


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!

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

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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סורג ישר
החל מ-

+ מע"מ

מבצע חורף
משתלם!!! *

333₪



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

הבריאות!
גם כשמחשיך מוקדם 

המרפאות זמינות עבורכם 
כדי שתוכלו לשמור על

חורף בריא עם מכבי

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

 היום הקצר
לא משאיר זמן

לדאוג לעצמכם?



בר יוחאי 4 בני ברק | 03-6777990 | אפשרות למשלוחים

חדשששש..!
בבני ברק!
מסעדת שטיסל

מזמינה אתכם להתפנק 
במסעדה חדשה

מפוארת ומרווחת.
עם תפריט עשיר,
בשרי, חם ועסיסי

פתוח כל השבוע מ-11 בצהריים עד-10 בלילה, בימי שישי וערבי חג מ-8.30 עד-14.00 

אם כולם בשקט

סימן שהאוכל טעים

Shtisel Restaurant & Food Serv
ic

es

ודי
מרכז האוכל היה

ביום שישי
וערבי חג

 יריד ענק

של מאכלי שבת

עם שפע מפנק של

מאכלים אותנטיים

בטעם גן עדן!

פתחנו! מוזמנים!



עולים ויורדים במדרגות,
בבית ובעבודה!

הבריאות!
חורף בריא עם מכבי

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

גם כשגשום בחוץ שומרים על

 החורף
מאט לכם

את הקצב?





*3833  k.meuhedet.co.il

במרחק כמה דקות הליכה

 מרפאות 
 מאוחדת 

לשירותכם

 מרפאת ירושלים 
רח׳ ירושלים 17 | טל: 03-6152626

 מרפאת מרום שיר
רח׳ הרב יעקב לנדא 4 | טל: 03-6159600

 מרפאת אבני נזר 
רח׳ אבני נזר 9 | טל: 03-6156400

מרפאת קרית הרצוג 
 

רח׳ נורוק 18 | טל: 03-6180688

 מרפאת ויז׳ניץ 
רח׳ דמשק אליעזר 17 | טל: 03-5741510

 מרפאת הקשתות 
רח' אהרונוביץ 22 | טל: 03-7428500

רפואת ילדים | רפואת משפחה פנימית וכללית | רפואת נשים | אולטרסאונד גינקולוגי | אחיות | בתי מרקחת | דיאטה קלינית 
| מחלות ריאה | מוקד רפואה דחופה  | מוקד נשים  ליווי הריון  ייעוץ הנקה |   | וריכוז  | הפרעות קשב   מכון להתפתחות הילד 

מכון פיזיותרפיה | מכון ריפוי בעיסוק | מכוני הולטר | שירותי מעבדה | מרפאות שיניים | מרפאת סוכרת | סדנאות קידום בריאות 
עבודה סוציאלית | קלינאי/ת תקשורת | רפואה משלימה | רפואת פצע | שרותי משרד ומזכירות רפואית

| המטולוגיה  | גסטרואנטרולוגיה  | אף אוזן גרון  ילדים  | אנדוקרינולוגיה  | אלרגולוגיה  ילדים ומבוגרים  אורתופדיה   | אורולוגיה 
 | ומבוגרים  ילדים  נפרולוגיה   | ומבוגרים  ילדים  נוירולוגיה   | כירורוגיה פלסטית   | דם  כלי  כירורגית   | ומבוגרים  ילדים  כירורוגית 

אורוגניקולוגיה | הריון בסיכון | פריון | עור | עיניים מבוגרים וילדים | פסיכיאטריה ילדים ומבוגרים | קרדיולוגיה ילדים

מנהלי קשרי קהילה בני ברק לשירותכם
שמשון פרג 052-7171496 | נתן צישינסקי 053-3102444

מינדי זילברפרב 055-6766273

רפואה מקצועית

לשירותכם במרפאות



י"א טבת תש"פ 888/1/20 בני ברק

דואגים לקשישים תורה הקדושה התחנני בבקשה 
וניצולי השואה

מאת: מנדי קליין
 

אדירה  התעוררות  של  מלך: שעות  פני  ולחנן  לחלות 
בהשתתפות המונים בתפילת  הנפש,  כלות  עד  ותחינה 
הרבים – שהתקיימה בחצות ליל זאת חנוכה, על ציון מרנא 
החזון איש זיע"א והקדוש המופלא ה'סנדלר' הקדוש זיע"א, 
של  מקרים  ישראל – המוני  של  צרתם  על  וזעקה  בתפילה 
ומונחים  שוועה  בקול  העולים  והתמודדות  צער  ויגון,  כאב 
לראות  וליבו  עיניו  הנותן  ישראל  ליבם של  על  ודאגה  כאב 

בסבלותם ולהיות מצר עליהם.
כוללי  אברכי  עלייה  בני  המעמד הצטופפו מאות  קודם 
'רינה של תורה' העומדים בבית ד' בלילות כל השנה, לסדר 
לימוד של ג' שעות רצופות בבית מדרשו של מרן 'חזון איש 
לדרמן', כאשר לאחריו התקיים מעמד תפילה המוני בהיכל 

בית המדרש.
לאור דברי קדשו של מרן שר התורה שליט"א, סמוך לשעת 
לומדי  מחשובי  מופלגים  חכמים  תלמידי  חבר  חצות עלו 
הגרי"ש  מורנו  בנו  האישי  שלוחו  בראשות  הכוללים, 
זיע"א  איש  החזון  מרנא  ציון  שליט"א על  קנייבסקי 
מרטיט  זיע"א, למעמד  הקדוש  ה'סנדלר'  המופלא  והקדוש 
למצפי  מיוחדת  תפילה  החשאין' –  'תפילת  של  הוד  ונורא 
נורא  ישועה  שמם, מעמד  הזכרת  על  ידיעתם  בלי  ישועה 

שהפך לפלא לאלפים ונזכר כמופת ואות.
הורה  שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  כמנהג 
בנו חביבו מורינו הגרי"ש שליט"א, לקיים את סדר אמירת 
הקברים  שורת  את  התוחמת  המחיצה  ידי  על  התהילים 
בזה.  בקדמונים  הנזכר  משום  ממש,  הציונים  ע"ג  ולא 
ואכן המעמד המרטיט שלא הותיר עין יבשה, כאשר רוחו של 
את משא  הנושא  ישראל  וליבם של  עיניהם  הגדול  המשלח 
הדור על לוח לבבו שרויה על פני הקהל האדיר, ברגשת לב 

חביבו  כאשר בנו  ואתה שולחינו',  דין  בית  'אנו שלוחי  של 
התיבה  לפני  שאול שליט"א עובר  יצחק  הגאון הגדול רבי 
בזעקה ותחנון על צרתם של ישראל והקהל כולו מזיל דמעות 
כמים בסערת לב ונפש לעורר רחמים בזכות הקדושים אשר 

בארץ.
בעת סדר הבקשה והזכרת השמות, קרב הציבור אל חלקות 
הציונים הקדושים מקום חלקת מחוקק ספון, בהזכרה של כל 
כסדר  ובחשאי  בצנעא  המיוחד,  בסדר  בפרטות  ושם  שם 

סגולת הקודש לעורר רחמי אב על הבנים.
הקדושה  "תורה  ובתחינה  בבקשה  ננעלו  המעמדות 
ביגיעה  תורה  עמלי  מאות  עמל  בזכות  בבקשה",  התחנני 
להתחנן  המלך  אל  לבוא  ורחימו,  בדחילו  הפסק  ללא  ועיון 
ורבנן שליט"א  מרנן  כאשר  התפילה,  ובכח  התורה  בכח  לו 
מפליגים ביקרת ומעלת סגולה מופלאה זו ש'בוודאי תקובל 
זו מעוטרת בחותמו של כהן  תפילתם ברצון' כאשר תפילה 
התפילה  כח  על  שליט"א  ורבנן  מרנן  של  גדול – עדותם 

וסגולתה לבשר טוב ולזכות בזאת חנוכה עוד בזאת השנה.

מאת: עוזי ברק
 

להם  "מחממים  פרויקט  במסגרת 
את החורף" של עמותת 'יד אליהו' 
מתנדבי  השנה  גם  לזולת יצאו 
שורדי  לקשישים,  לסייע  הארגון 
־שואה ונזקקים אשר נמצאים בסכ

כוללת  החלוקה  קור.  מכת  של  נה 
חי ואמצעי  חימום, שמיכות  ־תנור 

מום נוספים.
פניות  להם  יש  כי  סיפרו  בארגון 
בקשה  במכתב  רבות,  ובקשות 
שקיבלו היתה פניה של אלמנה עם 
17 ילדים, שכתבה ילדיי מתלוננים 
כי קר להם מאוד בלילות, בבקשה 

לקבל תנור.
רבות  ובקשות  בעיצומו,  החורף 
וניצולי  לקשישים  חימום  לתנורי 

שואה עדיין ללא מענה. 
טפר  זאב  הר'  הארגון  יו"ר 
־מסר: "המיזם הינו חלק של שרש
הנע לזולת  ועזרה  חסד  מעשי  ־רת 

יום  מדי  הארגון  מתנדבי  ע"י  שים 
ביומו. גם במיזם חשוב זה מטרתנו 
ונזקקים  קשישים  בתי  לחמם  היא 
בימים גשומים וקרים אלו. תנו לנו 

יד למלא את הבקשות הרבות, וקחו 
על עצמכם ערכת חימום שכזאת".

הגר"ח  התורה  שר  שמרן  יצוין 
את  קבוע  באופן  מברך  קנייבסקי 
והבטיח בה תורמי הארגון  ־שמות 

בטחה נדירה שכל התורם לעמותת 
לרפואה  יזכה  לזולת'  אליהו  'יד 

שלימה מעל דרך הטבע.
ניתן למסור לארגון יד אליהו פרטי 
לערכת  הזקוקים  ונזקקים  קשישים 
של  תרומות  וכן  לחורף  החימום 

ערכות חימום.

לראשונה באורח נדיר בשליחות אביו: מעמד נשגב בראשות מורנו בן מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, הגאון הגדול רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א ב'תפילת חשאין'

בשל החורף הקר יחולקו תנורי חימום ושמיכות לקשישים 
וניצולי שואה תושבי בני ברק ע"י עמותת 'יד אליהו'

 מעמד התפילה על ציון החזו"א והסנדלר הקדוש זיע"א 

אחד המתנדבים עם קשיש בביתו 

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר... מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

בקיצור...
בא נאמר את זה

המכינות המקוצרות לבני/ות 30+

נפתחות

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

קמפוס ראשי רח' יהושע בן נון 2, ב"ב | קמפוס קונקורד רח' בר-כוכבא 21, ב«ב

03-5726120 לפרטים 
והרשמה

צרו קשר:

ת )ע"ר(
בני ברק החרדי

מכללת 

המקוצרת לנשים תפתח אי"ה 
ביום רביעי ד' טבת, 1.1.20

המקוצרת לגברים תפתח אי"ה 
בחודש שבט! הבטיחו את מקומכם

ללימוד במסלולי עו"ס וסיעוד 

בקצרה: מהם 
היתרונות של 

המקוצרות?

חוסכות לכם זמן יקר 
ומקפיצות אתכם
אל לימודי התואר

כבר בשנה הקרובה!

תוכנית לימודים קצרה 
במתכונת מזורזת,

המאפשרת לכם לעבור 
את התקופה בקלות!



בתוקף 9-12.1.20 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, בסניף אייס בני ברק איילון בלבד. המס’ המזערי 
של הפריטים בסניף המוצעים במבצעים הינו 5 יח’. המחירים לפני ואחרי המבצע מופיעים בסניף על גבי 

המוצרים. המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יומיים לפני תחילת 
המבצע. ייתכנו שינויים במחירים של חלק מהמוצרים לחברי המועדונים איתם הרשת 
עובדת ובאתר האינטרנט. מחירי המוצרים לא כוללים הובלה והרכבה. זמן האספקה ומחיר 
ההובלה של המוצר משתנה מסניף לסניף ויימסר ללקוח בסניף. אין מכירה סיטונאית. 

כולל כפל מבצעים
על כל מוצרי החימום לבית!

מבצע חם אש
בסניף  בני ברק איילון

25%הנחה

קדש 56, איילון , בני ברק | שעות פתיחה א -ה: 09:00 - 22:00, ו וערבי חג: 08:30 - 14:30, מוצש: חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 22:30





11 בני ברקי"א טבת תש"פ 8/1/20

תשקיף מאת: יונתן בירנבוים

פני  את  )שני(  השבוע  קידם  אדום  שטיח 
העוברים ושבים ברחוב רבי עקיבא בואכה מכון-
המוזיקה  ברקע  ברוח  שהתנופפו  הבלונים  מור. 
החסידית, בישרו על משהו חדש שהולך ונפתח. 
של  החגיגית  להשקה  להזמינכם  "מתכבדים 
לא  הססגונית  המודעה  השיער".  אומנות  משה 
של  לייעודה  באשר  לספקות  מקום  הותירה 
החנות המעוצבת לתפארה והזוהרת באור יקרות. 
משה חיאב, הספר המיתולוגי מכיכר אדלר, עבר 
כתובת   .12 עקיבא  רבי  ברחוב  החדש  למשכנו 
בוריס,  למספרת  מזמן  לא  עד  שייכת  שהייתה 
ומשה  שמעון  הנודעים  הספרים  של  אביהם 
חיאב. עם פטירתו של האב, החליט משה להיכנס 
הספרות  מקצוע  את  ולהמשיך  ולחנותו,  לנעליו 

המשפחתי, בו עסק עד היום ברוח אביו ז"ל. 
מכיכר  המספרה  של  שמה   – טוב'  'בראש 
השיער'.  אומנות   – 'משה  מהיום  הוא  אדלר, 
ועל  האיש  על  מכריז  מהכול  שיותר  "מותג 
משרד  של  ובעלים  מייסד  אומר  אומנתו", 
הפרסום לעסקים קטנים - 'פינגווין', ומי שניצח 

על מלאכת ההשקה והפקת האירוע.
העיר,  ראש  סגן  בנוכחותו  כיבד  האירוע  את 
ולברך  'לחיים'  להרים  שהגיע  דדון,  אלי  הרב 
בעיר.  והידועים  הפורחים  העסקים  אחד  את 
גבי  ועל  נמזגו,  היינות  נפתחה,  השמפניה 
השולחנות נערמו מגשים עמוסי כיבוד. ביקשנו 
ממשה לשתף אותנו בתחושותיו, לספר מעט על 
עברה של המספרה, ולגלות מעט יותר את חזונו 

לעתיד.

להצלחה – אב אחד!
משה, נראה שזו מסורת שעוברת מדור לדור...

ז"ל היה ספר עוד בהיותו בחו"ל,  "אכן. אבי 
באחד המחוזות באוזבקיסטן. הוא התחיל לספר 
כשהיה צעיר כבן 20, כאשר עם הזמן, ובעקבות 
בנו  את  לקח  בה,  לטפל  שנזקק  רפואית  בעיה 
הגדול, אחי שמעון, לעזור לו להמשיך בתפעול 
המספרה. אבי ז"ל התחיל ללמד את שמעון מעט 
בעצמו  הוא  יוכל  שבעתיד  כדי  המקצוע,  מרזי 

לפתוח עסק משלו. 
"לאחר שעלינו לארץ, פתח אבי ז"ל סנדלריה 
מקצועית בה עבד יחד עם אשתו, אמי שתיבדל 
ממני  ביקש  ימים  כמה  לאחר  ארוכים.  לחיים 
להתמקצע  ולהתחיל  מספרה  לפתוח  ז"ל  אבי 
את  לי  הציע  אף  הוא  בהמשך  כאשר  בספרות, 
עסק  את  בה  לפתוח  הסנדלרייה,  שלו,  המקום 

הספרות שלי".
הספרות  לעסק  שמעון  אחיך  נכנס  שלב  באיזה 

המשפחתי?
"בתחילת דרכו שמעון חשש לעבוד במספרה. 
לו  ואין  במספריים  נגע  לא  שמעולם  טען  הוא 
יצליח  אם  מסופק  בכלל  ושהוא  ידע,  מספיק 
טובים  פידבקים  לו  נתן  ז"ל  אבי  הזה.  במקצוע 
והכניס אותו לאט לאט לתוך העסק. תוך שנתיים 
מאז שהתחיל שמעון לספר, הוא כבר קנה לעצמו 

את השם הטוב שנשאר לו עד היום".
אז כמה זמן למעשה אתה כבר מספר?

בבית  בספרות  התמקצעתי  שבה   86 "משנת 
הספר לאומנויות השיער. מי שמלווה אותי ועובד 
איתי בעסק עד היום הוא גיסי רחמים, שעבר יחד 
עבדתי  הדרך  בתחילת  החדשה.  לכתובת  איתי 
עם אחי שמעון, כאשר המספרה נדדה בין מספר 

מקומות עד לפתיחת המספרה בכיכר אדלר".
בעקבות מה החלטת להעביר את המספרה למקום 

חדש, שהוא גם די מרוחק מהמקום הקודם?
כאן  לו  שהיתה  ז"ל,  אבי  של  פטירתו  "מאז 
ביקשה  והוותיקה,  הידועה  מספרת-בוריס  את 
ממני אמי להיכנס לחנותו של אבי ולהמשיך את 
המסורת המשפחתית דווקא במקום בו עבד אבי 
שלימד אותי רבות וקידם אותי במקצוע הספרות. 
כך שבמקום הזה, החדש, אני גם מכבד את זכרו 
אמי שתאריך  רצון  את  מקיים  וגם  ז"ל  אבי  של 
ימים, שמאוד שמחה שהעסק ממשיך להתקיים".
עכשיו  ועברו  ז"ל  אביך  אצל  שהיו  לקוחות  יש 

אליך?
להשקה  הגיעו  מהם  חלק  אפילו  "בהחלט. 
המשופץ  המקום  את  לראות  ונדהמו  החגיגית 
לכאן  להגיע  ימשיכו  שהם  כמובן  והמעוצב. 
מכיון שהם זוכרים ומכבדים את אבי ז"ל שהיה 
מבינים  גם  והם  שנים,  במשך  שלהם  הספר 
שלהסתפר אצלי זה כמו להמשיך להסתפר אצלו 

מאחר וגדלתי על מקצועיותו".
הוותיקים  שלך,  הלקוחות  על  לספר  תוכל  מה 

והחדשים כאחד?
החרדי;  מהציבור  כמובן  הם  לקוחותיי  "רוב 
כמו  חלאק'ה.  וילדי  ישיבות  בחורי  אברכים, 
המגיעים  עסקים  אנשי  שהם  לקוחות  לי  יש  כן, 
להסתפר אצלי מכל רחבי הארץ. כיום, אני כבר 
מספר את הדור השני של רבים מלקוחותיי במשך 
נכנס  שכשהלקוח  לך  לומר  יכול  אני  השנים. 
למספרה אני כבר יודע לאיזו תספורת הוא מכוון. 
זה חוש שנרכש עם הזמן וככל שהלקוחות שלך 

מגיעים ממגוון רחב של קהלים".
לסיום משה, כמי שכבר קנה לו שם של ספר דגול 

ומקצועי, מה הלאה?
"לפני שאמשיך הלאה, תרשה לי להזכיר את 
'פינגווין', שמזה שנתיים אנחנו  משרד הפרסום 
לקדם את  רב  בכישרון  יודע  והוא  יחד,  עובדים 
בצורה  הנכונים  למקומות  אותו  ולהביא  העסק 

הכי מדויקת והכי מקצועית".
השיער  אומנות  מתחומי  אחד  "ולשאלתך, 
זה התחום של שיקום  לפתח אצלי  שאני שואף 
בעיות  עם  רבים  לקוחות  אלי  מגיעים  השיער. 
ספר  של  וכדרכו  שלהם,  בשיער  ואחרות  כאלו 
ששומע את הבעיה מאחד ואת הפתרון מהאחר, 
ללקוחות  ועוזר  שבידי  המידע  בין  מסנכרן  אני 
רבים. עם הזמן נצבר אצלי ידע רב בתחום שיקום 
לשווק  גם  התחלתי  כאשר  והקרקפת,  השיער 
בבעיות  שמסייעים  נהדרים  ותכשירים  מוצרים 
בזה  רואה  בהחלט  ואני  השיער,  של  השונות 

משהו שאפשר לפתח ולהתקדם עימו הלאה".

הספר משה חיאב בעקבות אביו בוריס ז"ל

)מ(

ספרים על עצמם
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מוצרים ללקוח. אין כפל מבצעים. המבצע מתקיים בכל סניפי המשביר לצרכן למעט סניפי עודפים )פרטים באתר החברה(.
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לחברי המועדון ולמצטרפים חדשים בלבד

על קולקציות החורף שבמבצע

תדיר ושאינו תדיר
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ַהּכל ָהבּו גֶדל ֵלאלוקנּו ּוְתנּו ָכבוד ַלּתוָרה

מאת: חיים רייך

במעמד היסטורי ועילאי בראשות מרנן ורבנן 
שליט"א  הדור  מנהיגי  והחסידות  התורה  שרי 
נחגג סיום תלמוד בבלי במחזור השלושה עשר 
הארבעה  המחזור  ופתיחת  היומי  הדף  בלימוד 

עשר
המוני בית ישראל לקחו ביום חמישי האחרון 
חלק במעמד עילאי והיסטורי אפוף חרדת קודש, 
פלטרין  בירושלים  המרכזי  הש"ס  סיום  חגיגת 
מרנן  של  ובהשתתפותם  בראשותם  מלך,  של 
מנהיגי  והחסידות  התורה  שרי  רבותינו  ורבנן 
הדור שליט"א שבאו מכל מקומות מושבותיהם 
לפאר בהשתתפותם ולהאציל מזיוום ומהודם על 

באי המעמד הקדוש והמרומם.
מתחם 'ארנה' על כל פלגיו, היה מלא עד אפס 
ואחרים  הקודש  עיר  מתושבי  בהמונים  מקום 
שעלו אליה מכל רחבי הארץ, ואף כאלו שבאו 
עוד  הצטרפו  עמם  יחד  לים.  מעבר  מרחוק 
המונים שהתכנסו במאות מוקדים ברחבי הארץ 
הקודש.  ומראות  במחזות  החי  בשידור  והביטו 
התאחדו  ואתר  אתר  בכל  רבבות-רבבות  וכך 
בשמחת תורה שבעל פה בחגיגת סיום המחזור 
מסדר  ה-14  המחזור  ובפתיחת  עשר  השלושה 
לימוד הדף היומי, פרי רעיונו של מרן המהר"ם 
שפירא מלובלין זי"ע שהתקבל בכנסייה הגדולה 

של אגודת ישראל בשנת תרפ"ג.
בעיצוב  מעוטר  היכל  קידם  הבאים  פני  את 
לכבוד  וכיאות  כיאה  וססגוני,  חגיגי  ותפאורה 
בעלי  מיטב  עם  ענק  תזמורת  התורה.  שמחת 
ובזמרה  בשירה  הנעימו  והמקהלות  המנגנים 
במיוחד  שהולחנו  מהם  קודש,  וניגוני  לחני 

לכבוד המעמד הכביר.
לאחר תפילת מעריב חגיגית ברוב עם, השמיע 
דברי פתיחה בשם הוועד להפצת הדף היומי סגן 

השר הרב מאיר פרוש, שאף הנחה את המעמד.
חניכי  ממקהלת  רבה  התרגשות  הביע  הקהל 
לחנים  מחזורת  החלה  ולאחמ"כ  סוד'.  'שיח 
חדשים ע"י מקהלת 'רבבות' עם בעלי המנגנים 
פנחס  ר'  של  בניצוחו  הקודש  קהילות  בכל 
שביצעה  העולמית,  'נרננה'  ומקהלת  ביכלר 
לחנים שמחים ומרגשים שהולחנו במיוחד עבור 

המעמד.
החסויות  את  הקריא  טירנואר  אלימלך  הרב 
את  שהעניקו  החברות  ובעלי  המשק  ראשי  של 

חסותם למעמד זה, והתכבדו בקבלת תעודות.
השמיע  והזמן  השעה  בשגב  פתיחה  דברי 
מקהלות  רב  הורביץ  זישא  יקותיאל  רבי  הגאון 

החסידים באלעד.
העיר  ראש  הביא  ירושלים  עיריית  ברכת  את 
מר משה ליאון, ודברי ברכה נלהבים השמיע שר 

הפנים והפריפריה אריה דרעי.
עין לא נותרה יבשה במחזה מיוחד שהביא את 

סיפורו של נער בעיירה שאדיק 'יענקלה הכונס' 
שהספיק ללמוד רק דף אחד בחייו, לאחר שעבר 
ולעלות  להינצל  זכה  האיומה  השואה  אימי  את 
דף  אותו  על  הש"ס  סיום  ערך  שם  לירושלים, 
בודד. את ההפקה המיוחדת ליווה בקולו הזמר 
מוטי שטיינמץ יחד עם מקהלת 'נרננה' העולמית.
ובשירה  עצומה  ובהתרגשות  קודש  בחרדת 
ורבנן  מרנן  פני  את  קהל ההמונים  קיבל  אדירה 
הדור  מנהיגי  והחסידות  התורה  שרי  רבותינו 
המעמד  את  לפאר  בהדרם  שהופיע  שליט"א 

המרומם. אשרי עין ראתה זאת.
מאיר  יעקב  ר'  לעי"נ  משנה  נלמד  בהמשך 
הכהן שוטנשטיין ז"ל, מי שייסד את אימפריית 

הנגשת התורה 'ש"ס שוטנשטיין'.
ורעיון  היומי'  הדף  'מאורות  ארגון  דבר  את 
המייסד  הביא  דקות  בחמש  היומי  דף  לימוד 

הגאון רבי חיים דוד קובלסקי שליט"א.
היומי  מדף  עשרה  השלוש  המחזור  בסיום 
מרן  כ"ק  התכבד  וההדרן  נדה  מסכת  בסיום 
ובאמירת הקדיש כ"ק אדמו"ר  אדמו"ר מצאנז. 
אמירת  כשלפני  אבותיו,  כמסורת  מסאדיגורה 

הקדיש השמיע מדברות קדשו לכבוד המאורע.
כ"ק אדמו"ר מביאלא התכבד בהתחלת מסכת 
של  עשרה  הארבע  המחזור  במסגרת  ברכות, 

לימוד הדף היומי.
תפילה  נערכה  זה  ונשגב  כביר  במעמד 
וצדיקי  גדולי  ורבנן  מרנן  בראשות  הוד  נוראת 

תפילה  ונשאו  יחדיו  שהעתירו  שליט"א,  הדור 
ותחנונים להצלחת הצאצאים. כך הונחו לפניהם 
האחרונים  בשבועות  שהגיעו  בקשות  אלפי 
דברי  השמיע  התפילה  לפני  בעבורם.  להתפלל 

התעוררות המשפיע הגה"צ ר' אהרן טוסיג.
אדמו"ר  כ"ק  השמיע  הנעילה  משא  את 

מויז'ניץ.
של  בריקודים  הקהל  כל  פתחו  לאחר  מיד 
עוז  ברוב  ולומדיה  התורה  לכבוד  שמחה 

ותעצומות.
כתיבת  ס"ת  כתיבת  סיום  התקיים  בהמשך 
ספר תורה שנכתב לעילוי נשמת מרן פוסק הדור 
בעל "שבט הלוי" זצוק"ל, מבחירי תלמידיו של 
שפירא  מאיר  רבי  הגה"ק  היומי  הדף  מחולל 
מלובלין זי"ע. בנו בכורו מרן גאב"ד זכרון מאיר 

התכבד לסיים את כתיבת האות האחרונה.
מרן  כ"ק  התכבד  התורה  ספר  על  ב'הגבה' 
רבי  וב'גלילה' הגאון  אדמו"ר מרחמסטריווקא, 
לובלין.  חכמי  ישיבת  ראש  וואזנר  בנימין  יוסף 
הגה"צ  התכבד  שמים  מלכות  עול  בקבלת 

המקובל רבי יצחק משה ארלנגר.
שיחה  נערכה  המעמד  של  האחרון  בחלקו 
אש  רשפי  התעוררות  מתוך  רבתית  והתוועדות 

בראשות הרה"צ ר' אלימלך בידרמן.
שערי  את  יצאו  אשר  ישראל  אלפי  רבבות 
המתחם הענק בסיומו של המעמד ינצרו בליבם 

את המראות והקולות ההיסטוריים.

רבבות התלכדו בשמחה לכבודה של תורה במעמד סיום הש"ס המרכזי של אגו"י שהתקיים בהיכל הארנה בירושלים

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים
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כנשיא ארה"ב,  לכהן  דונלד טראמפ  3 שנים חלפו מאז החל 
 - לים  3 שנים בהן קיבלנו שיטפון מטאפורי של הטבות מעבר 
השגרירות,  והעברת  ישראל  כבירת  בירושלים  אמריקנית  הכרה 
איראן  עם  הזוועתי  הגרעין  הסכם  ביטול  הגולן,  בסיפוח  הכרה 

וגב מדיני חסר תקדים מהמעצמה הגדולה בעולם.
שטראמפ  סיכוי  שום  ש"אין  שחזתה  הישראלית  התקשורת 
ינצח" - מעולם לא השלימה עם הכישלון המפואר. אף פרשן לא 
שילם במשרתו על חוסר היכולת הבסיסית לקרוא סקרים ולהבין 
את דעת הקהל האמריקאית דאז, אף כתב לא התנצל על האמירות 

החד משמעיות שקלינטון 'לוקחת בהליכה'.
שיננו  והערב  באחרת, השכם  המנטרה  הוחלפה  זאת,  במקום 
רואי השחורות באוזני העם היושב בציון – עוד נתגעגע לאובמה. 
להשפלות  מתגעגעים  השמאל  מחוגי  פרשנים  שאותם  יתכן 
שברק  דבר  שום  זאת,  מלבד  לישראל,  גרם  שאובמה  ולנזקים 
ייזכר כאן לטובה. הוא  חוסיין אובמה עשה במהלך כהונתו לא 
היה נשיא קטן ונקמן, שגם לאחר סיום כהונתו, בטרם התבצעו 
עוד  "לגנוב"  הספיק  רשמי,  באופן  הלבן  בבית  הגברי  חילופי 
פגיעה קטנה בישראל, כשלא הטיל וטו באו"ם על החלטה נגדה.

כי  דווח  לפרשנים,  עדנה  הייתה  אחדים  שבועות  לפני  והנה, 
נציג איראני והוא "לא ענה לביבי  טראמפ מתכוון לפגוש איזה 
ברק   13 חדשות  כתב  רבה  בהתרגשות  שדיווח  כפי  לטלפון", 
רביד. היה מי שהזכיר שטראמפ נפגש גם עם הדיקטטור הצפון 
הנוקשה  הבינלאומי  היחס  את  במאום  שינה  לא  וזה  קוריאני, 

לצפון קוריאה, אבל אל תבלבלו אותם עם עובדות...
קאסם  את  לחסל  הורה  טראמפ  האחרון,  שישי  ליל  הגיע 
סולימאני, אולי האיש הכי מסוכן לישראל ברחבי המזרח התיכון, 
אדם שהקדיש את חייו, יכולותיו והמשאבים שהעמידה לרשותו 
איראן, כדי להזיק לישראל ולהרוג יהודים ברחבי העולם. והרי 
לכם, כבמעשה קאסם, שוב מתגלה טראמפ כגדול ידידי ישראל 
בשמאל  דאגה,  אל  אבל  ומתמיד.  מאז  ארה"ב  נשיאי  מבין 
הישראלי לא יודעים לטעות, בקרוב תשמעו מהם שוב עד כמה 

טראמפ מסוכן ומזיק לנו. שרק ימשיך כך...

סגן במעמד זר

ראשי  כבוד  אחר  הוזמנו  ראשון,  יום  של  הצהריים  בשעות 
ואורי מקלב, לחדרו של  גפני  'דגל התורה', חברי הכנסת משה 
ראש הממשלה. על הפרק – לחץ מאסיבי של לשכת ראה"מ על 

הנציגים לקחת חלק בחגיגת חלוקת השלל.
להיפטר  הממשלה  ראש  החליט  השבוע  בתחילת  רקע:  קצת 
מאוסף התיקים שהעמיס עליו במהלך הקדנציה, אחרי שהחזיר 
את ליצמן למשבצת הבריאות בתקן מלא מלא, התפנה נתניהו גם 
התפוצות,  לשרת  הפכה  חוטובלי  ציפי  האחרים.  בתיקים  לטפל 
איציק כהן מש"ס נטש את הסגנות באוצר לטובת משרד השיכון, 
על חשבונה של יפעת שאשא ביטון שנדדה לתיק הרווחה, ואילו 

דוד ביטן המסור קצר את פירות נאמנותו וזכה בתיק החקלאות.
כך, מצאו עצמם גפני ומקלב בסיטואציה מוזרה במקצת, אם 
עד לפני שבוע היה עליהם ללחוץ, לבקש ולרמוז שגם להם מגיע, 
כעת התהפכו היוצרות, והם מצאו עצמם מסרבים לכל הצעותיו 
של נתניהו, כשהאחרון מגייס לצורכי שכנוע גם את שר האוצר 
משה כחלון ואת השר להגנת הסביבה, ענייני ירושלים ומורשת, 

זאב אלקין, שהצטרפו במהלך הפגישה.

הסיבה לסירוב הנחרץ נעוצה בגישה, בניגוד למפלגות אחרות 
בהן די בטייטל 'שר' כדי לשכנע את המועמד, ב'יהדות התורה' 
לא רואים בכך שום יתרון או עניין. "מילא אם זה היה לקדנציה 
מבכירי  אחד  לנו  אומר  הפיתוי",  את  להבין  ניתן  עוד  שלמה, 
לכולם  לחודשיים של ממשלת מעבר, כשברור  "אבל  המפלגה, 
שזה ישמש את אויבינו להסית נגדנו, ומנגד לא יביא שום תועלת 

– מה הטעם?"
מאחר ומינוי לתפקיד שר בלאו הכי לא עמד על הפרק, שכן 
סיפקה  טרם  הליטאית  ה'מועצת'  האגודאית,  לאחותה  בניגוד 
היו  ההצעות  מיניסטריאלית,  אחריות  הכולל  כזה  למינוי  היתר 
ידי  על  הוצעו  מרכזיות  אופציות  שלוש  שר.  סגן  לתפקיד  כולן 
נתניהו: הראשונה, סגן שר במשרד האוצר, בתפקיד שהתפנה על 
אלקין,  זאב  תחת  שר  במעמד  שר  סגן  השנייה,  כהן.  איציק  ידי 
בתיק ירושלים ומורשת, והשלישית, סגן שר במעמד שר במשרד 
אחר  מועמד  או  לוין  יריב  יוצב  השר  בתפקיד  כאשר  התפוצות, 

שיוסכם על המועמד לתפקיד, חה"כ אורי מקלב.
עצמו  האוצר  שר  אפילו  מיד,  נדחתה  הראשונה  האפשרות 
אלה  בימים  בירושלים   1 בקפלן  הבניין  במסדרונות  מסתובב 
כטווס נטול נוצות, מאז עבר ניהול התקציב בשבוע שעבר לידי 
החשב הכללי רוני חזקיהו, ותחת ההבנה שבעוד חודשיים בלאו 
שטבע  כמי  במשרדו  האוצר  שר  משול  הקלפים,  ייטרפו  הכי 
במעלית ולא נודעו עקבותיו. ואם השר כך, סגן שר במינוי חדש 
האגפים  בין  גמור  כזר  לשוטט  יהא  גורלו  וכמה,  כמה  אחת  על 
והשפעתו תהיה נמוכה מהטמפרטורות שנמדדו השבוע בצפון, 

מתחת לאפס.
האפשרות השנייה והשלישית דווקא קרצו לנציגנו הנאמנים, 
אלא שאז התברר גודל הברוך שעשוי להשליך גם על הקדנציה 
סמכויות  נטול  הוא  שר  סגן  העדכנית,  החקיקה  לפי  הבאה. 
לחלוטין, למעט אם הוא מכהן תחת ראש הממשלה שמאציל לו 
אותן. בכל קונסטלציה אחרת, הוא נזקק בכל פרט ועניין להוראות 
ואישורי השר הממונה, במה שמעקר למעשה את תפקידו מתוכן.

והיה  הבאה,  הממשלה  את  ירכיב  ונתניהו  היה  המשמעות: 
סיבות  מפאת  נוספים  בתיקים  מלהחזיק  להימנע  שוב  ויבחר 
משפטיות, תהיה מנועה יהדות התורה שוב מתפקידי סגן חסרי 
שתכלול  חקיקה  לדרוש  הנציגים  ייאלצו  כזה,  במקרה  תוחלת. 
פסקת התגברות ותקבע כי לסגן שר ישנן סמכויות של ממש - גם 

אם מעליו מכהן שר שאינו רוה"מ.
סבב  נוספת.  סיבה  הייתה  המצב,  בחדר  כחלון  של  לביקורו 
משפטיות,  מסיבות  ורק  אך  הגיע  לא  המדובר,  התיקים  חלוקת 
אחרי הפריימריז, חש נתניהו כי עליו לאמץ לחיקו כמה מבכירי 
הליכוד שקצת נזנחו לאחרונה, ובראשם חוטובלי וביטן, אך לא 
חבר  זו  לשעה  נכון  ברקת,  ניר  גם  נצפה  ההמתנה  ברשימת  רק. 
כנסת מן השורה, לא התפקיד שעבורו נטש את הלשכה המפוארת 
איזו  לברקת  זורק  היה  מצדו,  נתניהו  בספרא.  השישית  בקומה 
עצם, כפי שנהג ברקת עצמו בחברי המועצה החרדים בזמנו, אלא 

שמלאי העצמות אזל.
הפתרון נמצא בדמותה של יפעת שאשא ביטון, בכירי הליכוד 
יתכן  לא  ההיגיון.  מן  בה  שיש  טענה  העלו  בראשם  וברקת 
חבריה,  ארבעת  על  הליכוד  בשורות  שנבלעה  כולנו,  שסיעת 
תקבל שלושה משרדי ממשלה )כחלון באוצר, אלי כהן בכלכלה 
ושאשא ביטון בשיכון(, לפיכך, על ביטון לפנות את משרדה שלא 
על מנת לקבל תחליף. כחלון, ששמע על ההדחה המיועדת, נזעק 
לעזרת חברת רשימתו והבטיח עבורה פיצוי הולם בדמות משרד 

מעשה קאסם

אבי גרינצייג / על סדר היום

טראמפ. גדול ידידי ישראל מפתיע שוב

ליל שישי האחרון, טראמפ 
הורה לחסל את קאסם 

סולימאני, אולי האיש הכי 
מסוכן לישראל ברחבי 

המזרח התיכון, והרי לכם, 
כבמעשה קאסם, שוב 
מתגלה טראמפ כגדול 

ידידי ישראל מבין נשיאי 
ארה"ב מאז ומתמיד. 

אבל אל דאגה, בשמאל 
הישראלי לא יודעים 

לטעות, בקרוב תשמעו 
מהם שוב עד כמה טראמפ 

מסוכן ומזיק לנו. שרק 
ימשיך כך...



21 בני ברק י"א טבת תש"פ 8/1/20

דחו את כל ההצעות. צמרת 'דגל'

שלוש אופציות מרכזיות 
הוצעו ל'דגל' על ידי 
נתניהו: הראשונה, סגן 
שר במשרד האוצר, 
בתפקיד שהתפנה על 
ידי איציק כהן. השנייה, 
סגן שר במעמד שר 
תחת זאב אלקין, בתיק 
ירושלים ומורשת, 
והשלישית, סגן שר 
במעמד שר במשרד 
התפוצות, כאשר 
בתפקיד השר יוצב יריב 
לוין או מועמד מוסכם 
אחר

העבודה והרווחה, ועיני ברקת רואות וכלות.
ברקת  את  לנטוש  אותו  ששכנע  לנתניהו  כחלון  הזכיר  מה 
עם  נמצא  כבר  עצמו  האוצר  שר  לדעת,  אין  לאנחות?  הנאמן 
בשוק  ניהולי  לתפקיד  בדרך  אולי  לפוליטיקה,  מחוץ  וחצי  רגל 
הסלולר האהוב עליו, שם יוכל להמשיך להתנגש חזיתית בבוגר 

'כולנו' ומנכ"ל סלקום הנכנס, אבי גבאי.

חיסון לחורף

חיסולו של סולימאני, הסיט ליממה את הפוקוס מהודעתו של 
המשמעות  מהכנסת.  חסינות  לבקש  החליט  כי  נתניהו,  רוה"מ 
היא, שכתב האישום לא יוגש לבית המשפט עד לקבלת החלטה 
בועדת הכנסת. רק אם תחליט הועדה להסיר את החסינות, יוכל 

היועמ"ש להגיש את כתב האישום.
הנוכחית,  בכנסת  מונתה  לא  כלל  כנסת  שועדת  הוא  המוקש 
לכנסת  להמתין  היועמ"ש  ועל  בחסינות  שידון  מי  אין  ולפיכך 
מטבע  בתיק.  ותדון  כנסת  ועדת  תרכיב  שזו  לאחר  עד  הבאה, 
הדברים, במפלגות המרכז-שמאל התלבשו על הנושא כפוטנציאל 
ניגוח נגד רוה"מ, בתקווה שהדיון הציבורי ערב הבחירות יעסוק 

בשאלה 'האם צריך להעניק חסינות לנתניהו'.
לצערם, למרות הצטרפות ליברמן שנתנה להם רוב מוצק נגד 
יולי  יו"ר הכנסת, ח"כ  נדרשת תמיכת  לנתניהו,  הענקת חסינות 
אדלשטיין,  הבחירות.  לפני  עוד  כזו  ועדה  להקמת  אדלשטיין 
שעמל שנים לשמר את התדמית הממלכתית בואכה בית הנשיא, 
נתניהו  של  שתיים  ומספר  ימין  כאיש  מחד,  למלכוד.  נכנס 
בליכוד, הוא יהרוס את מעמדו המפלגתי אם יתקע סכין בגבו של 
המנהיג, מאידך, חודשיים של אש וגופרית תקשורתית שיאשימו 
אותו באי הגנה על שלטון החוק, גם אינם מהווים מקדמה הגונה 

למסלול הנשיאותי.
התהליך  מריחת  מפוארת,  התחמקות  הוא  הטבעי  הפתרון 
שהיועץ  עד  ויפה,  טוב  היה  זה  כל  ההחלטה.  קבלת  ודחיית 
דעת  חוות  לנפק  בחר  ינון,  אייל  עו"ד  הכנסת,  של  המשפטי 
התקשורת  הועדה.  את  להקים  מניעה  שאין  הקובעת  משפטית 
עטה על החלטתו בלהיטות של מסיים מחזור דף היומי המסתער 
נקלע  ואדלשטיין  השבוע,  בתחילת  ברכות  במסכת  ב'  דף  על 

לבעיה.
במקביל, צץ רעיון חדש – אם לא יקים את הועדה, כך איימו 
בכחול לבן, נחליף את יו"ר הכנסת. אמנם החוק קובע שלהדחת 
מאחר  אבל  הח"כים,  רבעי  שלושת  של  רוב  נדרש  מכהן  יו"ר 
ובכנסת זו לא נבחר יו"ר באופן מסודר ואדלשטיין מכהן כיו"ר 
להסתפק  ניתן  בו  הליך  חדש,  יו"ר  לבחור  ההצעה  עלתה  זמני, 

ברוב רגיל במליאה.

שפיזרה  כנסת  ועיקר,  כלל  פשוט  לא  הזה  הטריק  שגם  אלא 
עצמה לדעת יכולה להתכנס רק לרשימת מטרות מוגדרת, כאשר 
בחירת יו"ר קבוע אינה אחת מהן. יתר על כן, ההיגיון נותן שאין 
עתירות  שגם  כך  קצוב,  שזמנה  לכנסת  קבוע  יו"ר  למנות  טעם 
יתקשו   – יוגשו  שאלה(  בכלל  אין  ה'אם'  )על  כאשר  לבג"ץ 

שופטי העליון לקבלן.
על הדרך, נחשף כי היועמ"ש של הכנסת שרוי בניגוד עניינים, 
רעייתו,  מעורבת  בהם  בתיקים  לעסוק  שלא  חתום  והוא  מאחר 
ולהודיע  פרסה  לעשות  מיהר  ינון  נתניהו.  תיקי  מפרקליטות 
כאלה  לא  אך  הועדה,  הקמת  בנושא  ורק  אך  החלטות  יקבל  כי 
הקשורות לדיונים עצמם. לימין זה הספיק כדי להפוך את הקערה 

ולחזק את תיאוריית הקנוניה המשפטית להדחת נתניהו.

שעה של ה'חזון איש'
ביום שלישי, עשרה בטבת, חל יום הקדיש הכללי - בו מציינים 

את זיכרון קדושי השואה. הנה סיפור מצמרר שכדאי לקרוא.
לילדים  מוסד  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  מרן  פתח  השואה  אחרי 
מחסורם.  לכל  דאג  שם  אבות",  "בתי  שואה,  פליטי  יתומים 
בתש"ח, הגיע למוסד ילד בן עשר, פליט שואה, שאיבד את הוריו 
באושוויץ. דודה זקנה שמרה עליו והביאה אותו ל"בתי אבות". 
באהבה  הילד  את  קיבלה  המוסד,  של  הבית  אם  מונק,  גברת 
ובחמלה. הילד היה מופנם וסגור. אם הבית הביאה לו, כמו לכל 

ילד חדש, סט מצעים ופיג'מה חדשה. 
הילד אכל ארוחת ערב ראשונה בשקט, והחביא בכיס פרוסות 
בטוח  להיות  רוצה  המחנות,  אימי  את  עדיין  חי  הוא  לחם, 
שבבוקר יהיה לו לחם, ואז הלך לישון עם הבגדים והנעליים, בלי 
להתרחץ. גב' מונק רואה ושותקת. למחרת בערב, היא פונה אליו 
פיג'מה חדשה", אך  גם  ברכות: "מוטי, בא תתרחץ, הכנתי לך 
הילד מסרב והולך לישון שוב בבגדים מלוכלכים ונעליים מלאות 

בוץ. כולו שחור משחור, ואין עם מי לדבר…
גרנדביץ  הרב  כך.  להמשיך  אפשר  אי  יום,  ועוד  יום  עובר 
עם  לדבר  ניסה  במוסד,  בילדים  שטיפל  ופסיכולוג  אברך  ז"ל, 
את  ומזעיקה  ברירה  שאין  רואה  מונק  גב'  בשלו.  זה  אך  הילד, 
הרב מפוניבז', שניגש לילד ברוך: "מוטל'ה היקר, למה אתה לא 

מתרחץ?" והילד שותק.
נלך  כזה,  במצב  להישאר  אפשר  "אי  מונק:  לגב'  הרב  אומר 
לחזון איש", והמשלחת כולה מגיעה ל'חזון איש' שגר בסמוך: 

הרב מפוניבז', גב' מונק, הרב גרנדביץ והילד הקטן
ילד  לנו  יש  הרב,  "כבוד  הדור:  למנהיג  הרב מפוניבז' מספר 
רוצה  לא  הוא  ימים   4 לפני  שהגיע  מאז  המתוק,  מוטי  חדש, 
להתרחץ וללבוש פיג'מה, הוא ישן עם הבגדים וחם פה כל כך". 
החזון איש מנסה אף הוא ושואל בחיוך: "מרדכל'ה, למה אתה 

לא רוצה להתרחץ?"
לפתע, נפלו חומות ההגנה של הילד והוא מתפרץ בזעם: "אני 
לא רוצה להוריד בגדים. בכל פעם שהורדתי את הבגדים לקחו 
לי אותם והשאירו אותי עם הפיג'מה המפוספסת. בברגן בלזן, 
באושוויץ, תמיד גנבו לי את הבגדים. אם אין לי הורים שישמרו 
על הבגדים - לא אסיר אותם". כל הנוכחים נדהמו למראה חוסר 
האמון של הילד האומלל שלא בוטח באיש. הרב מפוניבז' יצא 

החוצה ופרץ בבכי. 
החזון איש ניסה שוב ואמר לילד: "אל תדאג, גב' מונק תשמור 

על הבגדים", "לא מאמין לה", עונה הילד במרירות. 
"הרב גרנדביץ ישמור", מציע החזון איש. 

"לא מאמין לו".
"הרב מפוניבז' ישמור"...

"לא מאמין".
החזון איש מנסה הצעה אחרונה: "אני אשמור על הבגדים".

הילד מסתכל בחשדנות: "הרב? אתה תשמור לי על הבגדים?" 
"כן", עונה הרב, "בחיים לא שיקרתי, אני אשמור על הבגדים". 

-"אם הרב ישמור, אני מוכן".
ומחליף  לחדר  נכנס  הילד  פיג'מה,  להביא  רצה  מונק  גב' 
בגדים. הוא יוצא ומביא אותם לחזון איש "רב'ה, תשמור לי, הנה 

הציצית והגרביים, ופה החולצה".
"ודאי, אני שומר לך", מאשר הרב והילד הולך עם גב' מונק 
מפוניבז'  ברב  איש  החזון  מביט  השניים,  כשיוצאים  להתנקות. 
ושניהם פורצים בבכי. "לאמיר זיין די טאטע און די מאמע פון 
דער מרדכל'ה" )בוא נהיה האבא והאמא של מרדכל'ה(. החזון 
ויחד  במים  גיגית  ממלא  שרוולים,  מפשיל  חליפה,  מוריד  איש 
עם הרב מפוניבז' משרה את הבגדים המלוכלכים. מים שחורים 

ממלאים את הקערה.
הרב גרנדביץ הצעיר מנסה למנוע משני גדולי הדור הישישים 
הם  אבל  בכביסה,  בעצמו  לטפל  ומציע  הבזויה  העבודה  את 
כשהמים  רק  שלנו".  המצווה  זו  פתאום?  "מה  מתעקשים, 
אותם. הרב מפוניבז' משפשף עם  ומחליף  הוא מסייע  השחירו 
סינטבון, החזון איש מגרד את הלכלוך מהצווארון והדמעות של 

שניהם זולגות למים.
לציצית,  ועברו  לייבוש  אותה  תלו  החולצה,  עם  כשסיימו 
שהייתה שחורה כזפת, אחרי חצי שעה מגיע הילד, רחוץ ולבוש 
איש:  החזון  עונה  הבגדים?"  "איפה  שואל  ומיד  נקיה  פיג'מה 
"הנה הציצית והמכנסיים בכביסה, והחולצה תלויה פה לייבוש, 

אני שומר לך על הבגדים. הלילה תישן אצלי".
החזון איש, מנהיג הדור, סגר לשעה ארוכה את הגמרא למען 
ילד קטן, יתום ובודד. הילד הזה הקים בית מפואר בישראל, וכל 
איש  כשהחזון  מפוניבז',  הרב  שהקים  החסד  מוסד  בזכות  זה 

בחמלתו הרבה עומד לימינו ומסייעו.
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היא  חסינות  הדמוקרטיה,  נגד  לא  היא  "חסינות 
אבן יסוד בדמוקרטיה" אמר ראש הממשלה בנימין 
נתניהו בכנס תמיכה שערכה תנועת הליכוד במסווה 
של מסיבת חנוכה. "אודיע תוך יומיים על החלטתי" 
הוסיף נתניהו והתכוון בכך להחלטה לבקש חסינות 
ההתייעצויות  במסגרת  אצלו  נתקבלה  שכבר 

המשפחתיות הקבועות בסופי שבוע.
את  נלחם  נתניהו  בעבר,  כאן  נכתב  שכבר  כפי 
נושא  וכל  חירותו  על  חייו  קרב 
שאינו קשור בצורה כזו או אחרת 
לחסינות לא נמצא בלו"ז. בשיחה 
עם כותב השורות אמר חה"כ מיקי 
זוהר מהליכוד ואחד משליחיו של 
נתניהו למשימות מיוחדות "אין לי 
מושג אם איחרנו את הרכבת, אני 
מצד  מחטף  במניעת  כרגע  עוסק 
דיון  לקיים  המנסים  לבן'  'כחול 
פועלים  שהם  מבלי  עכשיו  כבר 
ע"פ העקרונות שהכנסת מושתתת 
זוהר,  דמיקי  אליבא  עליהם". 
פשוטים,  מאוד  הכנסת  עקרונות 
הנאשמים  ספסל  על  אני  היום 
יכול להיות אתה אז אל  זה  ומחר 
שאני  כדי  היום  טעויות  תעשה 
בזה  יש  מחר.  טעויות  אעשה  לא 

משהו. 
התנהלה  החסינות  סוגיית  כל 
לחלוטין.  שונה  באופן  בעבר 
חסינות  היתה  כנסת  חבר  לכל 
הגשת  של  ובמקרה  אוטומטית 
להסיר  נדרש  היה  אישום  כתב 
לא  בהם  מקרים  היו  אותה. 
שמרו  הח"כים  החסינות,  הוסרה 
שינוי  חל   2005 בשנת  זה.  על  זה 
אוטומטית  חסינות  ואין  בחוק 
רשאי  אישום  כתב  של  ובמקרה 
הח"כ לבקש מהכנסת שתעניק לו 
כשהסיכוי  לדין  מהעמדה  חסינות 

לכך קלוש.
במהלכים  רואה  זוהר  מיקי 
בכנסת  שימוש  ניסנקורן  אבי  חה"כ  מקדם  אותם 
שלא  "כמו  בחירות.  בתקופת  פוליטי  ניגוח  ככלי 
שום  מעבר  ובממשלת  מעבר  בכנסת  מאפשרים 
פעולה בעלת סממנים פוליטיים כך אי אפשר לאשר 
ומדגיש,  זוהר  חה"כ  מוסיף  משמעותי"  כזה  דיון 
"יש חשש שבכחול לבן ינסו להדיח את יו"ר הכנסת 

ונילחם בזה" מסיים זוהר את דבריו.   
לבקש  החלטתו  את  לפרסם  החליט  כשנתניהו 
חסינות הוא זימן מסיבת עיתונאים שבוטלה לאחר 
מקורבי  בין  בכדי.  לא  ביומיים.  ושנדחתה  מכן 
דיון רציני באשר למידת הנזק שזה  נתניהו מתנהל 

יסב לקמפיין הבחירות. אין לביבי עניין לרצות את 
הכי.  בלאו  איתו  הם  מהפריפריה,  הליכוד  מצביעי 
הממשלה  את  ולהרכיב  הבחירות  את  לנצח  כדי 
רך  ימין  מצביעי  אליו  להחזיר  צריך  הוא  הבאה 
האלקטורט  הימין.  מפלגות  שאר  את  לסכן  ומבלי 
הזה הוא המפתח לניצחון ואין תשובה חד משמעית 
מה  החסינות.  בקשת  לגרום  שעשויה  לנזק  באשר 
פחד  הפחד,  מוטיב  היה  ההתלבטות  את  שהכריע 

מהליך משפטי שבסופו יש מאסר בפועל. 
הרכבת  הטלת  כנגד  בעתירה  בג"ץ  החלטת 
"ייאמר  מצבו.  את  חידדה  נתניהו  על  הממשלה 
כבר בפתח הדברים כי עתירה זו, אף שהיא מעלה 
שאלה עקרונית ונכבדה, הינה תיאורטית ומוקדמת 
מן הטעמים שיפורטו להלן, ועל כן דינה להימחק" 
כתבו השופטים בפתח החלטתם ושלחו את נתניהו 
המילים  את  קרא  כשנתניהו  כבד.  בלב  לאתונה 
"שאלה עקרונית" ו - "מוקדמת" הוא תפס מיד את 
כשזו  בסוגיה  החלטה  יקבל  המשפט  בית  העוקץ. 
תהיה בבחינת ביצה שנולדה. הכל שפיט אבל בעתו 

ובזמנו.
בהמשך ההחלטה כותבים השופטים "העותרים - 
שאינם רשות שלטונית אלא גורמים פרטיים - מנסים 
מופשטת,  עקרונית  כעתירה  עתירתם  את  לצייר 
קצב  בלבד".  זה  מטעם  ולו  להיכשל  דינה  וככזו 
המשפט  בית  שוב.  עלה  נתניהו  של  הלב  פעימות 
צריכה  שהיא  כפי  תתנהל  שהפרוצדורה  דורש 
משמעות  את  מאוד  טוב  מבין  נתניהו  להתנהל, 
הדברים. שעון החול הולך ואוזל, ומה שהוא רואה 
כהפיכה שלטונית שופטי העליון רואים כהזדמנות 

להיפטר מנתניהו. 
נמצאים  שופטי העליון מבינים טוב מאוד שהם 
מעוז  את  בעבר  שסימל  מה  מגדלת.  זכוכית  תחת 
שום  כיום  ואין  מזמן  חולל  הישראלית  החילוניות 
מניעה להטיח בהם ביקורת. לקראת סיום החלטתם 

כבר  זה  משפט  "בית  השופטים  כתבו 
היא  בחירות  תקופת  כי  בעבר  פסק 
ועל  פוליטית,  מבחינה  רגישה  תקופה 
ינהג באיפוק ובריסון.  כן מן הראוי כי 
שאת,  ביתר  ואולי  נכונה,  זו  גישה 
והמורכבת  הרגישה  התקופה  נוכח 
ביותר שבה נתונה כיום מדינת ישראל 
מבחינה פוליטית, תקופה אשר אין לה 
אח ורע בהיסטוריה השלטונית שלנו". 
להיראות  מבקשים  העליון  שופטי 
הם  נוחות  ומשיקולי  אובייקטיבים 
להימנע ממהלכים שעלולים  מעדיפים 
בקרב  הנרדפות  תחושת  את  להגביר 
להצביע  להם  ולגרום  נתניהו  תומכי 

ברגלים בהמוניהם.  
כתיבת  את  סיימו  העליון  כששופטי 
ל  "ַלכֹּ קהלת:  מספר  בפסוק  החלטתם 
ָמִים" הם  ׁ ַהָשּ ַחת  ַתּ ְלָכל-ֵחֶפץ  ְוֵעת  ְזָמן, 
חכה,  חכה,  לנתניהו  אמרו  למעשה 
הורדת המסך עליך זה רק עניין של זמן, 

הגיליוטינה כבר כאן.

2
נתניהו זקוק לשקט ועליו הוא מוכן לשלם במזומן 
כאן ועכשיו. ערב הפריימריז נמסרה הודעה למספר 
חברי כנסת על כך שהם עתידים להשתדרג לתפקידי 
שאין  לוודא  רצה  ביבי  מובן,  היה  העיתוי  שרים, 
מי  זרמו.  וההבטחות  סער  גדעון  לטובת  עריקות 
יודע שכשהוא בלחץ הוא  שעבד בעבר עם נתניהו 
ממהר להבטיח הבטחות, אבל פחות ממהר למלא 
אחריהן. קיום ההבטחה לדוד ביטן ולציפי חוטובלי 
קרה מהר מהצפוי. דוד ביטן מחזיק בהבטחת מינוי 
לשר למעלה משנה, הוא היה אמור לקבל תפקיד שר 
הרבה לפני דודי אמסלם, אבל פתיחת תיק החקירה 
נתניהו שהעדיף את אמסלם. ככה  נגדו הלחיץ את 
זה אצל ביבי, משתמש וזורק. השתמש בביטן, שלח 
מיקרופון,  כל  ותחת  אולפן  בכל  להתראיין  אותו 
עשה  ביבי  בעניינו  החקירה  שהחלה  ברגע  אבל 
סיבוב פרסה ועבר להשתמש בדודי אמסלם. ציניות 

במיטבה.
לו  וחיכה  נתניהו  את  מאוד  טוב  מכיר  ביטן 
השלישיות  הבחירות  על  ההכרזה  לאחר  בפינה. 
מאמין  "אני  ואמר  החדשות  לחברת  התראיין  הוא 
שהוא יוציא 61. כמובן שאם לא יוציא - נבחן את 
העניין". נתניהו הקשיב גם לסאבטקסט של הדברים 
והחליט להרגיע את הרוחות בטרם באמצעות פיזור 

הבטחות למינויים מיד לאחר הפריימריז. 
שתפגע  חשש  היה  החסינות  בקשת  על  אם 
בליכוד, מינוי דוד ביטן בעיתוי הזה זו אצבע בעין 
של שלטון החוק. היכולת של שר לקדם תהליכים 

משרדו  בתוך  מדיניות  ולהתוות 

משחק על זמן

אין לביבי עניין לרצות 
את מצביעי הליכוד 
מהפריפריה, הם איתו 
בלאו הכי. כדי לנצח 
את הבחירות ולהרכיב 
את הממשלה הבאה 
הוא צריך להחזיר אליו 
מצביעי ימין רך ומבלי 
לסכן את שאר מפלגות 
הימין. האלקטורט 
הזה הוא המפתח 
לניצחון ואין תשובה חד 
משמעית באשר לנזק 
שעשויה לגרום בקשת 
החסינות. 

גואל ועקנין

המינוי בעיתוי 
הזה זו אצבע 
בעין של שלטון 
החוק. ביטן
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קל  אפשריים,  בלתי  הם  מעבר  ממשלת  של  בימים 
וחומר כשמדובר במינוי מהסוג הזה מה שהופך את 
המינוי למכונת ג'ובים בלשכת השר ותו לא. גורמים 
מצביעי  את  ירחיק  כזה  שמהלך  מעריכים  בליכוד 

הימין הרך.
ניר ברקת שציפה לקבל תיק הבין שבנקודת הזמן 
כלכלית פחות חזקה מכח במרכז  עוצמה  הנוכחית 
הליכוד יצא מהפגישה במשרד ראש הממשלה עם 
הזה,  בסיבוב  יהיה  לא  כבר  הוא  שר  נפולות.  פנים 
סביבו יש כוורת מוכשרת שהפנימה את השפה בה 

מדברים עם נתניהו.
כאלו  הליכוד,  בתוך  נערכים  סקרים  מעט  לא 
הלשכה  למרות  גבוה.  לניקוד  בהם  זוכה  שברקת 
הוא  ירושלים  בעיריית  לעצמו  שהקים  המורחבת 
נתפס כאדם נקי כפים שלא ניתן לשחד אותו וכאחד 
שיודע להקיף את עצמו באנשי מקצוע. בפריימריז 
שאף  ברקת  מאנשי  בחלק  נתניהו  נעזר  האחרונים 
היועץ האמריקאי דאג שון  בו  ניסה להוביל מהלך 
יצטרף כאסטרטג ראשי לקמפיין הליכוד. בסביבת 
יותר  והעבירו  פגוע  ברקת  את  רוצים  לא  נתניהו 
מפעם אחת את המסר שניר יהיה הבא בתור במשרד 
יהיה  זה  בין אם  ביום שאחרי משה כחלון,  האוצר 

לפני הבחירות ובין אם זה יהיה לאחריהם.   

3
אור השמש בשילוב אמת המבוססת על עובדות 
עכברי  את  להוציא  כדי  ביותר  הבדוק  המתכון  זה 
התייחסותו  החורים.  מכל  הישראלית  הפוליטיקה 
ההמונית  לעלייה  יוסף  יצחק  הרב  הראשל"צ  של 
ישראל  שונאי  גוים  המוני  ושמכילה  העמים  מחבר 
ביתנו,  ישראל  יו"ר  את  כל  קודם  מרבצה  העירה 
חה"כ אביגדור ליברמן ובהמשך את בני גנץ, ציפי 

חוטובלי ושאר הירקות. 
מדינת  של  רשמיים  נתונים  עם  להתווכח  קשה 
המצב.  עם  להסכים  יותר  עוד  קשה  ישראל, 
העיתונאי קובי נחשוני פירסם נתון מדהים בו עולה 
שמתוך 39,740 עולים מאוקראינה רק 13,235 הינם 
יהודים ומתוך 56,342 עולי רוסיה רק 21,383 הינם 
בין  לישראל  הגדולות  העליות  שתי  אלו  יהודים. 
השנים 2012 – 2019 ומדובר בנתונים רשמיים של 

מדינת ישראל. 
אין חולק על הצורך שיש לעשות כל השתדלות 
אין  הוא,  באשר  יהודי  כל  ישראל  לארץ  להעלות 
הרב  מרן  מאשר  יותר  הזו  בסוגיה  שעשה  אחד 

של  יהדותם  לסוגיית  כשנדרש  זצ"ל  יוסף  עובדיה 
זצ"ל  מרן  כתב  אותו  ההלכה  פסק  אתיופיה.  יוצאי 
לעלייתם  שהביאו  העיקריים  הגורמים  אחד  היה 

ארצה וזה המקום בו גדל הראשל"צ שליט"א. 
אפשר בהחלט להבין את ליברמן, אצלו האינטרס 
ורק  אך  נובעת  שלו  וההסתכלות  הכל  מעל  האישי 
יוצא  כל  לדידו,  לא.  ותו  האלקטורלי  מהשיקול 
יהודי  פוטנציאלי בקלפי,  קול  עוד  זה  חבר העמים 
או לא זה כבר ממש לא משנה. המפלגה לפני הכל. 
האיש  נתניהו.  בגזרת  נמצאת  העיקרית  הבעיה 
נגזרת מהשמירה  הפוליטית שלו  הרלוונטיות  שכל 
החרדיות  המפלגות  מצד  זוכה  הוא  לה  האדוקה 
דום  נאלם  אבל  הראשל"צ  דברי  על  להגיב  ידע 
כשקושניר פרסם סרטון הסתה מבחיל כנגד הציבור 

החרדי והליכותיו. 
המגזר  מקרב  קולות  לקושש  מעוניין  נתניהו 
הרוסי, למרות שניסיון כזה שנעשה בסבב הבחירות 
הקודם לא צלח, אין לו שום בעיה לתקוע סכין בגבם 
נתניהו  אצל  ובמים.  באש  איתו  שהולכים  אלו  של 

כפיות טובה זו דרך חיים. 

4
הגז  שדה  את  לפתח   2012 בשנת  החלו  כאשר 
לבצע  היתה  הכוונה  הראשון,  השדה  שהיה  'תמר' 
זיכרון  מהישוב  הרחק  ולא  ביבשה  הפרויקט  את 
ומהמחאה  התושבים  מהתנגדות  כתוצאה  יעקב. 
צינור  משיכת  על  הוחלט  גובה  לצבור  שהחלה 
בעלות כספית גבוהה מאוד מהמיקום הנוכחי בצפון 
אסדה  היתה  כבר  ששם  אשקלון  לאזור  ועד  הארץ 

ישנה והיתה תמ"א.
הפיתוח של מאגר 'לוויתן' נעשה בהתאם לחשיבה 
שמדינת ישראל היא זו שמכוונת והיא זו המחליטה 
באיזה אופן יפותחו שדות הגז. בשנת 2014 המדינה 
הארצית  מהמועצה  ארצית  מתאר  תכנית  קיבלה 
לתכנון ובניה שכל פיתוח של שדות גז נוספים יהיה 
בשטחים שהוגדרו מראש בתכנית וכך אכן קרה. על 
השטח המדובר הוקמה האסדה ומבלי להתחכם עם 

הרגולטור. 
המשרד להגנת הסביבה אישר לחברת נובל אנרג'י 
)הזרמת  הנישוב  את  לבצע  הגז  בפרויקט  השותפה 
הגז מהבארות לאסדה( השני של אסדת הגז לוויתן. 
שההשפעה  הדגישו  אף  המשרד  מטעם  מומחים 
על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה צפויה 
להיות נמוכה, ואין צורך כלשהו בפינוי תושבים או 

הנחיות מיוחדות לציבור. פעולה זו מתבצעת בעת 
כתיבת השורות ושבוע לאחר גל המחאה ששטף את 

המדינה באשר לרמת המסוכנות של התהליך.
פרויקט הגז הגיע פעם אחר פעם לפתחו של בית 
למיזם  ונתן  העתירות  את  דחה  שמצידו  המשפט 
הטענה  נשמעה  אחת  מפעם  יותר  לדרך.  לצאת 
שהמחאה מומנה ע"י גורמים שהיו חפצים בעצירת 
הפרויקט. "יצרני החשמל הסולארי הינם בעלי עניין 
לא  ואני  ברווחיות  להם  הפוגע  הגז  מיזם  לעצירת 
שולל שיזמים מהתחום לקחו חלק במימון המחאה" 
להבין  הגז כשניסיתי  גורם המקורב לחברות  אומר 

מהו המניע לניסיון עצירת פרויקט הגז.
יותר מכלי תקשורת אחד בישראל קידש מלחמה 
כך  על  דיברו  ניפק  אותן  התחזיות  הפרויקט.  נגד 
מחירי  יוזלו  לא  לסופו,  יגיע  לא  לוויתן  שפרויקט 
במבחן  ולירדן.  למצרים  יימכר  לא  וגז  החשמל 
התוצאה ההערכות התבררו כשגויות, דבר שמעלה 
חשש שלא איכות הסביבה וטובת האזרחים עניינו 

את מובילי המחאה אלא כסף והרבה. 
הפרויקט  יזמי  התמודדו  מולה  העיקרית  הבעיה 
הציבור  את  שהטרידה  מיליטנטית  חבורה  היתה 
במידעים בעיתיים בו בזמן שאנשי המקצוע הוכיחו 
מעלים  הם  אותן  שהטענות  ובמופתים  באותות 
לוויתן"  "עוטף  מקצועית.  מגובות  ולא  מופרכות 
הוא עוד כינוי בו מכנה את עצמה אותה חבורה, כדי 
לייצר חיבור בין מה שהם עוברים מול חברות הגז 
לבין מה שעוברים תושבי  "עוטף עזה". אל הבעיה 
שאת  בעובדה  הטמונה  מהותית  בעיה  נוספה  הזו 
מדינת ישראל מנהלת ממשלת פקידים שלא מבינה 
דבר וחצי דבר בכלכלה עולמית ושחשופה ללחצים 
מצד גופי תקשורת וארגוני טרור מחשבתי הגורמים 
לעודף רגולציה. הסיבה העיקרית בגללה עולם ההיי 
מהעובדה  נובעת  בהתפתחות  נמצא  בישראל  טק 

שאינו נמצא תחת רגולציה ממשלתית. 
שנאת  גם  הנוכחי  במאבק  שיש  הנמנע  מן  "לא 
בזה  רק  יהיה שטחי מדי להיתפס  זה  עשירים אבל 
האינטרסים של השחקנים  מכלול  את  להבין  מבלי 
בפניי  מדגיש  הישראלי"  האנרגיה  בשוק  הנמצאים 

גורם המתמצא בתחום.  
בסוף  הכל  מפוליטיזציה.  סובלת  ישראל  מדינת 
לשאלות  ופחות  ושמאל  ימין  של  לשאלות  מתנקז 
של טובת המדינה ותועלת לאזרחי ישראל, ולא מן 
הגז  נושא  את  ראש הממשלה שקידם  הנמנע שאם 
היה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית הכל היה 

נראה אחרת.
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משלוש יוצא אחד
על מ נביט  שלא  זווית  כל 

בולט  אחד  דבר  נתניהו, 
אם  מזל.  בר  האיש  לעין: 
המושגים  בעולם  נשתמש 
אחרים,  ממקומות  שלקוח 
איש  הוא  הממשלה  ראש 

בעל נשמות רבות. 
ניתן  גבו,  בארסנל הבעייתי שהוא סוחב על 
בעוצמה:  בו  חובטת   3 הספרה  את  למצוא 
בחירות  מערכות  שלוש  אישום,  כתבי  שלושה 
יריבים, אין  רמטכ"לים  שלושה  רצופות, 
שולט  עדיין  והוא  תקציב,  ואין  קואליציה 
במדינה ואינו מראה נכונות ללכת לשום מקום.

שבעניינו,  בתיקים  שנגעה  הפיקוד  שרשרת 
חייו  קץ  את  ראו  ומחוץ,  מבית  יריביו  גם  כמו 
בטרם  ארוכה  תקופה  מגיעים  הפוליטיים 
והתהליכים  החשדות  אור.  אלה  שורות  רואות 
נשימה  מרחב  לו  הותירו  לא  סביבו  שהתנהלו 

וכפסע היה בינו לדלת היציאה מבלפור.
זאת  תגדירו  אלוקית,  השגחה  לזה  תקראו 
אבל  ערמומי,  קוסם  בו  תראו  נסיבות,  צירוף 
צרה  מכל  )כמעט(  נחלץ  השבעים  בן  האיש 
שבאה לפתחו וזה קורה באורח פלאי, לעיתים 

על טבעי. 
לועדת  ירוק  "אור  לו.  קרה  שוב  זה  השבוע 
הכותרת  בדרמטיות  בישרה  החסינות", 
הזו  הידיעה  המדינה.  של  בעיתון  שנמרחה 
פשטה כאש בשדה הקוצים התקשורתי שנושף 
בקרב  תקווה  והפיחה  נתניהו  של  בעורפו 

העורבים שמחפשים את ראשו.
היועץ  שפרסם  דעת  בחוות  היה  מדובר 
המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון, לפיה ניתן 
לקיים דיון בבקשת נתניהו לקבלת חסינות מפני 
ההתגוששות  לזירת  הפכה  זו  לדין.  העמדה 
המרכזית של אנשי 'כחול לבן' בשיתוף ליברמן 
נתניהו מכיסאו  - להוריד את  במטרה הנכספת 

בהקדם האפשרי.
עבור אנשי 'רק לא ביבי', חוות הדעת פתחה 
לא  אלה  הארוך.  שלטונו  לקץ  השערים  את 
בכדי  מזדמן  מיקרופון  כל  ואיישו  זמן  בזבזו 
בדרך  ינון,  של  הדעת  חוות  בחשיבות  להפריז 
להסגרת נתניהו אל מאחורי סורג ובריח. באופן 
בהם,  שאחזה  ההתלהבות  מתוך  אבסורדי, 
חסרי  בוועדה  ה"דיונים"  את  הללו  הותירו 
החלטתם  על  מראש  שהכריזו  בכך  משמעות 

הצפויה.
פחות מעשרים וארבע שעות חלפו. המזל של 
החגיגות  פנים.  לו  והאיר  לחיים  התעורר  ביבי 
הבחירות  מוצאי  את  רבה  במידה  הזכירו 
הראשונות, מי זוכר, בו צהלו במטה כחול לבן 
וריח הניצחון שיכר את  על תוצאות המדגמים 

בני גנץ ופעיליו. את הסוף כולנו זוכרים.
אותו  מיהו  לבדוק  יצאו  טובים  אנשים 
וגילו  בנתניהו  לפגוע  שהחליט  יועמ"ש 
עניינים  ניגוד  של  חריף  ריח  כי  קצר  בחיפוש 
עולה מלשכתו. התברר שאשתו מכהנת כמשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה והיא שותפה בולטת 
בגיבוש כתבי האישום נגד נתניהו. האחרון לא 

היה צריך יותר מזה.
זוהר  מיקי  המתבקש.  התהליך  החל  מכאן 
עצמו  לפסול  ממנו  וביקש  לינון  לפנות  מיהר 
חשש  פה  "עולה  כי  בטענה  בנושא,  מעיסוק 
לניגוד עניינים חמור" היות ולדבריו "לא ייתכן 
אישום  כתב  על  תחליט  האחת  זוג,  בני  שבין 
בקשתו  את  יסכל  והשני  הממשלה,  ראש  נגד 

לחסינות".
המידע סביב ינון הכה גלים והדרך לשיבוש 
את  הביאה  המבוכה  קצרה.  היתה  התוכניות 
מדיוני  פקטו  דה  עצמו  לפסול  היועמ"ש 
החסינות של נתניהו, מטעמו נמסרה הודעה לא 
ברורה ששיקפה את הבושה שאחזה בו ובבית 

בבלפור פתחו שמפניה ורודה.
אלא שחוץ מהשמפניה, לא הכל ורוד במעון 
יועץ  הבקבוק,  שהתרוקן  לאחר  דקות  רה"מ: 
עד  הממשלה,  ראש  של  לשעבר  התקשורת 
בסך  כספית  תביעה  הגיש  חפץ,  ניר  המדינה 
חצי מיליון שקל נגד יאיר נתניהו, בטענה שפגע 

בפרטיותו.
לטענת חפץ, נתניהו הבן הפר את צו איסור 
הפרסום שהוטל על חלקים מחקירתו באמצעות 
ראש  שתפקיד  ללמדך  בטוויטר.  פרסומים 
משפחתי  קשר  מכך,  וחמור  ישראל  ממשלת 
על  המחיר  ואכזרי.  מייסר  הוא  אליו,  קרוב 
ההילה כבד מנשוא ואין להתקנא במי שמשלם 

אותו.

 קומה זקופה

מאורעות התקופה מובילים אותי לוושינגטון 
נעתקה  בעולם  רבים  של  נשימתם  הרחוקה. 
קבלת  עם  שישי,  יום  של  השחר  כשהפציע 
הנחש  ראש  של  הממוקד  סיכולו  על  הדיווח 

שכל תואר בו יוגדר לא יהלום אותו.
רבות דובר על המבצע ההירואי ואומץ הלב 
הדיו  בעוד  בחיסולו.  טראמפ  הנשיא  שהפגין 
ניחר  וגרונם  יבש  טרם  ישראל  עיתונאי  של 

ופחדן,  הססן  טראמפ  כמה  עד  לנו  מלהסביר 
את  ולנטוש  לגורלנו  אותנו  להפקיר  בכוונתו 
המזרח התיכון נוכחנו שוב לראות שהמציאות 

הפוכה.
אלה  לכולם.  ספר  בית  עשה  טראמפ 
שתלו  אלה  התבדו.  בפחדנות  אותו  שהאשימו 
הופתעו.  האמריקנית  ההרתעה  אובדן  את  בו 
היום  בנכונותו לשלוט בסדר  מי שהטילו ספק 

המזרח תיכוני, נותרו פעורי פה.
תתקשה  שממנה  במהלומה  הוכתה  טהרן 
שהשקיעו  אישים  עם  משיחותיי  להשתקם. 
שחלקם  האיראני,  בסיפור  ארוכות  שעות 
מופיעים בין דפי העיתון, עולה כי איראן אינה 
העוצמה  עם  ופתוח  גלוי  בעימות  מעוניינת 
אותם.  משתק  הפחד  האמריקנית.  הצבאית 
תשומת  את  מסבים  לשעבר  הביטחוניסטים 
הולכים  מטהרן  היוצאים  שהטונים  לכך  ליבי 

ונעשים מסויגים יותר ויותר.
הוא  סולימאני  חיסול  הישראלי,  בהיבט 
עד  שהקפיד  למרות  במיוחד.  משמח  אירוע 
של  ידיו  בצללים,  ולעמוד  להסתתר  לאחרונה 
הרשע שסוכל היו מגואלות בדם יהודי והצמאון 

שלו לדם יהודי לא ידע גבול.
מהבחינה הזו, ביצע טראמפ משימה שהיתה 
חיי  כמה  יודע  ומי  עבורנו,  פחות  לא  חשובה 
זו,  בנקודה  לתושייתו.  הודות  ניצלו  יהודים 
להשגחתו  תזכורת  מהווה  האמריקני  הנשיא 
של בורא עולם על בני עמו הנבחר מכל העמים 
ומגלם את התגשמות ההבטחה האלוקית "השם 

ילחם לכם ואתם תחרישון".
מתגלה  שבה  הראשונה  הפעם  איננה  זו 
המפה  את  טוב  הכי  שקורא  כאדם  טראמפ 
הגיאו-פוליטית. כשהחליט להעתיק את משכן 

אימים  עליו  הילכו  לירושלים,  השגרירות 
המזרח  התלקחות  מפני  חריפות  באזהרות 
התיכון. הציגו לו תרחישים קיצוניים ואיימו על 

השלכות חמורות כתוצאה מכך.
בתרגום   .nothing אומרים  באנגלית 
האסטרטגיה  מקצתיה.  ולא  מיניה  לא  חופשי, 
שבמזרח  מובהק  באופן  הוכיחה  טראמפ  של 
התיכון רק נחישות משיגה תוצאות. החלטיות 

זוכה להערכה וקשיחות מביאה הרתעה.
שלנו,  באזור  קודמו  שהותיר  החורבן  אחרי 
כולו  לעולם  והבהיר  הנוכחי  הנשיא  הגיע 
זו שעובדת  היא  הבית השתגע"  "בעל  שגישת 
האמריקני  ביחס  שחל  הדרמטי  השינוי  כאן. 
ישראל,  ארץ  בביטחון  הנוגעים  לנושאים 
של  הנוכחי  מהקו  ברורה  השראה  שואבת 

ממשלת ישראל.
בשנים  הישראלית  המדיניות  אחר  מעקב 
מזו  הפוכה  מגמה  על  מצביע  האחרונות, 
שהתרגלנו אליה. סדר היום הישראלי שהשתנה 
הן  המדינות,  שתי  של  המסוכן  הרעיון  וזניחת 

הבסיס לבשורות שיוצאות מהבית הלבן.
ההיסטוריה הוכיחה: ברגע שהיהודים החלו 
מארץ-ישראל  חלקים  למסור  והציעו  להתרפס 
מתוך תחושה שהם, בכוחם ובעוצם ידם, כבשו 
התחילו  להחזירה  ביכולתם  ולכן  הארץ,  את 
הערבים להשתולל. כשהדיסקט הוחלף והוצב 

רף אחר, המצב השתפר פלאים.
בכך  מכירים  כיום  האמריקני  בממשל 
להיות  צריכה  ישראל  העולם  כל  שלטובת 
ישראל חזקה, בכדי לבלום את איראן להתפשט. 
בעלי התפקידים מבינים שהאיראנים מאיימים 
עליהם לא פחות מאשר על ישראל, ואולי עוד 

יותר.

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

איור: מענדי ירוסלבסקי
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של  באמירתו  מסתיים  בראשית  ספר 
יוסף הצדיק: "ואלוקים פקוד יפקוד אתכם 
הארץ  אל  הזאת  הארץ  מן  אתכם  והעלה 
)נ',  וליעקב"  ליצחק  לאברהם  נשבע  אשר 
אלא  הרגעה,  מילות  סתם  אינם  זה  כ"ד(. 
שמות.  ספר  בפתח  רואים  שאנו  כפי  מסר 
זקני  את  שיאסוף  למשה  הקב"ה  אומר  שם 
ישראל ויאמר אליהם... "ה' אלוקי אבותיכם 
נראה אלי... לאמור פקוד פקדתי אתכם..." 
"ושמעו  רש"י:  ומפרש  ט"ז(.  ג',  )שמות 
שתאמר  מכיון  ומדוע?   מאליהם  לקולך" 
להם לשון זה של "פקוד יפקוד" הם ישמעו 
זה מסור בידם מיעקב  לקולך. שכבר סימן 
ומיוסף שבלשון זה הם נגאלים. יעקב אמר 
להם ואלקים פקוד יפקוד אתכם, יוסף אמר 

להם פקוד יפקד אלקים אתכם. 
שהם  ידעו  ישראל  בני  הרי  להבין,  יש 
בין  בברית  הובטח  כך  להיגאל,  עתידים 
אם  למצרים.  ירידתם  עם  וליעקב  הבתרים 
שמסרו  סודי  קוד  הוא  יפקוד"  "פקוד  כן, 
מילים  נבחרו  מדוע  לגאולה.  ויוסף  יעקב 
אלו לקוד המוצפן, שיעבירו דור אחר דור. 
זקני  בפני  זאת  ויחשוף  משה  שיבוא  עד 
ישראל ומכוח זה הם ידעו שמשה רבינו הוא 

שליח לגאולה?
את  'פקד'  שורש  מסמל  הקודש  בלשון 
גם  מסמל  הוא  בבד  בד  אך  הזכירה,  ענין 
'תפקיד', כמאמר הפסוק: "יפקוד ה' איש על 
העדה" )במדבר כ"ז, ט"ז(  – ימנה ה' מנהיג. 
כדי ללמדנו כי זכרון הקב"ה לגאלינו הוא 
הגדול  בתפקיד  ישראל  בני  הכרת  בזכות 
יצחק  אברהם,  כזרע  כתפיהם  על  הרובץ 
ויעקב הממשיכים את דרכם – בעולם, לתקן 
לצאת  זכינו  זה  בכוח  ה'.  במלכות  עולם 
ממצרים,  ולהיגאל  טומאה  שערי  ממ"ט 
במהרה  שלימה  בגאולה  ניגאל  זה  ובכוח 

בימינו. 
מסופר על משפחה מפוארת ששמה הטוב 
הלך לפניה בדרום-מזרח פולין, אך למרבה 
על  הכורת  בעלות  ונכחדה  כמעט  הצער 
יהדות אירופה. בתום המלחמה מצא עצמו 
אוד  בודד,  שריד  הישיש,  המשפחה  ראש 
הגדול.  ורצוץ מהאובדן  מוצל מאש, שבור 
לא ארכו הימים עד שהתקבלה אצלו בשורת 
הוא  אף  ששרד  יחיד  נכד  בדמות  הנחמה 
באורח פלא את כל מוראות השואה, הנצר 

האחרון לו ולכל משפחת אביו. 
הקודש  לארץ  יחדיו  עלו  השניים 
והתיישבו בתל אביב. כאשר הסב שמר עליו 
כעל בבת עינו, מעניק לו את כל אשר לו, 
הנצר  אתה  "יקירי,  לו:  ואומר  שב  כשהוא 
ממשפחת  אנחנו  משפחתנו.  לכל  האחרון 
הרב הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע. דע 

לך כי אחריות כבדה רובצת על כתפיך". 
למגינת לב הסב, החל הנכד מתרועע עם 
ופוחזים בשכונה, דבר שהשפיע על  ריקים 
נפל  שנים,   17 לו  מלאו  כאשר  התנהגותו. 
לעולם  עצמו  להכין  והחל  למשכב  הסב 
האמת. ערב הסתלקותו, פנה לנכד והפקיד 
אהובי,  נכדי  "ראה  בעל-פה:  צוואה  בפניו 

האהובה,  משפחתי  עם  להתאחד  חוזר  אני 
גורלך  אודות  על  חששות  מלא  ליבי  אך 
ועתידך. אם יש לך כלפיי אהבה או הכרת 
היה  מקובל  אחת:  בקשה  אבקשך  הטוב, 
שישי  שביום  ומתמיד  מאז  במשפחתנו 
שחרית.  בתפילת  גם  'תחנון'  אומרים  לא 
מסורת קדושה היא מהרבי מרופשיץ. לפני 
היום  אך  זו,  מסורת  שמרו  רבים  המלחמה 
ניצלתי  כי  הרגשתי  נותרו.  מתי-מעט  רק 
ממוות כדי לשמור את המנהג הקדוש לבית 
רופשיץ. בטוחני כי גם אתה ניצלת באורח 
פלא למען מטרה זו. אני מבקש שתקבל על 
בית  מנהג  את  לשמר  התפקיד  את  עצמך 

רופשיץ?", אמר הסב. 
מנהג  לשמר  כף  בתקיעת  התחייב  הנכד 
"אנא  מעשית:  להדרכה  עבר  והסבא  זה. 
לפקוד  נא  הקפד  אותך  הקורות  בכל  ממך, 
בזמן  שישי  יום  מידי  הכנסת  בית  את 
תפילת שחרית. לאחר חזרת הש"ץ, תדפוק 
היום  אומרים  לא  כאן  ותכריז:  הבימה  על 
ההודעה,  לפשר  אותך  ישאלו  אם  'תחנון'. 
תסביר שזה מנהג קודש קדום של סבך הרבי 

מרופשיץ זי"ע".
הנכד  סיפר  הסב,  על  האבל  בימי 
אודות  בדרכו  שנקרה  מי  לכל  בהתרגשות 
הצוואה היחודית שהותיר לו סבו. השומעים 
ממנו  לבקש  היה  יכול  לא  וכי  גבה:  הרימו 
מכל  מדוע  יותר?  משמעותית  בקשה 
ההלכות והמנהגים, בחר דווקא במנהג שלא 
את  שמרו  אך  שבת?  בערב  תחנון  לומר 

מחשבותיהם לעצמם. 
והידרדר, עד  לאחר הפטירה, הלך הנכד 
לקיים  וחדל  אבותיו,  מדרך  לחלוטין  שסר 
תורה ומצוות, לא עלינו. אבל את התפקיד 
שהוטל עליו, מילא בנאמנות. מדי יום שישי 
התייצב בשטיבל החסידי הקטן בתל-אביב 
והכריז: כאן לא אומרים 'תחנון'. הזמן עשה 
את שלו. אט אט צבר ידידים בבית הכנסת 
ולעלות  למקורות  לחזור  זכה  כך  ובעקבות 

על הדרך הישרה והטובה. 
למשפחתו,  ובנאמנותו  בתמימותו  הסב, 
הקטן  מהאור  דווקא  האמת.  לנקודת  קלע 

צמח אור גדול. 
יכול אדם להיות  זהו סודו של התפקיד. 
במצבים הקשים ביותר, במקומות הירודים 
ביותר, אך ברגע בו הוא מרגיש כי הוא-הוא 
בלעדי  בתפקיד  נושא  הוא  החותם;  שומר 
שאיש בעולם לא יוכל לשאת מבלעדיו, אזי 
בערך  להכרה  אותו  מרומם  התפקיד  קיום 

עצמו ומעורר סיפוק נפשי. 
או  שואה  ניצול  ילד  להיות  צריך  לא 
מרופשיץ  הקדוש  הרב  של  משפחתו  קרוב 
שנוצר  הייחודי  בתפקיד  להכיר  כדי  זי"ע 
נברא  בשבילי  לומר:  אדם  חייב  בשבילינו. 
כאילו  ייחודי  תפקיד  יהודי  לכל  העולם. 
הוא יחידי בעולם, וכל יתר הברואים נבראו 

לסייע בידו להשלים את התפקיד. 
אבינו  יעקב  של  הצוואה  קוד  היה  זה 
את  תזכרו   – יפקוד"  "פקד  הצדיק.  ויוסף 
שליחותכם בעולם, וזה יביא אתכם לגאולה.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

פקוד יפקוד

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה
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לא צריך להיות ילד ניצול שואה או קרוב משפחתו של הרב הקדוש מרופשיץ זי"ע כדי להכיר 
בתפקיד הייחודי שנוצר בשבילינו. חייב אדם לומר: בשבילי נברא העולם. לכל יהודי תפקיד 

"ייחודי כאילו הוא יחידי בעולם

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים טובים

המודעה מיועדת לנשים וגברים

איש/ת מכירות
דרוש

03-5796645
קו"ח לפקס:

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

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

הימים הצטערו על מות יעקב
וַּיְִקְרבּו יְֵמי יִׂשְָרֵאל ָלמּות )מז, כט(

הצדיקים מחיים את ימיהם
מדייק  הקדוש,  החיים"  ה"אור 
ישראל  'ויקרב  נאמר  שלא  הפסוק,  בלשון 
למות' אלא "ויקרבו ימי ישראל למות", ומבאר, 
כי יעקב אבינו לא קרב למות כלל, אלא ימיו 
שהצטערו  אלו  והם  לסיומם  שהתקרבו  הם   -
על כך שישראל סבא מסתלק מן העולם. ככל 
הימים  חשו  כך  הסתלקותו,  מועד  שהתקרב 

צער, אבל יעקב אבינו עצמו לא הצטער. 
רבותינו אומרים, כי הרשעים ימיהם מחיים 

אותם, ואילו הצדיקים מחיים את ימיהם. 
'חיות'  יש  ויום  יום  לכל  הדברים:  פירוש 
בכך,  מרגישים  לא  הקטנים  אנחנו  משלו. 
צדיקים  אבל  לימים,  ממשות  אין  לדידנו 
וקדושים רואים את היום עצמו, את הרגשותיו 

ותחושותיו. 
ובוכים,  מצטערים  שימיו  ראה  אבינו  יעקב 
כיון שהם חשו כי הצדיק, קדוש העולם, עומד 
להם  יש  איתם,  יעקב  עוד  כל  מאיתם.  ללכת 
מאיתם,  יסתלק  הוא  כאשר  אבל  עילאי,  תוכן 
יהיו אלו ימים אחרים. על כך הם בכו והצטערו, 
ישראל  ימי  "ויקרבו  הכתוב:  שאומר  וזהו 
הקרבה  במיתתו  חשו  עצמם  הימים  למות", 

והולכת.
"יָָקר  טו(:  )קטז,  בתהלים  אומר  המלך  דוד 
ה"ילקוט  אומר  ַלֲחִסידָיו".  ַהָּמוְתָה  ה'  ְּבֵעינֵי 
שמעוני": "קשה לפני הקב"ה לגזור מיתה על 
הצדיקים  כאשר  לעולם  טוב  כמה  הצדיקים". 

שרויים בתוכו. 
יח  )ברכות  חיים"  נקראו  במיתתן  "צדיקים 
בתורה  ימיהם  כל  שעסקו  הצדיקים,  ע"א(. 
הזה,  בעולם  כאן,  נצח  חיי  חיו  כבר  ובמצוות, 
הימים  חייהם.  נמשכים  מותם  לאחר  גם  לכן 
לימים  עברו  עצמם  הם  אבל  מתו,  שלהם 
אחרים, לזמנים אחרים. העולם הוא זה שנפרד 
עובר למקום  הוא עצמו  מהאדם הקדוש, אבל 

אחר, לזמן אחר. 

הרוצה לחיות – ימית עצמו

אלכסנדר מוקדון, המצביא הגדול שכבש את 
כל העולם, חי בסך הכל שלושים ושלש שנה! 

רבותינו במסכת תמיד )לב ע"ב( מספרים, כי 
הוא שאל את חכמי ישראל: "מה יעביד איניש 

ויחיה?" - מה יעשה האדם כדי שיחיה? 
אתה  אם  כלומר,  עצמו".  ימית  ליה:  "אמרו 
האחת  הדרך  אמיתיים,  חיים  לחיות  רוצה 
והיחידה היא: "זֹאת ַהּתֹוָרה ָאדָם ִּכי יָמּות ְּבאֶֹהל" 
)במדבר יט, יד(. רק מי שממית עצמו באהלה 
של תורה, יכול לזכות לחיים אמיתיים. כך גם 
מי שתומך בתורה – "ֵעץ ַחּיִים ִהיא ַלַּמֲחזִיִקים 

ָּבּה וְתְֹמֶכיָה ְמאֻּׁשָר" )משלי ג, יח(.
סיפר לי יהודי שהחל לא מכבר ללמוד תורה. 
מדובר באדם שמסודר כלכלית ורק עתה החל 
להשתתף בשיעור תורה שמוסר אברך מהישיבה 
בתל אביב. והוא אמר: "האמן לי שיש לי הכל, 
אבל עד עתה לא הרגשתי שאני חי. רק לאחר 
אברך,  אותו  של  הגמרא  לשיעור  שהתוודעתי 
התחלתי לחיות, הפכתי לאדם אחר. אני מוכן 
שיעור.  להפסיד  שלא  ובלבד  הכל,  על  לוותר 

הגמרא פשוט נתנה לי חיים!" 
"אור החיים" הקדוש מביא משל נפלא למלך 
יהלומים,  בו  לו  הנותן את כתרו כדי שישבצו 
גומרים לשבץ את היהלומים, מחזירים  כאשר 
את הכתר למלך. כך נתן הקב"ה נשמה לאדם 
והמצוות,  התורה  הם  אלו  יהלומים,  עם  יחד 
והוא צריך בימי חייו לשבץ בכתרו של המלך 
את   – הכבוד  כסא  מתחת  החצובה  הנשמה   –
היהלומים שנתן לו המלך, את המצוות שצווה 
"אלוקי,  אנו:  אומרים  בוקר  אותו עליהן. בכל 
חובתנו  את  מילאנו  האם  בי..."  שנתת  נשמה 
ושיבצנו בה את יהלומיו של בורא עולם? כמה 
מצוות קיימנו במשך היום? כמה תורה למדנו?

את  להחזיר  האדם  של  זמנו  מגיע  כאשר 
ממני",  ליטלה  עתיד  "ואתה   – לבוראו  נשמתו 
זה  בה.  שיבץ  הוא  יהלומים  כמה  בודקים 
ה"אור  הזה, כלשון  בעולם  תפקידו של האדם 
התעצמות  באמצעות  "כי  הקדוש:  החיים" 
האדם בעשות טוב וריחוק הרע על פי התורה, 
יעשה לנשמתו מעלה עליונה ויאיר אורה מאור 

תורה".
וַּיֵֶלְך  ׁשַָבע  ִמְּבֵאר  יֲַעקֹב  "וַּיֵֵצא  הפסוק  על 
ָחָרנָה" כתב רש"י: "ולמה הזכיר יציאתו? אלא 
רושם,  עושה  המקום  מן  צדיק  שיציאת  מגיד 
זיוה  הוא  הודה  הוא  בעיר  שהצדיק  שבזמן 
הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה 

הדרה". 
זיו  הוא  הזה,  בעולם  הוא  עוד  כל  הצדיק, 
העולם  מן  מסתלק  הוא  כאשר  והדרו,  העולם 
העולם  אל  וההדר  הזיו  את  עמו  נוטל  הוא   -
כל  הצדיקים  לכן  חסר.  נותר  והעולם  הנצחי, 
החיים  הם  אלו  כי  לנצחיותם,  דואגים  ימיהם 

האמיתיים. 

התורה שמרה על עם ישראל בגלות

ורדיפות,  צרות  היו  חייו  כל  אבינו  יעקב 
ועם זאת הוא היה דבוק בשכינה. חי חיי נצח. 
ומהיכן הוא לקח את הדבקות הזאת? מהתורה 

הקדושה. 
האבות  כי  ע"ב(  כח  )יומא  אומרים  חז"ל 
שעדיין  אף  כולה  התורה  את  קיימו  הקדושים 

לא ניתנה. 
שם  של  מדרשו  בבית  זאת?  למדו  ומהיכן 
בן נח. אמנם מצוות רבות לא ניתן היה לקיים 
בפועל, אבל הם למדו את ספר הבריאה, ספר 
העבירו  ואותן  במגילות  אותו  כתבו  בראשית, 

לבניהם אחריהם. 
גם בהיותם במצרים, למדו בני ישראל מאותן 
יח(,  ה,  רבה  )שמות  בחז"ל  מובא  כך  מגילות. 
בהם  משתעשעים  'שהיו  מגילות  בידם  שהיו 
הם  כי  נכתב  הללו  במגילות  לשבת'.  משבת 
האמינו  בהן  הלימוד  ומכח  להיגאל,  אמורים 
כלל ישראל לדברי משה רבנו כי הם עומדים 
להיגאל – "וַּיֲַאֵמן ָהָעם וַּיִׁשְְמעּו ִּכי ָפַקד ה' ֶאת 

ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל" )שמות ד, לא(.
ובכך  האדם,  את  המחייה  הוא  תורה  לימוד 
הוא מתחבר אל הקב"ה. זה מה ששמר את כלל 
ישראל כל שנות הגלות, וזה מה ששומר אותו 

עד היום הזה. 

מקושיה לא מתים...

הגמרא )תענית ה ע"ב( אומרת: "יעקב אבינו 
לא מת". 

ספדניא  ספדו  בחינם  "וכי  הגמרא:  שואלת 
וחנטו חנטיא וקברו קבריא" - האם בחינם הוא 
נספד ונחנט ונקבר, הרי הכתוב אומר במפורש 

שספדו וחנטו אותו ולבסוף קברוהו? 
בנביא  מפורש  פסוק  יש  הגמרא:  מתרצת 
מת.  לא  אבינו  שיעקב  האומר  י(  ל,  )ירמיהו 
נאמר שם: "וְַאּתָה ַאל ּתִיָרא ַעְבִּדי יֲַעקֹב נְאֻם ה' 
וְַאל ּתֵַחת יִׂשְָרֵאל ִּכי ִהנְנִי מֹוׁשִיֲעָך ֵמָרחֹוק וְֶאת 
זְַרֲעָך ֵמֶאֶרץ ׁשְִביָם", מקיש הוא לזרעו, מה זרעו 

בחיים אף הוא בחיים. 
הקושיא,  על  הגמרא  מתרצת  מה  ולכאורה, 
הרי סוף כל סוף קשה, וכי לחינם ספדו וחנטו 

וקברו אותו? 
התירוץ הוא – פסוק גובר על כל שאלה. אם 
הפסוק מלמד שיעקב אבינו לא מת, אזי נופלות 
שמקשה  למי  שאומרים  כמו  הקושיות.  כל 
קושיות רבות ואינו מבין: 'מקושיה לא מתים'...

אם זרעו בחיים אף הוא בחיים

חז"ל  דברי  את  מעט  למתק  כדי  אבל 
הקדושים, נבאר את כוונתם באומרם: "מה זרעו 

בחיים, אף הוא בחיים": 
האדם במהלך שנות חייו, צריך לדאוג לדבר 
או  במוקדם  שלו.  החיים  להמשכיות   – אחד 
במאוחר חייו יסתיימו, ועליו לחשוב מה יהיה 
נועד  האדם  הזה.  בעולם  כאן  חייו  תום  לאחר 
לחיות חיים נצחיים. ואיך יוכל לחיות חיי נצח? 
שצאצאיו  האדם  ידאג  חייו  שנות  במהלך  אם 
מצוות  יקיימו  תורה,  ילמדו  בדרכו,  ימשיכו 
ויתחזקו ביראת שמים, הרי שיש לו המשכיות. 
אומר שלמה המלך ע"ה )משלי כב, ו(: "ֲחנְֹך 
ַלַּנַער ַעל ִּפי דְַרּכֹו ַּגם ִּכי יַזְִקין ֹלא יָסּור ִמֶּמָּנה". 
גם אם יזקין האדם, לא יסור ה'נער' ממנו, אלא 

ימשיך בדרכו.
זוכה  הוא  חייו,  בשנות  האדם  נוהג  כך  אם 
ומשגשגת  פורחת  נשמתו  נצחיים.  לחיים 
הלך  בנו  הנה  האמת.  בעולם  וחיה  הזמן  כל 
בירכה  נכדתו  תפילין,  הניח  נכדו  להתפלל, 
"וְַאּתֶם  חיים.  נחשב  זה  כל  המזון,  ברכת 
ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱאֹלֵקיֶכם ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" )דברים 
ד, ד(. כאשר זרעו של האדם בחיים - והכוונה 
הוא  גם   - לחיים אמיתיים של דבקות בקב"ה 
בעולם  הוא משאיר  אם  האמת.  בעולם  בחיים 

זרע קודש, הוא זוכה לחיים נצחיים.
עשר  שנים  אחריו  שהשאיר  אבינו  יעקב 
ֵעדּות  יָּה  "ׁשְִבֵטי   – וטהורים  קדושים  שבטים 
שהם  עדות   – ד(  קכב,  )תהלים  ְליִׂשְָרֵאל" 
הוא  אף  בחיים  זרעו  "מה  אזי  בקדושתם, 

בחיים". 
ע"א(,  נו  )פסחים  חז"ל  אומרים  ובאמת 
כינס  הוא  אבינו  יעקב  של  פטירתו  לפני  כי 
יְִקָרא  ֲאׁשֶר  "ֵאת  להם  לומר  וביקש  בניו  את 
ַהּיִָמים" )מט, א(. באותה שעה  ְּבַאֲחִרית  ֶאתְֶכם 

הסתלקה ממנו רוח הקודש. 
אמר להם יעקב אבינו: שמא חס ושלום יש 

ביניכם אחד שאין דעתו עם השי"ת? 
ה'  אלקינו  ה'  ישראל  בניו: שמע  לו  "אמרו 
אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין 
בלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו 

ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 
כל  אבינו שהיתה מיטתו שלמה,  יעקב  זכה 
בהשי"ת,  הדבקות  דרך  בדרכו,  המשיכו  בניו 

לפיכך – "יעקב אבינו לא מת". 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

אבי,  מר  נפטר  תשנ"ו,  טבת  י"ג  בתאריך 
רבי דוד אלבז בין איזה זצ"ל. הוא היה דוגמא 
נצח. הוא  ומופת ליהודי שחי בעולם הזה חיי 
בקושי  רבות.  תלאות  שם  ועבר  במרוקו  נולד 
על  פרטים  ממנו  לדלות  מצליחים  היינו  רב 
היה אומר:  האירועים שעבר בצעירותו. תמיד 
על  להסתכל  צריך  עכשיו  בעבר,  היה  "זה 

ההווה". 
במרוקו היה אבי זצ"ל עשיר. היו לו שטחי 
מרעה גדולים ופועלים ערביים היו עושים את 
והוא  סחורה  לו  מביאים  היו  הם  העבודה.  כל 
היה מוכרה. היתה לו גם חנות גדולה של בדים, 
כמנהג  מכובדים,  בגדים  ללבוש  היה  ורגיל 

העשירים שם. 
אך בבוא העת, עזב הכל ועלה לארץ ישראל. 
פצצה  טמנו  בהצלחתו,  עין  צרי  שהיו  הגויים 
בחנותו והוא נפצע בהתפוצצות, ונקטעו כמה 
ונותרו  לגבו  חדרו  רסיסים  כמה  מאצבעותיו. 

שם עד יום מותו. 
הגיע לארץ חסר-כל, ועבד בעבודות קשות. 
תקציבים  לקבל  הסכים  לא  ואופן  פנים  בשום 
תמיד:  באומרו  לו,  שהיו  הנכות  אחוזי  בשל 
מה  הכל.  שווה  וזה  הקדושה,  לארץ  "הגענו 
אני  הקדושה,  בארצנו  פה  לעשות  לי  שיתנו 

מוכן לעשות".  
מביא  היה  שהרוויח  מה  כל  לכסף.  בז  היה 
לאמי ע"ה ואומר לה: "קחי, זה כסף שלך ואם 
קצת  לי  תביאי  דבר-מה,  שאקנה  רוצה  את 

כסף..." 
שבקדושה.  דבר  לכל  וראשון  ראש  היה 
מהעבודות  ורצוץ  עייף  הביתה  שהגיע  אפילו 
הראשון  היה  בבוקר  למחרת  שעבד,  הקשות 
בבית הכנסת. קודם התפילה היה אומר תהלים 
התפילה  את  מתחיל  כך  ואחר  הקדוש,  וזוהר 
לבית  מפתח  לו  היה  לא  בתחילה  מראשיתה. 
הכנסת, והוא היה עומד בחוץ וממתין לגבאי, 
בקיץ ובחורף, בחום ובקור, מקיים את הפסוק 
)תהלים נה, טו(: "ְּבֵבית ֱאֹלִקים נְַהֵּלְך ְּבָרגֶׁש" - 
– ברד, רוח, גשם, שלג.  'ברגש', ראשי תיבות 
כדי  מפתח,  הגבאי  לו  נתן  תקופה,  לאחר  רק 

שיפתח את בית הכנסת.
מתכונן  היה  כבר  בצהרים  אחת  בשעה 
לתפילת מנחה. לא היה מוכן לוותר על תפילה 
מצוות  לקיים  לו  שהיתה  התשוקה  במניין. 

וזריזותו בקיומן, היתה דבר מפליא. 
כאן  שחיו  נדירים  אנשים  מאותם  היה  הוא 
עליהם  קודם,  מדור  יהודים  נצח,  חיי  בעולם 
אפשר לומר את דברי הכתוב בתהלים )טז, ג(: 

"ִלְקדֹוׁשִים ֲאׁשֶר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה".



היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה. אפילו שהגיע הביתה עייף ורצוץ מהעבודות הקשות שעבד, למחרת בבוקר היה הראשון בבית הכנסת. 
"קודם התפילה היה אומר תהלים וזוהר הקדוש, ואחר כך מתחיל את התפילה מראשיתה
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חלק מהתינוקות מזילים רוק הרבה יותר מאחרים ⋅ התופעה נפוצה מאד בקרב תינוקות וילדים מתחת 
לגיל שנתיים ⋅ איך נוכל לסייע לבייבי שלנו להתמודד עם אדמומיות וגירוי בעור הפנים?

לאישה
התינוק מרייר?

מאת: הילה פלאח

מצרכים: 
1 חבילת קבביס עם שומן טלה

 לסלט:
1 כוס קינואה אדומה 

שבושלה במי מלח לפי הוראות היצרן
20 עגבניות שרי צבעוניות

צרור פטרוזיליה קצוצה
2-3 עלי בצל סגול 

צרור כוסברה
10 זיתי קלמטה

2 צנוניות פרוסות דק
חופן נבטים

חופן אגוזי מלך
1/4 כוס שמן זית
מיץ מלימון שלם

קורט מלח, פלפל וסומאק
לרוטב הטחינה:

1/2 כוס טחינה גולמית
1 כף גדושה לימון כבוש

1/2 כוס מים
1/4 כפית מלח

סלט קינואה אדומה 
עם קבביס וטחינה

אופן ההכנה:
1. צולים את הקבביס על פלנצ'ה 

כ-5 דקות מכל צד. 
2. בקערת סלט שמים כוס קינואה 
אדומה מבושלת. חותכים דק את 

כל מרכיבי הסלט ומוסיפים לקערה 
מעל הקינואה.

3. להכנת הטחינה: במעבד מזון 
טוחנים חצי כוס טחינה גולמית, כף 

גדושה של לימון כבוש, חצי כוס 
מים ומלח.

4. מרכיבים את המנה: בקערת 
הקינואה עם הסלט מניחים למעלה 
את הקבביס הצלויים ומוזגים מעל 

טחינה של לימון כבוש. 
5. מערבבים ומאחדים את כל רכיבי 

הסלט ומגישים.

מוגבר,  ריור  של  תקופות  יש  שלנו,  לתינוקות 
הגורם לגירוי שמתבטא בפריחה ואדמומיות של 
לשפתיים  מתחת  כלל  בדרך  הפה,  סביב  העור 
הצוואר  באזור  גם  ולפעמים  הסנטר,  באזור 
זו,  מתופעה  סובל  תינוק  כל  והחזה. כמעט 

לפחות בתקופה מסויימת.
ויש  בגופנו  ביותר  הגדול  האיבר  הינו  העור 
מפני  הגנה  ובהם:  חשובים  תפקידים  לו 
והגנה  הגוף  טמפרטורת  התייבשות, ויסות 
מזיהומים. ידוע כי עורו של התינוק רגיש בהרבה 
התינוק  של  והדק  העדין  עורו  מבוגר.  של  מזה 
נחשף לאחר הלידה, להשפעות של טמפרטורה, 
רכיבי  בסבון,  המצויים  כימיקלים  אוויר,  מזג 
ריח, חומרי כביסה וחומרי צבע בהם משתמשים 
בבגדי התינוק – כל אלו עלולים לגרום לגירוי, 
יובש או פריחה. גורם נפוץ נוסף העלול לגרום 
לפריחה או גירוי בעור הפנים של התינוק, הוא 

ריור עודף. 
מבקיעת  נגרמת  מריר  כתוצאה  פריחה  לעיתים, 
זמן  במשך  שנשארו  חלב  משאריות  שיניים או 
רב סביב הפה של התינוק. עם זאת, בדרך כלל, 
בעור  הפריחה  הזמן,  ספציפית. רוב  סיבה  אין 
תוצאה  ופשוט  לחלוטין  נורמלית  תופעה  היא 

של תינוק המזיל יותר ריר.

למה תינוקות מריירים?
 )AAP( ילדים  לרפואת  האמריקנית  האקדמיה 
חשיבות  תינוקות  בקרב  לרוק  כי  מציינת 
סיוע לתינוק  בשמירה על הלחות בפה התינוק, 
שיני  על  הגנה  מזון,  שאריות  ולשטוף  לבלוע 
שהתינוק  בזמן  המזון  לליחוח  וסיוע  התינוק 
מוכן לאכול מוצקים. ריור אצל תינוקות מתחיל 
בתקופה  לומדים  חודשיים. תינוקות  גיל  סביב 
דבר  כל  לפה של  הכנסה  ידי  על  העולם,  על  זו 
שנקרה בדרכם. המציצה והלעיסה של החפצים 
בלוטות  את  מפעילה  לפה,  מכניס  שהתינוק 
הרוק וגורמת להן לעתים, לייצר יותר רוק ממה 

את  מוצאים  העודפים  לבלוע.  מסוגל  שהתינוק 
דרכם החוצה וכך נוצר הריור. 

הרוק מרגיע כשהשיניים בוקעות
לקראת גיל 4 חודשים ועד גיל שנתיים מתרחש 
תהליך בקיעת השיניים. לרוב, ההורים מתחילים 
רב,  ריור  עקב  מתקרבת  שהבקיעה  להרגיש 
האקדמיה  התינוק.  של  נוחות  וחוסר  כאב 
ריר  כי  מסבירה  ילדים  לרפואת  האמריקנית 
מרובה בזמן תהליך של בקיעת השיניים, עשוי 
לעזור להגן ולהרגיע את החניכיים העדינים של 

התינוק. 

כיצד למנוע, למזער או לטפל בפריחה 
כתוצאה מרוק? 

מריר  כתוצאה  הפריחה  עם  להתמודד  מתיש 
ולעתים נדמה שאין סוף לכמות הרוק שהתינוק 
ידי  על  נגרמת  הפריחה  בהם  במקרים  מייצר. 
הרבה  אין  שיניים,  בקיעת  כמו  חיצוני,  גורם 
להיות  ניתן  אותה, אבל  למנוע  כדי  לעשות  מה 
מוכנים ולהקל על התינוק. הדרך הטובה ביותר 
למניעה וטיפול היא לשמור על האזור נקי ויבש. 

להלן 9 טיפים שעשויים לסייע בצמצום 
התופעה ובטיפול בה: 

רכה  בד  במטלית  הרוק. השתמשו  את  נגבו   ⋅

ועדינה או בחיתול טטרה, כדי לספוג את עודף 
האזור  על  לשמור  במטרה  היום,  לאורך  הרוק 

יבש.
סינר עמיד במים. סינר עמיד  לתינוק  ⋅ הלבישו 
של  לחזה  להגיע  מהרוק  למנוע  יכול  במים 

התינוק ולגרות את העור.
היא  אם  התינוק  של  החולצה  את  החליפו   ⋅
את  לגרות  עלולה  רטובה  ברוק. חולצה  ספוגה 

העור. 
⋅ נקו את הפנים של התינוק לאחר ההאכלה. אל 
רכה  אזור הפנים. הספיגו מטלית  תשפשפו את 
במים ללא סבון, נקו את הפנים וייבשו בעדינות.

⋅ השתמשו במוצץ מתאים. ישנם מוצצים בעלי 
לעורו  המאפשרים  במיוחד,  גדולים  פתחים 
של  ספייס  מוצץ  לנשום.  התינוק  של  העדין 
זרימת  המאפשר  למוצץ  דוגמה  הינו   ,NUK
אוויר מקסימלית סביב הפה ומסייע לשמור על 

עור הפנים של התינוק יבש ונקי. 
כדאי  התינוק שלכם.  המוצצים של  את  בדקו   ⋅
לוודא שהם נקיים ולאחר חיטוי. מטעמי היגיינה 
לאחר  המוצץ  את  להחליף  רצוי  ובטיחות, 
שימוש של כחודש עד חודשיים או עם הופעת 

סימנים ראשונים של פגם או בלאי.
הצורך  הגירויים. במידת  להרגעת  קרם  ⋅מירחו 
ולהשתמש  הילדים  רופא  עם  להתייעץ  ניתן 
לחות  קרם  או  בעור  הגירויים  להרגעת  בקרם 

לריכוך העור.
אתם  כי  וודאו  סביבתיים.   גירויים  בדקו   ⋅
לבגדי  כביסה ייעודיים  בחומרי  משתמשים 
ולא  עדינים  ולשמיכות,  למצעים  התינוק, 
מגרים את עור התינוק. חשוב להימנע ממוצרים 
המכילים בישום ועלולים לגרום לגירוי וכן כדאי 

להעדיף מוצרים שהם היפואלרגניים. 
⋅בחרו בגדים מתאימים. מבחינת ביגוד, העדיפו 
בדים נושמים כמו כותנה ופחות בדים המכילים 
לחה  סביבה  ליצור  העלולים  גומי  או  פלסטיק 

וחמה.

חברת "אחוה", מגישה יחד 
עם כוהנת הבישול הביתי 

והשפית  ג'קי אזולאי, מנה 
מזינה וטעימה במיוחד של 

סלט קינואה עם קבביס 
וטחינה. סלט נהדר, עשיר 

בטעמים שיכול לשמש 
כארוחה עיקרית, או 

כתוספת בארוחת צהריים, 
ערב ובאירוח משפחתי. 



RIASEC
הטיפוס
הטכני

הטיפוס
החקרני

הטיפוס
האמנותי

הטיפוס
החברתי

הטיפוס
היוזמתי

הטיפוס
המנהלי

אוהב עבודה עם 
מכונות, מכשירים 
טכנולוגיים, תכנון 
ופיתוח, ולעיתים 

עבודה פיזית

שואל שאלות מגיל 
קטן, אוהב לחקור,  

כלום אצלו לא 
מובן מאליו, מסוגל 

לפתח רעיונות

אדם עם דמיון 
מפותח, בעל 

כשרונות, יצירתי, 
רגשי, אסתטי ובעל 

כושר ביטוי מיוחד

בעל הבנה 
פסיכולוגית, יוצר 
קשרים בקלות, 

סוחף, אמפתי ואוהב 
סביבת אנשים

בעל בטחון עצמי 
גבוה, לוקח 

סיכונים, לא אוהב 
הוראות, אדם מלא 

מרץ והתלהבות

אוהב נתונים, בעל 
חשיבה פרקטית, 
עבודה משרדית, 
אוהב לעבוד לפי 

כללים ברורים.

בתוכנית:

אבחון אישי )הולנד( ע״י יועץ אשר יספק את הכיוונים המקצועיים שלך

סדנת ייעוץ תעסוקתי והצגת פרטי המודל של הולנד

אבחון גרפולוגי שיעניק השלמה מעמיקה על יכולותיך האמיתיות

מרכז הכוון תעסוקתי ועיריית בני ברק מזמינים אותך לכנס

 אבחון אישי
ע״פ מודל היהלום של הולנד

הכנס לגברים יתקיים אי״ה
ביום שלישי י״ז טבת )14.1.20( בהכוון תעסוקתי בני ברק, רח' הירדן 31, קומה 4
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למה אחרים מרוויחים יותר?

כי הם מתאימים
בול למקצוע!
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ והתפזורת 
באדיבות עוזי קייש

מאונך

1. חוד החנית או הכידון או להב החרב. "שלף  ___  והניחה באונקלו" )סנהדרין 
פב.(

4. קיצור המילים: טעמי מקרא.
6. כנוי לסוס רכיבה והובלה. "רתם המרכבה  ל___" )מיכה א יג(

7. נפגם, הושחת, ניטל החוד.  "אם ___ הברזל והוא לא פנים קלקל" )קהלת י י(
8. התכווצות בלתי-רצונית של שרירי הגוף.  "עוים שכל הרואה אותם אוחזתו  

___" )חולין ס:(
9. מאותיות ה-א"ב.

10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם, נציב המלך באזור או במדינה.  "לחם  
ה___" )נחמיה ה יח(

11. העלה קרום, התכסה בשכבה דקה מלמעלה.  "חרבו נעשה כמין טיט  ש___  
פניה של מעלה" )רש"י בראשית ח יג( )בלשון יחיד, עבר(

12. פנים אל פנים, בדיבור ישר, בלא מתווך או שלא בכתב.  "___  אל  ___" 
)במדבר יב ח(

14. משולם, פדוי, שסולקה תמורתו.  "אסור לו לאדם שישהה שטר ___  בתוך 
ביתו" )כתובות יט:(

16. צבע כחול ירקרק שהקדמונים היו מפיקים מעצים שונים כתחליף לצבע תכלת 
אמיתי.  "ודרך הרמאים למכור ___  ___  בשם תכלת" )רש"י עבודה זרה לט.(

1. מחשבה, הרהור.  "בחנני ודע  ___" )תהלים קלט כג( 
)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(

2. יושר,דברים נכונים."ולא ידעו עשות __")עמוס ג י(
)בכתיב מלא(

3. כנוי לשאול, קבר.  "ארץ  ___" )תהלים פח יג(
4. השואף לראות רק יושר וצדק, שאינו יכול לראות עוול 

ורשע ולשתוק.  "____  עינים" )חבקוק א יג(
5. רעב שבא מחמת בהלת מלחמה. "רעב של  ___" 

)אבות ה ח(
11. חמיצות.  "כלי שנותנין בו חומץ וכל דבר שיש לו  ___" 

)רש"י פסחים ל:( )בכתיב חסר(
12. ערוד, חמור-הבר.  "הינהק  ___  עלי דשא" )איוב ו ה(

13. התנודד, כשל.  "תעו מן השכר שגו בראה  ___ פליליה" 
)ישעיה כח ז( )בלשון יחיד, עבר(

14. שמה של האות השבע-עשרה באלף-בית העברי.
15. בקלות, בלא קושי רב.  "___  נקלה" )ירמיה ו יד(

מאוזן

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תפזורת בעלי מלאכה ומקצועות.

אפה, יוצר, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, 
הטבח, סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי משוט, 

חרש, אנשי אניות

תגארינשטושמישפתגא
הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא
גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא



רמת אלחנן | מרכז פיס רבינוב 4
לועזיתאריךשם סדנאקוד

12.1.2020טו טבתאפקטים בצביעת קירות601

15.1.2020יח טבתטרנדים מתוקים602

16.1.2020יט טבתתחנת הכח במשפחה603

18.1.2020כא טבתמוצש ברגע אישי604

25.1.2020כח טבתמוצש ברגע אישי605

8.2.2020יג שבטמוצש ברגע אישי606

13.2.2020יח שבטתחפושות607

29.2.2020ד אדרמוצש ברגע אישי608

משואות | מרכז פיס ירושלים 1
לועזיתאריךשם סדנאקוד

8.1.2020יא טבתטרנדים מלוחים702

15.1.2020יח טבתטרנדים מרעננים703

29.1.2020ג שבטעוגה הטרנדית ובר מתוקים704

2.2.2020ז שבטחכמת הפנים705

6.2.2020יא שבטאפקטים בצביעת קירות706

9.2.2020יד שבטתחפושות707

11.2.2020טז שבטטרנדים מלוחים708

20.2.2020כה שבטתחנת הכח במשפחה709

קרית הרצוג- נחלת שלמה | רח חי טייב 6
לועזיתאריךשם סדנאקוד

22.1.2020כה טבת תחפושות800

26.1.2020כט טבתטרנדים מלוחים801

27.1.2020א שבטקשתות802

2.2.2020ז שבטאפקטים בצביעת קירות803

5.2.2020י שבטעוגה הטרנדית ובר מתוקים804

12.2.2020יז שבטטרנדים מלוחים805

ויזניץ- בית מרגלית | רח טל חיים 3
לועזיתאריךשם סדנאקוד

19.2.2020כד שבטחכמת פנים200

שכון ג-אור ברכה לנדא חזו"א
לועזיתאריךשם סדנאקוד

8.1.2020יא טבת טרנדים מרעננים300

פרדס כץ )אולם שער השמים( | שלמה בן יוסף 9א 

לועזיתאריךשם סדנאקוד

14.1.2020יז טבתטרנדים מתוקים901

2.2.2020ז שבטגרפולוגיה902

5.2.2020י שבטשזירת פרחים903

17.2.2020כב שבטתחפושות904

18.2.2020כג שבטשזירת פרחים905

שכון ו'- נוה אחיעזר | רח אורליאן 29

לועזיתאריךשם סדנאקוד

12.1.2020טו טבתתחפושות102

14.1.2020יז טבתטרנדים מלוחים103

19.1.2020כב טבתאפקטים בצביעת קירות104

21.1.2020כד טבתטרנדים מתוקים105

26.1.2020כט טבתשזירת פרחים106

4.2.2020ט שבטתחפושות107

11.2.2020טז שבטקשתות108

16.2.2020כא שבטאפקטים בצביעת קירות109

18.2.2020כג שבטעוגה הטרנדית ובר מתוקים110

23.2.2020כח שבטטרנדים מלוחים111

25.2.2020ל שבטהרב לסרי112

שכון ג- המרכז לילד ולמשפחה | רח לנדא 6 
לועזיתאריךשם סדנאקוד

20.1.2020כג טבתחכמת פנים400

3.2.2020ח שבטחכמת פנים401

17.2.2020כב שבטחכמת פנים402

שכון ג | )בית יעקב( רח דקר
לועזיתאריךשם סדנאקוד

13.1.2020טז טבתשזירת פרחים500

28.1.2020ב שבטשזירת פרחים501

24.2.2020כט שבטשזירת פרחים502

מקומות אחרונים לסדנאות חורף!

מחלקת תרבות וקהילה בטוחה במוצ"ש
רגע אישי 

 של כח לשבוע מבורך4 מוצאי  שבת

קוד

604020304

מוצאי שבת קודש, בשעה: 20:30  | אודיטוריום רמת אלחנן רח‘ רבינוב 4 ב“ב | מחיר: 30 ₪

הסופר והמחנך 
חיים ולדר

הרב חיים זאיד 
שליט"א

 קקטוס החדש
חני רובינשטין

הרב יגאל כהן 
שליטא

האחיות כליפה
מאירה רפאלי 

 וביילי דויטש
בתוכנית מיאמי

הרב שלמה 
לוינשטין שליט"א

הגב' טובי ברון
להקת בראבו
תוכנית הרפי 

ודעי

הרב אבנר 
קוואסשליט"א

הרב ליאור גלזר 
שליט"א

האומנית חדוה לוי
רגע4הגב' יהודית אריה

אישי 
ההרשמה מראש חובה
במערכת הטלפונית: 

  074-7601930
 לפרטים נוספים  ניתן להתקשר
בין השעות 11:00 בבקר ל- 13:30 

אחה"צ לטלפון: 03-6170349

חורף תש"פ/ 2020

הרב אברהם רובינשטיין
ראש העיר

שלמה בנזימן
מנהל המחלקה 
לתרבות 
וקהילה בטוחה

קוד

606
קוד

605
קוד

607

ד' אדר ׀ 22.2י"ג שבט ׀ 08.2כ"ח טבת ׀ 25.1כ״א טבת ׀ 18.1
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שיעורי דף היומי
בקהילות הקודש

לקראת פרסום זמני שיעורי דף היומי
בקהילות הקודש,

קהילות המעוניינות לפרסם
את פרטי וזמני השיעור

shafera@Bbm.org.il נא לשלוח למייל
או לפקס 03-6143293

 
  

אגף
תשתיות
ופיתוח

בס“ד

פניה לתושבים
לקראת מזג אויר סוער וגשום

בשל מזג-האוויר הסוער הצפוי בסוף השבוע,
אנו פונים לתושבים בבקשת שיתוף פעולה,

במניעת סתימת קולטי מי הגשמים שברחובות העיר.
יש להקפיד על אי השלכת פסולת ברחובות.

כמו כן, יש לחזק ולהדק גגות פלסטיק וכדומה,
העלולים להתרומם ברוחות החזקות ולגרום לסכנה.

במקרים של חוטי חשמל שנקרעים, או הצפות שנמשכות גם 
לאחר הפסקת ירידת גשמים ניתן לפנות למוקד העירוני "106". 
(הודעות על חוטי חשמל שנקרעו, ניתן למסור גם למוקד "103" 

של חברת החשמל.)



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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מוע
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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
 6-8.1.20
ט'-י"א בטבת

1.6 ליטר
טאצ'

מרכך כביסה סוד חמישיית מגבונים

1 ליטר

יופלה קוטג'
רגיל/דיאט

150 גר'
תנובה

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז

בצל/בננה/
קולרבי

תפוז/קלמנטינה/
פלפל אדום/צהוב/כתום

בטטה מובחר/
לימון

אגס/תפוח עץ 
חרמון/סמיט/זהוב

כולל בייבי
900 מ"ל סנו

קוד: 190536

250 גר'
טרה

צמד פסטרמה
קוד: 10173615

גלאט עוף

שחר1.5 ליטר

שישיית טונה 

דג מושטספרינג/תפוזינה

טיטולי פרמיוםחמישיית טישו לילי

1.2 ליטר
פרי קטיף

סוגים שונים
עלית

קוד: 687117
1 ק"ג

'מעולה'

תרכיז תפוחים/קטשופ
תפוזים

רבע לשבע

צלחות קשיחות

שקדי מרק 400 גר'/
מיני קרוטונים 250 גר'

750 גר'
500 מ"לאסם

שמפו/מרכך
הד אנד שולדרס

00 לאסלות/
מילוי סנו קליר

וופל בלגיפתית
שוקולד/לימון300 גר'

200 גר'

45-80 גר'
אסם

בפלות טורטית/טוב טעם/שחור לבן/טראפלס/גבינה/
עוגת שוקולד/רולדה/בראוניז/

ממרח פסק זמן 350 גר'/פריכיות אנרג'י

במבה/ביסלי/פופקו
דובונים/אפרופו/

במבה במילוי

בשמן/במים
סטארקיסט

עלית

סימילאק
900 גר'

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

שני-שישי
 6-10.1.20

ט'-י"ג בטבת

שלישי-רביעי
 7-8.1.20

י'-י"א בטבת

חמישי-שישי
9-10.1.20 י"ב-י"ג בטבת

לק"ג
290

2 ב-
10

זוג נמס בכוסשוקולית
850 גר'

עלית
סוגים שונים

קנור

אבקת כביסה 
מקסימה

תה ליפטון

1.25 ק"ג
סנו

100 יח'

10 ב-2 ב-
1190 79025

8901790 2290

1090

2990

10

3 ב-
33

890

4 ב-
20

1190890

ליח'

לק"ג

לק"ג

690

2490

לק"ג
590

2990

פוליויקס
4 ליטר

סנו

5 ב-
100

2 ב-
10

5 ב- 2 ב-
10 25

אריזה 
חדשה 
בספירה
חדשה!

1390

10 3 ב-
10

6990

1790

לק"ג
390

לק"ג
490

3 ב-
10
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