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מגבית מיוחדת
עפ"י הוראת ובקשת מרן רשכבה"ג שליט"א
"אבקשה נא מאחינו בני ישראל, 
להשתתף במגבית הצלה דחופה 

ולתרום סך 360 ש"ח"

בתרומתכם נא לציין: עבור קרן 6380 - בקשת מרן רשכבה"ג שליט"א

 "והוא עניין גדול 
של הצלת נפשות"

המכתב בחתי"ק של מרן רשכבה"ג שליט"א:

בס"ד חשון תש"פ 
הנה ידידי הרה"ג שליט"א שאני מכירו היטב עשרות שנים, שהוא ת"ח גדול מרביץ תורה ומזכה הרבים, שרוי בחובות אדירים וחייו 

אינם חיים וכבר באו מים עד נפש, 

אבקשה נא מאחינו בני ישראל, להשתתף במגבית הצלה דחופה

 ולתרום סך שלוש מאות ושישים ש"ח, 
והוא עניין גדול של הצלת נפשות 

 וכל המסייעים יתברכו בבני חיי ומזוני ולהצלחה גדולה ברוחניות ובגשמיות וכט"ס 
ויתמלאו משאלותיהם לטובה

חיים קניבסקי

מרן רשכבה"ג שליט"א כותב בחתי"ק:



 חלב מלא בטעם של פעם 
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חדש!
גבינת חלומי פיראוס

תוספת נהדרת לסלט,
כריכים ומאפים

חדש!
קרלו 
בטעם 
מרשמלו

חדש!
קרלו בטעם

כדורי שוקולד

משקאות תחליפי חלב
 תנובה אלטרנטיב

בעיצוב ובשם חדש

חדש!
גלבוע 22% 

דק דק

חדש!
YOLO עם שוקולד חלב

בטעם אגוזי לוז

חדש!
YOLO עם שוקולד
חלב בטעם בוטנים

חדש!
יופלה יוניקורן

בטעם וניל

חנוכה שמח!

בחנוכה נהנים ממגוון מוצרי תנובה
חנוכיה . סופגניה . חלב



יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

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

פתאום

סורגדור מציגים:

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!
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המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

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

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

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

גם מחירים

חסרי תקדים!

וגם פריסת תשלומים!

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!
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מבצע חורף
משתלם!!! *

333₪



חדש!
YOLO עם שוקולד חלב בטעם בוטנים

בתוספת נטיפים בטעם שוקולד ובוטנים מקורמלים



כ"ז כסלו תש"פ 25/12/19 בני ברק6 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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:
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
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

מאת: עוזי ברק

רודפת טרגדיה: בליל שישי האחרון  טרגדיה 
נפטר באופן פתאומי הבחור הצעיר חיים אהרון 

זק"ש, בן 15 תלמיד ישיבת תפארת מרדכי.
הבחור חיים אהרון נמצא מוטל ללא הכרה, על 

מדרגות בניין ישיבתו ברחוב עוזיאל בבני ברק.
בסמוך לשעה 20:00 של יום חמישי, הוזעקו 

כוחות של מד"א ואיחוד הצלה אל הישיבה.
כי  סיפר  הצלה  באיחוד  חובש  פרום  משה 
במדרגות  נפל  הנער  הישיבה  תלמידי  לדברי 
ונחבל בראשו. "ביצענו בו פעולות החייאה תוך 
מתן שוק חשמלי מדפיברילטור. כשחזר הדופק 

בבית  רפואי  טיפול  קבלת  להמשך  פונה  הוא 
החולים כשמצבו מוגדר קשה מאוד". עד להגעת 
החולים  בית  אל  נמרץ  טיפול  ניידת  של  צוות 
נשמתו  את  השיב  הבחור  השומר,  בתל  שיבא 

לבוראו.
בהלם  הכתה  האיומה  הטרגדיה  על  הידיעה 
מפטירתם  מזועזעים  שעדיין  העיר,  תושבי  את 

הפתאומית של התינוק ואביו ממשפחת וייס.
ההלם גבר כשנודע כי הבחור שנפטר, התגורר 
שבעה  ישבו  בו  בניין  באותו   10 יהודית  ברחוב 
ממשפחת  ואביו  התינוק  של  וההורים  הסבים 
וייס ז"ל, גם שם השכנים התקשו לעכל את רצף 
סמוכים  האבלים  בתי  כאשר  הקשות,  הבשורות 
זה לזה ומשפחת וייס וזק"ש מתגוררות דלת ליד 

דלת באותו הבניין.
בעקבות  התעכבה  הבחור  של  הלווייתו 
נסיבות  את  לבדוק  המשטרה  של  התעקשות 
אל מקום  הגיעו  רבים  אנשים  המוות הפתאומי. 
ההתאספות מתחת לבניין הישיבה שמשם יצאה 
ההלוויה והם המתינו זמן רב עד להגעת המיטה 

אל המקום.
רק בשעת לילה מאוחרת, לאחר התערבות של 
עסקנים שעמדו בקשר גם מול נציגי הפרקליטות 

שאישרו את קבורת הבחור, יצאה ההלוויה.
זק"ש  שלמה  יאיר  רבי  הגאון  ישיבתו,  ראש 
על  "אהוב  היה  שהוא  לו  ספדו  נוספים  ורבנים 
חבריו ורבותיו, יחיד ומיוחד מבני עליה ששקד 
הליכות  נעים  היה  רבה.  בהתמדה  תלמודו  על 

לחכמתו  וקדמת  היתה  שיראתו  נפש,  ועדין 
ושהקב"ה שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק 

כמו הנפטר".
בהלוויה אפופת היגון והכאב, סיפר אביו של 
הבחור, רבי יונתן זק"ש, כי בנו "לקח קשה את 
הטרגדיה של משפחת וייס והחל ללמוד משניות 
לעילוי נשמתם, וביקש שהקב"ה יאמר לצרותינו 

די".
יצא מסע ההלוויה  בלילה   1:00 סמוך לשעה 
בבני  עוזיאל  ברחוב  מרדכי  תפארת  מישיבת 
ברק, אל בית העלמין סגולה בפתח תקווה, לקול 
בכיותיהם של בני משפחתו וחבריו ההמומים של 

העלם חמודות שנקטף בדמי ימיו.

מאת: עוזי ברק

האחד  ייחודיים,  מפגשים  שני  פעילה':  'חצר 
למלמדים בת"תים והשני לגננות בוגרי ובוגרות 
)2001 ועד היום(,  התוכנית במשך שנות קיומה 
'חצר  תוכנית  מפעילי  ע"י  לאחרונה  התקיימו 
360 לילדים  פעילה' מבית עזר מציון והתוכנית 
ונוער בעיריית ב"ב לריענון הידע ולרכישת ידע 
שנלמד  החשוב  הידע  את  לרענן  במטרה  חדש, 
ביוזמת  נערכו  המפגשים  מקצועי.  ידע  ולהוסיף 
את  ששם  רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש 
נושא תוכניות ומענים בתחום החינוך בראש סדר 

העדיפויות.
גנית  תוכנית  של  שמה  הוא  פעילה'  'חצר 
של  יכולות  ולמיצוי  למניעתם  קשיים,  לזיהוי 
ילדים, מבית היוצר של אגף הילד ב'עזר מציון' 

הלאומית  התוכנית  עם  מבורך  פעולה  ובשיתוף 
החינוך,  לאגף  המשותף   360 ולנוער  לילדים 
הבריאות  ומח'  חברתיים  לשירותים  האגף 
דגמי  כמה  כוללת  התוכנית  ברק.  בני  בעיריית 
ולמטפלות,  לגננות  בת"תים,  למלמדים  הכשרה 
תשתית  חינוך  צוותי  אצל  ליצור  כולם  שמטרת 
בכלל  ילדים  התפתחות  בנושא  וכלים  ידע  של 

וילדים בסיכון התפתחותי בפרט.
נודעה  פעילות  של  וחצי  כעשור  במשך   
שינוי  של  תהליכים  ליצור  ביכולתה  התוכנית 
וילדים,  פעוטות  של  צרכים  בנושאים:  תפיסות 
הזיהוי  חשיבות  התפקוד,  תחומי  כל  בין  קשר 
של  אחריותם  ומידת  המוקדמים  והטיפול 
אצל  שינוי  לחולל  הרגילות  במסגרות  המחנכים 
מדי  התפתחותיים.  מקשיים  הסובלים  ילדים 
מלמדים  של  חדשים  מחזורים  נפתחים  שנה 

וגננות המשתלבים בתוכנית, ושמה של התוכנית 
ההתפתחותיות  התוכניות  כחלוצת  לפניה  הולך 

בת"תים ובגנים.
אברהם  הרב  העיר  ראש  נשאו  ברכה  דברי    
רובינשטיין, יו"ר 'עזר מציון' הרב חנניה צ'ולק, 
 360 התוכנית  ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן 
האגף  מנהל  קשש,  שמעון  הרב  ונוער  לילדים 
הרב  מציון'  ב'עזר  ממשל  וקשרי  לשירותים 
גם  דברים  נשאו  הגננות  ובכינוס  הורביץ,  יעקב 
הרב יוסף סטל מנהל מחלקת גני ילדים בעירייה, 
המפקחת על גני העירייה הגב' מרגלית כהן ויו"ר 
ועדת הגיל הרך בתוכנית 360 הגב' צביה פריימן.
המשתתפים  האזינו  הברכה  דברי  לאחר   
והמשתתפות להרצאות מקצועיות בנושא 'הילד 
של  ותפקידם  ומאפיינים,  גורמים   – השקט' 
הרצאות  וכן  אלו,  לילדים  ביחס  המלמד/הגננת 

בתחום השפתי-תקשורתי. בסיומם של ימי העיון 
מדי  ולהיפגש  לשוב  והגננות  המלמדים  ביקשו 
שנה בשנה במתכונת זו, כדי לשמור על החיבור 
ולהוסיף  התוכניות  בוגרי  בין  שנוצר  המקצועי 
שיאפשרו  כלים  ועוד  עוד  שלהם  הכלים  לארגז 
להם למלא את תפקידם בשלמות ובאופן החינוכי 

המותאם, למען דור העתיד של ילדי ישראל.

כינוסים מקצועיים לבוגרי 'חצר פעילה' 

באופן פתאומי נפטר בדמי ימיו הבחור חיים זק"ש ז"ל, שכנו של משפחת הורי 
האברך ר' יצחק וייס ז"ל שנפטר בפתאומיות ב'שבעה' על בנו הפעוט

בחודש האחרון נערכו שני ימי עיון היסטוריים שבהם נפגשו בוגרי התוכניות 'חצר פעילה' ו'רכזים התפתחותיים' מבית 'עזר מציון' והתוכנית 360 לילדים 
ונוער בעיריית ב"ב, לרענון הידע החשוב שצברו ולרכישת ידע מקצועי חדש ומותאם חינוכית

שבר על שבר

מאת: עוזי ברק

סיפור מכעיס על דו"ח תנועה שקיבל מתנדב 
חיים,  להציל  בדרכו  ברק  בני  הצלה-מד"א 
חובש  כונן  ידי  על  הדו"ח  בביטול  הסתיים 
עורכי  לשכת  לראש  המשנה  בעצמו,  מתנדב 

הדין עו"ד יוסי ויצמן.
מד"א  מתנדב  כאשר  הסיפור  של  ראשיתו 
על  שעט  ברק  בני  תושב  אלדד  ישראל  בשם 
האופנוע שלו להצלת חיים באירוע רפואי אליו 
הוזעק. שוטר שזיהה את האופנוע בנסיעה בחר 
לעכב את הנהג למרות שהיה ברור שהוא בדרכו 

להצלת חיים.
הקריאה  את  השוטר  בפני  הציג  המתנדב 
בעקשנותו  התמיד  השוטר  אך  הוזעק,  שאליה 

והחליט לתת למתנדב דו"ח תנועה.
עורכי  לשכת  לראש  למשנה  פנה  המתנדב 
ככונן  משמש  שבעצמו  ויצמן,  יוסי  עו"ד  הדין 

חושב מתנדב במד"א. עו"ד ויצמן הגיש בהתנדבות 
ערעור לבית המשפט בדרישה לקבוע באופן ברור 
שאין מקום להגשת דוחות למתנדבים שעושים את 
דוחות  יתנו  "אם  אנשים:  של  חיים  להציל  דרכם 
למתנדבים הם פשוט לא יוכלו לנסוע בשקט להציל 

חיים במהירות' כתב עו"ד ויצמן לבית המשפט".
את  הפנימו  המשטרה  של  התביעות  במחלקת 
הטעות שנעשתה ואת ההשלכה החמורה שעלולה 
ההצלה  מתנדבי  על  השוטר  להתנהגות  להיות 

והודיעו לבית המשפט על ביטול הדו"ח.
עו"ד ויצמן: "אסור להצר את צעדיהם של כונני 
רפואת החירום שעושים את מלאכתם בהתנדבות 
בהם.  פגיעה  בכל  להילחם  יש  וכי  חיים,  להציל 
לשמחתי, מחלקת התביעות הבינו שהם לא יכולים 
וחזרו  חיים,  שמציל  מתנדב  כנגד  תביעה  לנהל 
שהנחייה  מקווה  אני  התביעה.  מכתב  בזמן  בהם 
זו תחלחל לשטח ולא נאלץ להתמודד בעתיד עם 
הפעלת שיקול דעת לקוי נגד מתנדבים כמו שראינו 

במקרה הנוכחי".

הקנס למתנדב ההצלה בוטל

מתחת לבניין הישיבה לאחר הטיפול בבחור, צילום: איחוד הצלה



פרווה
המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש

עד היום        ומהיום תנובה אַלְטֶרְנָטִיב





מהפריטים המשתתפים במבצע, לא כולל פריקה/צבירה ושוברים, הנחת מע״מ משקפת 14.5% הנחה. 
המחירים הינם לאחר הנחת ללא מע״מ, בתוקף עד 30.12.19, ב׳ בטבת תש"פ

כל החנות
ללא מע מ

349₪

מעיל צמר

99₪

סריג

בני ברק    ירושלים    גבעתיים    אשדוד





חנוכיה דולקת, אווירה משפחתית, 
סלון חמים ונעים, 
כל התנאים בשביל

חנוכה מושלם

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

SUPER

QUIE T

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

מזגן נייד MASTER TOP INVERTER

להשיג בסניפי:
שיא חשמל , יהודה הלוי 25, 03-5045000 | מרכז החשמל והגיהוץ, 

 אלישע 5, 058-3279997 | א.ב אדר, הרב קוק 3, 03-6163828 |
 חשמל חסד , ירושלים 30 ,  074-7576625  | טרקלין כהלכה,

 רבי עקיבה 55, 073-7217217 | צביקה לוינגר סוויטץ, הבעל שם טוב 16,
 052-7660255   | אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 |

 רפאלי, רבי עקיבא 115, 03-5705941 | רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 |
א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346
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עיריית בני ברק תקיים 
מעמד "יבואו טהורים" 

לרבבות ילדי הת"תים בעיר

מאת: עוזי ברק 

וכחלק  הבעל"ט  החנוכה  ימי  לקראת 
הקודש,  לקהילות  החיבור  של  מהמערך 
מחלקת 'קהילות וצעירים' בעיריית ובהובלת 
רה"ע הרב אברהם רובינשטיין יוצאת במבצע 
לרבבות  טהורים"  יבואו  ומיוחד"  היסטורי 
במסגרת  התורה.  בעיר  רבן  בית  תינוקות של 
המבצע יקבלו על עצמם ילדי הת"תים שיחי' 
פרק  בל"נ  ללמוד  ומעלה,  ג'  מכיתה  החל 
משניות אחד או יותר במהלך ימי החנוכה, וכך 
רבבות ילדי הת"תים בעיר התורה והחסידות 
פעמים.  עשרות  משניות  הש"ס  את  יסיימו 
את  בתוכו  הכולל  משניות  סיום ש"ס  ידי  על 
תלמוד  אין  וטהרות שעליהם  הסדרים זרעים 
בבלי, יצטרפו רבבות הילדים הטהורים לסיום 
הש"ס העולמי שייערך אף הוא במתחם הענק 

בעיר התורה והחסידות.
פעמים  עשרות  השלם  משניות  ש"ס  סיום 
הענק  טהורים"  "יבואו  במעמד  ייערך 
בעיר  הת"תים  ילדי  לרבבות   - וההיסטורי 
 – בטבת תש"פ  ב'  שני  ביום  אי"ה  ברק,  בני 
האדיר  המעמד  חנוכה".  "זאת  המסוגל  יום 
בראשות  יתקיים  תורה  של  לכבודה  והמרגש 
במתחם  והחסידות  התורה  גדולי  ורבנן  מרנן 
שבו  בעיר,  הרצוג  קריית  בשכונת  הענק 
העולמי.  הש"ס  סיום  מעמד  למחרת  יתקיים 

במעמד המיוחד יקבל כל ילד שי מיוחד.
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  כידוע, 
שליט"א מקפיד מידי שנה לערוך סיום הש"ס, 
הכולל  משניות  ש"ס  סיום  עמו  לכרוך  ונוהג 
עליהם  שאין  וטהרות  זרעים  סדרי  בתוכו 
תלמוד בבלי, על פי שיטתו שלהשלמת סיום 
שאין  המסכתות  אף  לסיים  יש  בבלי  תלמוד 
עליהם תלמוד בבלי. כאשר  מרן שר התורה 
ברק  בבני  הת"תים  ממנהלי  שמע  שליט"א 
עשרות  שיסיימו  הת"תים  לילדי  היוזמה  על 
זרעים  סדרי  הכולל  משניות  ש"ס  פעמים 
יש בזה  כי  רוח מרובה  וטהרות, אמר בקורת 
וחשקתה  התורה  אהבת  להכניס  גדול  עניין 

לתלמידי תשב"ר שיהיו חלק מסיום הש"ס.
כאשר נכנסו אל מרן ראש הישיבה הגרי"ג 
פרטי  את  בפניו  ופרסו  שליט"א  אדלשטיין 
של  פיהם  שהבל  גמ'  "יש  אמר:  התכנית 
תינוקות של בית רבן חשוב אפילו יותר משל 
האמוראים, ואין העולם מתקיים אלא בשביל 
הבל פיהם של תשב"ר, ובפרט בימי החנוכה 
להשכיחם  הייתה  היוונים  שכוונת  הקדושים, 

זהו  תורתך,  עוסקי  ביד  זדים  ונמסרו  תורתך, 
ולא  התורה  בלימוד  בו  להרבות  שיש  זמן 
להיפך, ובוודאי דבר גדול וחשוב הוא לעודד 
בלימוד  אלו,  בימים  הזמן  לניצול  הילדים 
ושינון פרקי משניות, וחיזוק השאיפה לידיעת 

כל הש"ס".
במבצע  השתתפות  של  הטכנית  ההפעלה 
חיוג  באמצעות  תתבצע  וההיסטורי  המיוחד 
 ,074-7677-000 הטלפוני  למוקד  כניסה 
שלו  הזהות  מספר  את  מקיש  ילד  כל  כאשר 
גילו  את  אוטומטי  באופן  תזהה  והמערכת 
פרק  לו  ותתאים  לומד,  הוא  כיתה  ובאיזו 
אישור  לאחר  החנוכה.  בימי  ללימוד  משניות 
קבלת הפרק בל"נ, ייכנס הילד להגרלת הענק 
משוכללים.  הילוכים  אופני  זוגות  כ-100  על 

על פרק נוסף נכנסים פעם נוספת להגרלה.
החיבור  של  מהמערך  כחלק  במקביל, 
הרב  העיר  ראש  הורה  הקודש,  לקהילות 
"קהילות  למחלקת  רובינשטיין  אברהם 
קהילתית  תכנית  להפיק  בעירייה  וצעירים" 
לאבות וילדיהם לזמני הפנאי של ימי החנוכה, 
בעיקר לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה. במסגרת 
התכנית הקהילתית המיוחדת "מוסיף והולך", 
ייחודית עם  הפיקו במחלקה חוברת חינוכית 
החנוכה.  חג  סביב  הנסוב  מרתק  תורני  תוכן 
ילמדו  בעיר  הקודש  קהילות  ילדי  כשכל 
מימות  יום  מידי  השעה  כמחצית  במשך  בה 
החנוכה, ויקבלו בכל יום שי מיוחד יקר ערך 
בנוסף,  השתתפותם.  על  והוקרה  כעידוד 
מתנה  משתתף  כל  יקבל  המבצע,  בסיום 
ימי  במהלך  השתתפותו  מידת  לפי  ייחודית 
החנוכה, זאת נוסף על הגרלת ענק שתתקיים 

בין כלל המשתתפים.
מנהלי הת"תים ואנשי חינוך אומרים כי זו 
הזדמנות נדירה לעיר התורה והחסידות לזכות 
מיוחד  בחיבור  רבן  בית  של  תינוקות  את 
בימי  דווקא  ואהבתה,  הקד'  התורה  לחשקת 
החנוכה שבה ביקשו היוונים להשכיח התורה 
מרובה  פעילות  ברק  בני  עיריית  מקיימת 
ומגוונת להרבות תורה בקרב הילדים, כהמשך 
הקודש,  קהילות  למען  הרבות  לפעולות 

החינוך ובני הישיבות בעיר.
הת"תים  ילדי  יקבלו  חנוכה  זאת  לקראת 
ההיסטורי  למעמד  מיוחדים  כניסה  כרטיסי 
והכניסה למעמד  תורה,  לכבודה של  והנרגש 
תותר רק ע"י כרטיס כניסה שיחולק לכל ילדי 

הת"תים דרך תלמודי התורה.

 מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי למנהלי הת"תים: "יש בזה 
עניין גדול להכניס אהבת התורה וחשקתה לתלמידי תשב"ר 

שיהיו חלק מסיום הש"ס" • מרן ראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין: "דבר גדול וחשוב הוא לעודד הילדים לניצול הזמן 

בימים אלו, בלימוד ושינון פרקי משניות, וחיזוק השאיפה 
לידיעת כל הש"ס " • המעמד ההיסטורי יתקיים בראשות 

מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט"א במתחם מעמד 
סיום הש"ס העולמי בבני ברק יממה קודם המעמד הגדול • 

יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות

ביום המסוגל - זאת חנוכה:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

בר‚˘י ‚יל וב‰מיי˙ ‰לב ˘ולחים ‡נו ברכ˙ מזל טוב חמ‰ ולבבי˙ ˜מי‰ מורנו ורבנו ‡י˘ ‡˘ר 

רוח בו, מל‡ ב„ע˙ וביר‡˙ ‰˘ם- ‰מוסר נפ˘ו  וכל מ‡ו„ו  ל‰ˆלח˙נו ב˙ור‰, במי„ו˙ 

וביר"˘, ומ‡לפנו „ע˙ ובינ‰  בסבר פנים יפו˙ ובנעימו˙,

 ‡ינו מסיח „ע˙ יומם וליל‰, ללמ„ ˙ור‰ לכל ˙למי„ ו˙למי„

 לפי „ר‚˙ו ‰ו‡

מורנו ר‡˘ ‰י˘יב‰  ‰‚‡ון ר' מ‡יר בן חיים ˘ליט"‡

לר‚ל ‰כנס בנו בכורו יני˜ וחכים כרעי‰ „‡בו‰

כמר ‡רי‡ל נ"י
לנועם עול ˙ור‰  ומˆוו˙

ברכו˙ינו ו‡יחולנו מעומ˜‡ „ליב‡ ˘יזכ‰ ‰ו‡

ונוו˙   בי˙ו ˙חי' מנ˘ים ב‡‰ל ˙בורך

ול‡ביו מורנו נ˘י‡ ‰י˘יב‰ ‰‚‡ון רבי  ˘מעון בן חיים ˘ליט"‡

‡˘ר מוסר נפ˘ו ומכ˙˙ ר‚ליו בנכר ל‰חז˜˙ ‰מוס„ו˙ ועומ„ לימין ‰י˘יב‰ ב˙ו˘יי‰ ובעˆ‰ 

נבונ‰ במ‡ור פנים ובנפ˘ חפˆ‰

וכל מ˘פח˙ו ‰רוממ‰ ‰י"ו לר‡ו˙ ממנו ומכל יוˆ"ח

 רב נח˙ „˜„ו˘‰ וי‚„ל ויפרח ל‡ילנ‡ רברב‡ בכרם בי˙ י˘ר‡ל ל˙פ‡ר˙ ‰מ˘פח‰ ‰מפו‡ר˙ 

כ˘‡יפ˙ מורנו ר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡ וע"י ˘מח‰ זו יו˘פע ˘פע רב ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙ 

וי˙˜יים בו מ˜ר‡ ˘כ˙וב ל‡ ימו˘ו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך

 מע˙‰ וע„ עולם ‡מן סל‰

רבני ‰י˘יב‰                       בני ‰י˘יב‰ ל„ורו˙י‰

שערי חכמה
ינים ישיבה לצעירים מצו



"דן" מאירים את הדרך
במיוחד בחורף ובשעות החשיכה, מקפידים על כללי הזהירות בדרך!

טיפים לזהירות בדרכים בחורף:
- היו ערניים לתנאי מזג האוויר, שמרו על נראות וקשר העין עם הנהג.

- אין לרוץ לכיוון האוטובוס, אם הנהג סגר דלתות והתחיל בנסיעה.

- עלו לאוטובוס בהליכה. לא בריצה. והמתינו לעצירתו המוחלטת.

- בעלייתכם לאוטובוס שימו לב לרצפה העלולה להיות רטובה וחלקה.

- אם הנכם עומדים בשעת הנסיעה, החזיקו את שתי הידיים על העמוד למניעת החלקה.

- בזמן העלייה או הירידה מהאוטובוס מומלץ לאחוז במעקה ולרדת בזהירות.

נסיעה טובה וחנוכה שמח!
www.dan.co.il

מוקד השירות של דן: מוקד שירות ארצי:

*8787*3456
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מאת: מנדי קליין

אחד  על  פסק  בירושלים  השלום  ביהמ"ש 
מתוקפי שני האחים החרדים בעיר דוד לפצות 
אותם ב-40,000 שקלים. זאת, במסגרת פשרה 
בין הצדדים בתביעה אזרחית שהגישו האחים.

לפגיעה  בה מעבר  חמורה,  בתקיפה  מדובר 

ודתית  נפשית  פגיעה  גם  האחים  עברו  פיזית 
והוכרחו להתאסלם.

התקיפה אירעה בשנה שעברה, עת הלכו שני 
האחים בבוקר יום שבת לטבול במעין השילוח 
בעיר דוד. בעת ירידתם למעיין, נתקלו האחים 
בשני צעירים ערבים שהחלו להכות אותם. שני 
האחים הצליחו לברוח ולהסתתר, ולאחר מכן 

המשיכו בדרכם למעיין.
בשני  שוב  נתקלו  מהטבילה  כשחזרו 
קשר  מהם  אחד  דרכם,  את  שחסמו  הצעירים, 
השני  בעוד  לזו  זו  האחים  של  פאותיהם  את 

מצלם את ההתעללות.
הצעיר גם הכריח את האחים חזור על מילים 
החמאס,  ארגון  ובשבח  ישראל  מדינת  בגנות 

והכל תוך כדי הפעלת אלימות פיזית.
כפיית  היתה  ההתעללות  של  הכותרת  גולת 
בעת  הנאמרות  ה'שהאדה'  מילות  את  לומר  האחים 
התאסלמות, ולאחר מכן הכריחו הצעירים את האחים 

לנשק את ידיהם ובעטו בהם שוב.
בשלב מסוים הצליחו האחים להימלט מהמקום.

האחים הגישו תלונה נגד התוקפים, אולם רק תוקף 
אחד הורשע. לגבי התוקף השני טענה הפרקליטות כי 

זיהויו זוהם.
את  המייצג  חוננו,  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
את  הראשון  החשוד  הרשעת  לאחר  קיבל  האחים, 
כדי  רבות  ראיות  שיש  ונוכח  לידיו  הראיות  חומר 
נגד  ערער  הגיש  ואף  להביא להרשעת החשוד השני, 

ההחלטה שלעת עתה נדחה בטענות פורמאליות.
בינתיים תבעו האחים את התוקף בתביעה אזרחית. 
כאמור, הוא יפצה אותם ב-40,000 שקלים שישולמו 

בפועל.
גם נגד התוקף השני, שהורשע ונידון ל-15 חודשי 
מאסר, הגישו האחים תביעה אזרחית נגררת והדיונים 

בעניינו יחלו בקרוב.
את  המייצג  חוננו  מארגון  בלייכר  חיים  עו"ד 
הדין  יש בפסק  בנסיבות שנוצרו  "בהתחשב  האחים: 
הישג חשוב בכך שהחשוד לא הצליח לחמוק מלשלם 
מחיר על מעשיו השפלים. לאור חומרת האירוע וצבר 
הראיות הקיימות בתיק אנו נמשיך לפעול, חרף חלוף 
הזמן וחרף ההישג בפסק הדין האזרחי, כדי שהחשוד 
לבג"צ  בקרוב  לפנות  בכוונתנו  פלילי.  לדין  יועמד 

בעניין.
מאמצים  נחסוך  "לא  אומרים:  חוננו  בארגון 
נגד  במלחמה  שבידנו  האזרחיים  בכלים  ופעילות 

מעשי טרור האנטישמים כנגד ישראלים".

מאת: מנדי קליין

במהלך  לישראל  הגיעו  עולים  מ-150,000  יותר 
שאינם  השבות,  חוק  מתוקף  האחרונות  השנים   8
כך  כלשהיא.  דתית  הגדרה  פי  על  כיהודים  מוכרים 
חדו"ש  עמותת  שהגישה  מידע  חופש  מבקשת  עולה 
וההגירה.  האוכלוסין  לרשות  ושוויון  דת  לחופש   -
מהנתונים עולה כי רק כשביעית מן העולים מכוח חוק 
כיהודים.  עלו   – איש   25,375  – אלו  בשנים  השבות 
הרוב המוחלט – 154,474 איש – עלו לישראל בתור 
בני משפחה של יהודים )בני זוג, ילדים ונכדים(, שהם 
זכאי שבות לפי החוק ומקבלים אזרחות ישראלית עם 

עלייתם.
משמעותית  עלייה  הייתה  שמהן  המדינות  בכל 
עולה  הלא-יהודים  העולים  מספר  האחרונות  בשנים 
בהרבה על מספר העולים היהודים. כך למשל מרוסיה 
 2,244( כיהודי  בישראל  יוכר  עולים   25 מתוך   1 רק 
יהודים לעומת 50,093 זכאי שבות לא יהודים(, ובקרב 
אלה שעלו ארצה השנה ]עד ה-31.10.19[ רק 1 מתוך 
כ-40 הוא יהודי על פי הגדרה דתית; מאוקראינה – 1 
מתוך 12 )3,123 יהודים, 34,835 לא יהודים( ובקרב 
העולים מאוקראינה השנה – רק 1 מתוך 25. כ-27% 
מהעולים מצרפת הם יהודים )7,851 לעומת 20,825( 
וכ-30% מן העולים מארה"ב )5,487 לעומת 12,785(. 
בשנת 2019 עלו לישראל 2,031 יהודים בלבד, לעומת 

20,948 לא יהודים.

באו לטבול והוכרחו להתאסלם
ביהמ"ש השלום בירושלים פסק על אחד מתוקפי שני האחים החרדים בעיר דוד לפצות אותם ב-40,000 שקלים • התקיפה 
אירעה בשנה שעברה, בעת שהלכו שני האחים בבוקר יום שבת לטבול במעין השילוח, ובדרכם נתקלו האחים בשני צעירים 

ערבים שהחלו להכות אותם וחייבו אותם לעבור טקס התאסלמות
 תקיפה חמורה. השביל המוביל לנקבת השילוח

154,474 עולים זכאי חוק השבות שהם בני 
משפחה של יהודים אך אינם מוכרים כיהודים 

על פי הגדרה דתית כלשהי, הגיעו לישראל 
ב-8 השנים האחרונות, לעומת 25,375 עולים 

המוכרים כיהודים

6 מכל 7 עולים 
אינם יהודים

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 

המלאי אוזל
פוחת והולך!

לא משאירים כלום לספירת מלאי
מחירי חיסול - כל הקודם זוכה!

עד

36
תשלומים

חבילה משתלמת
לדירות שכורות

 מקרר
 תנור משולב

מכונת כביסה

כיריים גז
מגוון גדול של כיריים 

מכל החברות
במגוון צבעים

כיריים 
חשמליות

4 גופי חימום,
משטח זכוכית 

קרמית

מקרר נו פרוסט
NO -FROST

450 ליטר,
־כולל התקן מש

מרת השבת

תנור
משולב גז

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

החל מ-

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות
במגוון צבעים

הנחות נוספות בכל המחלקות!
 מיקסרים | שואבי אבק | רדיאטורים  | מיקרוגלים

מעבדי מזון | טלפונים ועוד... במחירים חסרי תקדים!



הנחה

מעיל 
צמר

הנחה

חליפות
BAGIR

חולצות
ועניבות

מבחר
מכנסיים

חליפת
נוער

הנחההנחה

סריג

מעיל
קשמיר

חליפת
FABIO FERRETI 

₪ 148₪ 158₪ 178₪ 188

₪ 98 ₪ 48 ₪ 40 ₪ 30
הנחההנחההנחההנחה

 HANUKKAH
SALE  ₪ 888

הנחה

בכפוף לתקנון, 30 יח' מלאי מינימום לסניף לכל פריט, לא כולל כפל מבצעים/הנחות/שוברים, לא ניתן לטעון כרטיסי 
גיפטקארד, בתוקף עד 30.12.19, ב' בטבת תש״פ.

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | בית שמש | חיפה | טבריה





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



כ"ז כסלו תש"פ 181825/12/19 בני ברק

גורל המועמדים תלוי במפלגות הקטנות

קרב עד הרגע האחרון

מאת: ישראל פריי

זכה  פרץ  רפי  הרב  היהודי'  'הבית  יו"ר 
הפוליטי.  ניסיונו  חוסר  על  לעג  של  לקיתונות 
בציונות הדתית היו שכבר הספידו את הקריירה 
לא  חולפת.  אפיזודה  בו  וראו  שלו  הפוליטית 
מבריק.  תרגיל  פרץ  שלף  שבת,  בערב  עוד. 
בהודעה שהפתיעה גם את אנשי מפלגתו, הכריז 
יהודית'  'עוצמה  לריצה משותפת עם  על הסכם 
דרכה  לסיכול  המצטרף  זה  מהלך  גביר.  בן  של 
פרץ  של  מעמדו  את  מבצר  שקד,  איילת  של 

בראש הרשימה ומותיר אבק למתנגדיו.
על פי ההסכם, הבית היהודי יקבל את מקומות 
יהודית תקבל את מקומות 3,6,9.  1,4,7 עוצמה 
מי שנותר מאחור היא מפלגת 'האיחוד הלאומי' 
טבעית  שותפה  סמוטריץ',  בצלאל  בראשות 
הזמינו  גביר  ובן  פרץ  היהודי.  לבית  בהרבה 
את  לו  שומרים  כשהם  להצטרף  סמוטריץ'  את 
המקומות 2,5,8. נכון לרגע זה, סמוטריץ' שומר 

על דממה וטרם הגיב על המהלך שנרקם מאחורי 
גבו.

בתוך  רבתי  מחאה  נרשמה  השבוע,  בהמשך 
כי  טען  יוגב  מוטי  ח"כ  פרץ.  נגד  היהודי  הבית 
הדבר נעשה ללא ידיעתו, פעילים במפלגה טענו 
המוסדות  לאישור  מובא  להיות  ההסכם  על  כי 

הרשמיים ולא בהחלטה של איש אחד.
מגיעה  שוב  הדתית  הציונות  אחרת,  או  כך 
לבחירות כשהיא מחולקת לרסיסי מפלגות, ואם 
מנהיגיה לא יתעשתו, הם עלולים שוב להכשיל 
את הציבור אותו הם מייצגים. נכון לכעת, בנט 
'הימין  במסגרת  עצמאית  לריצה  נערכים  ושקד 
ואילו  משלהם  ברשימה  גביר  ובן  פרץ  החדש', 

סמוטריץ' מחפש את דרכו.
הטיל  האחרונות,  הבחירות  מערכות  בשתי 
איחודים  לטובת  משקלו  כובד  כל  את  נתניהו 
ממנו  מנע  שלא  מה  הדתית,  הציונות  במפלגות 
"לשתות" קולות מהם ברגע האחרון. חלק מרכזי 
ערב  לקחו  שומעי  בפני  נתניהו  שהציג  בתזה 

הימין  מפלגות  ב"סידור"  עסק  הכנסת,  פיזור 
סוף  הפעם  ושיביא  הקולות,  את  באופן שימצה 

סוף לניצחון הימין. לא בטוח שזה יצליח לו.

לחץ גם בשמאל 

נושאים עיניים למפלגות  גם במחנה השמאל 
גורל  את  שיחרצו  אלו  שהם  מחשש  הקטנות, 
כבד  לחץ  להפעיל  החלו  לבן'  ב'כחול  המחנה. 
יואיל  'העבודה' עמיר פרץ, בכדי שזה  יו"ר  על 
לחבור למפלגת 'המחנה הדמוקרטי'. מי שמוביל 
את המאמצים הוא ח"כ יאיר לפיד. ב'כחול לבן' 
חוששים כי בריצה נפרדת, אחת מהמפלגות לא 
תעבור את אחוז החסימה ובכך יפוסו סיכוייהם 

להרכיב ממשלה.
מעלים  שבידיו  סקרים  פרץ,  עמיר  לטענת 
מריצה  מנדטים  פחות  תניב  משותפת  ריצה  כי 

מפוצלת. במפגלת העבודה היו מעדיפים לחבור 
ל'כחול לבן', אך שם לא נראה שמישהו מתכוון 

לפתוח עבורם את השורות.
נרות אלטרנטיבי, נפתחה  בתום טקס הדלקת 
בערב יום ראשון ועידת מר"צ. באופן פורמאלי, 
והסמכת  הפריימריז  ביטול  את  הועידה  אישרה 
שותפים  עם  מו"מ  לנהל  המפלגה  ראשי 
 3 דוברים,   30( הדוברים  מרבית  אך  פוליטיים, 
דקות הוקצבו לכל חבר( עסקו בסוגיה הבוערת 
ביותר: האם נכון למר"צ לחזור לריצה כמפלגה 
עצמאית או להותיר על כנו את החיבור למחנה 
הדמוקרטי. מתוך 5 ח"כים מכהנים, רק 3 מטעם 
מר"צ, ואילו יאיר גולן וסתיו שפיר הגיעו כחלק 
לוט  עתידם  וכעת  ברק,  אהוד  עם  מהחיבור 

בערפל.
אנה  להחליט  יצטרכו  השמאל  גוש  מנהיגי 
משמעותי;  לגוש  חיבור  מועדות:  פניהם 
שכפול   - ביניים  מצב  או  לרסיסים,  התפצלות 

תמונת המצב מהבחירות האחרונות.

מאת: ישראל פריי

דוד מנע הוא עורך דין. אשתו חיה היא חברת 
כח"כ  דוד  כיהן  בעבר,  גן.  רמת  עיריית  מועצת 
מטעם 'הליכוד', במוצאי שבת, הוא הוזמן לשאת 
דברים בכנס תמיכה בגדעון סער, שהתקיים בבית 
שנה   15 "לפני  ברק.  בני  בגבול  שקט  גני  רמת 
לשומעים  הזכיר  נתניהו-עמדי",  תיק  את  סגרו 
את הסתבכות העבר של ראש הממשלה, המכונה 
גם 'פרשת ההובלות'. "ביבי, ראבק, אחרי התיק 
וסיגרים  שמפניות  לקבל  נזהר?  לא  אתה  ההוא 
ימינו  ויד  סער  גדעון  שקלים...?".  ב-700,000 
יואב קיש מהסים אותו. "בוא תדבר על התקווה 

שאנחנו מביאים", מבקש קיש.
לראשות  המועמד  נוקט  בה  האסטרטגיה 
הטיפות.  בין  הולכת  סער,  גדעון  'הליכוד' 
מהסיבות  לא  אבל  נתניהו,  נגד  מרה  זועק  הוא 
שנשמעות מהיריבים בשמאל. לא תשמעו ממנו 
ביבי,  של  האישום  כתבי  שלושת  נגד  מילה 
ישיב  לא  הוא  מחמאות.  עליו  ירעיף  עוד  והוא 
להשמצות של הביביסטים ברשתות ועוד יבקש 
הגדיל  אף  סער  להם.  להגיב  שלא  מתומכיו 
אתמוך   – ואנצח  במידה  כשהכריז:  לעשות 

במינוי נתניהו לנשיא המדינה.
סער  סולל  הליכודניקים,  ללב  הדרך  את 
לא  נתניהו  קרים:  לוגיים  הסברים  באמצעות 
יוכל להרכיב ממשלה, אני היחיד שיכול להביא 
תמצאו  לא  שלו  בכנסים  הניצחון.  את  לנו 
או  מוגזמים  סופרלטיבים  נשיקות,  חיבוקים, 
תוכניותיו  את  ישטח  הוא  דביקיות.  קריאות 
גם חומרי התעמולה  ויבקש את אמון החברים. 
של  לראש  בעיקר  פונים  לרשת  משחרר  שהוא 
לצפות  תוכלו  הסרטונים  באחד  המצביעים. 
במשחק שחמט, עם חילוקי מהלכים בין המלך 

)נתניהו( לבין הפרש )סער(.
סער  של  בסביבתו  משדרים  חוץ,  כלפי 
יסתפקו  שהם  ספק  אין  לאיש  אך  אופטימיות, 

הקולות  בכמות  תהומי  לא  פער  של  ב"ניצחון" 
את  לגייס  הצליח  לא  סער  נתניהו.  לבין  שבינו 
אחד מבכירי המפלגה שיתייצב לצדו )אדלשטיין 
מסתפק  והוא  הגדר(  על  לשבת  העדיפו  וארדן 
כעת בתמיכת 4 ח"כים, ראשי רשויות וסניפים, 
וקבוצות כוח שהוא בברית פוליטית איתם, בהם 

הליכודניקים החדשים.

נתניהו יורד לשטח 

ראש הממשלה בנימין נתניהו גילה את עצמו 
מחדש. ממרומי גיל 70, מעמדו ומיתוגו העולמי, 
בהמון.  ולהתחכך  לשטח  לרדת  נתניהו  החליט 
ולרוחבה,  לאורכה  המדינה  את  חורש  נתניהו 
כנסי  במספר  משתתף  הוא  ערב  בכל  כאשר 
תמיכה, לקראת הפריימריז. הרבה יותר משהוא 
זוהר מעל גבי הרשתות החברתיות – אותן אימץ 
מסריו  להעברת  מרכזי  ככלי  האחרונות  בשנים 
ידיים  לוחץ  כשהוא  למיטבו  מגיע  נתניהו   –
הלחוצים  מאבטחיו  על  דילוג  אגב   - לתומכיו 
ומקבל  צור'  'מעוז  איתם  שר  עימם,  מדבר   -
מלווים  סיוריו  מרבית  את  נגמר.  בלתי  חיבוק 
בכירי מפלגתו, בהם ישראל כץ, מירי רגב, אמיר 

אוחנה, ומיקי זוהר.
של  הסיורים  בממלכת  שלם  הכל  לא  אך 
המשתתפים  מרבית  מהמקומות,  בחלק  נתניהו. 
הינם אוהדיו של ראש הממשלה אך אינם חברי 
ליכוד, כך שאינם אפקטיביים במערכה הנוכחית. 
דלילה  נוכחות  נרשמה  אחרים  במקומות 
העידו  מחמיאות  לא  מזוויות  שיצאו  ותיעודים 

על מיעוט משתתפים.
בלט לרעה כנס התמיכה בירושלים שהתקיים 
בראשית השבוע. שעת הכינוס התקרבה, האולם 
הגדול נותר ריק. היה זה גם הכנס הראשון אליו 
כי  חשש  היה  לרגע  לסקר.  תקשורת  הוזמנה 

נתניהו יבטל את השתתפותו, אך זה בחר להגיע, 
ספק  ברצינות  ספק   – ולהאשים  דברים  לשאת 

בהומור – את התקשורת.
כאשר  דרמה,  מיני  נרשמה  הקלעים  מאחורי 
ניר ברקת,  ח"כ וראש עיריית ירושלים לשעבר, 
היעלבותו  בשל  דיווחים  פי  על  להיעדר,  בחר 
סמוך  מכובד  במקום  לשבת  יזכה  שלא  מכך 
לנתניהו ולשאת דברים. בהמשך ברקת ננזף על 
ירושלים  גזרת  על  פיקוד  לתפוס  נקרא  ואף  כך 
בפריימריז, זאת מחשש שהמריבות בתוך הסניף 
לתוצאה  יביאו   – גוברת  אדישות  לצד  המקומי 

רעה עבור נתניהו.

המתפקדים שנעלמו

השטח,  את  חורשים  שהמועמדים  ובזמן 
המועמדים  נציגי  נאבקים  המפלגתי  במנגנון 
הדין  בית  קיבל  ראשית,  שיפורים.  מקצה  על 
של המפלגה החלטה סופית לביטול הפריימריז 
לרשימת המועמדים לכנסת, זאת לאחר שנתניהו 
המפלגה  את  לפתוח  שלא  לבקשה  הצטרף 

לפריימריז כלליים, בשל קוצר הזמן.
למורת  במפלגה  שהתקבלה  אחרת  החלטה 

מקום  בהגבלת  היא  סער,  גדעון  של  רוחו 
ההצבעה של חברי המפלגה אך ורק לקלפי בה 
בניגוד  מגוריהם,  למקום  וסמוכה  רשומים  הם 

לעבר בו יכלו להצביע בכל מקום.
על  דיווחים  העת  כל  מתקבלים  ברקע 
מחוץ  פלא  באורח  עצמם  שמוצאים  מתפקדים 
פי מחנה סער מדובר  על  לרשימות המצביעים, 
בהתנכלות לאנשים שמזוהים עימו, על פי מחנה 
פי  על  בלבד.  מנהליים  בעניינים  מדובר  נתניהו 
נגרעו מספר הבוחרים,  הערכה אלפי מתפקדים 
הכמעט  שליטתו  כי  יצוין  סער.  ממחנה  רובם 
מוחלטת של נתניהו במנגנון המפלגתי – מקשה 

על אנשי סער לשלוט בנעשה.
למעונו  הממשלה  ראש  הגיע  שבת,  במוצאי 
מאיר  רבי  הגאון  רחמים,  כסא  ישיבת  ראש  של 
מאזוז בבני ברק, וביקש את תמיכתו. אל הביקור 
הרב.  של  תלמידו  קרעי,  שלמה  ח"כ  התלווה 
למחרת הגיע לביתו של הרב גדעון סער, גם הוא 

ציפה לקבל תמיכה.
כי  כותב  הוא  בו  מכתב,  הרב  הוציא  לבסוף, 
"קשה לי להכריע, כולם אהובים כולם ברורים", 
אך "לפי הכלל הידוע אין חכם כבעל הניסיון – 
אני מעדיף את ביבי". הרב הוסיף: "גם מר גדעון 
זמן  לכל  כי  ויעלה מעלה מעלה  זמנו  יגיע  סער 

ועת לכל חפץ".

בעוד יו"ר 'הבית היהודי' הרב רפי פרץ חתם על הסכם לריצה משותפת עם 'עוצמה יהודית', ובעוד בנט ושקד מתמודדים תחת 'הימין החדש', נותרה בצלאל סמוטריץ' ללא 
חיבור פוליטי • במקביל, ראשי 'כחול לבן' מפעילים לחץ על 'העבודה-גשר' לחבור לריצה כבלוק טכני עם 'המחנה הדמוקרטי' כדי לא לאבד קולות לגוש המרכז שמאל

כלפי חוץ, משדרים בסביבתו של סער אופטימיות, אך לאיש אין ספק שהם יסתפקו ב"ניצחון" של פער לא תהומי בכמות הקולות שבינו לבין נתניהו • סער לא הצליח לגייס את אחד מבכירי 
המפלגה שיתייצב לצדו )אדלשטיין וארדן העדיפו לשבת על הגדר( והוא מסתפק כעת בתמיכת 4 ח"כים, ראשי רשויות וסניפים, וקבוצות כוח בהם הליכודניקים החדשים

הפיצול בציונות הדתית וריצה נפרדת של מר"צ והעבודה – עשויים להכריע את קרב הגושים

נתניהו מבקש את תמיכת הגר"מ מאזוזרמת גן. כנס תמיכה בגדעון סער
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בני ברק כ"ז כסלו תש"פ 122225/12/19

עוד טרם הוקמה מצבה על קברה של גאולה כהן המנוחה, נדמה 
בשידורי  המדובר  ואין  בדרכה,  ללכת  הימין מתעקשים  שבשורות 
פילוג  בפיצול,  אלא  לאומית,  השראה  ומעוררי  מחתרתיים  רדיו 
ופירוד פנימיים נטולי 'תחיה', שמסכנים את המחנה הלאומי כולו 

בקלפי.
פוטנציאליים  מנדטים  כעשרה  לכולם:  ידועים  הפתיחה  תנאי 
סרוגות שנוהגים להצביע למפלגה  כיפות  מינוס של חובשי  פלוס 
הימין   - הללו  הקולות  על  שמתחרות  מפלגות  וארבע  מגזרית, 

החדש, הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית.
תפגע  הללו  הסיעות  כל  של  אחת  ברשימה  שריצה  ברור  לכל 
שקד  איילת  של  מעמדה  את  יקבלו  לא  עוצמה  מצביעי  בכוחן, 
אם  בו  יתמכו  לא  קשוח  צבאי  טקטיקן  בבנט  שרואים  וליברלים 

יקבלו בעסקת חבילה את איתמר בן גביר.
הפתרון הפשוט הוא חלוקה לשתי רשימות שיפצלו ביניהן פחות 
או יותר את המנדטים, מבלי לקחת סיכון שאחת מהן לא תעבור את 
אחוז החסימה. עם תזכורת כואבת מבחירות אפריל, אז נשאר בנט 

בחוץ על חודם של כ-1,400 קולות.
אבל בימין כמו בימין שום דבר לא פשוט. מול מעמדו המתחזק 
של שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', וניסיון הנפל המשותף שהוביל 
הגורמים  שני  התאחדו  דתיים,  פנים  לפריימריז  שקד  איילת  עם 
המוחלשים במו"מ - רפי פרץ והבית היהודי עם בן גביר ועוצמה 

יהודית, ויצרו יחד בלוק 'יהודי' ותסריט אימים מסוכן.
הראשונה,  אפשרויות:  שלוש  סמוטריץ'  בפני  ניצבות  פניו,  על 
השני  והתפקיד   2,5,8 מקומות  את  לאמץ  הדין,  גזר  את  לקבל 
שקיים  לפרץ,  בסיבוב  ולחכות  האיחוד,  במסגרת  לו  שמוצעים 

בעצמו "ראש ימיני נישאת".
של  עצמאית  ריצה  היא  מכל  והמסוכנת  השנייה  האפשרות 
יוצאת  שמשלוש  סבירה  הנחה  תוך  בראשותו,  הלאומי'  'האיחוד 
אחת, כלומר, לכל היותר אחת משלוש מפלגות הימין תעבור את 

אחוז החסימה והיתר יורידו לטמיון רבבות קולות.
שר  את  לראות  קשה  לבנט.  חבירה  היא  השלישית  האפשרות 
הקיצון  מתדמית  לברוח  כדי  עצמאית  בריצה  שבחר  הביטחון 
סמוטריץ',  את  דווקא  מחבק  הפוטנציאליים,  לשותפיו  שהוצמדה 
לוחצים התחביבים  - כשהסקרים  מיומנים  פוליטיקאים  אצל  אבל 
משתנים. החשש הגדול במקרה כזה הוא לגורלה של מפלגת פרץ-

ולשלוח את מחנה  גביר, שעשויה לבזבז שוב כמאה אלף קול  בן 
הימין לאופוזיציה.

מותנה  שהחילוץ  יתכן  לשמה,  ראויה  אוטובוס  תאונת  כל  כמו 
בסיוע מבחוץ. במידה וסער יפסיד בפריימריז של הליכוד ולא ישיג 
אחוזים נאים במיוחד - הוא עשוי להעדיף חבירה לבנט בראשות 
לבן.  מכחול  גם  מנדטים  לשאוב  שתוכל  משמעותית  ימין  מפלגת 
על  ולהישאר  הדין  גזר  את  לקבל  ייאלץ  סמוטריץ'  כזה,  במקרה 

מכונו באיחוד הלאומי-יהודי המשולש.
חוסר האחריות של חוגי הסרוגים בולט שבעתיים לנוכח האחדות 
ולחלוקה  צדק  לאי  טענות  למרות  החרדיות,  במפלגות  המופגנת 
שתסכן  נפרדת  ריצה  בדעתו  מעלה  לא  איש  הוגנת,  לא  פנימית 

מנדטים חרדיים. ברגע האמת - האחריות מחייבת.

אחוז תזזית

ביום חמישי יצעדו רבבות ליכודניקים לקלפי, מי כדי לקיים את 
כדי  ומי  נתניהו  רוה"מ  עבור  ולהצביע  מאזוז  הגר"מ  רבו  הוראת 
ליישר קו עם ועד העובדים במקום עבודתו ולהצביע עבור גדעון 
סער. ביני לביני, ישנם רבבות מצביעי ליכוד שאינם מחויבים לאיש, 

והם יכריעו את המערכה.
או פרשן שמכבד את עצמו לא מניח  מיותר לציין שאף תחזית 
לא  לבטח  הליכוד,  מתפקדי  בקרב  נתניהו  את  לנצח  יכול  שסער 
נעמה  והתקשורת, משל היה  אחרי חיבוק הדוב שקיבל מהשמאל 
יששכר במשטר הברזל של פוטין. גם ההבטחה שנתן השבוע כי אם 
ייבחר יפעל למנות את נתניהו לתפקיד נשיא המדינה בעוד כשנה 

וחצי – לא צפויה להשפיע יתר על המידה.
השאלה המהותית היא שאלת האחוזים: פחות מ-25% ישימו את 
סער בשורה אחת עם פייגלין, שהשיג בזמנו 23% מול נתניהו וצלל 
לכנסת.  הליכוד  מועמדי  של  הרביעית  לעשירייה  הנשיה  בתהום 
במקרה כזה סער עשוי לשקול את דרכו הפוליטית בליכוד ובכלל. 

למעלה מ-25% יחזקו את מעמדו כיורש הלא-רשמי של נתניהו 
ביום שאחרי. אחוז גבוה מאוד )40% ויותר( גם יבטיחו לו תפקיד 
שר בכיר באם אכן תהיה הליכוד שותפה בממשלה הבאה. נתניהו 

לא יוכל להתעלם מכמחצית מחברי מפלגתו.
בצד, כוססים ציפורניים בכירי הליכוד כולם. הם מודעים היטב 
לפרשנות האחוזים ומבינים כי הריצה למרחקים ארוכים של ברקת 
או הקדנציה הדיפלומטית של ישראל כץ, עלולות להיקטע באיבן 
אם סער יוכתר למנהיג הבא. לא פלא ששניהם ניצבים בחוד החנית 

של מטה נתניהו, גורלם קשור בגורלו, לטוב ולמוטב.
ראש  עצמו.  נתניהו  הוא  בניצחונו  בטוח  שלא  שהיחיד  נדמה 
לאורכה  מובטחת  הלא  הארץ  את  חורש  ה-70  בן  הממשלה 
ימי  את  מנצלים  העולמית  מהצמרת  שידידיו  בזמן  ולרוחבה. 
דונלד  )נשיא ארה"ב  החנוכה לערב לביבות משפחתי עם הנכדים 
טראמפ( או להבטחות מסורתיות לקהילה היהודית על רקע חנוכייה 
דולקת )רה"מ הבריטי בוריס ג'ונסון(, נודד נתניהו בדרכים. במקום 

להדליק נרות, הוא מדליק את השטח.
גם אויביו הגדולים ביותר של רוה"מ, מודים שאין שני לו בשלהוב 
קהלים. אף מדינאי ישראלי לפניו לא זכה לעשירית ההערצה שרוחש 
הציבור הימני לנתניהו. ערב אחד הוא נהנה ממאות מריעים בכפר 
ונתניהו  תקווה,  בפתח  האולם  על  אלפים  צובאים  ולמחרת  סבא 
ארבעה  ואף  שלושה  אחד  ביום  לעיתים  מספיק  הוא  שבע.  אינו 
למרחוק.  היטב  שנשמעות  לתשואות  זוכה  ובכולם  בחירות,  כנסי 
אם ימשיך בקו הזה עד הבחירות – אולי יתחולל הנס ויושג הרוב 

המיוחל בכנסת.

משחק הפרקליטים

אוחנה  אמיר  המשפטים  שר  הצליח  אחת,  מחושבת  בהחלטה 
של   – הכי  בלאו  הסדוקה   – בתדמיתה  תקדים  חסר  הרס  לחולל 
אוחנה,  כי  ולציין,  להקדים  יש  וזאת  הישראלית.  המשפט  מערכת 
משפטן בזכות עצמו, מקפיד בכל צעד ציבורי להיצמד ללשון החוק 
ולהסביר זאת כך שגם הדיוטות שאין להם דבר וחצי דבר עם תחום 

קץ הימין

אבי גרינצייג / על סדר היום

בין בן ארי לבן ארי, שר המשפטים אמיר אוחנה | צילום: דוברות הכנסת

חוסר האחריות של 
חוגי הסרוגים בולט 

שבעתיים לנוכח 
האחריות המופגנת 
במפלגות החרדיות, 

למרות טענות לאי 
צדק ולחלוקה פנימית 

לא הוגנת, איש לא 
מעלה בדעתו ריצה 

נפרדת שתסכן מנדטים 
חרדיים. ברגע האמת - 

האחריות מחייבת
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בדרכה של גאולה. ראשי מפלגות הימין פרץ ובן גביר

נדמה שהיחיד שלא בטוח 
בניצחונו הוא נתניהו 
עצמו, ראש הממשלה 
בן ה-70 חורש את הארץ 
הלא מובטחת לאורכה 
ולרוחבה. בזמן שידידיו 
מהצמרת העולמית 
מנצלים את ימי החנוכה 
לערב לביבות משפחתי 
עם הנכדים )טראמפ( 
או להבטחות מסורתיות 
לקהילה היהודית על רקע 
חנוכייה )ג'ונסון(, נודד 
נתניהו בדרכים, במקום 
להדליק נרות, הוא 
מדליק את השטח

המשפטים יבינו היטב את הנעשה.
עלילות  אחרי  עוקב  שאינו  למי  המעשה,  סיפור  הוא  וכך 
משרת פרקליט המדינה: בשלישי שעבר, הודיע שר המשפטים 
גינזברג לתפקיד  ארי  בן  אורלי  כי החליט לבחור בעורכת הדין 
פרקליטת המדינה. בן ארי גינזברג )להבדיל מהפרקליטה בן ארי 
לפרקליטה  נחשבת  בהמשך(  נפגוש  עוד  אותה  נתניהו,  מתיקי 
בשל  ושוב  שוב  נדחה  בפרקליטות  הפנימי  שקידומה  מוערכת 
דעותיה והיותה אופוזיציה פנימית בפרקליטות לשי ניצן, הבוס 
ארוכות  שנים  נותרה  כך,  בשל  תפקידו.  את  שסיים  יכול  הכל 

בתפקיד משנה לפרקליטת מחוז מרכז.
לפרסם  טרח  למינוי  שקדמו  בשבועות  כבר  רתח.  מנדלבליט 
איומים  ושוב  שוב  גליקמן  אביעד  העיתונאי-דובר  באמצעות 
מינוי שאינו מומי  וגלויים על התנגדותו הנחרצת לכל  מוסווים 
למברגר, המועמד המועדף עליו. כולל הבהרה כי יתנגד אקטיבית 
למינוי אחר. ערב לפני המינוי, משהבין שאוחנה 'לא סופר' אותו, 
ניסה היועמ"ש לרמוז באמצעות הדלפה כי גם דן אלדד, מנהל 
המחלקה הכלכלית – יהיה מינוי נסבל מבחינתו. את אוחנה מסע 
הפעלולים הזה פחות הרשים והוא קיבל את ההחלטה, מתוקף 
 3 סמכותו כשר למנות ממלא מקום זמני לתפקיד, לתקופה של 

חודשים עם אופציה להארכה.
המערכת המשפטית יצאה מכליה, כתבלבי הפרקליטות גויסו 
למסע ציד מקיף על השר, מנדלבליט שלח מכתב חריף לאוחנה 
והבהיר כי הוא מתנגד נחרצות למינוי וציין כי ההחלטה “בלתי 
חוסר  לאותו  לרפואה  אחד  שנימוק  רק  קיצוני",  באופן  סבירה 
סבירות קיצוני לא הופיע במכתב. גם נציב שירות המדינה גויס 
פרופ'  הסביר  מגמגם  ובמכתב  חלושה  ענות  בקול  למערכה, 
למינוי,  הסף  בתנאי  עומדת  אמנם  ארי  בן  כי  הרשקוביץ  דניאל 
אבל המינוי “עלול לערער את תפקודה התקין של הפרקליטות". 
לנימוק  אחרת  או  חוקית  משמעות  שום  שאין  לציין  מיותר 
יש אי מי בפרקליטות שמתקשה לקבל את  מפוקפק שכזה. אם 

החלטת השר – יתכבד ויפרוש לביתו.
לפני  קלה  שעה  בבוקר,  ברביעי  להגיע.  איחרו  לא  העתירות 
טקס חילופי הגברי בו הייתה בן ארי אמורה להתחיל בתפקידה, 
הדרמה  אבל  לבג"ץ.  עתירה  השלטון  לאיכות  התנועה  הגישה 
צייץ בשם “גורם  גליקמן,  כן. מיודענו  החלה כבר בלילה לפני 
גבוהים שהעתירה  סיכויים  יש  כי  העליון"  בבית המשפט  בכיר 
שבאותו  לציין  מיותר  תתקבל.  ארי  בן  של  מינויה  נגד  לבג"ץ 
מחוצפת  באמירה  שמדובר  כך  עתירה,  כלל  הוגשה  טרם  שלב 
מערכת  על  ומצביעה  בסיסית,  משפטית  אתיקה  כל  הנוגדת 
משפט מזוהמת שקיבלה החלטה עוד בטרם נחשפה לחומרים, 

לטיעונים ולפרטים הרלוונטיים.

פרישה מאולצת מרצון

לעתירה  להשיב  אמור  שהיה  השופט  רביעי,  לבוקר  נחזור 

במערכת  יותר  מתונה  דמות  שנחשב  מי  סולברג,  נועם  הוא 
הקנטרנית  העתירה  את  לדחות  חלילה,  עשוי  והיה  המשפטית 
וחסרת הנימוקים על הסף, כפי שמחייב ההיגיון. באופן תמוה, 
הזדרז סולברג ופסל את עצמו מלדון בתיק לאחר שנזכר בקרבה 
כזכור(.  מנדלבליט,  של  )חביבו  למברגר  למועמד  משפחתית 
ישיר  צד  אינו  שלמברגר  העובדה  מלבד  שכן  כפולה,  התמיהה 
או עקיף בהליך המדובר, נחשף בהמשך השבוע כי רק לאחרונה 

ישב סולברג בהרכב שדן בעתירה נגד למברגר...
מי שהוזעק לטפל בסוגיה הוא השופט מזוז, שבהיותו יועמ"ש 
תקף בחריפות את שר המשפטים דאז דניאל פרידמן והכריז כי 
“אמשיך להיאבק בו, אסור ששרי ממשלה חשודים ימנו פרקליטי 
מדינה". מזוז לא היסס לרגע, ודקות אחדות לפני טקס כניסתה 
של בן ארי לתפקיד, מיהר להוציא צו – בלתי מנומק, אלא מה – 

המעכב את מינויה עד להחלטה אחרת.
בג"ץ  של  דברו  כאשר  האחרונות,  בשנים  למקובל  בניגוד 
אוחנה  לערער אחריה, הפגין השר  היה המילה האחרונה שאין 
נחישות נדירה וכבר בו ביום שלח מכתב מנומק היטב ליועמ"ש 
חסרת  מזוז  השופט  של  שהחלטתו  כך  על  מפורט  הסבר  ובו 
עשוי'  'מעשה  להשהות  או  לעכב  ניתן  ולא  מאחר  משמעות, 
מצדו  היועמ"ש  אמש.  בליל  לתוקף  נכנס  כבר  והמינוי  ומאחר 
הגיב אף הוא במכתב מהיר ובו הסבר כי בג"ץ יכול )שלא לומר 

מתבקש( לתת 'צו עשה' שתוקפו חל גם לאחר מעשה.
סיום השלב הראשון של הפרשה התרחש באופן מפתיע בערב 
שבת, אז החליטה בן ארי גינזברג כי אינה מסוגלת יותר להיאבק 
מוותרת  היא  כי  והודיעה  הפרקליטות  בצמרת  עמיתיה  כל  נגד 
מהרשימה  נוספים  מועמדים  לשני  הצטרפה  בכך  המינוי.  על 
החופשי'  'מרצונם  שהודיעו  המשפטים  שר  שפרסם  המקורית 
על פרישה, התנהלות המזכירה את 'פרישתו מרצון' של גרגורי 
הקומוניסטית  המפלגה  בראשות  סטלין  של  יורשו  מלנקוב, 

שאולץ באדיבות על ידי חבריו לפנות את מקומו.
מנדלבליט.  את  הצחקתם  הסתיימה?  שהסאגה  חשבתם 
הוא  טוב  רצון  של  שכצעד  היועמ"ש  הודיע  השבוע  בתחילת 
מצרף שתי מועמדות חדשות, ליאת בן ארי ונורית ליטמן. מיותר 
לציין שבעיני אוחנה מינויה של בן ארי לתפקיד שקול לאפשרות 
שמינויו של עו"ד יורם שפטל יתקבל בברכה על ידי מנדלבליט. 
ארוכים,  ימים  אותנו  תעסיק  עוד  הפרקליט  שסאגת  ספק  אין 
ועל הדרך תספק לשר המשפטים כמה וכמה רגעי תהילה בעיני 

בוחריו.
במאמר מוסגר, מנדלבליט יכול היה לחסוך מעצמו את מסע 
ההשפלה המדובר מלכתחילה, בשלב הראשון, כאשר פנה אליו 
בניגוד  קבוע.  מדינה  פרקליט  למנות  בבקשה  המשפטים  שר 
למינוי זמני, בו יפה כוחו של השר לעשות כטוב בעיניו, במינוי 
שישה  של  ועדה  דרך  העובר   – מראש  מוגדר  תהליך  יש  קבוע 
המועמדים  להעברת  מוחלט  רוב  היועמ"ש  מחזיק  בה  חברים, 
הנחשקים בעיניו. היועמ"ש ניסה לתפוס את שני הציפורים יחד, 

למנוע מינוי קבוע בעידן אוחנה ולהכריח אותו לקבל את המינוי 
הזמני לפי הכתבה מראש, ונותר בלי אף ציפור ביד.  

מח"ש בכחש

לקונית לעמית חדד,  הודעה  ביום שני השבוע שלחה מח"ש 
עורך דינו של הנער יענקי רוזנברג, נער מיוחד שהוכה בליל ל"ג 
בעומר האחרון עד זוב דם באלימות גסה וברוטלית בידי קלגסים 

לבושים במדי משטרת ישראל.
ברור  תיעוד  אחרי  'חקירה',  ימי  ממאתיים  למעלה  אחרי 
משלל זוויות שהציג את האגרסיביות והברבריות של השוטרים, 
קבעה מח"ש כי "לאחר חקירת התיק, לרבות חקירת השוטרים 
את  להעביר  הראיות, החליטה מח"ש  חומר  ובחינת  המעורבים 
לקחים  הפקת  לצורך  במשטרה  משמעת  מחלקת  לבחינת  התיק 
צרכים  עם  אנשים  עם  במפגש  המשטרה  לטיפול  הנוגע  בכל 

מיוחדים".
אם למישהו במגזר החרדי עוד היה שריד של אמון במערכות 
לקבל  ובסיכוי  בהן  הקיימת  הפנימית  בביקורת  ואכיפתו,  החוק 
זו. חוקרי  הזויה  נכזבה בהודעה  ביום פקודה – היא  מהן הגנה 
מח"ש שותפים בהחלטתם לשפיכת דמו של יענקי, באמירותיהם 
אלה הם מגבים את השוטר הבא שיתעלל, יכה או ירמוס חרדי חף 

מפשע. אל תגידו שלא הזהרנו.

דמי חנוכה

כבר חשפנו באכסניא זו את האתגר הכלכלי שמציבה המערכת 
יעברו  הפוליטית בפני מדינת ישראל, כאשר החל משבוע הבא 
הסמכויות המלאות לניהול תקציב המדינה לידי החשב הכללי. 
דפסחא'  ה'קמחא  תקציבי  השנה  גם  צפויים  זו,  במסגרת 
שסוקר  כפי  לרש',  'לעג  בגדר  להיות  הכי  בלאו  המצומצמים 

בהרחבה ב'קו עיתונות' בשנים האחרונות.
“אנחנו הולכים להקיז דם לקראת פסח על מנת שיגדילו את 
מלכיאלי  ח"כ  הבטיח  נזקקות",  למשפחות  המזון  סלי  תקציב 
בפאנל מקצועי במסגרת ועידת קופות הצדקה, שנערך בהנחיית 
כותב השורות בשבוע שעבר. להבטחה הצטרפו ח"כ אורי מקלב 
שסיפר בהרחבה על תלאות הנציגות החרדית מול האוצר, וח"כ 
ישראל אייכלר שקרא ליו"ר הכנסת לחדש לאלתר את פעילותן 

של ועדת הרווחה והוועדה לפניות הציבור.
שבוע  את  לנצל  החרדים  הח"כים  ישכילו  ואכן  ולוואי 
חנוכה' למטרה  'דמי  ראוי  ולהעביר תקציב  הדמדומים האחרון 

מבורכת זו.
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היה  ולא  שלו  בניצחון  בטוח  היה  ביבי  "אם 
חושש מגדעון הוא לא היה רץ כל 
ערב מכנס בחירות לכנס בחירות", 
גדעון  מילים שאמר בכיר במחנה 

סער לכותב השורות. הוא טועה. 
בעיות  ועם  שבעים  בגיל 
ומחוץ,  מבית  וטרדות  משפטיות 
נתניהו הוא האדם היחיד במדינת 
מקום  משאיר  שלא  ישראל 
להיבחר  לרצונו  באשר  לספק 
במדינת  הממשלה  לראשות  שוב 
הרבה  זה  את  רוצה  הוא  ישראל. 
יותר מבני גנץ וחבורתו, הוא רוצה 
שרוצים  ממה  יותר  הרבה  זה  את 
הרעב  ביבי,  אצל  זה  ככה  אותו. 
ניתן  שלא  משהו  הוא  לשלטון 
להשביע. כשביבי מסתכל במראה 
משתקפת מולו דמותו של מושיע 
העם היהודי בארץ ישראל. הא ותו 

לא.
נתניהו  שתומכי  שנים  מזה 
נאלצו לראות אותו רק באמצעות 
הרשת הווירטואלית. שם הם צפו 
במסרים ושם הם גם הגיבו עליהם 
מסיבות  נתניהו.  אויבי  עם  ביחד 
מלהגיע  נמנע  הוא  ואחרות  כאלו 
בזה  ראה  הוא  ואירועים,  לכנסים 
יש  כנס  זמן. לשיטתו, בכל  בזבוז 
כמה  היותר  ולכל  עשרות  כמה 
לחשיפה  זוכים  הסרטונים  מאות, 
בכנסים  צורך  ואין  יותר  גבוהה 

ואירועים. כך נהג לאורך שנים. 
תומכיו  מתומכיו,  שמתרחק  מי 
מתרחקים ממנו. אין צורך שיערקו 
שהם  בזה  די  אחרת,  למפלגה 
בחופי  הבחירות  יום  את  מבלים 
הים ובמרכזי הקניות ולא מגיעים 
בסבב  שקרה  מה  זה  בקלפי.  זכותם  את  לממש 
הבחירות השני. אוהדי הימין ונתניהו לא התרשמו 
והתוצאה  זאב  זאב  ומקריאות  ההפחדה  ממסע 

בהתאם. 
שניים  רק  ישנם  בישראל  הפוליטית  במערכת 
מבלי  ועכשיו  כאן  פעולה  דפוס  לשנות  המסוגלים 
בקרב  נדירה  תכונה  זו  ודרעי.  נתניהו  למצמץ: 
הקשבה  מיכולת  בעיקר  נובעת  היא  פוליטיקאים, 
לצוות האסטרטגי ומהאומץ לקבל החלטות קשות 
בסבב  לנתניהו  שקרה  מה  וזה  תנועה  כדי  תוך 

הבחירות הנוכחי.
כשהוא  בית  חוג  אחר  בית  חוג  כנס,  אחר  כנס 
שיותר  כמה  ללחוץ   - האבטחה  למרות   - מקפיד 
ידיים ולהצטלם סלפי עם כמה שיותר אנשים. אין 
הוא  אירוע  ובכל  אירועים  מספר  ללא  ערב  כמעט 
ביבי  ערב.  לאותו  שלו  הראשון  שזה  כאילו  נראה 
בין  החיבור  נוצר  בו  ומהרגע  הוא  חד  והמיקרופון 
השניים, עבור הליכודניקים הזמן עוצר מלכת. בזמן 
שהנתניהו'ז רואים בהם אוסף ילידים הם רואים בו 

מלך.
מבין  ביבי  שניים.  חברו  הנוכחית  המערכת  אל 
טוב מאוד שהקרב אותו הוא מנהל בימים אלו זהו 
אך  הציבורי  מעמדו  על  כאן  נלחם  הוא  חייו.  קרב 

בעיקר על מעמדו המשפטי ועל חירותו. כל תוצאה 
היעלמותו  את  תזרז  רק  מוחץ  ניצחון  לא  שהיא 
הסדר  במסגרת  ובין  בכח  בין  הציבורית  מהזירה 

משפטי כזה או אחר. 
ביבי לא מסוגל מנטלית לחשוב על היום בו הוא 
שכדי  מבין  גם  הוא  ממשלה.  ראש  יהיה  לא  כבר 
לנצח את הבחירות הכלליות הוא חייב קודם לפרק 
יראה  סער  גדעון  המפלגה.  בתוך  התנגדות  קן  כל 
המקדימות  בבחירות  תמיכה  ב-30%  גם  הצלחה 
בליכוד, אבל מבחינת נתניהו אם חלילה יקרה הגרוע 
מכל ואחוז התמיכה בסער יגיע ליותר מכך, תתחזק 
הפוליטית  דרכו  לסוף  שלו  ההגעה  בדבר  הטענה 
וזה עשוי לשמש כדלק לקמפיין הבחירות של כחול 
לבן. כשלכל זה מוסיפים את הרעב התמידי לנצח, 

ההתנהלות שלו בפריימריז ברורה בהחלט.
טעה  אם  יגידו  ימים  טעה,  סער  במטה  הבכיר 

בגדול.

ההצגה הטובה בעיר
ושר  לממשלה  המשפטי  היועץ  מלחמות 
ביותר  הטובה  ההצגה  זו  אוחנה  אמיר  המשפטים 
בעיר. למעשה זו מערכה אחת מתוך הצגה שלימה 
הרשות  בין  הכוחות  מלחמת  את  בתוכה  המגלמת 
במעמדה  שהכרסום  המחוקקת,  לרשות  השופטת 
והנחיל  ייסד  אותו  השיפוטי  האקטיביזם  עם  החל 

נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק.  
חלומו של כל שר הוא להתוות מדיניות במשרד 
בקושי,  הולך  זה  המקרים  ברוב  מופקד.  הוא  עליו 
במבנה  שהושרש  הפקידים  שלטון  בגלל  בעיקר 
יועץ משפטי לעומתי  בו  השלטוני בישראל, מבנה 
על  הממונה  לשר  לחרב  יכול  ממשלתי  במשרד 

המשרד קדנציה שלימה.
לשר  יוני  חודש  בתחילת  שמונה  אוחנה  אמיר 
קיבל  שקד,  השרה  של  פיטוריה  לאחר  המשפטים 
היתה  הראשונה  ההחלטה  חשובות.  החלטות  שתי 
קודמתו  החלה  אותה  המהפכה  את  לעצור  לא 
בתפקיד, אחרי הכל שניהם שייכים לאותו צד במפה 

את  לספק  היתה  השניה  ההחלטה  הפוליטית. 
הסחורה למי שמינה אותו, החלטה 
ואמורה  פוליטית  בעיקר  שהיא 

להשתלם לו בעתיד.
בשמאל  וטובים  רבים  עבור 
הוא  אוחנה  אמיר  הישראלי, 
עורך  פוליטית.  טרגדיה  למעשה 
להיות  אמור  שהיה  מצליח  דין 
הישראלי  השמאל  לגאוות  מקור 
ימניות  נטיות  עם  כאיש  התגלה 
את  להרוס  המוכן  מסוכנות 
שלטון  ואת  המשפטית  המערכת 

החוק רק כדי להציל את פטרונו. 
פוסקות  הבלתי  ההתנגשויות 
המשפטי  היועץ  עם  אוחנה  של 
ועם  מנדלבליט  אביחי  לממשלה 
ניצן,  שי  היוצא  המדינה  פרקליט 
הבוס  את  לרצות  בעיקר  נועדו 
גם  הוא  הדרך  על  ואם  מבלפור 
בבייס  זכות  נקודות  מעט  ירוויח 
ובניצן  במנדלבליט  הרואה  הימני 

מארגני הפיכה שלטונית והיה זה שכרו.
מנדלבליט  אביחי  נפל  הזו  המלכודת  תוך  אל 
שהתגלה כעושי דברה של החונטה המשפטית, גם 
חרסינה.  בחנות  כפיל  להתנהל  אותו  מאלץ  כשזה 
ההזדמנות של אוחנה להתעמת אחד על אחד מול 
פרקליט  אחר  החיפוש  עם  מיד  הגיעה  מנדלבליט 
תפקידו  את  שסיים  ניצן  שי  במקום  חדש  מדינה 
חפץ  היה  שמנדלבליט  בעוד  החודש.  בתחילת 
בממשיך דרכו של ניצן, לאוחנה היו תכניות משלו 

ואלו של היועמ"ש כלל לא עניינו אותו. 
את  מאוד  טוב  מבין  עו"ד  היותו  מתוקף  אוחנה 
החשיבות שיש בתפקיד פרקליט המדינה ואינו נותן 
לרעשי הרקע בתקשורת להסיט אותו מהמסלול אותו 
המשפטים.  במשרד  דרכו  בתחילת  לעצמו  התווה 
שלו  החשובים  המבחנים  באחד  כעת  נמצא  הוא 
האם  לראות  ממתינים  וכולם  הפוליטית  ברמה 
בסיבוב הזה הוא יצליח לצאת כשידו על העליונה 
מול מסע הדה לגיטימציה הנעשה לו ע"י השופרות 
את  מופקד.  הוא  עליה  החונטה  של  הקבועים 
הזו מנדלבליט לא לקח בחשבון כשהציע  הנקודה 
לעניינים  המדינה  לפרקליט  המשנה  את  לתפקיד 
מנותק  "אביחי  למברגר.  )מומי(  שלמה  פליליים, 
מהמציאות", אמר בכיר במערכת הפוליטית לכותב 
השורות. "הוא בגד במי שמינה אותו ועכשיו הוא 
רק יכול לחלום שלהמלצה שלו יהיה משקל, כל מי 

שהוא יציע לא ימונה", הוסיף אותו בכיר.  
מנדלבליט שלא אהב את העצמאות שגילה השר 
גינזברג  ארי  בן  באורלי  שלו  הבחירה  ואת  אוחנה 
התנועה  ע"י  בעניין  שהוגשה  העתירה  ולאחר 
כותב:  הוא  בו  מכתב  שיגר  השלטון,  לאיכות 
מאפיינים  בעלת  היא  המדינה  פרקליט  "משרת 
פרקליטות  בראש  שעומד  במי  מדובר  מיוחדים. 
המדינה, אשר משמש כאחד מראשי מערכת אכיפת 
המשפטי  ליועץ  רק  שני  הכללית,  והתביעה  החוק 
פרקליט  ממונה  תפקידו,  במסגרת  לממשלה. 
ומחלקות  המחוז  פרקליטויות  כלל  על  המדינה 
פרקליטות המדינה, והוא מתווה מדיניות משפטית 
היועץ  להנחיות  בכפוף  החוק  אכיפת  בתחום 
של  המיוחדים  המאפיינים  לממשלה.  המשפטי 

מצודת זאב זאב 

בגיל שבעים ועם בעיות 
משפטיות וטרדות מבית 
ומחוץ, נתניהו הוא 
האדם היחיד במדינת 
ישראל שלא משאיר 
מקום לספק באשר 
לרצונו להיבחר שוב 
לראשות הממשלה 
במדינת ישראל. הוא 
רוצה את זה הרבה יותר 
מבני גנץ וחבורתו, הוא 
רוצה את זה הרבה יותר 
ממה שרוצים אותו. 
ככה זה אצל ביבי, הרעב 
לשלטון הוא משהו שלא 
ניתן להשביע

גואל ועקנין

מי ימונה לשר. 
השר אריה דרעי 
| צילום: דוברות 
הכנסת
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משרה זו, בדגש על תחום אכיפת החוק, באים לידי 
ביטוי גם בדרך המינוי לה, שנקבעה באופן שיש בו 
כדי להבטיח את העצמאות המקצועית של פרקליט 
המדינה ואת אי-תלותו ברשויות השלטון להן הוא 
בהחלטת  נקבע  לכך,  בהתאם  סף.  כשומר  משמש 
המינוי  כי   29.7.2007 מיום   1585 מס'  הממשלה 
ועדת  באמצעות  יעשה  המדינה  פרקליט  למשרת 
המשפטי  היועץ  עומד  שבראשה  מיוחדת,  איתור 

לממשלה".
ישנו מסר אחד שמנדלבליט  הזה  הקצר  בטקסט 
נקודה.  הבית.  בעל  אני  פעמים.  שלוש  עליו  חוזר 
מתווה  הוא  ליועמ"ש,  רק  שני  הינו  הפרקליט 
והוא  היועץ  להנחיות  בכפוף  משפטית  מדיניות 
בראשות  מיוחדת  איתור  ועדת  ע"י  רק  ימונה 
מה  לשר  אומר  היועץ  אחרות,  במילים  היועמ"ש. 
לילוד אשה בינינו. לסיום כותב היועמ"ש: "מינוי זה 
חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות ולפיכך קיימת 
"מתחם  המילים  צמדי  באישורו".  מניעה משפטית 
הסבירות" ו"מניעה משפטית" הולכים להיתקע כאן 
הרבה אחרי שמנדלבליט יפנה את מקומו אבל את 

השר אוחנה הם לא מעניינים.
לאיכות  התנועה  על  נשען  שהיועמ"ש  בזמן 
השלטון, לשר יש את התנועה למשילות ודמוקרטיה 
שעמדת  הסוברת  דעת  חוות  אליו  שיגרה  שאף 
נמצא בסמכות  וכי המינוי  היועמ"ש מנוגדת לחוק 

השר בלבד.
נשען  עליו  המשפטי  הבסיס  מה  ברור  "לא 
היועץ מנדלבליט בניסיונו להפקיע סמכות שניתנה 
ציבור  נבחר  הינו  המשפטים  שר  לשר.  במפורש 
בחוק  הקבועה  החוקית  לסמכותו  בהתאם  שפועל 
יסוד הממשלה ובחוק המינויים וגם אם העניין יגיע 

לבג"ץ יש לדחות את העותרים על הסף".
פינג פונג אינסופי יש כאן. לשר אוחנה יש חברי 
מרכז ובוס שרוצים לראות אותו מפרק אחת ולתמיד 
את  יש  מנדלבליט  ליועץ  הפרקליטות.  שלטון  את 
לראות  ורוצה  הצוואר  על  לו  שיושבת  החונטה 
ממשלה  ראש  שמחסל  מהימין  הכיפה  חובש  את 
את  תמחק  אחרת  תוצאה  שכל  בידיעה  מהימין, 

החלום על מינוי בבית המשפט העליון.
שם המשחק הוא מי ימצמץ ראשון. 

פניה חדה ימינה
יקימו  ציונים  "שלושה  פעם:  אמר  אשכול  לוי 
אנשי  של  הבעיה  תמצית  זו  מפלגות".  ארבע 
האחרונה  שבכנסת  העובדה  הימין.  ומפלגות 
הושבעו רק חמשה חברים ממפלגת הציונות הדתית 
בעוד שכארבעה מנדטים נזרקו לפח מספרת את כל 

הסיפור של הקבוצה הזו.
בשיחה  אומר  הדתית  בציונות  בכיר  גורם 
אינו  פרץ  כולם טענו שרפי  "בתחילת הדרך  איתי: 
פוליטיקאי, כיום התברר שהוא פוליטיקאי אך מהזן 
הנחות". פרץ שחווה סוג של הדחה בסבב הבחירות 
השני, כזה שנוהל לפרטי פרטים מאחורי גבו והביא 
להצבת חברת הכנסת איילת שקד במקום הראשון, 
החליט הפעם שהוא עושה מעשה וחותם על ריצה 
סבב  בין  שנבגד  גביר,  בן  איתמר  עם  משותפת 

הבחירות הראשון לשני.
חה"כ  שליחת  בעצם  היה  הסיפור  של  תחילתו 
בציונות  מלא  לאיחוד  אופציה  לבדוק  יוגב  מוטי 
האיחוד  את  הראשון  בשלב  שיכלול  כזה  הדתית, 
הלאומי ואולי גם את ימינה ורק בסופו של תהליך 
גם את עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר. בסיס הרעיון 
היה שכאשר כולם מגובשים, המחיר לבן גביר יהיה 
זול יחסית לשאר הקבוצה. יוגב שהחל בבדיקות לא 
ידע שמאחורי גבו ממש מתנהל דין ודברים בין רפי 
פרץ לבין איתמר בן גביר ואף הגיב בהלם מוחלט 

כששמע על כך באמצעות כלי התקשורת.
ידוע  יוגב  חדשה.  לא  לפרץ  יוגב  בין  האיבה 
ביחסיו עם ראשי מפלגות הימין, גם מערכת היחסים 
שלו עם בנט ושקד לא היתה סוגה בשושנים. יוגב 
שהגיע למקום הראשון בפריימריז לא באמת מבין 
איך זה שפרץ עקף אותו מימין וההערכה היא שהוא 

יעשה הכל כדי לנפנף את פרץ מהרשימה.
מבחינת בן גביר הדברים הרבה פחות מסובכים. 
הבחירות  סבב  לאחר  שקיבלתי  היחס  "למרות 
הראשון והעובדה שעוצמה נזרקה לכלבים, הנחתי 
הכל מאחוריי ואני מעוניין בחיבור הגדול ביותר וזה 
כולל גם את בצלאל סמוטריץ' והאיחוד הלאומי", 
אומר בן גביר בשיחה עם כותב השורות. "ביקשנו 
לא  בצלאל  של  מקומו  מהרשימה,  שליש  להיות 
בן  מוסיף  ובמעמדו",  יישאר בתפקידו  והוא  ייפגע 

גביר.
לא  פרץ  רפי  אם  כי  טוען  יהודית  בעוצמה  בכיר 
יימחק  הוא  מהסיכומים  בו  ויחזור  בלחצים  יעמוד 
מהזירה הפוליטית וגם מפלגת הבית היהודי תימחק.

מעריכים  הדתית  בציונות  בכירים  גורמים 
זה  כי  ושקד  בנט  עם  חיבור  מעדיף  שסמוטריץ' 
מוציא אותו מנישת ימין קיצוני והופך אותו לימין 
מרכז, אך הבעיה שלו כרגע זו העובדה שכל הקשר 
שלו לימינה זה רק דרך איילת שקד ואילו נפתלי בנט 
ולאור  שכזה  מוקדם  בשלב  עליו  לשמוע  מוכן  לא 

הפערים בין השניים.
יש רק דבר אחד שעל אנשי מפלגות הימין לקחת 
בחשבון. הפוליטיקה של הציונות הדתית זוכה אצל 
יודע שיש לו את  נתניהו לאפס הערכה. הוא תמיד 
באמצעות  ולהגיע  הראש  מעל  להם  ללכת  היכולת 

כדי  הציבור  מנהיגי  אל  ואחרים  כאלו  שליחים 
לרדת  לפוליטיקאים  שיגרמו 

מהעצים עליהם טיפסו.

חלוקת תיקים
לבצע  החליט  הממשלה  ראש 
סוף  לקראת  תיקים  חלוקת  סבב 
השנה האזרחית ולאחר הפריימריז 
צורך  לו  אין  מפלגתו.  בתוך 
לבצע  שעלולים  בממורמרים 
מפזר  והוא  סער  למחנה  עריקה 
רמזים על דמויות שעשויות לקבל 
תיק ביצועי מיד לאחר הפריימריז.

אל הסבב הזה מעוניינת להיכנס 
סיעת ש"ס. אין זכויות בלי חובות, 
ואחרי נאמנות ארוכה כלפי נתניהו 
חלוקת  במבנה  השינוי  ולאור 
לקבל  במפלגה  דורשים  התיקים, 
החקלאות  משרדי  את  לידיהם 

והרווחה.
אומר  דרעי  השר  בלשכת  בכיר 
כי על תיק הרווחה הם לא יוותרו. 
מתוקף היותה המפלגה החברתית 
והעובדה  בקואליציה,  היחידה 
בטיפול  הנמצאים  שהנושאים 
האג'נדה  את  תואמים  המשרד 
החברתית של המפלגה, מן הראוי 

שהיא תהיה זו שתחזיק בו.
כפי המסתמן, הבעיה של דרעי 
התיקים,  את  להשיג  תהיה  לא 
נתניהו חפץ לתחזק את הברית עם 
בהחלטה  יהיה  שלו  הקושי  דרעי, 
מי יהיה זה שימונה לשר במשרדים 

הללו.
אם את תיק הרווחה עוד יש סיכוי שהוא ישאיר 
כדי לטפל מקרוב בענייני המשרד הבוערים,  אצלו 
נתון  עצמו  את  למצוא  עלול  הוא  הנותר  בתיק 
הקרוב  וקנין  יצחק  לסיעה.  חבריו  מצד  ללחצים 
לתחום החקלאות עשוי לדרוש את התיק לעצמו גם 
ויתור על תיק הדתות, אך הוא לא בן יחיד  במחיר 
וישנה הערכה שגם יו"ר הסיעה חה"כ יואב בן צור 
מועצת  חבר  של  ביתו  דרך  לחצים  להפעיל  ינסה 
לשדרג  כדי  שליט"א  בעדני  הגר"ש  התורה  חכמי 
את מעמדו במפלגה מתוך תפיסה שמי שיהיה שר 
הבאה  בממשלה  גם  שר  יהיה  המעבר,  בממשלת 

במידה וש"ס תהיה חברה בה.
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כפי המסתמן, הבעיה 
של דרעי לא תהיה 

להשיג את התיקים, 
נתניהו חפץ לתחזק את 
הברית עם דרעי, הקושי 

שלו יהיה בהחלטה מי 
יהיה זה שימונה לשר 

במשרדים הללו.
אם את תיק הרווחה 

עוד יש סיכוי שהוא 
ישאיר אצלו כדי לטפל 

מקרוב בענייני המשרד 
הבוערים, בתיק הנותר 

הוא עלול למצוא את 
עצמו נתון ללחצים מצד 

חבריו לסיעה
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שעת המבחן

היה ז קשה  המציאות.  כורח  היה  ה 
זה. אלמנטים של הפתעה  לחזות את 
האיחוד  הסכם  בזה.  כרוכים  היו 
בשורה  הוא  לבן-גביר  פרץ  רפי  בין 
הבלוק  טובת  שיקולי  הימין.  למחנה 
בעורקיהם  שזרם  הרע  הדם  על  גברו 

של השניים.
עבור רפי פרץ היתה זו משימת הצלת חיים 
הצעד  את  להעריך  צריך  זאת  ובכל  פוליטית, 
כך  כל  משמעותית  בחירות  מערכת  נקט.  שבו 
בגלל  רק  לרעה  שתוכרע  אסור  כולנו,  עבור 

בזבוז קולות שיכול להימנע.
על  שנשענת  תזה  לציין  מעניין  זו  בנקודה 
פרץ  בין  הידיים  לחיצת  מאחורי  מוצק.  מידע 
לבן גביר, עומד לא אחר משר הביטחון הטרי 
נפתלי בנט, שחילץ את חושיו הפוליטיים בכדי 
הבית  אל  שקד  איילת  של  חזרתה  את  לטרפד 

אותו נטשו יחדיו.
הימנית- המפלגה  של  הנוכחית  היו"רית 

בעת  הפוליטית  דרכה  את  גיששה  חילונית, 
האחרונה ולטשה עין למנהיגות הבית היהודי. 
התחבורה  שר  היה  למהלכים,  שלה  הפרטנר 
שנפרד מתדמית הסמן הקיצון, לטובת חזות של 
יסודית  עבודה  שעושה  משופשף  פוליטיקאי 

במשרדו.
מחשבות לחוד ומעשים לחוד. בעוד השניים 
דהרו לכיוון הדחת פרץ מהנהגת הבית היהודי 
שתכליתן  פנימיים  פריימריז  כך  לשם  וקידמו 
החלפתו בשרת המשפטים לשעבר, כשבמקביל 
בחנו אופציות אחרות כדי להיפטר ממנו, פרץ 
אומץ  הפגין  ולראשונה  עשתונות  איבד  לא 

פוליטי שנדיר היה למצוא בו. 
בעבודה  סמוטריץ'.  בבצלאל  תקנאו  אל 
עלו  ארוכים  חודשים  שנמשכה  מאומצת 
מניותיו הפוליטיות במגזר שממנו בא ומחוצה 
לו. לאט ובבטחה, הסתמן הפוליטיקאי הצעיר 
וצובר  פסגה  אחר  פסגה  שכובש  כטאלנט 

הישגים בתחומים שבהם נוגע.
הבחירות  שבמערכת  מאליו  התבקש  כמעט 
את  שיוביל  מי  סמוטריץ'  זה  יהיה  הצפויה, 
שבידיו  העוצמה  דתית.  הימנית  המפלגה 
והחולשה שהתגלתה אצל מנהיג 'הבית היהודי' 
לטובת  הכף  את  הטו  כמו  רבים,  בנושאים 

המיניסטר החדש שחתום על רפורמות  חשובות 
בתחבורה, אותם ביצע בחודשים הבודדים מאז 

דרך לראשונה בלשכתו.
בנסיבות הללו, בלתי אפשרי מבחינתו להגיש 
בין  האיחוד  הסכם  בעיניו,  השנייה.  הלחי  את 
הטילו  מכבר  לא  שעד  ופרץ  בן-גביר  הניצים 
הפכו  ופתאום  השני  על  האחד  רפש  ערימות 
לשותפים, זהו מעשה בגידה שקשה לו להשלים 

איתה.
ניתן להניח שזו העילה להיעלמותו מהרדאר. 
הברית  בני  של  המוקדמות  לציפיות  בניגוד 
על  לעלות  ממהר  אינו  סמוטריץ'  החדשים, 

העגלה שרתמו מימינו ומשמאלו.
האיחוד  יו"ר  של  מסביבתו  שנשמע  האיום 
לאפיקים  לפנות  ייאלץ  הוא  לפיו  הלאומי, 
בסבירות  עשוי  החדש,  לימין  ולחבור  אחרים 
אך  החדש,  הפוליטי  הקשר  את  לפרום  גבוהה 

במקביל להבטיח את כישלון הימין בבחירות.
בימים  מתרחשים  היו  הללו  הקרבות  אילו 
כתיקונם, יכולנו להשקיף מהצד ולחכך ידיים. 
משחקי אגו וכיפופי ידיים במגרש הפוליטי הן 
חלק אינטגראלי מהמערכת הזו והן שמפרנסות 
עמודי  בלעדיהם,  בעטים.  המושכים  אותנו, 
העיתונים היו ריקים ולכן חייבים שיצוצו כאלו 

מפעם לפעם.
לנסות  מהמפלגות  אחת  לכל  הזמן  לא  זה 
לשפר עמדות ולהרוויח עוד משהו, גם אם כל 
אחד בטוח שזה צודק ומגיע לו. צו השעה הוא 
לגלות אחריות וללכת שוב ביחד. נכון, אף אחת 
בידה.  תאוותה  מלוא  עם  תצא  לא  מהמפלגות 
פשרות  שדורש  פוליטי,  מו"מ  של  טיבו  זה 

והסכמות.
אני  לא  קראתם,  אותו  האחרון  הקטע  על 
חתום. מי שכתב את השורות הללו הוא מיודענו 
בצלאל סמוטריץ', בעיצומו של המשבר החריף 
הרשימות  הגשת  טרום  הדתי-לאומי,  בימין 

בבחירות האחרונות.
אגדה עתיקה מספרת על צדיק שלפתחו הגיע 
בפיו  הרעה.  אליו  שכלתה  ורצוץ  שבור  אדם 
בהפתעה.  עליו  נחת  מכל  הגרוע  ואנחה.  יגון 
את  לעודד  בכדי  הצדיק  הקדיש  ארוכה  שעה 
רוחו ולנחמו. "אין רע יורד מלמעלה", הסביר 
אמונה  בו  שהפיחו  תקווה  דברי  בו  ונסך  לו 

וביטחון.
ככלות הצדיק מלדבר על ליבו של התלמיד 
ההודעה  קשה.  בשורה  אליו  הגיע  העצוב, 
התעלף  והוא  ליבו  את  ריסקה  לרב  שנמסרה 
תלמידו  הביע  הצדיק,  משהתעורר  במקום. 
עליהם  הדברים  שלמרות  ייתכן  כיצד  תמיהה 

הוא מטיף, ברגע האמת נעלמת האמונה.
תקופה  לפני  רק  היקר,  בצלאל  ולענייננו: 
כל  את  הודף  "אני  גלי  בריש  טענת  קצרה 
)ותאמינו  שלי  המפלגה  פעילי  של  הלחצים 
בפתיחת  לדון  ומסרב  כאלה(  הרבה  שיש  לי 
ההסכם. עכשיו לא זמן להיות צודק. עכשיו זמן 
להיות חכם, לגלות אחריות ולהתאחד, גם אם 
זו שעת המבחן  ויתור מסויים". ובכן,  יש בכך 

שלך. 

 כנופיית החוק
שבעיני  נוספת  תזכורת  קיבלנו  השבוע 
באורח  מותר.  דמנו  החוק,  אכיפת  מערכת 
בגין  שנפתחה  מח"ש  חקירת  מפתיע,  שאינו 
משוטרים  רוזנברג  יענקי  שספג  קשה  אלימות 
בישראל,  זעזוע  עורר  האירוע  ותיעוד  אלימים 
נסגר בקול ענות חלושה בגלל "היעדר ראיות".

מאז פרצה הסערה הציבורית סביב התקרית 
או  בשתיקה  במשטרה  התעטפו  החמורה, 
לחלופין סיפקו הצהרות מתגוננות וטענות כזב 

אודות הנער שנפל קורבן להתעללות מחרידה.
על  אחריות  וליטול  רגישות  לגלות  במקום 
מפקדיהם  השוטרים,  של  אגרסיבית  התנהלות 
העדיפו לתת להם גב ובכך לעודד שימוש לרעה 

בכוח העצום שניתן בידם. 
בכל ההודעות והתגובות לתקשורת מאז ל"ג 
בעומר אשתקד, המשטרה הדהדה את הנרטיב 
התנהגו  והשוטרים  שתקף  זה  הוא  הנער  לפיו 
כמצופה מהם. הרושם שנוצר הוא שהעם כולו 
על  זעם  בחמת  שהתנפלו  והשוטרים  טועה 

הנער, הם התנהגו למופת. 
כלפי  וטענה  ביקורת  כל  לקבל  מסרבים  הם 
וכמובן  השערורייתית  השוטרים  התנהלות 
שכזו  נימה  להזכיר  או  מלהתנצל  נמנעים 
כשורה  הכל  מבחינתם  שמעבירים.  במסרים 
בהתנפלות  פגם  כל  אין  מטומטמים.  וכולנו 

מאחוריהם  ניצבת  המערכת  המג"בניקים, 
במלוא העוצמה.

ברורה:  ונותרה  היתה  שלהם  המטרה 
נעים  הלא  הסיפור  את  שניתן  ככל  להשתיק 
מבחינתם, שמוצג על ידם כגבורה עילאית של 
השוטרים בשטח, עד כי לא אתפלא אם יעניקו 
לאור  וקידום  הוקרה  תעודת  שוטרים  לאותם 

"הצלחתם המרשימה".
למען השגת מטרתם הם לא בחלו באמצעים. 
סיפרו לנו שנפגשו עם אנשי שיח סוד. הזכירו 
לנו שעשו טובה ואבטחו את ההילולא במירון. 
היינו  לא  שאנחנו  לנו  הסבירו  באמת.  תודה 
שיש  טענו  לדבר.  לנו  אסור  ולכן  בסיטואציה 
דברים שלא ראינו. הכל הם עשו בכדי להרחיק 

עצמם משמץ של ביקורת ולטפוח על שכמם.
כל  ישראל  התקבלה ממשטרת  לא  היום  עד 
הקשות  התחושות  עם  הזדהות  או  צער  הבעת 
של יענקי רוזנברג, שהצטרפו להרגשה הכללית 
שקיימת במגזר החרדי של זלזול מכוון בציבור 
שלם בישראל שנתון למרמס במדינת היהודים.

שוטר  בין  במפגש  נתקל  פעם  שאי  מי  כל 
כחול מדים לאזרח חרדי בישראל, יכול להעיד 
על יחס לא הוגן מצד השוטר. על בשרי חוויתי 
צעירים  ידי  על  בעבריינות  שגובלת  התנהגות 
אנוש  צלם  לעיתים  מאבדים  אשר  מדים,  עוטי 

באינטראקציה עם חרדים.
כולם.  את  להאשים  מעדיפים  במשטרה 
בהם  הציבור  אמון  היעדר  את  לתלות  בוחרים 
לא  פעם  שאף  ובתקציבים  האנושי  בחומר 
מספיקים. במסגרת המדיניות התמוהה שלהם, 

החרדי תמיד אשם גם אם ברור שהוא הקורבן.
כשהגוף  שבעתיים,  גובר  האמון  אובדן 
ולעקור  כאלו  במחדלים  לטפל  שאחראי 
תלונות  מטאטא  מהמשטרה,  בזויות  תופעות 
חמורות כלפי שוטרים ומצדיק בפעם המי יודע 

כמה את המיתוס הגרוע שדבק בו. 
שיפקח  חיצוני  גוף  הקמת  לדרוש  העת  זו 
וייתן  שוטרים  לחקירות  במחלקה  הנעשה  על 
תשובות ברורות לשאלה מדוע מרבית התלונות 

במח"ש מסתיימות בלא כלום.

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

לגלות אחריות. סמוטריץ' | צילום: דוברות הכנסתתקיפת יענקי רוזנברג, אשתקד







ּכּוּוּוּוּוּוּולה
קמט קטן
בקרטון...

החל
מ-

מרכז רימונים - אהרונוביץ 12 בני ברק

הכאסח יתקיים באוהל של 120 מטר
בסניף פוד אפיל מרכז רימונים בני ברק

אין כפל מבצעים , המבצע למוצרים המסומנים בלבד, אין החלפות על עודפי מלאי  תצוגות, המבצע למוצרי food appeal בלבד,  הרשת 
שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, לא יבצעו החלפות על מוצרי עודפים, התמונות להמחשה בלבד עד גמר המלאי. טל"ח .

מגוון ענק של מוצרים במחירים חסרי תקדים, לדוגמא:

כאסח עודפים
המבצע מסתיים ב-31.12.19 בשעה 23:59

80%
הנחה!

עד

רק 129 ₪ 599רק 59 ₪ 249רק 49 ₪ 399

מחבת גריל 28 ס״מ
  מסדרת     

מחבת 24 ס״מ + כף טיגון
     מסדרת  

 סט סוטז 28 ס״מ
  ומחבת 20 ס״מ 

מסדרת 

מוצרים א' א' של פוד אפיל עם פגמי אריזה קלים

כלים שיודעים לבשל
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בפעם השלושים: פרסומי 
ניסא בכיכר האדומה פרצו חומות מגדלי

מאת: מנחם הירשמן

הראשי  רבה  של  קולו 
הרבי  כ"ק  שליח  רוסיה,  של 
רבי  הגאון  זי"ע  מליובאוויטש 
עת  ברמה  הדהד  לאזאר  בערל 
לפני  הברכות  שלוש  את  בירך 
מנוף  על  בעומדו  ההדלקה, 
חומות  בגובה  אל-על,  שהרימו 
בכיכר  המתנשאות  הקרמלין 
מוסקבה,  שבמרכז  האדומה 
את  שהקיף  הגדול  והציבור 
המנורה המפוארת והגבוהה, ענה 

בכוונה ובזעקה ׳אמן׳. 
השלושים  הפעם  זו  השנה, 
שנר החנוכה מודלק בעוז ובגאון, 
בירך  עת  תש"נ,  משנה  החל 
והבטיח כ"ק הרבי מליובאוויטש 
והנסים  נסים׳,  זי"ע ש׳תהא שנת 
חשו  רוסיה  שיהודי  והנפלאות 
אחר  בזה  להתרחש  החלו  מאז, 
קיום  באפשרות  ובמיוחד  זה, 
רוסיה,  בכל  בגלוי  ומצוות  תורה 
רוסיה  יהדות  עטרת  והשבת 

לתפארתה. 
עם הדלקת המנורה במוסקבה, 
ניתנה האות, ובמנורות רבות בכל 
מרחבי רוסיה הגדולה הועלה אור 
מאוד,  רבים  באירועים  החנוכה, 
המאורגנים  כקטנים,  גדולים 
בידי  החג  ימי  שמונת  כל  במשך 

מאות שלוחי חב"ד בכל רוסיה. 

הוקרנו  האירוע,  בתחילת 
מראות שסיכמו 30 שנות הדלקת 
אור החנוכה בבירת רוסיה, כולל 
פוטין  הנשיא  של  השתתפותו 
באחת הפעמים. מארגן הטקס – 
הרב  במוסקבה  הקהילה  מנכ"ל 
מרדכי ויסברג, הגביה השנה את 
המנורה ובמת הנאומים, ובאישור 
שטח  הורחב  מוסקבה,  משטרת 
שהגיעו  יהודים  להמוני  המקום 
באירוע,  להשתתף  הבירה  מכל 
שיחד עם עשרות כלי התקשורת 
זה  טקס  היה  מהמקום,  ששידרו 
גדול מאין  ניסא  למעמד פרסומי 
קודש  מראות  לאחר  כמוהו. 
שהושמעו,  והנאומים  מהרבי 
שירת  לקול  ההמונים  רקדו 
כהן,  ומוטי  דיקמן  רולי  הזמרים 
וכרכרו  פיזזו  כשעתיים  ובמשך 
הגדול,  הקור  למרות  בעוז 
הגדולה  השמחה  מול  אל  שנמס 

והמרגשת. 

מאת: אוריאל צייטלין

של  כנסת  לבית  לשני  ראשון  שבין  בלילה  פרצו  אלמונים 
חסידות באיאן במודיעין עילית, חדרו לכספת של ארון הקודש 
נמצאו שרידי  וניסו לשרוף את ספרי התורה שבהיכל. במקום 

דלק ואקונומיקה. 
מהמקום נגנבו גם חפצים יקרי ערך כגון כלי כסף. נוסף על 
מצלמות  של  הזיכרון  כרטיסי  את  גנבו  הפושעים  אותם  כך, 
מערכת  "כל  איתורם.  על  להקשות  מטרה  מתוך  האבטחה 
המצלמות נגנבה מביהכנ"ס", סיפר גבאי בית הכנסת והוסיף כי, 
"ראשון המתפללים הגיע בשעה 6.20 והזדעזע לראות את ארון 

הקודש פרוץ וספר התורה חרוך. קורע לב לראות מחזה כזה".
סגן ראש עיריית מודיעין עילית טוביה פריינד ששהה במהלך 
הבוקר יחד עם נציגי המשטרה בבית הכנסת סיפר, "ההלם כאן 
החנוכה  בימי  דווקא  יתואר.  שלא  נורא  מחזה  זהו  מאד.  גדול 
שאנו זוכרים את מה שעשו היוונים בבית המקדש, וכאן חיללו 
ממצאים  אוספת  בינתיים  המשטרה  מעט.  מקדש  בית  פורעים 

והכאב גדול מנשוא מהמראות הקשים".
ממשטרת ישראל נמסר באשר לתקרית החמורה כי "התקבל 
פי  על  עלית  מודיעין  בעיר  כנסת  לבית  התפרצות  על  דיווח 
כסף.  כלי  ונגנבו  הכנסת  לבית  תורה  לספרי  נזק  נגרם  הדיווח 
באיסוף  החלו  למקום  הגיעו  זיהוי  וחוקרי  משטרה  כוחות 

ממצאים ונפתחה חקירה".
שעות ספורות לאחר הפגיעה החמורה בבית השם, התקיימו 

במודיעין עילית עצרות תפילה ותחנונים, בראשות רבני העיר.

"מעלה זכרונות צורבים מן הימים ההם"
ח"כ ישראל אייכלר התייחס לונדליזם ואמר כי הלב מתקשה 
"תמונת  באיאן.  דחסידי  בקלויז  האיומים  המראות  את  להכיל 

בלב  הצורבים  נושנים  זכרונות  מעלה  המפוחם  הקודש  ארון 
בחו"ל  כנסת  בתי  נגד  שנאה  ומפשעי  ההם  הימים  מן  היהודי 

בזמן הזה". 
לא  כנסת  בבתי  לפגיעה  להתייחס  "צריך  כי  הצהיר  אייכלר 

פחות מאשר אל פשעי שנאה של קבוצות 'תג מחיר' ביו"ש". 
אבדן  כאן  יש  הגדול,  היהודי  הכאב  "לצד  האשים,  בדבריו 
נגד  ברזל  משטר  להשליט  חייבת  היא  המשטרה.  של  הרתעה 
לפגיעה  כבד  מחיר  שיש  לפושעים  ולהוכיח  פשע  כנופיות 
בקדשי ישראל. לא חשוב מי הוא הפורץ-המצית, אם עשה זאת 
לגניבת  התאב  פורץ  אפילו  או  שנאה,  פשע  לאומני,  רקע  על 
כלי כסף. בכל מקרה יש להביא במהירות ללכידתו, ולהענישו 

במלוא החומרה". 
שר  סגן  ישראל.  אגודת  ראשי  לתקרית  התייחסו  לכן,  קודם 
נוכח  להאמין  מסרב  "הלב  אמר:  ליצמן  יעקב  ח"כ  הבריאות 
במודיעין  באיאן  הכנסת  בבית  הקודש  וביזוי  הקשה  הפגיעה 
עילית. המקרה הנורא מחייב חקירה דחופה כדי להגיע לפורעים 
שביצעו את הפשע". סגן השר מאיר פרוש הגיב: "נבלה נעשתה 
ארון  של  במזיד  ההצתה  את  לראות  וכואב  מזעזע  בישראל, 
הקודש. אני נמצא בקשר עם מפקד המחוז משה ברקת כדי לזרז 
את החקירה ולהגיע לפושעים שעשו את המעשה הנבזה הזה".

שלהבת נר ראשון של חנוכה הועלתה בידי רבה הראשי של רוסיה 
• מרכז מוסקבה הואר באור יקרות • פרסומי ניסא בזמן הזה

מתפללי ה'קלויז' של חסידי באיאן במודיעין עילית, נחרדו לגלות את ארון הקודש מפוחם וונדליזם חמור שבוצע בבית 
הכנסת • ח"כ אייכלר האשים: "אבדן הרתעה של המשטרה"

צילום: גארי סלאבסקי

"דווקא בימי החנוכה בהם עשו היוונים פרעות בבית המקדש - חיללו פורעים בית כנסת"

צילום: דוברות המשטרה





מחלקת קהילות וצעירים

מעמד

בני ברק
זאת חנוכה תש"פ

ִסּיּום ַהָׁש"ס ע"י ִרְבבֹות ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן

הוראות והנחיות לקראת מעמד יבואו טהורים

ָיבֹואּו ְטהֹוִרים ְוַיַעְסקּו ִּבְטָהרֹות

 1. מעמד הסיום ההיסטורי יבואו טהורים יתקיים אי"ה בראשות 
 מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ביום שני מוצאי 'זאת חנוכה' 

בשעות הבוקר )על סדר היום תבוא הודעה(

2. המעמד יתקיים במתחם מיוחד ומוסדר בעירנו בני ברק. על מיקום 
המעמד הסופי תגיע הודעה מסודרת לכלל ילדי העיר שיחיו.

3. בהוראת המשטרה וכוחות הביטחון: הכניסה למעמד תותר רק 
באמצעות כרטיס כניסה, הכרטיסים יונפקו ויחולקו בתלמודי התורה. 

לא תותר כניסה למתחם כולו ללא כרטיס, ללא שום יוצא מן הכלל.

4. את פרק המשניות שקיבלתם על עצמכם לסיום הגדול 
ולהשתתפות בהגרלה, יש לסיים עד ליום זאת חנוכה שבו ייערך אי"ה 

מעמד הסיום ההיסטורי.

 5. כל פרק משניות מזכה בהשתתפות אחת בהגרלה, ניתן לקבל 
עד 10 פרקי משניות.

6. אלו שעדיין לא השתתפו במיזם, מוזמנים לחייג לטלמסר הקולי 
שמספרו: 074-76-77-000, להצטרף ללומדי המשנה מסיימי הש"ס 

ולהכנס להגרלת הענק.

 7. מידע נוסף יימסר בימים הקרובים לרכזי תכנית 'מוסיף והולך' 
בכל הקהילות ובתי המדרשות ברחבי העיר.

בברכת 'תורה אור'
אברהם רובינשטיין - ראש העיר
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התיק נסגר
"לשוטרי מח"ש לא אכפת מזכויות האדם של ילד חרדי"

מאת: מנחם הירשמן

סערה בעקבות החלטת מח"ש לסגור את תיק 
החקירה נגד השוטרים שביצעו מעצר אלים של 
בעומר,  ל"ג  ביום  רוזנברג  יענקי  המיוחד  הנער 
התקרית  את  שתיעדו  הסרטונים  כל  כאשר 
באלימות  מופרז  שימוש  על  מצביעים  החמורה 

מצד השוטרים.
כוח  מפעילים  השוטרים  נראים  בסרטונים 
מכמה  צולמו  הסרטונים  הנער.  כנגד  מידתי  לא 
בתיעוד  לספק.  מקום  מותירים  ואינם  זוויות 
לשוטרים:  שצועקים  אנשים  נשמעים  הווידאו 
"הוא חינוך מיוחד, תעזבו אותו. תקליט שאמרנו 

שהוא חולה, הוא חולה נפש". 
גם יענקי עצמו, לאחר שנעצר בידי השוטרים, 
האלים,  המעצר  בעקבות  מפרצופו  ניגר  כשדם 
נשמע מתחנן בפני השוטרים וזועק: "אני חינוך 
מיוחד, אני 'שיח סוד', מאמי אני רוצה הביתה". 
המעצר,  לפני  שעה  כחצי  כי  טענו  במשטרה 
עשרות  מצד  באלימות  השוטרים  "נתקלו 
מתפרעים שכללה זריקות אבנים, חפצים ותקיפת 
והפיל  דחף  יענקי  המשטרה,  לטענת  שוטרים". 
אותה, וכחצי שעה מאוחר יותר, זיהתה את יענקי 

זו  שלגרסה  אלא  נעצר.  ולכן  אותה  שתקף  כמי 
אין כל אימות או תיעוד.

הופצו  הסרטונים  כאשר  המעצר,  לאחר  מיד 
רחבה  ציבורית  סערה  התעוררה  במדיות, 

ופורסמו גינויים מכל הקשת הפוליטית.
תלונה  שהוגשה  ולאחר  הסערה,  בעקבות 
לפתוח  במח"ש  הוחלט  יענקי  של  אביו  ידי  על 
הסתיימה  חודשים,  שבעה  שכעבור  בבדיקה, 
בהחלטה מקוממת על סגירת התיק נגד השוטרים 
לבחינת  התיק  והעברת  המעצר,  את  שביצעו 
מחלקת משמעת במשטרת ישראל, לצורך הפקת 
לקחים בכל הנוגע לטיפול המשטרה במפגש עם 

אנשים עם צרכים מיוחדים.
מצד  אלימות  על  הטענות  מח"ש,  לטענת 
השוטרים בעת ביצוע המעצר, לא גובו בראיות. 
מה גם, לטענת מח"ש, שבעת המעצר, לא ידעו 
משכל  מנת  בעל  בצעיר  שמדובר  השוטרים 
גבולית משום שחזותו החיצונית אינה מעידה על 

כך, וע"כ המעצר היה חוקי.
לחקירות  המחלקה  של  רשמית  בהודעה 
במח"ש,  התיק  חקירת  "לאחר  נמסר:  שוטרים 
ובחינת  המעורבים  השוטרים  חקירת  לרבות 
את  להעביר  מח"ש  החליטה  הראיות,  חומר 
התיק לבחינת מחלקת משמעת במשטרה, לצורך 

המשטרה  לטיפול  הנוגע  בכל  לקחים  הפקת 
במפגש עם אנשים עם צרכים מיוחדים".

בהודעה חריפה שפרסם, האשים ח"כ ישראל 
מזכויות  אכפת  לא  מח"ש  "לשוטרי  אייכלר: 
בצפון  קורה  היה  זה  אם  חרדי.  ילד  של  האדם 
של  המטרה  רועשת.  הייתה  המדינה  אביב  תל 
עם   לדכא  הוא  בישראל  המשפטי  השלטון 
התורה. כל ילד חרדי הוא סכנה לתרבות הרעה, 

שהם רוצים להנחיל בכפייה".
עמית חדד, עורך דינו של הנער יענקי רוזנברג, 
הגיב להחלטה על סגירת התיק ואמר: "החלטת 
שהכו  השוטרים  את  לדין  להעמיד  שלא  מח"ש 
באכזריות את הנער רוזנברג היא החלטה מצערת 
אלימות  של  מקומם  במקרה  מדובר  ותמוהה. 
חסר  בחור  כלפי  אכזרית,  ואפילו  משטרתית, 
איך  להבין  קשה  מיוחדים.  צרכים  ובעל  ישע 
מקרה אלימות ברור שתועד, נסגר על ידי מח"ש 
בתיעוד מבין  מי שצופה  כל  ראיות.  חוסר  בשל 
לאלימות  הצדקה  כל  שאין  משמעי  חד  באופן 
את  לדין  להעמיד  חובה  ויש  שהופעלה,  הקשה 

השוטרים המכים".
האירוע  אחרי  מיד  שהגיש  'בצלמו'  מארגון 
תלונה רשמית למח"ש, נמסר בתגובה להחלטה 
על סגירת התיק נגד השוטרים: "מדובר בהתרת 

אנשים  ושל  בכלל  החרדי  המגזר  כלל  של  דם 
שהיו  סוד  לא  זה  בפרט.  מיוחדים  צרכים  בעלי 
ויהיו עוד היתקלויות כאלה. במקום שהמשטרה 
תלמד לקח, יודעים כל שוטרי ישראל כי גם אם 
בצלמו  ארגון  תיענש.  לא   - ישע  בחסר  תיפגע 
יגיש כבר היום ערעור ויפעל לקיום דיון בכנסת 

בעניין".
להחלטת  הגיב  פרוש  מאיר  החינוך,  שר  סגן 
התיעוד  את  שראה  "מי  התיק:  לסגירת  מח"ש 
זוב  עד  באלימות  מכים  שוטרים  של  המזוויע 
דם את יענקי על לא עוול בכפו. חיכה בסבלנות 
מאוד.  גדולה  היא  והאכזבה  מח"ש  לחקירת 
אפעל בכל הכלים העומדים לרשותי כדי למצות 
את הדין עם השוטרים האלימים ששפכו את דמו 

של ילד יהודי בעל צרכים מיוחדים".
מח"ש  החלטת  על  הגיב  טסלר  יעקב  ח"כ 
כאשר  התוצאה  תהיה  שזו  צפוי  "כמה  ואמר, 
זה  אין  השוטרים.  את  לחקור  לשוטרים  נותנים 
במשטרה.  האמון  את  מאבד  שהציבור  פלא 
מישהו שם בצמרת המשטרה חייב לעשות בדק 
כה  תקיפה  שחקירת  למצב  מגיעים  איך  בית 

נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום".

המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק חקירת האלימות הקשה של שוטרי מג"ב כלפי 
יענקי רוזנברג בל"ג בעומר אשתקד • התיק הועבר לבחינת מחלקת משמעת במשטרה • ביקורת 

חריפה: "איך מגיעים למצב שחקירת תקיפה כה נבזית של נער מיוחד נסגרה בלא כלום"

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....
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מנין מיוחד בביתו ובראשותו של מרן שר 
התורה שליט”א באשמורת הבוקר של זאת 

חנוכה עבור תורמי ‘קופת העיר’

מאת: חיים רייך

המיוחד,  המעמד  לקראת  מיוחדת  התרגשות 
הדור  גדולי  יתכנסו  בו  הטבע,  מעל  לישועה 
שליט”א בביתו ובראשותו של  מרן שר התורה 
העיר’,  ‘קופת  רבני  עם  בצוותא  שליט”א 
תורמי  בשליחות  במנין  המעמד  את  שיקיימו 
‘קופת העיר’, בזמן הקדוש והמסוגל, באשמורת 

הבוקר של זאת חנוכה. 
מהמאמצים  כחלק  מתקיים  המיוחד  המעמד 
של  הזכות  בצירוף  לתורמיה,  העיר’  ‘קופת  של 
החנוכה,  בימי  נזקקות  למשפחות  אור  להביא 
ימי  שהם  ישראל  תפוצות  בכל  שנתקבל  וכפי 
אור  מביאים  הצדקה  ידי  ועל  וחסד,  צדקה 
ל-4000 משפחות מכל ישוב ועיר בארץ הקודש.

כשליחיהם  אי”ה  שיתכנס  הקדוש  במנין 
האישיים של תורמי ‘קופת העיר’ ישתתפו הגר”י 
שליט”א,  בעדני  הגר”ש  שליט”א,  זילברשטיין 
שליט”א,  ברלין  הגר”ז  שליט”א,  גלאי  הגר”ש 

שטרן  הגרש”א  שליט”א,  שטיינמן  הגר”ש 
שליט”א, הגרמ”ש אדלשטיין שליט”א, הגרי”ש 
הגרח”י  זוכובסקי,  הגר”נ  שליט”א,  קנייבסקי 
והגרא”ד  דינר  הגרי”א  שליט”א,  משקובסקי 
אפשטיין שליט”א, שיעתירו בצוותא על תורמי 

‘קופת העיר’.
נדירה  הזדמנות  מהווה  המיוחד  המעמד 
להיוושע בס”ד למעלה מדרך הטבע ביום הגדול 
תורמי  של  הזכות  בצירוף  חנוכה,  זאת  והקדוש 
העצומה  במעמסה  להשתתף  העיר’  ‘קופת 
לכך  המצפות  הנפשות  רבבות  את  להאכיל 
לבתיהם  אור  להביא  ויסייעו  החנוכה,  בתקופת 

החשוכים.
שמות לתפילת מנין גדולי הדור, ניתן להעביר 
במוקד שבבית  מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי 
שליט”א רח’ רשב”ם 23 בני ברק, במוקדי הקופה 
כמו”כ   .1800-39-47-47 הטלפוני  במוקד  או 
office@ הדוא”ל  באמצעות  להצטרף  ניתן 

kupat.org, באתר המאושר של קופת העיר, או 
בעמדות ‘נדרים פלוס’ ו’קהילות’.

המעמד המיוחד מהווה הזדמנות נדירה להיוושע בס”ד למעלה מדרך הטבע ביום הגדול והקדוש זאת חנוכה, בצירוף הזכות של תורמי ‘קופת העיר’ 
להשתתף במעמסה העצומה להאכיל את רבבות הנפשות המצפות לכך בתקופת החנוכה, ויסייעו להביא אור לבתיהם החשוכים

לראשונה בהיסטוריה, לישועה מעל הטבע:

 מנין גדולי הדור שליט”א בתפילה בערב ר”ה במעונו של מרן שר התורה שליט”א 

רב קווי: 1599-578-946
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שאלתו  ידועה 
הבית  של  המפורסמת 
מדליקים  "מדוע  יוסף: 
נרות חנוכה שמונה ימים. הרי הנס 
ביום  כי  בלבד,  ימים  שבעה  היה 
מספיקה  בכמות  שמן  היה  הראשון 

להדלקת המנורה"?
אחד התירוצים המפורסמים הוא, 
שהיום הראשון הוא הודאה על פלא 
דלק  השמן  שפך  זה  עצמו.  הטבע 
ביום הראשון, גם זה נס! כי באמת 
הבריאה  של  הטבעי  המהלך  גם 
ההרגל  שמחמת  אלא  פלאי  הוא 
לפלאי  לב  שמים  לא  וההתמדה 
הטבע, ולכן עושה הקב"ה מדי פעם 
להזכיר  כדי  טבעיים   – על  ניסים 
הברואים,  לכל  ומנהיג  בורא  שיש 
ואנו נודה גם על הטבע. אין מקום 
להודות דווקא על ניסים, גם הטבע 
וידלוק  לשמן  שאמר  מי  נס.  הוא 

יאמר לחומץ וידלוק.
ידועים דברי הרמב"ן בסוף פרשת 
הניסים  "מן  י"ב(:  י"ג,  )שמות  בא 
מודה  אדם  המפורסמים  הגדולים 
בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה 
בתורת  חלק  לאדם  שאין  כולה. 
משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו 
בהם  אין  ניסים,  שכולם  ומקרינו 

טבע ומנהגו של עולם".
שזמן  יהודי  על  סיפור  שמעתי 
כשהוא  למיטתו  רתוק  היה  רב 
ל"ע.  ונוראה,  קשה  ממחלה  סובל 
בין שהות בבתי רפואה שונים לבין 
יקרות  תרופות  להשיג  התרוצצות 
ראש  של  לשלומו  כולם  דאגו 

המשפחה והעתירו בעדו.
בני   – הקרובים  החברים  גם 
חוליו  בתקופת  חלק  לקחו  חבורתו 
הממושך. חלק מהם נסעו למקומות 
להזכיר  הצדיקים  ובתי  הקדושים 
היו  מהם  חלק  בתפילות.  ולהעתיר 
ומגוונים  שונים  בבירורים  עסוקים 
מקצוע  ואנשי  הרפואה  עסקני  אצל 
מהם  חלק  העולם.  ברחבי  רבים 
ממש  של  בעזרה  ידיים  הושיטו 
לאישה  לסייע   – החולה  של  בביתו 
בכל  החסר  את  ולמלאות  ולילדים 
את  סעדו  מהם  וחלק  שאפשר,  מה 
בגופם  חולים  ביקור  במצות  ידידם 
מסבלו  להקל  ובממונם  ובנפשם 
ולשמח את לבו וגופו הרצוץ. וב"ה 

זכה האיש והחלים.
ביתו  בני  הכינו  החלמתו  לאחר 
הפלא  מה  מפוארת.  הודאה  סעודת 
שבשעת הסעודה הגדולה - סעודת 
ששם  על  ולהלל  להודות  ההודאה 
נפשו בחיים ויצא מכלל סכנה, בני 
ממש,  הבית  כבני  הרגישו  החבורה 
לסעוד ולשמוח ולשיר ולרנן במשך 
כל הלילה על כל החסדים והניסים 
והנפלאות שנעשו לחברם, ולהרגיש 

כאילו הם בעצמם נרפאו וניצלו.
מליל  עבר  חלף  ימים  שבוע 
הסעודה הגדולה, והנה שוב מוצאים 
סביב  מסובים  עצמם  את  החברים 
מזה  יותר   – ומפואר  ערוך  שולחן 
של השבוע הקודם, והפעם להזמנת 
חבר אחר, כשאין איש מבני החבורה 

היודע לשם מה הוזמנו לסעודה זו.
הסיבה  מה   – פליאתם  לנוכח 
למסיבה? זירזם החבר ליטול ידיים 

בעיצומה  ורק  בסעודה,  ולפתוח 
אכן  החברים  הדבר.  להם  יוברר 
ומשקאות  במאכלים  לבם  היטיבו 
בעל  נעמד  ואז  ויקרים,  משובחים 
הבית ופתח את פיו בחכמה: "שמעו 
אהובים  וידידים  חברים  רבותי,  נא 
הזה,  בזמן  שבוע  לפני  ונחמדים: 
לשמוח  חברנו  בבית  היינו  מסובים 
אתו על חסדיו שזכה לצאת מאפלה 
הקשה.  ממחלתו  בהתרפאו  לאורה 
חברנו  אם  ומה   – לבי  נשאני  והנה 
זמן  והתייסר  סבל  ל"ע  אשר  הזה, 
רב בייסורים קשים ומרים, ותקופה 
ארוכה היה מפרפר בין החיים למוות 
מאוד,  גדולות  ובחרדות  רב  בצער 
מיד  לו,  והוטב  נתרפא  רק  כאשר 
הודאה'  'סעודת  ועורך  הוא  שמח 
לא  שכלל   – אני  ומפוארת,  גדולה 
התייסרתי,  לא  סבלתי,  לא  נחליתי, 
הטלטלתי  לא  מאומה,  לי  כאב  לא 
ממקום  ולילה  יומם  ביתי  בני  עם 
קשים,  ונדודים  בתלאות  למקום 
רמ"ח  כל   – היום  ועד  מעודי  אלא 
שקיבלתי   גידי  שס"ה  וכל  איברי 
ופועלים  ושלמים  מהבורא, בריאים 
ולילה,  יום  ביותר,  הטוב  הצד  על 
עולם  רואות  ועיניי  רבות,  שנים 
 – כראוי  שומעות  ואוזניי  נפלא, 
מחויב  שאני  וכמה  כמה  אחת  על 
הבורא  את  ולשבח  ולהלל  להודות 
נתן  ולא  בחיים  נפשי  ששם  על 
צער  משום  יודע  ואיני  רגלי,  למוט 
אתכם  זימנתי  כך  משום  וייסורים! 

לסעודת הודאה.
להודות  נקבעו  החנוכה  ימי 
ולהלל לה' על הניסים ועל הנפלאות 
שעשה עמנו בימים ההם בזמן הזה. 
"ועל  בתפילת  אומרים  אנו  וכך 
הניסים" – "וקבעו שמונת ימי חנוכה 
אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". 
וההודאה  ההלל  כי  לב,  לשים  ויש 
ניסים  לגבי  רק  לא  כוחם  יפה   –
לשנים  אחת  המתרחשים  "גדולים" 
רבות, אלא גם על ניסיך שבכל יום 
– ניסים "קטנים" שאין איש שם על 
הבורא.  וגדולת  נפלאות  להכיר  לב 
מן הראוי לעצור ולהתבונן ולהודות 
לה' על כל החסד שעושה עמנו בכל 

יום ובכל עת ובכל שעה.
כך פותח ה'בית אהרן' את 'מסכת 
חנוכה  נר  הדלקת  "אחר  חנוכה': 
זי"ע(  מקרלין  אהרן  )רבי  אמר 
האלו,  קדושים  לימים  כשמגיעים 
שהחיינו  מאוד  לשמוח  צריכים 
להשי"ת  להודות  וצריך  וקיימנו, 
פשוט עבור החיים שיקר מאוד אצל 

כל אדם, השם נפשנו בחיים..."
בימי חנוכה אלו נזכור להודות גם 
על יום הראשון של חנוכה – הטבע 
– הניסים , הנפלאות והטובות שבכל 

יום עמנו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

על ניסיך שבכל 
יום עמנו

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



מדת הבטחון 
וחובת ההשתדלות

וַיְִהי ִמֵּקץ ׁשְנָתַיִם יִָמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם )מא, א(
יוסף היה מופלג בבטחונו בה'

שפרעה  ביאר,  הקדוש  החיים"  ה"אור 
הזה,  החלום  את  בתמידות  ימים  שנתיים  חולם  היה 
אלא שהיה שוכחו, ולסוף שנתיים ימים חלם שוב את 

החלום, וזכרו.
מדוע שכח פרעה את חלומו במשך שנתיים? 

"ִּכי  יד(:  מ,  )שם  המשקים  לשר  יוסף  ואמר  מאחר 
ִאם זְכְַרּתַנִי... וְִהזְַּכְרּתַנִי". יוסף הצדיק היה בעל מדרגה 
זו משר המשקים  ובבקשתו  גבוהה מאד בבטחון בה', 
היה שמץ של פגם במדת הביטחון, על פי מדרגתו. על 
כן נגזר עליו לשבת בבית האסורים עוד שנתיים ימים, 

כנגד אותן שתי מילים.
בפסוק בתהלים )נ, ג( נאמר: "ּוְסִביָביו נִׂשְֲעָרה ְמאֹד", 
ודרשו על כך חז"ל )יבמות קכא ע"ב(: מלמד שהקב"ה 

מדקדק עם חסידיו כחוט השערה.
יוסף הצדיק, בדרגתו הגבוהה, לא היה צריך לבקש 
עזרתו וטובתו של אף אדם, אלא לשים מבטחו אך ורק 

בה'.
היה  המשקים,  שר  את  פרעה  שהחזיר  יום  באותו 
יוסף צריך לצאת מבית האסורים, ולשם כך נכנס שר 
המשקים לבית הסוהר, כדי שיחלום חלום ויוסף יפתור 
בפני  יוסף  את  יזכיר  המשקים  שר  בצאת  ומיד  אותו, 

פרעה, ויצא יוסף לחופשי.
במדרש )בראשית רבה פט, ג( דרשו רבותינו: "'ַאׁשְֵרי 
יוסף.  זה  ִמְבַטחֹו' )תהלים מ, ה( -  ה'  ֲאׁשֶר ׂשָם  ַהֶּגֶבר 
ידי שאמר לשר המשקים  'ולא פנה אל רהבים' - על 

זכרתני והזכרתני, נתוסף לו שתי שנים". 
יוסף הצדיק היה מופלג בביטחונו בה'. במשך עשר 
שנים ישב בבית האסורים, בודד ונשכח מלב, אך קיבל 
על עצמו שלא לבקש עזרה משום אדם בעולם, שהרי 
הכל מאת הבורא יתברך, "ִּבְלּתִי ַלה' לְַבּדֹו". רק הבורא 

יכול לסייע לו ולהצילו.
אילו היה יוסף רוצה, יכול היה לבקש טובה מאנשים, 
שהרי מצא חן בעיני כולם ואהבוהו, שנאמר: "וַּיִּתֵן ִחּנֹו 
ְּבֵעינֵי ׂשַר ֵּבית ַהּסַֹהר )לא, כא(. יכול היה יוסף לספר את 
אשר אירע לו: "גֻּנֹב ּגַֻּנְבּתִי ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים". יכול היה 
אבותיו, שהיו  ומי  הוא  מי  ולספר  על עצמו,  להמליץ 

מפורסמים בכל העולם. 
מי לא שמע על אב-סבו, אברהם אבינו, שזעזע את 
ואברהם  כל העולם. כל העולם כולו היה מעבר אחד 
"העברי".  אברהם  נקרא  לכן  אחד,  מעבר  אבינו 
העולם  אומות  ביקשו  הגדולה  אמונתו  את  ובראותם 
להמליכו עליהם, ככתוב )שם יד, יז(: "אל עמק שווה 
הוא עמק המלך", מלמד שכל המלכים הושוו ביניהם, 
להמליך את אברהם אבינו על כל העולם, ואפילו אלוה 
רצו לעשותו. בנות מלכים היו מוכנות לעזוב את בית 

המלכות, ולהיות משרתות בבית אברהם אבינו.
מדוע לא אמר על כך יוסף הצדיק אף מילה? 

אני מקבל  גוזר  יוסף הצדיק אמר: מה שהקב"ה  כי 
החיים,  כל  פה  שאשאר  רוצה  הקב"ה  אם  באהבה. 
בלי  גם  אצא  אזי  שאצא,  רוצה  הקב"ה  אם  אשאר. 

"טובות" של שום אדם.

התפלל שיישכח מלבו

במשך  יוסף  של  הגבוהה  דרגתו  היתה  וכזו  ומאחר 
משר  ביקש  מדוע  פתאום?  אירע  מה  שנים,  עשר 
פרעה,  לפני  שיזכירנו  חלומו,  פתרון  לאחר  המשקים, 
ולא זו בלבד אלא חזר פעמיים על הבקשה - "זכרתני 

והזכרתני"?
יוסף  חשב  החלומות  פתרון  שלאחר  לתרץ,  ניתן 
הצדיק, שכנראה הקב"ה רוצה שיאמר משהו על מצבו, 
זכרתני...  אם  "כי  המשקים  לשר  שאמר  הסיבה  וזו 

והזכרתני".
הפסוק אומר על שר המשקים )מ, כג(: "ולא זכר שר 

המשקים את יוסף וישכחהו". 
מדוע  כן,  אם  ששכח.  ודאי  זכר",  ש"לא  מאחר 

הוסיפה התורה תיבת "וישכחהו"?
כפוי  היה  המשקים  שר  כי  נראה,  הפשטות  פי  על 
ישנו  אולם  יוסף.  בקשת  את  לזכור  טרח  ולא  טובה 

יודעים אתם  והוא:  ומתוק מדבש,  נפלא  נוסף,  פירוש 
על מי נאמר "וישכחהו"? על יוסף הצדיק!

עולם,  של  'ריבונו  וזעק:  בבור  ישב  הצדיק  יוסף 
אם  'כי  ממנו  שביקשתי  בכך  טעיתי  לפניך  חטאתי 
מחה  אנא,  ממך:  מבקש  אני  ולכן  והזכרתני',  זכרתני 
רוצה  שאינני  כיון  המשקים,  שר  של  מזיכרונו  אותי 

שממנו תבוא לי הישועה, אלא רק מידך הרחבה!' 
ז(:  פח,  רבה  )בראשית  במדרש  אומרים  חז"ל  ואכן 
תנאים  מתנה  היה  היום  כל  המשקים,  שר  זכר  "ולא 
ומלאך בא והופכן, וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן, 
לא  ואני  שוכחו  'את  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 

אשכחהו'". 
פעולות  מיני  כל  עשה  המשקים  שר  פלאות!  פלא 
כתב  הוא  יוסף.  בקשת  את  בזיכרונו  לחרוט  מנת  על 
לעצמו: 'כשאלך למקום פלוני, הדבר יזכיר לי את יוסף 
ואת הפתרון שפתר לי בבית הסוהר!' אך לפתע השתנו 
ללכת  התכוון  אליו  למקום  הלך  לא  והוא  תוכניותיו 
שאדם  כפי  במעילו,  קשרים  קושר  היה  מלכתחילה. 
את  להעלות  לו  יזכיר  שהקשר  כדי  לתזכורת,  עושה 
בקשת יוסף לפני פרעה, אך המלאך היה בא ומתיר את 

הקשרים, כדי להשכיח ממנו את יוסף. 
למה? כי יוסף הצדיק יורה בו, כביכול, חיצי שכחה. 
שר  זכר  "ולא  כן,  על  אותי!  תזכיר  אל  אותי!  שכח 
המשקים את יוסף וישכחהו" - יוסף הצדיק "השכיחו" 

בתפילותיו. 
שנתיים עברו, עד שנמחק לגמרי הרושם של שמץ 
ואז  בה',  ביטחון מושלם  הירידה ממאת האחוזים של 
הגיעה שעתו של יוסף להשתחרר מבית האסורים, ויצא 

לחופשי ונעשה המושל בכל ארץ מצרים. 

ביטחון עם שיעול?!

מסלנט  ישראל  רבי  הגאון  של  תלמיד  על  מסופר 
ששמע  לאחר  הביטחון,  במדת  להתחזק  שרצה  זצ"ל, 
מרבו שהאדם הבוטח בבורא יתברך בלב שלם יקבל את 

כל הצריך לו עד אליו ממש. 
ללא  שם  התיישב  גדול,  יער  למעבה  התלמיד  הלך 
ישב  אלא  משם  יזוז  שלא  בלבו  וגמר  משקה,  מזון 

וילמד, והאוכל יגיע עד אליו. 
וְֵאין  וְֵאין עֹנֶה  ֵאין קֹול  למד התלמיד יום שלם, אך 

ָקׁשֶב, אף אחד לא עבר במקום.
למחרת עברה ליד היער שיירה גדולה, ועל הסוסים 
הסמוכה.  בעיר  למכירה  שנועדו  ושתייה  מזון  ארגזי 
רצה התלמיד לגשת אל השיירה, אך מיד חזר לאחוריו 
דבר,  שום  מהם  לקנות  או  לבקש  שלא  בלבו  והסכים 
אלא ישים בה' מבטחו, והוא ישלח לו את הנצרך עבורו.
לאחר כמה שעות שוב עברה במקום שיירה טעונה 
במזון רב. התלמיד שכבר היה צמא ורעב ותשוש, רצה 
בה',  בבטחון  חיזק עצמו  מיד  אך  אל השיירה,  לגשת 
שאם נגזר שיגיעו אליו מזון ושתייה, ה' יתברך יכניס 
לו  להביא  הרעיון  את  השיירה  מאנשי  אחד  בלבו של 

מזון ושתייה, מבלי שהוא יצטרך לבקש.
עברו עוד כמה שעות, והנה שיירה שלישית מגיעה, 
אף היא טעונה מיני מאכל ומשתה וכל טוב. נכנס יצר 
הרע בלבו של התלמיד, וטען בפניו שהוא יושב במקום 
ואם כן כיצד  צדדי, שהשיירות כלל לא רואות אותו, 

חושב הוא שיפנו אליו?
התפתה אותו תלמיד לעצת יצרו, והשתעל מעט כדי 
שישמעו אותו אנשי השיירה. מיד הגיעו אליו אנשים 
היה  לקח  אך  ומשתה,  מאכל  לו  והגישו  השיירה,  מן 

בפיהם, וכך אמרו לו: 
אלא  מלא,  ביטחון  לא  אך  ביטחון,  לך  יש  "אמנם 
ביטחון עם שיעול! הקב"ה שלח אותנו כדי שניתן לך 
את מבוקשך, אך חבל שהחסרת מביטחונך בה' יתברך, 
את  לקבל  היית  יכול  אותך.  שנשמע  כדי  והשתעלת 

הכל גם בלי השיעול הזה..." 
וכבר  יתברך,  בה'  ולבטוח  זו  בדרך  ללכת  עלינו 
המקבל  "כל  ה(:  ג,  )אבות  ז"ל  חכמינו  מפי  הובטחנו 
עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך 
ארץ".  )ראה אריכות גדולה והמשך למאמר זה בתוספת 

משלים וסיפורים, במשכני אחריך בראשית חלק ב'(. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

תפזורת - בעלי חיים - חיות יבשה

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך

1. ביטוי המורה על צניעות. "לא  ___  אנכי ולא בן  ___  אנכי" )עמוס ז יד(
5. ביטוי של ענווה ושפלות-רוח. "עפר אני בחיי  ___  וחומר במיתתי" )ברכות 

יז.(
7. מנהיג, ראש-עדה.  "כל  ___  שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם 

הבא" )סנהדרין צב.(
8. שם את מישהו לצחוק בדרשו ממנו דבר שהוא למעלה מיכולתו או מהשגתו.  

"לעג  ל___" )משלי יז ה(
9. פיתול של חוטים ביחד.  "מה להלן  ה___  כ"ד אף כאן  ה___  כ"ד "  

)תוספות יומא עא:(
11. נישואין, נשיאת אשה.  "שעשה לו מעשה  ___  הושיבה באפריון ואהרן 

ומרים מרקדין לפניה" )סוטה יב.( )בכתיב חסר(
14. )בהלכות מצורע( קביעה מוחלטת של הכהן שהנגוע מצורע הוא. "מתוך 

___  או מתוך הסגר" )נגעים א ג(
15. נקי, טהור.  "זך לקחי  ו___  הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

17. קיצור המילים: גזרות קשות ורעות.
19. כנוי–הערצה למנהיג גדול בישראל, מגינו ומחסו של העם.  "___ ישראל 

ופרשיו" )מלכים ב ב יב(
20. במפתיע, בלי משים, באופן בלתי צפוי. "ב___  הדעת" )סנהדרין צז.( 

)בכתיב חסר(

1. מרכז המוט הנושא את כפות-המאזנים.  "____  מאזנים" )בבא בתרא פט.(
2. כנוי לרכוש שהאשה מביאה לבעלה עם נישואיה והחוזר אליה לאחר מותו או 

לאחר גרושים.  "נכסי צאן- ___"  )בבא קמא פט.(
3. ענף רך של עץ.  "את ראש  ___  קטף" )יחזקאל יז ד( )בלשון יחיד( )לא בלשון 

סמיכות(
4. כנוי ליום שלמחרת חג הפסח או חג השבועות או חג הסוכות.    ____ - ___

5. ריר, לח-הפה.  "לא תרפני עד-בלעי  ___" )איוב ז יט( )לא בלשון סמיכות( 
)בהיפוך אותיות(

6. נוסח, סגנון, משמע.  "אין נא אלא  ___  בקשה" )ברכות ט.(
10. מעידה על פני דבר חלק. "על ידי  ___  דהר" )תוספות בבא מציעא עח.(

12. מן הנתינים עולי הגולה עם זרובבל.  "בני עבדי שלמה בני  ___" )נחמיה ז נז( 
)בהיפוך אותיות(

13. צרכי–מזון לשבור את הרעב.  "__ רעבון" )בראשית מב יט(
16. תואר לאדם צעיר בגילו וגדול בחכמה.  "אב בחכמה  ו___  בשנים" )בראשית 

רבה פרשה צ , פסקה ג(
18. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.  "____  הגדגד" )במדבר לג לב( )בהיפוך 

אותיות(

מאוזן

ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, נמר, וקפים, שועל, זאב, שחל, כלב, תנים

תירשדנמאישריתשאנא
תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג
תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא
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