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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
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חסרי תקדים!
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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



בטעמים מפנקים שאפשר לקחת לדרךחדש מיופלה! יוגורט בכוס עם קש 

עוד רגע 
לפרגן לעצמך

לדעת לפרגן  לעצמך. יופלה
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מאת: עוזי ברק

"נאות  לת"ת  שם  קריאת  מעמד  התקיים  השבוע 
יעקב" שע"י קהילות האברכים צפון ב"ב, על שם 
מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל. המעמד התקיים במעונו 
ב"נאות  אדלשטיין  שמואל  מרדכי  רבי  הגאון  של 
שטיינמן,  שרגא  רבי  הגאון  בהשתתפות  יוסף", 
הג"ר שאול אדלשטיין ראש ישיבת בני ראם, מנהלי 

הת"ת, גבאי הקהילות והורי התלמידים.
במעמד נשאו דברים הגרמ"ש אדלשטיין, הגר"ש 
הת"ת  מנהל  וכן  אדלשטיין,  הגר"ש  שטיינמן, 
הרה"ג אליעזר פישר. בדבריהם שיבחו הרבנים את 
החיידר שכבר יצא שמו לתהילה באיכות התלמידים 
הלומדים בין כתליו וההשקעה הכבירה שמשקיעים 

הצוות החינוכי וההנהלה.
יצויין כי תלמוד התורה הוקם כבר בשנה שעברה, 
צפון  שכונות  באיזור  ששרר  הדחוף  הצורך  בשל 
העיר - שיכון ה' ונאות יוסף לת"ת עבור משפחות 
ומובחרות שבשנים האחרונות קבעו את  איכותיות 
שוכן  המוסד  עתה  לעת  אלו.  בשכונות  מגוריהם 
במעמד  וכעת  הירדן,  ברחוב  ידיים  רחב  במבנה 
לזכרו  יעקב"  "נאות  הת"ת  שם  נקבע  זה  מיוחד 

הטהור של מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל.

מאת: עוזי ברק

התנגדו  ברק  בבני  אנילביץ  ברחוב  תושבים 
הוא  כי  בטענה  בשכונה  ילדים  מעון  להפעלת 
את  יסכן  ואף  באזור  תחבורתי  לכאוס  יביא 
הובאו  טענותיהם  המעון.  ובאי  התושבים  חיי 
במסגרת כתב התנגדות נגד בקשה לשימוש חורג 
התבקשה  הבקשה,  במסגרת  למגורים.  מהיתר 
הפעלת  להתיר  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
ברחוב  קומות   2 בן  מגורים  בבניין  ילדים  מעון 
שכונה  בלב  הממוקם  ברק,  בבני  אנילביץ 
צמודי  בבתים  המאופיינת  ושקטה  קהילתית 

קרקע.
עו"ד  באמצעות  הוגשה  לבקשה  ההתנגדות 
טענו  בהתנגדותם  נבון.  רון  ועו"ד  בירן  ענת 
התושבים כי הפעלת המעון תביא לכניסת רכבים 
תנועה  לעומסי  תגרום  ובהתאם  לרחוב  רבים 
ומטרדי חנייה רבים. זאת ועוד, הולכי רגל רבים, 
בשל  הכביש  על  ללכת  יאלצו  פעוטות,  לרבות 

חסרות  ממילא  אשר  הרחוב  של  החריגה  צרותו 
רוחבו  לנוכח  מהמקומות  בחלק  מדרכות  בו 
אחד.  אדם  של  למעבר  בקושי  המספיק  הצר, 
לטענתם, הדבר יביא לסכנת חיים של ממש וכבר 
ברחוב,  והתחבורתי  התנועתי  המצב  בשל  היום 
תושבי השכונה חשופים לסיכון להיפגע מרכבים 
בכביש. בנימוק להתנגדות הוסיפו כי הם צופים 
שהמצב עשוי להחמיר אף יותר כשמספר עוברי 

האורח באזור יעלה בשל הפעלתו של המעון.
דוגמאות  המתנגדים  הביאו  זה  בהקשר 
בית המשפט  למשל,  כך  בעבר.  דומים  ממקרים 
חורג  שימוש  מבוקש  כאשר  כי  קבע  העליון 
והדבר עלול להוביל למטרדים  ילדים  גן  לצורך 
חריגים שיגרמו באופן ממשי בחיי התושבים, יש 
מקום לבחון העברת גן הילדים למקום אחר. על 
נוספת  דוגמא  המתנגדים  הביאו  זו  הלכה  בסיס 
בה ועדת הערר בחיפה החליטה כי אישור שימוש 
לפגיעה  יגרום  ילדים  לגן  מגורים  מהיתר  חורג 

תחבורתית ברחוב ולכן דחתה היא את הבקשה.
לעצם  גם  התייחסו  המתנגדים  לכך,  מעבר 

הגשת הבקשה לשימוש חורג. לטענתם הבקשה 
האגודה  לתקנון  מוחלטת  בסתירה  עומדת 
הדיירים  מרבית  חתומים  עליו  השיתופית, 
בשכונה כשוכרי משנה של האגודה השיתופית, 
ובכלל זה גם מבקשי הבקשה. התקנון אוסר על 
שוכרי המשנה לבצע כל שינוי בנכס שלא למטרת 
השיתופית.  האגודה  באישור  אלא  מגורים, 
הוועדה  לאישור  הפנייה  כי  האשימו  המתנגדים 
המקומית בבקשה למתן שימוש חורג היא ניסיון 
לטענתם,  התקנות.  בהוראות  הקבוע  את  לעקוף 
הבקשה  את  המקומית  הועדה  שתאשר  ככל 
לאישור חורג הרי שבכך היא אישרה בעצמה את 

הפרת התקנון.
כלל  כי  המתנגדים,  טענו  הדברים  בשולי 
מרבית  שכן  ברחוב  ילדים  במעון  צורך  אין 

האוכלוסייה באזור היא אוכלוסייה מבוגרת.
בתום דיון בטענות המתנגדים החליטה הועדה 
לדחות פה אחד את הבקשה לשימוש חורג, תוך 
שהיא מנמקת החלטתה כי מצוקת החניה ברחוב 
מקשה עליה לאשר את הבקשה. "הועדה בחנה 

מצוקת  אולם  להיתר,  הבקשה  את  ראש  בכובד 
הבקשה.  אשור  על  מאוד  מקשה  ברחוב  החניה 
למעשה אין ולו חניה אחת שתשרת את המבוקש 
מינימלי,  חניה  פתרון  בהיעדר  יוצא,  וכפועל 

הועדה דוחה את הבקשה", כך צוין בהחלטה.
השימוש  שינוי  כי  מציינת  בירן  ענת  עו"ד 
לצורך הקמת עסק למעון ילדים עולה לכדי סיכון 
התחבורתי  והכאוס  הצר  הרחוב  בשל  בטיחותי 
שדבר  לאפשר  שאסור  "כמובן  להיגרם.  שצפוי 
ייגרם, בטח ובטח שלא ברחוב שכלל אינו  כזה 
האוכלוסייה  מרבית  שכן  ילדים  למעון  זקוק 
מאוד  מעט  עם  מבוגרת  אוכלוסייה  היא  באזור 
הבקשה,  הגשת  לעצם  באשר  כן  כמו  ילדים. 
הוועדה המקומית התבקשה שלא לתת יד להפרה 
עליו  השיתופית  האגודה  תקנון  של  גסה  כה 
חתומים המבקשים אשר נועד לשמור על אופיה 
השקט של השכונה והצביון הייחודי שלה. טוב 
טענות  את  שקיבלה  המקומית  הועדה  עשתה 

המתנגדים ודחתה את הבקשה".
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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

לזכרו של 
הצדיק

התנגדות השכנים התקבלה
נדחתה בקשה להקמת מעון ילדים בבני ברק, לאחר שהועדה המקומית מצאה כי ברחוב אין אפילו מקום חניה אחד

מעמד קריאת שם לתלמוד תורה 
"נאות יעקב" על שם מרן הגר"י 
אדלשטיין זצ"ל שע"י קהילות 

האברכים בצפון העיר

צילום: מושי קרויזר

התנדנד ונפל מגובה

על ניסיך שבכל יום

מאת: עוזי ברק

ילד  יום שלישי התקבלה קריאה על  בצהרי 
וכתוצאה  בעיר  ציבורית  בגינה  מגובה  שנפל 

מכך ספג חבלה קשה בראשו.
למקום  שהוזעקו  הצלה  איחוד  מתנדבי 
על  שוכב  שנמצא  לילד  רפואי  טיפול  העניקו 

בעת  נפל  במקום  השוהים  ולפי  פצוע  הספסל 
שהתנדנד בנדנדה המוצבת שם.

סיפר:  הצלה  באיחוד  חובש  פרוש  יאיר 
שנפל  הילד  כי  לנו  סיפרו  למקום  "כשהגענו 
רפואי  סיוע  לו  נחבל בראשו. הענקנו  מנדנדה 
קבלת  להמשך  פונה  הוא  מכן  ולאחר  ראשוני 
מוגדר  כשמצבו  החולים  בבית  רפואי  טיפול 

בינוני".

ברק,  בני  סניף  ראש  סגן  אלתר,  ישראל 
מסר ל'קול העיר' כי למרות שמתקני העירייה 
על  רב  הון  בהם  ומושקע  בתקנים  עומדים 
מנת לייצר בטחון, חובת ההסברה מוטלת על 
צריך  השימוש  כי  להסביר  והמחנכים  ההורים 
מנת  על  הכללים  ולפי  נכונה  בצורה  להיות 
מהמשחק  ושלמים  בריאים  יחזרו  שהילדים 

בגינות.

מאת: עוזי ברק

כניסת  לפני  קלה  שעה  שישי,  ביום 
במוקדי  קריאה  התקבלה  השבת, 
החירום על תאונת דרכים קשה ברחוב 

דמשק אליעזר בעיר.
מתנדבי 'איחוד הצלה' שכבר מכירים 
מקום זה כמקום מועד לתאונות קשות, 
עקב העיקול החד וליקוי הראות שגורם 
לנוסעים במהירות יותר גבוהה מהמותר 
לסטות מהמסלול ולבצע תאונה, הגיעו 
רכב  מצאו  ולתדהמתם  למקום  מיד 
מונח על צידו ותולה על גדר הצמחיה 

שבכניסה לבית האבות.
לפני  העיר'  ב'קול  שדיווחנו  כפי 
וזמן,  מקום  באותו  וחצי,  כחודש 

התרחשה תאונה שבה נפצעו שני רוכבי 
אופנוע שהתנגשו ברכב.

ברק  בני  סניף  ראש  פלדמן,  אפי 
כי  העיר'  ל'קול  מסר  הצלה,  באיחוד 
באורח  זו  תאונה  הסתיימה  בנס  רק 
כוחות  נגרם למקום.  רב  נזק  קל, אולם 
עד  הרכב  את  אבטחו  גדולים  משטרה 
להגעת גרר שפינה את הרכב בשבת כדי 

למנוע אסון.
שהתגודדו  המודאגים  האזור  תושבי 
לסיבוב  פתרון  למצוא  קראו  במקום, 
מסוכן זה. "הפעם זה נגמר בנס", אמר 
ואומר  חשש  מביע  הוא  השכנים.  אחד 
כי "אין לסמוך על המשך הניסים ואנו 
מצפים למצוא פתרון המניח את הדעת 

לסכנה זו".

סמוך לכניסת השבת: רכב איבד שליטה וכיסח את גינת וגדר הכניסה לבית אבות ויז'ניץ

צילום: דוד זר



השמנת האהובה בעיצוב חדש

תנסו, תצליחו!
 עם מגוון מוצרי השמנת של השף הלבן לבישול ואפייה,

כל אחד יכול להצליח ליצור קינוחים ומנות טעימות ומרשימות. ועכשיו, אותו המוצר בעיצוב חדש!



כ"ט חשוון תש"פ 6627/11/19 בני ברק

בשורה בעיר התורה

לזכרה של אשת החסד

מאת: עוזי ברק

מעמד  התקיים  האחרון  השבוע  במהלך 
ישיבות  ובני  לקהילות  'מעגלים'  מרכז  פתיחת 
בני  בעיריית  וצעירים'  'קהילות  מחלקת  שע"י 
רובינשטיין,  אברהם  העיר  ראש  בראשות  ברק, 
העירייה  ומנכ"ל  לשכתו  צוות  ובהשתתפות 
ונציגי  ורכזי  העירייה  בכירי  ליטוב,  שמואל 

הקהילות.
שכונת  של  רבה  מזוזה  קבע  המעמד  בפתח 
נשא  אשר  אדלשטיין,  הגרמ"ש  יוסף  נאות 
דברי ברכה בפני המשתתפים ושיבח את רה"ע 
קהילות  בקרב  החשובה  הפעילות  על  ונציגיו 
לא  שומע  "אני  בעיר.  הישיבות  ובני  הקודש 
מעט מתושבים והורים על הפעילות המושקעת 
בבני הישיבות ובהיכלי התורה לאורך כל ימות 
ראיתי את הצורבא מרבנן  הזמנים  בבין  השנה. 
שיזמה  המבצעים  בזכות  בתורה  המחדשים 
וזהו  תורה,  חידושי  כתיבת  לעידוד  העירייה 
במעשיכם  שתמשיכו  יה"ר  ונפלא.  גדול  דבר 

המבורכים", אמר הרב אדלשטיין.
ולחבר  לאגד  במטרה  הוקם  'מעגלים'  מרכז 
כל  של  העתיד  על  המשפיעים  המעגלים  בין 
החינוכית  העירונית  העשייה  עם  ובחור,  נער 
יהווה  המרכז  למענם.  ומתעצמת  המתרחבת 
בני  בקרב  הקהילתית  הפעילות  לכל  גג  קורת 
דרך  בעיר  הנוער  בני  כלל  ובקרב  הישיבות 
הקהילות השונות. מטרת המרכז להעמיד בראש 
את  החינוכית  העשייה  של  העדיפויות  סדרי 
קהילות הקודש ובני הישיבות ובני הנוער, מתוך 
לקהילות  הנוער  בני  בין  חיבור  ליצור  מטרה 
הרוחני  עתידם  על  הדבר  ישפיע  וכך  הקודש 

לטובה.
בדבריו  ציין  רובינשטיין  אברהם  העיר  ראש 
לקידום  וליל  יומם  הנעשית  העבודה  לצד   " כי 
תחומים רבים וחשובים ע"י האגפים והמחלקות 
להתפעל  שלא  אפשר  אי  בעירייה,  השונות 
למען  הנעשית  החיובית  החינוכית  מהמהפכה 
מכלל  הקודש  קהילות  ועשרות  הישיבות  בני 

'קהילות  מחלקת  באמצעות  והחוגים,  העדות 
הישיבות.  בני  איגוד  עם  בשת"פ  וצעירים', 
למען המטרה  חיילים  ונגביר  נמשיך  אנו  בס"ד 

החשובה".
"זהו  כי  ציין  ליטוב  שמואל  העירייה  מנכ"ל 
רה"ע  כניסת  מיום  התורה.  לעיר  בשורה  יום 
רבה  ופעילות  מחשבה  מושקעת  לתפקידו 
בהובלתו ובאמצעות נציגיו, לקידום כל קהילה 
בין  אחרי  עומדים  כעת  רק  אנו  ישיבה.  בן  וכל 
מרגשים  ומעמדים  במבצעים  פורה  הזמנים 
מחלקת  בפעילות  והכל  התורה,  לימוד  לעידוד 
קהילות וצעירים המשקיעה ימים ולילות למען 
כי  ספק  אין  הישיבות.  ובני  הקודש  קהילות 
פתיחת מרכז מעגלים תוביל את הפעילות הזאת 
לאחל  המקום  וזהו  לגמרי,  אחרות  לפסגות 
הצלחה לנציגים העושים מלאכת קודש בעניין".

בנאומו  אמר  ספרא  יונתן  החינוך  אגף  מנהל 
פעולה  ובשיתוף  דשמיא  "בסיעתא  כי  במעמד 
מלא בין כלל הגורמים הרלוונטיים זכינו לברך 
שכל  המיוחד  המרכז  בהקמת  המוגמר,  על 
מטרתו היא לקדם רוחנית את בני הנוער בעיר, 
ברחוב.  להם  האורבות  הסכנות  מפני  ולהצילם 
מעגלים - כשמו כן הוא, כשכולם במעגל אחד 
משתפים פעולה יחדיו למען המטרה הקדושה, 
אזי בעז"ה ההצלחה מובטחת. אני רוצה להודות 
על  וצעירים  קהילות  ולמחלקת  העיר  לראש 
הפעילות המבורכת למען הקהילות ובני הנוער 

בעירנו".
מנהל מחלקת "קהילות וצעירים" ויועץ ראש 
כי  אמר  פריימן  יצחק  הרב  חינוך  לענייני  העיר 
"מרכז מעגלים מהווה בשורה של ממש כשהוא 
קהילות  כלל  בין  מבטא התמסדות של החיבור 
החינוכית  והעשייה  הישיבות  בחורי  הקודש, 
למען  הפעילות  את  למנף  מנת  על  העירונית, 
המסורים.  הרכזים  באמצעות  והנוער  הקהילות 
המהפכה  על  העיר  לראש  הודה  בדבריו 
והבחורים,  לקהילות  ביחס  בעיר  התפיסתית 
לעשרות רכזי הקהילות שמתמסרים ללא ליאות 
השותפים  ולכל  הרבות  התכניות  להצלחת 

במלאכת הקודש.

מאת: עוזי ברק

ארון ציוד 'עזרה ראשונה' 
בבית  השבוע  מחדש  הושק 
בעלזא  חסידי  של  המדרש 
נוסד  אשר  הפרויקט  בעיר. 
ע"י הרב מוטי ברזילי נשיא 
איחוד הצלה בני ברק לזכרה 
בכל  לצידו  שעמדה  מי  של 
הגב'  בעול,  הנשיאה  שנות 
ע"ה,  ברזילי  מירה  מרת 
הנגיד  יבדלחט"א  של  בתו 

שמואל אשכנזי, שנפטרה בדמי ימיה.
עד  ארון  בהם  הוצב  שכבר  הכנסת  בתי  בין 
כה, נמנים שטיבלך איצקוביץ' וביהמ"ד ויז'ניץ, 

לודמיר  דארג,  סלונים,  מוזדיץ, 
ועוד.

בית  גם  הצטרף  השבוע  כאמור, 
המתנדבים  ע"י  "בעזלא"  המדרש 
ונדיבים  אולמן  אהרון  ר'  הרה"ח 
המדרש  בבית  המתפללים  נוספים 

והעלו את הצורך בדבר חשוב זה.
אשר  המדרש  בבתי  הגבאים 
על  מעידים  זה,  ציוד  מארון  נהנים 
להנהלת  ומודים  העניין  חשיבות 
איחוד הצלה בני ברק על שמסייעים 

בידם לפרוייקט חשוב זה.
כאלו  ארונות  להתקנת  נערכים  אלו  בימים 
בעוד בתי כנסת בעיר בתקווה שלא יזדקקו להם.

עיריית בני ברק חנכה את 'מעגלים' – מרכז הפעילות למען קהילות הקודש ובני 
הישיבות בעיר

הושק ארון ציוד נוסף בבית הכנסת בעלזא - כחלק מפרוייקט הדגל של איחוד הצלה בני 
ברק, לזכרה הגב' מרת מירה ברזילי ע"ה

ארון ציוד עזרה ראשונה

מעמד פתיחת המרכז
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הנערה רחל דינר ע"ה נפטרה בדמי ימיה

טרגדיה כפולה: ילדי משפחת אוחנה 
נשרפו למוות, המשפחה ללא קורת גג 

במעמד אלפים: 
בני ברק קיבלה את פני 
מאת: עוזי ברקכ"ק האדמו"ר מסאטמר

ביום שבת נפטרה בבית החולים שיבא בתל השומר 
הנערה רחל דינר ע"ה, בתו של הגאון רבי יהודה אריה 

דינר ע"ה.
שסבלה  לאחר   ,21 בת  כשהיא  נפטרה  ע"ה  דינר 
ובמשך שנים  רפואית קשה  חייה מבעיה  במשך שנות 

שהתה במוסד על"ה בבני ברק.

ברחוב  הוריה,  מבתי  שבת  במוצאי  יצאה  הלווייתה 
37 בבני ברק אל בית העלמין פוניבז'  האדמו"ר מגור 

בעיר.
ספדו לה רבנים ואמרו "שהייסורים שסבלה לאורך 

חייה זיככו אותה שתיכנס ישר לגן עדן".
לא  והיא  הואיל  המנוחה  ביקשו  משפחתה  בני 
השאירה אחריה זרע של קיימא, ללמוד ולהתפלל עבור 

המנוחה רחל בת יהודה אריה.

מאת: עוזי ברק

'חסדי  הגדול  החסד  ארגון 
גיוסים  בקמפיין  פתח  נעמי' 

עבור המשפחה.
מתוך ההמולה הרבה והעשן 
ציפי  האמא  הצליחה  הכבד 
לחלץ  עצומה  נפש  במסירות 
למרבה  ילדיה.  ארבעת  את  רק 
הקטנים  הילדים  שני  הצער 

רפאל ואלעזר ז"ל נספו בשריפה הנוראית שפרצה בליל 
שבת בביתם שבנתניה.

של  השבר  גודל  את  לתאר  מילים  ואין  נשבר  הלב 
ההורים שקוברים שני אחים קטנים. שתי נשמות קטנות 

וטהורות.
הלוויה,  אחרי  ועכשיו 
יהיה  מה  אבל  שבעה.  יושבים 
ההורים  לאן  שבוע?  בעוד 
השבורים יחזרו? אין להם לאן 
ביחד  כליל  נשרף  הבית  לחזור 
עלי  יקרים  הכי  הזכרונות  עם 
הקדושים  האחים  שני  אדמות, 

רפאל ואלעזר ז״ל.
אל  אנא  כל!  חסרת  נותרה  האומללה  המשפחה 
תעמדו מנגד. עזרו למשפחה השכולה והכאובה. חייגו 
תרומה  כל  על   .1800-677-777 נעמי׳  ׳חסדי  למוקד 

תשלח קבלה במייל.

מאת: עוזי ברק

גדולים  פנים  קבלת  מעמדי  לאחר 
הגיעה  שמש,  ובית  בירושלים  שנערכו 
תושבי  אלפי  ברק:  בני  העיר  של  תורה 
פני  את  האחרון  שני  ביום  קיבלו  העיר 
כ"ק האדמו"ר מסאטמר שמבקר בימים 

אלה בארץ הקודש.
ברחוב  נערך  הפנים  קבלת  מעמד 
ובו  לעיר  האדמו"ר  של  בואו  עם  עזרא 
השתתפו כ-1,000 ילדי מוסדות החינוך 
שאינם לוקחים תקציבים ממשלתיים. את 
רבני  של  מכובדת  שורה  פיארו  המעמד 
לשמוע  זכו  האלפים  העיר.  ואדמו"רי 
וכן דברי  דברים חוצבים מפי האדמו"ר 

ברכה מחשובי הרבנים והאדמו"רים.
שהמשתתפים  לאחר  המעמד,  בתום 

עברו בפניו לקבלת שלום באולמי הדקל 
לאכסנייתו  האדמו"ר  פנה  ברק,  בבני 
בבית הרה"ג רבי יעקב יהושע אנגלנדר, 
ראש ישיבת מחנובקא בעלזא, שם נערכו 

ביקורי כבוד.
גם  המשיך  האדמו"ר  של  הביקור 
הבית  חנוכת  מעמד  עם  שלמחרת  ביום 
בעיר,  נחמיה  ברחוב  סאטמר  בביהמ"ד 
הת"ת  בניין  בהם  במוסדותיו  ביקור  וכן 
ערך  מיוחד  ביקור  לבנות.  הספר  ובית 
יואל'  'רבינו  וישיבת  בת"ת  האדמו"ר 
של  מיסודו  המזרח,  עדות  ליוצאי 
ה'ויואל משה' מסאטמר  האדמו"ר בעל 

ז"ל.
האדמו"ר  הקדיש  הביקור  מזמן  חלק 
ואדמו"רי  רבני  של  במעונם  לביקורים 

העיר.

בתו של הדיין הגאון רבי יהודה אריה דינר ע"ה, נלקחה בשבת לבית עולמה כשהיא בת 21  

האחים רפאל ואלעזר אוחנה ז"ל נשרפו למוות בכניסת השבת בביתם שבנתניה. נוסף לשכול הכבד 
ההורים נותרו ללא קורת גג

אלפים קיבלו השבוע במעמד גדול את פני האדמו"ר מסאטמר בבני ברק, 
בהם כ-1,000 ילדי מוסדות החינוך שאינם לוקחים תקציבים ממשלתיים

רפאל ואלעזר אוחנה ז"ל

צילומים: ארי ק.

חורף חם וחכם 
עם בוא החורף, שמחים מומחי חברת החשמל להגיש לכם עצות מועילות בנושא צריכת החשמל 

בחורף, כדי שתוכלו ליהנות מחורף חמים ונעים ובה בעת לחסוך בהוצאות החשמל בבית 

בשיתוף חברת החשמל

באיזה אמצעי הכי נכון ויעיל לחמם את 
הבית בחורף?

ביותר  היעיל  האמצעי  הוא  המזגן 
מחמם  הוא  בחורף.   הבית  לחימום 
ביעילות,  במהירות  ובאופן  בטיחותי  

ולכן  הוא  מומלץ  ביותר.

כדאי  חדש,  מזגן  כשקונים 
טיפ 
חם:

לבדוק מהו הדירוג האנרגטי 
שלו. את המידע הזה תוכלו 
האנרגיה  בתווית  למצוא 
המוצמדת למזגן. המלצתנו היא לבחור 
את המכשיר עם הדירוג האנרגטי הקרוב 
ביותר ל-A, מה שמבטיח רכישת מכשיר 
הקנייה  את  שהופך  וחסכוני  יעיל 

למשתלמת לאורך זמן. 

בבית  המומלצת  הטמפרטורה  מהי 
בחורף? 

כאשר מחממים בעזרת מזגן,  מכוונים 
אותו כך שבחדר יהיו 20 מעלות. כל 
הוצאות  את  מייקרת  נוספת  מעלה 

החשמל לחימום בכ-5%!
שימו לב: אוכלוסיות רגישות - תינוקות, 
החיסון  שמערכת  ואנשים  קשישים 
שלהם נפגעה, צריכים לפעול בהתאם 

להמלצות גורמי הרפואה. 

טיפ  כשיש מזגן ללא תרמוסטט, 
כדאי להתקין בחדר מד-חום, חם:

וכך מתאימים בקלות את פעולת מכשירי 
החימום לטמפרטורה המומלצת. 

סבא,  וגם  תינוקת  גם  יש  בבית  אצלנו 
ושניהם רגישים לחימום באמצעות מזגן. 
מהו אופן החימום המומלץ כשלא ניתן 

להשתמש במזגן?

חימום  בעת  בחשמל  לחסוך  מנת  על 
מזגן,  שאינו  באמצעי  בחורף  הבית 
חשמליים  מכשירים  לבחור  חשוב 
בעלי תרמוסטט  - דוגמת קונווקטורים 
שבמכשיר  התרמוסטט  ורדיאטורים. 
עוד  כל  המכשיר  פעולת  את  מפסיק 
גם  כך  נשמרת.  הרצויה  הטמפרטורה 

חוסכים בחשמל וגם חוסכים בכסף.

באמצעות  חימום  בעת 
טיפ 
מכשירים חשמליים מומלץ חם:

לסגור היטב חלונות ודלתות 
יעילות  את  להגביר  כדי 
להיכנס  קר  מאוויר  ולמנוע  החימום 
כאשר  זאת,  עם  המחומם.  לחדר 
משתמשים במכשירים שאינם פועלים 
באמצעות חשמל – חובה להשאיר פתח 
גזים  ולהוצאת  צח  אוויר  לכניסת 
שנפלטים מתנורים שכאלה )תנורי גז, 

אח וכדומה(.

לא  אפשר:  אי  בחורף  בטיחות  ובלי 
מייבשים כביסה על תנורי חימום, יש 
להרחיק את התנורים מחומרים דליקים 

ולמקמם בצורה יציבה במקומות שאין 
ויפילו  חשש שיפלו או שיתקלו בהם 

אותם. 

הדוד  את  בחורף  להשאיר  כדאי  האם 
החשמלי פועל ללא הפסקה כדי שיהיו 

מים חמים כל הזמן?

רק  להפעיל  מומלץ  החימום  דוד  את 
למועד השימוש במים חמים.  בסמוך 
בדוד שמופעל תמיד - המים מתחממים 
יקרה  ואנרגיה  צורך,  ללא  ומתקררים 

מתבזבזת.

אנרגיה  בזבוז  למנוע  כדי 
טיפ 
בהוצאות חם: מגידול  ולהימנע 

מים,  לחימום  החשמל 
מומלץ להתקין קוצב זמן )טיימר( לדוד. 
כך תוכלו לכוון מראש את המועד שבו 
נחוצים לכם מים חמים, ותוכלו ליהנות 
כדי  בבית  הייתם  לא  אם  גם  מהם 

להפעיל את הדוד.

מכונת  את  להפעיל  כדאי  הכי  מתי 
הכביסה? 

או  המייבש  הכביסה,  מכונת  כאשר 
מומלץ  מלאים,  אינם  הכלים  מדיח 
שלא להפעיל אותם אלא להמתין עד 
שיתמלאו. כך חוסכים במים, בחומרי 
החשמל.  בהוצאות  וכמובן  ניקוי 
כשמפעילים מכונה מלאה אחת במקום 

חוסכים   חסכונית,  בתוכנית  שתיים 
40%-30% בצריכת החשמל, וזה ממש 

משמעותי. 

בצריכת  גם  לחסוך  כדי 
טיפ 
החשמל של מייבש הכביסה, חם:

מומלץ להפעיל את מכונת 
המרבית  הסחיטה  במהירות  הכביסה 
האפשרית, לפי סוג הכביסה, כדי לקצר 
קונים  אם  שיידרש.  הייבוש  את משך 
מכונה חדשה, כדאי לוודא שקיימת בה 
גבוהה  במהירות  לסחיטה  אפשרות 
ולבדוק את תווית האנרגיה שלה. אנחנו 
שהדירוג  במכונה  לבחור  ממליצים 
ל-A, שהוא  קרוב  האנרגטי שלה הכי 

היעיל ביותר.

לנו  יעזרו  נורות  אילו  בחורף:  רק  לא 
לחסוך בצריכת החשמל לתאורה?

קומפקטיות  פלואורסצנטיות  נורות 
ונורות לד הן נורות חסכוניות מאד. לא 
רק שאורך החיים שלהן גדול פי 8 ואף 
ליבון,  נורות  של  חייהן  מאורך  יותר 
צריכת  את  מפחית  אף  בהן  השימוש 

החשמל הביתית לתאורה בכ-80%. 

לזמן   מחדר  כשיוצאים 
טיפ 
ממושך  מכבים  את  האור חם:

ואת מכשירי החשמל שאינם 
בשימוש  ומונעים  בזבוז מיותר.



לאומית סיעוד
דואגים לעתיד ולשקט שלכם
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
ללקוחות לאומית באמצעות מנורה מבטחים.

ילדים עד גיל 19 חינם

מוקד לאומית במנורה מבטחים: 5565*

למידע ולהצטרפות:

בכל רגע ובכל גיל 
אפשר להפוך לסיעודי



בני ברק כ"ט חשוון תש"פ 121027/11/19



 קבלת הלוואה בכפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון 
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לפרטים חייגו 2408*

יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים 
יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם.

כל משפחה והמשכנתה שלה
חושבים משכנתה, מחליטים פועלים



כ"ט חשוון תש"פ 121227/11/19 בני ברק

החלו קרבות הירושה בליכוד
מאת: ישראל פריי

במדינה  הציבוריות  שהמערכות  בזמן 
בממשלה  חוסר  של  תוצאה   - כליל  משותקות 
- המערכת הפוליטית מתפקדת בקצב  מתפקדת 
הבחירות  למניעת  שונות  יוזמות  בין  מסחרר. 
צצים  אותן,  שיזרזו  חקיקה  שינויי  להעביר  או 
והגושים  המפלגות  בתוך  הכוח  מאבקי  ועולים 

ובראשן מפלגת 'הליכוד’.
לממשלה  היועמ"ש  הודעת  לאחר  מיד 
אישום  כתב  הגשת  על  מנדלבליט  אביחי 
מפלגת  נכנסה  נתניהו,  הממשלה  ראש  נגד 
הודעות  אמנם  קיבל  נתניהו  'הליכוד'לסחרור. 
התורה,  יהדות   – הימין  לגוש  מחבריו  תמיכה 
בתוך  אך   – דתית  הציונות  ומפלגות  ש"ס 
פיהם  למלא  מהבכירים  חלק  העדיפו  מפלגתו, 
מים. בין התומכים המידיים היו מירי רגב, דודי 

אמסלם, זאב אלקין ואמיר אוחנה.
המנהיג  נגד  גלויות  לצאת  שהעז  הראשון 
סער.  'הליכוד'גדעון  בכיר  הוא  הפופולארי 
טענותיו של  את  סער  דחה  לתקשורת  בראיונות 
ביבי על 'הפיכה שלטונית'והתנער מההשתלחות 
של נתניהו בחוקרים ובפרקליטות. סער התמקד 
את  להחליף  'הליכוד'היא  טובת  לפיה  בטענה 
יצליח  לא  נתניהו  ופוליטית,  מאחר  נתניהו, 
עלולה  והמפלגה  נוספות,  בחירות  להכריע 

להיזרק לספסלי האופוזיציה.
לצעד  נחשבת  נתניהו  נגד  סער  של  היציאה 
אמיץ שעלול לעלות לו בזעמם של הליכודניקים. 
נכון לכעת, היחידים שמתייצבים בגלוי לצדו הם 

הח"כים מיכל שיר ויואב קיש. כצפוי, סער זכה 
למבול של נאצות מצד נאמניו של ביבי, כשבנו 
של ראש הממשלה מצייץ במלוא העוז האשמות 
 – המפלגה  של  הרשמיים  הצינורות  גם  שונות. 
הרשמי  הטוויטר  וחשבון  הדוברות  מערך  בהם 
גויסו  המפלגה,  נבחרי  את  לשרת  שאמורים   –
"מצער  נכתב:  היתר  ובין  סער,  נגד  למערכה 
שומר  נתניהו  הממשלה  שראש  שבזמן  לראות 
על בטחון ישראל, גדעון סער כברגלו מגלה אפס 

נאמנות ומקסימום חתרנות".
לפני  רק  לליכוד  שהצטרף  האיש  ברקת,  ניר 
היטב  עצמו  למקם  הצליח  ספורות,  שנים 

אסטרטגיה  באמצעות   – עתידית  כאלטרנטיבה 
משלו  מתווה  באילת  בכנס  הציג  ברקת  הפוכה. 
שיישלף  הליכוד,  יו"ר  מ"מ  בחירת  )עיקריו: 
למתקפה  ועלה  לנבצרות(  יצא  והיו"ר  במידה 
מול סער, שלא נשאר חייב והגיב:  "כשנלחמתי 
עבור הליכוד, שנותר עם 12 מנדטים - ברקת חגג 
עם שמפניות במטה 'קדימה'בה היה חבר. אחרי 
כביכול  קמפיין  עושה  ברקת  בכנסת  ימים  כמה 
התנועה'וכדי  יו’’ר  מקום  ל’ממלא  ל’ספר'או 
נגדי.  הסתה  קמפיין  מנהל  קיים  שהוא  להוכיח 
בכסף  קונים  לא  ליכודניקים  תלמד:  ברקת, 

ומנהיגות לא בזגזוגים ומצמוצים".

בשעת  נבחנת  אמיתית  מנהיגות   "גדעון, 
והוסיף:  משלו,  מנה  ברקת  השיב  משבר", 
"התבלבלת קצת ממחיאות הכפיים של השמאל 
ראש  את  להדיח  בניסיון  ונכשלת  והתקשורת 
הממשלה. גילית חוסר נאמנות בשעה הכי קשה 
של נתניהו והליכוד. הפניקה, איבוד העשתונות 
ראש  כלפי  והנמוכות  האישיות  והמתקפות 
זאת.  לטשטש  יצליחו  לא  וכלפי  הממשלה 

תתבייש לך".
בסופו של קרב פוליטי, נפגש ראש הממשלה 
נתניהו עם יו"ר מרכז הליכוד ח"כ חיים כץ, וסיכם 
עמו על קיום פריימריז על ראשות התנועה, תוך 
ששה שבועות. מחד, נתניהו יכול להציג מפלגה 
בולמת  הדחייה  מאידך,  למופת,  דמוקרטית 
ההתמודדות  את  ומותירה  סער,  של  כוונתו  את 
לאחר 21 הימים בהם עדיין ניתן להקים ממשלה 
וההתמודדות תגיע רק לקראת הבחירות הבאות.

יולי  ח"כ  בליכוד,   2 ומספר  הכנסת  יו"ר 
עד  להתרחשויות,  מלהגיב  נמנע  אדלשטיין, 
לבוקר יום שלישי, אז נפגש עם נתניהו והשניים 
הצורך  על  וחיוורת,  משותפת  הודעה  הוציאו 

לשמור על אחדות בליכוד.
מועמד  בעצמו  הרואה  כץ,  ישראל  השר  גם 
לראשות הליכוד, הצטרף באיחור למגיבים וביום 
שלישי כתב: "השתלחויותיו האישיות של גדעון 
קו אדום  הן בעיני חציית  סער בראש הממשלה 
כניסיון  ונראות  פוליטית,  ושותפות  חברות  של 

להכשיר את הקרקע לפילוג בליכוד". 

בזמן שנתניהו נלחם על חייו הפוליטיים בצל כתבי האישום, בכירים במפלגתו ובראשם גדעון סער וניר ברקת, מתגוששים בפומבי ומנסים למצב עצמם כיורשים האולטימטיביים

ניר ברקתגדעון סער

150 

 100  

מודיעין עילית:
שדי  חמד 29  פינת אור החיים [בחניה]

08-9477305

להלן רשימת סניפי כובעי פוקס:

ירושלים:
רח' חגי 16

02-5002930

בית שמש:
נחל שורק 31
02-5699974

הננו להודיע לציבור בני התורה כי גם השנה 
התקבלה תרומה מוגבלת עבור ציבור בני התורה
לרכישת כובעים במחיר מוזל ברשת כובעי פוקס

בברכת התורה ”קרן חסדי שלמה“

בני ברק:
רח' רש"י 12, טל: 03-5790970



 ₪695
HAFSLO מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז', 90x200 ס"מ.

 ₪895
HAMARVIK מזרן קפיצים יחיד
קשה. בז' כהה, 90x200 ס"מ.

 ₪995
HOVAG מזרן קפיצי כיס יחיד
קשה. אפור כהה, 90x200 ס"מ.
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15
שנות אחריות על
מזרני הקפיצים

איקאה מציגה: מזרני איכות שגם המחיר שלהם נוח
ליהנות משינה טובה באמת, זה להיות בטוח שקנית מזרן איכותי במחיר נוח.

באיקאה מחכים לכם מגוון מזרנים, המתאימים למבוגרים ולילדים, כדי שיהיה לכם לילה טוב!

זה לא חלום יקר!

לישון טוב בלילה...





הזדמנות לאומית
 לביטחון אישי

כשמדברים על חולים סיעודיים, כולנו חושבים על קשישים. אבל לצערנו, 
אפילו טיפוס על סולם, כדי להוריד משהו ממדף עליון, יכול להפוך כל אחד 

מאיתנו לסיעודי, בכל רגע, בכל גיל. אין דרך להבטיח שנצא בשלום 
טובה  סיבה  יש  בהחלט  אבל  לנו,  האורבות  היומיומיות  מהסכנות 
הסיעודי. הביטוח  נועד  בדיוק  כך  לשם  כאלה.  למקרים  גם  להיערך 

לקוחות לאומית, 
הצטרפו עוד היום 

לביטוח הסיעודי הקבוצתי 
באמצעות מנורה-מבטחים

ותיהנו מהזדמנות יוצאת דופן 
להבטיח את עתידכם ואת עתיד יקיריכם. 

למידע ולהצטרפות: 
מוקד לאומית 

במנורה-מבטחים: 5565* 
לילדים עד גיל 19 – חינם!

    מי צריך ביטוח סיעודי?

ביטוח  לעשות  מומלץ  מאיתנו  אחד  לכל 
סיעודי. 

למבוטחיהן  מקנות  בישראל  החולים  קופות 
שירותי רפואה ותרופות, בהיקף כזה או אחר 
לפי הקופה וסוג הביטוח, אבל הן אינן מכסות 

טיפול סיעודי בעת הצורך.
 כך למשל אדם שהפך חלילה לנכה המרותק 
לניתוחים,  מימון  מהקופה  יקבל  למיטתו. 
פיזיותרפיה  סבסוד לתרופות, מימון לטיפולי 
בו  שיטפל  זר  לעובד  מימון  לא  אבל  וכו׳, 
הזה  החלק  את  היממה.  שעות  כל  במשך 
שיאפשר  הוא  לכסות.  הסיעודי  הביטוח  בא 
סבירה  חיים  איכות  למשפחתו  וגם  למטופל 

גם בזמנים קשים.

 הבעיה הגדולה היא שבניגוד לחברות בקופת 
כל  ולפיכך  חוק  פי  על  מחויבת  אשר  חולים 
תושבי המדינה חברים בקופת חולים וזכאים 
הבריאות,  סל  עפ"י  רפואיים  לטיפולים 
נוטים  ואנשים  וולונטרי  הביטוח הסיעודי הוא 
אם  ובין  חיסכון  משיקולי  אם  בין  עליו,  לוותר 

מתוך מחשבה ש"לי זה לא יקרה".
הסיעודי  לביטוח  להצטרף  שלא  החלטה   
יהפוך  והאדם  שבמידה  לכך  לגרום  עשויה 
חלילה  לסיעודי, הטיפול בו יגרום לנטל כבד 

מנשוא על בני משפחתו. 

הביטוח  על  לוותר  מלקוחותיה  למנוע  כדי 
שירותי  לאומית  היום  מציעה  הזה,  החשוב 
במנורה- קבוצתי  סיעודי  ביטוח  בריאות 

מבטחים.

     מתי כדאי לעשות ביטוח סיעוד?

יפה שעה אחת קודם.
מרגע  אפשרית  סיעודי  לביטוח  ההצטרפות 

הלידה, ללא הגבלת גיל. 
לקבל  תוכלו  יותר,  מוקדם  שתצטרפו  ככל 
כיסוי רחב יותר בעתיד, ולדאוג לעתיד שלכם 

– כבר עכשיו.

מומלץ להצטרף לביטוח מוקדם ככל האפשר, 
כל עוד האדם אינו סובל מבעיות בריאותיות 
אשר בגינן הוא עשוי שלא להתקבל לביטוח.  

גיל  את  להקדים  נוספת  חשובה  סיבה 
גובה  היא  הסיעודי,  לביטוח  ההצטרפות 
תמלוגי הסיעוד התלוי בעיקר בגיל בו הצטרף 

המבוטח לפוליסת הסיעוד. 
שמציעה  סיעודי  ביטוח  של  הייחודי  המסלול 
במיוחד,  נמוכה  בעלות  הינו  לאומית, 
צעיר  בגיל  כבר  אליו  להצטרף  המאפשרות 
גם  יהיה  יותר  שמאוחר  סיכון  לקחת  ולא 

מאוחר מידי.

       האם ביטוח סיעודי מיועד גם לילדים?

בעיקר לילדים!
אין  חינם  ניתן  הסיעודי  הביטוח  בלאומית 
שהם  לילדים   ,19 גיל  ועד  מהלידה  כסף, 
אם  לשאלה  קשר  כל  ללא  הקופה,  חברי 
הוריהם מבוטחים גם הם בביטוח הסיעודי או 
לא. בהגיע הילד לגיל 19 ניתנת לו האפשרות 
לבחירה אם הוא מעוניין להמשיך את ההסדר 
עם חברת הביטוח ולשלם על כך מדי חודש, 
הזכות  את  ולאבד  החברות  את  להפסיק  או 
לביטוח סיעודי, עד שיחליט לשוב ולהצטרף. 

מדובר בבשורה של ממש במיוחד למשפחות 
חבילת  למעשה  המקבלות  ילדים,  ברוכות 
כל  ללא  המשפחה  ילדי  לכל  סיעודי  ביטוח 
עלות, כחלק מסל ההטבות המיוחדות השמור 

ללקוחות לאומית שירותי בריאות. 

       מי זכאי לכספי הביטוח הסיעודי?

על פי מבחן התפקוד 
כסיעודי  מוגדר  אדם  הפוליסה,  תנאי  פי  על 
)מסיבה  לבצע  יכול  אינו  הוא  שבו  במצב 
פעולות  שלוש  קוגניטיבית(  או  פיזית 
הפעולות  שש  מתוך  יומיומיות  בסיסיות 
ולהתפשט,  להתלבש  ולשכב,  לקום  הבאות: 
להתרחץ,  ולשתות,  לאכול  בסוגרים,  לשלוט 
”תשישות  של  במצב  מבוטח  או  להתנייד. 
נפש“ שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

        מהם מסלולי הסיעוד?

תגמול חודשי או השתתפות באשפוז
1. לקבל את מלוא התגמול החודשי )כ-5,500 
₪ לחודש( לחשבון הבנק, במקרה שהמבוטח 

נמצא בביתו או בבית קרובי משפחתו וכו׳. 
2. אשפוז במוסד סיעודי, כאשר חברת הביטוח 
עד  החודשי,  האשפוז  מעלות   80% משלמת 

לגובה של כעשרת אלפים שקלים לחודש. 

        האם ניתן לנייד זכויות מקופה לקופה?

 בלאומית אפשר. 
גם כאן מביאה לאומית בשורה חשובה לציבור 
המגיע  לקופה,  חדש  מצטרף  כל  לקוחותיה: 
במסגרתה  מבוטח  היה  ואשר  אחרת,  מקופה 
הזכויות  את  עמו  לייבא  יכול  סיעודי,  בביטוח 
הקודמת,  בחברה  הסיעודי  בביטוח  שצבר 

ולהיות זכאי לו בביטוח במנורה מבטחים. 

הפסיקו  הביטוח  חברות  כל  שתדעו,  חשוב 
ולפיכך  פרטיים,  סיעוד  ביטוחי  למכור  החודש 
היחידה  האפשרות  מבוטחים,  אינכם  אם 
הינה  סיעודי  ביטוח  לרכישת  בפניכם  העומדת 

רכישת ביטוח קבוצתי דרך קופות החולים.
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בש"ס דורשים: 
מינוי עוד 2 שרים

מאת: ישראל פריי

הממשלה  ראש  נגד  האישום  כתבי  פרסום 
שאלות  של  שורה  העלה  נתניהו,  בנימין 
עליו.  המוטלות  למגבלות  באשר  משפטיות, 
דרעי- הלכת  פי  על   – המיידית  המגבלה 
חקיקתי  תיקון  בהמשך  עברה  שאף  פנחסי, 
ונקבעו תקדימים נוספים בהכרעות משפטיות 
להיפרד  ייאלץ  הממשלה  ראש  כי  סביר   -
המוחזקים  הממשלתיים  המשרדים  מארבעת 
בידיו - משרדי הבריאות, החקלאות, הרווחה 

והתפוצות.
ולא  בעיצומו  התיקים  חלוקת  על  הקרב 

מעט מנאמניו של ביבי 
להשתדרג  מצפים 
מפלגת  בתוך  לשרים. 
נחשבים  'הליכוד', 
מובילים  למועמדים 
שרן  הכנסת  חברי 
ברקת  ניר  השכל, 
כתבת  ביטן.  ודוד 
שלו  טל  וואלה 
ברקת  כי  דיווחה 
נתניהו,  עם  נפגש 
הפרק  כשעל 
שיא  "התעניינות 
בתיק  ברקת  של 

החקלאות".
ד  ר ש מ
הבריאות, המוחזק 
נציג  ידי  על 
התורה'  'יהדות 
ליצמן  יעקב 
תקן  על  המכהן 
צפוי  שר,  סגן 
בידיו,  להיוותר 
לאחר  זאת 

החסידית  התורה  גדולי  שמועצת 
להחזיק  עקרוני  אישור  לליצמן  העניקה 

בתפקיד שר בממשלת מעבר.
של  העקרונית  התנגדותה  למרות  כזכור, 
בשל  שרים  תפקידי  לקחת  התורה  יהדות 
בעבר  הותר  המיניסטריאלית,  האחריות 
את  חייב  שבג"צ  לאחר  כשר,  לכהן  לליצמן 
מלאה,  במשרה  שר  למנות  הממשלה  ראש 
פרש  בהמשך  עתיד'.  'יש  עתירת  בעקבות 
בג"צ  שהביא  השבת  חילולי  בשל  ליצמן 
המרכולים, וחזר לעמדת הסגן. כעת הוא צפוי 

לשוב ולכהן כשר במשרה מלאה.
במפלגת ש"ס לא נותרים מאחור, ודורשים 
במכתב  בשלל.  חלק  הם  גם  לקחת  מנתניהו 
לראש  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  שהעביר 
המנדטים  "מפתח  נכתב:  נתניהו,  הממשלה 
עיוות  יוצר  שרים,  ממנה  הנך  פיהם  שעל 
כלפי שס, שהיא השותפה הגדולה ביותר של 

הליכוד וגם הנאמנה ביותר".
כאן עבר דרעי לחישוב מפורט: "לליכוד 32 
מנדטים ויש לו 16 שרים כולל ראש הממשלה. 
שר לכל שני מנדטים. לאיחוד מפלגות הימין 
הביטחון  תיק  את  קיבלו  והם  מנדטים   7 יש 

התחבורה,  תיק  את  וכן  החינוך  תיק  הבכיר, 
שלושה משרדים גדולים מאד. בנוסף לתיקים 
הימין  במפלגות  שר  לתפקיד  המדד  הגדולים 
מנדטים,   9 לשס  ח"כים.  ל-2.3  שר  הוא 
המפלגה השניה הגדולה בקואליציה, ולנו יש 

את משרד הפנים, ואת משרד הדתות.
"המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
ניתן לשס כפיצוי על כך שבשנת 2015 הוחלט 
מנהל  את  ולהעביר  הפנים  משרד  את  לדלל 
התכנון מהפנים למשרד האוצר. כלומר, לשס 
שר  הוא  והמדד  בינוניים,  משרדים  שני  יש 

ל-4.5 ח"כים".
דרעי, ששומר על נאמנות פוליטית מוחלטת 
יוקדת  תפילה  נשא  אף  והשבוע  לנתניהו 
בעיר  להצלחתו 
חברון,  האבות 
קינח את בקשתו 
"לאור  במסקנה: 
שס  כי  העבודה 
מייצוג  סבלה 
בממשלה  נמוך 
לגודלה  ביחס 
אני  עתה,  עד 
מראש  מבקש 
למנות  הממשלה 
מטעם שס את שרי 
והרווחה  העבודה 
והחקלאות. זה צעד 
הוגן, מתבקש ונותן 
חסר  לייצוג  מענה 
השנים  בכל  שס  של 

האחרונות".
נוסח  למרות 
הנחרץ,  המכתב 
הרווחת  הערכה 
ת  ו נ ו ר ד ס מ ב
כי  היא  הפוליטיים 
תוכן הדרישה ופרסום 
המכתב תואם מאחורי 
הקלעים עם נתניהו. על פי פרשנות זו, דרישתו 
של דרעי פוטרת את נתניהו מהצורך לחלק את 
לנופף  יכול  כשהוא  מפלגתו,  בתוך  התיקים 

בדרישה זו כתירוץ למידפקים על פתחו.
יו"ר 'האיחוד הלאומי' ושר  וזה לא הסוף. 
התחבורה, בצלאל סמוטריץ', מבקש אף הוא 
– כך על פי דיווחים – לקבל לידי מפלגתו תיק 
בעבר,  ההיגיון?  מה  התפוצות.  משרד  נוסף: 
תיק  לסמוטריץ'  הובטח  טענות,  ע"פ  כך 
התפוצות, אך למען השארתו  של אורי אריאל 
בתיק החקלאות, הוחלט לדחות את המהלך. 
סמוטריץ'  שואף  התפטר,  משאריאל  כעת, 

לקבל את התיק.
יצוין כי סמוטריץ' לא העביר בקשה רשמית 
מופרכת.  נראית  הבקשה  פניו  ועל  בעניין 
שהלא, גם לפי שברירי החישובים של פיצולי 
היהודי,  הבית   – הדתית  הציונות  מפלגות 
מחזיק   – החדש  והימין  הלאומי  האיחוד 
נכבדים  שרים  תפקידי  בשלושה  הנ"ל  האגף 
וסמוטריץ'  בחינוך  פרץ  הרב  בביטחון,  )בנט 
בתחבורה(, כך שדרישה לתיק נוסף לא עשויה 

להיענות בחיוב.

על רקע ההערכה שנתניהו ייאלץ להתפטר מתפקידו כשר 
בארבעה משרדי ממשלה, יו"ר ש"ס השר אריה דרעי דורש 
מינוי שני שרים למפלגה בשל העובדה ששס סבלה מייצוג 

נמוך בממשלה ביחס לגודלה

 מכתבו של יו"ר שס לנתניהו 

בריתות 
&90
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בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30 
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45 
צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30 

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
משוב וסיכום   13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו בסניף בני ברק 
ואלעד מזמין גמלאים חדשים ליום מידע בנושא זכויות 

גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום רביעי, י״ג כסלו, 11.12.19
הלאומי,  הביטוח  בסניף   ,13:00-9:00 השעות   בין 
רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק )מרכז רימונים מול מכבי אש(

 המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם
בטל’ 03-6152963 )ניתן להשאיר הודעה קולית(

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו

הביטוח 
הלאומי

 נשמח לראותכם!
הביטוח הלאומי

לצדך, ברגעים החשובים של החיים

ו www.btl.gov.il ו 9696*



בית שמש
נחל זוהר 3 • 02-6324277

א'-ה' 10:00-20:30
יום ו' 9:30-13:15

נתיבות
 ירושלים 15 • 08-9248023

א'-ה' 10:00-21:00
יום ו' 9:30-13:15

בני ברק
 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
יום ו' 9:30-13:15

קרית ספר
 השל"ה 2 • 08-6177930

א'-ה' 12:00-23:00
יום ו' 9:30-13:15

מכנסיים  חולצות  עניבות  נעליים  הלבשה תחתונה  ועוד חליפות

ש זיכויים * אין החזרות
* ט.ל.ח. עד גמר המלאי * לא ניתן לממ

189
חליפות קלאסי גבר/נוער/ילד

ים
דפ

 מ
קוי

ני

₪

חליפות
פרימיום

חגורות
עור פרה

David Parker

עניבות
מיקרו

David Parker

מכנסיים
קלאסי/פרימיום

חולצות
70% כותנה

David Parker

חולצות
100% כותנה
David Parker

עניבות
מודפסות

David Parker

מכנסי
לייקרה

2 ב-2130 ב-239120

2 ב-260 ב-240 ב-70

2 ב-120

140

₪₪₪₪

₪ ₪₪₪
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בשבוע האחרון, לאחר הקראה פומבית בלב כבד ושלם של כתב 
מנדלבליט,  אביחי  היועמ"ש  ידי  על  הממשלה  ראש  נגד  האישום 
נשמעו קולות בודדים גם בציבור החרדי תוהים לפשר החיבוק הצמוד 

שנתניהו זוכה לו, למרות שלכאורה סופו הפוליטי קרב ומוצא אין.
נתניהו.  רק  לא  לפחות  נתניהו,  אינו  מזמן  שהנושא  הוא  העניין 
היו  יתכן שגם במפלגות החרדיות  ובמדינה מתוקנת  בעולם מתוקן 
בנחת  המשפטיים  ענייניו  את  לנהל  כבוד  אחר  לרוה"מ  מציעים 
ממעונו הקיסרי ולא לגרור את המערכת הפוליטית ואת המדינה כולה 

לסחרחרה, אלא שאיננו מדינה מתוקנת.
לגדוע  החלטה  בהינף  יכול  נבחר  בלתי  משפטי  פקיד  בה  מדינה 
את הקריירה הפוליטית של ראש הממשלה )או שר פנים, או בריאות( 

היא דיקטטורה. 
1793 נערף בגיליוטינה ראשו של לואי ה-16, מלך  ב-21 בינואר 
צרפת. עד היום מסמל צעד זה ברחבי העולם המערבי את השחרור 
מדינה  קרי,  לדמוקרטיה,  והמעבר  והדיקטטורה  המלוכה  מכבלי 

שהחלטותיה מתקבלות בידי נבחרי העם.
אינו  שחוק  לחדד  רצוי  חוק,  מדינת  היותנו  על  המלל  כל  בתוך 
קדוש, החוק הוא החלטות שהתקבלו על ידי רוב נציגי העם שנבחרו 
לשנותם,  או  לבטלם  ונבחריו  העם  ובידי  נחקקו  העם  בידי  לכנסת. 

בשום אופן לא בידי פקיד או שופט, בכיר, חכם וצודק ככל שיהיה.
היהדות החרדית הזהירה ראשונה מפני הכוח הבלתי מוגבל ובלתי 
נסבל שנטלו לעצמם בג"ץ בפרט ומערכת המשפט במדינת ישראל 
נגד  למחאה  רבבות  יצאו  עשורים  משני  למעלה  לפני  כבר  בכלל. 

שלטון בג"ץ.
נתניהו בסך הכל מצטרף באיחור למאבקנו, מאבק נגד דיקטטורה 
שיפוטית. מאבק שאינו שייך לימין ושמאל, לדתיים או חילוניים, אין 
כאן ויכוח על הסטטוס קוו או על מדינת הלכה, לא על הסכם שלום 
ולא על קצבאות ותמיכה, יש כאן מאבק לזכויות אזרח ולדמוקרטיה 

מול עריצות.
נותר רק לקוות שהמערכת התקשורתית המשומנת והמגויסת לא 
מנדטים   61 לגייס  יצליח  הימין-חרדים  ושבלוק  אסון  עלינו  תמיט 
בבחירות מועד ג' הבעל"ט. כך אולי, נצליח במאבק האחרון להינצל 

מכבלי 'דיקטטורת החוק'.

פרקליטות תחילה

והמועמד להרכבת הממשלה  לכן, החזיר הרמטכ"ל  קודם  יממה 
הדברים  מצב  ולפי  המדינה,  לנשיא  המנדט  את  גנץ  בני  לשעבר 
הנוכחי, בהתחשב בהצהרתו האחרונה של איווט ליברמן – מדינת 

ישראל צועדת באופן בלתי נמנע לסיבוב בחירות שלישי.
התמיכה  שאלת  סביב  ינועו  הקרובות  הבחירות  נראה,  שזה  כמו 
בנתניהו, שכבר פצח במסע "אני מאשים" נגד הפרקליטות והיועמ"ש 
ב'נאום החליפות התפורות', כמו במודל המקורי של דרעי - גם כאן, 
עשוי רוה"מ לסיים עם תוצאה אסטרונומית בתחום המנדטים - אך 

גם עם הרשעה משפטית שתמנע ממנו ליהנות מהשלל.
לרעת נתניהו משחקת העובדה שרבים, גם במחנה הימין ובמרכז 
ככל  ומגמתי"  "מזוהם  שלו,  אישי  עניין  במאבק  רואים  השפוי, 

בדעת  הקרובים  בחודשים  להחדיר  עליו  זאת,  לשנות  כדי  שיהיה. 
הקהל כי מדובר בבחירות על הפרקליטות, על אמון הציבור השחוק 
במערכת ועל האפשרות לשנות אותה, בתמיכת מפגיני הימין שהחלו 

לצאת לרחובות.
באמצעות  או  )ישירות  יציג  אם  נתניהו  יעשה  טוב  כך,  לצורך 
לשפצור  ומסודרת  מוגדרת  תוכנית  אוחנה(  אמיר  והפרקליט  השר 
במשטרה  קולוסאליים  לשינויים  החוק,  ואכיפת  המשפט  מערכת 
ובפרקליטות, לשידוד הנפוטיזם בבתי המשפט ולמחיקת דוקטרינת 
ומכוונים  מדויקים  מסרים  עם  כזה,  ממוקד  קמפיין  שפיט'.  'הכל 
את  לעורר  עשוי  ומזרחה(,  כחלון-ליברמן  )מצביעי  הרחב  לציבור 

הימין מתרדמתו.

מדינה בישלה דייסה

כשהשאלה  הבעל"ט,  בבחירות  יקרה  מה  להעריך  כמובן  מוקדם 
המרכזית תהיה האם יישבר הסטטוס קוו בין הגושים והאם ישתנה 
מעמדו של ליברמן כלשון מאזניים. הפולקלור היהודי מספר על שני 
נפטרים שהגיעו לשמי מעלה אחרי עשורים של שנות נישואים קשות 

לרעיות שמיררו את חייהם. 
ניגש הראשון בפני בית הדין ומיד נפסק פסוקו "סבל וייסורים היו 
מנת גורלך, מקומך בגן עדן". שמע זאת השני, ומאושש כולו פסע 

קדימה בעקבות חברו - אלא שאז חסם מלאך את דרכו.
"במה ייגרע חלקי?" נזעק "והלא אשתי אף יותר גרועה משלו..." 
המלאך חייך והשיבו בניחותא "הן אמת, אבל אתה כבר היית נשוי 

לא רק ביבי

אבי גרינצייג / על סדר היום

הבוס החדש של התקציב, רוני חזקיהו | צילום: דוברות משרד האוצר

גוש המרכז-שמאל 
מיצה כמעט לחלוטין 

את מאגר מצביעיו, 
גוש הימין הותיר בבית 
כשליש מהם. בתרגום 

לשפת המנדטים, 
כשנים עשר מנדטים 
של מצביעי ימין צפו 

במשחק הפוליטי 
בשנה האחרונה 

מהכורסא בסלון. אם 
אחוזי ההצבעה בבת 

ים ישתוו לאלו של 
מודיעין, אם נתוני 
הקלפיות בטבריה 

יתאזנו עם רמת 
השרון, גוש הימין-

חרדים יחצה את 
השישים, ברווח
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על סטרואידים וחליפות, רוה"מ פותח קמפיין 'אני מאשים' | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"מאחר וחלק גדול 
מהחינוך החרדי אינו 
בבסיס התקציב, 
בכל מצב בו תיאלץ 
המדינה לקצץ 
בתקציב הישיבות 
למשל, מול אפשרות 
שלא לעמוד 
במחויבויות לחוזים 
עתידיים, כמו תשלום 
לקבלן שהתחייבו לו 
בהרשאה סכום גדול 
יותר השנה – הבחירה 
צפויה, לרעת תקציבי 
התמיכות שיינזקו 
קשות. החל מעוד 
חודש, התקציבים לרוב 
המוסדות החרדיים 
יהיו קצת פחות מאשר 
בעידן לפיד..."

קודם לכן לאישה כזו בזיווג ראשון. מי שנפל פעם אחת - ראוי 
הוא שוטה   - חופשית  על הטעות מבחירה  מי שחוזר  לרחמים, 

שאסור לרחם עליו".
נודף  יהדות  כל מה שריח של  לחיסול  אם במסעו  לדעת  אין 
ממנו נתקל ליברמן גם בהומור היהודי, מכל מקום, רצוי שילמד 
ונותנים צ'אנס. בפעם  את הלקח. פעם אחת הבוחרים מרחמים 
השניה הם עשויים לראות בו שוטה שחוזר על טעותו משכבר, 
את  וגורר  ולהקים ממשלה  הישגים  למנף  על האפשרות  מוותר 

מדינת ישראל לסיבוב בחירות נוסף, בזבזני וחסר תוחלת.
אם יש דבר אחד טוב במערכת בחירות שלישית, הוא האמון 
המחודש של הבוחר הישראלי בשלוחיו. כן, הם נכשלו בהקמת 
ממשלה, כן, הם חסרי אחריות ציבורית, כן, לפחות חלקם כנראה 
עומדים  הם  היי,  אבל  בקלמר,  מחודדים  הכי  העפרונות  לא 

בהבטחות שלהם.
ביבי בכל מחיר,  יהדות התורה וש"ס הבטיחו שילכו רק עם 
ועמדו בפיתויים של כחול לבן. עמיר פרץ גילח שפם כדי שנוכל 
לקרוא את שפתיו כשהוא מבטיח שלא יצטרף לנתניהו - וקיים. 
וכן, נחשו מה? גם  יבגוד בימין ובחרדים,  נתניהו הבטיח שלא 
של  פתורה  הבלתי  החידה  ליברמן,  איווט  ואפילו  קיים.  הוא 
הפוליטיקה הישראלית, הבטיח שלא ישב בשום ממשלה מלבד 

ממשלת אחדות חילונית, וגם ביצע.
ואמינים  טובים  כך  כל  כולם  אם  שואלים,  בטח  אתם  עכשיו 
- איך בכל זאת הסתבכנו כל כך? התשובה היא כמובן שאתם, 
הבוחרים, אשמים. הרכבתם כנסת בלתי אפשרית ועכשיו מדינת 

ישראל צריכה להתמודד עם הדייסה שבישלתם.

דרושה: מפלגת ימין חדשה

שאלת השאלות שתעמוד בפני הפרשנים, הסוקרים, המנתחים 
וסתם חובבי נייעס בחודשים הקרובים היא האם אכן קיים סיכוי 
ממשי להגדלת הגוש, או שמא נחזור שוב למצב סטטי שיחייב 
כדי  גוא"צ?  ביאת  עד  חלילה  וחוזר  רביעית  בחירות  מערכת 
בסקר  לרגע  להציץ  כדאי  כך,  כל  מורכבת  שאלה  על  להשיב 

האמין ביותר - נתוני האמת.

הצבעה  מ-75%  יותר  )עם  מובהקת  ימנית  עיר  בטבריה, 
בסך  האחרונה  הבחירות  במערכת  נרשמו  הבלוק(  למפלגות 
הכל פחות מ-60 אחוזי הצבעה, לעומת זאת, במודיעין-מכבים 
רעות, מעוז שמאל )עם 62% תמיכה ב'ישראל ביתנו', כחול לבן, 
העבודה ומר"צ( נרשמו 76% הצבעה. כדי לסבר את האוזן, בני 
ברק, המייצגת של חתך ההצבעה במגזר החרדי, רשמה בסך הכל 

77% הצבעה. 
רוצים עוד? בבקשה. רמת השרון )75% הצבעה לגוש מרכז-

שמאל( הגיעה ל73% הצבעה נאים, בת ים )52% הצבעה לגוש 
 52% רק  לקלפי  הביאה  ביתנו(  לישראל  נוספים   18% הימין, 
הצבעה )!( ואלו דוגמאות בולטות, ניתוח ממופה קלפיות יגלה 
כגון  שמאל,  לאזורי  ימין  אזורי  בין  יותר  אף  מובהקים  פערים 

צפון תל אביב לעומת דרום העיר.
המשמעות פשוטה: גוש המרכז-שמאל מיצה כמעט לחלוטין 
להגיע,  ניתן  בלתי  כמעט  ל-80%  )מעבר  מצביעיו  מאגר  את 
מאחר ומדובר בישראלים המתגוררים בחו"ל, חולים במצב קשה 
ואחוז מינורי שנמנע ממנו להצביע מסיבות אישיות שונות(, גוש 
הימין הותיר בבית כשליש ממצביעיו. בתרגום לשפת המנדטים, 
הפוליטי  במשחק  צפו  ימין  מצביעי  של  מנדטים  עשר  כשנים 

בשנה האחרונה מהכורסא בסלון.
אם אחוזי ההצבעה בבת ים ישתוו לאלו של מודיעין, אם נתוני 
הימין-חרדים  גוש  השרון,  רמת  עם  יתאזנו  בטבריה  הקלפיות 

יחצה את השישים, ברווח.
האתגר היחיד שניצב בפני נתניהו ומפלגות הבלוק הוא להביא 
במערכת  מיקוד  הוא  המסר  ולהצביע.  לצאת  אנשים  אותם  את 
המשפט, אבל הכלי החשוב ביותר, ככל הנראה, הוא מפלגת ימין 
באפריל  הבחירות  במערכת  נזכור,  הבה  נוספת.  חילוני-מסורתי 
היה גוש הימין רחוק פחות מ-1,500 קול מהרוב הנחוץ לו, וגם 
של  הרביעייה  )באדיבות  מנדטים   60 השיג  החדש  הימין  ללא 

כחלון(.
ישנם מצביעי ימין חילונים רבים שפשוט אין להם למי להצביע. 
הם  ולליכוד  עבורם,  אופציה  אינן  והדתיות  המפלגות החרדיות 
אישית  אהדה  חוסר  בעיקר  שונות,  מסיבות  להצביע  רוצים  לא 
לנתניהו. קיומה של מפלגה חדשה שתענה על השקפתם תמנע 
בזבוז מיותר של קולות, כל זאת בתנאי שנתניהו ידע לרכך את 

משתה המנדטים המפורסם, ויתמקד בקריאה להצביע למפלגות 
הבלוק ולאו דווקא לליכוד עצמה. 

'הימין החדש' תתמודד עצמאית  כי  לפיכך, הכרזתו של בנט 
בבחירות הקרובות, עשויה לענות על הצורך ולפתור את הבעיה, 
לא מן הנמנע כי הבנה שכזו שררה בין נתניהו ובנט כבר עם מינוי 
האחרון לתפקיד שר הביטחון. נותר רק לקוות שהכישלון היחסי 
בשני הסיבובים האחרונים בקלפי, לא שחק את מעמדם של בנט 

ושקד בקרב מצביעיהם.

תמו שנות השובע

שהוזכרה  ההבטחות  קיום  בסוגיית  האור  נקודת  למעט 
2020 )מועד א'( הן אסון כלכלי. מלבד השיתוק  לעיל, בחירות 
רפורמות  ומונע  ארוכה  תקופה  כבר  הממשלה  במשרדי  שאוחז 
ושאר צעדים חיוניים, גם תקציב המדינה מתקרב לסיומו, והחל 
מה1.1.2020 יעברו כל סמכויות ניהול הכספים של מדינת ישראל 

לידיו של אדם אחד – החשב הכללי רוני חזקיהו.
 3 לפני  הנוכחי  לתפקידו  שנכנס  הפרטי  השוק  בוגר  חזקיהו, 
כיצד   – תקציב  בהעדר   – בלעדית  שיחליט  האיש  יהיה  שנים, 
יתנהלו ענייניה הכספיים של מדינת ישראל. מזכר פנימי ממשלתי 
ההנחיה  תחת  מגבלותיו,  את  מפרט  לראשונה,  כאן  שנחשף 
שנתי(  דו  שלנו,  )במקרה  משנתי  הופך  התקציב  כי  המרכזית 
לחודשי, ומדינת ישראל תתנהל כמו משק בית ממוצע, מחודש 

לחודש ובלי תכנון ארוך טווח.
וגם ההוצאה  אין שום הוצאה שאינה קשיחה  פי המזכר,  על 
הקשיחה יכולה להיות מקוצצת, אין התחשבות בגידול בצרכים 
של משרדי ממשלה, אין גיוסי כוח אדם, אין התקשרויות חדשות 
ולא המשך להתקשרויות ממשלתיות קיימות – למעט המאושרים 

שיעברו בוועדת חריגים.
עבורו  שיבנה  צל'  ב'תקציב  עקרונית  להתחשב  צריך  החשב 
השנתי  מהתקציב   12 חלקי   1 ופירושו  באוצר,  התקציבים  אגף 
של השנה שעברה פלוס התחייבויות חוקיות וחוזיות. זהו הסכום 
להרכבת  עד  בינתיים,  חודש  מדי  להוציא  שניתן  המקסימלי 

ממשלה. 
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בתקציב  המובנית  הבעייתיות  את  מסביר  באוצר  בכיר  גורם 
עם  להמשיך  מחויב  שהאוצר  למרות  ראשונה,  "בעיה  שכזה: 
ההוצאות לפי ההתחייבויות דאשתקד, הרי שבהכנסות המדינה 
כדי  נדרשות  התאמות  לעשות  יכול  לא  הוא  וכדומה(  )מיסוי 
לשמר את יעד ההכנסות וגם מחויב להמשיך עם כל הטבות המס 
של  קיומן  בשל  אוטומטית  )ומחודשות  הבחירות  לפני  שניתנו 

הבחירות, בהתאם לחוק יסוד הכנסת(". 
אבל אם הבעיה הזו רחוקה מחיי היומיום שלנו, הנה הבעיה 
ולפגוע  החרדי  הציבור  על  ישירות  להשליך  שצפויה  השנייה 
קשות בעולם התורה. "פרויקטים גדולים ייתקעו באמצע, מאחר 
ובמקרה שהמדינה פתחה בשנה שעברה פרויקט ונתנה הרשאה 
הכספים  לשנת  יותר  גבוה  בסכום  להתחייב  הרלוונטי  למשרד 
או  ולבטל  האלו  ההרשאות  את  לעצור  ייאלץ  האוצר   ,2020
כדי לא לחרוג מיחס תקציבי  רבים,  ופרויקטים  להקפיא חוזים 

של 1 חלקי 12 משנה שעברה.
החרדי  החינוך  על  מהותית  השלכה  תהיה  ישירה,  "כתוצאה 
ותקציבי התמיכות שצפויים להיפגע קשה", מסביר אותו בכיר 
באוצר. "מאחר וחלק גדול מהחינוך החרדי אינו בבסיס התקציב, 
בכל מצב בו תיאלץ המדינה לקצץ בתקציב הישיבות למשל, מול 
אפשרות שלא לעמוד במחויבויות לחוזים עתידיים, כמו תשלום 
לקבלן שהתחייבו לו בהרשאה סכום גדול יותר השנה – הבחירה 
לח"כים  גם  קשות.  שיינזקו  התמיכות  תקציבי  לרעת  צפויה, 
תקציביות  העברות  שאין  מאחר  בנידון,  לעשות  מה  הרבה  אין 
ולכן ההזדקקות לוועדת הכספים בתקציב כזה מצומצמת מאוד 

לעניינים נישתיים בלבד". 
המורכבת  לגירסה  מתחבר  פחות  מהקוראים  מי  אי  ואם 
והארוכה, הוא מסכם את השורה התחתונה: "החל מעוד חודש, 
מאשר  פחות  קצת  יהיו  החרדיים  המוסדות  לרוב  התקציבים 

בעידן לפיד...".

עניין של תזמון  

קשים חייו של פרשן פוליטי בישראל. בשלישי האחרון כיכב 
איווט בכותרות ושלח "כל אחד לנפשו". ברביעי נכשלה רביעיית 
כחולבן בהרכבת הממשלה והכוח עבר לחברי הכנסת. בחמישי 
הוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה – וכבר בו ביום פתח נתניהו 
התייצב  ובמוצ"ש  סטרואידים,  על  בנאום  הבחירות,  בקמפיין 
ונכנס  העיתונות'  את  'פגוש  באולפני  סער  גדעון  הליכוד  בכיר 
חזיתית בנתניהו, בארשת ממלכתית ואחרי הקדמת מחמאות על 

פועלו הרב של רוה"מ.
מעזים  בקושי  הימין  בגוש  שרבים  מה  את  בקול  ביטא  סער 
ללחוש. החשש שנתניהו כבר לא יצליח בשום מצב, גם בבחירות 
הדרישה,  בכלל.  ממשלה  או  ימין  ממשלת  להרכיב  נוספות, 
אם  בסיומן,  הליכוד,  לראשות  בזק  פריימריז  לעריכת  לפיכך, 
להרכיב  אחדים  ימים  של  צ'אנס  יקבל  הוא  אחר,  מנצח  יוכתר 

ממשלה ולמנוע בחירות שלישיות.
בכיר  אף  כזה.  מפריימריז  להרוויח  רק  עשוי  סער  פניו,  על 
אחר בליכוד לא נראה כמי שמסוגל להתייצב לאתגר ראש בראש 
יהיה אחוז מסוים של המתפקדים  נתניהו, ומטבע הדברים  מול 
לאיבוד השלטון  כזה החרד  או  מרוצה מראש הממשלה  שאינו 
המקראי,  לעמיתו  שבניגוד  אלא  גדעון.  עבור  להצביע  ועשוי 
ששלח את רוב לוחמיו וניצח בעזרת קומץ, סער זקוק למספרים 
אותו  תמצב  המתפקדים  מכלל   25-40% של  תוצאה  ממש.  של 
אחוזים  וחמישה  מעשרים  פחות  שאחרי.  ביום  המובהק  כיורש 
עוד יגרמו לו להתחרט על הצעד, ועל יותר מארבעים הוא בקושי 

מפנטז.
ההצהרה  אחרי  יממה  בטיימינג.  נעוצה  תמיד,  כמו  הבעיה, 
יו"ר מרכז הליכוד, ח"כ חיים כץ )שנחשב דווקא  נועד  הנועזת 
העקרונית  וההבנה  הממשלה,  ראש  עם  סער(  של  בריתו  לבן 
לראשות  פריימריז  עריכת  על  מדברת  השניים  בין  שהושגה 

התנועה בעוד כשישה שבועות.
עשוי  לתוצאה,  המקורית  ההצעה  בין  המשמעותי  ההבדל 
להשליך גם על האחוזים. בפריימריז בזק שייערכו בתוך עשרים 
מניעת  של  למסר  מרובה  משמעות  תהיה  ההמתנה,  ימי  ואחת 
גם  לגרום  עשוי  כזה  מסר  השלטון,  והצלת  נוספות  בחירות 

לליכודניקים חובבי נתניהו להצביע עבור סער. 
ופתיחת  הכנסת  פיזור  אחרי  שייערכו  פריימריז  מאידך, 
יוצפו  הליכוד  מצביעי  במנדטים.  כל  קודם  יימדדו  הקמפיין, 
להביא  שיכול  היחיד  הוא  שנתניהו  כך  על  שיצביעו  בסקרים 
פוטנציאלי  יו"ר  שאף  מספרים  מנדטים,   40 בואכה   35 לליכוד 
כזה,  בסקרים. במצב  לא  גם  להביא,  זה  לא מסוגל בשלב  אחר 
ייחלצו  עשוי להיווצר סחף הפוך, כך שגם נתחים ממחנה סער 

להציל את המולדת ויבחרו בנתניהו.
לאחר  יממה  ההצעה  העלאת  עצם  היא  נוספת  תזמון  בעיית 
פרסום כתבי האישום נגד רוה"מ, במה שמתפרש בשפת הליכוד 
היה  סער  האישית.  חולשתו  בשיא  המנהיג,  בגב  סכין  כתקיעת 
עשוי לקבל לגיטימציה גבוהה יותר לו היה יוצא עם ההכרזה מיד 
חולשה  של  ברגע  נתניהו,  ידי  על  לנשיא  המנדט  החזרת  לאחר 
לאיבוד  שהחשש  בכך  הן   – פעמיים  מרוויח  היה  אז  פוליטית, 
היה מספיק  הנותר  בכך שהזמן  והן  יותר,  מוחשי  היה  השלטון 

בשפע לקיום הפריימריז עוד בטרם פיזור הכנסת.

חלוקת סוף קדנציה

מנוע  לדומם  הספיקו  בקושי  אביביים  התל  המיניבוסים  נהגי 
בצאת השבת, וכבר נערך מבצע בהול, במהלכו אישרה מועצג"ת 
של אגודת ישראל את מינויו האפשרי של סגן שר הבריאות יעקב 
היינו  יותר  תורנית  בבמה  מעבר,  בממשלת  שר  לתפקיד  ליצמן 
קבוע  בסיס  על  לשר  שכזה  שר  בין  בהבדלים  לדון  מעמיקים 
בחוק  ליעדים  מכסות  בין  לפערים  מתבקשת  השוואה  ועורכים 

הגיוס ואכמ"ל.
ונתניהו  בהינתן  למכה,  תרופה  ה'מועצת'  מקדימה  לכאורה, 
ייאלץ להיפרד מארבעת התיקים בהם הוא מכהן כשר, בהתאם 
להלכת פנחסי המפורסמת. תילי תילים של פרשנויות מפולפלות 
עסקו השבוע בהלכה זו ובחוק היסוד שנועד לתקן אותה. כך או 
כך, נצא מנקודת הנחה שנתניהו עשוי לוותר מרצונו החופשי על 
המטלה הזו, ולמנוע מבג"ץ את העונג בלצוות עליו לעשות זאת.

מי שהבין מיד את הפוטנציאל הוא השר דרעי, שבמכתב מנומק 
שנשלח לראש הממשלה הסביר כי המודד בליכוד ובימינה נע בין 
שר לכל שני מנדטים ועד שר ל2.3 מנדטים, בעוד ש"ס קופחה 
עם יחס מחפיר של שר לכל 4.5 אצבעות במליאה, אכן, תחושה 
נוספים שיאזנו את  דורש במכתבו שני תפקידי שר  דרעי  קשה. 

התמונה – משרד החקלאות ומשרד העבודה והרווחה.
בממשלת  הרביעית  בצלע  גם  היחידי,  המקופח  אינו  דרעי 
תנאים  השוואת  למצער  דורשים  התורה,  יהדות  קרי,  המעבר, 
לימינה שוות הגודל. אם בנט, פרץ וסמוטריץ' מאיישים שלושה 
התחבורה  וגם  במיוחד,  נחשק  אחד  )מהם  ממשלה  משרדי 
מסתפקת  התורה  שיהדות  הרי  גבוה(,  במדרג  נמצאים  והחינוך 
לעת עתה בשני תפקידי מפתח בלבד. לפיכך, דורשים במפלגה 

לקבל לפחות תיק אחד נוסף.
טרם  בגללה  הסיבה  תחילה,  במחשבה  מעשה  שסוף  אלא 
הוצגה דרישה רשמית כזו לנתניהו נעוצה בהבנה היסודית שיש 
הסיעות  בין  קודם  התפקיד,  איוש  על  להסכמות  ראשית  להגיע 

המרכיבות את המפלגה ואז בתוככי הסיעות עצמן.
הסכם הרוטציה בין אגודת ישראל ודגל התורה קובע שאחרי 
לנציג  השלישי  התפקיד  יינתן  הבריאות,  ומשרד  הכספים  ועדת 
 2 מספר  הוא  המשבצת  לאיוש  הטבעי  המועמד  התורה.  דגל 

ברשימה, ח"כ אורי מקלב.
היסטורי  הסכם  באותו  נוסף  סעיף  הדרישות,  תמו  לא  ובכך 
מנדטים,  של  זוגי  אי  במספר  הסיעה  וזכתה  במידה  כי  מכריע 
החוק  במסגרת  שר  סגן  או  כשר  שיכהן  'אגודה'  נציג  יתפטר 
הנורבגי עבור המקום הזוגי הבא ברשימה. נורבגי אמנם אין, אבל 

כי בלאו הכי אין צורך בו עבור החודשים  'דגל' טוענים  בחוגי 
שנותרו )מאחר והנורבגי נועד רק להבטיח שאם תנטוש יהדות 
מה  כח"כ,  לכהן  המתפטר  השר  יחזור  הממשלה,  את  התורה 
שלא רלוונטי בממשלת מעבר( וכי על ליצמן או פרוש להתפטר 

מהכנסת לטובת המזכ"ל הדגלאי יצחק פינדרוס.
כך  למחצה,  לפעול  שהציע  מי  היה  פשרה,  של  כמוצא 
שהמפלגה תדרוש תפקיד שר נוסף שייועד למקלב, והוא בתמורה 
שעד  לקוות  נותר  כך,  או  כך  פינדרוס.  לטובת  מהכנסת  יתפטר 
ותתקבל  הפנימיים  הדיונים  יסתיימו  ה-22  הכנסת  כהונת  סיום 

הכרעה...

תום התמ"א

ידונו  במהלכו  השמאים,  לשכת  כנס  באילת  נערך  השבוע, 
יחסית של מנהל התכנון במשרד  המשתתפים בהחלטה הטריה 
עוז  בכל  להיאבק  שמתכוון  מי   .38 תמ"א  לביטול  האוצר, 
בהחלטה, ואף המריא דרומה במיוחד הוא ח"כ מיכאל מלכיאלי, 
בהערצה  עדיין  נלחש  ששמו  ומנוסה,  ותיק  ובניה  תכנון  שועל 
הועדה  חדר  בואכה  ספרא,  כיכר  של  המבריקים  במסדרונות 

בקומה השישית.
על  הנוצר  עומס  בשל  הוא  התמ"א,  לביטול  המרכזי  הנימוק 
תשתיות באזורים בהם מקודמת התוכנית, בנוסף לחוסר יעילות 
מספק. אך מלכיאלי חולק מכל וכל על הטענות, ומונה ארבעה 
ראוי  לשיפור.  מעניינת  הצעה  וגם  במיוחד,  חשובים  נימוקים 
לקרוא את דבריו ביתר תשומת לב, מאחר וההשלכות רלוונטיות 

לעשרות אלפי משפחות חרדיות.
החרדי,  בציבור  בעיקר  היא  שהפגיעה  לחדד  חשוב  "תחילה 
תמ"א  של  "היתרונות  מלכיאלי.  אומר  שאפרט",  מהטעמים 
שהגבוה  בעלויות,  החיסכון   – כלכלי  הראשון  ארבעה:  הם   38
שבהם הוא היטל השבחה המוטל על האזרחים בתב"ע רגילה, 
הבנייה  עלות  מוזלת  ובכך  ההיטל  את  אין   38 שבתמ"א  בעוד 
בכל פרויקט במאות אלפי שקלים ולפעמים מיליונים רבים, מה 
לכל  מעניקה  וממילא  היזם,  עבור  לכדאית  העסקה  את  שהופך 
דייר חדרים נוספים חינם אין כסף. היתרון השני הוא ביורוקרטי 
העירוניות,  המערכות  עם  להתמודד  מסוגל  מנוסה  יזם  בעוד   –
מחסומי  את  לצלוח  אפשרי  בלתי  עד  קשה  הפשוט  לתושב 

הועדות השונות.
"היתרון השלישי הוא בטיחותי – הרי בבסיס התוכנית עמד 
החשש מרעידת אדמה או טילים, כשברוב השכונות הישנות אין 
ואחד החדרים החדשים  את הבעיה, מאחר  פותר  וזה  ממ"דים, 
והיתרון הרביעי הוא בנראות – עם  בכל דירה הוא שטח מוגן, 
38 מחדש את פני  'שיקום שכונות', תמ"א  גסיסתה של תוכנית 

הבניין, מוסיף מעלית, לובי מושקע וכדומה".
היזמים  טוענים שבסוף  "באוצר  מלכיאלי,  טוען  מה",  "אלא 
מעדיפים את הערים המבוססות יותר ולא משקיעים בפריפריה, 
בסך הכל טיעון הגיוני, מאחר ועלויות הבנייה זהות בכל מקום - 
יזם שעיניו בראשון יעדיף דירות בונוס בתל אביב ולא בדימונה. 
אני עונה בהצעת שיפור לתוכנית, לתת הקלות ליזמים, כך שיזם 
אם  אותם  לקבל  יוכל   - אביב  בתל  נוספים  בניה  אחוזי  שירצה 

ישפץ בניינים בדימונה", ודפח"ח.

ייאבק בביטול התמ"א, ח"כ מלכיאלי | צילום: דוברות הכנסת

דרעי אינו המקופח 
היחידי, גם בצלע הרביעית 

בממשלת המעבר, קרי, 
יהדות התורה, דורשים 

למצער השוואת תנאים 
לימינה. אם בנט, פרץ 

וסמוטריץ' מאיישים 
שלושה משרדי ממשלה 

)מהם אחד נחשק 
במיוחד(, הרי שיהדות 

התורה מסתפקת לעת 
עתה בשני תפקידי מפתח 

בלבד. לפיכך, דורשים 
במפלגה לקבל לפחות תיק 

אחד נוסף



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לנשים בלבד

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

- לכל בנות המשפחה 

- כיבוד קל 

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות:

19:30-18:00 | 18:00 - 16:30  

כל יום ראשון 
20:30-17:00

יום שני: 16:30, 17:30, 18:30
יום רביעי  16:00, 17:00, 18:00

 בתאריכים הבאים:
ד' טבת 1.1.20
י"א טבת 8.1.20

י"ח  טבת 15.1.20
כ"ה טבת 22.1.20 

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ז כסלו 
15.12.19

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

 תשומת לב אישית לכל אחת
 מפעיל את כל האברים
 שומר עלך שיווי משקל

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת
 קבוצות קטנות

 מדריכות אקדמאיות 
ופיזיוטרפיסטיות

 שילוב של תחומי התעמלות 
מגוונים 

 כל שיעור בן שעה
 עד 9 משתתפים בקורס

 יחס אישי לכל אחד

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

 30 & לשיעור בן שעה וחצי 30 & לשיעור בן שעה וחצי

 & 30
לשיעור בין שעה וחצי דמי כניסה: 20 &  שעת הרקדה 30 & 

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

 ניהול המידע במחשב )מסמכים, 
תמונות, תיקיות ועוד...(

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק’(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

שירה בציבור

כל יום ראשון 
בין השעות 
20:00-19:00

 בהדרכת אפרת בן 
מנחם מיסוקולוגית  

 שירה של שירים 
וישראליים  חסידיים 

עם קריוקי

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי
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אימת הפרקליטות

פתן הכניסה למעונו של ראש מ
כזירת  נראה  היה  הממשלה, 
קרב במוצאי השבת החולפת. 
שהיועץ  לאחר  בלבד  יומיים 
מאחורי  ניצב  המשפטי 
הגשת  על  והודיע  הפודיום 
כתב אישום נגד נתניהו בשלוש פרשות שונות, 
המפגינים  בין  לרחובות.  פרץ  האצור  הזעם 
הם  שעבורו  במי  הפגיעה  על  למחות  שיצאו 
לפי  לפחות  כך  חייהם,  את  להקריב  מוכנים 
ניתן להבחין בחתך  ההצהרות ששמעתי מהם, 
גילאים מגוון. בני נוער ובאים בימים, אשכנזים 
שם  עמדו  כולם  ושאינם,  דתיים  וספרדים, 
בכמות לא מבוטלת וזעקו בגרון ניחר לבנימין 

נתניהו "לעולם לא תצעד לבד".
מולם התייצבו פעילי שמאל ומתנגדי נתניהו, 
משאלתם,  התגשמות  על  החגיגות  כשוך  אשר 
התפנו לדרוש את התפטרותו מהבית בבלפור. 
ספורים  שמטרים  המחנות  שני  בין  הפער 
תומכי  בעוד  לעין.  בולט  ביניהם,  מפרידים 
ביבי באים מרקעים שונים, אלה שממול נראים 
בעלי גוון אשכנזי מובהק. בשעה שאנשי רק לא 
חובה,  ידי  לצאת  כדי  במחאה  מסתפקים  ביבי 
המפגינים מולם שואגים בכאב בלתי עצור על 

מה שבעיניהם נחשב הפיכה שלטונית.
עיקשת  שמועה  המפגינים.  בין  עובר  רחש 
אל  לצאת  צפוי  הממשלה  שראש  טוענת 
התומכים שנשכבים על הגדר בשבילו. שיחות 
אנשי  בין  שעה  באותה  מתנהלות  קדחתניות 
היחידה לאבטח אישים ומפקדי המשטרה. בשל 
החשש מחיכוך ובעיות אבטחה אחרות שצצו, 
ההחלטה  מתקבלת  במקום  התוכניות.  השתנו 
הבית  חצר  אל  הנוכחים  כניסת  את  לאפשר 
המאובטח. לאחר דקות המתנה ארוכות, הפציע 
למחשמלת.  הופכת  והאווירה  נתניהו  בנימין 
שמלוות  הקשות  התחושות  התנקזו  אחת  בבת 
את הנוכחים בחצר לכמויות בלתי נגמרות של 
אהבה ותמיכה עצומה במושא הערצתם שספג 

מכה אנושה.
למפגינים.  אחת  בקשה  נתניהו  של  בפיו 
ירדה  השאגות  שעוצמת  לאחר  רק  נשמעה  זו 
במעט דציבלים. "תבואו להפגנה ביום שלישי", 
מחרה  הקהל  המאולתר.  במגפון  קורא  הוא 
נראה  נתניהו  השתתפותו.  את  ומבטיח  אחריו 
שלדבריו  העוול  נגד  הסוף  עד  להיאבק  נחוש 
שבה  זו,  בהופעה  ניתנה  לכך  עדות  לו.  נעשה 
העביר מסר ברור לכך שהוא אינו צפוי לנטוש 

את הבמה הציבורית.

איננה  בנתניהו,  כהוגן  נהגו  שלא  התחושה 
חלקים  בלבד.  בבלפור  הבית  תושבי  נחלת 
שאריות  את  איבדו  ישראל  בעם  מאוד  גדולים 
שלוחותיה  על  החוק,  אכיפת  במערכת  האמון 
חמורים  כשלים  שהתגלו  העובדה  השונות. 
זכו לטיפול  ואלה לא  בחקירת ראש הממשלה 
הנדרש, הוסיפה לניחוחות הבעייתיים שעולים 

מתיקי האלפים.

כשלים חמורים 
הקדמה זו לא הכינה אותי לשיחה שקיימתי 
עם עו"ד ינון סרטל אשר שימש סגן לפרקליטת 
המדינה ומכיר מקרוב את אותה מערכת שזוכה 
הוא  מקומם",  האישום  "כתב  בוז.  לקיתונות 
אומר לי. לדבריו, מסמך האישום איננו מנוסח 
באופן שבדרך כלל מנסחים כתבי אישום ונראה 
שהניסוח מכוון לתקשורת ולא לבית המשפט. 
כראיה לדבר, סרטל מפנה זרקור לכך שמפרטים 
אישום,  בכתב  לפרטם  צורך  אין  שכלל  ראיות 
מכנים את הנאשם בשמו 'הנאשם נתניהו' ולא 

נאשם אחד או נתניהו, כמקובל.
כמשפטן עתיר שנים, מגלה לי סרטל כי גם 
כותרת כתב האישום אינה עונה לכללי המשפט. 
"כתוב בכותרת 'בית המשפט המחוזי', אך לא 
התביעה  בכוונת  משפט  בית  לאיזה  מפורט 
פי  שעל  מתברר  מציין.  הוא  זה",  את  להגיש 
נגד ראש הממשלה, דינה  הנהוג, תביעה שכזו 
בירושלים.  המחוזי  המשפט  בבית  להתדיין 
זו  העמימות שנשמרת בכתב התביעה בשאלה 
מלמדת כי ייתכן והפרקליטות מעוניינת לשמור 
נתניהו  בענייני  לדון  האפשרות  את  לעצמה 
לא  זהו צעד טקטי שמריח  בבית משפט אחר, 
טוב. הפרקליט הבכיר לשעבר מתנסח בזהירות 

ומטיל ספק בלגיטימיות שבנקיטת פעולה כזו.
נדירה  שיחי  איש  של  הדברים  רוח 
בעבר  לפרקליטות  שחבריו  בעת  במחוזותינו. 
ובהווה יוצאים להגנתה ומחפים על כל פשעיה, 
מידי  שהתקבלה  הישירה  הבקשה  ברקע  זאת 
היתר  בין  שמוענה  ניצן  שי  המדינה  פרקליט 
מיודענו מסרב לקחת חלק  לשופטים מכהנים, 
שמאפיינים  הכשלים  על  ומצביע  זו  במקהלה 
שמוגש  האישום  כתב  ואת  נתניהו  חקירת  את 

נגדו.
4000 הנחשב לחמור מבין  לתיק  בהתייחסו 
ברור  האישום  מניסוח  כי  סרטל  טוען  השאר, 
ה"בעד"  יסוד  עם  בעיה  לפרקליטות  שיש 
שבעבירת השוחד ולכן אלה בחרו לפרט מעשים 
שכל אחד מהצדדים עשה אך ללא יכולת לקשור 

ביניהם. לכן משתמשים במונח "יחסי תן וקח" 
על  המלמדות  ראיות  להם  שאין  שמשמעותו 
יסוד הבעד. לדבריו, תיאור הדברים הוא קיצוני 
ולא עולה בהכרח מהראיות, אולם גם תיאור זה 
איננו חורג באופן מהותי מהדרך בה מתנהלים 
על  שמצביע  מה  ובעולם,  בארץ  פוליטיקאים 

אכיפה בררנית בעניינו של נתניהו.
הן  גם  נתניהו,  מואשם  בהן  העבירות  יתר 
מגוחכות בעיניו. לדבריו, האישום השני בתיק 
הפרת  על  שמעתי  "לא  שחר.  חסר  אלפיים 
מלהציע  משחדו  את  עצר  שלא  בכך  אמונים 
לא  הזה  האישום  סביר  שופט  עם  שוחד.  לו 
יחזיק מים", הוא אומר. בתיק 1000, המעשים 
המיוחסים לנתניהו רובם אינם במסגרת תפקידו 
בשיחה  סרטל.  מגדיר  זוטות,  הם  והאחרים 
כתב  של  התוצאה  על  תסכול  מביע  הוא  עמי 
שלמה  מדינה  שהכניסו  "מדהים  האישום, 

למשבר כה חמור על בסיס הדבר הזה".

הפרקליטים שפוחדים
בנוף  כחריג  סרטל  עו"ד  את  כשהגדרתי 
ומדבר ללא מורא  פיו  פוצה  הפרקליטים אשר 
הממשלה,  ראש  בחקירות  שנפלו  הפגמים  על 
שיחות  מדויק.  התיאור  כמה  עד  האמנתי  לא 
הוכיחו  עמו,  השיחה  בתום  שקיימתי  טלפון 
לי את הפחד שמשתק את עורכי הדין מלשתף 

בקול את אשר על ליבם. 

בתחומם  בכירים  דין  עורכי  חמישה  ובכן, 
העדיפו  המשפט,  בעולם  לתהילה  שזוכים 
למלא פיהם מים כשביקשתי לצטט את דעתם 
בין שורות אלו. הוחוור לי שאימת הפרקליטות 
מצדם  גורף  בסירוב  ונתקלתי  עליהם  שולטת 
אם  צאלח-א-דין.  יושבי  על  ביקורת  למתוח 
להתלבש  עלולים  "הם  ברור:  המניע  תהיתם, 
עלי ולהרוס לי את החיים", אומר לי אחד מהם 

תוך שהוא מוודא ששמו לא יוזכר חלילה. 
הראשונה,  מהשורה  דין  עורך  עם  בשיחה 
מצידו,  מופגן  ובחשש  בהססנות  שהתבצעה 
"לכל  הפחד.  מאחורי  הרציונל  את  מציג  הוא 
פקיד יש כח עצום. אלה האנשים הכי חזקים", 
טוען עלום השם. לדבריו, "אם שמו של עורך 
המערכת  יעלה,  הפרקליטות  את  שמבקר  דין 
הפעולה  דפוס  מבטו,  מנקודת  בו".  תתנקם 
"זו  יחידה שקיימת ביניהם.  נובע מגאוות  הזה 
חבורה שעושה הכל כדי להגן האחד על השני. 
בפעולותיהם  ספק  שיטילו  מוכנים  לא  הם 

והחלטותיהם", מציין עוה"ד. 
האיש  שח  המדוברות,  לפרשות  באשר 
שמעבר לקו כי אישומי נתניהו אלה תיקי דגל 
בזה מרגיש שניתן  מי שמטפל  "כל  מבחינתם. 
לו כח עצום וביכולתו להשפיע על כל העולם. 
הרשעה  להשיג  והיא  ברורה  משימה  להם  יש 
החוק  גבולות  אפשרית.  דרך  בכל  לנתניהו 
פקידי  שמקבלים  המסר  עבורם.  המלצה  הם 
שניתן  הכוח  בכל  להשתמש  הוא  הפרקליטות 

לשם כך", דברי עורך הדין. 
וטוען  מתנצל  עמו  ששוחחתי  אחר  פרקליט 
ולטיפול  רה"מ  לחקירות  שלו  שהתייחסות 
מדבריו  לרעתו.  תפעל  בפרקליטות  בעניינו 
עולה כי ישנם שני סוגים של סנגורים: האחד, 
עם  ותקינים  קרובים  יחסים  על  לשמור  יעדיף 
טיעון  הסדרי  להשיג  כדי  וזאת  הפרקליטות 
מיטיבים עבור לקוחותיו. מנגד, ישנם סנגורים 
בעיניהם  הצדק  על  להיאבק  מוכנים  אשר 
הגוף  מול  ישיר  עימות  על  כבד  מחיר  ולשלם 

החזק במדינה.
שמתגאה  ישראל  במדינת  לפיה  התגלית 
בדמוקרטיה  ומנופפת  שבה  הביטוי  בחופש 
בקול  להשמיע  הדין  עורכי  חוששים  בועטת, 
המערכת  לנקמת  מחשש  אישיות  עמדות 
שמתפקידה להגן על השיח ולאפשר את הזכות 
להפנות ביקורת כלפי כל דבר, מפתיעה ואמורה 
להטריד כל מי שסומך על נקיון כפיהם של אנשי 
הצדק והמשפט. אולי גם אני צריך לחשוש מכך 

שהדברים הללו עולים הכתב, מי יודע.

 | שניאור ובר 
shneor@kav-itonut.co.il

עו"ד ינון סרטל, מבכירי הפרקליטות לשעבר מותח ביקורת על הפרקליטות והיועץ המשפטי: "כתב האישום 
מקומם. לא שמעתי על הפרת אמונים בכך שלא עצר את משחדו מלהציע לו שוחד. עם שופט סביר האישום הזה 

לא יחזיק מים. מדהים שהכניסו מדינה שלמה למשבר כה חמור על בסיס הדבר הזה"

ביקורת חריפה. עו"ד ינון סרטל
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טיפול ראשון במתנה!

 תרשה לנו

להסיר 
 בפניך

YOSIZUZUT
מכון לייזר רפואי לגברים

  YOSI ZUZUT בלבד.  לגברים  לייזר  מכון   לראשונה! 
מתמחה בהסרת שיער בטכנולוגיית SHR באמצעות מכשיר 
'סופרנו' המבטיח תוצאות ארוכות טווח וטיפולים ללא כאב

ָ
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על החתום: 
רבני ברגן בלזן

מאת: חיים רייך

בית  פנקס  נחשף  האחרונים  בימים 
של  ועגונים  עגונות  נישואי  להיתר  הדין 
בית  מעשי  כ-85  ובו  בלזן,  ברגן  מחנה 
ניצולי  ולעגונים  לעגונות  המתירים  דין, 
שנכתב  הפנקס,  בשנית.  להינשא  השואה 
עם סיום המלחמה, מהווה תיעוד ראשוני 
בתקופת  אירופה  יהודי  השמדת  על 
בחודש  למכירה  יועמד  הפנקס  השואה. 
'קדם'  הפומביות  המכירות  בבית  הקרוב 

בירושלים במחיר פתיחה של 4,000$.
על מנת להתיר את העגונות והעגונים נזקקו 
הרבנים לחקור באופן יסודי את דרכי ההשמדה 
וביררו היטב את סיכויי ההינצלות מהאירועים 
השונים. הרבנים היו הראשונים שגבו עדויות 
סיום  לאחר  מאוד  סמוך  השואה  מניצולי 

המלחמה, בעוד הזיכרון טרי וכואב.
השואה  מאורעות  כל  מוזכרים  בעדויות 
חיסולי  והסלקציות,  האקציות  וזוועותיה: 
הגטו וצעדות המוות, תאי הגז והקרימטוריום, 
העדויות  באחת  ועוד.  ובירייה,  ברעב  מוות 
בגטו  שנערכו  פיקטיביים  נישואין  על  מסופר 
במקום  למחנות.  משליחה  להימנע  בניסיון 
לא  באושוויץ  החולים  מבלוק  כי  נכתב  אחר 
שרד אף אחד בחיים. באחת העדויות מתואר 
את  שנהרג  לפני  קצר  זמן  הבעל  הודיע  כיצד 
באמרו  אחר,  לאסיר  מקומו  שם  ואת  שמו 
אחרת  בעדות  ילדים.  ושני  אישה  לו  שיש 
ניתן  ולא  צעדה  במהלך  שנפטר  אדם  מתואר 
היה לקברו כי היו חייבים לצעוד הלאה, ועוד 
המר  גורלם  על  המספרים  מזעזעים  מקרים 
בעדויות  ההשמדה.  במחנות  היהודים  של 
שונים  ואזורים  מערים  יהודים  מתועדים 
אושוויץ,  למחנות  שנשלחו  וליטא  בפולין 

טרבלינקה, ברגן בלזן, ועוד.
בגרמנית,  טכני  ספר  גבי  על  נכתב  הפנקס 
ששימש את הרבנים לצורך המטרה החשובה, 
כאשר בראש כל עמוד נכתב שם המדובר או 
העדות,  גביית  מופיעה  תחילה  המדוברת. 
ולאחר  העדות,  גובי  ידי  על  חתומה  כשהיא 
הרבנים  ידי  על  החתום  הנישואין  היתר  מכן 
יואל  רבי  החותמים:  הרבנים  בין  המתירים. 
רבי  זלמנוביץ,  אריה  ישראל  רבי  היילפרן, 

יששכר בעריש רובין ורבי יצחק גליקמאן.

ם  י נ ב ר ה
פעלו בשיתוף עם רבי שלמה דוד כהנא שישב 
העולם  מלחמת  פרוץ  עם  ומיד  בירושלים 
עגונות  היתר  לקראת  להיערך  החל  השנייה 
הוא  המלחמה.  התחוללה  שבהן  מהארצות 
לשמש  שיוכל  עקרוני  עגונות  היתר  ניסח 
ברבים מהמקרים, והחל לגבות עדויות ולהתיר 
כ-3,000  התיר  המלחמה  במהלך  עגונות. 
ומעולם  השנייה  העולם  מלחמת  מעגונות 
והבעל שב  עגונה  לו מקרה שהתיר  אירע  לא 

בחיים לאחר מכן. 
שלושת  אשר  מיאסלו,  היילפרן  יואל  רבי 
ברגן  במחנה  כרב  כיהן  בשואה,  נרצחו  ילדיו 
בשנת  העגונות.  בתקנת  רבות  ופעל שם  בלזן 
ברבנות  וכיהן  הברית  לארצות  היגר  תש"ח 
תקנות  "אוסף  הספר  את  חיבר  בבראנזוויל. 

עגונות".
רבי יצחק גליקמאן, כיהן כרב במחנה ברגן 
בלזן, ולאחר עלייתו לארץ ישראל כרב בעיר 
תשובות  הדפיס  תורה',  'רסיסי  בספרו  חולון. 
של הרב כהנא בעניין עגונות, מתקופת היותו 
בבית הדין לענייני עגונות בברגן בלזן. בספרו 
על  ועיונים  הרצאות  הדפיס  ותקומה'  'שואה 
דן  אמונה'  'ברכת  ובספרו  השואה,  תקופת 
בהרחבה במצוות קידוש השם וביחס לשואה 

ולמאורעות הזמן.
מרון ארן, מבעלי בית המכירות הפומביות 
'קדם', מציין כי "מדובר בפריט היסטורי נדיר 
בעל ערך יוצא דופן שהתגלגל לידינו, זהו פנקס 
למאמצים  חשוב  ייצוג  המהווה  במינו  יחיד 
בקיום  ההיסטוריה  כל  לאורך  שהיו  הגדולים 
מצוות התרת עגונות, ובנוסף מהווה סמל ואות 
והמשיך  מכל  הקשה  התופת  את  ששרד  לעם 

הלאה בכל הכוח".

תיעוד היסטורי שנחשף בימים אלו חושף את פנקס בית הדין של רבני ברגן-בלזן 
להיתר עגונות, המהווה תיעוד ראשוני על השמדת יהודי אירופה בתקופת השואה • 

הפנקס יועמד למכירה בחודש הקרוב בבית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים

תמונות הפנקס )באדיבות: בית המכירות הפומביות 'קדם'( 

מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני 
העיתונים ובחנויות הנבחרות

« יותר עמודים « יותר כותבים 
« יותר תוכן « יותר מאמרים 

« יותר כתבות « יותר סיפורים 
« יותר מדורים « יותר מעניין

לסו ף שבוע מושלם....



משתתפים בשמחתך,
משפחת אפיקים

"ֱהיֵה ִלי ְלצּור ָמעֹוז ְלֵבית ְמצּודֹות"

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידנו עוז,

הרב מעוז פורת הי״ו
מנהל מרפאות האשכול החרדי,

בכללית מחוז דן
העושה לילות כימים, למען בריאות הכלל
והפרט ועוסק בצ״צ באמונה לרגל נישואי בנו

הבה"ח פנחס אליהו נ״י
יהי רצון שבורא העולם בקנין
ישלם זה הבנין, מתוך בריאות

גופא ונהורא מעליא.
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

נסיון במכירות או בטלמרטינג - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות דרוש

קו"ח לפקס:03-5796645
shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

י"ח אלול תשע"ט 303018/9/19 בני ברק

כנס בוגרים היסטורי 
לאם הישיבות "פורת יוסף"

מאת: יחיאל חן

יתנקזו  והנהגה  עוצמה  תורה,  שנות  מאה 
ומרגש,  היסטורי  למעמד  הקרוב  ראשון  ביום 
בו יתכנסו אלפי בני ובוני אם הישיבות "פורת 
הישיבה  ראשי  ורבנן  מרנן  במעמד  יוסף" 
רא ביום  יתקיים  הייחודי  האירוע  ־שליט"א. 

שון כ"ב אלול בשעה 19:30, מתחם היוקרתי 
"פביליון" באזור התעשייה תלפיות בירושלים, 
ויכלול מיצגים נדירים וייחודיים שיעלו על נס 
את עוצמת הנחלת התורה של אימפריית "פורת 

יוסף".
לטעת  שזכו  אלפים  כאמור  יכלול  האירוע 
שהע הגדול  בבית  ביתם  ולהשתית  ־אוהלם 

יהדות  גדולי  כל  ובראשם  לתהילה,  רבים  מיד 
יוצא מן הכלל.  ספרד בדורות האחרונים ללא 
מאז הקמתה בהוראת מרן הבן איש חי זיע"א, 
עלו וצמחו בשעריה המוני בני תורה, לומדיה 
ועמליה, והיא ניצבת ועודנה פועמת כתשתית 
־התורנית ללא עוררין של בני יהדות ספרד ועו

לם הישיבות בכללותו.
הישיבה  מתקיימת  וגדושות  ארוכות  שנים 
ובה  הפסקה,  ללא  ותורה  רוח  של  כמעצמה 
התורה  עולם  של  ובוניו  בניו  מיטב  התגדלו 
ולצידה  עליה  עברו  לא  כאילו  ישראל.  בארץ 
רוחות הזמן של מאה היסטורית, בין קירותיה 
־עדיין עולים ומתגדלים עדרים עדרים של גדו

לי עולם, ומרוחה הכבירה עולים ופורחים ענפי 
המכהנים  הרוח  ענקי  המעטירה.  ספרד  יהדות 
־בראשה לאורך השנים והמצוינות הטבועה בנ

שמתה, מעמידים את פורת יוסף במקום שאין 
לו אח ורע: כותל המזרח ואם הישיבות בארץ 
התורה  אוהבי  כל  לב  ומשוש  גאוות  ישראל, 

ולומדיה.
לגיונות מלך אלו, שנחצבו והוטבעו בחותם 
זרועו כל  על  בישיבה  המרומם  ־ההשתייכות 
יתכ ובקטמון,  בגאולה  העתיקה,  בעיר  ־תיה- 

רבני  בהשתתפות  מרגש  לערב  לראשונה  נסו 
הישיבה ובראשם הכהן הגדול מרן חכם שלום 
צדקה  משה  רבי  הגדול  והגאון  שליט"א  כהן 
־שליט"א, המנווטים את ספינת הדגל בדור הנו

כחי ובה כל יומם ועמלם.
בקרב  אלו  בימים  שוררת  רבה  התרגשות 
כל מעגלי הישיבה המעטירה, לקראת האירוע 
ובדיבוק  אחים  בשבת  יחד  יתאספו  בו  הגדול 
חברים, ויחזרו ויתחברו לרגעים הפועמים בהם 
לעד: שנות הגדילה, הבנייה, העיצוב והחוויה 
בצל רבותינו הגדולים. תכנים ייחודים ומיצגים 
הישיבות,  אם  של  סיפורה  את  יביאו  מרגשים 
ומפעל  רבותיה  תורת  והעצמת  כינון  לקראת 
בהכ לדורותיה,  הישיבה  בני  כשאיפת  ־חייהם 

ישראל  שעיני  הגדול  לבית  עולמים  טובת  רת 
נשואות אליו.

הושלמו  כי  נמסר  המכינה  הועדה  מטעם 
לקליטת  הנרחבות  ההיערכויות  אלו  בימים 
שהזמנות  בעוד  היוקרתי,  באירוע  האלפים 
שכתו הבוגרים  בתי  לכל  יצאו  אישיות  ־כבוד 

בתם מעודכנת בידי העושים במלאכה. הועדה 
מבקשת להדגיש כי לנוכח שנות קיומה הרבות 
אדירים  מאמצים  הושקעו  יוסף",  "פורת  של 
בכדי להגיע לכל אחד ואחד מהמוני הבוגרים, 
פרטים,  וחוסרי  הרשימות  היקפי  נוכח  אולם 
הם פונים בכל לשון של בקשה לכל אחד ואחד 
פרטיו  את  לעדכן  לדורותיה,  הישיבה  מבני 
office4@  במוקד 4520* או בכתובת המייל
ypy.org.il, ולוודא את הגעת הזמנת הכבוד 

האישית.

בערב ההוקרה הייחודי שיעלה על נס מאה שנות תורה והנהגה הבוקעים מכותל המזרח 
ומאירים את העולם התורני, יתאספו אלפי בני הישיבה לדורותיה במתחם האירועים 

"פביליון" בבירה

תלמידי ישיבת פורת יוסף

ביום ראשון הקרוב:

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

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

העבודה בבני ברק

הציבור מתבקש לקרוא 
2 פרקי תהלים 

לרפואת האיש היקר!

"המתפלל על חברו נענה תחילה"

הי"ו רפאל שמעון בן רזלי

פתרונות כלכלייםבעל עסק? 

חולם להקים עסק וזקוק למימון? 
גם לך מגיע!!!

משכנתאות ומימון לכל מטרה 
בתנאים מצויינים לבעלי נכסים 
גם למסורבי בנק ופש"ר
פתרונות מימון לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה
ללא צורך בערבים או בטחונות!

 בתנאים הטובים והמשתלמים ביותר 

כתובתנו: מגדלי בסר 4 רחוב מצדה 7 בני ברק  
טלפון: 0559201491 פקס: 0773183680

פגישת ייעוץ 
חינם 

משרד 
חרדי

בה
ש

מח
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 >

25% הנחה 
משעה 18:00

כל היום

מבצע
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כ"ט חשוון תש"פ 27/11/19 בני ברק 1228

                  

ַאְבָרָהם  ֶּבן  יְִצָחק  ּתֹוְלדֹת  וְֵאֶּלה 
ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת יְִצָחק )כה, יט(

המתפלל על חברו נענה תחילה
פירש רש"י: "אברהם הוליד את יצחק - 
אברהם',  בן  'יצחק  הכתוב  שכתב  ידי  על 
יצחק',  את  הוליד  'אברהם  לומר  הוזקק 
מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני  שהיו  לפי 
שהתה  שנים  כמה  שהרי  שרה,  נתעברה 
עם אברהם ולא נתעברה הימנו. מה עשה 
של  פניו  קלסתר  צר  הוא,  ברוך  הקדוש 
יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל: 'אברהם 
'יצחק  כאן  שכתב  וזהו  יצחק',  את  הוליד 
בן אברהם' היה, שהרי עדות יש שאברהם 

הוליד את יצחק".
המפרשים הקשו: הלא אותם אלו שאמרו 
"מאבימלך נתעברה שרה" רשעים גמורים 
היו, מספרי לשון הרע על אברהם שיצחק 
רש"י  להם  קורא  כן,  אם  מדוע  בנו.  אינו 
"רשעי  ולא  הדור"  "ליצני  רק  הקדוש 

הדור"!
אלא, שחז"ל )בבא קמא צב ע"א( אמרו: 
"כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך 
לאותו דבר - הוא נענה תחילה". אדם שלו 
שיהיה  חבירו  על  ומתפלל  בן,  אין  עצמו 
לו בן - יזכה לבן. בפרשת וירא )בראשית 
על  התפלל  שאברהם  אנו  מוצאים  יז(  כ, 
רחמם  את  הקב"ה  שסגר  לאחר  אבימלך 
כיון שלקח את שרה: "וַּיִתְַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל 
וְֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ֶאת  ֱאֹלקים  וַּיְִרָּפא  ָהֱאֹלקים 

ִאׁשְּתֹו וְַאְמהֹתָיו וַּיֵֵלדּו".
והרי אברהם אבינו גם היה צריך לאותו 
דבר, ששרה אשתו תלד, ולכן מיד - "וַּיְִפּתַח 
ֶאת ַרְחָמּה" )בראשית ל, כב(, כי התפלל על 
האחר תחילה. נמצא, שהתפילה שהתפלל 
 - שילדו  אבימלך  בית  על  אבינו  אברהם 

היא זו שגרמה לשרה שתלד.
באומרם  הדור  ליצני  כי  נבין,  מעתה 
היתה  לא  שרה",  נתעברה  "מאבימלך 
כוונתם ששרה התעברה מאבימלך חלילה 
אברהם  של  תפילתו  שבזכות  אלא  וחס, 
על אבימלך נתעברה שרה מאברהם ונולד 
רק  רשעות,  זה  בדבר  שאין  נמצא  יצחק.  

ליצנות! 
ברצות ה' גם מטאטא יוליד...

נקראו  מדוע  נוספת  בדרך  מפרשים  יש 
"ליצני הדור":

נתעברה  היתה שמאבימלך  הרי טענתם 
שרה ולא מאברהם, שכן לא יתכן שאברהם 
הטבע.  כדרך  שלא  מאה,  בגיל  יוליד 
שנה  תשעים  בת  שרה  וכי  ליצנות!  זוהי 
היתה  איילונית  שרה  הרי  להוליד?  יכולה 
)יבמות סד ע"ב(, ולא היתה שייכת אצלה 
חז"ל  שאמרו  כמו  להוליד,  אפשרות  כלל 
)בראשית רבה נג, א(: "'וְִהְפַרְחּתִי ֵעץ יֵָבׁש' 

)יחזקאל יז, כד( - זו שרה".
שזה  כיון  הולידה,  שרה  זאת  כל  ועם 
שכבר  וכמו  יתברך,  הבורא  רצון  היה 
אמר אחד החכמים: ברצות ה' גם מטאטא 
יוליד!... אם ה' יתברך חפץ, גם שרה אמנו 
כיון  בן,  תלד  תשעים,  בגיל  האיילונית, 
שהוא הבורא, הוא היוצר והוא השולט על 

כל הבריאה.
אבינו  אברהם  שגם  ברור  שכך,  וכיון 
רצון  זה  בגיל מאה שנה אם  להוליד  יוכל 
ה', והאומרים שמאבימלך נתעברה שרה - 

אינם אלא ליצנים בעלמא!
וחווינו  שמענו  השנים  במשך  ובאמת, 
שאין  אמרו  שהרופאים  רבים  מעשים 
נולדו  זאת  ובכל  ילדים,  שיולידו  סיכוי 
כיון  הטבע.  דרך  פי  על  ילדים שלא  להם 
ונוטע  הוא המנחה אותנו  יתברך  שהבורא 
ולהבין  להעמיק  בלבנו,  הזו  האמונה  את 
שכל קיומנו הוא בצורה ניסית ולא על פי 
בסוף  הרמב"ן  שכותב  וכפי  הטבע,  דרך 
פרשת בא )שמות יג, טז( וזה לשונו: "ומן 
מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים  הנסים 
כולה,  התורה  יסוד  הנסתרים שהם  בנסים 

עד  רבינו  משה  בתורת  חלק  לאדם  שאין 
שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים, 
אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים 
בין ביחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו 
ענשו,  יכריתנו  עליהם  יעבור  ואם  שכרו, 

הכל בגזרת עליון".  
בנוי  בעולם  הטבע  של  המציאות  כל 
ַאַחר  עֹוֵמד  זֶה  "ִהֵּנה  מוסתרים,  מניסים 
ִמן  ֵמִציץ  ַהֲחֹּלנֹות  ִמן  ַמׁשְִּגיַח  ָּכתְֵלנּו 
ַהֲחַרִּכים" )שיר השירים ב, ט(, הטבע כולו 
מונהג בנס, וכשאלו הם פני הדברים - ברור 
ושרה  ולאברהם  דבר,  מה'  ייפלא  לא  כי 

יכול להיוולד בן על אף גילם המופלג.
צא מאיצטגנינות שלך

ענין זה, שלידת יצחק היתה שלא כדרך 
הטבע, רואים כבר לעיל. 

נאמר בפסוק )טו, ה(: "וַּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה 
ַהּכֹוכִָבים  ּוְספֹר  ַהּׁשַָמיְָמה  נָא  ַהֶּבט  וַּיֹאֶמר 
יְִהיֶה  ּכֹה  לֹו  וַּיֹאֶמר  אֹתָם,  ִלְסּפֹר  ּתּוכַל  ִאם 

זְַרֶעָך". 
ופירש רש"י: "אמר לו: צא מאצטגנינות 
עתיד  שאינך  במזלות  שראית  שלך, 
להעמיד בן. אברם אין לו בן, אבל אברהם 
יש לו בן. וכן שרי לא תלד, אבל שרה תלד. 

אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל".
אברהם אבינו היה חוזה גדול בכוכבים, 
ויודע מזלות בני האדם. ראה אברהם, שעל 
לבנים,  שיזכה  שייך  אין  העולם  מזל  פי 

ובפרט משרה אשתו, שהיתה איילונית.
שולטת  כאן  עד  לו:  ואמר  הקב"ה  בא 
והאסטרולוגיה,  האיצטגנינות  חכמת 
"צא  ישראל,  עם  זרעך,  ולגבי  לגביך  אך 
מאיצטגנינות" - אינכם לפי המזלות כלל. 
לא על פי מה שמראים הכוכבים, המזלות 

והעתידות, ייראה העם היהודי.
ישראל  עם  המזלות,  מעל  היהודי  העם 
בבורא  אמונתו  פי  על  ורק  אך  וקיים  חי 

העולם! 
האמונה הזאת מובילה את עמנו במשך 
כל הדורות עד ימינו אנו, ומשאירה אותנו 
עומדים  ודור  דור  "שבכל  אף  על  קיימים 

עלינו לכלותנו".
לקיום  טבעי  היגיון  אין  הטבע,  פי  על 
עמנו. אומות רבות, חזקות מאתנו, נכחדו 
ונעלמו כלא היו, ועם ישראל נרדף ועונה 
בכל גלויותיו, דומה הוא לכבשה אחת בין 
לטרוף  עומדים  הזאבים  זאבים.  שבעים 
הכבשה  אך  מלתעותיהם,  את  ופוערים 
ייתכן  הכיצד  וקיימת.  שורדת  החלושה 

כדבר הזה? 
צא מאיצטגנינות שלך! אתה אינך כלול 

בטבע.
עם ישראל מעל המזל, מעל הטבע.

הטבע  בדרך  נראה  היה  שלעתים  הגם 
"כאשר  אבוד,  והכל  הצלה,  דרך  שאין 
אבדתי אבדתי" - תמיד הציל הקב"ה את 

עמו ושמר עליהם בדרך נס.
בהיסטוריה  רבות  פעמים  זאת.  רק  ולא 
אירע באופן ניסי, שאויבי ישראל בעצמם 
אינו  קיומנו  כל  והצילום...  עליהם  שמרו 

על פי הבנה כלל. 
לאורך שנות הגלות הארוכות עם ישראל 

שורד, וכל אויביו נמוגים כעשן כלה.
לאברהם,  הקב"ה  אמר  הזה,  היסוד  את 
לכתוב בספר, לחקוק בלבו ובלב זרעו - צא 
מהאיצטגנינות! אינכם חיים על פי המזלות 
והטבע, אתם מעל הטבע, אני מנהיג אתכם 

באופן שונה ונעלה!
אמנם אברהם ושרה עקרים, ובדרך הטבע 
אינם יכולים ללדת כעץ יבש, אבל הקב"ה 
מבטיח ששרה תחבוק בן, וכך יהיה! כי כל 
החיות והקיום של עמנו היא בצורה ניסית 

ואמונית, ולא ייפלא מה' דבר.

)מתוך 'משכני אחריך' בראשית ח"ב(. 

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

מכרה כיום בלתי אפשרי? – ליצנות! 
כיום  מכרה  יעקב  "ויאמר  הפסוק:  על 
לא(.  כה,  )בראשית  לי"  בכורתך  את 
מפרש רש"י: "מכרה כיום"  - כיום שהוא 
ברור, כך מכור לי מכירה ברורה. ויש להבין לשם 
מה היה צריך יעקב אבינו לחדד את קיום מכירה 
זו. מדוע יש צורך להדגיש במכירה זו "כיום" יותר 

מכל מכירה אחרת?
י"ל שהרי ברור שערך הבכורה גדול לאין ערוך 
מערכו של נזיד עדשים. כיצד אם כן קנה יעקב את 
הבכורה מעשו בנזיד עדשים, הרי לפי ההלכה אין 
אלא,  יותר משתות?  אונאה  יש  כאשר  חל  המקח 
כיוון שיעקב ראה שבנזיד עדשים מסתפק עשיו, 
הרי שאצל עשיו זהו ערכה של הבכורה, ולכן לא 
הייתה אצל עשיו אונאה, כי בעיני עשיו היה ערך 
הבכורה שווה פחות מנזיד עדשים... וזהו "מכרה 

כיום"  - לפי הערך שיש לבכורה אצלך היום. 
רבי  הגאון  של  כהונתו  מקום  סלוצק,  בעיירה 
יעקב דוד וילובסקי, הרידב"ז זיע"א, אירע מעשה 
שזכה לפרסום רב בשעתו. רופא יהודי פורק עול 
ערב.  לפנות  לטייל  לצאת  בריאות  מטעמי  נהג 
האיטליז  ליד  עבר  הרופא  החמישי  מימי  באחד 
היתה מלאה  היהודי שחנותו  כיצד הקצב  והבחין 
כי מי  ואומר  קונים, מפציר בהם לצאת מהחנות, 
שעה.  בעוד  שישוב  היום  דוקא  לקנות  שרוצה 
הרופא שלא האמין למראה עיניו, ניגש אל הקצב 
ושאל לפשר הדבר, איך מלאו ליבו ביום חמישי, 
יום הפרנסה, לגרש את הקונים החוצה ולוותר על 

הפרנסה בידיים? 
השיב הקצב: "ממהר אני לבית הכנסת, ללמוד 
נגזרה  הפרנסה  יתברך.  ה'  את  ולעבוד  ולהתפלל 
מן השמים, וחוץ מזה עלי לדאוג על העולם הבא 
ללגלג  הרופא  החל  אלו,  מילים  לשמע  שלי".  

עליו.
השיב היהודי הפשוט: "לכבודו אולי אין, אולם 
אני מקוה שלי כן יהיה". תשובת היהודי הנוקבת 
גרמה לו לרופא ללעוג עוד יותר, עד שנענה ואמר: 
להגדיל  רוצה  אתה  אולי  יהודי,  ר'  לי  נא  "שמע 
ומזומן  מוכן  אני  שלך?  הבא  בעולם  שם  חלקך 
רובל  תמורת  הבא  בעולם  חלקי  את  לך  למכור 
לו  והושיט  היהודי  השיב  מצויין",  "עסק  אחד". 

לרופא רובל אחד. 
עברו שנים רבות מאז אותו מקרה, וביום בהיר 
אחד נכנסה אל האיטליז אשה והציגה את עצמה 
החלה  שלום  ברכת  לאחר  הרופא.  אלמנת  בתור 
מספרת לקצב: שבעלה הרופא נפטר, והיא ראתה 
סיפר  הוא  מאוד.  עד  נרעש  כשהוא  בחלום  אותו 
כי דנו אותו במשפט לפני בית דין של מעלה, וכף 
החובה הכריע את גורלו לשבט. בא הרופא בטענה: 
ומה עם הצלת נפשות שעסקתי בהם בימי חיי? מה 
תשלום?  ללא  שריפא  העניים  החולים  ריפוי  עם 

הלא זכויות רבות לי, האם זה עולם האמת?  
הדבר,  נכון  "אמת  מעלה:  של  דין  בית  לו  ענו 
להקל  יכולת  התחתון  בעולם  הטובים  במעשיך 
מעליך את דינך הקשה, אולם אתה בעצמך גזרת 
את דינך בידך. בשעה שהחלטת למכור את חלקך 

בעולם הבא לקצב היהודי תמורת רובל אחד". 
"בעלי הרופא ביקש שירחמו עליו ועל נשמתו 
המקח.  מן  לחזור  היהודי  יסכים  אולי  המיוסרת, 
ליהודי  לו  לגרום  יצליח  שאם  הסכימו  בשמים 
לוותר ולחזור בו מהעיסקה, יבוטל גזר דינו. בעלי 
בא בחלומי וביקש שאלך אליך - הקצב להשתדל 
שחלמתי,  ראשונה  בפעם  מהעיסקה.  בך  שתחזור 
ביטלתי החלום מליבי, הלוא חלומות שוא ידברון. 
אך כאשר נשנה החלום פעמיים ושלוש ובעלי לא 
הרפה ממני, החלטתי לברר האם חלום אמת הוא 

או לא? " – סיימה האשה את סיפורה. 
הקצב אישר את כל המאורע, וסיפר לאלמנה את 
כל אשר אירע באותו יום חמישי. האשה הנדהמת 
הציעה ליהודי שיחזור בו מהעסקה והיא תחזיר לו 
רובל כסף תמורת חלק בעלה בעולם הבא. אולם 
והסביר  ההצעה  את  דחה  הוא  הסכים:  לא  הקצב 
מצוות  כמה  אנוכי,  פשוט  קצב  תביני,  "הן  לה: 
מאוד.  מעט  ולבושתי,  לצערי  בחלקי?  ישנן  כבר 
מי יודע האם הייתי זוכה בכלל לחלק בעולם הבא. 
נפשות  הצלת  של  רבות  במצוות  שזכיתי  עתה 
לי  הרי מובטח  עניים ללא תמורה,  חולים  וריפוי 
שם בעולם הבא חלק לא מבוטל, האם אחמיצנו"? 
מאוכזבת ומודאגת עזבה האשה את חנותו של 

הרופא  חזר  ההוא  בלילה  לביתה.   ושבה  הקצב 
היהודי,  תשובת  את  וכשמעו  אשתו,  של  בחלום 
זעק זעקת שבר נוראה, וביקש מאשתו שתלך לרב 
העיר, הוא הגאון הרידב"ז זיע"א, ותזמין את הקצב 
הכנסת,  לבית  האשה  פנתה  למחרת  תורה.  לדין 
וכצאת הגאון הרידב"ז מבית הכנסת, שטחה בפניו 
של  תשובתו  ואת  ונשנים  החוזרים  החלומות  את 

הקצב. 
דין התורה נקבע להיערך בבית הכנסת הגדול. 
ביום המיועד נקהלו היהודים אשר בסלוצק לבית 
זה. מתח  נדיר  נוכחים בדין תורה  הכנסת, להיות 
את  שטחה  האשה  כאשר  הכנסת  בבית  שרר  רב 
הסיפור.  על  שוב  וחזרה  הדיינים  בפני  טענותיה 
לאחר מכן נקרא היהודי הקצב להשמיע את דבריו 
המלמול  מאד.  נבוך  היה  הציבור  טענותיו.  ואת 
הנרגש נשמע בבית הכנסת, אלו צידדו עם הרופא 
הנפטר, ואחרים הצדיקו דוקא את הקצב. כשלפתע 
נשמע קולו של הרידב"ז כי פסק הדין ינתן בעוד 

מחצית השעה. 
ומתח רב היתה שם באותה העת  גדולה  דרמה 
בבית הכנסת, כולם חיכו בקוצר רוח לפסק הדין. 
ניתן  הדין  ופסק  המיועדת  השעה  הגיעה  והנה, 

והכיל שלושה סעיפים: 
ומבוטלת".  בטלה  "המכירה  הראשון:  הסעיף 
הסביר:  והרב  בקהל,  נשמע  חרישי  שמחה  קול 
ליד,  מיד  לעבור  היכול  רכוש  אינו  הבא  "עולם 
ומעשים  ממצוות  שנוצר  האור  הוא  הבא  עולם 
טובים שפעל האדם בימי חייו, מי שלא עמל כיצד 
"מי  ונשא משלו:  הרב  המשיך  האור?".  את  ישיג 
ששכר חוטב עצים לחודש ימים תמורת חמישים 
בנוסף  זכה  שיקבל,  הרובל  חמישים  מלבד  רובל, 
גופו  התעמלות  היער,  אויר  נוספת,  במתנה  לזה 
ירצה,  אם  איבריו.  את  שחיזקו  בריאות  ותוספת 
את  עם משכירו לשלם  להתנות  הוא  יכול  מעתה 
חמישים הרובל למישהו אחר. אבל בנוגע לבריאות 
שזכה בה, האם יוכל למכרה? ודאי שלא, זהו חלק 
מעצמותו, בשר מבשרו. מתנה זו אינה נכנסת בסוג 
של מקח וממכר. גם העולם הבא, האורות שזכה 
בהן אדם שקיים מצוות ומעשים טובים והוסיפו בו 
כוח רוחני, אין בכוחו למכור אותם תמורת כסף, 
הרובל  את  לקצב  להחזיר  האלמנה  על  כך  משום 

והמקח בטל". 
בגן  חלקו  את  איבד  "הרופא  השני:  הסעיף 
לג,יב(  )יחזקל  הוא  מפורש  פסוק  וההסבר:  עדן". 
"ואתה בן אדם אמור אל בני עמך צדקת הצדיק לא 
תצילנו ביום פשעו". ואמרו חז"ל במסכת קידושין 
שמדובר בצדיק שהתחרט על צדקותיו. וכן אמרו 
נדחה  הבא  בעולם  שהכופר  סנהדרין  במסכת 
סיכם הרידב"ז,  מעולם הבא. "במקרה שלפנינו", 
"הנפטר היה זוכה בשכרו משום שהמקח התבטל. 
ולגלג  זלזל  הבא,  בעולם  וכפר  מאחר  זאת  בכל 

עליו, איבד את עצמו". 
היתכן  ותמהו:  אזניהם,  למשמע  נדהם  הקהל 
מקחו  את  איבד  הקצב  כאן?  הפסידו  שכולם 
והרופא יצא קירח מכאן ומכאן, את הרובל החזיר 
הרב  של  קולו  שנשמע  עד  איבד?  עולמו  ואת 

בקראו את הסעיף האחרון של פסק דין. 
הסעיף השלישי: "קידוש שם שמים שנגרם על 
אותו לצאת מדינה  זיכה  מותו,  הרופא לאחר  ידי 
של גיהנום". וההסבר: מאורע זה גרם קידוש שם 
ויש  דין  יש  כי  והתחזקו  ראו  כולם  גדול,  שמים 
יבוא האדם במשפט. על כן  ועל כל מעשה  דיין, 
קובעים אנו כאן בשבתנו בית דין – על דעת המקום 
ועל דעת הקהל, שזיכוי הרבים הזה ייזקף לזכותו 
פ"ז(  )יומא  חז"ל  קבעו  זה  כגון  ועל  הרופא,  של 
שהמזכה את הרבים אינו נופל בגיהנום. זאת ועוד, 
הרי לימדונו חז"ל )מסכת אבות פרק ה' משנה י"ח( 
'המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו', גם כאן 
זכות הרבים תלוי בו ברופא, וראוי מעמד זה של 

חיזוק אמונה להקנותו חלק לעולם הבא". 
בעינינו  הדבר  את  מחשיבים  שאנחנו  איך  לפי 
כך זה מתורגם למעשה ולזכות. הרופא שלא ראה 
ענין בעוה"ב – הפסיד אותו. והקצב שראה בעוה"ב 
ערך של רובל אחד – דבר הנקנה מיד ליד -  לא 

קנה אף הוא עולם הבא. 
עלינו להבין את גודל השעה וערכו של כל דבר 
"מכרה  אבינו  יעקב  שאמר  כפי  המעשה,  בשעת 

כיום", ואזי נזכה כי כל מעשינו יעלו לרצון. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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כשהאמונה 
מיותרת

העוצמתית  התמונה  צילום  מעמד  בסיום 
של אלפי שלוחי הרבי מליובאוויטש השבוע, 
יורק,  בניו   770 העולמי  חב"ד  מרכז  בחזית 
נעמדתי לשיחה מרתקת עם יושב ראש אגודת 
חסידי חב"ד העולמית הרב אברהם שם טוב, 
הברית  ארצות  נשיאי  של  הקשר  את  שתחזק 

ובכירי וושינגטון לדורותיהם עם הרבי.
המילים שהוא אמר היו עוצמתיות במיוחד. 
הרבי  כאשר  שנה  שבעים  לפני  כאן  "עמדתי 
)קומץ  לנו  אמר  הרבי  הנשיאות,  את  קיבל 
שמוטלת  המלחמה(  את  ששרד  חסידים 

המשימה  עלינו 
מקום  לכל  להגיע 
בעולם ולהציל את 
היהודי.  העולם 
הוא קרא לנו לתת 
לאתגרים  תשובות 
שעמדו  העצומים 
העם  בפני  אז 
בכל  שפוזר 
חלקו  העולם, 
מוכה  הגדול 
ומושפל  חבול 
לברוח.  ומחפש 
צריכים  היינו 
אמונת  הרבה 
בכדי  חסידים 
שהמילים  להפנים 
אכן  הרבי  של 
לנו  לתת  יכולים 
זאת.  לעשות  כח 
רואים  כשאנחנו 

את שלוחי הרבי נוגעים בלב כל יהודי בעולם 
יהודי  שאף  ומבטיחים  אחרת  או  כזו  בצורה 
לא יישאר מאחור, כבר לא צריך אמונה. הרבי 
צורך  אין  עובדות,  בפנינו  שם  מליובאוויטש 

באמונה היום...".
חדש  נשיא  נבחר  עת  שנים  עשרות  "לפני 
מסר  לו  להעביר  הרבי  ממני  ביקש  בארה"ב, 
שאתה  התפקיד  כזה:  היה  המסר  בכתב, 
נכנס אליו יש בו לכאורה בדידות רבה, אתה 
אומנם מוקף ביועצים ראשי מערכות השלטון 
שלכל אחד דעה מנוגדת, אך בסופו של דבר, 

ההכרעה בידי אדם אחד וברגע ההכרעה אתה 
לא  אתה  הזה  שברגע  לך  דע  בודד.  לכאורה 
בודד, זה הרגע בו אתה יכול להתחבר לקב"ה 
שהרי כבר נכתב "לב מלכים ושרים ביד ה'" 
שים מול עיניך את המסר הזה ברגעי ההכרעה. 
אותו נשיא התרגש מאוד ושלח לי בכתב ידו 
מכתב חזרה ללא כותרת של הבית הלבן, היינו 
מסר אישי. הרבי הורה לי להמשיך להתכתב 

עמו בנושא זה".
הרבי  כשליח  שמכהן  טוב  שם  לוי  ר'  בנו, 
בוושינגטון ומי שבבית הכנסת שלו מתפללת 
הנשיא  של  בתו 
וחתנו  טראמפ 
קושנר,  ג'ארד 
עד  "תראו  אומר 
של  המסר  כמה 
פעולה  עם  הרבי 
פורסמה  נמשכת. 
מדבר  שלי  תמונה 
עם הנשיא טראמפ 
לפני  שעות   24
על  ההחלטה 
העברת השגרירות 
באותן  לירושלים, 
היה  כבר  שעות 
לקראת  שזה  ידוע 
חיובית.  הכרעה 
טראמפ  הנשיא 
אותי,  שאל 
נכון  זה  "תגיד 
מה שאומרים שתהיה מהומת עולם בישראל 
מה  חשבתי  לרגע  שכזו?"  החלטה  בעקבות 
הרבי,  של  במסר  נזכרתי  ואז  לענות.  עלי 
לנשיא  מסר  העביר  כבר  הרבי  לו,  "עניתי 
קשר  לנשיא  יש  ההכרעה  שברגע  בעבר, 
את  תחליט  בוודאי  אתה  הקב"ה,  עם  וחיבור 

ההחלטה הנכונה ביותר".
אותי",  וחיבק  מהתשובה  התרגש  "הנשיא 
מתאר שם-טוב. הנה כי כן, השפעתו של הרבי 
ומוחשית.  מורגשת  נראית  בעולם  פינה  בכל 

הנה הנה משיח בא.

אריאל למברג

הרב אברהם שם טוב בעת צילום תמונת השלוחים

אלפי שלוחי הרבי מליובאוויטש בחזית 770, השבוע | צילום: שימי קונר

לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

עשרות אלפי דירות נמכרו ו/הושכרו
עשרות אלפי משפחות יצאו לחופשה

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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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 כתב וכתיבה

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך מאוזן

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא
שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג

נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  )בראשית 
ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר 
לג נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על 
המזבח במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב 

מלא(
16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד ב( )בלשון עבר(

3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" )תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב יז( )בהיפוך אותיות(

5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(
6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____

10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(
12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ אתו    עד הנחל" 

)שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(



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
 25-27.11.19
כ"ז-כ"ט בחשון

1.6 ליטר
טאצ'

מרכך כביסה בדין 

1 ליטר

פסטה טעמן וופל עלמה

קוד: 347051
1 ליטר

'מעולה'

2*750 גר'
אסם

זוג קטשופשמן למאור

דג פילה סלומון

חזה עוף/כרעיים

נודלס

איכות למהדרין

65 גר'
טעים

תפו"א לבן ארוז/
סלק

גזר ארוז/
בצל

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

נייר טואלט מולט

אפונה/אפונה עדינה/
שעועית ירוקה/שלמה/

תירס/גזר גמדי
700 גר'

סנפרוסט

960 מ"ל40 גלילים

5 ק"ג

500 גר'
קרמוגית/ערגליות/

עוגיות מיני

בורקס תפו"א/גבינה/
מלאווח/בצק עלים

225-300 גר'
אסם

זוגלובק

קלאסית/שברי בוטנים
510 גר'
'מעולה'

שוקולית

אבקת כביסהטיטולי פרימיוםחמאת בוטנים
ביומט

200 גר'
'מעולה'

550-580 גר'
'מעולה'

אפונה/אפונה וגזר/פרורי לחם רגיל
שעועית ברוטב 

עגבניות/חומוס/תירס
850 גר'

עלית

קוד: 419779
200 גר'

425 גר'
'מעולה'

תירס גמדי

200 גר'
עלית

קפה אפריקאי/
ברזילאי

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

שני-שישי
 25-29.11.19

כ"ז בחשון - א' בכסלו

שלישי-רביעי
 26-27.11.19

לק"גלק"גכ"ח-כ"ט בחשון
590590

חמישי-שישי
28-29.11.19 ל' בחשון-א' בכסלו

179011901590

לק"ג
390

לק"ג
290

5 ב-
10

כוסות לשתיה קרהחמישיית טישו
קוד: 540529קוד: 48203 

לק"ג
690

2490

4 ב-
10

5 ב-
10

3 ב-
20

לק"ג
5990

2990

1290

890

זוג שקדי מרק אצבעות שוקולד טחינה/כרוב אדום 
מטבוחה/קולסלאו/
חציל/חציל במיונז

2*400 גר'
אסם

96 גר'
עלית

400 גר'
אחלה

5 ב-
100

4 ב-
10

2 ב-
25

1590

790

2 ב-
10

2490

אריזה 
חדשה 

בספירה 
חדשה

4 ב-
890

2 ב-
22

350 גר'
500 גר''מעולה'

'מעולה'

קורנפלקסגרנולה
רגיל/שוקולד/דבש

במבה/ביסלי
45-60 גר'

אסם
בלדי

5 ב-
15

1090

3490
לק"ג

2 ב-

2 ב-

1190

1490

1290

ליח'

ליח'

ליח'

990

3 ב-
1290
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