


בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



רבי  רח'   • ישראל  שבטי  מרכז   ,8 הורקנוס  בן  אליעזר  רח'  אשדוד:  יצחק  נחלת  מרכז   ,94 הנשיא  יהודה  רבי  רח'  אלעד:  החיים׳:  ׳אור  חנויות  רשת 
מרכז   ,12 אהרונוביץ'  רח'  ברק:  בני  שמש  בית  רמת  מסחרי,  מרכז   ,3 ניצנים  נחל  רח'   •  6 הנשיא  יהודה  רבי  רח'  שמש:  בית  ז'  רובע   ,8 הנשיא  יהודה 
 27 מיכאל  רח'  חיפה:   9 הר"ן  רח'  ביתר:   8 שך  הרב  רח׳   •  152 עקיבא  רבי  רח'   •  68 עקיבא  רבי  רח'   •  28 נחמיה  רח'   •  64 כהנמן  הרב  רח'   • רימונים 
4 אילן  בר  רח׳  חדש!   •  45 הפסגה  רח׳   •  49 שאולזון  רח׳   •  21 שמגר  חמד,  פנינת   • חבקוק  פינת  שערים  מאה  רח'  סנטר,  החיים  אור   ירושלים: 
מודיעין עילית: ברכפלד, שד' יחזקאל 2, מרכז עסקים עילית • קריית ספר, רח' חפץ חיים 7 פתח תקווה: רח' רוטשילד 75 נתיבות: רח' הרמב"ם 1, מרכז מסס

 תקרא - תצליח
בואו ליהנות ממגוון ספרי ילדים ב-₪10! 

בנק הפועלים יוצא זו השנה העשירית במבצע לעידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער: ׳תקרא - תצליח׳.
 לקוחות כל הבנקים, בואו במשך החודש הקרוב לאחת מחנויות רשת ׳אור החיים׳, ותוכלו לרכוש 

ספרי ילדים לכל הגילאים מהמגוון שבמבצע במחיר של ₪10 בלבד לספר.

המבצע בתוקף בין התאריכים ז׳ בכסלו - ח׳ בטבת תש״פ )5.1.20-5.12.19(.
השירות, המכירה וטיב הספרים הינם באחריות רשת ׳אור החיים׳ בלבד. עד גמר המלאי.



יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

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

פתאום

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:

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

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

מתחייבים
למחירים

הזולים ביותר!!!*

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

האיכות הטובה ביותר במחיר הזול ביותר!



נסקפה טייסטרס צ'ויס בריסטה
בתוספת פולי ערביקה בטחינה דקה





 הדרך הנכונה 
לפרנסה טובה!

הצטרפו לאגד
 ותיהנו מהתנאים הטובים בענף

ובהתאמה לאורח חייכם.

 • 43.5 ₪ לשעת בסיס + תוספות שכר גבוהות   
   לעבודה בערבי חגים, חוה״מ, מוצ״ש ובשעות הלילה

• הטבות סוציאליות מיוחדות ובלעדיות לאגד 
 • פעילויות רווחה והטבות ייחודיות 

   לעובד ולבני משפחתו 

 לפרטים נוספים חייגו

*2800   





בזכותכם מפעל הפיס משקיע בקהילה,
בונה אלפי כיתות, גני ילדים,
מרכזים קהילתיים ופארקים ירוקים. 
מפעל הפיס מעודד כתיבת חיבורים
ומאמרי הגות תורניים ומעניק 
בשיתוף הרשויות המקומיות 
מלגות לתלמידים שמשלבים 
לימודים והתנדבות בקהילה 
למען חברה טובה יותר.

דברים טובים מתחילים כאן

משחקים באחריות! המכירה אסור למי שטרם מלאו לו 18 שנה

אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר
עם מוקד משרד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 )שיחה חינם(

24 שעות ביממה. הזכייה תלוי במזל בלבד, ואינה קשורה לידע ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים.





המומחים
של שניידר מגיעים לבני ברק

לקוחות כללית בבני ברק, טובי המומחים ברפואת ילדים  
מבית החולים שניידר מגיעים למרפאות כללית בעיר

ADHD-אנדוקרינולוגיה  אורתופדיה  ריאות  נוירולוגיה ו  

שניידרמומחי

שניידרשניידר

מומחישניידר בב"ב

בב"ב

בב"ב





*תקף בסניף מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א' עד ד' בשעות 8:00 עד 23:00, בתוקף עד 31/12/19 )כמות מקסימלית של 800 מימושים(. לא כולל חמישי, שישי ומוצ"ש. ההטבה על כל המנות בתפריט למעט 
ארוחות בוקר, דגים, עסקיות וקינוחים. המנה שתינתן ב-9 ₪ תהיה הזולה מבין השתיים. מוגבל למימוש של הטבה אחת ל-2 סועדים בשולחן ועד 3 הטבות בשולחן )6 סועדים(. כל סועד נוסף בשולחן ללא הטבה יחויב 
במינימום הזמנה של 60 ₪. התשלום במזומן או אשראי בלבד. ללא כפל מבצעים, הנחות ומועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / קופונים / חבר טעמים וכרטיסים נטענים. הסניף רשאי לשנות / להפסיק 

את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח

מנה שנייה מכל התפריט ב-9 ₪*!

קפה קפה מרינה הרצליה - כשר למהדרין | יורדי ים 1, הרצליה פיתוח. 09.9560404 

קפה קפה מרינה הרצליה חוגג 9 שנים ואתם נהנים מ

קפה קפה מרינה הרצליה  | מודעת יומולדת 260x370  | 9 | תוקף: 31.12.19
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בני ברק י"ג כסלו תש"פ 121411/12/19

מאת: מנחם הירשמן

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר ערך ביקור 
בחריין  מלך  עם  לציון  הראשון  נפגש  בבחריין, במהלכו  מיוחד 

ואישי דת רבים מארצות המזרח התיכון והרחוק. 
קבלת פנים מיוחדת נערכה לראשון לציון על ידי אנשי הממשל 
כוחות  של  צמוד  וליווי  כבדה  אבטחה  חגורת  תחת  במקום, 

הביטחון שתיאמו את מסעו של הגרש"מ למדינה המוסלמית.

נציגים ממדינות  ביניהם  כנס של ראשי דתות בעולם  במהלך 
קטר, כווית, ירדן, לבנון, מצרים, רוסיה, ארצות הברית, איטליה, 
העם  בשם  דברים  לשאת  לציון  הראשון  התכבד  והודו  תאילנד 

היהודי.
שלום  "ברכת  הקודש,  עיר  של  רבה  אמר  בחריין  למלך 
ישראל.  מדינת  עם  איתנים  ליחסים  להוביל  שתזכה  מירושלים 
תושבי המזרח התיכון רוצים בשלום עם ישראל וביחסים טובים".

בדבריו אמר הגרש"מ כי העמים במזרח התיכון רוצים בשלום 

בנאומו  זאת.  לקדם  המנהיגות  ועל  ישראל  עם 
ציין רבה של ירושלים את האמונה היהודית וערך 

השלום שבה.
הראשון  ענד  הנדיר  הביקור  במהלך  כי  יצוין 
מזה  כמנהגו  הדברות,  עשרת  את  גופו  על  לציון 
שנים בביקוריו שנערכים בין העמים, מתוך מטרה 

לקדש שם שמים בעולם.
הראשל"צ  הגיע  ההיסטורי,  ביקורו  במסגרת 
להתפלל בבית הכנסת היחיד במדינה, בלב השוק 
למרבה  פעיל  אינו  הכנסת  בית  באל-מנאמה. 
מונה  בחריין  בכל  היהודית  והקהילה  הצער, 
כ-40 יהודים בלבד. למרות זאת, בית הכנסת עבר 

בשנים האחרונות שיפוץ במימון מלך בחריין.
במדינה,  הרב  סביב  האדוקה  האבטחה  בשל 
בו  לפגוע  שינסו  טרור  מגורמי  הכבד  והחשש 
גורמי  ידי  על  התבקש  עמאר  הגר"ש  חלילה, 
הכנסת  בית  למתחם  להגיע  במדינה  המודיעין 
ללא גלימת הראשון לציון, בכדי שלא למשוך את 

עיניהם של הנוכחים בשוק.

ביקור היסטורי בבחריין
תחת אבטחה כבדה ערך הראשל"צ הגרש"מ עמאר ביקור נדיר בבחריין

התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

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

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

מחירי חיסול - כל הקודם זוכה!
מחסלים הכל!
השנה אנחנו לא סופרים מלאי!

ועוד מאות מוצרים במבצעים מיוחדים עכשיו בסניפים!         

חבילה משתלמת
לדירות שכורות

 מקרר
 תנור משולב

מכונת כביסה

כיריים גז
מגוון גדול של תנורים 

מכל החברות
במגוון צבעים

כיריים 
חשמליות

4 גופי חימום,
משטח זכוכית 

קרמית

מקרר נו פרוסט
NO -FROST

450 ליטר,
כולל התקן 

משמרת השבת

תנור
משולב גז

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות
במגוון צבעים

מבחר תנורי
אלקטרולוקס

תוצרת גרמניה
יבואן מקורי

קונסטרוקטה
בוש / סימנס

₪ 2,090

₪ 1,490

החל מ-

החל מ-

₪ 290

מקרר
DF 450

מקפיא עליון,
450 ליטר,

c :דירוג אנרגטי
מאושר לשבת

1,990 ₪ 1,490
החל מ-

שארפ | סמסונג | בלומברגמבחר מקררים
והתחייבות למחיר הזול ביותר!במחיר חיסול מלאי

אפשרות 
לרכישה עם 
התקן שבת

מובנה

מייבש כביסה
מגוון ענק של

מייבשי כביסה 
מכל המותגים

1,190

1,190

במקום

₪ 690

₪ 690

החל מ-

החל מ-

מקפיא ענק

חבילת זהב
לזוג המאושר

₪ 1,590

₪ 5,990

במחירים
הזולים ביותר!

מכונת כביסה

₪ 890

₪ 590

תנור דו תאי
משולב

מגוון גדול של תנורים
מכל החברות
במגוון צבעים

₪ 1,690
החל מ-

₪ 890
החל מ-

7 מגירות
ללא קרח 

מאושר לשבת

1,190
במקום

מזגן לחדר שינה
1 כ״ס

פעולה שקטה

החל מ-

1,190
במקום

מכונת כביסה
מגוון ענק של

מכונות  כביסה 
מכל המותגים

במקום

מקרר שארפ 500 ליטר
תנור דו תאי - בד״ץ

מ. כביסה קונסטרוקטה

₪ 2,490

עד

36
תשלומים



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

₪₪₪₪

₪ ₪₪₪

חליפות
גזרות צרות 
מידות 38-66

| 50 דגמים
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 ר"ע 80 ק"א • 03-5523340

א'-ה' 10:00-22:00
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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
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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

₪₪₪₪

₪ ₪₪₪

מעילים
70% צמר

 350 500     
&

שחור | כחול | אפור
במקום

סיים דוגמאות בלבד!
* חליפות ומכנ

*
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של  שחרית  בתפילת  נידחת,  יהודית  בעיירה  רבות,  שנים  לפני 
חג הפורים, פרצה תגרה של ממש בין המתפללים. הגבאי המקומי 
טען בתוקף כי פורים דינו כראש חודש ולפיכך יש להעלות לתורה 
ארבעה קרואים, ואילו השמש הוותיק טען כנגדו כי דין פורים כדין 
שני וחמישי ודי בשלושה קרואים. כמנהג ישראל מקדמת דנא, נחלק 
"למדן"  העיירה,  של  רבה  שקם  עד  הניצים,  בין  בתמיכתו  הקהל 
מופלג, והס הושלך בקהל. פסק הרב את פסוקו – פורים שחל בראש 

חודש קוראים ארבעה ובפורים שחל בשני וחמישי – שלושה...
בנושא אחד –  בשבוע החולף עסקה המערכת הפוליטית בעיקר 
מועד הבחירות לכנסת ה-23 הבעל"ט, לכולי עלמא הוסכם שהמועד 
המקורי – פורים דפרזים – אינו בר ביצוע, וכל שנותר הוא להחליט 

האם לקבוע פורים בראש חודש או שמא בשני וחמישי.
תחילה, כפי שנכתב כאן בהרחבה בשבוע שעבר, נבחנו האופציות 
לעריכת בחירות בימי שלישי בלבד. החל מר"ח אדר וכלה בכ"ח בו. 
אלא שכל תאריך נדחה מסיבה אחרת, באחד חל יום השנה לחללים 
אלימלך  לרבי  השנה  יום  הוא  והאחר  נודע  לא  קבורתם  שמקום 
מליז'ענסק זיע"א, תאריך אחד מוקדם מדי לועדת הבחירות ומשנהו 
מאוחר מדי למדינת ישראל. בשלב מסוים, קם מי שקם והעלה את 

השאלה הגאונית – למה דווקא שלישי?
מתברר שדין אין כאן ובקושי מנהג ישראל יש כאן. המסורת לקיום 
הבחירות בימי שלישי נעוצה במקור בשתי סיבות, שכל קשר שלהן 
למציאות בימינו קלוש עד בלתי קיים. האחת, היות יום הבחירות יום 
שבתון במשק, והעובדה שימי שלישי בעבר היו רק 'חצי יום עבודה', 
ומשכך, נחשבו מועדפים לעריכת בחירות - כדי לצמצם את הפגיעה 
במשק. טיעון זה כמובן אינו רלוונטי בעידן המודרני, בו יום שלישי 

הוא יום עבודה כשאר הימים.
לפניהן,  לבחירות  הטכנית  שההיערכות  ההנחה  השנייה,  הסיבה 
הרצון  ומשכך,  ארוכים,  ימים  אורכת  שלאחריהן,  הקולות  וספירת 
להימנע מחילולי שבת לפני ואחרי. גם נימוק זה כבר עבר זמנו, שהרי 
נפסק בהלכות הדלקת מדורת ל"ג בעומר שחל במוצ"ש במירון שאין 
בקצב  להתחשב  אם  מאידך,  הם,  זריזים  וישראל  דא  לכגון  לחוש 
ספירת הקולות של ועדת הבחירות בשני הסיבובים הראשונים, נדמה 
שמוטב אף להקדים את הבחירות למוצאי שבת, שמא תספיק הועדה 
המייגע  התהליך  את  לסיים  הנדל  ניל  השופט  בראשות  המתחדשת 
כשהוא  לשבת  להיכנס  יוכל  פינדרוס  יצחק  וחכ"ל  שלם,  בשבוע 

משוחרר מעינוי הדין.
אגב, לא מדובר באירוע היסטורי, וכבר נרשמו בעבר חריגות. כך 
למשל, מערכת הבחירות של 96', בה נבחר רוה"מ נתניהו לראשונה, 
תקדים  על  יסתמכו  הפסימיים  מנגד,  רביעי.  ביום  דווקא  נערכה 
היחידה  )בפעם  נתניהו  הודח  ובהן  שני  ביום  שנערכו  בחירות   ,'99
לנדוד  שיבחר  מי  גם  הממשלה(.  לראשות  התמודדות  הפסיד  בה 
במנהרת הזמן עד בחירות 84', יגלה כי הן הסתיימו בחוסר הכרעה 
בין הגושים, עד שבעידוד נשיא המדינה דאז חיים הרצוג הקימו פרס 
ושמיר את ממשלת האחדות המפורסמת. האם ההיסטוריה תחזור על 

עצמה?
קיום  על  לקיר  מקיר  הסכמה  כבר  הושגה  כי  נדמה  כך,  או  כך 
עד  במתח  להמתין  נותר  כעת  אדר.  ו'  שני,  ביום  דווקא  הבחירות 
שעות הערב של יום רביעי, אז אמורה הכנסת לפזר את עצמה בשנית 
איזו  בינתיים  תצוץ  שלא  בהנחה  המחודש,  המועד  בעד  ולהצביע 

ממשלה.

השנה  יום  הוא  אדר  שו'  היארצייטים,  חובבי  עבור  ונציין  נוסיף 
תנועת  מראשי  זצ"ל,  אמסטרדם  נפתלי  רבי  של  לפטירתו  ה-104 
ולהתפלל  ההצבעה(  )לאחר  קברו  על  לעלות  למעוניינים  המוסר. 
מקום  שכן  אירופה,  למזרח  להמריא  צורך  אין  המערכה,  להצלחת 

מנוחתו שוכן כבוד בהר הזיתים.

דרוש מבוגר אחראי

בכנסת כבר השלימו כולם עם קיומן של הבחירות, אבל ביומיים 
שנותרו )נכון לשעת כתיבת השורות( נשלף כל שפן אפשרי מהכובע, 
הכל,  שעושה  האחראי  כמבוגר  עצמו  את  להציג  מנסה  צד  כשכל 

באמת הכל, כדי למנוע בחירות.
משהו  המפתיעות  ההחלטות  צמד  את  למשל  להסביר  ניתן  כך 
לפיד  יאיר  של  ויתורו  האחת,   – שני  ביום  לבן'  ב'כחול  שהוכרזו 
הראוי  ויתור  הקרובות,  בבחירות  הממשלה  בראשות  הרוטציה  על 
להערכה, שהרי לא פשוט לוותר על משהו שספק אם יקרה אי פעם... 
לממשלת  לחבור  יסכים  כי  גנץ  של  הודעתו  השנייה,  וההחלטה 

אחדות בתנאי שנתניהו יימנע מבקשת חסינות.
הזו  ההחלטה  משדרת  כסרבן,  נתניהו  את  להציג  הרצון  מלבד 
שבצירוף  הקרובות,  בבחירות  מכישלון  לבן'  'כחול  של  כבד  חשש 
קדנציה  לנתניהו  יבטיח   – הממשלה  ראש  ידי  על  חסינות  בקשת 
הפנימיים  בפריימריז  שינצח  בהנחה  כמובן  זאת  כל  נוספת,  מלאה 
בליכוד את גדעון סער. מנגד, רוה"מ עוד עשוי להשתמש בהצהרה 
הזו בקמפיין הבחירות, כדי להבליט את חוסר אמינותם של יריביו, 
שהצהירו כי לא יחברו לממשלתו בשום אופן – ובדקה ה-90 נעלמו 

כל עקרונותיהם, משל היו חיילים חרדים בדו"חות צה"ל. 
גם בליכוד לא שוקטים על השמרים. על פי פרסומים זרים הציע 

פורים מוקדם

אבי גרינצייג / על סדר היום

תהיו כחלונים, שר האוצר הפורש | צילום: דוברות הכנסת

על פי פרסומים זרים הציע 
נתניהו לליברמן עד חצי 

המלכות כדי שיצטרף 
לממשלת ימין-חרדים, כולל 

תיק הפנים ותואר מ"מ 
ראה"מ, וחופש הצבעה 

בחוקי הגיוס והמרכולים. 
למעשה, בשום שלב לא דובר 

בהצעה הזו באופן רציני, 
מאחר והיא טרם הוצגה בפני 

המפלגות החרדיות
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טראמפ הבריטי. ג'ונסון עם נשיא ארה"ב | צילום: הבית הלבן

המצב הבלתי אפשרי 
וחוסר היכולת לגבש 
רוב בפרלמנט, הובילו 
להקדמת הבחירות 
בהסכמת שני 
הצדדים. הסקרים 
צופים לג'ונסון ניצחון 
מוחץ ורוב עצום של 
360-370 מתוך 650 
חברי בית הנבחרים. 
אבל כמו בישראל, גם 
לסוקרים הבריטיים 
יש נטייה לפספס את 
המציאות

נתניהו לליברמן עד חצי המלכות כדי שיצטרף לממשלת ימין-
הצבעה  וחופש  ראה"מ,  מ"מ  ותואר  הפנים  תיק  כולל  חרדים, 
בחוקי הגיוס והמרכולים. למעשה, בשום שלב לא דובר בהצעה 
המפלגות  בפני  הוצגה  טרם  והיא  מאחר  רציני,  באופן  הזו 
החרדיות. מטרתה אחת – להעמיד את הציבור שוב על עקשנותו 

של ליברמן, שגורר את ישראל לבחירות בכל מחיר. 
כי הח"כים החרדים, למודי אכזבה מליברמן של  ראוי לציין 
ערב פיזור הכנסת הקודמת, נמנעו עד לשלב הזה מוויתור – ולו 
הקלוש ביותר – בענייני דת ומדינה לקראת 'ישראל ביתנו'. אפילו 
סיעת ש"ס בבית שמש שהצטרפה השבוע בשעטו"מ לקואליציה 
המקומית העליזה, קיבלה יותר מאשר העניקו המפלגות החרדיות 

לאיווט בסיבוב הנוכחי.
ח"כ חרדי בכיר מעריך בשיחה עם כותב השורות כי הסיכוי 
הבחירות  אחרי  "אפילו  לאפס.  שואף  ליברמן  בעמדת  לשינוי 
הבאות אין מה לבנות עליו. הוא כבר לא יחבור לממשלת ימין-

יותר שמשרד  גדול  סיכוי  "קיים  כי  ומוסיף  קובע  חרדים", הוא 
אלעד,  עיריית  למנכ"לות  נתן  שי  של  מינויו  את  יאשר  הפנים 
מאשר שר הפנים יאשר פשרות בענייני דת ומדינה לטובת צירופו 

של ליברמן לממשלה", ואכמ"ל.

כחלון יעוף

מקורביו  בשם  ידיעות  בתקשורת  מתפרסמות  מה  זמן  כבר 
בכבודו  השר,  כבוד  בשם  מנומסת:  פחות  )בעברית  כחלון  של 
לשעה  נכון  הפוליטיים.  מהחיים  הצפויה  פרישתו  על  ובעצמו( 
הליכוד  ברשימת  מקומו  את  לפנות  יבקש  כחלון  כי  מסתמן  זו, 
לכנסת, אך ימשיך לכהן זמנית כשר אוצר עד להרכבת הממשלה 
שלישי  במשרד,  שנים   5 של  רציפה  כהונה  יסיים  ובכך  הבאה, 

באורך כהונתו אחרי לוי אשכול ופנחס ספיר.
טרום  התרחש  מה  כשנזכרים  בהרבה  מרשים  הזה  הנתון 
שלילית,  לתדמית  )בצדק(  האוצר  משרד  זכה  אז  כחלון,  עידן 
קפלן  ברחוב  למשרדים  שיתקרב  פוליטיקאי  כי  הייתה  וההנחה 
1 בירושלים - יביא על עצמו את קצו הפוליטי. לא פחות מאחד 
עשר שרים שונים כיהנו בעשרים השנים שקודם כחלון באוצר, 
הירשזון  יובל שטייניץ, אברהם  און,  בר  )רוני  רבים מהם  עבור 
ובייגה שוחט( זו הייתה נקודת השיא האחרונה בקריירה, ממנה 
שקעו בחזרה איש איש באלמוניותו או בכלאו. במובן הזה כחלון 
דווקא  ייזכרו  כהונתו  ותקופת  תדמיתו  אך  שונה מאחרים,  אינו 

לטובה.
בשנות כהונתו נחשב כחלון לאחד השרים היותר אהובים על 
הנציגות החרדית, בגישתו האוהדת בלאו הכי לשכבות החלשות, 
ואפילו  'מחיר למשתכן'  'נטו משפחה' ומבצעי  בקידום תוכנית 

נוהג להשתטח מפעם  הוא  – שם  קבר הרשב"י  לשיפוץ  בסיוע 
לפעם.

מול  העת  כל  בחיכוך  נתון  אוצר  שר  הדברים  מטבע  נכון, 
המפלגות השונות - ובכלל זה המפלגות החרדיות, ועדיין, כחלון, 
איש מסורת בעל גישה חמה במיוחד לדת, נחשב כמי שהושיט יד 
למגזר החרדי לא אחת, ועל כך מגיעה לו הכרת הטוב. נותר רק 
לשחזר את קריאתו האלמותית של ראה"מ בזמנו, ולבקש משרי 

האוצר הבאים – תהיו כחלונים.

הקרב על הממלכה

ביום חמישי יצעדו מיליוני בריטים לקלפיות ברחבי הממלכה, 
כדי להכריע בקרב המרתק בין איש הימין השמרן בוריס ג'ונסון 
ההשלכה  מלבד  קורבין.  ג'רמי  והלייבור  השמאל  איש  ובין 
הישירה על מצבה של בריטניה באיחוד האירופי וגורל הברקזיט, 

ניצב על הפרק גם היחס לישראל והמאבק באנטישמיות.
הכי  הפרלמנטרי  הרקע  עם  המדינה  בריטניה,  רקע:  קצת 
יריבות,  מפלגות  שתי  על  בעיקר  נשענת  המערבי,  בעולם  ותיק 
השמרנים והלייבור. למעט ארבעה ראשי ממשלה בהיסטוריה, כל 
השאר היו משורות השמרנים )מפלגת ימין מובהקת, המקבילה 
המפורסמים  בארה"ב(,  לרפובליקנים  או  כאן  לליכוד  הבריטית 
תאצ'ר  מרגרט  ד'יזראלי,  בנג'מין  צ'רצ'יל,  וינסטון  הם  שבהם 

ועוד. מאפיין מובהק של השמרנים הוא אהדת ישראל.
ראשי  ששני  מרכזית  שמאל  מפלגת  היא  מנגד,  הלייבור, 
וקלמנט  בלייר  טוני  הם  משורותיה  שיצאו  הבולטים  הממשלה 
אטלי )מי שהתפרסם בעיקר בזכות אמרת הכנף של יריבו צ'רצ'יל, 
כי "רכב ריק הגיע לדאונינג 10 וקלמנט אטלי יצא ממנו"(, מטבע 
הדברים, יהודים רבים נמנו על שורותיה - על אף עמדותיה הפרו 

פלסטיניות, מעין מקבילה למפלגה הדמוקרטית בארה"ב.
אד  של  והתפטרותו  הפסדו  עם  ב-2015,  הבחירות  לאחר 
אחרי  הלייבור,  בראשות  יהודי שהתמודד  )פוליטיקאי  מיליבנד 
ג'רמי  שבדרך לתפקיד גבר על אחיו דייויד(, כבש את הלייבור 
קורבין, אנטישמי מובהק, תומך מוצהר בחרם על ישראל שנפגש 
בעבר עם ראשי חמאס וחיזבאללה, הניח זר על קברם של רוצחי 
הממשל  את  בגלוי  והשווה  במינכן  הישראלים  הספורטאים 

הישראלי למשטר הנאצי.
את  היהודים  מרבית  נטשו  העוינת,  ההשתלטות  בעקבות 
הלייבור – שהבליטה מלבד קורבין כמה וכמה נבחרים מוסלמים 
דמוקרטים,  הליברל  מפלגת  לטובת   - ואנטישמיים  קולניים 
לממשלה  ב-2010  חברה  שאף  מתונה,  מרכז-שמאל  מפלגת 

השמרנית בראשות דייויד קמרון. 

סופגניות ופייק ניוז

התקווה הישראלית והיהודית נעוצה באופה הסופגניות הטרי, 
שכבר זכה לכינוי 'טראמפ הבריטי' בשל דמיונו המסוים לנשיא 
העיר  כראש  שכיהן  הראשון  השמרן  ג'ונסון,  בוריס  האמריקני, 
מעבר  מקבילו  כמו  הלייבור(.  עם  )המזוהה  ה'אדומה'  לונדון 
לים, ג'ונסון התפרסם כעיתונאי שנוהג לשווק 'פייק ניוז', טיפוס 
כריזמטי ומשעשע שנוהג להסתבך מפעם לפעם בפרשות שונות. 
אבל החשוב מכל עבורנו, בו ג'ו )זה כינויו( נחשב אוהד ישראל 
מובהק, ויהודים מקומיים נוטים לתאר את עמדותיו על הסקאלה 

שבין הליכוד ל'ימינה'.
מעט  לא  ניצח  לונדון  העיר  לראשות  התמודד  כאשר  כבר 
שחיפשה  בעיר  שקיבל,  העצומה  היהודית  התמיכה  בזכות 
להתאושש מקודמו, איש הלייבור החשוד באנטישמיות אף הוא 
– קן ליווינגסטון. בהמשך, ניצל בו ג'ו את משבר הברקזיט של 
ראשת הממשלה הקודמת, תרזה מיי, ותפס את מקומה בראשות 

המפלגה השמרנית.
דייויד  הממשלה  ראש  את  בריטניה  אזרחי  הפתיעו  ב-2016 
האירופי.  מהאיחוד  פרישה   – הברקזיט  בעד  והצביעו  קמרון 
כל  את  לאשר  כה  עד  סירבו  הבריטי  הפרלמנט  חברי  לצערם, 
הסכמי הפרישה עם האיחוד האירופי שהוצגו בפניהם. ג'ונסון, 
נגדו נטען בתחילה שהכין מאמרי תמיכה והתנגדות בברקזיט בו 
זמנית וחיכה לראות לאן נושבת הרוח, מוביל את הברקזיט בגאון 

ואף סילק משורות המפלגה כל מי שערער על עמדותיו.
בפרלמנט  רוב  לגבש  היכולת  וחוסר  אפשרי  הבלתי  המצב 
שני  בהסכמת  הבחירות  להקדמת  הובילו  משהו?(  לכם  )מזכיר 
ורוב עצום של  ניצחון מוחץ  לג'ונסון  צופים  הצדדים. הסקרים 
עשויים  )שאליהם  הנבחרים  בית  חברי   650 מתוך   360-370
להצטרף עוד כמה עשרות חברים ממפלגות קטנות יותר(. אבל 
את  לפספס  נטייה  יש  הבריטיים  לסוקרים  גם  בישראל,  כמו 
המציאות. בבחירות הקודמות הובילה תרזה מיי בפער של יותר 

ממאה נציגים בסקרים – ואך בקושי רב ניצחה בקלפיות.
במישור  קשה  בעיה  עם  מתמודדת  הלייבור  מפלגת  מאידך, 
מחולקת  בה  הבריטית,  הבחירות  משיטת  הנובעת  הסקוטי, 
הממלכה לאזורים, בהם המנצח לוקח את כל הקופה. עד השנים 
האחרונות, נשענו בלייבור על עשרות מחוזות סקוטלנד שתמכו 
מפלגת  לטובת  ברובה  אבדה  זו  תמיכה  מסורתי.  באופן  בהם 
של  סיכוייו  את  למעשה  מחסל  שכמעט  במה  הסקוטית,   SNP

קורבין והשמאל הבריטי.
במידה וג'ונסון אכן ינצח, צפויה בריטניה לנטוש את האיחוד 
האירופי בסוף חודש ינואר, וישראל תרוויח ידיד קרוב ומשמעותי 
על  הקרובות.  לשנים  במיוחד  חזקה  בינלאומית  כוח  בעמדת 

האפשרות השנייה – עדיף אפילו לא לחשוב. 
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כשהחל המו"מ הקואליציוני בין שתי המפלגות 
דובר בעיקר על האומץ הפוליטי שאין ליו"ר כחול 
לקבל  מסוגל  לא  שהאיש  כך  ועל  גנץ  בני  לבן 
האחרונים  הימים   21 תום  לקראת  גם  החלטות. 
שהוקצו לטובת הניסיונות להקמת ממשלה, השיח 
לא השתנה לגמרי, אבל נוסף אליו מימד חדש של 

'חוסר אמון' כלפי נתניהו. 
לי:  אמר  לבן  בכחול  בכיר 
כחול  ראשי  התהליך  כל  "לאורך 
לבן נשמעו אומרים בקולם על מה 
הם מוכנים להתפשר ועל מה לא, 
לא עמד  נתניהו  אפילו פעם אחת 
ברורה  הצהרה  ונתן  הציבור  מול 
על סוגיות הליבה כחוק החסינות 
את  הנבצרות,  מועד  ותחילת 
מאנשיו שנשלחו  רק  הכל שמענו 
היתה  הבעיה  תמצית  לזירה". 
חוסר האמון המוחלט ששיתק את 

גנץ ושיתק את חבריו לקוקפיט. 
מאוד  טוב  מבינים  לבן  בכחול 
ונעשתה כאן שגיאה קשה  שיתכן 
ושהם פספסו את הזדמנות חייהם 
ולהציב  נתניהו  עידן  את  לסיים 
שבמשרד  באקווריום  גנץ  את 
אין  הכל,  אחרי  הממשלה.  ראש 
התפשרו  לא  מדוע  הסבר  באמת 
על חמשת החודשים אותם ביקש 
נתניהו ושלאחריהם יצא לנבצרות 
אם  המשפטיים.  בענייניו  ויטפל 
מדינת ישראל תצא לסבב בחירות 
שלישי, נתניהו יהיה ראש ממשלה 
אין  שהפעם  רק  זמן  פרק  לאותו 
תאריך תפוגה והכל עלול להתחיל 
שבעיקר  מי  ובינתיים  מההתחלה 
ישראל  אזרחי  אלו  מכך,  ניזוק 
שחיים מזה כשנה בממשלת מעבר 

משותקת.
אחת  נוספה  גנץ  של  לצרות 
לפיד  שותפו  של  הוויתור  חדשה. 
חבל  למעשה  הוא  הרוטציה  על 
תליה סביב צווארו. כשלפיד ויתר 
שהוא  ברור  היה  הרוטציה  על 
והתמורה  בתמורה,  משהו  רוצה 
הפעם היא ההתחייבות של גנץ לא 
להיכנס לממשלה בה נתניהו עומד 
בשלושה  חמוש  כשהוא  בראש 

כתבי אישום. אין ארוחות חינם.
של  המו"מ  בצוות  בכיר 
לי  זאב אלקין אמר  הליכוד, השר 
במהלך אחת השיחות שעל סיבת 
הפחד של ראשי כחול לבן צריך לשאול את אנשי 
התחבא  שנתניהו  לטענה  באשר  אבל  לבן,  כחול 
מאחורי אנשיו ומעולם לא דיבר בקולו הוא אומר 
שהצענו  מההצעות  אחת  "כל  משמעי.  חד  באופן 
ראש  מצד  ובסמכות  ברשות  היתה  המו"מ  במהלך 
הממשלה. יתירה מזו, חלק מההצעות הגיעו מכיוון 
דעת  על  אותם  קיבלנו  ואנחנו  המו"מ שלהם  צוות 

ראש הממשלה".
פרט  אלקין  זאב  השר  מוסיף  השיחה  במהלך 
מעניין השופך אור על צורת ההתנהלות של ראשי 
האחרונה  ההצעה  את  "כשהעלנו  לבן.  כחול 
במחלוקת,  שנויים  שהיו  הליבה  בנושאי  שעסקה 
אנשי צוות המו"מ של כחול לבן הסכימו שמדובר 

לקראת  הלאה  להתקדם  ושניתן  הוגנת  בהצעה 
הקמת ממשלה. אפילו סעיף הנבצרות שהיה בעייתי 
מבחינת נתניהו טופל. תכלס, הם הלכו ולא חזרו". 

מסיים אלקין את דבריו.
רביעיית כחול לבן נמשלה בתקשורת לקוקפיט, 
מקום בו יושב טיס ומקבל החלטות בכל רגע נתון. 
ביותר  הרחוק  הדבר  היו  הם  התחתונה  בשורה 

מקוקפיט אבל קרוב יותר לפולישוק.

ורוח סער 
נהרות של מילים נכתבו על התייצבותו של חה"כ 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  כנגד  סער  גדעון 
בעקבות ההכרזה של הראשון על התמודדות ראש 
ומועמד  הליכוד  יו"ר  לתפקיד  נתניהו  מול  בראש 

המפלגה לראשות הממשלה בסבב הבחירות הבא.
מפלגת  מרכז  שבכינוסי  מעשור  למעלה  כבר 
דרמטיים,  אירועים  מתרחשים  לא  השלטון 
מזמינים.  ולא  למשעממים  הפכו  הללו  והכינוסים 
אז בחודש  אי  בכינוס המרכז שהתקיים  להיזכר  די 
לראש  עשו  אותם  ובתרגילים   1992 פברואר 
לוי,  דוד  הכנסת  חברי  שמיר  יצחק  דאז  הממשלה 
"החישוקאים",  שכונו  שרון  ואריאל  מודעי  יצחק 
תרגילים שכללו התפטרות בהפתעה של אריק שרון 
ההגברה  מערכת  על  והשתלטות  שמיר  מממשלת 
שהיתה באולם, כדי למנוע משמיר להעביר החלטה 
בדבר הניסיון לנירמול היחסים עם מדינות ערב ועם 
בראשות  האמריקני  הממשל  ובהוראת  הפלסטינים 
ליל המיקרופונים  בוש האב.  ג'ורג'  הנבחר  הנשיא 

קראו לזה.
המילולי  מהז'רגון  חלק  היה  לא  בגידה  המונח 
באותם ימים וההתייצבות של חלק מחברי המפלגה 
נתפסה  לא  שמיר  יצחק  הממשלה  ראש  מול  אל 
היתה  התיגר  שקריאת  למרות  בגב.  סכין  כתקיעת 
כלפי ראש ממשלה ימני אמיתי, הח"כים שרון, לוי 
ומודעי לא הוגדרו כשמאלנים. זו הדמוקרטיה וכך 

היא צריכה להתנהל.
מה שהיה נכון אז, לא נכון היום. מה שהיה מותר 
אז, אסור היום. זה הליכוד של שנת 2019, מפלגה 
ששמה  זרה  עבודה  עובדי  קהל  עם  אחד  איש  של 

נתניהו. 
אנשי  מצד  התקשורתי  השיח  את  להבין  כדי 
אז  היה  הליכוד   .2008 לשנת  לחזור  צריך  נתניהו 
טראומת  ולאחר  בלבד  מנדטים  עשר  שנים  עם 
פירוק המפלגה על ידי שרון. חברי המפלגה בכלל 
להם  קורס  המגדל  את  ראו  בפרט  המרכז  וחברי 
הציבוריות  בחברות  הג'ובים  מכונת  העיניים.  מול 
מחברי  אחד  ברגע  עברה  השונים  ובדירקטוריונים 

חבריהם  אל  למפלגה  נאמנים  שנשארו  הליכוד 
ממפלגת קדימה שהחלו ליהנות ממנעמי השלטון. 
אבל  והשפעה  כח  מאוד  הרבה  יש  הזה  במקום 

בעיקר יש בו כסף גדול. 
נתניהו מכיר טוב מאוד את הדי אן איי של חברי 
מכריז  כשנתניהו  היטב.  בו  לשחק  ויודע  מפלגתו 
אני שיקמתי את הליכוד כשהיה על הקרשים עם 12 
מנדטים בלבד, הוא למעשה משתמש בטריק היחיד 
עושה  הוא  הפחדה.  שנים:  מזה  משתמש  הוא  בו 
עם עצמו חשבון קר, מסעות ההפחדה אליהם יצא 
עבדו  איראן(   / )חמאס  הביטחונית  הסוגיה  בגלל 
מצוין, החזירו לידיו את השלטון וגם שימרו אותו 
במשך עשור, אין סיבה שזה לא יעבוד על אנשיו גם 

מההיבט הזה של איבוד מוקדי הכח והכסף.
סער  גדעון  בסביבת  שגם  היא  ביבי  של  הצרה 
הטיעון הזה עובד שעות נוספות וגורם בכיר במטה 
"רק  הסלוגן  את  היה  ומעולם  מאז  כי  לי  אומר 
יכול".  כיום הסלוגן הוא "ביבי לא  יכול",  הליכוד 
ביבי לא יכול להקים ממשלה וסבב בחירות נוסף לא 
יפתור את הבעיה ומשכך סכנת איבוד מוקדי הכח 

קרובה מתמיד.
מהטענה  נבהלים  לא  סער  גדעון  של  במטה 
שגדעון יודע שהוא הולך להפסיד וכל ההתמודדות 
נועדה למצב אותו במקום גבוה יותר משאר בכירי 
ויבעט  גדעון  את  יביס  שביבי  "אדרבה,  המפלגה. 
חוששים",  ואנשיו  הוא  ממה  הרוחות,  לכל  אותו 

אומר לי הבכיר. 
הרמיזות  בגין  ההתנהלות  בדבר  לשאלתי 
מצד  גדעון  כלפי  שכוונו  והמשמיצות  המכוערות 
אנשי נתניהו ובני משפחתו, ענה אותו בכיר: "כעת 
וכל דבר אחר לא מעניין". אין  עסוקים בפריימריז 
תביעת  בעתיד  תהיה  שלא  משמעית  חד  תשובה 
מדובר  כי  שאמר  סער  זה  היה  הכל  אחרי  דיבה. 
בעלילת שקר בדויה שלא היתה ולא נבראה ושהוא 
''לצורך הגנה על  דורש לקבל את תמליל החקירה 

שמו הטוב''.   
משעמם כבר לא יהיה כאן.  

נתון במחלוקת
נתוני גיוס החרדים שנופחו בידי מאן דהוא תפסו 
את השיח התקשורתי הפנים חרדי וגם מחוצה לו. 
מדינת ישראל נמצאת בשיתוק מוחלט בגלל ממשלת 
מעבר כתוצאה מסבבי בחירות שלא נגמרים, כשעל 
הכל  פוף,  ופתאום  הגיוס,  חוק  היא  הסיבה  הנייר 

מתברר כבלוף אחד גדול. 
הישראלי  מהשמאל  ובעיקר  רבים  פוליטיקאים 
חייב  החרדים  גיוס  נושא  שכל  מזמן  כבר  הבינו 

על דעת הקהל

בכחול לבן מבינים טוב 
מאוד שיתכן ונעשתה 
כאן שגיאה קשה ושהם 
פספסו את הזדמנות 
חייהם לסיים את עידן 
נתניהו ולהציב את גנץ 
באקווריום שבמשרד 
ראש הממשלה. אחרי 
הכל, אין באמת הסבר 
מדוע לא התפשרו 
על חמשת החודשים 
אותם ביקש נתניהו 
ושלאחריהם יצא 
לנבצרות ויטפל בענייניו 
המשפטיים. אם מדינת 
ישראל תצא לסבב 
בחירות שלישי, נתניהו 
יהיה ראש ממשלה 
לאותו פרק זמן רק 
שהפעם אין תאריך 
תפוגה והכל עלול 
להתחיל מההתחלה

גואל ועקנין

 חוסר אמון 
כלפי נתניהו. 
ח"כ בני גנץ | 
צילום: אלעד 
מלכה
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למען  "החזית  מייסד  הציבורי.  היום  מסדר  לרדת 
הדמוקרטיה" אורי זכי כתב בחשבון הטוויטר שלו: 
של  לבלוף  סוף  יביא  צה"ל  של  והבלוף  "הלוואי 
הפוליטית.  המערכת  עליו  שכופה  חרדים"  "גיוס 
דמיוני  בתסריט  יאלצו  ואם  בהם  צורך  אין  לצה"ל 
למהדרין.  לצבא  להפוך  יאלץ  צה"ל  אז  להתגייס 
השוויון דורש שהפטור מטעמי דת יורחב מנשים גם 
לגברים. כרגע "אבירי השוויון בנטל" הם שנותנים 

הכח לרבנים". 
בראיון שלו לעיתונאי אמיר איבגי בגל"צ הוסיף 
זכי ואמר: "נושא גיוס החרדים הוא השקר הישראלי 
הגדול ביותר. צה"ל נמצא בו בין הפטיש לסדן בגלל 
שרוב  יתכן  בהחלט  פופוליסטיים".  פוליטיקאים 
הציבור לא מכיר את אורי זכי, אבל אלו שעוסקים 
בסוגיה הנפיצה הזו מכירים אותו טוב מאוד. חברת 
בראשות  שעמדה  ומי  גלאון  זהבה  לשעבר  הכנסת 
לא  זה  חרדים  גיוס  "כפיית  בראיון:  אמרה  מרצ 
שיאיר  החוק  בעד  הצביעה  לא  מרצ  ולכן  הפתרון 

לפיד חוקק כשישב בממשלת נתניהו".
גם חברת הכנסת ושרת המשפטים לשעבר איילת 
שנשאה  נאום  במהלך  דומים  דברים  אמרה  שקד 
"בג"ץ  מדיניות:  למחקרי  החרדי  המכון  של  בכנס 
לא היה צריך להתערב בחוק הגיוס. ההתערבות רק 
יהיה בכפייה אלא כחלק  גיוס חרדים לא  מפריעה. 

מהליך חברתי".
או  מהקואליציה  כנסת  חברי  אלו  היו  פעם  אם 
נגד  גם  ולעיתים  בנושא  שהתבטאו  מהאופוזיציה 
החוצה  פורץ  זה  כיום  בוחריהם,  ציבור  של  דעתם 
ניתן  זה  בהקשר  הנושא.  סביב  ערני  שיח  ומייצר 
ובארגונים  הפוליטית  במערכת  שרבים  לציין 
החברתיים טוענים כבר מזמן שהשירות הצבאי לא 
יציאת  עידוד  על  צריך לתת  ואת הדגש  כזה אישיו 
בני המגזר החרדי לאקדמיה ולמעגל התעסוקה ולא 
על ניסיונות שווא להכניס את החרדים למה שהוגדר 
בשנותיה הראשונות של המדינה ככור ההיתוך של 

החברה הישראלית. 
בשם  חרדי.  פנים  הוא  יותר  הגדול  הסיפור 
הליטאי  הציבור  נקרע  הגיוס  בגזירת  המלחמה 
דרך  ונסללה  עיתון  הוקם  מפלגה,  הוקמה  לשניים, 
של הפגנות סוערות בריכוזים החרדיים בגין מעצר 
של כל תלמיד ישיבה שנתפס ע"י המשטרה הצבאית 
ללשכת  לגשת  הסירוב  בשל  מחבוש  לימי  ונשלח 
הגיוס ולהגיש דחיה מסודרת כפי שהיה נהוג מימים 
ההפגנות  מסדרת  סבל  שלא  מי  כמעט  אין  ימימה. 
ושנדף  בבגדים  שנדבק  וסירחונה  פקקיה  על  הללו 
למרחקים. וכאן הבן שואל: למה היה צריך את כל 
נתוני  בעולם  להפיץ  אינטרס  לו  שהיה  זה  מי  זה? 
גיוס שבינם לבין המציאות אין שום קשר ומה הוא 

השיג בזה?
לטובת  לארה"ב  טסתי  שעבר  החורף  במהלך 
בוקר  ארוחת  במהלך  מנהל.  אני  אותן  המוסדות 

בשכונת בורו פארק עם אחד מידידיי, גביר המזוהה 
עם דרכה של העדה החרדית, קיבלתי שיחת טלפון 
בכובע  לבוש  כשהוא  שלו  כשתמונה  שלי  מהבן 
אותה.  רואה  שיחי  ובן  המסך  על  עלתה  וחליפה 
בשאלה:  אותי  מפתיע  הוא  הארוחה  של  בסיומה 
שאני  מבחין  כשהוא  שלך?  הבן  עם  בסדר  הכל 
לא ממש יורד לסוף דעתו הוא מחדד את השאלה, 
מישהו משכנע אותו להתגייס לצבא? מישהו איים 

עליו במשרדים של הצבא )כלשונו(? 
שאלה  אותה  בעקבות  בינינו  שהתפתח  הדיון 
פחות חשוב, מה שיותר חשוב זו המציאות שיושבים 
להם יהודים חרדים בעולם, כאלו שמישהו – מסיבה 
כלכלית גרידא – ניצל את תמימותם והאכיל אותם 
היו  שלא  הזויים  גיוס  נתוני  על  מופרכים  בנתונים 
ממשלת  של  לכאורה  רשעותה  ועל  נבראו,  ולא 
תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה  השמד הציונית 

שמדובר בגוף מחזיק התורה הגדול ביותר בעולם.
כפי  נוספת.  זווית  ישנה  חרדי  הפנים  לפלונטר 
יצאנו  הראשון  הבחירות  לסיבוב  לעיל,  שצוין 
בגלל חוק הגיוס אותו הביא לאישור שר הביטחון 
מצד  ירוק  אור  לכך  שקיבל  ליברמן  אביגדור  דאז 
הנציגות הפוליטית החרדית תוך הבנה שלשון החוק 
עברה את עיני מי שצריך בהנהגה החרדית ונתקבל 
האישור להתקדם הלאה. אם נתוני הגיוס האמיתיים 
המופרכים  אלו  את  יש  ובמקומם  נחשפים  לא 
ותופעה זו לא אמורה להשתנות, מישהו צריך לתת 
לציבור הסבר מה באמת קרה שהוחלט לשבור את 
תקום  לא  מזו  טובה  שממשלה  ידיעה  תוך  הכלים, 
הן מצד חוק גיוס שאמור לעבור בסופו של דבר את 
התורה  עולם  תקציבי  מצד  והן  בג"צ  של  אישורו 
שספק גדול אם יחזרו על עצמם בעתיד הנראה לעין.

דרוש: בעל הבית
חה"כ  ע"י  עבר  הוא  הש"ס,  לסיום  תקציב  "יש 
לטובת  יועבר  והוא  הכספים  בועדת  גפני  משה 
האירוע באמצעות המשרד לפיתוח הנגב והגליל", 
מי  שהוציא  לתקשורת  ההודעה  כותרות  זעקו 
אלו  שכל  הוא  בסיפור  המוזר  החלק  שהוציא. 
כל  ואיך  שקורה  מה  על  הסברים  לתת  שאמורים 
האירוע אמור להתנהל ממלאים פיהם מים. כשנים 
עשר מיליון שקלים אושרו למהלך ואין מי שלוקח 
נשלפו  מכך  פחות  הרבה  שעל  בזמן  בו  קרדיט, 

ציפורניים ונשלחו הודעות יח"צ.
התכנון הראשוני היה הפקת ענק באזור בית רבן 
חלק  יטלו  בה  יבנה  חבל  האזורית  למועצה  השייך 
תודעה,  החרדי,  המגזר  של  התרבות  ארגוני  כלל 
לעם  ויהדות  ותורה  ירושלים  דגל  המעיין,  אל 
עקא שנראה  דא  החרדיות.  עם המפלגות  המזוהים 
הארגונים  מנהלי  ראשי  מעל  נעשים  שהמהלכים 

ולא בשיתוף איתם. אין ספק שאירוע גדול בו ייראו 
על במה אחת מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור מכל 
החוגים והעדות, זה משהו שהיהדות החרדית זקוקה 
לו כמו אויר לנשימה ובפרט בימים סוערים שכאלו, 

אבל בשביל אירוע שכזה 
יש צורך בתיאום מלא בין 
עדיין  וזה  הגורמים  כלל 

לא קיים.
הוא  גפני,  מבחינת 
יכול  הוא  עשה.  שלו  את 
שיש  בעובדה  לנפנף 
תקציב צבוע ויש רגולטור 
שינהל את הכסף, ועכשיו 
בדבר  שהנוגעים  צריך 
את  ילמדו  לריב,  יסיימו 
ה'קול קורא' ויצאו לדרך.

הדף  לומדי  מרבית 
זאת  עושים  היומי 
השיעורים  במסגרת 
הארץ  ברחבי  המפוזרים 
חסות  תחת  ושנמצאים 
החרדים,  התרבות  ארגוני 
הם ספקי הקהל העיקריים 
הזה  מהסוג  לאירוע 
שההתנהלות  צפוי  והיה 
מהחיבור  כתוצאה  מולם, 
לשטח  שלהם  התמידי 
יהיה חזק יותר ולא כך פני 

הדברים. 
כתיבת  לשעת  נכון 
מכל  אחד  אין  השורות, 
שלכאורה  גורמים  אותם 
קשורים  להיות  אמורים 
למשטרה  ושפנה  לאירוע 
כדי  נוספים  ולגורמים 
של  התהליך  את  להתחיל 
ועמידה  האירוע  אישור 
על כלל הדרישות שיהיו. 
נקודה זו היא משמעותית 
להרים  להיתכנות  באשר 
שכזה  גודל  בסדר  אירוע 

שע"פ גורמים מסוימים אמור להכיל כחמישים אלף 
משתתפים. 

"לא יהיה אירוע גדול אלא מספר אירועים קטנים 
דגל  כשארגון  החרדיים  התרבות  אירגוני  כלל  של 
ירושלים המזוהה עם שלומי אמונים כבר יצא לדרך 
הנושא  את  המכיר  אדם  לי  אומר  עצמוני",  באופן 

מקרוב.
היכן שיש שני יהודים ישנן שלוש דעות, זה נכון 
שבעתיים כשעל השולחן מונח גם הרבה מאוד כסף.

הטיעון המרכז של סער: ביבי לא יכול להקים ממשלה. סער ונתניהו | צילום: קובי גדעון, לע"מ

אם פעם היו אלו חברי כנסת 
מהקואליציה או מהאופוזיציה 
שהתבטאו בנושא ולעיתים גם 
נגד דעתם של ציבור בוחריהם, 

כיום זה פורץ החוצה ומייצר 
שיח ערני סביב הנושא. 

בהקשר זה ניתן לציין שרבים 
במערכת הפוליטית ובארגונים 

החברתיים טוענים כבר מזמן 
שהשירות הצבאי לא כזה 

אישיו ואת הדגש צריך לתת 
על עידוד יציאת בני המגזר 

החרדי לאקדמיה ולמעגל 
התעסוקה ולא על ניסיונות 
שווא להכניס את החרדים 

למה שהוגדר בשנותיה 
הראשונות של המדינה 

ככור ההיתוך של החברה 
הישראלית
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נמנע אסון
על ה עולות  הבאות  שורות 

שהכנסת  הנחה  מתוך  הכתב 
לקלפי  והדרך  מתפזרת  שוב 
הרווחת  ההערכה  זו  קצרה. 
כרגע, לנוכח היעדר קרן אור 
הסבירות  המנהרה.  בקצה 
בשעות  ממשלה  ותוקם  דרמטי  שינוי  שיחול 

הבודדות שנותרו - שואפת לאפס.
צריך לומר ביושר: זה היה צפוי. כל מי שטוען 
אחרת, אינו אלא נאיבי. הסיטואציה הפוליטית 
שנוצרה, וההתבצרות המוחלטת של השחקנים 
אפשרויות  הותירו  לא  בעמדתם,  הפוליטיים 
אחרות מלבד בזבוז אדיר של משאבים לטובת 
להוביל  עשויות  שתוצאותיו  פוליטי  קרקס 

אותנו לפלונטר זהה למצב הנוכחי.
חיוביים  מהיבטים  להתעלם  קשה  זאת,  עם 
שהתפרסם  בסקר  הללו.  בבחירות  שטמונים 
החרדי  במגזר  כי  עלה  קצרה,  תקופה  לפני 
לאור  ביותר  לסבירה  שנחשבה  הזו,  האופציה 
גדולה  להיענות  זוכה  מהסבך,  המוצא  היעדר 
האוכלוסייה  לשאר  בהשוואה  בטח  יחסית, 
החרדה  על  מצביעים  הללו  הנתונים  בישראל. 

הגדולה שהיתה נחלת רבים, מהגרוע מכל.
כלפי  נתניהו  שגילה  הנאמנות  אילולא 
אותם  לנטוש  שלו  העיקש  והסירוב  החרדים 
לקום  היתה  עלולה  מפתות,  להצעות  בתמורה 
כזו  והמצוות,  התורה  לשומרי  רעה  ממשלה 
שחורטת על דגלה פגיעה בכל דבר שריח של 
משך  שנבנו  החומות  ממנו.  נודף  אידישקייט 
גחלת  על  שניתן  כמה  עד  לשמור  בכדי  שנים 
בידי  באחת  נופלים  היו  במדינה,  היהדות 

ליברמן-לפיד וחבריהם.
שבוקעת  הארסית  בטרמינולוגיה  בהתחשב 
המבישה  והתחרות  ליברמן  איווט  של  מפיו 
השמאל  במחנה  לחבריו  בינו  שהתפתחה 
בשאלה מי חובט יותר בחרדים, ניתן רק לשער 
חווים  היינו  שחלילה  ההתעמרות  עוצמת  את 
על בשרנו מממשלת הזדון שבחסדי שמים לא 

קמה.
ומי מדבר על הקיצוצים העמוקים בתקציבי 
הישיבות,  לתלמידי  גיוס  צווי  התורה,  עולם 
מתווה  הציבורית,  בפרהסיה  השבת  חילולי 
המגזר  זכויות  המערבי,  הכותל  קדושת  חילול 
אחרות  וגזירות  נרמסות  היו  שלבטח  החרדי 
ציבור  על  לבקרים  חדשים  מושתות  שהיו 

חובשי הכיפות בישראל.
מבחינתם.  החלומות  קואליציית  היתה  זו 
ו"בלי  ולפיד,  גנץ  כהגדרת  חילונית  ממשלה 
להצהיר  שהרבה  כפי  וקיצוניים",  משיחיים 
איווט ממולדובה בנימה מבעיתה. במידה רבה, 
נכשלה.  ומזימתם  מפלה  נחלו  רעתנו  חורשי 
הכוונה להדיר אותנו מהשלטון לא צלחה תודה 

לק-ל ועלינו לברך על כך.
בעובדה  למצוא  ניתן  פורתא  נחמה 
בחודש  להתקיים  צפויות  שבפתח  שהבחירות 
שבו מזלן של ישראל בריא ותקיף. כבר היה מי 
שנעלם ממנו מידע זה וסופו הביא לנו את חג-
הפורים. בימים ההם בזמן הזה, נייחל שנהפוך 
הוא וישלטו היהודים באלו החפצים להשכיחם 

תורתך.
ייתכן  בקול,  זה  על  לדבר  אסור  אולי  אז 

אצל  רצוי  לא  באופן  יתקבלו  כאלה  שדברים 
במצב  אבל  הישראלית,  בחברה  שונים  חלקים 
נגמרים  בלתי  אגו  קרבות  בשל  נקלענו  אליו 
בישראל  מגזרים  של  כוללת  החרמה  ובעקבות 
ברורה  עדיפות  לנו  יש  אמונתם,  בגלל  רק 
סדר  יעשו  הפעם  שאולי  חדשות,  לבחירות 
חודשים  ישראל  את  שאופפת  באנדרלמוסיה 
ברורה.  להכרעה  סוף-סוף  ויביאו  ארוכים 

אינשאללה.

יועצינו כבתחילה
שוב ושוב עולה התמיהה מכיוונם של גלויי 
"מה  מחל,  מצביעי  על  נמנים  שאינם  ראש 
החרדים  שלכם  מסויגת  הבלתי  התמיכה  פשר 

בנתניהו". 
לבאר  בכדי  נשתברו  קולמוסים  מעט  לא 
החרדית  ההתעקשות  עילת  את  טעם  בטוב 
לעמוד לצידו של ראש הממשלה, עד כי לעיתים 
ניתן לחשוב שהנציגים החרדים נאמנים לו יותר 

מחברי הכנסת המכהנים מטעם מפלגתו.
הטילו  שברובם  הגבה,  ממרימי  אחדים 
מחוץ  אל  החרדים  את  שמוציא  פתק  בקלפי 
רחוק  נתניהו  לפיה  בטענה  השתמשו  למחנה, 
פער  על  מקפיד  איננו  ומצוות,  תורה  משמירת 
במוצהר  נמנע  ואף  וחלב  בשר  באכילת  זמן 
מלהניח תפילין של רבינו תם. הכל נכון חברים, 
שבהם  באלה  מהותיות,  היותר  בשאלות  אבל 
נבחנת מנהיגותו, נתניהו הוכיח יושרה והגינות 

שכיום הפכו נדירים במחוזותינו.
בחייו  הממשלה  ראש  התנהלות  ועוד,  זאת 
ישראל.  לאזרחי  משמעות  חסרי  האישיים 
על  מתנוססת  כשרות  חותמת  איזו  השאלה 
בדיוק  רלוונטית  שבמעונו,  במקרר  המוצרים 
כמו שאנו מגלים במזג האוויר בקוסטה ריקה. 

כיפה  חובשי  של  לעברם  מבט  נעיף  אם  די 
מלא  כרסם  מסוימים  במקרים  אשר  שחורה, 
בתורת הנסתר, שבה הוגים על פי פירושי בעל 
בסיסיים  דברים  על  להשפיע  ובכוחם  ה'סולם' 
האכזבה  למרבה  אך  היהודי,  הנפש  שבציפור 
אלה נאלמים דום כשהם נדרשים לפעול לתיקון 
עוול כלפי ציבורים גדולים בישראל שבוחרים 

לדבוק בדרך ישראל סבא.
הכוונה כמובן היא ליועץ המשפטי לממשלה 
חובש הכיפה, שדווקא בקדנציה שלו שנמצאת 
התורה  שומרי  של  זכויותיהם  בעיצומה, 
יוצא  אותו  לראות  היה  וקשה  נדרסו  והמצוות 
להגנת יהודים כמותו שמתפללים שלוש פעמים 
ויועצנו  כבראשונה  שופטינו  "השיבה  ביום 

כבתחילה".
משרדו  ידי  על  בוטלו  שלו,  במשמרת 
לדבר  להישמע  שמבקש  לציבור  אירועים 
בלטה  שרביטו  תחת  בהפרדה.  ולקיימם  השם 
ההתערבות הבוטה של "שומרי הסף" בדברים 
שבאף מדינה לא ההינו לשלוח יד. פקידיו עודם 
שאינו  מה  לכל  להיטפל  חופשית  יד  מקבלים 
בתוקף  טוענים  שהם  תוך  בעיניהם,  חן  מוצא 
שאינם מונעים משיקולים זרים והרי מנדלבליט 

הוא "חרדי ולומד קבלה".
מנדלבליט אינו היחיד. בהיסטוריה היהודית 
'מה  שרקדו  המחנה  מקרב  אנשים  להם  קמו 
יפית' בפני הפריץ, כשלראשם שטריימל גבוה 
וגארטל עבה. לא מדובר רק בחרדים כלפי חוץ 
למצג  הבית  כותלי  בין  החיים  בין  שהפרידו 
השווא בחוץ. הללו התהדרו בגאונות מדהימה 

ובידע מקיף בכל חדרי תורה.
היועמ"ש הנוכחי הוא חלק מרשימת דתיים 
פועלים  אך  ומצוות,  תורה  שומרים  שאמנם 
בשלל  מהם  שמצופה  מזו  שרחוקה  בדרך 
בשפע  למצוא  ניתן  דוגמתו  אנשים  נושאים. 

ובצמתים  לדורותיה  בכנסות  המשפט,  בהיכלי 
כל  עבור  לקריטיים  הופכים  פעם  אחרים שלא 

מי שחרד ליהדותה של ארץ הקודש.
שחונכו  ולמרות  שלראשם  הכיפה  בחסות 
להפנות  בחרו  הפנכה  מלחכי  המדרש,  בבית 
תחת  שיצאו  בהחלטות  מחצבתם.  לצור  עורף 
הדתית- חזותם  את  לדמיין  היה  קשה  ידיהם 

שאחז  הטשטוש  זהו  בלט,  שכן  מה  חרדית. 
בהם בשעה שנכנעו לכוחות לא רצויים והפכו 
בקנה  עולה  שאינה  להתנהלות  גומי  חותמת 
הגבורה  מפי  הדברות ששמעו  עם עשרת  אחד 

בהר סיני.
השנים  במרוצת  נהג  לגמרי,  שונה  באופן 
למשפחת  שנולד  למרות  אשר  נתניהו,  בנימין 
תינוקות שנשבו, התגאה בכך שהגן על יסודות 
על  התורה.  לעולם  גב  לתת  ולא התבייש  הדת 
ויש  כבדים  מחירים  רה"מ  שילם  התנהלותו 
תוצאה  כעת,  לעברו  המונפת  בחרב  שרואים 
החרדי  הציבור  כלפי  ההגונה  להתנהלותו 

ולברית שכרת עם נציגיהם.
ניתן להניח בזהירות, שאלקטורט לא קטן של 
מצביעי הליכוד פחות אהב את החיבור הנדיר 
שרקם נתניהו עם שותפיו במפלגות החרדיות. 
את  לפרום  לרה"מ  שקראו  הקולות  זאת,  חרף 
נדחו  השבת,  בקדושת  פגיעה  ולאפשר  הקשר 

בידי נתניהו על הסף.
הגורלית  המבחן  שבשעת  אפוא  מתבקש 
בו.  בתמיכתנו  איתנים  נישאר  שרויים,  אנו  בה 
התפתו  שלא  החרדים  הנציגים  לשבח  ראויים 
ונותרו  לטבוע  שמאיימת  ספינתו  את  לנטוש 
נאמנים עד לרגע האחרון. עמוד השדרה שגילו 
מגזרים,  חוצת  ולהערכה  השם  לקידוש  וגרמה 
לשיתופי  ותתרום  בעתיד  גם  אותם  תשרת 
ליצור עמם,  פוליטיקאים  יבקשו  אותם  פעולה 

לתועלת כולנו.

שומר אמונים לחרדים. נתניהו | צילום: קובי גדעון, לע"מ

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



WELCOME
TO THE

FAMILY

1,566₪
לחודש

החל מ-

Toyota C-HR

SALE 2020

1,624₪
לחודש

החל מ-

Mazda 3

SALE 2020

749₪
לחודש

החל מ-

Kia Picanto

SALE 2020

1,611₪
לחודש

החל מ-

Kia Niro

2,799₪
לחודש

החל מ-

Chevrolet Traverse

SALE 2020

1,790₪
לחודש

החל מ-

Mitsubishi Outlander

SALE 2020

1,566₪
לחודש

החל מ-

Kia Sportage

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Toyota Corolla

SALE 2020

1,701₪
לחודש

החל מ-

Hyundai Tucson

SALE 2020

1,488₪
לחודש

החל מ-

Nissan X-Trail

SALE 2020

מבחר רכבים חדשים בתנאים 
המשתלמים ביותר, בהתחייבות!

 100%
מימון 

ללא מקדמה

6432*
cmotors.co.il

המחירים כוללים מע"מ | התשלום ל - 36 חודשים והיתרה בתום התקופה במבחר מסלולים 
לבחירה | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

החשמל 10בני ברק               | עפולה                  | פתח תקוה גזית 2מצדה 9

סוכנות הרכבים המובילה בישראל!חייגו עכשיו <

היכנסו לקטלוג הרכבים

בס"ד

מבחר ענק 
של דגמים 

חדשים 2020
אחריות 

יצרן מלאה!
יבואן 

מקביל 
מורשה

טרייד-אין 
אטרקטיבי 

במיוחד!

עשרות 
אלפי לקוחות 

מרוצים!

SALE 2020
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לקח טוב
נתתי לכם

כי

חומר ולבנים
אחד הדברים החשובים ביותר שרוכש 
הריכוז  כח  ספק  ללא  הינו  בחייו  האדם 
ולהחכים  להזין  לקלוט  לנו  שמאפשר 
אלו  בחומר  אם  עניינים.  מיני  בכל 
אלו  בלבנים  ואם  הזה  העולם  עניני 
במה  משנה  זה  אין  הבא.  העולם  עניני 
מעשיו  שיהיו  העיקר  עוסק,  האדם 
אז  ורק  אחד  בקו  ומחשבותיו  דיבוריו 
שאם  ושמחה  ערך  בעל  להרגיש  יכול 
דיבוריו  מחשבותיו  אזי  כן  הדברים  אין 
להגיע  מצליח  ואינו  מפוזרים  ומעשיו 

לשום תכלית.
היות ומיקומו של האדם בשתי אונות 
המח אינו שווה, יש שנוטים יותר לימין 
יותר  שנוטים  ויש  גבול  ללא  למופשט 
זו  מאבחנה  ולמוגבל.  למוגדר  לשמאל 
וכושר  אדם  בני  על  ללמוד  חייבים  אנו 
האדם  בני  כל  האם  שלהם.  הריכוז 
באותו  לימודי  חומר  לקלוט  מסוגלים 
יותר  וישנם  היות  שלא.  ודאי  אופן? 
בעלי מעוף וחלום וישנם יותר מחוברים 
שלא  ישנם  ולמידות.  לגבולות  לקרקע 
מסוגלים לקבל מרות מכל אחד רק ע”י 
וישנם שמקבלים מרות  חזק  רגשי  קשר 
בקשר  צורך  שום  ללא  טבעית  בצורה 

רגשי.
קבוצת  או  כיתה  על  נתבונן  כעת 
אנשים שבאים ללמוד שיעור או מקצוע. 
לבני  תתחלק  טבעית  בצורה  הכיתה 
נטייה  ולבני  המופשט  לחלק  נטייה 
ראשונה.  חלוקה  זו  המוגבל.  לחלק 
באותה כיתה יהיו גם כן כאלו שצריכים 
קשר ריגשי על מנת להצליח לקלוט את 
זקוקים  שאינם  וישנם  הנלמד  החומר 

לשום רגשות בכדי ללמוד.
קבוצות באופן כללי מתחלקות תמיד 
למאפיינים אנושיים רבים ולכן מורה או 
רב או מרצה שנכנס לכיתה מתמודד עם 
מגוון רחב של תלמידים ותפקידו בסופו 
הנלמד.  החומר  את  להעביר  דבר  של 
אבל אליה וקוץ בה: מרצה מוכשר ככל 
לא  מלמד  הוא  אותו  המקצוע  שיהיה, 
תמיד מצליח לעורר בקרב תלמידיו את 

כוח הריכוז שלהם.
עסוקים  כל  שקודם  תלמידים  ישנם 
בקשרים החברתיים-רגשיים שלהם וכל 
זו לא נפתרה, בעיית הריכוז  עוד בעיה 
מסוגלים  ואינם  ביותר  גבוהה  שלהם 

לקלוט דבר וחצי דבר מהחומר הנלמד.
שהריכוז  תלמידים  ישנם  לעומתם 
הם  ולכן  ברגשות  מותנה  לא  שלהם 
נקראים בעלי ריכוז גבוה ולכן יש להם 
הצלחה יציבה לאורך כל זמן הלימודים.

הרבה הורים פונים אלינו בצער וכאב: 
שלהם  לילד  קרה  מה  מבינים  לא  הם 
שבשנה שעברה הוא היה תלמיד נפלא, 

הטוב ביותר בכיתה בעל קשרים חברתיים 
מצוינים, והנה השנה שוד ושבר - הילד 
הוא  דבר,  וחצי  דבר  לקלוט  מצליח  לא 
והשאלה  הפחת  אל  מהפח  נופל  פשוט 
והחשוב  השתנה?  מה  למה?  היא  תמיד 

מכל מה אפשר לעשות?
של  היכולת  שהיא  הריכוז,  בעיית 
ולקלוט  לו  הנאמר  את  להבין  האדם 
סביבו,  שקורה  מה  את  טובה  בצורה 
איננה רק בעיה בקרב תלמידים. זו בעיה 
יומו  ועד  מקטנותו  האדם  את  שמלווה 

האחרון.
שכרים  עובדים  או  עסקים  אנשי  גם 
מסוימת  בתקופה  הזו.  בבעיה  נפגשים 
משום  ופתאום  הצליח.  הכל  זרם,  הכל 
מקום הכל נסגר. אין יותר פרנסה מיום 
ליום מי שהיה מוצלח נהפך לאדם נכשל 
בעיני עצמו וסביבתו. שוב נשאל אותה 

שאלה על מה ולמה.
שם  הנפש,  בתורת  נמצאת  התשובה 
בני  של  נפשם  מבנה  על  לומדים  אנו 
את  לזהות  מסוגלים  אנו  ולכן  האדם 
הנטיות המוחיות שלהם ולפיהן להוציא 

את מי שנפל לבור מהבור.
אם הלומד הינו בעל נטיה למוח ימני 
כלומר הוא קודם כל  רגשי ורק אחר כך 
והיחס  המלמד  שאופי  ברור  אזי  שכלי, 
שהוא נותן לתלמידו הוא הגורם העיקרי 
התלמיד  של  יכולתו  על  שמשפיע 

להתרכז ללמוד ולהצליח.
הבחנה זו נותנת תשובה חלקית לבעיה 
ולמרצה  לרב  למורה,  שגם  משום  וזאת 
אם  נולדו.  הם  שעמהם  אופי  קווי  יש 
הם עצמם יותר נוטים למוח שמאל, אזי 
את  ללמד  הצורך  את  מבינים  אינם  הם 
החומר שעבורם הינו רק ידע עם רגשות 
שמאל  למוח  שנוטים  תלמידים  ולכן 
עם  התלמידים  אבל  מהם  מאוד  יהנו 
נטיה למוח ימין לא יצליחו בכלל להבין 
בגלל שהם  לא  יכשלו  ולכן  החומר  את 
עצלנים, היפראקטיביים, צריכים ריטלין 
וכדומה, אלא בגלל שבתולדה שלהם הם 

קודם כל רגשיים ורק אחר כך שכליים.
שפתאום  בוגרים  אנשים  כן  כמו 
צריך  מתדרדר.  שלהם  הכלכלי  המצב 
פגע  מי  הריגשי.  הגורם  מה  לראות 
בהם, מי השפיל, ביזה, שם ללעג, בגד, 
התרופה  וכדומה.  לשווא  אותם  האשים 
לכולם הינה מודעות לחבר אותם מחוץ 
למסגרת. החובה לאדם שמבין את הרגש 
רגשית  איתם  מתקשר  כל  קודם  שלהם, 
ורק אחר כך משפיע להם שפע של ידע. 
ממש  הינו  כאלו  לילדים  פרטי  מורה 

ברכה להצלחה. 
בברכה סתרי חיים 07-33-38-38-48 בני ברק

מבדקים לגברים יתקיימו אי״ה

מבדקים לנשים יתקיימו אי״ה

הרשמה למבדק חובה
בטלפון: 03-7707300/1 

ביום ב׳ י"ח כסלו 16/12/19 בין השעות 17:00-20:00
וביום ג׳ י"ט כסלו 17/12/19 בין השעות 11:00-14:30

ביום ראשון י"ז כסלו 15/12/19
בין השעות 16:00-19:00

במרכז הכוון תעסוקתי
רח׳ הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

19 מפגשים
)76 ש״ל(

אנגלית - 
מתחילים

15 מפגשים
)60 ש״ל(

אנגלית - 
מתקדמים

הכוון תעסוקתי וברליץ
מציעים לכם קורס אנגלית מדוברת

בשיטה המוכחת לדיבור אנגלית שוטף

מחיר הקורס:

300
בלבד!

ַאיי ַאיי וֹוְנט...
יּו וֹוְנט ַא גּוד ג׳ֹוּב?

)הגיע הזמן שתפסיקו לגמגם באנגלית(



optica109.com 1599-510-910

למה לשלם כפליים על אותם המשקפיים?

בקרוב - משכננו החדש
יותר גדול, יותר נגיש, יותר מבחר.

סניף בני ברק החדש! רבי טרפון 2

אופטיקה 109 הרשת המובילה והזולה במגזר החרדי עוברת 
איכות ממיטב  ענק של משקפי  עם מבחר  למשכן החדש 

המעצבים, במחירים הזולים בשוק. בהתחייבות!

בני ברק
עוברת עם 109

הפתיחה בקרוב!

21:00 עד   10:00 פעילות:  שעות 





י"ג כסלו תש"פ 11/12/19 בני ברק 1226

                  

"כי  אחיו:  אותו מעשיו  לקב"ה שיציל  אבינו מתפלל  יעקב 
ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני..." ומסיים: "ואתה אמרת היטב 

איטב עמך" )לב, יג(.
אמרת  "ואתה  זה:  פסוק  רמז  בדרך  פירש  זצוק"ל  מלובלין  החוזה 
היטב" – אם אתה היהודי אומר על כל מעשה שאתה חווה  - 'היטב'. 
טוב עושה הקב"ה עמדי תמיד, והנני מודה על כך, ובכל דבר הבא עליך 
הנך מקבלו באהבה וברצון, אזי אומר הקב"ה לעומתך: 'איטיב עמך' – 
יותר טובה על טובתך. על דרך שמצינו בגמרא במסכת  אשפיע עליך 
תענית )כ"א(: שאמרו רבותינו: "גם זו לטובה", ו"כל דעביד רחמנא לטב 

עביד" )ברכות ס(.
ובהשגחתו,  בקב"ה  ונבון, שהיה מאמין  פיקח  אחד  מלך  על  מסופר 
ובכל דבר שעבר עליו היה רגיל לומר: "גם זו לטובה!". אחד התחביבים 
אהובו  בלוויית  לצאת  נהג  פעם  מדי  הציד.  מלאכת  היה  המלך,  של 
רובה הציד המהודר שלו,  היה שולף את  היער, שם  ועוזרו הבכיר אל 
וצד להנאתו צביים וארנבות ושאר חיות מחמד. לפעמים גם היה אוהב 
הצבי  את  ראשון  לתפוס  יצליח  ביניהם  מי  עוזרו,  עם  'תחרות'  לערוך 

שרץ לפניהם ביער...
יום אחד לדאבון לבו של העוזר, בעודו רודף אחר הצבי ומנסה לצודו, 
המלך  של  בידו  היישר  ופגע  שבידו.  הרובה  מן  תועה'  'כדור  נפלט 
כל מקרה:  על  להגיב  כדרכו  היה  המיידית של המלך  תגובתו  ופצעה. 
"גם זו לטובה!". אך זה לא פטר את העוזר מלעמוד למשפט על מעשהו 
יריית שוגג, ושכלל לא  זו  הנפשע. לא הועילו לו כל תחנוניו שהיתה 
התכוון חלילה לפצוע את ידו של המלך ירום הודו, ויצא הפסק מבית 

המשפט להשליכו אחר כבוד אל הכלא.
כראות העוזר כי כלתה אליו הרעה, וכבר תפסו בו השוטרים משני 
זו לטובה"!  "גם  סוד:  צופן  ואמר בחיוך  צדדיו, פנה אל המלך אהובו 

ובכך נפרד מן המלך והוכנס היישר לתאו בבית הסוהר.
המלך המשיך בשגרת חייו, ועל אף העדר עוזרו האישי, המשיך לצאת 
כדרכו יחידי אל היער למלאכת הצידה. והנה, באחד הימים בהיותו לבדו 
דם  צמאי  רוצחים  חבורת  יער,  במעבה  לפתע  בו  פגשו  בצידתו,  עסוק 
ורצו  המלך,  על  התנפלו  ואכזריותם  ברעבתנותם  אדם.  בשר  ואוכלי 
תיכף להרגו ולאכול את בשרו. אך פתאום שמו לב לידו החבושה, זאת 
והנה היא מלאה תחבושות  יועצו שנמק עתה בכלא,  ידי  שנפצעה על 
ידו הפצועה בחיידקים  נדבקה  הספוגות בדם. הם החלו לחשוש שמא 
מסוכנים, ואולי אף כל גופו נגוע באותם חיידקים, והחליטו ברגע אחרון 

להימנע מ'קרבן' זה, ועזבו את המלך לנפשו...
ברוב שמחתו על הצלתו הפלאית, רץ המלך היישר אל בית הכלא, 
ובהתרגשות רבה סיפר ליועצו את קורותיו ביער, כשהוא אומר: "רואה 
אתה, הלא מיד כשפצעת אותי אמרתי ברורות כי 'גם זו לטובה!' והנה 
זו שפצעת את  נוכחתי עתה במוחש, כמה טובה עשית עמדי בפציעה 
ידי, שכן דווקא פציעה זו היא שהצילה את חיי, ועל כן הנך משוחרר 

לנפשך". ותיכף הוציאו המלך לחופשי.
כשיצא היועץ מן הכלא, פנה בחכמתו אל המלך ואמר בהתרגשות: 
"הלא אף אני כשהושלכתי לכלא אמרתי בפני המלך, כי "גם זו לטובה". 
והנה מתברר עתה שאף ישיבתי כאן בכלא היתה טובה גדולה עבורי. שכן 
אילו הייתי מתלווה עם המלך אל היער, הרי בוודאי היו אותם רוצחים 
אכזריים הורגים אותי כדי לאכול את בשרי, שכן ידי אינה חבושה כלל. 

התברר אפוא אם כן, שישיבתי זו בכלא היא שהצילה את חיי!!
יהודי אחד נכנס להרב מטשבין זצ"ל, והיה לו כמה בעיות משפחתיות. 
הרב מטשעבין הכיר זאת. וכשנכנס להרב מטשעבין החליט האיש שאינו 
רוצה לצער את הרב. וכששאלו לשלומו, אמר במאור פנים: "ברוך ה', 
הכל טוב ויפה". השיב לו הרב מטשעבין את פירושו של החוזה "ואתה 
אמרת היטב איטיב עמך", 'ואתה אמרת היטב' אם אתה אומר שטוב, אז 

אומר השי"ת 'איטב עמך' שאעשה לך טוב. 
אם נדע שהקב"ה הטוב כי לא כלו רחמיו, ונאמין ונבטח בחסדו הגדול 
עלינו תמיד, ובכל דבר ובכל מקרה הבא עלינו נאמר: "גם זו לטובה!", 

הרי שהקב"ה יגדיל חסדו עלינו כרחמיו וכרוב חסדיו.
סיפר הרה"ח ר' בן ציון האלפערט ע"ה שנסע עם דודו הרה"ג ר' משה 
מהר"א  הרה"ק  אל  פעסט,  לעיר  נאנאש  מעיר  ז"ל,  גאטעסמאן  מאיר 
מבעלז זצ"ל. כאשר הגיעו לבית הרבי, בא לקראתם הגה"צ מבילגורייא 
זצ"ל ונתן שלום לר' משה מאיר, וביקש ממנו, שיאמר לו דבר חידוש. 
ענה ר' משה מאיר שאין לו עכשיו מח כדי לומר חידוש תורה, )היו אלו 
ימי מלחמה(, אבל הרב מבילגורייא ביקש בכל זאת, שיגיד לו איזה דבר 

חידוש. 
הקשה לו ר' משה מאיר על הפסוק "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" 
שאמר  איטיב,  היטב  לשון  מצינו  איפה  שלכאורה  יג(,  לב,  )בראשית 
"ואיטיבה  אם  כי  אבינו  ליעקב  אמר  לא  הקב"ה  הלא  ליעקב.  הקב"ה 

עמך" – טוב אחד ולא פעמיים? 
הרהר הגה"צ מבילגוריי קצת, והשיב לו: הנה אנו מתפללין בתפלת 
בתיבת  הכוונה  מה  ולכאורה  מלפניך".  טובה  בעצה  "ותקנינו  ערבית, 
"מלפניך"? ותירץ: שכתוב "טוב ה' לכל". הכוונה, שבדרך כלל כל דבר 
שטוב לאחד הוא רע לאחר, כגן אם ראובן מרויח הרי שמעון מפסיד, 
הוא  רע ח"ו למחר, אבל הקב"ה מיטיב  יכול להיות  היום  ודבר שטוב 
לכל. הוא טוב לכל אחד ואחד, וגם טוב מכל הצדדים, וטוב גם למחר. 
וזה הכוונה, ותקנינו בעצה טובה מלפניך, שיהיה מלפניך טוב, ואז יהיה 

טוב מכל הצדדים. 
בזה תירץ, שאמת הדבר שהקב"ה אמר רק ו"אטיבה", אבל הטוב שבא 
מהשי"ת הוא טוב מכל הצדדים. ועל כן אמר יעקב "ואתה אמרת היטב 

איטיב עמך", דטוב שלך הוא טוב וטוב, ולא טוב ורע...

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

היטב היטיב 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר


ללמוד מהרשע עשייה בלהט ובהתלהבות

ַעד  וֵָאַחר  ַּגְרּתִי  לָָבן  ִעם  יֲַעקֹב  ַעְבְּדָך  ָאַמר  ּכֹה 
ָעּתָה )לב, ה(

יש ללמוד מרשעים את דרכי פעולתם
גרתי,  הרשע  לבן  "עם  חז"ל:  מאמר  את  מביא  רש"י 

ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים".
ממעשיו  למדתי  'לא  מהו  מליצה,  בדרך  ומפרשים 
שלא  'חבל  ואמר:  עצמו  על  יעקב  שהתאונן   – הרעים'? 
למדתי ממעשיו הרעים של לבן שהיה עושה את רשעותו 

מתוך מסירות נפש, בזריזות ובהתלהבות'...
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצוֹותֶָך  ּתְַחְּכֵמנִי  "ֵמאֹיְַבי  אמר:  המלך  דוד 
ולהחכים  ללמוד  האדם  על  צח(.  קיט,  )תהלים  ִלי"  ִהיא 

ממעשיהם של הרשעים!
יש להתבונן בהם ולראות כיצד הם עוברים עבירות, ועל 
ידי כך ללמוד את האופן הנכון של קיום התורה והמצוות 

- בהתלהבות ובמסירות נפש. 
מי שיעבוד את הבורא יתברך באופן כזה, איש בעולם 

לא יוכל להזיזו מדרכו.

לימוד ממעשי הרשעים שהוביל להתחזקות

בענין זה סיפר ה"בן איש חי" זיע"א מעשה מופלא – 
פעם נפגשו היצר הטוב והיצר הרע ואמרו זה לזה: עד 
מתי נילחם האחד בשני? הבה נסכם שכל אחד מאתנו יקח 
את האנשים שלו, ונעשה בינינו שביתת נשק והסכם שלום.
"איך שלום?" – שאל היצר הטוב – "הרי 'ֵאין ׁשָלֹום ָאַמר 

ה' ָלְרׁשִָעים' )ישעיה מח, כב(".
אל  לבוא  הזמן  כל  מנסה  "אני  הרע:  היצר  לו  השיב 
הצדיקים שלך, אבל איני יכול להיכנס אליהם. אתה עומד 
שם כל הזמן ומזהירם שלא לשמוע בקולי. תן לי אפשרות 
אני  זה,  תמורת  לי.  תפריע  ואל  בשקט  אליהם  להיכנס 
מבטיח לך שגם אני לא אפריע לך. תוכל להיכנס לרשעים 

שלי ולעשות כל מה שאתה רוצה". 
"טוב מאד" – הסכים היצר הטוב, ושניהם חתמו ביחד 

על אמנת ג'נבה...
קינג  יפו,  לרחוב  הטוב  היצר  הלך  זמן  לאבד  בלי 
ג'ורג', אלנבי ודיזנגוף. פגש שם אנשים ושאל: "מה אתם 

עושים?"
"נהנים מן החיים, רואים סרט בקולנוע", השיבו לו.  

"לזה אתם קוראים הנאה? הכל דמיונות ושטויות, ֶהֶבל 
בואו  הללו.  הדברים  את  "עזבו  להם.  אמר  רּוַח",  ּוְרעּות 
לירושלים, לישיבה, שבו ותלמדו ותשמעו דברי אלוקים 

חיים, משניות, הלכה ואגדה. אז תיהנו הנאה אמיתית".
"מה, באמת נהנים מזה?"

"כן, זהו שיא ההנאה שבעולם, ִּפּקּודֵי ה' יְׁשִָרים ְמׂשְַּמֵחי 
הבקשות  שירת  יש  השיעור  אחרי  ט(.  יט,  )תהלים  לֵב 

ופיוטים נפלאים, כדאי לכם לבוא!" 
זמן  ותוך  כולם,  אמרו  באים",  אנחנו  מסכימים,  "טוב, 
קצר התמלאו בתי הכנסיות והמדרשות מפה לפה. "וַּיֵָבא 
אֹתָם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו" )בראשית ל, יד( - לאה נוטריקון לא'ור 
ה'חיים... הם באו לאור החיים, לכף החיים, לישיבת אור 
שמח, והתחילו לחיות חיים אמיתיים! ברגע אחד עזבו את 
"וַּיְֵלכּו  עיניהם, כמאמר הכתוב  כל ההבלים שסימאו את 
עליהם  וקבלו  טו(,  יז,  ב  )מלאכים  וַּיְֶהָּבלּו"  ַהֶהֶבל  ַאֲחֵרי 

תשובה שלמה.
בינתיים ישב היצר הרע וחשב: "פלוני אדם פשוט, מה 
כבר ארוויח אם אהפוך אותו להיות רשע? כמעט כלום!... 
אני צריך 'דג שמן', אדם גדול בתורה ושקדן עצום. אותו 
אהפוך לרשע, או אה, זה יהיה משהו עצום!"... וכך, בעוד 
היצר הטוב לקח לו מכל הבא בידו, ואמר לכל הבא ברוך 
הבא - היצר הרע לא היה מוכן להשקיע באנשים פשוטים.
אחד   - נפשו  איוותה  אשר  את  מוצא  הוא  סוף-סוף 
השקדנים הגדולים, היושב בבית המדרש ואינו מרים את 
הוא  בלילה  אחת-עשרה  השעה  לקראת  מהספר.  עיניו 
ניגש אליו, שואל לשלומו, ומטיף לו מוסר על שהוא יושב 
ולומד תורה בכאלו שעות. "עזוב אותך. צא לרחוב ועשה 

חיים...".
"עכשיו?" התפלא החכם, "בשעה כה מאוחרת, מה יש 

לעשות ברחוב?"
רק  הרי  "לילה?  ואמר:  גדול  צחוק  הרע  היצר  צחק 
כאורה',  כחשיכה  יאיר  כיום  'לילה  היום!  התחיל  עכשיו 
יש מסעדות ומועדונים... למה אתה כל הזמן יושב ולומד? 

תפסיק להיות פנאט כזה... צא קצת!"
מן  אותו  טוב שימנע  יצר  היה  לא  חכם  לאותו תלמיד 
החטא, שהלא היצר הטוב הבטיח שלא יתערב במלאכתו 
של היצר הרע... ומיד התפתה לעצת יצרו הרע, סגר את 

הגמרא ויצא לרחוב. 
אנשים,  שם  ישבו  למסעדה.  הרע  היצר  לקחו  תחילה 

אכלו ושתו ושיחקו בקלפים. 

התבונן אותו תלמיד חכם במעשיהם. הם היו שקועים 
העולם  מכל  ששכחו  היה  ונראה  במשחק,  ורובם  ראשם 
קטנה  לגימה  מלבד  אך  קפה,  לעצמו  הזמין  אחד  כולו. 
שקע במשחק ושכח לגמור את הכוס. למותר לציין שאף 
אחד מהם לא התעניין באוכל. הם ישבו ושקדו על משחק 

הקלפים. 
עושים  מה  הבין  לא  הוא  שהתעייף.  עד  בהם  הסתכל 
באותו משחק, ומחר צפוי לו יום עמוס. עליו לקום כבר 
בעלות השחר כדי להתפלל בנץ החמה, ואחר כך לעסוק 

בתורה עד שעת לילה מאוחרת...
פנה משם ובקש ללכת. היצר לא מצא מה לומר לו. גם 
לו אין מה לעשות עם אדם עייף. ילך לישון ומחר ימשיך 

אתו...
ללכת  שבמקום  אלא  לביתו,  חכם  תלמיד  אותו  הגיע 
לישון התיישב על הארץ, והחל לומר תיקון חצות בבכיות 
עצומות. מן הצעקות התעוררה הרבנית ונבהלה, מה פשר 

הבכיות האיומות המזעזעות את הלב?
לי. עד היום הייתי סבור שאני שקדן,  השיב לה: "אוי 
הרשעים,  של  השקדנות  את  היום  שראיתי  אחרי  אבל 
הבנתי עד כמה אני רחוק... איפה אני ואיפה השקדנות... 
קפה  בלי  הקלפים,  ליד  שעות  שלוש  לשבת  יכולים  הם 
זאת  וכל  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  אוכל,  ובלי 
בשביל להרוויח כמה פרוטות, ואילו אני באמצע הלימוד 
תה,  או  קפה  לי  להכין  קם  רגע לשתות משהו,  כל  רוצה 
לאכול חתיכת פרי עם עוגה... חשבתי שאני צדיק... אוי 

לי שלא למדתי ממעשיהם הרעים!...
"אם על הבלים הם שוקדים כך, כל שכן שעלי לשקוד 
על התורה הקדושה שהיא קניין נצחי ולהשקיע בה את כל 
חיי! אם הם כל כך שקועים, על אחת כמה וכמה שבשעת 
הלימוד עלי להיזהר שלא להתעניין בשום דבר אחר, לא 
להרים את הראש מן הספר ולא להסתכל על אף אדם, לא 

לבטל אפילו רגע אחד, אלא לעמול בתורה בכל כוחי!"
לעומתו  והרבנית  ולהיאנח,  לבכות  הצדיק  המשיך  כך 

מנסה לנחמו, שעוד יגדל ויתעלה.
שמע זאת היצר ונבהל. "אוי ואבוי! מה עשיתי?! חשבתי 
שאני מוריד אותו, והנה אני רק הגורם המדרבן לעלייתו 

עוד יותר!..."
מיהר לרוץ למעוז שלו בדיזנגוף ואלנבי, והנה – הכל 
תשובה!...  לבעלי  לישיבות  הלכו  שלו  האנשים  כל  ריק. 
אוי ואבוי! היצר הטוב לקח לו את כולם. אם ישאר המצב 
כמות שהוא, תוך ימים ספורים הוא יגמור את כל העבודה, 

וישלח אותו לפנסיה מוקדמת...
עד שעת  בתורה  ועוסקים  יושבים  כולם  את  ומצא  רץ 
לילה מאוחרת בישיבה קדושה. נגש ואמר: "הי, מה אתם 

עושים פה? בואו בחזרה לתל אביב!...".
מיד ענו לו: "לך מפה! איננו רוצים אותך! אנחנו רוצים 
את התורה הקדושה! לא ידענו שלימוד יכול להיות כה יפה 
ומהנה. החכמנו מאד. קבלו אותנו בסבר פנים יפות. לא 
נשארים  אנחנו  כאלו...  דברים  שקיימים  בדעתנו  העלינו 
פה. "פה אשב כי איויתיה". אין אנו רוצים את השטויות 

וההבלים שפיתית אותנו בהם כל הימים". 
זוהי דרך הנהגתו של אדם הלומד ממעשיהם הרעים של 

הרשעים ומתקדם בזכותם בעבודת ה' שלו!

ההתלהבות מביאה להצלחה

ישראל"  ה"בית  בעל  האדמו"ר מגור,  את  ושאלו  באו 
זצ"ל, איך אפשר להסביר את העובדה שאנשים פורקי עול 
מקימים קיבוצים, בתי ספר חילוניים, מועדונים, אופרות 
נגד  שהם  אף  על  בפעולותיהם,  ומצליחים  בכך,  וכיוצא 
אנשים  באמצעותם  לפתות  מטרתם  וכל  ה',  ונגד  התורה 
ה',  לדבר  החרדים  שאנחנו,  בשעה  זאת  וכל  ולקלקלם, 
שכל רצוננו להגדיל את הקדושה בעולם, איננו מצליחים?
אמר האדמו"ר: כשהחופשיים עושים את מעשיהם, הם 
וזו  בזריזות  פועלים  הם  ובלהט.  בלב שלם  אותם  עושים 

סיבת הצלחתם!
תמימים  ילדים  לקיבוצים  לקחת  הצליחו  הם  זה  בכח 

וצדיקים ולהעבירם על דתם, ללא כשרות וללא תפילה! 
"אנחנו פועלים למען מטרות קדושות" – המשיך הרבי 

– "אבל חסרים לנו הלהט והזריזות הללו"...
מתוך  דבר  כל  לעשות  צריך  להצליח,  שרוצה  מי 
התלהבות ולהט. כך נצליח להציל כל יהודי, שלא יתנתק 

מעם ישראל.
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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

ָ







1599-555-280

לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי 
שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות | 

חוסם קרינת מחשב  uv | עד מספר 6 / צילינדר 2

בני ברק: ר‘ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: 
מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח‘ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, 
ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים- כנפי נשרים
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20 ימים אחרונים לניצול הזכאות משקפיים בחינם

אל תחמיצו!

דצמבר
כסלו - טבת תש“פ
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שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת









בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

iclimb-jerusalemwww.iclimb.co.ilקיר ירושלים 02-6482264iclimbאצטדיון טדי, מרכז הספורט דוד איילון 1 י-ם

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!

בריתות 
&90



בר כוכבא 72, פתח תקווה // 050-4011434





שגרה מבורכת
דרושים/ותסופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה

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
 9-11.12.19
י"א-י"ג בכסלו

1.6 ליטר
טאצ'

אבקת כביסה
מקסימה

1 ליטר

גבינה קפה רד מאג מאגדת דנונה ביועוגיות ברמן

תפו"א לבן ארוז/
סלק

עגבניה/
חציל/בצל

תפוז/קלמנטינה/
פומלית/בננה

בטטה/פלפל 
אדום/צהוב

עגבניות שרי אשכולות/
אפרסמון/תפוח עץ 

חרמון/גלה/סמיט/זהוב

6 ק"ג

ר.שמאי

קוד: 713701/56

B8 קוד: 413508

20 יח' קוד: 711264כיף/נקה 7
50 יח' קוד: 711271

'מעולה'

750 גר'
טרה

200 גר'

כולל פיקדון
כרמל מזרחי

פסטה

יין סלקטד/
באזז/אקסלנד

שלישיית משחת
שיניים אורביטול

שמן קנולה

1 ק"ג
מיה

'מעולה'
לא כולל רפי כהן

400 גר'

570 גר'
'מעולה'

50 יח'
'מעולה'

600 גר'
מיה

עדשים אדומות/מארזי נאשוס
שעועית לבנה/כוסמת/

אפונה ירוקה/גריסי פנינה

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 5 ב-

סכו"ם לבן 3 ב-

כוסות קרטון 3 ב-

מפות עבות 2 ב-

גליל אשפתון 1 ב-

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

סלטי צבר

רסק עגבניות 22%

להבונים 6 שעות סוכריות ג'לידג מושט

500 גר'
אסם

200 גר'

1.2 ליטר
'מעולה'פרי קטיף

1 ליטר
'מעולה'

תרכיז תפוחים/
תפוזים

20*20 גר'
'מעולה'

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

סירופ מייפל/
שוקולד 700 גר'/

שוקולד צ'יפס 300 גר'

אסם

איטריות 400 גר'/
מנה חמה לא כולל נודלס 

קוד: 5839078
3% 8*150 גר'

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

שני-שישי
 9-13.12.19

י"א-ט"ו בכסלו

שלישי-רביעי
 10-11.12.19
לק"גי"ב-י"ג בכסלו

490

חמישי-שישי
12-13.12.19 י"ד-ט"ו בכסלו

לק"ג
290

מטרנה ללא שלביםשוקולד פרה פודינג/ג'לי
לא כולל אקסטרה

100 גר'
עלית

700 גר'
חלבי

1 ק"ג
אסם

3 ב-
20

5 ב-
20

2*200 גר'
אסם

זוג קרמוגית/
זוג שוקולד צ'יפס

9901290

5 ב-
20

13903990

19903990

לק"ג

לזוג

390
לק"ג
690

לק"ג
590

3 ב-
1790

לק"ג

ליח' ליח'

2490

1990

1290890 2 ב-2 ב-

3 ב-

11901790

1090

1790
ליח'

4 ב-
20

1090 2 ב-
1790

12901790

נשנושים/דג דג
260-400 גר'

B&B

2 ב-
1690

3 ב-
1090

890
ליח'

790
ליח'
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