


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 
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למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
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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
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מבצע חורף
משתלם!!! *
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לא מערבבים 
שמחה בשמחה

לכתחילה 
השוקולד

לכתחילה 
הקצפת

עם מילקי

כל אחד 
והדרך שלו

 פוסחים על 
שני הסעיפים



בואו לחווית טיפוס
welcome to theexperienceexperience

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

possibleNever
Sometimes Difficult

מה תמצאו במתחם הטיפוס iclimb בירושלים?

קירות טיפוס

iclimb Power
מתחם כח וכושר

מכירת ציוד מקצועי
לטיפוס וגלישה

אפשרות לאירועים
וימי הולדת בתיאום מראש

אפשרות לקבוצות, קעמפים 
וסדנאות בתיאום מראש

מדהימה!



₪

במקרים מסויימים תידרש הפניה. התשלום הינו כהיטל בהתחייבות. במרכזים רפואיים בהם יש שירות דיאטנים/ות

לזימון תור חייגו - 507*
הטיפולים מתקיימים במרכזים הרפואיים של לאומית

הנחיות לתפריט בריא ומאוזן
תזונה נכונה טרום לידה ובתקופת ההזנה הטבעית
התמודדות עם מחלות שונות בעזרת אכילה נכונה

התמודדות עם משקל ירוד, בררנות אכילה ועוד

טיפול תזונתי עם דיאטנים/ות
רק ב-29 ₪ לרבעון
ללא תלות בכמות הטיפולים 

חדש ובלעדי ללקוחות לאומית!

אצלנו למחיר אין משקל!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק
עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, איציק מצרפי, 
יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה 

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

מאת: עוזי ברק
 

במעמד אדמורי"ם, ראשי ישיבות רבנים וקהל 
לומדי ומסיימי הדף היומי והמון חוגג נערך ברוב 
ע"י  שנלמד  הש"ס  סיום  מעמד  רושם  ורב  טקס 
בב"ב  שטפנשט  בביהמ"ד  היומי  הדף  לומדי 
במשך כל המחזור הי"ג, משולב עם חגיגת הכנסת 
ס"ת מהודר שנכתב ע"י האדמו"ר מקראלי זצ"ל.
יום  לכבוד  משפחתו  בני  ע"י  נתרם  הספר 
זכו  ובכך  תש"פ,  טבת  ד'   - הראשון  הילולתו 
בכתב  תורה  של  גמרה  לציין  החגיגה  משתתפי 

ובעל פה אגודים יחדיו.

תורה  של  גמרה  לציון  נערך  המרגש  המעמד 
בביהמ"ד  השיעורים  לומדי  ע"י  הש"ס  סיום 
שטפנשט בב"ב, ולציון פתיחת שיעורים נוספים 
המבקשים  רבים  לבקשת  היום,  במהלך  חדשים 
יום  מדי  הדף  לומדי  מלך,  ללגיונו של  להצטרף 

ביומו.
בעלי  שיעורים  מגידי  ע"י  נמסרים  השיעורים 
בבית  תורה  המרביצים  נפלאה,  הסברה  כושר 
הרה"ג  בהם  ביומו,  יום  מדי  שטפנשט  המדרש 
בבוקר,   10 בשעה  בשיעורו  כליפא  בן  משה 
בשעה  חדש  בשיעור  הופמן  יחזקאל  הרה"ג 
חדש  בשיעור  הלפרין  אביש  הרה"ג   ,21:00

בשעה 19:30.
כביר  מעמד  הצטרף  שבכתב  התורה  לסיום 
סיום והכנסת הספר תורה - שנכתב ע"י האדמו"ר 
מקראלי זצ"ל הגה"צ רבי יצחק צבי משה מוזס 
הרביץ  אשר  זצ"ל  מוזס  אביגדור  רבי  בן  זצ"ל 
תורה וחסידות בביהמ"ד שטפנשט במשך עשרים 
הראשון,  הילולתו  יום  טבת,  ד'   - ועתה  שנה, 
ע"י  ביותר  והמהודר  החדש  התורה  ספר  נתרם 
משפחתו להיכל בית המדרש, והוכנס ברוב פאר 
ובני  מוקיריו  קהל  תלמידיו  בהשתתפות  והדר 
וקהל  המדרש  בית  ולומדי  מתפללי  משפחתו, 

חוגגים רב.

כובדו,  האחרונות  האותיות  כתיבת  בסיום 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, כ"ק האדמו"ר 
משומרי אמונים, ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי 
ברוך דב פוברסקי, והגאון רבי מרדכי גרוס אב"ד 

קהילות חניכי הישיבות.
תהלוכת ספר התורה יצאה מביתו של האדמו"ר 
מהרש"ל,  ברחוב  המדרש  בית  להיכל  עד  זצ"ל 

מאת: עוזי ברק

החולפת,  השבת  ליל  במהלך 
נתן  להורות  הכנסת  בית  נשרף 

ברחוב רב אשי בבני ברק.
לבית  שהגיע  המתפללים  אחד 
בבוקר,   5 לשעה  סמוך  כנסת 
מחלונות  המיתמר  בעשן  הבחין 
למוקד  לחייג  ומיהר  הכנסת  בית 

כבאות והצלה. 
בפיקוד  כיבוי,  צוותי  שלושה 
מפקד המשמרת להב דדי קולימר, 
זיהו  למקום  ובהגיעם  הוזנקו 
הקומה  מחלונות  היוצא  רב  עשן 
הראשונה והשנייה של בית הכנסת.

עם  למגע  חתרו  הכיבוי  צוותי 
היה  השריפה  מוקד  כאשר  האש, 
פעלו  והם  גדול,  חשמל  בארון 
לכיבוי השריפה אשר התפשטה גם 

לעבר ארון הקודש. 
יסודית  סריקה  בוצעה  במקביל 
נפגעים  לשלול  מנת  על  במבנה 
רב  נזק  הכאב,  למרבה  באירוע. 
נגרם לרכוש אך בחסדי שמים לא 

היו נפגעים בנפש.
ביום ראשון הגיע חוקר דליקות 
את  לחקור  במטרה  הכנסת  לבית 
סיבת פרוץ השריפה, שככל הנראה 

פרצה כתוצאה מקצר חשמלי.
הוקם  הכנסת  בית  כי  יצויין 
לפני יובל שנים ונמצא בימים אלו 
שהיו  הקודש  ספרי  בשיפוצים. 
ספרי  ובנס,  קשות  ניזוקו  בסמוך 
התורה לא ניזוקו והם הועברו אל 
הרב  הגאון  הקהילה  רב  של  ביתו 
האחרונה  ובשבת  גשטטנר  עמרם 
תפילות  את  התפללו  המתפללים 

שבת בביתו.

מאת: עוזי ברק
 

נפרדו:  לא  ובמותם  בחייהם 
לעולמה  הלכה  בבוקר  בשבת 
במרכז הרפואי 'מעייני הישועה' 
ע"ה,  שטרנבוך  רחל  הרבנית 
בעלה  על  השבעה  ימי  בתוך 
הגאון רבי דוב שטרנבוך זצ"ל, 
האחרון  שלישי  ביום  שנפטר 

כשהוא בן 96.
במוצאי  יצאה  הלווייתה 
מבית   21:15 בשעה  השבת 
ליוו  ומשם  שמגר  ההלוויות 
אותה למנוחות אל הר המנוחות 

בגבעת שאול.
שעבר  בשבוע  שלישי  ביום 
דב  רבי  הגאון  בעלה,  נפטר 
שטרנבוך זצ"ל באופן פתאומי, 
בכניסה  שהתמוטט  לאחר 
נחמיה  ברחוב  וואלז'ין  לכולל 

הצלה  מתנדבי  ברק.  בבני 
בו  ביצעו  למקום  שהוזעקו 
לקבלת  פונה  והוא  החייאה 
החולים,  בבית  רפואי  טיפול 

שם השיב את נשמתו ליוצרה. 
עדכנו  לא  המשפחה  בני 
בעלה  פטירת  על  הרבנית  את 
בעקבות  זאת  זצ"ל,  המנוח 
מצבה הרפואי הרעוע וכאמור, 

היא נפטרה בשבת בבוקר.
שטרנבוך  והרבנית  הרב 
ארצה  עלו  השלום,  עליהם 
מגייטסהד  שנה  כ-12  לפני 
בבני  ברסלב  ברחוב  והתגוררו 
ברק. לאורך כל השנים הרבנית 
ואפשרה  בעלה  אל  התמסרה 
בשלווה.  תורה  ללמוד  לו 
 92 בת  כשהיא  נפטרה  הרבנית 
וזכתה להותיר אחריה צאצאים 

שהולכים בדרכה.

בליל שבת: בית הכנסת 
'להורות נתן' עלה בלהבות 

שבר על שבר

מעמד סיום התורה שבכתב ותורה שבע"פ שולבו יחדיו בבית המדרש שטפנשט

 הרבנית רחל שטרנבוך ע"ה נפטרה בתוך ימי האבל על 
בעלה הגאון רבי דוב שטרנבוך זצ"ל

כבוד לתורה: חגיגת סיום משולבת

השר סמוטריץ' בבני ברק: "הבאנו בשורה לתח"צ בעיר"
הוחלט על תוספות שירות משמעותיות לתושבים והגברת קווי האוטובוס בעיר

מאת עוזי ברק
 

דיון קודם  נתק ובעקבות  לאחר שנים של 
בין שר התחבורה לראש העיר שהתניע תהליך 
משותפים,  עבודה  צוותי  של  מעמיק  הכנה 
התקיימה ישיבת עבודה חשובה ומשמעותית 
של  המקצועי  הצוות  עם  ברק,  בני  בעיריית 

משרד התחבורה וחברות הביצוע שלו
בישיבה הדגישו הנוכחים כי העיר בני ברק 
תחבורה  צרכני  הם  בכלל,  החרדי  והציבור 
מספר  על  סוכם  בישיבה  מובילים.  ציבורית 

צעדים משמעותיים לעיר בני ברק.
תוספות שירות  על  בין הסיכומים הוחלט 
משמעותיות לתושבי בני ברק, כולל הגברת 

קווי האוטובוס בעיר.

של  פיצול  פיילוט  על  הוחלט  בנוסף, 
על  שיקל  עירוניים  הבין  הקווים  מסלולי 
התנועה בעיר ומחוצה לה ויגוון את יציאות 
האוטובוסים מרחבי העיר. בנוסף, הוחלט על 
רישות העיר במסכי זמן אמת שינגישו מידע 

לתושבי העיר בכל עת.
תכנון  לקדם  הוחלט  הישיבה  במהלך 
להעתקת קו מתח עליון העובר בסמוך לבתי 
התושבים בכביש 4 לטובת ביטחון התושבים 
של  תכנון  גם  כמו   ,4 כביש  נת"צ  והרחבת 

תוספת חיבור למעייני הישועה מכביש 4. 
מסופי  לבניית  הצורך  את  העלו  הנוכחים 
אוטובוסים בעיר וקידום פרויקט מהיר לעיר 

גם בבני ברק.
שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' סיכם את 

שמח  אני  גדולות.  בשורות  "אלה  הישיבה, 
על הפגישה. שיתוף פעולה חשוב של  מאד 
בתחום  מאד  גדולה  לדחיפה  שזקוקה  עיר 
התחבורה הציבורית. הציבור בבני ברק הוא 
צרכן תחב"צ משמעותי ואנו מקווים שביתר 
כפי  בתחב"צ  השימוש  יתגבר  הארץ  חלקי 

שקורה בבני ברק". 
"אני רוצה בהזדמנות זאת לשתף בהערכתי 
העיר,  ראש  רובנשטיין,  אברהם  לרב 
ולשמוליק ליטוב המנכ"ל על שיתוף הפעולה 
שרק ילך ויגבר. כמו כן, חשוב לי לציין את 
מסירותו של הרב גפני שאני מוצא בו שותף 
שמבין היטב את צרכי התחבורה ותומך בכל 
הוסיף  התחבורה",  לקידום  במאמצינו  עת 

השר. 

ראש ישיבת פוניבז' בסיום כתיבת הס"ת

להיכל  להכנסתו  עד  חוגג  והמון  תזמורת  בליווי 
בית המדרש שם קבלו את פני הספר תורה החדש 
ובהם ס"ת הזעיר  ספרי התורה של בית המדרש 
ולסיום  זיע"א,  משטפנשט  הצדיק  של  העתיק 
גמרה  לכבוד  וחיזוק  ברכה  דברי  נשא  החגיגה, 
של תורה רב העיר, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק 

לנדא.
הש"ס  סיום  מעמד  נערך  ס"ת  הכנסת  לאחר 
השיעורים  לומדי  וקהל  מוזמנים  מאות  במעמד 
בראשות מרביצי תורה, גדולי הדור רבנים ואישי 
הרה"ג  ההדרן  נאום  את  נשא  במהלכו  ציבור, 
סיום  שטפנשט.  קהל  רב  סלמון  יעקב  אברהם 
הש"ס נערך ע"י המגיד שיעור הרה"ג רבי משה 

בן כליפא. 



להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

SUPER

QUIE T

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

מזגן נייד MASTER TOP INVERTER

 נרות שבת דולקים, שולחן ערוך,
 יין לקידוש,  זמן למנוחה,

כל התנאים בשביל

שבת מושלמת

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

5, 058-3279997 | א.ב אדר, הרב קוק 3, 03-6163828 | חשמל חסד , 
ירושלים 30 ,  074-7576625  | טרקלין כהלכה, רבי עקיבה 55, 073-7217217 

| אורגד סולטאן, בירינבוים 21, 054-8440229 | רפאלי, רבי עקיבא 115, 
 03-5705941 | רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 |

א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346









 כולנו זוכרים את הרגעים הקטנים האלה, חוויות ילדות מתוקות 
 עם משפחה וחברים אהובים. רגעים שיש להם טעם שמלווה אותנו מאז 

ופלים ועוגיות מןומפנק את ילדינו היום, הטעם המצוין של ופלים ועוגיות מן.

זכרונות מתוקים 
משביחים עם הז

בטיול לדרום כיתה ו', תמוז תשנ"ג
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מגן החינוך החרדי

אוריאל צייטלין

בעל  ציבור  איש  אבריו,  רמ"ח  בכל  חסיד 
ועמוד  נדיר  באופן  שמים  ירא  קומה,  שיעור 
מקצת  אלה  הקודש.  בארץ  הטהור  החינוך 
לייזרזון  יוסף  אברהם  רבי  הרה"ח  של  שבחיו 
שנלקח  העצמאי',  'החינוך  יושב-ראש  זצ"ל, 
 77 בן  והוא  האחרונה,  השבת  במוצאי  מעמנו 

בפטירתו.
הרב לייזרזון זצ"ל, היה מחשובי עסקניה של 
האחרונות,  השנים  בעשרות  החרדית  היהדות 
כאשר במסגרת תפקידיו הציבוריים בשליחותם 
של גדולי ישראל, הוא כיהן בין היתר כסגן ראש 
מפלגת  מטעם  הכנסת  וכחבר  ירושלים  עיריית 
'יהדות התורה', ובשנים האחרונות הקדיש את 
חייו למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל ועמד 
רוחות  להחדיר  הניסיונות  בפני  בצורה  כחומה 

זרות אל כותלי תלמודי התורה.
קהל המונים בראשות גדולי האדמו"רים ליוו 
לייזרזון  יוסף  במוצאי השבת את הרב אברהם 
ז"ל בדרכו האחרונה. במסע ההלוויה הספידוהו 
עזריאל  רבי  הגאון  זילבר,  מיכל  רבי  הגאון 
אויערבך, הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, גיסו 
הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת 'בית מאיר', 
והרב  לייזרזון  בונים  שמחה  רבי  הגאון  בנו 
העצמאי.  החינוך  בשם  שדיבר  קרליץ  מרדכי 
מגור,  האדמו"רים  מרנן  בלטו  המלווים  בין 
לצד  וזוועהיל,  רחמסטריווקא  באיאן,  בעלזא, 
נציגי הציבור החרדי בכנסת - השר אריה דרעי, 
השר יעקב ליצמן, סגן השר פרוש וח"כ אייכלר 

ומקלב. המנוח נטמן בהר המנוחות.

 "אבד חסיד מן הארץ"
רבים  ציבור  אישי  לו  ספדו  ההלוויה,  טרם 
מסירותו  את  והוקירו  פועלו  את  שהכירו 
לשמירת החינוך הטהור בישראל. שר הבריאות 
ומזועזע  "המום  הוא  כי  מסר  ליצמן  יעקב 
אגודת  איש  יקירא,  גברא  האי  של  מפטירתו 

לכלל  כוחו  בכל  מסור  ונפשו,  בליבו  ישראל 
נאמנם  והמעש,  החינוך  איש  החרדי,  ולציבור 
בדורות  ישראל  גדולי  ורבנן  ושליחם של מרנן 
הגרש"ז  מרן  דודו  בראשם  זי"ע,  הקודמים 
ומנהיגי  ראשי  ולהבחל"ח  זצוק"ל  אויערבאך 
יוסף  אברהם  רבי  החסיד  הרב  שליט"א,  הדור 

לייזרזון זצ"ל, יו"ר החינוך העצמאי בא"י". 
גדוש  פרק  נחתם  "בפטירתו  ליצמן,  לדברי 
הציבוריות  בתולדות  לעולם  שייזכר  ועילאי 
החרדית. מאבקיו לשמירת צביון הדת בירושלים 
ולמען קדשי ישראל, בראשם המערכה הגדולה 
נגד המורמונים, עשייתו האדירה לטובת חינוך 
אגודאי  ציבור  שליח  והיותו  ישראל,  ילדי 

במסירות נפש".
"ההנהלה,  כי  נמסר  ישראל  אגודת  מתנועת 
וחברי  הקהילות  מועצת  והמועצה,  המרכז 
של  פטירתו  את  מרה  מבכים  התנועה,  ותומכי 
איש האשכולות אשר זכה לאמונם של רבותינו 
יוסף  אברהם  מוה"ר  החסיד  הרב  הקדושים, 
העצמאי  החינוך  מפעל  יו"ר  ז"ל,  לייזרזון 
קודש  זכה לכהן בשליחות  ז"ל  באר"י. המנוח 
מנאמני  והיה  ציבוריים  תפקידים  במגוון 

התנועה בכל מהלך שנות חייו".
לי  "צר  ואמר:  ספד  אייכלר  ישראל  ח"כ 
של  מופת  ז"ל,  יוסף  אברהם  רבי  אחי  עליך 
איש ציבור בכל נימי נפשו נקי כפיים ובר לבב. 
במוצאי שבת ויחי, הכתה בנו הבשורה הקשה 
על הסתלקותו של איש הציבור בכל נימי נפשו, 
מים  שיצק  אומן,  באמונת  ציבור  בצרכי  עסק 
הדור  מן  הציבור  ואישי  התורה  גדולי  ידי  על 
הקודם, נקי כפיים ובר לבב, הרב אברהם יוסף 

ליזרזון ז"ל". 
לייזרזון היה איש אגודת ישראל בכל  "הרב 
מהותו, המאחד את כל המחנות והקהילות ללא 
הבדל ובנאמנות. כאחיינו של הגרש"ז אויערבך 
זיע"א שגדל על ברכיו וכחסיד גור נאמן, הוא 
גדולי  ולכל  הקדושים  לרבותיו  דבוק  היה 
וצדיקי הדור ולא מש מהם ומדרכם כל ימיו. כן 
אדמו"ר  מרן  בכ"ק  שנותיו  כל  דבוק  היה  הוא 

מבעלזא שליט"א. הוא היה חרד לדעתם של כל 
דבר  לשמוע  אוזן  היטה  ותמיד  ישראל,  גדולי 

השם מפיהם". 
כברזל  וקשה  יחיד  לכל  כקנה  רך  היה  "הוא 
במלחמת ה' להגנת קדשי ישראל. כיו"ר החינוך 
על  החרדי  החינוך  עצמאות  מגן  היה  העצמאי 
לא  הצורך  בשעת  ותעצומות.  בעוז  גווניו  כל 
על  ומורכבות  קשות  למלחמות  לצאת  חת 
החרדית.  היהדות  מערכות  בכל  שמיים,  כבוד 
סביב  רבה  דאגה  גילה  ממש  האחרון  יומו  עד 
נגד ההסתה  נלחם  הוא  הקודש.  בארץ  הנעשה 
ואחרים.  כאלה  גורמים  מצד  וגוברת  ההולכת 
חייל  החרדית  היהדות  איבדה  בהסתלקותו 
יחסר  קיומנו.  לעצמאות  המאבק  בחזית  נאמן 
ולהפרחת  קודש  למערכות  נאמן  שליח  לנו 
התורה בארץ הקודש. חבל על דאבדין. תנחומי 
הכנים למשפחתו הכבודה שעמדה לימינו בכל 
ספד:  דרעי  אריה  השר  ש"ס,  הזמנים".יו"ר 
מפטירתו  וכואב  המום  הארץ.  מן  חסיד  "אבד 
של ידידי, שלוחא דרבנן, איש החינוך והעשייה 
של  נאמנם  דור,  משנות  למעלה  ונפשו  בליבו 
זצ"ל ושליט"א, שזכה  ורבנן גדולי הדור  מרנן 
יוסף  עובדיה  רבינו  מרן  אצל  רבות  להתברך 
בישראל,  החינוך  למוסדות  ולסייע  זצוק"ל 
יו"ר  זצ"ל  ליזרזון  יוסף  אברהם  רבי  הרה"ח 

החינוך העצמאי בישראל".
הצטרף  גפני  משה  ח"כ  התורה,  דגל  יו"ר 
אנו  ישראל  בית  כל  עם  "יחד  למנחמים, 
מצטערים צער רב על פטירתו של יו"ר 'החינוך 
העצמאי' הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, אשר 
החינוך  משמר  על  עמד  שנים  עשרות  במשך 

והיה קרוב לגדולי ישראל זצוק"ל".
סיפר,  צור  בן  יואב  ח"כ  ש"ס  סיעת  יו"ר 
התורני  החינוך  רשת  כמנכ"ל  בתקופתי  "עוד 
משרדי  מול  פעולה  בשיתוף  כשעבדנו 
הממשלה, התרשמתי עמוקות מאופיו המיוחד 
את  שליוותה  המיוחדת  השליחות  ומתחושת 
ישראל. שולח  וילדי  ישראל  עם  למען  עשייתו 
תנחומים למשפחה ולמקורביו שלא תדעו עוד 

צער ולא תוסיפו לדאבה עוד".

קורות חייו
ר' אברהם יוסף ע"ה נולד לאביו הגאון הרב 
שמחה בונם לייזרזון, מראשי ישיבת שפת אמת, 
שנפטר בהיותו בן 27. לאחר פטירת אביו, גדל 
ר' אברהם יוסף אצל מרן האדמו"ר רבי שמחה 
היא  רחל,  מרת  אמו,  זצ"ל.  מגור  אלתר  בונים 
בתו של רבי חיים יהודה לייב אויערבך ואחותו 
זלמן  שלמה  רבי  הגאון  הדור  פוסק  מרן  של 
למד  ז"ל  יוסף  אברהם  ר'  זצוק"ל.  אויערבך 
בבני  סלבודקה  ובישיבת  מאיר  בית  בישיבת 

ברק, ואף הוסמך לרבנות בגיל צעיר.
החרדי  הציבור  בעסקנות  שנותיו  במהלך 
ושימש  ישראל  אגודת  תנועת  כדובר  שימש 
מטעמה כחבר המועצה הדתית בירושלים, חבר 
מועצת העיר וסגן ראש העירייה. כמו כן כיהן 
הרב  העצמאי.  החינוך  מרכז  כסמנכ"ל  בעבר 
 1998 בשנת  ה-14  לכנסת  נכנס  ז"ל  לייזרזון 
ישראל  אגודת  בתנועת  פנימית  רוטציה  עקב 
והתפטרותו מהכנסת של הרב משה גפני, וכיהן 
 .1999 ביוני  לפיזורה  עד  חודשים  שמונה  בה 
ה-120  במקום  הוצב  ה-15  לכנסת  בבחירות 
לכנסת  הבחירות  לקראת  ברשימה.  הסמלי 
ה-18 שובץ כנציג חסידות גור במקום התשיעי 

ברשימת יהדות התורה.
משכמו  אדם  מעמנו  הסתלק  פטירתו,  עם 
ומעלה שדאג כל חייו לכבוד התורה ופעל רבות 
כדי לרומם את קרנו של הציבור החרדי בארץ 
הקודש. יו"ר 'החינוך העצמאי' נפטר בגיל 77, 
האחרונות,  בשנתיים  מכליותיו  שסבל  לאחר 
החולים  לבית  ימים  כמה  מידי  מגיע  והיה 
'הדסה' לטיפול בכליות. למרות ייסוריו הרבים, 
הכנסים  בכל  להופיע  נפש  במסירות  המשיך 
כדי  לכנס  מכנס  עובר  והיה  אליהם,  שהוזמן 
את  הצעיר  לדור  ולהנחיל  בהשתתפותו  לכבד 
אשר יצק מבארם של גדולי ישראל מצוקי ארץ 

מהדור הקודם. 

בהלוויה רבת משתתפים, בראשות גדולי ישראל, הובא למנוחות יו”ר ‘החינוך העצמאי’ הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ”ל שהלך 
לעולמו במוצאי השבת החולפת ⋅ בפטירתו נחתם פרק גדוש בתולדות הציבוריות החרדית, של שליח נאמן למשלחיו שהעמיד את 

הדת על תילה 

הרא"י לייזרזון עם דודו מרן הגרש"ז אוירבך זיע"א ההספדים ומסע ההלוויההרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל צילום: יוחנן לוסטיג
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קרבות החסינות

ימין מפוצל, שמאל מאוחד

ישראל פריי

לשני.  ראשון  שבין  בלילה   1:30 השעה 
אובדן  על  נואש  ציוץ  משגר  זוהר,  מיקי  ח"כ 
הדמוקרטיה. הוא גם מתווכח ומשיב לגולשים, 
שנתו נודדת עליו. כמה שעות לאחר מכן, בבוקר 
למצב  ויתרגל  בכנסת,  יתייצב  הוא  שני,  יום 
נמצאת  נתניהו  וקואליציית  'הליכוד'  חדש: 
יותר  איבדו את השליטה אחרי  מיעוט,  בעמדת 

מעשור בשלטון.
קדם  שני,  ביום  בכנסת  שהתחוללה  לדרמה 
סוף שבוע ארוך בו ניסה ראש הממשלה נתניהו 
בבקשת  שתדון  הכנסת,  ועדת  הקמת  את  לסכל 
מה  אותה,  לדחות  וצפויה  שהגיש,  החסינות 
שיביא לפתיחה מיידית של משפטו, עוד בטרם 

הבחירות.
מי שספג את החיצים היה היועץ המשפטי של 
הכנסת, עו"ד איל ינון, שפרסם חוות דעת לפיה 
יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין, לא יכול למנוע את 
הקמת ועדת הכנסת. דוברות 'הליכוד' ושופרותיו 
של נתניהו החלו להטיח רפש במקצועיותו של 
בערוגות  גדל  שלא  מוערך,  מקצוע  איש   – ינון 

השמאל – ופקפקו באובייקטיביות חוות דעתו.
'הליכוד' אף עתר לבג"צ בדרישה לפסול את 
חוות דעתו, בשל טענה לניגוד עניינים בו אייל 
במשרד  זוגו,  בת  של  עבודתה  לאור  מצוי,  ינון 

היועץ המשפטי לממשלה, שהוא זה שהגיש את 
כתב האישום נגד נתניהו. העתירה נדחתה.

עצמו  שמצא  אדלשטיין,  יולי  הכנסת,  יו"ר 
ולנתניהו  לליכוד  המחויבות  שבין  הקלע  בכף 
הכנסת,  כיו"ר  הממלכתי  תפקידו  מימוש  לבין 
הטיפות.  בין  הילך  בה  עיתונאים  מסיבת  כינס 
ינון,  אייל  הכנסת  של  היועמ"ש  את  גיבה  הוא 
לבן',  'כחול  מכיוון  נגדו  האיומים  את  תקף  אך 
יודח  יימנע את הקמת הוועדה – הוא  לפיו אם 
בציטוטים  )"השתמשו  הכנסת  יו"ר  מתפקיד 

מסרטי מאפיה"(.
בראשות  המסדרת  הועדה  קרה.  זה  בסוף 
האווירה  צפוף.  האולם  מתכנסת.  ניסנקורן  אבי 
מבקש  ניסנקורן  מתחיל.  הדיון  מתוחה. 
 – הכנסת  וועדת  הקמת  על  להצביע  מהחברים 

שבסמכותה לדון בחסינות נתניהו.
הוועדה  את  לנהל  נהג  זוהר  מיקי  בעבר, 
ונהנה להשתעשע על חשבון  באווירה מבודחת 
לעוד  איתכם  תקוע  "ביבי  האופוזיציה.  חברי 
לפני  רק  לחברים  אמר  תעשו"?  מה  שנים,   10

חודשים ספורים. כעת, הוא בעמדת מגננה.
זוהר ואנשי הליכוד צעקו נואשות. לדבריהם 
לא  המשחק,  כללי  את  משנה  לבן'  'כחול 
והכל  בדורסנות  מתנהלת  במיעוט,  מתחשבת 
בשם 'רק לא ביבי'. "כשהיינו הרוב – מעולם לא 
אמר.  אבחנה",  בלי  הכללים  את  לשבור  העזנו 
ח"כ שלמה קרעי הרעים אף הוא בקולו, שילב 

גימטראות וניסה לעצור את רוע הגזירה.
לנציגי  זוהר  מיקי  הורה  הדיון,  שעות  לאורך 
'הבלוק' בוועדה לצאת בהפגנתיות, כדי לא לתת 
לגיטימציה להליך. לרוב הם נענו לו, ואז חזרו, 

ושוב יצאו וכן על זו הדרך.
ח"כ עודד פורר, נציג 'ישראל ביתנו' בוועדה 
התקדמות  את  שאפשרה  זו  למעשה  שהיא   –
לאפשר  שלא  ליברמן  הכרעת  בשל   – ההליך 
לנתניהו להימלט מדיון החסינות, מציע להרחיב 
את ההצבעה. שהרי אם כבר פותחים מחדש את 
להקים  שלא  למה  ועדות,  ומקימים  הסיכומים 
את כל יתר הועדות  הקבועות. ההצעה התקבלה 
מחדש,  ועדות  להקים  ניתן  זה,  מרגע  ולמעשה 
גפני.  משה  ח"כ  והדחת  הכספים  ועדת  כולל 

הערכה היא שמהלך זה לא יצא לפועל.
בתוך בליל הצעקות, בלטו דברים שהפנה ח"כ 
אחמד טיבי לח"כ יועז הנדל – הסמן היותר ימני 
וכחול  אתה  תמשיך  אם  "יועז,  לבן'.  כחול  של 
לבן לדבר על סיפוח, אם תעזו להתקדם בכיוון 
האופוזיציה".  ראש  יושב  יישאר  גנץ   – הזה 
בכך עזר טיבי לחזק את קמפיין הליכוד, הכורך 
גנץ לתמיכה ברשימה המשותפת.  הצבעה לבני 
הנדל התנער באלגנטיות מהפטרונות של טיבי, 
ונתניהו  גינויים חריפים,  'הליכוד' שחררו  ח"כי 
טיבי  "אחמד  וכתב:  לרשת  התיעוד  את  העלה 

חושף שבני גנץ תלוי בו לחלוטין".
 5 תומכים,  ח"כים   16 להצבעה.  מגיעים 

ההרכב  לדרך.  יוצאת  הכנסת  ועדת  מתנגדים, 
לבקשת  שיתנגד  מוחלט  רוב  על  מלמד  שלה 
נתניהו, להלן פירוט חברי הועדה  החסינות של 

המכרעת:
שיכהן  ניסנקורן  אבי  לבן:  כחול  מסיעת 
צבי  גרמן,  יעל  ביטון,  מיכאל  הוועדה,  כיו"ר 
האוזר, אורית פרקש הכהן, קארין אלהרר, יואב 
יהיו  הליכוד  מסיעת  גינזבורג.  ואיתן  סגלוביץ', 
שמונה חברי כנסת. מסיעת הרשימה המשותפת: 
עופר כסיף, אחמד טיבי, ומנסור עבאס. מסיעת 
ש"ס: יואב בן-צור, משה ארבל. מסיעת ישראל 
מסיעת  מלינובסקי.  ויוליה  פורר,  עודד  ביתנו: 
טסלר.  ויעקב  מקלב,  אורי  התורה:  יהדות 
מסיעת ימינה: אופיר סופר, ומתן כהנא. מסיעת 
מיכאלי.  ומירב  סויד  רויטל  העבודה-גשר: 

מסיעת המחנה הדמוקרטי: תמר זנדברג.
במליאה,  להצבעה  עובר  הדיון  בהמשך 
זוהר  מיקי  בג"צים,  בהגשת  מאיים  הליכוד 
אדלשטיין  על  זועמים  נתניהו  בסביבת  וחברים 
לטובתם,  כוחו  את  להפעיל  דיו  מתאמץ  שאינו 
של  חרטה  הרהורי  על  יעדכנו  שונים  ודיווחים 
נתניהו בהגשת החסינות ואולי גם משיכתה. כך 
או אחרת, המצב מבחינת נתניהו – נראה בלתי 
הפיך. את התקופה הקרובה הוא עשוי לבלות בין 

כינוסי בחירות לבין אולמות בית המשפט.

ישראל פריי

בין  לאבחן  שניתן  מובהק  תהליך  יש  אם 
מיעוט  שזה  הרי  התכופות,  הבחירות  מערכות 
הרשימות וההתכנסות למפלגות גדולות. לקראת 
מ-47  פחות  לא  נרשמו  ה-21  לכנסת  הבחירות 
רשימות,   32 הגישו  שלאחריו  בסבב  רשימות, 
ובבחירות השלישיות הבאות עלינו לטובה, צפוי 

המספר להצטמצם עוד יותר.
רשימות  על  פיקנטי  בפרט  רק  מדובר  ולא 
בשוליים בסגנון מפלגת הפיראטים או הנחנחים, 
הגדולות  למפלגות  התכנסות  בהליך  אם  כי 
ולגושים. אלא שבעוד מפלגות השמאל מגיעות 
מלוכדות והרמטיות על מנת למצות כל קול, הרי 
התקוטטויות  נרשמו  האחרון  הרגע  עד  שבימין 

ופיצולים לרוב.
יו"ר  השבוע  נעתר  לחצים,  של  מכבש  לאחר 
ממחנה  לקריאות  פרץ  עמיר  'העבודה'  מפלגת 
השמאל, וחתם על איחוד עם מפלגת מר"צ. שתי 
המפלגות הוותיקות, בעלות מוסדות, מתפקדים, 
תחת  יחדיו  ירוצו   – עשירה  והיסטוריה  סניפים 

האותיות 'אמת'.
לוי- לאורלי  חבר  קודמות  שבבחירות  פרץ, 
מחנה  של  מחדש  להתחברות  וטען  אבקסיס 

מגוש  קולות  לסחיבת  ואף  לפריפריה  השמאל 
הימין, החליט שלא לסכן את הגוש כולו, וחבר 
ניצן  בראשות  האליטיסטית  השמאל  למפלגת 
הורוביץ. נפלאות דרכי הפוליטיקה, שהביאו את 
אורלי לוי, אשת ימין ולשעבר ח"כית מ'ישראל 
היחידה  השמאל  רשימת  לצמרת  ביתנו', 

בישראל.
חלוקת הרשימה בין הסיעות תהיה זוגית, שני 
פרץ,  עמיר  הבא:  באופן  מחנה,  לכל  מקומות 
איציק  זנדברג,  תמר  הורוביץ,  ניצן  לוי,  אורלי 
גילאון,  אילן  גולן,  יאיר  מיכאלי,  מרה  שמולי, 

עומר בר לב ורויטל סוויד.
האיחוד,  על  שבישרה  עיתונאים  למסיבת 
לצלילי  וחגיגיים,  צמודים  והורוביץ  פרץ  נכנסו 
משתי  פעילים  הריעו  בקהל  מזרחית.  מוזיקה 
המפלגות, כשבלא קושי ניתן לתת בהם סימנים: 
אנשי מר"צ שמחים ועליזים, לאחר שחרב אחוז 
החסימה הוסרה מעליהם, פעילי 'העבודה' נראו 

הרבה יותר מאולצים.
זאת לאחר שח"כ  אינו שלם,  איחוד השמאל 
האחרונות  בבחירות  שערקה  שפיר,  סתיו 
ולמחנה  ברק  אהוד  לכיוון  'העבודה'  ממפלגת 
למפלגת  עמיתה  בחוץ.  נותרה   - הדמוקרטי 
יאיר גולן, ביצר את מעמדו בצמרת.  ברק, ח"כ 

גם דחיקתו של עיסאווי פריג' ממר"צ אל מתחת 
העשירייה הראשונה, נחשבת לבעייתית, בהיותו 
עוגן של חיבור לחברה הערבית. פריג' עתר נגד 
שריונו של גולן שמגיע על חשבונו, אך העתירה 

צפויה להידחות.
לאחר  מתמיד.  תוסס   – הימין  ובמפלגות 
היהודי'  'הבית  יו"ר  שעשה  הפוליטי  התרגיל 
הרב רפי פרץ עם חבירתו לאיתמר בן גביר, סיכם 
בצלאל סמוטריץ' על ריצה משותפת עם 'הימין 

החדש' של נפתלי בנט ואיילת שקד.
שסמוטריץ'  לאחר  הגיעה  בעלילה  התפנית 
ריצה  הסכם  על  לחתימה  קרובים  היו  ופרץ 
סמוטריץ'  לטענת  התפוצץ,  הוא  אך  משותפת, 
מלא  לאיחוד  להביא  לדרישתו  היענות  אי  בשל 
ליכוד  לטובת  המפלגתיים,  המנגנונים  בין 

השורות בציונות הדתית.
היהודי' שהתכנס לאשר  'הבית  מרכז מפלגת 
אפשריים,  ושריונים  גביר  בן  עם  ההסכם  את 
לווה בוויכוחים, צעקות וגם קטטה פיזית. מוקד 
הסערה לא היה דווקא בשאלה העקרונית האם 
לאנשי  לחבור  הדתית  הציונות  למפלגת  ראוי 
כהנא, אלא בשאלת השריונים, שעלולים בעיקר 

לדחוק את ח"כ מוטי יוגב.
שעות  נותרו  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 

לאיחוד  וההיתכנות  הרשימות,  לסגירת  אחדות 
קיימת,  עדיין  דתית  הציונות  מפלגות  של  כולל 
אך כפי הנראה, ירוצו שתי רשימות, שתיהן תחת 

אחוז החסימה.
הצורך בשתי מפלגות מימין לליכוד לא מופרך 
– בייחוד לאור חסרונם של כחלון ופייגלין – אך 
החלוקה הסבירה אמורה הייתה להעניק כתובת 
ולאנשי  אדוקים,  היותר  דתית  הציונות  לאנשי 
אחת  כשמפלגה  שכעת,  אלא  ליברלי.  ימין 
מציגה את פרץ ובן גביר, והרשימה השנייה את 
בנט שקד וסמוטריץ', לא ברור האם יגיעו יחדיו 
למיצוי קולות או שמא המהלך יסתיים באבדון 

לגוש.

הועדה המסדרת בראשות אבי ניסנקורן התכנסה לקראת הדיונים בבקשת החסינות של נתניהו • ח"כ מיקי זוהר הורה 
לנציגי 'הבלוק' בוועדה לצאת בהפגנתיות, כדי לא לתת לגיטימציה להליך • יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין הולך בין הטיפות 

וסופג איומים להדחה מתפקידו

לאחר שספג לחצים כבדים נעתר יו"ר מפלגת 'העבודה' עמיר פרץ לקריאות ממחנה השמאל, וחתם על איחוד עם מפלגת מר"צ • המפסידים: סתיו שפיר 
שנותרה בחוץ, ועיסאווי פריג' שהוצב במקום לא ריאלי • הקרע בימין: סמוטריץ' חבר למפלגת 'הימין החדש', מפלגות הציונות הדתית ירוצו ברשימות נפרדות

חשש מאיבוד קולות בגלל הריצה הנפרדת בימין הדתי לאומי

ח"כ מיקי זוהר יוצא מהדיון | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת 



 ְיִהי ָרצֹון... ֶשִּׁיְהֶיה 
ִלי ֵעֶסק ֶזה 

ִלְרפּוָאה, ִּכי רֹוֵפא 
ִחָּנם ַאָּתה.

)תפילה לרפואה בעת נתינת תרופה, שו"ע סימן רל(

 מכיל: Ibuprofen. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. 
 מגיל 3 חודשים עם מרשם רופא, ומגיל 6 חודשים ללא מרשם רופא.

איתך בתפילה. כשאת רק רוצה 
שהוא יבריא, אנחנו שם איתך.

 תואר ראשון .L.L.B במשפטים
  תואר ראשון .B.A במנהל עסקים בהתמחויות: נדל"ן ושמאות מקרקעין,

    חשבונאות )ראית חשבון(, מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום

  תואר ראשון .B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בנוער בסיכון 
    אפשרות השלמה לתואר בחינוך לבעלי תעודת מורה מוסמך בכיר

בכל מקום,
בוגרי אונו משמשים כשליחי ציבור.

מוזמן להצטרף אליהם!

מסתמא אֹונֹוֶרער

072-259-2845
קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה
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לפרטים והרשמה:

ה' באדר 1.3.19 המכינות מתחילות!
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כשבאים לנתח את ההבדלים בין תוצאות בחירות 2019 מועד 
הגידול  עקב  העצמי  הסיפוק  אחרי  ב',  מועד  תוצאות  ובין  א' 
העצום )כ-20%( בכוחן של המפלגות החרדיות, והדאגה הנובעת 
מהגידול באחוזי ההצבעה במגזר הערבי, כדאי לשים לב לכמה 

מגמות מהן נרשמה התעלמות מוחלטת.
הקטנות  המפלגות  של  בכוחן  גידול  היא  הראשונה  המגמה 
משמאל, קרי העבודה ומר"צ. כאשר העבודה משפרת את מאזנה 
ביותר מ-20 אלף קול ומר"צ ביותר מ-30 אלף. התרגום הפשוט 
להגן  נזעקים  הללו  המפלגות  שמצביעי  הוא  המעשה  לשפת 
מבחינת  ממש  של  בסכנה  הייתה  לא  מהן  אחת  אף  וכי  עליהן, 
את  שיבטיח  מספק  'בייס'  יש  מהן  אחת  לכל  החסימה.  אחוז 
מקומה בכנסת - גם באחוז הצבעה גבוה במיוחד, כמו זה שנרשם 

בבחירות האחרונות.
המפלגות  של  בכוחן  קיטון  היא  וההפוכה,  השנייה  המגמה 
הימין,  מפלגות  ואיחוד  החדש  הימין  כלומר  מימין,  הקטנות 
המפלגה  ליצירת  בדרך  מצביעים  אלף  כ-40  מעצמן  שהשילו 
הזמנית 'ימינה' ז"ל. מדובר בנתון קצת 'משקר', בהתחשב בכך 
והורידה  עצמאית  כרשימה  יהודית'  'עוצמה  רצה  ב'  שבסיבוב 

לטמיון יותר מ-80 אלף קול. 
אם כך, ובהנחה שהסרת השפם של עמיר פרץ לא גילחה גם את 
כישוריו הפוליטיים, יש לתהות מדוע התאחדו העבודה ומר"צ, 
תשעה  המאוחדת  לרשימה  מעניקים  ביותר  כשהאופטימיים 
מנדטים )שניים פחות מכוחם הנוכחי של מרכיביה( והפסימיים 

צופים התרסקות כואבת בואכה המקום השישי?
להסיר  מהרעיון  נלהב  שפרץ  יתכן  בדבר,  תשובות  הרבה 
אחת ולתמיד את המתחרה היחידה על קולות מצביעיו היהודים 
משמאל, מנגד, במר"צ חששו אולי מתסריט ריצה עצמאית של 
הירוקים בהובלת סתיו שפיר, שתעשה ביס קטן אבל מספיק כדי 
לדרדר את המפלגה לתהום הנשיה. כך, שיקולים לא אלקטורליים 
בעליל הנחו את שתי המפלגות להתאבדות משותפת, כשהנהנה 
שיוכל  גנץ,  בני  במיל.  רא"ל  הוא  היחיד,  לומר  שלא  המרכזי, 
ביודעו  השמאל,  מצביעי  קולות  את  רבה  בחדווה  לשתות  כעת 

שהמפלגה המאוחדת מוגנת מתלאות אחוז החסימה.
גנץ גם עשוי להיות המפסיד הגדול,  אבל בסופו של תהליך, 
ומר"צ,  העבודה  בין  מהותיים  הבדלים  קיימים  הדברים,  מטבע 
מר"צ  תומכי  רשמי,  באופן  העדתי  השד  את  לשחרר  מבלי  וגם 
רבים יתקשו להצביע לרשימה בראשות עמיר פרץ, מנגד, מצביעי 
עבר של מפלגת העבודה רואים בחלחלה את החיבור למר"צ, על 

דעותיה הקיצוניות והפוסט ציוניות.
בעוד האגף הימני יותר של מפלגת העבודה ימצא מן הסתם את 
מקומו בכחול לבן, הרי שלאגף השמאלי של מר"צ תהיה בעיה, 
חלק  לרשימה המשותפת,  בהצבעה  פתרון  ימצא  זעיר  אחוז  רק 
גדול עשוי להישאר בבית, או לחילופין, לתמוך כהצבעת מחאה 
ברשימה שתנסה למלא את החלל. נכון לשעת כתיבת השורות, 
תהיה  האם  דרכה,  להמשך  באשר  שפיר  סתיו  ח"כ  מתלבטת 
שלכת ותסיים את הקריירה הפוליטית זרוקה בצד הדרך, או שמא 
תצלח את החורף בראשות מפלגה כזו, חסרת סיכוי בכל הנוגע 
לאחוז החסימה, אבל מעניקה סיכוי רב לראשונה לשריפת קולות 
הנמנע  מן  לא  תתמודד,  אכן  אם  המפה.  של  השמאלי  בצד  גם 
שהנזק שתגרום לגוש השמאל-מרכז עשוי להיות קריטי בהרכבת 

הממשלה הבאה.

עוזר ד"לים

בימין, נראה היה שלמדו את הלקח. הקרדיט הגיע במקרה זה 
לבנט, שהתעקש כבר מרגע פיזור הכנסת שהוא מתמודד הפעם 
בחירות  לתוצאות  מטושטש  מבט  נכון,  גדול.  כמו  עצמאית, 
אפריל עשוי לייצר חשש, אבל מבט מפוכח ומקצועי יותר, ייקח 

בחשבון את המשתנים המשמעותיים שאירעו מאז.
היה מאגר  'הימין החדש'  בעוד בטבילת האש הראשונה של 
עם  בנט  התחלק  בו  וגם  למדי,  מצומצם  הפוטנציאלי  הקולות 
אש  משטח  הביטחון  שר  נהנה  הנוכחי  שבסיבוב  הרי  פייגלין, 
שיחזיר  מי  ואין   - כמעט  הכיוונים  לכל  לירות  יכול  הוא  פתוח, 
נאים  אחוזים  הנטושים,  וכחלון  פייגלין  מצביעי  מלחמה, 
ממצביעי ליברמן שנדהמו מהסכמתו העקרונית לממשלת מיעוט 
בחסות הרשימה המשותפת ואפילו, בתקווה, גם מנדט או שניים 
ממצביעי כחול לבן הנמנים על 'הימין הרך', ששמעו השבוע את 
עופר שלח מצהיר בתחנה הצבאית על התנגדות כחול לבן לסיפוח 
בקעת הירדן, למשל. על כל אלה כדאי להוסיף את הילת הקריה 
בתל אביב האופפת את בנט, שמקפיד לשחרר על בסיס דו-שבועי 
תיעוד חמור סבר מישיבת הערכת מצב, מוקף בגנרלים, משל היה 

פרזידנט טראמפ המבשר על חיסול סולימאני.
בסך הכל, מדובר על מאגר של כשנים עשר מנדטים, מצביעי 
בשל  ואם  נתניהו  בגלל  אם  מהליכוד,  שסולדים  חילונים  ימין 
לאסוף  ישכיל  שבנט  ככל  החרדיות.  למפלגות  העיקש  החיבור 
יותר מצביעים ממאגר זה, יגדל הסיכוי לגוש ימין-חרדים של 61 

אצבעות בכנסת.
יהודי- בין רכיבי האיחוד הלאומי-בית  מאבק משני התחולל 

החרדית  הרוטציה  תורת  את  ללמוד  ניסו  שם  יהודית,  עוצמה 
שנבנתה במשך שלושה עשורים – בשלושה שבועות. מלכתחילה, 
היה ברור למדי שסמוטריץ' לא ירוץ עצמאית ויסכן שתי מפלגות 
 - אפשרויות  שתי  בפניו  נותרו  לפיכך,  הרשימות,  שלוש  מתוך 
ומשפחתו  פרץ  רפי  מול  פנימי  כוחות  משחק  או  לבנט,  חבירה 
 – יעדים  שני  להשגת  מנווט  הטרי  התחבורה  כששר  הטבעית, 
הרביעי  המקום  בין  והצרחה  לעצמו  הראשון  התפקיד  הבטחת 
)איש הבית היהודי( למקום החמישי )איש האיחוד הלאומי(. על 
תקן צופה מהצד נשאר ח"כ לעתיד איתמר בן גביר, שלראשונה 
הדתית,  הציונות  ממחנה  חלק  בהיותו  הרשמית  לגושפנקה  זכה 

עם לגיטימציה מלאה ומהדלת הראשית.
בשעות הלילה של יום שני התפוצץ המו"מ מול הבית היהודי, 
המאוחדת  למפלגה  מנכ"ל  למנות  גם  דרש  שסמוטריץ'  לאחר 
מטעמו כדי להבריא אותה. סמוטריץ' יצר קשר עם איילת שקד, 
שרואה בו כבר תקופה ארוכה פרטנר איכותי, ותוך שעות אחדות 

נסגר הסכם בין הימין החדש לאיחוד הלאומי.
על פניו, מדובר בהסכם מסוכן מעט, שכן תדמיתו של סמוטריץ' 
מזוהה עם "מדינת הלכה" ועשויה להבריח את אותו מאגר חילוני 
ימני החשוב כל כך. אבל שקד, שושבינת המהלך, לא מודאגת 
מכך: "אנחנו עובדים מצויין ביחד והציבור בחצי שנה האחרונה 
גילה שהוא בחור רציני שבא לעבוד בשביל כולם", היא מסבירה 

לכותב השורות. לו יהיה כדבריה.
ניתן לנחש שהעימות הפנימי יימשך עד לחדר ועדת הבחירות 
ועד בכלל, האם יבחר רפי פרץ לשבור את המילה שנתן לבן גביר 
ולחבור לימין החדש המורחב? האם יעשו זאת במקומו חלקים 
מסיעת הבית היהודי? ושמא נתניהו יתגייס לעזרה ויאלתר פיתרון 

איבדו את המר"צ

אבי גרינצייג / על סדר היום

"תירו, אל תדברו", אדלשטיין זועם | צילום: דוברות הכנסת

בהנחה שהסרת השפם 
של עמיר פרץ לא 

גילחה גם את כישוריו 
הפוליטיים, יש לתהות 

מדוע התאחדו העבודה 
ומר"צ, כשהאופטימיים 

ביותר מעניקים לרשימה 
המאוחדת תשעה מנדטים 

)שניים פחות מכוחם 
הנוכחי של מרכיביה( 

והפסימיים צופים 
התרסקות כואבת בואכה 

המקום השישי?
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בפני נתניהו ניצבת כעת 
דילמה קשה, האפשרות 
הראשונה היא לנהל את 
המאבק בכלים פוליטיים 
ומשפטיים, לדרוש הבאת 
עשרות ומאות עדים 
לדיוני הועדה ולעקר כל 
סיכוי לקבלת החלטה 
עד הבחירות, האפשרות 
השנייה היא להודיע 
שהוא מוותר על בקשת 
החסינות ולהציג את 
ההליך המפותל והעקום 
כחלק ממסע הרדיפה 
המשותף של השמאל 
ומערכת המשפט נגדו

לא צפוי? הלילה נדע.

דילמת החסינות

כפרפרזה לאמירתו המפורסמת )והמעט משובשת( של יצחק 
כי  ב77'  המהפך  לאחר  הישראלי,  השמאל  ממנהיגי  אהרן,  בן 
"אם זה רצון העם אז צריך להחליף את העם", השתמש השבוע 
גוש המרכז-שמאל הישראלי בטריק דומה – אם כללי המשחק 

בעייתיים, אז צריך להחליף את הכללים.
להדיח  ניתן  לא  מדוע  בהרחבה  כאן  הסברנו  שעבר  בשבוע 
את יו"ר הכנסת, ח"כ יולי יואל אדלשטיין, והאיומים שהושמעו 
בעלמא,  סרק  יריות  בגדר  הם  לבן'  'כחול  נציגי  ידי  על  בנידון 
טילים איראניים הנוחתים על בקתות ריקות. לכל גם היה ברור כי 
אדלשטיין, גם אם אינו נמנה על מעריציו המושבעים של נתניהו, 
רוה"מ. הטריק  יד באופן אקטיבי להסרת חסינותו של  ייתן  לא 
הכנסת  יו"ר  של  הווטו  כללי  שינוי  הוא  פשוט,  כמה  שנמצא, 
בסדרי עבודת הכנסת ה-22. לאחר ש-16 ח"כים תמכו בהצעה, 
ללא  הכנסת,  ועדת  בהקמת  להתקדם  המסדרת  הוועדה  יכולה 

צורך לקבל מהיו"ר אישור לכל פעולה.
ה90,  הדקה  עד  איפוק  על  לשמור  שהצליח  אדלשטיין, 
כה  עד  ידעו  שלא  "אנשים  בכנסת:  השבוע  בתחילת  'התפוצץ' 
פועל  שאני  לי  מסבירים  עכשיו  ממלכתיות,  המילה  את  לבטא 
ממניעים פוליטיים", האשים, בהמשך השווה את איומי ההדחה 
בציטוט  לבן'  'כחול  לאנשי  ולעג  מאפיה"  של  ל"ציטוטים 
 ""When you have to shoot, shoot. Don't talk הנודע
ובעברית  תדבר,  אל  תירה,   – לירות  רוצה  אתה  אם  )בעברית: 

מדוברת: אם אתם רוצים להדיח אותי – תנסו, אל תאיימו(. 
אחרי שציטט את היועמ"ש לכנסת, עו"ד אייל ינון, שאך לפני 
אישור  בלי  הועדה  את  לכנס  אין  מדוע  הסביר  אחדים  חודשים 
אדלשטיין, תוך לעג סמוי על שינוי הדעה המהיר של ינון, חתך 
היו"ר לגופו של עניין, "כינוס ועדת הכנסת בעת הזו יהיה טעות 
קשה, אסור שהליך חשוב ומעין שיפוטי יהפוך במה לתעמולת 
בחירות זולה... ועדת הכנסת תהפוך לג'ונגל", אמר ולא ידע עד 
כמה ניבא. אדלשטיין גם הבהיר כי הוא מסופק אם ההליך יהיה 
דעתו  לחוות  מתנגד  הוא  כי  והודיע  'מזוהם'  אותו  כינה  הוגן, 
הנוכחית של ינון וכי לא ייתן יד להליך הקמת הועדה, המיועדת 

לדון בחסינותו של ראש הממשלה.
הראשונה  האפשרות  קשה,  דילמה  כעת  ניצבת  נתניהו  בפני 
לדרוש  ומשפטיים,  פוליטיים  בכלים  המאבק  את  לנהל  היא 
הבאת עשרות ומאות עדים לדיוני הועדה ולעקר כל סיכוי לקבלת 
שהוא  להודיע  היא  השנייה  האפשרות  הבחירות,  עד  החלטה 

מוותר על בקשת החסינות ולהציג את ההליך המפותל והעקום 
המשפט  ומערכת  השמאל  של  המשותף  הרדיפה  ממסע  כחלק 

נגדו, בתקווה לעורר את מצביעי הימין הרדומים.
באופציה  מחיר:  נתניהו  ישלם  מהאפשרויות  אחת  בכל 
הראשונה הוא יותיר את נושא החסינות על סדר היום עד סמוך 
ונראה לבחירות, שום ביקור של נשיא רוסי או ביקורת על עולים 
רוסים - לא תסיט את הפוקוס מהקטטות בין נאמני ביבי למתנגדיו 
בועדת הכנסת, באפשרות השנייה, הוא יאבד את הסיכוי לזכות 
בחסינות, מאחר ואם יוותר עליה – לא יוכל להגיש שוב בקשה 

לחסינות בכנסת הבאה. שנאמר, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.

טיהר את טבריה

יום חג נרשם השבוע בטבריה, לאו דווקא בשל עליית מפלס 
מי הכינרת, כמו בשל ירידת קרנו של ראש העיר רון קובי, שונא 
ומסית, איש מדון ומחלוקת, שהודח סופית על ידי השר אלקין, 
לאחר שבהוראה הזויה מבית מדרשו של בג"ץ, הוחלט כי השר 
יכול להדיח את קובי, רק  יו"ר ש"ס אריה דרעי, אינו  הממונה, 

משום שהאחרון הטיח בו רפש על בסיס יומי.
להדחה,  להתייחס  עתה  לעת  סירבו  דרעי  בסביבתו של השר 
למודי ניסיון מהסיבוב הקודם מול ראש העיר הסורר, ממתינים 
חובש  אלקין  השר  גם  ייפסל  שמא  הפעם.  בג"ץ  להכרעת  שם 
הכיפה, באמתלה שגם הוא אינו כשיר להדיח את קובי ה'נאור'. 

אבל ניתן לנחש שלא הזילו שם דמעה על לכתו של האחרון.
קובי אינו היחיד שמסיים את חייו הפוליטיים השבוע, גם השר 
כחלון הודיע רשמית, כפי שכבר נחשף בבמה זו בעבר, כי הוא 
לקובי  בניגוד  ה-23.  לכנסת  הליכוד  ברשימת  מקומו  את  מפנה 
כאדם  האוצר  שר  ייזכר  הלבבות,  ומשניא  המעש  חסר  הדברן, 
שקט וממעט לפטפט, איש יעיל שהותיר את קופת מדינת ישראל 
ויחד  האוצר,  בכירי  מכל  לשבחים  זכה  ואחראי,  מאוזן  באופן 
עם זאת מיעט במחלוקות וחיפש תמיד את דרך השלום. למרבה 
כחלון  של  פרישתו  הישראלית,  התקשורת  של  כמנהגה  הצער, 
לוותה בקול דממה דקה, בניגוד לקיתונות של סיקור שזכה להם 

המסית הטברייני.

גפילטע בסגנון רוסי

העיירה שיצא  כומר  על  יומין מספרת  יהודית עתיקת  בדיחה 
במבצע, כל יהודי שיתנצר רח"ל – יתוגמל במאה זלוטי. שמע 

זלמן הסנדלר את ההצעה המפתה, ניגש לכנסייה וכסוחר יהודי 
מתיז  "אני  הכומר,  כך  פשוט",  "זה  הפרטים.  את  בירר  ממולח 
עליך מים ומכריז שלוש פעמים – אתה נוצרי, אתה נוצרי, אתה 
נוצרי, ודי בכך". אבל אליה וקוץ בה, הכומר אינו פראייר, "אם 
תיתפס אוכל גפילטע בליל שבת כמנהג היהודים, תצטרך להחזיר 

את הכסף", התרה בזלמן – והלה סבר וקיבל.
ליל שבת, הכומר עורך סיור בעיירה, מגיע סמוך לחלונו של 
לשולחן  מסבה  כולה  המשפחה  גדותיו.  על  עולה  וזעמו  זלמן 
מקושטות  למהדרין  גפילטע  קציצות   – המרכזית  ובצלחת 
בפיסות גזר. התפרץ הכומר לבית וכולו להבת אש, "שקרן, נוכל, 
יהודי מלוכלך". אך זלמן, ברוגע ושלווה, הושיט את ידו לכוס 
מים, היזה מעט על קערת הגפילטע והכריז בקול רם וצלול "אתה 

עוף, אתה עוף, אתה עוף".
למרבה הצער, אין כמו מעשייה נאה זו להמחיש את התהליך 
ההפוך דווקא, בו רבים מעמי הארץ מתייהדים כדי לזכות בסל 
קליטה, פנסיה נאה ואזרחות ישראלית. די בכך ששליח סוכנות 
או רב מקומי מפוקפק יכריז ג' פעמים כי פלוני יהודי, והלה, על 

מטלטליו ובני משפחתו, "יעשה עליה".
לפני שבוע, התפרסמו דבריו של הראשל"צ, הגאון הגדול רבי 
לא  "הם  העולים,  ציבור  שבקרב  נוכלים  אותם  על  יוסף,  יצחק 
חולל  הדברים  פרסום  אמר.  לכנסיות",  הולכים  חלקם  יהודים, 
סערה תקשורתית ופוליטית, כש'ישראל ביתנו' מובילה את מסע 

השיסוי, תוך עיוות מוחלט של דברי הראשל"צ.
ימים אחדים קודם לכן, חשף משרד הפנים כי יותר מ60% )!( 
מעולי בריה"מ אינם יהודים. יתכן שחלקם רואים עצמם כיהודים 
בשל קשר משפחתי כלשהו, אבל אצל אחוז גבוה מתוכם, הקשר 
ליהדות מתבטא בעיקרו בסבא הקוזאק שטבח יהודים או הדוד 
כ'יהודים'  ארצה  עצם העלאתם  לסיביר.  יהודים  בק.ג.ב ששלח 
וקליטתם על חשבון משלם המיסים הישראלי היא חוצפה שאין 
דוגמתה ומיועדת לשרת אינטרסים של מפלגה מסוימת, שלרוב 

מקפידה לשמר בחיקה את תיק הקליטה.
ארצות  עמי  ותיקים,  ציבור  אישי  לראות  היה  נלעג  כמה 
שהם  מכיוון  יהודים  הללו  העולים  כי  מסבירים  מדאורייתא, 
משלמים מיסים ומשרתים בצה"ל. ממתי תשלום מיסים ושירות 
צבאי כרוכים ביהדות? ובכלל, מה טיבו של טיעון זה, הרי בכל 
ומשלמי  חיילים  של  מסוים  אחוז  יהיה  ממוצעת  אוכלוסייה 
חפצי  אם  ועוד,  ושנאה?  פשע  של  מסוים  אחוז  גם  אך  מיסים, 
השבות  חוק  את  לחלוטין  נבטל  הבה  אנחנו,  וחיילים  מיסים 
או  אריתראי  אינדונזי,  או  סיני  לאמור,  החייל',  ב'חוק  ונחליפו 
ובאזרחות  מפנק  ישראלי  קליטה  בסל  נפשו  שחשקה  קונגולזי, 
מערבית מהודרת, יירשם לשירות צה"לי, וקציני צה"ל בפיקוח 
אתה,  "יהודי  עליו  יכריזו  ליברמן  איווט  לשעבר  הביטחון  שר 

יהודי אתה, יהודי אתה"...  
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לא  המשפט  שלבית  הבינו  לבן  כחול  במפלגת 
המהלכים  ולצד  עבורם  בשורה  עתה  לעת  היתה 
דיונים  סדרת  לקיום  ניסנקורן  אבי  מוביל  אותם 
לחסינות  נתניהו  בקשת  בעקבות  הכנסת  בועדת 
קמפיין  לנהל  להתחיל  חייבים  הם  לדין,  מהעמדה 
צריך  לנצח  ובשביל  חינם  ארוחות  אין  בחירות. 
לפיד  מסביבת  הניסיונות  כל  והרבה.  קשה  לעבוד 
נעצרו  החלפתו  ואף  האסטרטגי  הצוות  צמצום  על 

מהר ורכבת הקמפיין יצאה לדרך.
לבן  כחול  יו"ר  כתב  בקלפי",  ננצח  נתניהו  "את 
שכל  מפלגתו  לחברי  מסר  בכך  והעביר  גנץ  בני 
הדברים  את  אותו.  מעניין  לא  אחר  בחירות  תרגיל 
כתב גנץ לאחר פרסום החלטת בית המשפט בעניינו 
בגלל  אלא  בגללה,  לא  אבל  הממשלה  ראש  של 
בשל  מאנשיו  שמע  אותו  הניתוח 
לדבר  להתחיל  הדחוף  הצורך 
המפלגה  ראשי  את  ולשווק  לעם 
כבשורה לאזרחי ישראל. בתחילת 
ניסו  הראשונה  הבחירות  מערכת 
עשרות  את  להבליט  לבן  בכחול 
שנות הביטחון שמאחורי שלושה 
בכל  אך  הקוקפיט,  מרביעיית 
סביב  היה  המיקוד  אפשרי  ראיון 
נתניהו  נתניהו".  לא  "רק  המסר 
להרכיב  בניסיון  כשל  אמנם 
בבלפור  הבית  את  אבל  ממשלה 

בני גנץ רואה רק בתמונות.
"נגטיב כנגד נתניהו זה מתבקש 
אבל רק כשמוצעת אלטרנטיבה", 
נאמר לגנץ, ולאחר שנה במערכת 
להפנים  מתחיל  הוא  הפוליטית 
החלטות.  ולקבל  הדברים  את 
בעיקר  יהיה  הנוכחי  הקמפיין 
פוזיטיבי  ויתמקד בתכניות עבודה 
במצבה  חברתי,  הכלכלי  בנושא 
ובהצגת  הבריאות  מערכת  של 
הסכסוך  לצמצום  כלכלי  פתרון 
העבודה  את  פלסטיני,  הישראלי 
הוא  נגטיבי  קמפיין  של  השחורה 
שעושים  המפלגה  לצעקני  ישאיר 

זאת בפורומים השונים.
של  הקצר  בפז"מ  בהתחשב 
‘כחול  מפלגת  מחברי  נכבד  חלק 
עושים  שהם  התרגילים  לבן’, 
כדי להשאיר את סוגיית החסינות 
מצליחים  התקשורתי,  בפרונט 
להכניס את נתניהו ללחץ. הצליח 
חוות  ולאחר  ניסנקורן  לאבי  לו 
דעת ברורה מצד היועץ המשפטי 
את  כינס  הוא  ינון  אייל  לכנסת 
בהקמת  לדון  המסדרת  הוועדה 
הפגרה  במהלך  הכנסת  ועדת 
אחרות  ועדות  גם  הצורך  ובמידת 
בבקשת  דיון  לאפשר  כדי  והכל 
החסינות של ראש הממשלה. מרבית הסקרים מראים 
שמה שהיה הוא מה שיהיה ולאף אחת מהמפלגות 
ממשלה.  להקים  היכולת  את  תהיה  לא  הגדולות 
בתרגילים  להשתמש  לאנשיו  נותן  גנץ  בני  משכך, 

פוליטיים ולקוות שאולי משם תצמח הישועה.
מהיועץ  נתניהו  מתנגדי  קיבלו  חזקה  גבית  רוח 
ששיגר  המכתב  ינון.  איל  הכנסת  של  המשפטי 

הדעת  חוות  ובו  אדילשטיין  יולי  הכנסת  ליו"ר 
באופן  נוסחה  הכנסת  ועדת  הקמת  את  המאפשרת 
שאינו משתמע לשני פנים. ינון שהיווה מטרה נוחה 
לחבורת הנתניהו’ז, שהטיחה בו האשמות בעקבות 
לירות  והחליט  חייב  נשאר  לא  עיסוקה של אשתו, 
כדי להרוג. "אין חובה חוקתית משטרית להקים את 
ועדות הכנסת הקבועות ובכלל זה את ועדת הכנסת 
אך  ינון,  כותב  בחירות",  פגרת  בתקופת  שכן  וכל 
בשורה הבאה הוא כבר מוריד את הפטיש הראשון: 
חובה  אין  אם  גם  כי  הדגשתי  כאמור  זאת  "עם 
מצויים  שאנו  אף  כן  מלעשות  מניעה  אין  כאמור, 
לאדלשטיין  היה  זה  בשלב  אם  בחירות".  בפגרת 
תלוי  והכל  שלו  בידיים  שהכדור  התחושה  את 
בהחלטתו, הוסיף ינון את הפיסקה הבאה: "במילים 
והם  הכנסת  חברי  בידי  נתונה  ההחלטה  אחרות 
ועדת  את  להקים  לנכון  מוצאים  הם  אם  רשאים, 

הכנסת". פשוט וקל. ינון ויולי כבר לא.
של  בבטנו  הסכין  את  לסובב  ממשיך  ינון 
את  ממני  ביקשת  "אתה  בו:  ומטיח  אדילשטיין 
של  דעתו  שיקול  גדרי  מהם  בשאלה  דעתי  חוות 
יו"ר הכנסת בבואו להחליט בבקשה לכינוס הועדה 
בשאלת  עמדתי  את  ביקשת  כ"כ  וכו’.  המסדרת 
סמכות יו"ר הכנסת לכנס את מליאת הכנסת בנושא 
אני  ולא  אלי  פנית  אתה  אחרות,  במילים  האמור". 

אליך, ומרגע שביקשת חוות דעת, תפעל על פיה.
הוחלט  בחירות  לפגרת  לצאת  ההחלטה  מרגע 
מנציג  שתורכב  הסכמות  ועדת  הקמת  על  בכנסת 
שידונו  הליכוד  מפלגת  ומנציג  לבן  כחול  מפלגת 
השונות  בוועדות  דיונים  לקיים  האפשרות  בדבר 
הסכמת  לאחר  רק  יתאפשר  דיון  שכל  סוכם  ואף 
כאן  המסדרת,  הועדה  לדיוני  באשר  הצדדים.  שני 
לא יצטרכו את הסכמת הוועדה המסדרת אלא את 
כאן  בעבר.  מקובל  שהיה  כפי  הכנסת  יו"ר  אישור 
שהחלו  הצדדים  בין  המחלוקת  החלה  למעשה 
לחשוד זה בזה. כחול לבן חששו שיו"ר הכנסת לא 
החסינות,  סוגיית  תעלה  כאשר  בממלכתיות  ינהג 
גם בליכוד חששו מכך שניסנקורן יבקש לכנס את 
שני  החסינות.  בקשת  את  לדחות  כדי  רק  הוועדה 
הצדדים צודקים. כאן הנקודה בה התערב היועמ"ש 
של הכנסת איל ינון ובחוות הדעת שלו הוא מחדד 
נקודה חשובה הקריטית עבור יו"ר הכנסת. סמכות 

יו"ר  בהחלטות  להתערב  הכנסת  יו"ר 
דיונים  לקבוע  בבואו  המסדרת  הועדה 
בתקופת בחירות, נועדה למנוע מקרים 
ליו"ר  הנתונה  הסמכות  בהם  חריגים 
הוועדה המסדרת תנוצל לרעה במהלך 
לכך  לב  בשים  "זאת  הבחירות.  פגרת 
ממלכתית  דמות  הוא  הכנסת  שיו"ר 
ביסוד  העומדים  השיקולים  אשר 
החלטותיו לא אמורים להיות שיקולים 
חותם  גרידא",  פוליטיים-מפלגתיים 
ינון את החלק הזה בחוות הדעת ומשגר 
עבה  מסר  אדלשטיין  יולי  של  לעברו 
בפוליטיזציה  חשוד  הוא  שגם  האומר 
לא  מהלכים  ע"י  וזיהומו  התהליך  של 

ממלכתיים.
אדלשטיין  של  המהירה  הבקשה 
לחוות דעת מצד היועמ"ש של הכנסת 
מהווה עבורו את תחילת הנפילה לתוך 
חברי  תחתיו  שחפרו  העמוק  הבור 
כחול לבן. אם התוצאה הסופית תהיה 

רעה לנתניהו, ההאשמה הנשמעת כנגד יו"ר הכנסת 
שהיתה  והמתיחות  החוצה  תצא  חדרים  בחדרי 
תחוויר  ישראל  למדינת  השבעים  אירועי  לקראת 
כאלו  בליכוד  כבר  יש  החדשה.  למתיחות  ביחס 
ושיתף  נתניהו  הטוענים שיולי הריח את הסוף של 
2020 כבר  פעולה עם הגדולים שבאויביו. הליכוד 

אמרנו. 
בראשות  המסדרת  הועדה  שדיוני  ספק  היה  לא 
בעיר.  ביותר  הטובה  ההצגה  יהיו  ניסנקורן  אבי 
למרות שאבי ניסנקורן הוא יו"ר ההסתדרות לשעבר 
את  במשק,  הגדולים  העובדים  מנגנוני  על  ששלט 
כישורי המשחק שיש למיקי זוהר אין לו. זה בא לידי 
המסדרת,  בוועדה  ניהל  אותו  הסוער  בדיון  ביטוי 
במהלכו נאלץ זוהר לצאת החוצה לא לפני ששיגר 
שנים  הרבה  "הייתם  לבן.  כחול  לחברי  עקיצה 
את  לכם  שיבש  זה  הרוב,  אתם  ועכשיו  במיעוט 
השכל", הוא יודע על מה הוא מדבר. זוהר בתפקידו 
כיו"ר ועדת הכנסת נאלץ לספק לבוס את הסחורה 
ודרס את כל מי שעמד בפני האינטרסים של הליכוד. 
כיום  המלצה,  אצלו  היו  לא  אפילו  מיעוט  זכויות 
הוא מתקשה להתמודד עם מצב בו הוא בצד הנדרס. 
סביר להניח שהוא לא יפנים את מגבלות הכח וגם 

לא ילמד את הלקח.

שדה מוקשים
ישנו סוג מסוים של פוליטיקאים שגורמים לאדם 
כזה  מן הישוב לחשוב שהם חסרי סביבה תומכת, 
הוא יו"ר הבית היהודי רפי פרץ. האיש פרץ לזירה 
עליו.  דרך  שלא  מוקש  שאין  וכמעט  לאחרונה  רק 
חישוב  מחייבת  התמוהה  התקשורתית  התנהלותו 
מסלול מחדש. "אויבר חוכם", הגדיר לי אותו אחד 
מאנשי הבית היהודי והסביר: רפי פרץ לא מתייעץ 
עם אף אחד מבכירי הציונות הדתית, היועצת שלו זו 
אשתו ולאף אחד לא ברור מנין לה ההבנה בנושאים 

הציבוריים.
אין ספק שחלק מארגוני זכויות האדם ועוד מספר 
מחשבתי.  טרור  לארגוני  נהפכו  אזרחיים  ארגונים 
כל אמירה שאינה תואמת את תפיסת עולמם הינה 

אין ארוחות חינם

בהתחשב בפז"מ 
הקצר של חלק נכבד 
מחברי מפלגת ‘כחול 
לבן’, התרגילים שהם 
עושים כדי להשאיר 
את סוגיית החסינות 
בפרונט התקשורתי, 
מצליחים להכניס את 
נתניהו ללחץ. הצליח לו 
לאבי ניסנקורן ולאחר 
חוות דעת ברורה מצד 
היועץ המשפטי לכנסת 
אייל ינון הוא כינס את 
הוועדה המסדרת לדון 
בהקמת ועדת הכנסת 
במהלך הפגרה ובמידת 
הצורך גם ועדות אחרות 
והכל כדי לאפשר דיון 
בבקשת החסינות של 
ראש הממשלה

גואל ועקנין

שיעור חשוב. 
הרב אברהם יוסף 
לייזרזון ז"ל
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למטרה  אומרה  את  ההופכת  ופרימיטיבית  חשוכה 
ופוגעניים.  מתנשאים  ולראיונות  לטורים  נוחה 
בתקשורת  ארגונים  אותם  חברי  של  האחיזה 
השיח  על  להשתלט  להם  מאפשרת  ובפוליטיקה 
חושב  שלא  מי  כל  בקרב  פחד  ולהחדיר  הציבורי 
כמותם ושחפץ להביע את דעתו. אל שדה המוקשים 
הראשונה  בפעם  ולא  פרץ  רפי  השר  נכנס  הזה 

והשאלה הנשאלת היא למה?
כדי להבין את הסיפור, יש ללכת אחורה במנהרת 
הזמן. כבר עם מינויו לרב הצבאי הראשי היו כאלו 
מה  הבינו  ולא  האיש  את  הכירו  הם  גבה,  שהרימו 
לכהן ולבית הקברות. אם כיום הוא מנסה להיתפס 
כנציג של ישיבת הר המור, ישיבה חרד"לית שאינה 
כרבצ"ר  שלו  הקדנציה  יו"ד,  של  בקוצו  מקלה 
התנהלותו  לבינם.  בינו  עצום  פער  שיש  הוכיחה 
בסוגיית שירת נשים באירועים בהם נוכחים חיילים 
חרדים וההמלצה שלו להדיח את רב חיל האויר דאז, 
לחיילי  ששלח  המכתב  בגלל  רק  ראב"ד  רמי  הרב 
פרויקט שח"ר בו הוא מודיע על אי יכולתו לערוב 
העידו  עולמם,  תפיסת  את  ההולם  לשירות  להם 
רמת מחויבותו הדתית,  ועל  על האיש  עדים  כאלף 

כך שניסיון החיבור עם תלמידי הרב טאו לא ברור.
אחד מקנייני התורה זהו אדם המכיר את מקומו, 
לרפי פרץ אין מקום בפוליטיקה הישראלית. יהיה מי 
שיאמר שהוא טוב מדי לזירה הזו, יתכן. המציאות 
הוכיחה שהוא גרוע מדי וכשם שמקבלים שכר על 

הדרישה כך מקבלים שכר על הפרישה.  

על שמאל שהוא ימין
סוגית  את  לדיון  העלתה  הזו  הבחירות  מערכת 
הן  השונות,  המפלגות  בקרב  והפילוגים  האיחודים 
צריכה  גדולה  ימין  מפלגת  כל  בימין.  והן  בשמאל 
כל  בשמאל.  גם  כך  לה.  מימין  נוספת  ימין  מפלגת 
נוספת  מפלגה  נכנסת  כשלמשחק  מתחילה  הצרה 
קולות.  לאיבוד  גורם  במחנה  השורר  הבלבול  שאז 
ככל  כוחו  את  למקסם  ידע  שהשמאל  בעוד  ככלל, 
עוד  וזה  ומנדטים  קולות  שרף  תמיד  הימין  שניתן, 
הפילו  הימין  שמפלגות  לעובדה  להתייחס  מבלי 

ממשלות ימין יותר מכל מפלגות השמאל. 
טרגדיית הסיבוב הזה של השמאל היא ללא ספק 
סתיו שפיר. הצעירה שהיתה ממובילי מחאת 2011 
מפלגת  של  הרשמי  המרענן  רבים  בעיני  ושהיתה 
השורות  כתיבת  בעת  עצמה  את  מוצאת  העבודה, 
היא  העבודה  במפלגת  עבר.  מכל  דחויה  כשהיא 
השמאל  ולמפלגת  רצויה,  היתה  לא  ולכן  בגדה 
את  סיפקה  לא  היא  הדמוקרטי’  ‘המחנה  החדשה 

הסחורה ושם לא ראו תועלת בחיבור נוסף איתה.
ישנה תפיסה רווחת אצל חברי כנסת חדשים שהם 
באים לשנות את העולם, ולעשות את זה בדרך טובה 
לעשות  שבאו  רמאים  היו  שלפניהם  אלו  כי  יותר 
קצרה  די  תקופה  לאחר  עוברת  זו  תחושה  לביתם. 
שפיר  סתיו  אצל  המשחק,  כללי  שנלמדים  ולאחר 
זה לא קרה. בימים בהם סיקרתי את הכנסת נתקלתי 
לאחת  מגיעה  היתה  שפיר  סתיו  מוזרה.  בתופעה 
מרביצה  הכספים,  ועדת  בעיקר  הכנסת  מוועדות 
כשאחד  ידיים  ונפנופי  צרחות  של  אימים  מופע 
מעוזריה מצלם סרטון וידאו שדקות ספורות לאחר 
מכן היה עף ברשת כדי להציג עשייה ולחימה למען 
משעשע,  היה  זה  הראשונה  בפעם  ישראל.  אזרחי 
כאל  לזה  התייחסו  זה,  על  לה  סלחו  עוד  בשניה 
משובת נעורים. משזה הפך לנוהל קבוע היא נהפכה 

לבדיחה ובכנסת כבר אין מקום לבדיחות.
לשרוף  רגילים  שאלות,  אין  הדתית  הציונות  על 
שם קולות וכפי הנראה זה גם לא הולך להשתנות. 
לבצלאל  המתין  לא  פרץ  רפי  היהודי  הבית  יו"ר 
סמוטריץ’, עשה מעשה וסגר הסכם ריצה משותפת 
את  המייצג  יהודית,  מעוצמה  גביר  בן  איתמר  עם 
הפלג הקיצוני בציונות הדתית ויש שיאמרו שדמותו 
סמוטריץ’  ליברלים.  דתיים  מצביעים  מבריחה 
שקד  איילת  באמצעות  והחל  מגע  ניתק  הפגוע 
לבדוק אופציית חבירה לנפתלי בנט שהתיעוב שלו 
לסמוטריץ’ מתחרה בתיעוב של איציק שמולי כלפי 

סתיו שפיר. 
את ההסכם שחתם עם בן גביר, פרץ לא יעז לבטל 
ונכון לרגע כתיבת שורות אלו סמוטריץ ובנט ירוצו 
הקמת  מסכן  שכזה  שמהלך  העובדה  אף  על  יחד 

ממשלת ימין. 

חבל על דאבדין
סיפורו של איש החינוך הרב אברהם יוסף לייזרזון 
ז"ל שעמד בראשות החינוך העצמאי עשרות שנים, 
שזור בסיפורה של היהדות החרדית בארץ ישראל. 
אין איש ציבור שלא הכירו, אין כמעט איש תקשורת 
כאלו  בנושאים  טלפון  שיחת  ממנו  קיבל  שלא 
החרדית.  היהדות  של  יומה  סדר  על  שהיו  ואחרים 
אחד המפגשים שלי איתו היה במהלך יום הבחירות 
בית שמש בה התמודד חה"כ משה  לראשות העיר 
שבית  ולאחר  כהן  אלי  המועמד  מול  אבוטבול 
בחשד  הראשון  הסיבוב  תוצאת  את  פסל  המשפט 
לזיופי בחירות ושלח את בית שמש לסבב בחירות 

נוסף.
הגעתי כמו כל אנשי התקשורת לקלפי בה אמור 

היה להצביע משה אבוטבול ושם אני פוגש את הרב 
לייזרזון ז"ל כשהוא נראה מתוח מעט. לשאלתי על 
החשש במידה ויהיה מהפך בעיר הוא השתיק אותי 
ואמר: "למה לחשוב שיהיה מהפך, למה לעלות את 
זה על דל השפתיים בכלל. כל עתידה של בית שמש 

המאזניים  כף  על  כעת  מונח 
ובזמן שיש את אלו שמתפללים 
בא  אני  המערכה,  להצלחת 
ידידי ראש העיר אבל  לחזק את 
שאתבקש".  היכן  לסייע  גם 
באדם  מדובר  היה  לא  זאת  בכל 
אבל  בריא  באדם  לא  וגם  צעיר 
כשיש מלחמה על ה' ועל משיחו 
לוקח חלק  מיד  הוא  )כהגדרתו( 

במערכה. 
היה  איתו  שלי  אחר  מפגש 
אשכח.  לא  שלעולם  משהו 
קרוב  ידיד  של  לשמחה  הגעתי 
עטרת  ר"י  מתקרב  כשממולי 
ברוך  הרב  הגדול  הגאון  ישראל 
שזכיתי  לאחר  אזרחי.  מרדכי 
המיוחדת  ברכתו  את  לקבל 
ז"ל  לייזרזון  הרב  אלי  ניגש 
וביקש  הזמן  אותו  כל  שהמתין 
ממני לסור איתו הצידה. "תגיד, 
אותי,  שאל  בבית"  רדיו  לך  יש 
וכשעניתי בחיוב הוא החל לתת 
אותך  "שמעתי  הראש.  על  לי 
איך  ושמעתי  ברדיו  היום  מדבר 
שדיברת על פלוני. תדע לך שגם 
יש  גם  אבל  בבית  רדיו  יש  לו 
האזינו  הם  ואם  בבית  ילדים  לו 
נפגעו  שהם  בטוח  לדבריך 
אבא  על  שאמרת  ממה  מאוד 
אם תתקשר  לך  יזיק  לא  שלהם. 
סיים  הוא  בזה  ותתנצל".  אליו 
אחרים.  נושאים  על  לדבר  ועבר 
כשהצעתי לו לשתות משהו, הוא 
טיפולי  על  לראשונה  לי  סיפר 
עובר  הוא  אותם  הדיאליזה 
יותר  לו לשתות  כך שאסור  ועל 
ממספר מצומצם של כוסות מים 
ביום. למרות הסבל האישי שלו, 
מנת  את  לי  לתת  לו  חשוב  היה 
בגלל  לנכון  ראה  שהוא  המוסר 
הרגישות לכבודו של יהודי אחר. 

חבל על דאבדין.

תרגיל פוליטי. יו"ר הוועדה המסדרת ח"כ אבי ניסנקורן | צילום: דוברות הכנסת

לאחר שזכיתי לקבל את 
ברכתו המיוחדת ניגש 

אלי הרב לייזרזון ז"ל 
שהמתין כל אותו הזמן 
וביקש ממני לסור איתו 

הצידה. "תגיד, יש לך 
רדיו בבית" שאל אותי, 

וכשעניתי בחיוב הוא 
החל לתת לי על הראש. 

"שמעתי אותך מדבר 
היום ברדיו ושמעתי 

איך שדיברת על פלוני. 
תדע לך שגם לו יש 

רדיו בבית אבל גם יש 
לו ילדים בבית ואם הם 

האזינו לדבריך בטוח 
שהם נפגעו מאוד ממה 

שאמרת על אבא שלהם. 
לא יזיק לך אם תתקשר 

אליו ותתנצל"



י"ח טבת תש"פ 222215/1/20 בני ברק

מסלול התנגשות
אחינו  של  בשמחתם  לשמוח  שלא  קשה 
קובי,  רון  של  הדחתו  בטבריה.  המתגוררים 
ומוצלחת, היא בשורה של ממש  בשעה טובה 
שמנהיגה  בעיר  חדשה  לתקווה  ופתח  עבורם 
הביא עליה בושה ולא ידע שובע מפרובוקציות 

וחיכוכים.
שני  יום  את  להגדיר  גוזמא  זו  תהיה  לא 
הקלה  תחושת  בטבריה.  חג  כיום  החולף 
בקרב  השתחררה  רווחה  ואנחת  בעיר  פשטה 
רגשות  אל  רק.  לא  בעיר, אבל  חובשי הכיפות 
שמאפיינת  הדורסנית  מההתנהלות  המיאוס 
את רון קובי, הצטרפו רבים מתושבי העיר. גם 
תושבים הנעדרים זיקה למסורת ישראל, כאלו 
שאף שלשלו בקלפי את הפתק של קובי, נוכחו 

לראות שאין בו כוונות טהורות.
עדות לתחושת ההקלה בעיר הקודש שחונה 
על חוף הכנרת, קיבלתי מאישים בולטים בחיי 
שיחי  אנשי  נתקלו  תפקידיהם  במסגרת  העיר. 
ונדהמו  קובי  רון  בפניהם  שהציב  במחסומים 
לגלות את דפוס הפעולה השפל שלו בתחומים 

רבים, מה שהוביל אותו עד הלום.
נשמע  אוחנה  דוד  בעיר  התורה'  ‘דגל  נציג 
אחרת. במרוצת הזמן קיימנו שעות שיחה רבות 
סביב דמותו של קובי וניתחנו את המצב העגום 
פרסום  עם  בגללו.  טבריה  תושבי  נקלעו  אליו 
החלטת אלקין, ניכר בקולו של אוחנה כי הוא 

רואה את האור בקצה המנהרה.
מבשר  הנכון",  לכיוון  מתקדמים  "אנחנו 
קובי  זמן.  הרבה  הזה  לרגע  "ציפינו  אוחנה. 
מושבתת  העיר  לתפקידו.  התאים  לא  באמת 
מקווה  מקצועית.  ועדה  שתוקם  הזמן  והגיע 

שבג"צ לא יעצור הכל".
אוחנה מתאר את האווירה החיובית שאופפת 
את טבריה. "לא מפסיקים לעצור אותי ברחוב 
"רואים  מספר.  הוא  הסוגים",  מכל  אנשים 

שמחה על הפנים של התושבים".
את  הדגלאי  הנציג  מפנה  השיחה,  במהלך 
את  שליוותה  דשמיא  לסיעתא  ליבי  תשומת 
העיר. "זה דבר לא מובן", מצהיר אוחנה. "הרי 
עשר.  חמשה  מתוך  מנדטים  ששה  קיבל  הוא 
שרק  מי  את  לקואליציה  לצרף  היה  יכול  קובי 
רצה ובכך לסיים את הסאגה. רואים כאן ברכת 
צדיקים והשגחה פרטית בכך שקיבל החלטות 

משונות והסתכסך עם כולם".
בעירייה  דרכו  סוף  את  זיהה  שקובי  מתברר 
כבר לפני תקופה ועשה ניסיונות למנוע את רוע 
הגזרה מבחינתו. "הוא הבין את הטעויות שלו 
נסיה איכשהו להתקרב אלינו, אבל זה כבר היה 

מאוחר", מגלה חברו לשולחן העירייה.
של  הסוערת  הקריירה  על  מבט  כשמעיפים 
הדורסני  אופיו  לעין  בולט  העיר,  כראש  קובי 
וסגנון השיח שהנחיל לרשות המקומית. כאשר 
זיהה אדם שלא מתיישר עם העמדה שלו, ירד 
להשפילו  ודאג  נמוכות  הכי  לרזולוציות  קובי 
באנשים  פגע  "הוא  ביותר.  הקשה  בצורה 
פוגעניות  במילים  בחל  ולא  ישירה  בצורה 
בהתייחסו  אוחנה  אומר  תושבים",  כלפי 

להשתלחויות הבוטות.
שמעון כהן הוא עורך עיתון מקומי בטבריה. 
כאשר נודע לו על החלטת השר אלקין להדיח 
עם  העירייה  לבניין  פעמיו  שם  הוא  קובי,  את 

בקבוק יין ביד. "עשינו לחיים קטן", הוא אומר 
עוד  כל  עדיין  רגוע  שאינו  ומדגיש  השבוע  לי 

בג"צ לא הכריע בעניין.
ניסיון. שמחתו על קץ עידן קובי  כהן למוד 
מוקדמות  כחגיגות  פעמים  מספר  לו  התבררו 
המשפט  בית  התייצב  פעם  אחר  פעם  מידי. 
הפרובוקטור  העיר  ראש  של  לצידו  העליון 
להמשיך  לו  אפשר  תמוהים  ובנימוקים 
את  יהפוך  שבג"צ  החשש  למרות  בתפקידו. 
החלטת אלקין, כהן "לא התאפק" ויצא לצהול.

על  מלאה  בטן  הטברייני  העורך  של  בפיו 
אריה דרעי. "אני לא מבין למה שר הפנים לא 
העירייה  בניין  על  שתשמור  אבטחה  שולח 
והעלמת  האחרון  הרגע  של  מחטפים  ותמנע 
ראיות מהמחשבים. אני מאמין שהוא עושה שם 

ניקיון ויש לו הרבה עבודה בנדון", הוא זועם.
כאדם שאינו מתגורר בעיר, סיפרתי לידידיי 
אינה  קובי  הדחת  על  השמחה  כי  הטבריינים 
נחלתם בלבד. לא שיש כאן שמחה לאיד חלילה, 
אבל הבשורה שהביא עמו בדמות פגיעה בכל 
ברבנים  וזלזול  השבת  עקירת  והיקר,  הקדוש 
איימה  זו  ברעהו,  האחד  יהודים  שיסוי  תוך 

להתפשט ולקנות שביתה במקומות נוספים.
את  ובחנו  בו  הביטו  בישראל  ערים  ראשי 
דרכו. ניתן היה לזהות מגמה מסוכנת של אחדים 
ביוזמות  ולצאת  לחיקוי  מודל  בו  לראות  מהם 
יש  והמצוות.  התורה  שומרי  בציבור  מתגרות 
תקווה  להפיח  הצודקת  אלקין  בהחלטת  בה, 
שתופעות אלו יודחו אף הן ויהפכו להיסטוריה.

 בדרך להתרסקות

ההימור  לזרום.  החלו  המדגם  תוצאות 

של  ובשותפות  בגיבוי  הפעם  ושקד,  בנט  של 
החסימה.  לאחוז  מאוד  התקרב  סמוטריץ', 
מלמטה. הסיכויים להקמת ממשלת ימין אפסו 
ומערכת הבחירות הבאה היא עניין של זמן, או 
קורמת  לפיד-גנץ-ליברמן  ממשלת   – לחלופין 

עור וגידים.
כך עשוי להיראות בסבירות לא נמוכה בכלל, 
בחירות  אותן  השלישיות.  הבחירות  מוצאי 
שאליהן הגענו בין  היתר בשל יצר ההרפתקנות 
שמאפיין את נפתלי בנט, הסתיימו באופן זהה 
הבלתי  לרצון  הוכחה  והיוו  הראשונות  לאלה 

מוסבר להיכשל. שוב ושוב.
ההימור  שהפעם  בטוחים  החדש  בימין 
בראשות  מפלגות  של  היעדרם  לדידם,  יצליח. 
כחלון, פייגלין ואורלי לוי מבטיח את הצלחתם 
בבחירות הקרובות. הם סבורים שהסיכוי גדול 
עד  לרוץ  עליהם  ולכן  הזה  במקרה  מהסיכון 

הסוף ולהתעלם מהאזהרות מפני אסון.
מהנוף  נעדר  בן-דהן  אלי  הביטחון  שר  סגן 
בשטח  הנעשה  אבל  רב,  זמן  מזה  הפוליטי 
אותו.  מטרידה  הדתית  הציונות  של  הפוליטי 
שדלפו  הקשים  מהמראות  כאב  שהביע  אחרי 
אותם  והגדיר  היהודי  הבית  מרכז  מישיבת 
שלו  באכזבה  אותי  משתף  הוא  השם,  חילול 

מבנט ושקד.
אחת.  מטרייה  תחת  להיות  יכולים  "כולם 
ניסינו בעבר  את הניסיון של לרוץ בנפרד כבר 
וזה לא הצליח. בסופו של דבר אם כולם רצים 
שמגיעה  לוי  אורלי  אם  נצליח.  אחת  ברשימה 
בה  למפלגה  להצטרף  יכולה  ימני  מבית 
אפשר  אצלנו  גם  קיצוניים,  שמאלנים  חברים 
להניח למחלוקות ולרוץ תחת קורת גג אחת", 

הקשבתי ורשמתי. 
את  שקובר  הדומיננטי  הגורם  זהו  רע.  דם 

ימין-חרדים.  ממשלת  להקמת  הסיכויים 
לפרץ,  סמוטריץ'  בין  האינסופיים  המתחים 
של  התיעוב  לסמוטריץ',  פרץ  בין  האיבה 
אחרות  וסיבות  הם  גביר,  בן  לאיתמר  השניים 

יובילו למסלול התנגשות שאחריתה די צפוי.
יתבררו  כאן  שנשפכים  המלל  והררי  ייתכן 
השורות,  כתיבת  לזמן  נכון  אבל  כשגויים, 
באחריות  יישאו  דתי  הציוני  הימין  מפלגות 
שתוקם  השמאל-ערבים  לשלטון  ישירה 

בחודשים הקרובים.
דווקא הן, שנציגיהן זועקים חדשים לבקרים 
ומסבירים  ראשנו  מעל  שמרחפת  הסכנה  על 
ממשלה  תהיה  נורא  כמה  עד  טעם  בטוב 
שמובילים  הם  לישראל,  גנץ-לפיד  בראשות 
ובמריבות  נגמרים  בחיכוכים שלא  הזו  לתהום 

סטייל כיתה אלף.
ועוד: בבחירות האחרונות ספג איתמר  זאת 
בחירתו  על  קשות  וטענות  השמצות  בן-גביר 
הימין.  שלטון  את  לסכן  ובכך  בנפרד  לרוץ 
סומן  והוא  לעברו  הופנו  חמורות  ההאשמות 

כמי שאחראי לכל תוצאה רעה לימין.
המצביעים  כמות  הוכח.  האלקטורלי  כוחו 
חרף  מבוטלת.  כלא  התבררה  לו  שהצביעה 
וסמוטריץ'  בנט  מתעקשים  אלה,  עובדות 

לעשות הכל כדי להשאירו מחוץ לתמונה.
הרשימות.  סגירת  עם  ייחרץ  הבחירות  גורל 
ריצה בשני ראשים היא בעלת סיכויים גבוהים 
שאחת הרשימות לא תעבור את אחוז החסימה 
הכמוסה  התקווה  אסון.  הרות  וההשלכות 

עלולה להתחלף בבכייה לדורות.

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

טעות פעמיים. שר הביטחון נפתלי בנט | צילום: דוברות הכנסת



 
  

אגף
החינוך

מח‘ שילוב

בס“ד

 

דרושים/ות למילויי מקום סייעים/ות –

צמודים ורפואיים.

המילוי מקום על בסיס יומי/חודשי

 

המעוניינים/ות בתקפיד מתבקשים/ות

alter_y@bbm.org.il לשלוח קורות חיים למייל

או לפקס 03-6147528

העסקה דרך חברה כלכלית לפי תנאי החברה.

מחלקת שילוב בעיריית בני ברק
מחפשת אותך

 
  

אגף
החינוך

בס“ד

מח‘ גני ילדים

 

דרישות התפקיד:

סבלנות לילדים, מוסר עבודה גבוה ואחריות.

 ניתן לבוא לראיון ביום חמישי,

י"ט בטבת ה'תש"פ (16.1.20)

בין השעות: 13:00-11:00

בבניין העירייה, רחוב ירושלים 58, בני-ברק,

אגף החינוך, קומת כניסה, חדר מס' 7

סייעות שניות לצהרונים לתגבור
(עבודה ללא ניקיון רצפה)

דרושות

האגף לשירותים חברתיים
היחידה  להכשרה מקצועית
היחידה לאזרחים ותיקים

  
  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
      

       

          
  

 

המשרד לשוויון חברתי

לגילאי 
לגברים

 60+
כנס אזרחים ותיקים

לשילוב בתעסוקה מתאימה
ולתכנון כלכלי נכון ונבון 

היחידה להכשרה מקצועית מתכבדת להזמינך לכנס
שיתקיים אי"ה ביום שלישי, ב' שבט ה'תש"פ (28.01.2020),

באולם שעורה בבניין האגף לשירותים חברתיים, רחוב כהנמן 107, קומה א', בני ברק.
הכנס במעמד ראש העיר

מתכנסים היום נערכים למחר

בתכנית:
16:30   התכנסות 

17:00   סגירת דלתות, דברי ברכה מפי ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין,
              ומפי הרב יהושע מנדל סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה.

17:30   הרצאה מרתקת מפי הסופר חיים ולדר בנושא: טיפוח העץ המשפחתי. 

18:15   הרצאה מפי מר גדעון גולדשטיין
               בנושא: התנהלות כלכלית נבונה בעבודה ובגיל הפרישה.

19:00   חשיפת שירותים עירוניים מיוחדים בנושא תעסוקת אזרחים ותיקים
              ע"י מר רמי סבאן מקדם תעסוקה אזרחים ותיקים.

19:15   סיכום. 

הכניסה ללא תשלום אך מותנה בהרשמה מוקדמת

לפרטים והרשמה
 03-5776338/6381/6135

מרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

המרכז פועל בימים: א', ד', ה' 15:00-8:30, יום ג' 13:00-8:30, 20:00-15:00
 shakedbb10@gmail.com :טל': 03-5776149 | מייל
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האגף
לשירותים חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

בסדנה נרכוש כלים תקשורתיים איכותיים

שיאפשרו התמודדות מול הקשיים והאתגרים

הקיימים בתקשורת בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אנשים אחרים.

אנו מזמינים אותך  לסדנא  ייחודית  בנושא:

מיומנויות תקשורתיות
יועבר ע"י  חברת  "תות תקשורת"

הסדנא בת 6 מפגשים בעלות של 150 ₪.
ותתקיים אי"ה ביום שני, כ"ג  טבת תש"פ (20/1/20),

בין השעות 18:00 –20:30 .
באגף הרווחה רח' כהנמן 107.

נשמח לראותכן, עו"ס מירב בן סעדון וצוות העובדים   



י"ח טבת תש"פ 242415/1/20 בני ברק

הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל

השר דרעי בנהריה: "הממשלה חייבת 
להירתם ולסייע לנהריה"

מאת: מנחם הירשמן

הרה"ח  שישי  בליל  לעולמו  הלך  ברק  בבני 
מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל, מהדמויות המוכרות 
בעיר. המנוח ז"ל נולד בכ"ט תשרי תש"ח לאביו 
הרה"ח זאב גרינשפן ז"ל ואמו מרת רחל לאה 
ונשלח  בגבעתיים,  גר  בילדותו  ע"ה.  גרינשפן 
אביב,  בתל  יעקב  אהל  בת"ת  ללמוד  במסירות 
ובישיבת  אביב,  תל  בישיבת  למד  מיכן  לאחר 

למד  לאחמ"כ  החדש,  הישוב 
במעלליו  סלבודקא.  בישיבת 
גדול  מתמיד  היה  נער,  יתנכר 
מיוחד.  באופן  הזמן  את  וניצל 
אחד  היה  כי  מעידים  חבריו 
המתמידים בישיבה, והיה שקוע 
כישרונותיו  עם  ויחד  בלימוד, 
המבורכים, זכה להיות בקי היטב 
הראשונים,  וסוגיות  בגמרא 
בעודו  לחבריו.  דוגמא  ולשמש 
הרב  להיות  נתמנה  מאורס 
בישוב מבוא מודיעים, לאחמ"כ 
נתניה,  בנ"ע  בישיבת  לימד 
במעלות,  ההסדר  בישיבת 

במדרשיה בפרדס חנה, וישיבת אדר"ת בבת ים. 
ונחמדות  תלמידיו מעידים על שמחה, חינניות 
רושם  עליהם  והשאירו  בסביבתו,  היו  שתמיד 
בל ימחה. זכה להאציל מרוחו עליהם בשיחותיו 
מהם  עד שרבים  פרטיות  ובשיחות  המיוחדות, 

נכנסו לישיבות גבוהות. 
בהעמדת  העיסוק  מלבד  נישואיו  לאחר 
בלימוד  הרבה  השקיע  בישיבות.  תלמידים 
מגמרא  רב  בעיון  הסוגיות  לומד  היה  ההלכה, 
הבהירות  למעשה.  ההלכה  ועד  וראשונים 
היא  ההלכה,  בידיעת  לו  שהייתה  הגדולה 
שהביאה ליצירת הכנת שיעורי הלכה מרתקים, 
בביכ"נ  שנים  עשרות  במשך  מוסר  היה  אשר 
תפילת  אחר  שבת  בכל  התפלל,  בו  ראדזין 
התחברו  צעירים  נערים  אפילו  כאשר  שחרית, 
ידיעותיו  היום.  עד  אותם  וזוכרים  לשיעוריו, 
הלכה  דורש  לכל  גרמה  הלכה,  בענייני  הרבות 
בביכ"נ בפרט ובאזור מגוריו בכלל, לגשת אליו 

לדעת אשר יעשון.
כל רואיו מעידים על סבר פנים יפות בו קיבל 
שהגיעו  חדשים  תושבים  ואף  שפגש,  מי  את 
פנים  במאור  קיבלם  כי  העידו  מגוריו  לאזור 

ובהתעניינות על מצבם, היה סמל לכל מכיריו 
בו  בסוגיות  שקיעותו  ומאושר,  שמח  לאדם 
בעניינים  רואיו  את  ששיתף  לכך  גרמה  עסק, 
אלו, מעידים שתמיד היה מעניין לידו, לכל איש 
ולזה  הלכה,  בעיון  תורה  דבר  וזה  ערכו,  לפי 

ווארט קצר בפרשת השבוע וכדו'.
כל חייו השתדל לדקדק בהלכה, וגם בשעה 
ההשתדלות,  חובת  בפרק  לעסוק  שהוצרך 
ההלכה  על  מקפיד  היה  בגדים,  חנויות  פתח 
כמו  שישי,  יום  בחצות  לסגרם 
אשר  רבים  לקוחות  מעידים  כן 
והיה  לקניות,  לחנותו  נכנסו 
בהם,  שעסק  בסוגיות  משתפם 
הפרשה  על  תורה  בדברי  או 
היתה  החנות  ומחשבה.  מוסר 
חסד,  לעשיית  שרת  כלי  גם 
או  ויתומים,  לאלמנות  לעזור 
כאלו שביתם נשרף, ולתת להם 
מרבה  היה  בהרחבה.  צרכם  כל 
ובמיוחד  וחסד,  צדקה  בעשיית 

עזרה לעמלי תורה. 
עסוק  שהיה  בשנים  גם 
לפרנסתו, היה משתדל לנצל את 
ולעיתים היה משכים קום ללימוד  זמנו הפנוי, 
משמש  היה  עליו.  חביבה  כ"כ  שהיתה  התורה 
דוגמא לעמלים לפרנסתם איך לנצל את זמנם. 
כלליים  שיעורים  למסור  החל  שנים  כמה  לפני 
הרב  בנו  שייסד  יאיר"  "נרו  הכוללים  ברשת 
ישעיהו ושימש דוגמא לעמקות והבנת הסוגיה 

לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
קשה,  במחלה  נחלה  האחרונות  בשנים 
ובשנה האחרונה נוסף לו חולי מעיים שנתייסר 
בו מאד, למרות ייסוריו הרבים הודה להקב"ה, 
דרכתי  לא  שנה  ושבע  שישים  הלא  באמרו 
בקופ"ח כלל, וחיזק את בני משפחתו במיוחד 

בתקופה זו באמונה והודאה לה'.
בשבוע האחר אושפז בשל זיהום, עד שנגזרה 

הגזרה, ונלקח מאתנו, יהי זכרו ברוך. 
הר"ר  ובניו  תחי'  אשתו  את  אחריו  הותיר 
רפאל מבחירי הלומדים בכולל "נחלת משה", 
הר"ר דב ראש כולל בקרית אתא, הר"ר ישעיהו 
מבחירי  צבי  הר"ר  יאיר",  "נרו  הכוללים  ראש 
ישראל  הלומדים בכולל "אמרי אליהו", הר"ר 
הר"ר  חתניו  תורה",  "אחוות  הכולל  מלומדי 
ישראל",  "תפארת  בישיבת  ר"מ  חרלפ  זבולון 

הר"ר יוסף גויטיין והר"ר חנני סגל. ת.נ.צ.ב.ה

מאת: חיים רייך

ראשון  ביום  השתתף  דרעי,  השר  ש"ס  יו"ר 
השבוע בישיבת עבודה במרכז מידעטק בנהריה 
וראש העיר  נתניהו  בנימין  ראה"מ  בהשתתפות 
ביטון,  שאשא  יפעת  השיכון  ושרת  מרלי,  רונן 

הקשה  השיטפון  בעקבות 
שפקד את העיר. 

הציג  הישיבה  בתחילת 
את  מרלי  רונן  העיר  ראש 
ושיבח  הקשה,  הסופה  נזקי 
דרעי  אריה  הפנים  שר  את 
שנחלץ  הראשון  שהיה 
סיוע  והוביל  העיר,  לעזרת 
ראשוני לעיר שנפגעה קשות. 
לדברי ראש העיר, השר דרעי 

העביר מיידית 5 מיליון שקלים לעבודות שיקום 
מהרגע  אותי  ליווה  הפנים  "שר  ראשוניות. 
שעברנו  הקשים  הימים  אורך  ולכל  הראשון 
כולנו ואני מודה לו על כך", אמר. "יש בנהריה 

אליכם  עיניהם  נושאים  וכולנו  איש  אלף   70
לעזרה". 

השר דרעי פנה לרה"מ ואמר: "נהריה איננה 
חזקה כמו אשדוד ות"א. העיר נמצאת בתוכנית 
עם  ומתמודדת  גדולים  גירעונות  עם  הבראה 
הקשיים בהצלחה. פגעי מזג האוויר נפלו עליה 
כעת, והיא לא תוכל להתמודד 
לבד עם הנזקים ללא סיוע של 
להירתם  חייבים  הממשלה. 
החלטת  לבחון  לעיר.  ולעזור 
ממשלה נקודתית, אולי ביחד 
לשקול  ואולי  אשקלון  עם 
את  לממן  כדי  רוחבי  קיצוץ 

נזקי הסופה". 
את  סיכם  נתניהו  ראה"מ 
הישיבה ואמר: "הגענו לכאן 
אוויר  מזג  פגעי  עם  להתמודד  לנהריה  לעזור 
בביתו  היינו  רוצים.  שאתם  מה  תבקשו  קשים. 
של הגיבור מוטי בן שבת ז"ל ושמענו על גיבור 

אמיתי שכל חייו פעל לעזור לאנשים".

בבני ברק הלך לעולמו בליל שישי הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל, אשר לצד עסקיו ותמיכתו 
בלומדי תורה, עסק רבות בהעמדת תלמידים לישיבות והקפיד על לימוד ההלכה באופן תדיר ואף 

היה מוסר שיעור בהלכה במשך עשרות שנים בביהכנ"ס ראדזין בו התפלל

בביקור בעיר הצפונית שנפגעה מסופת מזג האוויר בשבוע שעבר, קרא שר הפנים אריה 
דרעי לראש הממשלה: "אולי לשקול קיצוץ רוחבי כדי לממן את נזקי הסופה"

רה"מ נתניהו, השר דרעי ור"ע נהריה

הרה"ח מרדכי מנחם גרינשפן ז"ל

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

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל
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סיום הש"ס בעיר הולדתו של 
המהר"ם שפירא מלובלין

מאת: מנחם הירשמן

בימים  ניכרת  רבה  תכונה 
אלו בקרב המונים מלומדי הדף 
המפורסמת  כתקנתו  היומי, 
לובלין,  חכמי  ישיבת  ראש  של 
זצוק"ל,  שפירא  מהר"ם  מרן 
המשמחת  הידיעה  פרסום  עם 
שמקיימת  ההיסטורי  המסע  על 
הקדושים  למקומות  האגודה 
לרומניה, בראשות הרב אברהם 

)סצ'אובה  שאץ  לעיר  שליט"א,  סלמון  יעקב 
כיום( עיר הולדתו של מחולל רעיון לימוד הדף 
האדירה  המהפכה  של  הורתה  ומקום  היומי 
בכל  ישראל  בית  לכל  הקודש  תקנת  שהביאה 

קצווי תבל.
האגודה  של  הוותיקה  המסורת  כמיטב 
המשמרת  ברומניה,  הקדושים  למקומות 
המפואר  העבר  מן  רומניה  יהדות  את  ומחייה 
קודש,  בפעילות  העשירים  והעתיד  ההווה  אל 
של  ונבחרת  גדולה  קבוצה  לצאת  מתעתדת 
הגדולה  העיר  אל  תורה  ומרביצי  קודש  כלי 
ד'  חמישי  ביום  ייערך  שם  ברומניה,  שאץ 
שבט הבעל"ט, מעמד היסטורי ומיוחד במינו, 
סיום הש"ס בהיכל בית הכנסת הגדול והעתיק 
'גמילות חסדים' העומד עד היום במרכז העיר 
הכנסת  בתי  לפליטה מכל  היחיד שנותר  והוא 
ימים  היו  עת  קדם,  בימי  שאץ  את  שפיארו 

כתיקונם וישראל על אדמתם ברומניה. 
הרב אברהם יעקב סלמון רב קהל שטפנשט 
ויו"ר האגודה למקומות הקדושים מוסר כי אין 
מקום מתאים לעריכת סיום הש"ס יותר מהעיר 
ומכורתו של מרן  עיר הולדתו  שאץ ברומניה, 
מהר"ם שפירא זצוק"ל, שם גדל והתחנך בבית 
אביו הרבני המפורסם רבי יעקב שמשון שפירא 
ופאר  שאץ  העיר  של  ההוד  מדמויות  זצ"ל 
זכתה  וכך  קאריץ-שפיטיווקא,  לבית  היחס 
גידוליה,  פאר  להתפאר בשמו של  העיר שאץ 
זצוק"ל היה  כפי הידוע שמרן מהר"ם שפירא 

מכונה בצעירותו 'העילוי משאץ'.
ולידתו  הורתו  כידוע  כי  מציין  סלמון  הרב 
של הרעיון האדיר של לימוד הדף היומי היה 
מהר"ם  נשאל  שכאשר  הידוע  כפי  בשאץ, 
שפירא לימים מה הביא אותו ליזום את הרעיון 
הכביר הזה, סיפר בהתרגשות רבה כי בהיותו 
היקרים  הוריו  הזמינו  שאץ,  בעיר  קטן  ילד 
מהיותו  שהתפרנס  פנים  נשוא  יהודי  לביתם 
רבתה  מה  אך  הצאן.  לצעירי  מומחה  מלמד 
האכזבה, כאשר היום חלף והמלמד לא הגיע. 

כשהבחין הילד כי אמו בוכה דמעות שליש 
יגיע, התפלא  כי המלמד לא  וממאנת להאמין 
מאד. לא בכל יום רואה ילד את אמו כה נסערת 
וכאובה, הוא חש כי קרה כאן משהו לא שגרתי 
וביקש לדעת מה קרה. "הלא תבין", אמרה לו 
בקול אוהב וכואב, "כל יום שחולף, לעולם לא 
ישוב! נכון, הוא עוד יבוא מחר או מחרתיים, 
אבל היום הנוכחי, היום הזה כבר לא ישוב עוד 

לעולם! מה שיכולתם ללמוד היום – כבר לא 
תוכלו להשלים במועד אחר!".

חלפו עשרות שנים. הילד הקטן גדל והלך, 
כמקים  היהודי  העולם  ברחבי  התפרסם  ושמו 
קצרה  הדרך  היתה  מכאן  תורה.  של  עולה 
את  שכבש  הגדולה  בכנסיה  המפורסם  לנאום 
האולם ואת העולם כולו בחזונו: "הדף היומי. 
מקום  ובכל  תבל  רחבי  בכל  היהודים,  כל 
שהוא, יתחברו ללימוד דף גמרא אחד מדי יום 
ביומו!". מאז ועד היום המנגינה הזו לא יכולה 
להפסיק – מאות אלפי יהודים בכל רחבי תבל, 
יום, מתחברים  לומדים דף גמרא משותף מדי 

יחדיו ללימוד משותף ופורה דבר יום ביומו.
לימים, משנשאל רבי מאיר מה עמד בבסיס 
עולם  פני  את  ששינתה  המהפכנית  ההצעה 
"הדמעות  בפשטות:  אמר  היכר,  לבלי  התורה 
את  יום  באותו  כשראיתי  כי  שלי!  אמא  של 
הנובעות  הטהורות  דמעותיה  את  הזך,  בכייה 
'מנת  יש  יום  שלכל  הבנתי   – הלב  מעמקי 
התורה' שלו, וכל יום שחולף בלי לימוד 'מנת 
הפיך!  בלתי  אסון  הוא   – היומית  התורה' 
"הדמעות של אמא, שלא אמרה כמעט כלום, 
אבל עצם הבכי שלה, עצם שברון הלב, עצם 
הכאב והצער שהיתה שרויה בו – אלה חוללו 
'הדף  מהפכת  זרעי  את  זרעו  טלטלה,  בנפשי 
היום  על  בוכה  אמא  את  כשראיתי  כי  היומי'. 
שחולף – זה היה בשבילי יותר מאלף שיעורי 
וניצול,  מעש  ללא  שחולפים  ימים  על  מוסר 
המשמעות  את  יום  לכל  להעניק  צורך  וראיתי 
התורנית שלו, ולהנחיל את הצורך הזה לכל עם 

ישראל!".
ואישי  רבנים  של  כבודה  משלחת  כאמור, 
בבוקרשט  שייפתח  המסע  את  תלווה  ציבור 
ומשם ימשיכו לעיר שאץ, שם יתקיים המעמד 
של  הולדתו  בעיר  הש"ס  סיום  של  ההיסטורי 
תכנית  בשילוב  זצוק"ל,  שפירא  מהר"ם  מרן 
במיוחד  שהופקה  עיניים  מרהיבת  אומנותית 
בנוסף  הש"ס.  סיום  של  הנדיר  המאורע  לרגל 
וביקורים  סיורים  יתקיימו  המרטיט,  למעמד 
הנמצאים  ובכפרים  בערים  המסע  ימי  לאורך 
האורחים  הכנסת  בבנין  גם  ביניהם  באזור, 
של מוסדות שטפנשט בעיר יאס, סמוך ונראה 
מנחם  רבי  הרה"ק  של  המצוינת  ציון  לאוהל 

נחום משטפנשט זי"ע.  
האחרונות  ההכנות  נשלמות  אלו  בימים 
במשרדי האגודה למקומות הקדושים ברומניה 
לקראת הפקתו של המסע המכונן וההיסטורי, 
שלבטח יירשם באותיות של זהב בספרי דברי 
ושרשרת  היומי  הדף  לימוד  רעיון  של  הימים 
תבל  ברחבי  שהתקיימו  הש"ס  סיומי  מעמדי 
לשם ולתפארת. לדברי המארגנים, נותרו מספר 
למסע  להצטרף  למעוניינים  בודדים  כרטיסים 

הייחודי.

תכונה והתרגשות לקראת המסע ההיסטורי והמעמד המרגש של סיום הש"ס שייערך בעיר 
שאץ ברומניה, עיר הולדתו של מרן מהר"ם שפירא זצוק"ל ומקום הורתו של הרעיון הכביר 

של לימוד הדף היומי ⋅ תכנית אומנותית מרהיבה תוצג לפני המשתתפים על תולדותיו 
וקורותיו של מהר"ם שפירא זיע"א

ציון אבי המהרם שפירא בסוצאבה והרה''ק רבי משה משאץ זיע''א

לרגל הרכישה וההתרחבות

פניות וקו"ח יתקבלות אך ורק למייל:

דרושים:

מנהלי תחומי:
•דיגיטל

•רשתות חברתיות
•קשרי קהילה

•נשים, ילדים וצרכנות

•מנהל מחלקת מנויים
•מנהלי תיקי לקוחות

•סוכני מכירות
•אנשי טלמרקטינג

•כתבים 
•עורכי מדורים

•עורך מדור תורני

yosefshinover@gmail.com

המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

ניוזלטר יומי
 אצלך במייל בכל יום

להצטרפות חינם פנו ל:

חדש לקראת הבחירות

yomi@kolhazman.co.il 

מהדורה יומית

מופץ ברשימת תפוצה של למעלה מ-100,000 כתובות

פוליטי
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מרים מתייצבת מרחוק לראות 
משה  אחיה  עם  יהיה  אשר  את 
רואה  היא  עיניה  לנגד  רבינו. 
יורדת  את הנס העצום כאשר בת פרעה 
ידה  את  ומושיטה  היאור,  על  לרחוץ 
שנעשית לארוכה ומושה את אחיה משה 

רבינו מן היאור.
פרעה  בת  אל  ללכת  מחליטה  היא 
ולשאול: " האלך וקראתי לך אשה מינקת 
מן העבריות ותיניק לך את הילד"? )ב,ז( 
ומביא רש"י את דברי הגמרא במס' סוטה 
מצריות  על  שהחזירתו  מלמד  )יב,ב( 
עתיד  שהיה  לפי  ינק,  ולא  לינק  הרבה 
לדבר עם השכינה. בתיה ניסתה לפני כן 
לחפש מיניקות בקרב נשים מצריות, אך 
משה לא הסכים לינוק מהן, ואזי הציעה 

לה מרים מיניקת יהודיה.
ס"ז  פ"א  סי'  ערוך')י'  ב'שולחן  מובא 
בהג"ה( כי אין לתת לתינוק יהודי לינוק 
מינקת  לו  למצוא  אפשר  אם  מגויה, 
ס"ק  )שם  הגר"א  ובביאור  ישראלית. 
ל"א( הביא מקור ורמז לזה מדברי חז"ל 
אלו, שמשה רבינו לא רצה לינוק מאשה 
שואל  עבריה.   מאשה  אם  כי  מצרית 
בספרו  זצ"ל  קמינצקי  יעקב  רבי  הגאון 
רבינו,  הראיה ממשה  ליעקב', מה  'אמת 
הקב"ה,  עם  לדבר  צריך  היה  משה  הרי 
שיינק  ראוי  לא  שכינה  עם  ופה שמדבר 
ישראל  ילדי  מנין שגם שאר  אך  מגויה, 

יש להקפיד על כך?
אלא יש כאן לימוד גדול בענין החינוך 
יש סיכוי  ילד  ילד בישראל, שלכל  לכל 
לחנכו  צריך  כן  ועל  השכינה,  עם  לדבר 
כמו  ישראל.  של  גואלם  יהיה  כאילו 
)תהלים  במשיחי"  תגעו  "אל  שנאמר: 
ק"ה, ט"ו( ומי הם משיחי? אלו תינוקות 
של בית רבן )שבת קי"ט(. כל אחד מילדי 
לחנך  וצריך  משיח  להיות  ראוי  ישראל 
משה  כמו  הוא  כאילו  מישראל  ילד  כל 

רבינו, עם כל הקדושה והטהרה.
מסופר שפעם באו לבקש מבחור ישיבה 
הזמנים'  ב'בין  לפעילות  קבוצה  שיארגן 
ארצה  שהגיעו  החדשים  העולים  בקרב 
להיוועץ  החליט  הבחור  העליה.  בזמן 
על  דעתו  ולשאול  זצ"ל  החזו"א  ברבו 
הרי  אנחנו  החזו"א:  השיבו  הענין, 
מתייחסים לכל בחור ישיבה כספק 'גדול 
הדור' הבא. כי הנסיון מראה שהגדולים 
מהם  שציפו  מה  לפי  דוקא  צמחו  לא 
על  שימנה  שחשבנו  מי  כל  ולא  מראש. 
גדולי הדור בסופו של יום נמנה עליהם. 
והנה יש כאלו שאם ילכו לפעילות כבר 
לא ישובו כבראשונה באופן מוחלט. הם 
ומי  בפעילות,  ה'גישמאק'  את  יקבלו 
להיות  יכול  היה  אחד  אותו  אולי  יודע 
ישנם בחורים  מגדולי הדור הבא. אמנם 
שטוב להם שיעשו פעילות, אבל הם כבר 
זה.  לצורך  לצאת  איך  הדרך  את  ימצאו 
אינני  הלך  בחור שכבר  החזו"א:  והוסיף 
מורה לו לשוב, אבל לבחור השואל אני 

משיב בשלילה.
שם  פרשתנו,  בפתח  מצאנו  זה  רעיון 
את  ויקח  לוי  מבית  איש  "וילך  נאמר: 
פעם  נישאים  ויוכבד  עמרם   – לוי"  בת 
מושיען  נולד  בביתם  כי  וזוכים  נוספת 
אהרון  לאחר  רבינו,  משה   – ישראל  של 
של  מהלכיו  על  מספרים  חז"ל  ומרים. 
מאשתו  ופרש  הדור  גדול  שהיה  עמרם 
של:  הנוראה  הגזירה  בעקבות  יוכבד 
דבר  תשליכוהו,  היאורה  הילוד  הבן  כל 
שגרם בעקבותיו לכל הדור ההוא לפרוש 

מנשותיהם. עד שבאה מרים בתו וטענה 
בפניו כי גזירתו קשה יותר משל פרעה, 
אולם  הבנים,  על  רק  גזר  פרעה  שהרי 
הגזירה  עמרם  של  ממעשיו  כתוצאה 
טענה  קיבל  עמרם  הבנות.  על  גם  הינה 
יוכבד ועשה בה ליקוחים  והחזיר את  זו 

שניים ובעקבותיו נהגו כל הדור ההוא.
דברי חז"ל אלו משקפים עוצמה בלתי 
רגילה של עמרם ויוכבד, כל מעשה שלהם 
גורם בעקבותיו את כל עם ישראל. זאת 
היודעת  דופן  יוצאת  וכריזמה  מנהיגות 
וא"כ  מאחוריהם.  העם  כל  את  להניע 
קוראת  התורה  מדוע  השאלה  נשאלת 
לוי,  מבית  איש  אנונימיים-  שמות  להם 
וכי הם שנמנו  לוי,  וליוכבד אשתו- בת 
על גדולי הדור לא ראויים שיקרא שמם 
המלא עמרם ויוכבד? בימינו היו מוסיפים 
למנהיגים כאלו כל התארים שבעולם, אך 
לכל הפחות לקרוא להם בשמותיהם. כמו 
שבפרשה הבאה הם אכן מוזכרים עמרם 
ויוכבד בשמותיהם, כנאמר: "ויקח עמרם 
את יוכבד דודתו לו לאשה, ותלד לו את 
שבע  עמרם  חיי  ושני  משה  ואת  אהרון 
ושלושים ומאת שנה", )שמות ו' כ'(, הרי 
כך  אם  שמותיהם,  את  מזכירה  שהתורה 

מדוע כאן העלימה את השמות?
שהרי  נפלא,  פירוש  לפרש  שמעתי 
עמרם ויוכבד זכו לברכה הגדולה ביותר 
שכל הורים יהודיים מבקשים לזכות בה, 
ניתן  לא  אשר  ילדיהם.  שלושת  והיא 
לתאר את גדלות כל אחד מהם ומעלותיו. 
מכל  העניו  הנאמן,  הרועה  רבינו-  משה 
האדם אשר על פני האדמה. אהרון הכהן- 
שנבחר לשמש לפני ולפנים, אוהב שלום 
ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף 
דור  והצדקנית.  הנביאה  ומרים  לתורה, 
מפואר ומושלם שכולנו רוצים בדומה לו. 
שלא  אותנו  ומלמדת  התורה  באה 
או  הדור  גדול  להיות  שצריך  נחשוב 
מנהיג בסדר גודל ענק כמו עמרם ויוכבד 
לזרע ברך  כזה,  לזכות לדור המשך  כדי 
ה' כמו משה אהרון ומרים. אלא כל איש 
מבית לוי ובת לוי, אנונימיים ככל שיהיו, 
יכולים במאמץ ובהשקעה בחינוך לזכות 

לדור ישרים מבורכים כמו אלו.
גם  וידע  זאת,  הבין  הרשע  פרעה  גם 
גם בבית  יכול לצמוח  ידע שגדול הדור 
מהבית  כמו  בישראל  ביותר  הפשוט 
המשובח ביותר בישראל, ואין כל הבדל 
בין סיכוייו של בית זה לסיכוייו של זה 
ולכן אמר פרעה: "כל הבן הילוד היאורה 
שכל  מאחר  לכאורה  שהרי  תשליכוהו". 
לאחר  רק  היתה  זו  קשה  לגזירה  הסיבה 
נולד  ש"היום  מאצטגניניו  לו  שנודע 
הוא  יכל  כן,  אם  ישראל",  של  מושיען 
של  מושיען  יוולד  בית  "מאיזה  לומר: 
ונכבד,  חשוב  שמבית  מסתבר  ישראל, 
או  האדמו"רים  מגדולי  אחד  של  בביתו 
ועל  הישיבות,  מראשי  אחד  של  בביתו 
אלו היה לו לגזור "היאורה תשליכוהו", 
מדוע הוא גזר על כל הבן הילוד שהיאורה 

תשליכוהו, ללא הבדל מעמדות?
הדור  שגדול  וידע  הבין  שפרעה  אלא 
גם  להיוולד  יכול  ישראל,  של  מושיען 
מהבית  כמו  שבישראל  הפחות  מהבית 
כך  ומשום  בישראל,  ביותר  הגדול  של 

גזר כל הבן הילוד...
כל ילד יכול להיות מושיען של ישראל 
וכל אבא ואמא יכולים לזכות שמהם יצא 
ולהתאמץ  להתפלל  עלינו  שכזה.  ילד 

שאכן יפול בחלקנו הזכות הזו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

אל תיגעו במשיחי

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



כור התוך ליצירת 
העם הנבחר

ַהָּבִאים  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ׁשְמֹות  וְֵאֶּלה 
ִמְצָריְָמה )א, א(

הבאות,  ובפרשיות  בפרשתנו, 
שם  למצרים,  ישראל  עם  ירידת  מתוארת 
סובלים הם צרות קשות ונוראות עד בא שעת 

גאולתם. 
מה  לשם  למצרים?  ירידתם  תכלית  מהי 
צריך עם שלם לגלות לארץ נכריה ולהשתעבד 

בפרך?
ה'  ָּבַחר  "ּוְבָך  במלים:  טמונה  התשובה 
ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגָֻּלה ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאׁשֶר ַעל ְּפנֵי 

ָהֲאדָָמה" )דברים יד, ב( 
ולקבל  הנבחרת  האומה  להיות  לזכות  כדי 
צריכים  ישראל  היו  הקדושה,  התורה  את 
מאד.  ומפרכים  קשים  'אימונים'  לעבור 
והפכה  ברזל,  כור  עבורם  היותה  מצרים 
התורה  קבלת  לצורך  וחזקים  לחסינים  אותם 
הצפויים  הניסיונות  בכל  והעמידה  הקדושה, 

לעם היהודי במהלך הדורות. 
מצרים"  ליוצאי  אלא  תורה  נתנה  "לא 
יז(, כיון שהם עברו את כור  )מכילתא בשלח 
ההיתוך שהיה במצרים, ועל ידי כך קבלו את 
הכוח הנדרש לקבלת התורה הקדושה בקלות 

ובשמחה. 
השחר,  עלות  קודם  יום  בכל  שקמו  הם, 
יום  לאחר  הכוכבים,  בצאת  לביתם  וחזרו 
יותר  הרבה  יוכלו  קשה,  עבודה  של  מפרך 
בקלות לקום בהשכמת הבוקר לתפילה ולהניח 

תפילין וטלית. 
לנוגשים  והשתעבדו  גוום  את  ששברו  הם, 
האכזריים, יכופפו בשמחה את גוום לפני מלך 
מלכי המלכים, ובכוחם יהיה למסור את נפשם 
על תורת ה' ומצוותיו, ולעבוד את ה' יתברך 

בכל מצב, באש ובמים.
זהו שאמר הכתוב: "ַעל ֵּכן ֲעָלמֹות ֲאֵהבּוָך" 
"ֲעָלמֹות  חז"ל  ודרשו  ג(,  א,  השירים  )שיר 
לה  זרה  )עבודה  מּות"  ַעל  ֵּביּה  ְקִרי  ֲאֵהבּוָך, 
הם  יתברך,  לה'  ישראל  עם  באהבת   – ע"ב( 

מוכנים למסר את נפשם עבור קיום רצונו.

חיל הקוזקים של הצאר ניקולאי

התמסרות כזו, עד כדי מוות, הנה לכאורה 
היו  אך  אנושיים,  במושגים  נתפסת  בלתי 
דברים מעולם, וכבר ידע העולם גלויים מעין 
לצור  הצליחו  תמותה  בני  כשאנשים  אלו, 
סביבם הערצה עד כדי כך שפיקודיהם הסכימו 
לעשות הכל - ואפילו למות - על מנת למלא 

את רצונם. 
מן  אחד  היה  ניקולאי,  הצאר  רוסיה,  קיסר 

האישים הללו. 
הצאר ניקולאי האדיר היה עריץ מאוד. שמו 
בלבד היה מעורר חלחלה בלב האזרחים. היה 
כל  בראש  שונים.  חילות  עם  אדיר  צבא  לו 
חיל עמד מפקד אחר. אך היה חיל אחד תחת 

פיקודו האישי של ניקולאי - "חיל קוזק".
לחיל קוזק לא היה כל אחד יכול להתקבל...
התינוק,  שבנה  אם,  של  נפשה  חשקה  אם 
הצאר  את  העת  בבוא  ישרת  ליבה,  מחמד 
הגדול, הייתה צריכה להביאו בגיל חודש ימים 
ּתְִפֶּדה"...  חֹדֶׁש  ִמֶּבן  "ּוְפדּויָו   - הצאר  לפני 
ובמסירות  ההבאה  בעצם  הסתפק  לא  הצאר 
שהוכיחה אם הילד בהביאה "ִמנְָחה... ׁשְלּוָחה 
החל  עתה  שזה  הזעיר,  התינוק  ַלֲאדֹנִי"... 
לפקוח את עיניו ולהתמקד בחפץ כלשהו, היה 
צריך לעבר מבחן קבלה... לא פחות ולא יותר!
הצאר היה מתבונן בו, צובטו על לחיו וסוטר 
מתח,  של  ארוכות  דקות  החלו  כאן  פניו.  על 

אם  והיה,  נפשה.  את  האם  ידעה  לא  שבהן 
התינוק בן החודש היה מפסיק את בכיו כעבור 
כמה רגעים, היה ניקולאי מעבירו לשלב ב' של 
המבחן, אך אם הבכי היה נמשך זמן ממושך, 
אין  כי  באמרו  פניו,  מעל  מסלקו  הצאר  היה 
הוא מתאים לשמש כחיל הצאר, ולא עזרו כל 

תחנוניה ויפחותיה של אימו.
שלב ב' של המבחן החל בגיל שלוש. או אז, 
היה צריך הילד לעבור אמונים מפרכים, כאילו 
היה אדם מבוגר. בגיל עשר שנים כבר נהפך 

לגיבור גדול, והתקבל סופית.
לכל  מפקד  ניקולאי  ערך  בשנה  שנה  מדי 
חילו, ובו היו מוכרחים החילים להראות מעשי 

גבורה יוצאי דופן.
החילים  לאחד  קורא  למשל,  היה,  ניקולאי 
מספר  למשך  לנושם  להפסיק  עליו  ומצוה 
ומפסיק  לדבריו,  נשמע  היה  הקוזק  דקות. 
כלם  מת...  ארצה  צונח  שהיה  עד  לנשום, 
היו מוחאים כפים - אח, כל הכבוד, זה קוזק 

אמיתי שמגיע לו צל"ש!...
עליו  ומצוה  לקוזק  קורא  היה  לעיתים 
ולעומד שם דום. הקוזק  להיכנס לתוך האש, 
במשימה,  שזיכהו  על  לניקולאי  מודה  היה 
מריעים  היו  השאר  למדורה.  בשמחה  וקופץ 

ושמחים לכבוד הגיבור הלאומי.
גופות,  לראות  הצאר  רצה  לא  לפעמים 
קורא  היה  הוא   - יותר  קל  במבחן  והסתפק 
ולקבל  הארץ  על  לשכב  עליו  מצוה  לחייל, 
במסמרים  מסמר  ממקל  מלקות  חמישים 
עבים. במקביל היה מורה למכה בשקט, שיכה 
אותו רק ארבעים ותשע מלקות. כשהסתיימו 
היה  להפסיק,  מורה  היה  והמכריז  המלקות, 
"התבייש  וזועק:  קופץ ממקומו  הקוזק המכה 
לך! אדוני הצאר אמר להכות חמישים מכות, 
עליך  חובה  ותשע.  ארבעים  רק  הכית  ואתה 

להכות אותי עוד מכה אחת"...
לו  ומודיע  לחיל  קורא  ניקולאי  היה  אם 
בצבא,  משרות  ופטור  לביתו  משחרר  שהוא 
היה הקוזק שב לביתו אבל וחפוי ראש ובוכה 
בכיות נוראות - מה עשיתי שכל כך לא נשאתי 
חן בעיניו? למה לא נתן לי שום משימה? מפני 
לקבל  או  להישרף  הוראה  קיבלתי  לא  מה 

מלקות? איזה מום מצא בי?!...

האמה הנבחרת של הקב"ה

עבורנו  מהוה  ניקולאי  של  הקוזקים  חיל 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  עבדות  לחיי  משל 

הקב"ה - 
רבים,  עמים  בעולם  יש  להבדיל,  לקב"ה, 
והטיל  היהודית,  האומה  לו את  בחר  ומתוכם 
פרטי  כחיל  לשמש   - מיוחדת  משימה  עליה 
שלו ולא של אף אחד אחר. הוא הממנה הישיר 

עלינו. 
אימונים  נדרשים  זו  נבחרת  לקבוצה 
העם  קיבל  כאלו  אימונים  ואכן  מיוחדים, 
היהודי במשך כל שנות קיומו. עברנו אמונים 
של  צלב,  מסעי  של  אינקוויזיציות,  של 
המשרפות  את  חווינו  בשרנו  על  פוגרומים. 
זאת  כל  ועם  הנאצית,  החיה  אכזריות  ואת 
חיילים  אנו  כי  ביודענו  קומה,  זקופי  נותרנו 
איננו  ישראל,  עם  אנחנו,  העולם!  בורא  של 
מרכינים ראש בפני שום אמה ולשון! יהודים 

אנו, ויהודים נמות!
כזה הוא העם היהודי, אשר מוסר את נפשו 

עבור התורה הקדושה! 
)מתוך "משכני אחריך" שמות חלק א'(. 
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כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו
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www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
מנהל/ת מכירות ושת”פים למכירת שטחי פרסום 

באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי
 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 

הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה
 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים

 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

אנשי מכירות תותחים

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

קו"ח לפקס: 03-5796645

2 מנהלי/ות 
תיק לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהל/ת
 מכירות ארצי

דרושים/ות

קו”ח למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרישות:
 תואר אקדמי - יתרון
 ניסיון ניהולי - חובה

 נסיון מהתחום - יתרוןמשמעותי
 כושר מנהיגות, ניהול צוות ויכולת 

                   להנעת עובדים

 מנהל, יוזם, בעל תודעת שירות גבוה
 יחסי אנוש טובים
 מוטיבציה גבוהה
 גמישות, יצרתיות

sari@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

מנהלת חשבונות

קו”ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

yair@kav-itonut. :קו”ח לפקס: 03-5796645 למייל

למוקד המכירות
 של לוח "מזל וברכה"

טלפנים/יות לשיחות יוצאות 
 העבודה בבני ברק

 30 ש"ח לשעה + עמלות
 משרה גמישה

 משמרות של 6 שעות
 דרישות:

 ניסיון במכירות/טלמרקטינג חובה!
 כושר ביטוי ויכולת מכירה

 יכולת עבודה בצוות
 רעב להצלחה

העבודה כוללת:
 ניהול צוות אנשי מכירות
 הובלה לעמידה ביעדים
 טיפול בלקוחות חריגים

 הנעה להצלחות
  גיוס עובדים והכשרתם
  סיוע לאנשי המכירות 

  בעסקאות מורכבות
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בחורף אנו עושים שימוש מרבי במוצרי 
חשמל כמו מייבשי כביסה, קומקומים, 

תנורים ומזגנים. וכך נגרמות תקלות 
רבות במכשירים, המהוות מפגע 
בטיחותי של ממש, ועלולות אף 
לסכן חיים • האחריות נמצאת 
בידיים שלנו ! אז איך נמנע את 

האסון הבא?

לאישה
עושים סוף לתאונות החשמל

מאת: הילה פלאח

טיפים

והקצרים  השריפות  כמות  עולה  בחורף 
במכשירים  גובר  שימוש  עקב  בבתים, 
 – מצמררים  נתונים  כמה  הנה  חשמליים. 
רק בשנת 2018 התחשמלו למוות בישראל 
נפגעו. בשבוע האחרון  ועשרות  ילדים   18
שנגרמה  בשריפה  אדם  בני   2 עוד  נהרגו 
בשל קצר חשמלי. 50% מתאונות השריפה 
ממקרי  וב-40%  חשמל,  מתקלות  נגרמות 
מעורבים  בבתים  חשמל  בתאונות  המוות 
ילדים מתחת לגיל 9. דורון אלטר סמנכ"ל 
המלצות  מספק  פל  בקבוצת  המכירות 
ובעיקר  החשמל  במוצרי  נכון  לשימוש 

כיצד להימנע ממצבים של סיכון חיים.

כללי הברזל שישמרו עלינו בטוחים 
בחורף:

תנורי חימום חשמליים – הציבו את התנור 
באופן יציב, הרחק משטיחים, ספות או כל 
חומר דליק אחר. יש לבדוק שכבל החשמל 
והתקע בקצהו תקינים לכל אורכם. מומלץ 
לוודא שהתקע אינו מתחמם יתר על המידה 
את  לטלטל  אין  בפעולה.  התנור  כאשר 
ויש  לחשמל,  מחובר  הוא  כאשר  התנור 
לוודא הרחקת כבל החשמל מחלקי התנור 

החמים.
רדיאטור - אין להניח ישירות על הרדיאטור 
פעילות  את  להפסיק  יש  לייבוש.  בגדים 
ולפנות  שמן  נזילת  של  במקרה  הרדיאטור 

לנציג היצרן על מנת לתקנה.
מזגן חימום - יש להקפיד על תקינות כבל 
החשמל של המזגן ועל תקינותו של התקע, 
ואין להכניס ידיים לאיזור המפוח )המקום 

המוגן 
י  " ע

ס  י ר ת
בדר"כ(.

חימום  סדין 

- חשוב מאוד לא 
כיוון  הסדין,  את  לקפל 

שהדבר יפגום בחוטי החשמל 
לחבר  יש  חשמלי.  לקצר  לגרום  ויכול 

ואסור  החשמל,  לתקע  ישירות  הסדין  את 
מפצל.  או  מאריך  כבל  באמצעות  לחברו 
בכדי  המזרון  על  הסדין  את  לקשור  יש 
הסדין.  מהרטבת  ולהימנע  יתקפל,  שלא 
לתינוקות,  אסור  חשמלי  בסדין  השימוש 
חולים סיעודיים או כל אדם שאינו מסוגל 
אין  עצמו.  בכוחות  המוצר  את  להפעיל 
השגחה  ללא  דולק  חימום  סדין  להשאיר 
לישון עמו בלילה. עם הכניסה למיטה  או 
יש להפסיק את פעולת הסדין. בעת שימוש 
לא  שהסדין  לוודא  יש  מתכווננת,  במיטה 
ילכדו  לא  שבו  החשמל  ומוליכי  יתקפל 

בקיפול.
מפזר  את  לנקות  להקפיד  יש   - חום  מפזר 
כיוון  השימוש,  תחילת  לפני  מאבק  החום 
שהאבק מתלהט ויכול לגרום לשריפה. אין 
לחסום את פתח יציאת האוויר וכניסתו. יש 
ולתקע,  החשמל  כבל  לתקינות  לב  לשים 

ולוודא 
התקע  כי 
מתחמם  אינו 

יתר על המידה.

אסונות  למניעת  הברזל  כללי 
חשמל:

• לעולם אל תיגשו למכשירי חשמל בידיים 
רטובות או ברגליים יחפות

בקרבת  חשמל  במכשירי  תשתמשו  אל   •
מים או ליד הבריכה

שקעים  התקינו  ילדיכם,  על  להגנה   •
או  מיוחד  פקק  מכסה,  בעלי  בטיחותיים 

תריס מגן
מורשה  חשמלאי  הזמינו  דירה,  במעבר   •

לבדיקת רשת החשמל בדירה החדשה.
מערכת  תקינות  את  לבדוק  חשוב   •
מוסמך  בודק  חשמלאי  ידי  על  ההארקה, 
)מעל  ישנות  ובדירות  שנים,  ל-10  אחת 

ל-30 שנה( אחת ל-5 שנים
• אל תהיו גיבורים –הימנעו מתיקון באופן 

עצמאי -הזמינו תמיד חשמלאי מורשה. 

בעקבות הסופות הכבדות, ולקראת הסופות שעוד צפויות 
לנו בחורף הזה, עצות שימושיות, שיעזרו לכם לשמור על 

בית חם ויבש בימות החורף הקרים

הכן ביתך לחורף

השנה  שהחורף  יודעים  כבר  אנחנו  שהיו  הסופות  בעקבות 
נוספות  ותופעות  רוחות, סופות גשמים,  ועם  יהיה קשה, סוער 
איטום  חיזוק,  כמו  שלנו  המוקדמת  ההכנה  את  המחייבות 

ופעולות נוספות שיגנו עליכם מפני הגשמים והרוחות.
אותנו  אמור לשמש  או המשרד,  המגורים שלנו, מחסן  "מבנה 
כמחסה מפני החורף ולשמור עלינו יבשים ועל כך עלינו לדאוג 
באופן שוטף לתקינותם". אומר ניר שמול מנכ"ל חברת "שניר". 
ביותר,  הטובה  בצורה  נתכונן  כיצד  שימושיות,  עצות  להלן   
מנכ"ל  שמול  ניר  מאת  החורף,  והמשך  הבאה  הסופה  לקראת 
בארץ  ומסחר,  למגורים  נדל"ן  לשיווק  בית   – שניר  חברת 

ובחו"ל:
ועמידים  מחוזקים  התריסים  כי  לבדוק  יש   – תריסים  חיזוק   •

במשטר הרוחות בחורף.  
ואיטום  בדיקה  ולבצע  הגג  את  לבדוק  יש   – איכותי  איטום   •
יהיה  תופיע  מכיוון שלאחר שהרטיבות  בטרם הגשם הראשון, 
קשה מאוד לאתר את מקום הרטיבות. נטייתם של המים לחדור 

לפי שיפועי הגג ולא לפי מקום החדירה. 
• מזגן – יש להקפיד לבדוק כי המזגנים ראויים ותקינים לשימוש, 
לנקות פילטרים ולוודא שגז לא "בורח". חשוב לזכור כי המזגן 
פתרונות  לעומת  לחימום  ביותר  הזולים  האמצעים  אחד  הינו 

חשמליים. 
למנוע  כדי  והמרזבים  הניקוז  פתחי  את  לנקות  יש   – ניקוז   •

סתימות הגורמות להצפות.  
• ניקיון גג -  יש לנקות את הגג בטרם הגעת הרוחות ואף חשוב 
כדי  החורף  במהלך  פעמים  מספר  זאת  לעשות  להקפיד  ביותר 
ולהביא  מים  לצבור  שעלול  בלכלוך  עמוס  לא  שהגג  לראות 

לרטיבות. 
חוטים  שאין  לוודא  בחוץ  החשמל  את  לבדוק  יש   - חשמל   •

חשופים או בתי מנורה לא תקינים. 
• גינה – יש להכין את הגינה לחורף בצמחייה המותאמת לחורף. 
• דוד החשמל - יש לחזק ולבדוק את דוד החשמל שהוא עמיד 
במשטר הרוחות הצפוי וכן לנקות את הקולטים שנוטים לצבור 

אבק ולכלוך. 
בזמן  בה  נתקע  שלא  כדי  המעלית  תקינות  את  לבדוק  יש   •
הפסקות חשמל. חשוב להקפיד לא לרדת במעלית כאשר החניון 

מוצף במים. 
שהקולטנים  לבדוק  יש  קרקעית  תת  חנייה  יש  בהם  בבתים   •
יעבור  היורד  שהגשם  מנת  על  ופתוחות  נקיות  הניקוז  ותעלות 

לפתחי הניקוז והחניון לא יוצף במים.

מצרכים: 

כוס קינואה מעורבת מבושלת 
ע"פ ההוראות ע"ג האריזה

 3 תפוחי אדמה מגורדים
 2 גזרים מגוררים

1 בצל מגורד
2  קישואים מגורדים

חצי כוס פטרוזיליה קצוצה
3  ביצים

 4 כפות קמח
מלח

פלפל שחור גרוס 

לביבות קינואה 
בריאות וקלות להכנה

אופן ההכנה:

מערבבים את הירקות ומניחים 
במסננת במשך שעה עד 

להוצאת הנוזלים . מוסיפים 
לתערובת הירקות את הקינואה 

המבושלת, ביצים, קמח מלח 
ופלפל. לאחר מכן,  יוצרים 

לביבות שטוחות ומטגנים בשמן 
עמוק משני הצדדים. ניתן גם 

לאפות עד שמזהיב בין 25-30 
דקות, להחליף צד ולהחזיר 

לתנור לעוד כ-10 דקות.

חברת 'מיה תעשיות מזון' מציעה מתכון ללביבות קינואה בריאות, 
לאירוח מושלם או לנשנוש בערב קר. 

מתאים לכ- 35 לביבות.
זמן הכנת הלביבות כ-15 דקות.
זמן האפייה כ- 40 דקות בתנור



מבית

להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות

יותר עמודים « יותר כותבים « יותר תוכן « 
יותר מאמרים « יותר כתבות « יותר סיפורים 

« יותר מדורים « יותר מעניין

לסוף שבוע
מושלם....
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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. 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(

מאוזן

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תפזורת דברים הקשורים למים

ימים, השקת, תהום, מוצא המים,  יבלי מים, אובל, נהר, כברכת מים, אי, נחל, לחוף  אגם, מקוה, 
יאור, 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



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



רוח של מבצעים
דרושים/ותנושבת בנתיב החסד

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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1.6 ליטר
טאצ'

מרכך כביסה 
מקסימה

1 ליטר

שרינק מיני מילקי
16 יח'

שטראוס

תפו"א לבן ארוז/
גזר ארוז/סלק

תפוז/קלמנטינה/
פומלה לבנה

בננה/פלפל 
אדום/צהוב/כתום

בטטה מובחרת/
לימון

רביעיית שום

48 גלילים
סנו לא כולל בייבי

1 ליטר
סנו

שניצל תירס/לייט/
קבב/נקניקיות/

שניצל מן הצומח
1-750 ק"ג

זוגלובק

שחר6*1.5 ליטר

קמח מלא 80%/100%

RC דג פילה סלומוןשישיית

עלית

HOME לא כולל סדרת
2 ליטר

סנו

25 שקיקים
ויסוצקי

300 גר'
'מעולה'

תירס גמדי/
שעועית אפויה/רסק 
עגבניות 28% 'מעולה'/
רסק תפו"ע פרי מבורך 

אגוזי/טעמי/כיף כף/
מסטיק מאסט

ריצפז פרש תה גן קסום

שוקולד צ'יפס

עלית

מארז שוש/צ'יטוס/
תפוצ'יפס קידס/

דוריטוס

נייר טואלט סופט

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר' 'מעולה'

כולל חיטה מלאה

קוד: 226034
'מעולה'

96 גר'
עלית

זוג רדיד 
אלומיניום ארוך

1 ק"ג
'מעולה'

E-FREE לחם כוסמין

עוף שלם

קוד: 498034
750 גר'

ברמן

איכות למהדרין

אצבעות שוקולד

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
 13-15.1.20
ט"ז-י"ח בטבת

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 5 ב-

סכו"ם 3 ב-
ח"פ לבן ר.שמאי

מפיות טאצ' 3 ב-
קוד: 8792264 

כוסות קרטון 2 ב-
10 אונז קוד: 478086

דנונה תות
12 יח'

שטראוס

פרורי לחם
400 גר'
'מעולה'

עוגיות קוקילה
180 גר'

מן

זוג גבינה
2*850 גר'

תנובה

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

שני-שישי
 13-17.1.20
ט"ז-כ' בטבת

שלישי-רביעי
 14-15.1.20
י"ז-י"ח בטבת

חמישי-שישי
16-17.1.20 י"ט-כ' בטבת

קפה אינטנסמטרנה ללא שלבים
700 גר'

חלבי
125 גר'

עלית

שמפו/מרכך
כיף/נקה 7/קרליין

2790690 ב- 10

3290

590

לק"ג

990

5990

לק"ג
590

3 ב-
10

1290

10

990

לק"ג
490

3 ב-
100

3 ב-
25

2 ב-
10

5 ב-
15

2 ב-

2 ב-

3 ב-

1790

1090

13901090 1390

1390

2 ב-
40 לק"ג

2290

1990

מפת ניילון עבה
קוד: 711349

45 מטר
'מעולה'

10

3 ב-
10

24901590

לק"ג
390

לק"ג
290
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