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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פנחס

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:09
19:26
19:06

20:24
20:26
20:21

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

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

גורם ב'יהדות התורה' ל'קו עיתונות': "אין צורך לשפוך כסף 
על דברים מובנים, ליברמן עושה לנו את העבודה. את הקמפיין 

נעשה סמוך ונראה לבחירות" • לעומת השאננות ביהדות 
התורה, בש"ס, מיהרו לסגור עם משרד הפרסום גל-אורן שיוביל 
גם את הקמפיין הנוכחי • הקמפיין של ש"ס צפוי לעלות לאוויר 

לקראת שבוע הבא | עמ' 16

ביהדות התורה ובש"ס נערכים לקראת עליית קמפיין הבחירות

"אין צורך בהסברה, ליברמן 
עושה לנו את הקמפיין"

בשבת האחרונה עקף נתניהו את ראש הממשלה 
המצטברת  הכהונה  בתקופת  גוריון  בן  הראשון 
של  השיא  תקופת  על  וחלף  כראש-ממשלה, 
כהונה בת 13 שנים ו- 128 יום. ביבי אמור היה 
צחור.  זהב  עטור  כשמצחו  חגו  יום  את  לציין 
כראש-ממשלה שזכה בגדול בבחירות אך תמול 
מאי-פעם.  מאובטח  בלשכתו  ומתבצר  שלשום 
חסינות.  ובחוקי  חסונים  שב״כ  במאבטחי  מוקף 

את הזהב הצחור מחליף רק האופק השחור.
 – הראשון  הממשלה  לראש  מספרים  היו  אם 
המנדט  מדינת  של  התשיעי  הממשלה  שראש 
יארח בלשכתו ברצף, חמישה ראשי ממשלה של 
ראשו  על  נעמד  היה  הוא  המאוחדת,  הממלכה 

בתדהמה.
)הטור המלא בעמ' 18-19(

בשמאל,  נוספת  נישה  כמפלגת  ברק  כניסת 
משחקת דווקא לידיו של ראש הממשלה.

אם  נפשך:  ממה  לרווחה  לנשום  יכול  נתניהו 
גוש  יאבד   - החסימה  אחוז  את  יעבור  לא  ברק 
השמאל כמה מנדטים חיוניים, ואם יעבור - שוב 
הוא עשוי להתגלות כפרטנר לממשלה בראשות 

נתניהו, כפי שכבר נהג בעבר.
ברק המשופשף לעולם לא יעשה את השגיאות 
של הטירון אבי גבאי שנצמד בצדקנות להבטחתו 
מלפני הבחירות שלא להצטרף לנתניהו, ברק גם 

נו בבחירות  אפשריים  הישגים  לסכן  טיפש  ־לא 
יוצע לו תיק הביטחון  ספות כמעשה איווט. אם 
ועוד קצת תופינים - הוא יחמם את כיסאות העור 

עוד לפני שרפי פרץ יספיק לזעוק )ה(מרה
)הטור המלא בעמ' 20(

אבי גרינצייגעו"ד אבי בלום , לונדון

כחול אפור לבןלונדון מחכה לביבי

 המחירים בתוקף גם בשירות מלא 
אשראימוצר מזומן

בנזין )95 מתוסף(
סולר

 6.23      
6.01     

6.23
6.23

k44
!& 79 

חברים ישנים. פרוש וגפני עם ליברמן )צילום: יוסי רוזנבוים(

03-5796643 ותתפרסםפרסם

אסון רודף אסוןהישג נדיר

משרד החינוך יאפשר 
ויאמר לצרותנו דיהקמת סמינרים חדשים

350 דוחו"ת 
במבצע 

תנועה אזורי

בשורה היסטורית בעולם החינוך: בפעילות 
'איגוד הסמינרים' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ 

משה גפני, פורסמו הנחיות המאפשרות הקמת 
סמינרים חדשים והפיכת שלוחות הסמינרים 

לעצמאיות | עמ' 15

חמישה מתושבי שכונת קרית הרצוג נפטרו בשבועות 
האחרונים, שניים מהם מתגוררים באותו בניין כאשר 

שתי המשפחות ישבו שבעה באותם ימים • בהוראת רבני 
השכונה התקיימה עצרת תפילה וזעקה בה הושמעו דברי 

חיזוק והתעוררות | עמ' 13

המשטרה בפעילות הסברה 
ואכיפת תנועה למניעת 

עבירות מסכנות חיים ובריונות 
בכביש בתוך הערים | עמ' 8



משלוחים: 11:00-18:00
wokaway.co.il

WOK A WAY WOK_A_WAY
03-9469929

ווק אווי ב.ס.ר 3 | מצדה 9, בני ברק

37 *27 י / בסר / מודעה /  ו ווק או

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

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

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

בשרי

4 מוקפצים ו-4 ראשונות
ב-199 ש"ח בלבד!

ווקאווי בסר במבצע מקפיץ!



יותר נוח 
בתנועה

יותר נוח 
במשחק

יותר נוח 
בשינה

פחות נפוח, יותר נוח
האגיס פרידום דריי, בעל טכנולוגיה מתקדמת עם 
תעלות ספיגה המפחיתות את התנפחות החיתול,
מעניק לבייבי שלך נוחות ושלווה לאורך כל היום.



מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

www.mivchar.org. i l

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

לייעוץ והרשמה:
03-5726120

זה כן משנה
איזו מכינה!

המכינה לנשים במכללת מבחר
בשילוב לימודי קודש

את מוזמנת לצמוח, לגדול ולהתקדם
במסגרת חרדית איכותית ובאווירה תורנית

  הפרעות תקשורת    סיעוד - אחיות    ריפוי בעיסוק 
  שירותי אנוש ורב תחומי   עבודה סוציאלית

לאחר לימודי המכינה, תוכלי להתקדם
לתואר ראשון באחד מהמקצועות הבאים:

ההרשמה למכינות תש"פ בעיצומה! הבטיחי את מקומך

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

לתאום: 050-8806545

תפריט קיץ מרענן
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

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

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:
דג לבחירה:

דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס
ובנוסף:

4 סוגי מטבלים + לחם הבית
תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

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

רק 89 שח!

חדש ובלעדי!
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מהירות כתב עירנית חיובית 
מדגימה עוצמה שקטה 

קערה משמעותית ב פ' 
מלמדת על הליכות נעימות
ואורך רוח

 " אנו   בכללית, מבינים   שלמשפחה   החרדית   מגיע   יחס   מיוחד   משלה.   לכן, מעטפת 
ברק  הותאמה   במיוחד   לצרכים   היחודיים   לכם,  במרפאות   בני  השירותים  של 

 שברחבי   העיר .    גם אני תמיד   פה   בשבילכם, כי   משפחה   לפני   הכל ".                                                                                                                               

כללית חתומה על סובלנות

מנהל אשכול חרדי, מחוז דן פ״ת מעוז פורת

חתומים
על פריסת מרפאות

חתומים
על זמינות

חתומים
על התפתחות הילדים

חתומים
על בריאות האשה

11 מרפאות  ו-11
בתי מרקחת ברחבי העיר

כללית מובילה בזמינות 
רופאים בבני ברק

עפ״י דו״ח משרד הבריאות

2 מרכזים מתקדמים 
להתפתחות הילד

2 מרכזים מתקדמים 
לבריאות האשה



קיץ לוהט בפיצה האט
סניף בני ברק

על המשפחתית השנייה*

*ללא כפל מבצעים, בקנייה במחיר מחירון. התמונות להמחשה בלבד. תקף בסניף בני ברק בלבד. מינימום הזמנה למשלוח 65 ש"ח. ט.ל.ח.

 משלוחים חינם! • כשר למהדרין • ז'בוטינסקי 2 )פינת בן גוריון( בני ברק

קוד קופון: 
901718

1599-555-280
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לחברי מאוחדת שיא, כללית לפטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה

עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב  uv | עד מספר 6 / צילינדר 2
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זכאות מקופות החולים:





י"ד תמוז תשע"ט 17/7/19 בני ברק8

מאת: עוזי ברק
 

מבצע  לאחרונה  ערך   5 ת"א  שומה  פקיד 
ברק,  בני  בערים  בעמותות  שהתמקד  ביקורות 
תל-אביב, יפו, רמת גן, גבעתיים וגבעת שמואל. 
במהלך המבצע נערכו ביקורות ב-75 עמותות, 

ונמצא כי 16 מתוכן לא רשמו הכנסות.
התלמיד  את  מוצא  לא  אני  בהלם!  "אני 
התאדה  הוא  כאילו  התלמידים,  במערכת 
ענה  ונמצא". כך  נחפש  אנחנו  מהמערכת! 
נמצאו  כאשר  בחינוך,  העוסקת  בעמותה  חשב 

של  כולל  בסך  צ'קים  שישה  במקום  בביקורת 
ולא  לימוד  שכר  לצורך  שהועברו   ₪  12,945
במהלך  העמותה.  בספרי  תועדו  או  נרשמו 
ואומנות  בתרבות  העוסקת  בעמותה  ביקורת 
עלה כי תרומה על סך מיליון שקלים שהועברה 
בהעברה בנקאית, לא תועדה. לשאלת המבקרים 
מדוע לא תועדה התרומה, ענה החשב: "הייתי 
ולא  התרומה  נרשמה  לא  עדיין  ולכן  בחופשה 

יצאה קבלה".
העוסקת  לעמותה  המבקרים  הגיעו  בהמשך, 
מקבלת  שהיא  תרומות  כי  נמצא  בה  בחינוך, 
וכי  לא מתועדות,  בנקאיות  העברות  באמצעות 

כך  על  קבלות.  פנקס  מנהלת  לא  כלל  העמותה 
ענה מנהל העמותה: "לא ידעתי שצריך לרשום 
קבלות על הכנסות מהעברות בנקאיות". בתגובה 
בעמותה  בביקורת  המבקרים  נתקלו  דומה 
אחרת, במהלכה עלה כי העברות בנקאיות בסך 
הוצאו  ולא  בספרים  תועדו  לא  ש"ח   118,570
לא  מדוע  המבקרים  לשאלת  קבלות.  בגינן 
נרשמו העברות אלו, ענה המנהל: "לא חשבתי 

שעל הוראות קבע צריך לרשום קבלה".
העברות  תשע  נמצאו  נוספת  בעמותה 
 162,000 של  כולל  בסך   2018 משנת  בנקאיות 
נמצא  ולא  קבלות  יצאו  לא  בגינן  אשר  דולר, 

להן תיעוד. לשאלת המבקרים מדוע לא נרשמו 
עמותה  העמותה: "זו  מנהל  ענה  אלו,  העברות 
אמריקאית והיא מטפלת בזה, אין לי מה להוציא 

לה קבלה".
נרחבת  מפעילות  כחלק  נערכה  זו  ביקורת 
והון שחור,  מס  מעלימי  נגד  המסים  רשות  של 
במסגרת המדיניות להגביר את פעילות האכיפה 
ולשפר את כושר ההרתעה, בין היתר ע"י עריכת 
וגביית  לדיווחי  להביא  שמטרתם  שטח  מבצעי 
בקרב  בנטל  השוויון  את  ולהגביר  אמת  מס 

האזרחים.

מאת: עוזי ברק
 

הדרכים  בתאונות  המשטרה  מאבק  במסגרת 
המודעות  להעלאת  המשטרה  ממאמצי  וכחלק 
דן  מרחב  שוטרי  אתמול  קיימו  בטוחה,  לנהיגה 
פעילות הסברה לצד אכיפה בתוך הערים ובכללן: 
בני ברק, גבעתיים, רמת גן, קרית אונו, אור יהודה, 

יהוד וגבעת שמואל.
משתמשי  לכלל  הופנתה   המשטרה  פעילות 
חשמליים  אופניים  רוכבי  גם  וביניהם  מנועי  רכב 

וקורקינטים חשמליים.
הבוקר  בשעות  שהחלה  הפעילות  במהלך 

מאת: עוזי ברק
 

של  רבות  תלונות  התקבלו  האחרונה  בתקופה 
ניסיונות להוציא מהם  ניצולי שואה על  קשישים 
ייעוץ  לשירות  שפנו  והקשישים  במרמה  כספים 
לאזרח בעיריית בני ברק שגילו כי מדובר בתופעה 

נרחבת שניצולי שואה רבים נפגעו ממנה. 
בשי"ל מדווחים על אדם הפונה לניצולי השואה 
ומספר להם כי הם זכאים למענק בסך 2000 יורו, 
לאחר מכן הוא מחתים אותם על מסמכים ומושך 
מהם כספים במרמה, כאשר את כספי המענק הם 

לא קיבלו מעולם. 

לניצולי  בייעוץ  המתנדבת  בירן  רבקה  גב' 
השואה בשירות ייעוץ אזרח מבקשת להבהיר כי 
של  טלפון  ומספר  שם  לבקש  יש  כזו  פניה  בכל 
הפונה, ולאחר מכן להגיע אליה לבירור אמיתות 
השואה  ניצולי  בזכויות  עוסקים  הדברים: "אנו 
ובהתנדבות מלאה.  כל תשלום  ללא  רבות,  שנים 
מזוהה  שאינו  אדם  לאף  תשלום  להעביר  אין 
בשעות  ג'  יום  בכל  אלינו  להגיע  ניתן  ומוסמך, 
בתרגום  גם  בחינם  ועזרה  ייעוץ  לקבלת  הבוקר 
קיימת  בעיר  כי  עוד  מציינים  בשי"ל  מגרמנית". 
שואה,  ניצולי  בזכויות  לטיפול  נוספת  תחנה 
בתוך  השילוני  אחיה  ברחוב  ממוקמת  התחנה 

מרכז היום לקשיש.
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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, נחמן וינברג

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

הביקורת גילתה: העמותות לא רושמות הכנסות מתרומות

350 דוחו"ת במבצע תנועה אזורי

גזל הקשישים החולה פגש את 
מי שהציל את חייו

במבצע של מס הכנסה בב"ב ובאזור נמצא כי 21% מהעמותות שנבדקו לא רשמו הכנסות • "אני בהלם! אני לא מוצא את התלמיד במערכת התלמידים, כאילו הוא 
התאדה מהמערכת! אנחנו נחפש ונמצא", כך ענה חשב בעמותה העוסקת בחינוך

המשטרה בפעילות הסברה ואכיפת תנועה למניעת עבירות מסכנות חיים ובריונות 
בכביש בתוך הערים

שלושה חודשים אחרי שליבו של י. ס.  הפסיק לפעום, הוא פגש 
את מתנדבי איחוד הצלה שהחזירו אותו לחיים

אלמונים מוציאים במרמה כספים מניצולי שואה קשישים • בשי"ל 
מזהירים: אין לחתום על מסמכים ואין לשלם כספים לגורמים לא מזוהים

מאת: עוזי ברק
 

בפתח  גריינמן  בני  עמד  ערב  כמידי 
המחסן בו הוא עובד. לפתע מכשיר הקשר 
חירום  רפואת  ככונן  המשמש  ובני,  רטט, 
לקריאות  רגע  בכל  זמין  הצלה,  באיחוד 
שמזניק  הקשר  מכשיר  באמצעות  חירום 

אותו למקרים בסביבתו.
בדום  שלקה  אדם  על  דיווח  המוקד 
נשימה. בני גילה כי המקרה המדובר נמצא 
אחדות,  שניות  תוך  לידו.  מטרים  כמה 
המזמין  כאשר  למקום  להגיע  בני  הספיק 
עדיין היה בטלפון עם מוקד איחוד הצלה.

הרצפה,  על  מוטל  י.ס.  את  ראה  בני 
החל  מיד  נשימה,  וללא  דופק  ללא 
מתקדמות,  החייאה  פעולות  בביצוע 
מוישי  חנוכה,  ישראל  מצטרפים  כשאליו 
את  חיבר  נוספים,  ומתנדבים  פרנצהויז 
מכשיר הדפיברילטור, שמיד הורה על מתן 
שוק חשמלי ללב, שהחזיר לפעולה סדירה 
טיפול  לחיים. ניידת  י.ס.  ואת  הלב,  את 
כשהוא  החולים  לבית  אותו  נמרץ פינתה 

במצב יציב.
לסיפור  שותף  שהיה  מכך  שנרגש  בני 
המהירה,  ההגעה  בזכות  המתים  תחיית 
ולברר  לבית החולים  להגיע  הרגיש חובה 

מה מצבו.
את המשפחה המרוגשת פגש במסדרון 
את  שוב  לפגוש  שמחו  הם  החולים,  בית 

המלאך בכתום שהציל את חיי אביהם.
השבוע, ביום שני, מספר חודשים לאחר 
למפגש  שוב  נפגשו  לנס,  שליח  היותו 
הנהלת  עם  יחד  ס.  משפחת  בבית  מרגש 
הרב  הסניף  נשיא  של  בראשותו  הסניף 
מוטי ברזילי, ראש הסניף אפי פלדמן וסגנו 
הפעולות  על  לו  סיפר  אלתר. בני  ישראל 
הרפואיות שעשה, ועל כך שבזכות ההגעה 
המהירה והדפיברילטור הם שוב נפגשים, 
בשתיית  המשתתפים  את  כיבד  הניצול 

לחיים ויחד הודו להשי"ת על הנס הגדול.
בני  שוב  הודו  המרגש  המפגש  בסיום 
הצלה'  'איחוד  ולהנהלת  לבני  המשפחה 
אב  להשבת  הטובים  השליחים  היותם  על 

המשפחה לחיים.

בני גריינמן יחד עם מנהלי איחוד הצלה ב"ב במפגש המרגש  מבצע של משטרת התנועה
דוחות   350 כ-  נרשמו  הערב,  שעות  עד  והתקיימה 
רישיונות  של  מנהליות  פסילות  בוצעו  לנהגים, 
נהיגה והורדות של כלי רכב מהכביש בגין עבירות 
נייד  בטלפון  שימוש  כגון:  שביצעו  שונות  תנועה 
אדום,  באור  נסיעה  מסוכנות,  עקיפות  נהיגה,  בזמן 
עבירות של דו גלגלי, אי מתן זכות קדימה להולכי 
וקורקינטים  אופנים  רוכבי  ועבירות שונות של  רגל 

חשמליים.
יזומה  אכיפה  לבצע  תמשיך  ישראל  משטרת 
האמצעים  במגוון  נתון  זמן  בכל  אלו  עבירות  נגד 
העומדים לרשותה, גלויים וסמויים על מנת להבטיח 

את שלומם של ציבור משתמשי הדרך בכבישים.
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עוזי ברק
 

לשבחים  זוכה  זק"א-ת"א  ארגון  של  הפעילות 
רבים בכל ימות השנה, אולם אם ביקשנו לראות 
לפעי הציבור  אנשי  של  הרבה  להערכה  ־ביטוי 

לות, יכולנו לראות זאת בטקס השקת אמבולנס 
הצי אישי  בהשתתפות  שהתקיים  לארגון  ־חדש 

בור הבולטים בבני ברק.
ארגון זק"א ת"א פועל כידוע בראש ובראשונה 
בשמירה על כבוד הנפטרים וכן בפעולות חילוץ, 
הצלה ואיתור נעדרים. האמבולנס החדש שנחנך 
יהווה אף תוספת כוח לפעילות החשובה. בטקס 
ההשקה שנערך באולם מליאת עירית בני ברק, 
הארגון  של  המתנדבים  פעילות  נס  על  הועלה 
האמבולנס  העיר.  מתושבי  הוא  הגדול  שחלקם 
החדש המאובזר במיטב הציוד למען כבוד המת 
ללא  שרות  הנותן  אמבולנסים  של  לצי  מצטרף 

תמורה.
במעמד השתתפו סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר 
רובינש אברהם  הרב  ב"ב  עיריית  ראש  ־פרוש, 

העיר,  ראש  ומ"מ  סגן  זייברט  חנוך  הרב  טיין, 
מנחם  והרב  דדון  אליהו  הרב  העיר  ראש  סגני 
מפקד  מ"מ  אלבז  אליקו  משנה  טפסר  שפירא, 
־כיבוי בני ברק, רפ"ק הרב אליהו קב, הרב המ

זק"א, הרב  הנהלת  יו"ר  גפני  חוזי, הרב אלעזר 
ב"ב,  בעירית  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך 
נצ"מ מומי בוריה, מפקד מרחב דן, סנ"צ הוד לוי 
זכריהו, חבר מועצת  יעקב  דן, הרב  קצין אג"מ 
העיר ומתנדב זק"א ת"א, מנכ"ל זק"א ת"א הרב 
והרב  זק"א  קמב"צ  גולדמן  יחיאל  חסיד,  צבי 

חיים רכניצר חבר הנהלת זק"א.
רובינ אברהם  הרב  העיר  ראש  שנשא  ־בדברים 

שטיין אמר: "רק לפני שבועיים ליוויתי מקרוב 
אר פועל  איך  וראיתי  אליו  קשור  שאני  ־מקרה 

גון זק״א תל אביב, באיזה מסירות נפש ובאיזה 
עוצמות הם פועלים, מול כל הגורמים ובטיפול 
העיר  של  האמיתים  השגרירים  הם  במשפחה, 
בני ברק ואנחנו שמחים להיות שותפים שלהם. 
מבשרינו.  בשר  הם  ת"א  זק"א  של  המתנדבים 
התפילה שלנו זה שלאמבולנס החדש לא תהיה 

עבודה".
עוקב  "אני  זייברט:  חנוך  הרב  העיר  ראש  מ"מ 
־מקרוב אחרי הפעילות של זק"א תל אביב ותא

הם  דברים  בכמה  יודעים  לא  שאנשים  לי  מינו 
פועלים ביום יום. כולם מזהים אותם באירועים 
הטראגיים אבל הם פועלים בשוטף יומם ולילה 
כולל עזרה למשפחות של אבלים בשעתם הקשה 

שלא תסולא בפז".
הוא  אף  נשא  דדון  אליהו  הרב  העיר  ראש  סגן 
של  החזית  בקו  עומדים  "אתם  ברכה:  דברי 
למען  גדול  ה'  קידוש  ועושים  החרדית  היהדות 
הציבור החרדי. אתם כל הזמן יוזמים פעילויות 
הצלת  של  פעילויות  לעוד  להביא  כדי  חדשות 

חיים".
"אני  אמר:  שפירא  מנחם  הרב  העיר  ראש  סגן 
ההתנ רוח  על  העיר  תושבי  בשם  לברך  ־רוצה 

בני  זק"א  ארגון  שאתם  מרגישים  אנחנו  דבות. 
תושב  כל  עבור  ופועלים  עוזרים  אתם  כי  ברק, 
לימינכם  ולעמוד  להמשיך  נשמח  אנחנו  בעיר. 

בכל דבר ועניין".

־הרב אליהו קב הרב המשטרתי המחוזי: "אנח
ארגון  בלי  לזוז  יכולים  לא  המשטרה  כנציגי  נו 
מדברים.  לא  שאנחנו  יום  אין  אביב.  תל  זק"א 
הם מלווים את המשפחות ואנו כמשטרת ישראל 
מוקירים תודה והוקרה. אנחנו רוצים לאחל להם 

שהאמבולנס הזה יוביל רק לשמחות". 
־בסיום האירוע הפתיע ראש העיר בהענקת תעו

כתב:  בה  אביב,  תל  זק"א  למתנדבי  הוקרה  דת 
"מזמור שיר לאנשי חסד של אמת, פנינת צדקה 
־וחסד שמרכזה מעטרת את עירנו, העומדים לי

מין כל אחד בשעתו הקשה ותומכים ומסייעים, 
מתנדבי  המתים,  ועם  החיים  עם  חסדים  גומלי 

זק"א
סביב  משמרתם,  על  העומדים  אביב,  תל  מחוז 
השעון, במתן מענה ואוזן קשבת, רואים בעזרה 
לזולת חזון, בלב פתוח ויד מחבקת, חשים לסייע 
לכל תושבי העיר ומגוון אוכלוסייתה המיוחדת, 
מעשיכם  את  ומוקירה  מעריכה  ברק  בני  עירית 

הנפלאים".

ר"ע ב"ב הרב רובינשטיין: "הם השגרירים האמיתיים של העיר בני 
ברק ואנחנו שמחים להיות שותפים שלהם" ⋅ הרב אליהו קב הרב 
בלי  לזוז  יכולים  לא  המשטרה  כנציגי  "אנחנו  המחוזי:  המשטרתי 
ואנו כמשטרת  ארגון זק"א תל אביב. הם מלווים את המשפחות 

ישראל מוקירים תודה והוקרה"

נחנך אמבולנס חדש 
לארגון זק"א ת"א

ראש העיר גוזר את הסרט )צילום: דוברות זק"א ת"א(

חברת חשמל

בואו עם כל המשפחה 
למפגש מרתק בין עבר לעתיד

במרכזי המבקרים
של חברת החשמל

אתכם בכל רגע, בכל דרך שנוחה לכם:

הסיור בשני האתרים אינו כרוך בתשלום אך מותנה בהרשמה מראש. להזמנת סיור התקשרו עכשיו: 076-8644333 

בואו לבלות במרכז המבקרים המחודש באתר 
תחנות-הכוח "אורות רבין" בחדרה הכולל 

אינספור חוויות מעשירות ומרתקות
וחדשנות, הכרות עם  ווירטואלי ב–360 מעלות המשלב טכנולוגיה  מתחם 
היסטוריית החשמל, אנרגיות מתחדשות ופועלה של חברת החשמל, הדמיה 

של מתקפת סייבר, וכן סיור ממונע ברחבי האתר.
הסיור המודרך במרכז המבקרים מומלץ מגיל 8.

בואו להכיר את חוות חפציבה המשוקמת בחדרה 
– אתר מורשת מראשית ההתיישבות הציונית

רחב  בפארק  רגלית  לסייר  החקלאית,  החווה  אודות  בסרט  לצפות  תוכלו 
ידיים ולבקר "בבית המשאבות" המספר את תולדות שאיבת המים וההשקיה

בארץ ישראל בראשית המאה הקודמת.
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לכבודה של תורה

קורם עור וגידים

מאת: עוזי ברק
 

ורבנים  אדמו"רים  ובראשם  חסידים  המוני 
השבוע  ראשון  ביום  השתתפו  ציבור,  ואישי 
תורה  ספר  בהכנסת  ברק  בבני  ויז'ניץ  בקרית 
שנכתב לטובת נשמת הרה"ח ר' נטע מושקוביץ 
ה'ישועות  בית כ"ק מרן  ומנאמני  ז"ל, משב"ק 
הראשון  השנה  ביום  זצוק"ל,  מויז'ניץ  משה' 

לפטירתו.
אדמו"ר  מרן  בראשות  שהתקיימה  בשמחה 
מויז'ניץ שליט"א, השתתפו ראש ישיבת ויזניץ 
מבעלזא,  רוקח  הגרא"מ  ארנסטר,  הגר"מ 
בני  מייזליש,  הגרח"צ  סאטמאר  ישיבת  ראש 
רבנים  מלינסק,  האדמו"ר  מויז'ניץ,  האדמו"ר 

ואישי ציבור, וידידים רבים מהארץ ומהעולם.
לאחר כתיבת האותיות בבית משפ' מושקוביץ 
בפאר  התהלוכה  יצאה  בב"ב,  מתתיהו  ברח' 
ויז'ניץ,  בקרית  הגדול  הכנסת  בית  לעבר  והדר 
חמד  ילדי  מאות  צועדים  התהלוכה  כשבראש 
בקרית  הגדול  בביהמ"ד  בידיהם.  ולפידים 
במשך  התורה  ספר  עם  ריקודים  נערכו  ויז'ניץ 
תוך  משתתף  הציבור  כשכל  ארוכה  שעה 
שמחה מרוממת. השמחה הגיעה לשיא כשמרן 
מרגש  בריקוד  יצא  שליט"א  מויז'ניץ  אדמו"ר 
עם ספר התורה, יחד עם בניו וחתניו של ר' נטע 

מושקוביץ ז"ל.
החשובים  הנואמים  העלו  המצווה  בסעודת 

שהיה  המנוח,  של  דמותו  את 
נפשו  במסירות  ומופת  אות 
מרן  של  דעתו  להרחבת 
במשך  זי"ע  משה'  ה'ישועות 
שזכה  תוך  שנים,  כיובל 
ולחיבה  מיוחדת  לחביבות 
בנועם  זצ"ל.  מהרבי  יתירה 
ובדייקנות העביר לדור הצעיר 
קודש  והליכות  זכרונות-הוד 
שזכה לראות, יחד עם זאת היה 
מכיריו  כל  על  וחביב  אהוב 
כזקן  נער  אחד  כל  ומקבל 

במאור פנים.
ארנסטר  ישראל  ר'  הגאון 

ר"מ בישיבת ויז'ניץ, המגיד מישרים הגאון רבי 
אהרן טויסיג, והרה"ח ר' חיים בראון מברוקלין, 
כי היות  זיכרונות מרגשים מחייו, ואמרו  העלו 
שהיה  זצ"ל  הרבי  על  ולשמור  לשמש  וזכה 
ס"ת  שהכניסו  זכה  חי',  תורה  'ספר  בבחינת 

לעילוי נשמתו.
במרכז המעמד עמדו דבריו של מרן אדמו"ר 
מויז'ניץ, שאמר: "חסידי ויז'ניץ מוקירים את ר' 
נטע ז"ל וחייבים לו הכרת הטוב, מנעורי עקבתי 
אחר מסירותו, תמיד ידעתי כי אם ר' נטע נמצא 
ליד אבי הרבי זצוק"ל, נוכל להיות רגועים, כי 
הוא משמשו במסירות עצומה! זכות זו עומדת 

לו גם כעת, וגם לצאצאיו אחריו".
ניילנדר  הרב  הגראמער  ריתק  מכן  לאחר 
דמותו.  על  מרגשים  בחרוזים  המשתתפים  את 
הסעודה הסתיימה בריקודים לכבודה של תורה 

עד שעה מאוחרת.

מאת: יאיר פלד
 

לעובדה  הפכה  המרגשת  ההיסטוריה 
מוגמרת. 'כשרות הרב לנדא' או בחותמה החדש 
והמשותף של רבני העיר בני ברק הגאונים רבי 
חיים יצחק לנדא ורבי שבח רוזנבלט שליט"א, 
מערכות  ובכל  הכשרות  תחומי  כל  את  מקיפה 

השחיטה.
העיר  רבני  מתייצבים  בשבוע,  שבוע  כמידי 
העופות  שחיטת  של  הענקי  למערך  שליט"א 
התעשייה  שבאזור  פיקוחם  שתחת  במשחטה 
הגדול  השחיטה  מערך  במסגרת  עטרות 
הביקושים  לרמת  מענה  לתת  בכדי  והמורחב 

הגבוהה בשוק המהדרין.
חותם הכשרות שזוכה לתהודה חסרת תקדים 
ולקורת רוח היסטורית בקרב מרנן ורבנן גדולי 
ישראל שליט"א, עולה על שולחן מלכים וזוכה 
להיקפי צריכה אדירים, כאשר מרבית אולמות 
עומדות  למהדרין  השיווק  ורשתות  השמחה 
הכשרות  חותם  ושיווק  הכשרות  חותם  תחת 
והידורי השחיטה של רב העיר הגרמי"ל לנדא 

והידורים  הנהגות  בתוספת  שינוי,  ללא  זצ"ל 
השחיטה  מערך  שליט"א.  הרבנים  כהחלטת 
שהחל לפעול מיד לאחר חג הפסח, מנצח על 
אחוז משמעותי משוק המהדרין, בזכות היקפי 
)איטליזים,  המוסדי  לשוק  משמעותיים  צריכה 
הקמעונאי  ולשוק  ומוסדות(  ישיבות  אולמות, 

בכל רחבי הארץ.
משמעותי  שינוי  לקראת  הינו  הרבנים  סיור 
מערכת  של  והבשר  העופות  שיווק  במערך 
הענק  שחיטות  כאשר  המשותפת,  הכשרות 
עלויות,  וצמצום  לשינוי במערך השיווק  תזכה 
לצרכן  המחיר  רמת  על  לטובה  שישפיע  מה 

הסופי. 
במה שכבר הפך למסורת במשחטות שתחת 
פיקוחם, עברו רבני העיר שליט"א על כל מערך 
השחיטה באופן דקדקני, מבדיקת הסכינים ועד 
השולחן  על  הנעשה  הקפדני  הבדיקות  למערך 
באופן מדוקדק ובבדיקת הריאות וצומת הגידים 
לנדא  הגרמי"ל  של  התקיפה  כהנהגתו  בעיון 
זצ"ל, מערך המליחה וההדחה בהידור הכשרות 

העולה על שולחן מלכים.

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א: המונים בהכנסת ספר תורה לע"נ הרה"ח 
רבי נטע מושקוביץ ז"ל ששימש אצל כ"ק מרן ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל 

למעלה מיובל שנים

שחיטת ענק של כשרות רבני העיר בני ברק שליט"א, לקראת שינויי שיווק שישפיעו 
על רמת המחירים לצרכן

צילומים: משה גולדשטיין
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ויאמר לצרותנו די

לימודי מקצועי ומעשי 
לאברכי 'זכור ליעקב'

מאת: עוזי ברק
 

פחד ובהלה בשכונת קרית הרצוג בבני ברק, 
בחודש האחרון נפטרו חמישה תושבי השכונה, 
בש וזעקה  תפילה  עצרת  נערכה  כך  חובעקבות 

כונה.
אברמסקי  מרחוב  ע"ה  שוקרון  רמונד  הגב' 
ובמהלך  נפטרה ראשונה בתחילת החודש,   ,39
בניינים   2 נוספת  שכנה  נפטרה  שלה  השבעה 
אחדים  ימים   .43 אברמסקי  ברחוב  ממנה 
ע"ה  והב  רבקה  הגב'  לעולמה  הלכה  לאחמ"כ 
62 מהמחלה הקשה לאחר שנה  בגיל  שנפטרה 
של ייסורים קשים. כמה ימים לאחר מכן נפטר 
17, ואחח  הר"ר משה רבני ז"ל מרחוב יגאל אלון
ריו נפטר הר"ר אברהם אדרי מרחוב קובלסקי 2 
שסבל מהמחלה הקשה כשנה וחצי ונפטר בגיל 
שבעה,  יושבים  אדרי  משפחת  בני  בעוד   .61
ז"ל  ליבוביץ  אברהם  הר"ר  בבניין  שכנם  נפטר 

לאחר שלקב בליבו.
לראות  היה  "מזעזע  סיפרו:  השכונה  תושבי 
 2 קובלסקי  מרחוב  אחד  בבניין  משפחות  שתי 
ימי שבעה, כל הש יחד באותם  חשישבו שבעה 

כונה מודעות אבל".

רבי אליהו  בעקבות הטרגדיות, ארגנו הגאון 
רוסתמי ראש כולל אורות אליהו, יחד עם הרב 
משה',  'כתר  הכנסת  בית  גבאי  אגמון  בנימין 
עצרת תפילה סליחות והתעוררות תחת הכותרת 
"לכו ונפילה גורלות ונדע בשל מי הרעה הזאת".

בביהכנ"ס  בערב  א'  ביום  התקיימה  העצרת 
26 בהשתתפות  הספרדי ברחוב הרב אברמסקי 
טליתות  עם  שהגיעו  השכונה,  מתושבי  מאות 
משה  רבי  הגאונים  הרבנים  בראשות  ושופרות, 
חזקיהו המרא דאתרא דקרית הרצוג, רבי זכריה 
חשלום ראש מוסדות אוצר החיים ורבי אליהו רו

סתמי ראש הכולל.
המרא דאתרא הגאון רבי משה חזקיהו הביא 
חאת דברי הרמב"ם "מצוות עשה מן התורה לז
חעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתגיע לצי

"נחפשה  רוסתמי אמר  רבי אליהו  בור". הגאון 
דרכנו ונחקורה ונשובה אל ה' ועורר את הציבור 

שהנשים יתחזקו ללכת בצניעות". 
חהגאון רבי שלום זכריה עורר על בן אדם לח

ברו ואהבת חינם והביא את דברי הרמב"ם באם 
לא יריעו ולא יתחזקו יאמרו שזה מנהג העולם 

ח"ו תוסיף הצרה צרות אחרות".

מאת: עוזי ברק
 

חלקי  ברוב  העוסקים  והתרבו  זכינו  בדורנו 
עסקו  לא  היום  שעד  בנושאים  ואפילו  התורה, 
נלמ כן  הם  האחרונה  ובתקופה  כך,  כל  חבהם 

דים בהיכלי התורה בשקידה רבה ובעיון נמרץ. 
העוסקים  למשל  כי  מוכיחה  המציאות  מאידך, 
חבהלכות מילה מועטים הם, ואין זה סוד שהלו

ולרבים  ברפרוף,  אלו  סוגיות  על  עוברים  מדים 
מבני התורה, ואף תלמידי חכמים, תחום כשרות 
המילה כמעט זר לגמרי, או שהבהירות בהלכות 
סוגיית  עיקר  הפלא,  שלמרבה  עד  נעדרת,  אלו 
מצ 'מת  בבחינת  כמעט  היא  וכשרותה  חהמילה 

נדירה אלא  ולמרות שלא מדובר במצווה  ווה'. 
ישנם  עדיין  תדיר,  באופן  יום,  שבכל  במעשים 

רבים שאינם מתמצאים כלל בהלכות אלו.
והמצ "התורה  להוראה  כולל  כך,  חבעקבות 
חווה" שע"י מוסדות "זכור ליעקב" ק"ק עדן בנ

שיאותו של הגר"נ זכריהו שליט"א נענו לאתגר, 
חולאחר שעמדו בהצלחה בבחינות הרבנות הרא

בלימוד  העניין  לעומק  להיכנס  החליטו  שית, 
הלכות מילה.

בכדי להכיר את התחום מקרוב, הזמין ראש 
המוהל  את  זכריהו,  שלום  רבי  הרה"ג  הכולל, 
הגאון  של  נכדו  מחפוד,  יהודה  הרב  המומחה 
הגדול רבי שלמה מחפוד, גאב"ד יורה דעה, על 
חמנת שימסור שיעור פרקטי בהלכות מילה לא

ברכי הכולל.
והמחשות  במצגות  לווה  המרתק  השיעור 
המי ברית  מצות  את  המנגישות  חויזואליות, 

סיפר:  מחפוד  הרב  אחד.  לכל  קלה  בצורה  לה 
בציבור  שקיימת  לדעת  נוכחתי  הזמן  "במשך 
בתחום.  אלמנטרי  ידע  וחוסר  מדהימה  בורות 
זה  שנושא  בציבור  תחושה  קיימת  מה,  משום 
סתרי  בבחינת  בלבד  המוהלים  של  טאבו  הוא 
לא  נפש.  לכל  שווה  שאינו  כמוס  וסוד  תורה 

ייתכן שמצות מילה החמורה שנכרתו עליה י"ג 
חבריתות והמבטלה חייב כרת רח"ל, תיפול בח

על  עמד  בדבריו,  אחרת.  מצווה  מכל  שיבותה 
ורפואי  ידע הלכתי  כך שמקצוע המילה מצריך 
נרחב בנוסף למיומנות רבה, ולכן חשוב לוודא 
מתאימה.  הסמכה  תעודת  בעל  הוא  שהמוהל 
'רפואיות'  כי בשוק קיימות שיטות  עוד הדגיש 
אינן  מהן  רבות  לצערנו  אשר  ומשונות  שונות 
חנחשבות כלל לברית מילה. לכן, יש לבדוק שמ

דובר במוהל מוסמך ושהברית המבוצעת על ידו 
חתהיה כשרה מבחינה הלכתית, ומוצלחת מבחי

נה רפואית.
לאחר שפירט את הבעיות הקיימות בבריתות 
ידי רופאים שונים, ציין הרב מח חהנערכות על 
חפוד כי כמו בכל תחום הכירורגיה, הבסיס העי

קרי למומחיות המוהל הוא הניסיון והמיומנות. 
ומאידך, מיומנותו של המוהל אינה נמדדת רק 
חבטקס מוצלח, בזריזות או ברמת הכאב של התי

נוק ובבכיו, אלא בעיקר במבחן התוצאה שהוא 
ברית כשרה ומהודרת לכל הדעות. 

חמישה מתושבי שכונת קרית הרצוג נפטרו בשבועות האחרונים, שניים מהם מתגוררים 
באותו בניין כאשר שתי המשפחות ישבו שבעה באותם ימים • בהוראת רבני השכונה 

התקיימה עצרת תפילה וזעקה בה הושמעו דברי חיזוק והתעוררות

בעקבות חוסר ידע הילכתי ומעשי בעת לימוד הלכות ברית מילה שהיא מצווה חשובה 
מאוד, נמסר שיעור מרתק ומקצועי ע"י המוהל המומחה הרב יהודה מחפוד, נכדו של 

הגר"ש מחפוד

 הרב יהודה מחפוד בהרצאתו 

לבקש את המחלקה החרדית בת"א
* 9 0 8 8

לפרטים והרשמה :

בשורה משמחת לציבור החרדי : 

אברכים ובני ישיבות
בנות סימנרים , נשות אברכים.

שרוצים לפרנס את משפחתם בכבוד!

בשורה משמחת 
לציבור החרדי : 

הנדסאי מדיה ודיגיטל

הנדסאי בנייןהנדסאי רכב הנדסאי תעשיה וניהול

הנדסאי מיכשור רפואי הנדסאי חשמל

*פתיחת המגמות מותנת באישור מה"ט.

הנדסאי אדריכלות ועיצוב פניםהנדסאי תוכנה במגמת סייבר

פתיחת מסלולי הנדסאים:
בכיתות נפרדות לגברים ונשים.
במסלולי בוקר וערב. מכינה השלמה לבגרות. עם אפשרות מימון של 100%!

אצלנו תרכוש מקצוע יוקרתי 
בשילוב עבודה מעשית בשכר

תיחשף לעולם 
התעופה והטכנולוגיה

תתנסה במעבדות היי-טק 
מתקדמות של התעשייה 

האווירית
ותבטיח את מקומך במגוון 

תפקידים בתעופה האזרחית 
ובתעשייה האווירית

לפרטים :03-9353619
הרב נתנאל גפני: 055-6609950

כשאתה שם מבולבל, אנחנו כאן בשבילך..
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שם גם בקרב המוסדות המכשירים את אנשי המקצוע 
בתחומים הפרא-רפואיים. התלמידים במוסדות אלו 
באים לצפות מקרוב אחרי צורת העבודה של הצוות 

החינוכי-טיפולי, בבית הספר.
ההצלחות של 'פיתוחים' באו לידי ביטוי בהישגים 
של ילדים שהרופאים כבר לא האמינו ביכולת שלהם. 
הגיע  שמש  בבית  'פיתוחים'  הספר  בבית  למשל  כך 
ללכת.  יכול  לא  שלהערכתם  אמרו  שהרופאים  ילד 
אותו  ללמד  השכיל  הספר  בית  צוות  הפלא  למרבה 

בתוך תקופה קצרה לרכוש את מיומנויות ההליכה.
"אנחנו  'פתחיה':  נשיא  גולדקנופף  יצחק  הרב 
הרב  העיר  ראש  בראשות  ברק  בני  לעיריית  מודים 
ליטוב  שמואל  הרב  המנכ"ל  רובנשטיין,  אברהם 
יהודה  הרב  בעירייה  החינוך  אגף  למנהל  והמשנה 
בנו  נותנים  שהם  האמון  על  החינוך  ולמשרד  לוי, 
שלנו  והניסיון  המיטב  את  להעניק  לנו  ומאפשרים 
המיוחדים  הילדים  עבור  המיוחד  החינוך  בתחום 
את  לפתוח  שמחים  אנו  המורכבים.  הצרכים  בעלי 
הסניף החדש בבני ברק וסמוכים ובטוחים שהוא ייתן 

מענה מקצועי מיטבי לילדים אלו".

עוזי ברק

רשת  ידי  שעל  'פיתוחים'  הספר  בתי  רשת 
שנת  לקראת  להתרחב:  ממשיכה  'פתחיה' 
ספר  בית  פותחת  הרשת  הבאה  הלימודים 
לילדים בעלי צרכים מיוחדים עם בעיות קשות 
הספר  בית  הקמת  ברק.  בני  בעיר  ומורכבות 
במכרז  'פיתוחים'  זכייה של  לאחר  התאפשרה 

העירוני להפעלתו. בית הספר נבנה בסטנדרטים  
גבוהים ביותר בשילוב אנשי מקצוע מן המעלה 
משרד  של  בפיקוח  יפעל  המקום  הראשונה. 

החינוך ובלווי האגף לחינוך בעיריית בני ברק
להורים  בשורה  מהווה  הספר  בית  פתיחת 
לקבל  שיכולו  זה  מסוג  בעיות  עם  לילדים 
המעלה  מן  חינוכית-טיפולית  במסגרת  מענה 
בעלי  היותם  שלצד  ילדיהם  עבור  הראשונה 

צרכים מיוחדים הם סובלים  
מכשלי התפתחות מורכבים 

ושונים.
הספר  בית  פתיחת 

ההתרחבות  למגמת  המשך  היא  ברק  בבני 
הספר  בית  פתיחת  עם  שהחלה  'פיתוחים'  של 
זכה  שמש  בבית  הספר  בית  שמש.  בית  בעיר 
לשבחים רבים מצד אנשי המקצוע ועשתה לה 

'פיתוחים' מגיע לבני ברק
בשורה להורי החינוך המיוחד: לקראת שנת הלימודים הבאה בית ספר 'פיתוחים' לילדים עם 

בעיות קשות ומורכבות פותח את הסניף החדש בעיר בני ברק

מאות ילדים ובני נוער נרשמו מיוזמתם 
ל"קייטנת החסד" של 'חסדי נעמי'

קייטנת החסד

חיים וייס

עם תחילת החופש הגדול התקבלו במשרדי ארגון 
הורים  של  רבות  פניות  נעמי'  'חסדי  הגדול  החסד 
החופשה  ימי  את  לנצל  המבקשים  נוער  ובני  ילדים 

בעשיית חסד והתנדבות.
ולפעילות  ימים  לפי  משובצים  המתנדבים 
המתאימה לגילם, במיון ואריזת מוצרי מזון וכן פירות 

וירקות לטובת המשפחות הנזקקות.
הרב יוסף כהן יו"ר 'חסדי נעמי' מברך על היוזמה 
כל  נעמי  בחסדי  "לנו  כפול.  ערך  בכך  שיש  ומסביר 
ידיים  להמון  זקוקים  אנו  חשובה,  היא  התנדבות 
עובדות כדי למיין, לארוז ולשלוח לאלפי המשפחות 
את מוצרי המזון. מאידך, עבור הילד זו חוויה חינוכית 
לעשיית  שלו  ולמודעות  להתפתחותו  רבות  התורמת 

חסד".
בחסדי נעמי מציינים בסיפוק רב, כי ההתנדבויות 
כל  במהלך  השוטפת  להתנדבות  תגבורת  הן  הללו 
השנה, התנדבות מסודרת במסגרתה מופעלים 20,000 
וכן  החינוך,  ממוסדות  תלמידים  בחלקם  מתנדבים 
כדי  הציבור  קשת  גווני  ומכל  הגילאים  בכל  בוגרים 
כל  הארגון.  הלוגיסטיים של  ולמיין במרכזים  לארוז 
הסחורה הנארזת במרכזים הלוגיסטיים מועברת ל-40 
נקודות החלוקה של חסדי נעמי הפרוסות בכל רחבי 

הארץ ומשם למשפחות.

הרב יוסף כהן במרכז המיון והחלוקה של חסדי נעמי 

מבנה ביה"ס החדש

תשלומים
36

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

רק ב'שיא החשמל והמיזוג' - גם המחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

זכותכ

2290

מבחר מקררי
סמסונג

החל מ-

₪

מכונת כביסה בוש
7 ק"ג

החל מ-

₪

במחירים 
אפסיים 
במיוחד!

מבחר מקררי
שארפ

1190

מכונת כביסה
8 ק"ג

החל מ-

₪

2190

מקרר 450
נונפרוסט

כולל
משמרת 

השבת
החל מ-

₪

מקפיא
6 מגירות

990
החל מ-

₪

תנור תא אחד

כל המזגנים מכל המותגים הגדולים

המתקינים של שיא החשמל והמיזוג - אחראיים יותר! מקצועיים יותר! מנוסים יותר!

63
לחודש*
₪

45
לחודש*
₪33

לחודש*
₪

מקפיא
6 מגירות

890
החל מ-

₪

מקפיא
6 מגירות

25
לחודש*
₪ 61

לחודש*
₪

990

מזגן איכותי
לחדר שינה

החל מ-

₪2088

מזגן איכותי
לסלון

החל מ-

₪2590

מזגן איכותי
2.5 כ"ס

מבחר מזגני תדיראן
במחירים הזולים ביותר!

מבחר מזגני טורנדו
עם 7 שנות אחריות מלאה!

מבחר מזגני סמסונג
עם 3 שנות אחריות מלאה!

החל מ-

₪

28
לחודש*
₪58

לחודש*
₪72

לחודש*
₪

16491690

תנור דו תאי

החל מ-

₪

47
לחודש*
₪27

לחודש*
₪

לבירור הסניף הקרוב לביתכם:

03-5045000
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משרד החינוך יאפשר 
הקמת סמינרים חדשים

"הלובש טלית קטן 
מניילון אינו יוצא ידי
 חובה מדאורייתא" 

יוסי הכט

החינוך:  בשדה  משמחת  בשורה  שנים,   5 מזה  לראשונה 
משרד החינוך פרסם תבחינים והנחיות, המאפשרים הקמת 
לעצמאיות.  הסמינרים  שלוחות  והפיכת  חדשים  סמינרים 
בכך, ניתן מענה לזעקת מנהלי הסמינרים, אשר מזה תקופה 

ארוכה לא ניתנה להן הרשות לגדול ולהתפתח.
מדובר בלא פחות מבשורה היסטורית, כאשר בחלוף 5 שנות 
קיפאון, במהלכן משרד החינוך לא איפשר פתיחת סמינרים 
נעתר  החינוך  משרד  סמינרי-אם,  של  שלוחות  ולא  חדשים 
יו"ר  עם  בשיתו"פ  פעל  אשר  הסמינרים'  'איגוד  של  ללחץ 
הקמת  לאפשר  בכדי  גפני,  משה  הרב  ח"כ  הכספים  ועדת 

סמינרים חדשים בכל רחבי הארץ.
־יצויין, כי העובדה שלא אושרה הקמת סמינרים חדשים הק

גם  כמו  הסמינרים,  וצמיחת  פריחת  המשך  על  מאוד  שתה 
על הניהול השוטף, והכבידה בנושאים נוספים, תקציביים, 
האחרונות  השנים  חמשת  במהלך  ופדגוגים.  בירוקרטיים 
נוהל מאבק, אותו ריכז מזכ"ל 'איגוד הסמינרים' הרב יצחק 
אוסטרליץ, אשר הוביל לשיתוף פעולה פורה ויוצא דופן עם 
־יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, שהביא את הבשו

רה המרעננת ממשרד החינוך.
לקראת  בימים האחרונים,  נחתם  הסיכום החדש, אשר  לפי 
שנה"ל שנת תש"פ תינתן הרשות לפתוח סמינרים חדשים, 
־וכן תינתן עצמאות מוחלטת לסמינרים שנמנו עד כה כשלו

חות של סמינרים וותיקים, ובכך יושווה מעמדם ותקציבם, 
ויתאפשר לתלמידות להמשיך את לימודיהן באותו מוסד בו 

למדו עד כה. 
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ הרב משה גפני אומר, כי הבשורה 

־החדשה תיתן מענה למספרן ההולך וגדל של בנות הסמינ
רים, אשר עד כה לא זכו למענה ונאלצו להסתפק בפתרונות 
של  חינוכן  לתועלת  גדול  הישג  בזה  רואה  "אני  יצירתיים. 

בנות ישראל בדרך ישראל סבא", הוסיף הרב גפני.
כי  אומר,  אוסטרליץ  יצחק  הרב  הסמינרים',  'איגוד  מזכ"ל 
'איגוד הסמינרים'  הוכח שמאבק עקבי מביא פתרונות, וכי 
יוסיף לפעול לרווחת מנהלי הסמינרים, הצוותות החינוכיים 
והוקרה  תודה  להביע  המקום  "כאן  הסמינרים.  ותלמידות 
פעל  גפני אשר  הרב משה  ח"כ  הכספים  ועדת  ליו"ר  רבתי 
הנמרץ  ולעוזרו  פנים,  במאור  ובעקביות  במסירות  בנושא 
הרב משה זלושינסקי, אשר פעל לילות כימים כדי לברך על 

המוגמר", הוסיף הרב אוסטרליץ.
־יצויין, כי 'איגוד הסמינרים' כבר פעל בימים האחרונים לה

את  קיבלו  אשר  הסמינרים,  מנהלי  בקרב  הבשורה  את  פיץ 
הבשורה בהתרגשות ובהערכה רבה, לתועלת החינוך לבנות 

ישראל בדרך ישראל סבא.

חיים רייך

הגרש"מ  הראש"ל  שמסר  בשיעור 
ירושלים  של  רבה  שליט"א  עמאר 
בחשי דברים  נשא  נתיבות  ־בעיר 

בדבריו  ציצית.  מצוות  מעלת  בות 
בלבישת  כי  לציון  הראשון  פסק 
טלית מניילון לא יוצאים ידי חובת 

מצוות טלית.
ציצת  לובשים  הרבה  היום  "יש 
של ניילון", סיפר הגרש"מ עמאר. 
"שאל אותי אחד, הוא רוצה לתרום 
לצבא עשרת אלפים גופיות כאלה 
מניילון. כתבתי פסק שזה לא חייב 
בציצית. אמנם יש שמחייבים אבל 
גם המחייבים אומרים שלא לברך 
עליו, כי אליבא דאמת זה לא נקרא 
היום  חובה.  ידי  יוצאים  ולא  בגד 
צמר  זה  אם  אבל  צמר.  רק  עושים 
־גפן או כותנה או משי או כל הדב

רים האחרים, נוצה של עיזים, צמר 
וכך  מדרבנן,  רק  יוצאים  גמלים, 

פוסק מרן באור החיים".
שלשי הגרש"מ  הוסיף  ־בדבריו 

חובה.  ידי  יוצאים  האשכנזים  טת 

שאר  שגם  להקל  פוסק  "הרמ"א 
באמת  מהתורה.  חייבים  המינים 
אצל  למדתי  אני  אשכנז,  חכמי 
המובהקים  תלמידיו  שהם  גדולים 
לוב כולם  והיו  איש  החזון  ־של 

כנראה  מכותנה,  קטן  טלית  שים 
כך.  לבש  איש  החזון  שגם  ראו 
שזה  סוברים  הם  כי  טוב  זה  להם 
פסק  לא",  לנו  אבל  מדאורייתא 
אם  "אנחנו  ואמר:  לציון  הראשון 
דאורייתא,  מצווה  לקיים  רוצים 

צריך צמר".

בשורה היסטורית בעולם החינוך: בפעילות 'איגוד הסמינרים' ויו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, פורסמו 
הנחיות המאפשרות הקמת סמינרים חדשים והפיכת שלוחות הסמינרים לעצמאיות

אמנם יש שמחייבים אבל גם המחייבים אומרים שלא לברך עליו, כי 
אליבא דאמת זה לא נקרא בגד ולא יוצאים ידי חובה

בתום חמש שנות קיפאון רושם איגוד הסמינרים הישג נדיר הראש"ל הגרש"מ עמאר 

הגרש"מ עמאר בשיעור 

 בישיבת איגוד מנהלי הסמינרים עם ח"כ גפני

 0547-180-190
 0737-644-144
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"אין צורך בהסברה, ליברמן 
עושה לנו את הקמפיין"

מאת: משה אברהמי

בזמן שהמערכת הפוליטית נמצאת עמוק בקמפיין בחירות, 
במפלגות החרדיות העניינים יגעים. בעוד ש"ס סגרה עם משרדי 
כבר  ראשון  קמפיין  עם  לעלות  וצפויה  ואסטרטגים,  פרסום 

בשבוע הבא, הרי שב'יהדות התורה' לא ממהרים לשום מקום.
בתחילת השבוע נערכה בבית 'דגל התורה' בבני ברק ישיבת 
היערכות ראשונה של מטה ההסברה של התנועה, בהשתתפות 
העומד  הגדול  האתגר  "לנוכח  גפני.  הכנסת משה  חבר  היו"ר, 
לפתחנו חשוב עד מאד להיערך כבר מעכשיו ולהביא להצביע 
הדתי  הציבור  את  גם  אלא  החרדי  הציבור  את  רק  לא  עבורנו 
אנשי  יתר  החזיקו  החרו  אחריו  גפני,  הצהיר  והמסורתי", 

ההסברה.
למרות הישיבה החגיגית, מבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי עד 
כה אין ולו זכר לקמפיין בחירות והמערכה צפויה להתניע רק 

כחודש לפני הבחירות.
מובנים  דברים  על  כסף  לשפוך  צריך  שלא  למצב  "הגענו 
התורה'  'יהדות  של  ההסברה  במטה  גורם  אומר  מאליהם", 
לו,  להסביר  שצריך  אחד  אדם  "אין  עיתונות'.  'קו  עם  בשיחה 
כולם מבינים מה החשיבות של כל קול קובע. ליברמן עושה לנו 
את הקמפיין, פעם קודמת היה לנו את לפיד, הפעם יש לנו את 
ליברמן והדברים הרבה יותר מחודדים. אם תביא לי אדם חרדי 
אחד שרוצה לראות בליל הבחירות את ליברמן רוקד על חשבונו 
– נשלח לו מודעה. את הקמפיין נעשה סמוך ונראה לבחירות".

עם  לסגור  מיהרו  בש"ס,  התורה,  ביהדות  השאננות  לעומת 
על  הנוכחי.  הקמפיין  את  גם  שיוביל  גל-אורן  הפרסום  משרד 
דובר  עם  יחד  לרנר,  אבי  אלימלך,  אורן  נמנים  הקמפיין  צוות 
ש"ס אשר מדינה ויועצי התקשורת יענקי ויו"ט ביכלר ממשרד 

יחסי הציבור ביכלר.
ל"קו עיתונות" נודע כי קמפיין ש"ס עתיד לעלות אל שלטי 
צוותי  עמלים  אלו  בימים  כאשר  הבא,  שבוע  לקראת  החוצות 
הקמפיין על חידוד המסרים ועיצוב המודעות שיציפו את לוחות 

המודעות בכל רחבי הארץ.
קמפיין  של  ראשונים  קולות  השמיע  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר 
במספר ראיונות שהעניק, ביניהם לערוץ 9 הרוסי. נוכח טענות 
מדינה:  אשר  ש"ס  דובר  הגיב  המפלגה,  בגזרת  שקט  על 
"הסטנדרטים בש"ס נשמרים. גם אחרי חמש ישיבות עם השר 
דרעי ואפילו עצם קיומן לא דלף. שאפו לצוות הקמפיין, בקרוב 

התוצאות".

 הקרב על הקול הרוסי
רגע  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  שעשה  הראשון  הדבר 
היה  ממשלה,  להקים  נצליח  לא  והוא  פוזרה  שהכנסת  אחרי 
משאבים  להשקיע  מבטיח  שהוא  תוך  רוסי,  לערוץ  להתראיין 
יו"ר  של  מכוחו  להמעיט  כדי  הרוסי,  בקול  ואנרגיות  כספיים 

'ישראל ביתנו' שסיכל את הקמת הממשלה.
חגיגית  עיתונאים  מסיבת  נתניהו  כינס השבוע  לדרכו,  נאמן 
לדבריו,  המורכב,  המפלגה  של  השטח  מטה  את  הציג  ובה 
מ-25 נציגים של המגזר שעבדו בעבר עם ישראל ביתנו. בדיקה 
את  מזמן  כבר  עזבו  מהאנשים  שחלק  גילתה  יותר  מעמיקה 

העבודה עם ליברמן, אך עדיין מדובר במהלך מרשים. הבולט 
ליועץ  שהפך  אילטוב,  רוברט  לשעבר  ח"כ  הוא  ב"עורקים" 

במפלגת הליכוד.
בנוסף, על פי דיווח של העיתונאי עמית סגל, נתניהו וכחלון 
ביקשו מח"כ רועי פולקמן לפנות את מקומו ברשימה )כזכור, 
פלוסקוב,  טלי  לשעבר  ח"כ  לטובת  בליכוד(  התמזגה  כולנו 

מקום 5 ברשימה, שלא זכתה להיכנס בבחירות האחרונות.
ולא  נתניהו  של  מהמלכים  התרגשו  לא  ליברמן  של  מצדו 
"טוב  העולים.  לצרכי  האחריות  את  לידיו  לקחת  מהבטחותיו 
שלשה  העמים  מחבר  העולים  של  בקיומם  נזכר  שנתניהו 
חודשים לפני הבחירות ומציף את פליטי ישראל ביתנו בהצעות 

תעסוקה מגוונות", נכתב בהודעת המפלגה.

 ברק מציג: כך נראה ארנק
"כוכב הבחירות" אהוד ברק כבש השבוע את הכותרות עם 
נתניהו,  את  מקניט  הוא  בהם  וחדים,  תוקפניים  סרטונים  שלל 
מבקש את אמון הבוחרים למפלגתו ישראל דמוקרטית ובעיקר, 
קורא לחיבורים במחנה השמאל-מרכז, למען המטרה: החלפת 
הראשות  על  לוותר  הסכים  ברק  דיווחים,  פי  על  השלטון. 
לטובת עמיר פרץ, ומול מר"מ מתנהלים גם כן מגעים, אם כי 

בעצלתיים.
ברק יצא עם נציגי רשימתו לחנות פלאפל תל אביבית ושלף 
מהארנק כרטיס אראי ושטר של 200 ₪. "תראה ביבי, זה כרטיס 
אשראי, ככה זה נראה, זה כסף מזומן, ככה זה נראה כשצריך 
לשלם...", אמר. בהמשך נאלץ ברק לבטל את כרטיס האשראי 

לאחר שפרטיו פורסמו ברשת.
נאלץ ברק להדוף את הביקורת שעולה  במקביל להתקפות, 
על החברות שלו עם איש עסקים אמריקאי שמואשם בעיברות 
חמורות וקשות. השבוע התברר שאיש העסקים אף שותף עסקי 

בחברה של ברק.

מזל טוב: מפלגת ימין נולדה
הימין,  גוש  את  לאחד  והניסיונות  הפיוס  שיחות  כל  בתוך 
נחתה השבוע מפלגה חדשה בציונות דתית: הכירו את מפלגת 
'נעם', המורכבת מהזרם היותר חרד"לי, הלא הם אנשי ישיבת 

'הר המור' בראשות הרב צבי טאו.
ראשונים  קמפיין  וניצני  ראשון  פעילים  כנס  נערך  השבוע 
מפלגתי  שלד  רכשו  המור  הר  אנשי  דיווחים,  פי  על  הופיעו. 
'לזוז'( כתשתית  80,000 ₪ )מידי אמנון זאבי, מפלגת  תמורת 
להקמת מפלגה. לאיש אין ספק שהמפלגה החדשה לא נמצאת 
אפילו באזור אחוז החסימה, אך היא נועדה ללחוץ על מפלגות 

הציונות הדתית.
דרמה  נרשמה  השבוע  עסקינן,  מפלגות  רסיסי  בענייני  ואם 
"התפטר"  פייגלין  משה  התנועה  יו"ר  כאשר  'זהות',  במפלגת 
מתפקידו ולאחר מכן הודיע שיבקש מחדש את אמון המתפקדים.

המהומה פרצה לאחר שפייגלין ביקש לשריין במקום השני 
מנכ"ל  את   – אמסלם  חיים  הרב  שפינה  המקום   – ברשימה 
של  סוג  שמנהלת  במפלגה,  מלכה.  שי  אמונו,  ואיש  המפלגה 

דמוקרטיה פנימית, זעמו על השריון.

גורם ב'יהדות התורה' ל'קו עיתונות': "אין צורך לשפוך כסף על דברים מובנים, ליברמן עושה לנו את העבודה. את הקמפיין 
נעשה סמוך ונראה לבחירות" • לעומת השאננות ביהדות התורה, בש"ס, מיהרו לסגור עם משרד הפרסום גל-אורן שיוביל 

גם את הקמפיין הנוכחי 

מי יותר צדיק?
מימים   - שבינינו  הקרבות  לחובבי  טובים  ימים  היו  לא 
אלו. ואם בזירה הפוליטית הארצית - העסק די רדום, הגיעו 
הדם.  צמאי  של  חלומם  את  והגשימו  הסרוגה  הכיפה  בעלי 

מהלומות, מאבקים וכיפופי ידיים. 
מדובר  הפעם  אליהם,  שהורגלנו  מהקרבות  בשונה  אולם 
במלחמות שהם 'לשם שמיים', או בניסוח אחר: מי יותר צדיק.
והמשיך  סמוטריץ'  של  ההלכה'  ב'מדינת  התחיל  זה 
קמה  ואז  רבתי  סערה  שעוררו  פרץ  רפי  הרב  של  במשפטים 
'נעם' שמבקשת לעמוד בראש מדד  לה מפלגה חדשה בשם 
חשובות  בסוגיות  גלוי  שיח  ולהוביל  והפרומקייט  הצדיקות 

שעד היום הוסתרו בכוונה תחילה מתחת לשטיח.
יש שיגידו שמטרת הקמת המפלגה החדשה - היא להשיג 
שריון בטוח ומכובד בשורות איחוד מפלגות הימין, אבל לא 

זה הסיפור הגדול, אלא שינוי האסטרטגיה החרד"לית.
מאחורי מפלגת 'נעם' עומדים תלמידיו של הרב צבי ישראל 
טאו נשיא ישיבת 'הר המור' וממשיך דרכו של רבו הרב צבי 

יהודה קוק.
מאחורי  להסתתר  בחרו  טאו  הרב  של  תלמידיו  היום,  עד 
ארגונים א- פוליטיים רבים, שניהלו מאחורי הקלעים מאבקים 
בעיקר משפטיים בסוגיות דתיות רבות ומגוונות, גיור, מתווה 

הכותל, שבת ועוד.
למיינסטרים  עמוק  שחדרו  טרויאנים  כסוסים  שימשו  הם 
החרדי, בעיקר דרך התקשורת החרדית הלא מפלגתית ואתגרו 
יום וליל את הפוליטיקאים החרדים שלכאורה אמורים לעמוד 

בפרונט המאבקים על קודשי ישראל.
שבתחילה  הכותל,  מתווה  היא  מפורסמת  דוגמא 
הפוליטיקאים החרדים הסכימו לו בשתיקה, אך בעקבות לחץ 
מאסיבי מכיוונה של התקשורת החרדית והעסקנים החרד"לים 

- הם חזרו בהם מהמתווה ויצאו למלחמה מחודשת.
גם בסוגיות השבת - היו אלו תלמידיו של הרב טאו שניהלו 
את  רבות  פעמים  וסחפו  המאבקים  את  הפרגוד  מאחורי 
מהעובדה  להתעלם  בתחילה  שהעדיפו  החרדיות  המפלגות 

שיום המנוחה הפך ליום עבודות לאומי.
את  לרוב  סיפקה   - קיצוני  הדתי  הזרם  של  ההסתתרות 
הסחורה. התקשורת החרדית החופשית, השבועונים, תחנות 
הרדיו והאתרים - שיתפה פעולה עם הקו הקיצוני ומלחמות 

הדת הופיעו חדשים לבקרים.
ולהקים  היהודי'  מ'הבית  לפרוש  החליט  בנט  כשנפתלי 
איילת  שלו  החילונית  החברותא  עם  יחד  חדשה  מפלגה 
שקד, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' החרד"לי - הפך לסרוג 
למוסדות  חדשה  רוח  לה  באה  ועימו  בסביבה  הדומיננטי 
הפוליטיים של הציונות הדתית. הרב רפי פרץ זכה בכס 'הבית 

היהודי' ובנט ושקד הפכו למוקצה מחמת מיאוס. 
קודם לכן, בכנסת ה-20, כשסמוטריץ' היה עדיין בחיתולים, 
הוא לא באמת הצליח להשפיע על הקו שהנהיג ראש המפלגה 
להתערב  לו  נתן  לא  אבל  אותו  כיבד  בנט  מרעננה.  הדתית 
בקבלת ההחלטות. מפלגת הציונית הדתית אחזה בליברליות 
ופעמים אף חצתה את הגבול הדתי, כדוגמת ארוחת הצהרים 
הרפורמים  הזרמים  ראשי  עם  החינוך  שר  של  המפורסמת 
עם  יחד  להתקיים  אמורה  שהייתה  ארוחה  והקונסרבטיבים, 
ראש הממשלה נתניהו, אך בוטלה בזעם לבקשת הרפורמים 

והקונסרבטיבים.
פרץ  והרב  סמוטריץ'  והשרים  למשחק,  מחוץ  בנט  כעת 
בראש. מאחוריהם, תלמידיו של הרב טאו שבמפתיע מבקשים 
הפוליטית.  בהנהגה  שותפים  ולהיות  מאלמוניותם  לצאת 
וכשזה כך, מתחרים אלו באלו - מי יותר צדיק ומי יותר קיצוני.
סמוטריץ' התחיל והרב פרץ אחריו וכפי שאמר לי השבוע 
אחד מפקודיו של הרב פרץ: "כשהוא היה בצה"ל הוא התנהל 

כפוליטיקאי וכיום כשהוא בפוליטיקה - הוא מתנהל כרב".
וממלמלים  החרדים  הפוליטיקאים  להם  עומדים  וברקע, 
ליושב  תפילה  זה  עם  זה  וחולקים  תהילים  מזמורי  בשקט 
להנהגת  ושקד  בנט  את  תחזיר  עולם,  של  ריבונו  במרומים: 
מפלגה  כשלצידנו  אחד  יום  נשרוד  איך  הדתית,  הציונות 
שתאתגר אותנו בוקר, צהרים וערב ותבחן אותנו ב'חרדומטר'.
לפחות הח"כים החרדים יכולים להתנחם במותו של הסוס 
הטרויאני החרד"לי, מהיום הם לא יאותגרו בסתר, הכל יהיה 

על השולחן בישיבות הממשלה ובמליאת הכנסת.
הכותב הוא מנהל האקטואליה והחדשות
 ברדיו "קול ברמה"

 | יעקב גרודקה 
ביהדות התורה ובש"ס נערכים לקראת עליית קמפיין הבחירות

ברק משלם על הפלאפל ישיבת מטה ההסברה של 'דגל'
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600 ישיבות - 60,000 בחורים: 
מבצע 'בין הזמנים' יוצא לדרך

כתב יד תלמיד רבי אלימלך 
מליז'נסק יימכר בחצי מיליון דולר

מאת: משה אברהמי

הגליל  הנגב,  משרד  של  הזמנים  בין  פרויקט 
התכנית  פי  על  לדרך:  השבוע  יצא  והפריפריה 
שגיבשו במשרד בהנחיית יו"ר ש"ס אריה דרעי 
לכל  מיוחד  לתקציב  הזמנים  בין  ישיבות  יזכו   -
תלמיד ישיבה שישתתף בקעמפים בצפון במטרה 

לחזק את האזור באופן כלכלי.
'אורות'  בעמותת  גיבשו  האחרונים  בחודשים 
בחירת  את  הפריפריה  משרד  עבור  המתכללת 
יכולים  מתוכם  לישיבות,  המורשים  הספקים 
ממומנות  אטרקציות  לבחור  הקעמפים  מנהלי 
המדיניות  במסגרת  הישיבות.  בחורי  לטובת 
מיוחדות  אטרקציות  השנה  נבנו  שהותוותה, 
הכלליות  לאטרקציות  בנוסף  הישיבות  לבחורי 

שפעלו בשנים עברו.
השנה שמו דגש במשרד על יצירת תוכן מקורי 
מיוחד  נבנה באופן  הישיבות, במסגרתה  לעולם 
סמוך למירון מתחם ענק וממוזג משחק 'מלחמת 
המוחות' הגדול בציבור החרדי במהלכו מתחרים 
שאלות  על  קליקרים  באמצעות  המשתתפים 
טריוויה שמוקרנות על המסכים בנושאים שונים.

לפרויקט  במיוחד  שנוצרו  הקטגוריות  בין 
בין הזמנים מופיעים שורה של שאלות טריוויה 
בנושא גדולי ישראל, תחנות חייהם של התנאים 
והאמוריאים בגליל ונושאים נוספים לפי בחירת 

הישיבות.
הקליקרים  משחק  מנהל  רייך  חזקי  לדברי 
ראשונה  בהפקה  מדובר  המוחות',  'מלחמת 
"בנינו  הישיבות  בחורי  לטובת  בגודלה  מסוגה 

את המתחם באופן שיכיל את הישיבות הגדולות 
מוזיקה  עם  המשחק  חווית  את  ויעניק  ביותר 
קצבית ודרמתית בהתאם לשלבי המשחקי ויוקרן 
שנבנה  תוכן  עם  ענקיים  לדים  מסכי  גבי  על 
הזמנו  מהיערכות  כחלק  לפרויקט.  במיוחד 
מערכות טכנולוגיות חדישות על מנת לספק את 
להם  ולייצר  לבחורים  האולטימטיבית  החוויה 

משחק קצבי, אתגרי ומגבש".
בחברת  בנו  המתחחם,  בניית  במסגרת 
'תרבותא' פעילות אתגרית נוספת לישיבות תחת 
הכותרת 'מסע בעקבות התנאים'. את התוכן יצרו 
ב'תרבותא' באמצעות מומחים למסעות אתגריים 
בעקבות  בגליל  ניווט  כולל  והוא  תוכן  ואנשי 
גדולי ישאל במהלכו חווים המשתתפים פעילות 
שטח ערכית ומסעירה באזור הר מירון וצפת לצד 

ואתגר  לימוד  המשלבת  מחכימה  תוכן  הפעלת 
פיזי מרענן בחוויה אחת.

הפרויקט  במסגרת  שנוצרה  נוספת  פעילות 
אורבנית  פעילות  היא  גליל  נגב  משרד  של 
בעיר צפת החושפת את רזי הקדושה של העיר, 
מתוחכם  עירוני  בשטח  ניווט  אתגרי  בשילוב 
והיא מתרחשת  תוך כדי חידות סביב פועלם של 

השל"ה הקדוש וגדולים נוספים.
יש לציין כי כל הפעילויות האלה ניתנות בחינם 
הפריפריה  משרד  שהקצה  התקציב  במסגרת 
לטובת בחורי הישיבות בהנחייתו של השר דרעי.

הפנים  שר  של  המקצועי  יועצו  לדברי 
והפריפריה ישראל אוזן, אשר מרכז את הפרויקט, 
השנה חל גידול דרמטי בפעילות שתקיף למעלה 

מ-600 ישיבות ו- 60,000 בחורי ישיבות.

מאת: חיים רייך

החסידות,  מענקי  אחד  של  ידוע  לא  יד  כתב 
של  תלמידו  מסאסוב,  ליב  משה  רבי  האדמו״ר 
רבי אלימלך מליז‘נסק ורבו של "היהודי הקדוש" 
מפשיסחה, נחשף בשבועות האחרונים בירושלים 
)רביעי(.  היום  פומבית  למכירה  לעמוד  ועתיד 
מדובר באחד מכתבי היד היחידים בעולם של רבי 
משה ליב זצוק"ל. נכדו רבי נחמיה שפירא הסביר 
של  כתביו  לנדירות  הסיבה  על  שנה  כמאה  לפני 
היו  לא  הדיו,  וגם   )…( עליו  שכתב  "הנייר  סבו, 
טובים כלל, וכתב יד קדשו היה כתיבה יפה דקה, 
מכבודם  שבמחילה  רבים,  יד  משמוש  מפני  הנה 
הזה  להאוצר  הראוי  הכבוד  לתת  והבינו  ידעו  לא 
אי  בידים  ובפרט  בידים,  בו  לנגוע  שלא  לשמרו 
מאד,  הכתב-יד-קדשו  ונקרע  נטשטש  נקיות, 
בו  נשאר  שלא  עד  כך  כל  נתקלקל  הזמן  ובמשך 

כמעט דיבור אחד שלם בלי קלקול.
המכירות  לבית  לאחרונה  הגיע  היד  כתב 
של  צאצאו  מאת  בירושלים  'קדם'  הפומביות 
שמעון  הרב  יבלחט"א,  זצוק"ל,  ליב  משה  רבי 
ישיר  ערבליך מאנטוורפן, שהוא צאצא  שמעלקא 
ודור שביעי בן אחר בן להגה"ק רבי משה יהודה 
ליב מסאסוב, שאף שם משפחתו היה "ערבליך". 
בבית המכירות מעריכים כי כתב היד עתיד להימכר 

בכחצי מיליון דולר.
קדשו  בכתב-יד  שורות  עשר  כולל  המכתב 
קצרות  שורות  שלוש  עוד  לדף  מעבר  וחתימתו. 
מען  של  קדשו  בכתב-יד  הכתובת  רישום  של 
המכתב, "לקהילת זאלאזיץ, לידידי הרבני המופלג 
מוזכרת  במכתב  סאסוב".  מקהילת  נ"י,  יעקב  מ' 
כותב  ובהמשך  אפטא  מקהילת  שנשלחה  אגרת 
מהילדים:  ונחת  לפרנסה  ברכות  ליב  משה  רבי 
מהאל  יבצר  לא  ושנותיו  אקצר,  הפנאי  "ומאפס 
פרנסה  לו  להיות  ה' שפע רחמים  לך  ויתן  הנוצר, 
בשופי רב טוב, ולהיות לו שמחה מבניו המופלגים 
רבי  חותם  המכתב  את  תחיינה".  ומבנותיו  נ"י 
הדורש  נפשו  אוהב  "דברי  מסאסוב:  ליב  משה 
מבראד".  ליב  יהודא  משה  הימים  כל  שלומו 

מולדתו  בעיר  שנותיו  רוב  התגורר  ליב  משה  רבי 
בראד, ורק מאמצע שנות התק"נ התגורר בסאסוב. 
גר בסאסוב היה חותם לעתים  אך גם בשנים בהן 

"מבראד", כמו במכתב שלפנינו.
ערבליך  ליב  יהודה  משה  רבי  הקדוש  הגאון 
מובהק  תלמיד  היה  )תק"ה-תקס"ז(,  מסאסוב 
אב"ד  הורוויץ  שמעלקא  רבי  הקדוש  הגאון  של 
לאחר  שנים.  שבע  למד  בישיבתו  ניקלשבורג, 
פטירת רבו, בשנת תקל"ח, החל להסתופף בצילו 
מליזענסק.  אלימלך  רבי  המפורסם  הרה"ק  של 
בסביבות שלהי שנות התק"ל וראשית שנות התק"מ 
התגורר מספר שנים בעיר אפטא, שם ייסד ישיבה 
ואמר בה שיעורים בעומק העיון. בשנים ההן קירב 
רבי  מפשיסחא.  הקדוש"  "היהודי  את  לחסידות 
ליב התפרסם בעיקר על היותו עמוד החסד  משה 
שבדורו. רוב הסיפורים הידועים עליו הם מעניינים 
אתה  אין  "אם  אמרותיו:  ביותר  מפורסמות  אלו. 
יראת  עדיין לא טעמת טעם  לישראל,  נאמן  אוהב 

השם".
מרון ארן, מבעלי בית המכירות פומביות 'קדם', 
מציין כי ״החיבור בין זה שמדובר באחד ממאורי 
החסידות, לבין זה שכתבי היד שלו נדירים כל כך, 
והעובדה שמדובר בכתב יד שנושא ברכה לפרנסה 
ולנחת מהילדים, הופכים אותו למוקד להתעניינות 

מכל העולם".

ע"פ התכנית שגיבשו במשרד בהנחיית השר אריה דרעי - יזכו ישיבות בין הזמנים לתקציב מיוחד לכל תלמיד ישיבה שישתתף בקעמפים בצפון במטרה לחזק את האזור

כתב יד לא ידוע של אחד מענקי החסידות, האדמו"ר רבי משה ליב מסאסוב, תלמידו 
של רבי אלימלך מליז‘נסק ורבו של "היהודי הקדוש" מפשיסחה, נחשף בשבועות 

האחרונים בירושלים ועתיד לעמוד למכירה פומבית מחר

הגר"ח  מרן  נראים  שבהן  נדירות  תמונות 
קנייבסקי שליט"א, יחד עם אביו מרן בעל 
הקהילות יעקב זצוק"ל, כאשר מרן הגר"ח 
בני ברק,  סוס ברחובות  על  רוכב  שליט"א 
מועמדות למכירה פומבית באמצעות בית 

המכירות ווינרס.

"ווינרס"  הפומביות  המכירות  בבית 
התמונות  מוצגות  שם   )Winner's(
במסגרת  צולמו  התמונות  כי  מסבירים 
לצורך  בני-ברק  ברחובות  קצרה  נסיעה 
הפתיחה  מחיר  סכך.  ענפי  של  רכישה 
של  תמונות  גם  ביניהם  התצלומים,   8 של 
על  עתה  עומד  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן 
בית  מומחי  להערכת  בלבד.  דולרים   300
המכירות שווים הריאלי עומד על כ-1,000 

דולרים.

אמת מה נהדר

משה אברהמי | הצילומים באדיבות בית המכירות "ווינרס" 
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לראשות-הממשלה  הפנימיות  הבחירות  לא 
ואפילו לא הברקזיט הממשמש ובא בעצלתיים 
בואכה  בישראל  הקואליציה  הרכבת  כמו   –
2020. לא משחקי הכס הפוליטי העסיקו השבוע 
הספורטיביים.  המשחקונים  אלא  הבריטים  את 
המוני בריטים גדשו את הרחובות בשעות אחר 
בכיסאות  התיישבו  ראשון,  יום  של  הצהריים 
עיריית  שהכשירה  צפייה  במתחם  פלסטיק 
הקרקע  על  והתיישבו  טרפלגר  בכיכר  לונדון 
ענק  במסכי  לצפות  כדי  הסמוכים  ברחובות 
שפקק  באצטדיון  שהתקיים  קריקט  במשחק 
לשכונה  העיר  ממרכז  הדרך  את  שעות  במשך 
שבמתאספים  המהדרין  גרין.  גולדרס  היהודית 
פזלו בחצי עין גם למשחקוני הטניס שהתקיימו 
לפני  אך  בדרכים  נתקעו  הישראלים  במקביל. 
באנגליה  בעוד  האתיופים,  מחאת  עקב  שבוע 
ושעשועים  לחם  חלוקת  בגלל  נעצרה  התנועה 

להמונים כמו בימי רומי העליזים.  
הקרב  וקריאות  התפוגגו  האלכוהול  כשאדי 
האנשים  עם  ולדבר  לשוב  היה  ניתן   – שככו 
בטון בריטי מאופק על תלאות השעה. הייאוש 
כמעט  חופף  המקומית  הפוליטית  מההנהגה 
לחלוטין לתחושות בישראל. הפוליטיקאים של 
לונדון לא מחכים לברקזיט למרות שהמצביעים 
הבריטיים הצביעו בעדו ורצו לראות במימושו. 
הכל  שיעשה  הישראלי-מולדבי  כאיווט  כמוהם 
תמומש  לא  בנתניהו  המצביעים  שבחירת  כדי 

ותביא להקמת קואליציה בראשותו.
האחרונה  בתקופה  השלישית  הפעם  זוהי 
שמזדמן לי לשהות בבירת הממלכה המאוחדת. 
לא הייאוש אלא הדשדוש הוא שנעשה פה יותר 
נוח מביקור לביקור. הבריחה מאחריות מובילה 
את מצביעי המפלגה השמרנית לבחור את ראש-
מפלגתם,  מטעם  במספר  השלישי  הממשלה 

והחמישי במספר בממלכה מאז 2009.
ותלאות  נפלאות  על  בהשתאות  מי שמתבונן 
הפוליטיקה הישראלית – מוזמן לערוך השוואת 
הדיירים  זהות  את  ולבדוק  מהירה  תחלופה 
 10 דאונינג  ברחוב  האחרון  בעשור  שהתגוררו 

ב-2009  רה״מ  לבית  שב  כשנתניהו  בלונדון. 
כראש-ממשלת  מהלייבור  בלייר  טוני  כיהן 
מחליפו,   ,10 לדאונינג  נכנס  ב-2010  בריטניה. 
חולל  ב-2016  בראון.  גורדון  הלייבור  איש 
דיוויד קמרון מהפך וכבש את ראשות הממשלה 
הסגרירית  דמותו  כבת  הצטיירה  כשאישיותו   –
של נתניהו הישראלי. קמרון )כמעט( כמו ביבי, 
ניצח בחירות נגד כל הסיכויים אך נאלץ לפרוש 
אחרי כישלון משאל העם על הברקזיט שהתקיים 
מה,  משום  שפה   – בחירות  הבטחת  בעקבות 
שנבחרה  מיי  תרזה  מחליפתו  לקיימה.  נהוג 
לאחר התפטרותו, נאלצה לחלוץ את נעלי העקב 
הצליחה  ולא  פעם  אחר  פעם  שנכשלה  לאחר 
לאשר בפרלמנט הבריטי את ההסכמים למימוש 

הברקזיט שגיבשה עם האיחוד האירופי.
ראש  את  נתניהו  עקף  האחרונה  בשבת 
הכהונה  בתקופת  גוריון  בן  הראשון  הממשלה 
תקופת  על  וחלף  כראש-ממשלה,  המצטברת 
השיא של כהונה בת 13 שנים ו- 128 יום. ביבי 
אמור היה לציין את יום חגו כשמצחו עטור זהב 
צחור. כראש-ממשלה שזכה בגדול בבחירות אך 
תמול שלשום ומתבצר בלשכתו מאובטח מאי-

ובחוקי  חסונים  שב״כ  במאבטחי  מוקף  פעם. 
האופק  רק  מחליף  הצחור  הזהב  את  חסינות. 

השחור.
קל לסמן את קיצו של נתניהו לנוכח הסקרים 
שמעידים על קושי ממשי להקמת ממשלת ימין 
בראשותו – נטולת ליברמן. אלא שההשוואה לא 
צריכה להיעשות בין המקום בו ציפינו לראות את 
נתניהו לבין המקום בו הוא מצוי כיום, אלא בין 
לפוליטיקה  בהשוואה  הישראלית  הפוליטיקה 
חוצה  לשמאל  ימין  בין  התיעוב  העולמית. 
בגרמניה  ובצרפת,  בארה״ב  ומדינות.  יבשות 
פוליטית  הנהגה  למצוא  קשה   – ובבריטניה 
עשור  אחרי  רלוונטיות  על  לשמור  שמצליחה 
של כהונה. מהו הרעד הקל של נתניהו בסקרים 
אל מול רעידותיה הפיזיות ודעיכתה הפוליטית 
של אשת הברזל של אירופה, הקנצלרית אנגלה 

מרקל.

הדשדוש נעשה 
יותר נוח

עו"ד אבי בלום, לונדון  בית ספר לפוליטיקה

טופ מודל עולמי. נתניהו

בשבת האחרונה עקף 
נתניהו את ראש הממשלה 
הראשון בן גוריון בתקופת 
הכהונה המצטברת כראש-
ממשלה.

אם היו מספרים לראש 
הממשלה הראשון – 
שראש הממשלה התשיעי 
של מדינת המנדט יארח 
בלשכתו ברצף, חמישה 
ראשי ממשלה של הממלכה 
המאוחדת, הוא היה נעמד 
על ראשו בתדהמה
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בעלי  במנהיגים  מחסור  של  התופעה 
בינלאומית  למצוקה  הפכה  קומה  שיעור 
שמתרחשת בכל מדינות המערב הדמוקרטי. 
אם היו מספרים לראש הממשלה הראשון – 
שראש הממשלה התשיעי של מדינת המנדט 
יארח בלשכתו ברצף, חמישה ראשי ממשלה 
של הממלכה המאוחדת, הוא היה נעמד על 

ראשו בתדהמה.

בנעליו של ביבי

חרף מה שנראה בעינינו ככאוס ישראלי, 
ליציבות  מודל  היא  מסתבר,  ישראל 
שלטונית. מנהיגי המפלגה השמרנית יצעדו 
את  לבחור  כדי  לקלפיות  הבא  בשבוע 
מחליפה של תרזה מיי. המועמד החם, ולא 
רק במובן הפוליטי, הוא ראש עיריית לונדון 
הסיאמי  תאומו  ג'ונסון,  בוריס  לשעבר 
במדורי  שמככב  האמריקאי,  טראמפ  של 
ולא  מהלומות  שמחליף  כטיפוס  הרכילות 

רק עם מילוליות.
רק  הייאוש  המפה,  של  השמאלי  בצד 
להאזין  די  כמה  עד  להבין  כדי  מעמיק. 
הסוציאליסטי  האח  של  להצהרותיו 
בעבר  שהתארח  פרץ,  עמיר  הישראלי 
הלייבור.  הבריטית  האם  מפלגת  בוועידות 
כורחו  בעל  השבוע  מכריז  עצמו  מצא  פרץ 
ייפגש עם מנהיג מפלגת  כי בכל מקרה לא 
בישראל  שנתפס  קורבין,  ג'רמי  הלייבור 
למעמד  זוכה  אך  שולי,  אנטישמי  כמנהיג 
קורבין  איפה  הבריטי.  ברחוב  ולרלוונטיות 
ואיפה הקלאסה של טוני בלייר שינק מאותה 

תורה ובא משורותיה של אותה מפלגה.
המדיני  והבלבול  הפוליטית  האנרכיה 
על  ההצבעה  מאז  הממלכה  שרויה  בהם 
בכל  בריטניה  את  מחלישים  הברקזיט 

לנסות  מעזים  האיראנים  המישורים. 
שהייתה  האומה  של  ספינה  על  ולהשתלט 
מלכת הימים והמושבות. טראמפ האמריקאי 
בריטניה  שגריר  את  גנאי  בביטויי  מכנה 
מתפקידו  להתפטר  לו  וגורם  בארה״ב 
אחרי  רגע  בביזיון,  מוושינגטון  ולהימלט 
זה קורה  שנבחר לקול תרועות ההמנון. כל 
אחרי שטראמפ עלב באופן סדרתי בראשת-

הממשלה המתפטרת. רק חסר היה שישליך 
עליה נעליים עם פרישתה.

כמה  עד  יותר  עוד  מבינים  לים  מעבר 
בתקופת  זוכים  אנו  לה  המדינית  היציבות 
מאליה.  מובנת  אינה   – נתניהו  של  כהונתו 
בעוד אמריקה ואירופה שסועות ומפולגות, 
במזרח- דווקא  ומתנצחות,  מתקוטטות 

שומר  ממלחמות,  והקרוע  הלוהט  התיכון 
מדינית  אווירה  על  ישראל  ראש-ממשלת 
נינוחה ומבושמת. לכל אלה שמסבירים לנו 
בוקר וערב, שהחלפת נתניהו היא צו השעה 
היא   – האלטרנטיבית  המנהיגות  ושאלת 
חמש  בת  טיסה  לקחת  מוצע  זניחה,  בכלל 
לא אחראית  מנהיגות  אם  לבריטניה.  שעות 
מסוגלת לדרדר כך את הגדולות שבמדינות 
המערב, כיצד תיראה ארצנו הקטנטונת אחרי 

חודשים ספורים של הנהגה לא אחראית? 
היה  הוא  שגם   – גוריון  בן  אינו  נתניהו 
הבין-אישית.  בהתנהלותו  וקטנוני  נקמן 
שאר  גם  כמוהו  אך   – חשדות  אפוף  ביבי 
וענייניהם  תיגר  עליו  שקוראים  המנהיגים 
האחרונים  במינוייו  מה.  משום  נחקרים  לא 
להעצים  יכולתו  חוסר  את  מוכיח  הוא 
מנהיגות ראויה לצדו כשהוא מעדיף לקדם 
עדה של חנפים ומלחכי פנכה. ואף על פי כן, 
השלם של האיש עולה על סך חלקיו. האיש 
בישראל  רק  לא  אחת,  מספר  המדינאי  הוא 
לונדון מחכה למנהיג  כולה.  אלא באירופה 

ברמתו, ורק בישראל – חותרים להחלפתו.

לחם ושעשועים להמונים. הלונדונים בכיכר טרפלגר )צילום:  אבי בלום(

בני ברק

תוכנת 
excel

תוכנת 
word

קורס יישומי מחשב

4 מפגשים < 4 ימים
בין השעות: 9:30-13:30

עלות משתתף: 100 ₪ בלבד!

לגברים 
בלבד! לפרטים והרשמה: 

03-770-7300/1

לימודי התוכנות הבסיסיות 
תוך זמן קצר במיוחד

הכוון תעסוקתי מציע לכם גם לנצל את 
החופשה בהנאה וגם להעשיר את הידע 

שלכם בסדנאות קיץ מהירות

מה המשותף בין:
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כחול אפור לבן
יקר, כזה שזכור כרמטכ"ל מוצלח, אדם  גנץ הוא איש  בני 
שמשדר חוסן ויכולות )גם אם לא בתחום העסקי(, ואולי הוא 

לגמרי מסוגל להיות כאן ראש ממשלה.
פגשתי  ראויים,  אנשים  הם  שלידו  הביטחוניסטים  גם 
שניהם  אשכנזי.  וגבי  יעלון  בוגי  את  האחרונים  בחודשים 

מרשימים, מדויקים, יודעים היטב מהו היעד והיכן המטרה.
ובכל זאת, אני משוכנע שכחול לבן לא נמצאת על מסלול 
 35 את  לה לשחזר  יעזור  נס  רק  לדעתי  מזה.  רחוק  ההצלחה, 
המנדטים מהסיבוב האחרון ורק סדרה של ניסים תושיב אותה 

על כס השלטון.
יש לכך כמה וכמה סיבות, חלקן אובייקטיביות ובלתי ניתנות 
המצביעים  רוב  של  המובהקת  הימנית  הזהות  כמו  לשינוי, 

היהודים בארץ או החיבור התמוה ללפיד.
אבל יש שתי סיבות מקצועיות, שנעוצות בהתנהלות כושלת 
חוסר  היא  והשנייה  קילריות  חוסר  היא  האחת  מפלגה.  של 

כריזמה.
נתניהו, בכל מערכת בה התמודד ובדגש על העשור האחרון, 
לישורת  נכנס  שהקרב  מזהה  שהוא  מרגע  מובנה.  קילר  הוא 
האחרונה, הוא לא יבחל בשום תרגיל, כזה שרשום בספר וכזה 

שאיש לא יעז לרשום, כדי לנצח. ככה מתמודדים.
מעודן.  ובטעם  משי  של  בכפפות  נלחמים  לבן  בכחול 
נתניהו  על  המתקפות  פושרות,  המפלגה  של  התגובות 
שם  בחן  לא  אחד  שאף  לעין  ניכר  ממוקדות.  ולא  ממוחזרות 
באמת מה מפריע לבוחר הישראלי )רמז: לא שוחד, לא תיקי 

חקירה ולא שמפניה ורודה(. וככה לא מנצחים.
האמריקני  מטראמפ  מערבית,  מדינה  בכל  המודרני,  בעידן 
ועד ולודימיר זלנסקי היהודי-אוקראיני, מנצח מועמד שעובר 
מסך. לא כזה ששורד נאום בקושי או מגמגם בדיליי, אלא זה 

שנותן הופעה מרשימה ובוטחת.
הפוליטיקאים,  להופעות  נחשף  אינו  החרדי  הציבור  נכון, 
אך הוא גם אינו זה שמכריע בין כחול לבן לליכוד. הבוחרים 

שמכריעים - מושפעים היטב מהנעשה על המסך.
מי  מסך,  חיית  הוא  נתניהו  ההבדלים:  את  נבחן  ושוב, 
שיעורים  על  בהרחבה  לספר  מקפידים  שלו  שהביוגרפים 
נכונה  פניה  צילום,  בזוויות  להתמקצע  כדי  שלקח  מיוחדים 
לקהל, הרמת הטון במידה ודיבור ממלכתי עם קריצות לקהלי 
יעד שונים - נחשב היום לאחד הנואמים הפוליטיים הכריזמטיים 
וסיקור  להבלטות  זוכים  באו"ם  או  בקונגרס  נאומיו  בעולם. 
ראיונותיו  בעולם,  המובילים  התקשורת  כלי  ברוב  מיוחד 
משקלם  את  שווים  הישראלית  לתקשורת  במשורה  הניתנים 
בזהב. בכל אחד שזורות כותרות, האינטונציות מדויקות, בית 

ספר לתקשורת כפשוטו.
על  מארה"ב,  בשידור  קל  גמגום  על  לאדם  ללעוג  יפה  לא 
מהטלפרומפטר  מוקרא  בנאום  אפסים  של  נכונה  לא  ספירה 
מקצועי  תקשורת  איש  שאינו  אדם  כל  נלעג.  ניצחון  נאום  או 
ונאלץ להופיע ערב אחר ערב באירועים וראיונות - ייפול מפעם 

לפעם.
אבל בסופו של דבר הנזק נעשה, ומי שלא הכין את בני גנץ 
נאומים  ממנו  מנע  שלא  מי  ומהודקות,  מוקפדות  להופעות 
וראיונות מיותרים ומי שחסך את שבטו ולא הריץ את מועמדו 
למצבו  שאחראי  זה  הוא   - בסיסיים  ונאום  משחק  ללימודי 

הנוכחי, העגום מאוד בעיניי.
יכול  כמובן  והכל  לבחירות  מחודשיים  למעלה  עוד  יש 
נתניהו  הנוכחית,  במגמה  אותי,  תשאלו  אם  אבל  להשתנות, 
והליכוד צפויים להגדיל את כוחם, וכחול לבן צפויה להידרדר 

ולאבד מכוחה.
והנה הסתיים לו מקטע שלם של ניתוח פוליטי מבלי להזכיר 

אפילו פעם אחת את אהוד חולץ הפקקים ברק.

כליא ברק

ברק הוא הברומטר של הבחירות. ההשפעה שלו על השיח 
עצומה. הוא מגיע מנוסה וחד, תוקף את נתניהו בבטן הרכה, 
משתמש בגימיקים שרק ראש הממשלה הפגין עד כה ומנוסה 

גם ב'משחק מלוכלך'.
ברק הוא למעשה הדמות האידיאלית ביותר שמחנה השמאל 
את  לשמר  שיכל  היחיד  נתניהו.  מול  להציב  יכול  היה  מרכז 
השיח של כן ביבי לא ביבי, היחיד שיכול להוציא שוב מאסות 

של מצביעים למפלגת כלאיים שאך זה אתמול נוסדה.
לבן  כחול  רשימת  בראש  אותו  שנראה  הסיכוי  מזלו,  לרוע 
קלוש )אך כפי שחשוב לסייג, בישראל הכל יכול לקרות( ולכן 
בלתי  כמעט  מהשמאל  ממשלה  ראש  כאן  שנראה  הסיכוי  גם 

קיים.
מאידך, כניסתו של ברק במתכונת הנוכחית של מפלגת נישה 
הממשלה  ראש  של  לידיהם  דווקא  משחקת  בשמאל,  נוספת 

ושל הסיעות החרדיות.
נתניהו יכול לנשום לרווחה ממה נפשך: אם ברק לא יעבור 
את אחוז החסימה כפי שחלק מהסקרים מספרים - יאבד גוש 
עשוי  הוא  שוב   - יעבור  ואם  חיוניים,  מנדטים  כמה  השמאל 
נהג  נתניהו, כפי שכבר  להתגלות כפרטנר לממשלה בראשות 

בעבר.
ברק המשופשף לעולם לא יעשה את השגיאות של הטירון 
שלא  הבחירות  מלפני  להבטחתו  בצדקנות  שנצמד  גבאי  אבי 
להצטרף לנתניהו, ברק גם לא טיפש לסכן הישגים אפשריים 
הביטחון  תיק  לו  יוצע  אם  איווט.  כמעשה  נוספות  בבחירות 
ועוד קצת תופינים - הוא יחמם את כיסאות העור הממשלתיים 

עוד לפני שרפי פרץ יספיק לזעוק )ה(מרה.
עייפה,  נפש  כניסתו של ברק באה כמים קרים על  לחרדים 

בעיקר מהתמודדות מול החבר-אויב איווט.
מערכת  בתחילת  ליברמן  של  לידיו  ששיחק  היחיד  הקלף 
הבחירות היה מאבקי דת ומדינה. הצבתם בראש סדר היום של 
הבחירות בישרה רעות למפלגות החרדיות והדתיות, ברק גאל 

אותם.
הגיוס,  חוק  את  למסמס  שהספיק  ולאחר  שהופיע,  מרגע 
ביבי.  לא  ביבי  כן  כלומר,  לשגרה.  הדיונים  את  ברק  החזיר 
רק טעויות ממש גסות של הנציגות החרדית והדתית עשויות 
סולם  בראש  ומדינה  דת  נושאי  לפעם  מפעם  שוב  להציף 
העדיפויות של הבוחרים. לטובתם ולטובתנו הבה נקווה שהם 

יימנעו מכך.

קוביריוז

חצי שנה של שיתוק, עימותים פנימיים וקרע מתרחב והולך 
זה  ההסתה,  מקהלת  על  מנצח  העיר  כשראש  התושבים  בין 
ביטוי  אין  )כי  ליצן  של  בחירתו  על  טבריה  ששילמה  המחיר 
עברי מוצלח יותר לתאר את התנהלות האיש( לראשות העיר, 

ו'עקץ'  יריביו  בקולות  פיצול  של  סיטואציה  וניצל  שבא  כזה 
את הראשות.

קובי  רון  הכינרת,  שפת  על  החרדים  הנציגים  של  למזלם 
נגדו  התחמושת  רוב  את  בהזמנה.  כמעט  אידיאלי,  יריב  הוא 
סיפק הוא עצמו, והתנהלותו הילדותית )גם במהלך הניסיונות 

הכושלים לאשר את תקציב העירייה( הייתה בעוכריו.
ראש עיר שמכבד את עצמו מעט יותר, דוגמה שאמה הכהן 
החרדים  הנציגים  את  מרורים  להאכיל  עשוי  עוד  גני,  הרמת 
בעירו. עם קובי זה כבר לא יקרה. כעת נותר לקוות ששר הפנים 
וימנה  כראוי  קובי  של  הדחתו  הליך  את  ישלים  דרעי  אריה 
במקומו אנשי מקצוע לשקם את ההריסות שהותיר אחריו, ויפה 

שעה אחת קודם.
היוצאים  הם  ושאמה  קובי  החרדי,  הציבור  של  למזלו 
מהכלל. בסך הכל, בשתי הערים בהן יש ריכוזים משמעותיים 
של חרדים שסבלו בעשור האחרון מנחת זרועו של ראש העיר 
- ירושלים וחיפה - הוחלפו ברקת ויהב בליאון ועינת קאליש.

די לראות את הבניה בקצב הולך וגובר בירושלים, בניצוחו 
ובניה אליעזר ראוכברגר,  ועדת תכנון  ויו"ר  של מ"מ ראה"ע 
את השקט התעשייתי בחיפה אחרי שנות מלחמה בכל מוסד 
קול  כל  היה  כמה משמעותי  להבין  כדי  ממנו,  נדף  דת  שריח 

למפלגות החרדיות ומועמדיהן.
גם עתה, בבחירות הקרובות, אף שעבור רבים מהמצביעים 
מדובר בביקור רביעי בקלפי בשנה האחרונה, אסור לוותר על 
אף קול. כדי להימנע מעימותים משפטיים דוגמת זה שחוותה 
יהדות התורה מול הליכוד על המנדט השמיני - עלינו להבטיח 

את מיצוי הקול החרדי באופן מוחלט. כוחנו בהצבעתנו.

סיפור מדמם

ל"ג  ליל  מאז  שחלף  הזמן  במהלך  וכתבתי  שחזרתי  כפי 
הבריונית  ההכאה  לסיפור  להניח  ניתן  לא  האחרון,  בעומר 
והאלימה של משטרת ישראל כלפי אותו נער מיוחד, שדימם 
שהפיצה  לשקרים  גמור  בניגוד  בכפו,  עוול  לא  על  ונעצר 

המשטרה לאחר האירוע.
בעצלתיים נפתחה חקירת מח"ש והוגשו התלונות הנדרשות, 
משל מדובר בתחקיר אירוע בסדר גודל של מבצע צבאי - ולא 
ידועים,  האלימים  השוטרים  שמות  ידועות,  העובדות  היא. 
האירוע כולו תועד וצולם מכמה זוויות ואינו מותיר שום מקום 

לספק.
בציבור  תתקבל  לא  אחרת  מסקנה  שום  שוב,  זאת  נבהיר 
החרדי מלבד הדחה של כל השוטרים המכים לצמיתות ובאופן 

מוחלט. דם חרדי אינו הפקר.

אבי גרינצייג / על סדר היום

 נשארים על הגדר. רביעיית ראשי כחול לבן – גנץ, לפיד, יעלון ואשכנזי 
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בעקבות מעשהו של פנחס אשר השיב את חמת ה' מעל בני ישראל "בקנאו את קנאתי 
בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי" )כה, יא(, נאמר במדרש )קידושין ל"ט(: אמר 
הקב"ה בדין הוא שיטול שכרו )מדרש רבה פנחס(. ורבים שאלו: הרי שכר מצווה בהאי 
שיטול  הוא  'בדין  שנאמר  מהו  ושבעתיים,  הזה?  בעולם  שכרו  שיקבל  מדוע  וא"כ  ליכא  עלמא 

שכרו'?
 ה'ברך טעם' מבאר שמשום מסירות הנפש והסיכון שלקח פנחס בהריגת זמרי בן סלוא זכה 
פינחס לקבל את שכרו לאלתר. כי על מסירות נפש למצוות יש שכר מצווה גם בעולם הזה. פינחס 
קינא לה׳, על אף שידע כי מותר לזמרי לקום ולהורגו כדברי ההלכה: ״הבא להרגך השכם להורגו״. 
למרות זאת, לא נמנע מלעשות את מעשה קנאתו ולקדש שם ה׳ בעולם.  הוא ביטל כל חשבונות 

אישיים במסירות שאין לה אח ורע, ועל כן זכה וקיבל שכרו.
שנמשכה  עולמית  בכהונה  במקדש  ה׳  את  המשרת  כהן  להיות  פינחס  התקדש  ואילך  מכאן 
זכה לעלות בסערה  וגם  יכול לשמש בכהונה.  אינו  גם לזרעו אחריו, אף שכהן שהרג את הנפש 

השמימה ולחיות חיי עולם.
ממעשהו של פינחס נמצינו למדים אף על עצמנו: כל מעשה של "נחת רוח לבורא יתברך שמו" 
הבא מתוך מאמץ, התגברות והתעלות עצמית, זוכה האדם מלבד השכר השמור לעולם הבא, גם 
לשכר בעולם הזה. כל מסירות נפש נוסח ימינו, כל הידור והשקעה מעבר לחיוב הבסיסי, הכרוכים 

במאמץ והשקעה, פירותיהם נאכלים בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא.
מסופר על משפחה יהודית אשר נמלטה מציפורני הנאצים לעבר קו הגבול הרוסי. שם, בארץ 
הקור הם ניסו להתאקלם ולפתוח דף חדש. אך החיים בארץ הזרה היו קשים מנשוא. זמן קצר לאחר 
שהיגרו, מצאו עצמם בני המשפחה מגורשים עם קבוצת יהודים נוספת לערבות סיביר בגלל היותם 
נעדרי אזרחות רוסית. שם הם שוכנו בצריפים עטויי קרח. ובתמורה לעבודת פרך מקפיאת עצמות 
הם זכו למנת אוכל זעומה, כאשר רבים מהם לא שרדו את התנאים ונפחו את נשמתם מרעב ומקור.
גורלה של רייצא בת העשר, שפר עליה. ידי זהב היו לה, כשהיא מפליאה לתפור ולעצב בגדים 
בכישרון ייחודי ומעורר השתאות. אביה ביקש מאד להציל את נפשה של בתו ובאומץ רב ניגש אל 
מפקד המחנה כדי להציע את שירותיה של בתו לטובת המפקד. "תוכלו להפיק ממנה תועלת רבה. 

בטוחני שלא תתאכזבו". אמר האב למפקד הרוסי.
תיכף הפכה רייצא לתופרת הרשמית של אנשי הקצונה והדרג הגבוה בסיביר. כאשר היו נערכים 
נשפים וערבי בילוי ונשותיהם נזקקו למחלצות ההולמות את מעמדן, הייתה רייצא הכתובת. היא 

עסקה במלאכת התפירה עמוק אל תוך הלילה והקור החודר להשביע רצון לקוחותיה הכבודות.
התפירה.  מכונת  על  רכונה  שהיתה  רייצא  של  צריפה  אל  הדורה  גברת  נכנסה  הימים  באחד 
ביופיו  נדיר  ופרשה בפניה אריג מהודר מאד,  "לא תאמיני מה הצלחתי להשיג!" קראה הגברת 
הנשף  ומשתתפות  רעותיי  כזו שכל  במינה,  מיוחדת  להיות שמלה  חייבת  זו  "הפעם  וייחודיותו. 
תיפערנה מולי עיניים גדולות ומעריצות", כשהיא מדמיינת לעיני רייצא את קריאות ההתפעלות 

הצפויות לה מאותו מעמד ראווה מתוכנן. "אני זקוקה לשמלה הזו בעוד שלושה ימים בדיוק!". 
גבה של רייצא התקשח. יודעת היטב מה גורלה של תופרת במחנה הסיבירי המעיזה להמרות 
את פי אשת המפקד... אולם מאידך, בעוד שלושה ימים בעת שקיעת השמש – תיכנס השבת. עליה 
לעבוד בקצב מוגבר כדי להצליח לעמוד במשימה. היא הסתערה על העבודה במלוא המרץ, מבלי 

להתחשב בשעותיו הקטנות של הליל. 
נגד הזמן.   גבי המכונה, מנהלת מערכה  על  עדיין  רכונה  יום שישי שהגיח לעולם מצא אותה 
עוד  כי  תיעצמנה,  לבל  עיניי  שמורות  על  נא  שמור  אצבעותיי,  "זרז  התחננה  שבשמים",  "אבא 
רבה המלאכה והיום קצר". ואכן דקות ספורות לפני שקיעת החמה זקפה את הגב בסיפוק. רק עוד 
גיהוץ נותר להשלמה, וכבר תיתלה השמלה המהודרת על קולב. ידיה המיומנות הניחו בעדינות 
את המגהץ על גבי השמלה המושלמת, ולפתע - חור מכוער נפער בבד העדין... והנה שבת נכנסת 

בעוד דקות ספורות.
״אבא רחום!״ הרימה עיניים טהורות כלפי מעלה, "אולי פיקוח נפש דוחה את השבת ולעשות 
תיקון כל שהוא שיסתיר את החור הנורא מותר לי לבצע? הן ברגע שתעלה חמתה של הגברת, לא 
בודד אחד..." מלחמה השתוללה  כדור  רק  בי  ולירות  ימנע איש בעדה מלקרוא לבעלה החמוש 
קרובה  ורפואה  מלזעוק  היא  'שבת  דממה.  והמכונה  מקומם  על  המחטים  נותרו  בסופה  בליבה. 

לבוא', הזכירה לעצמה שוב ושוב.
היא התפללה מול הנרות כי תזכה לנס. וכשתבוא הגבירה ליטול את שמלתה לא תבחין בחור. 
עוד כשנשמעו הנקישות על דלת הצריף כבר התקבלה תפילתה. אשת המפקד נטלה את השמלה, 
החליקה יד אוהבת על גבי האריג העדין, המטירה שבחים ותהילות על ראשה של רייצא ועזבה 

את המקום. 
במוצאי שבת שוב נשמעו פסיעותיה: "אל תשאלי, רייצושקה, בין הנוכחים בנשף היו גם כאלו 
שלא ראו בעין טובה את הדר שמלתי, ומכוסיתה של אחת המשתתפות שקנאתה לא נעלמה מעיניי  
רייצא  ואז אמרה  תוכלי לתקן את החור?״,  לנזק... האם  לו  על הבגד שגרם  נשפך משקה חריף 

לעצמה: "כל שומר שבת קודש כדת מחללו ־ שכרו הרבה מאוד על פי פועלו". 
תקופת מה חלפה, רייצא שבה לפולין ונישאה שם. בת נולדה לה בשעה טובה ומוצלחת, עם 
התינוקת הרכה עלו בני הזוג הטרי בגפם לארץ, בודדים בעולם הגדול. את מקום מושבם קבעו 
כשהם  להם,  שהורו  למקום  פנו  הגדולה  בתמימותם  הסוכנות.  פקיד  אותם  הפנו  לשם  בנהרייה 

נושאים עיניים אל העתיד אשר לפניהם. 
שבת אחת באה במרוצה הילדונת מן החצר למקום כשבידה אופניים. ״אני יורדת לחצר לרכב 
עליהן" הודיעה. "שבת היום, חמודתי, ואסור", השיבה רייצא מצביעה לעבר השולחן הארוך שבו 
מוצבים הפמוטות. כל ילדי השכונה נוסעים בהנאה למה זה ייגרע חלקי? מחתה בתוקף, "החצר 
מלאה באופניים!" למילים נוספו דמעות ורקיעות רגליים תקיפות; "אצל אף אחד לא שבת, למה 

רק אצלנו?״.
איננה  בה  שהאווירה  בעיר  ״עוזבים״.  הנועזת:  ההחלטה  הקט  בבית  נפלה  שבוע  באותו  עוד 
מתאימה לחינוך ביתנו איננו יכולים לגור, ואין זה משנה כלל מהו המחיר הנדרש עבור כך. נעבור 
לבת ים, שם פועל הרבי מבאבוב בנמרצות להקים קריה חסידית, בעלת צביון שומר תורה ומצוות 
יציבות  וארזו צרורותיהם, ולמרות שעברו את מדורי הגיהנום ועתה חשו מעט  מובהק. הם קמו 
בחייהם, צעדו אל הבלתי נודע. בלי אשר ידעו מה יאכלו מחר, היכן יגורו וכיצד יתאקלמו. פשוט 
וברור היה בעיניהם להתחיל ולסלול שוב שביל חייהם מחדש, ובלבד שייטב חינוכה של בתם. ואין 

איש יודע מה גדולה ממה: גבורת הנפש ברוסיה או זו בארץ... 
ובריאות עד קרוב לגיל מאה. עולמה ראתה בחייה. השבט  רייצא לחיות מתוך צלילות  זכתה 
המפואר שהקימה, דורות ישרים ומבורכים שיצאו מחלציה הרי הם נותנים קולם ומעידים עד עצם 
היום הזה כי יש שכר לפעולתה, ונאמן הוא בעל הבית לשלם שכר אוהביו בעולם הזה ובעולם הבא 

בעבור מסירות נפש. מי שמקריב לקב"ה בדין שיטול שכרו גם בעולם הזה. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

בדין הוא שייטול שכרוכוחה של תפילה
ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ִּפיְנָחס 
ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ְוֹלא 
ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתי )כה, יא( 

ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה
ִּפיְנָחס  "ַוַּיֲעמֹד  נאמר:  אלעזר  בן  פנחס  על 
וביארו  ל(,  קו,  )תהלים  ַהַּמֵּגָפה"  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל 
לשון  הוא  ש'ויפלל'  ע"ב(,  ו  )ברכות  רבותינו 
תפילה, שהתפלל פנחס לפני ה' יתברך שיצליחהו 
במעשי ידיו ויקדש שמו יתברך בהריגת זמרי בן 
סלוא. בזכות התפילה זכה פנחס לסיעתא דשמיא 

מרובה, וניסים רבים נעשו לו באותה שעה.
התפילה,  של  כוחה  גדול  כמה  למדנו  מכאן 

שבאמצעותה יכול אדם לחולל פלאי פלאות. 

מן בכל יום ולא לשנה מראש

לא  מדוע  שואלים,  ע"א(  עו  )יומא  רבותינו 
הוריד הקב"ה לישראל את המן במדבר בבת אחת 
לכל התקופה, אלא בכל יום ויום הוריד את המן 

הראוי לאותו היום?
כסף  סכום  נותן  שהיה  לעשיר  במשל  ותירצו 
גדול לבנו למשך שנה שלמה, ולא היה מתראה 
אליו אותו הבן אלא בסוף השנה כדי לקבל את 
בלבו:  עשיר  אותו  חשב  הבאה.  לשנה  הקצבה 
הרי אוהב אני את בני ומשתוקק לראותו בכל יום, 
בשנה.  אחת  פעם  אלא  בפני  מתראה  אינו  וכעת 
מה אעשה? ישנה עצה: לא אתן לו את הקצבה 
לפני  יבוא  יום  בכל  אלא  שלמה,  לשנה  מראש 

לקבל את קצבתו, וכך אזכה לראותו בכל יום.
של  לתפילתם  מתאווה  הקב"ה   - והנמשל 
בכל  תפילתם  את  לשמוע  רוצה  הוא  ישראל, 
יום ויום, שיזעקו וישוועו אליו. לכן הוריד להם 
יום יתפללו  יום ביומו, כדי שבכל  את המן דבר 
ויבקשו על יום המחר, ולא יחשבו שהדבר מובן 

מאליו והמן ֵירד גם ללא תפילה.

עיקר גדול באמונה

על  הקדוש  החיים"  ה"אור  דברי  הם  אלו 
הפסוק )שמות יז, ג( "ַוִּיְצָמא ָׁשם ָהָעם ַלַּמִים", וזה 
לשונו: "הנה הענין יוליד תימה, למה יביאם ה' 
אל הנסיון הגדול הזה למות בצמא כו'. ונראה כי 
ה' ניסה אותם להדריכם לשאת עיניהם ולהתפלל 
ובהשלמת  באמונה  גדול  עיקר  זה  כי  ה',  לפני 

הנפש".
על  רק  יתברך  מה'  לבקש  מספיק  לא  אולם 
להרבות  גם  צריכים  אלא  הגשמיים,  צרכינו 
בתפילה על כבוד שמים, שיתגלה כבוד ה' יתברך 

בעולם ויחיש ביאת משיח צדקנו במהרה. 
"ַוּיֹאֶמר  הנביא:  בדברי  רבותינו  זאת  ורמזו 
ַּגם  ִיַׁשי  ֶבן  ָבא  ֹלא  ַמּדּוַע  ְּבנוֹ  ְיהוָֹנָתן  ֶאל  ָׁשאּול 
כז(.  כ,  א  )שמואל  ַהָּלֶחם"  ֶאל  ַהּיוֹם  ַּגם  ְּתמוֹל 
ישי  בן  משיח  מדוע   - ִיַׁשי"  ֶבן  ָבא  ֹלא  "ַמּדּוַע 
ַהָּלֶחם"  "ֶאל  היא:  התשובה  בא?  ואינו  מתעכב 
מאכל  על  רק  הן  שלנו  הבקשות  שכל  כיון   -
על  מבקשים  ואיננו  ובריאות,  פרנסה  ומשתה, 
צרכי שמים, שתתרבה הקדושה והטהרה בעולם 

ותגדל מלכותו יתברך. 

הנחש התקלל שבכל מקום מזונותיו עמו

הנחש הקדמוני, לאחר שהחטיא את אדם וחוה 
ְיֵמי  ָּכל  "ְוָעָפר ּתֹאַכל  בחטא עץ הדעת, התקלל: 
עה  )יומא  חז"ל  ואמרו  יד(,  ג,  )בראשית  ַחֶּייָך" 
ע"א(: "קלל את הנחש - עולה לגג מזונותיו עמו, 

יורד למטה - מזונותיו עמו". 
ותמוה, הנחש אינו צריך לטרוח אחר מזונותיו, 
העפר מצוי לו בכל מקום ויכול לאוכלו בכל עת, 

וכי קללה היא זו?!
על  יצחק"  "בית  ספר  )עיין  בזה  ביארו  אלא 
התורה, ועוד(, שנתן הקב"ה לנחש את מזונותיו 
שיהיו מצויים לו בכל עת ובכל מקום, כדי שלא 
את  לשמוע  רוצה  שאינו  יתברך,  אליו  יתפלל 
לך,  תפילתו, כמי שאומר לחברו "טול לך אשר 

ואל תהא לך שום שייכות עמדי". 
זוהי הקללה הגדולה ביותר, שאין לנחש רשות 
בעלי  כשאר  מאכלו,  לבקש  המלך  לחצר  לבוא 
החיים אשר "ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵא-ל ָאְכָלם" 

שניתן  הנחש,  כן  שאין  מה  כא(,  קד,  )תהלים 
לבקש  יזדקק  שלא  כדי  מקום,  בכל  מאכלו  לו 

מהבורא את אכלו. 

מאין יבוא עזרי - עזרי מעם ה' 

רבי שמואל הומינר זצ"ל, מחבר הספר "עבד 
סדר  לפי  המצוות  תרי"ג  על  ]ביאור  המלך" 
הוא  אמיתי.  ה'  עובד  היה  התורה[,  פרשיות 
הספר  שם  על  הקטן",  חיים  "החפץ  בשם  כונה 
שחיבר - עיקרי דינים בהלכות לשון הרע. זכיתי 
בסייעתא דשמיא בהיותי בחור צעיר בישיבת בית 
ולהיות  הזה  הצדיק  את  להכיר  נוברהדוק,  יוסף 
כבן בית אצלו, לשמוע את מוסריו המאלפים ואת 
דברי החיזוק באמונה וביטחון שהיה מוסר, ואף 

זכיתי לקבל ממנו את ספריו עם הקדשה חמה. 
אנשים  מאוד,  גדול  היה  העוני  ההם  בשנים 
הרב  מאריך  ממכתביו  באחד  ללחם.  רעבים  היו 
עולם  לבורא  והודאה  זצ"ל בדברי שבח  הומינר 
לקנות  כדי  רב  זמן  אחרי  כסף  לאסוף  שזכה  על 

מגבעת, עד כדי כך!
הרב הומינר זצ"ל מספר שהיה לו חבר, אברך 
עני מרוד, שהיתה לו דודה עשירה שגרה בארצות 
כסף  סכום  שולחת  היתה  היא  חג  מדי  הברית. 
נכבד שהיה עוזר לו לפרנס את ביתו במשך כמה 

חודשים. 
אך לפעמים עברה בלבו של אותו אברך איזו 
מחשבה של דאגה: "מה  יהיה, עוד מעט הילדים 

יגיעו לפרקם, ואיך אממן את חתונתם?" 
בצר לו פנה אל אותה דודה וסיפר לה את אשר 
על לבו. הדודה הרגיעה אותו: "הסר דאגה מלבך, 
אני אממן את הוצאות נישואי ילדיך". נחה דעתו 
של האברך ושמח בלבו על שזכה לדודה עשירה 

שפותחת לו את כיסה ביד נדיבה כל כך... 
חכם  תלמיד  בחור  עם  בתו  את  שידך  לימים 
על  סומך  כשהוא  גדולים,  כסף  סכומי  והתחייב 
הבטחתה של הדודה מארצות הברית. הוא כתב 
במעונו.  השמחה  על  לה  והודיע  לדודתו  מכתב 
את  בדואר  לו  שתשלח  והודיעה  הדודה  שמחה 
ימים  כמה  לאחר  שהבטיחה.  כפי  הכסף  סכום 
את  פתח  הוא  הברית.  מארצות  המכתב  הגיע 
היה  המעטפה  בתוך   - עיניו  וחשכו  המעטפה 
רחוק מאוד מהסכום  פעוט,  כסף  סכום  עם  ש'ק 

שהתחייב. 
שסכום  לה  ורמז  דודתו  אל  ופנה  שב  הוא 
הכסף שקיבל ממנה אינו מספיק כדי לכלכל את 
בלית  נענתה.  לא  פנייתו  אך   - הרבות  הוצאותיו 
ברירה נאלץ לכתת רגליו ולנדוד בין בתי נדיבים 
כדי שיוכל לעמוד בהתחייבותו לנדוניה של בתו.
הגיעה  השניה  הבת  גם  והנה  שנה  חלפה 
לסמוך  יכול  שאינו  ידע  כבר  הפעם  לפרקה. 
יתברך  ה'  לפני  בתפילה  הפציר  הוא  דודתו.  על 
לעזור  יכול  ה'  שרק  ביודעו  ויסעדנו,  שיתמכהו 

לו. 
לדודתו.  כך  על  הודיע  השידוך  שנסגר  לאחר 
הסכום  את  תשלח  היא  אם  "גם  בלבו:  חשב 

ששלחה בעבר, הדבר יועיל לי במשהו".
את  פתח  הוא  המכתב,  הגיע  זמן  כעבור 
היתה  גדולה  מה  ציפיות.  הרבה  בלי  המעטפה 
הפתעתו כשהתברר לו שהפעם שלחה לו הדודה 

סכום עתק, מימון מלא של כל הוצאות החיתון.
ולהבין  לדעת  הומינר  שמואל  לרבי  פנה  הוא 

פשר הדברים. 
מהדודה,  ביקשת  הראשונה  בפעם  לו:  השיב 
לכן הדודה שלחה מה ששלחה...  לא מהקב"ה, 
כי אי אפשר לסמוך על הדודה  אך הפעם הבנת 
אלא רק על ה' יתברך, ידעת כי "ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי 
לה'  פנית  א-ב(.  קכא,  )תהלים  ה'"  ֵמִעם  ֶעְזִרי   -
בתפילה מעומק הלב, לכן ה' נענה לך ושלח לך 
את מלוא הסכום הדרוש, ועשה זאת דרך הדודה! 
ללמדך כמה גדול כוחה של תפילה, ועד כמה 
צריך האדם להשליך יהבו על ה' ולהתפלל אליו 
חוזרת  שאינה  תפילה  על  וחזקה   - לבו  מעמקי 

ריקם.
)משכני אחריך במדבר ח"ב(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לאישה

טיפים

1. כ- 70% מנזקי השמש נגרמים כתוצאה מחשיפה יומיומית לשמש 
דווקא בעת שהייה בשפת הים, בריכה,  ולאו  כל עונות השנה,  משך 

טיול וכו'.
2. השמש אחראית לכ- 90% מסימני ההזדקנות המוקדמת של העור 

שאינה תורשתית. 
3. מומלץ להימנע משהייה בשמש בין 10:00-16:00,השעות בהן קרינת 

השמש בשיאה
לעור.  נזק  כבר  נגרם  כי  כך  על  מעיד  שיזוף  כל  בטוח!  שיזוף  אין   .4
הגוון השזוף נגרם כתוצאה מתגובה של הגוף המנסה להגן על עצמו 

מנזקי השמש.
מספקת  אינה  מוצלים  במקומות  –השהייה  בצל  גם  חכמים  היו   .5
אך  יותר  קטנה  אולי  הגנה מלאה מקרינת השמש: עוצמת הקרינה 
וכו'(  חלונות  חול,  )מדרכות,  מהסביבה  אלינו  חוזרות  השמש  קרני 
ההגנה  תכשיר  של   ונשנית  חוזרת  מריחה  על  להקפיד  חשוב  ולכן 

מהשמש גם בצל.
6. חשוב להקפיד על התגוננות מפני השמש עוד מגיל צעיר, מאחר 
ועיקר הנזקים מהחשיפה לשמש במהלך חיינו מתרחשים עד גיל 18, 
ועורנו  שמש  קרינת  של  גבוה  שיעור  סופגים  אנו  אלו  בשנים  כאשר 

רגיש יותר.
7. חוק הכפית - כמות מריחה מומלצת לכל הגוף )של אדם מבוגר( 

הינה בין 6 ל-9 כפיות.
8. חשוב להימרח פעמיים ברציפות לפני היציאה לשמש.

9. יש לחזור על המריחה כל שעתיים בעת החשיפה לשמש.
10. יש לחדש את המריחה במקרים של הזעה, כניסה למים ו/או ניגוב 

העור במגבת.

חופש גדול, אחריות גדולה
10 עובדות חשובות על התגוננות 

מפני השמש בחופש הגדול

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

חודשי  במהלך  טסים  ישראלים  אלפי  מאות 
מספר  בעולם.  שונות  לחופשות  יולי-אוגוסט, 
 )2019( הקיץ  יעברו  ועוד  שעוברים  הנוסעים 
בנתב"ג משקף עלייה של 15% בהשוואה לקיץ 
2018, וגידול של עשרות אחוזים משנים קודמות. 
בחודש אוגוסט עצמו צפויים לעבור בנתב"ג כ- 
90 – 100 אלף נוסעים ביממה. בכל אופן עובדה 
אחת היא ללא עוררין -  כולם, ללא יוצא מן הכלל 
ייקחו בוודאות פריט אחד – מזוודה על כל סוגיה 

השונים.

TUMI ישראל,  ויידה לוי, מנהלת המותג  קריס 
לחופשה  נכון  לארוז  כיצד  טיפים  מס'  מציעה 

קצרה:

להימנע  אפשר  אי  לחו"ל  כשנוסעים  כמובן   •
משופינג, ולכן מומלץ לקחת תיק-נסיעות גדול  
נפח  תופסת  שלא  ייחודית  בצורה  מתקפל  אך 

גדול במזוודה.

• מספר גדול של תאים - יסייע בהחלט בארגון 
תאים  במזוודה.  המאוכסנים  השונים  הפריטים 
מפני  המזוודה  תוכן  על  להגן  יעזרו  אטומים 
מזוודות  רטובים.  בגדים  או  שנפתחו  בקבוקים 
ושקי- בשקי-כביסה  במקורן  מצוידות  רבות 

נעליים להפרדה נוחה.

הרחבה-  מערכת  עם  מזוודה  לבחור  מומלץ   •
מערכת  עם  הרחבה  מערך  בעלת  מזוודה 
נפח  את  להגדיל  לנו  תאפשר  כפולה  רוכסנים 

המזוודה בעת הצורך בכ- 25% מנפחה. 

טרולי  במזוודות  להצטייד   – קצרות  לנסיעות   •
עליה למטוס 4 גלגלים במידות 55 ס"מ/20 אינצ' 
בחלקה  שנמצא  מתא  החל   – שונים  בעיצובים 
העליון של המזוודה – שם ניתן לשים את כרטיסי 
ספציפית  הנדרשים  המסמכים  ושאר  הטיסה 
ומערכים  גדולים  חיצוניים  תאים  לטיסה, 
פנימיים נוחים לאריזה, כאמור לנסיעות קצרות.

במה נארוז?

האופציות הכי אטרקטיביות והחידושים לאריזה 
קלה ונוחה של TUMI)טומי(: 

דגמים  מגוון   - מתקפלים  צד  או  גב  תיקי 
לחלל  שנכנסת  קטנה  למעטפה  המתקפלים 
קטן ולא תופסת מקום במזוודה. אידיאלי לחו"ל, 

לשופינג או כאביזר אחסון זמין ומידי. 

ופונקציונלי,  קטן  תיק   - וגברים  נשים  פאוץ' 
בעל  הכתף,  על  או  המותניים  על  לשאת  שניתן 
לתאים  מחולק  רבים,  אחסון  וחללי  רוכסנים 
התאימים לנשיאת ארנק, טלפון נייד, מפתחות, 
משקפי שמש ועוד. התיק עשוי מניילון באליסטי 

משולב עם עור, קל לתחזק אותו ולנקות אותו.

תיקי גב לנשים עם נעילת בטחון - על הרוכסן 
הקדמי קיים אביזר המקשה על פתיחתו ברגע, 
את  שנועל  קטן  לאבזם  שנכנסת  לשונית  זו 
במספר  קיימים  הנשים  של  הגב  תיקי  הרוכסן. 
עם  משולב  ניילון  מבד  עשויים  וצבעים,  גדלים 

טפלון, עמיד בפני מים וקל לתחזוקה וניקוי.

את  עליו  להטביע  שניתן  נתלה  רחצה  תיק 
ונוח,  פונקציונלי  רחצה  תיק   - השם  אותיות 

בקלות  לתלות  שניתן  רבים,  לחללים  מחולק 
קל  באליסטי,  מניילון  עשוי  התיק  וביעילות. 

לתחזוקה ולניקוי, בעל חלוקה חכמה לתאים.

בקבוק  ללפטופ,  תאים  עם  לגבר  גב  תיק 
גב עשוי מניילון באליסטי, עמיד  וכו -תיק  מים 
על  להלביש  ניתן  לנקותו,  קל  במיוחד,  ואיכותי 

המזוודה. 

כולנו   -USB חיבור  עם  למטוס  עליה  מזוודת 
בשדה  הסוללה  לנו  שנגמרה  זה  את  חווינו 
תפוסות.  היו  הטעינה  עמדות  וכלל  התעופה 
במזוודה מסוג TUMI ALPHA , בחלק מדגמי 

.USB עליה למטוס, יש התקן ,carry on-ה

 )POWER BANK( נייד  מטען  להתקין  ניתן 
בחלק הפנימי של המזוודה ולהטעין את הטלפון. 
עמיד  באליסטי  ניילון  עשויות מחומר  המזוודות 

ואיכותי במיוחד. מזוודות אלה, בעלות פתח 
 .)DUAL ACCESS( רגיל  וגם  קדמי 
או  שם  אותיות  פרסונליזציה:  לעשות  ניתן 

קישוטים צבעוניים.

נוסעים לחופש "
כיצד תארזו לפני חופשת הקיץ המתוכננת? • פריטים וחידושים שחייבים 

להכיר לפני הטיסה

ריבועי בצק עלים  טעימה
מרכיבים לבצק: 

יצרן  חבילת ריבועי בצק עלים 400 גר' מופשר לפי הוראות 
על גבי האריזה

מלית:
מכל ) 250 ג'( גבינת ריקוטה

ביצה טרופה
70-100 ג' גבינה בולגרית מפוררת

1 בטטה גדולה מקולפת, חתוכות לקוביות קטנות 
1-2 כפות שמן זית 

מלח גס
פלפל גרוס לפי הטעם 

ענפי רוזמרין
2-3 כפיות חומץ בלסמי

מתכון קיץ קל להכנה מהירה ופשוטה: ריבועי בצק עלים של זוגלובק במילוי ריקוטה, בטטות ורוזמרין

החופש הגדול החל ועימו כל הדברים האהובים על ילדינו – הים, 
הבריכה, הקייטנה, הטיולים והחוויות תחת השמש הקופחת. 
השמש שלנו, שאנו כל כך נהנים תחת קרניה, טומנת בחובה 
גם סכנות לא מעטות. על מנת לשמור על בריאותינו ובריאות 

משפחתנו עלינו לדעת כיצד להתגונן כראוי מפני קרינת 
השמש. מומחי ד"ר פישר עם 10 עובדות על התגוננות נכונה 

מפני קרינת השמש:

אופן הכנה:
1. מחממים תנור ל 180 מעלות

2. בתבנית אפייה שמים קוביות בטטות, רוזמרין ומערבבים עם שמן זית, חומץ בלסמי מלח ופלפל. 
3. אופים 12 15- דק' לריכוך קל

4. מניחים את ריבועי הבצק על תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה, חורצים את שולי הבצק עם סכין 
חדה, לא עד הסוף – ליצירת שוליים וסימונם.

5. מורחים במרכז הבצק שנוצר גבינת ריקוטה
6. בעזרת מברשת מורחים את שולי הבצק בביצה טרופה

7. אופים כ 5 דק' )השוליים יתנפחו(
8. מוצאים בזהירות מהתנור, מוסיפים את הבטטות שנאפו במקביל ) במידת הצורך מברישים אותן 

במעט שמן זית ( ואופים שוב ל – 15 דק' אפייה עד שהמאפה מזהיב ומוכן לאכילה.
9. מוציאים מהתנור ומפזרים גבינה בולגרית מפוררת

באדיבות: זוגלובק
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תפזורת - כלי מלאכה במקרא  ב'

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל, מסמר, כילפות, מפוח, מרצע, מקצועה, קנה, פצירה, 
אמה, שרד, אנך, המאכלת, שכין

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תאדגששסנגסנמסמרתא
דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת
סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

תשבץ

מאונך

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

1. מוסר כליות,רגש של חרטה על מעשה רע שנעשה. "לפוקה ול___   ____" )שמ"א 
כה לא(

7. שדה לזריעת תבואה,אדמת פלחה. "ויתן להם כרמים ו____ ביום" )ירמיה לט י( )בלשון 
יחיד(

8. אוצר,דבר שנאגר ונשמר.  "צדיק ___" )משלי טו ו(
9. מיכסה,כיסוי. "ובלע בהר הזה פני ה_____   ה____ על כל" )ישעיה כה ז( )בלשון רבים(

11. קיצור המילים : תפילת נעילה.
12. מפרשיות השבוע.

13. אומלל,מר נפש. "תנו שכר ל____" )משלי לא ו(
15. מכוער,מאוס,הפך מן "יפה". "אי אפשי באשה ____" )נזיר ד ה( )בלשון זכר(

16. כויה,צרבת בעור הבשר. "____ תחת יפי" )ישעיה ג כד(
17. כנוי לרשע בן צדיק או לבן הנופל מהוריו בכשרונותיו או במידותיו. "חומץ בן ____" )בבא 

מציעא פג: ( )בהיפוך אותיות(
18. אחד מסוגי הזהב,זהב מובחר. "איכה יועם זהב ישנא ה___ הטוב" )איכה ד א(

1. החלק התחתון הרך שבאוזן. "אין רוצעין אלא ב____" )בכורות לז: (
2. איש כמוני,אדם מסוגי. "____    ____ שלמדתי כל התורה כולה" )מנחות צט: (

3. שרביט,מטה השליט. "___ מישר ___ מלכותך")תהילים מה ז(
4. מלחמה,קרב. "אז ____ שערים" )שופטים ה ח(

5. טנא. "_____ המצות" )ויקרא ח ב( )בהיפוך אותיות(
6. מיוחס,אציל. "אשריך ארץ שמלכך ___  ___" )קהלת י יז(

10. פלג,נחל. "ועל ____ ישלח שרשיו" )ירמיה יז ח(
14. קיצור המילים : יתעלה וישתבח ויתפאר.)בהיפוך אותיות(

15. מה? מי? "ויאמרו איש אל אחיו ____ הוא" )שמות טז טו(
16. חמס,מרמה,עושק. "ומרמות ו____ תחת לשונו"            )תהילים י ז( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

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

 www.tashbetz.mysite.com



יש לך טעם 'מעולה'

בנתיב זההחסדחמישישי

נויפלד  רח’   | הרצוג  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים       החסד       נתיב   
 |  1 חיים  תורת   |  25 חבקוק  רח’   |  2 פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   | הרצוג  קריית   15
|  25 ניסנבאום  ים:  בת   |   15 רשבי  רח’    |    8 הלל   |  22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  | אשדוד:    1 הריף  רח’   | יוסף’’   ’’מרכז   19 רח’ שמעיה  אלעד:   |   17 קלישר  
רכסים: א.ת כפר חסידים | חיפה: מיכאל 9 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 | בית שמש: מרים הנביאה 16 | ירושלים: פנים מאירות 10 |

החברות המשתתפות במבצע:

*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!

בנתיב זההחסדחמישישי
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שני-שישי
15-19.7.19 י"ב-ט"ז בתמוז

  

  

    

    

    

  

  

  

נייר חתוך גלידה טריו

שלישיית קפה שחור

קשיו קלוי פיסטוק קלוי  מארזי תן צ'אפ

טסטר צ'ויס קמח כוסמין %80
1 ק"ג

שישיית פפסי מקס

רדיד אלומיניום

דג סלומון
ריאו

200 גר'
'מעולה'

סיון6*1.5 ליטר

200 פיט
'מעולה'

בלדי

חמישי-שישי
18-19.7.19 ט"ו-ט"ז בתמוז

25901690

1090
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אבקת מרק עוף זך
קוד: 685341
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