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אריה לוין

למערכת  ללכת  שמעוניינים  ישראלים  שתמצאו  בטוח  לא 
בחירות שלישית ובעקבות כך, המטרה מקדשת את האמצעים. 
או  אחדות  ממשלת  האמצעים:  מבחירות.  להימנע  המטרה: 
המכון  אופציה.  היו  לא  הן  שמלכתחילה  מפלגות  עם  לשבת 
הישראלי לדמוקרטיה בדק בימים אלה את הלך הרוח בציבור 
הישראלי באמצעות סקר מיוחד שפרסם ביום ראשון. בין השאר 
נבדק מה דעת מצבעי המפלגות השונות על ישיבה בממשלה 
בראשות כחול לבן, מה הציבור חושב על ממשלת אחדות וגם 
פעמי.  בחד  ושימוש  טראמפ  כמו  יותר  גלובליים  נושאים  על 

לפניכם הנתונים המלאים. 

תמיכה בהצטרפות לממשלה 
בראשות בני גנץ

במכון ביקשו לדעת האם בעת הזו הישראלים רוצים שהמפלגה 
לה הצביעו בבחירות האחרונות תהיה חלק מקואליציה בראשות 
כי  מורים  הסקר  ממצאי  גנץ.  בני  בראשה  והעומד  לבן  כחול 
הרוב מעוניינים שמפלגתם תהיה שותפה לקואליציה בראשות 
גנץ )62%(. פילוח התוצאות לפי הצבעה בבחירות האחרונות 
מראה כי בוחרי מפלגת כחול לבן והשמאל )העבודה והמחנה 
בראשות  לקואליציה  מפלגתם  בכניסת  מעוניינים  הדמוקרטי( 
גנץ )95.5%-86%(. נרשמה תמיכה רבה בכך גם בקרב מצביעי 
הרשימה המשותפת )75%(. שיעור נמוך במעט, אך עדיין רוב 
ישראל  ליברמן  אביגדור  של  מפלגתו  בקרב  גם  נמצא  גדול, 
ביתנו )67%(, שכידוע עדיין עומד על דעתו שמפלגתו תצטרף 

התמונה  לאומית.  אחדות  לממשלת  רק 
שם  וימינה,  הליכוד  מצביעי  בקרב  שונה 
תהיה  שמפלגתם  רוצים  ממחצית  פחות 
חלק מקואליציה בראשות בני גנץ )-48%
49%(. מי שבולטים בכך שאינם מעוניינים 
הם  גנץ  בראשות  לקואליציה  בהצטרפות 
רק  שמהם  החרדיות,  המפלגות  מצביעי 
יהדות   ,32% )ש"ס-  בכך  חפצים  מיעוט 
29%(. הנתון המעניין הזה מלמד  התורה 
התורה  יהדות  מפלגת  תומכי  דווקא  כי 

בראשות  הליכוד  בשלטון  מעוניינים  יותר 
ביבי, למרות שש"ס הלכה עם קמפיין ענק התומך בנתניהו

האם כחול לבן תתפצל? 
לבן  כחול  מפלגת  האם  בשאלה  חצוי  הישראלי  הציבור 
תתפצל אם ייכשלו ניסיונותיו של גנץ להקים ממשלה או שגם 
ו-40%  כן  סבורים   40%( מאוחדת  תישאר  היא  כזה  במקרה 
 )20%( יחסית  גבוה  שיעור  השאלה,  מטבע  שלא(.  חושבים 
מנקודת  וחיובית   - מעניינת  תוצאה  זו  יודעים.  אינם  כי  ציינו 
הראות של כחול-לבן, כי לאחר הבחירות באפריל 2019 הרוב 
מחנות  לפי  חלוקה  תשרוד.  לא  שהמפלגה  העריכו   )55%(
פוליטיים מראה כי בשמאל הרוב )60%( חושבים שכחול-לבן 
לא תתפצל, וכך גם בקרב המרכז, אם כי כאן הרוב קטן יותר 
שהמפלגה  שחושבים  אלה  שיעור  בימין  זאת  לעומת   .)50%(
תתפצל גדול משיעור החושבים כי היא תישאר מאוחדת. בקרב 
 34% ו-  מאוחדת  תישאר  שהמפלגה  חושבים   48% הערבים 

מעריכים שהיא תתפצל.

ניתוח התשובות לפי הצבעה בבחירות האחרונות מראה כי 
יש רוב למעריכים שהמפלגה תתפצל בקרב מצביעי המפלגות 
בקרב  והעבודה-גשר.  ימינה  ש"ס,  התורה,  יהדות  הבאות: 

מצביעי כחול-לבן רק כחמישית סבורים כי יש פיצול באופק.

העם רוצה אחדות
הקשיים  "לאור  לדמוקרטיה:  הישראלי  במכון  שאלו  כך 
עדיף  פתרון  איזה  כנסת,  חברי   61 בת  קואליציה  להרכיב 
ממשלת  רוצה  קטן  שרוב  בתוצאות  מצאנו  כיום?"  בעיניך 
אחדות לאומית )53%(, 17.5% מעוניינים בבחירות ואילו 13% 
רוצים שתקום ממשלת מיעוט. בעוד בקרב היהודים רוב גדול 
מעדיף ממשלת אחדות )60%(, הרי שבקרב הערבים ההעדפות 
השכיחות במצב הנוכחי הן הליכה לבחירות )27%( או הקמת 
נמצאת  27%(. הקמת ממשלת אחדות  כן  )גם  מיעוט  ממשלת 
במקום נמוך יותר בסולם ההעדפות )21%(. לא נמצאו הבדלים 
גדולים בין שלושת המחנות הפוליטיים )בקרב יהודים( במידת 
התמיכה בהקמת ממשלת אחדות )64.5% במרכז, 60% בימין 
ו- 57% בשמאל(, ההבדל הוא באפשרות הבאה לאחריה, בעוד 
ממשלת  מעדיפה  בגודלה  השנייה  הקבוצה  ובמרכז  בשמאל 
חוזרות  בחירות  מעדיפים  שבימין  הרי  ו-16%(   20%( מיעוט 

.)20%(

הנשיא טראמפ וביטחון ישראל
בין הנשיא טראמפ ובין ישראל שורר קשר שלא אחת משפיע 
על המצב הפוליטי במדינה. המתנות שהעניקה ארצות הברית 
הליכוד  לטובת  לקולות  מתורגמות  כנראה  טראמפ,  ובעיקר 
אנטי  פעולה  יבצע  וטראמפ  ובמידה 
להיות הפוכה.  יכולה  ישראלית, התוצאה 
כעת נשאלת השאלה, האם טראמפ מחויב 
פעם?  כמו  לישראל  הישראלים  לדעת 
לדמוקרטיה  הישראלי  המכון  של  הסקר 
הישראלים  בהערכת  ירידה  על  מצביע 
את המחויבות של נשיא ארה"ב לביטחון 
ישראל. במאי 2017, מיד לאחר ביקורו של 
טראמפ בישראל, חשבו רוב הישראלים כי 
ביטחון ישראל מהווה עבורו שיקול מרכזי 
בעת גיבוש מדיניות החוץ )54%(. לא כך כיום. במכון שאלו: 
מרכזי  שיקול  כיום  הוא  ישראל  ביטחון  לדעתך  מידה  "באיזו 
אצל הנשיא טראמפ בעת גיבוש מדיניות החוץ האמריקנית?" 
)51%( ענו כי ביטחון ישראל אינו מהווה שיקול מרכזי  הרוב 
אצל הנשיא האמריקאי בעת גיבוש מדיניות החוץ ורק כשליש 
)36%( חשבו ההיפך, כלומר שביטחון ישראל הוא כיום שיקול 
בציבור  יותר  עוד  חזקה  הירידה  ארה"ב.  נשיא  בעיני  עיקרי 
הערבי: אם ב- 2017 העריכו 68% כי בטחון ישראל הוא שיקול 
מרכזי אצל נשיא ארה"ב בבואו להחליט על מדיניות החוץ של 

ארצו, כיום סבורים כך רק 39.5%.
הביטחון  מרכזיות  הערכת  בין  מעניין  קשר  מצאו  במכון 
האופטימיות  מידת  לבין  טראמפ  הנשיא  בשיקולי  ישראל  של 
לגבי עתיד הביטחון הלאומי של ישראל: בקרב מי שחושבים 
שהשיקול הזה אינו עיקרי אצל נשיא ארה"ב מחצית בלבד הם 
אופטימיים לגבי העתיד, שעה שבקרב מי שחושבים שבטחון 
הם   )65%( שלישים  כשני  אצלו  מרכזי  שיקול  הוא  ישראל 

אופטימיים בנדון.

החרדים נגד ממשלת אחדות 
ותומכים בבחירות שלישיות

נתוני הסקר שערכו בשבוע האחרון במכון הישראלי לדמוקרטיה, מצביעים על קו החשיבה במגזר החרדי, לאור הפלונטר 
הפוליטי שרחוק מקו הסיום • מתברר: המצביע החרדי מתנגד לאפשרות של חבירת המפלגות החרדיות לממשלה בראשות 
בני גנץ • מפתיע:  רבים מבני הציבור החרדי תומכים באופציה של יציאה לבחירות חדשות • וגם: מה חושבים בישראל על 

המהלכים של טראמפ? • כל התוצאות

החרדים חוששים מאחדות

ד"ר אור ענבי

בהקמת  הקשיים  לאור 
חברי   61 בת  קואליציה 
פיתרון  איזה  שאלנו  כנסת, 
הציבור  בעיני  עדיף 
אחדות  ממשלת  בישראל. 
המועדפת  האפשרות  היא 
הציבור  מרבית  על 
כאשר   ,)53%( הישראלי 
יותר  קיימת  זו  העדפה 

היו  בלבד   21%( הערבים  בקרב  מאשר   )60%( היהודים  בקרב 
רוצים שתקום ממשלת אחדות(. עם זאת, גם בתוך הציבור היהודי 
קיים  בעוד  הדתית:  ההגדרה  רצף  על  ניכרים  הבדלים  קיימים 
)54%(, המסורתיים  רוב התומך בממשלת אחדות בקרב הדתיים 
הדתיים )59%(, המסורתיים הלא דתיים )68%( והחילונים )63%(, 
אחדות,  ממשלת  בהקמת  תומכים  מהחרדים   35.5% שרק  הרי 
חדשות  בחירות  קיום  היא  יותר  המועדפת  האפשרות  ומבחינתם 

.)37%(
אין  מאידך,  והמרכז-שמאל  מחד  הימין  הגושים,  ולשני  היות 
רוב של 61 חברי כנסת, ניתן לשער כי תמיכה רבה זו של הציבור 
שתערך  הרצון  מחוסר  נובע  אחדות  בממשלת  בישראל  היהודי 
קרה  לא  אשר  דבר  שנה,  תוך  שלישית  בחירות  מערכת  בישראל 
במדינה מעולם, ואשר יקשה על המשק הישראלי לתפקד עוד כמה 
יש  החרדים,  של  הינה  בבחירות  ביותר  הרבה  התמיכה  חודשים. 
להניח כי תמיכה זו נובעת מהחשש כי אם תוקם ממשלת אחדות 
כי  ומתוך הבנה  יהיו חלק ממנה,  וכחול לבן הם לא  של הליכוד 
ככל הנראה כוחם יישמר, ואולי אף יגדל, אם ייערכו שוב בחירות 

לכנסת. 
בהמשך לשאלה זו רצינו לדעת האם מצביעי המפלגות השונות 
לממשלה  הצביעו  לה  המפלגה  לכניסת  מתנגדים  או  תומכים 
בראשות בני גנץ. רוב גדול מהציבור תומך בכניסה לממלה תחת 
תמונת  זה  במקרה  גם  שמתנגדים.   24% למול   )62%( הנהגתו 
המצב בקרב הציבור החרדי שונה מזו אשר בקרב רוב הקבוצות 
תומכים  מהחרדים   27% החרדי-חילוני:  הרצף  על  היהודיות 
 54% ו-  בכניסת מפלגתם לממשלה אשר בראשה יעמוד בני גנץ 
מתנגדים, ואילו בקרב החילונים והמסורתיים הרוב תומך בכניסת 
75%, מסורתי לא דתי-  המפלגה לה הצביעו לממשלתו )חילוני- 
37% תומכים בכניסה  52%(. מקרב הדתיים  67%, מסורתי דתי- 
לממשלתו ו- 51% מתנגדים. התנגדות המפלגות החרדיות להיכנס 
ש"ס  ראשי  עמדות  עם  בהלימה  נמצאת  גנץ,  בני  של  לממשלתו 
ויהדות התורה, אשר מצהירים כי יישבו רק בממשלתו של נתניהו, 
מציבור  אלה  מפלגות  ראשי  זוכים  לה  התמיכה  את  המחזק  דבר 

בוחריהם.
שמפלגת  הסיכוי  לגבי  הציבור  חושב  מה  לדעת  רצינו  לסיום, 
להרכיב  יצליח  לא  גנץ  ובני  במידה  מאוחדת,  תישאר  לבן  כחול 
ממשלה. בסוגיה זו נמצא כי הציבור חצוי- 40% חושבים שמפלגת 
כחול-לבן תתפצל ואחוז זהה חושב כי היא תישאר מאוחדת. עוד 
20% ציינו כי אינם יודעים. יש לציין כי לאחר הבחירות באפריל 
לא  שהמפלגה  העריכו   )55%( הישראלי  בציבור  הרוב   2019
תשרוד. בקרב הציבור החרדי קיימת הערכה כי כחול לבן תתפצל 
גנץ בניסיונותיו להקים  ייכשל  כי אם  27% חושבים  ורק   ,)59%(

ממשלה המפלגה תישאר מאוחדת.
מדד הקול הישראלי נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל 
והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט 
ובטלפון )השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת( 
בין התאריכים 24-29/10, רואיינו 602 איש ואשה בשפה העברית 
כלל  של  מייצג  ארצי  מדגם  המהווים  הערבית,  בשפה  ו-151 
ומעלה. טעות הדגימה   18 האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 
עבודת   .95% של  ביטחון  ברמת   3.7%± המדגם  לכלל  המרבית 

השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית.
תוצאות הסקרנתניהו )צילום: אוהד צויגנברג(

אילוסטרציה

אור ענבי



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי
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יצחק לרר

כי  לחשוב  עשוי  זו,  בתקופה  ישראל  למדינת  ייקלע  כי  זר 
חבל הארץ השוכן בלב המזרח התיכון הבוער אינו אלא מקביל 
לשווייץ. בעיות הביטחון, האיומים מצפון ומדרום נעלמו באחת. 
התרמה  אירוע  זהו  הארץ,  יושבי  את  שמטריד  היחיד  הדבר 

שמארגן הרב אלימלך פירר עבור ארגון החסד שבהנהלתו.
העסקן  האחרונים,  בימים  שעובר  ההשמצות  מסע  בעקבות 
הרפואי הרב אלימלך פירר החליט לבטל אירוע התרמה שתוכנן 
עבור ארגון 'עזרא למרפא' המציין בימים אלו 40 שנה להיווסדו. 
זמרים  להופיע  התכוונו  הכללי  לציבור  מיועד  שהיה  באירוע 
מהמגזר הכללי, אך בהתאם לגדרי ההלכה נמנעו מלהזמין זמרות 
לשיר בפני הקהל. בעקבות כך, החל מסע תעמולה נגד הרב פירר, 
מכיוונם של ארגונים ששמו להם מטרה לפגוע בקדושת ישראל. 
הקמפיין עשה שמות והרב פירר החליט לבטל את האירוע. פירר 
שלח מכתב לאפי הרשקוביץ', יו"ר עמותת ידידי העמותה, שבו 
פנה אליו: "אבקשך שלא לקיים את מופע ההתרמה. מעולם לא 
התערבתי ולא עסקתי בארגון ערבי התרמה. האגודה זכתה לשרת 
עד היום יותר ממיליון אנשים. אני שואב כוחי מההלכה, אני גאה 
באורח חיי ודבק במשימת חיי: הצלת חיים ואהבת הזולת, השונה 

והאחר".
רב בכל שדרות  זעם  גרר  ביטול האירוע  דבר 
החברה הישראל. מימין ומשמאל, דתיים וכאלו 
שאינם לעת עתה, העניקו גיבוי בלתי מסוייג לרב 
פירר ולפועלו. במשך השבוע הוא קיבל מכתבים 
ביהמ"ש  מנשיא  למשל  כמו  רבים,  מאנשים 
העליון לשעבר אהרן ברק שכתב לו ברכה חמה 
לפועלו השוויוני למען כלל ישראל, לצד מכתב 
מחתן פרס נובל פרופ' אומן, מפרופ' מרדכי שני, 
שיבא  וביה"ח  הבריאות  משרד  מנכ"ל  לשעבר 
לממשלה  המשפטי  היועץ  גם  נוספים.  ורבים 
לשעבר, יהודה וינשטיין, ניצב להגנתו של הרב 
זה  פירר  "אני מכיר את הרב  שנחשב למקורבו. 
כ-30 שנה ועוקב אחר פעילותו הברוכה באדיקות 
וינשטיין במכתב פתוח. "אני עצמי  רבה", כתב 
לטיפולו  מקרים  מאות  השנים  במשך  העברתי 
של הרב פירר. טיפול שמצטיין בבקיאות רפואית 
מעולם  פירר  הרב  קץ.  אין  ובאנושיות  מופלאה 
לא הבחין בין דתי לבין מי שאיננו כזה; בין יהודי 

לבין מי שאיננו כזה; בין גבר לבין אישה".

לצביעות ולציניות אין גבול

ביטול  על  הגיבו  הלאומי  האיחוד  במפלגת 
הליברלי  "הטרלול  פירר:  לרב  ההוקרה  מופע 
ניצח. ביטול ערב ההתרמה למפעל החסד האדיר 

אחת  כל  הישראלית.  בחברה  שפל  נקודת  הוא  פירר  הרב  של 
ואחד מאזרחי המדינה צריך לחוש היום בושה וכלימה על ביזוי 
הבדל,  שום  ללא  אלפים  מאות  ממוות  שהציל  ענק,  חסד  גומל 
ושכל חטאו הוא אורח חיים של אדם דתי הפועל על פי ההלכה 

היהודית. אנחנו מתביישים".
גם חברי הכנסת החרדיים הגיבו להחלטת יו"ר 'עזרה למרפא'. 
הועדה  ישיבת  בפתח  אמר  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
השבוע, כי "אני רואה בביטול האירוע של הרב פירר נקודת שבר 
שאנחנו החברה הישראלית תשלם על זה מחיר. מה גם שהתפרסם 
זמרות  ורק  ונשים  לבנות  רק  אביב  בתל  אירוע  שעושים  עכשיו 
מופיעות שם". "הרב פירר הוא איש שלא שנוי במחלוקת שמוסר 
יכול  לא  הוא  שאם  מתברר  הציבור,  למען  וליל  יומם  נפשו  את 
לעשות דבר כזה דבר אז אף אחד מאיתנו לא יכול. מומלץ שכל 

אחד יעשה חשבון נפש", אמר גפני.
ח"כ משה אבוטבול )ש"ס( תקף במליאת הכנסת 
דבריו  את  ופתח  האירוע,  לביטול  הגורמים  את 
זאת  בסיפור קצר על שואב המים בעיירה שעשה 
עשרות שנים בחינם וכולם קראו לו צדיק וחסיד, 
מייד  דלי  כל  על  זקנתו  לעת  אגורה  ביקש  וכשרק 
שכחו לו את הכל וקראו לו סחטן. אבוטבול סיים 
בצער:  בנושא  שאמר  אפללו  קובי  הזמר  בדברי 
שכפייה חילונית מסוכנת לא פחות מכפייה דתית, 

אם קיימת בכלל כפייה דתית. 
במליאת  הוא  גם  התייחס  טסלר  יעקב  ח"כ 
גבול  "אין  כי  ואמר  האירוע  ביטול  על  הכנסת 
לצביעות ולציניות גם כשזה על גבם של חולים". 
את  לעקור  מנסים  אשר  "הארגונים  טסלר,  לדברי 
והורסים  אמצעים,  בשום  בוחלים  לא  בא"י  הדת 
דתית.  אנטי  אג'נדה  קידום  כל חלקה טובה למען 

אנחנו  ולציניות  לצביעות  גבול  אין  כשאומרים 
לפעמים לא מודעים עד כמה זה נכון. אתמול לצערי 

התבשרנו על ביטול ערב התרמה של ארגון עזרה למרפא אשר 
במדינת  ביותר  המוערכים  מאנשים  אחד  הוא  בראשו  העומד 

ישראל הלוא הוא הרב פירר. אין חולק על כך, וחבריי 
שום  ללא  מגזרים  חוצה  פירר  הרב  של  החסד  יסכימו, שעשיית 
הבדל בין אדם לאדם, ואין חולק על כך שהרב פירר עזר ועוזר 
יום  מידי  פניות  לאלפי  ונענה  ממוות  איש  אלפי  עשרות  להציל 
התרמה  ערב  וכשמגיע  גבול,  אין  ולציניות  לצביעות  אך  ביומו. 
עבור ארגון אשר תורם לעצם קיומו של המשך החסד של הרב 
פירר, יש כאלו שבשם ה"שוויון" העקום יפגעו גם במי שמוסר 
נפשו למען הציבור ללא שום אבחנה. כל מה שמעסיק אותם זה 
עומד  חרדי  שיהודי  בגלל  ורק  טובה  חלקה  כל  להרוס  ורק  אך 
בראשה, והולך על פי ההלכה ואומנתו". טסלר אמר עוד כי הוא 
במגזר  אירוע  קיום  על  גבה  מרימים  צבועים  שאותם  ראה  לא 
הכללי, אשר מופיעות בו זמרות בלבד. "ולמה? כי זה לא חרדי, 

כי זו לא אג'נדה שהם רוצים לקדם על חשבון הציבור החרדי, כי 
אם זה אצלם, זה מותר. אז הנה, נחשפנו לעוד שיא של צביעות".

סכנת קריסה

אחרי ההודעה של הרב פירר על ביטול אירוע 
כי  נחשף  למרפא',  'עזרה  לארגונו  ההתרמה 
לארגון  הצלה  חבל  להיות  אמור  היה  האירוע 
ששרוי בחובות כבדים, כאלה שעשויים להביא 
לכ-1,000,000  היום  עד  לסגירת הארגון שסייע 
של  בלילה'  'חי  בתכנית  הדיווח  פי  על  איש. 
להצלת  מיועד  היה  המדובר  האירוע   ,12 קשת 
'עזרה למרפא', שעל פי רשם העמותות  עמותת 
שוקעת בחובות של קרוב ל-14 מיליון שקלים. 
מאז אמש, לאחר ביטול המופע, יצאה העמותה 
באופן  לתרום  בבקשה  החברתיות  ברשתות 
את  להמשיך  שתוכל  מנת  על  לעמותה,  עצמאי 

הפעילות החשובה שלה.
הסאגה החלה כאשר בשבוע שעבר נחשף כי 
בערב ההתרמה ישתתפו רק זמרים, בעוד זמרות 
אורח  מפאת  וזאת  באירוע,  לשיר  הוזמנו  לא 
בעקבות  פירר.  הרב  מקפיד  עליו  הדתי  החיים 
החשיפה התעוררה סערה וחלק מהאמנים שהיו 
לא  כי  הודיעו  ההתרמה  בערב  להופיע  אמורים 
יגיעו לאירוע, מה שהעמיד את קיומו של הערב 

בסכנת ביטול.
סיוע  מערכת  ובנה  ייסד  פירר  הרב  כי  נזכיר 
החברתית.  הקשת  גווני  מכל  לחולים  רפואית 
לכל הפונים אליו, משמש הרב פירר עצמו מקור 
המלווה  רגיל  בלתי  במרץ  ניחן  הוא  השראה. 
בסבלנות, במאור פנים ובשקט נפשי שהם תנאי הכרחי לעבודה 
יותר  נפשי  לסעד  הזקוקים  ונסעדים,  קשישים  חולים,  צבור  עם 
מכל דבר אחר. זה שנים מקדיש הרב פירר את כל עתותיו וכוחותיו 
לגמילות חסד בהיקף ובגיוון ראויים לציון ובדבקות שאין לה רע. 
הוא משמש כתובת נאמנה לכל דורש הנזקק לעזרה רפואית מכל 
במסירות  אדם,  באהבת  ומופת  אות  הוא  פירר  הרב  שהוא.  סוג 
הנפש ובמאור פנים שהוא מעניק לקהל המשחרים לפתחו בכל 
לקבל  מנת  על  שלא  הנמשכת  המתמדת  פעולתו  היממה.  שעות 
פרס הייתה לשם דבר בפי כל ברחבי הארץ ומחוצה לה, רבבות 
רבות של בני אדם נזקקו ונזקקים לסיועו ומצאו ומוצאים בו סועד 

וסומך מסור ונאמן.

חילונים ודתיים
תומכים ברב פירר

"שדולת הנשים" ששמה לה למטרה לפגוע בקדושת צביון היהדות החרדית רושמת הצלחה: ערב ההתרמה שתוכנן לארגון 
'עזרה למרפא' שבראשות העסקן הרפואי הרב אלימלך פירר – בוטל • אזרחים רבים, מימין ומשמאל, שומרי תורה ומצוות 

ושאינם, הביעו זעזוע והתייצבו לצידו של מלאך הרפואה החרדי 

לאחר ביטול ערב ההתרמה לארגון 'עזרה למרפא' בשל הכפשה חמורה

היועמ"ש לשעבר יהודה ויינשטיין

אלימלך פירר )צילום: לע"מ(



מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים  ויש מכבי

בני
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תלכו על זה...
 פעילות גופנית יעילה 

לשיפור התפקוד ומצב הרוח!

הוסיפו
בריאות לחיים!

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל





שששטייגען

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

ניתן להשיג התקן שבת 
מהודר. בהזמנה מראש 

המזגן שנותן לכם שקט 
עכשיו במבצע!

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

והמיזוג": 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

יותר מחמם, פחות מייבש!





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
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המאבק  אבל  החלה,  רק  החדשה  שנה 
השמד  מלתעות  מול  לאחים  יד  של  העיקש 
נוחלת  כבר  עוזו,  במלוא  הפועל  המיסיונרי 

הצלחה גדולה. 
הפעם מדובר במבנה בשוק העירוני של עיר 
מרכזית בדרום שבה נערכה פעילות מיסיונרית 
ממושכת עם יהודי העיר. המיסיונרים שילמו 
של  השכירות  עבור  מאוד  גבוהים  סכומים 
העדיף  המקום  ובעל  פעלו,  הם  מתוכו  הנכס 

להעלים עין. 
כאן  גם  בארץ,  אחרים  במקומות  כמו 
במרמה  נעשתה  המיסיונרית  הפעילות 
כמי  עצמם  את  מציגים  שהמיסיונרים  תוך 
חובשים  דתית,  יהודית  קהילה  שמנהלים 
כיפה, מתעטפים בטלית ואף קוראים בתורה. 
בית  את  פוקדים  שלא  תמימים  יהודים  עבור 
ליפול  כדי  בכך  די  היה  קבוע,  באופן  הכנסת 

בפח. 
חצי שנה לאחר שהחלו המיסיונרים לפעול 
בשוק, נודע הדבר לפעילי יד לאחים בדרך נס: 
העירוני,  בשוק  בחנות  המחזיק  העיר  תושב 
נוהג  הוא  כי  החרדי  לשכנו  בתמימות  סיפר 
"הרב"  של  החדש  הכנסת  בית  את  לפקוד 

שמעון פלינר שנמצא בשוק. השכן 
לאחים,  ביד  מרכזי  פעיל  החרדי, 
נחרד כששמע את השם הזה. הוא 
הבין מיד שמדובר בסיפור הכיסוי 
של המיסיונר סמיון פלינר שפועל 
שהצליח  שנים,  כמה  כבר  בעיר 
כעת לעטות על עצמו דמות רבנית 

כדי לטשטש את זהותו ומטרתו. 
זה היה האות לפעילות עיקשת 
שהחלה להיערך במקום. משמרת 
לאחים  יד  מתנדבי  של  קבועה 
הכנסייה  בפתח  לעמוד  החלה 
היא  בהן  בשעות  המיסיונרית 
עם  שיחות  ניהלו  ואנשיה  פעלה, 
היהודים שנכנסו בשעריה במטרה 

להזהירם מהסכנה המיסיונרית. 
כאשר  עיקשות,  שנתיים  לאחר 
למקום  שנכנסו  היהודים  מספר 
הבין  חדה,  בצורה  התדלדל 
הפסיד  הוא  כי  פלינר  המיסיונר 

במערכה וסגר את הכנסייה. 

בתקופה שלאחר מכן היה המקום סגור על 
מנעול ובריח. בעל הנכס שהיה מורגל בקבלת 
דמי שכירות גבוהים במיוחד, סירב בכל תוקף 
להשכיר אותו במחיר הרגיל. אבל בשבועיים 
האחרונים חל מפנה, כשהלה הבין שלא יוכל 
דורש,  הוא  אותו  הגבוה  השכר  את  לקבל 
והסכים להשכיר את הנכס לתושבים שחיפשו 
שוכן  שבה  בשכונה  חדש  כנסת  בית  לפתוח 

השוק. 
ביום רביעי, ראש חודש חשוון נערכה בבית 
פתיחתו  לרגל  מצווה  סעודת  החדש  הכנסת 
לאחים  יד  אנשי  המיסיונרים.  מידי  וגאולתו 
שעזרו לתווך בין בעל הנכס לבין המתפללים 
ונשאו  המצווה  בסעודת  השתתפו  החדשים, 
חנוכת  את  מקשרים  כשהם  מרגשים,  דברים 
את  לשמור  שנועדה  נוח  לתיבת  הכנסת  בית 
המצווה  סעודת  סביב.  המפגעים  מפני  נוח 
אגדע  רשעים  קרני  "וכל  בשירת  הסתיימה 

תרוממנה קרנות צדיק".
ביד לאחים אומרים כי "ראשי התיבות של 
ואנו  פ'דות,  ש'נת  ת'הא  הם  החדשה  השנה 
תפילה ותקווה שבשנה הזו נוכל בעזרת השם 
שיותר  כמה  ולהשיב  רבות  הצלחות  לקצור 

יהודים אל אלוקי ישראל".

המוקד המיסיונרי 
הפך לבית כנסת

מיסיונר מוכר שהציג את עצמו כרב ופתח "קהילה יהודית" 
בעיר מרכזית בדרום נחשף בהשגחה פרטית • יד לאחים מיהר 
להציב משמרת הסברה קבועה והמיסיונר סמיון פלינר נאלץ 
לסגור את שעריה • בשבוע שעבר חל מפנה כאשר המקום 

הפך לבית כנסת פעיל 

אימון ואמונה

הרב בן ציון נורדמן

המבנה בעת ששימש כמוקד פעילות מיסיונרית

ויהי אור. בית הכנסת החדש, במקום בו נערכה פעילות השמד

הפרשה - פרשת לך לך – פותחת בסיפור הציווי שציווה אלוקים את אברהם אבינו, "ַוּיֹאֶמר 
ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך". אלוקים  מצווה את 
אברהם אבינו לעזוב את ארצו, את מולדתו ואת בית אביו וללכת "אל המקום אשר אראך". כך, 
בלי הסברים, בלי תכוניות. לקום ולעזוב. הסיפור, על פניו, נראה בהחלט לא קל, קשה מאוד. 
לעזוב את הכל? תחשבו מה המשמעות המעשית של זה! ועוד בלי להבין, בלי לקבל הסברים 
ונימוקים משכנעים? ואברהם אבינו – עמוד האמונה – מציית באופן מלא ומושלם! הוא בוטח 
בעוז ובגבורה בבורא העולם, והוא קם ועוזב! אמונה תמימה בבורא עולם! אברהם אבינו יכל 
היה לשאול, לנסות לקבל הסברים, נימוקים, תוכניות. אך הוא לא שואל שאלות. הקב"ה מצווה 

אותו לעזוב הכל, והוא עוזב.
־ציווי זה מכונה בחז"ל בשם 'נסיון', והמשנה באבות מונה אותו כאחד מעשרה ניסיונות שהת

נסה אברהם אבינו, והוא עמד בכולם!
חז"ל המלמדים אותנו כי 'מעשה אבות סימן לבנים', המאורעות שסיפרה לנו התורה מאבות 

האומה הקדושים באים ללמד אותנו ולתת לנו סימני דרך כדי לצעוד בהם, בעקבותיהם.

  

הבה ננסה לעמוד על דרכה של 'אמונה', כיצד ניתן להגיע – או לגעת, בדרגות של אמונה חזקה 
ובטוחה כל כך, כפי שראינו אצל אברהם אבינו, ללא פקפוק, ללא חשש וערעור כלשהוא.

הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א סיפר לי בהזדמנויות שונות, שעבודת הגמר 
שלו בסיום התיכון , הייתה חיבור על נושא האמונה. בחיבור שלו הוא הוכיח כי בעצם האמונה 
הנכונים,  המקומות  אל  אותו  'לנתב'  נוכל  נכון,  אל  אותו  נזהה  ואם  בעולם,  שקיים  בסיס  היא 

ולהאמין בבורא העולם בתכלית השלימות.
־אין אדם בעולם שיכול להתקיים ללא מידה מסוימת של 'אימון' – שגם היא משו

־רש ומיסוד תכונת האמונה. בכל אדם קיימת תכו
־נה זו, וכך הוא שורד את חיי היום יום. לו אדם לא היה נות

ןאימון בשום דבר, הוא לא היה קונה אף חפיסת קוטג' פשוטה, כי אולי שמו לו רעל בפנים?..
־אדם לא היה קונה ריהוט לבית, כי אולי הנגר לא חיבר חזק עם בר

־גים, ואני אפול ממנו?... אדם לא היה ניגש לרופא, כי אולי הרופא מטעה אותו ומס
כן את חייו?... וכן בכל פרט ופרט בחיים.

בכל רגע בחיים אנו מסתמכים על תחושת האימון הטבועה בנו ועל פיה אנו מקבלים החלטות 
בחיי היום יום, כולל החלטות משמעותיות. אנו סומכים על הטייס, על נהג האוטובוס, על הרופא, 
על תנובה ושטראוס. אנו סומכים על האישה, על החבר. אנו סומכים על המורה של הילד, על נהג 
ההסעות. לולי אימון בסיסי זה לא היה קיום לעולם. אם אנשים היו מאבדים את האימון ההדדי, 

לא היינו יכולים לחיות כאן.

  

קנייבסקי,  ישראל  יעקב  רבי  מרן  )מהגאון  עולם'  'חיי  בספר  ה'אמונה',  לנושא  ניגש  ומכאן 
־'הסטייפלער', אביו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א(, מבאר בספרו תו

בנה מדהימה. הוא מוכיח כי אין אדם בעולם ש'אינו מאמין'! בכל אדם קיימת 'אמונה' בערך 
או בדבר מסוים שבו הוא בחר להאמין, אם בכל אופן אדם אומר לך שהוא 'אינו מאמין', הוא 
פשוט משקר את עצמו... הוא מאמין בהחלט, אלא שהוא פשוט 'מאמין בכפירה'... זה הוא הערך 
שבו הוא בחר להאמין. ומספר שפגש לא אחת באנשים שהצהירו בריש גלי כי הם 'לא מאמינים 
בכלום', וראה זה פלא: ברכב שלהם תלויה ומתנוססת דמות עץ או בובה, חמסה או פרסת סוס 
והם מסבירים לך באדיקות כי הדמות הדמיונית הזו תציל אותם מכל הצרות שבעולם... הם שכחו 

מההצהרה הדרמטית של לפני רגע כי הם 'לא מאמינים בכלום'...
למדנו כי לכל אדם ישנה תכונה אנושית בסיסית של 'אימון', וכפי שמלמד אותנו ה'חיי עולם', 
יש בכל אדם גם תכונה של 'אמונה', השאלה היא רק כיצד ולאן מנתבים אותה, האם אל ההבלים 

והאלילים המודרניים שבימינו... או אל האמונה הטהורה והתמימה במי שאמר והיה העולם!
המצב הבטחוני המתוח, כמו כל המצב שלנו בארץ ישראל, מזה שנות דור, ככבשה בין שבעים 
־זאבים העומדים עלינו לכלותינו - לא מותירים לנו מקום לספק, כי לולי האמונה, לא היינו שור

דים כאן. אנו מאמינים בני מאמינים, יודעים ובטוחים כי הארץ הקדושה ניתנה לנו בזכות הבטחת 
הקב"ה לאבות הקדושים, והוא יתברך שומר עלינו כאן כבבת עינו.

  

אברהם אבינו 'עמוד האמונה' לקח את האמונה צעד אחר צעד קדימה. אחרי שהוא גילה את 
בורא העולם, ולמעשה הוא היה הראשון שהכיר בבורא עולם. עד לאברהם אבינו היו אנשים 
עובדים עבודה זרה. משתחווים לפסלים וצלמים. תרח אבי אברהם, היה עובד אלילים. כלומר, 
גם תרח האמין. הוא האמין בפסלים ובכוחות אחרים. אברהם אבינו גילה את הקב"ה והאמין בו. 

ולא זו בלבד, אלא שהוא טרח לפרסם את הקב"ה בכל העולם.
תשאל כל חוקר או מדען והוא יגיד לך שברור שיש בעל הבית לעולם. )או בכינוי התלמודי: 
"יש מנהיג לבירה"(. ברור שמישהו ברא את הכל. שום דבר לא נעשה מאליו. כפי שהשעון אותו 
אתם עונדים על כף ידכם לא נעשה לבד, כך ברור שהעולם לא נעשה לבד. עד השלב הזה כולם 
מסכימים. המדענים מנסים להבין מה היה מאז ואילך, אך על נקודת ההתחלה אי אפשר לחלוק.

אברהם אבינו, ראשון המאמינים, התייחד בכך שהוא ידע להגדיר את מה שהוא רואה סביבו. 
הוא ידע לעשות חשבון של אחד ועוד אחד, והגיע למסקנה שיש בורא לעולם. נקודת ההתחלה 
היא אמונה, אך כפי שאמרנו כל אחד יכול לפרש את זה כאוות נפשו. אברהם אבינו ידע להסיק 

את המסקנות הנכונות ולהאמין בבורא עולם.
כולם מאמינים, אך פשוט חוששים לקרוא לקב"ה בשמו... בשבוע שעבר כתבתי על נמרוד 

שהמריד את כולם כנגד הקב"ה. גם נמרוד היה מאמין. הוא האמין בכוחות הלא נכונים.
הבחירה היא בידנו להחליט במה אנו מאמינים.

באהבה ואמונה ובברכת שבת שלום.



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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