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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'

בהעלותך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:10
19:28
19:07

20:28
20:30
20:30

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

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

חבירה  מנתניהו.  גרוע  לא  וגנץ  מלפיד,  עדיף  לא  איווט 
וניזרק  אחדות  ממשלת  עלינו  שתיכפה  לפני  רגע  לכחול-לבן, 
במתכונת  הגיוס  חוק  תיקוני  העברת  את  תאפשר  הדרך,  לשול 
שהחרדים הסכימו לה ואיווט סירב. השותפות עם הימין, הייתה 
מאז ומעולם מלאכותית ולא החזיקה מעמד ברגע שבו הימין לא 
נזקק לשירותינו. הגיע הזמן שנפסיק לחשוב רק על הצד של ביבי, 

ונתחיל לחשוב גם על הצד שלנו

עו"ד אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה |  עמ' 12-13

הסכמה על חוק הגיוס ושמירת הסטטוס קוו
'תכנית המגירה' של כחול לבן

בזמן שנתניהו סופג ביקורת מהימין האידיאולוגי - במפלגה המתחרה מגבשים מהלך מרחיק 
לכת, עם שתי מטרות: לזכות בתמיכת החרדים ולהוכיח לחילונים כי הם יכולים להקים 

ממשלה • התכנית:  הסכמה על חוק הגיוס מהנקודה בה סיימו החרדים וליברמן, והצהרה על 
אי שינוי הסטטוס קוו • גורם במפלגה: "נפתיע את החרדים עוד לפני הבחירות"  | עמ' 19 

הם עמדו מאחורי הקמפיין שהחדיר את נתניהו ללב 
הציבור החרדי לקראת זכייתו הראשונה בכס ראש 
הממשלה. כעת, ראשי חב"ד שוקלים את צעדיהם 

בוטיק יוקרה
כל החנות
₪150 - ₪ 350
90 רבי עקיבא 

בני ברק

מדם

מבחר
חדש

קץ הימין?

יוסף גוטניק:הרב אהרונוב: 

| עמ' 15

האם נתניהו עדיין טוב ליהודים?

?כמה יעלה לכם להביא את גדולי הזמר החסידי רוצים ליהנות בשמחתכם מהופעה פרטית של זמר חסידי מפורסם? הכינו את הארנק, זה הולך לעלות לכם ביוקר • כתב 'קו 
עיתונות' התחזה לבן משפחה נרגש וליקט את המחירון המלא, בתוספת אנקדוטות מאחורי הקלעים | עמ' 16

עונת החתונות 

חשיפה

בעקבות בעיות הלכתיות 
ומשפטיות: לבני ברקים אין 

חוף נפרד | עמ' 10

בליל שבועות: וונדליזם ואלימות 
בהיכל בית המדרש

סערה: נערי שוליים נכנסו בעיצומו של ליל שבועות לבית המדרש 
של חסידות דארג, השחיתו רכוש והפעילו אלימות קשה | עמ' 8

60% מהציבור החרדי לא רואה בנתניהו נטל על גוש הימין, 
67% מעוניין בממשלת ימין-חרדים צרה | עמ' 15

  סקר 
'קו עיתונות'  

 "נתניהו עשה טעות קשה בפיטורי שקד""הזהות האישית של המועמד לא רלוונטית"



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



מזל טוב! לאומי מציע 2 הלוואות ייחודיות כדי שתוכלו לחגוג בראש שקט:

לאומי איתך.
*הלוואה ללא ריבית מיועדת לאוכלוסיית הלקוחות הפרטיים הזכאים, מעבירי משכורת חדשה באינטגרציה בסכום החל מ-5,000 ₪, בכפוף לשימוש חודשי 
מינימלי של 2,000 ₪ בכרטיס אשראי. הסכומים והמדרגים מפורטים באתר לאומי. ״ההלוואה ללא ריבית״ הינה הלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של 5%. 
הלקוח יזוכה בסכום הריבית מידי חודש אם יעמוד בתנאים הנ״ל ובתנאים שיפורטו בהסכם ההלוואה שיחתם על ידו. המבצע בתוקף עד 30.12.2019. פרסום 
זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן ההלוואה. אישור ההלוואה, סכום הזכאות ותנאי ההלוואה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. לאומי רשאי לשנות 
או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הזכאות 

להלוואה הינה עד 75,000 ש"ח בחשבון זוג המתחתנים, –עד 75,000 ₪ בחשבון הורי החתן וכן עד 75,000 ₪, בחשבון הורי הכלה, ובסה"כ עד ₪225,000

ובכפוף לשימוש בכרטיס אשראי
של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש

70,000₪
עד 70 תשלומים, למעבירי משכורת חדשה

הלוואה ללא ריבית*

להורים מכל צד ולזוג

הלוואת מחתנים ומתחתנים

75,000₪

עד 5 שנים



ט' סיוון תשע"ט 12/6/19 בני ברק4

עוזי ברק

לקראת חג השבועות הורה ראש עיריית בני 
ברק הרב אברהם רובינשטיין לצוות לשכתו 
עשיר  כיבוד  ערכות  חלוקת  למבצע  להיערך 
הכיבוד  חלוקת  מבצע  בעיר.  הקהילות  לכל 
שמוביל  מהמערך  כחלק  מתקיים  העשיר 
כלל  בין  חיבור  נרקם  במסגרתו  העיר,  ראש 
במטרה  זאת  העירוני,  למנגנון  הקהילות 
לרכז ולהרחיב את מתן השירותים לקהילות 
לפי צרכי בני הקהילות ובני הישיבות. כחלק 
ראש  הקצה  בקהילות  המרובה  מההשקעה 
העיר תקציב ייחודי למען עמלי התורה בליל 

חג השבועות בכל הקהילות בעיר התורה.
קהילה,  לכל  שהוענקה  המיוחדת  בערכה 
קיבלו בני הקהילות כיבוד עשיר שכולל מיני 
מאפה ושתיה לצד מספר סוגים של משקאות 
הערכה  הקהילות.  לילדי  מתיקה  ומיני  קפה 
קהילות  לכ-300  מיוחד  במבצע  חולקה 
את  שקיבלו  הקהילות  גבאי  העיר.  ברחבי 

כי  אומרים  בהתרגשות  המיוחדת  הערכה 
והיא  רבות,  שנים  זכורה  לא  כזו  מחווה 
ראש  שמוביל  הרבות  לפעולות  מצטרפת 

העיר לרווחת הקהילות והעצמתן.
במכתב מיוחד שצורף לערכה כותב ראש 
העיר הרב רובינשטיין: "זכתה עירנו הקדושה 
להתהדר בתואר 'עיר התורה והחסידות', ולא 
משכן  מהווה  עירנו  לכך.  היא  זכתה  בחינם 

כבוד ויקר לגדולי תורה וחסידות, 
ולמאות  וחסידות  תורה  למרכזי 
התורה  בני  של  הקודש  קהילות 

והחסידות".
כי  ומציין  מוסיף  העיר  ראש 
זה, שבו  "אין מתאים מיום גדול 
נוהגים להיות ניעורים כל הלילה 
להביע  הקדושה,  בתורה  ולעסוק 
כלפי  הנשגבות  תחושותינו  את 
הקהילה  מבני  ואחד  אחד  כל 
הקדושה שמפארת ומרוממת את 
עירנו – עיר התורה והחסידות – 

ועל זאת גאוותינו".

הרב רובינשטיין מדגיש כי "הענקת ערכות 
הכיבוד כיד המלך לבני הקהילה עבור ציבור 
ללגיונו  כיאה  השבועות  חג  בליל  הלומדים 
של מלך, הינה המשך ישיר לפעילות הענפה 
למען כלל קהילות הקודש בכל רחבי העיר. 
רואים בקהילות הקודש את חוד החנית  אנו 

של המרקם המיוחד של עירנו הקדושה".
הערכות שחולקו

עוזי ברק

ביום רביעי בשבוע שעבר, התקיים תרגיל 
הלאומי  הביטוח  בסניף  היקף  רחב  חירום 
גורמי  השתתפו  זה  בתרגיל  ברק,  בבני 
החירום וההצלה בעיר, כבאות אש, משטרת 

ישראל ומד"א.
אגף  ומנהל  מרום  ברוך  מר  הסניף  מנהל 
עובדי  את  תרגלו  גולן,  עופר  מר  הביטחון 
שונים  חירום  לתרחישי  בהיערכות  הסניף 

וכניסה  הקהל  פינוי  טילים,  נפילת  כגון: 
וחילוץ  במבנה  שריפה  מוגנים,  למרחבים 

לכודים מהקומות ע"י כבאות אש.
מתן  להמשך  הסניף  הנהלת  היערכות 
שירותי הביטוח הלאומי לתושבי העיר בזמן 
וטיפול של  פקע"ר  להנחיות  חירום בהתאם 
מחלקת השיקום של הסניף בנפגעים, טיפול 
בחפץ  וטיפול  בסניף  ערובה  בני  באירוע 

חשוד.
אבוטבול  משה  מר  הכיבוי  תחנת  מפקד 

שיבח את הצוותים שהשתתפו בתרגיל ועדכן 
היה  התרגיל  שהוזעק,  הכיבוי  צוות  שעבור 

בהפתעה והוא שבע רצון מתפקודם.
כל  רבה,  בהצלחה  הסתיים  התרגיל 
שעובדי  הודגש  ובסיכום  הושגו,  היעדים 
הסניף ערוכים לחירום ולהמשך מתן שירות 

לתושבי העיר בכל התרחישים שתורגלו.
"הצלחת תרגיל החירום הינה משמעותית 
שכן  ברק,  בני  העיר  תושבי  עבור  ביותר 
בשעת חירום נצטרך לתפקד באופן מקצועי 
שישהו  המבוטחים  בטחון  למען  ויעיל 
יהווה  הלאומי  שהביטוח  מכיוון  וכן  בסניף 
במצבי  מענים  למתן  משמעותי  נדבך 
חירום, אנו מודים לכל הצוותים שהשתתפו 
בתרגיל ומקווים שבע"ה לא נזדקק ליישמם 
מנהל  מרום,  ברוך  מר  אמר  במציאות", 

הביטוח לאומי בבני ברק.

עוזי ברק

ב'  רביעי  ביום 
התקיימה  בסיוון 
תורה  ספר  הכנסת 
והדר  פאר  ברוב 
תורה,  של  לכבודה 
לע''נ מזכה הרבים, 

ברחוב  מרדכי'  'אחוזת  הכנסת  בית  מייסד 
טכורש בבני ברק, הרב שמעון חזקיהו זצ''ל.

בהשתתפות  נערכה  התורה  ספר  הכנסת 
אחיעזר'  ו'נווה  ו'  דשיכון  דאתרא  המרא 
הגאון רבי שלמה מחפוד; הגאון רבי שלמה 
בן שמעון; הגאון רבי נתנאל זכריהו והגאון 

רבי חיים רבי.
כתיבת האותיות התקיימה בבית המשפחה 
השכונה  מתושבי  מאות  יצאו  מכן  ולאחר 

וריקודים  בתהלוכה מפוארת בשירה שמחה 
לבית הכנסת 'אחוזת מרדכי', במעמד מרגש 

לכבודה של תורה.
מתקיימים  מרדכי'  'אחוזת  המדרש  בבית 
בימי השבוע,  שיעורי תורה מבוקר עד ערב 
בשבתות וחגים. בבית המדרש מתקיים בכל 
ראש חודש 'בר בי רב דחד יומא' שמוסרים 
והמקום  חשובים,  רבנים  תורה  שיעורי  בו 
משמש כמגדלור של תורה לכל האזור כולו.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, ישראל אלבוים

מכירות לוח: שרית אסרף
גרפיקה:  

מיכל ירחי, שרה מור, נועה לאופר, 
אורטל ימינך, מלי מתתוב

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 הלם: 4 ספרי תורה נגנבו
תורה'  'אורחות  הכנסת  בית  מתפללי  בקרב  זעזוע 
תורה  ספרי  שארבעה  לאחר   ,79 עקיבא  רבי  ברחוב 
ארצה.  הושלכו  אחרים  וספרים  הקודש  מארון  נגנבו 
גילו ראשוני המתפללים שהגיעו לשחרית  את הדברים 

בבוקר יום שלישי.
הפורצים פרצו את הכספת של הארון הקודש העשויה 
פלדה, גנבו ספרי תורה שחלקם היו חדשים ואת ספרי 

הנביאים השחיתו ארצה וחיללו את המקום.
לדברי גבאי בית הכנסת, "ככל הנראה מדובר במישהו 
שהיה לו מידע על בית הכנסת ועל ספרי התורה, משום 
שספר אחד שלא נגנב לא היה לו שווי הושאר במקום, 
כשגונבים  כלל  ובדרך  נלקחו  התורה  ספרי  שאר  וכל 

גונבים הכל".
הנפשע,  המעשה  את  ביצע  מי  כרגע  כיוון  לנו  "אין 
אך אנו מצפים מהמשטרה שתחקור ותאתר את הגנב או 
הגבאי.  הוסיף  במהרה",  המעשה  את  שביצעו  הגנבים 
מתקדמת.  משטרה  בחקירת  נמצא  המקרה  כי  יצוין 
ברק,  בני  של  החדש  רבה  המזעזע,  המקרה  בעקבות 
הגרש"צ רוזנבלט, הגיע להתפלל ולחזק את המתפללים 

בתפילת שחרית.

 'החלבן' מאושפז במצב קשה
)המכונה  כהן  בלנקא  בן  אבישלום  חיים  רבי  הגאון 
'החלבן'( אושפז במהלך חג מתן תורה בבית החולים, 
כשהוא מורדם ומונשם. תלמידיו ומוקיריו התכנסו בבית 
מדרשו "בית יוסף" בגבעתיים ובקברי צדיקים בתפילות 

להחלמתו.

 סיום מסכת לנערי שיכון ו'
ביום חמישי נערך סיום מסכת ביצה במתנ"ס השכונתי 
בבחורים  מדובר  ברק.  בבני  ו'  שיכון  שכונת  לנערי 
ומצטרפים  הזה  העולם  חיי  את  לילה  מידי  שעוזבים 
חורב  נועם  והרב  שמע  זכריה  הרב  של  תורה  לשיעור 
מניין  מתקיים  השיעור  לאחר  כשמיד   ,23:00 בשעה 

לתפילת ערבית.
במעמד הסיום השתתפו מעל 50 בחורים בהשתתפות 
רבנים וראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין. 
רגע השיא היה כשראש העיר פצח בריקוד עם הנערים, 

בשמחה של מצווה.
מאיר  הרה"ג  בנוכחותם  פיארו  הכבוד  שולחן  את 
אליהו  העיר  ראש  סגן  קונג;  בהונג  קהילה  רב  אזרזר, 
זכריהו; מנהל  יעקב  דדון; מחזיק תיק תרבות בעירייה 
אורליאן  מתנ"ס  ומנהל  אשורי;  אלדד  נוער  מחלקת 

יחיאל לוי.

 ילד חולץ מרכב
קריאה  התקבלה  ליל,  לחצות  סמוך  שלישי  ביום 
רכב  על פעוט שננעל בתוך  'ידידים'  ארגון  במוקד של 
בשגגה, בחניון 'יש חסד' ברחוב אהרונוביץ' בבני ברק. 
משה צורף, כונן מסניף בני ברק, שערך באותה עת קניות 
ירד במהירות לחניון ובאמצעות הציוד  בחנות סמוכה, 
נזק  הייעודי שברשותו חילץ את הילד מבלי לגרום כל 

לרכב. לילד שלום.

 מרת יפה גלזר ע"ה
'פתח הדביר'  גלזר, ראש מוסדות  ליאור  הגאון הרב 
על  שבעה  יושב  כץ,  בפרדס  תורה  של  עולה  ומקים 

פטירת אימו האישה החשובה מרת יפה גלזר ע"ה.
אצילה  במידות,  מיוחדת  אישה  הייתה  המנוחה 
בנה  מבורך;  ישרים  דור  להקים  זכתה  חסדים.  וגומלת 
הרב ועוד בנים ובנות' נכדים ונכדות ההולכים בדרך ה'. 
הרב גלזר ישב שבעה בביתו ביום רביעי, רח' אברבנאל 

20, בין השעות 13:00 - 18:00.

לראשונה בעיר התורה והחסידות: 
חלוקת 'ערכת ליל שבועות'

זה רק תרגיל

ספר תורה לעילוי נשמת מייסד בית הכנסת

300 קהילות בעיר קיבלו ערכה מיוחדת עם כיבוד עשיר עבור הלומדים בליל שבועות • מבצע החלוקה התקיים במסגרת 
פעילות כוללת למען הקהילות ובני הישיבות ע"י ראש העיר וצוות לשכתו

תרגיל חירום רחב היקף בהשתתפות כל ארגוני החירום וההצלה נערך בסניף הביטוח לאומי בבני ברק

מייסד הבית כנסת הרב שמעון חזקיהו. צילום: אהרון שלום נתני

 צילום: אביעד חלה



נתיבות 
 ירושלים 15 • 08-924-8023 

א׳-ה׳ 10:00-21:00 יום ו׳ 10:00-14:00

בני ברק 
רבי עקיבא 80 קומה א׳ • 03-552-3340

א׳-ה׳ 10:00-22:00 יום ו׳ 10:00-14:00

בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א׳-ה׳ 10:00-20:30 יום ו 10:00-14:00

חליפות
קלאסי 
גבר נוער

חליפות 
פרימיום

חגורות
עור

₪ 250₪ 300₪ 150

₪ 90₪ 160

2 ב-

2 ב-
2 ב-

מכנס 
קלאסי

מכנס 
פרימיום

עניבות
מיקרו

חולצות 
70% כותנה

אירוע שמח
מתחיל בתתי״ם

₪ 50

₪ 140

2 ב-

2 ב-
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טרגדיה:
האברך המופלג נפטר בדמי ימיו

מי הצית את סניף הליכוד בב"ב?

עוזי ברק

ברוך דיין האמת: בשבוע שעבר הלך לעולמו 
לאחר ייסורים קשים ומרים, האברך החשוב רבי 

זצ"ל,  גורי  יצחק 
מפארי  חסד,  איש 
שי שכונת  ־תושבי 

ברק  בבני  ה'  כון 
עדת  ומחשובי 
בן  בארה"ק.  תימן 

47 בפטירתו.
נולד  המנוח 
שיכון  בשכונת 
לא ברק  בבני  ־ה' 

אברהם  הרב  ביו 
לחיים  יבדל  גורי, 
בבחרותו  ארוכים. 
בישיבת  למד 
אפרים'  'ברכת 
חתונתו  ולאחר 
בלב  מקושר  היה 
הח לחצר  ־ונפש 

ולאדמו"ר  סידות 
ויבלחט"א  זצ"ל  ממודז'יץ  דן'  ה'נחלת  בעל 
האדמו"ר שליט"א. ספרים ומאמרים רבים בכל 
־מכמונות התורה היו שזורים על לשונו. לפרנס

תו עסק מדי פעם בספרות סת"ם, והיה גם הבעל 
קורא בבית הכנסת השכונתי.

היה איש חסד מפורסם בשכונה, וקשר מיוחד 
היה לו עם רבה של השכונה, הגאון רבי מרדכי 
והיה  תמידי  בקשר  היה  עמו  זילברברג,  בונים 

ממתפללי בית מדרשו.
כשנתיים  לפני 
במחלה  חלה 
והתמודד  הארורה 
אותם  ייסורים  עם 
ובא באהבה  ־קיבל 

מונה.
הותיר  המנוח 
רעייתו  את  אחריו 
ושלושה  שתחי' 
בכורו  בנו  ילדים. 
אבינועם היה אמור 
השבוע,  להתחתן 
מפאת  והחתונה 
המנוח  של  מצבו 
חג  לערב  הוקדמה 
האחרון,  הפסח 
זכה  המנוח  וכך 
בנו  את  להוביל 

לחופה.
11 בני  הלווייתו יצאה מביתו ברחוב קלישר 
ורבים מתושבי שכונת  רבנים  ברק בהשתתפות 
שיכון ה', ועברה דרך בית המדרש הגדול ברחוב 
זבולון המר ומשם אל הר המנוחות בירושלים. 

ת.נ.צ.ב.ה.

עוזי ברק

בר 'הליכוד'  סניף  הוצת  שעבר  שבוע  ־בסוף 
נזק  כך,  ובעקבות  ברק,  בבני  הלוי  יהודה  חוב 
כבד נגרם למקום. לאחר שכוחות הכיבוי עמלו 
לכבות את השריפה, חוקרי משטרת 'מרחב דן' 

פתחו בחקירת נסיבות האירוע.
בני  בעיריית  הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
ברק ומנהל המקום, מנהל מספר מאבקים בעיר 

הוצת  כך  בעקבות  כי  והחשש 
המקום.

הליכוד  בסניף  בכירי  לדברי 
כבר  מאוים  וידר  ברק,  בבני 
תקופה ארוכה, גם בהקשר של 
בהצבעת  הדרמטית  העלייה 
מוביל,  שהוא  לליכוד  חרדים 
נקפה  לא  ישראל  משטרת  אך 

אצבע עד כה בעניין.
במשטרת  דן  מחוז  מפקד 
השריפה  לאתר  הוזעק  ישראל 
רשמית  דרישה  לו  והועברה 
מאיתור  בפחות  להסתפק  לא 
המציתים והעמדתם לדין. "לא 
ציבור  שנבחר  הדעת  על  יעלה 
לחייו  יחשוש  ישראל  במדינת 
בשל כך שהוא ממלא בנאמנות 

את תפקידו" אמרו בליכוד.
ראש  המקרה,  בעקבות 
שרי  הכנסת,  יו"ר  הממשלה, 
הממשלה וחברי הכנסת מטעם 
עם  טלפונית  שוחחו  הליכוד 
והצטרפו  ידיו  את  חיזקו  וידר, 
עם  הדין  את  למצות  לדרישה 

המציתים.
בני  בעיריית  הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
ברק וראש המטה החרדי בליכוד, מסר בתגובה: 
־"אני מודיע כבר כעת שאיומים ואלימות לא יר
־תיעו אותי ואמשיך לבצע את שליחותי הציבו

רית ביושר וללא משוא פנים. אני מודה ללוחמי 
תחתור  ישראל  משטרת  שהפעם  ומקווה  האש 

למיצוי הדין עם המציתים".

תושבי שיכון ה' נפרדו בצער ובכאב מהרב יצחק גורי זצ"ל, מחשובי האברכים בעדת 
תימן ומקושר בלב ונפש לחצר הקודש מודז'יץ • זכה להוביל את בנו בכורו לחופה, לאחר 

שהחתונה הוקדמה

בשעת בוקר מוקדמת הוצת בית הליכוד בבני ברק על ידי אלמונים • למקום נגרם נזק כבד 
מאוד, המשטרה פתחה בחקירה • וידר: "איומים ואלימות לא ירתיעו אותי"

צילום: הליכוד בני ברק

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

 )L.L.B( בעל תואר ראשון במשפטים 
   בהצטיינות מהקריה האקדמית אונו 

 אב לארבעה
 בעלים ושותף במשרד עו"ד 

   קאפלין חיים ושות' 
 מרצה בדיני מקרקעין ומשפחה

 מייצג עמותות וחברות

עו"ד נח קאפלין 

לאחר כמה שנות לימוד בכולל וקבלת הסמכה 
לרבנות התחלתי ללמוד משפטים בקמפוס 

החרדי של הקריה האקדמית אונו. שם למדתי 
ממיטב המרצים ורכשתי ידע רב ובעיקר מיומנויות 

וכלים לעבודה בשטח.

כיום, משרדנו מעסיק גם מתמחים מאונו, ובהחלט 
ניתן לומר שזוהי סגירת מעגל עבורי.

בוא ללמוד לתואר אקדמי במגוון מקצועות מבוקשים:

הבוגרים שלנו, סיפור הצלחה.

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים נוספים: 072-259-2845

 תואר ראשון L.L.B במשפטים
 תואר ראשון .B.A במנהל עסקים במגוון התמחויות: 

     נדל"ן ותשתיות, חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון,
    שיווק ופרסום, משאבי אנוש

 תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!
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וופל בלגי, להטוטנים וחמור: 
האטרקציות שיחכו לילדי בני ברק

בליל שבועות: וונדליזם ואלימות 
בהיכל בית המדרש

מאת: משה אברהמי

השבוע  ערכו  תודעה  וארגון  ברק  בני  עיריית 
כנס הכשרות לרכזים, מנהלי ומנהלות מוסדות 
במהלך  תלמידים  להוציא  שמעוניינים  חינוך 
במשרד  הנוהל  פי  על  לטיולים.  הזמנים  בין 
החינוך, כל הוצאת תלמידים לטיולים מחייבת 
את אנשי המוסד לעבור הכשרת בטיחות. בכנס 
ירושלים  ברחוב  הקהילתי  במתנ"ס  שהתקיים 
ומנהלות  מנהלי  עשרות  השתתפו  ברק  בבני 

מוסדות חינוך בהפרדה מלאה.
ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין 
על  המוטלים  והמעמסה  "העומס  בכנס:  אמר 
כתפיכם הם השליחות של עתיד הציבור החרדי 
כולו ואני כאן כדי לדאוג לכם. העירייה שמה 
לה למטרה להמשיך את תנופת הפעילות שלכם 
עבור הילדים וחלק מזה הוא בהובלת הכשרות 
הבטיחות למנהלים והמנהלות במסגרת עיריית 

בני ברק שפרסה את חסותה על הנושא".
המהלך,  ויוזם  בעירייה  הגנים  מחלקת  מנהל 
אחד  כל  על  כי  בדבריו  אמר  סטל,  יוסף  הרב 
הם  והקעמפים  הקייטנות  שילדי  לחשוב 
מקבל  האחריות  מימד  ומשכך  שלו  הילדים 
המנהלים  של  "ההיענות  אישית.  אחריות 
והם  והתגובות החיוביות מדברות בעד עצמם 
קיבלנו  האירוע.  להצלחת  חשוב  הכי  המדד 
הארץ  רחבי  בכל  ורכזים  ממנהלים  פניות 
רוצה  ואני  בכנס  להשתתף  להגיע  שמעוניינים 
להודות לראש העיר על הובלת הנושא לציבור 

החרדי מבין כל  הרשויות החרדיות", אמר.
במהלך הכנס הציגו עשרות מפעילים וספקים 
עמדות  המשתתפים.  בפני  מרכולתם  את 
משחקי  בובות,  תיאטרוני  להטוטנים,  של 
נפרסו  בלגי  וופל  לאוכל  ועד  אינטראקציה 
לטעום  והרכזים  למנהלים  והציעו  במקום 
לטובת  דעתם  את  יגבשו  בטרם  ממרכולתם 
התלמידות והתלמידות. את מירב תשומת הלב 
ידי  על  במיוחד  שהובא  חמור  למשוך  הצליח 

מפעילו למתחם זאת על מנת להדגים למנהלים 
את סוג הפעילות.

על  הממונה  זה  אחר  בזה  עלו  הכנס  במהלך 
קב"ט  אסא,  מאיר  החינוך  במשרד  הקייטנות 
במחוז  הבטיחות  וממונה  קורן  עופר  העירייה 

החרדי במשרד החינוך מאיר אסרף.
מנכ"ל ארגון 'תודעה' וחבר הנהלת העיר הרב 
בין  בימי  גם  כי  אמר  פרידמן  משה  ישראל 
מענה  יקבלו  שהילדים  לדאוג  צריך  הזמנים 
אמנם  אנחנו  הזמנים  "בבין  הולם:  רוחני 
רגילים  שאנו  הלימודים  ממסגרת  מתנתקים 
הרוחנית  המחויבות  ממסגרת  לא  אבל  אליה, 

והתורנית לה אנו מחויבים כל הזמן".
לדברי מנכ"לית 'תרבותא' גולדי גלהר שהפיקה 
הנגשת  של  צעד  בעוד  "מדובר  האירוע,  את 
על  לציבור החרדי בדגש  והספקים  השירותים 

ספקים ונותני שירותים חרדים".

מאת: משה אברהמי

לבית  שוליים  נערי  נכנסו  השבועות  חג  בליל 
המדרש של חסידות 'דארג' ברחוב נפחא בעיר 
אלימות.  ולהפעיל  להשחית  להתפרע,  והחלו 
נערים  שלשה  המשטרה  עצרה  שני,  ביום 
קטינים החשודים במעורבות במעשה הנפשע.

של  האבטחה  במצלמות  תועדה  הקטטה 
נכנסים  הנערים  נראים  שם  החסידות,  בניין 
ובחפצים  במקלות  חסידים  של  קבוצה  ומכים 
הגיש  המדרש  בית  גבאי  מהמקום.  ונמלטים 
בני  עיריית  בכירי  את  ועירב  במשטרה  תלונה 

ברק. בעקבות כך המשטרה ביצעה מעצרים.
מדוברות משטרת ישראל נמסר: "אלימות היא 
ישראל  משטרת  ובהתאם  פסול,  חברתי  נגע 
ומעשה  אלימות  אירוע  כל  בחומרה  רואה 
עם  מיד  הוא.  באשר  אזרח  כל  כנגד  בריונות 
קבלת הדיווח במשטרה אודות הקטטה, הגיעו 
לפני  חקירה.  ונפתחה  משטרה  כוחות  למקום 
חשודים.  שלושה  עצרה  המשטרה  קצר  זמן 
חקירות  אודות  מפרטים  איננו  הדברים  מטבע 
נציין כי המשטרה תבצע את  מתנהלות, אולם 
כל פעולות החקירה הנדרשות על מנת למצות 

את הדין עם החשודים במעשה".

העובדה כי נוער השוליים שהה בבית המדרש 
שאיש  מבלי  בגסות  והתפרע  ארוכה  שעה 
מאנשי החוק עצר בעדם, מעלה ביקורת בעיר, 
שנועדה  שמירה  אגרת  משלמים  שתושביה 
להגביר את ביטחונם. בעירייה מיהרו להיכנס 
לעבי הקורה, ערכו שיחות מהירות עם מפקדי 
ינקטו.  אותם  הצעדים  את  ובוחנים  המשטרה 
מידי  באופן  השמירה  תוגברה  במקביל, 

ומאבטח הוצב בפתח בית המדרש.
הודיע  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
גורמי  כלל  עם  מקיפה  עומק  בדיקת  קיום  על 
הכוחות  כלל  של  התנהלותם  לגבי  המקצוע 
לביטחונם  מחויב  העיר  ראש  "אני  בשטח. 
רובינשטיין  אמר  התושבים",  כלל  של  האישי 
עם  גם  האירוע  אחרי  מיד  "דיברתי  והוסיף: 
השיטור  המפקד  עם  וגם  בוריה  מומו  הממ"ר 
מנת  על  הכל  לעשות  להם  והוריתי  העירוני 

למצוא את הפורעים ולהעמידם לדין".
באירוע  אמנם  "מדובר  רובינשטיין:  אמר  עוד 
כך שתושבי  על  אנו אחראים  כמובן  אך  חריג 
בטוחים  לחוש  ימשיכו  והחסידות  התורה  עיר 
וצעירים  אברכים  בו  מצב  ייתכן  לא  ומוגנים. 
יוכו על ידי פורעים ואנשים אלימים ואף אחד 

לא יעצור ויעניש את העבריינים".

כנס הכשרה ובטיחות לצד תערוכה של הפעלות, המתינו למנהלי המוסדות לקראת 
תכניות 'בין הזמנים'

סערה: נערי שוליים נכנסו בעיצומו של ליל שבועות לבית המדרש של חסידות דארג, 
השחיתו רכוש והפעילו אלימות קשה

חמור בכנס המנהלים 

 ראש העיר, בכירים ואנשי מקצוע

המבצע מתקיים בכל חנויות הרשת: רמת גן - חנות המפעל תובל 15 | טבריה - ביג 
| נשר - תל חנן | ירושלים - מלחה  וילג'  קריית ביאליק - קריון | חדרה - מול החוף 

נתניה - פולג | נתניה - עיר ימים | כפר סבא - G כפר סבא | רמת גן - חנות המפעל 
סנטר פרימיום   - חולון   | סנטר  דיזנגוף   - אביב  תל   | גבעתיים  עזריאלי   - גבעתיים 

ראשון לציון - ראשונים | באר שבע - מבנה | באר שבע - מול 7 | בית שמש - ביג פאשן 

קולקציית החתונות
של

לאירוע מושלם!

מזל טוב!

*לקבלת ההטבה יש להציג את הפרסום במעמד הקניה
מ-3 פריטים ומעלה מקולקציית אירועים וכלות,

בתוקף עד כ“ח בתמוז תשע“ט 31.7.19 או עד גמר המלאי,
אין כפל מבצעים והטבות. ט.ל.ח

יש דברים שאסור להתפשר עליהם. 
FEMINA - פמינה, מותג ההלבשה האישית, 

משיק קולקציית כלות ואירועים מרגשת 
ומיוחדת 

נדוניה והלבשת שינה יוקרתית לכלה

9990-29990

9990-24990

1990-9990

מחטבים

מוצרים נלווים

 FEMINA חבילת הכלות של 
קני חבילת כלות 

ב- 500 ושלמי רק 250



מעודכן | מעניין | מגוון | מרתק 



בני ברק ט' סיוון תשע"ט 121012/6/19

בעקבות בעיות הלכתיות ומשפטיות 
לבני ברקים אין חוף נפרד

עיריית בני ברק מושכת את ידה מהחוף הנפרד בהרצליה, בעקבות בעיות רבות שהתעוררו, בין היתר בחילולי שבת ומכשולי 
צניעות • בעירייה מציעים אלטרנטיבות, הרבנים בוחנים את האפשרויות

במשך  נוספות  וערים  ברק  בני  תושבי  את  ששימש 
שנים רבות".

תמשיך  הרצליה  ועיריית  "ייתכן  הדגיש:  כהן 
להפעיל את החוף כחוף נפרד אולם את עיריית ב"ב 
בהוראת רבני העיר הדבר אינו מספק והם תרים אחרי 
מקום חילופי שיעמוד בגדרי הצניעות. בשל העובדה 
שאת רבני העיר לא מספקים גדרי הצניעות של החוף 
בהרצליה לאחר הקמת המעבר בתוככי שטח החוף".

הרב  ב"ב  עיריית  ראש  תרים  אלו  בימים  כי  יצוין 
אברהם רובינשטיין ומנהל אגף תשתיות חנוך זיידמן 
לצד שליחי רבני העיר לתור אחר חוף נפרד מותאם 
ברק  בני  שתושבי  מנת  על  האחרות  הערים  באחת 
יוכלו להנות מרחצה נפרדת על פי כל כללי ההלכה 
וכן  שונות  עיריות  עם  דיונים  מתקיימים  והצניעות. 
למצוא  בתקווה  העסקנים  ידי  על  כשרות  בדיקות 
מענה  שייתן  חילופי  פתרון  המרבית  במהירות 
כל  פי  על  בים  לרחוץ  המבקשים  ברק  בני  לתושבי 
כללי ההלכה. בין היתר נבחן החוף הנפרד בבת ים, בו 
לתועלת  שקלים  מיליוני  האחרונות  בשנים  הושקעו 

הרוחצים.
כאמור, בשנים האחרונות, החוף הנפרד בהרצליה 
בתנאי  הן  ברק,  בני  תושבי  עבור  נהדר  פתרון  סיפק 
ללא  שהייתה  הגישה  בדרך  והן  הנאותים  הרחצה 

מראות פסולים.
של  משפטית  עתירה  בעקבות  הצער,  למרבה 
הוא  החוף,  של  גודלו  שונה  חרדים,  אנטי  תושבים 
שאינם  מהותיים  שינויים  בו  ובוצעו  מאוד  הוקטן 
יחד  הרצליה  העיר  תושבי  כל  את  לאכלס  מתאימים 
שבת  חילולי  בו  נעשו  כן  כמו  ברק.  בני  תושבי  עם 
עיריית  עם  שעובדים  קבלנים  ידי  על  בפרהסיה 

הרצליה.
אלעד  גשר  מסיעת  הרצליה  עיריית  מועצת  חבר 
צדיקוב פרסם במוצאי שבת האחרונה הודעה בנושא: 
הרצליה  עיריית  ביצעה  האחרונה  השבת  "במהלך 
מעבר  הנפרד.  הים  בחוף  ותשתית  בינוי  עבודות 
ההלכה,  לגדרי  המותאם  חוף  הכשרת  של  לציניות 
באמצעות חילול שבת המוני בפרהסיה הציבורית – 
קיימת כאן מגמה מסוכנת ומדרון חלקלק של זילות 
ישראל.  מדינת  של  קוו  בסטאטוס  ופגיעה  השבת 
השבת  במהלך  עירייה  ספק  עבד  הקודמת  בשבת 

ברחבי העיר ופעל להחלפת שילוט עירוני.
על  העירייה  הודיעה  אף  החולף  השבוע  "במהלך 
עריכת פיקניק רחב היקף בקרוב, כולל הופעות אמן 
מוסיקליות ועוד פעולות המהוות חילול שבת המוני 
מאחורי  להתחבא  ניתן  לא  הציבורית.  בפרהסיה 
קבלנים שפעלו על דעתם. אין דבר כזה. קבלן עירייה 
חייב לקבל מפרט הפעלה חוזי שברור שאיננו עובד 
לזה  קוראים   - ארצי  כלל  ברור,  סטנדרט  זה  בשבת. 
סטאטוס קוו. כשם שאין צורך להבהיר לעובד משרד 
עירייה חדש שלא עובדים בשבת. ברגע שמאן דהוא 
מותח גבולות ובודק את תגובות הציבור- אנחנו בתוך 
מדרון מסוכן מאוד של זילות השבת ועבירה על חוקי 

מדינת ישראל".
"האטמוספירה  צדיקוב,  אומר  הרב",  "לצערי 
ובחוקי  הציבור  ברגשות  המשתלחת  הציבורית 
המדינה: בניית גשר יהודית בשבת ע"י עיריית ת"א, 
של  השתלחות  בשבת,  האירויזיון  הכנות  הפקת 
מעניקים   – השרון  הוד  רמ"ג,  טבריה,  העיר  ראשי 
את  לחלל  נוספות  לרשויות  ירוק  אור  כורחם  בעל 
השבת הציבורית של כלל אזרחי המדינה. אני מאמין 
ותוודא  תתנצל  אחריות,  תיקח  הרצליה  שעיריית 

שאירוע מעין זה לא יישנה יותר במקומותינו".

עוזי ברק

לפני  כבר  נפתחה  הרחצה  עונת 
בני  שלתושבי  מסתבר  אך  חודשיים 
להם  נוח שיעניק  הסדר  אין  עדיין  ברק 
רחצה  מהסדר  ליהנות  האפשרות  את 
עולה  העיר'  'קול  מבדיקת  ונוח.  כשר 

כי ההסדר שהיה קיים בשנים האחרונות 
בין עיריית בני ברק לעיריית הרצליה על 
בעקבות  השנה,  יתקיים  לא  נפרד,  חוף 
בעירייה  שהתעוררו.  רבות  בעיות 
בוחנים בבהילות כמה אופציות נוספות, 

שכרגע נמצאות בבדיקת הרבנים.
בעקבות פניית מערכת 'קול העיר' אל 

ישראל  הדובר  אישר  ברק,  בני  עיריית 
"השנה  ומסר:  הפרטים  עיקרי  את  כהן 
עיריית ב"ב לא משתתפת במימון החוף 
ועיריית  מאחר  זאת  בהרצליה  הנפרד 
לארגונים  להיכנע  נאלצה  הרצליה 
בונה  המשפט  בית  ובלחץ  דתיים  אנטי 
מעבר להולכי הרגל בתוך החוף הנפרד 
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03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

תשלומים
36

התקנה
יהודית

מקצועית
ובטוחה! המהירה והאיכותית ביותר!

ונהנים מאספקה והתקנה 

שראי
שלומים ללא ריבית בכ. א

שה בלבד * עד 36 ת
ט.ל.ח. התמונות להמח

שור חברת ern **מחירי המזגנים אינם כוללים התקנהה
עד 12 צ'קים באי

קונים ברשת 'שיא החשמל והמיזוג' 

קר!התחזית לעונה הקרובה:
מקפיא ענק
6 מגירות

₪890
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
24₪

מבחר מקררי
סמסונג
יבואן מקורי סם ליין,
אפשרות להתקן
משמרת השבת

מבחר מקררי
שארפ
יבואן מקורי ראלקו,
אפשרות להתקן
משמרת השבת

₪2290
 במחירים
 הטובים ביותר

החל מ-

ל-36 חודשים
63₪

החל מ-

5 שנות
אחריות
ב-199 ₪

df מקרר 
450 ליטר
מכני

₪1590
החל מ-

החל מ-

ל-36 חודשים
44₪

מכונת כביסה
בוש / קונסטרוקטה
BSH יבואן מקורי
7 ק"ג

₪1690
החל מ-

47₪החל מ-
ל-36 חודשים

3 שנות
אחריות
ב-199 ₪

ל-36 חודשיםל-36 חודשיםל-36 חודשים

החל מ: 2,590 ₪החל מ: 2,088 ₪החל מ: 1,080 ₪

305872
מזגן איכותי 
לחדר שינה

מזגן איכותי 
לסלון

מזגן איכותי
2.5 כ"ס

החל מ-החל מ-החל מ-

₪₪₪

מלאי חדש של מזגנים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

כל מוצרי החשמל במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים!

מבחר מזגני תדיראן 

מבחר מזגני טורנדו

מבחר מזגני סמסונג 

במחירים הזולים ביותר!

עם 7 שנות אחריות מלאה!

עם 3 שנות אחריות מלאה!

רובינשטיין וזיידמן בוחנים את החוף הנפרד בבת ים



לפרטים וליצירת קשר - קפיטל: 
simaf.capital@gmail.com | 055-6871681 | 073-7500946

האם אנו עושים מספיק בשביל רגע הפרישה?

הגיע הזמן לדאוג
לדברים החשובים באמת!

דואגים היום לעתיד?
עומדים לפרוש בקרוב? פנסיונרים?

חברת קפיטל בהנהלת הגב' ענת קלדרון המלווה את מיטב החברות והארגונים 
בישראל, תלווה גם אתכם בכל הסוגיות הפנסיוניות והפיננסיות ובכל היבטי הפרישה.

ניתוח הוליסטי של התיק ובחינת המוצרים הפנסיונים. מקסום הטבות המס הקשורות 
במענק הפרישה והקצבה שאחריה. מימוש פטור על פיצויים/רציפות מעבידים/
קצבה. ליווי אישי הלכה למעשה לרבות הכנת קיט לפקיד שומה והמלצות משיכת 

קצבאות/הון. הבנת תהליך הפרישה על כל מרכיביו.
חשוב להתייעץ עם מומחה פרישה לפני כל סיום העסקה! תכנון נכון יכול לחסוך 

מאות אלפי שקלים.
חשוב לתכנן מראש חודשים/שנים את פרישתכם.

משלמים דמי ניהול גבוהים...? ניתן לבדוק ולהוזיל.
שילמתם מס על מענק פרישה...? משלמים מס על קצבת הפרישה...?

ניתן לקבע פטור ולקבל החזר עד 6 שנים.
קבוצת קפיטל מלווה את לקוחותיה בניהול הכסף הפנוי ומאפשרת מגוון פתרונות 

חיסכון והשקעה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ.

?
יודעים כמה פנסיה יהיה לכם בגיל הפרישה?

בריתות 
&90
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"אל תאשימו את ביבי", אמר השבוע שר בליכוד 
לאנשים בסביבתו, "כל הדיבורים מהימין על נקמה 
בנתניהו – מופנים לכתובת הלא נכונה. הסיטואציה 
נכפתה עליו, הוא עשה את כל מה שהיה יכול וצריך 

לעשות".
ראש-מפלגתו  על  להגן  שנחלץ  הרהוט  הדובר 
כישוריו  בזכות  בתפקיד  שזכה  הטרי  השר  אינו 
בעיקר  ומדובר   – המשפטיים 
ראיונות  בשלל  שהשמיע  במשפטים 
את  וקילס  שיבח  הילל,  במסגרתם 
גם  אפשר  ואם  נתניהו,  הזוג  בני 
שינוי  לשם   – הדובר  יקיר.  הבן  את 
דווקא  היה   – לאחרונה  הדתי  בשיח 
זאב  הכיפה-הסרוגה,  חובש  השר 
המו"מ  מצוות  שהיעדרותו  אלקין, 
רבים,  על-ידי  סומנה  הקואליציוני 
בדרך  נתניהו  של  מובנה  כשל  כעוד 

להתרסקות והקדמת הבחירות.
ב-2016  שניצח  זה  היה  אלקין 
לחבירת  שהוביל  התרגיל  על 
ומסירת  לקואליציה  ביתנו  ישראל 
הרצוג  ליברמן.  לידי  הביטחון  תיק 
עשה  דאתמול,  גבאי  תקן  על   – דאז 
וכבר  בבלפוריאדה  כימים  לילות 
תפר שמלת חתונה לו ולבני מפלגתו. 
ב-2016 היה זה החתן נתניהו שהבריז 
להרצוג וכרת ברית זוגיות עם ליברמן 
השושבין  ניצח  השידוך  כשעל   –
היוצרות  התהפכו  ב-2019  אלקין. 
כאשר גבאי אולץ על ידי בני מפלגתו 
לנתניהו  ולהבריז  המילה  את  לשבור 

– שהכריז בעל כורחו על ביטול החתונה מבלי 
שנמצאה לו כלה אלטרנטיבית.

המחודדים  שחושיו   – אלקין  של  הדיאגנוזה 
נדרכו עוד יותר אחרי ההפסד בירושלים, מעניינת 
על  הדתית-לאומית  ההתנפלות  לנוכח  במיוחד 
נתניהו. האיש שהפך את המושג 'סמולני' למילת 
 – מפלגות  וקוברת  מועמדים  שמרסקת  גנאי 
שמאלן.  תקן  על  האחרונים  בימים  עצמו  מוצא 
של  רצונו  חוסר  מפאת  ולא   – שכשל  הניסיון 
נתניהו – לחבור למפלגת העבודה, כמו הפניית 
העורף לקהילה הדתית-לאומית והעדפת קהילה 
פובליציסטים  אצל  נתפסים  פניה,  על  אחרת 
דתיים-לאומיים כגילויי נטייה שמאלנית, רחמנא 

לישזבן וליצלן.
כמי שמנע בגופו את חבירת מפלגת העבודה 
על  אבן  כל  לאחד שיהפוך  נחשב  אלקין  בעבר, 
מנת להקים ממשלת ימין טהורה. בשלב זה של 
יכול היה השר להגנת הסביבה  חייו הלאומיים, 
ולהדליף  ש"ס,  רגל  פה  רגל  הגדר,  על  לשבת 
היה  הכל  ולפיו  המסר  את  כמקובל  באלגנטיות 
נמנע לו רק היה נקרא לדגל ניהול המו"מ, כמו 
בימים הטובים. העובדה שאפילו אולטרה ימני-

שלנתניהו  סגורות  בשיחות  מסביר  כאלקין  דתי 
אשר  זהב  כראיית  כמוה   - אלטרנטיבה  הייתה  לא 
ראוי כי תטה לטובה את מסקנות השימוע הציבורי 

שהפוליטיקאים הדתיים-לאומיים עושים לנתניהו.
ראש  על  בוערת  שהכיפה  השבוע  הסביר  אלקין 
המאשימים. קברניטי הימין הישן, החדש והמתחדש 
ימין  מצביעי  קולות  מיליון  כרבע  לזריקת  שגרמו 
ליוון מצולה, גרמו לממשלת הימין העתידית להיות 
תלויה בחסדיו של איווט. מרגע זה ואילך הם חרצו 
את גורלו של הילוד – למוות בעריסה. "אי אפשר 
כתוכנית  בליברמן  רק  שתלויה  ממשלה  על  לבנות 
צריך  היה  שביבי  כך  על  שמדבר  מי  כל  עבודה. 
להתנהל אחרת מול איווט – לא מכיר את הנפשות 
הפועלות". עד כאן מהשיח הפנימי של השר הבכיר, 
סרוג הכיפה, אשר מיום עוזבו את קדימה, לא עשה 
חבירה  של  חטא  הרהור  בלבו  שעלה  למי  הנחות 

למפלגות שמאל.
אינה  ביבי  על  שלו  ההגנה  אוחנה.  אינו  אלקין 
הנפש  את חשבון  בעבר.  שנוכחנו  כפי  אוטומטית, 
חבריו  עם  דווקא  לערוך  לנכון  מוצא  הוא  הפנימי, 
למחנה הציוני-דתי – שמתעקשים מצידם, להוסיף 

ולהכות על חזהו של ביבי לבדו.

 פיגוע יהודי
כחג  החרדית  לנציגות  קשים  ימים  היו  לא 
הקואליציוני  הקציר  חג  את  התשע"ט.  תורה  מתן 
 - באהבה  לקבל  תכננו  החרדיות  המפלגות  ראשי 
בעיצומה  הדרך,  במעלה  שם  אי  הפסגה.  ממרומי 
נשאו  הם  בעומר,  בל"ג  ההר  על  ההילולא  של 
הימים  ומנו את ספירת  רוטל  דלוקות מח"י  עיניים 

של  השיא  הישג  לקואליציה.  לכניסה  עד  שנותרו 
לש"ס  ושמונה  התורה  ליהדות  מנדטים  שמונה 
שכבר הוספדה – אמור היה לבוא לידי ביטוי בכל 
פרמטר. עם תפקיד לכל ח"כ, הסכם קואליציוני רווי 
המערכת  על  שתיכפה  התגברות  ופסקת  תקציבים 
הר כגיגית. הלוח הקואליציוני נשבר ומאיגרא רמא 

הושלכנו לבירא עמיקתא.
אווירת הייאוש – הפכה למלנכוליה דכאונית עם 
"אי  הרב.  ישיבת מרכז  בהיכל  הישמע הסמוטריץ' 
אפשר להבין את הדיבוק שנכנס בבחור פיקוח כמו 
שלא  ש"ס  מראשי  אחד  השבוע  התבטא  בצלאל", 
הצליח להירגע ממה שהוא מגדיר כ"פיגוע יהודי".

"יכול להיות שצריך לערב פה את השב"כ", הוא 
הוסיף בהומור )שחור! אלא מה?(, "אולי בשיטת 
לכמה  הפה  את  לסגור  יהיה  אפשר  הטלטולים 

מהחברים ששכחו איפה הם חיים".
את מה שמשמיעים חברי הכנסת מש"ס ומיהדות 
הדתית- ההנהגה  חברי  התנהלות  על   – התורה 

לאומית, מתאים יותר לתאר כ"הקש בגג" או "נוהל 
שכן". עוד כמה התבטאויות רהב דת"ליות, והשיחות 
החרדיות על התנתקות מהשותפות הטבעית – לא 

תילחשנה רק בשטיבלא'ך ובמקוואות.
ארבע השנים האחרונות שבמהלכן הסתמנה זהות 
בין הבית היהודי למפלגות  דופן  יוצאת  אינטרסים 
החרדיות – הספיקו להשכיח את מה שחווינו כאן 
הזאת,  השותפות  האחרונים.  העשורים  בשלושת 
ועד  מ-92  מטבעית.  מלאכותית  יותר  תמיד  הייתה 
היום – ברית חובשי הכיפות לא החזיקה מעמד כל 

אימת שעמדה למבחן.
הכיפות  חובשי  לכאורה,  הטבעיים  השותפים 
בעשורים  עצמם  מצאו  והשחורות,  הסרוגות 
בתורנות  זה  את  זה  שמחליפים  כמי  האחרונים 

ימין שהוא שמאל

"עשו לנו פיגוע 
יהודי" הגדיר השבוע 
אחד מראשי ש"ס 
והוסיף בהומור 
)שחור! אלא מה?(, 
"צריך לערב פה את 
השב"כ. אולי בשיטת 
הטלטולים אפשר 
יהיה לסגור את הפה 
לכמה מהחברים"

בנימין אלטרנטיבי. 
בני גנץ. 
צילום: שריה דיאמנט

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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העקובה  התקשורתית  בחזית  כפויה,  שמירה 
שהאווירה  מלמדת  הפוליטית  ההיסטוריה  מדיו. 
של  גבה  על  מטרה  מסמנת  הרעילה,  הציבורית 
קבוצת אוכלוסייה אחת מקרב שומרי המצוות. את 
הליכתנו למדבר האופוזיציוני – לא שכחנו, גם אם 
כשהדתיים  פחות.  לא  סבל  השני  הצד  אך  סלחנו, 
רק  ולא  גורשו,  הם  ההסתה  בעין  היו  לאומיים 
– המושג  ובעיקר בהתנתקות  באוסלו  מהממשלה. 
השווה  שביבי  כפי  מוחשי,  היה  מהבית  להיזרק 
לימים באותה שיחה מופרכת שבה ביכה את סילוקו 

מבלפור ב-99'.
בהכרח  )לא  בש"סניקים  רואים  המתיישבים 
בצדק( את נותני ההכשר לאוסלו של ממשלת רבין. 
בממשלת שרון, יהדות התורה אומנם תמכה מבחוץ 
בממשלה רק בדיעבד, אך בציבור הדת"ל ראו בכך 
ההסברים  הועילו  ולא  האדמה,  על  חרדי  ריקוד 
ותוך  ההתנתקות  ביצוע  לאחר  ורק  אך  זה  היה  כי 

דרישה להגדלת חבילת הפיצויים למפונים.
פעמיים  לחרדים  הפנו  מצדם,  הכיפה  סרוגי 
שרון  לממשלת  בחבירתם   – לראשונה  קרה.  כתף 
האחים  בברית   – ובשנייה  האב,  לפיד  בשותפות 
הקדנציה  דווקא  הבן.  ללפיד  בנט  בין  שנרקמה 
האחרונה – הסתמנה כנקודת מפנה שבה דרו חרדים 
ששיקפה  בהרמוניה  אחת,  כיפה  תחת  ודת"לים 
השיטבלא'ך  שמתפללי  המציאות  את  לראשונה 
מכירים. חבירה משותפת של סרוגים ושחורים, היא 

תנאי הכרחי לקיומו של מניין תמידי.
לכתו הפוליטי בטרם עת של נפתלי בנט ודריכתו 
של הכוכב העולה סמוטריץ' סימנו את חיזוקו של 
זכרו  אריאל  ולאורי  לבנט  אם  הדתי-חרדי.  הציר 
ללפיד,  החבירה  של  הנעורים  חטא  את  החרדים 
ההפגנות  את  זכרו  הם  סמוטריץ'  שלבצלאל  הרי 
המילים  את  אידיאולוגיים,  בנושאים  המשותפות 
בני  שסוגיית  אימת  כל  השמיע  שהוא  החמות 
 – חרד"ליותו  ואת  היום,  סדר  על  עלתה  הישיבות 
מושתל.  כאבר  ולא  כבשר מבשרנו  אותו  שאפיינה 
ליברמן  נטולת   61 לממשלת  חתירה  של  המטרה 
בסיבוב הבא – נראתה לפני שבועיים ימים כמשימה 

משותפת לחרדים ולסמוטריצ'ים.
כל זה השתנה כאחת בשבוע גדוש פטפטת. את 

הלכה  של  תג  כל  שומרי  החרדים,  הכנסת  חברי 
אלול,  חודש  לפני  חודשים  שלושה  פלצות  אחזה 
לשמע דברי הרהב של סמוטריץ' על מדינת ההלכה. 
הסטטוס- שימור  של  הקלאסית  החרדית  התפיסה 

מחייבת   – חילונית  במדינה  החי  כמיעוט  קוו, 
הכרה במגבלות הכוח ולא הכרזה מוקדמת על בוא 

המשיח.
נזכרו כי בכל  כמה מהח"כים החרדים הנואשים 
הדתי-לאומי  הימין  זה  היה   – הקודמות  הפעמים 
נאמן הימין, הפילה  שהביא לקץ הימין. את שמיר 
בהשתתפות  שהואשם  אחרי  הקיצונית  'התחיה' 
תקן  על  העצני,  אליקים  העקרה.  מדריד  בוועידת 
והביא  החסימה  אחוז  את  אז  עבר  לא  בנט,  נפתלי 
הימין  זכה  לו  הרוב  למרות  השמאל,  להמלכת 
שהביאה  ואי'  'ועידת  זו  הייתה  ב-99'  בקלפיות. 
לפירוק ממשלת נתניהו – והמלכתו של ברק כראש-

הזכיר   - ההתנתקות"  לאירועי  "אפילו  ממשלה. 
הייתה  "המפד"ל   - התורה  ביהדות  ח"כ  השבוע 
שותפה. הרי אנחנו ישבו באופוזיציה בשעה ששרי 
בליל  ולמורדים  לנתניהו  גיבוי  נתנו  לא  המפד"ל 

הפוטש שכשל, בהצבעה על התוכנית בכנסת".

 מחלף ההלכה  
קשקשת מדינת ההלכה, הפכה את החרדים מיעד 
היסטורית שמחליפה  נדנדה  באותה  עיקרי למשני, 
המנגל  על  שעולים  לדתיים  החרדים  בין  תכופות 
מגשר  הוסטה  התקשורתית  האש  התקשורתי. 
הרב  כשבמרכז  ההלכה.  מחלף  לאזור   – יהודית 
גדודי  של  חזון  ההלכה,  למדינת  אמונים  נשבעים 
לרב,  המצייתים  ומדים  נשק  ציציות,  עם  חרדים 

נשמע כמו חלום בלהות – חילוני ולא חרדי.
הדתית-לאומית  ההנהגה  אפילו  שבה  במציאות 
החרדים  בנתניהו,  כפירה  הרהורי  משמיעה 
מסתמנים כאחרוני המאמינים – באחרון הנאמנים. 
בשתי פעימות, כשר אוצר וכראש ממשלה, נתניהו 
לא מצמץ לפני שהפנה את הגב לשותפיו החרדים 
טוב  מה  מעולם  עניין  לא  ביבי  את  האמת.  ברגע 
 - עצמו  את  רק  רואה  האיש  החרדים.  ליהודים 

ובטובתו יהגה יומם ולילה.
הסיכויים  מרבית  מקלב  אורי  חה"כ  להערכת 
שנתניהו לא יצליח להשיג רוב של 61 – ללא איווט. 
מסלול מחדש,  חישוב  תחייב  הזה  מהסוג  מציאות 
ויפה שעה אחת קודם. עסק הביש של נתניהו נובע 
ממנו  שניטלו  הבינה  הפוליטית  שהמערכת  מכך 
הקלפים. בלי אופציה ממשית של הרככת ממשלה 
עם מפלגות מהגוש השני – הוא משחק לראשונה 

רזה,  קלפים  חפיסת  עם 
תחת  בשרוול.  אס  ללא 
גם   – ושימוע  חקירה 
אין  נתניהו  כמו  לווינר 
הנשאלת  השאלה  ברירה. 
 – החרדים  מדוע  היא 
של  הפנימיים  שבכיסים 
נמצאים  חליפותיהם 
הנכונים,  הקלפים  כל 
כלוזרים  מראש  מתנהלים 

טבעיים.
גם  להביט  הזמן  הגיע 
חיבורים  ולחפש  לצדדים 
ייכשל  ביבי  אם  נוספים. 
ליברמן  נטול  רוב  בגיבוש 
להאשים  יוכל  לא  איש   -
בפירוק  החרדים  את 
אם  הטבעית.  השותפות 
כבר, הרי שאיווט במעשיו 
והסמוטריצ'ים בדיבוריהם 
– הם האשמים הבלעדיים.

במעשיו  הוכיח  איווט 
שאינו עדיף מלפיד וגנץ על סמך דיבוריו לא גרוע 
שתיכפה  לפני  רגע  לכחול-לבן,  חבירה  מנתניהו. 
עלינו ממשלת אחדות וניזרק לשול הדרך, תאפשר 
את העברת תיקוני חוק הגיוס במתכונת שהחרדים 
הימין,  עם  השותפות  סירב.  ואיווט  לה  הסכימו 
הייתה מאז ומעולם מלאכותית ולא החזיקה מעמד 
הזמן  הגיע  לשירותינו.  נזקק  לא  הימין  שבו  ברגע 
ונתחיל  ביבי,  של  הצד  על  רק  לחשוב  שנפסיק 

לחשוב גם על הצד שלנו.

תחת חקירות ושימוע 
– גם ווינר כנתניהו 

משחק לראשונה עם 
חפיסת קלפים ללא אס 

בשרוול. השאלה היא 
מדוע החרדים – שבכיסי 

חליפותיהם נמצאים 
הקלפים הנכונים, 

מתנהלים מראש כלוזרים 
טבעיים

קץ הימין? נתניהו, אלקין והשותפים החרדים
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בדרך לשימוע, שרים זמניים ופריימריז חדשים:
השבוע הפוליטי

אלי רובין

חימים קשים עוברים על ראש הממשלה בני
מין נתניהו. בזמן שהוא עסוק בבחירות לכנסת 
מפלגתו  ניצחון  את  להבטיח  מנת  על  ה-22, 
נאלץ  הוא   - ליברמן  ללא  בכלל,  הימין  וגוש 
המשפטיים  בתיקים  השימוע  עם  להתמודד 
בהם הוא נחקר, יחד עם מינוי שרים בממשלת 
חהמעבר, וכעת, גם ביקורת קשה שנשמעת מה

הציונות  מקרב  בעיקר  המפה,  של  הימני  חלק 
הדתית.

מעט,  לא  נתניהו  את  שהעסיק  הראש  כאב 
היה  משפחתו,  בני  את  בעיקר  שיאמרו  יהיו 
לשעבר,  המפשטים  שרת  של  שילובה  נושא 
ה-22.  לכנסת  הליכוד  ברשימת  שקד,  איילת 
הדיבורים על צירופה למפלגת השלטון, החלו 
שותפה  עם  יחד  שנחלה  הכישלון  לאחר  מיד 
החדש'  'הימין  במפלגת  בנט  נפתלי  הפוליטי 
שכ האחרונות,  הבחירות  קודם  הקימו  חאותה 

זכור לא עברה את אחוז החסימה.
במפלגת הליכוד היו מי שתמכו במהלך זה 
אף  המוערכת  טבעית,  כשותפה  בשקד  וראו 
חברים,  היו  כשמנגד  הליכוד,  מצביעי  בקרב 
שהעדיפו  למקומם,  שחששו  שרים  בעיקר 
אחרת.  במסגרת  מתמודדת  שקד  את  לראות 
"לא סתם עבדנו בפריימריז קשה ובמשך שנים 
ויע יבואו  שעכשיו  כדי  אירועים  בין  חדילגנו 
הלי משרדי  חלק  אמרו  בסיבוב",  אותנו  חקפו 

כוד לנתניהו בשיחות סגורות, כך על פי דיווח 
ב'חדשות 13'.

כעת, לאחר שדרכה לליכוד נחסמה, לפתחה 
של איילת שקד ניצבים שתי אפשרויות, האחת 
'הימין החדש' יחד עם שותפה  לרוץ במסגרת 
הנ ככל  כזה  כשבמקרה  בנט,  נפתלי  חהוותיק 

ונתפסת  מאחר  הראשון,  במקום  תשובץ  ראה 
כאהודה יותר בציבור.

ופחות רלוונטית היא הצט חאפשרות שנייה 
ישראל  כמו  אחרות,  למסגרות  רפות של שקד 
נו אפשרות  וכדו'.  פייגלין  של  'זהות'  חביתנו, 

בראשות  שקד  של  הצבתה  היא  שעלתה  ספת 
לביתה  שהיה  הימין'  מפלגות  'איחוד  רשימת 
הסף  על  ונדחה  שכמעט  רעיון  מכבר,  לא  עד 
מאז  נבגדים  שמרגישים  היהודי  הבית  בחוגי 

פרישתה מהמפלגה.
על אף זאת, נראה כי סירוב זה מגיע דווקא 
ול למקומם  שחוששים  המפלגה  נציגי  חמקרב 
המ קהל  בקרב  שנערכו  בסקרים  אך  חכבודם, 

'מקור  בעיתוני  הדתית,  הציונות  של  צביעים 
לאהדה  זוכה  כי שקד  עולה  ו'בשבע',  ראשון' 
ביותר לעמוד  מי המתאים  רב. בשאלת  ואמון 
בראשות מפלגה דתית מקבלת איילת שקד את 
המקום הראשון, בפער ניכר על שותפה נפתלי 
פרץ  נמצאים  גדול,  לא  בנט. כשאחריו, בפער 

וסמוטריץ'.

גזרת סמוטריץ'-פרץ
ובנט-שקד,  הימין'  'איחוד מפלגות  אפרופו 
של  פיטוריהם  לאחר  האחרון,  השבוע  בסוף 
ספורים  ימים  ה-34  ישראל  מממשלת  השניים 
אוחנה  אמיר  הכנסת  חבר  מונה   – לכן  קודם 
מ'הליכוד' לשר המשפטים, זאת חרף הלחצים 
נתניהו מצדו של סמוטריץ' למ חשהופעלו על 

נותו לתפקיד.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' הגיב למינוי 
אחד  לאף  מתייחס  היה  לא  "נתניהו  כי  ואמר, 
מרשה  שהוא  כמו  שלו  האחרים  מהשותפים 
הזמן  הגיע  הדתית.  לציונות  להתייחס  לעצמו 
שנפיק לקחים". בליכוד הגיבו לדבריו ואמרו, 
כי "הלכה 'מדינת ההלכה'", כשכוונתם הייתה 
ביום  שאמר  דברים  על  סמוטריץ'  את  לעקוץ 
ירושלים בישיבת 'מרכז הרב, לפיהם: "אנחנו 
חרוצים את תיק המשפטים, כי אנחנו רוצים לה

שיב את משפט התורה למכונו".
מפלגות  מ'איחוד  השרים  מינוי  בינתיים, 
הדעות  חילוקי  רקע  על  זאת  מתעכב,  הימין' 
אחרי  הליכוד.  מפלגת  ומול  המפלגה  בתוך 
המ תיק  על  שבנה  סמוטריץ'  שנחל  חהאכזבה 

שפטים, למפלגה נשאר את תיק החינוך אותו 
מייעדים ליו"ר המפלגה חבר הכנסת רפי פרץ, 
חכאשר בליכוד הציעו למפלגה את תיק התחבו

רה )אחרי שישראל כץ, שהחזיק בתפקיד, מונה 
לשר החוץ. א.ר.( יחד עם תיק נוסף כפיצוי. 

לידיו  ילך  החינוך  תיק  כי  שנראה  אף  על 
קו נשמעו  סמוטריץ'  של  בסביבתו  פרץ,  חשל 

המפלגות  בין  ההסכם  פי  על  כי  שאמרו  לות 
הבחי קודם  שנחתם  היהודי(  והבית  ח)תקומה 

רות, סוכם כי הבית היהודי יקבלו את המקום 
הראשון ברשימה, אך לתקומה תהיה הבכורה 
בחלוקת התפקידים. על אף זאת, בליכוד הציעו 
לסמוטריץ' כתוספת לתיק התחבורה תיק נוסף 
התפוצות  את  דרש  סמוטריץ'  כאשר  כפיצוי, 
אך בליכוד מתעקשים לא לתת לו תיק זה אלא 
התיק לעניינים אסטרטגים. בנוסף, בכדי לרצות 
חאת המפלגה, בליכוד הציעו לצרף את פרץ וס

מוטריץ' כחברים בקבינט המדיני ביטחוני.
בפרט  הימין',  מפלגות  ב'איחוד  המתיחות 
בשבוע  הורגשה  התיקים,  חלוקת  רקע  על 
הק מסביבתו  שיצאו  בתדרוכים  אף  חהאחרון 

שסמוטריץ'  לאחר  פרץ.  רפי  היו"ר  של  רובה 
מתח ביקורת על מינוי אוחנה לשר המשפטים, 
המו"מ  שלקראת  "ראוי  פרץ:  בסביבת  אמרו 
הק הבחירות  לאחר  מיד  שיערך  חהקואליציוני 

רובות נפיק לקחים. לא ברור למה סמוטריץ', 
המו"מ,  כל  לאורך  כתף  אל  כתף  הלכנו  איתו 
בוחר לתקוף את ראש הממשלה במקום להסיק 

מסקנות".
"הבחירה  כי  ואמרו,  הוסיפו  פרץ  בסביבת 
במ והוא  הממשלה  ראש  של  היא  חהראשונה 

מהסיבה  החינוך,  תיק  את  לפרץ  הציע  פורש 
שהוא רואה בפרץ את מנהיג הציונות הדתית. 
הבית  ביו''ר  מלא  אמון  נותן  הממשלה  ראש 
חהיהודי להחזיק בתיק החינוך והחברות בקבי

נט. כמחליפו של נפתלי בנט בהנהגת הציונות 
הדתית. ראש הממשלה קבע כי הציונות הדתית 
בק והחברות  החינוך  בתיק  להחזיק  חממשיכה 
בינט. זו הייתה המשימה והמשימה הושלמה".

התנער  מכן  לאחר  יממה  זו,  הודעה  אף  על 
האחרו ''בחודשים  ואמר:  זו  מהודעה  חפרץ 

נים בצלאל ואני הולכים כתף אל כתף על אף 
מתנ אני  המחנה.  אחדות  את  לפצל  חניסיונות 

ער מכל ההודעות שיצאו אמש, אנחנו נמשיך 
כפי  ביחד  לממשלה  ונכנס  שותפים  להיות 
בבית  כי  נציין,  הדרך".  אורך  לכל  שהתנהלנו 
שיו"ר  הרעיון  על  ביקורת  גם  נשמעה  היהודי 
המפלגה רפי פרץ ישמש כשר החינוך, מאחר 
בבחירות  המפלגה  בקמפיין  לפגוע  עלול  וזה 
לכנסת ה-22, בשל העובדה כי הוא יהיה עסוק 
חבפתיחת שנת הלימודים, כשלטענת אותם גור

מים זה ממילא תפקיד זמני עד לבחירות.
במעונו  פגישה  על  דווח  הגיליון  סגירת  עם 
חשל ראש הממשלה בהשתתפות בצלאל סמוט
חריץ' והרב רפי פרץ, לקראת הסכמות על חלו

קת התיקים.

קשה הדרך לאחדות
של  המשותפת  הריצה  רעיון  כך,  ובתוך 
ברשי החדש'  'הימין  עם  יחד  הימין'  ח'איחוד 

מה אחת, לא תופס תאוצה. נפתלי בנט הצהיר 
במהלך השבוע הקודם, כי "אתמודד רק בימין 
החדש. אני מאמין בערכי החיבור בין הדתיים 
חלחילונים, ימין אמיתי, יהדות מקרבת. לא פוס

לים ריצה בבלוק טכני, אבל הימין החדש היא 
חהמפלגה שלי. וגם בבלוק טכני, יש גבולות ער
חכיים שלא אחצה". על אף זאת, במפלגה הכחי

שו דיווח ולפיו הושגו הבנות עם הבית היהודי 
בבלוק  משותפת  ריצה  על  הלאומי  והאיחוד 
טכני, כאשר במפלגה הודיעו כי יפתחו במו"מ 

לריצה משותפת רק בעוד כחודש.
בשבוע  הדתי,  בימין  החיבור  ניסיונות  לצד 
האחרון החלו נשמעים עיתונאים ומובילי דעת 
ראש  על  ביקורת  להביע  הדתית  בציונות  קהל 
הקואליציה,  בהקמת  כשלונו  בשל  הממשלה 
העבודה  מפלגת  עם  שניהל  המגעים  גם  כמו 
ספק הביעו  כשחלקם  המשפטי,  מצבו  חובשל 

שללו  ולא  הדרך  בהמשך  השותפות  לגבי  נות 
אף הליכה עם 'כחול לבן', שבין בכיריה "אנשי 

ימין ואוהבי הארץ לא פחות מנתניהו".
העיתונאי  היה  נתניהו  מבקרי  שבין  הבולט 
בתגובה  למקורבו.  הנחשב  ריקלין,  שמעון 
מפלגת  עם  נתניהו  שניהל  מגעים  על  לדיווח 
העבודה כתב: "אני נלחם כמו אריה במערכת 
המשפט, כי ברור לי גודל השינוי שהיא צריכה. 
המש את  ליחימוביץ'  הציע  נתניהו  שני  חמצד 

אוצר  לגבאי  משולב,  רווחה  לשמולי  פטים, 
וכו'. מה עושים במצב הזה, האם האיש גדול 

מהרעיון?". 
יועצו של נתניהו ואיש הציונות הדתית יונתן 
מראש  "מתנצל  וכתב:  לביקורת  הגיב  אוריך, 
על כך שאני לא משתתף בפסטיבל 'ימנים נגד 
נתניהו'. מדובר בסערת טוויטר שמשפיעה על 
היא  בפנינו  שניצבת  והמשימה  קולות,   25-30
ממיליון  למעלה  השם,  בעזרת  שוב,  לגייס 
מצביעים. זה לא סערת בכוס תה, זאת נפיחה 

בבריכה של הרדודים".

שגרירים של רצון פוליטי
התי חלוקת  לצד  הזו,  ההמולה  כל  חבתוך 

פורסם  שעבר  בשבוע  המעבר,  בממשלת  קים 
לאחח הציע  הממשלה  ראש  כי   ,'13  ב'חדשות
רונה לשר לביטחון פנים גלעד ארדן להתמנות 
לתפקיד שגריר ישראל באו"ם ולשר התקשורת 

איוב קרא לתפקיד שגריר ישראל במצרים.
ליועץ  פנו  לבן'  ב'כחול  הפרסום,  בעקבות 
המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, בדרישה 
כי יאסור על ראש הממשלה למנות שגרירי קבע 
הב תקופת  במהלך  ובמצרים  באו"ם  חחדשים 

חירות, זאת לאחר שדווח כי גלעד ארדן קיים 
פגישה חשאית עם היועץ המשפטי לממשלה, 
חבמטרה לבדוק האם העובדה שדני דנון, השג

ריר הנוכחי באו"ם, מסיים את תפקידו בתקופת 
ממשלת מעבר, תהווה בעיה במינויו לתפקיד, 
להיות  צפויה  לא  כי  השיב  מנדלבליט  כאשר 

בעיה במינוי זה. 

בוחרים יו"ר לעבודה
בזמן שבמפלגות הקואליציה עסוקים במינוי 
חשרים בממשלת המעבר, לצד הדיבורים על חי
חבורים אפשריים, כמו גם מינוי שגרירים, במפ

לגות האופוזיציה נערכים לבחירות בכל הכוח, 
ולהצלחה שתשנה את  להישג  בתקווה להביא 

המפה הפוליטית.
קשה  תבוסה  שנחלה  העבודה,  במפלגת 
בבחירות האחרונות, כאשר השיגה את מספר 
המנדטים הנמוך ביותר מאז הקמתה - נערכים 
חלפריימריז. בשונה מכל מערכת בחירות, במפ
לרא רק  פריימריז  לערוך  כעת  חלגה מתכוונים 

שות המפלגה ולא על לרשימה, שככל הנראה 
תישאר כפי שהייתה בבחירות האחרונות.

המפלגה  של  החוקה  וועדת  הצעת  פי  על 
הפריימריז לראשות המפלגה יערכו בקרב כלל 
הלועזי  החודש  בתחילת  כבר  המפלגה  חברי 
לביטול  ההצעה  כך,  בתוך  ביולי.  ב-2   - הבא 
הפריימריז לרשימה, כמו גם עריכת הפריימריז 
בקרב ועידת המפלגה )3,000 במספר( ולא בין 
60,000 במספר( שהייתה אמוח )כלל מתפקדיה 
חרה לבוא היום )רביעי( לדיון בפני הועידה נד

חתה, בשל החלטת בית המשפט המחוזי בתל 
חאביב לערוך משאל טלפוני בקרב כלל המתפ
קדים בשאלה  איך יערכו הפריימריז הקרובים.
לרא התמודדותו  על  לבינתיים  שהכריז  חמי 

פרץ  עמיר  לשעבר  היו"ר  הם  המפלגה,  שות 
ראש  בנוסף,  שפיר.  סתיו  הכנסת  וחברת 
הוא  אף  שוקל  ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה 
התמודדות, כמו גם חבר הכנסת איציק שמולי 

וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן.
חאבי גבאי, שנבחר ליו"ר העבודה לפני כש

נתיים בלבד, הודיע כי לא יתמודד על ראשות 
חהמפלגה. "הכיוון היה ברור כבר בליל הבחי
חרות האחרונות, אבל החלטות גדולות לא מק

בלים בעת סערה, ולכן המתנתי עד שהדברים 
יהיו אקטואליים בכדי להחליט ולהודיע", כתב 
גבאי בפוסט מיוחד. "הלכנו במסע עם אינסוף 
היתקלויות מכל הכיוונים, מסע רצוף באתגרים 
המשימה  את  שהפכו  ומחוץ,  מבית  מורכבים, 
שלנו לקשה מאוד. והיו גם טעויות, עליהן אני 
לוקח אחריות מלאה, ויודע כי אלו נעשו מתוך 

אמונה אמיתית בדרך ובמחויבות לניצחון".
אינה סוף פסוק  גבאי  כי הודעתו של  יצוין, 
לרשימת  פריימריז  יתקיימו  לא  ואכן  ובמידה 
 2 כמקום  להשתבץ  היו"ר  מבקש  המפלגה, 
ברשימה לכנסת ה-22. במקביל, 'הביטחוניסט' 
הוא  אף  רוסו, ששקל  טל  המפלגה,  הטרי של 
חלהתמודד לראשות, הודיע כי אינו מתכוון לה

נאמר:  בהודעה שפרסם  ה-22.  לכנסת  תמודד 
חודשים  כארבעה  לפני  לפוליטיקה  "נכנסתי 
נקלענו:  אליה  המציאות  גדולות.  תוכניות  עם 
כפי  הדברים  את  לעשות  לי  מאפשרים  אינה 
לקרבות  שותף  להיות  רוצה  איני  שקיוויתי. 
חהירושה ועל כן, אני מסיר את מועמדותי לתפ

קיד היו״ר ומהרשימה לכנסת ה-22".

שימוע ראש הממשלה

בסוף השבוע שעבר, ראש הממשלה בנימין 
נתניהו הגיש בקשה ליועץ המשפטי לממשלה 
בבקשה כי יתן דחייה נוספת לשימוע בתיקים 
דחה  שכבר  לאחר  נחקר,  בהם  המשפטיים 
- לאחר שאביחי מנדלבליט  אוקטובר  לחודש 
הודיע לפרקליטי נתניהו כי הוא מסכים באופן 
חחלקי לבקשתו לדחיית השימוע בשלושה חוד

שים בלבד, מחודש יולי לאוקטובר.
לראש  הודיע  מנדלבליט  המשפטי  היועץ 
ימים  שבועיים  עומדים  לרשותו  כי  הממשלה 
חבכדי להודיע אם בכוונתו להגיע לשימוע במו
נוס דחייה  ייתן  לא  כי  תוך שציין  חעד החדש, 

פת במועד, מאחר ודחייה כזו תפגע באינטרס 
הציבורי.

על אף הערכות הפרקליטות שנתניהו יעתור 
חלבג"ץ נגד החלטת מנדלבליט, ביום שני הש

בוע הודיע פרקליט ראש הממשלה עו"ד עמית 
השי להליך  להתייצב  נתניהו  בכוונת  כי  חחדד 

מוע, תוך שחזר וביקש לדחות את המועד.
אותו.  לקרוא  והתחלנו  החומר  את  "קיבלנו 
חס מסמכים  עשרות  חסרות.  הודעות  חעשרות 
חרים. אם הם לא נמצאים אצלנו, אי אפשר לק

רוא אותם", אמר עו"ד חדד. "דבר שני, בניגוד 
ועדת ההיתרים מסרבת  לכל איש ציבור אחר, 
בח להסתייע  אפשרות  הממשלה  לראש  חלתת 

ברים למימון ההגנה המשפטית שלו. זה אומר 
שרק אני נמצא כדי לייצג את ראש הממשלה. 
חומר  הרבה  כל-כך  לקרוא  שאמור  אחד  אדם 

חייב יותר זמן".

ראש הממשלה נעתר להגיע לשימוע מיד אחרי הבחירות, אבי גבאי לא יתמודד על ראשות 'העבודה', שרי 'הליכוד' ממתינים 
לשדרוגים, ו'איחוד מפלגות הימין' בדרך לפיוס עם נתניהו – סיכום שבוע במערכת הפוליטית
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גוטניק: "נתניהו עשה טעות קשה בפיטורי שקד"

60% מהחרדים: נתניהו לא הפך לנטל על גוש הימין; 
54% יצביעו ליהדות התורה 

ישראל פריי

הימין  מחנה  בתוך  השבוע  שנשמעו  הקולות 
נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, נעצרים לעת 
מק בכנסת  שנציגיהן  החרדיות  במפלגות  יעתה 

פידים לא להשמיע מילת ביקורת נגד בן בריתם 
הפוליטי.

הברית בין נתניהו לבין החרדים שכיום נראית 
יאיתנה מכל דבר ומובנת מאליה, לא קרתה מעצ
ימה. בתחילת דרכו נעזר הפוליטיקאי הצעיר נת

ניהו באישים מרכזיים בתוך הציבור החרדי, על 
מנת לפלס נתיבות ללב הבוחרים.

בבחירות לכנסת ה-14, הצביעו אזרחי ישראל 
הבחירות  גם  היו  ואלו  פתקים  בשני  לראשונה 
לאחר  ממשלה,  לראש  נתניהו  בנימין  הפך  בהן 

שהביס את מועמד מחנה השמאל שמעון פרס.
אנשי  היו  בנתניהו  החרדית  התמיכה  בחזית 
חב"ד, שניסחו את הסלוגן הבלתי נשכח "נתניהו 

טוב ליהודים".
הצלחתו של נתניהו מיוחסת בין היתר ל"אבי 
הקשר" של ביבי והחרדים, הלא הוא ראש מפעל 

השליחות של חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב.
התייחסותו  את  ביקשנו  ההתפתחויות,  לאור 

חלו  האם  להבין  בניסיון  לנתניהו,  אהרונוב  של 
מאז  שהיה  "כמו  המסורתית.  בתמיכה  שינויים 
השי בפוליטיקה  מתערבת  לא  חב"ד  יומעולם, 

קול היחיד שעומד לנגד ענינו הוא ביטחון העם 
היושב בארצינו הקדושה, וכפי שאמר הרבי חזור 
יוהבהר, כל דיבור )ולא רק מעשים( בנוגע למסי

רת שטחים משטחי ארץ הקודש הינם ח"ו פיקוח 
נפש לעם ישראל", פותח אהרונוב בהסתייגות.

יותר מכל עם  הרב אהרונוב, שכאמור מזוהה 
נלהב  פחות  כעת  נשמע  נתניהו-חרדים,  ברית 
הזהות  מבחינתו,  כי  ומבהיר  הממשלה  מראש 
יהאישית של נציג 'הליכוד' לא משחקת כלל תפ

קיד בתמיכה.
רלוונטית  לא  המועמד  של  האישית  "הזהות 

בכלל", מפתיע הרב אהרונוב. "המדד היחיד הוא 
והקואליציה  הממשלה,  לראשות  המועמד  האם 
שתקום תלך בקו תקיף זה, וגם לאחר מכן כלקח 
מניסיון העבר, עלינו לעמוד על המשמר ולהיות 
יעימו בקשר מתמיד שלא יכנע ללחצים מבית ומ

חוץ".
דמות חב"דית נוספת ובכירה במערך התמיכה 
האוסטרלי  ההון  איל  הוא  בנתניהו,  ההיסטורית 
יוסף יצחק  ו"שליח הרבי לענייני ארץ ישראל", 
את  נדיבה  ביד  מימן  הוא   96 בבחירות  גוטניק. 
תמיכה  וסיפק  ליהודים',  טוב  'נתניהו  קמפיין 
ויכולו קשריו  בזכות  לנתניהו  הקלעים  ימאחורי 

תיו הכספיות.
'קו  בפני  גוטניק  בשיחה מאוסטרליה, משתף 

עיתונות' את חששותיו ולבטיו לקראת הבחירות 
הקרבות. הוא חוזר על תמיכתו הוותיקה בראש 
הממשלה בנימין נתניהו אך מסרב לצאת על כך 
בהצהרה פומבית ונחרצת לפני סגירת הרשימות.
ייחד עם זאת, גוטניק מביע אכזבה קשה מנת

ניהו על כך שפיטר את איילת שקד מתפקיד שרת 
יהמשפטים. "אני תומך מאד בשקד, היא גם חי

לונית וגם מאוד מכבדת ותומכת בשלמות הארץ, 
זה חשוב לי מאד".

מנ ביקורת  חוסך  לא  האוסטרלי  ההון  יאיל 
שביצע:  האחרון  הפוליטי  המהלך  על  תניהו, 
"נתניהו עשה טעות קשה שפיטר את איילת שקד 

מתפקיד שרת המשפטים", אומר גוטניק.

משה אברהמי

יאחרי הכישלון של ראש הממשלה נתניהו בה
רכבת הממשלה וההליכה לבחירות נוספות, בדק 
'קו עיתונות' מה חושבים המצביעים החרדים על 
יההתפתחויות הפוליטיות האחרונות, למי הם יצ

ביעו בבחירות הקרובות ואיך היו רוצים לראות 
את הממשלה הבאה.

חברת  ע''י  שנערך  מקיף  טלפוני  במשאל 
עיי 'קו  לשאלות  איש   602 השיבו  'דייקלום', 

הקהילות  כל  של  מייצג  מדגם  המהווים  תונות', 
המרכיבות את המגזר החרדי: ליטאים, חסידים, 

ספרדים, אברכי כולל ועובדים.
בשאלה הראשונה, התבקשו הנשאלים לענות 
מנשיא  המנדט  את  שקיבל  מי  של  הכישלון  על 
נתניהו,  בנימין  הממשלה,  את  להרכיב  המדינה 
אשר נכשל במשימה - ובעקבות הביקורת הרבה 
שזכה לו בימים האחרונים מגורמים רבים בימין, 

האם הפך בנימין נתניהו לנטל על גוש הימין.
60.3% מהחרדים סבורים כי למרות הכישלון 
שלו בהרכבת הממשלה, בנימין נתניהו לא הפך 
לנטל על גוש הימין, שהמפלגות החרדיות חלק 
14.5% דווקא כן סבורים כי  ממנו. לעומת זאת, 
 23.9% ואילו  הימין  גוש  על  לנטל  הפך  נתניהו 

השיבו כי הם אינם יודעים.
מי לדעת  עיתונות'  'קו  בשאלה השנייה, בדק 
בהרכ מהכישלון  התחזק  החרדים,  יהמצביעים 

וכאן  הנוספת לבחירות,  וההליכה  בת הממשלה 

הפער בין התשובות מצטמצם:
34.2% סבורים כי מי שהתחזק מההליכה לבי

חירות הוא דווקא גוש הימין, 29.4% סבורים כי 
 22.2% מהמהלך,  התחזקו  החרדיות  המפלגות 
סבורים כי מפלגת הליכוד התחזקה מכך, ואילו 
היא  לבן  כחול  מפלגת  דווקא  כי  השיבו   6.9%
אביגדור  כי  סבורים   5.7% ורק  שהתחזקה,  זאת 
על  לממשלה  להיכנס  שסירובו  האיש  ליברמן, 
התחזק  הכנסת,  לפיזור  הוביל  הגיוס  חוק  רקע 

מההליכה לבחירות.
שאלנו גם אם הבחירות היו מתקיימות היום, 
לאיזו מפלגה תצביעו וכאן התשובות מפתיעות. 
המפלגה החרדית הגדולה יהדות התורה שומרת 
54.6% שהשיבו  ואף עולה קצת עם  יציבות  על 
כי יצביעו לה. לעומת זאת, ש''ס נחלשת בסקרים 

עם רק 28.1% שהשיבו כי יצביעו לה.
למשוך  מצליחות  חרדיות,  שאינן  המפלגות 
מתוכם אחוזים לא מעטים של מצביעים חרדים, 
7.8% מהי  כך לפחות מהנתונים שעולים בסקר.
מצביעים החרדים אמרו כי יצביעו לליכוד, 2.6% 
לאיחוד מפלגות הימין, 2% לימין החדש, 1.2% 
לזהות ורק 0.8% מהמצביעים החרדים אמרו כי 

יצביעו למפלגת העבודה.
הנתון המפתיע ביותר בשאלה למי מתכוונים 
יהמצביעים להצביע בבחירות הקרובות הוא מפ

לגת 'כחול לבן' של בני גנץ. 2.2% מהמצביעים 
החרדים אמרו כי בבחירות הקרובות יצביעו לה. 
החרדים  המצביעים  של  ההצבעה  שדפוס  נראה 
אבל  החרדיות  למפלגות  מצביעים  אינם  אשר 

מצביעים למפלגות גוש הימין, מתחיל להשתנות 
קצת.

איך  החרדים,  המצביעים  את  שאלנו  בנוסף, 
הבאה.  הממשלה  הרכב  את  לראות  רוצים  היו 
67.6% השיבו כי הם מעדיפים ממשלת ימין צרה 

24.8% שמעדיי  עם המפלגות החרדיות, לעומת
לבן  כחול  עם  הליכוד  של  אחדות  ממשלת  פים 
יחד עם המפלגות החרדיות ורק 4.5% השיבו כי 

מר ממשלת  רוצים  כז-שמאל יהם 
עם המפלגות החרדיות.

הם עמדו מאחורי קמפיין 'נתניהו טוב ליהודים' והפכו את ביבי הצעיר ליקיר החרדים. כעת, ראשי חב"ד מחשבים מסלול מחדש • הרב אהרונוב: "הזהות האישית של 
המועמד לא רלוונטית" • גוטניק: "נתניהו עשה טעות קשה שפיטר את איילת שקד"

שבועיים אחרי הכישלון בהרכבת הממשלה וההליכה לבחירות נוספות, בדק 'קו עיתונות' בסקר מקיף מה דעתם של המצביעים החרדים • האם נתניהו הפך לנטל על גוש הימין? • 
מי התחזק מההליכה לבחירות? • לאיזו מפלגה יצביעו החרדים בבחירות הקרובות? • וגם: איזו קואליציה רוצים החרדים לראות אחרי הבחירות הקרובות? • הנתונים המלאים

למרות הכישלון בהרכבת הממשלה:

נתניהו טוב ליהודים, עדיין?

אהרונוב עם נתניהו אהרונוב עם בני גנץ גוטניק עם נתניהו

• האם בעקבות הכישלון בהרכבת 
הממשלה, הפך נתניהו לנטל על גוש 

הימין?
60.3% לא
14.5% כן

23.9% לא יודעים

• כתוצאה מכישלון הרכבת הממשלה 
וההליכה לבחירות נוספות, מי התחזק?

34.2% גוש הימין
29.4% המפלגות החרדיות 

22.2% הליכוד
6.9% כחול לבן

5.7% ליברמן

• אם הבחירות היו מתקיימות היום, למי 
מהמפלגות הבאות הייתם מצביעים?

54.6% יהדות התורה

28.1% ש''ס
7.8% הליכוד

2.6% איחוד מפלגות הימין
2.2% כחול לבן

2% הימין החדש
1.2% זהות

0.8% העבודה

• איך לדעתכם צריכה להיראות 
הממשלה הבאה?

67.6% ממשלת ימין צרה עם המפלגות החי
רדיות

24.8% ממשלת אחדות של הליכוד וכחלון 
לבן עם המפלגות החרדיות

המפלגות  עם  מרכז-שמאל  ממשלת   4.5%
החרדיות

סקר 
'קו עיתונות'

בלעדי
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משה אברהמי

אימי ספירת העומר חלפו, חג שבועות רווי התע
אלות מאחורינו וכעת, לפי כל המנהגים ובכל הע

דות - עונת החתונות חוזרת במלוא עוזה. בתים 
מעניקי  אינספור  ואיתם  בישראל  נבנים  חדשים 
שירות בענף האירועים, שידיהם עמוסות עבודה 

וכיסיהם מלאים מצלצלים.
הת הזמנת  היא  חתונה  כל  בתכנון  מרכזי  אחלק 

את  שילוו  המקהלה,  או  הזמר  הנגן,  זמורת, 
שמחת חתן וכלה. הם יקבעו את הקצב, יתנו את 
הטון ויכניסו אנרגיות של שמחה בבני המשפחה 

הנרגשים ובאורחים המפזזים.
רובנו ניהנה משירתם הנהדרת של זמרי חתונות, 
כאלו שעיקר הקריירה שלהם היא בהופעה מדי 
בשמחת  ומתמחים  אחר  אירועים  באולם  ערב 
חתן וכלה. אך עבור אליטה מצומצמת, החתונה 
היא גם הזדמנות לראות מקרוב את גדול הזמר 

הקרוב לליבם.
הח המוזיקה  של  להיסטוריה  להיכנס  אמבלי 

הזמר  כוכבי  שמרבית  הוא  מוחלט  נתון  סידית, 
על  כן,  על  אשר  בארה"ב.  מתגוררים  החסידי 
אברהם  של  משירתו  בשמחתכם  ליהנות  מנת 
פריד או יעקב שוואקי, יהא עליכם ליצור קשר 
עם אמרגנים מקומיים ואף לשלם תמורת הטיסה 

והשהות.
בכיסכם,  מצויה  והפרוטה  נפשכם  חשקה  אם 
כוכב  כל  החתונה שלכם  במת  על  לקבל  תוכלו 
ובלבד  זאת  כל  בדעתכם,  שיעלה  חסידי  זמר 
ול אשתהיו מוכנים להכניס את היד עמוק לכיס 

שלם מחיר לא מבוטל, כיאה לזמרים במעמדם. 
אבניגוד להופעה בקונצרט או 'דינר' - הופעה בח

תונה פרטית נחשבת לפחות "מכובדת" והמחיר 
בהתאם.

את  לכם  לקצר  ובכדי  החתונות  עונת  לרגל 

הנ כל  את  ביסודיות  אסף  עיתונות'  'קו  אהדרך, 
תונים ומציג לכם את המחירון המלא של כוכבי 

הזמר החסידי.
הלא  דמותו  את  כתבנו  "לבש"  העניין,  לצורך 
אברהם,  של  אחיו  יגודיוב,  ישראל  של  קיימת 
)רמב"ם( בתל אביב,  לב  יסודות  ישיבת  תלמיד 
שצפוי להינשא בשעה טובה ביום שני, ט' אלול 
תשע"ט, באולמי שרתון סיטי טאואר ברמת גן. 
ישראל התקשר לאמרגנים הישראלים של גדולי 
להזמין  עולה  כמה  לברר  וביקש  החסידי  הזמר 

זמר חסידי מפורסם לחתונת המשפחה.
ניתנו כמשוע כי מרבית המחירים  לציין  אחשוב 
שע רבים  למשתנים  להיכנס  מבלי  בלבד,  ארים 

שויים להשפיע על המחיר ומבלי שניהלנו מו"מ 
קשוח, בתקווה שהיה משיג מחיר משופר יותר.
שו יותר,  מדויקת  מצב  תמונת  לקבל  מנת  אעל 

המוזיקה  בענף  מוכרים  גורמים  עם  גם  חחנו 
האם  מצדם  לבדוק  כדי  החסידיות,  וההפקות 
מכירים  שהם  המחיר  אכן  הוא  שננקב  המחיר 

מהחיים האמיתיים.
או  עמם  ישיר  קשר  ליצור  הצלחנו  שלא  זמרים 
הנמוכה  מהליגה  זמרים  גם  כמו  האמרגן,  עם 
 - בישראל  רשמי  נציג  ללא  שמתנהלים   - יותר 
פי שיחות עם אנשים  על  הערכנו את מחיריהם 
מהעבר  אירועים  מחירי  על  המתבססים  בענף, 
הקרוב. המחירים המוצגים כוללים מע"מ. ובכן, 

יוצאים לדרך.

מרדכי בן דוד

היחיד  אולי  הוא  מארה"ב  החסידי  הזמר  גדול 
שעל שירתו גדלו גם חתנים, גם הורים וגם סבים 
- מה שמעלה את ערך נוכחותו בחתונה ומייקר 

את מחיר הופעתו, גם ברבות הימים.
בתאא נמצא  במקרה  הוא  אם   .20,000$ :מחירו:ן 

להגיע  עשוי  המחיר  בישראל,  המיועד  ריך 
ל-15,000$.

חשוב לדעת: בנוסף לשירתו לאורך כל השמחה, 
מטישא מחיר(  תוספת  )ללא  ייהנו  המשתתפים 

קומזיץ מיוחד בסוף הערב.

 אברהם פריד

גם אחרי עשרות שנות קריירה מוזיקאלית, גדול 
להוביל,  ממשיך  פריד  אברהם  החסידי  הזמר 
עולם  בצמרת  מקומו  את  בצדק  ושומר  לחדש 
הופעותיו  את  בורר  פריד  היהודית.  המוזיקה 
והוא מלווה בצוות מקצועי וקפדן המכין היטב 
את  להפיק  כדי  המתוכננת,  בהופעה  חלק  כל 

המיטב.
מחירו:ן: 76,000 ₪

:חשוב לדעת המחיר אינו כולל כרטיס טיסה במא
חלקת ביזנס ולינה במלון.

 יעקב שוואקי

לפני כשני עשורים, דרך כוכבו של יעקב שוואקי, 
אז אברך צנוע מהקהילה החאלבית בשכונת דיל 
שבניו ג'רזי. מאז הספיק להחליף סגנונות ולגוון 
קהלים, והוא כיום מבוקש בעיקר בקרב תושבי 

חו"ל. 
מחיר: 120,000 ₪

 ליפא שמלצר

אהזמר החסידי הסופר-יצירתי עבר בתקופה האח
חוזר  והוא  בשירתו,  גם  המתבטא  מהפך  רונה 
לסגנון חסידי מקורי איתו התחיל את הקריירה. 
באירועים חר להופיע  ליפא  חזר  לכך,  אבהתאם 

גובר  וזרם ההזמנות לשמחות משפחתיות  דיים 
מיום ליום.

מחיר: 22,000 $

 בני פרידמן

אאחיינו של אברהם פריד פיתח קריירה מוזיקא
חסי בחתונות  ללהיט  ונחשב  עצמו  משל  אלית 

דיות, בין היתר בזכות אנרגיות חסידיות רעננות 
ודיסקים שמושמעים כמעט בכל בית.

מחיר: 10,000 $
כל תזמורת  פרידמן מופיע עם  נקודה למחשבה: 
אך נציגו בישראל ממליץ על תזמורתו של גרשון 
הפעולה.  ושיתוף  ההרמוניה  לטובת  פריישטט, 
לכ-15,000  תגיע  נגנים   6-7 של  תזמורת  עלות 

.₪
אבדרג הבא, נמצאים זמרים נכבדים שחלקם מוכ

רים יותר וחלקם פונים לנתח קהל ספציפי, כולם 
)גרטנר,  אחד  מלבד  ארה"ב  תושבי 
בישראלך  הופעתם  מחיר  לונדון(. 
אמוערך וכאמור, משתנה בכפוף לת

נאים שונים.
אייזיק האניג - 8,000 $

שלמה דסקל – 10,000 $
שלום למר – 12,000 $

שלמה גרטנר – 8,000 $
בערי וובר – 8,000 $

רוצים ליהנות בשמחתכם מהופעה פרטית של זמר חסידי מפורסם? הכינו את הארנק, זה הולך לעלות 
לכם ביוקר • כתב 'קו עיתונות' התחזה לבן משפחה נרגש וליקט עבורכם את המחירון המלא, בתוספת 

אנקדוטות מאחורי הקלעים

עונת החתונות: 
כמה יעלה לכם להביא את 

?גדולי הזמר החסידי
בני פרידמןשלום למרליפא שמלצרמרדכי בן דודאברהם פרידיעקב שוואקי

₪ 120,000

₪ 76,000
₪ 72,000 

₪ 79,200

₪ 43,200
₪ 36,000

מחירון החתונות של גדולי הזמר החסידי

* המחירים הנקובים 
בדולרים הומרו לשקלים 

בשער חליפין עדכני
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

בית יוסף 
להבה

על  מצביעים  שלפנינו  הפסוקים  הנה 
לא  לידתו  אשר  יוסף,  נולד  בה  האוירה 
את  לאסוף  אם  כי  עצמו  בשביל  היתה 
דינה  חרפת  את  וכן  ככתוב,  אמו,  חרפת 
הסיבה  כ"ד  בפסוק  כתוב  וכן  אחר.  מצד 
רחל  של  חסרונה  למלא  ללידתו,  השנייה 
פחותה  תהיה  ולא  שני  בן  בזכותו  שתלד 
בלידותיה מהשפחות, שכן כל אחת ילדה 
שבטים  י"ב  הכל  ובסך  בנים  שני  ליעקב 

ובת אחת.
ואם כנים דברי, דרכו בקודש של אותו 
על  ומגן  שומר  להיות  חייו  כל  היה  צדיק 
ומחסה  חסרונם  ממלא  וכן  הבריות  כבוד 
עצמו  על  לקחת  לסבול  ומעדיף  בושתם, 
צרת רבים או יחיד מאשר לראות בבזיונם 
או הלבנת פניהם. והיא מידת היסוד שאין 
לו מעצמו כלום כי אם תכלית אחת לקבל 
ואילו  למלכות.  ולהשפיע  מהספירות 
לסיבות  נולדו  יעקב  של  האחרים  ילידיו 
והשלמת  מעלתו  כפי  אחד  כל  אחרות, 

קומתו הדגולה של אביהם יעקב.
"ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר 
מקומי  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב 

ולארצי" )ברא' ל' כ"ה(
מתחיל  יוסף  של  לידתו  פסוק  הנה 
ולכאורה  צער.  על  המורה  "ויהי"  במילה 
של  צערה  אם  ולמי,  כאן  היה  צער  איזה 
שנים  הזה  לבן  כך  כל  ציפתה  הלא  רחל 
בדמעות,  מהולות  היו  ותפילותיה  רבות 
שלידתו  מורה  הפסוק  הלא  ליעקב  ואם 
של יוסף סימנה ראשית גאולתו של יעקב 
מידי לבן הארמי, אם כן לצערו של מי כיון 
לשון  וזה  הקדוש  רש"י  מפרש  הפסוק. 
שנאמר  עשו,  של  שטנו  "משנולד  קדשו: 
להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  והיה 
אינו  להבה  בלא  אש  לקש,  עשו  ובית 
יעקב  יוסף בטח  שולט למרחוק, משנולד 

בהקב"ה ורצה לשוב".
כ"ד,  )משלי  כתוב  הנה  דבריו  להאיר 
י"ז( "בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל 
לידע  מאוד  גדול  יסוד  והוא  ליבך",  יגל 
ראשית  היא  יוסף  של  לידתו  שבעת  הגם 
היותו  לסיבת  השבטים  וכל  יעקב  גאולת 
ובזכותו  לנצחו  שבכוחו  עשו  של  שטנו 
ויכל  מאחיו  פחד  יעקב  של  מליבו  יצא 
אביו  פני  להקביל  ישראל  לארץ  לעלות 

יצחק ואמו רבקה.
בלידתו שמחה  עמו  מביא  יוסף  כן  אם 
לצדיקים ולנרדפים ופחד ואימה לרשעים 
ולרודפים, והוא יסוד גדול מאוד המאפיין 

יוסף,  של  משורשו  הנולדים  אותם  את 
על  להגן  הנפש  ומסירות  הצדק  שחוש 
הינו  רודפיהם  מדי  אותם  להציל  חלשים 
לסבול  מוכנים  שהם  כך  כדי  עד  מולד 
בעצמם את חרפת החלש ובלבד שלא יראו 
בצערו, גם לעיתים תראו אותם נוהגים כך 
בבית בין ההורים והוא דבר קשה ומסוכן 
ליוסף  זכיתם  כהורים  כן באם  ועל  מאוד, 
עמו  מביא  שהוא  שהגאולה  דעו  בביתכם 
ביניהם  להפריד  שניתן  מבלי  מהולה 
לכבות  והיסוד  הרודפים,  וניצוח  ברדיפה 
בסביבתו,  השלום  השכנת  הינו  להבתו 
הוא  אותו  הסובבים  כן  יעשו  לא  ובאם 
כל  ששורפת  בלהבתו  השלום  את  ישכין 

מידת עשו.
שבכוחה  והלהבה  היסוד  שהוא  והגם 
לשרוף את בית עשו הוא עושה זאת בצער 
מעדיף  "ויהי", שהיה  כתוב  כן  על  וכאב, 
שיצטרך  מבלי  מעוונו  עשו  את  להשיב 
שלום  להקדים  בקודש  דרכו  וכן  לשרפו. 
שאם  לכם  דעו  אבל  למלחמה,  ודורון 
ח"ו  והדורון  השלום  מידו  קיבלתם  לא 
כאשר תצא ממנו הלהב אין לעומד כנגדו 
שום סיכוי לנצחו כי הוא יישרף מעוצמת 
העשוק,  בראותו  בקרבו  הבוערת  הלהבה 

הנרדף, המושפל וכדומה.
שלו,  לבכי  הגורמת  היא  הזו  והלהבה 
שהוא בעוצמה כל כך חזקה שרק הוא יכול 
ומידתה  שהלהבה  משום  אותה,  לכבות 
נולדת בלב האדם ובאם היא חזקה מאוד 
הפה  דרך  אותה  ומשחרר  מוציא  ולא 
והדיבור אזי ההבל של אותה להבה עולה 
עד למוח, ושם הוא מקום הקר כידוע שהוא 
אפור והדם היוצא ממנו לבן, והמפגש בין 
הבל חם למקום קר יוצר מים, כמו ההבל 
הנוצר מרתיחת המים ונפגש במכסה הסיר 
הרותחים  למים  וחוזר  למים  מיד  נהפך 
הדמעות שנוצרות מהמוח יורדות עד ליבו 

של האדם ומכבות הלהבה שבו.
עוצרים  יוסף  ממידת  המושרשים  ולכן 
הבל  ממנה  שעולה  עד  הלהבה  בתוכם 
המושרשים  ואילו  דמעות,  ומוריד  למוח 
בליבם  כי הלהבה  כן  אינם  יהודה  במידת 
אותה  מכבים  הם  ולכן  חזקה  כה  אינה 
רגשותיהם  את  שמוציאים  פיהם  בהבל 
להבה  אש  בליבם  אוגרים  ואינם  בדיבור 

שהופכת או לשריפת עשו או לדמעה.

בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48
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ט' סיוון תשע"ט 12/6/19 בני ברק 1218

                  

להכשיר  מנת  על 
להיות  הלווים  את 
בקודש,  משרתים 
ציווה משה רבינו את אהרון הכהן 
להניף את הלויים כמו קרבן, וכך 
הלווים  את  אהרן  "והניף  נאמר: 
והיו  ישראל  בני  מאת  תנופה... 
יא(.  )ח,  ה'"  עבודת  את  לעבוד 
ויש להבין מדוע היה צורך בזה? 
מעולם לא שמענו כי לצורך מינוי 
לתפקיד כלשהו, יהיה אשר יהיה, 
מרימים את האדם ומניפים אותו?
אהרן  רבי  הרה"ק  כידוע, 
עוסק  היה  זי"ע  מקרלין  הגדול 
רבות בימי חייו במצווה החשובה 
ישראל  בני  לבבות  קירוב  של 
זכה  הוא  שבשמים.  לאביהם 
להשיב רבים מעוון, בתוכם כאלו 

שכבר נתרחקו ביותר.
שסר  באדם  פגש  אחת  פעם 
עד  התורה,  מדרך  לגמרי 
שדיבורים כבר לא השפיעו עליו. 
תפסו רבי אהרן בדש בגדו וקרא: 
"עד מתי אפשר להסתובב כך עלי 
אדמות?", הלה הזדעזע כששמע 
לעומק  שחדרו  הרבי,  דברי  את 
הארץ  על  שהשתטח  עד  ליבו 
בזעקה גדולה ומרה: "רבי, רצוני 

לשוב בתשובה".
אחר כך הסביר הרה"ק מקרלין 
לחלוטין  התנתק  זה  שאיש 
הועילו  לא  כן  על  מהשורש, 
הוא  אליו,  שדיברו  הדיבורים 
כבר לא היה מסוגל כלל לשמוע. 
הוא  העזה,  הטלטלה  ידי  על  רק 
ואז  שורשו,  אל  שוב  התחבר 
בתשובה  לשוב  מעצמו  התעורר 

שלמה.
ביאר על פי זה כ"ק האדמו"ר 
שלום  הנתיבות  בעל  מסלונים 
"והניף  הפסוק:  את  זצ"ל 
לפני  תנופה  הלווים  את  אהרן 
היה  התנופה  של  ענינה  ה'". 
לוי  כל  יטלטל  שאהרן  כדי 
באותה  כי  הקודמת.  ממציאותו 
לעבודת  הלווים  שנתקדשו  שעה 
הגבוהה  למדרגה  להתעלות  ה' 
הלוי  היה  ה',  משרת  להיות  של 
זקוק שיטלטלו אותו, ועל ידי כך 

יעלוהו לעולם גבוה יותר.

כשהחסידים עזבו את הבעש"ט

פי  על  לומר  ניתן  נוסף  הסבר 
ישראל  הבית  הרבי  שביאר  מה 
שנאמר  הפסוק  על  זצ"ל  מגור 
בפרשתנו אודות פסח שני, כאשר 
'למה  ואמרו:  לנפש  טמאים  באו 
משה:  להם  אמר  ואז  נגרע', 
ה'  יצווה  מה  ואשמעה  "עמדו 

לכם" )ט, ח(.
זצ"ל מספר  ישראל  הבית  היה 
שדרכו  זי"ע  הק'  הבעש"ט  על 
ובפרט  בתפילתו,  להאריך  היתה 

בשבת  טובים.  וימים  בשבתות 
החבריא  מבני  כמה  חשו  אחת, 
והלכו  בליבם,  חולשה  קדישא 
לטעום דבר מה. הם סברו שכפי 
אזי  קודמות,  בשבתות  שנהג 
שם  הבעל  עדיין  יעמוד  בשובם 
טוב בתפילתו. עם עזיבתם, סיים 
תפילתו.  את  הק'  טוב  הבעל שם 
לראותו  השתוממו  וכשחזרו 

עומד וממתין להם.
השני,  את  האחד  שאלו  הם 
התפילה  אחר  מיומיים?  יום  מה 
עוז  התלמידים  אחד  הרהיב 
קיצר  מדוע  רבנו,  ילמדנו  ושאל: 
היום בתפילתו? אמר להם הבעל 
שם טוב הק' אמשול לכם משל: 
בחורף  העופות  טבע  כי  ידוע 
לנדוד למדינות החמות. אל אחת 
המדינות הגיע במהלך נדודיו עוף 
ססגוני בעל נוצות מרהיבות שלא 
עמד  העוף  מעולם.  כמותו  נראה 
על עץ גבוה, ולא ניתן היה להגיע 

אליו.
העוף  על  המלך  שמע 
מספר  לקבץ  וצווה  המרהיב, 
כתפי  על  האחד  שיעמדו  אנשים 
העליון  בידי  שיעלה  עד  השני, 
כשטיפסו  העוף.  את  לתפוס 
החלו  חברו,  על  האחד  האנשים 
התחתונים, שסברו כי לשווא הם 
עומדים זמן כה רב להתפזר אנה 
ואנה. העליונים נפלו ונפצעו ולא 
כדי  שהרי  מבוקשם.  את  השיגו 
שיהיו  צריך  העוף  את  להוריד 
כולם מקושרים זה עם זה, ורק כך 

יגיעו למרומי העץ.
הק'  טוב  שם  הבעל  המשיך 
כשהייתם  לתלמידיו:  ואמר 
יכולתי  בתפילה,  עימי  מחוברים 
בכוחכם  בתפילתי  להמשיך 
העליונים.  בעולמות  ועוד  עוד 
אחד  וכל  לבדי  אותי  משעזבתם 
ומה  השגותיי,  נפלו  לדרכו  פנה 

שרציתי להשיג פרח ממני.
על פי זה ביאר ה'בית ישראל' 
שאמר  הפסוק  כוונת  את  זצ"ל 
ואשמעה  "עמדו  רבינו:  משה 
יצווה ה' לכם", אתם 'עמדו'  מה 
מה  אשמע  בזכותכם  כי  אצלי, 
משה  של  כוחו  כל  ה'.  יצווה 
בזכות  היה  השלום  עליו  רבנו 
בני ישראל, כיון שבו היו כלולות 

נשמות כל בני ישראל.
תנופת הלוויים באה לומר להם 
כי הם אינם קדושים מכח עצמם. 
משרתים  להיות  זכו  לא  הם 
העצמית,  גדולתם  בגלל  בקודש 
אלא "מאת בני ישראל"- מכח עם 
ישראל. והם כאילו יושבים עליהם 
לפסגה  הגיעו  זו  ובאמצעות 
גבוהה. ומשום כך התקהלו כל עם 
הלווים  את  שלקחו  בעת  ישראל 
לכהן בתפקידים ואף הניפו אותם 
עם  על  יושבים  שהם  לבטא  כדי 

ישראל ומכוחם זכו למה שזכו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כוח התנופהאנחנו התשובה
ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת )ח, 
ב( וברש"י: "למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת 
הנשיאים  חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי  הנשיאים, 
חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, 
משלהם,  גדולה  שלך  חייך,  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר 

שאתה מדליק ומטיב את הנרות".
הראשונים מתקשים, שיש במשמע מתשובתו של הקב"ה 
מוגבלת  שלהם  שהזכות  משלהם"  גדולה  "שלך  לאהרון 
בזמן, והיא קיימת כל עוד בית המקדש קיים ומקריבים בו 
והיא  בזמן,  מוגבלת  אינה  אהרן  של  זכותו  ְוִאּלּו  קרבנות, 
נוהגת לעולם. והדבר טעון ביאור, שהרי סוף כל סוף, כשם 
שנזקפו   - המקדש  בבית  הקרבנות  הקרבת  על  שהזכויות 
לזכותם של הנשיאים שהקריבו ראשונים – פסקו עם חורבן 
הזכויות  גם  כך  הקרבנות,  הקרבת  וביטול  המקדש  בית 
בית  חורבן  עם  פסקו  המנורה  שבהדלקת  ההמשכיות  על 
המקדש וביטול הדלקת הנרות במנורה, ונמצא גם הדלקת 

המנורה היתה מוגבלת בזמן!
)תנחומא  בילמדנו  עוד  "וראיתי  הרמב"ן:  כך  על  וכתב 
בהעלותך ה( וכן במדרש רבה )טו, ו(: אמר לו הקדוש ברוך 
מזאת  לגדולה  תתיירא,  אל  לאהרן,  אמור  לך  למשה:  הוא 
אתה מוכן. הקרבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, 
ידוע שכשאין  דבר  והנה  לעולם.  בטלים  אינם  הנרות  אבל 
אף  חורבנו,  מפני  בטלים  והקרבנות  קיים,  המקדש  בית 
הנרות בטלות. אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי 

שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו".
שטיהרו  הכהן,  אהרן  של  בניו  חשמונאי,  בית  מלכות 
לנו  העניקו  המנורה,  הדלקת  את  וחידשו  בית המקדש  את 
הדלקת נרות לעולם, גם בזמן החורבן, בהיותנו בגלות. נרות 
החנוכה מפיצים את אור הקדושה האלוקי גם בעת חשיכה.

 עם ישראל חי וקיים

הקדושה  התורה  אור  את  לכבות  רוצים  העולם  אומות 
ימשיכו  ישראל  נשמות  בידם.  יעלה  לא  אך  ישראל,  מעם 
שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול  "אל   - ולהתקדש  להאיר 
נר  "כי  באור של התורה הקדושה!  אור?  ובאיזה  הנרות". 

מצוה, ותורה - אור" )משלי ו, כג(.
סוד  וזהו  לעולם!  ייכבה  לא  התורה  לימוד  של  האור 
הקיום של עם ישראל. מובא בספר "ויוסף אברהם": לפני 
הגויים,  הפילוסופים  מגדולי  אחד  נשאל  שנה  כמאתיים 

עמנואל קאנט: "אתה מאמין באלוקים?" - "כן".
לעולם  בורא  של  קיומו  את  להוכיח  יכול  אתה  "האם   -
המנהל את עולמו?", אמר להם: "יש הוכחה ברורה לכך: 
נרדף כמו עם  קיומו של העם היהודי. אין בהיסטוריה עם 
חי  ישראל  עם  והעינויים  הרדיפות  כל  אחרי  ואם  ישראל. 
וקיים - זו הוכחה ברורה לקיומו של בורא עולם. הדבר היה 

יכול להתרחש רק בעזרתו ובהשגחתו האלוקית".
בכל דור ודור ניתכים על עם ישראל גזירות קשות, שמד, 
טבח, גירוש, עינויים, עלילות דם, מסעי צלב, שריפת כתבי 
קודש. כמה התנכלויות מתנכלים האומות כדי לנתק את עם 
ישראל מאלוקיו ומתורתו, כמה גזירות גזרו כדי להביא את 
על  ועלו  נטבחו  ורבבות  היהודים להמיר את דתם. אלפים 
המוקד על קדושת ה', מסרו את נפשם על מזבח האמונה, 

עמדו כצור חלמיש ונשארו נאמנים לה' ולתורתו.
ועם כל זאת, ודווקא בשל כך, עם ישראל חי וקיים!

 "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"

כנען,  מואב,  עמון,  הקדמונים?  העמים  כל  הם  היכן 
כל  כלום,  מהם?  נשאר  מה   - רומי  יוון  פרס,  בבל,  אשור, 
אימפריות  הנשיה.  בתהומות  נעלמו  קדם  מימי  האומות 
עתיקות ששלטו בעולם ביד רמה, לא נשאר מהן זכר, מלבד 
כמה ממצאים ארכיאולוגיים... גם אם יש להם איזו מדינה, 
אין זכר לשליטה העצומה שהיתה להם בימי קדם. הם שלטו 
לא רק מבחינה מדינית ופוליטית אלא גם מבחינה כלכלית 
מכל  נשאר  ומה  בעולם.  שלטה  שלהם  השפה  ותרבותית, 

זה? כלום.
האומה הגדולה בימינו – אמריקה, היא בסך הכל אוסף 
כמה  לפני  שם  שהתיישבו  פרימיטיביים  שבטים  כמה  של 

מאות שנים. אנגליה ותרבותה - פחות מאלף שנים.
לעומת זאת, עם ישראל הוא בן אלפי שנים. הקב"ה בחר 
בנו להיות לו עם סגולה מכל העמים. זכינו לקבל את התורה 
עם  ה' מדבר מתוך ההר. מאז,  קול  את  ולשמוע  סיני  בהר 
ישראל עבר נדודים וגלויות, הוא נשלט בידי אומות גדולות 
גם  שרדו  איתו  ויחד  שרד,  הגזירות  כל  ולמרות  ואכזריות, 
להתפלל  ממשיכים  אנו  היום  עד  ושפתו.  תרבותו  צביונו, 

ולדבר באותה שפה של התורה הקדושה.
אי אפשר להכחיד את עם ישראל, אי אפשר לכופף אותו! 
הקב"ה מבטיח לנו )ויקרא כו, מד(: "ואף גם זאת בהיותם 

בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם".
לפני כמה עשרות שנים דורות קם בגרמניה הצורר הארור 
ימח שמו, והכריז על "פתרון סופי" לעם היהודי. הנאצים 
ימ"ש חוללו שמות בעם ישראל. הם הוציאו לפועל, בצורה 
הסופי".  "הפתרון  של  התוכנית  את  ומסודרת,  שיטתית 
עבודה,  למחנות  ריכוז,  למחנות  נשלחו  יהודים  מיליוני 
ומשם למשרפות. השואה הנוראה השמידה ששה מיליונים 
מעם ישראל, ביניהם רבנים גדולי תורה וענקי רוח, תלמידי 
חכמים, בחורי ישיבות, ומאות אלפי תינוקות של בית רבן 
עד  חרב  באירופה  התורה  עולם  חטא.  טעם  טעמו  שלא 

היסוד.
עם  מבוקשם.  את  השיגו  לא  הארורים  הצוררים  אבל 
ולא  מאסתים  "לא  הבטיח  הקב"ה  הרי  וקיים,  חי  ישראל 
מתוך  וקם  מעפר  התנער  ישראל  עם  לכלותם".  געלתים 
דור  והעמיד  התורה  עולם  את  מחדש  כונן  הוא  ההפיכה. 
ועל  התורה  על  השוקדים  תורה,  לומדי  של  ומופלא  חדש 

העבודה.
שבעת  יאירו   - הנרות  את  "בהעלותך  בנו  התקיים  כך 

הנרות".

אין ישראל נגאלים אלא בתשובה

אמנם, במקביל, בגלל נסיבות התקופה, חל אצל חלקים 
החלו  שנה  מאתיים  לפני  ה'.  מתורת  ריחוק  ישראל  בעם 
לנשוב רוחות ההשכלה והחדירו לתוככי עם ישראל רוחות 

זרות וערכים פסולים אשר לא שערום אבותינו.
ראשי המדינה היו שייכים לקבוצה שהשילה מעליה את 
דור חדש  להקים  רצו  הם  אבא.  בית  והתפילין של  הטלית 
של חלוצים, בלי אלוקים, בלי תורה ומצוות, היוֹ לא תהיה.

לאחר קום המדינה החלו עליות המוניות לארץ ישראל, 
על  בארץ  השלטון  את  לבסס  במקום  וממערב.  ממזרח 
ראשי  אימצו  סבא,  ישראל  ברוח  היהודיים  היסודות 
השלטון את הערכים הזרים של תרבות העולם. הדבר חולל 
יודע  שאינו  שלם  דור  בארץ  קם  רוחנית.  מבחינה  שמות 
של  דור  להקים  שרצה  האבות  דור  ישראל'.  'שמע  זה  מה 
אפיקורסים, הקים דור של עמי ארצות, תינוקות שנשבו. ואז 
החלה תופעה חדשה ומופלאה של "בהעלותך את הנרות" 

- עולם התשובה.
לחיק  חוזרים  אובדים  בנים  למקורות.  חוזר  ישראל  עם 
האמונה, שבים אל התורה הקדושה. מאות אלפים נוטשים 
ומצוות,  תורה  בחיי  ובוחרים  הקודם  חייהם  אורח  את 
ומקדישים את כל עתותיהם  עוזבים את הבלי העולם הזה 
ובני  בנים  ומגדלים  תורה  של  בתים  מקימים  ה'.  לעבודת 

בנים המאירים את העולם באור של תורה ויראת שמים.
אי  הזו,  המופלאה  מהתופעה  להתפעם  שלא  אפשר  אי 
אפשר שלא להשתאות מהצימאון האדיר לשמוע את דבר 
ה'. לנגד עינינו מתגשם חזון הנביאים )עמוס ח, יא(: "הנה 
ימים באים נאם ה' והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא 

צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'".
אין ספק שזהו אחד מסממני הגאולה של אחרית הימים. 
אומרת התורה: "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית 
הימים ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו". ואמרו חז"ל כי 
אין ישראל נגאלים אלא בתשובה - "כלו כל הקיצין, ואין 
צז  )סנהדרין  טובים"   ומעשים  בתשובה  אלא  תלוי  הדבר 

ע"ב(.
את  "בהעלותך  של  מופלא  ביטוי  עוד  מהווה  זה  וכל 

הנרות".

)מתוך משכני אחריך במדבר ח"א(

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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הסכמה מראש על חוק הגיוס והכרזה 
על שמירת הסטטוס קוו

ישראל פריי

'כחול  מפלגת  את  תפסו  החוזרות  הבחירות 
לבן' לא מוכנה. בזמן שמרבית ח"כיה לומדים 
ובכיריה  לראשונה  הכנסת  מסדרונות  נבכי  את 
הבחירות,  מתוצאות  לקחים  בהפקת  עוסקים 
בבחירות  שניה  הזדמנות  ממרום  עליהם  נחתה 

שתתקיימנה בעוד כשלשה חודשים.
בחירות  אסטרטגיית  לגבש  הניסיונות  בצד 
ההבנה  חלחלה  לבן'  'כחול  בצמרת  מנצחת, 
הסיכוי  את  מהם  שמרחיקה  המרכזית  בבעיה 
החרדיות  המפלגות  שלטון:  למפלגת  להפוך 
ישבו  לא  לעולם  כי  והצהר  חזור  שמצהירות 
במפפ  2 והמספר עתיד'  'יש  יו"ר  עם   בממשלה 
לגה, יאיר לפיד. הדברים מקבלים ביטוי לא רק 
פבדיונים פנימיים אלא מבוטאים בראיונות פומ

ביים תחת דיון ציבורי נרחב.
החר ההתנגדות  חומת  את  להבקיע  פבניסיון 

דית, ב'כחול לבן' מגבשים תכנית מרחיקת לכת, 
שעשויה בסיטואציה מסוימת לשנות את תמונת 

המצב הפוליטית.
על 'תכנית המגירה' עמלים בימים אלו בכירי 
הב בדרגים  ראש  בכובד  נדונה  והיא  פהמפלגה 

כירים ביותר. מטבע הדברים, את פרטי התכנית 
פמובילים בעיקר הצד המתון יותר במפלגה המ

שותפת, הלא הם אנשי 'חוסן לישראל' של בני 
נמצאת  ינקלביץ'  עומר  החרדית  הח"כית  גנץ. 
בולט  עתיד'  'יש  ומצד  העניינים  בסוד  היא  אף 
התכנית  להשקת  שדוחף  כמי  כהן  מאיר  ח"כ 

באופן פומבי.
פעל פי התכנית שנחשפת לראשונה ב'קו עיתו

נות', סיעת 'כחול לבן' תצא בהצהרה חד צדדית 
פהמעניקה למפלגות החרדיות את כל מה שהמ

פלגה תהיה מוכנה להעניק להן לאחר הבחירות 
בעת מו"מ קואליציוני, כלומר, כמעט הכל.

ה'חבילה' שתגיש 'כחול לבן' לחרדים תכלול 
הסכמה מוחלטת מראש לחוקק את חוק הגיוס, 
המפל הגיעו  אליה  האחרונה  מהנקודה  פבדיוק 

גות החרדיות במו"מ מול ליברמן, מתווה מרוכך 
שגם אליו התנגד יו"ר 'ישראל ביתנו'.

לכלול  עשויה  צדדית  החד  ההצהרה  בנוסף, 
לבן'  ו'כחול  במידה  לפיה  דרמטית,  אמירה 
לא  ממשלה,  להרכבת  הזכות  את  לידיה  תקבל 
יינקטו כל שינויים בנושא הסטטוס קוו מהמצב 
שהיה בממשלה היוצאת, מבלי שיהיו מוסכמים 

על כל הצדדים.
מול  פוליטי  ערוץ  לפתוח  מהרצון  פחות  לא 
המתגלגל  שהמהלך  הרי  החרדיות,  המפלגות 
פב'כחול לבן' נועד גם לאוזני המצביעים החילו

נים. על פי גורם רשמי במפלגה, האתגר הגדול 
שמלווה אותה הוא חוסר האמון של המצביעים 
אלטרנטיבה  בה  רואים  לא  שכבר  החילונים, 
מבחינה  והן  פוליטית,  מבחינה  "הן  שלטונית. 
בפני  להציג  לנו  נכון  יהיה  וציבורית,  ערכית 
לבוחרים  ולהעניק  השלמה  החבילה  את  כולם 
החרדים  את  נפתיע  אנחנו  להחליט.  הזכות  את 

עוד לפני הבחירות"", דבריו.
נכון לכעת, החרם החרדי על יאיר לפיד עדיין 
נראה מכשול בלתי עביר, שיקשה 
בין  עתידי  פעולה  שיתוף  כל  על 
לא  ואם  נתניהו.  לבין  לבן'  'כחול 
ממשיכים  ואנשיו  לפיד  בזה,  די 

לנקוט בקו אנטי-חרדי מובהק.
שהנציגים  ולמרות  זאת  לצד 
החרדים מכחישים בתוקף, בחדרי 
חדרים מביעים במפלגות החרדיות 
חלקם  נתניהו,  מהיחלשות  דאגה 
כל  על  לשמור  הצורך  את  מעלים 

האופציות פתוחות.
קשה להעריך האם הצד המתון 
לג יצליח  לבן'  'כחול  פבפדרציית 
פבור והאם הדברים יתקבלו על נצי
פגי הציבור החרדי, אך התכנית שנ

לקרב  עשויה  אלו  בשורות  חשפת 
את הצדדים, לפחות בסיטואציה בה נתניהו לא 

יצליח להרכיב את הממשלה הבאה.
יש  לבן  "לכחול  בתגובה:  נמסר  לבן  מכחול 
יוזמה אחת חשובה ומובילה והיא מקדמת אותה 
יש מדינת  את  להוביל  היוזמה   - הרבדים  פבכל 

בכלכלה,  בביטחון,  בחינוך,  חדש.  לעידן  ראל 
במ השלטון  את  ולהחליף  בבריאות  פברווחה, 

הרוח  על  תתפשר  לא  לבן  כחול  ישראל.  דינת 
את  להפוך  במטרה  אותה  שמובילים  והערכים 
ישראלית  וחברה  יותר  טובה  למדינה  ישראל 

מאוחדת כמה שיותר".

במפלגת 'כחול לבן' מגבשים תכנית מרחיקת לכת שעשויה 
להתפרסם לפני הבחירות, במטרה להבקיע את חומת 

ההתנגדות החרדית ומתוך רצון להוכיח לבוחרים החילוניים כי 
הם עדיין אלטרנטיבה שלטונית • בתכנית: הסכמה על חוק הגיוס על 

בסיס המתווה האחרון שהגישו המפלגות החרדיות לליברמן והצהרה על אי 
ביצוע שינויים בסטטוס קוו • כל הפרטים

'תכנית המגירה' של כחול לבן

 יאמצו את התכנית? ישיבות סיעה בש"ס ו'יהדות התורה' 

חשיפה

אסרטיביות
כושר ביטוי מצוין

עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת
משרה מלאה

תנאים מעולים
מיקום עבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il
לשליחת קו"ח:

פקס: 03-5796645

מזכירת מנכ"ל
דרושה

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:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק

«חרקים « מכרסמים  «הרחקת יונים

משא ומתן 
 מחלקת באמונה

פוליש

 מקצועי

 0504186111 מאנ"ש
רצוי לשמור לשעת הצורך

הדברה מקצועית 
בטוחה, יסודית ואחראית

בני ברקלתושבי  הנחה 

חומרים באישור המשרד 
להגנת הסביבה

ניאל 
דה  ברה

מס' רשיון 1964

 לפרטים : 0504102306

תרופות ומוצרים טבעיים

⋅גמ"ח נרות פרמטקס 
⋅מוצר מושלם לשלום בית

⋅פוריות  בדיקות 
⋅ב.ה.

⋅מוצר לורידים
⋅דליות ברגליים

⋅ועוד מגוון מוצרים

 בהשגחת 

בד"ץ העדה

 החרדית
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"

"
לאישה

טיפים

מגפה  הן  הדרכים  תאונות 
בשנים  הפכה  אשר  קשה 
מדינה  למכת  האחרונות 
המזל  לרוע  אם  ממש.  של 
יש  דרכים,  לתאונת  נקלעתם 
ביצוע  על  ולהקפיד  לב  לשים 
בכדי  חיוניות  פעולות  מספר 
הפיצוי  גובה  את  למקסם 

המגיע לכם על פי החוק
עו"ד  מדגיש  לדעת",  "חשוב 
ככלל  "כי  חרל"פ  עמיקם 
דרכים  בתאונת  הפיצוי  לעניין 
היא  הכוונה  אשם,  שאלת  אין 
כי גם אם הנפגע אשם בעצם 
קרות התאונה, הוא עדיין יהיה 
ביטוח  במסגרת  לפיצוי  זכאי 
החובה. סוגיה זו מוגדרת בחוק 

כ"אחריות מוחלטת", ושאלת גובה הפיצוי היא 
בהתאם לחומרת הפגיעה של כל אדם. 

מתחלק  דרכים  בתאונת  לנפגע  הפיצוי  היקף 
לשתי קבוצות מרכזיות: הראשונה: נזק מיוחד, 
כמו  להוכיחם  ויש  בעבר  שאירעו  נזקים  כלומר 
עזרת  מחלה,  ימי  אובדן  לעבר,  שכר  הפסדי 
נסיעות  רפואיות,  הוצאות  בעבר,  משפחה  בני 

וכדומה. 
"נזק  ונקרא  עתיד  פני  צופה  השני  הרכיב 
כללי" ובתוכו מגולמת הפסדי השכר העתידיים 
פרישתו,  לגיל  עד  מהתאונה  כתוצאה  שייגרמו 
הפסדי פנסיה עתידיים, הוצאות רפואיות ועזרה 
עד למותר ימי חייו. רכיבים אלו משתנים ממקרה 
למקרה ותלויים בנסיבות שונות כמו הכנסה, גיל 
וגובה הנכות. כמו כן מתווסף רכיב נוסף )יחסית 
והסבל  והכאב  זניח( המגלם את עוגמת הנפש 
שנגרמו כתוצאה מהתאונה. במקרים מורכבים 
ישנם רכיבים נוספים כמו הוצאות התאמת דיור, 

עלויות מטפל זר במקרים קשים ועוד".
במידה  לעשות  שיש  הפעולות  סדר  מהו 

ונפגעתם בתאונת דרכים?
שיותר  כמה  רפואי  לטיפול  להגיע  מומלץ   .1
בסמוך לתאונה כיוון שפניה למוקד רפואי מספר 
ימים לאחר התאונה, יכולה לעורר סימני שאלה 
אמינותכם  את  ולהעמיד  המשפטי  בפן  רבים 
לאומי  וביטוח  הביטוח,  חברות  שכן  בספק, 
כי הפונה "מזייף" את  עלולים להגיע למסקנה 
גבוה  כספי  פיצוי  לקבל  בכדי  רק  הרפואי  מצבו 

יותר. 
ככל  מוקדם  ישראל  משטרת  את  לערב  יש   .2
האפשר ובסמוך לתאונה במקרה שיש נפגעים, 
"תיק  פותחת  המשטרה  כזה,  במקרה  שכן 
התאונה  מקום  הפגיעה,  את  ומציינת  תאונה" 
הרלוונטיים  דברים  והיה,  במידה  הפינוי,  ואת 

להמשך ההתנהלות בתיק. 
הטיפולים  כל  את  לקבל  לדאוג  הנפגע  על   .3
הרפואיים הנחוצים במהלך התקופה הנ"ל, תוך 
תחום  לפי  המתאימים  לרופאים  פונה  שהוא 
מומחיותם, ולוודא כי הם רושמים בתיקו הרפואי 
מקבל.  שהוא  והטיפולים  תלונותיו  כל  את 
בנוסף, חשוב להעלות בזמן הבדיקה כל פציעה 
ולו הקטנה ביותר, כיוון שאין לדעת אילו נזקים 
עלולים להתפתח בהמשך. במקרים רבים, נזקי 
חודשים,  מספר  כעבור  רק  להתגבש  נוטים  גוף 

ולעיתים אפילו לאחר שנה מיום התאונה.
העברת  טרם  דין  עורך  עם  להתייעץ  יש   .4
הינן  הביטוח  חברות  שלישי!  לגורם  מידע  כל 
שולחות  ולעיתים  המקרים  ברוב  הנתבעות 
מהנפגע  להוציא  מנת  על  המתחזים  חוקרים 
מידע שיכול לפגוע בו בהמשך. החוקרים יכולים 
להציג עצמם בתואנות ומטרות שונות ומשונות 
לאסוף  אלא  לנפגע  לסייע  אינה  כשהמטרה 

מידע עבור שולחיהם.
מדובר  כי  לנפגע  נראה  בהם  במקרים  גם   .5
חברת  מול  להתנהל  מומלץ  קלה,  בפגיעה 
בתחום  ומנוסה  בקיא  עו"ד  בסיוע  הביטוח 
את  למצות  לנפגע  שיסייע  דרכים  תאונות 

לו  ולהעניק  זכויותיו  מלוא 
לו  המקסימאלי  הפיצוי  את 
בסכומים  ההבדל  זכאי.  הוא 
נפגעים  בין  המוצעים 
פנייה  לבין  מיוצגים  לא 
מנוסה  עו"ד  של  מסודרת 
להגיע  יכולה  בתחום,  ובקיא 

להפרשים של שמיים וארץ. 

ניתן לתבוע במקרה  את מי 
אינו  הפוגע  הרכב  שבו 
ביטוח  בפוליסת  מבוטח 

חובה?  
קרן  הוקמה  בחוק  "ראשית 
לפיצויי נפגעי תאונות דרכים 
רגל  הולכי  לפצות  שתפקידה  "קרנית",  בשם 
של  במקרים  או  ביטוח  חסרי  מרכבים  שנפגעו 

"פגע וברח" וסיטואציות נוספות.
חובה  ביטוח  היעדר  של  במקרה  ההתנהלות 
ואדם נפגע מרכב ללא  תלויה בנסיבות. במידה 
ביטוח-)כנוסע או כהולך רגל( תיבחן האפשרות 
לפיצוי מקרנית. אם הנהג הוא זה שנפגע, והוא 
חובה,  ביטוח  ללא  ו/או  בתוקף  רישיון  ללא  נהג 
הוא לא יהיה זכאי כלל לפיצוי. יחד עם זאת, יש 
בהם  במקרים  לגופו  ומקרה  מקרה  כל  לבחון 
נבדקת  החובה,  ביטוח  את  לתבוע  אפשרי  לא 
הפוגע/ הרכב  נהג  כנגד  לתביעה  האפשרות 

אשם בעצמו. להבדיל מתאונת דרכים רגילה, יש 
להוכיח במקרה זה אשמה ונזק שלא באמצעות 
התביעה  ועלויות  דרכים  תאונות  נפגעי  חוק 

גבוהות משמעותית.
בתאונת  שמעורב  אדם  דבר,  של  לסיכומו 
דרכים ובגינה נגרמו לו נזקי גוף גופני או נפשי, 
זכות  של  מימושה  החוק.  מכוח  לפיצויים  זכאי 
ביעילות  ליישמו  שיש  מורכב  הליך  מהווה  זו 
כל  את  למצות  שיוכל  בכדי  וזאת  ובזהירות 

זכויותיו של כנפגע". 

מומחה  הוא  חרל"פ  עמיקם  עו"ד   *
דרכים  תאונות  נזיקין,  לתביעות 

ורשלנות רפואית

הנזק  לשמש.  מחשיפה  לו  הנגרם  הנזק  את  זוכר  העור  כידוע, 
ומתבטא  ובנעורים  בילדות  מתרחש  העור  תאי  של  הגנטי  למבנה 
ולמינון  כן יש משמעות לרקע גנטי  יותר. כמו  עשרות שנים מאוחר 
ה-30  משנות  כבר  העור  על  ניכרים  הנעורים  חטאי  מצטבר.  קרינה 
ואילך, בצורת כתמים חומים למינהם, ריבוי נמשים, שומות, כתמים 
לבנים על האמות והשוקים )המאובחנים לעיתים בטעות כפטריות(, 
גידולי עור וקמטים, זאת כמובן לצד נזקים מידיים יותר של חשיפה 
ממושכת לשמש בדמות כוויות, אדמומיות ושלפוחיות, וכשזו תמונת 
קרינה(  )מסנני  הגנה  במקדמי  מוצף  שהשוק  פלא  אין  המצב, 

המבקשים להציע הגנה נרחבת ככל הניתן נגד הטווח המסוכן. 

אז מה זה בכלל SPF ואיך בוחרים את המספר המתאים?
15, 30 או 50  כולנו מכירים את המספרים שמתנוססים על אריזות 
בראשי  מדובר  השמש.  מפני  עורנו  על  להגן  שאמורים  התכשירים 
התיבות Sun Protection Factor, או במילים אחרות מקדם 

ההגנה מהשמש. 

משמעות מקדם ההגנה היא משך הזמן שהתכשיר נשאר אפקטיבי. 
בתוך  אדמומיות  לפתח  מתחיל  היה  העור  הגנה  ללא  אם  למשל, 
פי  הזה  הזמן  את  מכפיל   SPF 15 עם  הגנה  תכשיר  דקות,  עשר 
15, התוצאה,  150 דקות של הגנה מקרני השמש. הבחירה במקדם 
שלכם.  הפרטי  העור  של  הרגישות  מידת  לפי  היא  המתאים  ההגנה 
 - הפחות  לכל   15 הגנה  במקדם  להשתמש  היא  הגורפת  ההמלצה 
או  למשל  הים  בחוף  לשמש  מוגברת  חשיפה  )ללא  יומיומי  באופן 

בבריכות השחיה(.

UVB-ו UVA
 UV( אף תכשיר אינו מגן מפני 100% מהקרינה האולטרא סגולה
 DNA-ל נזק  לגרום  עלולה  אליה  מוגברת  שחשיפה  השמש,  של 
שלנו,  לעור  לסכנה  הנוגע  בכל  סרטניים(.  גידולים  ולהתפתחות 
UVA )אורך גל ארוך( ו-UVB )אורך גל  מדובר בשני סוגי קרינה: 
קצר יותר(. בעבר חשבו שהסוג השני הוא הסיבה המרכזית לדאגה, 

.UVA אך כיום ידוע גם על נזקים שנגרמים כתוצאה מקרינת

  .UVA רוב הקרינה שמצליחה לחדור את האטמוספירה היא קרינת
בעבר חשבו שהיא לא מזיקה לשכבה החיצונית ביותר של העור, אך 
ומאיצה  באפידרמיס  גידולים  להיווצרות  תורמת  שהיא  יודעים  כיום 
את הזדקנות והתקמטות העור. מיטות שיזוף, אגב, מפיקות קרינת 
UVA רבה והמשתמשים בהן חשופים עוד יותר לסיכונים הכרוכים 
ולכוויות  UVB היא הקרינה שגורמת לאדמומיות בעור  זו.  בקרינה 
שמש, ויש לה השפעה מכרעת על היווצרות גידולים סרטניים בעור. 

קרינה זו חזקה במיוחד בקיץ, בשעות הצהריים.

נגד  האפשר  ככל  נרחבת  הגנה  להציע  מנסים  ההגנה  תכשירי  רוב 
טווח הקרינה המסוכן ומכילים חומרים שונים: כימיקלים ש"בולעים" 
את הקרינה וכן חלקיקים שמחזיקים אותה. ודאו שהתכשיר שאתם 

.UVB-ו UVA רוכשים מגן מפני שני סוגי הקרינה המזיקים

כך תדאגו למלוא זכויותיכם 
במקרה של תאונת דרכים מקדם הגנה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגת גבינה – טאטי בייקרי
מצרכים:

חלמון – 85 ג'
סוכר  1 – 70 ג'

וניל – 5 ג'
גבינת שמנת 30% 315- ג'

גבינה לבנה 9% - 315 ג'
שמנת חמוצה- 113 ג'

קורנפלור – 28 ג'
אינסטנט פודינג – 21 ג'

חלבון 82 ג'
סוכר 2 – 100 ג'
אופן ההכנה: 

התבנית  בתחתית  משטחים 
על  חמאה  ומורחים  שטרוייזל 

הדפנות
שמנת,  גבינת  מערבבים  בקערה 
חמוצה,  שמנת  לבנה,  גבינה 
וניל,  פודינג,  אינסטנט  קורנפלור, 

סוכר 1 וחלמונים.
חלבון  מקציפים  מיקסר  בקערת 

וסוכר 2 לקצף רך ויציב 
מחברים בין שתי המסות בתנועת 

קיפול.
מעלות   200 של  בחום  אופים 

למשך 10 דק' 
המעלות  את  מורידים  מכן  לאחר 
למשך  לאפות  וממשיכים  ל-140 

40 דק' 

לעלייה  וגורמת  מסוכנת  לשמש  מבוקרת  לא  חשיפה 
הסרטני  לגידול  הנחשב  )מלנומה(  העור  סרטן  בשכיחות 

הנפוץ בעולם⋅ מהוSPF  ומה בדיוק אנחנו מתגוננים? 

באדיבות: השף קונדיטורית עפרי גרינהוט



 בוא לעשות
מהפך בחייך

אתה
תצליח!
בקורס משולב טכניקות
של פעולה והנעה להצלחה,

קבוצות חיזוק לחיים

יום חמישי, י"ז סיון  20/06/2019
רח׳ הירדן 31 קומה 4 ב״ב | בשעה 19:00

כנס חשיפה יערך אי״ה: 

בהנחיית הרב:

שמואל קוטיינר

להיות אנרגטי   להיות ממוקד   מוטיבציה 
וגרירת  דחיינות  מיגור עצלות,    מלאה 
התלהבות מתמדת ומתחדשת    רגליים 
לסחוף אנשים אחריך    עוצמה פנימית 
לפעול מתוך אמונה בסייעתא דשמיא   
 הכפלה והעצמה של משאבים כלכליים.

 להתחבר להצלחה חייג:
 0 3 - 7 7 0 7 3 0 0 / 1

הרשמה חובה!

השינוי מתחיל כאן

הננו שמחים לבשר על פתיחת מרכז השירות
החדש של חברת הביטוח "הראל"

הממוקם במרכז ״בראשית״
)בנין מכבי ברחוב רבי עקיבא(!

מקום עבודה נפרד וכשר למהדרין
לנשים חרדיות בלבד

במשרת אם ובשכר הגבוה בארץ!
שעות מותאמות לאם החרדית:
א-ה 08:10-15:30 )ללא ימי ו'(

חופשה מובטחת בערבי חגים, חוה"מ, ט' באב ופורים
אינטרנט חסום!

פתיחת מרכז השירות 
החדש של חברת
הביטוח "הראל"

משרת
החלומות!

י ברק מגיעה לבנ

מחזור ב׳ יוצא לדרך!

לפרטים:
073-259-0310

הצטרפי להצלחה!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - דברים הקשורים למים

יאור,  ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  לחוף  נחל,  אי,  נהר, כברכת מים,  יבלי מים, אובל,  אגם, מקוה, 
אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים 

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. אחד ממיני המנורות או הפנסים שהשתמשו בהם בימי התלמוד למאור בנרות או בפתילות 
של שמן. "__ שהיתה דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(

7. קצה,תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(
8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. )דברים ח ח(

9. בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  "כ___  היום" )בראשית יח א( )בהיפוך 
אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 
11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
13. עשו דבר- מה שנית, חזרו על דבר. "קראו את ההלל אם גמרו ___  ואם ___ 

שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  

___  נעשה דיין" )ראש השנה כו.( 
15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:(

)בלשון יחיד(
16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

1. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" )ירמיה לג ו(
2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(

3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו עשה זאת השולח גופו. 
"ש__ של אדם כמותו")ברכות ה ה(

4. חובת הבריות לדאוג לזקוקים לעזרה מבין הנמצאים בקרבתם בטרם ידאגו לעניים 
רחוקים מהם. "___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    "לא כל אדם זוכה לשתי  

___" )ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם בשפע? כלומר, אין אתה 

מחדש ולא כלום! "תבן אתה __ לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר" )שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(

14. לפי הסדר, ראשון – ראשון ואחרון – אחרון. "הסדיר שמונה עשרה ברכות...____  
הסדר" )מגילה יז:(

15. מפרשיות השבוע.

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com
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גיזברות
העירייה
מינהל

הכספים

בס“ד

בני ברק
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2017

)באלפי ש"ח(

מספר תושבים שנה קודמת   195,779 
מספר תושבים *  200,749                שטח שיפוט )דונם( 7,348 

מספר משקי בית  43,529                  דירוג סוציואקונומי  2

מאזןנתוני ביצוע התקציב הרגיל

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים     
  

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

דוח גביה וחייבים - ארנונה

 %  ביצוע 2016 % ביצוע 2017  תקציב 2017 הכנסות

51.83% 576,458 50.46% 614,478  604,142הכנסות עצמיות 

השתת’ משרד 
החינוך

 327,029  352,829 28.97% 301,853 27.14%

השתת’ משרד 
הרווחה 

 128,781  130,729 10.73% 118,564 10.66%

השתת’ משרדי 
ממשלה אחרים

 31,745  29,406 2.41% 29,959 2.69%

7.68% 85,469 7.42% 90,415  93,684 מענקים ומלוות

100% 1,112,303 100% 1,217,857  1,185,381 סה”כ

20172016נכסים

 103,112  122,946 רכוש שוטף

 72,427  59,919 השקעות

השקעות לכיסוי קרנות 
מתוקצבות ואחרות

 55,844  55,833 

גרעון מצטבר בתקציב 
הרגיל

 101,250  99,760 

גרעונות זמניים נטו 
בתב”ר

 51,192  43,780 

 374,912  391,151 סה”כ

 %  ביצוע 2016  %  ביצוע 2017  תקציב 2017 הוצאות

משכורות ושכר 
כללי

 187,388  190,531 15.63% 179,858 16.14%

27.22% 303,281 26.62% 324,619  318,937 פעולות אחרות

22.29% 248,363 22.12% 269,756  265,437 שכר חינוך

14.15% 157,631 16.03% 195,515  176,619 פעולות חינוך

2.83% 31,487 2.84% 34,689  34,791 שכר רווחה

14.46% 161,051 14.07% 171,609  170,767 פעולות רווחה

0.35% 3,852 0.34% 4,155  2,930 מימון

2.57% 28,606 2.34% 28,473  28,512 פרעון מלוות 

100.0% 1,114,129 100.0% 1,219,347  1,185,381 סה”כ

גרעון בשנת 
הדוח

)1,490()1,826(

20172016

%0.12%0.16% הגרעון השוטף  מההכנסה

%8.31%8.97% הגרעון הנצבר מההכנסה

%16.85%19.68% עומס המלוות מההכנסה

% סך ההתחייבויות 
מההכנסה

22.61%22.17%

 5,691  6,074 הוצאה ממוצעת לנפש בש”ח

 3,047  3,148 מספר משרות ממוצע

20172016

עודף )גרעון( זמני לתחילת 
השנה

)43,780()51,808(

 181,503  203,789תקבולים במהלך השנה

 173,475  211,201 תשלומים במהלך השנה

עודף )גרעון( זמני לסוף 
השנה

)51,192()43,780(

20172016התחייבויות

 246,652  275,388 התחייבויות שוטפות

קרן לעבודות פיתוח 
ואחרות

 59,919  72,427 

 55,833  55,844 קרנות מתוקצבות

 374,912  391,151 סה”כ

20172016

 218,938  205,258 עומס מלוות לסוף שנה

20172016

 202,573  215,863 יתרת חוב לתחילת השנה

 429,665  508,047 חיוב השנה

)286,945()147,952(הנחות ופטורים שניתנו

העברה לחובות מסופקים וחובות 
למחיקה

 )36,228(  193,164 

 538,457  539,730 סך לגביה

 322,594  339,036 גביה בשנת הדוח

 215,863  200,694 יתרת חוב לסוף השנה

 413,531  457,293 חובות מסופקים וחובות למחיקה

סה”כ יתרות לסוף שנה כולל חובות 
מסופקים

 657,987  629,394 

16%15%אחוז גביה מהפיגורים )*(

88%88%אחוז גביה מהשוטף )*(

63%60%יחס הגביה לחוב הכולל )*(

 62  63 ממוצע ארנונה למגורים למ”ר

)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה

*נכון לחודש אוקטובר 2017

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה
להכשרה מקצועית

דרוש מקדם תעסוקה
דרוש מקדם תעסוקה לתוכנית "הפלוס בשישים"- תוכנית תעסוקה למבוגרים.

הגדרת התפקיד:
הנגשת תחום התעסוקה לגיל המבוגר תוך שילוב תעסוקתי איכותי ולאורך זמן.

אחראי על יישום התוכנית על כלל מרכיביה – כולל איתור, גיוס וליווי קהל  היעד.
תכנית  בניית   , ראשוני  ואבחון  קליטה  ראיון  התוכנית,  משתתפי  של  אישי  ליווי 

אישית למסלול המתאים ומעקב אחר התכנית.
ריכוז ותכלול שוטף ובקרה על עמידה ביעדי התכנית.

דרישות התפקיד:
• תואר ראשון או אקווילנטי - יתרון

• ניסיון בייעוץ והכוון אישי- תעסוקתי
• תקשורת בין אישית גבוהה

• היכרות וניסיון בעבודה עם מבוגרים- יתרון
• כושר ביטוי גבוה בשפה העברית

• שליטה במערכות ממוחשבות

פרטים נוספים:
העבודה הינה בהיקף של  75% משרה.

העבודה בשעות הבוקר והערב
המשרה בבני ברק.

רק פניות מתאימות תענינה.

SARA_BY@BBM.ORG.IL :קורות חיים ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל
או לפקס: 03-6143236 לפרטים: 03-5776137/6381

התוכנית מופעלת בשיתוף עם  אשל – ג'וינט ישראל, המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק.

הכנה לפרישה נכונה

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

יש יתרון לגיל ולניסיון

  
  
  

  
  
  
  
  
    

המשרד לשוויון חברתי

לקראת גיל הפרישה אתם ניצבים בפני צומת דרכים משמעותית.

להחלטות כלכליות המתקבלות בעת הזו השפעה מכרעת על איכות החיים.

תנו לנו לסייע לכם, לקבל החלטות נכונות!
אנו מזמינים אתכם להשתתף בתכנית הכנה לפרישה נכונה
התוכנית כוללת 4 מפגשים שבועיים בני 3 שעות
בימי שני בין השעות 17:00-20:00
מועד הפתיחה אי"ה בכ"ח סיון ה‘תשע"ט (1.7.19)
הסדנא בעלות סמלית 50 ₪
התוכנית מועברת ע"י מומחי כלכלת המשפחה של ארגון פעמונים.

היחידה להכשרה מקצועית של עיריית בני ברק שמחים להודיע
על פתיחת קורס אנגלית בסיסית כהכנה לעולם התעסוקה
לגברים אזרחים ותיקים +60, בעלות מסובסדת.
במסגרת הקורס יושם דגש על מיומנות הדיבור
והקניית בטחון בשפה לצורך קידום אישי.
משך הקורס 20 מפגשים בימי שני בין השעות 18.00-21.00.

מעוניין/ת להשתלב בתעסוקה או להגדיל את ההכנסה???
זו הזדמנות עבורך להצטרף לסדנא ייחודית לחיפוש עבודה במחיר מסובסד

הסדנא תפתח אי"ה ביום שני, כ"א סיון תשע"ט (24.6.19)
למשתתפים תינתן עזרה מעשית במציאת דרך חדשה, מרתקת ומשמעותית.

המוסד לביטוח לאומי

קורס אנגלית לגברים

סדנת חזרה לעבודה
לגילאי 60+

לקבלת פרטים: היחידה להכשרה מקצועית
03-5776135/6381/6260



 .151 כהנמן  רח’   |  03-5789482 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  03-5791433  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771  | רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821| רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב 
קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: 
רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 
דון.15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 04-9419465  | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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בנתיב זההחסדחמישישי

דג סלומון פריגת/נביעות+שלוקים 'מעולה'
לא כולל רכיבי פרי

1.5 ליטר

4 ב-
1090

4 ב-
17905990

לק"ג

בלדי
רוגלך אחוה

13-14
י'-י"א בסיון

שקדי מרק
400 גר'
'מעולה'

790
לק"ג

2 ב-
1290

400 גר'

ח'-י"א בסיון11-14.6.19

שלישי עד שישימבצעים בימי 

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

מרכך כביסה סוד 900 מ"ל/רסק עגבניות 22%קמח כוסמין לבן/80%
אבקת כביסה 1.25 ק"ג  

סוד/ביומט

אשפתון 'מעולה' חמישיית מגבונים
בייבי ביסיק/קוד: 190536 1 ק"ג

'מעולה'
570 גר'

ויטה
קוד: 16711998 

10 3 ב-
1090

2 ב-
10 790

ליח'ליח'
10

יש לך טעם 'מעולה' 
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