ר.
לכבוד הכנסת ספר התורה, אף נחנכו שני ארונות 
קודש מפוארים מעץ אומנותי של חברת 'גילופי 
 – האדמו"ר  של  מדרשו  בבית  האחד  מלכות' 
הגדול  בהיכל  והשני  התורה,  ספר  הוכנס  לשם 

'היכל רוזנברג' – שם נערך המעמד המרכזי.
ברחובה  והריקודים  התורה  ספר  הכנסת  לאחר 
הענק  בהיכל  המרכזי  המעמד  נערך  עיר,  של 
של  מרשימה  ענק  בהפקת  הגלריה,  ובקומת 
חברת 'אפקט' בהנהלת אפרים זילברברג, משם 
הבחורים,  לאלפי  חיים  שידורים  נערכו  אף 

הנשים ותושבי חו"ל.
מנחה המעמד היה הרה"ג יהושע פינק, דומו"צ 
בעלזא בני ברק, ונואם הכבוד היה הרה"ג שמעון 
זאב מייזליש חתן האדמו"ר מסאטמר ורב שכונת 
דברים  נשאו  כמו"כ  יואל,  בקרית  משה  ישמח 

והחסד  התורה  היכלי  מנכ"ל  קליין  זאב  הרב 
דחסידי צאנז, הרב שמעון שער סגרע"ה נתניה, 
ועוד. על החלק האמנותי הופקדו מקהלת חסידי 
צאנז עם תזמורת רבת נגנים בניצוחו של יהושע 

פריד.
במרכז המעמד עמדה הפקת הענק של התכנית 
המרכזית 'צאנז מדור לדור' – 65 דקות רצופות 
במראה  חושית,  רב  והתרגשות  הנאה  של 
ובשירה, בהשתתפות למעלה ממאה משתתפים 
אשר הופיעו על הבמה בתכנית ארוכה ומרגשת 
את  והראתה  מקדם  מימים  זכרונות  שהעלתה 

היש המבורך של חצר צאנז כיום.
לאחר המשא המרכזי מאת האדמו"ר, יצאו הקהל 
תורה,  של  לכבודה  ממושך  לריקוד  בראשותו 
לאחר  לביתו  מתפזר  כשהקהל  ותומכיה  עמליה 

שעות ארוכות של הנאה רוחנית והתלכדות.

צילום: משה גולדשטיין / אהרן ברוך ליבוביץ/ יעקב נחומי
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עשרות אברכים הגיעו 
לקבלת הקהל של החברה 
המרכזית למימוש זכויות

אשפר – כל החג, לכל אחד ישראכרט מסדרת לכם 
את ההכנות לפסח עם 

הטבות משתלמות

היום: פתיחת מגבית 
"יסודותייך חזקי" למען 

ישיבת יסודות התורה

בשיתוף הרב יעקב זכריהו חבר הנהלת העיר • קבלת הקהל נמשכה אל 
תוך שעות הלילה המאוחרות • הרב שמאי שזירי, יו"ר החברה הקדיש 

מזמנו ונתן מענה אישי ודיסקרטי לכל אחד ואחד

 ב'אשפר' מתכוננים בכל הכח לחג הפסח – ומתכננים שורה של מבצעים 
על מוצרי הבשר והעופות, בכדי שכל אחד יוכל לענג את החג בבשר איכותי 

ומשובח, בכשרות המקובלת עליו ובמחיר השווה לכל נפש • מנכ"ל 
'אשפר': "שמחנו לקבל מהציבור תגובות רבות על המהלכים שביצענו, 

נמשיך לתת מענה לכולם" 

אלי כהן

למימוש  המרכזית  החברה  של  פעילותה  את 
זכויות, מאפיינות קבלות הקהל הרבות שהיא 
עורכת, בכלל היישובים בארץ, בתוך שכונות 
מימוש  בשורת  את  להביא  במטרה  וקהילות, 
משפחה  לכל  הבית,  עד  המגיעות,  הזכויות 

ומשפחה במגזר החרדי. 
והרגישות  המגזר  צורכי  הבנת  על  בדגש 
רפואיים,  בעניינים  טיפול  בעת  המתבקשת, 
אישיות  פגישות  לקיום  דואגת  החברה 
פתוחה,  דלת  במדיניות  ונוהגת  ודיסקרטיות, 
שזירי  הרב  את  לפגוש  שמבקש  מי  לכל 
פנים,  אל  פנים  החברה,  של  המומחים  וצוות 
במטרה לקבל עזרה, בהשגת קצבאות, פיצויים 

והטבות המגיעות לציבור הזכאים.
בעיר  ו'  בשיכון  שהתקיימה  הקהל  קבלת  אל 
הגיעו  הערב,  בשעות  במיוחד  ברק,  בני 
במשך  הכולל.  סיום  לאחר  אברכים,  עשרות 
שעות ארוכות, בזמנים מיוחדים שהוקצו לכל 
וסיוע,  הכוונה  קיבלו  הם  מראש,  ואחד  אחד 
להם,  המגיעות  הרפואיות  הזכויות  במימוש 

מכלל הגופים.
ולא רק, בראי טובת המשפחה המתמודדת, כל 
בעיה ומצוקה שנוגעת בביורוקרטיה רפואית, 
מימון לתרופות שאינן בסל הבריאות, קיצורי 
אל  בהגעה  ועזרה   17 טופסי  דחופים,  תורים 
מענה  קשובה,  לאוזן  זכתה  מומחים,  רופאים 
העמיד  כך  שלשם  שזירי,  הרב  מאת  ופתרון, 
הרפואה,  בעולם  הענפים  וקשריו  ניסיונו  את 
לניאדו  החולים  בתי  את  בעברו  שניהל  כמי 

וביקור חולים.
מבורכת  ביוזמה  שהתקיימה  הקהל  קבלת 
חבר  זכריהו,  יעקב  הרב  עם  פעולה  ובשיתוף 

בעיריית  התרבות  תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת 
בני ברק, זכתה להדים רבים ולהצלחה כבירה, 
והביאה פתרון מעשי למשפחות המתמודדות 
עם בעיה רפואית בביתן, בכל הנוגע למימוש 

הזכויות הרפואיות.
הרב שמאי שזירי פגש בקבלת הקהל אברכים 
המיוחד,  החינוך  של  במסגרות  ילדים  שלהם 
קצבה  לקבל  יוכלו  מתאים,  אבחון  שעם 
עם  שמתמודדים  אברכים  גם  כמו  חודשית, 
מגיעה  האם  כה  עד  בדקו  ולא  כרונית  מחלה 
כאילו  פגש  כן  כמו  וקצבה,  הכרה  להם 
להם  שמגיעה  בזמן  חלקית  קצבה  שמקבלים 
קצבה מלאה, ואת אילו שנדחו פעם ועוד פעם 

ואינם מצליחים לקבל את המגיע להם.
בבית  מתמודדים  שאיתן  והטרדות  "הבלבול 
שיש בו מישהו חולה, גם כך רבות ומרובות, 
ולכן נושא הזכויות המגיעות, שיכולות להציל 
מיני  מכל  הצידה,  נדחק  ממש,  משפחות 
תושבים  הגיעו  אליה  הקהל  קבלת  סיבות, 
שהם  לכך  הראשוני  הפתח  את  פתחה  רבים, 
יקבלו את כל המגיע להם בסייעתא דשמיא." 

אמר הרב יעקב זכריהו.

הילה פלח

ב'אשפר' לא נחים לרגע, עוד לא נגמרו מבצעי 
הפורים והחורף, וכבר מתחילים ברשת חנויות 
בהכנת  הפסח,  לחג  במרץ  להתכונן  הבשר, 
החנויות והמוצרים השונים וגם כעת מתוכננת 

שורת מבצעים חסרי תקדים. 
כשאשפר אומרים שהחג הזה כולו אשפר לכל 
ראשית,  דברים:  לשני  מתכוונים  הם  אחד, 
להיכנס  יכול  ועדה,  חוג  מכל  אחד,  שכל 
מוצרים  ממגוון  וליהנות  'אשפר'  לחנויות 
נווה  בד"ץ  זה  אם  עליו,  המועדפת  בכשרות 
ציון בנשיאות מרן ראש הישיבה הגאון חכם 
שלום כהן שליט"א, או בד"ץ העדה החרדית, 

שארית, ורובין. 
עליו  מקפידים  שבאשפר  השני,  והדבר 
כאמור,  אחד.  לכל  מתאים  מחיר  בעקביות: 
יוצאים בשורה של מבצעים,  ברשת החנויות 
ומצליחים  והעופות,  הבשר  מוצרי  על 
תקדים,  חסרי  מחירים  עם  להפתיע  שוב 

בבשר  החג  את  לענג  אחד  לכל  שמאפשרים 
משובח ואיכותי. 

כי הרי, כידוע לכם, זהו בדיוק המוטו שמוביל 
את 'אשפר' לאורך כל הדרך: כשרות. איכות. 

מחיר. 
האחרונים  "בחודשים  לנו,  אומרים  ב'אשפר' 
רבות  תגובות  מהציבור  לשמוע  שמחנו 
בהוספת  גם  שביצענו,  למהלכים  וחמות 
החרדית,  העדה  בד"ץ  בכשרויות  מוצרים 
רובין ושארית וגם בשורת המבצעים הגדולה, 
ואנחנו מתכוונים להמשיך ולתת מענה לציבור 

הצרכנים. 
מחירים  לתת  מאמץ  כל  נעשה  השנה,  "גם 
השווים לכל נפש, זאת בהתאם להוראתו של 
מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן, שאמר לנו 
בני  שגם  לכך  לדאוג  שנים,  כמה  לפני  כבר 
התורה יוכלו לרכוש ממוצרי אשפר במחירים 
נאמנים  ואנו  ליכולותיהם  המתאימים 
השנה  כל  לאורך  בכך  דבקים  להוראותיו, 

ובפרט בערבי חגים". 

הילה פלח

לקוחות תכנית "מגיע לך יותר" של ישראכרט 
נהנים יותר גם בפסח! לקראת החג ייהנו חברי 

התוכנית מהטבות ייחודיות ומשמעותיות:
100 ₪ הנחה  ברשת טרקלין חשמל כהלכה- 
מבצעים  כפל  כולל   .₪  350 מעל  קניה  בכל 

בסניפי  למימוש  והנחות! 
כהלכה  חשמל  טרקלין 
ברק,  בני  בירושלים, 
אשדוד  עילית,  מודיעין 

ועוד.
מוצרי  מגוון  כל  על   1+1
בחנויות  השחור  השיש 
ניתנת  ההטבה  אפיל'.  'פוד 
אפיל  פוד  בסניפי  למימוש 
ובמרכז  דובק  במתחם 

רימונים בבני ברק.
מסדרת  הבישול  כלי 
מיוצרים   black marble

הכלי  גוף  את  המאחדת  חדשה  בטכנולוגיה 
ביותר.  ועמידה  חזקה  אחת  ליחידה  והציפוי 
משטח  הינו   black stone הפנימי  המשטח 
אבן שיש עם תכונות NON-STICK מעולות 
הבישול  כלי  הכלי.  מיציקת  חלק  ומהווה 
היצוקים של food appeal מאפשרים להכין 
שמן  מאוד  מעט  עם  או  כלל,  שמן  ללא  מזון 

וללא הידבקות המזון.
מגוון  ועוד  אלו  הטבות 
מוענקות  נוספות,  הטבות 
לך  "מגיע  תכנית  לחברי 
אוטומטי  באופן  יותר" 
החשבון  חיוב  במעמד 
ואין צורך לבקשן  החודשי 
מבית העסק. פירוט ההנחה 
הודעת  גבי  על  מופיע 
הנשלחת  החודשית  החיוב 

מידי חודש לבית הלקוח.
מגיע  לתכנית  להצטרפות 
1-800- חייגו:   יותר  לך 

22-88-44

אלי כהן

בסימן 'יוצקים יסודות לעולם של תורה' יפתח  
3 אחר הצהרים  מחר יום רביעי החל מהשעה 
קמפיין גיוס ההמונים שעל ידי ישיבת יסודות 
לב,  צבי  ברוך  רבי  הגאון  בראשות  התורה 
המערכה  דבר  את  להביא  נרחב  מאמץ  בתום 

לידידי הישיבה ובוגריה די בכל אתר ואתר.
ראשיתה של המערכה בכנס שנערך במוצש"ק 
ויקרא בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
אשר הישיבה קרובה ללבו, ואשר נודע למצבה 
על  הכלכלי  העול  הוטל  כאשר  הישיבה  של 
האחרונה,  בתקופה  הישיבה  ראש  של  כתפיו 
למגבית  הישיבה  יצאה  וברכתו  ובהוראתו 
קודשו  מכתב  את  מצרף  כשמרן  זו  הצלה 
האפשר  בכל  לסייע  רבה  "מצוה  בכותבו 
ומזוני  חיי  בני  דמיטב  מילי  בכל  ויבורכו 
התומכים  של  ידיהם  מעשה  בכל  והצלחה 
זה  חשוב  תורה  מקום  בהחזקת  והמסייעים 
בישיבה אשר עתידה להאיר את המשך יהדות 

ספרד המפוארת בארץ ישראל"
מרן  כתב  המערכה  למען  מיוחד  במכתב 
הגרמ"ה הירש ראש ישיבת סלבודקא 'ישיבת 
תלמידים  מאות  כיום  שמונה  התורה  יסודות 
בין  ממש  טובות  הכי  מהישיבות  היא  כ"י 

הישיבות הספרדיות בארץ'
אדיר  הערכות  כינוס  נערך  שעבר  בשבוע 
הקונגרסים  במרכז  ובוגריה  הישיבה  לידידי 
בניני האומה בירושלים במהלכו הוקרנו דבריו 

ראש  כהן  שלום  רבי  הגדול  הגאון  מרן  של 
והכביר  מגדרו  יצא  אשר  יוסף  פורת  ישיבת 
בה  הלימוד  וצורת  הישיבה  על  שבח  במילות 
נקלה  זוהי אינה תורה הנלמדת על   " באומרו 
יסודותיה"  עם  תורה  של  בעומקה  תורה  אלא 
ובירך בברכה רבה את כל המטים כתף לעזרת 

הישיבה.
כמו כן נשא דברים  חוצבים חבר מועצגה"ת 
אזרחי  הגרב"מ  ישראל  עטרת  ישיבת  וראש 
באמרו  הישיבה  של  אופיה  על  עמד  בדבריו 
תלמודה,  בטיב  בטיבה,  היא  "מפורסמת  כי 
לתלמידיה  שמנחילה  השמים  יראת  בטיב 
להצמיח  הוא  עיניה  לנגד  העומד  ואשר 
תורה"  עמלי  מופלגים  חכמים  תלמידי  ולגדל 
העם  נחלת  היא  כזו  "ישיבה  כי  ובהדגישו 
כולו ומה שאתם עושים כאן הערב הוא כניסה 
על  החופף  הטבע  מעל  השגחה  של  לעולם 
אתכם,  ילווה  ואשר  בדורנו,  תורה  של  קיומה 
את  אתכם  יגדל  עליכם  ישמור  עליכם,  יחפוף 

כולכם לגדול ולהיות גדולי ישראל"
כמו כן נשאו דברים נלהבים הגאון רבי ראובן 
אלבז והגאון הגדול רבי יעקב הלל אשר עמדו 
על חובת כל יחיד להירתם להצלחת המערכה 

הגורלית.
ההמונים  גיוס  למיזם  הישיבה  יוצאת  כעת 
המנוהל ע"י חברת 'צ'רידי' שיתקיים היום ועד 
יום ה' בשעה 12 בלילה בשיטת 'הכל או כלום' 
המגבית  שעות   33 במהלך  לתרומות  הטלפון 
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טעם  מה  שואל  א(  יד,  פרשה  )רבא,  פרשתנו  בתחילת  המדרש 
הקדימה התורה את דיני טהרת וטומאת חיות בהמות ועופות )פרשת 
וטומאת האדם המבוארים בפרשיות תזריע  דיני טהרת  שמיני( לפני 
ומצורע? ומשיב: "אמר רבי שמלאי: כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה 
חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף". 
כלומר: מאותו הטעם שקדמו בעלי החיים לאדם ביצירתם, הוקדמו אף דיני 

טהרתם קודם לדיני טהרת האדם. )מובא גם ברש"י בתחילת פרשתנו(.
דברי המדרש צריכים ביאור. שהרי זה שיצירתם של בעלי החיים ליצירת 
האדם מוסבר בגמרא )סנהדרין לח, א( "אדם נברא בערב שבת מפני מה? שלא 
יהיו צדיקים אומרים שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר 
אחר, שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. דבר אחר, 
כדי שיכנס למצוה מיד. דבר אחר, כדי שיכנס לסעודה מיד". כל אלו מסבירים 
את הקדמת בריאת בעלי החיים קודם לבריאת האדם, אך הם אינם שייכים כלל 
וכלל להקדמת דיני טהרתם. א"כ מדוע לגבי הדינים וההלכות הקדימה התורה 

את בעלי החיים, הרי האדם הוא בדרגה ומעלה גבוהה מהם לאין ערוך?
ניתן לבאר זאת על פי חלק מההסברים המובאים בגמ'. אחד, "שאם תזוח 
דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית". כלומר בכדי שלא יבוא 
האדם לכלל גאוה הוקדמה בריאת בעלי חיים לאדם. זוהי כוונת דברי המדרש 
"כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית" כלומר: 
מאותו הטעם שבריאת האדם התאחרה עד אחר בריאת כל בעלי החיים, כדי 
'שלא תזוח דעתו עליו' ולא יבוא לידי גאווה, אף תורתו צריכה שתהא מתוך 

ענווה ושפלות ברך, כי רק כך תוכל להיעשות לו 'סם החיים'.
על דרך זה ביאר בעל ה'באר משה' זי"ע את המשנה במסכת אבות: "אם 
למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת". אל יתגאה האדם 
בתורתו, 'כי לכך נוצרת'. שהרי זו היתה הסיבה שיצירת האדם הייתה בסוף 
כל מעשה בראשית. שהרי כל הבריאה לא נוצרה אלא בשביל התורה וישראל 
כמובא במדרש: "בראשית- בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל 
שנקראו ראשית", אף על פי כן נדחתה בריאתו של האדם אחר כל הבריאה 
'בכדי שלא תזוח דעתו עליו', וילמד תורה מתוך ענווה, ובכך תעשה לו 'סם 

החיים'.
עוד יש לומר, דהנה הטעם הראשון הוא למנוע אמירות שיש בהם כפירה, 
מדוע  מובן  זה  פי  על  בראשית.  במעשה  שותף  לקב"ה  לו  היה  יאמרו  שלא 
אסורות  מאכלות  פרשת  שהרי  לנגעים.  אסורים  מאכלות  פרשת  הוקדמה 
הרע  לשון  על  המדברת  נגעים  ופרשת  לפה,  להכניס  שאסור  למה  מתייחסת 
וזהו כשם  ונקי.  יהיה כשר  מתייחסת למה שאסור להוציא מהפה, שהדיבור 
שיצירתו של אדם נדחתה לבסוף, על מנת למנוע אמירה לא ראויה, כך תורתו 
הקשורה לאמירה לא רצויה נאמרה לבסוף, לאחר פרשת מה שאסור להכניס 

לפה.
לאוזני  הגיע  ִשמעה  קל.  לא  נסיון  בפני  שעמדה  יהודיה  נערה  על  מסופר 
מנהלי האופרה המלכותית שבווינה והם היו מוכנים להציע לה כל חמודות 

תבל ובלבד שתבוא לשיר ולזמר בהצגות המועלות בה. 
לא קל הוא הניסיון לאותה נערה. אביה נרעש מהמחשבה שבתו לא תעמוד 
הוא  שוהל'  ה'שיף  המפורסם  הווינאי  הכנסת  בית  רב  אל  פנה  והוא  בניסיון 
בדעתו  חכך  הרב  לעשות.  מה  בו  ונועץ  זצ"ל  בוימגארטן  יוסף  רבי  הגאון 
בעיר,  לדור  עתה  זה  הגדולים שבאו  המאורות  אחד  אל  אותו  הפנה  ולבסוף 
הוא האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל מקופטישניץ זי"ע, אשר נודע 

ופורסם לאיש קדוש, כדי שיטול ממנו עצה מה לעשות. 
הרבי נרעש, ולבסוף הורה לשואלו לבוא אליו עם הנערה בעצמה. חפץ הוא 
היה לבוא עימה בדברים. לאחר שידולים רבים הסכימה לבוא אל הרבי והוא 
מפורסמת  "אהיה  האופראית.  בהצעה  כך  כל  הקורץ  הדבר  מה  לברר  ביקש 
בכל העולם"- מסבירה לו הנערה בעניים נוצצות. הרבי שומע, עוצם את עיניו 
יהודיה  אם  כל  של  חלומה  נא.  לה:"שמעי  אומר  ולבסוף  בשרעפים  ושוקע 
שתביא לעולם בן שיאיר עיני ישראל. אם תוותרי על תוכניתך, מבטיח אני לך 

שתלדי בן שיהא מפורסם בכל העולם". 
הגה"צ רבי דן סגל שליט"א שראה סיפור זה ב'ספר קהילות' של אוסטריה 
החליט להתחקות אחר ההבטחה, למי נישאה? ומי הוא בנה? לבסוף הגיע אל 
פוסק הדור בדורנו- הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל ושאלו אם הסיפור 
וואזנר נפעם והתרגש. הוא אמר: "תמיד אמרה לי אימי ע"ה,  נכון? הגר"ש 

למד היטב והיה ליהודי כשר. אין לך מושג מה הקרבתי עבורך!". 
מרגש לדעת, עד כמה בכוחם של מעשים נשגבים ונאצלים שלהם להשפיע 
לדורות, בזכות השמירה על הפה זכתה האמא לבן שהאיר את דורינו. עלינו 
יותר  ומה לא.  ומה אסור. מה מותר להכניס  לדעת מה מותר להוציא מהפה 
קשה לשמור לא להוציא מהפה מאשר לשמור לא להכניס אל הפה, ולכן השכר 
על כך הוא לאין ערוך. והם נאמרו רק לבסוף. וככל שנקריב יותר לא להוציא 

מהפה ולשמור עליו כך נזכה לאור ולשפע.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מה להוציא מהפהִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע 
)יב, ב(. ה"אור החיים" הקדוש  ָזָכר  ְוָיְלָדה 
הגאולה  על  רמז  בדרך  זה  פסוק  מבאר 
כנסת  על  הכתוב  ירמוז  "עוד  לשונו:  וזה  העתידה, 
ישראל, אשר מצינו שנקראת 'אשה' בדברי הנביאים, 
דכתיב )ישעיהו נד( 'ואשת נעורים' וכו', ועליה אומר 
מצוות  הזרעת  פירוש:  תזריע',  כי  'אשה  הכתוב: 
'זרעו  יב(  י,  ומעשים טובים, על דרך אומרו )הושע 
הולדתה  תהיה  פירוש:  זכר',  'וילדה  לצדקה'.  לכם 

זכר. 
מבחינת  עליונה  בחינה  היא  הזכר  בחינת  "כי 
הנקבה. והודיע הכתוב, כי אם כנסת ישראל תזריע, 
להבדיל  ויכוון  וכו'.  עליונות  הדרגות  שתוליד  ודאי 
מצרים,  של  שעברה  לגאולה  המחוכה  הגאולה  בין 
העתידה  הגאולה  אבל  ועריה,  ערום  ישראל  שהיו 
הגאולה  ותהיה  ישראל,  זכות  באמצעות  תהיה 
בבחינת זכר, ועמדה לנצח". ישנם שני סוגי גאולות: 
גאולה בחסד, שאינה עומדת ומתקיימת לעד, וגאולה 

בזכות שהיא גאולה עולמית.
גאולת מצרים היתה בחסד, שהרי הקב"ה הוציא 
עובדי  היו  ככולם  שרובם  בעת  משם  ישראל  את 
כג,  רבה  )ויקרא  רבותינו  שדרשו  כפי  זרה,  עבודה 
גוֹי  ָלַקַחת לוֹ  ָלבוֹא  ֱאֹלִקים  ֲהִנָּסה  ב( על הפסוק "אוֹ 
ִמֶּקֶרב ּגוֹי" )דברים ד, לד( - "הללו ]המצרים( עובדי 
עבודה זרה, והללו ]עם ישראל[ עובדי עבודה זרה, 
שנאמר  מצרים,  טומאת  שערי  במ"ט  שקועים  והיו 
מעשים  ללא   - ְוֶעְרָיה"  ֵערֹם  "ְוַאְּת  ז(:  טז,  )יחזקאל 
וברבות  שלמה,  היתה  לא  זו  גאולה  ולכן  טובים, 

הימים נחרב הבית וגלו ישראל מעל אדמתם.
אולם הגאולה העתידה תהיה בזכות, בחינת "ִאָּׁשה 
גם  כך  ויציב,  חזק  שהוא  ָזָכר",  ְוָיְלָדה  ַתְזִריַע  ִּכי 
הגאולה תהיה חזקה ותעמוד לנצח, וזאת באמצעות 
תפילות  התורה,  בלימוד  ישראל  עם  של  זכויותיהן 
החסדים,  וריבוי  הצדקה  ונתינת  הגאולה  להחשת 
ִּתָּפֶדה  ְּבִמְׁשָּפט  "ִצּיוֹן  כז(  יא,  )ישעיה  שנאמר  וכמו 

ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה". 

"התנערי מעפר קומי" - לאחר השואה

ומצפים  מייחלים  אנו  בו  בשלב  מצויים  אנו 
על  ואף   – השלמה  ולגאולה  צדקנו  משיח  לביאת 
שיבוא.   יום  בכל  לו  נחכה  זה  כל  עם  פי שיתמהמה 
שחווינו  הגדולים  הניסים  מן  להתעלם  אפשר  אי 
על בשרנו – בהשתקמות המופלאה של עם ישראל 
שקם  דור  הוא  דורנו  הנוראה.  השואה  אימת  לאחר 
והשפלה  התהום  עד  שפלות  מתוך  ההריסות,  מתוך 
 - הכבשנים  מתוך  המשרפות,  מתוך  כמוה!  שאין 
פתאום צמחו אודים מוצלים מאש. מעין מעמד של 
קם  האש,  בתוך  שהיה  הזה,  העץ  המתים.  תחיית 
וצומח ומוציא פירות חדשים, ואנו, המתבוננים בו, 

היינו כחולמים...
כולה  כמעט  גור  נכחדה,  כולה  כמעט  בעלזא 
קהל  היה  אחת  שלכל  גדולות,  חסידיות  נכחדה. 
עצום של חסידים כמעט חלפו ובטלו מן העולם. אך 
פתאום הגיע איזשהו ייחור אחד קטן מהעץ הגדול... 
בן בתו של האדמו"ר, נכד של האח, והנה הוא קם, 
לא  חסידים!  אלפי  של  חסידות  מחדש  ומקים  צץ, 
אז  מי חלם  מגור...  הצילו את האדמו"ר  איך  יאומן 
שהיא  ְלַמה  ותהפוך  בחזרה,  תקום  גור  שחסידות 

כיום!...
בפולין,  בעלזא  חסידות  של  הענק  המדרש  בית 
את  אש.  למאכולת  היה  מקומות,  אלפי  שהכיל 
האדמו"ר מבעלזא הצליחו להציל בדרך פלאית. הוא 
הגיע לכאן לבדו, ללא אשה וילדים. אף אחד לא חלם 
שעוד יצא משהו ממנו. נדמה היה שחסידות בעלזא 
המעטירה נקברה ואיננה. ופתאום רואים את בעלזא 
של היום, איזה פאר, איזה הדר... 'קרית בעלזא' בעיר 

זו ובעיר אחרת, אלפי חסידים ובני משפחותיהם...
כך גם ויז'ניץ, וצאנז, וסאטמר... אף אחד לא חלם 
הצמיחה  מול  ומשתאה  עומד  ואתה  ישובו,  שעוד 

האדירה שמול עיניך, ואינך מבין איך קרה הדבר. 
היו  יהודים.  מיליון  לשלושה  קרוב  חיו  בפולין 
שם עיירות שלמות של יהודים, שטיבלאך, ישיבות, 
הכל  ופתאום   – מסחר  וחיי  חנויות  תורה,  תלמודי 
נמחק! בלילה אחד שרפו שם אלף בתי כנסת, בנייני 

פאר והדר!! 
כולה  אירופה   – וברומניה  בהונגריה  גם  ארע  כך 
נותר ממנה מאומה. היו אנשים  עלתה בלהבות, לא 
ישראל  עם  אם  יודע  מי  נגמר...  הכל  זהו,  שאמרו: 
ישרוד עוד כמה שנים... והנה הכל צמח ועלה ופרח 

מחדש. 
גדולה  עיר  הרע!  עין  בלי  ברק,  בני  את  רואים 
יראים  תושבים  אלפי  ומאות  עשרות  עם  לאלוקים 
כנסת,  בתי  וגדולות,  קטנות  ישיבות  ושלמים. 
כוללים... הכל שוקק חיים. בשתיים בלילה מרגישים 

כמו שתיים בצהריים...
ישראל,  בית  משה,  זכרון   – ירושלים  גם  כך 
סנהדריה,  צאנז,  קרית  הצפון,  אור  בוכרים,  גאולה, 
רמות אשכול... שכונות מלאות עם בתי כנסת שבהם 
מניין רודף מניין. וכך גם בקרית ספר, מודיעין עלית, 

עמנואל ועוד. 
מי חלם? מי מילל ומי פילל שנזכה לחזות בדבר 

כזה?!
למרות   – שהיה  הקלקול  כל  למרות  זאת  וכל 
השומר הצעיר, מפא"י, המערך והליכוד, והלפידים 

הבוערים...
היכן הם כיום כל הקיבוצים? אם מתמזל מזלם הם 
מצליחים להקים בקיבוץ איזשהו בית הבראה – מלון 

לחרדים שיבואו אליהם לנפוש...
ולא רק מאירופה קמו אודים מוצלים מאש – גם 
תהליכים של  בארץ החלו  כאן  חילוניות  במשפחות 
מקיבוץ  המנכ"לים  אחד  של  בנו  לשורשים.  חזרה 
בתשובה.  חזר   - טייסת  מפקד  הצעיר,  השומר  של 
ובעל  נשוי  כהלכתה,  שבת  שומר  תורה,  לומד  הוא 

משפחה לתפארת. לא יאומן כי יסופר!
וחמש  משלושים  יותר  לפני  תפרח.  למשל,  הנה, 
שנה, במושב נידח בנגב הוקמה ישיבה של שמונים 
שעליהם  וקבע  בתוקף,  התנגד  המושב  בחורים. 
לפנות את המקום משום שהם מפריעים לשלוות בני 
תמך  שדווקא  מהתושבים  אחד  אלי  הגיע  המושב. 
מאד בישיבה, והתחנן בדמעות: "כבוד הרב, תעשה 
הם  הישיבה!  את  יסלקו  שלא  איתם  תדבר  משהו, 

מוכנים לשמוע אותך!"
תורנית באופקים,  נסעתי לתפרח, בדרך לפשיטה 
ישבתי עם חברי הועד, ודברנו. אמרתי להם: "אינכם 
בואו  הבא!  לעולם  לכם  תהיה  זכות  איזו  יודעים 

נעשה ביניכם שלום! תנסו להסתדר!"
והיום – מאותם שמונים בחורים צמחה ישיבה עם 
שמונה מאות בחורים, ויש לישיבה גם סניף, ותלמוד 
התורה  על  ושוקדים  שם  יושבים  הבחורים  תורה... 
ובעמקות  בידע  מסכת,  אחר  מסכת  ולילה,  יומם 
מופלאים. אין להם פלאפונים, ואוטובוסים מיוחדים 
לטומאת  להיחשף  בלי  אותם,  ומחזירים  לוקחים 

הרחוב.
ותפרח זו רק דוגמא אחת מכלל הישיבות. יש את 
בחורים.  מאות  ברכפלד...  פוניבז',  חברון,  ישיבת 
כוללים של אלפי אברכים. כל זה צמח מתוך השואה 

הארורה. מתוך האפר. 
נס  עינינו מעשה  לנגד  ספק שהקב"ה מחולל  אין 
בגדר  להיות  כח  יש  ישראל  לעם  זכר"!  "וילדה   –

'יולדת', להיות משפיע ולא מושפע בלבד. 
וכבר  טובים,  ומעשים  מצוות  זרעה  ישראל  כנסת 
לימדנו ה"אור החיים" הקדוש "כי אם כנסת ישראל 

תזריע, ודאי שתוליד הדרגות העליונות"!

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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שבת  הינה  לטובה  עלינו  הבאה  שבת 
בניסן  חז"ל  אמרו  עליו  ניסן,  חודש  ראש 
זהר  להיגאל. בתיקוני  עתידין  בניסן  נגאלו 
גלות.  ולמילה  גאולה  למילה  טעם  ניתן 
גאולה היא אחדות וגלות היא פרוד, כלומר 
כל עוד תשרה בינינו שנאת חינם נסבול את 
סבל הגלות וברגע שנזכה לאהבת חינם מיד 

ניגאל.
לצערנו הרב נושא הבחירות הן לרשויות 
פעם  כל  מלווה  לממשלה  והן  המקומיות 
פירוד  אלימות,  אחים,  שנאת  ביותר 
לשררה  לזכות  בכדי  והכל  ועוד.  משפחות 
התורה  הוראת  היפך  שהיא  הציבור  על 

למנהיג כיצד עליו להתנהג.
פעם אחד מתלמידי הבעל שם טוב ע"ה 
רצה להתקבל לרב בעיירה קטנה ובה מעט 
יהודים, נסע למקום פעל מה שפעל ובכדי 
למזיבוז’  נסע  הסופית  החלטתו  את  לקבל 
שאל  פנימה  לקודש  משנכנס  ורבו,  למורו 
שלו  המניע  מה  הקדוש  הבעש"ט  אותו 
להיות רב באותו מקום והלוא כתוב אהוב 
כדי  תוך  הרבנות,  את  ושנא  המלאכה  את 
את  התלמיד  גילה  ביניהם  הדברים  חילופי 
שקשה  הקדוש  לבעש"ט  ואמר  ליבו  סתרי 
לו העניות וגם גבו שפוף ואינו מקבל כבוד 
וגם  יקבל שכר  גם  והנה כעת  בשום מקום 
צרותיו,  לכל  פתרון  ובא  במזבח  מקום 
ואז ענה לו הבעש"ט שקבלת ההנהגה על 
לסבול  שכמו  ויט  בבחינת  היא  הציבור 
כלומר שצריך המנהיג לקבל על עצמו את 

עול הציבור ולא חלילה לנצל אותו.
אסתר  מגילת  על  הקדוש  המלבי"ם 
המהותי  ההבדל  על  עומד  הראשון  בפרק 
ומנצל  בציבור  שמשתמש  מנהיג  בין  שיש 
החינם  ושנאת  הפירוד  הגלות  סיבת  אותו, 
פעם  אחר  פעם  רואים  שאנו  כפי  שגוררת 
בארץ ישראל פיגועים ומלחמות והנפגעים 
מי  ולא  עצמו  העם  הינם  מכך  העיקרים 
שנבחר מתוך שנאה ופילוג למנהיג עליהם.
זו,  בבחינה  היתה  פרעה  של  הנהגתו 
בניית  לרעיון  ישראל  בני  את  רתם  תחילה 
העם  מתוך  לאט  ולאט  למלכות.  ארמונות 
לבוש  בעלי  כאילו  שהיו  שוטרים  העלה 
ומעמד. והם אותם שרדו באחיהם והוסיפו 
זאת  וכל  ליום.  מיום  קשה  עבודה  עליהם 
בכדי להשפיל את העם עד כדי כך שאיבדו 
את  שיהרגו  ונתנו  וכבוד  עצמי  ערך  כל 

ילדיהם ואפילו לא הרגישו בכך.
בחר  והפרוד  המחלוקת  שלטון  לעומת 
שכל  מתוכו  שיצא  ישראל  לעם  מנהיג  ה’ 
כולו אהבה וחמלה ובמה בחן אותו בכבשה 
לטרוף  הארי  ורצה  בדרכה  שנכשלה  אחת 
אותה ורץ משה רבנו והצילה מפיו אז אמר 
שהגלות  כעת  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך 
לאחרון  שדואג  אדם  כזה  הולידו  והדחק 

הצאן הגיע זמן גאולתם.
מי היה אותו מנהיג שעתיד לגאול אותנו 
אשר  הנאמן  הרועה  רבנו  משה  בשלישית, 

שבע  הקב"ה  עם  והתווכח  סיני  בהר  עמד 
לתפקיד  ועיקר  כלל  ראוי  שאינו  ימים 
וברח מאותו כבוד עצום לנצח את ממלכת 
מצרים ולהוציא עם מתוך עם, ולא נתרצה 
עם  את  יגאל  שלא  הקב"ה  לו  שאמר  עד 
זו  ומעלה  רק עם אהרן אחיו.  ישראל לבד 
של צניעות וענוה שהיתה בו מוזכרת בזוהר 
שמתרץ מדוע פעם כתוב משה ואהרן ופעם 

אהרן ומשה ללמדך שהיו שקולים כאחד.
הכתוב  עליו  הנאמן,  הרועה  רבנו  משה 
אומר והאיש משה עניו מכל בני האדם, וזו 
ושליח  מנהיג  של  ביותר  החשובה  תכונתו 
ולא  ציבור שיהיה בבחינת שמש של העם 

משתמש בו להנאותיו האישיות.
רבנו  במשה  נאמרה  נפלאה  תכונה  עוד 
שמשה  ומפרשים  הלוחות"  את  לך  "פסול 
שהיו  הברית  לוחות  מפסולת  נתעשר  רבנו 
אבנים יקרות מאוד עם זאת המפרשים ע"פ 
והפסולים  שהאחרונים  אומרים  החסידות 
טרח  הזמן  שכל  כלומר  שלו  היו  שבעם 

ופעל לשרת את העם עד האחרון שבהם.
מנהיג  של  גדולתו  על  למדים  מכאן  גם 
הברית  בלוחות  לאחוז  אחד  מצד  שחייב 
בידיו  לאחוז  שני  ומצד  משמים  בתורה 
אותם  וגדל  לרומם  בפסולים  ולתמוך 

שיתעלו למעלת בני אדם.
רבנו  שמשה  רואים  אנו  בשלח  בפרשת 
ע"ה התווכח עם פרעה על מי ומי ההולכים 
נלך. ולא הצליח  וענה לו בצאננו ובבקרנו 
פרעה להבין מדוע משה רבנו ע"ה לא מוכן 
להשאיר אצל פרעה את אותם עבדים חסרי 
זהות וכבוד שישרתו אותו, כי איזו תועלת 
בזהר הקדוש  יש בהם בשרם בשר בהמה. 
בעירין  בארמית  צאן  התשובה  נמצאת 
נכתב  עליהם  העם  אחרוני  אלו  ובעירין 
במזמור שיר ליום השבת איש בער לא ידע. 
כלומר האדם נשלט כבהמה אך ורק בגלל 
רבנו  משה  עשה  מה  ידיעה,  וחוסר  בורות 
עם  את  לימד  במדבר,  שנה  ארבעים  ע"ה 
ישראל תורה שבכתב ותורה שבעל פה עד 
שבפרשת ניצבים נאמר אתם ניצבים כולכם 
בקר  ולא  צאן  לא  מוזכר  לא  והפעם  היום. 
באהבה  שמו  למען  תפקידו  שמילא  משום 
חכמים  למעלת  ישראל  בני  עם  את  ורומם 
נבונים יודעים את התורה. מכאן מצוה על 
יאבדו  ילדיהם שלא  ואם לחנך את  כל אב 
למנהיג  וחס  חלילה  וישתעבדו  ערכם  את 
שירדה בהם וינצל אותם עד שיביא ביניהם 

שנאת חינם פילוג וגלות.
חורין  בן  להיות  לזכות  שחפץ  מי  כל 
בעצמו  לדאוג  מעכשיו  יתחיל  הסדר  בליל 
לחינוך בניו ובנותיו כי מלכות האחר חסר 
מאימת  וחס  חלילה  קדומה,  חכמה  יו"ד 
עם  האחד  ואהבת  אותנו  לשעבד  עלינו 
היו"ד חכמה תצילנו מידם אמן ונזכה לשוב 

להיות עם אחד לבדד ובגויים לא יתחשב.
בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

לקח טוב
נתתי לכם

כי

תכונותיו של 
מנהיג
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חוברת תרופות ייחודית 
בשיתוף ואישור בד"ץ 

העדה החרדית
הילה פלח

 14 הכוללת  רפואית  מעצמה  היא  'כללית' 
בתי חולים בכל רחבי הארץ, 1,503 מרפאות 
הגדול  הבריאות  ארגון  היותה  לצד  ועוד. 
הרפואי  הארגון  בהנהלת  נותנים  בישראל,  
הגדול במדינה את הדעת על כל פרט ופרט.  
־החשיבה המרחבית על כל תחום ותחום מא

בפסח.  התרופות  נטילת  נושא  את  גם  פיינת 
־מה עושה אדם הנוטל תרופות מידי יום וקו

דם חג הפסח או בעיצומו הוא מבקש לדעת 
וליטול את אותן תרופות,  יוכל להמשיך  אם 
או שמדובר בתרופות שחלק ממרכיביהן הוא 

חמץ, חלילה? 
בארץ  היחיד  הבריאות  ארגון  היא  'כללית' 
־המפיק חוברת ובה פירוט עדכני של כל הת

רופות הכשרות לפסח וכן היחידה המפעילה 
־מוקד טלפוני ממוחשב לבירור התרפות בשי

תוף פעולה עם הבד"ץ.

המדריך השלם של התרופות
של  בשיתוף  לאור  יוצאת  התרופות  חוברת 
לישראל  הראשית  הרבנות  עם  ה'כללית'  רב 
המעורבים  החרדית,  העדה  בד"ץ  חברי  ועם 
אף הם בדיונים ההלכתיים הנוגעים למרכיבי 

התרופות ולקביעת כשרותן לפסח. 
של  לפסח  הכשרות  התרופות  חוברת  "על 
חג  קודם  רב  זמן  מזה  עמלים  'כללית', 
מנהל  קונסקי  אברהם  הרב  אומר  הפסח". 
הרב  ה'כללית'  "רב  בכללית.  החרדי  המגזר 
במכתב  פונים  ראשי  ורוקח  לפקיבקר  מנחם 
ליצור  ולכל המפעלים  יבואני התרופות  לכל 
תרופות בארץ, ומבקשים לדעת באלו תרופות 

יש מרכיבי חמץ ובאיזה אחוז". 
ואימותם  הנתונים  בבדיקת  הוא  הבא  השלב 
־מול ספר ה"מדיק" שיוצא לאור אחת לחוד

שיים. בספר רשומות כל התרופות המורשות 
לשימוש בארץ על ידי משרד הבריאות. 

האחרון,  השלב  המלאכה.  תמה  לא  ועוד 
הוא  סגירת הרשימה הכשרה לשימוש,  לפני 
כל השא לדיון  עולים  הרבנים, שם  ־בוועדת 

מספר  ובמשך  פתרונם  על  באו  שלא  לות 
שעות דנים בתרופות העומדות על הפרק. רק 
לקראת  ומופצת  נסגרת  החוברת  מכן,  לאחר 
פסח בעשרות אלפי עותקים בכל רחבי הארץ 
בתי מרקחת,  רבנויות מקומיות, מרפאות,   –

יישובים, קיבוצים, כללית אף מאפשרת לכלל 
־קופות החולים להשתמש בפרי עמלה ולפר

כלל  לטובת  שלה  התרופות  רשימת  את  סם 
הלקוחות. 

מוקד טלפוני ממוחשב

בנוסף לחוברת התרופות המופצת מידי שנה, 
־מפעילה 'כללית' שנה רביעית ברציפות והפ

ממוחשב.  טלפוני  מוקד  בד"ץ  בכשרות  עם 
לברר  אחד  לכל  מאפשר  הטלפוני  המוקד 
בקלות את כשרות התרופה לפסח. וכדי לברר 
זאת, הפעולה היא פשוטה. מתקשרים למוקד 
2701* אומרים בקול את שם התרופה עליה 
מזהה  המערכת  המידע,  את  לקבל  מבקשים 
מאשרת   - מענה  ונותנת  התרופה  שם  את 
המערכת  כן,  שוללת. כמו  או  לפסח  כשרות 
נותנת הסבר על אפשרויות הגשה שונות של 
וכדו בנרות  בטבליות,  בסירופ,   – ־התרופה 
למ מזה  פועל  כבר  הטלפוני  השירות  ־מה. 

24 שעות ביממה עד לאחר חג  עלה משבוע 
הפסח לטובת כלל הציבור, לא רק ללקוחות 

'כללית'. 
ופוסקי  ישראל  גדולי  כל  כי  לזכור  חשוב 
ליטול בשל  ההלכה קבעו שכל תרופה שיש 
־מצב בריאותי זה או אחר על פי הוראת הרו

פא – חובה ליטלה. עם זאת, אין כמעט תחום 
מק תרופה  בו  למצוא  אפשר  שאי  ־ברפואה 

בילה כשרה לפסח, שהחומר הפעיל בה הוא 
אותו חומר ובנקודה זו באה המערכת לעזר.

ישראל  גדולי  כל  כי  לדעת  חשוב  זאת,  עם 
ופוסקי ההלכה קבעו שכל תרופה שיש ליטול 
בשל מצב בריאותי זה או אחר על פי הוראת 

הרופא – חובה ליטול אותה.
חנה קוריץ מנהלת הפרסום והדוברות למגזר 
החרדי בכללית מסכמת את הפעילות ואומרת 
"כללית פועלת כל העת להתאמה מלאה של 
־מגוון השירותים עבור כלל האוכלוסיות, חו

ברת התרופות של כללית מהווה פרויקט דגל 
הכ גופי  לכל  הכללית  מומחי  חוברים  ־אליו 

שרות בישראל, דבר המאפשר הפקת חוברת 
מרשימה והקמת קו טלפוני המהווים כלי עזר 

יעיל ומשמעותי בכל בית בישראל".

מומחי 'כללית' מגישים:
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"

"

לאישה

טיפים

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

הכי  החלל  כי  לחשוב  כולנו  של  הנטייה 
המפגש  מקום  "הסלון",  הוא  בבית  חשוב 
הוא  ההפך  אך  המשפחתי.  וההתכנסות 
המטבח  תפס  האחרונות  בשנים   - הנכון 
של  העדיפויות  בסדר  כבוד  של  מקום 
המשפחה הישראלית. המטבח עבר שינויים 
עד  שהיו  הבישול  גבולות  את  ופרץ  רבים 
הוא  המטבח  כיום,  העיקרית.  מטרתו  כה 
ללא ספק, לב הבית, בשגרה ובחגים בעיקר, 
ומהווה את מרכז העניינים, לכן כשמעצבים 
את המטבח חשוב לרדת לפרטים הקטנים 

מסוג הכיור ועד לחיפוי הקירות.
"בכל מה שקשור לחיפוי הקירות שמסביב 
פרקטיים,  בחומרים  לבחור  חשוב  למטבח, 
ומאפשרים  ניקוי  לחומרי  רגישים  שאינם 
ומסודר,  נקי  מטבח  בקלות.  לכלוך  הסרת 
שתמיד  אחרים,  ולכלוכים  שומן  נתזי  ללא 
ותורם  טוב  רושם  עושה  לאירוח,  מוכן 

מיכל  מסבירה  הבית",  של  הכללי  למראה 
נוף, מנהלת השיווק של 'זהבי עצמון'.  

את  השואבים  אריחים  לראות  ניתן  כיום, 
השראתם מאבן צרפתית עתיקה ממוחזרת, 
השראה  חותמו.  את  בה  הותיר  הזמן  אשר 
תוך  המסורתית  האבן  את  לחיים  המביאה 
התאמה לעיצוב המודרני ומציעה פרשנות 

עכשווית לשילוב מראה הטבע במטבח. 
החיפויים  מתקדמות,  טכנולוגיות  בזכות 
לכלוך  סופגים  ואינם  עמידים  במטבח 
ולתחזוקה  לניקוי  קלים  הם  ושומנים, 
נקיים  יראו  הם  פשוט  ניגוב  ובאמצעות 
מכל כתם או טיפת שומן. עמידות האריחים 
בין  משלב  הייחודי,  והעיצוב  זמן  לאורך 
שלו  והמראה  המטבח  של  פונקציונליות 
"כיום  העכשווי.   החיים  לאורח  ומתאים 
גוונים  של  חדשניים  שילובים  לראות  ניתן 
מודרניים, פיתוחים של חיתוכים וליטושים, 

נוספות  ומתכות  פליז  כמו  חומרים  שילובי 
לצד העץ, המשדרגים כל מטבח ומאפשרים 
משחק מעניין של ישן וחדש". מוסיפה נוף. 

לשים  יש  המטבח,  של  לעיצובו  "בנוסף 
דגש על היותו גם פרקטי וגם נוח לעבודה." 
של  השיווק  מנהלת  רובין  מיטל  מסבירה 
בסביבת  "כמו  חשוב:  טיפ  ומוסיפה  סולתם 
במטבח  שטח  של  סנטימטר  כל  עבודה, 
בחשבון  לקחת  וצריך  רב  ערך  בעל  הוא 
האנכי  המרחב  את  נצלו  לכן,  היתרון.  את 
שלכם על ידי הוספת מדפים או ארונות עד 
אחסנו  הגבוהים  בארונות  התקרה.  לגובה 

סירים וכלי הגשה בהם אתם משתמשים 
מנת  על  מדף  הוסיפו  רחוקות.  לעיתים 
לתלות סירים ומחבתות גדולים יותר. כך 
גם חוסכים מקום וגם קל להגיע אליהם 

בעת הצורך." 

אופן ההכנה:
לוקחים את כל הירקות 

וקוצצים גס, מוסיפים שום, 
שמן זית, מלח, פלפל לפי 

הטעם.

ההרשמה לגנים נפתחת בימים אלו, וההורים עומדים בפני 
ההמלצות  אלו  הילד.  עבור  לבחור  גן  איזה  ההתלבטות 
שהגן  לדעת  מנת  על  ילדים"  לבטיחות  בטרם  "ארגון  של 

שבחרתם עומד בקריטריונים של בטיחות:
• שער כניסה - על שער הכניסה להיות סגור באופן קבוע, 
יציאת  של  אפשרות  למניעת  אוטומטי  נעילה  מנגנון  עם 

ילדים מהגן ללא השגחה. 
• מדרגות - במידה ויש מדרגות פנימיות, יש לוודא שישנם 
שערים עם סגירה אוטומטית בראש המדרגות ובתחתיתן. 

• דלתות - על הדלתות לכלול אביזר למניעת טריקה כדי 
למנוע פגיעה באצבעות.

לכלול  או  מסורגים  להיות  חייבים  החלונות   - חלונות   •
אמצעי להגבלת פתיחת חלון. החלונות צריכים להיות ללא 

וילונות ארוכים שעלולים להיכרך סביב הילדים. 
שניתן  רהיטים  לחלון  מתחת  למקם  אסור   - רהיטים   •
כל  וכו'.  שידה  כיסא,  שולחן,  מיטה,  כמו  עליהם  לטפס 
הרהיטים הגדולים )שידות, ארונות ומדפים( חייבים להיות 

מקובעים לקיר למניעת נפילתם. 
להיות  חייבים  בשימוש  שאינם  חשמל  שקעי   - חשמל   •
שקעים  או  חשופים  חשמל  חוטי  שיהיו  אסור  מכוסים. 

רופפים. 
• מטבח - על המטבח להיות מופרד מאזור פעילות הילדים 
נגישות  מהילדים  למנוע  יש  דלת.  או  שער  באמצעות 

לסירים חמים, קומקום, מיחם, תנור ושתייה חמה. 
ניקוי - חומרי הניקוי כולם חייבים להיות בארון  • חומרי 

נעול הרחק מהישג ידם של הילדים. 
• כיורים - בכל הברזים חייבים להתקין מגביל טמפרטורה 

ל-45 מעלות למניעת כוויות אצל הילדים.
• משחקים - משחקים וצעצועים במרחב חייבים להתאים 
לילד הצעיר ביותר בגן, ללא שברים, חלקים מתפרקים או 

חלקים קטנים מדי. 
ולהיות  בתקן,  לעמוד  חייבים  בחצר  המתקנים   - חצר   •
יציבים מספיק לטיפוס הילדים עליהם. אין לערוך שינויים 

במבנה המקורי של המתקן.
ילדים:  לבטיחות  בטרם  ארגון  מנכ"לית  סילבינגר,  אורלי 
ולכן אסור להורים  ניכר מהיום,  "הילדים מבלים בגן חלק 
להתפשר על נהלי בטיחות הן במבנה הגן והן בהתנהגותם 
של אנשי הצוות העובדים בו. נפילות, כוויות, חנק והרעלות 
כמבוגרים  ותפקידנו  ילדים,  עבור  מוחשיות  סכנות  הן 
להשגיח עליהם ולשמור על בטיחותם. כול הורה ששולח 
יאסוף  היום  בסוף  כי  מאמין  לגן,  בבוקר  שלו  הילד  את 
אותו משם בריא ושלם. באחריותנו לוודא שכך אכן יקרה, 

באמצעות הקפדה על כללי הבטיחות". 

מצרכים:

חציל בלאדי – שרוף על האש וקלוף

פלפל חריף – שרוף על האש וקלוף

פלפל אדום - קלוי על האש וקלוף

בצל - שרוף על האש 

2 עגבניות - קלויות על האש

30 מ"ל שמן זית

2 שיני שום קצוץ

מלח

פלפל שחור

מי מארח לפסח השנה? 

סלט ירקות קלויים

מתכננים לארח לפסח? כדי להפוך למציאות את מטבח החלומות שלכם, לבשל לכל המשפחה 
ארוחת חג מושלמת, חשוב להקפיד כבר בשלב התכנון שהיופי והפונקציונאליות במטבח שלכם 

יהיו שלובים זה בזה

לקראת ההרשמה לגנים, ההנחיות של ארגון בטרם 
לבטיחות ילדים לבחירת גן ילדים בטוח •  אורלי 

סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: "אסור 
להורים להתפשר על נהלי בטיחות הן במבנה הגן והן 

בהתנהגותם של אנשי הצוות העובדים בו"

כיצד בוחרים 
גן בטוח לילדים?

"

"

הקפה  בתי  רשת  באדיבות: 
והמסעדות 'קפה-קפה'

מתכון שמתאים ל- 4 מנות





מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

מועדון החברים של קופונופש מעניק הטבות בלעדיות למגוון 
אטרקציות לכל המשפחה. מרכזי מבקרים, שייט קייאקים, 

טיולי שטח, אופניים, רכיבה על סוסים ומסעדות כשרות. 
איך זה עובד? מתקשרים ליועצי הנופש בוחרים הטבה ורוכשים באמצעות כרטיס 

אשראי. מקבלים קוד הזמנה בן 10 ספרות ומציגים אותו כשמגיעים לבית העסק. זהו, 
פשוט משתלם להיות חברים שלנו.

רפטינג נהר הירדן

גדות 072-2570209

אבוקייק

פארק הירדן 072-3281332

אינדיפארק

יסוד המעלה 072-3263920

אקווה כיף

טבריה 072-3921556

iclimb

חיפה 072-3936311

דה קרינה

עין זיוון 072-3921566

טכנודע

חדרה 072-3902583

iclimb TLV

תל אביב 072-3952697 ירושלים, 072-8888888

אקשן פארק

לכיש 072-3281314

רייזר הצפון

אמנון 072-3718880

ירוק על החל

גן הצפון 072-3712117

החווה של חוה

קיבוץ חפץ חיים 072-3932689

קמפינג דג על הדן

בית הלל 072-3712354

ראש הנקרה

קיבוץ ראש הנקרה 072-2570207

פארק אקסטרים מונפורט

אגם מונפורט 072-3940518

טיולי סוסים 072-3952715 טיולי שטח 072-3952711 ספורט ימי 072-3934457

רכבת הכותל

ירושלים 072-3712324

חלום עולמי - טבריה

1-700-700-400

אביב הגיע - פסח בא

מתלבטים? צריכים עזרה או שיש לכם שאלה?
יועצי הנופש שלנו ישמחו לעזור בטלפון

מוזיאון המוזיקה

ירושלים 072-3264041

51%
הנחה

27%
הנחה

35%
הנחה

32%
הנחה

28%
הנחה

28%
הנחה

18%
הנחה

40%
הנחה

37%
הנחה

28%
הנחה

40%
הנחה

13%
הנחה

51%
הנחה

15%
הנחה

20%
הנחה

43%
הנחה

45%
הנחה

15%
הנחה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - תחבורה יבשתית במקרא

גמל, ובצבים, האתון, חמור, הפרד, מרכבה, הפרדה, סוס, הרכש, עגלה, ובכרכרות, רכב

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

יתדשסנישראמאהתאנא
אנתסשסהגסשתיאבשתג

שנואתפאשנואישרכגא

נסשדראנתרשאנאבתרג
תיעדישרכשנעאדשכימ

דאהשסנריתדגירנארג

יראתשכסנמאלאפאמאד

תרשיבישרתגהיהשאנת

סרנויתדתילשרנגואי

מונישארימשכניתתגא

אמאסשסנגנששיאסשתג

תחמשירשאאנאהתאאנת

תאבסשובצבימנמאאמא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. קיצור המילים: יבדל לחיים.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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