


קניון גבעתיים
077-8881200

מור בני ברק
077-8882550

בורוכוב גבעתיים
077-8882790

קרית אונו
077-8880980

מגדל ורד גבעתיים
077-8880970

גבעת שמואל
077-8882470

תל השומר  ר״ג
077-8880240

קניון ביאליק ר״ג
077-8882720

רמת החייל ת״א
077-8881370

שיכון דן ת״א
077-8880650

צומת הפיל ת״א
077-8882510

גבעת סביון
077-8880120

יד אליהו ת״א
077-8881490

מגדלי אלון ת״א
077-8882760

דרך בר לב ת״א
077-8882700

קניון איילון ר״ג
077-8880100

מרום נווה ר״ג
077-8880640

אורדע ר״ג
077-8880500

אור יהודה
077-8881260

כופר היישוב ר״ג
077-8880290

BIG  אור יהודה
077-8881930

בן גוריון ר״ג
077-8880960

עזריאלי אור יהודה
077-8882760

חגיגת קוסמטיקה בסניפי סופר-פארם

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
פעולה
  משולשת
קרם יום/
לילה/
עיניים

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

58

39
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

קולור ריש 
מגוון 
שפתונים 

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
57

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

אייג׳ פרפקט 
רנסנס

מגוון 
המוצרים
בסדרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

35
52

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
ווליום
מיס מנגה/
בייבי רול
 מסקרה

מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טלסקופיק
מסקרה
שחורה

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

3590

25

*מהמגוון המשתתף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

2590

17

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מינ׳ 3 יח׳ במלאי מסוג בסניף.
מוגבל למימוש קופון  אחד ללקוח.
תקף בין התאריכים 01-31.12.19 או 
עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
אין כפל הטבות. תיתכן שונות בין 

חנויות הרשת לגבי המחיר הקודם 
של המוצר אשר

 יוצג בחנות.

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

60
90

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל
טרו מאץ׳
מייק-אפים

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

75
110

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

85
125

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
לוריאל

רויטליפט 
לייזר/פילר

מגוון 
המוצרים
בסדרה

62

4290

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
בוטניקל*
 מי/חלב פנים/
ג'ל ניקוי

אסנשיאל 
מסיר איפור
  2 ב-1

מחיר מיוחד!
במסירת קופון 
זה בקניית
גרניה
סדרת פיור*
מגוון ניקויים/
מים מיסלרים

חגיגית קוסמטיקה 
בסופר פארם מכון מור

שעות פתיחה: א'-ה': 23:00-8:00, יום ו': 14:30-8:00, מוצ"ש: שעה מצאת שבת - 23:00 
ז’בוטינסקי 7, טל: 077-8882550

המבצעים בתוקף עד ה- 31.12



השמנת האהובה בעיצוב חדש

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

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





מתרחבים
ומתחדשים
עבורכם!

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

3040503040
רפואה מותאמת אישית בכל גיל

מיום ראשון ג׳ בכסלו )1.12(
 החלו שינויים במיקום 

פעילות מרפאת קריית הרצוג

לבירורים ופרטים אודות 
השירותים הנוספים: 3555*

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית
ומאחלים לכם בריאות שלימה!

רפואת משפחה, רפואת ילדים ומעבדה 
יינתנו ללא שינוי בצמוד למרפאה

בית המרקחת יפעל ללא שינוי במקומו הקבוע



ו' כסלו תש"פ 664/12/19 בני ברק

חבושה סחף המונים בפיוטיו

לאחר 80 שנה: נסגר חדר 
המבצעים בכבאות בני ברק

מאת: עוזי ברק

התורה  עיר  שראתה  האחרונה  זו  כמו  שבת 
'בני ברק', לא תשכח בקרב משתתפיה. הפייטן 
משה חבושה, שהתארח בבית מדרשו של ראש 
הנעים  מאזוז,  הגר"מ  רחמים'  'כסא  ישיבת 

בקולו בתפילות השבת ובשירת הבקשות.
וזכה  הנדירות  ביכולותיו  ידוע  אשר  הפייטן 
שהגר"ע יוסף זצ"ל בחר בו שישמש כחזנו, ניגש 
כשליח-ציבור ברוב התפלות, דבר שהביא לכך 
גדוש  היה  והמוגדל,  המחודש  הכנסת,  שבית 
יהודים  מניני  היו  בחלונות  גם  מקום.  אפס  עד 
בתפלות  ולהשתתף  לזכות  כדי  שהתגודדו, 

המיוחדות.
גולת הכותרת של השבת היתה כמובן "שירת 
גם הגר"מ מאזוז  הבקשות" בליל שבת, כאשר 
זכה  וכך  חריג,  באופן  בחלקו  השתתף  עצמו 
ועונג  רוח,  קורח  של  וחצי  לשעתיים  הציבור 

עילאי צרוף.
של  הגדולה  חיבתו  את  ביודעו  חבושה, 
הבנויים  הקדומים  ספרד  חכמי  לשירי  הגר"מ 
כזו,  בשירה  גם  התמקד  הדקדוק,  יסודות  ע"פ 
ומלבד שירי הבקשות הידועים המושרים בבתי 
כנסת רבים, התאמץ יותר מכפי הרגלו, לכבודו 
של הגר"מ, וחרג גם לסגנון של שירים קדמוניים 

"יתד   - שבנויים ע"פ כללי השירה המסורתיים 
ותנועה" וכיוצא בזה.

למרות ההיערכות המוקדמת של המארגנים, 
מאות  של  גדול,  כה  עומס  צפו  לא  הם 
יהודים  של  רבות  מאות  כאשר  משתתפים, 
התגודדו והצטופפו בבית המדרש ועל החלונות 
הרוחנית  מהחוויה  חלק  להיות  כדי  והדלתות, 
יהודים  לראות  גם  היה  ניתן  ביניהם  הנדירה, 
ולטעום  לראות  שבאו  שטריימלים  עטורי 
בני  אחיהם  של  המסורתית,  הבקשות  מחווית 

יהדות ספרד.
בציבור,  שנרשמה  הגדולה  ההיענות  לאור 
שנה.  מידי  למסורת  יהפוך  והדבר  יתכן 
פרסום  נערך  ולא  כמעט  כי  הדגישו  המארגנים 
שפוזרו  קטנות  מודעות  כמה  למעט  מקדים, 

באיזור.
פיוטית  הבדלה  גם  התקיימה  במוצ"ש 
בסיום  מאזוז.  הגר"מ  בהשתתפות  מיוחדת, 
השבת  על  לחבושה  הגר"מ  הודה  השבת, 
שמע  פעם  כי  בחביבות,  והתבטא  המיוחדת, 
"רמ"ח",  כי  שאמר  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  ממרן 
שהוא  "לרמוז  חבושה,  משה  ר'  תיבות:  ראשי 
ודאי  הנעימות  ותפילותיו  מעשיו,  בכל  מושלם 

עולות לרצון לפני השי"ת".

מאת: עוזי ברק

ענפה,  פעילות  שנות  מ-80  למעלה  לאחר 
ייסגר חדר המבצעים בתחנת הכבאות בבני ברק.
ובהתאם  לאזרח  השירות  מייעול  כחלק 
חדר  מועבר  מודרניים,  מבצעיים  לצרכים 
מחוזי:  מבצעים  לחדר  בתחנה  המבצעים 

משל"ט מחוזי, במטה מחוז דן בחולון.
במבנה  רצוף  באופן  פעל  המבצעים,  חדר 
משנת  החל  ברק  בבני  השומר  ברחוב  התחנה 
1971, עת פתיחתה של התחנה במיקומה הנוכחי. 
למעשה, חדר המבצעים פעיל עוד  משנת 1937, 
עת הוקמה תחנת הכיבוי בבני ברק. כעת כאמור, 
כחלק  המחוזי  למשל"ט  המבצעים  חדר  עובר 

משינויים ותמורות במערך הכבאות הארצי.

מעבר חדר המבצעים למשל"ט המחוזי תוכנן 
מאגד  המחוזי  המשל"ט  רבים.  חודשים  במשך 
גם  מעתה  וכאמור  אביב  תל  חולון,  תחנות  את 
לתהליך  יצורפו  בהמשך  ברק.  בני  תחנת  את 
גם תחנות רמת גן והרצליה ובכך יושלם מעבר 
מחוז דן בכבאות והצלה ישראל למשל"ט מחוזי 

אחיד.
מהלך זה יסייע רבות ללוחמי האש בפעילות 
המבצעית וכן ייעל את המענה הטלפוני במוקד 

החירום 102.
חשוב להדגיש כי מעתה לא ניתן להגיע רגלית 
ולהודיע על אירועים בעל פה בתחנת בני ברק, 
לרבות בימי שישי ושבת. בכל הודעה על אירוע, 

יש להתקשר לטלפון שמספרו: 102.

באורח נדיר השתתף ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"מ מאזוז בשירת הבקשות

בעקבות המעבר, לא ניתן יהיה להגיע רגלית לתחנת הכיבוי 
בשבתות וחגים

צילום: יוסף א

חדר המבצעים שנות ה 90-. מהספר: 80 שנה לכבאות ב"ב מאת: שמש משהחדר המבצעים כיום

בוגרי ובוגרות בר-אילן מבוקשים לעבודה
ונהנים מפרנסה גבוהה ויציבה

בפרנסה, בר-מזל זה נחמד...

מכינות לתואר לגברים ולנשים
בהפרדה מלאה!

מכינה יוקרתית
של מוסד לימודים נחשב

שתפתח לך דלת
למגוון תארים מבוקשים!

 מוסד יוקרתי  מיקום מנצח
 שכר לימוד אוניברסיטאי  עד 100% מימון* 

 077-2753098/4
Ch.dep@biu.ac.il

הזדמנות אחרונה להצטרף
למכינת החורף ולהתקדם לתואר

כבר בשנת הלימודים הבאה!

*לזכאים/יות 



מגוון פריטי
אופנת גברים שבמבצע 

בתוקף עד 8.12.2019 ו/או עד גמר המלאי. המוקדם מבניהם. בכפוף למגוון ולמלאי בכל סניף, 500 יח׳ לפחות לסניף. בתוקף 3-8.12.19 או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם. אין מכירה סיטונאית. 
מוגבל ל-6 פריטים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.

מגוון פריטי אופנת 
ילדים שבמבצע 

מגוון פריטי 
נעליים שבמבצע

מגוון פריטי תיקים 
שבמבצע

טירוף השופינג במשביר לצרכן
ּדּו ִּביְסט ְמִשיֶגע?

עד יום ראשון י' כסלו 8.12

מגוון פריטי לבני 
גברים ונשים 

שבמבצע 

%
עד

מגוון פריטי אופנת הבית 
ונדוניה שבמבצע

מיוחד לעונת השמחות!

מתנה1+1
*הזול שבהם

מגוון פריטי אופנת 
נשים שבמבצע 

הנחה
50





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 אסורה 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 תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים.





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!





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

בית מרחב הזהב 
הבית לאישה בת ה-50+

ציור חופשי

מחול ותנועה

אנגלית שוטפת

התעמלות בונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

קורס מחשבים 
למתחילים

הקרנת סרטים 
לנשים בלבד

ערבי שירה מצגות על מסך מלא 
במיגוון נושאים 

ערב שירה בציבור

- לכל בנות המשפחה 

- כיבוד קל 

 להנאה
 ללימוד

 בהדרכת מורה מקצועית
 התשלום כולל את כל 

החומרים

כל יום רביעי
 בין השעות:

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

כל יום ראשון 
20:30-17:00

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

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

י"ח  טבת 15.1.20
כ"ה טבת 22.1.20 

כל יום רביעי 
בין השעות 20:00-16:00

ימים ראשון שני או רביעיימים ראשון שני או רביעישתי קבוצות

י"ז כסלו 
15.12.19

 למתחילות ממשיכות 
ומתקדמות 

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

 הקניית יסודות באופן שיטתי
 אוצר מילים לשימוש יום יומי

 דגש על שיחה חופשית
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת ניסיון רב

 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת
 קבוצות קטנות

 מדריכות אקדמאיות 
ופיזיוטרפיסטיות

 שילוב של תחומי התעמלות 
מגוונים 

 כל שיעור בן שעה
 יחס אישי לכל אחד

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

האגודה למען הזקן בני ברק

 הכרת המחשב, אינטרנט ודואר 
אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק'(

 קורסים נפרדים לנשים ולגברים
 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת

 9 משתתפים/ת בקורס

וערבי עיוןטיולים 
ערבי
שירה

מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

נגישות

לנכים

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

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

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 10 מפגשים של שעה וחצי 
&400

 כל שיעור בן שעה שלימה  
&25

 דמי כניסה
&10 

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

 דרישות: שליטה בדוא"ל
 10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 

)90 דק'(
  קורסים נפרדים לנשים ולגברים

 סיוע יחידני לכל מתלמד/ת
 9 משתתפים/ת בקורס

שירה בציבור

כל יום ראשון 
בין השעות

20:00-19:00
21:00-19:15

 בהדרכת אפרת בן 
מנחם מיסוקולוגית  

 שירה של שירים 
וישראליים  חסידיים 

עם קריוקי

 & 30 
לשיעור בן שעה וחצי





בלנד נינגה

BOSH מעבד מזון
3.9 ליטר + בלנדר

1100 וואט

תנור משולב 50 ס"מ 
לבן/
כסוף

מפזר חום

מקרר 
שרפ

מיקסר BOSH משולב 
מעבד מזון + בלנדר 

עד 2 ק"ג בצק

מטחנת בשר 
מולינקס

מכונת כביסה 9 ק"ג 
1000 סל"ד

החל מ-

1300

די.וי.די נייד 13.9"

מערכת פנסוניק 
PM-250

W6100 מדיח כלים

החל מ-

1050

החל מ-

279
החל מ-

399

החל מ-

1690

החל מ-

890

החל מ-

480

החל מ-

219

החל מ-

239

מסחטת גזר 800 וואט מכונה לסידור זקן 
פיליפס

החל מ-

99

מיקסר קנווד קערה 
7.6 ליטר

החל מ-

890

בידוריות

החל מ-

149

החל מ-

1290

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

החל מ-

1990

החל מ-

59

החל מ-

999

30%
עד

הנחה

מקררים | מכונות כביסה | תנורים | מייבשים
שבוע אחרון חיסול כל התצוגה

החל מ-

1190

מייבש כביסה זנוסי
בעברית

החל מ-

999

מכונת כביסה 9 ק"ג 
בוש בגרמנית

מחיר 
מיוחד 
בחנות

מקרר 260 ליטר

החל מ-

790

מכונת כביסה 5 ק"ג תנור בילדאין 
כסוף/לבן/שחור

החל מ-

790
החל מ-

599

מכונת כביסה 
פתח עליון אינדיסט

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:



ו' כסלו תש"פ 16164/12/19 בני ברק

"ש"ס מוכנה לבחירות, 
אבל זו לא טובת המדינה"

מאת: ישראל פריי

הכנסת  ללשכת חבר  אותנו  מהדלת שמובילה 
ינון אזולאי )ש"ס(, יוצא ללו זוהר, ראש עיריית 
שהוא  הראשונה  הפעם  לא  "זו  מלאכי.  קריית 
מפטיר  היחיד",  העיר  ראש  לא  והוא  מגיע, 
לכוס  לשבת  רק  מגיעים  הם  "לפעמים  אזולאי. 
שיתוף  ויש  שלנו  הנציגים  עם  להם  כיף  קפה, 

פעולה פורה עם ראשי הרשויות המקומיות".
הצעירים במשכן, מתקשה  אזולאי, מהח"כים 
הרשויות  הגיע:  ממנו  מהמקום  להשתחרר 
אשדוד  כתושב  המפלגתי.  והשטח  המקומיות 
אזולאי  משפחת  הדרומי;  במרחב  שוחה  הוא 
במקור חלשה על יישובי הצפון; בתפקידו כעוזר 
הנציגים  עם  הקשר  את  בפועל  ניהל  הפנים  שר 
ברשויות, ועל הדרך הספיק לרכז מטעם המפלגה 
רבני  עם  וגם  מיעוטים  מגזרי  עם  הקשר  את 

הקהילות.
של  מצבה  מה  המקומיות,  לבחירות  וקצת  שנה   

ש"ס?
"התחזקנו משמעותית ברוב המקומות, יש לנו 
שיתוף פעולה פורה עם ראשי הערים, הטלפונים 
זמינים לכל צורך ובעיה, וכמובן על הדרך אנחנו 
שהם  ברשויות,  שלנו  הנציגים  את  מחזקים 
העבודה  את  שעושים  שלנו  השגרירים  למעשה 
ברוב  יום.  יום  האנשים  את  שומעים  בשטח, 

הערים השיתוף פעולה מוחלט".
 באיזה ערים המלאכה מבחינתכם לא הושלמה?

הכל,  לפתור  הצלחנו  שלא  מקומות  עוד  "יש 
ובכל מקום יש מה לתקן, בעיקר בערים קטנות. 
בידידות  היינו  בצפון,  מעלות  את  למשל  קח 
התחלף,  הוא  בבחירות  העיר,  ראש  עם  טובה 
פומרנץ.  )ארקדי  ביתנו'  מ'ישראל  מישהו  הגיע 
על  הודיע  המקומית  ש"ס  נציג  האחרון  בשבוע 
י. פ.( הוא פחות מבין  התפטרותו מהקואליציה. 
את העניין, חושב שהניהול המוניציפלי הוא כמו 
בסך  אבל  פחדים,  לו  שיש  להיות  יכול  הארצי, 

הכל מצבנו טוב".
לתמוך  הראשונים  הייתם  אשדוד,  שלך  בעיר   
בבחירות בלסרי, אבל נכנסתם אחרונים לקואליציה, 

עם השפעה מוגבלת.
לצערנו  חריקות,  היו  ומורדות,  עליות  "היו 
נמצא  שזה  שמח  אני  שטן,  מעשה  יש  טוב  בכל 
מאחורינו. יש לנו את מ"מ ראש העיר אבי אמסלם 
שעושה שם מהפכה עם שאר הנציגים שעובדים 
ללא לאות. כולם נמצאים בכל הישיבות, בעשייה, 

בשטח".
הפנים.  שר  גם  הוא  דרעי  אריה  המפלגה  יו"ר   
ביתר  יפגע  שזה  בלי  ההשפעה,  את  ממנפים  איך 
שהצליח  מטבריה  קובי  רון  את  ראינו  השיקולים? 
לשיקולים  טענות  בגלל  השר,  את  בבג"צ  לנטרל 

פוליטיים.
מבין  דרעי  אריה  הרב  את  שמכיר  "מי 
נקטת  ובראשונה.  בראש  היא  אצלו  שההוגנות 
בראש עיר שהוא לא דוגמה. אין ראש עיר אחד 
 – בהתחלה  מינויו  על  שחלקו  אלו  גם   – היום 
שיגידו לך 'שר הפנים לא אובייקטיבי'. אני מדבר 
הפוליטית.  הקשת  גווני  מכל  רשויות  ראשי  על 
מדנינו מאופקים וביטון בדימונה דרך רונן פלוט 

מנוף הגליל ועד דמיטרי אפרצב בקצרין".

···
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  יצא  השבוע,  בראשית 
ביתנו'  'ישראל  יו"ר  נגד  חזיתית  למתקפה 
ארוכה  תקופה  אחרי  הגיע  זה  ליברמן.  אביגדור 
ספק  ליברמן,  בגזרת  שתיקה  על  שמר  דרעי  בה 
לממשלה משותפת,  אופציה  על  לשמור  בניסיון 
של  הבחירות  מסע  את  לתדלק  לא  ברצון  ספק 
שמתואם  כמי  להיתפס  לא  לפחות  או  ליברמן, 
למטרות  הלהבות  בהגבהת  לשעבר,  ידידו  עם 
בכנסת  שהתקיימה  סיעה  בישיבת  אלקטורליות. 
ביום שני, החליט דרעי להנמיך את גובה הלהבות, 
והורה לחברי הכנסת שלא להתראיין עד להודעה 
בתוך  לליברמן.  התייחסות  על  בדגש  חדשה, 
הסבך הפוליטי, מנסה ח"כ ינון אזולאי ללכת בין 

הטיפות.
 ש"ס מוכנה לבחירות שלישיות?

"לא חושב שיש מישהו בעם שרוצה בחירות 
שלישיות. יכולנו להגיד 'יש לנו סקרים מחמיאים, 
השר  הנושא.  לא  זה  אבל  לבחירות',  נלך  בואו 
בין  שתחבר  זו  היא  ש"ס  פעם,  לא  אמר  דרעי 
אנחנו  אחדות.  לממשלת  להביא  ותנסה  הניצים 
למדינה.  שטוב  מה  זה  כי  יחד  להיות  צריכים 
כי  וכל  מכל  נתניהו  את  ומגבים  מחבקים  אנחנו 
אנחנו חושבים שרק ככה אפשר להגיע לממשלת 
אחדות, ורק באחדות יהיה טוב למדינת ישראל".
 בממשלת אחדות ש"ס הופכת ללא רלוונטית או 

לפחות לבעלת משקל וכוח מופחתים.
יש  כי  בפנים,  תהיה  ש"ס  אחדות  "בממשלת 
דרעי  ובין  הליכוד  לבין  בינינו  מוחלטת  נאמנות 
בכל  ומלאה  אמיתית  שלנו  השותפות  לנתניהו. 
של  ההבנה  על  גם  מסתכלים  אנחנו  הנושאים. 
נתניהו לכל צרכי הציבור הדתי והחרדי, וגם על 
לצד  לעשות,  היהודית. מה  את המדינה  תפיסתו 
פחות  במדינה  היהדות   – למתרס  שמעבר  השני 

המסורתי  שהציבור  המקום  זה  אותו.  מעניינת 
צריכות  החרדיות  והמפלגות  בו  להיות  רוצה 
להיות במקום כזה, כדי לשמור על הגחלת, כולם 

מבינים את זה".
פתרון  לנו  תן  אחדות,  רוצה  בלוק,  רוצה  אתה   

להתיר את הסבך הפוליטי.
"קטונתי, אני חושב שמנסים את כל הכיוונים 
שיכול  לדעתי  היחיד  הדבר  בחירות.  למנוע  כדי 
יאיר  של  מהגיבנת  יתנער  גנץ  שבני  הוא  להיות 
רוצה  לפיד  אם  ישראל.  מדינת  למען  לפיד, 
אין  לא,  אם  שיצטרף,   – שלנו  לקווים  להצטרף 
עם  אחדות  לממשלת  יבוא  שגנץ  מכך  מנוס 

הבלוק ונתניהו".
נגד  שהוגשו  האישום  כתבי  על  השאלה  את 
נתניהו והאם ראוי לדבוק במי שעשוי לנהל מדינה 
בלקוניות.  אזולאי  דוחה  משפטו,  ניהול  לצד 
"תנועת ש"ס מאמינה בחפותו של בנימין נתניהו. 
אנחנו מדינת חוק, אדם הוא חף מפשע עד שלא 
מגבים  אנחנו  שלנו,  שותף  נתניהו  אחרת.  הוכח 
אותו, הולכים איתו, והנאמנים לו ביותר. השאלה 

לא רלוונטית".
ליברמן  מול  או  באחדות   - בחירות  למנוע  כדי   
בממשלת ימין צרה - תידרשו לפשרות. האם אפשר 
סטטוס  על  או  הגיוס  בחוק  פסיקים  על  להיאבק 
קווים  על  להתייצב  מבחינתכם  מקום  שיש  או  קוו, 

אחרים?
לי  שיש  בפריבילגיה  להשתמש  לי  "הרשה 
לנו  יש   – תורה  וכבן  חרדית  במפלגה  כנציג 
יש  שתכריע.  זו  היא  ורק  התורה  חכמי  מועצת 
זו  היא  המועצת  הצלה',  'גלגל  שנקרא  מושג 
שתחליט כשיעלו נושאים של גיוס ושבת, כמובן 
שהכאב גדול על כל מקום בו מחללים שבת, זו 
ובאיזו דרך?  יעשו, אם בכלל  - מה  דקירה בלב 

רק מועצת החכמים תחליט".
וישראל  נכשלו  שהמאמצים  הגיוני  די  בתסריט   
לשפר  מציע  היית  מה  שלישיות.  לבחירות  הולכת 

מאיפה  דרך?  לפריצת  תגיעו  איך  שלכם?  בקמפיין 
מגדילים את מאגר המנדטים?

"הפריצה קיימת, אני כן חושב שאפשר עדיין 
האתיופית  הקהילה  בני  בקרב  אותה.  להרחיב 
עדיין לא עשינו מספיק עבודה וניתן להביא משם 
יודעים  הם  וחשוב,  יקר  ציבור  זה  קהלים.  עוד 
שיש להם דלת פתוחה אצלנו, עם חוק נורווגי גם 
הנציג שלהם היה בכנסת )הרב ברוך גזהיי, מקום 
11 ברשימה. י. פ.(. גם בקרב הצרפתים, הם נענו 
לנו מקום לעבוד  יש  לנו בצורה מדהימה, עדיין 
שם. יש גם הרבה אנשים 'שלנו', ספרדים, 'עמך', 

שלא יצאו להצביע".
נציגי  שהקימו  המחאה  למאהל  הלכת  באחרונה   
המגזר הערבי; בישיבת ועדת הכספים הבעת תמיכה 
מימין,  מעט  לא  כך  על  ספגת  טיבי,  אחמד  בח"כ 

מתחרט?
באה  שלהם  המחאה  שספגתי.  מרגיש  "לא 
מתוך כאב, אני אמרתי שלא כל ערבי הוא מחבל 
ואני עומד על כך. רובם אינם כאלה. יש שם בני 
שעשה  והראשון  ישראל.  מדינת  אזרחי  אדם, 
אפליה מתקנת למגזר הערבי היה אריה דרעי, עוד 

בגלגולו כמנכ"ל משרד הפנים".
והחרדי  הערבי  המיעוט  בין  קשר  רואה  אתה   

במדינה, שצריך להיות מתורגם גם לקשר פוליטי?
לא.   – פוליטית  ממשלה  לאותה  "להיכנס 
אבל כשאתה מדבר על שיתופי פעולה – בכנסת 
פעם  המפלגות.  כל  עם  פעולה  שיתופי  נעשים 
דברים שמכאיבים  יש  הגיוס,  בחוק  בהם  נעזרנו 
לנו ולהם, בכנסת אתה יכול לקבל שיתוף פעולה 
עם כל גווני הקשת. למאהל הלכתי כדי להזדהות 
עם הכאב שלהם, אני חושב שמגיע שיזדהו עם 
הכאב שלהם ואני חושב שמדינת ישראל צריכה 
לעשות יותר. שמעתי גם את השר לביטחון פנים 
אומר שלא עשינו מספיק. כשיהיה להם טוב – גם 

לנו יהיה טוב. אנחנו חיים באותה מדינה".

···
יושב אזולאי בכנסת, הוא החדר בו  החדר בו 
ישב אביו, השר דוד אזולאי ז"ל, שהלך לעולמו 
לפני כשנה. על הקיר בלשכה מתנוססת תמונתו 
"אבא  הח"כ.  של  לבו  קירות  על  וגם  האב,  של 
לא ויתר על קוצו של יו'ד בערכים ובהלכה, אבל 
הצליח להשיג הכל בדרכי נועם. הוא ידע לחבר 
אליו את כל האנשים. אני מנסה לקחת ממנו את 
השילוב של החיוך והנחישות, לדבר עם כל אחד 
בגובה העיניים, עם הפסוק 'ה' לא גבה לבי, לא 
רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות'. אם אשים מול 
עיניי את הדרך שהתווה לי, זה יהיה מתכון בטוח 

להצלחה. זו דרך שהוכיחה את עצמה".
 בשבוע שעבר העביר דרעי דרישה לנתניהו, לקבל 
הציעו  בממשלה.  להתפנות  שעשויים  התיקים  את 

לך? בקרוב נדבר עם השר ינון אזולאי?
המטלות  תיק  הוא  מכיר  שאני  היחיד  "התיק 
שאני יוצא איתו בבוקר מהבית... וברצינות, טוב 
ונגיש, האמת שגם  לי להיות ח"כ פעיל, חברתי 
מה שהגעתי והשגתי עד היום לא הגיע מתכנון. 
אני מרגיש שהקב"ה מוליך אותי ולא שום תכנון 

אישי – כך שאין לי שום תכניות. טוב לי".

בתוך הסבך הפוליטי, ח"כ ינון אזולאי עובד לתחזק את השטח המפלגתי, מסכם שנה לבחירות המקומיות ומסביר איך ממנפים את הכוח במשרד 
הפנים, בלי לפגוע במקצועיות: "אין ראש עיר אחד שיגיד 'אריה דרעי לא אובייקטיבי'" · על נתניהו: "אנחנו מחזקים אותו כי זו הדרך היחידה 
להגיע לממשלת אחדות" · על הציבור הערבי: "מגיע להם שנזדהה עם הכאב שלהם" · וגם: איפה ש"ס לא הביאה מספיק קולות בבחירות, 

מה הלקח שלמד מאביו והאם בקרוב הוא ימונה לשר? · ראיון

ח"כ ינון אזולאי בראיון ל'קו עיתונות'
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בני ברק ו' כסלו תש"פ 12184/12/19

תפתחו יומנים, ובינתיים ...אל תרשמו כלום. אמנם, על עצם קיומן 
2020 מועד א' )לעת עתה( כמעט ואין חולק, נדמה כי  של בחירות 
אפסו הסיכויים להקמת ממשלה וגם המתווכים והמתווכות השונים 
בין ליברמן למפלגות החרדיות - הרימו ידיים, אך בכל הנוגע לשאלת 

קו התאריך הכל פתוח.
נפתח באפשרויות הקיימות: על פי החוק היבש הבחירות יתקיימו 
בחלוף 90 יום מפיזורה של הכנסת, מאחר וכרגע נראה שאף מועמד 
מאחר  בכך,  מעוניין  לא  גם  )ואיש  מהנשיא  מנדט  שוב  יקבל  לא 
הבא.  השבוע  סוף  לקראת  הכנסת  תתפזר   – מובטח(  והכישלון 

המשמעות – מועד הבחירות יחול בפורים דפרזים הבעל"ט.
למרות התאריך הקורץ משהו והציפיה ל'ונהפוך הוא', בלתי סביר 
שהבחירות אכן ייערכו במועד זה. על פי חוק, ישנו רק תאריך בודד 
יום היארצייט  יום שלישי שלאחר מכן, כ"א אדר,   – נוסף  רלוונטי 
ממריאים  חסידים  שהמוני  שעה  זיע"א,  מליז'ענסק  אלימלך  לרבי 
לא  החרדיות  שבמפלגות  לציין  מיותר  בפולין.  ציונו  את  לפקוד 
נלהבים מהתאריך, מה שמהווה דווקא קטליזטור במפלגות האחרות 
לתמוך בו... )היה כבר מי שהציע לשלוח את נתניהו להשתטח על 
הגנה  ולבקש  לפטירתו,  שנה   233 במלאות  אלימלך  רבי  של  ציונו 

מ-333 עדי התביעה ששמותיהם פורסמו בתחילת השבוע(.
עוד מציע החוק, כי במידה והתאריך מתנגש בחג או מועד, ניתן 
יום מפיזור הכנסת. החוק  לדחות את קיומן של הבחירות עד מאה 
עצמו קובע כי כדי לשנות חוק יסוד זה – נדרש רוב של 61 ח"כים. 
לכל ברור כי תאריך שהוא מעבר לכ"א אדר )כלומר כ"ח אדר והלאה( 
לא יעבור בשום מצב, מוסדות המדינה משותקים גם כך ולא תהיה 
הצדקה ראויה לדחות את מועד ההכרעה. הפתרון היחיד אם כך הוא 
בכנסת  אחרות  מפלגות  שגם  מהלך  הבחירות,  את  ולהקדים  לנסות 

מנסות לקדם בהסכמה.
יד  מיקי  את  שלח  אמנם  הוא  הממשלה,  בראש  שמדובר  ככל 
במערכת  אך  המועד,  את  שתקצר  חוק  הצעת  להגיש  זוהר  ימינו 
סיבות  שתי  לנתניהו  פייק.  בהצעת  שמדובר  משוכנעים  הפוליטית 
את  לדחות  הנטייה הטבעית  מכך, האחת,  להימנע  משכנעות מאוד 
הקץ, ובמקרה הספציפי שלו – הקמת ועדת הכנסת שתדון בבקשת 
החסינות שהוא צפוי להגיש, והשנייה, הרצון להרחיק ככל האפשר 
אותו  ולהדחיק  נגדו  האישום  כתב  מפרסום  הבחירות  תאריך  את 

מהכותרות ומהזיכרון הקולקטיבי. 
תאריך  את  להקדים  ניתן  הטכני  במישור  הבחירות,  ועדת  לפי 
תושג  לו  וגם  בחקיקה  גם  כלומר  הכנסת,  מפיזור  יום   75 עד  היעד 
הסכמת רוב חברי בית המחוקקים, יישארו רק שני תאריכים נוספים 
אפשריים: ל' שבט וז' אדר. מזלן של המפלגות החרדיות שרבי מנחם 
מנדל משקלוב זצ"ל )שיום פטירתו חל בל' שבט( נטמן בהר הזיתים 

ושמקום קבורתו של משה רבינו לא נודע...

פוטש כושל

בשבוע האחרון זימן יו"ר הכנסת, יולי יואל אדלשטיין, את ראשי 
המצב'.  את  להציל  אחרון  כ'ניסיון  שהוגדר  דיונים  לסבב  הסיעות 
גם  מה  המעגל,  את  לרבע  שתאפשר  הנוסחה  נמצאה  וטרם  מאחר 
לסיעה,  עמיתו  עם  להתייעץ  יכול  אדלשטיין  החובב  שהשחמטאי 
וחוסר  לו את הקונסטלציה הפוליטית  זאב אלקין, שיסביר  רב אמן 

הסיכויים להרכבת ממשלה, אין מנוס מלהניח שאדלשטיין 
החל את קמפיין הבחירות לנשיאות.

רובי  והמכהן  העשירי  הנשיא  יסיים  וחצי,  שנה  בעוד 
המועמדים  אחד  נחשב  ואדלשטיין  תפקידו,  את  ריבלין 
המובילים לתפקיד. ככלל, יו"ר הכנסת הוא המ"מ הרשמי 
מקפצה  שהיווה  בתפקיד  ומדובר  המדינה,  נשיא  של 
לנשיאות עבור ריבלין וניסיון למקפצה עבור זו שהובסה 

על ידו, דליה איציק.
מבוססת  שמועה  מסתובבת  הקלעים,  שמאחורי  אלא 
ה-90,  בדקה  ניסיון למהפך שערך אדלשטיין  על  למדי 
בתקווה ש61 חברי כנסת יגישו את שמו לנשיא המדינה 
בכירים  לפי  ממשלה.  להרכיב  המנדט  את  יקבל  והוא 
יו"ר  דווקא  היה  המהלך  מאחורי  החיה  הרוח  בליכוד, 
דרש  שאדלשטיין  אלא  ליברמן,  איווט  ביתנו'  'ישראל 
תמיכה משמעותית לצעד גם בשורות הליכוד והפוטש 

ירד לטמיון.
נכווה  שכבר  שנתניהו,  לייחל  רק  נותר  לאדלשטיין 
אכן  אם  הליכודית,  האופוזיציה  מקרב  נשיא  במינוי 
לו  ימחל  הבאה,  בקדנציה  גם  ממשלה  כראש  יכהן 
עוונות ראשונים וישלח אותו לפנסיה מכובדת באחוזה 
המרווחת ברחוב טלביה בירושלים, ולא ישליכו ככלי 
הבני  דן'  'נחלת  בישיבת  ספסל  היה  משל  חפץ,  אין 

ברקית השבוע.

הקרב על הפרקליט

בעוד פחות משבועיים יסיים פרקליט המדינה השנוי במחלוקת שי 
ניצן את תפקידו. מטבע הדברים, בסדר יום שכולו פוליטי-משפטי, 
מינוי מחליפו הופך לקרב איתנים בין המערכת הפוליטית והמערכת 

המשפטית.
המדינה  פרקליט  מינוי  התקני:  התהליך  על  הסבר  קצת  ראשית, 
מתבצע באמצעות ועדת איתור הנשלטת על ידי היועמ"ש. בוועדה 
לכל  קולות  בארבעה  מתקבלות  והמלצות  נציגים,  שישה  חברים 
הפחות. מאחר ובוועדה חברים היועמ"ש עצמו, עו"ד מקרב הציבור 
ידי נשיא בית  ידי היועמ"ש, שופט בדימוס שנבחר על  שנבחר על 
יותר  או  פחות  מובטח  מהתחום,  אקדמיה  ואיש  העליון  המשפט 

למערכת המשפטית שמועמדיה ייבחרו.
אלא שמי שבסופו של דבר אמור לחתום ולאשר את המינוי הוא 
שר המשפטים, וכאן טמון המוקש. בהודעה שפרסם השר אוחנה הוא 
מסביר כי כשפנה ליועמ"ש לפני חודשים אחדים בבקשה להקים את 
הועדה, הסביר לו האחרון כי בתקופת בחירות וממשלת מעבר לא 
ניתן לבחור פרקליט מדינה, משרה בעלת משקל כבד שהזוכה בה 

מכהן שש שנים. 
רשאי  משרה,  והתפנתה  במידה  המדינה,  שירות  חוק  פי  על 
השר האחראי על המשרה הרלוונטית למנות במינוי זמני לשלושה 
חודשים עובד מדינה אחר לתפקיד. אוחנה הבהיר כי בכוונתו למנות 
לעת עתה אחד מרשימה של חמישה מועמדים, שייתכנו בה שינויים: 
ואושרה  אלדד  דן  ארי-גינזברג,  בן  אורלי  נזרי,  רז  למברגר,  שלמה 

גז-איזנשטיין – כולם משורות הפרקליטות.

לו"ז הבעיה

אבי גרינצייג / על סדר היום

לא שווה את הנייר, התחייבות האוצר והחינוך לילדים המיוחדים

מאחורי הקלעים, מסתובבת 
שמועה מבוססת למדי 

על ניסיון למהפך שערך 
אדלשטיין בדקה ה-90, 

בתקווה ש61 חברי כנסת 
יגישו את שמו לנשיא 

המדינה והוא יקבל את 
המנדט להרכיב ממשלה. לפי 

בכירים בליכוד, הרוח החיה 
מאחורי המהלך היה דווקא 

יו"ר 'ישראל ביתנו' איווט 
ליברמן, אלא שאדלשטיין 
דרש תמיכה משמעותית 
לצעד גם בשורות הליכוד 

והפוטש ירד לטמיון

 מדינת ישראל
משרד החינוך

 
המינהל לכלכלה ותקציבים
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 משה שגיא
 סמנכ"ל בכיר

 ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים

 י' באלול תשע"טירושלים, 
סימוכין:  2019בספטמבר  10

2000-1033-2019-0017471  
 

גני ילדים חינוך מיוחד מוכר שאינו רשמי
  

 2020בדיוני תקציב 
אשר יתקיימו בחודשים הקרובים, יובא הנושא לדיון בתעדוף 

גבוה מצד משרדי החינוך והאוצר על מנת לתת מענה לגני הילדים בחינוך המיוחד 

המוכר שאינו רשמי בהתאמה לגני הילדים בחינוך
 

המיוחד הרשמי, כולל סוגיית 

שכר הגננות במלואו, מודל תקצוב המתקצב את כל רכיבי השכר ואופק חדש, לפי 

פרופיל הגן ושאר הנתונים, כך שהמענה יהיה בהקדם האפשר
. 

 

 

 בברכה,

 
           

_____________                                      ______________
  

 

 

 

 
  

 

 

 

 ליאור בראון

 רכזת חינוך משרד האוצר
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מחמם מנועים בדרך לטלביה, אדלשטיין עם ראשי יהדות התורה | צילום: דוברות יו"ר הכנסת

שקד מתייחסת גם 
לדיקטטורה השיפוטית 
בכללותה ומסבירה 
כי ההתמודדות עם 
הבעיה אינה יכולה 
לעבור דרך חקיקה. 
"זה לא יעזור להגביל 
את סמכויות בית 
המשפט בחוק, כי 
בסוף השופטים יקבעו 
מה שירצו וישנו את 
זה", היא מחדדת, 
"הפתרון הוא רק 
באמצעות מינוי 
שופטים בעלי השקפת 
עולם מתאימה".

כצפוי, היועמ"ש פחות התחבר להודעתו של השר, ואמר את 
דברו באמצעות אביעד גליקמן, כתב המשפט של חדשות 13 ומי 
שנחשב לבעל מקורות איכות בפרקליטות בדרגת קרבה גבוהה 
בפרסום  הפרקליטות'.  'דובר  לכינוי  אחת  לא  זכה  ואף  במיוחד 
נאמר כי במידה ושר המשפטים יבחר מועמד שהוא לא מועמדו 
לפרקליט  המשנה  למברגר,  )שלמה  מנדלבליט  של  המועדף 
המדינה לעניינים פליליים( – היועמ"ש יקבע מצדו שיש מניעה 

משפטית למינוי...
שאינו  בנושא  כזו,  החלטה  לקבל  התעוזה  מנין  להבין  קשה 
מצוי כלל בסמכותו של היועמ"ש. אולי בשל ההבנה שאם יגיע 
הנושא לדיון בבתי משפט - יהיו השופטים לצד מנדלבליט, גם 
השר  את  המסמיכה  מפורשת  חקיקה  לבטל  הדבר  פירוש  אם 

למנות לפי שיקול דעתו.
שרת  מזמן  לא  עד  שקד,  איילת  ח"כ  עם  השבוע  שוחחתי 
המשפטים )תפקיד שהיא לא תתנגד למלא גם בממשלה הבאה(, 
הרצוי  והמינוי  היבטים,  בכמה  בעייתי  הנוכחי  המצב  לטענתה, 
ביותר לתפקיד צריך לבוא דווקא מחוץ למערכת. המומלץ ביותר 

– מינוי סניגור פרטי בעל ניסיון ורזומה מוכח.
שקד מתייחסת גם לדיקטטורה השיפוטית בכללותה ומסבירה 
כי ההתמודדות עם הבעיה אינה יכולה לעבור דרך חקיקה. "זה 
בסוף  כי  בחוק,  המשפט  בית  סמכויות  את  להגביל  יעזור  לא 
השופטים יקבעו מה שירצו וישנו את זה", היא מחדדת, "הפתרון 
הוא רק באמצעות מינוי שופטים בעלי השקפת עולם מתאימה".

נוסף  פרי  שקד  קטפה  האחרון  בשבוע  עשתה.  וגם  אומרת 
מתוצרת גידוליה, עם ביטולה של 'הלכת אפרופים', בידי הרכב 
כשעל  וגרוסקופף,  שטיין  פוגלמן,  השופטים  את  שכלל  בג"ץ 
בקצירת  שקד.  חתומה  הרמה  לכהונה  האחרונים  שני  מינוי 
האומר נסביר, כי הלכת אפרופים, שנחקקה בידי )איך לא( נשיא 
לשון  כי  ב1995  קבעה  ברק,  אהרן  בדימוס  העליון  ביהמ"ש 
החוזה אינה מחייבת יותר מאשר פרשנות שיעניק בית המשפט 
היציבות  את  דרמטי  באופן  ערערה  זו  פסיקה  הצדדים.  לכוונת 
והעניקה  בארץ,  עליהם  והסתמכות  חוזים  לניסוח  הקשור  בכל 
לבית המשפט משקל עודף וכמעט מוחלט בהכרעות מבוססות 

חוזים. כעת, נדמה כי השפיות חוזרת אט אט למערכת.

ילד חרדי שווה פחות

בתקופה הקרובה, כדרכו של עולם, נשוב ונשמע על 'הסחטנות 
של  בחסותם  לשנה  קרוב  כבר  שנמשך  ההסתה  מסע  החרדית', 
ליברמן ולפיד ירים שוב ראש, וזה הזמן להתייחס דווקא לאפליה 
ההפוכה, הפגיעה החמורה בילדים החרדים ובתקצובם, לעיתים 
וכמה,  מה  מקבל  מי  סדר,  נעשה  תחילה  אך  לחוק.  בניגוד  גם 

ותודה לדוד שרפר, יו"ר פורום המוכש"ר, על הסיוע הרב באיסוף 
הנתונים והמידע.

)לפחות  מתוקצב  המעון  בגילאי  פעוט  חרדי  ילד  למעשה, 
רשמית( בשוויון מלא למקבילו שאינו חרדי. פחות או יותר, כאן 
ייתקל הילד   )5 3 עד  )גילאי  מסתיים השוויון. כבר בהגיעו לגן 
משלמת  המדינה  בעוד  חלקים.  בשני  בוטה,  תקצוב  באפליית 
הרי  הכל,  כולל  תקצוב  אחוז  מאה  החרדי  בחינוך  שאינו  לילד 
כ-96%  לומדים  בהם  רשמי(,  שאינו  )מוכר  המוכש"ר  שבגני 
ממוצע  לפי  רק  הגננת  שכר  את  מממנת  המדינה  המגזר,  מילדי 
את  מחייבת  המדינה  מנגד,  ותק(,  שנות   12 עם  )מוסמך  נמוך 
התחשבות  כולל  החינוך,  משרד  תנאי  לפי  לגננת  לשלם  הרשת 
בתארים, משרת אם ועוד. בשורה התחתונה, גן שמעסיק לדוגמה 
לבור  ייקלע  ניסיון,  שנות  ו15  כלשהו  ראשון  תואר  עם  גננת 

תקציבי של 4,500 שקל בחודש בעלות השכר למעסיק.
משלמת  המדינה  רגיל,  שבגן  בכך  נעוצה  נוספת  אפליה 
עלויות  את  משלימה  המקומית  והרשות  הגננת  שכר  עלות  את 
יכולה  המקומית  הרשות  מוכשר,  בגן  מנגד,  וסייעת.  התחזוקה 
לשער  קל  ילדים(.  גני  כולל  אינו  נהרי  )חוק  רצונה  כפי  לתת 
מה יעלה בגורלם של ילדים חרדים כשדמויות דוגמת רון קובי 

יושבות על השיבר.
אבל כל זה כאין וכאפס לעומת הפערים בגילאי היסודי: בעוד 
'אופק  זוכה למאה אחוזי תקצוב, כולל רפורמת  מוסד ממלכתי 
תקצוב  והוסיפה  המורים  שכר  את  דרמטית  )ששיפרה  חדש' 
להיות  יכול  מוכש"ר  מוסד  וכדומה(,  הוראה  תומכות  לשעות 
החינוך  )מעיין  החינוך  לרשתות  שייך   – אפשריות  רמות  בשתי 
התורני והחינוך העצמאי(, ואז באופן רשמי הוא מתוקצב במאה 
אחוז – אך ללא התוספות המפנקות של 'אופק חדש', או שאינו 
מאליו  ומובן  תקצוב,  ב75%  מסתפק  הוא  ואז  לרשתות  שייך 
שדליי התקציב של 'אופק חדש' נמנעים ממנו. למעשה, בחישוב 
ריאלי של תקציב ילד חרדי במוסד כזה לעומת מקבילו החילוני, 

הוא מקבל כ35-40%.
במוסדות פטור המצב חמור אף יותר, שם התקציב לילד הוא 
55% מסכום הבסיס, ובתרגום ריאלי מדובר על 20-25% בלבד 
רק בהגיעו  ילד שאינו חרדי.  עבור  מהסכום שמשלמת המדינה 
בארץ  התיכונים  כלל  וגם  מאחר  הפער,  מצטמצם  תיכון  לגיל 

מוגדרים כמוכש"ר.
כל זה רע מאוד, אבל בהתאם לחוק, ועד שיוכלו נציגינו לשנות 
התמונה  לטוב.  ולקוות  קיטור  לשחרר  רק  נותר   – המצב  את 
החוק  שם  המיוחד,  החינוך  בילדי  כשמדובר  לחלוטין  משתנה 
דורש במפורש תקצוב שווה לילדים מיוחדים - בכל מוסד ובכל 
עומדים מאחורי החקיקה: האחד,  רציונליים  מצב. שני טעמים 
הללו,  בילדים  רלוונטי  לא  וכדומה  ליבה  לימודי  ונושא  מאחר 
למוסד  הילד  את  ששולחת  זו  היא  המדינה  וכאן  מאחר  והשני, 

הרלוונטי, באמצעות ועדה מקומית.
באופן מעשי, במסגרת מוסדות הפטור אין התאמה אפשרית 
ילד  זה עצוב מאוד במקרה של  מיוחד.  חינוך  לילדי  ותקציבית 
לא  אבל  חבריו  עם  בחיידר  ללמוד  הרוצה  למשל,  ראייה,  לקוי 
מתוקצב על כך, אבל זה המצב. בפועל, החינוך המיוחד במגזר 
החרדי מרוכז רובו ככולו במוסדות המוכש"ר, וכאן מגיע הסיפור 

הכואב והאכזרי.
מיוחדים,  ילדים  עבור  שוויון  קיים  הספר  בתי  בגילאי  בעוד 
ואפילו רפורמת 'אופק חדש' הוחלה עבורם החל משנת הלימודים 
תש"פ במוסדות המוכש"ר )בעקבות בג"ץ שהוגש בנושא(, הרי 

שבגני הילדים קיימת אפליה בוטה, בניגוד לחוק.
הליקוי הכפול מתבטא בכך שהמדינה אינה מתקצבת את עלות 
הגננת במלואה אלא על פי הממוצע שהוזכר לעיל, וכאן הפער 
לגננת  לשלם  המעסיק  ועל  מאחר  יותר,  משמעותי  אף  בשכר 
רפורמת  גם  בנוסף,  מהשכר(,  )כ14%  מיוחד'  חינוך  'גמול  גם 
כדי לסבר את האוזן,  'אופק חדש' לא הוחלה על הגנים הללו. 
נציין כי דו"ח מיוחד שהונפק על ידי מרכז המחקר של הכנסת, 
התקציב  כי  קבע  מרגי,  יעקב  ח"כ  החינוך  ועדת  יו"ר  לבקשת 
הכולל לתלמיד בגני ילדים מיוחדים במוכש"ר הוא רק 54% )!( 

מהתקציב המקביל לילד מיוחד שלומד בחינוך הכללי.
כי  נציין  די אם  היקף התקציב המדובר,  על  כדי לקבל מושג 
ובהם לומדים  ילדים מיוחדים חרדים במוכש"ר,  גני   565 ישנם 
5,523 תלמידים, שכולם מופלים לרעה באופן בוטה ונדגיש שוב 

- בניגוד לחוק.
מנכ"ל משרד  החינוך, הבטיח  בועדת  בעבר  בדיון שהתקיים 
יתוקן  תש"פ  הלימודים  בשנת  כבר  כי  אבואב  שמואל  החינוך 
לח"כ  ששיגרו  כתובה  בהתחייבות  מכן,  לאחר  מעט  העוול, 
נציגי משרדי האוצר  בי' אלול תשע"ט, חתמו  מיכאל מלכיאלי 

והחינוך כי בתקציב 2020 יחול שוויון. 
פורום  ידי  על  בנושא  שהוגשה  לעתירה  בתשובה  למעשה, 
לילדים  הורים  ממאה  ויותר  מיוחד  חינוך  ארגוני  מוכש"ר, 
מהתחייבותו  בנסיגה  ומזדחל  החינוך  משרד  מתפתל  מיוחדים, 
המוקדמת. בין השאר נאמר בתגובה כי "מדובר בבחינה מורכבת 
אין   2021 עד  תקציבית,  ובשפה  שנה",  הפחות  לכל  שתארך 

לילדים המיוחדים החרדים אפילו מה לנסות.
מלכיאלי זועם על ההתנהלות ומסביר את חריפות הבעיה תוך 
שליטתו   – שעבר  בשבוע  כאן  שנחשף  לנושא  מתייחס  שהוא 
הבלעדית של החשב הכללי על תקציב 2020: "אם עד לפני חודש 
חודשיים קיווינו שתקציב 2020 יעבור באופן מסודר בוועדות ואז 
לפחות יהיו לנו כלים פרלמנטריים לנסות להתמודד עם האפליה 
הזו, הרי שכעת מסתמן שלפחות למשך כמה חודשים לא תהיה 
עוזה.  וקיים חשש כבד שהאפליה תימשך במלוא  לנו השפעה, 

חייבים לסגור את הסיפור עוד לפני פיזור הכנסת".
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לומר  ניתן  נפל.  האסימון  אבל  באיחור,  אמנם 
מישהו  לבן  כחול  במפלגת  שאין  הבינו  שבליכוד 
לעשות איתו עסקים. ארבעה ראשים למפלגה אחת 
נכון  זה  ומסודרת.  תקינה  התנהלות  מאפשרים  לא 
היה  ההחלטות  קבלת  הליך  בה  הקמפיין  בתקופת 
לקוי באופן חמור עד כדי הפרעה לעבודתו של צוות 
הקמפיין וזה נכון גם עכשיו כאשר 
קואליציוני  מו"מ  לנהל  צריכים 
לטובת הקמת ממשלת אחדות, בו 
בתוך  והאחידות  שהאחדות  בזמן 

'כחול לבן' מוטלות בספק. 
נתניהו ניהל את תהליך המו"מ 
במישור  עיקריים.  מישורים  בשני 
הפוליטי.  ובמישור  התקשורתי 
התקשורתי  המישור  שאל  בעוד 
הנמוך  הדרג  את  שלח  הוא 
דודי  דוגמת  הליכוד,  שבשורות 
ביתן,  ודוד  זוהר  מיקי  אמסלם, 
עליהם  לדרוך  יכול  שהוא  אלו 
ולהפעיל אותם בעת ובעונה אחת, 
שלח  כבר  הוא  המו"מ  זירת  אל 
את התותחים הכבדים ביותר שלו 
וזאב  לוין  יריב  השרים  כדוגמת 
מול  בהתאמה  ששיחקו  אלקין 
מט  בשח  לבן  כחול  של  הצוות 
ואלקין  הקלפים  על  לוין  ובפוקר. 

על משטח החיילים.
צוות  עם  נועד  שלוין  בזמן 
לשיחות  לבן  כחול  של  המו"מ 
לחדד  פעל  בעיקר  אלקין  מו"מ, 
נקודות שיוציאו את גנץ וחבורתו 
את  גררו  אחריות  שבחוסר  כמי 
בחירות  לסבב  ישראל  אזרחי 
שלישי. ככה זה אצל נתניהו, צוות 
עם  חדרים  בחדרי  מתכנס  אחד 
כבר  הוא  אבל  פוליטיים  יריבים 
בעיקר  הבא,  הקמפיין  על  עובד 
בני  של  מצבו  את  מבין  הוא  כי 
בתוך  האמיתי  מעמדו  ואת  גנץ 
מפלגתו ואת חוסר יכולתו לכפות 

על שותפיו החלטה אמיצה. 
בני גנץ שבוי בידיו של שותפו 
יאיר לפיד שמחד מנע ממנו ללכת 
של  חיצונית  בתמיכה  לממשלה 
המשותפת  הערבית  הרשימה 
הפוליטית  עולמו  תפיסת  בגלל 
ממנו  מונע  גם  ומאידך  מדינית, 
ע"פ  אחדות  לממשלת  ללכת 
ראש  נתניהו  בו  הנשיא  מתווה 
ממשלה ראשון ולזמן קצוב, מתוך 
רצון שלא לתת לביבי לגיטימציה 
הכריז  עליהם  האישום  כתבי  שלושת  לאחר 
החד  ההכרזה  ולאור  מנדלבליט  אביחי  היועמ"ש 
נתניהו,  עם  ישבו  שלא  הקמפיין  במהלך  משמעית 
לאחר  גם  רבות  פעמים  עצמה  על  שחזרה  הכרזה 

סבב הבחירות.
אלקטורלי,  הוא  השיקול  לפיד  שאצל  בעוד 
נובעים  גנץ  של  בגלגליו  יעלון  שמכניס  הקרשים 
אומר:  יעלון  בוגי  כאשר  לחלוטין.  אחר  ממניע 
פרסונלית  חקיקה  נגד  להילחם  נמשיך  “אנחנו 
שנועדה להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים 
ובראשם נתניהו עם כתב החשדות", הוא לא באמת 

מונע מהרצון לבית נבחרים ללא כתבי אישום ועם 
כתב  שיחטוף  ח"כ  לכל  גורף  חסינות  הסרת  הליך 
זו  האמיתי  הריבון  בו  מבין שבעידן  יעלון  אישום. 
להיות  עלול  זה  ומחר  הם  זה  היום  הפרקליטות, 
באמת  לא  היא  החסינות  הסרת  סוגיית  ולכן  הוא 
מתפקיד  יעלון  הודח   2016 מאי  בחודש  הסיפור. 
ביתנו  ישראל  ליו"ר  ממנו  שהועבר  הביטחון  שר 
אביגדור ליברמן ואת ההשפלה הזו הוא לא שוכח. 
בעצם  האחת  פעמיים.  יעלון  את  השפיל  נתניהו 
איתו  עשה  כשלא  השניה  אותו,  שהדיח  ההדחה 
שיחת הכנה שמתבשל מהלך כלשהו שעשוי להביא 
וצפוי  הושפל  יעלון  הביטחון.  שר  בעמדת  לשינוי 

היה שינקום, התנהלותו כיום זו הנקמה. 
וגמלונית  שבלונית  יעלון  של  החשיבה  צורת 
כאחת. למרות שנתניהו הדיח אותו לטובת אביגדור 
ליברמן שלטש עיניים למשרד הביטחון, אין לו שום 
בעיה לעשות איתו יד אחת ולפעול להדחת נתניהו 
בחירות  הוא  כשהמחיר  גם  הממשלה,  מראשות 
חוזרות יקרות ומיותרות. התנהלותו הלא רציונלית 
שפתיים,  לנשוך  ממנו  שמנעה  זו  היא  בוגי  של 
החוץ  שר  לתפקיד  ולעבור  ההשפלה  על  להבליג 
ממנו היה יכול לשאוב ניסיון מדיני והיא זו שמונעת 
- משהו שהוא  בתפקיד שר  היום לשמש  גם  ממנו 
מאוד רוצה - בממשלת אחדות אם היתה קמה. ככה 

זה אצל גנרלים מסוגו, אין היגיון.  

היה היו שני חברים
זה היה מחזה קורע לב להשתתף בישיבת הסיעה 
שני  ביום  בכנסת  שהתקיימה  ביתנו  ישראל  של 
כמי  נראים  המפלגה  של  הכנסת  חברי  בצהרים. 
אותו  ההזוי  בסרט  ניצבים  רק  שהם  הפנימו  שכבר 

מביים ומפיק יו"ר מפלגתם אביגדור ליברמן. 
ניהלו  בעבר,  ליברמן  כמו  בדיוק  הגדול,  חלקם 
ועדיין מנהלים קשרי עבודה עם מקביליהם החרדים 
אך חובה עליהם לשמוע את השתלחויותיו חסרות 
הרסן של הבוס הגדול כנגד הציבור החרדי ונציגיו 

בכנסת. 
עם  שני  יום  של  ערב  לפנות  שקיימתי  בשיחה 
נהנים  כשאנו  התורה,  מיהדות  אשר  יעקב  חה"כ 
הסמוכה  במרפסת  הקריר  הירושלמי  מהאוויר 
למזנון הח"כים במשכן הכנסת הוא אמר לי: “אין 
להם חופש מחשבה והם חייבים ליישר קו תוך כדי 
תנועה". אמירה זו שמבטאת את מצבם של הח"כים 
ח"כ  נשא  אותו  הנאום  לאחר  באה  ביתנו  בישראל 
למנהיג  ליברמן  את  השווה  ובו  במליאה  אשר 

שהואשם  קורבין  ג'רמי  באנגליה  האופוזיציה 
האנטישמי  לרעל  באחריות  אנגליה  של  רבה  ע"י 
לתפקיד  מתמודד  הוא  שבשמה  הלייבור  במפלגת 

ראש ממשלת אנגליה.
“אין לנו שום דבר כנגד הציבור החרדי, הטענות 
שלנו מופנות אך ורק להנהגה שמשעבדת את המגזר 
ממנו  ומונעת  פוליטיים  אינטרסים  לטובת  החרדי 
השתלבות בחברה הישראלית", אומר ליברמן פעם 
הלא  המילים  רצף  של  הבא  בסשן  אך  פעם,  אחר 
ע"פ  חינוך  זכותם למערכת  את  הוא שולל  ברורות 

תפיסת עולמם.
החרדי,  בציבור  משתלח  ליברמן  כשאביגדור 
מנסה להעביר  הוא  חייהם  ובאורח  בכנסת  בנציגיו 
שעיקר  סוד  לא  כלשהי.  לחברה  כלשהו  מסר 
יוצאי  של  מהאלקטורט  מגיעה  בליברמן  התמיכה 
חבר העמים. הם רואים בו מישהו משלהם, הם גם 
רואים בו מנהיג חזק נטול עצם בלשון שלא מפחד 
החברה  גווני  כל  על  חושב  שהוא  מה  את  לומר 
כך  הערבים,  כלפי  ברורה  דעה  לו  יש  הישראלית. 
אותם  החרדים  כלפי  גם  וכיום  שמאלנים  כלפי  גם 
שונאים מצביעיו המסורתיים הרבה יותר מאשר את 
הערבים. הם רואים בהם מי שמונעים מהם לעלות 
לארץ ולקבל סל קליטה מכובד. הם גם רואים בהם 
ועם  רוצים  שהם  איך  להתחתן  מהם  שמונעים  מי 
גם מונעים מהם  רוצים. שומו שמים, הם  מי שהם 
לאכול את מה שהם רוצים. דא עקא שהדמוגרפיה 
לרעתו והאלקטורט שלו הולך ומזדקן, הולך ונעלם 
ובני הדור הצעיר כבר נטמעים בחברה הישראלית 
כבד  מבטא  עם  פוליטי  נציג  אותם  מעניין  ופחות 

הזהה למה ששמעו בבית סבא.
איבוד  את  כשזיהה  מיד  פוליטי,  שועל  ליברמן 
האלקטורט הטבעי, הוא פנה לאלקטורט אחר, אל 
בתחילת  לקלפי.  אותו  מניעה  חרדים  ששנאת  זה 
כמה  היו  החרדי,  המגזר  כלפי  שלו  ההשתלחויות 
שלא הבינו מדוע לא מחזירים לו מנה אחת אפים. 
נובח לא נושך. ליברמן  ההסבר שקיבלו היה, כלב 
הוא  התחתונה  בשורה  הצהרות,  מצהיר  רק  כדרכו 
לא באמת עושה משהו. יתירה מזו, שיתופי הפעולה 
ראויים  נושאים  במגוון  החרדים  הנציגים  עם  שלו 
סוסים",  לגנוב  ניתן  כזה  אחד  עם  “רק  שבח.  לכל 

אמר לי גורם בכיר ביהדות התורה.
לית מאן דפליג שנפל דבר בישראל. ההתנהלות 
של ליברמן כיום היא כבר לא מן השפה ולחוץ, יש 
הפינג  סדרת  כך  על  תעיד  יותר.  עמוק  משהו  כאן 
פונג בינו לבין חברו הקרוב ביותר )לשעבר( אריה 
שהשניים  כזו  היתה  השניים  בין  החברות  דרעי. 
דיברו ביניהם ורק עם העיניים. הם הבינו אחד את 

בעיצומו של קמפיין

נתניהו ניהל את תהליך 
המו"מ בשני מישורים 
עיקריים. במישור 
התקשורתי ובמישור 
הפוליטי. בעוד שאל 
המישור התקשורתי 
הוא שלח את הדרג 
הנמוך שבשורות הליכוד, 
דוגמת דודי אמסלם, 
מיקי זוהר ודוד ביתן, 
אלו שהוא יכול לדרוך 
עליהם ולהפעיל אותם 
בעת ובעונה אחת, אל 
זירת המו"מ הוא כבר 
שלח את התותחים 
הכבדים ביותר שלו 
כדוגמת השרים יריב לוין 
וזאב אלקין ששיחקו 
בהתאמה מול הצוות 
של כחול לבן בשח מט 
ובפוקר. לוין על הקלפים 
ואלקין על משטח 
החיילים

גואל ועקנין

מחזה שלא יחזור 
על עצמו. דרעי 
וליברמן בימים 
אחרים | צילום: 
יעקב כהן
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ביניהם  שהחברות  עד  השני  את  אחד  חיו  השני, 
היתה בשביל השניים סוג של דת. ברית דמים.

שנקודת  לי  אומר  הוא  בש"ס  בכיר  עם  בשיחה 
פעימות.  בשתי  אירעה  השניים  בין  ביחסים  השבר 
בהיותו  ליברמן  כאשר  אירעה  הראשונה  הפעימה 
הגיע  הביטחון  במשרד  מיניסטריאלי  בתפקיד 
בעיצומה של השבת לביקור מתוקשר במתחם ביג 
פתיחת  בעד  לוחמנית  הצהרה  שם  ונתן  באשדוד 
חנויות בשבת ונגד חוק המרכולים. הפעימה השניה 
ששהה  דרעי  האחרון.  בעומר  ל"ג  למחרת  היתה 
במירון שוחח טלפונית עם ליברמן ואמר לו שהוא 
על  מקובלת  כזו שתהיה  הגיוס,  לחוק  נוסחה  מצא 
התורה  חכמי  מועצת  את  לכנס  התחייב  ואף  כולם 
שהקשיב,  איווט  החדש.  המתווה  אישור  לצורך 
לא ענה וכבר למחרת פירסם מאמר בעיתון ידיעות 
"שאני  אמר:  בזמנו  דרעי  שקיים  בראיון  אחרונות. 
חבר  היה  הוא  גדול.  כאב  מתוך  ליברמן  על  מדבר 
חגגנו  השמחות  בכל  חברות.  המשפחות  וגם  שלי, 
הגיע  הוא  שלי  הבן  של  מצווה  בבר  ב-96'  יחד. 
אצל  אחד  התארחנו  העמק,  במגדל  חתן  לשבת 
השני. קשה לי מאוד לדבר על זה. אני פגוע ומרגיש 
רחוק  אחד  צעד  הלך  איווט  דרעי,  מבחינת  נבגד". 
מדי ובגד בחברות בין השניים. מאז האיש משתלח 
בדרעי בכינון ישיר ולאחרונה החל גם לחטוף ממנו 

חזרה.
את  להציג  מאשר  יותר  אוהב  שאיווט  דבר  אין 
ובגדול.  אליו  חזר  זה  השבוע  כסחטנים,  החרדים 
וטען  התפוצץ  זמן  לאורך  פאסון  על  ששמר  דרעי 
המו"מ  שבמהלך  ליברמן  הוא  האמיתי  הסחטן  כי 
הקואליציוני דרש תקציבי עתק לטובת המגזר הרוסי 
מפלגתו.  של  לגודלה  מידתי  לא  באופן  ותיקים 
כשדרעי תוקף את איווט הוא בעיקר רוצה לסגור את 
פיות אלו שטוענים בתוקף שליברמן והוא מתואמים 
ומהר מאוד נראה את שניהם חוזרים לימים הטובים 
לו  חשוב  השניים.  בין  המפורסמת  החברות  של 
יותר  לשדר כלפי חוץ שהחברות נגמרה. לא תהיה 
חברות. שיתוף פעולה פוליטי זה כבר סיפור אחר. 
אינטרסים  אין אהבות או שנאות בפוליטיקה, הכל 

ויבנה וחכמיה לפני הכל. 

התחזית של עו"ד ויינרוט
 

נוהל  יש  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  בסביבת 
למצבו  באשר  העולם  כל  את  מאשימים  בו  קבוע 
הטחת  מקסימום  אחריות,  לקיחת  אפס  הבוס.  של 
האשמות, בעיקר האשמות שווא. בחודש אוקטובר 
2017 הורשע השר לשעבר סטס מיסז'ניקוב במרמה 
ובהפרת אמונים ונשלח לרצות עונש מאסר בפועל 
שאם  בסיסי  מידע  חודשים.  ושלושה  שנה  למשך 
היה מונח בזמן אמת לנגד עיניו של ראש הממשלה, 

היום  עובר  שהוא  המשפטית  הסאגה  שכל  יתכן 
היתה נחסכת ממנו.

יעקב  הצמרת  שפרקליט  פורסם   2017 בשנת 
ויינרוט ז"ל ששימש כעורך דינם ומקורבם של בני 
הזוג נתניהו פרש מניהול התיק המשפטי של ראש 
העובדה  בגלל  היתה  לכאורה  הסיבה  הממשלה. 
ההמלצה  בסיס  התקבלה.  לא  לנתניהו  שהמלצתו 
הפרקליטות,  מול  לעסקה  יחתור  שנתניהו  היה 
יפרוש מהחיים הפוליטיים וילך לעשות לביתו, כפי 
שעשה לאחר התבוסה לאהוד ברק בבחירות 2009.

שלו  מההיכרות  בעיקר  נבעה  ויינרוט  של  דעתו 
את  שלו  הגדולה  ומההיכרות  החקירה  חומרי  את 
נתניהו האיש והרעיה. עורך דינם שהכיר טוב יותר 
מכל אחד אחר את נבכי נפשם של בני הזוג נתניהו, 
מלחמת  להצית  עשוי  שלו  הסורר  שהקליינט  ידע 
עולם כנגד הפרקליטות ומערכת אכיפת החוק ורצה 
בכל מחיר למנוע מצב בו הסוגיה המשפטית תהפוך 

למאבק אישי בין נתניהו לממסד.
על  נוספת  אופציה  היתה  לא  ויינרוט  של  לדידו 
כהימור  אצלו  נתפסה  אחרת  החלטה  וכל  השולחן 
של  במשפטו  העגומה  התוצאה  לאור  ובפרט  כבד 
וסיים  כלשהי  לעסקה  להגיע  שסירב  אולמרט, 
במעשיהו. מתחם הענישה בתיקים המתנהלים בבתי 
וחומרת  תחתון  ומרף  עליון  מרף  מורכב  המשפט 
בחינה  עם  יחד  העבירה  מחומרת  נגזרת  העונש 
הסיכויים  מעטים  משכך,  האישיות.  הנסיבות  של 
שמיסז'ניקוב סיים בכלא ואילו במקרה של נתניהו 
גבוהה  סבירות  ולכן  שירות  בעבודות  יסתיים  זה 
בעיקר  סוערות,  שנים  לאחר  לכלא.  יישלח  שהוא 
יהנה  אפילו  ואולי  הזה  לשקט  זקוק  נתניהו  מבית, 

ממנו.

בנתיב הנגדי
שר  עשה  אותו  לתרגיל  לב  שמו  רבים  לא 
התחבורה בצלאל סמוטריץ'. האיש שצמח מהשטח 
החרד"לי המתנחלי, יודע יותר טוב מכל אחד אחר 
וכמה  בוחריו  ציבור  של  האמיתיים  הצרכים  מהם 
דם הם צריכים להקיז כדי שצרכיהם ימולאו, בפרט 

בתחום התשתיות. 
מאז מונה לשר תחבורה ובפרט בחודש האחרון 
הפעלת  בגלל  מהציבור  קשות  ביקורות  סופג  הוא 
של  מערך  לבנות  שנועד  מיזם  הקארפול,  מיזם 
כלי  מספר  את  לצמצם  ובכך  שיתופיות  נסיעות 
משרד  ייעד  המיזם  לטובת  ישראל.  בכבישי  הרכב 
התחבורה בראשות סמוטריץ' נתיבי נסיעה מיוחדים 
שברובם נלקחו מהנתיבים הקיימים ושהיו עמוסים 
בלאו הכי והפך אותם לנתיבים שיתופיים שנסיעה 
בהם לבד וללא נוסעים נוספים עשויה לגרור קנסות.

המסוכנים  הכפרים  לאחד  נחשב  חווארה  הכפר 

הרג  לפיגועי  רבים  מרצחים  יצאו  ושממנו  ביותר 
בתוואי הכביש הקיים כיום. מזה מספר שנים שראשי 
המתנחלים ונציגיהם בכנסת לוחצים לסלילת כביש 
מהחיכוך  להימנע  כדי  הזה  המרצחים  לכפר  עוקף 
שגבה דמים רבים ולמרות שלפני כשנה וחצי סוכם 
הם  אודותיו  שהדיבורים  שכזה  כביש  סלילת  על 

דבר  שום  עשור,  כמעט 
שר  את  קרה.  לא  באמת 
ישראל  הקודם  התחבורה 
 ,38 כביש  עניינו  כץ 
 6 וכביש  רעננה  מחלף 
מכביש  יותר  הרבה  צפון 
עוקף חווארה שהיה אמור 
להציל חיי אדם ומדיניותו 
ברורה,  היתה  בסוגיה 
אימפקט  שמייצר  מה 
כל  עושים,  תקשורתי 
הבא  לשר  ימתין  השאר 

והוא אכן הגיע. 
שאמנם  ידע  סמוטריץ 
שר יכול להתוות מדיניות 
משאבים  ולהקצות 
הוא  בהם  לפרויקטים 
רואה חשיבות יתר ובלבד 
מסגרת  את  פורץ  שאינו 
התקציב. אך הוא גם ידע 
הציבורית  שהביקורת 
והוא  שיתכן  כזו  תהיה 
איתה  להתמודד  יוכל  לא 
להניח  סביר  כן,  אם  וגם 
שראש הממשלה המסובך 
בצרות של עצמו יתקע את 
שיצמצם  ובלבד  המיזם 
ועל  עליו  הביקורת  את 
שניתן.  ככל  ממשלתו 
חישב ומצא שיש פרויקט 
מה  שמשום  בינלאומי 
בישראל.  הופעל  טרם 
סמוטריץ' גם ידע שהנהג 
הישראלי מאוהב בנסיעה 

בעקבות  שתגיע  הביקורת  וממילא  הפרטי  ברכבו 
הפעלת המיזם היא אפילו לא שאלה של זמן, אלא 
מהרגע  קרה.  אכן  וכך  הראשון  מהיום  כבר  תגיע 
הממושכת  העמידה  על  השבר  זעקות  שהחלו 
עוקף  כביש  סלילת  פרויקט  לנוע  החל  בפקקים, 
שקלים  מיליון  ב-260  מוערכת  שעלותו  חווארה 
ביקורת  תגדל.  שלבטח  ראשונה  הערכה  רק  וזו 
מאזרחים החיים בין חדרה לגדרה לא מעניינת את 
שר התחבורה כל עוד הוא צוחק כל הדרך אל יהודה 

ושומרון.

מחזה שנראה רחוק מהמציאות. ריבלין מעניק לנתניהו את המנדט | צילום: אבי אוחיון, לע''מ

הפעימה הראשונה אירעה 
כאשר ליברמן בהיותו בתפקיד 
מיניסטריאלי במשרד הביטחון 

הגיע בעיצומה של השבת 
לביקור מתוקשר במתחם 

ביג באשדוד ונתן שם הצהרה 
לוחמנית בעד פתיחת חנויות 

בשבת ונגד חוק המרכולים. 
הפעימה השניה היתה 

למחרת ל"ג בעומר האחרון. 
דרעי ששהה במירון שוחח 
טלפונית עם ליברמן ואמר 

לו שהוא מצא נוסחה לחוק 
הגיוס שתהיה מקובלת על 

כולם. איווט הקשיב, לא ענה 
וכבר למחרת פירסם מאמר 
נגד בעיתון ידיעות אחרונות



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





! א ר ק א ם  י ש י א ם  כ י ל א

ברגשי קודש ובשמחה של מצווה נתכבד להזמין כל אחד ואחד מכם בוגרינו היקרים,
כאיש אחד בלב אחד נאהבים ונעימים, נעמוד תחת ההר, בצוותא עם אבינו רוענו

בכנס מרומם ואדיר 
ועידת הבוגרים ההיסטורית

שתתקיים אי"ה 

מחר! יום חמישי ז’ כסלו תש”פ 5.12.2019
באולמי 'ארמונות חן' רח' שלמה המלך 29 בני ברק

 1 9 . 3 0 ה  ע ש ב ם  י ר ע ש ת  ח תי פ

נתלכד כולנו, כאיש אחד, כל בני החבורה, בוגרים תלמידים וחברים לספסל הלימודים,
נעצור לרגע את שטף השגרה, ונעניק לעצמנו שעה של חוויה בדיבוק חברים. 

הזמנת כבוד
ועידת הבוגרים
ארבעים שנות תורה

מצפים לראותך -
משפחת

'תפארת משה'

' ך ל ו  א ב ו  צ ב ק נ ם  ל ו כ '

את אחי אנוכי מבקש – 
יואלי דיקמן ותזמורתו במחרוזת מרגשת

דברי ברכה
מורנו ראש הישיבה הרב אמנון סבאג שליט“א

חזון צמיחה ותנופה!
בני אב אחד נחנו – נפשנו למענו!

התכנסות,
אזכרה ימים מקדם - 

הווי ונוסטלגיה מחיי הישיבה
באולם בת שבע 

מה נעים שבת אחים!
שולחנות ערוכים - באולם שוהם

בתוכנית:

בוגר 'תפארת משה' ?
אישי בשבילך!...

בס“ד

עקב שיבושים קשים בדואר,
רבות מן ההזמנות האישיות
 שנשלחו לא הגיעו ליעדן.
נא ראו הזמנה זו כאישית!





ו' כסלו תש"פ 244/12/19 בני ברק

שניאור ובר

לראשונה מאז קמה המדינה, נפרץ בריש גלי הסטטוס קוו בנגוע 
ביום  שכזו  תחבורה  להפעיל  אין  לפיו  בשבת  ציבורית  לתחבורה 
המנוחה. מדובר במיזם מתריס של עיריית תל אביב, שמפעילה את 
התחבורה הציבורית בשבת בשיתוף פעולה שנוי במחלוקת של כמה 
מהערים בגוש דן. הרשויות המקומיות הללו הפעילו ביניהן שישה 
קווי אוטובוס, שפעלו לדאבון הלב בשבת החולפת לאורכו ורוחבו 
של אזורי המרכז והשרון, בליל שבת - בין השעות 18:00 ל-02:00, 

וביום השבת החל מ-09:00 ועד 17:00. 
ישראל הביעו את כאבם על פריצת חומת השבת,  שלומי אמוני 
שזכתה שנים רבות למקום של כבוד בכל שדרות האוכלוסייה ואולם 
פי עיריית תל אביב,  גורמי שוליים צברה תאוצה. על  מזימתם של 
המיזם המתריס צפוי להימשך גם בשבועות הקרובים ואליו יצטרפו 

ערים נוספות. 
הכל החל לפני כחודש, אז ראש עיריית תל אביב רון חולדאי הודיע 
ציבורית  דן בתחבורה  גוש  אזור  כל  לרישות  תוכניתו ההרסנית  על 
ותסתנכרן עם מוניות שירות המפעילות  בשבת, שבהמשך תתקשר 
נסיעות בין־עירוניות, בכך יוכלו הנוסעים בתחבורה הציבורית בשבת 
להגיע לכל חלקי הארץ יוצאת לדרך. ועדת הכספים של עיריית תל 
בסופי  שיפעל  המערך  להפעלת  ראשוני  תקציב  אישרה  אביב-יפו 

השבוע עד סוף 2019 העומד על כ-1.5 מיליון שקל.

ראש העיר מביע זעזוע

של  בעיצומה  שנוסעים  אוטובוס  קווי  בשישה  מדובר  כאמור, 

כל  כמעט  דבר  של  בסופו  כאשר  הארץ  מרכז  ערי  לאורך  השבת 
יוכל לחלל את השבת ולהגיע לעיר אחרת במרכז.  תושב בכל עיר 
ראשי הערים השונות באזור המרכז, שיתפו פעולה עם המיזם ויעדו 
שסירב  בסדום  אחד  צדיק  ישנו  זאת,  עם  קווים.  לאותם  מסלולים 

להכניס תחבורה לעירו בשבת. 
יד  משה פדלון, ראש עיריית הרצליה הודיע כי הוא מסרב לתת 
לפרויקט התח"צ בשבת של חולדאי להיכנס להרצליה. "רון חולדאי 
לא ינהל את העיר הרצליה", כך אמר ראש עיריית הרצליה ולמעשה 
השבת  בכבוד  יפגעו  בישראל  עיר  בעוד  כי  האפשרות  את  גדע 

בפרהסיא הציבורית. 
"אני  נסער,  כשהוא  מסביר  פדלון  עמו,  שקיימנו  מיוחד  בראיון 
לא חושב שאני צריך להיות שותף להתרסה במגזר החרדי והדתי", 
הוא אומר ומוסיף "בעיניי, אתם אנשים כמו כולם ואני חושב שצריך 
האלה.  הפסטיבלים  בכל  להשתתף  מוכן  לא  אני  ברגישות.  לנהוג 
זה לא רוח העיר, יש פה כבוד הדדי בין תושבים. אנחנו מאוחדים 
משתף  הוא  יחיה",  באמונתו  אחד  וכל  גדולה  אחת  כקהילה  כאן 
בשיקוליו, במילים שנדיר לשמוע דוגמתן כיום כלפי המגזר החרדי, 

מראשי ערים בישראל.
מכוונת  כהתגרות  שמצטייר  מה  לנוכח  כאבו  את  מביע  פדלון 
בשומרי התורה והמצוות. "למה אנחנו צריכים מלחמת יהודים?", 
הוא אומר בנימת כעס. ראש העיר מצהיר: "אני בעד לכידות, בעד 
איום  תחת  הזמן  כל  אנחנו  הזו,  במדינה  צרות  מספיק  יש  הביחד. 
קיומי במדינת ישראל של חמאס של החיזבאללה, ביהודה ושומרון, 
סוריה, איראן, זה מה שמעניין אותנו כעת ולא מלחמת אחים ביננו". 
של  במצבה  בהתחשב  מקום  זה  מסוג  למלחמות  אין  לדבריו, 
מדינת ישראל. "צריך לחבק האחד את השני וזה לא מתאים עכשיו, 
לעשות  למה  אז  במדינה,  משילות  עכשיו  שאין  זה  על  נדבר  שלא 
"בואו  מרגשת:  קריאה  סוחף  בקול  ומוסיף  אומר  הוא  עכשיו?", 

נתאחד. אין טעם לריב. לא צריך להביא את הצרות הללו אלינו". 

הציבורי  בנוף  חריגים  שהפכו  לדבריו  אדיש  להישאר  אפשר  אי 
את  מדחיקה  המדינה  את  ששוטפת  הפופוליסטית  הרוח  בישראל. 
השבת  נראית  כיצד  לשאלה  במענה  פדלון.  של  המכבד  הסגנון 
יחיה.  באמונתו  אחד  כל  נהדרת!  "נהדרת!  משיב:  הוא  בהרצליה 
אף אחד לא מפריע לשני. אחד הולך לבית כנסת והשכן שלו לפארק. 
יש לנו 127 בתי כנסת בעיר מטופחים, נעימים כיפיים ואנחנו עושים 

את זה בכיף". 
לא  הוא  מעניין.  נתון  בעוד  אותנו  מפתיע  הרצליה  עיריית  ראש 
מסתיר את גאוותו מהדברים שהציג בפנינו. "בכל יום שישי אנחנו 
מביאים ילדים מבתי ספר חילוניים לטקס קבלת חומש בבית הכנסת 
וההורים.  הסבתות  הסבים,  עם  מפואר  טקס  ועורכים  מלך'  'מקדש 
אתה צריך לראות את ההורים עם דמעות בעיניים, הילד עולה ושר 
וזה מרגש. אנשים חושבים שיש הדתה. לא. יש ערכים וערכים", הוא 
אומר ומעביר בנו צמרמורת קלה בגוף למשמע הדברים המרגשים. 

קובע  שהוא  המדיניות  את  מקבלים  התושבים  כי  מספר  פדלון 
העיר  לראש  לצעדיו.  בהתנגדויות  נתקל  לא  והוא  בסיפוק  בעיר 
שלו  בעיר  ייתן  שלא  השיחה  במהלך  רבות  פעמים  להדגיש  חשוב 
למלחמת אחים. "כיף לראות לראות באמצע שבוע את היהודי הדתי, 
החילוני והמסורתי יושבים כחברים בבתי קפה ובשבת מכבדים אחד 
את השני וכל אחד הולך לדרכו", הוא אומר. "רק ככה נקבל ישראל 
חזקה", מסיים ראש העיר ומשאיר צוהר של תקווה לחיים משותפים 

במדינה, מתוך הערכה למסורת ישראל.

 "מהלך התרסה בוטה"

מיזם  את  בחריפות  תקף  ליצמן,  יעקב  ח"כ  הבריאות,  שר  סגן 
התחבורה ציבורית בשבת בארבע ערים בגוש דן –  בחסות הפלונטר 
הפוליטי. ליצמן אמר: "תופעת חילולי השבת בערים השונות מהווה 
שלא  בושה  חסרי  פוליטיקאים  בידי  שמנוצל  בוטה  התרסה  מהלך 
מהססים לפגוע בצביונה היהודי של המדינה". הוא הוסיף: "ברור 
בשינוי  מדובר  שכן  להתרחב  הזאת  חמורה  לתופעה  נאפשר  שלא 

מערכתי של כל מה שנשמר בצביון היהודי לאורך השנים".
כי  ואמר  השבת   חילולי  על  הגיב  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן 
השבת היא נכס צאן ברזל של העם היהודי במשך כל הדורות ואינו 
כלי פוליטי של שום גורם. "כואב שהפוליטיקאים המקומיים מנצלים 
את המצב הפוליטי הארצי ורומסים את השבת במרחב הציבורי,  רק 

כדי לקבל יחסי ציבור על הגב של ציבור שומר השבת".
ח"כ ישראל אייכלר אמר במליאת הכנסת חילולי השבת  הם בעיה 
ביטחונית למדינה: אם מכריזים על הפרת  ברית השבת "כי ששת 
הזכות  את  מאבדים  אנחנו  הארץ",  ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים 
"ליסטים  לטענת  התשובה  היא  השבת  הזו.  הארץ  על  הבסיסית 
אתם שכבשתם". ארץ ישראל שייכת לעם ישראל רק בזכות התורה 

והשבת.
בוועידת  רביעי  ביום  השתתף  סמוטריץ'  בצלאל  התחבורה  שר 
התחבורה  בנושא  קוו  הסטטוס  להפרת  והתייחס  הרכב  פסגת 
. לדבריו, "כרגע מאד קשה לתקן את הנושא עם  הציבורית בשבת 
ממשלה זמנית. אני כואב את זה, זו שגיאה זה מהלך חסר אחריות, 
העניינים  את  נפתור  בואו  צורך,  לזה  ואין  זה  את  כואב  בעיקר  אני 
את  בעיקר  כואב  "אני  סמוטריץ':  אמר  דבריו  הגדולים". בתחילת 
ההתרסה, חוסר ההבנה של הרצון של לשמור על מרקם בחברה שיש 
בה כאלה וכאלה. אני חושב שגם נושא התחבורה הציבורית, יכולת 
התנועה, יש פתרונות יצירתיים ואפשר לפתח את הפתרונות האלה, 

לעשות זאת בדיאלוג ולא לתקוע אצבע בעין".

"אינני שותף להתרסה 
נגד שומרי השבת"
קידוש השם נרשם השבוע בישיבת מועצת העיר בהרצליה, כשראש 
העירייה המוערך משה פדלון הודיע כי הוא מסרב לאפשר לפרויקט 

התחבורה ציבורית בשבת של חולדאי להיכנס לתחומי עירו  "למה אנחנו 
צריכים מלחמת יהודים?", תוהה פדלון בראיון כואב ל'קו עיתונות'  תוקף 
את חולדאי: "אני לא מוכן להשתתף בכל הפסטיבלים האלה. לא אתן יד 

למלחמת אחים"  כי אשמרה שבת

ראש עיריית הרצליה משה פדלון שמסרב לקבל 
את מיזם התח"צ בשבת קודש, תוקף את חולדאי:

התרסה נגד שומרי השבת. תחבורה ציבורית )צילום אילוסטרציה: עיריית ירושלים(
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לא  "כי  ליעקב:  מבטיח  הוא  ברוך  הקדוש 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי 
לך" )כח, טו(. ויש להבין אריכות לשון הפסוק, 
וכפל הדברים. וכי לא די לומר: "אני אעשה את אשר 
דיברתי לך", מדוע יש צורך לומר גם שלא אעזבך? כמו 
כן, לשם מה ההבטחה שאני אעשה מה שדיברתי, הרי 
ההבטחה הייתה השמירה בדרך, וכפי שנאמר בתחילת 
תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנוכי  "והנה  הפסוק: 
לפרט  יותר  צריך  מה  הזאת".  האדמה  אל  והשיבותיך 

אחרי מילים אלו, ומהו שוב "כאשר דיברתי לך"?
מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זצ"ל, 
גביר  היה  שמלפנים  שלומו  מאנשי  חסיד  לפניו  שבא 
נכבד בעמיו, וסיפר לו על מצבו ומעמדו כי ברע הוא, 
אבל  גדול.  חוב  ובעל  מנכסיו  יורד  ל"ע  שנהיה  עד 
לא  הרב, שעוד  לפני  החסיד  בעוניו- שח  נחמתו  זאת 

התפרסם הדבר בין הבריות שפשטתי את הרגל.
כרטיס  ותקנה  לך  מבארדיטשוב:  הרה"ק  לו  אמר 
לוטו ותרוויח בו מעות הרבה. אמר החסיד אני מאמין 
אך  פרי,  תעשה  אדמו"ר  שהבטחת  שלמה  באמונה 
ולבינתיים  חודשים,  מספר  עוד  יש  הלוטו  הגרלת  עד 
לו  הבטיח  מנלן?  וכסף  בתי,  את  להשיא  אני  צריך 
הרבי שבמהרה יזמין לו הקב"ה מעות עוד טרם שיזכה 
בהגרלת הלוטו. נפרד החסיד מרבו ויצא לדרכו בטוח 

בה' ובישועתו.
הדרך.  אם  על  מרזח  בבית  ללון  סר  לביתו  בדרכו 
ונשאר  הגדולים,  הפריצים  מן  אחד  לשם  בא  בלילה 
לידו, בחדר הסמוך  כי  לילה. בשנתו חלם  ללינת  שם 
ישנה יהודי שיש לו כרטיס לוטו שעתיד לזכות בהגרלה 
את  לו  ולתת  איתו  להחליף  לו  כדאי  ולכן  הגדולה, 

כרטיסו, שבוודאי אינו שווה מאומה.
התעורר הפריץ מחלומו ולא שם ליבו לדבר. מששב 
ונרדם, חלם בשנית את אותו דבר. הוא התעורר וציווה 
עוד  הזה  המרזח  בבית  יש  אכן  אם  שיבדוק  למשרתו 
אורחים, ואם ימצא יהודי שיביאנו אליו. המשרת הלך 
לחפש ומצא את אותו חסיד. השר חקר אותו ונודע לו 
לי  גם  הפריץ:  לו  אמר  לוטו.  כרטיס  באמתחתו  שיש 
יש כרטיס כזה, בוא ונחליף זה עם זה, ואתן לך בעבור 

החליפין כמה זהובים.
יעלה  שכרטיסו  רבו  בהבטחת  בטוח  שהיה  החסיד 
כשרצה  ואף  להחלפה,  אופן  בשום  הסכים  לא  בגורל, 
הפריץ לתת לו סך עצום של אלף זהובים לא היה מוכן 
שכרטיס  בחלומו  בטוח  שהיה  השר  עמו.  להתחלף 
הלוטו של היהודי הולך לזכות, ציוה למשרתו שייקח 
בחזקה את הכרטיס, ויחד עם זאת אמר ליהודי: אינני 
רוצה לגזול אותך, ואני נותן לך את האלף זהובים וגם 
את כרטיס הלוטו שלי. החסיד קיבל את הכסף והכרטיס 
בעל כורחו, קיבל עליו את הדין ונסע לביתו. את חתונת 
העבר  על  בהודאה  בהרחבה,  חגג  כמובן  הוא  ביתו 

ובבקשה על העתיד.
לא ארכו הימים ובהגרלת הלוטו זכה הכרטיס שנתן 

לו הפריץ בעל כורחו בסך של אלף זהובים. 
החסיד קם ונסע מיד אל רבו הרבי הק' מבארדיטשוב 
זי"ע. כאשר בא אל הקודש פנימה אמר לו הרבי: דע, 
והייתי צריך  כי המזל שלך מושפל עד עפר,  שראיתי 
הפריץ  לב  על  שידבר  החלומות'  'בעל  את  לשלוח 
שיחליף איתך, כי ראיתי שהכרטיס שלו יזכה ולא שלך. 
כי אמרת  לך  ניתנו  הוסיף,  זהובים שהוא  אלף  ואותם 
שמוכרח אתה להשיא את בתך. לכן בתחילה הייתה לך 

ישועה קטנה ואחר כך ישועה גדולה.
מויזניץ  צדיק'  ה'צמח  בעל  הרה"ק  סיפר  זה  סיפור 
פעם  כשהיה  מסערט,  קליוויר  אליעזר  רבי  לחסיד 
אחת להזכיר את עצמו לישועה לפני רבו בעל ה'צמח 
בזה מה שאמר  פירש  זאת,  לו  וכשסיים לספר  צדיק'. 
אם  אשר  עד  אעזבך  לא  "כי  אבינו:  ליעקב  הקב"ה 
עשיתי", כלומר אפילו עד שתבוא הישועה הגדולה של 
המנוחה והנחלה, בכל זה מבטיח הקב"ה ליעקב - "כי 
לא אעזבך" - ויהיה לך ישועה קטנה בתחילה. וכאשר 
ואכן  סלה.  טוב  יהיה  בוודאי  הגדולה  הישועה  תבוא 
כך היה, שיעקב לכל אורך שהותו זכה לניסים קטנים, 

ולבסוף זכה שמיטתו הייתה שלמה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

כי לא אעזבך

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



סולם שלבי התמודדות מול היצה"ר

וַּיֵֵצא יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ׁשַָבע וַּיֵֶלְך ָחָרנָה. וַּיְִפַּגע ַּבָּמקֹום וַּיֶָלן 
ְמַרֲאׁשֹתָיו  וַּיָׂשֶם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבנֵי  וַּיִַּקח  ַהּׁשֶֶמׁש  ָבא  ִּכי  ׁשָם 

וַּיִׁשְַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא )כח, י-יא(

לפתח חטאת רובץ

ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו בדרך רמז:
וקרויה  העליון,  מהעולם  היוצאת  הנשמה,  זו   – יעקב"  "ויצא 

'יעקב' על שם היצר הרע הכרוך בעקביה. 
"מבאר" – מבאר הנשמות, מהמקום בו נמצאות הנשמות תחת 

כסא הכבוד. זהו 'באר מים חיים'.
"שבע" – לאחר שנשבעה, כדברי הגמרא )נדה ל ע"ב(, שקודם 
תהי  ואל  צדיק  "תהי  אותה:  משביעים  לעולם,  הנשמה  ביאת 

רשע". 
"וילך חרנה" – מיד כאשר הנשמה באה לעולם, בא איתה גם 
ה'חרנה' – היצר הרע. "לפתח חטאת רבץ" )בראשית ד, ז( - היצר 
הרע נכנס אל האדם מיד עם צאתו מרחם אמו, ומנסה להכשילו 

בכל כוחו ומעמיד כנגדו ניסיונות קשים ביותר. 

ערמומיותו של היצר

האדם  את  להפיל  כדי  רבה  בערמומיות  פועל  הרע  היצר 
את  המתאר  נפלא,  משל  המשיל  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  ברשתו. 

שיטת הפעולה המתוחכמת והנכלולית של היצר: 
מתענגים  העשירים  כיצד  שראה  מרוד,  עני  אדם,  פעם  היה 
בתענוגות העולם הזה וממלאים כרסם במעדני מלכים. השתוקק 
את  לממש  יוכל  כיצד  אך  העולם,  ממנעמי  להתענג  הוא  אף 

חלומו, הן הדבר כרוך בממון רב ואין לו פרוטה לפורטה? 
עד  מהודרים,  במלבושים  התלבש  רעיון:  במוחו  עלה  ואז 
ששיווה לעצמו מראה מכובד, כאחד הגבירים הנכבדים. כשהוא 
ברכו  לעיר,  שנקלע  באורח  לפגוש  לרחוב  יצא  בהידור,  לבוש 
הזמינו  כך  אחר  ותיק.  כמכר  רעים  בשיחת  עימו  ופתח  לשלום 

לאכול באחת המסעדות היוקרתיות בעיר, כמובן על חשבונו. 
האורח הודה לו מקרב לב על טוב לבו ועל הכנסת האורחים 
הזמין  ה'גביר'  המסעדה.  אל  בשמחה  אליו  ונלווה  הנדיבה, 
עבור שניהם סעודת מלכים. מלצרים התרוצצו והגישו להם את 
נוצצים. השניים שוחחו להנאתם,  זהב  גבי מגשי  המאכלים על 
דגים  במיני  המלך  כיד  בסעודה  לבם  את  סועדים  שהם  תוך 

ובשרים משובחים, יינות מובחרים ומשקאות יקרים. 
לאורחו  ואמר  ממקומו  ה'גביר'  קם  הקינוח,  שעת  כשהגיעה 
שהוא יוצא לרגע ותיכף ישוב. בינתיים הגיע המלצר ובידו מגש 
הקינוחים. האורח נטל לעצמו מן הקינוחים המשובחים, והותיר 
מהם למארח הנדיב שאמור לשוב בכל רגע... הוא המתין והמתין, 

אך לשווא. הגביר איננו ועקבותיו נעלמו.
בדף  הציץ  האורח  החשבון.  פירוט  ובידו  המלצר  שהגיע  עד 
וראה את הסכום המפולפל שנקוב בו, והתנצל בפני המלצר: "לא 
הוא  אני אורחו של הגביר, עוד מעט  אני הזמנתי את הסעודה, 

ישוב וישלם את כל הוצאות הסעודה"...
המלצר ניאות להמתין קמעה, עד שפקעה סבלנותו ואמר: "לא 
מעניין אותי מי הזמין את הסעודה; זה עניינכם, לא ענייני. אני 

דורש ממך את התשלום מיד!"
וה'גביר'? הוא כבר בדרך לקרבן הבא שלו... 

תפטפט,   - האדם  את  מפתה  הרע  היצר  חיים:  החפץ  אומר 
תאכל, תשתה, תהנה ממנעמי החיים בלי חשבון, תבלה כאוות 
נפשך. אל תדאג, הכל על חשבוני! והאדם מתפתה - ואז מגיע 
מקבל  האדם  ואיננו.  נעלם  הנדיב?  ה'גביר'  היכן  התשלום.  זמן 

לידיו את החשבון לתשלום - והוא נדרש לפורעו! 
והחכם - עיניו בראשו. האדם שמכיר בסכנה הטמונה בפיתויי 
היצר, אוזר את כל כוחו לעמוד בגבורה כנגד היצר ואינו נכנע לו. 

תפילה, תורה והזכרת יום המיתה

מהי התרופה לנצח את היצר הרע?
כו  )ברכות  'פגיעה' אלא לשון תפילה  אין   – "ויפגע במקום" 
שיצילנו  עולם,  של  מקומו  שהוא  להשי"ת,  לזעוק  צריך  ע"ב(. 
עליו  מתפלל,  שהאדם  הרגילות  בתפילות  די  לא  הרע.  מהיצר 
די  בפיו  אין  ואם  לבו אל השי"ת, שיצילו ממנו.  לזעוק מעומק 
מילים להתפלל, יאמר פרקי תהילים, שבהם התפלל דוד המלך 

הראשון  הפרק  הנה  הרע.  היצר  על  להתגבר  שיוכל  להשי"ת, 
פותח במלים: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים". יחשוב 
האדם על המילים הללו, ויתפלל מעומק לבו שיוכל לעמוד מול 
עצת הרשעים. "ובמושב לצים לא ישב", לבל יושפע מהם. וכך 
יאמר את פרקי התהלים, עם מחשבה וכוונה, שיוכל לעמוד מול 

היצר הרע. 
"וילן שם כי בא השמש" – צריך האדם להתנהג כך, עד שיעריב 
כפי  הרע,  מהיצר  פנוי  אחד  רגע  אין  העולם.  מן  וילך  שמשו 
בעצמך  תאמן  "אל  ה"ג(:  פ"א  שבת  )ירושלמי  רבותינו  שאמרו 

עד יום מותך". 
משגיח  ימיו  בערוב  היה  זצ"ל,  לופיאן  אליהו  רבי  הגה"צ 
בישיבת "כפר חסידים", ואחד הבחורים בא לספר לו שהוא מוזמן 
לשמחה משפחתית. שאלו המשגיח האם תהיה מחיצה והפרדה 
בשמחה זו, והבחור השיב שרוב בני המשפחה אינם שומרי תורה 
ומצוות, ולכן לא תהיה מחיצה. "עם זאת", הוסיף הבחור, "אינני 

חושש שאכשל בראיות אסורות, ובוודאי אצליח להתגבר!" 
המשגיח היה מזועזע: "הנה אני" - כך אמר - "כבר זקן וישיש, 
עיוור בעין אחת, ועם זאת אני מפחד מהיצר הרע, ואתה, בחור 

צעיר ובריא, רואה בשתי עיניך, אינך חושש ממנו?!"
"ויקח מאבני המקום" – אין 'אבנים' אלא תורה, כפי שדרשו 
חז"ל על הפסוק )ישעיה נד, יג(: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום 
לומדי  ע"א(.  סד  )ברכות  בוניך"  אלא  בניך  תקרי  "אל   – בניך' 
של  הבניין  אבן  היא  עצמה  והתורה  העולם,  בוני  הם  התורה 
העולם. אם נשליך את ה'אבנים' הללו על ראשו של היצר הרע 
"בראתי  ע"א(:  ל  )קידושין  חז"ל  אמרו  שהרי  להכניעו,  נוכל   -
יכולים  ה'אבנים' הללו,  לו תורה תבלין", עם  יצר הרע, בראתי 
אנו לרגום ולסקול את היצר הרע וכוחותיו, כפי שאמרו רבותינו 
)סוטה כא ע"א( כי התורה מצלת מיצר הרע, בין בזמן שעוסק בה 

ובין בזמן שאינו עוסק בה.
לקיש  בן  שמעון  רבי  לדברי  הכוונה   – מראשותיו"  "וישם 
)ברכות ה ע"א(: "אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם 
יצר הטוב על יצר הרע... אם לא נצחו, יקרא קריאת שמע שעל 
מראשותיו",  "וישם  נאמר  לכן  משכבכם'".  'על  שנאמר  המטה 

שלפני שהולך לישון יקרא קריאת שמע, כנגד היצר הרע.
בן  שמעון  רבי  דברי  לסיום  הכוונה   – ההוא"  במקום  "וישכב 
לקיש )שם(, שאם לא ניצח את היצר הרע, יזכיר לו יום המיתה. 
וזו הכוונה 'וישכב', היא השכיבה הידועה, האמורה פעמים רבות 
בתנ"ך – "וישכב עם אבותיו", במקום הידוע, בבית מועד לכל חי. 
לו קבר מוכן בראדין,  זצ"ל מסופר, שהיה  על ה"חפץ חיים" 
ובכל חודש היה הולך אליו, נשכב בתוכו ומזכיר לעצמו כי זה 
יהיה המקום בו ישכב בסוף. זכירה זו סייעה לו לגבור על היצר 

הרע. 
יום המיתה עלולה להביא את האדם  יהיו שיטענו כי הזכרת 
שהזכיר  זצ"ל,  חיים"  ה"חפץ  אבל  שחורה,  ומרה  דכאון  לידי 
לעצמו את יום המיתה, לא יצא מדוכא מהקבר אליו היה נכנס, 
אלא אדרבה, זה דרבן אותו לעסוק בתורה ולפעול למען היהדות, 
מתוך ידיעה שהזמן קצר והמלאכה מרובה. אדם היודע את תכלית 
חייו בעולם הזה, וכי מדובר בחיים זמנים מול החיים הנצחיים, 
הוא  כאשר  שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  ומתגבר  מתחזק  רק 

מזכיר לעצמו את יום המיתה.

המנצחו ראוי לענף מענפי הנבואה

לאחר כל התנאים הללו, אומר ה"אור החיים" הקדוש – "מובטח 
הוא שינצח היצר הרע. ומעתה מבשרו הכתוב שיהיה ראוי לענף 

מענפי הנבואה, שיגלה ה' אליו בחלום ידבר בו".
הסולם אותו ראה יעקב בחלומו, הוא סוד נפש האדם, כאשר 
דין  לתת  כדי  למרום  ועולה  שנתו,  בעת  מגופו  נפשו  יוצאת 
וחשבון על מעשיה, היא לא נעקרת לחלוטין מהגוף, אלא נשארת 
דבוקה בגוף ורק חלק ממנה עולה למרום, בבחינת "סולם מוצב 
ארצה וראשו מגיע השמימה". וראיה לכך, כי כאשר הגוף הישן 
מהגוף  מתנתקת  הנשמה  היתה  ואם  מתעורר,  האדם  מתנועע, 
בזמן השינה, הרי היא לא היתה מרגישה בעת שהגוף מתנועע. 
אלא ודאי שהנשמה מוצבת בארץ, וראשה מגיע השמימה. כאשר 
בין הנשמה  ולכן אין מה שיפסיק  יצר הרע,  לו  ישן, אין  האדם 
על מעשי  וחשבון  דין  למרומים לתת  עולה  והיא  לבין השמים, 

האדם. 

)מתוך משכני אחריך בראשית ח"ב(. 
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שקיפות, עבודה לפי מחירון מסודר, הימצאות ברשימת מנעולנים מורשים, הצגת 
תעודה ועוד  בחרו מנעולן מורשה ומקצועי – ושאלו את השאלות הנכונות. ומה עוד 

חשוב לוודא? 

התה, הוא המשקה הנפוץ ביותר בעולם אחרי מים  הסבתות תמיד 
התייחסו בכבוד רב לתה וראו בו את אחת התרופות החשובות לטיפול 
בכל מיני מחלות  לרגל יום התה הבינלאומי כל מה שכדאי לדעת על 

סגולות התה ועל סוגיו

לאישה

חומרים:
להכנת בצק סופגניות:

500 גרם קמח לחם
180 מ"ל חלב

2 ביצים
25 גרם שמרים טריים

50 גרם סוכר
10 גרם מלח

50 גרם חמאה רכה
ומעט גרידת לימון

לשנונג,  משתייך  תה  לשתות  המנהג  מקור 
קיסר סין האגדי, אשר בעת מסעו, כאשר ישב לשתות 
לאחר  תה.  עלי  מספר  לתוכה  נפלו  חמים,  מים  כוס 
ששתה את המשקה ונהנה מטעמו גילה את השפעותיו 
הרפואיות. עפ"י נתוני מותג התה  פומפדור  שוק זה 

מגלגל בישראל כ- 500 מיליון ₪ בשנה.
מקור התה: לא ידוע אם מקור צמח התה בסין או בהודו. 

בעולם  התה   גדולי  רוב  התה:  גידולי 
פקיסטן,  הודו,  בסין,  הם 

טאיוואן,  סרילנקה,  איראן, 
נפלא,  אינדונזיה,  יפן, 

ארגנטינה  אוסטרליה, 
ורניה.

התה  לצמח  תה:  זני 
תת-מינים  שני 
התה  מרכזיים, 
ההודי  והתה  הסיני 
גם  מכונה  אשר 
"תה אסאם" על שם 
מדינת אסאם אשר 
בהודו.  כל סוגי התה 

מן  מאחד  מופקים 
מהכלאה  או  השניים, 

הסיני  הזן  שניהם.  של 
גבעולים  בריבוי  מתאפיין 

וממנו  קטנים,  ובעלים 
מפיקים את ששת סוגי התה. הוא 

שותים  ואותו  השניים  מבין  נפוץ  הזן 
ברב חלקי העולם. הזן ההודי מתאפיין בגזע מרכזי 

ממין  הסיני.  לתה  ביחס  יותר  גדולים  ובעלים  יחיד 
בפועל  אך  התה,  סוגי  כל  את  להפיק  טכנית  ניתן  זה 
מפיקים ממנו רק תה שחור. זן זה נפוץ בעיקר בהודו 
מהחלקות  כמה  אלו  במדינות  גם  כי  אם  ובאנגליה, 

הנחשבות ביותר למעשה מגדלות את הזן הסיני . 
סגולות התה: כבר לפני שנים הסינים הכירו את סגולות 
רב  בכבוד  התייחסו  הסבתות  גם  התה.  של  המרפא 
לטיפול  החשובות  התרופות  אחת  את  בו  וראו  לתה 
בכל המחלות: החל מהקלה על כאבי ראש קלים, דרך 

טיפול בהצטננויות ושפעות, ועד למאבק בדיכאון. 
התה  של  הרפואיות  התכונות  את  שבדקו  מחקרים 
עממיות  אמונות  אותן  בכל  משהו  יש  שאכן  הוכיחו 
שעברו מדור לדור. אלפי מחקרים שבוצעו על עלי התה 
הכולסטרול  רמת  בהורדת  לסייע  מסוגלים  גילו שהם 
בדלקות  לטפל  החיסונית,  המערכת  את  לחזק  בדם, 
שונות.  זיהומיות  ומחלות  סרטן  למנוע  ואף  פרקים, 

אוקסידנטים(  )אנטי  החמצון  נוגדי  בזכות  זאת  כל 
שמצויים בשפע בעלי התה.

לרגל  יום  התה הבינלאומי, החל  ב 15.12,  מומחי 
תה  לבחור  כיצד  טיפים  מעניק  פומפדור  התה  מותג 

ומהן סגולותיו הבריאותיות:
ג'ינג'ר: מעכב הפרשת מיצי קיבה, מועיל במניעת  תה 
ושומן.  קלוריות  שריפת  מגביר  ובחילות,  הקאות 

מומלץ לכל מי שעושה דיאטת הרזיה.
אצל  בעיקר  גזים  סופח  שומר:  תה 
בטן,  כאבי  במניעת  עוזר  תינוקות. 
בדרכי  ובעיות  הפרעות-עיכול 
לשטיפה  מומלץ  הש'. 

חיצונית של דלקות עיניים.
מכיל  חרצית:  פרחי  תה 
שמרחיבים  חומרים 
נגד  עוזר  הדם.  כלי  את 
שנגרמות  מיגרנות 

מהצרות של כלי דם.
)תה  קמומיל  פרחי  תה 
חומרים  מכיל  בבונג(: 
בהקלת  עוזר  מרגיעים. 
כאבי ראש ועצבנות. עוזר 
מרפא  כאבים,  כמשכך 
תחלואי קיבה, בחילות, כאבי 

אוזניים וראש.
בנדודי  להקלה  עוזר  מליסה:  תה 
חיצוני(,  )טיפול  שיניים  כאבי  שינה, 
מערכת  של  כללית  הרגעה  וחום,  הצטננות 

העצבים, הקלת בהפרעות עיכול.
רמות  לאיזון  מסייע  ויטמין-סי.  מכיל  לימונית:  תה 
הסוכר בדם ולחיזוק המערכת החיסונית. סגולה נוספת 
של  הרגעה  העיכול,  למערכת  קשורה  הלימונית  של 
הצטננויות  נגד  גם  מועיל  נפיחות.   והורדת  עוויתות 

וצרידות.
תה נענע: תורם להרגשה כללית טובה. מומלץ לכאבי 

גרון, עייפות ועצבנות.
נגד  יעיל  חום.  בהורדת  לטיפול  מומלץ  לואיזה:  תה 

הפרעות עיכול , הקלה בכאבי ראש, ורגיעה כללית.
לטיפול  מועיל  "מחמם".  לתבלין   נחשב  קינמון:  תה 
ונגד  השפעת  נגיף  נגד  יעיל   . ובחילה  בהצטננות, 
ומוסיף טעם  והקאות, מחזק מערכת העיכול  בחילות 

לתה.
עצבים,  מרגיע  עיכול,  הפרעות  על  מקל  מרווה:  תה 
ומוריד  פצעים  מעל  להניח  מומלץ  כאבים.  מרגיע 

נפיחות.

כל מה שצריך לדעת על תה
איך בוחרים מנעולן מקצועי?

טיפים

הצילינדר  עובד?  לא  המפתח  לבית?  מחוץ  נתקעתם 
מקרי  טלפון  שולפים  שאתם  לפני  רגע  ובכן,  התקלקל? 
של מנעולן, יש כמה דברים שחובה לוודא. איך בוחרים 
מנעולן מתאים? האם יש דבר כזה "מנעולן מורשה" ואיך 
התשובות  כל  העבודה?  איכות  על  נכונה  בקרה  עושים 

בכתבה שלפניכם.
איך  אך  מנעולנים  אודות  רבים  בפרסומים  נתקלים  "אנו 
תהיה לנו יכולת לזהות אמינות ומקצועיות", מספר יואל 

מזרחי, סמנכ"ל מנהל חטיבת הנעילה בחברת רב בריח. 
מהו מנעולן מורשה? איך בוחרים מנעולן מקצועי?

בדומה לכל בחירה של בעל מקצוע, גם בעולם המנעולנים 
יש אנשי מקצוע מומחים בתחומים ויש לדעת היכן להשיג 
במנעולנים  תמיד  להשתמש  חשוב  "כצרכנים,  אותם. 
מיהו  שקובע  רשמי  גוף  במדינה  שאין  מאחר  מורשים, 
מספקת  בריח  "רב  מזרחי,  יואל  מעיד  מקצועי",  מנעולן 
ומגדירה  מנעולנים  של  ומפורטת  ארוכה  רשימה 
המנעולנים  ארגון  גם  נוקשים.  עבודה  וכללי  סטנדרטים 

מנסה לשמור על אמינות המקצוע".
שקיפות, אמינות, הוגנות

בהוגנות,  דוגלים  שבה  חברה  חפשו  המנעולנות  בתחום 
לפי  ופועלים  התקלה  מהות  העבודה,  היקף  לגבי  מלאה  שקיפות  הדדי,  ואמון  כבוד 

מחירון אחיד וברור.
בחרתם מנעולן, מה עכשיו? טיפים לבקרה על איכות העבודה ושיפור מיגון הבית

בדומה לכל עבודה מול איש מקצוע, גם כאן כדי להיות תמיד בבקרה על מהות העבודה 
עוד  ונבונים.  ביקורתיים  ולהיות  לדעת לשאול את השאלות החכמות  עליכם  בפועל. 

קודם לכן, דעו כי זכותכם לדרוש הצגת תעודת מנעולן מורשה.
מה עושים אם נדרש להחליף צילינדר?

ממליץ  המנעולן  אם  המפתח.  אובדן  או  גניבה  של  במקרים  להחליף  מומלץ  כיום 
להחליף, פנו אליו בבקשה להחליף לצילינדר מתקדם וחדשני, על מנת לשפר את רמת 

המיגון בכניסה לבית.
האם מומלץ לקחת כרטיס שכפול?

אם אתם נדרשים להחליף צילינדר, בדקו מול המנעולן האם יש אפשרות לקבל צילינדר 
המוגן בכרטיס שכפול. במקרה כזה, תהיו בטוחים שאין כל אפשרות לשכפל מפתחות 

ללא הכרטיס וכי השכפול מתבצע אך ורק על ידי אנשים מומחים.
בדקו את האריזה המקורית של הצילינדר

חשוב – אם אתם מחליפים צילינדר, בקשו מבעל המקצוע לראות את הצילינדר באריזה 
גבי האריזה רשומים כמות המפתחות המסופקים עם הצילינדר  המקורית סגורה. על 

שרכשתם – וודאו שקיבלתם את המספר הרשום. 
מתי יש להחליף מנעול בדלת הכניסה?

שימו לב, החלפה של המנעול מומלצת אך ורק כאשר המנעול הקיים הושחת )לרוב 
בעת פריצה לנכס(. אם המנעול תקין, אנו מציעים להסתפק בהחלפת צילינדר.

היכנסו  מוצאים?  איך  אז  בלבד.  מורשים  ממנעולנים  שירות  לקבל  מומלץ  לסיכום, 
קשר  עימם  ליצור  ותוכלו  מגוריכם  מקום  לפי  חפשו  המורשים,  המנעולנים  לרשימת 

מיידית. 

סופגניית ריבה חלבית

אופן ההכנה:
1. לשים את כל החומרים בקערת המיקסר ולערבל עד לקבלת בצק חלק וגמיש. 

2. מחלקים לכדורים במשקל של כ- 50 גרם ומכדררים.
3. יש לסדר על מגש משומן מכסים ולתת לזה לתפוח כ- 40 דקות.

4. לחמם שמן בסיר עמוק ומטגנים ב- 160 מעלות כדקה וחצי מכל צד עד צבע זהוב. 
5. לצנן על רשת. וממלאים ריבת תות איכותית ולפזר מעל המון אבקת סוכר.

באדיבות: רשת קפה גרג

מתכון

מאת: הילה פלאח



היפר השמן והרזה

שעות פתיחה: א'-ה' 7:00-21:00   שישי: 7:00 עד שעה לפני כניסת השבת

שלמה בן יוסף 2, בני ברק | טל. 03-5787836
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כמו כן: 
< מחלקת בשרים טריים
< מחלקת פירות וירקות

< מחלקת אפייה 
< משלוחים 10ב- 

4 וופלים
עלמה

1012ב- 

לחמניות

312ב- 

חלות 
לשבת

315.9ב- 

לחם 
אגמי

2100ב- 

מבחר 
סירים

214ב- 

משחת שיניים
קולגייט

20ב- 

שמן 
קנולה 
אופיר

216.9ב- 

שוקו 
במבחר טעמים

1 ליטר 
טרה 

15ב- 

חלב 
בקרטון 
תנובה / 

טרה

510ב- 

מגבונים

70ב- 

אבקת 
כביסה 
אריאל 
6 קילו

19.9ב- 

פתיבר 
אוסם

 1.750
קילו

10ב- 

תירוש מהודר
1 ליטר

22ב-  3ב- 

3

15

510ב- 

פסטה מגוון צורות

310ב- 

סוכר 
סוגת

310ב- 

כוסות חד פעמי 
שתיה חמה

510ב- 

כוסות חד פעמי 
שתיה קרה

410ב- 

קמח

55ב- 

נייר טואלט
טאצ'

48 גלילים

312ב- 

שקיות 
אשפה

220ב- 

קוואקר

₪₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

₪

מרכך כביסה 
סוד

4 ליטר

29.9

קוטג' 
טרה/ 
תנובה 

2

4
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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 דברים הקשורים למים

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך מאוזן

1. צמיחת השער בלא לספרו מפעם לפעם. "אין ____ אלא גידול שער" )מועד 
קטן טו.(

6. שלמות,חוסר מום. "_____ וזכרות בבהמה ואין ____ וזכרות בעופות" 
)קידושין כד: (

7. כנוי רווח במקרא ובתלמוד לימי חג הסוכות. "בירח האתנים ב____" )מלכים 
א ח ב(

8. בנו הבכור של שמואל הנביא. )שמואל א ח ב(
9. אילו הם האנשים? "____  ו____ ההלכים" )שמות י ח(

10. העניק,זיכה. "הילדים אשר ____"            )בראשית לג ה( )בהיפוך אותיות(
11. שמועת שקר,דיבה. "שמע ___" )שמות כג א(

12. שיחה,מועצה. "לא ישבתי  ב___ משחקים" )ירמיה טו יז(
14. מדרגה,דרגה,שלב. "שש ___ לכסה" )מלכים א י יט( )בלשון רבים(

16. בת אחאב בן עמרי מלך ישראל. )מלכים ב יא א( )בהיפוך אותיות(

 1. קורה שמניחים במאוזן על עמוד ניצב,קורת רוחב. "בית הבנוי ראש ו____" 
)נגעים יג ב(

2. ישוב בנחלת שבט זבולון.  "ממטה זבלון את ___ ואת מגרשיה" )דברי הימים 
א ו סב(

3. מזכיר המלך חזקיהו. )מלכים ב יח יח(
4. קיצור המילים : עתיד לבוא.

5. נשגב,עצום,כביר. "____ ולא נדע" )איוב לו כו(
7. נחמד ונאה.  "איש ____" )דניאל  י יא( )בכתיב מלא(

11. יחף,ערום.  "אילכה ____ וערום" )מיכה א ח(
12. קיצור המילה : סעיף.

13. מאז ומעולם, מימים קדומים ביותר. "מני- ___" )איוב כ ד(
14. במה שונה יום זה משאר הימים? "ו___ יום מיומים" )סנהדרין סה: ( 

15. מחר בשעה זו. "כ___ מחר" )שמות ט יח( )בהיפוך אותיות(

יאור,  ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  לחוף  נחל,  אי,  נהר, כברכת מים,  יבלי מים, אובל,  אגם, מקוה, 
אפיקי מים, עינת מים, ים, באר מים, פלגי מים, מעין, גלת מים, מצולה, חוף הים 

אנאארהנינשאגהוקמא
תיאישאישספאימשיאג

שישנסנמאישמיאמאגל

ישינשישקשאישאויאת
שעאיהשיאנמימיהיממ

מסנפנמישישישיתשיי

יאושישאמאמישריבממ

מחשמיאישתאנתגלאינ

תישליפשנהאמאישאגא

כשחשושיאלישמאובלא

רנסחשעיאושיאורמפד

בתלשתקשהצמסניתדגא

כמימהאצומימראבתאא



ימים% בשיטת שלם וקחהנחה

07 עד-

את התצוגהמנקים 
החלה
החלההמכירה הגדולה של סוף שנה

בשיטת שלם וקח

הנחה





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
 2-4.12.19
ד'-ו' בכסלו

1.6 ליטר
טאצ'

מגבוני בייבי בייסיק

1 ליטר

דנונה בר לחם ליבו ירושלמי

עוף שלם

חומוס אחלה

איכות למהדרין

750 גר'
שטראוס

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

חמישיית שוקולד
מריר/חלבי

5*85 גר'
כרמית

400-500 מ"ל
30 גלילים
לבן/פסטל

שטראוס
ביסקויט חצי מצופה

סימילאק

175 גר'
הדר

900 גר'

820 גר'
'מעולה'

קמח מנופה

לפתן אפרסק

שמפו/מרכך/
תחליב דאב

נייר טואלט לילי

500 גר'
טעמן

36 גר'
כרמית

קוד: 311364
מן

400 גר'
'מעולה'

גדלים שונים
ללא מכסה

'מעולה'

1.5 ליטר מריר/חלבי/מעורב
90-100 גר'

טעמן

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר' 

קקאו

לקקן 90 גר'/
מטבעות שוקולד

עשיריית וופלים

פטריות

מארזי אלומיניום ג'אמפ נפוליטנים

1 ק"ג
'מעולה'

קוד: 719044
750 גר'

ברמן

סוגים שונים
500-600 מ"ל

רטבי 'מעולה'

אסם

ד"ר פישר

שמפו/מרכך סרקל
1 ליטר קוד: 285740/26/
אלסבון קוד: 440934/

מתיר קשרים 
קוד: 285702/19

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

שני-שישי
 2-6.12.19
ד'-ח' בכסלו

שלישי-רביעי
 3-4.12.19
לק"גה'-ו' בכסלו

490

חמישי-שישי
5-6.12.19 ז'-ח' בכסלו

לק"ג
290

3 ב-
10

רסק עגבניות רביעיית טונה
100 גר'
'מעולה'

בשמן צמחי/קנולה/במים
4*140 גר'

'מעולה'

5 ב-
10

4 ב-
20

2 ב-
10

890

1.5-1.8 ק"ג
הדר

ביסקויט/עוגיות

צלחות
קוד: 687117

1 ק"ג

2290
לק"ג

2 ב-
10

3290790

10

1990

שלישיית פיצה
1.5 ק"ג
כל טוב

10 ב-

4 ב-

10

10
3 ב- 5 ב-
1790 89020

12906990

990 990
ליח' ליח'

1390

3 ב-
1090

ליח'
17902790

2 ב-

3 ב-

10

10 1790
למארז

לק"ג
390

לק"ג
690

לק"ג
590

3990
ליח'

מצנם בד"ץ קוד: 358025/
קומקום אינו טעון טבילה  

קוד: 540400/358278 
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