




בטעמים מפנקים שאפשר לקחת לדרךחדש מיופלה! יוגורט בכוס עם קש 

עוד רגע 
לפרגן לעצמך

לדעת לפרגן  לעצמך. יופלה



בלנד נינגה 3 מכלים 
1200 וואט

כרטיסי זיכרון

תנור משולב 50 ס"מ 
לבן/
כסוף

תנור משולב 50 ס"מ לבן/כסוף

החל מ-

1190

מייבש כביסה זנוסי
בעברית

החל מ-

999

מפזר חום

מקרר 
שרפ

רמקול נייד בלוטוס 
DM-2005 דגם

מכונת כביסה 9 ק"ג 
בוש בגרמנית

מחיר 
מיוחד 
בחנות

מטחנת בשר מולינקס

מכונת כביסה 9 ק"ג 
1000 סל"ד

החל מ-

1300

די.וי.די נייד 13.9"

מקרר 260 ליטר

החל מ-

790

מערכת פנסוניק 
PM-250

W6100 מדיח כלים

החל מ-

1050

מכונת כביסה 5 ק"ג

תנור בילדאין 
כסוף/לבן/שחור

החל מ-

790

החל מ-

599

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

מקררים | מכונות כביסה | תנורים | מייבשים

החל מ-

279
החל מ-

399

החל מ-

1690

החל מ-

890

מבצע חיסול
30%מלאי תצוגה

עד
הנחה

החל מ-

480

החל מ-

330

החל מ-

239

מסחטת גזר 800 וואט מכונה לסידור זקן 
פיליפס

החל מ-

99
החל מ-

18

מיקסר קנווד קערה 
7.6 ליטר

החל מ-

890

בידוריות

החל מ-

149

החל מ-

69

תנור דו תאי לבן / 
שחור / כסוף הכשר בד"צ

החל מ-

1990

החל מ-

59

מכונת כביסה 
פתח עליון אינדיסט



במזרחי טפחות תמיד יש לך בן אדם בבנק לפנות אליו 
וגם שירותים דיגיטליים מתקדמים

התקשרו עכשיו 8860*

לא מוותרים על
בן אדם בבנק

שיחה 
ישירה

התכתבות
SMS-ב

מייל 
לבנקאי

כל הדרכים 
ליצירת קשר עם 

הבנקאי שלך:
אתר
הבנק

אפליקציה
מתקדמת

פגישה 
בסניף





זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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ניתן להשיג התקן שבת 
והמיזוג":מהודר. בהזמנה מראש  החשמל  "שיא  בסניפי  להשיג 

יונתן  . אלעד:   25 . בני ברק: יהודה הלוי   15 ירושלים: כנפי נשרים 
שפת  שמש:  בית   .  24 ממעזריטש  המגיד  ביתר:   .  32 עוזיאל  בן 
26 19 . אשדוד: בעל הנס  32 . מודיעין עילית: יהודה הנשיא  אמת 
03-5045000 והמיזוג":  החשמל  "שיא  טלפוני  מוקד 

להשיג אצל המתקינים המורשים, 
ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

אופציה למנגנון שבת אוטומטי - מהודר - בפיקוח הלכתי!
שנות אחריות מלאההמזגן השקט בישראל

ששששקל
המזגן שנותן לכם שקט 

עכשיו במבצע!

שקל אחד
ללילה שלם

מגוון מזגני טורנדו במבצעים מיוחדים
החל מ-1,090 ₪ בלבד !





רגע לפני שאתם ממשיכים לכתבה הבאה 
בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם

עם נסקפה טייסטרס צ'ויס 





יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

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

פתאום
מחירים

חסרי תקדים!

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

סורגדור מציגים:

אלפי לקוחות מרוצים כבר נהנים 
מחדר מגורים נוסף במשך כל השנה!

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ל ז ר ב ת  ק ל ח מ

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

מחיר מיוחד לקבוצות רכישה





חודש 
התנסות
במתנה!

 טיימר לאיזון זמן
גלישת הילדים

בוחרים על אלו
מכשירים להגן

גלישה מהירה
וחלקה

 עובד על גבי כל
ספקיות האינטרנט

1-800 222 234
בגוגל הבא׳  הדור  ׳רימון  חפשו 
www.rimon.net . i l ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

בכפוף לתנאי השימוש, חודש מתנה למצטרפים חדשים לספק אינטרנט או חבילות אפליקציה, ללא תשתית. אינטרנט רימון 2009 ח.פ 514256437

"אני עובד הרבה מהבית ולכן, הייתי מוכרח למצוא סינון טוב שיאפשר לי להתחבר 
מהבית לעבודה ללא תקלות. כששמעתי שבדור הבא של רימון אני יכול לסנן רק את 

המכשירים שאני צריך, החלטתי לנסות.
אנחנו גולשים עם ספק האינטרנט החדש של רימון והאמת שאנחנו ממש מרוצים! היום אני 

שקט, כי המשפחה שלי גולשת עם הגנה ואני מתחבר עם הלפטופ לעבודה בצורה חלקה״.

משפחת פינטו, קריית יערים

הכירו את
המשפחות
שמגנות על
הדור  הבא

ברשת



כ"ב חשוון תש"פ 161620/11/19 בני ברק

מגעים קדחתניים

מאת: ישראל פריי

של  ערמות  מרתוניות,  פגישות  של  ימים 
דיווחים וספינים, שיחות נסתרות וגלויות – כולם 
)רביעי(:  בחצות  מחר  האמת,  לרגע  מתנקזים 
האם בני גנץ יצליח להציג ממשלה בישראל, או 
שמא המנדט יחזור לידי נשיא המדינה, ולכנסת 
ראש  יהיה  מתוכה  מי  להחליט  ימים   21 יוותרו 

ממשלה, לפני שיוכרזו בחירות שלישיות.
במערכת  השחקנים  מרבית  חוץ,  כלפי 
ממשלת  של  האופציה  את  מבכרים  הפוליטית 
מערכת  כל  לאורך  זאת  אמר  גנץ  אחדות. 
כשלונו  את  כשהבין  הצטרף  נתניהו  הבחירות; 
קואליציה;  להקים  יכולתו  חוסר  ואת  בקלפי 
ליברמן אומר זאת לאורך כל הדרך, לדבריו גם 
במחיר כך שמפלגתו לא תהיה שותפה בממשלה 
)"יש לכם 8 אצבעות בונוס"(; ואפילו סמוטריץ' 

והרב רפי פרץ הביעו נכונות לשבת עם מר"צ.
של  מבחינתו  עוברת  לאחדות  שהדרך  אלא 
עבירים:  בלתי  לכאורה  תנאים,  בשתי  נתניהו 
הוא מכהן ראשון ברוטציה – לצורך התגוננותו 
ואיתו   – וקרבים  ההולכים  האישום  מכתבי 
מגיעה נדוניה בדמות כל חברי הבלוק הלאומי: 

המפלגות החרדיות והדתיות לאומיות.
לסיכול  נתניהו  הטיל  משקלו,  כובד  כל  את 
רצינית  היא  כמה  ברור  לא  כה  שעד  האופציה 
מדובר  להפחידו.  כדי  רק  הועלתה  היא  וכמה 
בהשתתפות  מיעוט,  ממשלת  של  באפשרות 
הדמוקרטי',  'המחנה  'העבודה',  לבן',  'כחול 

ו'ישראל ביתנו'. איך תשרוד ממשלת המיעוט? 
בהימנעות 'הרשימה המשותפת'.

על  הנשענת  מיעוט  לממשלת  ההיתכנות 
בראש  עוברת  המשותפת',  'הרשימה  הימנעות 
לא  שמעולם  ליברמן,  אביגדור  דרך  ובראשונה 
ורק  בכנסת,  הערבים  לנציגי  באהדתו  ידוע  היה 
חמישי".  "גייס  אותם  כינה  ימים  מספר  לפני 
בנוסף, בתוך 'כחול לבן' ישנו אגף ימני מובהק 
בהובלת תל"ם של יעלון, יועז הנדל וצבי האוזר, 
שעשויים לטרפד שיתוף פעולה עם ה'משותפת'.

השבוע  גייס  הרטוריות  יכולותיו  מיטב  את 
נתניהו על מנת להפחיד את 'כחול לבן' משיתוף 
ערך  ראשון  יום  בערב  הערבים.  עם  פעולה 
התריע  בו  התערוכה,  בגני  חירום'  'כנס  נתניהו 
ח"כ  הנחה  אותו  בכינוס  המהלך.  מפני  נמרצות 
מיקי זוהר, נכחו כל ח"כי ושרי 'הליכוד', ונשאו 
לנשק  חברים  שכולים,  הורים  אזהרה  דברי  בו 
של גנץ, דניאלה וייס מהנהגת המתנחלים, וראש 
של  איש  במקור  גלאם,  תומר  אשקלון  עיריית 

כחלון, שהתמזג עמו למפלגת השלטון.
איש אחד לא הוזכר בנאומו של ביבי. אביגדור 
בגני  נאומו  את  לפני שנשא  קלה  ליברמן. שעה 
ונתניהו  ליברמן,  עם  נתניהו  נפגש  התערוכה, 
להחזיר  ממשית  אופציה  בידיו  שנפתחה  חש 
את ליברמן לגוש הימין, ובכך לסלול את הדרך 
לחסדי  הזדקקות  ללא  ימין,  ממשלת  להקמת 
האחדות. בקבוצות הרשת של פעילי הימין ניתנה 
והניסיונות  ליברמן,  הוראה להפסיק לתקוף את 
ביתנו'  'ישראל  יו"ר  של  הקשוח  לבו  על  לדבר 

עלו מדרגה.

המפלגות  על  מאסיבי  לחץ  החל  במקביל, 
לליברמן  לאפשר  מנת  על  שהלא,  החרדיות. 
לרדת מעץ ההתחייבויות שלו לממשלת אחדות 
לו  להעניק  יש  ליברלית,  חילונית  ולמדיניות 
חשבון  על  כמובן  שיבואו  נצחונות,  סדרת 
ח"כי  העניקו  ראיונות,  של  בבליץ  החרדים. 
'הליכוד' בבוקר יום שני סדרה של עצות להנהגה 
דת  בענייני  להתפשר  עליה  הכיצד  החרדית, 

ומדינה, על מנת להקים ממשלה עם ליברמן.
כל  התכנסו  שני,  יום  של  הצהריים  בשעות 
סוערת.  לישיבה  בכנסת,  הלאומי  הבלוק  ראשי 
ודרעי  ליצמן  כעוסים.  הגיעו  החרדים  הח"כים 
תפסיק  בנוסח:  לנתניהו,  פומבי  מסר  העבירו 
לקבל  עלינו  מקובל  לא  סיבוב,  עלינו  לעשות 
להתפשר.  ודרישות  מנציגיך,  בתקשורת  עצות 
בליכוד.  הוכרז  ראיונות  עוצר  הועברו.  המסרים 
עיריית  ראש  הגיע  הבלוק  לישיבת  גם  אגב, 
הממשלה  ראש  של  אישית  בהזמנה  אשקלון, 

והבלוק, נתניהו.
יכנס  שליברמן  בשביל  תוותר  מה  "על 
יעקב  השר  סגן  את  כתבים  שאלו  לממשלה?", 
"על  קלה:  מחשבה  לאחר  השיב  והוא  ליצמן, 
גפני  אל  הכתבים  עברו  משם  בוקר.  ארוחת 
צהריים".  ארוחת  על  גם  אוותר  "אני  ששלף: 
על  בנתניהו  נקמה  עמדות,  הקצנת  זו  האם 
קומית  אתנחתא  סתם  או  לפשרות  קריאותיו 

בימים לחוצים? צריך עיון גדול.
את קרש ההצלה העבה ביותר, הגיש לנתניהו 
פומפאו,  מייק  האמריקאית,  המדינה  מזכיר 
שהכריז במסיבת עיתונים בבית הלבן כי העמדה 

האמריקאית לגבי ההתנחלויות עומדת להשתנות, 
וכי אינן לתפיסת הממשל הנוכחי, ההתנחלויות 
לאחר  רגעים  הבינלאומי.  לחוק  מנוגדות  אינן 
אזהרת  בישראל  ארה"ב  שגרירות  פרסמה  מכן 
מסע לירושלים, ליהודה ושומרון ולרצועת עזה.

הכתבים  קיבלו  ההכרזה,  שלאחר  בשעה 
הודעות נלהבות מראש הממשלה נתניהו, בשני 
הרשמית  הממשלה  ראש  דוברות  אפיקים. 
הוציאה הודעה המשבחת את הממשל ומפליגה 
עם  שבין  בקשר  ההיסטורית  לאמת  בחשיבותה 
ישראל לארצו. דוברות 'הליכוד' הוציאה הודעה 
לצורך  המדיני  המהלך  את  לרתום  שמיהרה 
הפוליטי: "מקומם שבשעה שהממשל האמריקני 
ושומרון,  ביהודה  ההתיישבות  בחוקיות  מכיר 
שאינם  טרור  תומכי  עם  ממשלה  מקים  גנץ  בני 

מכירים באף אחת מהזכויות שלנו בארצנו".
כמות האיבה שבין הצדדים כולם, לא גורעת 
במאומה מהסיכויים שברגע האחרון, הם יתכנסו 
משותפת:  לממשלה  ויישבו  קווים  אותם  תחת 
או  והמשותפת  ליברמן  בתמיכת  גנץ  אחדות, 
אחד  לא  ואף  במידה  ליברמן.  כולל  צרה  ימין 
לנשיא  יחזור  המנדט  יתממש,  מהתרחישים 

והמשחק יעבור לכנסת.
לעצמו  שמארגן  כנסת  חבר  כל  חוק,  פי  על 
לנשיא  לגשת  יוכל  אצבעות,   61 של  תמיכה 
שגם  לאחר  רק  הממשלה.  בראשות  ולזכות 
אופציה זו לא תניב ממשלה, תפוזר הכנסת ה-22 
השנה  השלישית  בפעם  תצעד  ישראל  ומדינת 

לקלפי.

אלו שלושת התסריטים העומדים להכרעה רגע לפני שבני גנץ נאלץ להחזיר את המנדט לנשיא • אופציה א': ממשלת אחדות 
רחבה עם כחול לבן והליכוד יחד עם המפלגות החרדיות והדתיות • אופציה ב': ממשלת מיעוט בראשות גנץ בתמיכת ליברמן 

והמפלגות הערביות • אופציה ג': ממשלת ימין צרה עם שובו של ליברמן למחנה הימין

ליברמן ונתניהו בימים אחרים | צילום: קובי גדעון / לע"מ

היום ב-12 בלילה יפקע המנדט שקיבל בני גנץ להרכבת ממשלה



יומולדת!
בגרעיני עפולה מגדל

מבחר 
מוצרים 
רק ב -

חמש שנים לסניף חזון איש

 

חזו"א 31 בני ברק | 23:00 - 9:00 רצוף
  מוגבל ל- 3 ק"ג למוצר | עד גמר המלאי

החנות רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

קשיו קלוי
100 גר'

בוטנים קלויים

פחיות שתיה
כל הסוגים

שוקולדים
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

ממתקי גומי
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

שקד קלוי
100 גר'

מנצ'ס קבוקים

חמוציות
מסוכרות

בונדוק קלוי
100 גר'

פופקורן

פיסטוק קלוי
100 גר'

2 שקיות200 גר' 300 גר' 250 גר'

250 גר'

יומולדת!
בגרעיני עפולה מגדל

מבחר 
מוצרים 
רק ב -

חמש שנים לסניף חזון איש

 

חזו"א 31 בני ברק | 23:00 - 9:00 רצוף
  מוגבל ל- 3 ק"ג למוצר | עד גמר המלאי

החנות רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

קשיו קלוי
100 גר'

בוטנים קלויים

פחיות שתיה
כל הסוגים

שוקולדים
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

ממתקי גומי
 בד"ץ העד"ח

100 גר'

שקד קלוי
100 גר'

מנצ'ס קבוקים

חמוציות
מסוכרות

בונדוק קלוי
100 גר'

פופקורן

פיסטוק קלוי
100 גר'

2 שקיות200 גר' 300 גר' 250 גר'

250 גר'

שיבולת שועל 
דק/עבה

קמח חיטה לבן 
ללא צורך

בבדיקה וקירור

אגוזי מלך 
קלופים

קמח חיטה 80%
ללא צורך

בבדיקה וקירור

6

4.96.5

רק ב-

רק ב-

רק ב-

רק ב-

כל המבצעים הינם לימי
ראשון, שני, שלישי ורביעי 
המבצעים ממשיכים עד 

להודעה החדשה!!!

3.9 ל-100 גרם לקילו

לקילולקילו
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או  כשורה,  התנהל  הכל  אלו  שורות  לקריאת  כתיבת  בין  שחלף  בזמן  אם 
השתבש לחלוטין – תלוי בנקודת המבט - אזי הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ הוא 
'שיחות  של  שבועות  ארבע  ואחרי  לשעבר,  הממשלה  להרכבת  המועמד  גם 
טובות' ו'הבנות' - המנדט שקיבל מרובי ריבלין עושה את דרכו בחזרה למשכן 

הנשיא, משומש במצב טוב. 
רביעי  יום  עד  יקרה  מה  בוודאות  יודע  לא  ישראל  במדינת  איש  למעשה, 
בערב במערכת הפוליטית, ובכלל איש גם איווט ליברמן עצמו. אחרי שהצליח 
להפוך לנושא השיחה המרכזי בכל בית בישראל בשבועות האחרונים, מתקשה 

איווט למנף את דקות התהילה ולתרגם אותן להישגים של ממש.
בטרם  עוד  וגידים  עור  לקרום  שעשויה  היחידה  ההתפתחות  תיאורטית, 
בראשותם.  ממשלה  הקמת  על  לבן  כחול  של  הכרזה  היא  המנדט,  החזרת 
מיעוט  כזו: האחד, ממשלת  הכרזה  לאפשר  זאת  בכל  עשויים  תסריטים  שני 
מהתסריט  חשש  והשני,  מזה,  וליברמן  מזה  המשותפת  הרשימה  בתמיכת 
הראשון שיוביל את נתניהו להסכם בזק על ממשלת אחדות, עם החרדים או 

בלעדיהם, וכמאמר חז"ל "אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות".
קרל פון קלאוזביץ, מגדולי ההוגים בפרוסיה של לפני כ-200 שנה, התפרסם 
בעיקר בשל ספרו 'עקרונות המלחמה'. במשפט שהוא כנראה המפורסם ביותר 
ומתן  המשא  של  המשכו  בעצם  היא  המלחמה  כי  קלאוזביץ  מסביר  בספר, 

המדיני - בכלים שונים.
היה  הסתם  מן  העדכנית,  הישראלית  לפוליטיקה  קלאוזביץ  נחשף  היה  לו 
אלא  ממו"מ  כחלק  ולא  פוליטי,  כלי  גם  להיות  עשויה  מלחמה  כי  מציין 
כתחליף מונע. ספק אם זו הייתה כוונת המשורר, אך בפועל חיסל צה"ל עבור 
נתניהו בסיכול ממוקד את החיבור הבלתי אפשרי בין איווט לאלו שהגדיר רק 

לאחרונה "גיס חמישי", כך שעל פניו האפשרות הזו אינה רלוונטית עוד.
בהערת אגב, מן הראוי לציין כי לא בהכרח שממשלה כזו הייתה רעה כל כך 
למגזר החרדי. ניקח לדוגמה את נושא חוק הגיוס, וכי הח"כים הערבים יתמכו 
בחוק כזה? האם ליברמן ולפיד יוכלו להסתמך על אצבעותיהם בחוק שיחייב 
את החרדים להתגייס אך יפטור את הערבים? גם בנושאי דת ומדינה אחרים 
נהנים הח"כים החרדים בשוטף מגיבוי של הסיעות הערביות, והללו לא יהססו 

לטרפד כל חקיקה אנטי דתית. 
ייאמר, שגם בתקופה האחרונה הם להטטו  הנציגים החרדים  לשבחם של 
בזהירות מרובה ונמנעו מלתקוף את הסיעות הערביות. ואין המדובר רק בדרעי 
וש"ס שמלקטים מספר נאה של קולות ביישובי המגזר, גם באחות האשכנזית 
ועדת  מישיבת  טריה  דוגמה  הנה  ועודה.  טיבי  של  בכבודם  שבעתיים  נזהרו 
הכספים שנערכה בבוקר שלישי. יו"ר הועדה, ח"כ משה גפני פתח בהצהרה: 
"מבחינתי, הציבור הערבי וגם הנציגות הערבית לגיטימיים. אני אומר את מה 
דבר  היא  יחסים  מערכת  אחד,  דבר  היא  פוליטיקה  חושבים,  אצלנו  שרבים 
שונה. נדבר על זה גם בישיבת הסיעה של יהדות התורה". איימן עודה לא יכול 

היה לנסח את זה טוב יותר.
להבטיח  עשוי  ליברמן  לפיה  נאה,  קונספירציה  תיאוריית  שהעלה  מי  היה 
מיעוט  בממשלת  בהימנעות(  או  אקטיבית  )בהצבעה  שיתמוך  לבן  לכחול 
יוכל  בראשותם, רק כדי לצוץ ברגע ההצבעה, לזעוק חמ)א(ס ולהתנגד. כך, 
יו"ר 'ישראל ביתנו' להרוויח נקודות בדעת הקהל ולסמן את גנץ ולפיד כמי 
ישראל  וחברו לרשימה המשותפת, לעומתו הוא, מושיע  ישראל  שסיכנו את 

שמנע הקמת ממשלה כזו ברגע האחרון. 

חישובי לפיד

גם הסיכוי לממשלת אחדות נמוך במיוחד, מי שמטרפד עד כה את המהלך 
גם  בו,  )וכשמדובר  פשוט  חשבון  עשה  האחרון  זה  לפיד.  יאיר  דווקא  הוא 
חשבון פשוט אינו עניין של מה בכך, תשאלו את האברכים שמקבלים 7,800 
שקל לחודש מהמדינה לפי חישוביו(, אם תוקם ממשלת אחדות – הוא יידחק 
לשולי השוליים, לכל היותר שר בכיר. מנגד, אם הולכים לבחירות – מעמדו 
הפנימי בכחול לבן יתחזק על חשבון גנץ, ולדעתו, גם כחול לבן עצמה תרוויח 

מנדטים נוספים, תרומת מפלגות העבודה ומר"צ הגוססות.
נדמה כי נתניהו, המודע לפיצול בצמרת כחול לבן, מלבה את האש בגזרת 
לפיד בעוצמה רבה. בעוד ראש הממשלה נמנע השבוע מלתקוף את ליברמן 
בכינוס החירום של הליכוד ובמקביל נפגש עמו פעמיים לשיחות אישיות, הוא 
שפך אש וגופרית על לפיד בכינוס נציגי בלוק הימין ושלח אותו להניח תפילין 

פעמיים ביום ולחבוש שטריימל.
ביבי מקווה כי האיבה האישית תגביר את הלחץ הפנימי בהנהגת כחול לבן 
לדחות את מתווה הנשיא וממשלת האחדות, ובכך להפעיל לחץ על ליברמן 
לחבור לממשלת ימין- חרדים. לכל הפחות, יאפשר הדבר לנתניהו במערכת 

בחירות שלישית לגלגל את האשמה על עצם קיומן שמאלה.
בכל מקרה, גם אם תקום ממשלת אחדות, היא תחכה לעשרים ואחד הימים 
שאחרי החזרת המנדט לנשיא. לנתניהו לא אצה הדרך, וגם הוא מודע לחוסר 

הסבירות באיומי הקמת ממשלת המיעוט של כחול לבן.

מנותקים וחוששים

הנציגות החרדית מתמודדת עם בעיה משולשת – חוסר ביטחון, חוסר ידע 
נתניהו, בסופו  נובע מהחשש שגם הקוסם  וחוסר באופציות. חוסר הביטחון 
לחץ  הפליליים.  והתיקים  המשפט  מערכת  מלחצי  ומושפע  אנושי  דבר  של 
ממניעים  רק  נובעות  בהכרח  שאינן  החלטות  לקבל  אותו  להוביל  עשוי  כזה 
אם  ובין  חרדים  נטולת  אחדות  בממשלת  מדובר  אם  בין  שקולים,  פוליטיים 

בהחלטה ללכת לבחירות.
הנציגות  הקודם,  מהסיבוב  בשונה  פגומה.  מתקשורת  נובע  הידע  חוסר 
החרדית אינה משחקת תפקיד ממשי במו"מ, ומעבר לכינוסים שבועיים של 
הבלוק אינה מעורה בפרטי המו"מ. גם הניסיונות העקרים לבינתיים להחזרת 
ליברמן תוך כיפוף ידיהן של המפלגות החרדיות, נעשים ללא תיאום של ממש 
מגיעים  וההצעות  וכל המידע  פעיל  ערוץ  אין  לליברמן  בין החרדים  כה.  עד 

לאוזניהם בשיטת הטלפון השבור.
חוסר  היא  מכולם  והקשה  האמיתית  הבעיה  אבל 
באופציות. רשות הדיבור לח"כ אורי מקלב, שהעריך 
כאן נכונה לפני שבועות אחדים כי לא תהיה ממשלת 
מיעוט בראשות גנץ. "חייבים להבין שהציבור החרדי 
פתרון  לא  הן  חוזרות  בחירות  גם  בסכנה.  נמצא 
שיכולות  הקונסטלציות  "כל  מקלב.  אומר  בהכרח", 
להיות במידה שלא הולכים לבחירות - לא מיטיבות 
אתנו, גם הבחירות הן לא אופציה טובה, כי אי אפשר 
לדעת מה התוצאה... אבל זה הרע במיעוטו. יש איזו 
שאננות שהכל בסדר ונעבור את זה, זה לא כך", הוא 

מזהיר.
ביותר  האידיאלי  התסריט  כי  נראה  המעשי,  בצד 
בתקווה  ימין-ליברמן,  ממשלת  הוא  החרדים  עבור 
בענייני  ביתנו'  'ישראל  יו"ר  עם  שיושגו  שההבנות 
יצירתיים  אלמנטים  על  בעיקר  יתבססו  ומדינה,  דת 
של דחיות לטווח רחוק והקמת ועדות, כך, יתאפשר 
אולי  ליברמן  ניצחון.  תמונת  להציג  הצדדים  לשני 
לשעבר,  ורבו  מורו  את  ולנחם  לעלות  יספיק  עוד 
אחיו  על  'שבעה'  היושב  מפרמישלאן,  האדמו"ר 
הרבי מקרעטשניף קרית גת זצ"ל, וגפני וליצמן יוכלו 
שהסכימו  וצהריים  בוקר  מארוחות  בשלווה  ליהנות 
עם  מחודשת  שותפות  עבור  להקריב  לב  באבירות 

'ישראל ביתנו'. 
רשימת  עם  נערכים  כבר  החרדיות  במפלגות  האם 
לא  הפעם  שערכתי,  מבדיקה  אפשרית?  ויתורים 
הקודמת  "בפעם  יתירה.  בקלות  להתגמש  מתכוונים 

מיעוט אחר מיעוט

אבי גרינצייג / על סדר היום

עוד מתנה לנתניהו. פומפאו

נתניהו, המודע 
לפיצול בצמרת כחול 
לבן, מלבה את האש 

בגזרת לפיד בעוצמה 
רבה. בעוד הוא נמנע 
השבוע מלתקוף את 

ליברמן בכינוס החירום 
של הליכוד, שפך ראש 
הממשלה אש וגופרית 

על לפיד בכינוס נציגי 
בלוק הימין ושלח אותו 
להניח תפילין פעמיים 
ביום ולחבוש שטריימל
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אש וגופרית, נתניהו בכינוס בלוק הימין

היה מי שמיהר 
להסביר כי ממשל 
טראמפ אינו מנסה 
לעזור לנתניהו 
ולמעמדו בישראל. 
ברור, פומפאו בכלל 
התכוון להעניק 
תשורה מיוחדת לרבי 
מסאטמר, לרגל ביקורו 
בארץ הקודש... ככלל, 
יתכן וכדאי לשקול 
סיבוב בחירות רביעי, 
אולי נקבל מטראמפ 
בחזרה גם את חצי האי 
סיני

לספר  ורץ  הכל  פוצץ  ואז  הסוף  עד  הלימון  את  סחט  ליברמן 
שלו,  על  עמד  וגם  החרדים  את  השפיל  גם  שהוא  למצביעים 
תמונה כזו לא תחזור על עצמה", אומר בכיר ב'אגודת ישראל', 
לנו לצפות לשינויים של ממש בעמדתה של  כי אל  שגם מציין 
גם  שלהם,  את  אמרו  ה'מועצת'  "חברי  הגיוס.  בחוק  'אגודה' 
ברמה ההצהרתית אין מה לקוות ש'נרד מהעץ' או נפעל בניגוד 

לדעתם".
במערכת הפוליטית עלתה כבר הצעה לנטרל את מוקש הגיוס 
כבר  הגיוס להצבעה  חוק  קרי, הבאת  פיצוץ מוקדם.  באמצעות 
בשבועות הקרובים, טרם הרכבת הממשלה. למרבה הצער, ככל 
הנוסח  מקביעת  החל  ישים,  בלתי  כמעט  הוא  גאוני  שהמהלך 

שיוגש וכלה בלוח הזמנים הצפוף בלאו הכי.

מחכ"ל למזכ"ל

פנים,  בענייני  בטיפול  החרדיות  בסיעות  עסוקים  בינתיים, 
'דגל  סיעת  כמזכ"ל  לכהן  פינדרוס  יצחק  חכ"ל  החל  השבוע 
כבר  להתפרסם  כך  על  ההודעה  צפויה  רשמי  באופן  התורה'. 
אם  בפליאה  גבות  נזקוף  לא  אבל  הקרוב,  השבוע  סוף  במהלך 

יחולו עיכובים כלשהם, כנהוג מקדמת דנא.
הפריפריה  את  שסימן  מי  יעצור,  לא  זה  הנמרץ  פינדרוס  את 
החרדית כיעד מרכזי בבחירות האחרונות, מתכוון לשטוף בסערה 
את סניפי 'דגל' ברחבי הארץ מקצה לקצה. הסיעה שהגדילה את 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  העצומה  להשפעתו  תודות  כוחה 
קנייבסקי, זקוקה לתחזוקה שוטפת, מירושלים ועד חיפה, מצפת 

ועד ביתר ואלעד ועובר גם בכנסת.
פינדרוס  תועד  לנכדו,  הבן  בפדיון  שעבר,  שישי  בליל  כבר 
ליאון,  משה  ירושלים  העיר  ראש  עם  הלילה  תוך  אל  בשיחה 
ליברמן  בין  ישיר  באופן  לקשר  שעשוי  האחרון  הערוץ  אולי 
גוש  נציגי  בקרב  מבוקש  למוצר  הפך  מצדו  ליאון  לחרדים. 
הימין שמחפשים מסילות לליבו של איווט, ורק בשבוע האחרון 
איילת  בכיכר ספרא  פקדו את לשכתו במרומי הקומה השישית 
שקד, גדעון סער ועוד. תרשו לנו לנחש שהשיחות לא עסקו רק 

במאבקים על שינוי שמה של שכונת הר נוף.
יום השנה הראשון  יחול  ואפרופו הסיעות החרדיות, השבוע 
חסידים- לקטטות  שמתגעגע  מי  שיש  נדמה  ה-6:3'.  ל'אירועי 

הש"ס  סיום  אירועי  לקראת  הקרובה,  בתקופה  וכבר  ליטאים, 
זו עודנו מתנהל  הבעל"ט, נזכה לעימות עסיסי וסוער, שבשעה 

מתחת לרדאר.
תמצית הסיפור, על קצה המזלג, בראשי פרקים ולמיטיבי לכת 
בלבד: בעוד ב'דגל' משקיעים את מירב המאמצים וההיערכות 
במעמד המרכזי המתוכנן להיערך בהאנגר בצומת בית רבן, סמוך 
לאשדוד, כשאת הבמה יפארו חברי שלוש מועצות גדולי וחכמי 
התורה בראשות מרנן הגר"ח קנייבסקי, האדמו"ר מגור והגר"ש 
כהן ובקהל הצפי הוא לכ-50 אלף משתתפים, הרי שב'אגודה' יש 
מי ששם את יהבו דווקא על אולם הספורט ה'ארנה' בירושלים, 
הוזנח  זה  הכיצד  לתהות  רק  נותר  כקדם.  ימיו  לחדש  בתקווה 
אצטדיון בלומפילד לחסדי נציגות זרה מדרום אמריקה ולהתפלל 
שהקשרים הסמויים בין הנציגות החרדית והערבית ימנעו מטח 

טילים פתאומי במהלך האירוע הנשגב.

פייק התקדמות

להודעות  כבר  התרגלנו  רבים,  בתחומים  כמו  בפוליטיקה, 
ויחצ"נים  דוברים  ידי  על  לרוב  אוטומט',  'על  שמשוחררות 
ותבניות  לשבלונות  ונצמדים  קלה  עבודה  לעשות  שבוחרים 

מהעבר בתיקונים קלים.
כל עוד מדובר במודעות אבל או מכתבי הסכמה לספרים, ניחא, 
משתמשות  קואליציוני  ומתן  משא  שמקיימות  כשמפלגות  אבל 

בטקסטים שחוקים וחסרי פשר, זה מביך ומשעשע בו זמנית.
ניקח לדוגמה את ההודעה הדרמטית שפורסמה לאחר פגישת 
המשא ומתן של כחול לבן וישראל ביתנו ביום ראשון. לפי ח"כ 
בפרט  היסוד,  קווי  בניסוח  ממש  של  התקדמות  "חלה  פורר, 

בנושאי דת ומדינה". 
מחלוקות  אלו  ולתהות  באוזנו  לגרד  עשוי  הנבון  המאזין 
עמוקות בנושאי דת ומדינה ניצבו בין ליברמן וכחול לבן? האם 
חלה  הפרשת  בטקס  להשתתף  יתחייב  אזרח  שכל  דרש  לפיד 
בחלות  שמדובר  בתנאי  רק  הסכים  וליברמן  רעייתו  שעורכת 
ויז'ניץ? ושמא בקוקפיט הרמטכ"לים דרשו להדיר נשים מצמרת 
המפלגה וב'ישראל ביתנו' נאבקו בתוקף וביקשו לשריין מקום 

של כבוד לאורלי לוי? 
לפגישת  סיכום  הודעת  בכל  ככלל,  אחת.  דוגמה  רק  זו  אבל 

התקדמות,  ק.ד.מ.  משורש  מילה  נכללה  כה  עד  שנערכה  מו"מ 
התקדמנו, מתקדמים, מקודם. 

תתקדמו, בבקשה.

מתנה מעבר לים

אם הודאגתם מהפרסומים בתקשורת השבוע על כך ש"טראמפ 
מאוכזב מנתניהו שלא נותן לו לקדם את תוכנית המאה", הגיע 
נוספת  מתנה  והעניק  פומפאו,  מייק  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
לראש הממשלה, בדמות ביטול מדיניות ממשל אובמה והכרזה כי 
ההתנחלויות ביהודה ושומרון אינן הפרה של החוק הבינלאומי.

ההכרזה הייתה כמים קרים על נפש עייפה לנציגי משרד החוץ 
הישראלי, שנחלו בשבוע האחרון אכזבה מרה בגזרה האירופית, 
 )70 נגד   525( מוחץ  ברוב  הכריע  האירופי  שהפרלמנט  לאחר 

לטובת סימון מוצרים מההתנחלויות.
ממשל  כי  להסביר  שמיהר  מי  היה  הישראלית  בתקשורת 
ברור,  בישראל.  ולמעמדו  לנתניהו  לעזור  מנסה  אינו  טראמפ 
פומפאו בכלל התכוון להעניק תשורה מיוחדת לרבי מסאטמר, 
לרגל ביקורו בארץ הקודש... ככלל, במצב הדברים הנוכחי, יתכן 
וכדאי לשקול סיבוב בחירות רביעי, אולי נקבל מטראמפ בחזרה 

גם את חצי האי סיני.
הדמוקרטי  המרוץ  לתחילת  בארה"ב  נערכים  בינתיים, 
עוינים  היותר  המועמדים  אחד  של  פרישתו  רקע  על  לנשיאות, 
ומסוכנים לישראל – חבר בית הנבחרים לשעבר בטו או'רורק. 
סטריט,  ג'יי  היהודי  השמאל  ארגון  ידי  על  שנתמך  או'רורק, 
אחד  והיה  'גזען'  נתניהו  הממשלה  ראש  את  לכנות  הספיק 
'כיפת  למערכת  התקציבי  לסיוע  שהתנגדו  הבודדים  משמונה 

ברזל' שהעבירה ארה"ב. לא נזיל דמעות על לכתו.
הפנים-דמוקרטי  התקשורתי  העימות  בארה"ב  ייערך  היום 
עימותים  שישה  של  סדרה  מתוך  המועמדים,  בין  החמישי 
שתסתיים בעוד חודש. ובתחילת פברואר 2020 יחל בפועל הליך 
הפריימריז הפנימיים, בסיומן ייבחר מועמד המפלגה לנשיאות. 
לעת עתה, המועמדים בעיקר משחקים ב'נדמה לי' ונאבקים על 
הזכות להפסיד לטראמפ, מאחר ומעמדו של הנשיא יציב למדי 
וקשה לראות מי הכוכב הדמוקרטי שמסוגל להדיח נשיא מכהן.
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"להיות תלויים בהם בכל עת, בייחוד בעת הזו, זו 
סכנה גדולה לעם ישראל, זו נקודת שבר בתולדות 
המדינה, דבר שלא היה כדוגמתו". את המשפט הזה 
החירום  בכנס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  אמר 
משפט  התערוכה.  בגני  השבוע  בתחילת  יזם  אותו 
הערבית  מהרשימה  הכנסת  חברי  כלפי  נאמר  זה 
מיעוט  שממשלת  התחושה  ולנוכח  המשותפת 
נוהרים  הערבים  לפינה.  מעבר  נמצאת  בתמיכתם 

לקלפיות עונה שניה.
התדרוכים מבית היוצר של הפרקליטות ודיווחי 
הכתבים לענייני משפט על כך שכתבי אישום בתיקי 
ראש הממשלה נמצאים מעבר לפינה, גרמו לנתניהו 
יזם.  אותו  החירום  לכינוס  שהובילה  יתר  להזעת 
ככה זה אצל ביבי כשהוא מרגיש 
אין  כי  היה כלום  'לא  שתיאוריית 
כלום' מתמוססת ושחרבם של שי 
ניצן ואביחי מנדלבליט ננעצת בו. 
מעט  לא  שאב  נתניהו  ביבי 
מנהיג  חיסול  בעקבות  ביטחון 
ארגון  של  בעזה  הצפוני  הפלג 
אבו  בהאא  האיסלאמי  הג'יהאד 
את  קיבל  ואיכשהו  אל-עטא, 
ממשלת  שאופציית  התחושה 
מיעוט בראשות בני גנץ ובתמיכת 
הרשימה הערבית המשותפת שגם 
ככה היתה בסבירות נמוכה, ירדה 
באופן סופי מסדר היום הפוליטי. 
בתפיסת  מחזיק  הממשלה  ראש 
בימים  שאם  האומרת  עולם 
להקמת  היתכנות  אין  כתיקונם 
הערביות  המפלגות  עם  ממשלה 
נכון  הדבר  מבחוץ,  בתמיכתם  או 
צבאי  מבצע  לאחר  שבעתיים 

בעזה. 
הערבית  הרשימה  חברי 
המשותפת שיחקו לידיו של ראש 
גינו  המבצע  ובמהלך  הממשלה 
את מהלכי הממשלה ואת פעילות 
של  למותם  שהביאה  הצבא 
שום  בעזה.  טרור  פעילי  עשרות 
מילה בגנות מאות הטילים שנורים 
מזה שנים מכיוונה של עזה לעבר 
לקיר  מקיר  גינוי  הדרום,  יישובי 
וצה"ל  הממשלה  תגובת  בגין 
תומכי  תדמית  את  חיזקו  ובכך 
מנסה  אותה  והמחבלים  הטרור 

להדביק להם ראש הממשלה. 
מהר  קראו  לבן  כחול  במפלגת 
שתי  ישנן  השולחן  שעל  והבינו  המפה  את  מאוד 
אופציות. ממשלת אחדות על פי מתווה הנשיא או 
השניה  שהאופציה  הבינו  גם  הם  חוזרות.  בחירות 
שעלולה  המפלגה,  של  לתדמיתה  מאוד  גרועה 
להיתפס כמי שאינה מכבדת את רצון העם לממשלת 
אחדות יציבה ובקרב ראשי המפלגה גמלה ההחלטה 

להתקדם לקראת ממשלת אחדות. 
ראש  בתיקי  קרובה  הכרעה  על  הדיווחים 
הממשלה שוב טרפו את הקלפים ובכחול לבן שוב 
"אם  הכל.  ולעצור  היד  בלם  את  למשוך  החליטו 
יש הכרעה קרובה, אנחנו לא צריכים לתת לנתניהו 
מתנות", אמרו ראשי כחול לבן. תפיסה זו והביטחון 
הירוק  מהאור  בעיקר  הגיעו  אליה  שנלווה  העצמי 
של  מכיוונו  לבן  כחול  של  בקוקפיט  קיבלו  אותו 

הרצון  בדבר  ליברמן,  אביגדור  ביתנו  ישראל  יו"ר 
וכל האמצעים כשרים,  נתניהו מבלפור  את  להעיף 

גם ממשלת מיעוט בתמיכת חברי הכנסת הערבים.
דמויות  איך  לבן  בכחול  בכיר  שאלתי  כאשר 
במפלגה כמו יועז הנדל וחילי טרופר יגיבו למהלך, 
שכחול  זה  איך  יסבירו  "שקודם  לי  השיב  הוא 
בו  הרים  נס  ביישוב  קולות  מעט  כ"כ  קיבלה  לבן 
הדרך  זה,  מרגע  לא.  ותו  הא  השניים".  מתגוררים 
של נתניהו לכנס חירום היתה קצרה ומהירה והנאום 
פועל  רק  הוא  הערבית  ההנהגה  כלפי  המשתלח 

יוצא.  
היעדר מנהיגות זו הבעיה העיקרית ממנה סובלת 
מתבררת  מחדש  פעם  בכל  לבן.  כחול  מפלגת 
גנץ אמנם עומד בראשות המפלגה,  העובדה שבני 
אחר  פעם  לפיד.  יאיר  מנהל  העניינים  את  אולם 
פעם ממתין לפיד לכניסת גנץ לישיבות עבודה עם 
הדלת  שנסגרת  לפני  ועוד  פוטנציאליים  שותפים 
גנץ  את  המסנדלת  לתקשורת  הודעה  משחרר  הוא 

והופכת אותו לבדיחה.  
בא  מפלגתו  בתוך  גנץ  בני  של  העגום  מצבו 
ההצהרה  במהלך  בולט  באופן  ביטוי  לידי  השבוע 
המשותפת אותה מסרו גנץ וליברמן לאחר פגישתם 
בכפר המכביה. בעוד שיו"ר כחול לבן אמר בסיום 
את  ניתחנו  בה  טובה  פגישה  "סיימנו  הפגישה, 
הגוש  את  שומר  נתניהו  שיפוטי  למיטב  המציאות. 
וחותר לבחירות", ליברמן כלל לא ריחם עליו, סובב 
את הסכין לנוכח העיתונאים ואמר: "מה שחסר לי 
זאת הודעה ברורה, חדה, של כל ראשי כחול לבן, 
שמענו  מנתניהו  הנשיא.  מתווה  את  מקבלים  שהם 
לאו מוחלט להצעות שהצעתי, מפה לא שמעתי לא 
פוזיטיבית להצעות  כן בצורה  גם לא שמעתי  אבל 

שהצעתי". 
במילים אחרות, ליברמן אומר לעיתונאים שהאיש 
איתו הוא נפגש ושעומד לצידו באותם רגעים הינו 
חסר סמכות לקבל כל החלטה שלא תהיה והוא אף 
מבהיר שרק אמירה ברורה מצד כל רביעיית כחול 
כדין  גנץ  דין  כוונות.  להצהרת  אצלו  תיחשב  לבן 

אשכנזי. משפיל יותר מזה כבר לא יהיה לגנץ.
מקבלים  ולא  זמן  מורחים  לבן  כשבכחול 
החלטות, בליכוד הופכים את הלימון ללימונדה ואם 
הפרקליטות בזירה, גם היא תחטוף. שם מכניסים את 
ערבי  לסלט  הפרקליטות  ואת  המשותפת  הרשימה 
אחד גדול והופכים אותם לשותפים מלאים לגניבת 
שלטון הימין, דבר שמחשק את יו”ר ישראל ביתנו 
אביגדור ליברמן בקרב קהל בוחריו וגורם לו לחשב 
בעת  הפוליטית  להתנהלותו  באשר  מחדש  מסלול 
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חישוב מסלול זה הוציא אותו מנאום התקיפה של 
נתניהו וגרר הוראה ברורה לדוברי ומרואייני הליכוד 
וללא  זליגות  ללא  ליברמן,  כלפי  אש  הפסקת  על 
הפוליטית  המפה  בשאר  כמו  בליכוד  טפטופים. 
מבינים שאצל ליברמן מילה היא לא מילה אבל הם 
גם יודעים שעניין הכבוד האישי אצלו תופס מקום 
ועבורו הוא מוכן לפרק את המדינה אם רק  נרחב, 

יצטרך לעשות זאת.
נכון לשעת כתיבת השורות עדיין לא ברור כיצד 
מדינת   את  שהשביתה  הפוליטית  הסאגה  תסתיים 
חברי  על  שתיקה  גזר  הממשלה  וראש  ישראל, 
המו”מ  של  האחרונים  היומיים  לקראת  מפלגתו 
תמימות  יש  אחד  דבר  על  אבל  ממשלה,  להקמת 

דעים: לא תהיה ממשלת מיעוט.

איבד את הזוהר
“החרדים חייבים לוותר. הם חייבים להבין שמה 
שהיה הוא לא מה שיהיה. הם צריכים להבין שאם 
יותר  מסובך  להיות  עלול  המצב  יוותרו,  לא  הם 

עבורם”.
ניצן  לא  גם  לפיד,  יאיר  שאומר  מילים  לא  אלו 
הורוביץ. אלו מילים היוצאות מבית היוצר של ראש 
נכתב כאן בשבוע שעבר  נתניהו.  הממשלה בנימין 
שהלך החשיבה של יו”ר ועדת הכספים הוא “פעם 

בוגד תמיד בוגד”, והכוונה היא לראש הממשלה. 
ראש הממשלה לא מעז לפנות לנציגות החרדית 
מאוד  טוב  מבין  הוא  כלשהו.  לוויתור  בדרישה 
לזירה הזו הוא  את ההשלכה שתהיה לפניה שכזו. 
מחזיק  אלו  שבימים  זוהר,  מיקי  חה”כ  את  שולח 
הזויים.  למבצעים  הממשלה  ראש  שליח  בתפקיד 
בצורה  שהתבטא  השליחויות  נער  לעשות  הגדיל 
מכוערת כלפי מרן האדמו”ר מגור משל חלקו ביחד 
ואמר:  ואביב  בתל  הרי”ם  חידושי  בישיבת  ספסל 
“שהאדמו”ר מגור לא ישכח שהנציגים שלו ישבו 

שנתיים באופוזיציה”. לא פחות מאיום.
על  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  סגן  כשנשאל 
שעל  ענה  הוא  כלשהו,  ויתור  שיהיה  האפשרות 
בציניות  גפני,  לוותר.  מוכן  הוא  הבוקר  ארוחת 
ארוחת  על  גם  לוותר  הסכים  שלו  האופיינית 
שבא  עד  זוהר  מיקי  הבין  לא  שניהם  את  הצהרים. 
הוא  אותה  הפריפריאלית  בשפה  איתו  ודיבר  דרעי 
מכיר מרחובות קרית גת ואמר לו: “אל תעשו עלינו 
סיבוב”. נקודה. די היה במשפט זה כדי לשלוח את 

שהוא  להבהיר  זוהר 
מהאמירות  בו  חוזר 

בעמדת מיעוט

ליברמן אומר 
לעיתונאים שהאיש 
איתו הוא נפגש 
ושעומד לצידו 
באותם רגעים 
הינו חסר סמכות 
לקבל כל החלטה 
שלא תהיה והוא 
אף מבהיר שרק 
אמירה ברורה מצד 
כל רביעיית כחול 
לבן תיחשב אצלו 
להצהרת כוונות. דין 
גנץ כדין אשכנזי. 
משפיל יותר מזה 
כבר לא יהיה לגנץ

גואל ועקנין

הפה של נתניהו. 
ח"כ מיקי זוהר 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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ושהכל נעשה על דעתו ולא בשליחות נתניהו.
שם המשחק כעת הוא מי ימצמץ ראשון. הנציגות 
מעבר.  אף  ואולי  פשרות  שייתכנו  מבינה  החרדית 
אבל  הנפש  שבציפור  הליבה  בנושאי  לא  אמנם 
בלי  ממשלה  שאין  הוא  המצב  כרגע  תהיה.  פשרה 
או  ,בחלקה  לבן  כחול  עם  אחדות  בלי  או  ליברמן 
פשרות  על  כעת  להצהיר  סיבה  אין  ומשכך  כולה, 
וויתורים. בשלב הזה דינה של כל הצעה הוא להיזרק 
שועלים  הינם  וגפני  דרעי  ליצמן,  המדרגות.  מכל 
שיוכרז  ויתור  שכל  מבינים  והם  ותיקים  פוליטיים 
היום, יהיה בסיס למו”מ האמיתי שיהיה אם יהיה, 
לכן אין סיבה להוזיל כעת את המחיר לפני שיודעים 
מהו המוצר הסופי. נתניהו מבין את זה, יועציו של 
גנץ מבינים את זה,  גם ליברמן יודע את זה והגיע 

הזמן שמיקי זוהר יתחיל להבין בפוליטיקה.   

המפסידה הגדולה
של  העיקרית  המפסידה  כיום  היא  שקד  איילת 
הימין  הבטחת  שהיתה  מי  הפוליטית.  המערכת 
המשפטים,  במשרד  מעולה  קדנציה  לאחר  ובפרט 
חברה לנפתלי בנט במסגרת ההימור להקמת הימין 
לאחר  בחוץ  נשארה  הראשון  ובסיבוב  החדש 

שמפלגתם לא עברה את אחוז החסימה.
ההזדמנות  ולמרות  נס,  מתרחש  יום  בכל  לא 
התגלתה  לא  היא  יום  של  בסופו  שקיבלה,  השניה 
כמכונת מנדטים וההתעקשות שלה לעמוד בראשות 
אם  מבחינתה.  טראגית  טעות  היתה  ימינה  מפלגת 
ומביא  עומד בראשות המפלגה  היה  פרץ  רפי  הרב 
את אותו מספר מנדטים, הוא היה מוצא את עצמו 
נווה  שבמושב  הצבאית  במכינה  ומלמד  חוזר 
לינץ'  אותו  מעבירים  היו  ואנשיה  שקד  שבדרום. 
שלו  הכניסה  על  להתחרט  לו  גורם  שהיה  פוליטי 

לחיים הפוליטיים, בהנחה שלא התחרט על כך.
של  במינויו  החשיבות  על  שלה  הדיבורים  כל 
נפתלי בנט לתפקיד שר הביטחון הם מהשפה ולחוץ 
הסולם  במעלה  לעלות  שכדי  הבין  בנט  לא.  ותו 
ולבנות  להתבגר  סגנון,  לשנות  צריך  הוא  הפוליטי 
פרופיל אישי חדש. לשקד זה לא קרה. שקד מבינה 
פשוט,  לא  הפוליטית  במערכת  האישי  שמצבה 
וכטובע הנאחז בקש היא נאחזת באביגדור ליברמן 
הימין  שאחרי  ביום  לעצמה  ולדאוג  לנסות  כדי 
החדש שכיום כבר ברור שלא תרוץ כמפלגה נפרדת 
קיימת  פוליטית  פלטפורמה  לתוך  תתמזג  אלא 

ורחבה יותר.
הרחוק  בעתיד  עצמה  את  רואה  שקד  איילת 
האחרונות  בשנים  התנהלותה  כל  הימין.  כמנהיגת 

מהראיה  נבע  בפרט  המשפטים  ובמשרד  בכלל 
ידיה  מעשי  את  רואה  בעיקר  היא  אלו  ובימים  הזו 
טובעים בים. לא מן הנמנע שבשלב הזה היה עדיף 
לעשות  הפוליטיים,  מהחיים  זמן  פסק  לקחת  לה 

ריענון ולחזור למערכת כשהיא בוגרת יותר.  
  

השיבה שופטינו 
רון  טבריה  של  העיר  ראש  על  נכתב  כבר  הכל 
בו  תקדים  שקבע  כך  על  מהתפעלות  החל  קובי. 
ניצח  הוא  קלאסי  בחירות  קמפיין  היעדר  למרות 
מכור  שהוא  ההזויה  בעובדה  וכלה  הבחירות,  את 
באופן חריג לצילום עצמי )סלפי( של סרטוני וידאו 
הדרך  ומשם  החברתיות  ברשתות  המתפרסמים 

להיות ויראליים קצרה מאוד. 
אין צעד שהאיש עושה ולא מתעד בו את עצמו. 
מתועד,  אויבים  או  מעריצים  עם  שלו  מפגש  כל 
ממש לא מעניינת אותו העובדה שבני שיחו חשים 
הבלתי  התנהגותו  התיעוד.  מתופעת  מוטרדים 
מרוסנת וחסרת המעצורים והשימוש המופרע שלו 
באלימות מילולית כנגד הציבור הדתי-חרדי בעיקר 
מקום  בכל  לדיון  היא  אף  עלתה  הפנים  שר  וכנגד 

אפשרי. 
העיתונאי חיים הכט תקף באחת מתוכניות הרדיו 
עניינים  ניגוד  בדבר  המשפט  בית  של  הקביעה  את 
בעניין  וממנכ"ל משרדו לטפל  המונע משר הפנים 
של רון קובי ואף כינה את הקביעה הזו "מגוחכת". 
חיים הכט המשיל את טענותיו של רון קובי לאותו 
בגלל  המשפט  בית  רחמי  את  שביקש  הוריו  רוצח 
היותו יתום ואף ציין שיש מתושבי העיר שאומרים 
הפסיכיאטר  שיטפל  ראוי  קובי  רון  של  בעניינו  כי 
המחוזי. הכט אף פרסם מניפסט כואב על התנהלותו 
שנים   41 טבריה  העיר  את  מלווה  "אני  קובי:  של 
בעיה  בעיר  הייתה  לא  מעולם  וכתושב.  כעיתונאי 
של חילונים מול דתיים, עד שבא רון קובי ומטעמים 
של פוליטיקה נמוכה ומסוכנת הצית אש זרה. הוא 
מלבה שנאה ומסית איש באחיו – לא כדי לנהל את 

העיר אלא כדי לקדם פולחן אישיות מביך".
כעת לא רון קובי הוא הנושא, אלא בית המשפט. 
כדי  ביצע  אותה  משפטית  לוליינות  של  ממקום 
דרעי  הפנים  שר  של  החלטתו  את  פיה  על  להפוך 
העיר  ראש  זימון  העיר,  מועצת  לפיזור  באשר 
העיר  של  בעניינה  החלטות  וקבלת  לשימוע 
לסבול  אמורים  תושביה שלא  כלל  לרווחת  טבריה 

מהתופעה המבישה ששמה רון קובי. 
הוכיחו  ושוב  בבג"ץ  נוסף  דיון  התקיים  השבוע 
הוא  שהיה  ומה  משתנה  לא  השיטה  כי  השופטים 

שיהיה. נראה לכאורה שבית המשפט הנכבד מנסה 
שהרכב  תקווה  מתוך  זמן,  שיותר  כמה  להרוויח 
הביתה  ילך  דרעי  הפנים  שר  ישתנה,  הממשלה 
ואת תפוח האדמה הלוהט יגלגלו לפתחו של השר 

החדש.
בית המשפט  גפני תקף את החלטת  חה"כ משה 

שמסיבות  העליון 
החליט  ומשונות  שונות 
עתה  לעת  לאשר  לא 
העיר  לראש  שימוע 
"בג"צ  המצלמה.  רדוף 
להסתיר  מנסה  לא 
אפילו  כוונותיו,  את 
הוא  חוץ  כלפי  הצגה 
גפני.  אמר  עושה",  לא 
המשפט  "בית  לדבריו, 
מובנת  בלתי  בסחבת 
החלטתו  את  דוחה 
פעם  אחר  פעם  ומשנה 
השופטים  הרכב  את 
לערוך  מאפשר  ולא 
כשברור  שימוע  לו 
היא  שהסיבה  לחלוטין 
נגד  נלחם  מכיוון שהוא 
הציבור  ונגד  היהדות 
הדתי. אם זה היה להיפך 
אין ספק שבית המשפט 
היה פוסק מיד לערוך לו 

שימוע".
שופטי  של  הניתוק 
העליון  המשפט  בית 
טבריה  העיר  מצרכי 
הקשות  ומהתחושות 
תושבי  את  שמלוות 
לשמים.  זועק  העיר 
הפוזיציה בה הם שרויים 
לא מאפשרת להם לנהוג 
שעה  באובייקטיביות 

ככל  צודק  ויהיה  חרדי  אדם  הוא  מולם  שעומד 
שיהיה. 

ברומר  בפס"ד  גם  ביטוי  לידי  באה  זו  פוזיציה 
בו  המרכולים  חוק  בסוגיית  אביב  תל  עיריית  נגד 
חיות  אסתר  השופטת  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
הפנים  שר  כנגד  פוגעניות  במילים  שימוש  עשתה 
השופט  של  לפתחו  התגלגלה  הסוגיה  כאשר  ורק 
אליקים רובינשטיין - הנחשב לשומר תורה ומצוות 

- התאפשר דיון חוזר. אין שופטים בירושלים.
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בנט הבין שכדי לעלות 
במעלה הסולם 

הפוליטי הוא צריך 
לשנות סגנון, להתבגר 

ולבנות פרופיל אישי 
חדש. לשקד זה לא 

קרה. שקד מבינה 
שמצבה האישי 

במערכת הפוליטית 
לא פשוט, וכטובע 
הנאחז בקש היא 
נאחזת באביגדור 

ליברמן כדי לנסות 
ולדאוג לעצמה ביום 
שאחרי הימין החדש
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כובש את 
ישראל

של  חוקיותן  על  האמריקני  הממשל  הכרזת 
ההתנחלויות בישראל, היא עוד בשורה מרנינה 
מהבית  עלינו  שמרעיפים  המתנות  בשרשרת 
השגחה  בכך  לראות  שלא  אפשר  ואי  הלבן 
להיווכח  התרגלנו  אמנם  עצומה.  אלוקית 
חדלה  בעולם  ביותר  הגדולה  שהמעצמה 
כפי שקרה  בציון  היושב  לעם  עורף  מלהפנות 
בשנים שקודם לכן, אבל ההכרה בזה והשבח 

לא-ל מתעוררת בכל פעם מחדש.
לשמע דבריו של מזכיר המדינה האמריקני, 
הקטנה  המדינה  של  לימינה  להתייצב  שבחר 
במזרח התיכון הבוער, בניגוד לרוח הפוליטקלי 
התקשיתי  המדינות,  בשאר  שנושבת  קורקט 
להישאר אדיש. "אחרי למידה של כל הצדדים 
ההחלטה  את  הופכת  הברית  ארצות  בסכסוך, 
החוק  את  נוגדות  שההתנחלויות  שאומרת 
בחגיגיות  פומפאו  מייק  הצהיר  הבין-לאומי", 
הפלסטינית  ברשות  שמוטות  לסתות  והותיר 

ושולחותיהן באירופה.
גוברת  האמריקנים  הודעת  לנוכח  השמחה 
זה  שהתקבלה  השערורייתית  ההחלטה  לאור 
האיחוד  של  לצדק  הגבוה  הדין  בבית  עתה 
כל  כי  קבע  אשר  בלוקסמבורג,  האירופי 
לסמן  חייבות  באיחוד  החברות  המדינות 
מוצרים שמקורם בהתנחלויות או ברמת הגולן 
בצורה ברורה ולציין את מקור המוצרים כמוצר 

מההתנחלויות.
בדיקה קלה של נושא סימון המוצרים מעלה 
כי אין לקביעה המקוממת הזו אח ורע. מעולם 
הגלובוס  פני  על  כלשהו  במקום  נדרשו  לא 
הנחשבים  בשטחים  שמקורם  מוצרים  לסמן 
כבושים. הריח הרע שנודף מההחלטה הבזויה 
מוביל למסקנה אחת: גם עיוור למציאות יכיר 
עד  וכן,  ענייניים  אינם  ההחלטה  שמניעי  בזה 
ההגדרה  קלישאתי,  להישמע  עשוי  שזה  כמה 

להחלטה הזו היא אנטישמיות. 
היושב  הנכבד  הדין  בית  החלטת  ואפרופו 
להזכיר  ראוי  יהודי,  בדם  שספוגה  אדמה  על 
מובהק  סימון  שנעשה  האחרונה  בפעם  כי 
של  סביהם  גם  אלה  היו  דבר,  של  זהות  לגבי 
השופטים, תושבי אירופה הנאורים שהצמידו 

טלאי צהוב לידיהם של יהודים. 
דאגה  לא  המצב,  את  לטשטש  אסור 
האירופאים  כאן.  יש  אומללים  לפלסטינאים 
שאחראים לפסק הדין השפל הזה אינם חשודים 
על הקפדה קלה כבחמורה בעניין זכויות אדם. 
החלטה זו נובעת משנאה תהומית לעם ישראל 
קנאות לחוקיות  שעוטה על עצמה בגדים של 

ולמוסר.
הדברים הללו חשוב שייאמרו, משום שהם 

אינם עוד מובנים מאליהם. רבים טועים לחשוב 
לא מעט  שרוח האנטישמיות חלפה מהעולם. 
ישראל  שנאת  של  במניעים  מפקפקים  קולות 
האירופי  באיחוד  שנוקטים  צעדים  מאחורי 
במונח  השימוש  בו.  החברות  ובמדינות 
מפעילות  כתוצאה  לבדיחה  הפך  'אנטישמי' 
שביקשו  עלומים  גורמים  של  אינטנסיבית 

להפוך את העניין ללא רלוונטי.
לחי  סטירת  גם  היא  פומפאו  הצהרת 
מצלצלת לאנשים מתוכנו, אשר הזהירו אותנו 
חדשים לבקרים מבידוד עולמי וחרם בינלאומי 
ואפילו  בישראל,  שנעשו  מהלכים  בעקבות 
בשל מרפסת שיצאה בפאתי ירושלים או בניין 

שנבנה בביתר עילית. 
הם הטיפו לנו לרצות את העולם, קראו לנו 
בנו  להתחשב בדעת הקהל העולמית, הפצירו 
לקבל רשות על כל פעולה שמתבצעת בישראל 
ובמקביל לא חסכו באיומים על שערי הגיהנום 
להוראותיהם  בהתאם  נפעל  אילולא  שייפתחו 

ובאם לא נמלא אחר דרישותיהם. 
לחנך  אנשים  אותם  הוסיפו  נשימה  באותה 
הגויים, להידמות לאורחות  אותנו להיות ככל 
הפסימיות  לחיקוי.  מודל  בהם  ולראות  חייהם 
היו  עלולים  המדינה  של  עתידה  על  ששידרו 
עד  בארץ,  ייאוש  ולתחושת  לדיכאון  להביא 
בהדרו  טראמפ  ג'יי  דונלד  הנשיא  שהופיע 

והראה להם אחרת משחשבו.
כי דווקא עמידה איתנה על  פתאום התברר 
יעקב',  'גאון  של  באופן  הנהגה  העקרונות, 
ישראל  ארץ  על  בשמירה  והתמדה  נחישות 
שמובילה  זו  היא  הדרך  בצדקת  ואמונה 
לתוצאה הרצויה ומביאה הישגים שעליהם לא 

חלמו גם קיצוני המתיישבים.
האמריקאית,  לבשורה  לה  יש  חמוץ  טעם 
שזוכים  המזל  שברי  בשעה  מגיעה  זו  כאשר 
לכל הטוב הזה מתכתשים האחד עם השני ולא 
בכדי  אחת  גג  קורת  תחת  להתכנס  מצליחים 
ליישם דה פקטו את משמעות ההכרזה. דווקא 
השמנים  הצ'קים  את  לפרוע  שאמורים  אלו 
שלא  הזדמנויות  ומחמיצים  בזוטות  עסוקים 

ישובו על עצמן.
יש במדיניות של טראמפ קריאת כיוון ברורה 
לא  שיתדותיו  להניח  ניתן  העתיד.  כלפי  גם 
יישארו לנצח בוושינגטון די.סי, אולם גם לזה 
שיבוא אחריו, יהיה אשר יהיה, ישנו אופן אחד 
עמידה  רק  הישגים.  ולקצור  מולו  להתמודד 
זכותנו לחיות בארץ הקודש מכוח התורה  על 
שניתנה לנו ע"י משה רבינו, היא זו שתספק את 
בבטחה  ולהמתין  בשלום  לחיות  שלנו  הרצון 

לקץ הגלות.

דווקא עמידה איתנה על העקרונות, הנהגה באופן של 'גאון יעקב', 
נחישות והתמדה בשמירה על ארץ ישראל ואמונה בצדקת הדרך, היא זו 
שמובילה לתוצאה הרצויה ומביאה הישגים שעליהם לא חלמו גם קיצוני 

המתיישבים

"
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שהשמחה במעונו 

מאת: חיים רייך

התרגשות רבה ועצומה ביום חמישי האחרון 
יהודה",  "באר  ישיבת  ואברכי  בחורי  בקרב 
הנמצאת בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי, 
להשתתף  באו  והבוגרים  התלמידים  כאשר 
בחתונה שנערכה ברוב פאר והדר ובמעמד גאוני 
ומאורי הדור וראשי הישיבות שליט"א – לנכדו 
שליט"א  טופיק  אליהו  רבי  הגדול  הגאון  של 
רבי  הגאון  לבנו  בן  יהודה',  'באר  ישיבות  ראש 
הקטנה,  הישיבה  ראש  שליט"א,  טופיק  משה 
קהילת  ורב  כולל  ראש  רחמים  הגרי"ש  בת  עם 
'משה אמת' – ב"ב. כצפוי הגיעו כל גדולי הדור 
שליט"א,  הישיבה  ראש  של  לכבודו  שליט"א, 
דורון  בקשי  הגר"א  הראשל"צ  זקן  ובראשם 
שליט"א, הראשל"צ ורבה של ירושלים הגר"ש 
עמאר שליט"א, הגר"מ צדקה שליט"א ר"י פורת 
יוסף, הגר"ב פנחסי שליט"א ר"י ברכת אפרים, 
לציון,  אור  ר"י  שליט"א  שאול  אבא  הגר"א 

אבא  הגר"י  שלום,  נהר  ר"י  שמואלי  הגר"ב 
שאול ר"י באר יצחק )לשעבר( הגרב"צ אטון ר"י 
אברהם,  אור  ר"י  פנחסי  הגר"ל  חכמה,  ראשית 
הגר"י שיטרית ר"י מאור חיים, הגר"י יונה רבה 
ירושלים,  אב"ד  לוי  הגר"ב  גב"ש,  שכונת  של 
יהושע  רבי  הגאון  ירושלים,  אב"ד  יפרח  הגר"י 
והרבנים ממשפחת אלחדד שליט"א, אשר  כהן 
של  מאופיים  רבה  והתפעלות  רוח  קורת  הביעו 
בחורי הישיבה שיראת ה' והמידות היקרות, עם 

העדינות והאצילות, ניכרת על פניהם.
מקובץ  הייתה  הגדולה  ההתפעלות  הבעת 
"שהשמחה במעונו" שיצא לאור לרגל השמחה 
שליט"א  הישיבה  ראש  של  במעונו  השורה 
ונישואין  שבת  בענייני  מעמיקות  חבורות  ובו 
הישיבה  של  והבחורים  האברכים  ע"י  שנכתבו 
בחוברת  ניכרים  בקיאותם  וגודל  עיונם  שעומק 

זו. 
ההפתעה הגדולה הייתה כאשר נגיד הישיבה 
מקהילת  במיוחד  הגיע  הי"ו  חמוי  עזרא  סניור 

'שבת אחים' בפנמה ליטול חלק בשמחה לכבודו 
בירושלים  ושהה  שליט"א.  הישיבה  ראש  של 
על  מקרוב  לעמוד  כדי  השבוע  ימי  כל  במשך 
צרכי הישיבה ועל הצורך בבניית תוספת קומה 
לבניין הישיבה, אשר צר מהכיל את התלמידים 
הרבים המתדפקים על דלתות הישיבה לישיבה 
קטנה ולישיבה גדולה בתקופה האחרונה, אודות 

שעובד  הי''ו  ניאזוף  יוסף  הר''ר  המסור  לרשם 
מבחירי  הרישום  הצלחת  למען  לאות  ללא 

הישיבות והתתי"ם. 
הנגב  הפנים  שר  בשמחה  השתתף  כמו"כ 
אריה  הרב  ש"ס  תנועת  יו"ר  והגליל  הפריפריה 
סעדון  משה  הר"ר  הנגיד  הישיבה  וידיד  דרעי 

הי"ו.
ריקוד הקוזקים ע"י בחורי החמד של הישיבה, 
פניהם  על  נסוכה  המידות  וטוהר  יראתם  אשר 
גם  היה  בישיבה,  חתונה  שום  על  פוסח  שאינו 
לצורך  שלו  ובדיוק  בייחודיות  דבר  לשם  הוא 

שמחת חתן וכלה כמסורת הנהוגה בישיבה.
את  ירושלים  עיריית  משלימה  אלו  בימים 
מיליוני  של  בעלות  והפיתוח  הכביש  סלילת 
בניין הישיבה, בכדי לשפר את  שקלים סביבות 
לישיבה  ההגעה  דרך  את  ולחבר  ההגעה  דרכי 
לעיר  והכניסה  שלמה  ורמת  רמות  משכונות 
מהר חוצבים, מלבד הדרך מעלות הרב ציון לוי 

משכונת סנהדריה המורחבת. 

גדולי ראשי הישיבות שליט"א השתתפו בשמחת החתונה לנכדו של הגאון 
הגדול רבי אליהו טופיק שליט"א ראש ישיבות 'באר יהודה', בן לבנו הגאון רבי 

משה טופיק שליט"א, ראש הישיבה הקטנה, עם בת הגרי"ש רחמים ראש כולל 
ורב קהילת 'משה אמת' ב"ב • בימים אלו משלימה עיריית ירושלים את סלילת 

הכביש והפיתוח בעלות של מיליוני שקלים סביבות בניין הישיבה

הראשל''צ הגרש''מ עמאר הגר''מ צדקה ר''י פורת יוסף השר הרב אריה דרעי בריקוד בחתונה

בחורי ישיבת באר יהודה בריקוד הקוזקים

מבטיחים לעשות לכם אירוע 
בלתי נשכח!
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לוח מזל וברכה 
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וַּיְִהיּו ַחּיֵי ׂשָָרה ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים 
ׁשְנֵי ַחּיֵי ׂשָָרה )כג, א(

ׂשָָרה  ׁשֶל  ַחּיֶיָה  ׁשְנֹות  ִמְסַּפר  ֶאת  ְמַצּיֶנֶת  ַהּתֹוָרה 
ִאֵּמנּו ְּבֵפרּוט ַרב: ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים. ָרִאיתִי 
ֵּבאּור נְִפָלא, ַהִּמתְיֵַחס ַלָּלׁשֹון ׁשֶָּבּה נַָקט ַהָּפסּוק ְּבכָל ִמְסָּפר - 

ֵמָאה ׁשָנָה וְֶעׂשְִרים ׁשָנָה וְׁשֶַבע ׁשָנִים:
ַהִּמְסָּפר ֵמָאה עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם ׁשֶל ָּדָבר ָּגדֹול. ְּכׁשֶַּמזְִּכיִרים אֹותֹו, 
ִמתְעֹוֶרֶרת ּתְחּוׁשָה ׁשֶל ִרּבּוי וְׁשֶל ָעְצָמה: ֵמָאה! וְִהֵּנה, ַהּתֹוָרה 
ִמעּוט.  ַעל  ַהּמֹוָרה  יִָחיד  ִּבְלׁשֹון  ׁשָנָה",  "ֵמָאה  ָלנּו:  ּכֹותֶֶבת 
חֹותֵם  הּוא  ְמסֻּיֶֶמת;  ֶהּׂשֵג  נְקַֻּדת  ְמַצּיֵן  ֶעׂשְִרים  ַהִּמְסָּפר  ַּגם 
ֶאת ׁשְּתֵי ָהֲעׂשָרֹות ָהִראׁשֹונֹות וְנִתְָּפס ַּגם הּוא ְּכִמְסָּפר ָּגדֹול. 
יִָחיד.  ִּבְלׁשֹון  ׁשָנָה",  "ֶעׂשְִרים  ַהּתֹוָרה:  ָלנּו  ּכֹותֶֶבת  ָּכאן  ַּגם 
וְִאּלּו ַּבִּמְסָּפר ׁשֶַבע, ׁשֶהּוא ִמְסָּפר ָקָטן, ַהְמַצּיֵן ַּכּמּות מּוֶעֶטת 
וִיִחידֹות ּבֹודְדֹות – ָּכאן ּכֹותֶֶבת ָלנּו ַהּתֹוָרה: "ׁשֶַבע ׁשָנִים" – 

ִּבְלׁשֹון ַרִּבים!
יִָחיד,  ִּבְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  נְָקָטה  ַהְּגדֹוִלים  ַּבִּמְסָּפִרים  ַמּדּוַע 

ּוַבִּמְסָּפר ַהָּקָטן ִּבְלׁשֹון ַרִּבים?
אֹוֵמר ַהּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש )ַּדף קכב ע"ב(: "ַמאן ְּדִאיהּו זְֵעיר ִאיהּו 
ַעְצמֹו  ֶאת  ׁשֶַּמְחׁשִיב  ִמי   - זְֵעיר"  ִאיהּו  ַרב  ְּדִאיהּו  ַמאן  ַרב. 
ְּכָאדָם ָּגדֹול – ְּבֵעינֵי ַהּתֹוָרה הּוא ָקָטן וְדַל, ֵמָאה – ׁשָנָה; ַאְך 
ִמי ׁשֶרֹוֶאה ֶאת ַעְצמֹו ְּכָקָטן, ַהּתֹוָרה רֹוָאה ּבֹו ָאדָם ָּגדֹול, ׁשֶַבע 

- ׁשָנִים.
הּוא  ַהַּגֲאוָה,  ִמן  ּוִמתְַרֵחק  ַעְצמֹו  ֶאת  ַמְקִטין  ׁשֶָאדָם  ְּככָל 
ָסבּור ׁשֶּיֵׁש  יָָמיו  ִמי ׁשֶָּכל  ַהָּקָּב"ה.  ִלְפנֵי  יֹותֵר  ּוָמֳעָרְך  ָחׁשּוב 
לֹו ֲעדַיִן ַהְרֵּבה ַמה ַּלֲעׂשֹות וְכִי הּוא ָרחֹוק ִמּׁשְֵלמּות – ׁשְנֹותָיו 
ֵהן 'ׁשָנִים', ַאְך ִאם ָסבּור ָהָאדָם ׁשְֶּכָבר ִהִּגיַע ְלדְַרָּגה ְּגבֹוָהה – 

ִמָּכאן הּוא יַתְִחיל ַרק ָלֶרדֶת...
ׂשָָרה ִאֵּמנּו, ָּכל ַחּיֶיָה ֹלא ִהְרִּגיׁשָה ֶאָּלא ְּכַבת 'ׁשָנָה'. ֲאִפּלּו 
ָּבעֹוָלם  ָעׂשְתָה  ֹלא  ְּכִאּלּו  ָחׁשָה  וְֶעׂשְִרים  ֵמָאה  ַּבת  ְּכׁשֶָהיְתָה 
ֶאָּלא ׁשָנָה ַאַחת. ַאְך ַּבּסֹוף ַּבּסֹוף, ְּכׁשֶָעזְָבה ֶאת ָהעֹוָלם, ָעזְָבה 
וְַהּתֹוָרה  ֵמֲאחֹוֶריָה,  ַמַעׂש  ּוְמֵלאֹות  ַרּבֹות  ְּכׁשֶ'ּׁשָנִים'  אֹותֹו 

ְמַצּיֶנֶת ֶאת ַּגדְלּותָּה ִּבְלׁשֹון ַרִּבים.

ֵיׁש ְּתקּוָמה ִמָּכל ְנִפיָלה

וַּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו )כג, ג(
ַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת ָלנּו ׁשֶַאְבָרָהם ָּבא "ִלְסּפֹד ְלׂשָָרה וְלְִבּכֹתָּה". 
ׁשֶל  זֹו  ִקיָמה  ֵמתֹו".  ְּפנֵי  ֵמַעל  ַאְבָרָהם  "וַּיָָקם   – ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ַאְבָרָהם, ֹלא ָהיְתָה ַרק ַּבּמּוָבן ַהֶּטכְנִי. ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוׁשָה ָרֲאתָה 
ְלַלְּמדֵנּו,  ְּכדֵי  ֵמתֹו,  ְּפנֵי  ֵמַעל  ָקם  ַאְבָרָהם  ִּכי  ָלנּו  ְלַצּיֵן  צֶֹרְך 
ׁשִֶּמָּכל ָצָרה ּוִמָּכל ַמׁשְֵּבר יָכֹול ָהָאדָם ָלקּום ּוְלַהְמׁשִיְך ָהְלָאה.
ָּכל  ֶאת  ְלַאֵּבד  ָלֶהם  ָּגְרמּו  ַחּיֵיֶהם  ׁשֶַּמׁשְְּבֵרי  ֲאנָׁשִים  יֶׁשְנָם 
ֲעתִידָם. ָּכל ַמה ּׁשֶָהיָה ָלֶהם ַעד אֹותֹו ֵארּוַע ׁשֶָעַצר ֶאת ַחּיֵיֶהם, 
ָּכל ַמה ּׁשֶּתִכְנְנּו ְלַהְסִּפיק – ַהּכֹל נָמֹוג ְּבָעְצַמת ַהְּכֵאב וְַהִחָּדלֹון 
ׁשֶָהיּו ְמנַת ֶחְלָקם. ַאְך ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ַלְמרֹות ַהְּכֵאב ַהּנֹוָרא, 
ְלַאַחר ׁשֶּתַָּמה ּתְקּוַפת ָהֵאֶבל – ָקם וְִהתְעֹודֵד. "וַּיָָקם ַאְבָרָהם!".
ַהֶחֶסד  ְּבַמֲעׂשֵי   – ַהִּנְרֶחֶבת  ְּפִעילּותֹו  ְּבכָל  ַמְמׁשִיְך  ַאְבָרָהם 
מֹוְצִאים  ָאנּו  ַהָּפָרׁשָה  ְּבֶהְמׁשְֵך  ִמּזֹאת,  יְתֵָרה  ַהֵּגִרים.  ּוְבגִּיּור 
נֹוָסִפים  ָּבנִים  לֹו  יְָלדָה  וְזֹו  ַּבּׁשֵנִית,  ָהגָר  ֶאת  נָׂשָא  ׁשֶַאְבָרָהם 
ָלֹרב. ְּבכַֹח ָהֱאמּונָה ִּכי "ֵא-ל ֱאמּונָה וְֵאין ָעוֶל", ּוְבכַֹח ַהיְדִיָעה 
ִּכי ַּגם ַהְּקׁשָיִים נִׁשְָלִחים ֵאֵלינּו ֵמִאּתֹו יִתְָּבַרְך ְּבכַּמּות ְמדֻּיֶֶקת 
ּוְמדְֻקֶּדֶקת, יָכֹול ָּכל יְהּודִי ְלִהתְַּגֵּבר ַעל ָּכל ִמכְׁשֹול, ְלַהְמׁשִיְך 

ָהְלָאה וְלְִבנֹות עֹוָלמֹות ֲחדָׁשִים.

ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְּׁשרּוָה

ְּבֶהָעַרת ַאַּגב, נַזְִּכיר ֶאת ֶאָחד ִמְּפסּוֵקי 'ֵאׁשֶת ַחיִל', ַהַּמזְִּכיר 
ַּבְעָלּה  וַיְַאּׁשְרּוָה  ָבנֶיָה  "ָקמּו  ַה'ִּקיָמה':  ִענְיַן  ֶאת  הּוא  ַּגם 
וַיְַהְלָלּה )ִמׁשְֵלי לא, כח( – יֶׁשְנָם ֲאנָׁשִים ׁשֶָּכל זְַמן ׁשֶהֹוֵריֶהם 
ַּבַחּיִים, ֵהם נִזְָהִרים ַּבִּמְצוֹות, ְּכדֵי ׁשֶֹּלא ִלְפּגַֹע ָּבֶהם אֹו ְלַצֲעָרם, 
ַאְך ַּכֲאׁשֶר הֹוֵריֶהם ְּכָבר ֵאינָם ֵּבין ַהַחּיִים, ֵהם ַמְרׁשִים ְלַעְצָמם 
הֹוֵלְך  "ּדֹור  ׁשֶל  ִּבתְחּוׁשָה  רח"ל,  ַהִּמְצוֹות,  ִּבׁשְִמיַרת  ְלזְַלזֵל 
ֵאינֹו  ְּכָבר  ַההֹוִרים,  ׁשֶל  ִּבזְַמָּנם  ָּברּור  ּׁשֶָהיָה  ּוַמה  ָּבא",  וְדֹור 

ֵרֵלוַנְִטי ַהּיֹום...
ַאְך ֹלא! אֹוֵמר ָלנּו ׁשְֹלמֹה ַהֶּמֶלְך: "ָקמּו ָבנֶיָה" - ַעל ַהָּבנִים 
נְִפיָלה רּוָחנִית!  ָחִליָלה  ְלִהּזֵָהר ׁשִֶּבְפִטיַרת ַההֹוִרים ֹלא ּתְֵהא 
וְֹלא  ַהָּמסֶֹרת,  ֶאת  ּוְלַהְמׁשִיְך  ּכֹחֹות  ֶלֱאזֹר  ֲעֵליֶהם  ָאז,  ַּדוְָקא 

ִלּטֹׁש ָחִליָלה ֶאת ּתֹוַרת ֲאִביֶהם וְִאָּמם.

ֹלא ִלֹּפל ִלְזרֹועֹות ַהֵּיאּוׁש!

נֹוָסף,  ְלִענְיָן  ְלִהתְַקּׁשֵר  יְכֹוָלה  ַּבָּפסּוק  ַהֻּמדְֶּגׁשֶת  ַהִּקיָמה 
ַהּמּוָבא ַּבָּפסּוק ַהּקֹודֵם: ׂשָָרה ִאֵּמנּו נְִפְטָרה ְּב"ִקְריַת ַאְרַּבע ִהיא 
ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען" )כג, ב(. ְמָבֵאר ָה"אֹור ַהַחּיִים" ַהָּקדֹוׁש: 
"ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען - ִּכי ָהעֹוָלם ַהּזֶה יִָּקֵרא 'ֶאֶרץ ְּכנַַען' )זַֹהר ח"א 

ַּדף פ ע"א(, הּוא יֵֶצר ָהַרע, ּוְבֶאְמָצעּות ִהתְַעְּצמּות ְּכנֶגְּדֹו יַּׂשִיג 
ָהָאדָם ְלַהְפִליא ַלֲעׂשֹות ִּבְקדֻּׁשָה ּוְבַהּׂשָגָה".

אֹותָם  ַּדוְָקא  ָלכֵן  ָהַרע.  ַּבּיֵֶצר  ְלִהָּלֵחם  יְכֹוִלים  יִׂשְָרֵאל  ַרק 
ִמְלָחָמה  ִהיא  ַהּיֵֶצר  ִמְלֶחֶמת  ְּכנַַען.  ְּבֶאֶרץ  ַהָּקָּב"ה  הֹוׁשִיב 
ֲעקּוָבה ִמָּדם וְַרַּבת ַמֲעָרכֹות, ַהִּנְמׁשֶֶכת ְלכָל אֶֹרְך ַחּיֵי ָהָאדָם. 
ֶעֶצם  ִהיא  זֹו,  ְּבִמְלָחָמה  ַהֲחׁשּובֹות  ָהַאְסְטָרֶטגְיֹות  ַאַחת 
ׁשִֶהְסּתַּיְָמה  ַמֲעָרכָה  ְלַאַחר  ַּגם  ּוְלֵהָאֵבק  ְלַהְמׁשִיְך  ַהִּמְלָחָמה: 

ְּבנְִצחֹון ָהאֹויֵב, רח"ל.
ְּבלִּבֹו:  לֹוַמר  לֹו  ַאל  וְֶהְחִטיאֹו,  ִּפּתָהּו  ָהַרע  ׁשֶּיְִצרֹו  ָאדָם 
ָחִליָלה!  ְלׁשִּנּוי.  ּתְִקוָה  ָּכל  ּוְלַאֵּבד  ָאָבדְּתִי",  ָאַבדְּתִי  "כֲַאׁשֶר 
ַהּיֵאּוׁש ַהּזֶה ְּבדִּיּוק - הּוא ַמְּטָרתֹו ׁשֶל ַהּיֵֶצר ָהַרע! יֹודֵַע הּוא ִּכי 
ָּבֶרגַע ׁשֶּיִַּפיֶלּנּו ִלזְרֹועֹות ַהּיֵאּוׁש וְַהַהׁשְָלָמה ִעם ַהֵחְטא – ׁשּוב 
ַלֵחְטא  ּוְמזָֻּמן  מּוכָן  יְִהיֶה  ְּכָבר  ְּכָלל.  ּבֹו  ְלִהָּלֵחם  יְִצָטֵרְך  ֹלא 
ַהָּבא, ָחִליָלה. ָלכֵן, ַּגם ִאם נַָפל ָאדָם – יֱֶאסֹף ֶאת ָּכל ּכֹחֹותָיו 
ַלּיֵֶצר  ָהרֹוֶמזֶת  ְּכנַַען –  ְּבֶחְברֹון ׁשְֶּבֶאֶרץ  נְִפְטָרה  וְיָקּום! ׂשָָרה 
ְלַאַחר  ִמּיָד  ַאְך  וְלְִבּכֹותָּה,  ָלּה  ִלְסּפֹד  ְּכדֵי  ָּבא  ַאְבָרָהם  ָהַרע. 

ִמֵּכן: "וַּיָָקם ַאְבָרָהם!".
ְלַקֵּבל ׁשִָבים.  וְיָדֹו ְּפתּוָחה  ָלנּו ֶּדֶרְך ּתְׁשּוָבה,  ַהָּקָּב"ה ּתִֵּקן 
ַּגם ִאם ֶהְחִטיֲאָך ַהּיֵֶצר, יָכֹול ַאּתָה ִלְקׁשֹר ֶאת נִׁשְָמתְָך ִלְמקֹור 
ַהּטֹוב ּוְלַקֵּבל ַחּיּות ֲחדָׁשָה. "ִּכי נַָפְלּתִי ָקְמּתִי ִּכי ֵאׁשֵב ַּבחֹׁשְֶך 

ה' אֹור ִלי" )ִמיכָה ז, ח(.

ַמֶּסֶכת ֶּדֶרְך ֶאֶרץ   

וַּיָָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפנֵי ֵמתֹו וַיְדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי ֵחת )כג, ג(
אֹותָנּו  ִלֵּמד  ֶאֶרץ  ּוְבדֶֶרְך  ַהְּבִרּיֹות  ִּבכְבֹוד  נְִפָלא  ׁשִעּור 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבָפָרׁשָה זֹו. ִּבכְָלל, ָּכל ַחּיֵיֶהם ׁשֶל ַאְבָרָהם וְׁשֶל 
ׂשָָרה ָהיּו ָּפָרׁשָה ׁשֶל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ִּכְמַעט ׁשִֶּנּתָן ִלכְּתֹב ַעל ִּפיֶהם 

ׁשְֻלָחן ָערּוְך ׁשֵָלם ְּבִענְיְנֵי ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהיָה אֹונֵן. נֵָקל ְלׁשֵַער ֶאת ּגֹדֶל ַצֲערֹו ְּבאֹותָּה 
ׁשָָעה, ׁשֵֶּמתֹו מָֻּטל ְלָפנָיו. ִעם ָּכל זֹאת, ְּבבֹואֹו ְלדֵַּבר ִעם ְּבנֵי 
ֵחת, ִּדֵּבר ִאּתָם ְּכִאּלּו ֹלא ֵאַרע ָּדָבר – ִּבְמנּוַחת נֶֶפׁש מְֻחֶלֶטת. 

ֵהם ֵאינָם ְצִריכִים ִלְסּבֹל ְּבׁשֶל ַהַּצַער ׁשֶּלֹו!
ִּבְמנּוַחת  ּוְלִהתְנֵַהל  ְּבִרגְׁשֹותָיו,  ִלׁשְֹלט  ַמְצִליַח  ָּגדֹול  ָאדָם 

נֶֶפׁש ַּגם ַּכֲאׁשֶר הּוא נִָּצב ְּבַמָּצִבים ָקׁשִים ִּבְמיָֻחד!
ְּכׁשֶָחָלה ָהַרב ִמֶּטעְלז זַַצ"ל ֶאת ָחְליֹו ָהַאֲחרֹון, ִהִּגיַע לְַבְּקרֹו 
ָהַרב ִמּקֹוְבנָה זַַצ"ל. ֵהם יָׁשְבּו וְדְִּברּו, וְתֹוְך ְּכדֵי ָּכְך ָּפנָה ָהַרב 
ִמֶּטעְלז וְָאַמר ָלַרב ִמּקֹוְבנָה: "ְּכבֹודֹו ּכֵֹהן, וְָעָליו ָלֵצאת ָּכֵעת, 
ִמֵּכיוָן ׁשֶַהְּגִסיָסה ַמתְִחיָלה"... ָאְמנָם, זְַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן נְִפַטר 
לְֵבית עֹוָלמֹו!... נֹוָרא נֹוָראֹות! הּוא ַעְצמֹו ּגֹוֵסס, וְיֵׁש לֹו ֶאת 

ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש וְיִּׁשּוב ַהַּדַעת ַלְחׁשֹב ַמה ּיֵׁש ַלֲעׂשֹות ָּכֵעת!
אֹויֶעְרַּבְך  זְַלָמן  ׁשְֹלמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל  ְמסָֻּפר  זֶה  ְּכֵעין 
זְצּוָק"ל, ֹראׁש יְׁשִיַבת 'קֹול ּתֹוָרה'. ַּכֲאׁשֶר ִאׁשְּתֹו ָהַרָּבנִית ע"ה 
נְִפְטָרה, ָהיָה זֶה ְּביֹום ׁשַָּבת. ְּבמֹוָצֵאי ׁשַָּבת יַָרד ָהַרב ְּבַמֲעִלית 
ַלַּמֲעִלית  נִכְנַס  ַהּקֹומֹות  ְּבַאַחת  ַהֵּמתִים.  ַלֲחדַר  ַהחֹוִלים  ֵּבית 
ּתְַלִמיד, ׁשֶָהיָה ָאז ַאְבֵרְך ָצִעיר, ּוִבּׂשֵר ָלַרב ׁשִֶּלְפנֵי ׁשָָעה ַקָּלה 
יְָלדָה ִאׁשְּתֹו ֵּבן ְלַמּזָל טֹוב. ָהַרב, ְּכֶהֶרף ַעיִן, ׁשִָּנה ֶאת ַמָּבטֹו 
וְֶהֱעָלה ִחּיּוְך ָרָחב ַעל ָּפנָיו ְּבׁשֶל ַהְּבׂשֹוָרה ַהְמׂשַַּמַחת, ִהתְַענְיֵן 
ִּבְפָרֵטי ַהֵּלדָה ּוֵבֵרְך ֶאת ָהַרְך ַהִּנּמֹול, ֲאִבי ַהֵּבן וְַהּיֹוֶלדֶת. ַרק 
ְמאָֻחר יֹותֵר נֹודַע ְלאֹותֹו ַאְבֵרְך ׁשֶּׁשָָעה ַקָּלה קֹדֶם ָלכֵן נְִפְטָרה 

ָהַרָּבנִית. 

ָּכבֹוד ְלָכל ָאָדם ַּבֲאֶׁשר הּוא

 - ָאִבינּו  ֵמַאְבָרָהם  ָלַמדְנּו  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ְּבִהְלכֹות  ֲהָלכָה  עֹוד 
"וַּיָָקם ַאְבָרָהם וַּיִׁשְּתַחּו ְלַעם ָהָאֶרץ לְִבנֵי ֵחת". ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ִלְפנֵיֶהם  ִמׁשְּתֲַחוֶה  זֹאת הּוא  ְּבכָל  ְּפׁשּוִטים.  ּגֹויִים  ִעם  ְמדֵַּבר 
ַמדְִּגיׁשָה  ַהּתֹוָרה  ִאּתָם.  ּוַמּתָן  ַהַּמּׂשָא  ּוְבִסּיּום  ְּדָבָריו  ִּבתְִחַּלת 
הּוא  זֹאת  ְּבכָל  ְּפׁשּוִטים.  ֲאנָׁשִים  ְּכלֹוַמר  ָהָאֶרץ',  'ַעם  ׁשֶָהיּו 

ְמכְַּבדָם ְמאֹד.
ַאְבָרָהם,  ֶאל  ֵחת  ְּבנֵי  ׁשֶל  ִהתְיֲַחסּותָם  ֶאת  ּבֹודְִקים  ַּכֲאׁשֶר 
ְמגִַּלים ׁשֵֶהם ִּכְּבדּוהּו ְמאֹד. "נְׂשִיא ֱאֹלִקים ַאּתָה ְּבתֹוכֵנּו" ֵהם 
ְּכַלֵּפיֶהם  ּוִמתְנֵַהג  ְּכָלל,  ִמתְָּגֶאה  ֵאינֹו  הּוא  ַאְך  לֹו,  אֹוְמִרים 
ְּבׁשָָעה  ְלִהתְנֵַהג  ָאדָם  ָצִריְך  ֵּכיַצד  ְלַלְּמדֵנּו,  ְּגדֹוָלה.  ַּבֲענָוָה 
ָּכבֹוד  ׁשֶל  ׁשֶֶמץ  ִמָּכל  ִמתְָּגֶאה  ָקָטן  ָאדָם  אֹותֹו.  ׁשְֶּמכְַּבדִים 
ְּבׁשּום  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַאֵּבד  ֵאינֹו  ָּגדֹול  ָאדָם  ַאְך  ֵאָליו,  ַהֻּמְפנֶה 
ַמָּצב, וְגַם ַּכֲאׁשֶר ְמכְַּבדִים אֹותֹו הּוא ׁשֹוֵמר ַעל צּוַרת ַהַהנְָהגָה 

ַהְּנאֹותָה.
ִלּמּוד ָּגדֹול יֵׁש ָלנּו ְּבכְָך, ְּבבֹוֵאנּו ְלדֵַּבר ִעם ֲאנָׁשִים ְרחֹוִקים, 
ׁשֵֶאינָם ִמן ַהחּוג ׁשֶָּלנּו. ַּכָּמה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ וְכָבֹוד יֵׁש ָלתֵת ָלֶהם! 
ַּכּיֹום ֵאין ַהֲהָלכֹות ַהָּללּו ַרק ְּבגֶדֶר 'ִהְלכֹות ֶּדֶרְך ֶאֶרץ', ֶאָּלא 
ׁשֶעֹוְקִבים  יִׂשְָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ  ִּבְפָרט  ה''!  ִקּדּוׁש  'ִהְלכֹות  ְּבגֶדֶר 
ּובֹודְִקים ָּבְרחֹוב ְלֹלא ֶהֶרף ֶאת ִהתְנֲַהגּותָם וְֶאת נִימּוֵסיֶהם ׁשֶל 

ּבְנֵי ּתֹוָרה 
)מתוך הספר "משכני אחריך" בראשית ח"א(.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

שני חיי שרה  ַהְמַחֵּׁשב ַעְצמֹו ָּגדֹול – ִמְתַקֵּטן!
כדי לעורר את ציבור שומעי לקחו שהתנמנמו בעיצומו של 
השיעור, נקט רבי עקיבא בשיטה מעניינת, והפתיעם בשאלה 
מקורית שלא ממין הענין הנלמד. וכך שאל: מה ראתה אסתר 
בראשית  כמסופר  מדינות  ושבע  עשרים  מאה  על  למלוך  המלכה 
מדינות   127 על  שמלכה  ולספר  לציין  חשוב  מה  אסתר,  מגילת 
שחייתה  אימנו  שרה  של  נכדתה  תבוא  והשיב:  הגלובוס?  ברחבי 
מאה עשרים ושבע שנים כמסופר בתורה, ותמלוך על מאה עשרים 

ושבע מדינות!
דרוש נפלא זה נשא רבי עקיבא בעיצומו של שיעור, כדי להעיר 
את קהל מאזיניו. אבל מה המסר שלו? מה הוא בא להביע, וכיצד 

בעזרתו יתעורר הציבור? 
ה'חידושי הרי"ם' זי"ע מסביר שרבי עקיבא ביקש משומעי לקחו 
לערוך חשבון פשוט: אסתר המלכה מלכה על 127 מדינות – כמניין 
שנותיה של שרה אימנו. כלומר: זכויות של כל שנה משנות שרה 
העניקו לה מדינה. הווי אומר, זכויות של כל חודש העניקו לה מחוז, 
זכויות של כל יום העניקו לה עיר, של כל שעה העניקו לה שכונה, 

ושל כל דקה העניקו לה רחוב!
לא יאומן! – הכריז רבי עקיבא, דקת חיים של שרה אימנו, העניקה 
לנכדתה רחוב שלם! עשרות בתים, חנויות, אנשים, פעילות סואנת. 
בכל דקת חיים של סבתא שרה אימנו קנתה אסתר המלכה רחוב, כך 

שכל דקה הפכה למשמעותית במלוכתה של הנכדה אסתר. 
ועכשיו, אמר רבי עקיבא למאזיניו המתנמנמים, לאחר שראיתם 
מה ערכה של דקה, איך תוכלו לישון? איך תאפשרו לנמנום לאבד 
לכם דקת חיים? הלא ראיתם מה המשמעות של כל דקה, הבנתם 
להירדם?  תוכלו  איך  רגע מהחיים,  כל  הגורלית של  מה ההשלכה 
איך תערב עליכם שנתכם, כאשר כל דקה יקרה מפז, בעלת השפעה 

מכרעת!
זהו הגילוי של רבי עקיבא, שמחדד את המבט על השעון. מתברר 
שכל רגע בחיים הוא יהלום, כל שניה היא רבת השפעה. אם כל רגע 
הוא כה יקר, איך אפשר לאבדו? וכי אדם שיש לו אלפי מרגליות 
יזרוק אחת מהן לאשפה? אדם בעל רבבות שטרות של כסף, האם 

ישרוף אחד מהם?.
בכל  לדורות.  הוא משמעותי  רגע  כל  נצח,  נכסי  מקנה  דקה  כל 
שעה ניתן לרכוש עולם ומלואו! הזמן אותו קצבו עבורנו מן השמים 
הוא מוגבל, מדוד ומחושב, כל דקה היא חלק ממסכת חיים ומתפקיד 

אותו יועדנו למלא.
אברך אחד סמוך לנישואיו, שאל את האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי 
אמת" זצ"ל, באיזה ספר מוסר יקבע לימודו? הצביע הרב על שעונו 
לאיבוד  שהולך  רגע  כל  כולם-  המוסר  בספרי  הגדול  "זה  ואמר: 
לחתן?  זהב  שעון  לתת  נהגו  "מדוע  והוסיף:  לעולם!"  חוזר  אינו 
בכדי לרמוז לו שכל דקה ורגע שווים יותר מזהב. כי מחוגי השעון 
ותנועותיהם מסמלים את הזמן עצמו, בעוד שהשעון כולו מצטייר 
שכל  עולם,  של  דרכו  כך  והרי  לזמן.  ושמירה  כיסוי  מסגרת  כעין 
בהרבה משווי  זול  וכיסוי שהוא  מגן  לו  עושים  יקר  וחפץ  תכשיט 

החפץ גופו".
בהיותו בירושלים, היה נוהג הגאון רבי זליג ראובן בענגיס זצ"ל 
אב"ד העדה החרדית לעשות סיום על הש"ס בערך פעם אחת בכל 
שנה. קרה פעם, זמן קצר אחר אחד מסיומיו השנתיים, שהזמין את 
נוספת של סיום הש"ס, ובפעם הזו עשה  ידידיו ומקורביו לחגיגה 
אויערבך  הגרש"ז  היו  המשתתפים  בין  המלך.  כיד  בסעודה  זאת 
זה  סיום  מדוע  כולם  לתמיהת  ועוד.  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  זצ"ל, 
את  בענגיס  הגר"ז  להם  הסביר  שלו?  הרגילים  מהסיומים  שונה 
מבוגר,  בגיל  ב"ה  אני  "הרי  אמר:  וכך  הזה.  השונה  הסיום  קביעת 
וזכיתי לאורך רוב ימי לכהן בהרבה קהילות חשובות, אלא ששונה 
משרתי כעת כרבה של העדה החרדית בירושלים מיתר התפקידים 

שלי, כמו בעיירה באדקי ואפילו בעיירה קאלוואריא.
זמן  לגזול  הצלחתי  וההזמנות  הטרדות  כל  למרות  שם,  בהיותי 
מספיק לעצמי כדי ללמוד ולשנן עוד הפעם את תלמודי. אבל כאן 
בארץ ישראל כל רגע אני רץ לאסיפה של מצווה אחרת, היום להיות 
מחכים  מקום  ובכל  וכדומה,  קידושין  מסדר  להיות  ולמחר  הסנדק 
לחדש  אני  חייב  ברירה,  שאין  החלטתי  הזמן.  ומתבזבז  ומחכים 
"סדר" חדש ביומי הקצר, והוא ללמוד בע"פ שורה אחר שורה בש"ס 
לכל הרגעים והשניות שאני נאלץ לחכות עד שהאירוע מתחיל או 
היום  וב"ה  מצוה.  של  לשמחה  אותי  לקחת  מגיעה  שהמונית  עד 
חוץ מהסדרים  עוד הפעם,  לסיים ש"ס  והצלחתי  פרי  רעיוני עשה 

הקבועים שלי מדי שנה". 
עלינו לנצל את הזמן בדייקנות ובקפדנות, להכיר בערכו של כל 
רגע, כי כל רגע שחולף לעולם לא יחזור, וכל דקה שחולפת יכולה 

להשפיע לדורות!
הדקות  את  בדרכים,  שאנו  השעות  את  לנצל  יכולים  אנו  גם 
הספורות שבין לבין, את הזמן החומק לנו בין האצבעות. עוד הספק 
של משנה או הלכה אחת, עוד מאמר חז"ל או חיזוק ביראת שמים, 
עוד מעשה חסד על הדרך, או מילה טובה למישהו שאנו עוברים על 
ידו. כך מנצלים את הזמן, כך מרוממים כל רגע להשפעה מכרעת 

לדורי דורות! וזה לימדנו רבי עקיבא.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

להיות או לחדול
עולם  העולם,  בזה  האדם  מציאות 
תודעה  של  לשלבים  מתחלקת  העשייה 

אותם אנו עוברים במסע החיים.
בתורת הח"ן מחלקים אותם לג' פרקים 
שני.  ועיבור  יניקה  ראשון  עיבור  והם 
 - ראשון  שלב  הינו  הכללי  התרגום 
תשעה חודשי לידה בהם מתגבשת צורת 
שלב  מתודעתו.  ראשוני  חלק  וכן  הולד 
שהילד  ועד  הלידה  מרגע  שינוי  שני: 
מסוגל  החיים  בעלי  משאר  להבדיל 
הח"ן  מספרי  וכידוע  רגליו  על  ללכת 
מסוגלות  על  מלמדת  יציבה  שעמידה 
בצורה  אחת  רגל  על  ועמידה  שכלית 

יציבה מלמדת על איזון בין גוף לנפש.
התודעתי  השלב  הינו  השלישי  השלב 
ועומד על דעתו.  נער  נעשה  הילד  שבו 
צריך  כבר  הוא  שלרוב  השלב  זהו 
לחזור  לזכות  שיוכל  מנת  על  להתחתן 
היווצרותו  טרם  כפי שהיה  להיות שלם 

נשמה אחת.
כן  גם  נקראים  שני השלבים הראשונים 
הזוכר, משמעותם של  וכח  כח המרכיב 
כל  שבראשית  היא  אלו  מושגים  שני 
אני  ממה  כלומר  הרכבה  ישנה  בריאה 
ההורים  שני  של  חלקים  מאילו  מורכב 
הכרה  של  זה  חלק  עשוי.  אני  והנשמה 
בכדי שאדם  ביותר,  חשוב  הינו  עצמית 
עבורו  שבנוי  החיים  במסלול  יהלך 
סביבכם  תראו  עיניכם  את  תפקחו  ואם 
ספור  אין  אחת  ובעונה  בעת  שמתקיים 
מסלולי חיים וצורות חיים ולכן התשובה 
הינה  לא  או  להיות  לשאלה  הראשונה 
ואוהב  מקבל  אני  שאני,  מי  "אני  זו: 
את עצמי כפי שאני, וגם לי באין ספור 
מסלולי החיים יש מסלול משל עצמי". 
וזה מה שכתוב בתורתנו הקדושה כשם 
שונות.  דעותיהם  שונים  שפרצופיהם 
ברגע שאנו כציבור או כמחנכים והורים 
מטפלים וכדומה נאפשר לשתילים שלנו 
כל אחד להיות מיוחד ובזה יהיה שמחה 

ועונג בקיומו.
בכוח השני עליו מדובר הינו כוח הזוכר. 
בתודעתנו  במוחנו  שיוצר  הזה  הכוח 
צורות חשיבה. זיכרונות מהעבר מנהלים 

מסוגל  הזה  הכח  בהווה.  האדם  את 
להרוס את חיינו לנצח אם לא נדע פעם 
ולעדכן  הזיכרון  את  למחוק  זמן  בכמה 

אותו להיום.
ואז  רזים  היו  בצעירותם  אנשים  כמה 
של  הכלל  את  שכחו  החתונה  אחרי 
הרמב"ם נפש בריאה בגוף בריא ופתאום 
כפול  במצב  עצמם  את  למצוא  יכולים 
ממשקלם בעת החתונה ואף יותר. ואז הם 
מהחתונה  תמונה  עיניהם  לנגד  מניחים 
וכמהים לחזור לאותו מצב ובכן מחשבה 
שכזו הינה שגויה. צריך לתת לגוף שלך 
להיות במצב הנכון לגוף שלך כעת בגיל 

חמישים ולא בגיל עשרים.
כוח הזוכר הוא הכוח המדמה שבמוחנו 
אשר הופך כל מציאות שנקלטה בחמשת 
אובייקטיבית  בצורה  שלנו  החושים 

לתחושה סובייקטיבית.
המח שלנו אינו מחשב שפועל כל הזמן 
יותר דומה לתוכנות  באותה צורה. הוא 
נשלפות  פעם  שכל  ומשונות  שונות 
מהזיכרון ומתפעלות אותנו בצורה שאנו 

לא תמיד אוהבים.
לי  גרם  שלי  ילדות  אירוע  אם  לדוגמה 
אור  בלי  בחדר  סגור  מלהיות  לפחד 
לא  הוא  אם  פעם,  אותו  הענישו  כך  כי 
תחושת  אותה  את  לבטל  מעשה  עשה 
הימים  מן  שביום  להיות  יכול  מצוקה, 
בגיל מבוגר הוא ישב בבית לבד ופתאום 
זיכרון  ואותו  חשמל  הפסקת  תהיה 
אותו  יביא  שלו  והמוח  לפעולה  יכנס 
ילד  כשל  התנהגותו  ותהיה  לרגרסיה 
אירוע  אותו  ואם  חשוך.  בחדר  מפוחד 
זיכרון  ואותו  יתכן  מידי,  רב  זמן  ימשך 
ושוב  שוב  עצמו  על  שחוזר  ללופ  יכנס 
שמתנהג  חמישים  בן  אדם  לכם  והנה 
כמו ילד בן חמש ואין מבין. אותו רכיב 
וזה  תודעה  ע"י  מנוהל  זיכרון  שנקרא 
החלק השלישי אותו אנו צריכים לחיות 

במסלול חיינו הפרטי.

שלכם בברכה
יוסף חי אברהם

מסתרי חיים

המח שלנו אינו מחשב שפועל כל הזמן באותה צורה. הוא 
יותר דומה לתוכנות שונות ומשונות שכל פעם נשלפות 

מהזיכרון ומתפעלות אותנו בצורה שאנו לא תמיד אוהבים

"

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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טיפול בגגות הוא משהו בלתי נמנע 
שכולם מנסים לדחות או להתעלם 

ממנו ואז מוצאים עצמנו בגשם 
הראשון עם שלולית בסלון. מי 

הגשמים חודרים לתוך הקירות ויוצרים 
מפגעים וסכנה • קבלו טיפים קלים 

ליישום מאת נירלט 

כאשר המילה 'סלט' עולה כאופציה לארוחה, מיד מצטיירת מנה דלת קלוריות עמוסה 
בוויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים ונוגדי חמצון.. בקיצור, סמל הבריאות • אז זהו שלא 

תמיד זה נכון • עדינה בכר, דיאטנית סוכרת ותזונה קטוגנית במרכז DMC לטיפול בסוכרת ויו"ר 
עמותת עתיד- עמותת הדיאטנים בישראל עושה לנו סדר

לאישה

חומרים:
ראש חסה רומית

½ חבילת תרד
5 צנוניות 

5 ארטישוקים
פרוסים  שקדים  כוס   1/4
מוקפצים במחבת עד להזהבה

1/4 כוס שמן זית
כפית חרדל

ג'ינג'ר חתוך לקוביות
מיץ מלימון
מלח, פלפל 

נכון, הירקות שבסלט מספקים לנו את כל הרכיבים הבריאים הללו ב"עלות 
קלורית" נמוכה ותורמים לתחושת השובע אך, ברוב הפעמים מוסיפים לנו 
לסלטים מרכיבים שהופכים את הסלט למשהו קצת שונה ולא פעם גורעים 

מהיתרונות הבריאותיים שלו.
שרוב  משום  בצד  הרוטב  את  שיגישו  לבקש  לכם  עדיף  ככלל  רטבים- 

הסיכויים שהרוטב יכיל סוכר, במיוחד בסלטי עלים.
הטוב: שמן זית ולימון או חומץ כרוטב

תוספת שמן, חשובה הן לטעם ולמרקם והן להגברת ספיגת ויטמינים מסיסי 
שומן- A, D, E ו- K. שמן הזית בפרט מכיל חומצות שומן חד 

ניתן  כן,  כמו  ביותר.  האיכותי  השומן  זהו  רוויות,  בלתי 
לשלב טחינה, אבוקדו וזיתים בסלט כגיוון.

הרע: רוטב אלף האיים ורטבים שמכילים מיונז 
ו/או קטשופ

שוות  האיים  אלף  רוטב  כפות   2 של  תוספת 
)זה  לחם  לפרוסת  קלורית  מבחינה  ערך 
ולא  רוטב(  תוספת  ביקשתם  שלא  בתנאי 

תורמת לכם חלבון או שומן איכותי למנה.
כתחליף  לבקש  תוכלו  לעשות?  מה 

לרוטב "לבן" שמנת חמוצה או יוגורט. 
הטוב: תוספת חלבונים לסלט

בלבד  ירק  המכיל  בסלט  תסתפקו  אל 
זמן  מפנים  כבר  אתם  אם  כארוחה. 

לארוחה. ספקו לגוף את החלבונים שהוא 
וכדי  השריר  מסת  על  לשמור  כדי  צריך 

לשבוע עד לארוחה הבאה מבלי לחפש מה 
או  עוף  רצועות  טונה,  להזמין  ניתן  לנשנש. 

שסלט  לב  שימו  בסלט.  וגבינה  ביצה  או  בקר, 
טונה וסלט ביצים יכילו על פי רוב מיונז )ואולי גם 

סוכר(. 
הרע: "פריך"

אם בתפריט מצוין "פריך" זה רמז לתוספת של פירורי לחם ולטיגון חוזר 
בשמן לא איכותי כמו שמן הזית- לא כדאי. טיגון חוזר של שמנים צמחיים 
גורם להיווצרות חומרים שנמצאו כמעלים סיכון למחלות לב, לסוכרת ואף 
פחמימות  מיובשים =תוספת  ופירות  מסוכרים  אגוזים  קרוטונים,  לסרטן. 

מיותרות. 
פריך,  ציפוי  ללא  חלבון  תוספת  עם  מנות  לבחור  הקפידו  לעשות?  מה 
לא  בוטנים  או  גרעינים  שקדים,  אגוזים,  בקשו  קרנצ'י  מרקם  לקבלת 
מסוכרים. האגוזים מספקים חלבון, סיבים, ושומן בריא. מחקרים מראים 

שאכילת אגוזים באופן קבוע יכולה לסייע בהגנה מפני מחלות לב וסרטן. 
הלא נורא: תוספת פרי לסלט

נכון הפרי מכיל פחמימות, אולם אם הוא משולב בכמות קטנה ובתוספת 
שומנים בריאים )אגוזים למשל( הוא יכול לגוון לכם את הארוחה במחיר לא 
גבוה של פחמימות. פירות יער אפרסקים ושזיפים דלים יחסית בפחמימות

המכשול: "סלט"
אך  לחלבון,  טובים  מקורות  להוות  יכולים  ביצים  ו"סלט"  טונה  "סלט" 
כאשר הם במיונז ועם תוספת סוכר זה כבר סיפור אחר. בקשו לדעת יותר 
הלא נורא: בסלטים ירוקים שלבו לצד החסה – תרד או כרוב 
C בהשוואה  ויטמין   10 ופי  סיבים   2 פי  הכרוב מכיל 
קיים  שלא   B6 ויטמין  לנו  מספק  הכרוב  לחסה. 
 C בחסה. התרד מכיל פי 2 סיבים, פי 10 ויטמין
אייסברג  לחסה  בהשוואה   A ויטמין   18 ופי 

ש-97% ממנה היא מים.
מכינים בבית: כך תוכלו לשלוט על הרכב 

הסלט ועל הטריות שלו
בצל,  הצבעים-  חמשת  את  הכלילו 
וכרוב  מלפפון  צהוב,  פלפל  עגבניה, 
בנוסף,  מגוונים.  ירקות  ושלבו  סגול 
להימנע  ותוכלו  משלכם  רטבים  הכינו 
שמן  עם  התחילו  בריאים.  לא  מרכיבים 
זית, שיש בו שומן חד בלתי רווי, ערבבו 
עם חומץ בן יין, מיץ לימון או ליים. אפשר 
להוסיף גם מעט חרדל דיז'ון לטעם, ולתבל 
במלח ופלפל שחור. גוונו את תוספת החלבון 
דג מוקפץ במחבת או אפוי בתנור עם  עם פילה 

שמן זית.
לירקות.  מוסיפים  במה שאתם  תלוי  בריא  סלט  לסיכום, 
מעבר לכך, לכל אדם יש השפעה אישית. בקרב סוכרתיים, מומלץ 
הסוכר  רמות  על  הסלט  השפעת  את  פלאש  טכנולוגית  באמצעות  לבדוק 
בדם מהסיבה שסלט גדול עשוי להכיל כמות לא מבוטלת של פחמימות. 
בניית הסלט בצורה כזו שיכיל כמות מספקת של חלבון ושומן תהפוך אותו 
לארוחה מזינה שתספק לכם גם ויטמינים מינרלים סיבים ונוגדי חמצון. אל 
תלכו שולל אחרי הצהרות בריאות קראו באותיות הקטנות בדקו היטב מה 
כדי לקבל סלט טעים משביע לכמה  מוסיפים  או מה אתם  לכם  מוסיפים 

שעות ומזין.

סלטים: הטוב, הרע, והלא נורא
הכן את גג ביתך 

לחורף 

טיפים

מפני  בהתאם  להיערך  חשוב  החורף  לקראת 
יכולה  מים  של  דליפה  מים.  של  דליפות 
נכונים,  לא  שיפועים  סיבות:  ממספר  להיגרם 
פתחי ניקוז סתומים, סדקים או פגיעות ברצפת 

הגג. 

כל אלו עשויים לגרום להצטברות מים עומדים 
בגג המובילים לחלחול מים ונזילה המתבטאת 

ברטיבות בתקרה מתחת.

שהגג  לוודא  ביותר  הטוב  הזמן  זהו  עכשיו 
החורף,  לקראת  ואטומים  מוכנים  והמבנה 
מאחר והאיטום חייב להיערך כאשר התשתית 

יבשה.

לרוב  איטום  על  כשמדברים  לדעת-  חשוב 
אבל  מים,  חדירת  מפני  הגנה  על  חושבים 
איטום הגגות על יד חומר ייעודי נותן מענה גם 
לחום הנצבר במבנה מהגג בימי הקיץ החמים.

פעם  לאטום  כדאי  האם  לשקול  גם  חשוב 
לאטום  או  איכותי  מוצר  עם  זמן  לאורך  אחת 

בתכיפות יותר. 

גם  כך  מזדקנת,  שמכונית  כשם  נוסף-  וטיפ 
ולבצע  הגג  את  לתחזק  היא  וההמלצה  הגג 
איטום אחת למספר שנים. חשוב לציין שגגות 
שהם  מכיוון  יותר  מהר  מתבלים  שחורים 
קולטים חום באופן קיצוני אשר מזיק לחומר 

האיטום.

רכיבי  חד  גמיש,  ציפוי  הינו  גארד  אקווה 
גגות  על  ליישם  ניתן  אותו  פוליאוריתן  ע"ב 
יריעות ביטומניות ובטון. החומר קל  ביטומן, 
שכבת  רולר.  באמצעות  עצמי  ליישום  ונוח 
החומר המיושמת על הגג היא בעלת עמידות 
 ,UV ובקרינת  האוויר  מזג  תנאי  בכל  מעולה 
של  ארוכה  לתקופה  המבנה  על  הגנה  מספק 
והאיכותי  5 שנים. בזכות ההרכב המיוחד  עד 
של החומר, הכולל פוליאוריתן, נוצרת שכבת 
ציפוי עמידה במים עומדים וגמישה המגשרת 

גם על הסדקים. 

סלט בריא של חסה ותרד 
ברוטב חרדל וג'ינג'ר

אופן ההכנה:
לשטוף היטב את החסה 

והתרד, לחתוך עם הידיים 
ולהניח בקערת ערבוב
לחתוך את הצנוניות 

לפרוסות דקות ולהוסיף, 
להוסיף את הארטישוקים
לערבב היטב את כל יתר 

החומרים, לשפוך מעל 
הירקות ולערבב היטב

מאת: עדינה בכר

מתכון

מאת: הילה פלאח



077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות.

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע 
תכלת אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה 

זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( )בלשון יחיד( )לא בלשון 
סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י()בכתיב מלא(
3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(

4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול ורשע ולשתוק.  "____  
עינים" )חבקוק א יג(

5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" )אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" )רש"י פסחים ל:( 

)בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" )ישעיה כח ז( )בלשון 
יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

מאוזן

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, סופר, חטבי 
עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא



אגף
החינוך

האגף
לשירותים
חברתיים

גן ספר המשודרג
שע"י התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער, 

אגף החינוך בעיריית בני ברק, פותח את שעריו
ליום פעילות ייחודי ומרתק בממלכת הספר הקסומה

הפעילות מיועדת לגני חובה, כיתות א',
תלמודי תורה, חיידרים ופרחי הוראה (מתמחות)

הפעילות בגן ספר הינה בסבסוד מלא
לגנים וכיתות א‘ מכל רחבי העיר
לפרחי הוראה הביקור בתשלום

המחלקה
לבריאות
הציבור

gansefer@gmail.com :מייל

ברוכים
הבאים

נותרו מקומות ספורים בימים א'-ה' בתיאום מראש בלבד!
כתובתנו החדשה: רחוב רש"י 28 

לתיאום: 03-5704554
באין מענה- ניתן להשאיר הודעה

מעמיקים
שיח על 'קריירה' ומשפחה

סדנא בת 10 מפגשים בנושא

הבנה והעמקה בסוגיית התמודדות 

ביחסי הגומלין בין 'קריירה' ומשפחה

 ההשתתפות חינם ומותנית בראיון אישי, לפרטים וקביעת ראיון

malka-y@Bbm.org.il | 058-3272077 רכזת התוכנית יהודית

בס״ד

מסרי  יהודית  גב'  בהנחיית 
ומדריכת  קבוצות  מנחת 

כלות מוסמכת 

תושבות בני ברק 
 26-20 רווקות בגילאי 

ת  ו נ י י נ ו ע מ ה
הידע  בהעשרת 
כלים  ובקבלת 
ם  י י ש ע מ
אלו  בהתמודדויות 
להצטרף מוזמנות 

בימי שני, החל מכ"ז בחשון, 
בין השעות 19:00 – 20:00 
רח׳ הרב לנדא 12 בני ברק

בין הנושאים
הבנת עולם התעסוקה
שילוב עולמות מתנגשים

התמודדות עם קונפליקטים
הבנת עולם נישואין ומשפחה
דינמיקה של הקשר המתפתח
לשיפור  מעשיים  כלים 

ולשימור האיזון

האגף לשירותים חברתיים
מחלקת נוער וצעירים

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

סדנת חזרה לעבודה לגברים 

לקבלת פרטים:
היחידה להכשרה מקצועית
03-5776135/6381/6260/6338

  
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
      

       

          
  

 

המשרד לשוויון חברתי

לגילאי יש יתרון לגיל ולניסיון

 60+

היכרות עם עולם העבודה העכשווי
הכוון תעסוקתי

מיתוג עצמי
כתיבת קורות חיים

הסדנא תפתח אי"ה ביום רביעי, ו' בכסלו ה'תש"פ (4.12.19)

למשתתפים תינתן עזרה מעשית במציאת דרך חדשה,
מס' המקומות מוגבל | מותנה בראיון אישי.

רוצים לקום מחר בבוקר לעבודה שתיתן לכם סיפוק,
פרנסה מכובדת והרבה עניין?

אנחנו מאמינים כי במהלך השנים צברתם ניסיון וידע רב
שאתם יכולים לחלוק היום עם אחרים!

התקשרו עכשיו והירשמו לתוכנית "הפלוס בשישים",
תקבלו ליווי אישי וקבוצתי בחיפוש אחר עבודה .

התוכנית פועלת מטעם המשרד לשוויון חברתי וג'וינט- אשל.

 
  

 
 

האגף
לשירותים
חברתיים

בס“ד

בואי והתחברי לילד שבך כדי שתוכלי להתחבר לילד שלך.
סדנת "משפחה משחקת"

הסדנא בת ארבעה מפגשים:

מפגש ראשון: משחק חיברותי.

מפגש שני: משחקי "הזדמנות שווה".

מפגש שלישי: משחקי אסטרטגיה ומשחקים לשוניים.

מפגש רביעי: משחקי דמיון.

הסדנא תתקיים במשחקייה ברחוב מהרש"ל 14,

ביום שני בשעות הבוקר (10:00 - 11:30).

ההשתתפות בסדנא מותנית בהרשמה מראש!

להרשמה ופרטים - 054-4447911  (רבקה)

רכזת ”משפחה משחקת“ – 5776181, 5776182 

עלות הסדנא
   

המפגשים

אנו מחפשות

מתנדבות

למשחקיות

20            
₪

המשחק הוא כלי להעמיק ולחזק את הקשר המשפחתי ולשכלל יכולות חברתיות.

הנך מוזמנת להשתתף בסדנא בה נכיר ונתנסה במגוון משחקים ופעילויות. 

הסדנא תועבר באופן חוויתי ואינטראקטיבי.



ותן טל ומבצע
דרושים/ותסופר מחירים שיעשו לכם ברכה בכיס

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:00-23:00
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קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג  
 |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  1 הריף  רח’   | יוסף’’  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:    |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס 

שני-רביעי
 18-20.11.19
כ'-כ"ב בחשון

1.6 ליטר
טאצ'

וניש קליה כוסות קרטון 3 ב-
אבקה 470 גר'/

מתז 750 מ"ל
 

1 ליטר

500 גר'

עוף אדום טחוןצ'יפס
קוד: 193677 גלאט עוף/

הודו טחון 
קוד: 248204 ברקאי

עוגיות סנדוויץ

טעמן 190-230 גר'
אסם

550 גר'
'מעולה'

שישייה קוד: 711356/
שמיניה קוד: 713701

'מעולה'

שישיית מחיות 
תינוקות פריטוב

לחמית 
לא כולל כפרית/אגוזים/ירקות

תירס

מפת ניילון 

אסם

מארז דובונים 5*20 גר'/
במבה 4*60 גר'/10*15 גר'/

אפרופו 5*25 גר'/
ביסלי גריל 4*55 גר'

סלטי שמיר 300 גר'/
גורמה 200 גר'

דייסת מטרנהמנה חמה

שניצל תירס/לייט/
קבב/ נקניקיות/

שניצל מן הצומח

לא כולל נודלס
אסם

לא כולל גם וגם
200 גר'

1-750 ק"ג
זוגלובק

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל

תפו"ע חרמון/פלפל אדום/צהובבננה
גלה/סמיט/זהוב

נייר טואלט טאצ'

ממרח שוקולד תפוצ'יפס
400 גר'
'מעולה'

200 גר'
עלית

40 גליליםB8 קוד: 413508

1.5 ק"ג
גלאט פרוסט

טופי קרמלמשקאות חלב
1 ליטר
יטבתה

קוד:904606
150 גר'

150 גר'
פפושדו

רגיל/מלא
500 גר'

אחוה

טחינה 

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

אוזניות+דיבורית
קוד: 457730

בית השיטה
100*1 גר'

תה ויסוצקי

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

שני-שישי
 18-22.11.19
כ'-כ"ד בחשון

שלישי-רביעי
 19-20.11.19

לק"גלק"גכ"א-כ"ב בחשון
590690

חמישי-שישי
21-22.11.19 כ"ג-כ"ד בחשון

2 ב-

3 ב- 2 ב-

10

1090 10901790

1790

לק"ג
390

לק"ג
290

2 ב-
10

1490
ליח'

2 ב-

3 ב-

10

10

קוסקוס 350 גר' שמן קנולה
לא כולל חיטה מלאה 'מעולה'/

איטריות סבתא שיבולים

צלחות גדולות 2 ב-

צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-

ליפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-

1 ליטר
'מעולה'

ר.שמאי

לק"ג
690

2490

10

2 ב-
45

4 ב-
10

ליח'
890

3 ב-
1390

2490

890

890

1490 1190
ליח'
10

מיץ ענבים עוגת שמרים
כולל פיקדון

1 ליטר
'מעולה'

400 גר'
אחוה

1090

3 ב-
20

2 ב-

2 ב-

1490

790

790

1090

2 ב-
1090
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