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ביהדות התורה חוששים מנדידת קולות לעבר 
עוצמה יהודית, וממתינים להכרעת הגר"מ 

מזוז האם יאות לתמוך פעם נוספת ברשימה • 
בש"ס חוששים שקולות מהפריפריה ינועו לכיוון 

של עמיר פרץ ולוי-אבקסיס, בימינה חוששים 
מנגיסה של הליכוד מצד אחד ועוצמה יהודית, 

נעם וזהות מאידך • אפילו בליכוד חוששים 
מפני ניצחון של המפלגה אך עם חוסר יכולת 

להקים קואליציה של 61 | עמ' 18

פחות מחודש ימים לבחירות: המפלגות מנסות למנוע זליגה של קולות מתנדנדים

נאבקים על כל קול
מי שעקב אחר תגובתה הראשונית של 
שקד זיהה נימה של היסוס. כמי שהחלה 
שהקלטתו- האיש  אצל  הקריירה  את 
בפרשת  כולנו  שראינו  כפי  אומנותו, 
אות  כל  לשחזר  ניסתה  שקד  נוני, 
החודשים  במרוצת  מפיה  שיצאו  ומילה 
לרווחתה  אחרי שהוברר  רק  האחרונים. 
אחד  כנראה  הוא  הדובר  כי  היחסית 
מנהגיה - שוחררה התגובה ולפיה: "אם 
הדברים שמצוטטים נאמרו על ידי אדם 
כזה או אחר, הם חמורים בהחלט, אך אין 
בידיעתי".  נאמרו  ולא  אליי  קשר  להם 
לסכם  ניתן  הפוליטיקאים  ליתר  כלקח 

ולומר: ליד הנהגים, שותקים.

)הטור המלא בעמ' 14-16(

סוף ציטוט

עו"ד אבי בלום 

ח"כ משה ארבל: "אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מיעוט"

"שמעו אותו צועק 
ואז הוא נעלם"

טרגדיה: האברך הרב יהושע בן פז ז"ל הגיע עם גיסיו 
לשכשך רגליים בחוף הים בת"א. גל גדול סחף אותו 
פנימה, ולאחר לילה של חיפושים שבהם השתתפו 

אנשי יחידת הצוללים, ספינות שיטור ימי, מסוק 
ומתנדבים אותרה גופתו ללא רוח חיים | עמ' 10

שוב נשכחו ילדים 
ברכבים נעולים

בנס חולצו שני ילדים קטנים שננעלו ברכב 
בבני ברק • בארגון ידידים מציינים לשבח 

את האזרחים אשר גילו ערנות | עמ' 8

ח"כ ארבל, מגיבורי פרשת ההפרדה בעפולה: "אם יש דבר אחד שאנחנו החרדים טעינו בו, זה שחשבנו בתקופה מסוימת 
שהיה פה טוב מדי - שאנחנו בעלי הבית. אנחנו עדיין מיעוט במדינת ישראל, אנו צריכים לזכור שאנו מיעוט ולהתנהג 

כמיעוט" • על ההדלפה אודות הכוונה להגיש כתב אישום נגד דרעי לאחר הבחירות אומר ארבל: "ההדלפה בעת הזאת, 
לפני הבחירות ובעיצומה של המתקפה המשפטית שלנו בפרשת ההפרדה, מכוונת, מגמתית וגם פלילית" | עמ' 14-16

זקוק לתפילות. נתניהו בכותל המערבי

סרבן הגט נכנע לאחר 
שנמנעה קבורת אמו
בהחלטה תקדימית הורה נשיא ביה"ד הגדול 

הרה"ג דוד לאו למנוע קבורתה של אישה שבנה, 
תושב ארה"ב מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-15 

שנה ואף נשא אישה אחרת • לאחר מסע לחצים 
נכנע סרבן הגט והאם הובאה לקבורה | עמ' 12

טרגדיה בחוף הים
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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!



מהדורה מיוחדת!
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כ' אב תשע"ט 21/8/19 בני ברק4

עוזי ברק

בעיריית בני ברק ממשיכים לשקוד על תכניות רבות ומגוונות 
יוצאת  הנוכחי  הזמנים  בבין  הקודש.  וקהילות  הישיבות  לבני 

במבצע  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש  בהובלת  העירייה 
עידוד ודרבון מיוחד לבני הישיבות העמלים ושוקדים על התורה 
גם בימי בין הזמנים, במסגרתו יכתבו בני הישיבות חידושי תורה 

וסיכומי סוגיות שיזכו אותם בפרסים יקרי ערך.
בן  ומיוחד  עשיר  קונטרס  העירייה  הפיקה  המבצע  במסגרת 
עשרות עמודים ובו כיוונים ורעיונות לשאלות מעניינות ומרתקות 
בסוגיות שונות שעל פיהן ניתן לכתוב את חידושי התורה. כיווני 
בשיתוף  שהופק  המיוחד  לקונטרס  במיוחד  נכתבו  הסוגיות 
הארגון "תורה דיליה", ע"י ראשי ישיבות ומרביצי תורה בעולם 
הישיבות. בפתח הקונטרס הובאו פנינים מיוחדים מגדולי ישראל 
לבני הישיבות, שחלקם ראו אור לראשונה. בתוך הדברים הובאו 
שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  ממרן  מיוחדים  מאמרים 
מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, מרן ראש הישיבה 
ראשי  ועוד  שליט"א  הירש  הגרמ"ה  מרן  שליט"א,  כהן  הגר"ש 

ישיבות ומרביצי תורה.
בשיאו של המבצע בו יוגרלו בין הכותבים המצטיינים פרסים 

יקרי ערך, יוגרל פרס גדול והיסטורי, הכותב המצטיין יזכה לקבל 
תורתו  חידושי  את  שליט"א  קנייבסקי   הגר״ח  מרן  של  מידיו 
והוציא  שהוציא לאור עד עתה, עשרות ספריו הקדושים שחיבר 
לאור ומפארים את ארון הספרים היהודי בתבל כולו. בנוסף יוגרלו 
גדול  יחולקו במעמד  ומלגות לכותבים המצטיינים, אשר  פרסים 

לבני הישיבות שיתקיים בבין הזמנים הבא.
בני  לכלל  מיועד  המיוחד  המבצע  כי  מציינים  ב"ב  בעיריית 
כחלק  מתקיים  והוא  בעיר,  הקודש  קהילות  בכלל  הישיבות 
מהפעילות העניפה של "מרכז קהילות ובני ישיבות" ביוזמתו של 
ראש העיר הרב רובינשטיין אשר מכוון כל העת את מרכז העשייה 
לרווחתם  בעיר  הישיבות  ובני  הקודש  קהילות  עבור  העירונית 

ותועלתם.
עוד מציינים בעירייה כי כחלק מהפעילות הנרחבת המתקיימת 
של  שורה  העיר  ראש  יזם  הישיבות,  בני  עבור  הזמנים  בין  בימי 
מעמדי סיומי מסכתות וייסוד ישיבות בין הזמנים בראשות גדולי 
ישראל, ראשי ישיבות ורבני השכונות, לאלפי בחורים המשתתפים 

עוזי ברק

תכנית  של  שלישי  מחזור  סיום  לרגל 
קשב  הפרעת  עם  לילדים  המיועדת  'מצליחים' 
הוריהם  הילדים,  זכו  לראשונה  ומשפחותיהם, 
להתקבל  התכנית  את  המלווים  המקצוע  ואנשי 
במעונו של ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצג"ת 
ראש  עם  יחד  שליט"א,  פוברסקי  הגרב"ד  מרן 
והרב  רובינשטיין  הרב אברהם  ברק  בני  עיריית 
שמעון קשש, מנהל התוכנית 360 לילדים ונוער 

וסגן מנהל אגף החינוך בעירייה.
ברכה  דברי  הרעיף  שליט"א  הישיבה  ראש 
עבודת  התורה,  בעמל  התמדתם  על  וחיזוק 

המידות וחינוך הילדים במסירות והתמדה. 
חינוכי-טיפולי  מסע  סיימו  והילדים  ההורים 
חודשים,  כארבעה  שנמשך  ומעמיק,  מקצועי 
'התכנית  מטעם  'מצליחים'  תכנית  במסגרת 
הקשב'  ו'מכון  ונוער'  לילדים   360 הלאומית 
השלמת  כוללת  התוכנית  דיין.  חיים  בראשות 
אבחון רפואי וטיפול להורים ולילדים בקבוצות 

מקבילות, לצד מפגשי הדרכה וליווי פרטניים. 
עצמית  לעבודה  נדרשו  והילדים  ההורים 
משימות  ביצוע  עיוניים,  מאמרים  קריאת  רבה, 
מעשיות על פי דפי עבודה, ותרגול שפה חדשה 
שמעמיקה את השיח בין ההורים לילדים בצורה 
אישית  תכנית  נקבעה  לילדים  ומאפשרת.  בונה 
נקודות  בחרה  משפחה  כל  הוריהם.  עם  יחד 
את  להגביר  כשהמטרה  הילד  עם  יחד  לעבוד 
עצמית  השליטה  ביכולת  הילדים  של  הביטחון 
שלהם ולתרגל עם ההורים הנעת שינויים בבית. 

גבוה  לניקוד  הגיעו  מאמצים,  השקיעו  הילדים 
חתם  אף  עליה  הוקרה,  ותעודת  בתשורה  וזכו 

ראש הישיבה לבקשתם האישית של הילדים. 
לשיחה  המשתתפים  התקבלו  הערכה  כאות 
אצל מרן ראש הישיבה הגרב"ד שליט"א, אשר 
עמד בדבריו על חשיבות לימוד התורה ועבודת 
המידות גם למול אתגרים, "לפום צערא אגרא". 
והיבט  רפואי  היבט  יש  קשב  להפרעת  כידוע, 
התייחס  שליט"א  הישיבה  ראש  פסיכולוגי. 
"אתם  לילדים  והסביר  הפסיכולוגי  להיבט 
הדריך  הוא  אחת".  בבת  הכל  לתפוס  רוצים 
אותם בהרחבה כיצד להתרכז בשעת השיעורים 
ראש  התורה.  בלימוד  ושקיעות  קשב  ולהגביר 
הישיבה חזר והביע את חיבתו לילדים היקרים, 
גדולי  להיות  שיזכו  ברכתו  את  עליהם  והעתיר 
שליט"א  הישיבה  ראש  טוב.  כל  מתוך  הדור 
הביע באופן מיוחד הערכה ושבח כלפי ההורים 
הילדים  חינוך  עבור  נפשם  את  שמוסרים 
שבוע  מידי  בתכנית  בהשתתפות  והתאמצו 

במסירות, וברכם שיזכו לראות רוב נחת. 
את המפגש כבדו בנוכחותם ראש העיר הרב 
לדאוג  עליונה  מטרה  לו  ששם  רובינשטיין 
הרב  בעיר,  והטיפול  החינוך  צרכי  לשגשוג 
שמעון קשש מיוזמי הפרויקט ומי שמלווה אותו 
 360 לאורך השנים, עם צוות התכנית הלאומית 
לילדים ונוער בעיריית ב"ב גב' חוה נבון מנהלת 
חברתיים  לשירותים  באגף  ונוער  ילד  מחלקת 
וגב' בת שבע קצנלבוגן רכזת הפרויקט המלוות 
מנהלת  שלנג  אורלי  גב'  במסירות,  התכנית  את 
בנדיבות  המסייעת  ולמשפחה  לילד  המרכז 

להצלחת הפרוייקט, יו"ר מכון הקשב חיים דיין 
ושותף להנחיית הקבוצות עו"ס ר' רפאל פלס. 

לאחר  אחדים  ימים  שנערך  הסיום  בטקס 
חברי  השתתפו  והוריהם,  הילדים  עם  מכן, 
360, מנהלת האגף  מינהלת התוכנית היישובית 
המלווה  מויאל  ארלט  גב'  חברתיים  לשירותים 
שמעון  הרב  ומסירות,  במקצועיות  התכנית  את 
הקבוצות  מנחי  קורלנסקי,  ראובן  הרב  קשש, 

וגב' אורלי שלנג. 
ושינויים  מחוויותיהם  שיתפו  ההורים 
בתכנית.  שהשתתפו  הילדים  בהתנהגות  שחלו 
הייחודי  ההסבר  על  ההורים  עמדו  בדבריהם 
להפרעת קשב אשר מסייע להם להבין טוב יותר 
את הילדים ולקבל החלטות מושכלות יותר, מתי 
לדרוש מהילד ומתי להניח לו. ההורים הדגישו 
את תרומתה של שפת העיגול והריבוע לתקשורת 
הורה-ילד פשוטה ובלתי שיפוטית. חיינו בתוך 
מסך עשן, לא הבנו את הראש של הילד, היינו 
שיפוטיים כלפיו, היום אנחנו מבינים ומקבלים 
איך  יותר  טוב  שיודעים  ומרגישים  הילד  את 
הם  שבו  לאופן  התייחסו  הם  איתו".  להתנהל 
תופסים כיום את הילדים שלהם : "תמיד חשבנו 
יודעים  אנחנו  עכשיו  בעייתי,  ילד  לנו  שיש 
אנחנו  שליחות,  לנו  יש  במתנה,  ילד  שקיבלנו 
מגדלים ילד מיוחד שיכול להצליח ולהיות גדול 
בתורה". ההורים הודו על הזמינות הגבוהה של 
והביעו  זכו,  לו  הפרטני  והליווי  הקשב  מכון 
שיתופי  ליצירת  וכן  המשך  למפגשי  תקוותם 

פעולה עם המחנכים של הילדים.
העיר  לראש  והודה  דברים  נשא  קשש  הרב 

ועידודו  תמיכתו  על  רובינשטיין  אברהם  הרב 
של  היישובית  למנהלת  הפרויקטים,  לקיום 
ולצוות  לאירוע,  ובאו  שטרחו   360 התוכנית 
המלווה המקצועי של הפרויקט המשקיע רבות 
הן במחשבה והן במעשה לשדרוג ופיתוח תמידי 
על  הקשב  מכון  ולצוות  מותאמים  מענים  של 
עם  ילדים  עבור  ומקצועית  המיוחדת  מסירותו 

הפרעת קשב ומשפחותיהם. 
יו"ר מכון הקשב חיים דיין דיבר על האחריות 
קשב  הפרעת  עם  ילדים  כלפי  הציבורית 
נדרש  רפואי.  בטיפול  די  "לא  ומשפחותיהם. 
וילדיהם.  ההורים  עבור  והתנהגותי  רגשי  מענה 
הפרעת קשב  עם  אנשים  נכון,  וטיפול  בהדרכה 
הילד  בידי  מצויינים.  להישגים  להגיע  יכולים 
להפוך  היכולת  את  יש  והחברה  ההורים  עצמו, 
את נטיית החירות האופיינית לאנשים עם הפרעת 
קשב, מנטייה לפריצת גדר לנטייה לפריצת דרך. 
נכונה  והשקעה  החברה  של  וזכות  חובה  זוהי 
בילדים שיחזירו לחברה בכפל כפליים. התנהלות 
התוכנית 360 בעיריית בני ברק בפרויקט זה היא 

דוגמא לאחריות חברתית".
בהתרגשות  הילדים  קיבלו  סיום  לקראת 
והצטיינות  הערכה  ותעודות  אישי  שי  מרובה 
החתומים בכתב יד של מרן ראש ישיבת פוניבז' 
וחבר מועצג"ת הגרב"ד פוברסקי שליט"א, ראש 
התוכנית  מנחי  רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר 
ונוער  לילדים   360 הלאומית  התוכנית  ונציגי 

והאגף לשירותים חברתיים.
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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

מצליחים בחינוך הילדים

מנצלים את בין הזמנים

ביוזמה ראשונית ונדירה של עיריית בני ברק התוכנית 360 לילדים ונוער ומכון הקשב: הילדים והוריהם התקבלו במעונו של מרן ראש 
ישיבת פוניבז' וחבר מועצג"ת הגרב"ד פוברסקי ויצאו מחוזקים

ביוזמת ראש העיר הרב רובינשטיין: עיריית בני ברק במבצע "חדוותא דיליה" – כתיבת חידושי תורה בימי בין הזמנים ⋅ במסגרת המבצע הפיקה העירייה קונטרס עשיר לבני הישיבות 
בשיתוף ארגון "תורה דיליה" המופץ באלפי עותקים בקהילות בעיר ⋅ בשיאו של המבצע הכותב המצטיין יזכה לקבל ממרן שר התורה את כל חידושי תורתו – עשרות הספרים שהוציא

בפעילויות בין הזמנים שע"י 'איגוד בני הישיבות', שם 
ישמעו הבחורים על גודל מעלת לימוד התורה וכתיבת 
חידושי תורה דווקא בימי בין הזמנים בהם דברי תורה 

צריכין חיזוק.
ראש העיר נושא דברים



פלטינום הקפה הבא שלך

תתקדמו 
לבוקר 

טוב יותר

 על שלווה מבורכת
עם קפה פלטינום עשיר, איכותי וארומטי 

עשוי 100% קפה ערביקה מברזיל

50 מ�מ



כ' אב תשע"ט 6621/8/19 בני ברק

קייטנת הבריאות של תודעה

להעלות את המודעות 
של תושבי העיר

משרד הכלכלה יממן תוכנית לקידום יזמים חרדים

עוזי ברק

הבריאות  קייטנת  רבה  בהצלחה  הסתיימה 
המחלקה  עם  בשיתוף  תודעה  ארגון  של 

לבריאות הציבור בעיריית בני ברק.
במחלקה  במרץ  פועלים  אלו  בימים 
ברק  בני  עיריית  של  הציבור  לבריאות 
מורגנשטרן,  דוד  משה  עו"ד  הרב  בראשות 
חבר המועצה וממונה על הבריאות ובניהולו 
בריאות  את  לקדם  קוריץ  אליהו  הרב  של 
התושבים הן בסדנאות מעשיות והן בהרחבת 

המודעות לתזונה נכונה ובריאה.
שיתוף  יצרו  הציבור  לבריאות  במחלקה 

פעולה ייחודי עם ארגון ׳תודעה' רשת ארצית 
החופשה   בימי  המפעילה  היהדות"  להאדרת 
ילדים  לאלפי  ערכיות  חינוכיות  קייטנות 

וילדות ברחבי הארץ.
שמירה  על  הילדות  למדו  זו  במסגרת 
יום  היום  בחיי  ובריא  נכון  חיים  אורח  על 
לחשיבות  התורני  הרקע  על  דגש  שימת  תוך 

השמירה על בריאות הגוף והנפש במקורות. 
בריאות  מקדמת  פרנקל  רוחמה  הגברת 
בריא'  'אפשרי  התכנית  ומנהלת  עירונית 
ליוותה את הקייטנה באופן מקצועי והילדות 

נהנו מהפעלות בריאותית חווייתית.
לדברי הרב אברהם רובינשטיין ראש העיר 
מדובר ביוזמה מבורכת של העירייה המבקשת 

ליצור שינוי בחשיבה והגברת המודעות בקרב 
על  השמירה  חשיבות  על  נוער  ובני  ילדים 
שנאמר  כפי  מזיק  ממזון  והימנעות  הבריאות 

חמירא סכנתא מאיסור.
ארגון  מנכ"ל  פרידמן  משה  ישראל  הרב 
הבנות  לקייטנת  השת"פ  את  שיבח  תודעה 
עם מחלקת בריאות הציבור והליווי המקצועי 
של מקדמת הבריאות העירונית ואמר: "לאור 
בהחלט  מההורים  שהתקבל  החיובי  המשוב 
הבריאות  נושא  את  לקדם  להמשיך  שנשמח 

בקרב חניכי פעילות ארגון תודעה".
במסגרת  הוא  זה  מבורך  מיזם  כי  יצוין 
הלאומית  בתכנית  ברק  בני  של  השתתפותה 
'אפשרי בריא' לעידוד חיים פעילים ובריאים.

היא  לאסלה  והשלכתם  הלחים  המגבונים  סוגיית 
להתמודד  נאלצים  אנו  עמה  המורכבות  הסוגיות  אחת 
באיגודן, גוף המשרת 2.5 מליון תושבים הפרושים על 

פני 24 רשויות מקומיות המחוברות לשפד"ן.
פסולת  של  טונות  מ-40  פחות  לא  מגיעות  יום  בכל 
למי הביוב של גוש דן. כן, בכל יום. כ-75 אחוזים מתוך 
אותה כמות של פסולת מורכבת ממגבונים לחים, כולל 
עד שהם  למרות שבפועל  ל"מתכלים",  הנחשבים  אלו 

באמת מתכלים נגרם נזק רב.
המגבונים הלחים הנשטפים לצנרת עושים את דרכם 
שפד"ן  ומכון  שאיבה  תחנות  של  סינון  מערכות  אל 
ויוצרים פקעות בד גדולות אשר סותמות את המערכות 
באסלה  שטיפתם  קשות.  ביוב  להתפרצויות  ואחראיות 
או  הביתיות  הביוב  לסתימות קשות במערכות  מובילה 
מפגע  וליצירת  כאמור  הביוב  להצפת  הבניין,  כלל  של 
ואף  זיהומים  רעים,  בריחות  המלווה  קשה  תברואתי 
באיכות  ופוגעת  גבוהה,  הנזק  תיקון  עלות  מחלות. 

החיים.
העבודה  עלות  אך  הכלכלי,  הנזק  את  להעריך  קשה 
לתיקון התקלה מסתכמת בעשרות ומאות אלפי שקלים 
בכל פעם, וכל זאת עוד לפני שדיברנו על הנזק האקולוגי 
המצטבר. חלק גדול מגלישות הביוב שנראות ברחובות 

הן בדרך כלל כתוצאה ממגבונים. 
בתקופה האחרונה יצאנו בקמפיין משותף עם תאגיד 
המים של בני ברק "מי ברק" כדי להעלות את המודעות 
מהשלכת  כתוצאה  הנגרם  הרב  לנזק  העיר  תושבי  של 
מגבונים לחים לאסלה. מעבר למילים הטובות והיוזמה 
הברוכה של התאגיד, חשוב שכולנו נזכור כי הכל נמצא 
מדובר  לא  שלנו.  בידיים 
גורל.  או מכת  בכח עליון 
הרבה  פשוטים  הדברים 
תמיד  לח  מגבון  יותר: 

לפח!
הכותב הוא מנכ"ל איגודן

עוזי ברק

אלי  השר 
)הליכוד(  כהן 
כי  הודיע 
הכלכלה  משרד 
ה  י י ש ע ת ה ו
יממן  בראשותו 
לראשונה תכנית 
וייחודית  חדשה 
עיריית  בשיתוף 
ברק,  בני 
חרדים,  טכנולוגיים  יזמים   12 במסגרתה 
בתכנית  להשתתף  יזכו  בקפידה,  שיבחרו 

ייעוץ  משרד,  הכוללת  יוקרתית,  האצה 
והדרכה, וזאת ללא כל תשלום.

ליווי  יקבלו  שיבחרו  המיזמים  בנוסף, 
מקצועי מבכירי תעשיית ההייטק הישראלית 
פעולה  שיתופי  לקוחות,  באיתור  גם  וסיוע 

וגיוס השקעות.
בשיתוף  ברק  בבני  תפעל  כולה  התכנית 
פעולה עם עמותת קמא טק. ח"כ אלי כהן, שר 
כי  עיתונות"  ל"קו  והתעשייה, מסר  הכלכלה 
"שילובם של צעירים מכל חלקי הארץ - כולל 
בישראל,  העסקית  בפעילות  החרדי  מהמגזר 
מסלולי  לצד  הכלכלה.  לקידום  חיונית  היא 
המאיץ  הכלכלה,  משרד  שמפעיל  תעסוקה, 
בענף  היזמים  של  לשילובם  יסייע  החדש 

ההייטק, המהווה מנוע צמיחה עיקרי, ויש בו 
והן  כמועסקים  הן  איכותי,  אדם  לכח  מקום 

כיזמים".
במועצת  הליכוד  סיעת  יו"ר  וידר,  יעקב 
"התחייבתי  כי  עיתונות"  ל"קו  מסר  העיר, 
תושבי  לטובת  הממשלה  משרדי  את  לרתום 
בני ברק וזו בשורה נוספת ומשמחת מאוד. יש 
והתוכנית  מאוד  מוכשרים  אנשים  ברק  בבני 
להשתלב  וכלים  הזדמנות  להם  תתן  הזו 
בשוק העבודה ולפרנס את משפחתם בכבוד. 
למעגלים  תעסוקה  יביא  כזה  אפ  סטארט   כל 
נוספים של תושבים ועסקים בעיר - גרפיקאים, 

מתכנתים, עורכי דין, מסעדות ועוד".

מיזם מבורך במסגרת השתתפותה של בני ברק בתכנית הלאומית 'אפשרי בריא' - פעילות חווייתית ומהנה לצד לימוד וחוויה חינוכית על שמירה על בריאות הגוף

יזמים טכנולוגיים חרדים, שיבחרו בקפידה, יזכו להשתתף בתכנית האצה יוקרתית, הכוללת משרד, ייעוץ והדרכה, וזאת ללא כל תשלום

וידר עם שר הכלכלה

מרק אוקון

Baron HattersBaron Hatters

1599-578-946רב קווי: 

בין הזמנים משתלם
קונים בברון

כובעים

כולל: כרטיסי טיסה
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החופשה.

מחירים
 מפתיעים

0
הנחה

%
עד

מתחדשים...

וטסים!
קונים כובע ממיטב הקולקצייה בהנחות חסרות תקדים!

ונכנסים להגרלה שווה במיוחד על

חופשה זוגית באירופה 5





צל משווק המשתתף בהטבה 

 א

* 8 שנות אחריות נוספות מוגבלות על המנוע בלבד, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנתיים ממועד הרכישה כמפורט בתעודת האחריות.

ברכישת הדגמים המשתתפים אצל המשווקים המפורטים בתנאי המימוש ובכפוף אליהם. למימוש ההטבה חייגו 2220*. התמונה להמחשה בלבד.

10
שנות אחריות
על המנוע*

IL

קניה אצל משווק מורשה
זה  10 שנים של שקט!

בוש MUM6: מיקסר רב תכליתי עם מנוע חזק 
XXL וקערה ענקית 6.2 ליטר

רוצים מיקסר עם אחריות? קנו אצל משווקים המורשים מבית בוש:
רפאלי | בייגל | קניתי אצל צביקה | סולטן |  מותג החשמל והגיהוץ | מוצרי חשמל לבית | חשמל החסד | צורף | שיא החשמל והמיזוג | קנייה ישירה | טרקלין חשמל

בס"ד

מה העבודה הזאת לכם?
 MUM6 תנו אותה לבוש

מיקסר בוש MUM6 הופך את ההכנות לסדר לקלות ופשוטות מאי פעם בזכות קערת ענק 
של 6.2 ליטר בה תוכלו להקציף עד 20 ביצים, ללוש עד 4 ק“ג בצק ולהכין קינוחים

חגיגיים בלי לעבוד יותר מדי קשה. חג פסח שמח וכשר!

מחיר מומלץ לצרכן

& 1,190

מנוע 1,000W רב עוצמה  •
4 מהירויות והפעלה לסירוגין  •

MUM6N20

מחיר מומלץ לצרכן

&  890

מנוע 800W רב עוצמה  •
בלנדר 1.5 ליטר ומגוון רחב   •

של אביזרים לרכישה

MUM6N11

מחיר מומלץ לצרכן

& 1,490

מנוע 1,000W רב עוצמה  •
בלנדר 1.5 ליטר לערבוב,   •

   ערבול וקיצוץ

MUM6N21

10
על מנוע המיקסר* שנות אחריות

ניתן להשיג בין היתר בחנויות הבאות: ירושלים קניון רפאלי, סלון גאולה, יאקאב חשמל, אש קאליש, צורף, המקור, גל החשמל, שיא החשמל והמיזוג, מחסני גבעת שאול, 
יריד בית"ר, רשת ליאור, עולם החשמל, עולם הבית, טרקלין חשמל כהלכה, אימפריית החסד. בני ברק קניון רפאלי, צורף, שיא החשמל, ביגל חיה, קניה ישירה, קניתי אצל 
צביקה, טכנו מיקס, לוינגר, סולטן, טרקלין חשמל כהלכה, מותג החשמל UNR, מוצרי חשמל לבית, חשמל החסד. פתח תקווה המאיר. בית"ר עילית יאקאב חשמל, יריד 
בית"ר, שיא החשמל והמיזוג. בית אל חשמלית בית אל. בית שמש קניון רפאלי, אבי סופר, הכול לבית בינה, ליאור, מעבדת הרמה – מוסבכר, חשמל כהלכה. רמת בית שמש 
קניון רפאלי, יאקאב חשמל. מודיעין חשמל אדיר, ליאור. מודיעין עילית שיא החשמל, יאקאב חשמל, צורף. אשדוד קניון רפאלי, ביגל, שיא החשמל, חשמל כהן, טרקלין 

חשמל כהלכה. אלעד קניון רפאלי, יאקאב חשמל, שיא החשמל והמיזוג, טרקלין חשמל כהלכה, חשמל החסד. צפת קניון רפאלי. חיפה טכנו מיקס. 

* 8 שנות אחריות נוספות מוגבלות על המנוע בלבד, בנוסף לאחריות המוענקת למוצר למשך שנתיים ממועד הרכישה, בכפוף לתעודת האחריות.
www.bosch-home.co.il :למידע נוסף היכנסו לאתר

IL



כ' אב תשע"ט 8821/8/19 בני ברק

שוב נשכחו ילדים ברכבים נעולים

התואר החדש של סגן ראש העיר

"וקווי ה' יחליפו כח"

מאת : עוזי ברק

שני מקרים נוספים אירעו השבוע עם חילוץ 
של ילדים שננעלו ברכב בעיר בני ברק ובנס הם 

חולצו בזמן.
ברחוב  וחצי  שבוע  לפני  אירע  ראשון  מקרה 
הגר"א. מאז לפני כשבוע ביום שלישי, בת שנה 
פרנצוויז  מוישי  קל,  במצב  ילדה  מרכב  חולצה 
את  שבר  "האבא  סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש 
חלון הרכב והוציא את הפעוטה שננעלה ברכב 
כשהמפתחות בפנים. בסיוע צוות אמבולנס של 
כשהיא  ראשוני  סיוע  לה  הענקנו  הצלה  איחוד 
חום.  למכת  וחשד  נוזלים  מאיבוד  סובלת 
נפצע אף הוא באורח  האבא ששבר את החלון 
קל לאחר שנחתך בגפיו במהלך שבירת החלון 

לחילוץ הפעוטה".
מתנדבי  השבוע  שני  ביום  אירע  נוסף  מקרה 
נוספים  חירום  וכוחות  משטרה  כוחות  ידידים, 
בניין  בחניון  שחנה  אאודי  מסוג  רכב  לפתיחת 

בשכונת קריית הרצוג בבני ברק.
שמעו  לרכב  בסמוך  שעברו  ערניים  אזרחים 
דפיקות המגיעות מתא המטען של הרכב וחששו 
בלא  בטעות  שם  שננעל  בילד  מדובר  שמא 
ידידים  של  הטלפוני  למוקד  צלצלו  הם  משים. 
מוקדי  את  עדכנו  וכן  למקום  כוננים  שהזעיקו 

החירום הנוספים.
שמסר  הכתובת  בקבלת  טעות  חלה  תחילה, 
משטרה  כוחות  עם  יחד  והמתנדבים  המודיע, 
בעיר.  במערב  הרצוג  לרחוב  הגיעו  והחירום 
משסרקו את המקום ולא מצאו את הרכב התברר 
הרצוג  קריית  בשכונת  הוא  הנכון  המיקום  כי 
והנוכחים,  המתנדבים  הרלינג.  צבי  ברחוב 

בינהם סמנכ"ל ידידים – לייזי שטרן, יצאו מיד 
ואכן  הרכב  את  איתרו  הרצוג,  קריית  לשכונת 
דפיקות מתא  ממנו  בוקעות  כי  לתדהמתם  גילו 

המטען.
האאודי  רכב  פתיחת  בנסיונות  החלו  הם 
השחור שהיה נעול בנעילת ואקום, דבר המצריך 
עבודה לא מעטה בפעולות הפתיחה. במקביל - 
 100 שוטר שהיה במקום עמד בקשר עם מוקד 

שאיתרו טלפונית את בעל הרכב.
בעיה  לו  ידועה  כי  לשוטר  דיווח  הרכב  בעל 
מכנית במנגנון תא המטען דבר הגורם לעיתים 
השמעת דפיקות. עם קבלת הדיווח ובהבנה כי 
אדם,  לחיי  חשש  של  במקרה  מדובר  אין  אכן 
לכוחות  ידידים,  למתנדבי  השוטרים  הודו 
על  והורו  במקום  החרום שהיו  ורפואת  הכיבוי 

סיום האירוע.
ידידים מציינים לשבח את האזרחים  בארגון 
לפקוח  להמשיך  ומבקשים  ערנות  גילו  אשר 
ילד  של  חלילה  מקרה  לכל  לב  ולשים  עיניים 

נעול ברכב.

מאת: עוזי ברק

דין.  לעורך  הוסמך  ברק  בני  העיר  ראש  סגן 
האומה  בבניני  שעבר  בשבוע  שהתקיים  בטקס 
־קיבל סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון את הס

מכה והרישיון משר המשפטים אמיר אוחנה.
באמירת  בטקס  כובד  שמעון  בן  גדליהו  עו"ד 

פרק תהילים, כנהוג בטקס זה.
־בן שמעון אמר בטקס "השאיפה שלי לעזור לצי

בור החרדי גם בתוך אולמות בתי המשפט. וזאת 
לתואר  לימודים  ארוכה של  ודרך  לאחר מאמץ 
ראשון ואף תואר שני במשפטים מאוניברסיטת 
בר אילן. כזכור הציבור החרדי סופג מהלומות 

ע"י משנאי ה'.
רק  לא  להשתלב  רצוי  עכשיו  "דווקא  לדבריו 

בתי  ובמערכת  בפרקליטות  גם  אלא  בממשלה, 
נמצא  אחרת  ה',  משנאי  מפני  כהגנה  המשפט 
עצמנו עוד כמה שנים בסכנה רוחנית. עיין ערך 

פסק הדין של בית משפט השלום בעפולה".

מאת: עוזי ברק

ביוזמת מחלקת תרבות בעיריית בני ברק ומחזיק 
הרב  הנוער  ומחלקת  זכריהו,  יעקב  הרב  התיק 
אירוע  השבוע  התקיים  הערב  אשורי,  אלדד 
פתיחת בין הזמנים ענק, בפארק המים נחשונית.
וילדים,  בחורים  אברכים,  מ-1000  ללמעלה 
קהילות, וישיבות בין הזמנים הלומדים במסגרת 
את  בערב.  השתתפו  הישיבות  בני  התאחדות 
תחרות  שיזם  כהן  אלעד  הזמר  הנעים  הערב 

שירה ושחיה ועוד.
הרב  העיר  לראש  הבחורים  הודו  הערב  בסוף 
הסיעה  ויו"ר  לסגר"ע  רובינשטיין,  אברהם 

הרב  העיר  הנהלת  לחבר  דדון,  אליהו  הרב 
ישראל  הרב  העיר  הנהלת  ולחבר  זכריהו  יעקב 
ה"ה  הישיבות  בני  התאחדות  ולרכז  ששון,  בן 
אליהו שושן על כל הארגון של הערב המושקע.

בנס חולצו שני ילדים קטנים שננעלו ברכב בבני ברק • בארגון ידידים מציינים לשבח את 
האזרחים אשר גילו ערנות ומבקשים להמשיך לפקוח עיניים ולשים לב לכל מקרה חלילה 

של ילד נעול ברכב

בטקס שהתקיים בשבוע שעבר בבנייני האומה קיבל סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון את 
הסמכה והרשיון משר המשפטים אמיר אוחנה

למעלה מ-1000 בחורים פתחו את בין הזמנים באירוע ענק שנערך בפארק נחשונית

 בן שמעון בטקס עם שר המשפטים

צילום: ידידים



לרשת צהרוני
״הילדים של המחר״

 דרושות לצהרונים
גננת, מורה, רכזת, סייעת לגן, מדריכה

תנאים טובים למתאימות

המשרה מיודעת לנשים וגברים כאחד ומנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד

אם את מאמינה בילדים

אנחנו מחפשים אותך!

יש לציין בקו”ח “משרת צוות צהרון” 
סופי 052-7568585 | קרן 050-6925580 | לימור 050-3344205

פקס: 03-6167600 | העבודה בפתח תקווה

מקפ״ת
מרכזיים קהילתיים

פתח תקוה

www.makefet.comבית מחבר קהילה
מקפ"ת - הפורצים 18, פתח תקווה טל׳: 03-9191122

תמיד תצאו בזול.

בשם ה' נעשה ונצליח!

 העבודה במשמרות
 תנאים סוציאליים מעולים!

 לפרטים נוספים התקשרו

052-5348865

דרוש/ה קופאי/ת
לסניף בבני ברק

מחפשים עבודה קרוב לבית?
אנחנו מחפשים אתכם!



כ' אב תשע"ט 101021/8/19 בני ברק

"שמעו אותו צועק ואז הוא נעלם"

"בבין הזמנים יש פחות שמירה"

מאת: משה אברהמי

אסון כבד: הרב יהושע בן פז ז"ל, מחשובי 
האברכים בשכונת גבעת שאול, נסחף הים בתל 
אביב. אחרי לילה של חיפושים, דאגה ותפילות, 

אותרה גופתו כשהיא ללא רוח חיים.
בלילה שבין שני לשלישי, הגיע הרב יהושע 
ושכשכו  הדולפינריום,  לחוף  גיסיו  שני  עם 
רדודים,  במים  שהיו  למרות  להנאתם.  רגליים 

גל גדול סחף אותם פנימה ויהושע 
למלט  שהצליח  גיסו  במים.  טבע 
את עצמו מהגלים זעק נואשות אך 

לשווא.
במקום  נפרסו  דקות,  תוך 
הצלה,  חילות,  אנשי  עשרות 
ופתחו  ומתנדבים  צוללנים 
ככל  אינטנסיביים.  בחיפושים 
שנקפו השעות והאברך לא נמצא, 
למוחשית  הפכה  לשלומו  הדאגה 

וכפי שהתברר, הגרוע מכל קרה.
דניאל  אדום  דוד  מגן  פרמדיק 
"סמוך  סיפר:  לחוף  שהגיע  גוס 

הגענו,  טביעה.  לאירוע  אותנו  הזעיקו  לחצות 
צעיר  בחוף  וראינו  נמרץ,  טיפול  ניידת  צוות 
כבן 25 שהיה נסער, הוא סיפר לנו שהוא וצעיר 
נוסף נכנסו לשחות בים ובשלב מסוים שמע את 

חברו צועק ומיד לאחר מכן נעלם במים".
גופתו  נמצאה  בבוקר,   10:00 לשעה  סמוך 

של האברך במים והיא נמשתה ללא רוח חיים.
ברק  בבני  נולד  ז"ל  )שיקי(  יהושע  הרב 

לפני 25 שנה, לאביו הגאון רבי אליעזר בן פז, 
ומוסר  ברק  בבני  החכמים  תלמידי  מחשובי 
ו'בית  תורה'  'ארחות  ישיבות  לבחורי  ועדים 
מדרש עליון', ולאמו מרת לאה שתחי' בתו של 
המדרש  בית  רב  וילנסקי,  יחזקאל  רבי  הגאון 
'תפארת יהושע' ברחוב הרב שך בבני ברק. סבו 
הוא הגאון רבי יצחק בן פז המשגיח של ישיבת 

'מעוז חיל' בירושלים.
סטולין  קרלין  תורה  בתלמוד  למד  בילדותו 
ללמוד  עלה  קטנה  ובישיבה 
לצעירים.  פוניבז'  בישיבת 
למד  גדולה  לישיבה  בעלותו 
שם  ברק  בבני  פוניבז'  בישיבת 
עשה חיל בלימודיו והיה חביבם 

של ראשי ורבני הישיבה.
'עטרת  ישיבת  של  יסודה  עם 
בראשון  הישיבה  בקרית  שלמה' 
ממייסדי  להיות  נבחר  לציון 
תקופה  למד במשך  הישיבה שם 
חיל  לעשות  והמשיך  ארוכה 

בלימודיו.
מקדש  האיש  לפרק  בהגיעו 
נישא לרעייתו שתחי' לבית משפחת שטרסבורג 
מגוריו  את  וקבע  בירושלים  נוף  הר  משכונת 
בשכונה. לאחר נישואיו למד בכולל של הגאון 
בירושלים  לוינשטיין  ישעיהו  אברהם  רבי 

בראשות הגאון רבי דוד מילר.  
אחיו  הוריו,  את  אחריו  הותיר  המנוח 
ואחיותיו, רעייתו שתחי' ושני ילדים, הגדול בן 

שנה וחצי, הקטן בן חודש בלבד.

מאת: חיים וייס

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א 
נשא דברים אודות חשיבות לימוד התורה בכל 
במעמד  הזמנים,  בבין  ובמיוחד  השנה  ימות 
מסכת  סיום  לרגל  במעונו  שהתקיים  מיוחד 
מעשר שני ומסכת תמורה. רה"י הזכיר בדבריו 
מעשה שהיה עם הצדיק מנתיבות הבאבא סאלי 
צבאית,  פעולה  על  לשאלו  אליו  שבאו  זצ"ל 
ואמרו  זה,  את  לעשות  חושבים  מתי  ושאל 
שיעשו  להם  ואמר  בצהרים,  שתים  בשעה  לו 
לימוד  סדר  אין  זו  בשעה  כי  אחרת,  בשעה 

בישיבות וחסר זכות התורה.
כך גם בבין הזמנים הוא זמן של סכנה בגלל 
שיש פחות תורה כי לומדים פחות וחסר זכות 
התורה, וכידוע בבין הזמנים היו דברים מרים. 
היה  אלא  טוב  לא  אומר  היה  לא  חיים  החפץ 
אומר שזה מר, וע"י שעוסקים בתורה גם בבין 
הזמנים הרי זה זכות גדולה מאד גם לעוסקים 
שהלומדים  הרבים  זיכוי  בזה  יש  וגם  בתורה, 
מכל  ישראל שיינצלו  כלל  לכל  זכויות  נותנים 

האסונות.
שליט"א  מרן  רבינו  בירך  דבריו  בסיום 

שבעז"ה יהיה הצלחה בתורה לכל אחד ואחד.
במעמד הסיום שנערך במעונו של מרן ראש 

הישיבה שליט"א השתתף האדמו"ר רבי רפאל 
אבוחצירא שליט"א, שפתח בדברי ברכה למרן 
ראש הישיבה שליט"א ובדברי ברכתו במעמד 
ליתן  ומעשרות  תרומות  מצות  ע"י  כי  אמר 
את  זוכר  האדם  להקב"ה,  דבר  מכל  תחילה 
העיקר שאין קודם להקב"ה בעולם, וזהו ביאור 
מה שאמרו חז"ל כל המקיים מצות חלה כאילו 
להיות  כולנו  שנזכה  ויה"ר  זרה,  עבודה  עקר 

עוסקים ועמלים בתורה ודבקים בקב"ה.
איתמר  רבי  הגאון  גם  השתתפו  במעמד 
רבי  הגאון  תורה',  'ארחות  ישיבת  ראש  גרבוז 
ברוך דב דיסקין וראש עיריית ב"ב הרב אברהם 

רובינשטיין.

טרגדיה: האברך הרב יהושע בן פז הגיע עם גיסיו לשכשך רגליים בחוף הים. גל גדול סחף 
אותו פנימה, ולאחר לילה של חיפושים שבהם השתתפו אנשי יחידת הצוללים, ספינות 

שיטור ימי, מסוק ומתנדבים אותרה גופתו ללא רוח חיים

מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א: "בין הזמנים הוא זמן של סכנה הלומד תורה 
בבין הזמנים נותן זכויות לכל כלל ישראל"

בבית הגר"ג אדלשטיין

צוות המחפשים והצוללנים )צילום: זק"א(

הרב בן פז ז"ל

כשמדובר בחינוך...
תמיד טוב יותר! 

בייעוץ
חינוכי

של אוניברסיטת חיפה

M.A תואר שני

הבטיחו את מקומכם!החזר שכר לימוד לזכאים

 יש לך תואר ראשון בחינוך? 
מעונינ/ת להתקדם ולהתפתח מקצועית?

מסלול תואר שני בייעוץ חינוכי שע"י אונ'חיפה יאפשר לך ליהנות 
מעבודה מאתגרת בסיוע לילדים ומתבגרים ורכישת כלים טיפוליים 

בתחומים מגוונים כמו טיפול באומנויות וביבליותרפיה.  ניתן להמשיך 
ולהשתלם בתחומים טיפוליים נוספים. לסטודנטים מצטיינים תינתן 

אפשרות להמשיך בלימודים גבוהים!

לגברים - שני ערבי לימוד בשבוע במהלך שנתיים
לנשים - יום לימודים אחד במהלך השנתיים

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר... מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5726120

נשיםגברים / מסלול

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(
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סרבן הגט נכנע לאחר שנמנעה קבורת אמו
בהחלטה תקדימית הורה נשיא ביה"ד הגדול הרה"ג דוד לאו למנוע קבורתה של אישה שבנה, תושב ארה"ב מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-15 שנה 

ואף נשא אישה אחרת לפני 5 שנים • לאחר מסע לחצים חובק עולם, נכנע סרבן הגט לגרש את אשתו והאם הובאה לקבורה

מאת: חיים רייך

לאחר  שלישי,  יום  אתמול,  התרחשה  דרמה 
שנשיא בית הדין הגדול, הרב הראשי לישראל 
הרה"ג דוד לאו, הורה לחברא קדישא בירושלים 
שלא לקיים הלוויה לאשה שבנה, תושב ארצות 
הברית, מסרב לתת גט לאשתו מזה כ-16 שנים.

עם  בתיאום  נעשתה  לאו  הגר"ד  החלטת 
ובו  מכתב  שפירסם  הברית  בארצות  הדין  בית 
מבהירים הדיינים את עמדתם: "לאחר שהבעל 
אשה  נשא  וגם  שנים  כט"ו  אשתו  את  מעגן 
אחרת על אשתו לפני כחמש שנים, שלא כדת 
ולא כדין, וכבר נפסק עליו שהוא מסרב ועומד 
בסירובו לגרש את אשתו לאחר שהיה פסק דין 

של חיוב גט על פי בית דין של ארצות הברית".
בית  "אנו  ארה"ב:  דייני  פסקו  יוצא,  כפועל 
הדין מחליטים ומורים על פי ההלכה דעת תורה 
- לא להרשות את קבורת אמו בקבר ישראל עד 

שבנה יגרש את אשתו". 
הבן עצמו, לא הגיעה להלוויית אמו מחשש 
שייעצר עם הגעתו לישראל. אך החלטת נשיא 

ד  " ה י ב
את  טרפה  לאו  הגר"ד  הגדול 

הקלפים והעמידה את הבן בפני עובדה, על אף מסע 
הלחצים שהופעל על הרה"ר שיחזור בו מהחלטתו 

למנוע את קבורת האם.
"לאחר  כי  לאו  הגר"ד  אמר  להחלטה  בנימוקו 
של  מקרה  מונח  לפנינו  היטב,  ובדקתי  שביררתי 
עיגון קשה ביותר למעלה מעשר שנים כאשר הבעל 
בחייה  להמשיך  לאשתו  לאפשר  תוקף  בכל  מסרב 
בעוד הוא נשא אישה שניה שלא כדין. לאחר שמוצו 
לחברה  להודיע  נאלצנו  האחרות  האפשרויות  כלל 
קדישא שלא לקבור את האם עד להפקדת גט כשר 
גט  למתן  יביא  זה  מהלך  כי  תקווה  אנו  הבן.  בידי 
בהקדם ולשחרורה של האשה מכבלי עגינותה לאחר 

שנים כה רבות".
אנשי החברא קדישא שקיבלו את הוראת הרה"ר, 
קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  התורה  שר  של  למעונו  סרו 
השיב:  הורה  המקרה  פרטי  את  ששמע  ולאחר 

"עשיתם נכון למנוע את הקבורה".
הרב  על  שהלחץ  לאחר  שעות,  מספר  כעבור 
הראשי לא הועיל, הסכים סרבן הגט לגרש את אשתו 
ויגרש את  יציית לבית הדין  העגונה. הוא הודיע כי 

האישה כדת.
ישיבה  "לאחר  כי  נמסר,  הרה"ר  לשכת  בהודעת 
של בא כוח האישה ומשפחת הנפטרת בבית הדין, 
דרך  ואין  שונות  במדינות  נמצאים  והצדדים  והיות 
להביאם לדיון באופן מיידי, הגיעו הצדדים להסכמה 
בערבות  המגובה  התחייבות  הופקדה  במסגרתה 
לדיון  יגיע  המעגן  הבעל  כי  הדין,  בבית  כספית 
כעת  כך  בשל  לפסקיו.  ויציית  הדין  בבית  בהקדם 

תובא האשה לקבורה בשעות הקרובות".

מכתב דייני ארה"ב

הרה"ר הגר"ד לאו

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית 
ERN או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳

סליחה,

יש לך שקל?

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי ט.ל.ח.

₪ 1
890

מיקרוגל + אפייה
 LVMAC925 דגם

+ גריל
+ בישול

₪ 1
699

מערכת
סטריאו

 MC 663  דגם

₪ 1
699

שייקר חכם
 BL480 דגם

עוצמתי
ומתקדם

₪ 1
890

מיקסר
עוצמתי
ומקצועי

₪ 1
690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

₪ 1
690

תנור אובן
45 ליטר, 

מצב שבת, 
טורבו

₪ 1
790

שואב אבק
בוש

דגם
BGS05A220

₪ 1
690

כיריים
נירוסטה
כולל מבער 

טורבו

תנור
דו תאי

חבילה 
לדירות 

שכורות!
תנור, מקרר

ומכונת 
כביסה

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות

₪ 1,990

₪ 2,990

החל מ:

החל מ:

מקרר 
בלומברג

מכונת כביסה 
בוש 7 ק״ג

דגם 1617
המחיר כולל התקן 

משמרת השבת
B :דירוג אנרגטי

₪ 4,990

₪ 1,790

מקרר שארפ 
4 דלתות

מקפיא
6 מגירות

דגם 6607 )הדגם הגדול(
התקן שבת מובנה

נפח 613 ליטר
C :דירוג אנרגטי

תפעול מכני ונוח 
לשימוש

תוף נירוסטה
לכביסה עדינה
חסכוני ביותר!
A דרוג אנרגטי

₪ 5,190

₪ 1,090

תנור בנוי 
לבומט

מזגן עילי ספקטרה 
מבית תדיראן

דגם 3006
נפח תא גדול, 70 ל׳
קל לניקוי - זכוכית 

פנימית נשלפת

7 מהירויות עם פעולה 
שקטה במיוחד

₪ 990

₪ 1,299

רק

רק

רק

רק

רק

רק

תנה
כולל מ

שני בשקל
ה

ממגוון מוצרי החשמל המשתתפים במבצע, לדוגמא:

מוצר נוסף לבחירתכם בשקל אחד בלבד! ומקבלים

קונים



  שכר גבוה
  צוות חרדי - היימיש
  מוקד נפרד לחלוטין

  קידום מקצועי למתאימים
  אין עבודה בחוה״מ, פורים ות״ב

  עבודה בת״א בשעות היום

הכוון תעסוקתי בשיתוף ׳פסגות׳ 
בית ההשקעות הגדול ביותר

מזמין אותך להיות חלק מנבחרת מנצחת!

למערך הפנסיה והגמל שלנו

דרושים
נציגי שירות לקוחות

התפקיד מאפשר דריסת רגל ראשונית בשוק 
ההון והכרות מעמיקה עם שוק החיסכון הפנסיוני. 

ההשתדלות לקריירה בידיים שלך

למתאימים יינתן מימון לימודים
ואפשרויות קידום רבות בחברה

רוצה לבנות קריירה 
בשוק ההון?

קורות חיים:
pssaggotjobs@gmail.com

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

בין הזמנים 
באשפר

590
לק"ג

קפואקרטון כנפיים

1790
ליחי'

1590
2 יחי' ב-

המבורגר/קבב

1990

2490

2290

890

990

2490

2690

2390

990

1290

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

ק. ירכיים/שוקיים

שוקיים עוף

נקניקיות עוף

קרטון עוף

כנפיים עוף

קבב/המבורגר עוף

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

לחברי מועדון

מחיר כזה 
עוד לא היה!

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

קפוא

להזמנות: 03-6718300 או 050-410-40-64

‰רב

˘ליט"‡

3490 2090

3690 3290

4390 3390

2990 3090

3890 2590
6990 1290

2990

לק"ג לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג
לק"ג

לק"ג

בשר קונים
באשפר

צלעות בקר

שארית/הרב רובין

נוה ציון/שארית/הרב רובין

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

בד"צ העדה חרדית נוה ציוןנוה ציון

הרב גרוס הרב גרוס

שארית/הרב רובין

ק. עוף 8 עופות

חזה בקר ק. כרעיים/שוקיים

כתף בקר קרטון חזה

צלי כתף קרטון כנפיים

פילה מדומה ק. מפורק לחזה

שריר כבד עוף

צוואר

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא כל שבוע טרי

ניתן להזמין כל יום עד 17:00 וביום א' עד 23:00 
אספקת הסחורה תתקיים כל יום ג' בסניף ב"ב! 

מצטרפים למועדון של אשפר
ונהנים מהטבות בלעדיות (בסניף ב"ב בלבד)

משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוחיר- משלוחים לבית הלקוח

ונהנים מהטבות בלעדיות 

ליחי'ליחי'

קדמי ביטוחים
המרכז הארצי לביטוח 

ביטוח לרכב הכי משתלם בישראל

*2770 
מתקשרים 
ומרוויחים 

⋅ מחירים הכי
 זולים

⋅ תנאים הכי
 טובים

⋅ והעיקר בבית 
מרגישים 

בהנהלת ר' קדמי

בציון הרב לוי יצחק אביו של הרבי בקזאחסטן
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הפרסום  לה.  קורה  שזה  האמינה  לא  שקד  איילת 
עסקת  על  המעידות  להקלטות  רמיזות  עם  בהארץ 
 - לראש-הממשלה  מטעמה  שהוצעה  הנאמנות 
על  השפעתה  להפעלת  בתמורה  לליכוד  צירופה 
נתניהו  לחסינות  לדאוג  כדי  מנדלבליט  היועמ״ש 
- תפס אותה לא מוכנה. את השפל של פרשת אפי 
בו.  נדבק  לא  שדבר  טפלון  כמו  צלחה  היא  נווה, 
השותפות עם יו"ר הלשכה נתפסה כאמצעי לקידום 
את  לשמר  אז  גם  הצליחה  עצמה,  שקד  אך  מטרה 
ואת  שלה  האישי  האינטגריטי 
לפתע,  והנה  כשרה,  הטוב  שמה 

הוא-הא-מי-זה-בא.
התיר  שביהמ"ש  אחרי 
לנוע  בפתח-תקווה  למפגינים 
היועמ"ש  של  המתפללים  בציר 
לבית-הכנסת,  בדרך  מנדלבליט 
מה  כל  את  השבוע  לכנות  ניתן 
שקורה סביב פרשת שקד - כמו גם 
את שאר פרשיות השבוע, מביקור 
למהומות  ועד  באוקראינה  ביבי 
בכחול לבן – כ"ציר המתפתלים". 
מי שעקב אחר תגובתה הראשונית 
היסוס.  של  נימה  זיהה  שקד  של 
אצל  הקריירה  את  שהחלה  כמי 
כפי  שהקלטתו-אומנותו,  האיש 
שקד  נוני,  בפרשת  כולנו  שראינו 
ומילה  אות  כל  לשחזר  ניסתה 
החודשים  במרוצת  מפיה  שיצאו 
שהוברר  אחרי  רק  האחרונים. 
הוא  הדובר  כי  היחסית  לרווחתה 
שוחררה   - מנהגיה  אחד  כנראה 
הדברים  "אם  ולפיה:  התגובה 
אדם  ידי  על  נאמרו  שמצוטטים 
כזה או אחר, הם חמורים בהחלט, 
ולא  אליי  קשר  להם  אין  אך 
ליתר  כלקח  בידיעתי".  נאמרו 
ולומר:  ניתן לסכם  הפוליטיקאים 

ליד הנהגים, שותקים. 
הראשונה  הפעם  זו  אין 
הפרקליטות  משורבבים  בה 
ועסקאות.  לדילים  והיועמ"ש 
הזכורה  חברון  בר-און  מפרשת 
ועד  התשעים  משנות  לכולנו 
אלף  אביה  הפרקליטה  לסיפורי 
החילוני  האדמו"ר  באישומי 
בניקיון  שרוחץ  ליברמן  אביגדור 
יותר  נכון  בכלל  ואולי   – תיקיו 
של  שמו  תיקיו.  בנכיון  לומר: 
מנדלבליט עצמו, כפרקליט צבאי 
אשכנזי- לפרשת  שורבב  ראשי, 

הרפז, כאשר החשדות שבגינן נחקר בשעתו סימנו 
בנוגע  הרמטכ"ל  את  לכאורה  שעדכן  כמי  אותו 

לתיקים המתנהלים בעניינו. 
ההפרדה,  מופעי  כוכב  את  שמענו  השבוע  רק 
הח"כ והדוקטורנט למשפטים משה ארבל מאשים 
בסופ"ש  שהדליפו  בפרקליטות  הגורמים  את 
נגד  אישום  כתב  להגיש  הכוונה  דבר  את  האחרון 
הפלילים.  גבול  על  מכוונת  במגמתיות   - דרעי 
ובעיצומה  הבחירות  לפני  הזאת,  בעת  "ההדלפה 
ההפרדה,  בפרשת  שלנו  המשפטית  המתקפה  של 
המשפטן  טען  פלילית",  וגם  מגמתית  מכוונת, 
והח"כ מש"ס, שלא נוהג להשמיע כדבר שבשגרה 
נאומי די-ניין סטייל מוטי יוגב, בגנותה של מערכת 

המשפט. 
לשכת היועמ"ש לממשלה ממוקמת בציר ההליכה 
 – המשפטים  שר  ללשכת  המוביל  המסדרון  של 
ארבע  במשך  יום  מדי  כמעט  עשתה  ששקד  בדרך 
המחוזי  בית-המשפט  מול  הממוקם  בבניין  שנים. 
יותר  נרקמות  לא  בירושלים,  א-דין  צלאח  ברחוב 
היו  למנדלבליט  שקד  בין  והיחסים  חברויות,  מדי 
שרי  של  כהונה  לתקופות  בהשוואה   - ייחודיים 
שקד  של  גאוותה  קודמים.  ויועמ"שים  משפטים 
חרף  תקינים  עבודה  יחסי  על  ששמרה  בכך  הייתה 
הפרסום  השופטים.  מינוי  בזהות  שיזמה  המהפכה 
בדברים  דווקא  האכילס,  בעקב  אפוא  לה  פוגע 
השבוע  לפרשת  בפרפרזה   – בעקביה  דשה  שהיא 
המקראית. בפרשייה הנוכחית, כמו בפרשיות עבר, 
הנזק  אך  לנטען,  קשר  כל  מכחישים  המעורבים 

צורך  ללא  כשלעצמו,  מהפרסום  נגרם  התדמיתי, 
בהוכחות.

רק בשבוע שעבר הועברו מלשכת נתניהו ללשכת 
שקד מסרים של פיוס שהחזיקו מעמד למשך יום-

כמו  כמעט   – הבא  הלחימה  לסבב  עד  יומיים, 
ברצועה. אפרופו עולם הדימויים העזתי, בסביבתה 
על  נתניהו  מקורבי  הסברי  את  קונים  לא  שקד  של 
כך שמדובר במתקפה עצמאית של פלג סורר שאין 
התגובה  בהודעות  צה"ל  כמו  שקד,  שליטה.  עליו 
במועד  )יהודית(  בעוצמה  תגיב  האוטומטיות, 
ובתזמון שתמצא לנכון. החל מהשבוע – כשנתניהו 
יכול  הוא  החסינות,  תומכי  אצבעות  את  מונה 
לו  להשיב  כדי  הכל  כמי שתעשה  להתייחס לשקד 
הולכת  נתניהו  שאצל  מעריכים  בסביבתה  כגמולו. 
מתרחקת  ה-61  שקואליציית  ההבנה  ומבשילה 
וממילא לא תהיה אפקטיבית לענייני החסינות לאור 
כגרוש  גנץ  בני  ושקד.  בנט  של  בתמונה  נוכחותם 
קורץ  עתידית,  לחבירה  ויעד  מלפיד  פוטנציאלי 

בהרבה, ולא רק בעיניו אלא גם בגמגום שפתיו.

ורטיגו בקוקפיט 
הללו,  והמזיקות  המיותרות  בבחירות  בסוף,  אז 
ולפיד  גנץ  בין טרפת הקוקפיט של  הבחירה תהיה 
רק  ורעייתו.  רה"מ  בטיסות  הקוקפיט  טירוף  לבין 

 ציר המתפתלים

אין זו הפעם הראשונה 
בה משורבבים 
הפרקליטות והיועמ"ש 
לדילים ועסקאות. 
מפרשת בר-און חברון 
הזכורה לכולנו משנות 
התשעים ועד לסיפורי 
הפרקליטה אביה אלף 
באישומי האדמו"ר 
החילוני אביגדור ליברמן 
שרוחץ בניקיון תיקיו 
– ואולי בכלל נכון יותר 
לומר: בנכיון תיקיו. שמו 
של מנדלבליט עצמו, 
כפרקליט צבאי ראשי, 
שורבב לפרשת אשכנזי-

הרפז, כמי שעדכן 
לכאורה את הרמטכ"ל 
בנוגע לתיקים 
המתנהלים בעניינו

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה

לגזור ולשמור. 
ח"כ משה ארבל 
בבג"צ
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על העליבות הזאת – הבוחר הישראלי צריך לדרוש 
השבוע  נראתה  כחול-לבן  חקירות.  חברת  שכירת 
בו  התכול  המדינה  דגל  וגם  שחור-לבן  כמו  יותר 

נופף ביבי באוקראינה הורד לחצי התורן של שרה.
מודע  רה"מ  בטיסות  פעם  אי  ששהה  מי  כל 
גם  שתוארו  הרעייה,  של  המיוחדות  לדרישותיה 
פה, במרוצת השנים כעדות ממקור ראשון. באחת 
כיפה  חובשי  לצד  מעלה  החתום  מהפעמים, 
ערב  הקודש  לארץ  טרופה  בנשימה  הגיע  נוספים, 
כניסת השבת, היישר לקידוש ולבציעת החלה. לא 
יהודית  חלה  של  בכבודה  זלזלה  שהגבירה  משום 
בשל  אלא  מפרישה,  לפיד  הגברת  שאפילו   –
בין  מיוחדת  עצירה  לבצע  המלכותית  המחויבות 
אחד מארמונות הפאר האירופיים בהם נועד בעלה 
עם אחד מראשי המדינות, לבין שדה התעופה. הכל 
שניהם  ינועו  והרעייה  שראש-הממשלה  מנת  על 
בשיירה  לחוד,  אחד  כל  וחלילה  חס  ולא  יחד, 

הממלכתית מהמלון לשדה התעופה.
שבולטים   – ההבדלים  על  נדבר  בואו  ועדיין, 
ומימין.  משמאל  המפלגות,  הנהגות  בין  כך  כל 
עצמם,  במנהיגים  נוגעת  הטרפת  ולפיד,  גנץ  אצל 
שבועיים  לפני  בשלכת.  כארזים  ממש  שנראים 
שהבהיר  לבן  בכחול  בכיר  של  דבריו  כאן  צוטטו 
כי יעדיף שותפות עם החרדים על פני שותפות עם 
איווט, ואפילו עם לפיד. הרמיזות בנוגע לירי בתוך 
הקוקפיט מרובה הטייסים והנווטים שמושכים את 
ההגאים לכל הכיוונים, נשמעו אז כמו מורשת קרב 
של החברים האוזר והנדל שחוו על בשרם המצולק 
את מאורעות לשכת רה"מ המכהן. הפרנויה הלמה 
במשך  שהודבקו  והעלילות  הסיפורים  מיטב  את 
 – והנה  בלפור,  ברחוב  כיום  למתגוררים  השנים 
היא נגלית לעינינו במלוא עליבותה, גם בביתו של 
המושבניק מכפר אחים, שקם כדי לקרוא על ביבי 

תיגר. )לא כץ. גנץ(.
מי ששוחח עם הגורמים המקורבים ביותר לגנץ 
האצבע  שאת  לכך  מודע  האחרונים  בשבועות 

אלא  נתניהו  של  לעברו  מפנים  לא  הם  המאשימה 
לעברם של שניים מחברי הקוקפיט, שמאלצים את 
גנץ פעם אחר פעם לנחות נחיתת חירום תקשורתית. 
התחקירים העיתונאיים שפורסמו – ואלה שמצויים 
בצנרת מוכנים לשיגור כמו רקטה מוטמנת ברצועה, 
עם חברי חולייה המצוידים בסבלנות יתירה, נוגעים 
הישראלית  שהתקשורת  רגישות  נקודות  באותן 
ובעיקר  נהנית כל כך לתקוף – כשמדובר בנתניהו 
אובססיבי  לעיסוק  הופך  זה  נתניהו  אצל  ברעייתו. 
איך  מעניין  ביבי(.  )של  ואשתו  העולם  כל  של 
המורכבים  ליחסים  הנוגע  בכל  הדברים  יתפתחו 

בתוך הקוקפיט האישי של גנץ.

אבודים בטוקיו
כמי  השבוע  לפיד  נראה  הרחוקה  מטוקיו 
הפוליטית  ההיסטוריה  חרקירי.  במפלגתו  שמבצע 
 1 מספרי  בין  יצריים  במאבקים  רוויה  הישראלית 
ל-2, למעט נתניהו, שבעשור האחרון הצליח לגמד 
את שריו עד שלא נותר אף ארז בן דמותו, בסביבתו. 
האחרון שקרא תיגר וכינה את הליכוד תחת נתניהו, 
מפלגת הבעת' הסורית – היה סילבן שלום, מנוחתו 

הפוליטית עדן אי שם בין הים לירקון. 
אם את היחסים בין מספרי אחת לשתיים, דוגמת 
שבמקרה  הרי  איבה,  בעיקר  אפיינה  ורבין,  פרס 
הערכה.  בחוסר  בעיקר  מדובר  ולפיד  גנץ  של 
הגורמים בסביבתו של לפיד שלא המריאו השבוע 
הלוהטת,  בישראל  ונותרו  לפייק-שליחות-מדינית 
כחוליה  גנץ  את  מסמנים  שם  חייבים.  נותרים  לא 
כך שאי אפשר  על  בגלוי  ומדברים כמעט  החלשה 
להותיר את האיש בדד מול מיקרופון פתוח והבזק 
מצלמה. היחס למנהיג הוא כאל ייצור גולמי, חצי-

הגבוהה,  קומתו  היא  המרכזית  שסגולתו  תבוני, 
עיניו התכולות ופניו המצודדות. כפלקט הוא משרת 
לפיד  לרווחה.  נפער  פיו  בו  לרגע  עד  המטרה,  את 

היה שמח אם גנץ, כדרעי המושמץ בשעתו על-ידו, 
היה שומר מעתה ועד לבחירות על זכות השתיקה.

בהחלקות  רק  מדובר  לא 
שבפעם-פעמיים  הלשוניות, 
הראשונות נדמו כמו דאחקות 
והפכו  חביבות עד שהצטברו 
בנושאים  גם  למטרידות. 
את  מעביר  גנץ  המהותיים 
אם  נכונים.  הלא  המסרים  כל 
כחול- שאיתו  אחד  מסר  יש 
יכולה לבצר את מעמדה  לבן 
הרי  שלושים,  הספרה  סביב 
מחנה  בראש  התייצבותה  זה 
העובדה  ביבי".  לא  ה"רק 
גנץ מעביר  שפעם אחר פעם, 
ופולט  ההפוך  המסר  את 
חושב  שהוא  את  כנראה 
עתידית  לחבירה  בנוגע   –
עצמה  בעד  מדברת  לנתניהו, 
)של  עצמו  בעד  ובעיקר 

הדובר(.
לא רק בסביבת אזור החיוג 
אלא  מטוקיו,  עתיד  יש  של 
חוסן  של  החיוג  באזור  גם 
האיש  על  נגזרה  לישראל, 
מראיינים  שתיקת  השבוע 
המפורסם  המשפט  כללית. 
ולפיו אף אחד עוד לא הצטער 
על ראיון שהוא לא נתן – כמו 
נולד עבור המועמד של כחול-

לבן לראשות הממשלה. 
הטרפת  הפלא,  למרבה 
השבוע  שנמרחה  לבן  בכחול 
של  הראשיות  בכותרות 
ממשלת(  )ראש  ביטאון 
ברירה  ובלית  היום  ישראל 

חלה ונחרצה. רה"מ בנימין נתניהו בפגישתו עם ראש ממשלת אוקראינה ולדימיר גרויסמן בקייב | צילומים: עמוס בן גרשום / לע"מ

>>>

אם את היחסים בין 
מספרי אחת לשתיים, 

דוגמת פרס ורבין, 
אפיינה בעיקר איבה, 

הרי שבמקרה של גנץ 
ולפיד מדובר בעיקר 

בחוסר הערכה. הגורמים 
בסביבתו של לפיד שלא 
המריאו השבוע לפייק-

שליחות-מדינית ונותרו 
בישראל הלוהטת, לא 

נותרים חייבים. שם 
מסמנים את גנץ כחוליה 
החלשה ומדברים כמעט 
בגלוי על כך שאי אפשר 

להותיר את האיש בדד 
מול מיקרופון פתוח 

והבזק מצלמה
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אפילו בלפידון ידיעות אחרונות, לא משפיעה לעת 
עתה על עקומת המנדטים של כחול לבן בסקרים – 
שנותרת כשהייתה. הנתון הזה מלמד עד כמה גדול 
לקברניטי  שנצמד  ביבי'  לא  ה'רק  במחנה  הייאוש 
המנועים.  בכל  פורצת  כשדליקה  גם  הקוקפיט 
בהתחשב בכך שהאלטרנטיבה לבריחת המצביעים, 
המולדבי  הברית  בן  של  למפלגתו  השאר  בין  היא 
נפט  של  גלונים  לשפוך  שממשיך  ליברמן  איווט 
למדורת ההסתה ומאמין שכוחו הפוטנציאלי עומד 
על כחמישה עשר מנדטים - לא בטוח שהנתון הזה 

רע בהכרח לחרדים. 
איווט אמר השבוע את דברו כשחתם על הסכם 
עודפים עם כחול לבן, ובהפוך על הפוך קרץ בכך 
הסכם  ועל-אף  לשעבר.  עתיד  יש  למצביעי  דווקא 
אנטי- מצביעים  של  קולותיהם  עדיפים  העודפים, 

ואשכנזי  יעלון  ולפיד,  גנץ  בין  חרדיים שמתפזרים 
לבין מצביעים מוסתים הנוהרים לאיווט באוטובוסי 
גנץ  של  ניכוי  ללא   - כברוטו  נטו  ונספרים  השבת 

ויעלון, מע"מ וביטוח לאומי.

החלה האוקראינית
שמצליח  כמי  נתניהו  נראה  בו  הראשון  בשבוע 
סוף-סוף ליטול את מושכות סדר היום וליצור אופק 
תקשורתי מדיני, באה פרשת "החלה האוקראינית" 
של רעייתו שרה והחמיצה את העיסה. מסעותיו של 
בסיכון.  המהול  בסיכוי  תמיד  כרוכים  לחו"ל  ביבי 
הוא  שלו  ביקור  כל  כראש-ממשלה,  בבלוריתו 
הצלחה תקשורתית מובטחת. בפדחתו כבעלה של 
הגברת הראשונה, חשיפתה לאור הזרקורים במהלך 
לפיגוע  קבוע  פוטנציאל  היא  והשהייה,  הטיסה 

תקשורתי.
השר זאב אלקין, דובר השפה, שהשתתף בביקור - 
על-אף שלא שהה על מטוס ראש-הממשלה ואוזניו 
לא שמעו את כפל ההכרזות והברכות לשלומה של 
הגברת הראשונה - לא נחשב מעולם לסנצ'ו-פנצ'ו 
היה  "זה  הראשונה.  והגברת  הממשלה  ראש  של 
ביקור יוצא מן הכלל", העיד אלקין שנחשב בעבר 
מספרים(  כך  למדי,  )והיצירתי  הרשמי  למתורגמן 
לשעבר  העמים  חבר  למדינות  נתניהו  בטיסות 
באוקראינה  ההנהגה  כל,  "קודם  בראשן.  ורוסיה 
יהודית כולה. מהנשיא וראש-הממשלה ועד ליו"ר 
שנערכו  בסקרים  מדהימה.  תופעה  זו  האופוזיציה. 
לא  היהודית  הזהות  האחרונות,  הבחירות  ערב  פה 
הייתה פקטור ולכן אפילו לא היה קמפיין נגד אחד 
אלקין.  סיפר  היהודית",  הזהות  בעניין  המועמדים 
 - טוב  זה  העמים:  מכל  האנטישמית,  באוקראינה 

יהודים. מי היה מאמין.
את פרשת זריקת החלה שהוגשה לה עם הנחיתה, 
הביקור.  על  העיבה  שלא  כאפיזודה  הגדיר  אלקין 
על  הבינו  לא  נפגשנו  "הבכירים האוקראינים עמם 

מה המהומה. התקשורת האוקראינית יצאה מגדרה 
הסיפור  שכל  לומר  חייב  ואני  הביקור  את  לשבח 
במסורת  נתניהו  שרה  של  כביכול  הפגיעה  על 
הישראלית.  מהתקשורת  התחיל  האוקראינית 
שנכתב  מה  את  ציטטה  האוקראינית  התקשורת 

אצלנו ולא להיפך".
אלקין תיאר גם את האקט עצמו כחוסר שימת לב 
ולא כזלזול מופגן. מי מהקוראים שמכיר את תופעת 
חלוקת הטבק בבית הכנסת ביום השבת, יודע במה 
מדובר. מחלק הטבק הסדרתי מבזיק גודש טבק בין 
וברגע  להתנגד,  מסוגל  שאינו  המתפלל  אצבעות 
מפזר  המתפלל-המתעטש  הגב,  את  מסובב  שהוא 
את הטבק לכל עבר מתחת לשולחן. עודף רגישות 
מעולם לא אפיין את הגברת הראשונה – אך מכאן 
ועד להפיכת התקרית למלחמת קרים השנייה הדרך 

רחוקה.
בין  להשוואה  לחזור  שלא  כמובן  אפשר  אי 
מעללי הקוקפיט של גנץ ולפיד לעלילות הקוקפיט 
של ביבי ושרה. איפה החבורה המסוכסכת של כחול 
לבינם,  בינו  שהמרחק  ראש-הממשלה  ואיפה  לבן 
הוא כמרחק שבין ארז לאזובי הקיר. כל מי שנלווה 
אי פעם למסעות רה"מ בחו"ל מבין שאכן עסקינן 

במנהיג מליגה אחרת.
ציוני  בהכרח  ולא  ציני,  פחות  קצת  להיות  צריך 
כשרואים  יהודית  רוח  רוממות  לחוש  כדי  גאה, 
כיצד מייצג נתניהו את ישראל בין העמים. הופעה 
של נתניהו, בפני כל ראש-ממשלה ונשיא, ממנהיגי 
המעצמות ועד לאחרון ראשי המדינות, היא חוויה 
שנלווה  למי  רק  זכורה  שכמותה  דופן  יוצאת 
למסעותיו של הנשיא המנוח פרס )מינוס הוויתורים 
המדיניים – שהוא בעצם פלוס(. הקלאסה והגינונים, 
תשמעו  לא  אלה  כל  על  והנימוסים.  הממלכתיות 
ותקראו מילה בתקשורת העוינת שתתמקד תמיד רק 
במעלליה של הגברת הראשונה ולא בהופעה יוצאת 
אובססיבי  לתיאור  הדבר  דומה  בעלה.  של  הדופן 
של מבקר מסעדות המקדיש את כל טור הביקורת 
למנות  ולא  הסעודה,  בפתיח  החלה  טעמי  לתיאור 
השף ממסעדת מישלן שמוגשות לאחריה. על המר 
- מלל בלי סוף, ואף מילה על המתוק. על כל אלה, 

על כל אלה.
אז מה הפלא שהחרדים המורגלים בכך שכל פגם 
מקרבם מובלט לרע בעוד כל טוב מודחק ומוסתר – 
חשים קרבה כה עזה ועמוקה לראש-הממשלה? כל 
מתקפה על האיש, שבאה לרוב מפיהם ומפי כתבם 
של אלה שמשמיצים חלופות, אותנו ואותו, פורטת 
לנו על מיתרי הקיפוח התקשורתי. פרשיות ביבי, הן 

בזעיר אנפין הסיפור שלנו.

חשבון רפש
פתחנו עם כוכב מופעי ההפרדה ח"כ משה ארבל 

 - ובעצמו  בכבודו  שטיינמץ  מוטי  לזמר  רק  שני   -
ועמו גם נסיים. את הדברים שהוא השמיע השבוע, 
שאנחנו  אחד  דבר  יש  "אם  ולשמור:  לגזור  ראוי 
מסוימת  בתקופה  שחשבנו  זה  בו,  טעינו  החרדים 
אנחנו  הבית.  בעלי  שאנחנו   - מדי  טוב  פה  שהיה 
לזכור  צריכים  אנו  ישראל,  במדינת  מיעוט  עדיין 

שאנו מיעוט ולהתנהג כמיעוט".
פרשת  של  בעיצומה  שנים,  כשמונה  לפני 
אוטובוס המהדרין ובשיאה של סערת היריקה בבית 
בארה"ב  ימים  עשרה  בן  לסיור  התארחתי  שמש, 
האמריקאית  בעיתונות  הכותרות  איך  ותיארתי 
עסקו באירניזציה של ישראל הליברלית – ההופכת 
לאיטה למדינת הלכה, הרבה לפני ששר התחבורה 
השגריר  אורן,  מייקל  בסביבה.  היה  סמוטריץ' 
אלמוני  לח"כ  הימים  ברבות  שהפך  דאז  המוצלח 
ב'כולנו', תיאר בשעתו איך הוא נשאל על כך שוב 
ושוב בשיחותיו עם בכירי הממשל: "בכל מקום, עם 
כל מי ששוחחתי בגבעת הקפיטול, מסתכלים עלינו 
קיצוניות  לעבר  מידרדרים  בישראל,  אנחנו  כאילו 
של  הסיפור  סביבנו.  הערבי  במרחב  כמו  מסוכנת, 
ההפרדה באוטובוֿס, פורט לאמריקאים על הנימים 
הכי רגישים. מזכיר להם את ההפרדה בין שחורים 

ללבנים בקווי האוטובוסים".
מוושינגטון  בשעתו  כאן  שנכתבו  הסיכום  דברי 
לפוליטיקה,  בי"ס  כאן',  זה  )'אמריקה  די.סי. 
רלוונטיים  ונותרו  עצמם  בעד  מדברים   ,)30.12.11
גם בחלוף כשמונה שנים: "התשובות של הנציגות 
החרדית, על מסבירניה הדגולים שנאלמו דום, לא 
בפרצוף  יריקה  ספגנו  כולנו  אותנו.  גם  מספקות 
אך  התקשורתי,  הקרב  וניהול  ההתמודדות  מדרך 
עוד תגיע העת לערוך חשבון נפש, לא כעת כשהאש 
המלחמה  לאחר  מקימים  חקירה  ועדת  כי  בוערת. 

ולא במהלכה".
פעם.  אף  נגמרת  לא  מסתבר,  הזאת  המלחמה 
מתוכנו  הקיצוני  את  הבאה  בפעם  נשמע  כאשר 
שמצדיק יריקה או הפרדה ברחובות – כדאי שנזכור 
בו-ברגע, ולא שמונה שנים אחר כך, כי אם נעבור 
יסבול  כולו  החרדי  הציבור  בשתיקה,  שוב  כך  על 

מאוחר יותר מהתוצאות.

טוב ליהודים. 
נתניהו עם 
מנהיגי הקהילה 
היהודית בקייב

>>>

המלחמה הזאת מסתבר, 
לא נגמרת אף פעם. 
כאשר נשמע בפעם 

הבאה את הקיצוני 
מתוכנו שמצדיק יריקה 

או הפרדה ברחובות – 
כדאי שנזכור בו-ברגע, 

ולא שמונה שנים אחר כך, 
כי אם נעבור על כך שוב 

בשתיקה, הציבור החרדי 
כולו יסבול מאוחר יותר 

מהתוצאות
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גדול,  פיהוק  מכולנו  מוציאה  הבחירות  מערכת 
כאשר המסרים, הקמפיינים, המחנות והספינים, 
די משכפלים את עצמם בתבנית קבועה. למרות 
ישראלי  אזרח  כל  מחודש,  פחות  בעוד  זאת, 
ייקח  ומעורבות,  אחריות  רוח  בו  מפעמת  אשר 
וישלשל את בחירתו עבור מי  את עצמו לקלפי 
שהוא חפץ ביקרו, או שמא, עבור מי שהוא הכי 

פחות שונא.
ראש הממשלה והקמפיינר הטוב ביותר בסביבה, 
הנחיל לסצנה הפוליטית הנחת יסוד כמעט בלתי 
נקבע ברגע האחרון.  גורל הבחירות  מעורערת: 
ימים ספורים לפני הבחירות מפשילים שרוולים, 
מפותחים שידורים חיים, הולכים לאולפנים, שו

לפים את התותחים הכבדים, ומצפים לתוצאות 
טובות.

רגע לפני שגל הבחירות האחרון מתרגש עלינו, 
ניסינו למפות את מפת האתגרים עימם המפלגות 
ממכל הסקאלה הפוליטית יאלצו להתמודד; המ

כשולים אותם יבקשו לצלוח בשלום והסיכונים 
שמחכים להם מעבר לפינה.

 יהדות התורה

הסיכון: תחושת אי שייכות, חוסר הרמוניה בין 
המטות, אי הצבעה אידיאולוגית.

ישראל אייכלר כיכב השבוע בסרטון פיראטי, בו 
מהוא נשאל על ידי עוזרו האם ראה כבר את כו

תרות העיתון 'דר שטירמר' על איומי ה'צוררים' 
מאביגדור ליברמן ורון קובי. 'יהדות התורה' הר

שמית התנערה, התגובות היו נזעמות, אך נדמה 
שכולם שבעי רצון מהמסר אותו אייכלר חידד: 
לא תצביעו  חירום, אם  היהדות החרדית במצב 

ג' – הנורא ביותר יתממש.
חר האנטי  והרדיפה  החירום  תחושת  מלמעשה, 
המתמו התורה,  ליהדות  למאד  עד  נחוצה  מדית 

דדות עם תחושת אדישות הולכת וגוברת. חוסר 
מיוצגים  שלא  מהציבורים  כצפוי  מגיע  העניין 
חסי כלל  קהילות  במרכזם  בכנסת,  מישירות 

דיות. לפני הבחירות האחרונות הקומה 'מועצת 
הקהילות' שנועדה לחבר את כולם לעשייה, אך 
במבחן המציאות, קשה לשווק גוף חסר שיניים 

ורלוונטיות יותר מחודשים ספורים.
הביא  ישי  שאלי  הקולות  כמות  על  הוויכוח 
ספק  ללא  אך  ניטש,  עדיין  האחרונות  בבחירות 
הימנעות הגר"מ מאזוז מתמיכה חוזרת במפלגה 
לכך את  תוסיפו  קולות.  לא מוסיפה  האשכנזית 
של  החרד"לי  האגף  של  החדשה  'נעם'  מפלגת 
הציונות הדתית שבעבר חלקם הצביעו ליהדות 
התורה, ותקבלו נדידה של לא מעט קולות שכבר 
נכון לשעת כתיבת השו מהיו בקופה – החוצה. 

רות, עדיין נעשים מאמצים מול ישי והר המור, 
בינתיים ללא תוצאה.

שקיבלה  השמיני  המנדט  כי  להזכיר  למותר 
יהדות התורה והביא אותה לשיא היסטורי, תלוי 
לבדוק  יידרש  עדיין  המשפט  ובית  בלימה,  על 
את כשירותם של הקולות, במסגרת עתירתו של 

עמית הלוי, מקום 36 ברשימת הליכוד.
התמודדותו של איתמר בן גביר עשויה למשוך 
קולות חרדיים, בעיקר ממצביעי חב"ד והחרדים 
לשכנע  יצליח  גביר  ובן  במידה  ימניים.  היותר 

אנשים כי אחוז החסימה נמצא בהישג ידו – הוא 
מעשוי להיות כאב ראש לא קטן למפלגות החר

דיות.

ש"ס

הסיכון: תם עידן החברתיות
כנפי הצלחת הבחירות  נישאת על  מפלגת ש"ס 
לתנועה  נאים  מנדטים   8 שהביאו  האחרונות, 
על  שוק  הסקרים  הכאת  על  השמחה  הקדושה. 
התרסקותה,  על  הזעם  נבואות  מימוש  ואי  ירך 
של  המנדטים  עשירת  מההיסטוריה  מתעלמות 
המפלגה החרדית-ספרדית ומציבים לה רף נמוך 
ממלכתחילה: מפלגה קטנה עד בינונית, זהה לא

חותה האשכנזית יהדות התורה.
שראש  והעובדה  הגושים  בין  השורות  ציפוף 
ממשלת  להקים  הצליח  לא  נתניהו  הממשלה 
מימין, עשויה להגביר עוד יותר את הלחץ על מצ
מביעים מתנדנדים בשוליים. החיבוק הגדול שדר

עי מעניק לנתניהו יצטרך להיות אדוק עוד יותר, 
ש"ס  של  שפתק  להשתכנע  לאנשים  לגרום  כדי 
יעניק להם הטבות חברתיות וישמר את כסאו של 

שליט הימין הבלתי מעורער.
לראשונה  'הליכוד'  הקים  שבועות,  מספר  לפני 
שלמה  ח"כ  עומד  בראשו  חרדי,  בחירות  מטה 
ואיש  הליכות  נעים  ומצוות,  תורה  שומר  קרעי, 
פונה למצ לא  מפריפריה. רשמית המטה החרדי 

ביעי המפלגות החרדיות, אבל שום דבר לא ימנע 
מממנו לבקש את קולותיהם של מצביעי ש"ס הפ

חות קשיחים, בעיקר מהפריפריה.
מההנחה הרווחת היא שמרבית קולות ש"ס מגי

עים היום ממצביעים חרדיים, כך שבהם לא צפוי 
שינוי דרמטי, אך אם מתייחסים לקולות שש"ס 
כן מצליחה להביא בזכות הטיקט החברתי, ראוי 
נצי מלתת גם את הדעת על אורלי לוי-אבקסיס, 

גם  פרץ,  לעמיר  שחברה  מובהקת,  חברתית  גה 
הוא נציג הפריפריה עם אג'נדה חברתית בולטת. 
מנגד, יש לקחת בחשבון את היטמעותו של משה 
כחלון בליכוד, מה שמפנה את הזירה החברתית 

מאופציית בחירה נוספת.

ימינה

ובן  בסכנה  הימין  שלטון  המלך,  ביבי  הסיכון: 
גביר מעבר לפינה.

מאת האתגר עימו מתמודדת מפלגת הציונות הד
תית – אין צורך לחפש בנרות. הוא כאן, נוכח, 
גדול, אימתני ומאיים. בריחת קולות ברגע האמת 
מממפלגת נישה אל חיקו של ראש הממשלה נת

בבחירות  אך  ריאלי,  תסריט  תמיד  הייתה  ניהו 
הנוכחיות הוא גדול מאי פעם.

בניגוד למצביעים החרדיים האמונים על 'ועשית 
הדתית  הציונות  שאנשי  הרי  יורוך',  אשר  ככל 
פוליטית-ימ עולם  להשקפת  בהתאם  ממצביעים 

וכשעל השולחן עומדת  נית עימה הם מזדהים. 
השאלה מי יממש טוב יותר את מדיניות הימין, 

היתרון של מפלגת הנישה הולך ומצטמצם.
בנוסף, האיבה בין ראש הממשלה לבין מנהיגת 
נפתלי  הפוליטי  ושותפה  שקד  איילת  המפלגה 
בנט – מתירה את מרחץ המנדטים ומותירה את 
למ השוואה  עם  ושוב  לחלוטין.  פרוץ  מהמרחב 

ו'יהדות  שש"ס  בזמן  החרדיות:  הלוויין  פלגות 
ונה לביבי  מוחלטת  לויאליות  מגלים  מהתורה' 

נכון לכעת – מהגנה מפני מתקפות, הרי  נים – 
נייחות  מטרות  מהווים  ובנט  סמוטריץ'  ששקד, 

לחיצי הקמפיין של 'הליכוד'.
מניצנים ראשונים של הסכנה המתהווה, צצו הש

בוע בדיווח 'הארץ' על שיחות שכנוע מצד אנשי 
שקד בפני אנשי 'הליכוד', במטרה לשלב אותה 
ברשימת 'הליכוד'. על פי הנטען, אנשיה של שקד 
טענו כי היכרותה והשפעתה על היועץ המשפטי 
מנדלבליט – עשויים להציל את נתניהו מתיקיו 
או  כך  רבתי.  סערה  שגרר  פרסום  המשפטיים, 
אחרת, הניסיון להציג אותה כ'טרמפיטסית'; לא 
וככזו שמנהיגה מפלגה שכלל לא  כפיים  נקיית 
חפצה להיות בה – עשוי להיות נרטיב מתמשך 

בתוך שלל בליסטראות שיעופו 'ימינה'.
ראש הממשלה נתניהו נערך לחריש עמוק בקרב 
בהתנחלויות,  יבקר  עוד  הוא  הדתית.  הציונות 
וישלח  הסרוגים  במוסדות  לימודים  שנת  יפתח 
את חברי סיעתו הדתיים לאסוף קולות מכל הבא 

ליד.
מהצד השני, אורבת ל'ימינה' סכנה מכיוונה של 

התמו האחרונות  שבבחירות  יהודית',  מ'עוצמה 
מדדה עם הבית היהודי והאיחוד הלאומי. העוב

דה שבכל תרחיש הגיוני מדובר בקולות שילכו 
ומרזל  גביר  בן  ממעריצי  תמנע  לא   – לאבדון 
להשליך עליהם את יהבם ואת קולותיהם, קולות 

שיינגסו מ'ימינה' המרכזית.

הליכוד

לא  ניצחון  היום,  בסדר  שליטה  איבוד  הסיכון: 
מספק להרכבת ממשלה.

ראש  שיירת  נעה  האחרונות,  הבחירות  במוצאי 
קהל  מול  אביב.  בתל  התערוכה  לגני  הממשלה 
מנרגש, לצד רעייתו, בירך נתניהו 'שהחיינו' והת

פייט על ההישג הבלתי שגרתי: 35 מנדטים.
ההיסטוריה לא זוכרת באיזו נקודה עמד באותו 
להניח  סביר  אך  כחלון,  משה  האוצר  שר  זמן 
של  ממפלגה  והלאה.  ממנו  הייתה  שהעליצות 
10 מנדטים ובתום קדנציה מאומצת, סיים יו"ר 

'כולנו' את המערכה עם 4 מנדטים.
להרכיב  מצליח  לא  שנתניהו  התברר  בהמשך 
זקוק לאצבעותיו של כחלון  והוא היה  ממשלה 
בלהות  תסריט  ולמנוע  הכנסת  את  לפזר  כדי 
מבחינתו של העברת הזכות להרכבת הממשלה 
מיזוג  הסכם  נחתם  ימים  תוך  מלבדו.  למישהו 
מחצבתו  לכור  שב  וכחלון  לליכוד,  'כולנו'  בין 

הפוליטי.
בצירוף כולל, על הנייר, לליכוד אמורים להיות 
39 מנדטים. אך על פי כל הסקרים, הם נממ  כעת
מצאים הרחק משם. אז איך קורא שנתניהו, שנה

נה מהערצה אישית חסרת תקדים ופועל במרחב 
המושמץ  השמאל  מול  בשיאו  נמצא  הימין  בו 

והחבוט?
בישראל  הציבור  הכל,  שלמרות  מסתבר  ובכן, 
מלא 'זורם' לחלוטין עם מה שנחזה להיות משפ

חת מלוכה ועם מנהיג שעומד בפני כתבי אישום. 
להתגולל על התקשורת זה טוב, לצעוק 'שמאל 
חלש' זה קליט, אבל לא בטוח שזה מספיק כדי 
אנשים  למיליוני  ולגרום  הלבבות  את  לכבוש 

לשייט לכיוון ספינתך.
אך יותר מכל, נתניהו מתקשה בימים אלו לשלוט 
מהומות  הדת,  מלחמות  החקירות,  היום.  בסדר 
בהר הבית וחולשה מול חמאס של עזה, כל אלו 
שמים אותו בנקודת מגננה. כמי שנמצא כעשור 
בהנהגת המדינה, לנתניהו יש את האתגר הקשה 
ממכל: להסביר לאנשים כמה טוב להם וכמה יש

ראל היא כוח עולמי עולה. לאנשים שכנגדו יש 
את הקלף הטוב ביותר – להסביר לאנשים כמה 

רע להם וכמה הם משוועים לשינוי.

 זהות

הסיכון: לא חוזרים על טעות פעמיים
כן כן, אתם זוכרים נכון. קיימת מפלגה בישראל 
בשם זהות ורק לפני כמה חודשים היא נחשבה 
7-8 מנדמ  להפתעת הבחירות עם פוטנציאל של

טים. מאז חלפו הרבה גרביים בכפות רגליו של 
משה פייגלין, ואם אינכם עוקבים אדוקים אחר 
עמודי הרשת של 'זהות', ספק אם הינכם יודעים 

כלל על התמודדותו המחודשת.

נאבקים על כל קול
ביהדות התורה חוששים מנדידת קולות לעבר עוצמה יהודית, וממתינים להכרעת הגר"מ מזוז האם יאות לתמוך פעם נוספת ברשימה ⋅ בש"ס חוששים שקולות מהפריפריה ינועו לכיוון של 

עמיר פרץ ולוי-אבקסיס, בימינה חוששים מנגיסה של הליכוד מצד אחד ועוצמה יהודית, נעם וזהות מאידך ⋅ אפילו בליכוד חוששים מפני ניצחון ללא יכולת להקים קואליציה של 61

פחות מחודש ימים לבחירות: המפלגות מנסות למנוע זליגה של קולות מתנדנדים 

זקוק לתפילות. רה"מ נתניהו בתפילה בכותל
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

מודעות עצמית
המפתח  ממילות  אחת  היא  מודעות 
בתקופה הזו של האדם בעולמו המופלא 
על  מורה  המילה  עצם  הבורא.  של 
שלה  שהמשמעות  תודעתית  התפתחות 
האדם  את  המפתחת  מידע  תוספת  היא 
להתנהגויות  לו  גורמת  בורות  וחלילה 

לא מכבדות ולא נאותות.
כצוהר  הוא  ומודעות  ידע  של  זה  עולם 
את  לו  להאיר  האדם  בחיי  אור  של 
אור  ותורה  כתוב  ולכן  בה  ילך  הדרך 
ולעומת  למוטב  מחזירם  שבה  שהמאור 
זאת החשכה וחוסר הדעת מפילים בבאר 

שחת.
הולכת  הטכנולוגית  שהקידמה  ככל 
שמטרתו  ברור,  מאוד  לכיון  ומתפתחת 
אחת להחליף את האדם מעבודת השדה 
עד המסחר והתעשיה. ככל שעובר הזמן 
הבקרה משתלטת על חיי האדם שתכנן 
ויצר אותה על כן אנו חייבים לחשוב מה 
נרצה  זה שאם  טכנולוגי  לדור  התשובה 
ואם לא גם הילדים השמורים ביותר כל 
עוד הם חיים בעולם עירוני מתקדם הם 
ויציצו  שונים  בגדלים  למסכים  יחשפו 
ואולי יפגעו כי אורות המסכים מושכים 
את עיני האדם וזאת מעצם לידתו בעל 
טעם  ריח  שמיעה  ראיה  חושים  חמשה 

ומישוש.
כיום  שמוכן  במה  לרגע  תציצו  רק  אם 
לחיי  ונכנס  והולך  הטכנולוגית  ברמה 
ואם  פה  פעורי  תעמדו  שלנו  יום  היום 
תנסו בכל הכח לעצור את העבודה זרה 
מושקעים  תצליחו,  לא  הזה  הדור  של 
בה מירב הכספים בעולם. שמו של עגל 
דורנו  של  החשמל  מהאש  שעלה  הזהב 
שמו בינה מלאכותית והיא שמניעה את 

רוב הכלכלה העולמית.
היות  הנושא  את  לפתח  רוצה  אינני 
האנוש  של  תפקידו  מה  הוא  וענייננו 

בדור שכזה.
מיום  הדורות  בכל  כמו  אחת  התשובה 
עלינו  והבל,  קין  ולידת  האדם  בריאת 
שיעמדו  האדם  של  מידותיו  את  לפתח 
עליו  המוקרנים  האורות  ריבוי  למול 

מהמסכים הסובבים אותו.
לדמיין  האדם  את  מעוררים  המסכים 
אותו.  המגביל  החומר  מגבולות  ולצאת 
בעולם  לחיות  מעדיפים  האדם  בני  רוב 
מוגבל.  בעולם  לחיות  מאשר  מדומה 
קבוצות  לשתי  אותנו  מחזירה  זו  ידיעה 
את  שמהווים  מהם  חלק  שאנו  האנשים 

החברה.
אורות  אשר  נורמטיבים  אנשים  ישנם 
אולם  דימיונם  את  מעוררים  המסכים 
בעיקרו  שהוא  שלהם  המדמה  בגבול 

נשען על מוח שמאל המגביל אותו.
שהולכת  אנשים  של  קבוצה  וישנה 
יוצאת  והיא  הקדמה  עם  יחד  וגדלה 
במהירות האור מהחומר המוגבל לדמיון 
נשענת  בטבעה  זו  קבוצה  מרוסן,  לא 
על צידו הימני של המוח שאינו מוגבל 
בכלל אלו אנשים שבשעת קריאת ספר 
את  לראות  מסוגלים  סיפור  שמיעת  או 

המתרחש לנגד עיניהם ממש.
של  לשורשו  המשתייכת  קבוצה  אותה 
יוסף הצדיק בעל החלומות הולכת הרבה 
מעבר לקיים ובעצם מעוררת את העתיד 
של  אלו  סוגים  שני  כאשר  להתרחש. 
להבין  ניתן  אחד  בחדר  נמצאים  אנשים 
מזה  גרוע  או  מבינים  אינם  הם  מדוע 

מכבדים זה את זה.
השוני  את  יוצר  עמוק  כך  הכל  ההבדל 
עובדים  אם  ליצור את האחדות  שאמור 
ענוה  שבכולן  והחשובה  המידות  על 
שהתולדה שלה אהבת חינם ואם חלילה 
וחס ישנה גאוה מכל צד אז נוצרת שנאת 

חינם שסופה חורבן.
את  חייב  צד  שכל  לדעת  חייבים  אנו 
שיווצר  בכדי  שלו  המשלים  החלק 
נמצא  הזה  הקיומי  והצורך  שלם  אחד 
יחד  שנהיה  מנת  על  השונה  של  בידו 
עם  בעבודה  בשנים  רב  מניסיון  חזקים. 
וגם  ומגזרים,  אנשים בכל מיני תחומים 
בתחום  שנעשו  רבות  מחקר  מעבודות 
המודעות למדנו שבעלי הדמיון המוגבל 
כביכול ובעלי הדמיון הפרוע חייבים זה 

את זה בכדי שתיווצר יצירה.
ומהנדס  לארכיטקט  דומה  הדבר  למה 
על  העולה  ככל  לצייר  יכול  האדריכל 
את  לתכנן  יודע  אינו  הוא  אבל  רוחו 
בכדי  שלהם  החוזק  ואת  החומרים 
יהפוך  דבר  של  בסופו  שלו  שהציור 
כך  ובטיחותי  יציב  מימדי  תלת  למבנה 
שמוציא  ומפיק  הצגה  שכותב  סופר  גם 

אותה מהכוח אל הפועל.
אם תבינו את היסוד עליו עמדנו במאמר 
זה תבינו לעומק מדוע אנו חייבים לכבד 
זה את זה ולמעלה מהכל לאהוב אהבת 

חינם.
בברכה סתרי חיים
07-33-38-38-48

ככל שהקידמה הטכנולוגית הולכת 
ומתפתחת לכיון מאוד ברור, שמטרתו אחת 

להחליף את האדם מעבודת השדה עד 
המסחר והתעשיה

"
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בס״ד

יהודיתעוצמה 
ממשלה 

ימנית!

רק עם

יש

אנחנו לא ננטוש את הבית.
עוצמה יהודית תציל את גוש הימין 

בכנסת הבאה!

כף
עוצמה יהודית בראשות 

איתמר בן גביר

ozmayeudit.com | 079 -390-23-23

עו"ד איתמר בן גביר: 
"לא אתן שיפגעו 

במגזר החרדי"

ספרי יסוד: יצירה 
מפתיעה וחדשנית 

מנדי קליין

הניסיונות לפגוע במגזר החרדי ממשיכים, בעקבות ההסתה של 
יאיר לפיד כנגד המגזר החרדי הגיש עו"ד איתמר בן גביר עתירה 
בבחירות:  מלהתמודד  לבן  כחול  את  לפסול  הבחירות  לועדת 
חלילה  אומר  היה  מישהו  אם  החרדי.  במגזר  שיפגעו  אתן  "לא 
על ערבים חצי ממה שלפיד אומר על חרדים היו מכניסים אותנו 
לבית הסוהר. אני שואל האם מותר להגיד שהחרדים סוחטים את 
המדינה? איזו חוצפה? מאיפה התעוזה להכליל ציבור כ"כ גדול 
טוב וערכי. אם הם לא היו מונעים מהסתה הם היו באים להכיר 
את המגזר החרדי כפי שאנחנו מכירים, משפחות טובות מרובות 
החיים  את  ושמקריבות  בצניעות  שחיות  הרע,  עין  בלי  ילדים 
שלהם למען לימוד התורה. הם היו רואים גם את כל ארגוני החסד 

שיהודים חרדיים מקימים ומתנדבים בהם."
לא פעם מגן עו"ד בן גביר על המגזר החרדי, משתמש בכלים 
שממחיש  האחרון  והסיפור  כנגדה.  זילבר  דינה  של  המשפטיים 

את זה הוא הבריכה ברהט.
מדינת ישראל פתחה ברהט בריכת שחייה והבדואים החליטו 
נשים.  ויום  גברים  יום  לגמרי.  נפרדת  תהיה  השחייה  שבריכת 
עו"ד בן גביר פנה לדינה זילבר וטען על כך שהיא אוסרת הפרדה 
שווה  חוק  ודרש  הבדואים  אצל  ומתירה  בחרדים  כשמדובר  רק 
לעיריית  ופנתה  בנושא  ענתה שצריך לטפל  אכן  וזילבר  לכולם. 

רהט ודרשה לעשות שעות שחייה מעורבות.
העיתונאי קלמן ליבסקינד חשף השבוע את המשך ההתנהלות: 
להתקפל. מאבקי  בחרו  "לא תאמינו, במשרד המשפטים פשוט 
הבדואים.  עם  פחות  קצת  כנראה  חרדי,  ציבור  עם  טוב  זה  כוח 
בעניין  קורה  מה  לבדוק  כדי  זילבר  דינה  אל  לאחרונה  פניתי 
הבריכה ברהט... שימו לב לתשובה: "המשנה ליועמ"ש )ציבורי-

זילבר, וצוותה, קיימו מפגש חשיבה משותף עם  מינהלי(, דינה 
גורמי העירייה הרלוונטיים, על מנת לגבש מתווה מוסכם לפעילות 
הבריכה  תפעל  הנוכחית  העונה  במהלך  כי  הוחלט  הבריכה... 
זו תבחן העירייה אם  ובתקופה  במתכונת מופרדת לעונה אחת, 

ישנם גם תושבים המעוניינים בשעות רחצה מעורבות. לאחר מכן 
הנושא ייבחן שוב".

מסביר עו"ד בן גביר: "זו התנהלות ידועה, ישנן שני מערכות 
חוק נפרדות. יש חוק אחד ליהודים חרדיים וחוק אחר לבדואים. 
ואני לא אתן לזה המשיך, כפי שהיה בקדנציה של ד"ר בן ארי 
נושא שבקדושה. אם  יחד עם החרדים בכל  נהיה  בכנסת אנחנו 
אנחנו  לו  חשובה  ישראל  ותורת  להצביע  למי  מתלבט  מישהו 

המפלגה היחידה שיכולה לתת לו מענה"
כזכור, בפעם הקודמת שעוצמה יהודית הייתה בכנסת עם ד"ר 
מיכאל בן ארי הוא תמך בכל הצעה של המפלגות החרדיות וכפי 
רואים  "אנו  התורה:  מיהדות  מקלב  אורי  ח"כ  פעם  לא  שאמר 
בבן ארי את האצבע השישית של יהדות התורה". עו"ד בן גביר 
לא מתכוון לנהוג אחרת: "אנחנו רואים בציבור החרדי את אחד 
המגזרים הטובים בארץ, לימוד התורה הוא ערך עליון ומקודש 

מבחינתנו. אין לנו מחלוקת על כך".

מנדי קליין

ואספנים,  ספרים  חובבי  ורבו  דורנו  זכה 
משכיתם,  חדרי  לתוך  להביא  החפצים 
אוצרות סגולה, ספרי קודש עתיקים ונדירים, 
ובעיקר דפוסים ראשונים ומהדורות חשובות 
שהתקבלו  הידיעה  בה’  היסוד  ספרי  של 

בארון הספרים התורני.
בפניהם,  ניצבים  גדולים  קשיים  שני  אך 
באמת  הם  מה  א.  היסוד,  ספרי  בבחירת 
ספרי היסוד שהתקבלו ברוב בתי המדרשות 
עולם  לדורות  ונקבעו  הגולה  תפוצות  בכל 
בארון הספרים היהודי, ב. מה הם הדפוסים 
לחלופין  או  היסוד,  ספרי  של  הראשונים 
אותם  של  והמתוקנות  העיקריות  המהדורות 

חיבורים?
מלאכה גדולה וכבירה זו הוטלה על צוות 
בספרים  בדורנו  הידענים  מגדולי  מומחים, 
בתחום.  העוסקים  וותיקי  ומבכירי  עתיקים 
התייעצות  כדי  תוך  מלאכתם  עסקו  הם  ואף 
בעלי  ומומחים  מובהקים  ת"ח  עם  מתמדת 
ומקצוע  התורנית  הספרות  רזי  אשר  שם, 

הביבליוגרפיה גלויים לפניהם.
הראשונים  והדפוסים  הספרים  בחירת 
ספרים  של  היסודית  המהדורה  קביעת  וכן 
שונים, היא מן המלאכות הקשות שבמקצוע 
רב  קושי  יש  רבות  פעמים  הביבליוגרפיה. 
ספר  של  הראשון  הדפוס  אחר  להתחקות 
שמהדורה  כמסמרות  לקבוע  או  אלמוני, 
המהדורות  לכל  אב  הבנין  היא  אלמונית, 

הבאות אחריה. 
שנים,  כמה  של  ויגיעה  עמל  לאחר 
מקיפה  ספרים  רשימת  לערוך  בידם  עלה 
אוצר  של  והבנין  היסוד  אבני  של  ונפלאה, 
כללי  לפי  ערוכה  הרשימה  התורני.  הספרים 
טעם  בטוב  מסודרת  והיא  הביבליוגרפיה 

ודעת ובעיקר נוחה ונגישה לעזר ושימוש. 
כחמש  מכילה  העיקרית  הספרים  רשימת 

מאות וחמישים ספרים, 
ומסודרים  ערוכים 
ואחת  בשלושים 
נושאים  לפי  מחלקות 
תנ"ך,  מוגדרים: 
חז"ל,  מדרשי  ש"ס, 
על  ואחרונים  ראשונים 
רמב"ם  רי"ף  הש"ס, 
ספרי  ומפרשיהם, 
המצוות,  מנין  הלכה, 

שו"ת, מוסר, דרוש, קבלה, חסידות, דקדוק, 
עזר,  וספרי  התלמוד  כללי  ישראל,  מחשבת 
מנהגי  לפי  תפילה  ספרי  יהודית,  היסטוריה 
כל  בראש  וכו’.  הגש"פ  השונות,  העדות 
מחלקה הקדמה תמציתית ויסודית, ובסוף כל 
מחלקה רשימת ‘הוספות’ חשובה. לשלמות 
המלאכה נוסף מפתח ספרים מפורט לפי א"ב 
בו ניתן להיעזר ולמצוא את הספרים בקלות.

צבעוניים  צילומים  במאות  מלווה  הספר 
בעולם  מספריות  שנאספו  ביותר,  נדירים 
דגש  שימת  תוך  פרטים.  ספרים  ומאוצרות 
של  הן  מרשימה,  גרפית  ועריכה  עיצוב  על 
אכן  והתוצאה  התמונות  של  והן  הטקסט 

מרשימה ביותר. 
הקצרות  וההערות  היסוד  ספרי  רשימת 
בלום  אוצר  הם  לרשימה,  שנילוו  והקולעות 
לידיעות בסיסיות וחשובות ביותר, לכל הבא 
היצירות  אחת  זו  מבחינתינו  ספר.  בשערי 
מהמועילות  ובעיקר  והמפתיעות  המרעננות 
ביותר, שנראו לאחרונה בשדה הספר התורני. 
הספר  התקבל  עולם,  לאור  צאתו  עם 
בקרב  גדולה,  ובהתלהבות  רבה  באהדה 
ספרים  באיסוף  והמתעסקים  האספנים 

עתיקים. 
הספרים  בחנויות  להשיג  ניתן  הספר  את 

המובחרות. 

"אנחנו רואים בציבור החרדי את אחד המגזרים הטובים בארץ, לימוד התורה הוא ערך עליון ומקודש 
מבחינתנו. אין לנו מחלוקת על כך"

רשימת ‘ספרי יסוד’ של אוצר הספרים היהודי, מלווה במאות צילומים 
צבעוניים



הסדנה תתקיים אי"ה בימי שלישי בשעה 21:00-19:00
מפגש ראשון ג' באלול תשע"ט ( 3/9/19 ).

ברחוב כהנמן 107 (בנין פג'ו לשעבר)
הסדנה בת ארבעה מפגשים בעלות 80 ₪

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל

 

 

לאור ההצלחה הרבה "מרכז שקד"   פותח שוב

"סדנת העצמה" 
הכרה והעצמה של הכוחות,

העוצמות ודרכי התמודדות שיש למטפלת עיקרית
בבן משפחה זקן

בהנחייתה של:

ד"ר אילה אליהו
עו"ס קלינית, פסיכותרפיסטית

האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

רישום חובה
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

 
  

אגף
תשתיות ופיתוח

מחלקת חזות העיר

בס“ד

לרווחתם ולהנאתם של ילדי עירנו היקרים
יהיו שלושה פארקים עירוניים פתוחים עד השעה 11 בלילה,
בימי "בין הזמנים" – מיום שני, י"א באב ה‘תשע"ט (12,8,19)

עד יום ראשון, א' באלול ה‘תשע"ט (1.9.19). 

שלושת הפארקים שיהיו פתוחים עד השעה 11 בלילה הינם: 
פארק גהה דרום שבשכונת נוה-אחיעזר,

פארק הזית בקריית הרצוג
ופארק שפירא ברחוב נויפלד גם הוא בשכונת קריית הרצוג.

בברכת קיץ בריא ונעים,
ההנהלה

שעות נוספות
בגינות העירוניות

 
  

דוברות
העירייה

בס“ד

חופשות הקיץ
במחלקות

ובאגפים עירוניים

 עם תחילת חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים שונים,
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור התושבים את פרטי החופשות:

תאריך החופשהשם המחלקה/האגף
בשל הערכות פתיחת שנת הלימודים  ה'תש"פ , לא אגף החינוך

תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני החל מיום 
ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום חמישי, כ"א 

באב ה'תשע"ט )22,8,19( - כולל.

גזברות, תקציבים, קופת העירייה; מח' משכורות; 
מינהל ההכנסות-מחלקות שומה, שומת מוסדות, 
סקר נכסים, גבייה ממגורים, אכיפת הגביה, גבייה 

מעסקים והנחות ממסים;

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט )12,8,19( עד יום חמישי, 
כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( -  כולל.

מיום שני,  י"א  באב ה'תשע"ט )12,8,19(, עד יום אגף ההנדסה
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( כולל, ולא 

תתקיים קבלת קהל.
תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת.

אגף תשתיות ופיתוח- הנהלה, מחלקת תחבורה, 
חשמל, חזות העיר ונטיעות. אגף משאבי אנוש-  

כוח-אדם בעירייה ובחברה הכלכלית

מיום שני, י"א באב ה'תשע"ט )12,8,19( עד יום חמישי, 
כ"ח באב ה'תשע"ט - )29,8,19( -  כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19(, עד יום אגף לשירותים חברתיים- מח' משפחתונים
שלישי, כ"ו באב ה'תשע"ט )27,8,19(-כולל.

החברה הכלכלית - משרד והנהלת חשבונות, 
רשות השילוט והפרסום

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום שני, 
ב' באלול ה'תשע"ט  )2,9,19( – כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום שני, רשות החנייה
 ב' באלול ה'תשע"ט  )2,9,19( – כולל. 

לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני הפיקוח על 
החניה נמשך כל העת!

תאגיד "מי ברק" למים ולביוב
)שירות לקוחות וגביה בלבד(

מיום שני, י"ח באב ה'תשע"ט )19,8,19( עד יום ראשון, 
א' באלול ה'תשע"ט )1,9,19( - כולל.

מיום ראשון, י"ז באב ה'תשע"ט )18,8,19( עד יום מרכז הכוון תעסוקתי
חמישי, כ"א באב ה'תשע"ט )22,8,19( - כולל.

מיום ראשון, כ"ד באב ה'תשע"ט )25,8,19(, עד יום רישוי עסקים
חמישי, כ"ח באב ה'תשע"ט )29,8,19( - כולל.

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, להודעות על מקרים דחופים 
בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות, חינוך וכל מפגע אחר.



כ' אב תשע"ט 21/8/19 בני ברק 1222

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

                  

אכילת  לאחר  המזון  ברכת  על  מצווים  אנו  בפרשתנו 
אלוקיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת  נאמר:  וכך  פת. 
על הארץ הטובה אשר נתן לך" )דברים ח, י(. סדר ברכת 
המזון הוא שלוש ברכות מהתורה, כמו ששנינו בגמרא )שם מח(: 
"תנו רבנן סדר ברכת המזון כך היא: ברכה ראשונה ברכת הזן, שניה 
היא מדרבנן: הטוב  רביעית  ירושלים,  בונה  ברכת הארץ, שלישית 
והמטיב... רבי אומר ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן... על הארץ 
זו ברכת הארץ, הטובה זו ברכת בונה ירושלים, וכן הוא אומר: 'ההר 

הטוב הזה והלבנון'". 
יש להבין את פשר האריכות של ברכת המזון. גם ההיגיון מחייב 
להגיד תודה לקב"ה על המזון והשביעה, אך מה ראו חז"ל להכניס 
ובניין  יציאת מצרים, ברית, תורה, ארץ ישראל  לנוסח ההודיה את 

ירושלים? מדוע כל ההיסטוריה של עם ישראל נכנסה לברכה זו?
התשובה טמונה במשל על בחור צעיר, בן תפנוקים להוריו שהגיע 
נערות וחפץ להצטרף למסע הרפתקני במיוחד בהרי המזרח.  לגיל 
הוריו הזהירוהו שזה לא בשבילו, לא מתאים לאופיו המפונק. אך 
הרפתקנים מקצוענים  קבוצת  עם  למסע  ויצא  אוזניו  את  אטם  הוא 
למורת רוחם של הוריו. בתחילת המסע הכל התנהל למישרין, אך 
כשהחלו הקשיים, הוא לא חדל להתלונן ולהתמרמר עליהם. חבריו 
בשלב  בשלו.  הוא  אך  קיטוריו,  עם  שיפסיק  אותו  הזהירו  למסע 
מסוים הוא נשבר והחליט להיפרד מהקבוצה ולחזור לאחוריו. בשל 
עד  מוצא.  ללא  והסתבך  דרכו  את  לא מצא  הוא  ניסיון  היותו חסר 
רעב, צמא  בודד,  עצמו  והוא מצא  המזון  לו  שהגיע למצב שנגמר 
וקופא מקור. הוא קלט מאוחר מדי שחייו עלולים להסתיים, והוא 
ועל  טיפשותו  על  צער  של  בבכי  ופרץ  מזדמן  סלע  על  התיישב 

געגועיו להוריו.

מה שהוא לא ידע, שהקבוצה עדכנה את הוריו בטלפון הלוויני על 
פרידתו מהם. הוריו המודאגים יצאו לפעולה מיידית, הם יצרו קשר 
ושילמו להם סכומי כסף אדירים  והצלה באיזור,  עם אנשי מקצוע 
נמצא  ב"ה  והנה  הבן,  זו. הם שלחו מסוק לחפש את  למען מטרה 
האיש. המסוק נחת קרוב למקומו, הדלתות נפתחו והוריו המודאגים 
רצו אל בנם והעלו אותו לבטן המסוק, שם קיבלו אותו בהתרגשות 
ומזינה שאמו  עלייתו למסוק הוא אכל מיד ארוחה חמה  רבה. עם 
הכינה לו. הוא החליף בגדיו והתרענן, ולאחר כמה ימי התאוששות 

החזירוהו לביתו בריא ושלם.
מה היה ניסוח התודה של הבחור להוריו: תודה על האוכל הטעים 
שאכלתי במסוק ועל הבגדים שהלבשתם אותי, או על הצלת חייו? 
זו הוא  ועל הצלה  ודאי על חייו! הלא את חייו הוא קיבל במתנה 
התודה  ישראל,  עם  אנו  גם  כך  להוריו.  חייו  כל  תודה  אסיר  יהיה 
שלנו לבורא עולם היא תודה לא רק על הפרט, אלא על כל המכלול! 
הניסים  כל  אלמלא  ממצרים,  יצאנו  שאלמלא  נכוחה  אנו  יודעים 
ושרשרת החסדים שעשה עמנו הבורא בחמלתו, לא היינו כאן, ולא 

היינו זוכים לאכול כראוי כיהודי ועל כך אנחנו מודים.
ברכה  להוסיף  שביבנה  רבותינו  תיקנו  אלו  ברכות  שלוש  על 
רביעית בברכת המזון: "הטוב והמטיב" כנגד הרוגי ביתר, "דאמר 
רב מתנא אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תיקנו ביבנה הטוב 
והמטיב- הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה". כידוע נס 
זה המוזכר בגמרא הינו אחד משישה אירועים משמחים שהתרחשו 
בט"ו באב. ויש להתבונן מדוע תקנו חז"ל לציין נס זה לדורות דווקא 

בברכת המזון?
ירושלים,  חורבן  על  התאבלו  שלא  משום  נענשו  ביתר  הרוגי 
אך עם כל זאת שמר הקב"ה על גופם שמירה מיוחדת. שבע שנים 

ניצבו הגופות של הרוגי ביתר בתור גדר מסביב לכרם של אדריינוס 
מהשמש  הגנה  בלי  ובקיץ  מהגשמים  הגנה  בלי  בחורף  הרשע- 
איתן  כסלע  ההרוגים.  בגופות  כלשהו  סירחון  שלט  ולא  הלוהטת, 
באדריינוס  מתגרות  כאילו  הטבע,  איתני  מול  ועומדות  ניצבות  הן 
הרשע שהעמידם שם כדי להשפילם וצוחקים עליו: "לא אתה הוא 
זה שהעמיד אותנו פה, כי אם הקב"ה כדי להענישנו על עוונותינו, 
והוא זה ששומר עלינו שנזכה לבוא לקבר ישראל!", ועל כך תיקנו 
והמטיב  נסרחו,  שלא  הטוב  והמטיב"-  "הטוב  מיוחדת:  ברכה 

שניתנו לקבורה.
זה  נס  של  הקשר  את  זה  לפי  זי"ע  חכמה"  ה"משך  בעל  מבאר 
)של  קיומה  כי  חשבו  )הבית(  החורבן  אחר   ..." המזון:  לברכת 
ולנדוד כצוענים,  ועתידה לכלות  האומה היהודית( בלתי אפשרית, 
בר  ע"י מלכות  נושעו  לא  כי בביתר  בלא תפארת אדם, כמו שראו 
כוכבא... לכן תיקנו הטוב והמטיב על כך שלא שלט סירחון בהרוגי 
אשר  אבותינו,  ודברי  נביאינו  דברי  נאמנו  כי  למדנו  ומזה  ביתר. 
בבניין  האלוקית  ההנהגה  על  אומן  באמונת  מורשה  לנו  הנחילו 
וירושלים לא תשרה  ירושלים והארץ". כלומר: כדי שברכת הארץ 
יאוש בלב עם ישראל שראה את ירושלים בחורבנה, לכן תיקנו את 
ברכת הטוב והמטיב, שכולה תקווה וביטחון. אמונה בקב"ה שהוא 
יבואו  שעוד  ויקיים,  הבטיח  והוא  ישראל  רועה  והמטיב,  הטוב 
זמנים של רווח והצלה לבית ישראל. גם זה מלמדנו ההסתכלות על 

המכלול ולא על רגע מסוים של חורבן.
סגולה נפלאה שכתב אחד מהראשונים ב"חינוך" )מצווה ת"ל(: 
המזון  בברכת  הזהיר  שכל  קל,  ישמרם  מרבותיי  אני  מקובל  "כך 
מזונותיו מצויין לו בכבוד כל ימיו!" כי מי שיודע לומר תודה על 

המכלול ועל הפרט, ימשיך לו הקב"ה את השפע עד בלי די.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מעלת עבודת ה' בשמחה

על הארץ הטובה

ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים  ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  ְוָהָיה 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם )ז, יב(

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה
על  המושפעות  נפלאות  ברכות  של  בסדרה  פותחת  עקב  פרשת 
אדם המקיים תורה ומצוות – "ְוָׁשַמר ה' ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד... 
לכך  דעתנו  לתת  עלינו  ָהַעִּמים".  ִמָּכל  ִּתְהֶיה  ָּברּוְך  ְוִהְרֶּבָך...  ּוֵבַרְכָך 

ולנסות להבין, בשל מה זכאי האדם לכל כך הרבה ברכות ושפע.
ישנה מילה אחת הטומנת בחובה את התשובה לשאלתנו. התורה 
הקדוש:  החיים"  ה"אור  ופירש  "והיה",  ואומרת  פותחת  הקדושה 
"יתבאר על דרך אומרם ז"ל )בראשית רבה מב, ג( 'אין והיה אלא 

שמחה'.  
אנשים  'מצות  של  באופן  המצוות  כל  את  לקיים  יכול  אדם 
מאז  התרגל  הוא  וכך  הוריו  מתנהגים  כך  קבל,  הוא  כך  מלומדה'. 
מהנבחרים  להיות  שזכה  בכך  שמחה  מרגיש  הוא  אין  אך  ילדותו, 
לשרת את פני אלוקיו. הוא כלל לא חושב להיות שמח בשל המצוות 

המיוחדות שזוכה לקיים.
את  תפעיל  אם   – ִּתְׁשְמעּון"  ֵעֶקב  "ְוָהָיה  התורה:  אומרת  כך  על 
ה'והיה', היינו את השמחה, בכל המשפטים והמצוות שהנך מקיים, 
ותעשה אותם בשמחה - או אז יאהבך ה' ויברכך, ויתן לך עוד ועוד 

– שפע דגן, תירוש ויצהר, ברכה מכל העמים וכן הלאה והלאה.

עבודת ה' וקיום מצוות - בשמחה
אינה דומה מצוה שאדם מקיים מתוך שמחה והתלהבות דקדושה 
- למצוה שאדם מקיימה בפנים זעופות וקודרות, כמי שכפאו שד.  
כשאדם מקיים את המצוה מתוך שמחה, הוא מעיד על עצמו שהוא 
בו הודאה להשי"ת  ויש  וערכה הנשגב של המצוה  מכיר במעלתה 
על שזיכהו לקיימה. לעומת זאת, מה ניתן ללמוד על מי שמקיים את 

המצוה בפנים זעופות?... ה' ירחם. 
ָּכל  ָעֶליָך  "ּוָבאּו  מה-מז(:  כה,  )דברים  התורה  אומרת  כך  על 
ַהְּקָללוֹת ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּוָך ְוִהִּׂשיגּוָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך ִּכי ֹלא ָׁשַמְעָּת ְּבקוֹל ה' 
ֱאֹלֶקיָך ִלְׁשמֹר ִמְצוָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך... ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' 

ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל". 
האופן שבו האדם מקיים את המצוה מעיד על הכבוד שאדם רוחש 
גדולה  כן  על  עולם.  - הקב"ה, מלכו של  על המצוה  למי שציווהו 
מעלתו של אדם המקיים את המצוה בשמחה, אף אם המצוה עצמה 
נחשבת למצוה 'קלה', לעומת אדם המקיים מצוה חשובה אך עושה 

זאת בחוסר חשק, כמי שכפאו שד.
ובו  למה הדבר דומה, לשני עובדי אדמה שמביאים למלך מגש 
והוא  לבו,  בכל  המלך  את  ומכבד  אוהב  האחד  ביכוריהם.  מפירות 
מבטא את אהבתו אליו בפירות שמגיש לו למנחה. הוא מקשט את 
המגש בקישוטי זהב ומעמיס עליהם מתנובת שדותיו ופרדסיו. אמנם 
באותה שנה לא צמחו בשדהו פירות משובחים ונאים, וכמובן הוא 
מצטער על כך, אך דבר זה אינו תלוי בו. הוא בא עם המגש העמוס 
אל ארמון המלך, ניגש אל המלך בפנים מאירות וזורחות ומושיט לו 
בקידה את המגש. הוא מודה למלך בשמחה ובהתרגשות על הזכות 

הגדולה שנפלה בחלקו להביא מפירותיו מנחה למלך.

לעומתו, החקלאי השני, הפירות שצמחו בחלקו יפים ומשובחים 
מהפירות של חברו. אולם הוא לא שש להביאם למלך. אך אין לו 
פשוט,  מגש  על  הפירות  את  מעמיס  הוא  המלכות.  צו  זהו  ברירה, 
ממהר לבוא אל ארמון המלך כדי לפטור עצמו מהעול הרובץ עליו. 
ניגש אל המלך כשהוא זעוף פנים, מושיט לו בחטף את המגש, ומיד 
סב לאחוריו ועוזב את הארמון. הוא חש תחושת הקלה על שהעול 

הזה מאחוריו.
מי גורם שמחה וקורת רוח גדולה יותר למלך - הראשון או השני? 
ונאים  משובחים  שדהו  פירות  אשר  השני,  החקלאי   - תאמר  שמא 
מן הראשון? לא ולא! המלך ראה את פניו המאירות של הראשון, 
הוא ראה את השמחה והאושר שמילאוהו, הוא שמע את הודאתו על 
הזכות שנפלה בחלקו להגיש למלך מנחה מפירות אדמתו, הוא חש 

בלבו כי כנים הדברים ולא נאמרו מן השפה ולחוץ. 
ומה עם הפירות עצמם, הרי הם נאים פחות מפירותיו של השני? 
המלך יודע כי אין הדבר מעיד כלל על בעל הפירות. המלך חש כי 
אותו אדם מצד עצמו אוהב אותו אהבה עזה ורצונו לתת לו את הטוב 
ביותר. נכון שהפירות עצמם אינם מן העידית, אך זו אינה אשמתו. 
באהבה  למלך  מביא  הוא  ואותם  בשדהו,  שצמחו  הפירות  אלו 

ובשמחה. 
אומרת התורה: "ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון" -  גם כשאתה עובד את ה' 
בדברים שהם בבחינת 'עקב', לא חשובים ולא מן העידית, עֵשה זאת 
בשמחה. השמחה מעידה על הרצון הפנימי שלך, על היחס האמיתי 

שלך למי שציווה אותך על כך - בורא עולם. 
אל יעלה בלבך שכיון שעבדת את ה' ב'עקב' ולא בדברים גדולים 
יהיו  שלך  והגמול  השכר  וגם  גדולה,  זכות  לך  אין   - וחשובים 
אתה  בכך  לבב,  וטוב  בשמחה  זאת  תעשה  אם  ולא!  לא  מועטים. 
בעי".  לבא  ו"רחמנא  לבוראך,  אהבתך  ועל  לבבך  רגשי  על  מעיד 
הקב"ה בוחן לבות, הוא מצא את לבבך נאמן לו, על כן מובטח לך 
שתזכה לברכות האמורות בתורה - "ושמר ה' אלקיך לך את הברית 

ואת החסד אשר נשבע לאבותיך".
הואיל והקב"ה ראה את אהבתך אליו, הוא יחזיר לך את אהבתו 
- "ואהבך". ומאהבתו הגדולה הוא ישפיע עליך שפע של ברכה - 

"וברכך והרבך". 

דרגות עליונות - בזכות השמחה!
רבנו האר"י הקדוש אמר לתלמידו רבי חיים ויטאל זצ"ל, שכל מה 
סודות התורה, שאפילו  ולגילוי  גדולה מאד  שזכה לקרבת אלוקים 
תנאים ואמוראים לא קבלו רשות לגלות - הוא מפני שהתאמץ לקיים 
את כל מצוות ה' מתוך שמחה, וכיון שהתאמץ בכך - השרה עליו 
ה' יתברך את שכינתו, שהרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה 

)שבת לה ע"ב(.
האר"י הקדוש ז"ל, אשר זכה למעמד כביר ונורא שאיני יודע אם 
זכו לו ילודי אשה אי פעם, כשגילה את כל סודות הקבלה העמוקים 
- העיד על עצמו במפורש, שכל מה שזכה הוא מפני שכל  ים  מני 
מצוה שהוא מקיים הוא שמח בה שמחה גדולה כל כך, עד שאין כל 

חללו של עולם מכיל אותה!
מתוך שמחה  ומצוה  מצוה  כל  לקיים  רק השתדלות  כי  ללמדנו, 

גדולה אפשר לזכות לדברים גדולים, וכי קיום המצוות בשמחה הוא 
הקב"ה  לו  נותן  כך  ידי  ועל  אותו,  ומרומם  האדם  את  שמעלה  זה 

מעלות גדולות ועצומות. 
אתה לומד תורה? – עשה זאת בשמחה. אל תחשוב: 'מה אעשה? 
אני חייב ללמוד... אם לא אלמד ואתבטל אקבל עונש...' וכי בגלל 
להיות מרואי  הזכות  לנו את  נתן  או מפני שהקב"ה  לומדים,  עונש 
פני המלך ראשונה במלכות?! הלא אדם שזוכה ללמוד את תורתו 
של בורא עולם, זוכה שהשכינה הקדושה כנגדו! בורא עולם נתן לו 
את האפשרות להשתעשע אתו, ופקודי ה' ישרים משמחי לב! אדם 
שקבל זכות כבירה כזו, איך יתכן שירגיש שהמניע ללימוד אצלו הוא 

פחד מהעונש?!
כך גם לגבי שמירת שבת או הנחת תפילין. לא צריך לקיים משום 
המיוחדת  הזכות  על  עצומה  שמפחדים מעונש, אלא מתוך שמחה 

שנפלה בחלקנו להיות מרואי פני המלך.

עבודת ה' המיוחדת של דוד המלך
בקיום  השמחה  ענין  את  רבות  בתלמידיו  החדיר  הקדוש  האר"י 

המצוה. 
אברהם,   – ישראל  עם  של  הרועים  שבעת  כל  להם:  אמר  פעם 
בעליה  עמנו.  להתפלל  יבא  ודוד  יוסף  אהרן,  משה,  יעקב,  יצחק, 
לתורה אקרא להם שיעלו לתורה 'יעמוד אהרן הכהן... יעמוד משה 
וכן כולם, ואתם תוכלו לראות אותם במו עיניכם. אך ראו  רבנו...' 
הוזהרתם – הישמרו לכם פן תחייכו למראם! אפילו אם יעשו דברים 
שאינם מובנים לכם אל תצחקו. שכן גם אם רק אחד מכם יצחק בלבו 

– הם ייעלמו מיד!
התמלאו התלמידים חיל ורעדה והחלו להתפלל. כשהגיעו לקריאת 
הורה עמד האר"י הקדוש ואמר 'יעלה אהרן הכהן ראשון'. פתאום 
ראו כהן שעולה לתורה. 'יעלה משה רבנו הלוי', והנה לפניהם לוי 
שעולה לתורה. כך ראו במו עיניהם את שבעת רועי ישראל, עולים 

לתורה בזה אחר זה.
לאחר מכן הגיע יוסף הצדיק בפאר והדר, ולבסוף – דוד המלך. 
ומפזז  עומד  כנער,  צעיר  אדמוני,  אותו.  רואים  הם  והנה  הביטו, 
הוא  מה  אותם:  הצחיקו  שעשה  התנועות  ממש.  ריקודים  ומרקד 
עושה? אך ברגע שבו צחקו נעלמו כל שבעת הרועים כלא היו, לא 

נשאר אף אחד. 
את  לראות  זכאים  הייתם  לא  להם:  ואמר  הקדוש  האר"י  נחרד 

המראה הזה!
הלא תדעו, כי דוד המלך עבד את ה' בשמחה עצומה – הלא הוא 
שאמר לנו "ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה" )תהלים ק, ב(. כל 
רואיו היו משתוממים משמחתו העצומה בקיום מצוות! כשחייכתם 
והרגשתם שהדבר משונה, מיד הסתלקו כולם, כי הראיתם שאינכם 

שייכים למדרגה זו.
זהו שאומרת התורה הקדושה: "והיה עקב תשמעון" – מי שרוצה 
 – כלומר  'והיה',  מתוך  הכל  את  יעשה  הללו,  הברכות  בכל  לזכות 

שמחה, וכך יזכה!
)מתוך הספר החדש "משכני אחריך" דברים ח"א(. 







רוצים קיר טיפוס משלכם?
מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 

מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום, אנחנו נגשים אותו עבורכם!

פרוייקטים לדוגמא:

מוסדות 
מתנסים

עיריות
פארקים

רשויות
גני ילדים

בתים 
חצרות

בתי ספר
גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 יהודה

חברתנו מייבאת את מיטב 
מותגי הציוד המקצועי 

לטיפוס, לבטיחות, 
לתעשיה וגלישה 



נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 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 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 
8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639  | ברכפלד: רח' רשבי 35 |  קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465  | בית שמש: מרים הנביאה 16 |חיפה: מיכאל 9 | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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*יש לשמור את החשבונית כהוכחת קניה!

החברות המשתתפות במבצע:

  

שני-שישי
19-23.8.19 י"ח-כ"ב באב

  

  

  

  

      

    

  

  

  

להבונים 'מעולה'מיניס יין קונקורד
50 יח'ריאו

חמישי-שישי
22-23.8.19 כ"א-כ"ב באב

229010
2 ב-

גביעי גלידה וופל אגושקדי מרק 'מעולה'

אצבעות שוקולד 

30/24 יח'
'מעולה'

כרמית400 גר'

כולל פיקדוןעלית
750 מ"ל

כרמל מזרחי

1490

10

10

2 ב-

2 ב-

1190
2 ב-

1190
2 ב-

10

1 ליטר
קוד: 1076402

5 ק"ג

מרכך כביסה טאצ' משחת שיניים
קולגייט הרבל

אבקת כביסה ביומט

690

18 יח'

טרופיות

79050
2 ב- 10

קמח כוסמין 80%
1 ק"ג

'מעולה'

שישיית מי עדן
1.5 ליטר/500 מ"ל

10
למארז

חמישישי בנתיב החסד זה
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