




חדש!
YOLO עם שוקולד חלב בטעם אגוזי לוז

בתוספת נטיפים בטעם שוקולד ואגוזי לוז מקורמלים



יש מקום
לכווולם!

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו:

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

פתאום

סורגדור מציגים:

שיטות איטום מתקדמות ובלעדיות!

תהליך 
כימי 

למניעת 
קורוזיה

אחריות
מלאה
עד 8 
שנים

גימור
מוקפד
איכותי

ובטיחותי

צביעה
בתנור חם 

בשיטה
אלקטרו
סטטי

עמידה
בתקנים

המחמירים
ביותר

עיצוב
עדכני 
ויופי 
מנצח

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

< סורגים < מעקות < דלתות  < שערים < קונסטורוקציות

ום י נ י ומ אל ת  ק ל ח מ

< חלונות < חלונות בלגיים < דלתות < מעקות < תריסים < זכוכית
w w w . a l u m i n u m . s or a g d o or . c om

w w w . s o r a g d o o r . c o m

מרפסות תלויות מתקפלות ומרפסות קבועות על עמודים

גם מחירים

חסרי תקדים!

וגם פריסת תשלומים!

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה

סגירת מרפסות בטכנולוגיות מתקדמות:
גגות קבועים, גגות הזזה, 

גגות הרמה, תקרות זכוכית ועוד...

מגוון טכניקות מתקדמות  
לבנייה קלה בבית שלכם!
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סורג ישר
החל מ-

+ מע"מ

מבצע חורף
משתלם!!! *
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פרווה
המוצרים האהובים בעיצוב ובשם חדש

עד היום        ומהיום תנובה אַלְטֶרְנָטִיב



ד' טבת תש"פ 1/1/20 בני ברק6 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

מאת: עוזי ברק

מוסיפים תורה בעיר התורה: מחזה תורני מרנין 
רבבות  כאשר  ברק,  בני  בעיר  ערב  מדי  ומרגש 
ילדי הת"תים תינוקות של בית רבן מתכנסים יחד 
עם הוריהם לשעת לימוד איכותית לאחר הדלקת 
"מוסיף  המיוחד  המיזם  במסגרת  חנוכה  נרות 
והולך" ביוזמת ועידוד עיריית בני ברק והעומד 

בראשה הרב אברהם רובינשטיין.
כחלק מהמערך של החיבור לקהילות הקודש, 
"בעירייה  וצעירים  "קהילות  מחלקת  הפיקה 
לאבות  קהילתית  תכנית  העיר  ראש   בהוראת 
בעיקר  החנוכה,  ימי  של  הפנאי  לזמני  וילדיהם 

לאחר זמן הדלקת נרות חנוכה .
במסגרת התכנית הקהילתית המיוחדת "מוסיף 
והולך", הפיקו במחלקה חוברת חינוכית ייחודית 
הנסוב סביב חג החנוכה.  תורני מרתק  תוכן  עם 

בה  לומדים  בעיר  הקודש  קהילות  ילדי  כשכל 
במשך כמחצית השעה מידי יום מימות החנוכה, 
כעידוד  ערך  יקר  מיוחד  שי  יום  בכל  ומקבלים 
והוקרה על השתתפותם. בנוסף, בסיום המבצע, 
מידת  לפי  ייחודית  מתנה  משתתף  כל  יקבל 
על  נוסף  זאת  החנוכה,  ימי  במהלך  השתתפותו 

הגרלת ענק שתתקיים בין כלל המשתתפים.
זו  כי  אומרים  חינוך  ואנשי  הת"תים  מנהלי 
נדירה לעיר התורה והחסידות לזכות  "הזדמנות 

את תינוקות של בית רבן בחיבור מיוחד לחשקת 
החנוכה  בימי  דווקא  ואהבתה,  הקדושה  התורה 
מקיימת  התורה  להשכיח  היוונים  ביקשו  שבה 
עיריית בני ברק פעילות מרובה ומגוונת להרבות 
הרבות  לפעולות  כהמשך  הילדים,  בקרב  תורה 
הישיבות  ובני  החינוך  הקודש,  קהילות  למען 

בעיר".

מאת: עוזי ברק

ייחודית  חנוכה  מסיבת  התקיימה  שעבר  בשבוע 
השיקומי  המדרש  בבית  'תענית',  מסכת  סיום  בשילוב 
החונכות  מחלקת  בשיתוף  הרצוג  בקריית  'מעלות' 

והסומכות של 'עזר מציון'.
'עזר  של  והסומכים  החונכים  למדו  האירוע  בתחילת 

אברכי  עם  בחברותות  מציון' 
מהם  כשרבים  הישיבה,  ותלמידי 
של  מיכולתם  התפעלות  מביעים 
המדרש  בבית  לתפקד  התלמידים 

כאברכים לכל דבר.
הרבנים  התענגו  מכן  לאחר 
מפי  מרתק  שיעור  על  והתלמידים 
את  שהלהיב  גלזר,  ליאור  הרב 

המשתתפים במעלת ימי החנוכה.
נעמדו  האירוע  של  בשיאו 
עשרות אברכי בית המדרש וסיימו 
לקח  תלמיד  כל  תענית,  מסכת  את 

על עצמו לסכם בקצרה את אחת הסוגיות מהמסכת ובזה 
אחר זה סיכמו התלמידים את רוב המסכת. 

תלמידים רבים סיפרו בהתלהבות שבמשך שנים רבות 
הנפש  מחלות  בגלל  תורה  ללמוד  להם  התאפשר  לא 
שהם מתמודדים איתם, ורבים מהם אף שכחו את התורה 
התפרצות  שלפני  בתקופה  ובכוללים  בישיבות  שלמדו 

המחלה בגלל תלאות המחלה, ''אבל ב'מעלות' אנו שוב 
לסיים  ואף  המנין,  מן  ובחורים  כאברכים  ללמוד  זוכים 

מסכתות'' הם מציינים באושר.
בית המדרש הרב  רב  ציין בהתרגשות  במהלך הסיום 
צבי רובין, שבדיוק ביום שבו סיימו תלמידי בית המדרש 
עוסקים  ממנה  נרחבים  שחלקים  'תענית'  מסכת  את 
ארובות  נפתחו  גשמים,  בעצירת 
ברכה  גשמי  לרדת  והחלו  השמים 
בצורת  תקופת  לאחר  מרובים 
על  הרב  בישר  בנוסף  ממושכת. 
בשעות  היומי  דף  שיעור  פתיחת 
בעלי  למתמודדים  המיועד  הערב 
סל שיקום העובדים לפרנסת במשך 
ללומדי  להצטרף  ושואפים  היום 

הדף היומי המחזור החדש.
הרבנים  קיבלו  כבוד  ביראת 
הרב  הראב''ד  פני  את  והתלמידים 
להשתתף  שהגיע  סילמן,  יהודה 
בשמחת התורה עם התלמידים. לאחר הסיום הרב בירך 
את התלמידים והוסיף שהמהות של חנוכה הוא מסירות 
המסירות  את  בדורינו  מגלמים  'מעלות'  ותלמידי  נפש, 

נפש לתורה.
כשהם  התלמידים  עם  הרבנים  רקדו  ארוכה  שעה 
שואבים כוח לימי החורף ולתחילת לימוד מסכת מגילה.

מאת: עוזי ברק

ביוזמת מחלקת התרבות בעיריית בני 
העיר  הנהלת  חבר  של  וביוזמתו  ברק 
הרב יעקב זכריהו, התקיים מחזה מיוחד 
הגר"ע  מרן  של  ופעלו  חייו  סיפור  על 

יוסף זצ"ל.
הפקות  הלל  מטעם  שהופק  במחזה 

של מאיר טייב ושאול 
התסריט  ושאת  שלו 
ערך  שלו  והבימוי 
משתתפים  קפטן,  ניר 
מוכרים  שחקנים 
יעקב  כמו  ומוערכים 
כהן שגילם את דמותו 
של הגר"ע זצ"ל, גולן 
קפטן,  גיל  אזולאי, 
הזמר  כהן,  מוריס 

משה חבושה וכן איזו ליבוביץ. 
תולדות  את  ומספר  מגלם  המחזה 
מילדותו  זצ"ל  הגר"ע  מרן  של  חייו 
נישואיו,  ותקופת  בחרותו  בירושלים, 
על  עלייתו  ובקהיר,  אביב  בתל  רבנותו 
עם  למען  ופועלו  לציון  הראשון  כס 
ישראל בהקמת 'אל המעיין' ואת תנועת 
המחזה  האחרונים.  לרגעיו  ועד  ש"ס 
נפשה  למסירות  התייחסות  גם  כולל 

עבור  ע"ה  הרבנית מרגלית  רעייתו  של 
לימוד התורה של בעלה הגדול.

המיוחד,  המחזה  עלה  מכן  לאחר 
נעמד  סיומו,  עם  וחצי.  כשעה  שאורכו 
שגילם  כהן  יעקב  השחקן  הקהל  מול 
עובדיה  הרב  של  דמותו  את  כאמור 
והמצנפת  הגלימה  כי  לקהל  והודיע 
הם  לבש,  שאותם 
מהקהל  ומי  מרן  של 
לבוא  יוכל  שירצה, 
מהם.  ולהתברך 
הקשורים  גורמים 
כי  אומרים  למחזה 
בתחילה  סירב  כהן 
של  בגדיו  את  ללבוש 
משהבין  אולם  מרן, 
העניין  חשיבות  את 
לפני  לא  הסכים, 

שהלך לפני כן לטבול במקווה טהרה.
הרב  העיר  ראש  סגן  השתתפו  עוד 
הרב  העיר  הנהלת  וחבר  דדון  אליהו 
הודה  זכריהו  הרב  ששון,  בן  ישראל 
אברהם  הרב  העיר  לראש  הערב  בסוף 
למנהל  וכן  לשכתו  ולצוות  רובינשטיין 
כל  על  רוזן  יעקב  הרב  תרבות  מחלקת 
והאירועים המיוחדים שיזמו  ההשקעה 

לכלל תושבי העיר בכל ימי החנוכה.

סיעת ש"ס הציגה מחזה "אברכים לכל דבר"
על מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

רבבות ילדי בני ברק והוריהם גודשים את בתי הכנסת מדי ערב ללימוד חווייתי

מסיבת חנוכה וסיום מסכת בבית המדרש השיקומי 'מעלות' בקריית הרצוג

"מוסיף והולך" בימי החנוכה

ואף  בנוכחותו  המסיבה  את  כיבד  רובינשטיין 
הדליק נרות חנוכה. על התכנית האמנותית הופקדו 
מתנדבים יקרים, מקהלת נשמה,  בעל המנגן מנדי 
קלצקין  מנדי  הקלידן  דיקמן,  רולי  והזמר  וויס 

והסקסופוניסט אהרלה בנדר שרגשו את הקהל.
מנכ"ל שיח סוד, הרב שמעון לוי, הודה לאורחי 
החניכים  בשילוב  העמוקה  שותפותם  על  הכבוד 
הפועל  הקייטרינג  בעל  חטאב,  יואב  את  והזמין 
באולם 'ארמונות חן' להיות שותף של כבוד באיגוד 
המעסיקים לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה. 
זוכים  אנו  העסקים  בעלי  עם  מבורכת  "בשותפות 

עסק  בבתי  מאות  לשלב 
בני  בירושלים,  בקהילה, 
ברק, בית שמש והסביבה. 
את  לקדם  נמשיך  יחד  
לספק  כדי  אי"ה,  הנושא 
מוגבלות  עם  לאנשים 

איכות חיים".

שמחת חנוכה עם נערים מיוחדים

צילום: אריה נאור

האדמור ממודז'יץ והרב אברהם רובינשטיין במסיבת חנוכה מיוחדת של שיח סוד בבני ברק

צילום: יוסי מאיר

עובדיה כלימי

מאת: עוזי ברק

מסיבת חנוכה מיוחדת התקיימה בנר שני של 
חנוכה באולמי ארמונות חן בבני ברק. במסיבה 
בתעסוקה  סוד המשולבים  חניכי שיח  השתתפו 

בקהילה.
חן'  'ארמונות  באולמי  הפועל  הקיטרינג  בעל 
במסגרת  סוד  שיח  של  בוגרים  קבוצת  המעסיק 
'מפעל תעשייתי' יזם אירוח של מאות הבוגרים 
בבתי  כיחידים  נתמכת  בתעסוקה  העובדים 

תעשייתיים  ובמפעלים  הקהילה  בתוך  עסק 
בקבוצות מודרכות.

את המסיבה פיאר בנוכחותו כ"ק האדמו"ר 
לחניכים  חנוכה  דמי  שחילק  ממודז'יץ, 
אברהם  הרב  ברק  בני  העיר  ראש  הנרגשים. 
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במרחק כמה דקות הליכה

 מרפאות 
 מאוחדת 

לשירותכם

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

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

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

מרפאת קרית הרצוג 
 

רח׳ נורוק 18 | טל: 03-6180688

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

 מרפאת הקשתות 
רח' אהרוניביץ 22 | טל: 03-7797100

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

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

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

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

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

מינדי זילברפרב 055-6766273

רפואה מקצועית

לשירותכם במרפאות



ד' טבת תש"פ 881/1/20 בני ברק

מבצע חיסוני שפעת במכבי 
בבני ברק בעיצומו 

בגלל חנוכיות: 
שלוש שריפות בשבוע אחד

מאת: עוזי ברק

בבני  מכבי  חיסוני השפעת השנתי של  מבצע 
ברק בעיצומו, חברי מכבי מוזמנים להגיע בשעות 
פעילות מרפאות האחיות אל המרכזים הרפואיים 
בעיר ולהתחסן לקראת החורף, ללא תשלום, ללא 

צורך במרשם רופא ומבלי לקבוע תור. 
נגיף השפעת מדבק מאוד ומועבר דרך האוויר. 
על כן מדגישים במכבי שמעבר לקבלת החיסון, 
בשטיפת  חדרים,  באוורור  רבה  חשיבות  ישנה 
כף  ולא  המרפק  באמצעות  הפה  ובכיסוי  ידיים 

היד, באם משתעלים או מתעטשים.
המחוזית  הרופאה  שלום,  מור  מרינה  דר' 
קוראת לכולם להגיע ולהתחסן : "החיסון מורכב 
הנחשבים  שפעת  של  מומתים  זנים  מארבעה 
לנפוצים ביותר בעולם, ומשפיע בתוך כ-14 ימים 
מיום קבלתו. הוא מיועד לכלל הציבור, בכל גיל 
ובכל מצב רפואי, אך מומלץ במיוחד למטופלים 
שנה  חצי  מגיל  לילדים  כרוניות,  מחלות  עם 
או  לפני  לנשים  ומעלה,   65 לבני  שנים,   12 ועד 
קבוצות  הבריאות.  מערכת  ולעובדי  לידה  אחרי 
השפעת  למחלת  במיוחד  חשופות  אלו  סיכון 

וסיבוכיה". 

מניעת אנמיה בקרב תינוקות
במסגרת קידום בריאותם של המטופלים ומתן 
דגש על רפואה מונעת, שמטרתה למנוע מראש 
חשוב  דגש  שמה  מכבי  מחלות  התפתחות  את 

בקרב  אנמיה  למניעת  המודעות  העלאת  על 
תינוקות. בשנת חייו הראשונה  של התינוק זקוק 
גופו לכמויות הולכות וגדלות של ברזל, החיוני 
והמוח.  הגוף  מערכות  של  התקינה  להתפתחות 
התפתחותית  לפגיעה  לגרום  עלול  בברזל  חוסר 
לכן,  והתנועתית.  הרגשית  בהתפתחות  ולהאטה 
בשנת  הברזל  טיפות  את  לקחת  להקפיד  חשוב 
בדיקת  את  לבצע  שנה  ובגיל  הראשונה  החיים 

הדם.
המחוזית  הרופאה  מור-שלום,  מרינה  ד"ר 
לבוא  שנה  בגילאי  לתינוקות  לאימהות  קוראת 
רמת  לבירור  הדם  ספירת  בדיקת  את  ולקיים 

ההמוגלובין.
"מדובר בבדיקת דם חיונית הנלקחת מהאצבע 
ולטפל  מוקדם,  בשלב  אנמיה  לזהות  ומאפשרת 
בה באופן מידי באמצעות תוספת ברזל והקפדה 
יעניק  המונע  הטיפול  מתאימה.  תזונה  על 
לתינוקכם בריאות איתנה בעז"ה, יסייע למניעת 
הבדיקה  התקינה.  להתפתחותו  ויתרום  תחלואה 
צורך  ללא  עלות,  ללא  במעבדות,  מתקיימת 

בהפניה או בקביעת תור". 
"לנוחיותכם פתחנו את המעבדה במרכז רפואי 
השעות  בין  רביעי  ראשון-  בימים  עקיבא  רבי 
גם  הדם  בדיקת  את  לבצע  בכדי   16.00-18.00

בשעות אחר צהריים".
להגיע  תינוקות  עם  לאימהות  מאפשרים  אנו 
את  גם  האחיות  במרפאת  לקבל  כדי  תור  ללא 
חיסון השפעת. ניתן ורצוי לשלב את בדיקת הדם 

לתינוקות כאשר מגיעים לקבל חיסון לשפעת.

מאת: עוזי ברק

בימים  חשו  ברק  בני  תחנת  של  האש  לוחמי 
בין  שפרצו  שריפה,  זירות  למספר  האחרונים 

היתר בעקבות רשלנות בשמירה על חנוכיות.
3 צוותים  ביום רביעי בשבוע שעבר הוקפצו 
מפקד  של  בפיקודו  ברק,  בני  אזורית  מתחנה 
בשריפה  ופעלו  ביטון,  אבי  רשף  רב  המשמרת 
רבי  ברחוב  השלישית  בקומה  מגורים  בדירת 

בבני  עקיבא 
ברק.

ר  ק ו ח
הגיע  שריפות 
למקום ומצא כי 
החלה  השריפה 
חנוכייה  עקב 
ליד  שהונחה 
החלון  אדן 
מהרוח.  ונפלה 
באירוע הזה לא 
אך  נפגעים  היו 
נגרם לדירה נזק 

כבד.
שלא  חנוכיה  בעקבות  פרצה  נוספת  שריפה 
המזל,  למרבה  אך  בטיחותי  במקום  הונחה 

השתלטו עליה בזמן.
הודעה  התקבלה  בלילה,   2 בשעה  שני  ביום 
על שריפה בדירת מגורים ברחוב אסף שמחוני 
מפקד  בפיקוד  כיבוי,  צוותי   3 ברק.  בבני 
למקום.  הוזנקו  ביטון,  אבי  רשף  רב  המשמרת, 
בדירה הקומה השלישית היתה בעירה במרפסת 

השרות. לוחמי האש, פעלו במהירות ובנחישות 
אל  התפשטותה  ומניעת  השריפה  כיבוי  לצורך 
שאר חלקי הדירה. באירוע לא היו נפגעים. נזק 

לרכוש בלבד.
חוקר דליקות הוזמן לדירה. מתשאול ראשוני 
בעובדה  נעוצה  והסיבה  יתכן  הדירה,  בעל  של 
נייד(  )מטען  בוסטר  בחשמל  בטעינה  שהושאר 

לרכב.
ישי  להב 
ממונה  אהרוני, 
בתחנה  הסברה 
בני  אזורית 
מבקש  ברק, 
את  להדגיש 
הסכנות "כאשר 
כל יום מדליקים 
נרות,  ועוד  עוד 
הסכנה גוברת". 
 , ו י ר ב ד ל
היא  הסכנה 
כאשר  גם 
נרות  מדליקים 
והדבר  חזקות  רוחות  צפויות  "בחורף  שבת. 
כן,  על  שריפות.  בעת  לרעה  להשפיע  עלול 
הקיימת  הסכנה  בשל  יותר  הרבה  להשגיח  יש 
חנוכיה  להשאיר  אין  הכללים.  על  ולהקפיד 
יש  השגחה.  ללא  דולקים  בכלל  שבת  נרות  או 
וכדו'.  וילונות  כגון  דליקים  ממקורות  להרחיק 
חזקה  רוח  שגם  ויציב  בטוח  במקום  להניח  יש 

לא תשפיע לרעה".

נגיף השפעת מדבק מאוד ומועבר דרך האוויר • החיסון מיועד לכלל הציבור ובפרט 
לאוכלוסיות בסיכון • ניתן להתחסן במרפאות האחיות בשעות הפעילות, ללא תשלום וללא 

צורך במרשם • מניעת אנמיה בקרב תינוקות בבדיקת דם פשוטה ללא תור

להב אהרוני: "מסוכן להשאיר נרות שבת דולקים ללא השגחה"

צילום: טל אדומי

כוס תנחומים
סמל  המופלא,  החסד  איש  הנכבד,  לידידינו 
כל  לעזרת  יד  מושיט  ציבור,  לאיש  ומופת 
פונה בכל עניין ומאיר פנים לכל אדם בנפש 

חפצה ובכל עת ושעה

הרב משה שלזינגר הי"ו

החרדי  למגזר  שיווק  מנהל 
במכבי שרותי בריאות

בשל אבלו הכבד עם פטירת אמו החשובה

מרת רחל ריטה שלזינגר ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד



המומחים
של שניידר מגיעים לבני ברק

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

ADHD-אנדוקרינולוגיה  אורתופדיה  ריאות  נוירולוגיה ו  

שניידרמומחי

שניידרשניידר

מומחישניידר בב"ב

בב"ב

בב"ב





טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת, 
חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל, 

הקלה בהוצאות החודשיות. 
כל התנאים בשביל

חיסכון מושלם

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

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

SUPER

QUIE T

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

מזגן נייד MASTER TOP INVERTER
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למעלה מרבבת ילדי הת"תים בבני ברק 
במעמד ההיסטורי "יבואו טהורים" 

 מאת: עוזי ברק

נרשמה  עצומה  התרגשות  התורה:  בשמחת  ושמחו  שישו 
אתמול בעיר התורה והחסידות בקיום המעמד ההיסטורי "יבואו 
משניות  ש"ס  שסיימו  הטהורים  תשב"ר  ילדי  לרבבות  טהורים" 
השלם עשרות פעמים לאחר שעמלו ללומדם במהלך ימי החנוכה, 
אשר נערך ברוב פאר והדר במתחם "בילונה" הענק שבצפון העיר 
ובראשם  שליט"א  הדור  ומאורי  גדולי  של  בראשותם  ברק,  בני 
ראש  מרן  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
מויז'ניץ  האדמו"ר  מרן  שליט"א,  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה 
שליט"א, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, כ"ק האדמו"ר 

מטשערנוביל שליט"א, הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א. 
ראתה  טרם  ברק  בני  התורה  שעיר  והיסטורי  נדיר  במחזה 
התקבצו ובאו להם למעלה מרבבת ילדי תלמודי התורה בעיר בני 
ברק למעמד שכולו כבוד התורה ושמחתה ׳יבואו טהורים׳, כשהם 
התורה  לכבוד  שכזה  למעמד  וכיאה  כראוי  שבת  בבגדי  לבושים 

הקדושה.
את המעמד המיוחד פתח ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
שדיבר על הזכות הגדולה של ילדי ישראל לשמוח בסיום הש״ס 
בית  של  תינוקות  של  פיהם  בהבל  כולו  העולם  את  ומזכים 
המיזמים  שני  אודות  הרחיב  בדבריו  עומד.  העולם  עליהם  רבן 
העיר  ילדי  רבבות  למדו  במסגרתו  והולך"  "מוסיף  ההיסטוריים 
בקהילות  משותף  בלימוד  נרות  הדלקת  לאחר  יום  מידי  שיחי' 
הקודש, והתכנית "יבואו טהורים", שבה למד כל ילד פרק משניות 
אחד או יותר במהלך ימי החנוכה, וכך רבבות ילדי הת"תים בעיר 
התורה והחסידות סיימו יחד את הש"ס משניות עשרות פעמים. על 
ידי סיום ש"ס משניות הכולל בתוכו את הסדרים זרעים וטהרות 

שעליהם אין תלמוד בבלי. 
והמיזמים  המוצלחים  הפרויקטים  אודות  הרחיב  רה"ע 
המיוחדים שיזמו בהוראתו צוות ומחלקת קהילות וצעירים, אשר 
הישיבות  בני  בקרב  פלאות  ועשו  הקודש  קהילות  כל  את  חיברו 
והנוער בעיר, כשהכל משבחין ומקלסין על הפעילות הענפה אותה 

מקיימת העירייה לכל השכבות והגילאים. 
מאיר  ישראל  הרה"ג  המישרים  מגיד  דברים  נשא  לאחמ"כ 
שושן שריתק את רבבות הילדים בדברים נרגשים אודות מתיקות 

הטהורים  רבן  בית  של  תינוקות  שזוכים  העצומה  והזכיה  התורה 
בשקידתם בימים גבוהים אלו של ימי החנוכה. בדבריו הוסיף כי 
רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א הורה לו לדבר 
ללמוד  לזכות  ילד  לכל  ורצון  שאיפה  להכניס  היא  התכנית  שכל 
הילדים  לרבבות  ותיאר  בתורה.  ולגדול  והפוסקים  כל הש"ס  את 
עדות מופלאה על רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א שהתעורר 
באחרונה משנתו וסיפר לנכדו שבחלומו סיים מסכת מנחות וכתב 

חידושים על המסכתא. 
במיוחד  שהופקה  ומרגשת  מיוחדת  מצגת  הוצגה  מכן  לאחר 
לכבוד המעמד האדיר ובה הוצגו עם שיר מיוחד  רבבות תינוקות 
של בית רבן בקהילות הקודש עמלים בתורה הקדושה מידי ערב 
בלילות חג החנוכה מתוך חוברת לימוד ייחודית שהופקה עבורם.

דקות ארוכות לפני כניסתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל למעמד 
כל  הצטרפו  שאליהם  המנגנים  בעלי  בליווי  התזמורת  השמיעה 
וטוהר  זוך  של  אחת  מקשה  במין  התורה,  תלמודי  מכל  הילדים 
בשירי הודיה והלל והכנה דרבה לרגעים הגדולים עת יזכו לחזות 

בזיו פניהם של גדולי ומאורי הדור.
מילר  שלמה  רבי  הגאון  המעמד  מנחה  קיבל  קודש  בחרדת 
התורה  שר  מרן  רשכבה"ג  ורבנן  מרנן  של  פניהם  את  שליט"א 
אדלשטיין  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח 
שליט"א, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א, מרן האדמו"ר 
מויז'ניץ שליט"א, האדמו"ר מטשערנוביל שליט"א והגאון הצדיק 
רבי שמעון גלאי שליט"א, כאשר כל הקהל הענק שש ושמח ונרגש 
על טרחתם הרבה של גדולי ישראל להוקיר ולהעריך את תינוקות 
כל ש"ס  את  לסיים  וזכו  בטהרות  הטהורים שעסקו  רבן  בית  של 
פרצו  הטהורים  הילדים  רבבות  פעמים.  עשרות  השלם  משניות 

בשירה נרגשת "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו".
אשר  התורה  שר  מרן  של  דבריו  נשמעו  עת  בקהל  הושלך  הס 
שאול  יצחק  רבי  הגאון  הגר"ח  מרן  בן  מורנו  ידי  על  הובאו 
הגרי"ג  רה"י  מרן  של  המרכזי  משאו  נשמע  לאחמ"כ  קניבסקי. 
ושותים  מוחלטת  דממה  על  שומרים  הילדים  כשכל  אדלשטין 

בצמא את הדברים.
בעדני  שמעון  רבי  הגדול  הגאון  קודש  דברות  נשא  לאחמ"כ 
הניסים  על  בנוסח  בתפילה  אומרים  "אנחנו  כי  אמר  כשבדבריו 
ביד  'וזדים   – התורה  עסק  בזכות  היה  היוונים  על  הניצחון  שכל 
ובעיקר  התורה  לימוד  בזכות  שרק  לדעת  עלינו  תורתך'.  עוסקי 
לניסים.  זוכים  רבן,  בית  תינוקות של  הילדים,  התורה של  לימוד 

זכינו כאן בעיר בני ברק שהילדים עמלים בתורה הקדושה  והנה 
לגאולה  נזכה  זה  יעזור שבזכות  ה'  בימי החנוכה,  וגם  כל השנה 

השלימה במהרה בימינו".
מרן האדמו"ר מויז'ניץ אמר במשאו כי "ימי החנוכה זה בבחינת 
עד שתכלה רגל מן השוק. חג של "מוסיף והולך", שמוסיפים בו 
אור וכל אחד בישראל יש לו שייכות לנרות חנוכה שהיא מצווה 
ויכול למצוא את עצמו בימים האלו בתוך כלל ישראל.  רוחבית, 
בימי החנוכה יש לכל יהודי את היכולת לתפוס את עצמו ולהתחזק 
ולהדליק בעצמו את ניצוץ התורה, בפרט ילדים קטנים שהלימוד 
שלהם הוא זך ונקי - הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בוודאי 
חובה על המחנכים לטפח ולהוסיף להם שאיפות ורצונות להיות 
זהו מבצע חשוב מאוד,  והולך, כמו שקראו למבצע הזה.  מוסיף 
שמוסיף תורה דווקא בימים כאלו של רפיון. שתמשיכו להצליח 

ולגדל את הילדים לתורה וליראת שמים".
יחד עם  פרקי תהילים אמר במתינות ובקול רגש פסוק בפסוק 
רבבת הילדים הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, אשר חיזק ועודד את 
המוני הילדים על הזכות העצומה שנפלה בחלקם בסיום המשניות.

עם  בתיאום  מושלמת  ובהפקה  ביותר  מהירה  בהתארגנות 
הנהלות המוסדות ותלמודי התורה, צי ענק של אוטובוסים שינע 
המעמד  תחילת  לפני  קלה  שעה  התורה  מתלמודי  הילדים  את 
היישר למקום, ומשם חזור לת"תים מיד בסיומו, המוני התלמידים 
נשמעו בצורה מכובדת להוראות המפורטות שנמסרו וכן הקפידו 
על כל הוראות המשטרה ובכך קידשו שם שמים כראוי לילדי עיר 

התורה בנימוס ובדרך ארץ. 
החיבור  של  מהמערך  כחלק  לדרך  יצא  ההיסטורי  הפרויקט 
לקהילות הקודש, בהוראתו של ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
קהילתית  תכנית  להפיק  בעירייה  וצעירים"  "קהילות  למחלקת 
לאחר  בעיקר  החנוכה,  ימי  של  הפנאי  לזמני  וילדיהם  לאבות 
המיוחדת  הקהילתית  התכנית  במסגרת  חנוכה.  נרות  הדלקת  זמן 
עם  ייחודית  חינוכית  חוברת  במחלקה  הפיקו  והולך",  "מוסיף 
קהילות  ילדי  כשכל  החנוכה.  חג  סביב  הנסוב  מרתק  תורני  תוכן 
מימות  יום  מידי  השעה  כמחצית  במשך  בה  למדו  בעיר  הקודש 
והוקרה  כעידוד  ערך  יקר  מיוחד  שי  יום  בכל  וקיבלו  החנוכה, 
על השתתפותם. בנוסף, בסיום המבצע, קיבל כל משתתף מתנה 
ייחודית לפי מידת השתתפותו במהלך ימי החנוכה, זאת נוסף על 

הגרלת ענק שתתקיים בין כלל המשתתפים.

שמחת גומרה של תורה  - סיום עשרות סדרי המשניות ע"י תינוקות של בית רבן בעיר התורה והחסידות - נחגגה במעמד ההיסטורי ומרגש ביום "זאת חנוכה" בראשות מרנן ורבנן גדולי 
התורה והחסידות במתחם "בילונה" שבצפון העיר בני ברק  •  רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בדבריו שהובאו ע"י בנו חביבו הגרי"ש קניבסקי: "ברכה לכל הילדים שניצלו 
את הזמן בחנוכה והרבו בתורה ונהגו כהחשמונאים שנלחמו עם היוונים שרצו להשכיחם תורתך" • מרן הגר"ג אדלשטיין במשאו: "הבל פיהם של תינוקות של בית רבן מגין על כל כלל 

ישראל, אשרינו שיש לנו ילדים כאלה" 

חפשו את מדריך הזכויות 
של ארגון 'נתיבות המשפט' 
המרכז החרדי לחברה ולמשפט גם לכם יש זכויות!

בני ברקים?בני ברקים?

»

אצלכם בתיבות הדואר«

הגר"ש בעדני נושא דבריםאלפי הילדים במעמד ההיסטורי מורנו הגרי"ש מביא את ברכת אביו מרן הגר"ח קנייבסקי



עולים ויורדים במדרגות,
בבית ובעבודה!

הבריאות!
חורף בריא עם מכבי

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

גם כשגשום בחוץ שומרים על

 החורף
מאט לכם

את הקצב?



בני ברק ד' טבת תש"פ 12141/1/20

מאת: אוריאל צייטלין

חמישה  הגדול:  בתפוח  ראש  מרים  הטרור 
של  בעיצומו  השבת,  במוצאי  נדקרו  חרדים 
שערך  במונסי  חנוכה  נרות  הדלקת  מעמד 
האדמו"ר מפארשעיי. אחד מהחסידים שנכחו 
במצב  שוכב  והוא  קשה  פגיעה  ספג  במקום 

אנוש בבית החולים. 
הפיגוע החל כשאדם אפרו-אמריקני שכיסה 

לבית  במצ'טה  חמוש  נכנס  בצעיף,  פניו  את 
מקוסון-פארשעיי,  האדמו"ר  של  הכנסת 
אנשים.  לדקור  והחל  במונסי  פורשיי  בשכונת 
ברכב שם  נמלט  החשוד  כי  סיפרו  ראייה  עדי 
גדולים  ומשטרה  הצלה  כוחות  נהג.  לו  חיכה 
הגיעו למקום דקות לאחר שנמלט. נכון לשעת 
כתיבת השורות, בבית החולים עדיין מאושפז 
שנמצא  ה-71,  בן  פרל,  בן  יוסף  ר'  הפצוע   -
במצב אנוש, לאחר שנדקר מספר פעמים בידי 

המרצח הנתעב.
סיפר  ולדקור",  שם  להשתולל  החל  "הוא   
והם  תושב המקום. "הוא פצע שם כמה מהם 
החוצה  ברח  הוא  בכיסאות.  מלחמה  השיבו 
לרכב והסתלק משם לכיוון מנהטן, שם עצרו 
מנצ'טה",  עם  השתולל  הוא  המשטרה.  אותו 
תיאר אחד מעדי הראייה. "התוקף נכנס לתוך 
מישהו  אנשים.  לדקור  והתחיל  הרב  ביתו של 
לקח שולחן קטן וזרק אותו עליו. התוקף ניסה 

המתפללים  אבל  הסמוך,  הכנסת  בית  לתוך  להיכנס 
חסמו את דרכו. לאחר מכן הוא יצא מהמקום בריצה 

ונכנס לתוך כלי רכב".
מאוד  אדם  חנוכה.  לכבוד  ביתו  את  פתח  "הרבי 
אחד  אדם  באנשים.  לפגוע  התחיל  מצ'טה  עם  גבוה 
להיכנס  ניסה  הוא  לברוח.  התחילו  ואנשים  בו  פגע 
אותו. שמענו  לנעול  הצליחו  אבל  סמוך,  כנסת  לבית 
דב  נוסף.  ראייה  עד  סיפר  במנהטן",  אותו  שתפסו 
הייקינד, חבר בית המחוקקים במדינת ניו יורק תקף: 
"שוב יהודים נפצעים, התקפה על יהודי היא התקפה 

על כל היהודים".
האדמו"ר  של  לביתו  שפרץ  מי  גראפטון,  תומס 
מקוסון פארשעיי במונסי שבניו יורק, הואשם בניסיון 
רצח של חמישה בני אדם בזמן שחגגו את חג החנוכה 
פריצה  בעוון  כן  גם  הואשם  הוא  מלכה,  מלווה  עם 
לביתו של הרבי ובאשמת פשע שנאה פדרלי. גראפטון 
החזיק ברשותו עיתון אנטישמי, וחיפש בגוגל "למה 
אירעה  חודש שבו  באותו  היהודים"  את  שנא  היטלר 
התקיפה, כך אמרו התובעים בבית המשפט. עיתונים 
עת  כתבי  גראפטון.  של  בביתו  נמצאו  אנטישמיים 
אנטישמיות  על  מתלוננים  אנשים  "מדוע  שאלות  עם 
כשיש רצח עם שמי", גם הם היו חלק מהשלל שגילו 
בביתו. תומס חיפש מקומות יהודיים, חברות בולטות 
שהוקמו על ידי יהודים באמריקה, בשבועות שקדמו 

למתקפה במוצאי שבת, כך על פי התביעה.
לפיגוע  הגיב  טראמפ  דונלד  הברית,  ארצות  נשיא 
הנתעב וכתב "המתקפה האנטישמית בליל נר שביעי 
כדי  להתאחד  חייבים  כולנו  נוראית.  היא  חנוכה  של 
הרעה  הפורענות  את  ולהשמיד  להתעמת  להילחם, 
בניו  ישראל  של  הכללי  הקונסול  האנטישמיות".  של 
יורק, דני דיין, התייחס גם הוא לאירוע הקשה ואמר: 
רק  היה  יהודים  כנגד  נוסף  שנאה  פשע  "לצערנו, 
ניתן  זמן ומיקום, ולא שאלה של האם. לא  עניין של 
לאנטישמיות להרים את ראשה ונעשה הכל כדי לגדוע 
בחודשים  יורק  ניו  את  שפוקד  האנטישמי  הגל  את 
הכוננות  רמת  את  את  העלתה  המשטרה  האחרונים. 
והגבירה את האבטחה בשכונות היהודיות. אני שולח 
חיזוקים לפצועים ומשפחותיהם ומאחל להם רפואה 

שלמה".
האבטחה  את  להדק  הבטיחה  במקום  המשטרה 
אך  האנטישמי,  הגל  לנוכח  יהודיים  מוסדות  סביב 
עוד  סומכים  אינם  הם  כי  אומרים  במקום  התושבים 
גופי  בהקמת  יתחילו  הם  מעתה  וכי  המשטרה  על 
שמירה עצמיים. בנוסף, חלק מתושבי המקום התחילו 
להתאמן בהחזקת נשק חם מתוך מטרה שבתוך תקופה 
בכל מקום יהיה לפחות כמה יהודים כשברשותם נשק 

לכל מקרה שלא יהיה.

טרור בהדלקת נרות חנוכה
בית האדמו"ר מקוסון במונסי הפך לזירת קרב, כשמחבל נתעב פרץ למקום עם מצ'טה ופגע בחסידים • אמריקה החרדית מודאגת 

מהתגברות תופעות האנטישמיות וחוששים לגורלם • האבטחה בריכוזים היהודיים תוגברה 

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

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000
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חבילה משתלמת
לדירות שכורות

 מקרר
 תנור משולב

מכונת כביסה

כיריים גז
מגוון גדול של כיריים 

מכל החברות
במגוון צבעים

כיריים 
חשמליות

4 גופי חימום,
משטח זכוכית 

קרמית

מקרר נו פרוסט
NO -FROST

450 ליטר,
־כולל התקן מש

מרת השבת

תנור
משולב גז

מבחר תנורי
אלקטרולוקס

תוצרת גרמניה
יבואן מקורי

קונסטרוקטה
בוש / סימנס

₪ 2,090

₪ 1,490

החל מ-

החל מ-

₪ 290

מקרר
DF 450

מקפיא עליון,
450 ליטר,

c :דירוג אנרגטי
מאושר לשבת

1,990 ₪ 1,490
החל מ-

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

אפשרות 
לרכישה עם 
התקן שבת

מובנה

מייבש כביסה
מגוון ענק של

מייבשי כביסה 
מכל המותגים

1,190

1,190

במקום

₪ 690

₪ 690

החל מ-

החל מ-

מקפיא ענק

חבילת זהב
לזוג המאושר

₪ 1,590

₪ 5,990

במחירים
הזולים ביותר!

מכונת כביסה

₪ 890

₪ 590

תנור דו תאי
משולב

מגוון גדול של תנורים
מכל החברות
במגוון צבעים

₪ 1,690
החל מ-

₪ 890
החל מ-

7 מגירות
ללא קרח 

מאושר לשבת

1,190
במקום

מזגן לחדר שינה
1 כ״ס

פעולה שקטה

החל מ-

1,190
במקום

מכונת כביסה
מגוון ענק של

מכונות  כביסה 
מכל המותגים

במקום

מקרר שארפ 500 ליטר
תנור דו תאי - בד״ץ

מ. כביסה קונסטרוקטה

₪ 2,490

החל מ-

מגוון גדול של תנורים 
מכל החברות
במגוון צבעים

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

עד

36
תשלומים

עד י״א טבת 8.1 | 22:00 

וזהו!
לחיסול טוטאלישבוע אחרון



 התייעצו עם דיאטנית 
לגבי תזונה שתחמם

לכם את החורף

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

חורף בריא עם מכבי

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

 החורף
מכביד עליכם?

גם כשקר שומרים על

הבריאות!
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בג"צ נוטה שלא להכריע
מאת: ישראל פריי

"האוכל פה כשר", אומרת לי פעילת הליכוד, 
אגב נגיסת עוגת שוקולד. "מה נראה לך, אנחנו 
וזו  חזיר",  לך  נותנים  היו  שם  לבן?  כחול 
ראש  שכינס  חגיגי  באירוע  הפנים  קבלת  הייתה 
הממשלה בנימין נתניהו, ליל 'זאת חנוכה', מלון 

דן פנורמה, תל אביב.
לפני  רק   – לחגוג  טובה  סיבה  יש  לנתניהו 
תמיכה  וקיבל  סער  גדעון  יריבו  את  הביס  ימים 
 – סיבות לדאגה  ויש  גורפת של חברי מפלגתו, 
חסינות, בג"צ, כתבי אישום ומערכת בחירות לא 
ניכר שמץ של  קלה. בנאום ארוך ומשעשע, לא 
ליהטט  הרטורי,  כושרו  בשיא  כשהוא  חולשה. 
והומור,  וידאו  גרפים, קטעי  נתניהו בין מצגות, 
כאשר גולת הכותרת – נתניהו מכין את הציבור 

לקראת בקשת חסינות מהכנסת.
ערב הבחירות האחרונות, נשאל נתניהו בראיון 
האם יבקש מהכנסת חסינות, וענה נחרצות: "מה, 
מה פתאום?". הערב הוא כבר מסביר ש"חסינות 
נתניהו טרם מוסר  יסוד בדמוקרטיה".  היא אבן 
ביומיים  שמשוגרות  בהודעות  אך  החלטתו  את 
חרפתו.  את  שירככו  המסרים  מונחלים  הבאים, 

יבקש גם יבקש חסינות.
גדעון  אם  ברור  היה  לא  האחרון,  הרגע  עד 
בין  סער  זה  היה  לבסוף  לאירוע.  יתייצב  סער 
שותפיו  ואיתו  לאולם,  להיכנס  הראשונים 
מי שציפה  ושיר.  קיש, השכל  למחנה: הח"כים 
לגילויי אבירות של מנצחים מכיוונו של נתניהו 
לסער; קריאה לאחדות או הושטת יד – התבדה. 

סער לא הוזכר במילה.
קמפיינרים  בישראל  נחתו  האחרונים  בימים 
אמריקאים, מהצוותים שעבדו עם דונלד טראמפ. 
הם צפויים ללוות את מסע הבחירות של הליכוד, 
לקהל  ניכרות.  היו  כבר  אצבעותיהם  וטביעות 
כמעט  בהעתק  בנתניהו  תמיכה  שלטי  חולקו 
מושלם לשלטים שליוו את טראמפ, וגם תפאורה 
הממשלה  ראש  מאחורי  לנאום:  גויסה  אנושית 
למנהיג  שהריעו  וילדות,  ילדים  עשרות  הוצבו 

הדגול.
נתניהו  הצליח  אחת  משפטית  משוכה  על 
בבג"צ,  דיון  התקיים  שלישי  יום  בבוקר  לדלג. 
בשאלה האם ראש הממשלה נתניהו יכול להרכיב 
פי  על  אישום.  כתבי   3 תחת  בהיותו  ממשלה, 
את  לחוות  נדרש  המשפט  בית  העותרים,  נציגי 
דעתו כדי שהציבור בישראל ידע אם הוא מצביע 
ממשלה.  להרכיב  שביכולתו  למי  בבחירות 
היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט בחר שלא 
שהתבקש.  למרות  בנושא,  דעת  חוות  להוציא 
תפקידו  בכלל  האם  בשאלה  עסק  הדיון  מרבית 
של בית המשפט לעסוק בסוגיה הפוליטית. נכון 
לשעת כתיבת השורות טרם נמסרה הכרעה, אך 
על פי רוח דברי השופטים, נראה כי דעתם נוטה 

לדחיית העתירה ולאי התערבות שיפוטית.

הימין המפוצל

וחצי  שבוע  שתיקה.  שבר  סמוטריץ'  בצלאל 
אחרי התרגיל הפוליטי שעשו לו רפי פרץ ואיתמר 
והותירו  משותפת  ריצה  על  שחתמו   – גביר  בן 
סמוטריץ'  התייצב   – אלטרנטיבות  נטול  אותו 
מול המצלמות והסביר: אינני דואג לעצמי )"אני 
תפקיד  לא  גם  ריאלי,  מקום  אפילו  מבקש  לא 
מנדט  לקבל   – דורש  שאני  כל  זוטר"(  או  בכיר 

מהציבור. לאמור, סמוטריץ' עדיין מבקש לקדם 
את רעיון הפריימריז הפתוחים בציונות הדתית, 

מהלך שנראה בלתי אפשרי.
הופכים  דתית  הציונות  במפלגות  הפיצולים 
לכאב ראש של נתניהו. על פי פרסומים, נתניהו 
את  לאחד  לחצים  ולהפעיל  לבחוש  כבר  החל 
אך  אחת,  למפלגה   – ושקד  בנט  כולל   - כולם 
הציונות  בתוך  גם  נכונות.  מגלים  לא  הצדדים 
הדתית עלו וירדו השבוע נוסחאות פשרה, כולן 

נדחו על הסף.
לא  פרץ  רפי  היהודי'  'הבית  יו"ר  ובינתיים, 
גביר  ולבן  לו  המשותפת  המפלגה  זמן.  מבזבז 
קולות  את  לדרך.  ויצאה  וסיסמה,  לוגו  בחרה 
מפלגתו  בתוך  שקיימים  הרבים  ההתנגדות 
יהודית,  עוצמה  עם  ההסכם  על  היתר  בין   –
חלוקת המקומות וזהות הנציגים – הצליח פרץ 
לדחוק באמצעות כינוס ועידת המפלגה לאישור 
שלפני  האחרון  ...בלילה  שיתקיים  הרשימה 
ברצינות  לדון  איכות  זמן  לא  הרשימות,  הגשת 

ולהציע שינויים מפליגים.

השמאל המפורד

של  מסירובו  התסכול  גובר  השמאל  במחנה 
מפני  והחשש  מר"צ,  עם  לאיחוד  פרץ  עמיר 
אחוז  מתחת  אל  מהמפלגות  אחת  התרסקות 
ניצן  מר"צ  יו"ר  מעיניהם.  שינה  מדיד  החסימה 
את  להעניק  בקלילות  השבוע  הציע  הורוביץ 
אך  לפרץ,  מאוחדת  ברשימה  הראשון  המקום 

נראה שלא זה מה שיביא לפריצת דרך.
חשיבות  את  מבינים  לבן'  'כחול  ראשי 
המפלגות הקטנות שמשמאלם, ועל פי פרסומים, 
הציעו לשריין ברשימתם את אורלי לוי-אבקסיס 
– שותפתו של פרץ להנהגת העבודה-גשר ואשת 
מר"צ.  עם  פרץ  של  לאיחוד  בתמורה   – ימין 
ב'כחול לבן', הכחישו את הפרסום ואמרו: "לא 

היה ולא נברא".
ובגזרת מר"צ, נראה שהצדדים משלימים עם 

ריצה במסגרת 'המחנה הדמוקרטי' כמו בבחירות 
האחרונות, ומקומו של ח"כ יאיר גולן נראה יציב 

ואיתן. מאידך, ח"כ סתיו שפיר הולכת ונדחקת.
שפיר, שנכנסה פורמאלית למחנה הדמוקרטי 
למיתוג  יצאה  הירוקה',  'המפלגה  באמצעות 
המפלגה כגוף עצמאי בראשותה, כהכנה לריצה 
שותפיה.  על  לחץ  כהפעלת  שמא  או  עצמאית, 
והמפלגה  כוננה,  דוברות  קבוצת  עוצב,  לוגו 
לעובדה  הפכה  שפיר  סתיו  בראשות  הירוקה 
מאסיבי  לחץ  קמפיין  מנהלת  שפיר  מוגמרת. 
על ראשי המחנה, הקורא לכהם להתלכד למען 
ולא   – הבחירות  ניצחון   – הגדולה  המטרה 

להתעסק בפיצולים פנימיים.

אין שינוי ברשימה

לבחירות  צועדת  התורה'  'יהדות  מפלגת 
בבטחה, באותו הרכב מסורתי של ח"כים, אך גם 
היא תרמה השבוע את חלקה לדיווחי הבחירות. 

נציגיה ביקשו מהוועדה המסדרת בראשות ח"כ 
אגודת   – סיעות  לשתי  להתפצל  ניסנקורן  אבי 
בדרמה  מדובר  לא  ובכן,  התורה.  ודגל  ישראל 
רווחים  עם  טכניים"  ל"צרכים  בפיצול  אלא 

כספיים בתקציבי מימון הבחירות.
יום  בבוקר  הממשלה  בישיבת  כך,  ובתוך 
ליצמן  יעקב  של  מינויו  אחד  פה  אושר  ראשון, 
לתפקיד שר הבריאות, תפקיד אותו החזיק באופן 
רשמי ראש הממשלה, שנאלץ לעזוב בשל כתבי 

האישום.
במשרד  דרכו  את  שהחל  ליצמן  כזכור, 
הפך  שר,  במעמד  שר  סגן  בתפקיד  הבריאות 
בהמשך לשר במשרה מלאה בעקבות עתירה של 
מתפקיד  התפטר  שנים  כשלש  לפני  עתיד'.  'יש 
ישראל  ברכבת  שבת  חילולי  על  במחאה  השר 
למשרה  שב  הוא  כעת  הסגנות.  לעמדת  וחזר 
התורה'  'יהדות  של  המסורתית  העמדה  מלאה. 
היא לא לקחת אחריות מיניסטריאלית, אך בשל 
הנסיבות המהלך קיבל את אישור מועצת גדולי 

התורה.

אנחת רווחה בבית רה"מ: שופטי בג"צ טרם הכריעו אך מדברי השופטים במהלך הדיון, נטו השופטים בדעתם שאין מקום להתערבות משפטית בסוגיא • נתניהו צלח את 2 המשוכות 
הראשונות בדרך לבחירות: החלטת בג"צ וקודם לכן, הניצחון בפריימריז על גדעון סער בפער עצום • ובימין הדתי: שבוע וחצי אחרי התרגיל הפוליטי שעשו לו רפי פרץ ואיתמר בן גביר, השר 

בצלאל סמוטריץ' שבר שתיקה

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"צ האם ניתן להטיל על נתניהו את המנדט להרכבת ממשלה:

סער נכנס לאירוע הליכוד

מפלגות נולדות. הלוגואים החדשים של המפלגה הירוקה ושל הבית היהודי המאוחד



הכנס יתקיים אי״ה
ביום שני ט׳ טבת )6.1.19( בשעה 18:00

במרכז הכוון תעסוקתי בני ברק, רח' הירדן 31, קומה 4

הרשמה חובה בטלפון: 03-7707300/1

הכניסה
חינם

בהרשמה 
מראש

מי ימצמץ
ראשון?

יזם, עצמאי, שכיר, יש לך הזדמנות ללמוד את רזי המשא ומתן
מהמומחים ביותר בתחום!

 איך לבקש העלאת 
שכר?

 איך לשמור על מה 
שחשוב לך במו"מ?

 אסטרטגיות 
התדיינות ושכנוע

 כלים פרקטיים 
לניהול משא ומתן

תפנה כמה דקות ותרוויח עצות זהב לכל החיים!
כנס מרתק בנושא ׳ניהול משא ומתן אפקטיבי׳ מפי אמן המו״מ

CareerUP אבי פליישמן - מנכ״ל חברת
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מול  סער  גדעון  התייצב  מאוחרת,  שישי  ליל  בשעת 
ובגשם  בקור  לעמוד  שטרחו  לפעילים  הודה  המצלמות, 
בקמפיין  לתמוך  בממלכתיות  והבטיח  מצביעים  ולשכנע 
את  לסכם  ניתן  נדיר,  באופן  הקרובות.  בבחירות  הליכוד 

ההתמודדות בכך שכולם ניצחו – אפילו 'כחול לבן'.
ראש וראשון למנצחים הוא כמובן ראש הממשלה נתניהו, 
הועם  כי  היה  נדמה  בהרכבת ממשלה  כפולה  תקלה  אחרי 
זוהרו, בחוגי הימין כבר תהו האם 'הקוסם' איבד את השפן 
ניצחון משכנע – גם אם בקרב חוג מעריציו  והכובע יחד, 
בתזמון  הברק,  את  מעט  מחזיר   – הליכוד  מתפקדי  הקרוי 
ומכריע  שלישי  בחירות  סיבוב  לקראת  כמותו  מאין  חשוב 
על עתידו האישי. על הדרך, הרוויח נתניהו גם מעט שקט 
תקשורתי, במשך יותר משבוע עסקה התקשורת בפריימריז 

וזנחה לאנחות את סיפורי כתב האישום.
המנצח השני הוא גדעון סער, כפי שכתבתי כאן בשבועות 
מול  ניצחון  על  בנה  באמת  לא  המנוסה  סער  האחרונים, 
כוונות  הצהרת  הייתה  ההתמודדות  מכהן,  ממשלה  ראש 
לפחות  דרש  האחוזים  כשמבחן  שאחרי,  היום  לקראת 
רבע מהקולות. מועמד שמשיג יותר מ-25% תמיכה בקרב 
ה'בייס' של הליכוד גם בהתמודדות ראש בראש מול ראש 
כמנהיג  עצמו  את  – מסמן  נתניהו  כמו  פופולארי  ממשלה 

הבא, למגינת לב ברקת ושות'.
שסער  לציין  כדאי  ההישג,  משמעות  את  להבין  כדי 
המנגנון  כל  מול  אלא  עצמו,  נתניהו  מול  רק  לא  התמודד 
בתנאים  הכנסת.  חברי  ומרבית  הליכוד  שרי  כל  המפלגתי, 
הללו, מעולם לא השיג מתמודד מול נתניהו תוצאה דומה 

של 27.5%, אפילו לא משה ארנס ב99'.
אנחת  את  לבן,  כחול  מפלגת  היא  השלישית  המנצחת 
התוצאות  פרסום  עם  המפלגה  קמפיין  מנהלי  של  הרווחה 
עולה  היה  מה  בנפשכם  שוו  בלפור.  עד  לשמוע  היה  ניתן 
שמחבר  היחיד  הדבק  הרי  מנצח.  היה  סער  אילו  בגורלה 
בין חבריה הוא המוטו 'רק לא ביבי', לו נתניהו היה נוטש 
את הזירה הפוליטית – הייתה המפלגה מתפרקת לרסיסים 

ומתנדפת.
כי  מתברר  הפריימריז,  תוצאות  של  מדוקדק  בניתוח 
מובילה  בהן  לערים  מקבילות  סער  של  החוזק  נקודות 
כחול לבן על הליכוד, כך תל אביב בה רשם גדעון ניצחון 
הוא  המתבקש  ההסבר  צמוד.  קרב  שהציגה  מודיעין  וכך 
שבאזורים ובציבורים הנחשבים 'ימין רך' או אפילו מרכז, 
לטובת  לפעול  שעשויה  השפעה  סער  של  לנוכחותו  יש 
הליכוד. אם ידע נתניהו לחבק את סער ולהציג אותו לצדו 
בפרונט בקמפיין הקרוב, עשוי האחרון להציל עבור יריבו 

את הקמפיין.
באהדתה  ידועה  אינה  נתניהו  סביבת  בה.  וקוץ  אליה 
בחיבוק  מצטיין  עצמו  נתניהו  אם  וגם  פוליטיים,  ליריבים 
יריביו לשעבר, כפי שיעידו שמעון פרס המנוח, אהוד ברק 
ומשה כחלון, איש איש וסיפורו, הרי שסער סומן כבר שנים 
ארוכות בלשכה כיריב פנימי בעל משקל, מה גם שהוא צפוי 
לדרוש מצדו תמורה הולמת – בדמות תפקיד שר בכיר ביום 

שאחרי, אם אכן ירכיב נתניהו את הממשלה.
מהליכוד  סער  של  פרישה  הוא  אפשרי,  חלופי  פתרון 
לשאוב  שתוכל  ימין  מפלגת  במסגרת  עצמאית  וריצה 
מנדטים מכחול לבן ולהחזיר לגוש הימין-חרדים את הרוב 
אלא  ושקד.  לבנט  חבירה  באמצעות  אפילו  אולי  הדרוש, 
שמי שמכיר את סער יודע שרעיון כזה אפילו לא עלה על 
הפרק, את הליכוד הוא לא ינטוש מרצונו החופשי, לבטח 

אחרי ההישג שרשם.
גם בשיחה עם מקורבי סער הם דוחים את רעיון העוועים, 
שעוסקים  והסיפורים  הרעיונות  השמועות,  הכותרות,  "כל 
רוצה  "כשגדעון  מבהירים,  הם  מיריביו",  מגיעים  בסער 
להגיד משהו – הוא עושה זאת בקולו באופן צלול וברור. 
מפלגת הליכוד היא ביתו, ובניגוד לאחרים שלוטשים עיניים 
לצמרת – הוא מעולם לא 'עשה סיבוב' במפלגות אחרות".

שכר שיחה נאה

בשעת כתיבת השורות, כבר הסתיים הדיון בבג"ץ בהרכב 
של שלושה שופטים בעתירה שדרשה לאסור הטלת מלאכת 
אישום,  כתבי  נגדו  שהוגשו  מועמד  על  הממשלה  הרכבת 
החלטה טרם ניתנה, אך מהתבטאויות השופטים בדיון ניתן 
היה להסיק לאן נושבת הרוח, וזאת דווקא בהרכב שנחשב 

אקטיבי למדי.
האחד,  היבטים:  בשני  העתירה  את  ביקרו  השופטים 
הדיון  כל  שהרי  לעולם,  בא  שטרם  בדבר  עוסקת  היותה 
ישיג  וכאשר  אם   – הבחירות  לאחרי  רק  הוא  התיאורטי 
המדינה.  לנשיא  הכנסת  חברי  מקרב  ממליצים   61 נתניהו 
לשיקול  שנתונים  בעניינים  עוסקת  שהיא  העובדה  השני, 

דעת הבוחרים והנשיא.
אמנם לאוזן ניטרלית זה נשמע כמו שני שיקולים מובנים 
מאליהם שאמורים להוביל לדחיית העתירה על הסף, אבל 
שפיט'  'הכל  דיקטטורת  ידי  על  המכוונת  בג"ץ  במדינת 
מבית היוצר של אהרן ברק – שום דבר לא מובן מאליו. עצם 
ריבלין  לנשיא  "מותר  כי  בדיון  אמירתו של השופט מלצר 
עניין כתבי האישום כשהוא מטיל את מלאכת  לשקול את 
לביקורת  כפופה  איננה  והחלטתו   – הממשלה  הרכבת 
שיפוטית" – היא אמירה מרעננת, ולפחות שכר שיחה נאה 

יש כאן.
למי שתוהה מה חושב הנשיא ריבלין עצמו, עם ולמרות 
של  פצצה  הנשיא  הטיל  הממשלה,  לראש  חיבתו  חוסר 
ממש בועידת כלכליסט שהתקיימה במקביל לדיון בבג"ץ, 
העם  נבחרי  על  להגן  ש"צריך  חושב  שהוא  כשהסביר 
ריבלין  מדוברת,  ובעברית  העם".  לרצון  בניגוד  מהדחה 
הבהיר כי במידה ונתניהו ישיג את 61 הממליצים הדרושים 

לו, לא הוא יהיה זה שימנע את מימוש רצון העם.
הפנימה  המשפט  מערכת  אכן  האם  לתהות  רק  נותר 
של  בסופו  לרעתה  משחקת  הפוליטית  היתר  שמעורבות 
ולשחיקה  המשפט  בבתי  העם  אמון  לאיבוד  וגורמת  דבר, 
בתדמיתה. או שמא מדובר בנסיגה טקטית חד פעמית, כדי 

מסביב יהום הסער

אבי גרינצייג / על סדר היום

תרומה לילדים האלרגיים. מבקר המדינה מתניהו 
אנגלמן | צילום: יואב בכר

בשיחה עם מקורבי סער 
הם דוחים את רעיון 

העוועים, "כל הכותרות, 
השמועות, הרעיונות 
והסיפורים שעוסקים 

בסער מגיעים מיריביו", 
הם מבהירים, "כשגדעון 
רוצה להגיד משהו – הוא 
עושה זאת בקולו באופן 

צלול וברור. מפלגת הליכוד 
היא ביתו, ובניגוד לאחרים 
שלוטשים עיניים לצמרת 

– הוא מעולם לא 'עשה 
סיבוב' במפלגות אחרות"
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ישלבו ידיים בקמפיין? רוה"מ נתניהו ויריבו-יורשו גדעון סער | צילום: משה מילנר, לע"מ

באגודת ישראל נמנעים 
מלהתערב, אולי שבעים 
שם ממינויו של ליצמן 
בתחילת השבוע בחזרה 
לתפקיד שר, ושמא הם 
דווקא רעבים, לאחר 
חילופי הכשרויות בכמה 
אולמות שמחות חסידיים 
בבני ברק. כך או כך, 
האגודאים מעדיפים 
ש'דגל' תתמקד 
במאבקה בגזרת סגן 
השר ולא תצית מחדש 
את הדיונים בשאלת 
המקום השביעי

 - משמעותית  פוליטית  מעורבות  בעלות  עתידיות  שבהחלטות 
הללו  האמירות  את  לצטט  בתקשורת  המערכת  פרקליטי  יוכלו 
מהדיון הנוכחי כהוכחה לכך שהמערכת מאוזנת... קשה לדעת, 
אחרי הכל, שופטים אינם חושפים את דעותיהם האישיות בפני 

כל אדם, למעט יו"רים בדימוס של לשכת עורכי הדין.

בריא ושמא

בדרישה  לרוה"מ  גפני  משה  ח"כ  שוב  פנה  האחרון,  בשבוע 
בלבד  )רשמית  המפוצלת  התורה  ליהדות  נוסף  תיק  להעניק 
ולצרכי מימון בחירות, כמובן(, אותו מייעדים בסיעה לח"כ אורי 
מקלב, שיכהן כסגן שר במעמד שר. דרישה זו מצטרפת למכתבו 
של שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי משכבר, בו הוא תובע בצדק 
תיק נוסף גם לש"ס, שיחס משרדי הממשלה שבשליטתה לוקה 
בחסר אל מול הנתח שמחזיקים רסיסי מפלגות הימין ואף ביחס 

לתנועת הליכוד עצמה.
בש"ס מכוונים לתיק החקלאות, אך גם ביהדות התורה רואים 
בעבודת האדמה אופציה סבירה, עם השפעות עקיפות לנושאים 
ושמיטה,  כשרות  כולל  בהם,  עניין  יש  החרדית  שליהדות 
הרווחה,  תיק  את  לקבל  גם  התורה  ביהדות  יסכימו  לחילופין, 
איש הקש  סמכויות מלאות, כשלתפקיד  יכלול  ובלבד שהמינוי 
הנושא בתואר שר הם מעדיפים את יריב לוין, המחזיק ערוץ ישיר 

ונוח עם הנציגות החרדית.
ולא  מעבר  בממשלת  לשררה  משמעות  שיש  לכך  כהוכחה 
מדובר בסופגנייה אחרי חנוכה, מציינים ביהדות התורה לדוגמה 
האחרונים  בחודשים  שהספיקו  ואוחנה  סמוטריץ'  השרים  את 
במשרדים  כותרות  ולגרוף  מהפכים  לבצע  שינויים,  לחולל 
בהחלטתו  השבוע  נאה  הישג  רשם  בנט  השר  גם  שבשליטתם. 
ששילמה  הסכומים  את  הפלסטינית  הרשות  מכספי  לקצץ 
במינויים  מדובר   – המקרים  שלושת  בכל  מחבלים.  למשפחות 
שנעשו בממשלת מעבר. בכלל, במצב הנוכחי, עוד עשוי מינוי 
זמני שכזה להימשך עד ביאת גו"צ, תשאלו את שר הדתות הרב 

יצחק ועקנין... 
אולי  מלהתערב,  נמנעים  ישראל,  אגודת  האחות,  בסיעה 
שבעים שם ממינויו של ליצמן בתחילת השבוע בחזרה לתפקיד 
שר הבריאות, ושמא הם דווקא רעבים, לאחר חילופי הכשרויות 
את ההכשר החסידי  ברק, שנטשו  בבני  אולמות שמחות  בכמה 
ש'דגל'  מעדיפים  האגודאים  כך,  או  כך  ליטאי.  מותג  לטובת 
תתמקד במאבקה בגזרת סגן השר ולא תצית מחדש את הדיונים 
בשאלת המקום השביעי, שמא ואולי יישאר ח"כ ישראל אייכלר 

חלילה מחוץ לכנסת, ויותיר את פניות הציבור ללא מענה. 

הבחירות,  לקמפיין  בהכנות  השבוע  התחילו  כבר  במקביל, 
שצפוי לצאת לדרך עם סיום סדרת מעמדי סיום הש"ס החגיגיים 
במעמד  הייתה  כה  עד  שלהם  השיא  שנקודת  והמרשימים, 
הקודם,  לסיבוב  בניגוד  בירושלים.  בארנה  השבוע  המרשים 
צפויות המפלגות החרדיות להסיר את החסינות שניתנה לאיווט 
ליברמן ולהחזיר מלחמה שערה, משל היו חסידים המתמודדים 
במונסי  לים,  מעבר  במצ'טה  חמוש  מפגע  עם  חשופות  בידיים 
הקרירה. לקריאתו של יו"ר 'ישראל ביתנו' השבוע ליהודי ארה"ב 
לעלות לישראל, הגיבו בציניות כי "יש לו כאן כבר מספיק יהודים 

לשנוא ולהסית נגדם". 

בין פרקליט למבקר

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, ספג בשבוע האחרון אש 
לבקשת  שקלים  מיליארדי  של  כספים  העברות  'תקע'  שלא  על 
הילדים  תקצוב  בהשוואת  חלקם  את  שימלאו  עד   – האוצר 
לכשעצמה,  הכואבת  הסוגייה  המוכש"ר.  במסגרות  המיוחדים 
כבר נידונה בהרחבה בבמה זו, ולפיכך נסכם בקצירת האומר כי 
משנה  התקצוב  השוואת  את  ודוחה  לחוק  בניגוד  פועל  האוצר 
לשנה. ברקע ישנו בג"ץ שהוגש בנושא, כשעל פי השמועה עומד 
מאחוריו מומחה ידוע לענייני גני ילדים בכובעו האחד, ובכובעו 
לעיתים  הכובעים  אם  גם  המובהקים,  השבת  מלוחמי  השני 

מסתירים זה את זה.
ניצן  שי  היוצא  לפרקליט  שמאפשרת  שמדינה  בושה  ככלל, 
נוספים,  שקלים  אלפי  ממאות  וליהנות  שלו  הפנסיה  את  לשפץ 
לפני  אבל  מיוחדים,  ילדים  עבור  הגרושים  את  למצוא  מתקשה 
שמכוונים את החיצים לגפני, כדאי לזכור שועדת הכספים אינה 
מעמדה  נחלש  אלה  בימים  ושממש  מוגבל,  בלתי  כוח  מחזיקה 

עוד יותר – עד להקמת הממשלה הבאה והעברת התקציב.
גפני ושותפיו בסיעות החרדיות הצליחו להשיג השנה תקציב 
מיליארד שקל, שחלק   1.2 ולכוללים בהיקף של  לישיבות  שיא 
פשוטים  לא  מאבקים  אחרי  האחרונה,  בתקופה  רק  עבר  ממנו 
ספק  בקפידה,  מלחמותיו  את  לבחור  עליו  לפיכך,  האוצר.  עם 
בלימת   – הועדה  מחברי  כמה  ידי  על  שהוצע  הצעד  אם  גדול 
מיליארדים, שחלקם נועדו לצרכים חיוניים – היה הצעד החכם 

בנסיבות הללו.
ייכנסו  העברתם  שברגע  שקלים  מיליון  ב-80  ומדובר  מאחר 
באוצר  מדוע  היטב  מובן  התקציב,  לבסיס  קבוע  באופן  כבר 
מנסים 'להרוויח' שנה על גבם של הילדים, לא בטוח שלנציגות 

החרדית יש כרגע את הכלים המספיקים כדי להציל את המצב.
מהלך  על  תשבחות  גם  לגפני  מגיעות  עסקינן,  בילדים  ואם 

מבריק שהוביל בשבוע שעבר, לאחר שמשרד הרווחה הודיע כי 
אינו יכול לתקצב בשנה הקרובה את הילדים האלרגיים במעונות, 
עשרה  של  בסכום  הארוחות,  בזמן  נוספת  סייעת  נדרשת  להם 
ילדים שחלקם כבר קיבלו הודעה   400 מיליון שקל. מדובר על 

מהמעון כי ייאלצו להישאר בבית.
ועדת הכספים קיימה דיון בנושא, ללא תוצאות. למחרת, בדיון 
נוסף שהתקיים בוועדה, השתתף גם מבקר המדינה הטרי מתניהו 
אנגלמן. במהלך הדיון חשף גפני כי בתקציב משרד המבקר נותרו 
מיליוני שקלים שלא נוצלו, וביקש מאנגלמן את הסכמתו לנתב 
לילדים האלרגיים, תוך הבטחה שכשיעבור התקציב  את הכסף 
בהמשך השנה – יושלם הסכום הנדרש למשרד המבקר. אנגלמן 
ביקש שעה קלה להתייעצות, ובשעה 3 אחה"צ חזר עם הבשורה 
פרקליט  בין  יחי ההבדל הקטן  הילדים.  לטובת  יועבר  – הכסף 

המדינה למבקר המדינה...

תמונת מראה

שפתחו  בחזית  הלהבות  גובה  את  מגביר  סמוטריץ'  בעוד 
מולו רפי פרץ ואיתמר בן גביר, וסביר להניח שרק בדקה ה-90 
החיבורים  תמונת  תתגבש  אחראי  מבוגר  של  ובהתערבותו 
טומנים  לא  השמאל  במפלגות  גם  הימין,  במפלגות  והפיצולים 

ידם בצלחת.
המחנה הדמוקרטי, שניסה לייצר חיבור משולש בין העבודה, 
כשל  ברק,  אהוד  מבית  דמוקרטית'  'ישראל  ורשימת  מר"צ 
במקומה  העבודה,  מפלגת  את  לצרף  בניסיון  הן   – פעמיים 
הסתפקו שם בגרסה חיוורת יותר בדמות סתיו שפיר, והן בניסיון 
להפוך לרשימת שמאל משמעותית, עם תוצאות אמת מאכזבות 

של חמישה מנדטים בלבד.
מלהיות  רחוק  החמישי  המנדט  הקרובות  שבבחירות  ההבנה 
כשאף  המיקומים,  על  פנימית  עולם  מלחמת  חוללה  מובטח, 
מצב  נוצר  כך  הפותחת.  ברביעייה  מקומו  על  מוותר  אינו  אחד 
אבסורדי, בו שלושת הרכיבים )מר"צ, התנועה הירוקה בראשות 
סתיו שפיר והרשימה הדמוקרטית המתבטאת בח"כ יאיר גולן( 
יודעים שבריצה מפוצלת ככל הנראה שני הצדדים יישארו מחוץ 
להישאר  שיוותר  מי  עשוי  משותפת  בריצה  ומאידך,  לכנסת, 

בחוץ.
לצערם של מצביעי השמאל, נציגיהם טרם עברו קורס מזורז 
בענייני רוטציות והמסתעף אצל חברי הכנסת של יהדות התורה, 
ולפיכך, קיים סיכוי סביר לפיצול וריצה בשני ראשים, שעשויה 
 4-5 בסופו של דבר להכריע בין הגושים ולגרום למחיקתם של 

מנדטים לגוש השמאל-מרכז.
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ישראל  אגודת  של  הגדולה  הכנסייה  במהלך 
תרפ"ג,  שנת  של  אלול  בחודש  בווינה  שהתקיימה 
על  מלובלין  זצ"ל  שפירא  מאיר  הרב  מרן  הכריז 
רעיון לימוד 'הדף היומי' אותו הגה. רעיון זה הפך 
כנסייה  באותה  שהתקבלה  ביותר  החשובה  לתקנה 
שגם זכתה לרוח גבית מצד מרן האמרי אמת מגור 
זצוק"ל שבליל ר"ה של שנת תרפ"ד החל בלימוד 

המשנה הראשונה במסכת ברכות.
ממקום  לנדוד  היהודים  נהגו  עבר  בתקופות 
למקום, הן לצרכי מסחר והן בגלל שאר סיבות. בסיס 
הזו  החשובה  לתקנה  שפירא  המהר"ם  של  ההסבר 
שנהפכה לאבן דרך ביהדות, היתה 
עניין תורני שיאחד  הרצון לחולל 
ויחבר בין יהודים מכל העולם. כל 
באשר  יהודי  כל  יגיע  אליו  מקום 
יהודים הלומדים  ימצא  הוא, הוא 
את אותו דף הגמרא בו הוא אוחז.

פרק,  אחר  פרק  דף,  ועוד  דף 
אלפיים  מסכת,  רודפת  מסכת 
ושבע מאות ואחד עשר דפי גמרא 
שנים  וחצי  שבע  במשך  נלמדים 
מכל  ישראל  עמך  ע"י  לימוד  של 
החוגים והעדות כי זו בדיוק היתה 
ואת  כולם  בין  לחבר  המטרה, 

כולם.
חקוק  הרחוק  בזכרוני  אך 
הכהן  משה  ר'  הסבא  של  המחזה 
יום  אפילו  פספס  שלא  מרכסים 
בדף  הקבוע  השיעור  את  אחד 
היומי שהתקיים בצריף המיתולוגי 
אותו  חזקיהו  כנסת  ישיבת  של 
הרב  בשם  צעיר  אברך  בחן  מסר 
מלק. סבא שעלה ממרוקו ושהיה 
ומבוססת  חשובה  למשפחה  בן 
בעיר מראכש, מצא את עצמו ואת 
משפחתו מופנים למגורים בישוב 
מקום  חסידים,  כפר   – רכסים 
שהיה באותם ימים ספק כפר, ספק 
מושב, אבל ודאי מקום שכוח עם 

אדמת טרשים מכל עבר.
בעלי  של  למשפחה  לבן  כיאה 
נשמתו  ושלמים,  יראים  בתים 
הדף  ושיעור  לתורה  צמאה  היתה 
נפש  על  קרים  כמים  היה  היומי 
העובדה  אותו  עניינה  לא  עייפה. 
שהוא נאלץ לעבוד קשה למחייתו, 
במרוקו.  בימיו  הורגל  שלא  דבר 
הרבה  חשובה  הנפש  מנוחת  חשובה,  הגוף  מנוחת 
יותר ולמנוחה הזו זכה מידי יום כשהתיישב מול דף 

הגמרא בשיעור היומי אותו לא פספס.
גם בערוב ימיו כשהראיה נחלשה והדרך מהבית 
ברחוב שמעונוביץ' לכיוון צריף הישיבה היתה כבר 
הדרך,  את  לו  שיאיר  בפנס  נעזר  הוא  עבורו,  קשה 
אליו  מתלווה  היה  הועיל,  כ"כ  לא  כבר  זה  וכשגם 
נכד שביד אחת החזיק את הפנס וביד השניה תמך 

בו לאורך הדרך ונשאר איתו עד לאחר סיום השיעור 
כדי ללוות אותו לביתו.

לצערי ולבושתי לא זכיתי להיות ממסיימי הש"ס 
אך זכיתי לקחת חלק בשמחת התורה ובשמחתם של 
רבבות מסיימי המחזור ה – 13 של הדף היומי. 2711 
באצטדיון  הכנס  משתתפי  בין  חולקו  הגמרא  דפי 
של  הכללי  הש"ס  לסיום  ובנוסף  בירושלים  ארנה 
להיות  האירוע  משתתפי  זכו  העולם,  מכל  יהודים 
חלק מסיום ש"ס נוסף אותו למדו במהלך האירוע. 

כשהם  הדור  ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  מראה 
וביציעים  תחתם  העם  וכל  המזרח  בכותל  יושבים 
היווה את המסר החינוכי החשוב ביותר שניתן היה 
להשיג מערב שכזה. גדולי התורה למעלה, עסקנים 
למטה. עיקר וטפל אינם משמשים בערבוביה. סיום 
הש"ס הינו אירוע תורני, ואת עיקר הבמה אמורים 
לקבל התורניים שבחבורה. לעסקנים שבחבורה יש 
את הזמן והמקום בו הם יכולים וצריכים להביא את 

עצמם לידי ביטוי.
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  נשא  אותו  הקצר  בנאום 
הוא  למארגנים,  ושבח  תודה  מילות  מלבד  שכלל 
בעיקר העביר מסר חד וברור לכל אותם אלו שדשו 
החרדי.  המגזר  לכלל  ש"ס  סיום  אירוע  בסוגיית 
ניסיון  תוך  וירדו  עלו  הפקה  חברות  של  שמות 
ותו  אינטרסים  של  ממקום  תהליכים  על  להשפיע 
הפקת  שבועיים  בתוך  הרים  הספרדי  הציבור  לא. 
ענק שטרם נראתה כמוה הן ברמת הסדר והן ברמת 
הקדוש.  המעמד  את  שכיבדה  הרבנים  גלריית 
הוא  ריק,  הגיע ממקום  לא  האירוע  הפרגון למפיק 
ממקום שבא להעביר מסר של 'כזה ראה וקדש' ועד 
אז תנו לאנשי מקצוע אמיתיים לעשות את העבודה.

"אשרי העם שככה לו - תנו כבוד לתורה".

מפלגה של איש אחד
נתניהו.  לבנימין  הפסיד  סער  גדעון 
הזה  ובמקרה  דברו,  את  אמר  העם 
דברם  את  אמרו  הליכוד  מתפקדי 
מדובר  עצמה.  בעד  מדברת  והתוצאה 
שהאזין  מי  כל  צפוי,  שהיה  במשהו 
שלא  הבין  הליכוד  חברי  של  לשיח 
מדובר כאן בעוד פריימריז דוגמת מה 
מדובר  היה  עברו.  בימים  כאן  שהיה 
הכניס  נתניהו  הליכוד  יו"ר  במלחמה. 
את מתפקדי הליכוד לתוך סרט מלחמה 
ברורים.  מאוד  והרעים  הטובים  בו 
את עצמו הוא מיקם בצד של הטובים 

ומכאן והילך המשוואה פשוטה. 
ותתי  סעיפים  מלאה  הליכוד  חוקת 
סעיפים, הגיוניים יותר והגיוניים פחות 
נראה  אבל  כתוב  לא  סעיף  ישנו  אך 
בקרב  ביותר  החשוב  הסעיף  שהוא 
מול  מתמודדים  'לא  הליכוד.  מתפקדי 
משנה  מקבל  זה  סעיף  מכהן'.  יו"ר 
תוקף כאשר מדובר ביו"ר הנמצא מול 

מדובר  כשבחלקם  חמורים  אישום  כתבי  שלושה 
בעבירות חמורות על טוהר המידות.

אזרחי  נתניהו, מוטל על  בו חיה משפחת  בסרט 
ישראל לקום כל בוקר ולהודות למנהיג העליון על 
כך שהסכים לעשות למען עמו על חשבון האופציה 
לעשות למען ביתו. ייאמר כאן ועכשיו, נתניהו עתיר 
זכויות על עשייתו רבת השנים בכל אחת מהזירות 
עליהן הוא מופקד. מצבה הכלכלי של ישראל הוא 
מהטובים בעולם. ההשקעה בביטחונה של המדינה 
והדבר  למשנהו  אחד  מתקציב  וגוברת  הולכת  רק 
ובטכנולוגיה  הצבאיות  ביכולות  ביטוי  לידי  בא 
המתקדמת של מערכות הביטחון. על מצבה המדיני 
של מדינת ישראל ועל מעמדה בזירה הבינלאומית 
באים  מדינות  ראשי  לדבר.  להתחיל  אפילו  מיותר 
נחשב  הממשלה  וראש  זה  אחר  בזה  והולכים 
לאישיות רצויה ומוערכת במדינות רבות, גם כאלו 

שנמנעו בעבר מהידוק הקשרים עם מדינת ישראל.
"אין לי שום הסבר לפער שיש בין ההערכה לה 
חשים  אותו  הגדול  הבוז  לבין  בעולם  נתניהו  זוכה 
בכיר  לי  אומר  ישראל",  מאזרחי  רבים  כלפיו 
יש.  לאחרים  הסבר,  אין  לו  הפוליטית.  במערכת 
נתניהו,  של  החיים  בתובנת  עמוק  טמון  ההסבר 
סיפורי  לצוץ  החלו  בו  מהרגע  והמשפחה.  האיש 
שהפכו  סיפורים  כאחד,  והקמצנות  הנהנתנות 
התוצאה.  זו  אישום,  לכתבי  מכן  ולאחר  לחשדות 
מעטים הם אלו שמעידה של איש ציבור טורדת את 
זמן  ולאורך  מנוחתם, רבים הם אלו שהרגל מגונה 

של מנהיגם טורדת את שלוותם. 
או אחרת,  כזו  להתייחס בסלחנות למעידה  ניתן 
והרסנית  מעוותת  חיים  דרך  עם  להשלים  קשה 
ע"פ  נתניהו  הבסיסיים.  המוסר  ערכי  את  הנוגדת 
בעייתית  התנהלות  הפך  האישום  וכתבי  החשדות 
לדרך חיים ועל כך יש רבים שלא מוכנים לסלוח לו. 
אחוז גבוה מתומכי 'כחול לבן' ומתומכי המפלגות 

מסכת חיים

מראה מרנן ורבנן 
גדולי ומאורי הדור 
כשהם יושבים בכותל 
המזרח וכל העם תחתם 
וביציעים היווה את 
המסר החינוכי החשוב 
ביותר שניתן היה להשיג 
מערב שכזה. גדולי 
התורה למעלה, עסקנים 
למטה. עיקר וטפל אינם 
משמשים בערבוביה. 
סיום הש"ס הינו אירוע 
תורני, ואת עיקר הבמה 
אמורים לקבל התורניים 
שבחבורה. לעסקנים 
שבחבורה יש את הזמן 
והמקום בו הם יכולים 
וצריכים להביא את 
עצמם לידי ביטוי

גואל ועקנין

הסתה חמורה. 
ח"כ אלכס 
קושניר | צילום: 
דוברות הכנסת
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בחירתם  את  עושים  ממנה,  שמאלה  הנמצאות 
הדמוקרטית ממקום של שנאה ושל תיעוב, ממקום 
של 'רק לא נתניהו'. האיש - בכישרון רב יש לומר - 
הצליח להמאיס את עצמו על חלקים נרחבים בעם, 
אך באותה מידה הצליח להפוך את תומכי מפלגתו 
על  מלחמה  להכרזת  עד  ומכאן  האישיים  לתומכיו 

כל מי שמעז להתמודד מולו הדרך קצרה.
צריך לדעת להפסיד, יותר מזה צריך לדעת לנצח. 
לא  הקרובה  סביבתו  הסיפא,  את  מכיר  לא  ביבי 
מוכנה שיכיר אותה. מסיבת חנוכה לחברי הליכוד 
היתה הזדמנות טובה של נתניהו ואנשיו לחבק את 
חלק  ע"י  התקבל  הוא  זה  במקום  וקבוצתו,  סער 
מהנוכחים בקריאות "בוגד". למרות שמנהלי המטה 
שלו טוענים אחרת, כשגדעון החל את הקמפיין הוא 
שלושים  עד  וחמשה  עשרים  בת  תוצאה  על  בנה 
מעבר  מספר  כל  השיג.  הוא  זה  ואת  תמיכה  אחוזי 
בנקודת  נתניהו  את  חלום,  בגדר  עבורו  היה  לזה 
הזמן הנוכחית הוא לא חלם לנצח. כשבכיר במטהו 
התחייב לי לארוחה במקרה של הפסד, הוא ידע טוב 
בשבילו  מקווה  אותה,  לשלם  יצטרך  שהוא  מאוד 
ההוצאות.  לחשבון  ההתחייבות  את  הכניס  שהוא 
הליכוד  שרי  שמפמפמים  כמו  הובס  לא  גדעון 
המזוהים עם נתניהו וכל אחד מהם לו היה מתמודד 
היה זוכה לאחוזי תמיכה נמוכים יותר. האיש בונה 
אותו  צריך  נתניהו  וגדל.  הולך  שרק  בסיס  מסביבו 
לטובת הקמפיין. הוא גם זקוק לו כדי למנוע עריקים 
בשעת מבחן. גדעון לא היסס לקרוא תיגר על המשך 
ממנו  להתעלם  חכם  לא  מעשה  יהיה  וזה  כהונתו, 

ומאנשיו, המחיר עלול להיות יקר מדי.     
זה  והוא  הוא  זה  הליכוד  נתניהו,  תומכי  בקרב 
ממשלה.  בהרכבת  פעמיים  כשל  אם  גם  הליכוד, 
סימון הממסד כאויב המפלגה זהו הכלי בו השתמש 
ימים  שלו.  לצד  הליכוד  חברי  גיוס  לטובת  נתניהו 
הרביעית  ההזדמנות  את  גם  לו  יתנו  הם  אם  יגידו 

שבעת כתיבת השורות היא נראית בלתי נמנעת.

לא יודע להפסיד
אין.  פתאום  כן  כן,  אאוט,  פתאום"  מה  "מה, 
מרציאנו  לקרן  נתניהו  שאמר  המפורסם  המשפט 
כשהפתיע אותה באולפן חדשות 12 התהפך. נתניהו 
שימנע  חוק  קידום  לעבר  הכח  ובכל  חזק  הולך 
ראש  בתפקיד  שהוא  עוד  כל  משפטו  פתיחת  את 
לא  ממשלה  ראש  ההיגיון.  מן  בזה  יש  הממשלה. 
חשובים  המדינה  ענייני  וניהול  מקום  לשום  בורח 

משפטו  את  ינהל  הוא  כסאו  את  וכשיפנה  יותר 
וישלם את המחיר במידת הצורך. מה שנכון בחלק 
מהמדינות המערביות יכול להיות נכון גם בישראל.

חוק  כנגד  מתבטאים  לבן'  'כחול  כשראשי 
החסינות, לא בהכרח שהם עושים זאת ממקום של 
המונע  האלקטורט  בקרב  הדרך.  בצדקת  אמונה 
מהטיעון הרדוד "רק לא ביבי", כל אמירה שיכולה 
להשתמע בעד המהלך, כמוה כהצבת צלם בהיכל. 
סביר להניח שיש מהם שהיו מעוניינים בחוק שכזה 
מהטעם שציינתי לעיל אבל לא רק. כל אחד במערכת 
הפוליטית יודע שיתכן ויבוא יום שהוא יהווה מטרה 
לפתיחת חקירה וייהפך לחשוד בפלילים כשהיכולת 
היא  המערכת  מול  להתמודד  לו  שתהיה  היחידה 
באמצעות החסינות. עשרות תיקים של אנשי ציבור 
ענות  בקול  נסגרו  ולבסוף  גדול  רעש  בקול  נפתחו 
האובייקט  של  חייו  שהתפרקו  לפני  לא  חלושה 
התורן ומשפחתו שילמה מחיר אישי כבד. חסינות 
וביכולת  הקצב  בהאטת  להועיל  יכולה  בהחלט 

להוכיח חפות.
וכותב  החסינות  חוק  כנגד  מצייץ  לפיד  כשיאיר 
בפלילים,  חשוד  להציל  נועדה  לא  שהדמוקרטיה 
הוא  האחד,  דברים.  שני  כאן  עושה  למעשה  הוא 
כדי  החסינות  בחוק  אין  הציבור,  בעיני  חול  זורה 
להציל את נתניהו, יש כאן הקפאת הליכים ותו לא. 
השני, הוא מודה שלמחנה אליו הוא משתייך אין את 
היכולת לנצח את נתניהו בקלפי ולהרכיב ממשלה, 
הדמוקרטיה.  ביסודות  הפוגע  סעד  מבקש  והוא 
בנקודה הזו לפיד הוא תאום של נתניהו, אינו יודע 

להפסיד, הוא גם לא יודע לנצח.

מסיתים את הדיון
ביתנו,  ישראל  בצבא  קצין  הוא  פורר  עודד  אם 
דרכו  את  לפלס  המנסה  טר"ש  הוא  קושניר  אלכס 
ליברמן.  הרמטכ"ל  הציב  אותו  הדרגות  בסולם 
ששרקו  היחידים  הכדורים  נתניהו,  פי  שעל  האיש 
לעצמו  מקים  פונג,  פינג  כדורי  היו  האוזן  ליד  לו 
מיליציה פוליטית עם דמויות אפרוריות המחפשות 
לרצות אותו באמצעות שימוש באקט זלזול בקודשי 

ישראל. 
"רב שיש לו ספק שולח לבדיקה עם הפניה אצל 
אחות בקופ"ח, זו לא בדיחה, התור נקבע מעכשיו 
על  זה  המדינה,  תקציבי  חשבון  על  וזה  לעכשיו 
בבתי  במסדרונות  ששוכבים  אנשים  אותם  חשבון 
החולים, זה קורה על חשבון אלו שמחכים לבדיקות 

רפואיות חודשים, זה קורה על חשבון אלה שמחכים 
לחיסון לשפעת , חייבים לעצור את הכפייה". אלו 

קושניר  חה"כ  של  האמירות 
בחשבון  פירסם  אותו  בסרטון 
קשות  אמירות  שלו,  הטוויטר 
הציבור  של  דמו  את  המתירות 
הדתי בישראל העושק את המדינה 
אזרחים  חשבון  על  ומוסדותיה 

תמימים.
לאלכס  ליברמן,  לבוס  בניגוד 
הבנה  לכאורה  אין  קושניר 
לייצר  היא  מטרתו  כל  ביהדות. 
באז סביב עצמו בקרב קהל היעד 
לייצר  במטרה  העמים  מחבר 
איווט,  אצל  זכות  נקודות  לעצמו 
לו  יסייעו  שלהערכתו  נקודות 
"הפנים  הדרגות.  בסולם  לעלות 
ביתנו",  ישראל  של  המכוערות 
בדגל  פוליטי  גורם  אותו  הגדיר 

התורה.
במפלגת  הח"כים  התנהלות 
הרטוב  חלומו  היא  ביתנו  ישראל 
רצונם  מפלגה.  ראש  כל  של 
כולם  איש,  מעניין  לא  וחלומם 
יו"ר  של  מט  השח  לוח  על  כלים 
איש  ירים  לא  ובלעדיו  המפלגה 

את ידו או את רגלו. 
בשיחה עם כותב השורות אמר 
"אלכס  מש"ס:  מרגי  יעקב  חה"כ 
שמטרתו  סיפור  המציא  קושניר 
להסית כנגד ציבור שומרי התורה 
והמצוות וחשף בורות מוחלטת". 
מרגי שהיה נסער מסרטון הזוועה 
הוסיף  קושניר  חה"כ  פרסם  אותו 
להסיט  מעוניין  "קושניר  ואמר: 
מול  חרדים  למלחמות  הדיון  את 
זה  אבל  העמים,  מחבר  עולים 
ממש לא שם ואני מקווה שציבור 
ההסתה  את  יקנה  לא  העולים 
קושניר  מנסה  אותה  האנטישמית 

למכור לאלקטורט שלו".
חשוב שמשטרת ישראל תראה את הכתובת שעל 
הקיר. כשחלילה יירצח כאן יהודי חרדי רק כי הוא 
חרדי, אין צורך בחיפושים מיותרים, האחראים לכך 

יושבים בכנסת ישראל.

סיום הש"ס הינו אירוע תורני, ואת עיקר הבמה אמורים לקבל התורניים שבחבורה. שולחן המזרח בהיכל הארנה | צילום: יעקב כהן

כל אחד במערכת 
הפוליטית יודע שיתכן 
ויבוא יום שהוא יהווה 

מטרה לפתיחת חקירה 
וייהפך לחשוד בפלילים 

כשהיכולת היחידה 
שתהיה לו להתמודד מול 
המערכת היא באמצעות 
החסינות. עשרות תיקים 

של אנשי ציבור נפתחו 
בקול רעש גדול ולבסוף 

נסגרו בקול ענות חלושה 
לא לפני שהתפרקו חייו 

של האובייקט התורן 
ומשפחתו שילמה מחיר 

אישי כבד. חסינות 
בהחלט יכולה להועיל 

בהאטת הקצב וביכולת 
להוכיח חפות
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סכין בחלום
לסיים ל סער  גדעון  ציפה  כך  א 

בחשבון  כשצייץ  המירוץ.  את 
את  וטלטל  מוכן'  'אני  הטוויטר 
את  השליך  הפוליטית,  המערכת 
שהציבו  המתפקדים  על  יהבו 
אבל  הליכוד,  בכירי  בין  אותו 
מועמדות  הצגת  שבין  מהפער  להתעלם  בחר 
בעיתוי  לפחות  ההנהגה,  של  לזו  לרשימה 

הנוכחי.
והתוצאות  עליו  שעבר  המטורף  המסע 
העגומות שהשיג במוצאי הבחירות, הותירו את 
סער חבול ומוכה. משהתבהרה התמונה, עתידו 
במפלגה לוט בערפל ונראה כי הנזק שנגרם לו 

מהתמודדותו הוא בלתי הפיך. 
כל זה לא היה קורה אילו היה סער מתבונן 
בחודשים  שעשה  המכשולים  רצופת  בדרך 
האחרונים ומזהה שגיאות מבעוד מועד. טעות 
אחר טעות אפיינה את הקמפיין, שנפתח בקול 
במורד  הידרדר  רק  משם  אך  רמה,  תרועה 

השאול.
כאדם שאמון על דברי הגמרא שאין זורקים 
על  מלהצביע  מנוע  אני  הנופל,  אחר  אבן 
שעבורו  כשברור  אולם  סער.  של  הטעויות 
להגיש  ובכוונתו  הפוליטית  דרכו  סוף  זה  אין 
מועמדות שוב, אציין את שנדרש תיקון בפעם 

הבאה.

הוא לא היה מוכן
נועד  מראשיתו  שהמהלך  לומר  ניתן  כיום 
האישיות  נגד  הפומבית  היציאה  לכישלון. 
אומץ  דורשת  הימין,  במחנה  ביותר  האהובה 
רק  אמנם  נתניהו  ברור.  הפוליטי  המחיר  אבל 
היתה  הרוויח מהבחירות הללו, אך עבור סער 
עשויות  שהשלכותיה  פוליטית  התאבדות  זו 

לפגוע בקריירה המרשימה שלו.
אחר  שבי  סער  נפל  הראשון,  הרגע  למן 
לו  והעניק  אותו  שעטף  התקשורתי  החיבוק 
מכיר  בטח  הוא  וותיק  כליכודניק  גבית.  רוח 
מצביעיו  שמגלים  האמפתיה  רגשי  את  מקרוב 
בני  ויתר  כספית  ולבן  אברמוביץ'  לאמנון 
החבורה. קריאות "היידה אמנון" נשמעים בכל 
הליכודי  בבית  על המסך  מופיעה  עת שדמותו 

המצוי.
ועכשיו ברצינות: אילו היו הבחירות נערכות 
בתל- שוקן  ברחוב  או  אילן  בנווה  באולפן 
מובטח.  היה  שניצחונו  להניח  סביר  אביב, 
אגב, לא מחיבה יתירה אליו או הזדהות עמוקה 
לאדם  השנאה  בשל  רק  אלא  עמדותיו,  עם 
גם  ניתנת  היתה  הזו  מולו. התמיכה  שהתמודד 
לאיסמעיל הנייה - לו היה מציע עצמו לתפקיד. 
נתניהו,  את  להדיח  שבידו  מי  כל  הכלל:  זהו 

אהלן וסהלן.
בדומה לעיתונאים, התייצבו לצידו של סער 
נתניהו.  ומתנגדי  הליכוד  ממאוכזבי  מעט  לא 
טבעי היה שהללו יתחברו למי שבעיניהם עשוי 
לסיים את השלטון הנוכחי, אותו הם מתעבים. 
מהר מאוד התברר שתמיכתם בו הופכת לנטל 

עבורו.
שרוממות  המחנה,  מקרב  אנשים  כשבאים 
מצהירים  ואלה  בגרונם  הממשלה  ראש  שנאת 
החדש  המשיח  נמצא  הנה,  כי  במה  כל  מעל 
ערבים  אינם  הללו  הקולות  סער,  של  בדמותו 
לאוזן הליכודי. לא היה זה חכם מצידו להציב 
אותם בקדמת הבמה ולנפנף בהם. אלו שמזמן 
אינם  למצביעיו  ובזים  הליכוד  ערכי  את  זנחו 

מועילים בקמפיין מסוג זה.
קודמיו  סער.  נכשל  נוסף  בפרמטר 
הליכוד,  להנהגת  נתניהו  מול  להתמודדות 
הביאו עמם בשורה. כשקראו תיגר על המנהיג 
ועוררו  לדרכו  אלטרנטיבה  הציגו  הפופולארי, 
שיח ער על מדיניותו. הטענות שהיו בפיהם, גם 
אם לא הובילו אותם למטרה, נפלו על אוזניים 
קשובות והכריחו את רה"מ לקחת את הדברים 

לתשומת ליבו.
במסרים  מטושטש  היה  סער  כמוהם,  שלא 
מערכת  לימין  התייצב  מחד,  להעביר.  שביקש 
אכיפת החוק שזוכה לאימון נמוך בקרב שומעי 
שלו.  הימני  הרקורד  את  חידד  ומאידך  לקחו 
העם,  ואיחוד  הקרעים  לאיחוי  קרא  אחת  ביד 
וביד  יריבו בפילוג,  תוך שבמרומז האשים את 

קינג  אריה  עם  עיתונאים  מסיבת  כינס  השניה 
שנחשב לסדין אדום בחלק השמאלי של המפה.

הדרך היעילה מבחינתו של סער להשיג את 
היה  אם  היתה  השפלה,  שיספוג  בלי  מבוקשו 
מצהיר על כוונה להתמודד, מכשיר את השטח 
לו  לאחור.  נסוג  האחרון  וברגע  כזה,  למהלך 
היה מאמץ את הגישה הזו, בטווח הארוך היה 
ביום  המושכות  את  ליטול  שראוי  כמי  מסתמן 
שאחרי, ובמקביל מצטייר כאדם בעל השפעה 
בליכוד, כזה שאת כוחו לא ניתן לאמוד במדויק.

נתניהו  מול  בראש  ראש  להתמודד  הפיתוי 
גבר על השכל הבריא וכך הפסיד סער פעמיים, 
היורש  בשאלת  וגם  ההנהגה  על  בקרב  גם 
לפנות  שייאלץ  ביום  הממשלה  לראש  הטבעי 
בזיכרונם  תהיה  האחרונה  תקוותו  מקומו.  את 
הזו  בעת  ישכיל  אם  המתפקדים,  של  הקצר 

לחבק את רה"מ עד קצה גבול היכולת.

פחד ברחובות
עד  פניה.  את  שינתה  החרדית  ניו-יורק 
שבוע  מידי  התמלאו  הכנסת  בתי  מכבר,  לא 
ישראל  בני  "אחינו  עבור  תפילה  בעצרות 
וחרדה  לגורלם  דאגה  מתוך  הקודש",  שבארץ 

לצערנו,  היום  רחוק  שלא  נראה  לשלומם. 
והאחים בישראל ייאלצו לגמול להם ולהעתיר 

למענם.
התרחשו  קשות  אנטישמיות  תקריות  שורת 
הדברים  הגיעו  לשיא  האחרונה.  בשנה  רק 
בטבח המזעזע שבוצע בידי זוג מתועב בתוככי 
ובאירוע המחריד  המרכול הכשר בג'רזי סיטי, 
הדלקת  מעמד  של  בעיצומו  עתה,  זה  שקרה 
מפארשעיי  הרבי  בבית  חנוכה,  של  שביעי  נר 

שבעיירה מונסי.
אינה אמריקה המוכרת. היבשת הבטוחה  זו 
פינתה את מקומה לטובת זו המאוימת. לא עוד 
הדתות  לכל  פולחן  קיים  שבו  מבטחים  חוף 
ויהודי יכול לצעוד בקומה זקופה מבלי לחשוש 
לשלומו. מזה זמן התושבים החרדים בברוקלין 

מפני  וחוששים  מבוהלים  הריכוזים  ובשאר 
הבאות. 

דיווח  הגדול  בתפוח  מתקבל  יום  מידי 
פיזית  לאלימות  קרבן  שנפל  נוסף  יהודי  על 
לצפייה  קשים  סרטונים  חמורה.  ומילולית 
אימה  וזורעים  לבקרים  חדשים  מתפרסמים 
בלבבות. אם נשפוט לפי המצב כרגע, לא נראה 
התופעות  למיגור  ממשי  פתרון  או  אופק  כל 

האיומות.
ארץ  הברית,  לארצות  לה  קרה  מה  אז 
וסמל  אות  מוגבלות,  הבלתי  האפשרויות 
החירות העולמית, שבבת אחת הפכה למסוכנת 

עבור מי שבשם ישראל יכונה?
נועצתי  רבות,  התחבטתי  בה  זו  בשאלה 
החברה  בתהליכי  היטב  שמעורים  בידידים 
האמריקאית ובולטים בעסקנות למען הקהילה 
הייתי  שבה  בתקופה  הכרתי  אותם  החרדית, 

חלק מהחלום האמריקאי.
חוששים  מהבית.  לצאת  מפחדים  "אנשים 
לצאת לבית הכנסת", מתאר יעקב ברמן, עסקן 
צחה  בעברית  הייטס,  קראון  בשכונת  מקומי 
פחד  אווירת  "ישנה  אמריקניים.  ניבים  בעלת 
שמעולם לא ראיתי כאן. כל יום יש סיפור אחר. 

על  לרעה  מאוד  השפיעו  האחרונים  האירועים 
תחושת הביטחון שלנו". 

ברמן מדבר על חוסר האונים של התושבים 
בהתמודדות עם האיום החדש. "בשכונת קראון 
הייטס ישנם כשבעים בתי כנסת. זה פשוט בלתי 
המדרש.  בתי  בכל  מאבטחים  להציב  אפשרי 
בתוך הקהילה עולות מגוון אפשרויות כדי להגן 

עלינו אבל טרם נמצא הפתרון שיציל אותנו".
אצבע  מפנה  ברמן  עמו,  שקיימתי  בשיחה 
הדמוקרטים  הקונגרס  לחברי  מאשימה 
ישראל  כלפי  שלהם  ההסתה  את  שמגבירים 
קל  לטרף  הופכים  היהודים  הדברים  ומטבע 
אחד  צעד  דבריהם  את  שלוקחים  מי  עבור 

קדימה.
"בברוקלין, כל התקריות האנטישמיות הגיעו 
הדמוקרטים.  עם  שמזוהים  שמאל  אנשי  מצד 
בוצע  לא  היהודים  נגד  מהאירועים  אחד  אף 
בידי איש ימין רפובליקני", הוא מציין בהקשר 

זה.
הגורם שמאחורי הפשעים הללו ברור מאוד 
נגד  שמסיתים  אנשים  בקונגרס  "יש  מבחינתו. 
פועל  זה  היהודים,  את  כשתוקפים  ישראל. 
ישירות על אנשים פשוטים, משום שהם יודעים 
שכיום כבר אין בעיה להשתלח ביהודים, ומשם 
אנו  בהם  המצמררים  למחזות  קצרה  הדרך 

נתקלים".
מההתנהלות  תסכול  מביע  שיחי  איש 
האמריקנית אחרי כל אירוע אנטישמי. "התגובה 
בניו יורק לכל תקרית כזו היא מסיבת עיתונאים. 
הדרישה שלנו  יותר.  בזה  מעוניינים  לא  אנחנו 
שישימו סוף לפחד הזה ויחזירו לנו את תחושת 
ביל  ליבכם, מר  הביטחון שנעלמה". לתשומת 

.NYPD-דה-בלזיו ומפקדי ה
של  הבולטים  מעסקניה  הוא  ווגשל  אלתר 
ווגשל  יואל.  בקרית  השוכנת  סאטמר  חסידות 
לאחר  בניו-יורק  לגור  שירד  ישראלי  הוא 
מהטרור  לשכוח  הספיק  כבר  אך  שהתחתן, 

שהיה עד לו כשהתגורר בירושלים.
"יש פחד מאוד גדול. כמעט כל שבוע קורה 
משהו", הוא אומר ומסביר כי לדעתו, "רוצים 
להזכיר ליהודים שגרים בניו יורק שאנחנו עדיין 

בגלות".
במתקפות  המדרגה  שעליית  סבור  ווגשל 
הרשתות  בהתפתחות  נעוצה  האנטישמיות, 
פעילים  אנטישמים  "מיליוני  החברתיות. 
לאלימות  לגיטימציה  נותנים  ואלה  ברשתות 
כלפי יהודים ולחשיפת התכנים המסיתים לכל 

דכפין".
מי שביקש לתפוס טרמפ על הפיגוע במונסי, 
מאביגדור  אחר  לא  האירוניה  למרבה  הוא 
ליברמן. ראש המסיתים נגד החרדים, שאחראי 
שומרי  נגד  ביותר  החמורות  להתבטאויות 
התורה והמצוות בבית המחוקקים, הוא שפרסם 
של  בקורטוב  שמלאה  הבאה,  ההודעה   את 

צביעות ועיוורון חושים: 
"שוב ושוב אנו עדים לתוצאות הקשות של 
לצד  בניו-יורק.  במונסי  הפעם  האנטישמיות, 
הצער העמוק ואיחולי החלמה מהירה לפצועים, 
חשוב לדעת שהפתרון העיקרי לתופעות כאלה 

הוא עליה לארץ".
על  נדחית  שלך  ההצעה  איווט.  מר  לא  אז 
לארץ  יעלו  לא  במונסי  הסף. החסידים שחיים 
במבטא  מאנטישמיות  לסבול  כדי  רק  הקודש 

רוסי.

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

בנקודת זינוק לקראת הבחירות הקרובות. נתניהו | צילום: מאיר אלפסי
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מאת: מנחם הירשמן

ויזנ'יץ  חסידי  אלפי 
עוצמתית  בחגיגה  צהלו 
תורה,  של  לכבודה 
הדף  לימוד  סיום  עם 
הקודש,  בחצר  היומי 
מרן  של  בראשותו 
המעמד  האדמו"ר. 
מקום  סיום  של  המרכזי 
הגדולה  בשמחה  מיוחד 
למגידי  ויוחד,  הוקדש 
אשר  המסורים,  השיעור 
מתמידים  שנים  שבע  זה 

בשפה  השיעורים  ובמסירת  הלימוד  בקביעות 

זמני  דפגרא,  ביומי  אף  כאשר  ונעימה,  ברורה 
הלימוד  עם  יחד  משתלבים  ומועדים,  שמחות 
השמחה  לרגל  הקבוע. 
במעמד  הופיעו  הגדולה 
וההוראה,  התורה  גדולי 
התורה  עיר  וגדולי  רבני 
והשמיעו  והחסידות, 
של  לכבודה  דברים 
בתופים  ולומדיה.  תורה 
שיר  עלה  ובמחולות 
התורה,  לנותן  ושבח 
המנגנים  בעלי  כאשר 
מבני החסידות כיבדו את 

השם מגרונם והלהיבו את החסידים.

אשורר שירה לכבוד התורה

הדרן עלךשישו ושמחו בשמחת התורה

מאת: משה טולדאנו

הצלחה חסרת תקדים נרשמה למעמד 
המרכזי״  הש״ס  ״סיום  ההיסטורי 
שהתקיים ביום שני בערב בהיכל הארנה 
בירושלים ע״י ארגון אל המעיין ועיריית 
את  גדשו  איש  אלף  כ-15  ירושלים. 
מרהיבה  בצורה  שעוצב  הענק  האולם 
על  כאשר  תורה,  של  לכבודה  ביותר 
רבנים,  כ-200  ישבו  המפוארת  הבמה 
ישיבות  רבני קהילות, ראשי  ערים,  רבני 
ודיינים, ובראשם מרן ראש הישיבה חכם 
שלום הכהן שליט״א, חברי מועצת חכמי 
למעלה  וכן  לציון  הראשונים  התורה, 
מ-500 מגידי שיעורים מכל רחבי הארץ.

בזה אחר זה עלו גדולי התורה לנאום 
קביעת  חשיבות  את  נס  על  והעלו 
היומי  הדף  באמצעות  לתורה  עיתים 
לצד  ההלכה  לימוד  חשיבות  את  וכן 
למדו  האירוע,  בשיא  הגמרא.  לימוד 
שחולק  גמרא  דף  מתוך  המשתתפים  כל 
סיום  מעמד  נערך  מכן  ולאחר  במקום 
הסיום  קדיש  את  כאשר  המוני,  הש"ס 
ליאון  ירושלים משה  עיריית  אומר ראש 
בנעימת פיוט מיוחדת. משה לאון שפרס 
את חסותו על האירוע אף הודה בפומבי 

העיר  לראשות  בו  תמיכתו  על  המועצת  לנשיא 
ירושלים.

הזמר  גדול  לשיר  הפליאו  האומנותי  בחלק 

את  שהקפיץ  ותזמורתו,  פריד  אברהם  החסידי 
עם  יחד  התורה,  כבוד  על  שמחה  בשירי  הקהל 

הזמר ארי היל ומקהלת נשמה. כמו כן, הפייטנים 
אלמליח  וליאור  לוק  משה  לוק,  חיים  והזמרים 
המורחבת  האנדלוסית  התזמורת  עם  יחד 

עיבודים  העניקו  עדס'  'ניצני  הילדים  ומקהלת 
ותמה",  "יפה  כמו  הידועים  לפיוטים  מרהיבים 

"אשורר שירה" ועוד.
מאד  התרגש  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 

בחייו  מעמדות  הרבה  ראה  כי  ואמר  בנאומו 
אולם מעמד מרהיב כזה טרם ראה. "לא העלתי 
בדמיוני שהאירוע יהיה כה מוצלח והכל 
לכבוד התורה". בדבריו הודה השר הרב 
דרעי לכל מארגני האירוע ובראשם ליו"ר 
חיים  הרב  המנכ"ל  המכינה  הוועדה 
ביטון שפיקד על האירוע מתחילתו ועד 
רבה.  במיומנות  נגזרותיו  כל  על  סופו 
אל  למנכ"ל   – למארגנים  הודה  כן  כמו 
המעיין הרב משה אילוז, לחברי הכנסת 
אזולאי  ינון  והרב  מלכיאלי  מיכאל  הרב 
הרבנים,  הזמנת  על  מופקדים  שהיו 
ביכלר,  ויו"ט  ליענקי  עזריאל,  לדודי 
במלאכה  העוסקים  ולכל  מדינה  לאשר 

החשובה.
יצויין כי עשרות כלי תקשורת מהארץ 
כדי  ההיסטורי  למעמד  הגיעו  והעולם 
המתקיים  ההיסטורי  האירוע  את  לסקר 
עבר  אף  האירוע  שנים.  בשבע  פעם 
בשידור חי וצפו בו מאות אלפי בני אדם 

בארץ ובעולם.
בארנה  לאירוע  במקביל  כן,  כמו 
באולם  הנשים  לציבור  אירוע  התקיים 
בהשתתפות  בירושלים  יצחק'  'ויאמר 
שהגיעו  הארץ  רחבי  מכל  נשים   3000
ליטול חלק במעמד ההיסטורי. בכנס זה 
מסך  גבי  על  חי  בשידור  מארנה  המעמד  הוקרן 

ענק וכן התקיימה תכנית מיוחדת לנשים.

מאת: מנחם הירשמן
צילום: אנשיל בעק

סיום  חגיגת  התקיימה  חנוכה'  'זאת  ביום 
הש"ס המרכזית להמוני חסידי בעלזא בישראל 

ולאלפי מסיימי הש"ס לומדי הדף היומי.
מיוחדת  סעודה  נערכה  הצהרים  בשעות 
לציבור החסידים לגומרה של תורה ע"י חברת 

'יגדיל תורה'.
מישרים  המגיד  השמיע  המרכזי  המשא  את 
בלט  רייזמן.  ישראל  מנשה  רבי  הגאון 
הראשי  הרב  המיוחד,  במעמד  בהשתתפותו 

לישראל הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף. 
עתים  קביעות  מעלת  בגודל  הרחיב  הגר"י 
ושילב בדבריו על הקשר בין סיום הש"ס לימי 

החנוכה והניסים שנעשו לאבותינו בימים ההם 
בזמן הזה.

בנאומו סיפר הגר"י, "ביקרתי בשבוע שעבר 
מה  לראות  הלב  כואב  ובאוקראינה,  במוסקבה 
מיהדותם,  ששכחו  יהודים  אלפי  שמה  שקורה 
בנאומו סיפר, "ביקרתי בשבוע שעבר במוסקבה 
שקורה  מה  לראות  הלב  כואב  ובאוקראינה, 
היום  מיהדותם,  ששכחו  יהודים  אלפי  שמה 
בזכות כמה חסידים שנמצאים שמה, אשריהם 
ואשרי חלקם הם עושים דברים גדולים מאוד".

התרגש  פילל",  ומי  מילל  מי  האמין,  "מי 
הראשל"צ, "שרואים ציבור כזה גדול של חסידי 
בעלזא בלע"ה, בין אלו הנמצאים כאן ובין אלו 
הנמצאים בכל העולם כולו, רואים ב"ה החזרת 

עטרה ליושנה בזכותו של מרן האדמו"ר".

למעלה מ-15 אלף איש השתתפו במעמד האדיר וההיסטורי "סיום הש״ס המרכזי" בארנה שהתקיים ע"י תנועת אל המעיין ועיריית ירושלים 
בהשתתפות נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, חברי המועצת, הראשונים לציון ומאות מגידי שיעורים

היכל הארנה לפני האירועמרן הגר"ש כהן במשאו 

הקהל העצום בהיכל הארנה בירושלים | צילומים: יעקב כהן

יו"ר ש"ס השר דרעי במעמד הסיוםשולחן המזרח
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מאת: מנחם הירשמן

חנוכה  נרות  הדלקת  מעמד  התקיים  החנוכה   בימי 
רווי הוד וקדושה בהיכל בית הכנסת "הראשון לציון-
שער אברהם", השוכן מתחת למעונו של הראשון לציון 

הגאון הגדול רבי אליהו בקשי דורון שליט"א.
בהם  חשובים,  ציבור  ואישי  רבנים  הרב,  תלמידי 
אורחים מהתפוצות וקהל רב גדשו את האולם והתבוננו 

בגר"א מעלה את הנרות.
ישראל  הרב  לציון",  הראשון  תלמידי  "איגוד  יו"ר 
יצחק תורג'מן מספר כי "בעת רצון חשובה זו התפלל 
הכלל  בישועות  כולו  ישראל  עם  כלל  להצלחת  הרב 
והפרט ולמען חולי עמך בית ישראל וביקש מהקב"ה 

שיתקיים בהם  והסיר ה' ממך כל חולי".
להתברך  לציון  לפני הראשון  עבר הקהל  ערב  מידי 
כסגולה  ידוע  אשר  שחילק,  הקדוש  המטבע  ולקבלת 

וזמרה  שירה  בליווי  העניינים,  בכל  וברכה  להצלחה 
לצור העולמים.

וקבוצות  רבניהם  עם  רבות  ישיבות  הגיעו  יום  מידי 
להשתתף  כדי  בעולם,  שונות  ממדינות  תלמידים 

במעמד הנשגב.
בית  נאמני  על  שנמנית  מברזיל  ספרא  משפחת 
הראשון לציון, נטלה את חסותה על שרשרת האירועים.

מאת: זאב סגל

בוועדת  היום  שהתקיים  בדיון 
חבר  הוועדה  יו"ר  התייחס  הכספים 
שיעלה  לסכום  גפני  משה  הכנסת 
וחשף,  למדינה  הבחירות  מערכת 
הבחירות  מערכות  שתי  עלות  כי 
האחרונות לכנסת ה-22 וה-23, הגיעה 
ושלושה  שישים  מאתיים  למיליארד 
עלות מקיפה  ללא  זאת  מליון שקלים, 
של  בסך  במשק  השבתון  יום  של 

כשישה מליארד שקלים נוספים.
ואיום  נורא  דבר  "זה  כי  אמר,  גפני 
להוציא  הולכת  מתוקנת  שמדינה 
ומבוזבז,  מיותר  דבר  על  מיליארדים 
זה  השנייה  בפעם  בזה  שאשם  ומי 
נפש  חשבון  לעשות  שחייב  ליברמן 

ומהר".
השתתף  היום  במהלך  כי  יצוין, 
'כלכליסט'  ועידת  בפאנל  גפני  ח"כ 

האוכלוסייה  נגד  להסתה  התייחס  שם 
החרדי  "הציבור  כי  ואמר,  החרדית 
נשים  לי  מספרות  להתפרנס.  רוצה 
אחוזים  עשרות  מקבלות  שהן  חרדיות 
למה?  תפקיד.  באותו  מאחרות  פחות 
רוצות  הן  בה  בחברה  שבויות  הן  כי 
של  ההפליה  את  רואה  אני  לעבוד. 
והשתנה.  גדל  הוא  החרדי.  הציבור 
את  עוזבים  לימודים,  מסיימים  רבים 
לא  אבל   – להתפרנס  ובאים  ישיבה 

מקבלים אותם״.
כאילו שלא  "מדברים  כי  אמר,  עוד 
כן  אבל   – החרדים  את  לשנות  רוצים 
לא  במדינה  ששולטים  אלו  רוצים. 
רוצים לראות את החרדים כמות שהם".

המפלגות  עם  הפעולה  שיתופי  על 
השונות בכנסת אמר, כי "יש לי מכנה 
פרץ  רפי  הרב  סמוטריץ,  עם  משותף 
אחמד  עם  פעולה  שיתוף  גם  לי  ויש 
טיבי. גם עם יאיר לפיד אני מדבר, אבל 

לא אשב איתו בקואליציה".

ליצמן: "נשלול זכויות 
למי שסירב להתחסן"

ב'חסדי נעמי' מסכמים חג 
חנוכה גדוש אירועים מיוחדים

בהעלותך את הנרות

גפני: "על ליברמן 
לעשות חשבון נפש"

מאת: זאב סגל

התייחס  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
יישום  תחילת  לרגל  שנשא  בדברים 
בחיסוני  למחסור  המזון'  סימון  'חוק 
שפעת ותלה את האשמה בכך בארגון 

הבריאות העולמי. 
"קיבלנו את החיסונים מאוחר מאוד 
מארגון  אותם  קיבלנו  באשמתנו.  ולא 
הרכב  את  שבוחר  העולמי  הבריאות 
החיסון והוא הגיע מאוד מאוחר", אמר 
האחרונות  "בשנים  כי  שגילה  השר 
רב,  בכסף  חיסונים  להשמיד  נאלצנו 
ולכן  לא רצינו להגיע לזה שוב השנה 
שנוכל  כדי  מסוימת  כמות  הזמנו 
ודברים  במיונים  הכסף  את  להשקיע 

אחרים לא פחות חשובים".
שר הבריאות ציין כי לדעתו הפתרון 
לייצור  מפעל  בהקמת  נעוץ  למחסור 
לראש  "פניתי  בארץ.  החיסונים 

הממשלה בנושא", הוסיף.
לעובדה  התייחס  ליצמן 

את  מחסנות  אינן  שונות  שאוכלוסיות 
ילדיהם ואמר כי ישקול "להעביר חוק 
להתחסן  שיסרב  למי  זכויות  לשלילת 
שמסרבות  באוכלוסייה  קבוצות  יש   –
להתחסן. נודע לי בימים האחרונים על 
כרגע  לחסן.  לא  שממליצים  רופאים 
מוקדם לדבר על זה כי אין כנסת, אבל 
נשקול  משהו.  לעשות  צריך  בהחלט 

להעביר חוק".

מאת: יוסי בר-נתן

בארגון החסד הגדול "חסדי נעמי" מסכמים בקורת 
רוח מרובה חנוכה גדוש אירועים ופעילויות.

ע"י  נארזו  חנוכה  שלפני  השבועות  במהלך  כבר 
מתנדבים 'ערכות חנוכה', שחולקו למשפחות נזקקות, 
יחד עם משלוחי המזון אותם הם רגילים לקבל באופן 

קבוע.
בימי החנוכה נערכו מספר מסיבות הוקרה למתנדבות 

הארגון בבני ברק, בירושלים ובביתר.
שנהנו  מתנדבות  אלפי  השתתפו  מסיבה  בכל 

מפעילות עשירה ומעניינת, הגרלות, פרסים ותשורות.

באולמי  ברק  בבני  שנערך  המתנדבות  באירוע 
כהן  יוסף  הרב  הארגון  יו"ר  השתתפו  חן,  ארמונות 

וראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין.
ראש העיר הביע את התפעלותו מהמספר העצום של 

המתנדבות ומסירותן הנפלאה,
"הגעתי לכאן באופן מיוחד רק כדי להתברך בברכת 
השראה  מכם  ולקבל  כהן  יוסף  מהרב  ישירות  כהנים 
אמר  העיר",  תושבי  למען  הפעילות  להמשך  וכח 
הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק לקהל 
לחסדי  העיר  כל  תושבי  תוך שהודה בשם  המתנדבות 
בפרט  הארגון  ומתנדבות  מתנדבי  ולכל  בכלל  נעמי 

ואיחל להם שיזכו לעסוק בנתינה עוד רבות בשנים.

5 אירועים מרכזיים ללמעלה מ3,000 מתנדבות • אלפי ערכות חנוכה 
מיוחדות חולקו למשפחות נזקקות לפני חנוכה 

מעמד מרומם בהדלקות נרות חנוכה בבית מדרשו של הראשון לציון הגר"א בקשי-דורון

חפשו את מדריך הזכויות 
של ארגון 'נתיבות המשפט' 
המרכז החרדי לחברה ולמשפט גם לכם יש זכויות!

בני ברקים?בני ברקים?

»

אצלכם בתיבות הדואר«

בהלת השפעת

 נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש 
הישיבה חכם שלום כהן, בהדלקת נר 
שמיני של חנוכה בבית חתנו בשכונת 

רמות. 
צילום: אלי קובין

מראה כהן

ליצמן מתחסן

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין ויו"ר 
חסדי נעמי הרב יוסף כהן בכנס המתנדבות
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פריחה רוחנית במוסקבה

יהודי מולדובה חגגו 30 שנה לתחיה היהודית במדינה

מאת: מנדי קליין

במעמד מרשים בהדלקת נרות חנוכה שהתקיים 
בשכונה היהודית 'סוקולנסקי' שבמרכז מוסקבה 
המרכז  את  הקווקז  ויוצאי  מוסקבה  יהודי  חנכו 
מסוגו  הראשון  הקווקז'  'יהודי  של  הקהילתי 
היהודים  'התאחדות  ע"י  הוקם  המרכז  בעולם. 
מר  ניסנוב,  גוד  מר  הם;  שפטרוניו  ההרריים' 
זרח אילייב ומר גבריאל גרמן זכרייב נשיא קרן 
'סטמאגי' ויוזם 'יום השחרור וההצלה'. לבקשתם 
העבירה עיריית מוסקבה את הבניין למען הקמת 

המרכז לאומי-תרבותי ליהודי הקווקז. 
במעמד המיוחד השתתפו; נשיא 'ועידת רבני 
פנחס  רבי  הגאון  מוסקבה  של  ורבה  אירופה' 
ברל  רבי  הגאון  רוסיה  של  רבה  גולדשמידט. 
היהודיות  הקהילות  פדרציית  נשיא  לזר,  דוב 
על  הממונה  בורודה,  אלכסנדר  הרב  רוסיה  של 
שגרירות ישראל במוסקבה מר יעקוב לבנה, ראש 
של  דתיים  מוסדות  עם  הפעולה  שיתוף  מחלקת 
מר  רוסיה  נשיא  בלשכת  הפנים  מדיניות  מינהל 
של  המנהלית  המחלקה  מנהלת  יריומין,  יבגני 
ציבור  אישי  קרבצ׳וק,  ורוניקה  החינוך  משרד 

ובני הקהילה.
הקהילה  נאמני  פתחו  המרשים  הטקס  את 
ומר  ילייב  זרח  מר  ניסנוב,  גוד  מר  ופטרוניו 
הסרט.  בגזירת  שהתכבדו  זכרייב  גרמן  גבריאל 
לאחר  ניסנוב.  גוד  מר  התכבד  המזוזה  בקביעת 
מכן התכבד בהדלקת נרות החנוכה ובדברי ברכה 
מוסקבה  של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 
הגר"פ גולדשמידט שהעלה על נס את מסירותם  

של יהודי קווקז בשמירת ערכי היהדות גם בעת 
השלטון הקומוניסטי; 'גם תחת המגף שדרס כל 
תורה  בחיי  קווקז  יהודי  המשיכו  יהודי  סממן 
מתוך  ובעוז  בגאון  התבוללות,  ללא  ומצוות 
נפש  מסירות  עמוקה,  ואמונה  נפש  תעצומות 

והתמדה'. 
'אנו עדים למעמד גדול בו לוקחים על עצמם 
ואת  הנפש  תעצומות  את  הקווקזית,  העדה  בני 
תורה  בית  להקים  מנת  על  הדרושים  המשאבים 
ופרט משדר  פרט  וטהרה שכל  קדושה  ותפילה, 
אלוקים  לבית  כיאה  וזוהר,  יוקרה  והדר,  יופי 
ולביתה של הקהילה היהודית הקווקזית. עמודיו 
אהבה.  רצוף  ותוכו  זהב  רפידותיו  כסף  עשה 
ולעדה  לתפילה  לתורה,  אהבה  להשי"ת,  אהבה 

והתקרבותה למסורת ישראל'. 
נרות  'הדלקת  כי  אמר  גולדשמידט  הגר"פ 
למרכז  ביותר  המתאימה  הפתיחה  זוהי  החנוכה 
הבשורה  תצא  ומכאן  קווקז,  יהודי  של  העולמי 
לכל הנותרים בגולה. אנו מצדנו נסייע להכשרת 

מנהיגות רבנית לצעירים בני העדה'.

אורחי הכבוד ציינו בדברי ברכתם כי הושקעו 
רק  לא  שהוא  המרכז  להקמת  רבים  מאמצים 
מקביל  לו  שאין  רב-תכליתי  גם  אלא  קהילתי, 
ברוסיה כולה. בתום הטקס התקיימה הופעה של 

זמרים קווקזיים מפורסמים.
'היהודית'  בשכונה  שנפתח  המפואר  המרכז 
בסמוך  ממוקם  מוסקבה  שבמרכז  'סוקולוניקי' 
לתחנת המטרו 'סוקולניקי' המהווה יתרון עצום 
למרכז  לבוא  המעוניינים  מוסקבה  לתושבי 
רבים  לפרויקטים  נוסף  נדבך  והוא  הקהילתי 
ע"י  שהוקמו  הקווקז  יהודי  למורשת  נוספים 
ה'מוזיאון  ובהם  העולם  ברחבי  ההתאחדות 
לתולדות ומורשת יהודי הקווקז' שייחנך בקרוב 

ב'קרסניה סלבודה' שבגובה שבאזרבייג'ן.
במרכז החדש; בית כנסת מפואר ולצדו כיתות 
והלכה  תורה  שיעורי  מתקיימים  בהם  לימוד 
שיעורים  לגברים,  קבועים  ומורשת  מסורת 
אחד  לילדים.  חינוכיות  ופעילויות  לנשים 
לימוד  יהיה  הייחודיים  הלימודיים  מהפרויקטים 
שפת הג'וארי כאשר לבד מלימוד השפה תתקיים 

עבודה שיטתית וחשובה בשימור ופיתוח השפה 
הקהילתי  במרכז  והייחודית.  העתיקה  היהודית 
למהדרין  כשרות  מסעדות  כמה  פועלות  החדש 
בר  חתונה  משפחתיות;  לשמחות  מרהיב  אולם 
גרמן  מר  הקהילה.  של  ואירועים  בריתות  מצוה 
זכרייב ציין כי המרכז פתוח לכל יהודי במוסקבה; 
'השיעורים התפילות והפעילויות המגוונות יענו 
להפעיל  התחלנו  מוצאו.  חשוב  ואין  יהודי  לכל 
והשלמת  אחדים  חודשים  לפני  כבר  המרכז  את 
פעילותו תהי' בעזרת השם עם הקמת המקוואות 

בשנה הקרובה'.
אומר  מרדכייב  דוד  מר  'סטמאגי'  קרן  מנהל 
הקווקזית  העדה  בני  כי  לצערנו  רואים  'אנו  כי 
שהם  ברגע  קהילתם  עם  הקשר  את  מאבדים 
עוברים לערים הגדולות. שם הם מתקשים, ללא 
ילדים  ולחנך  יהודי  בית  להקים  תומכת,  קהילה 
פעולות  נדרשות  כזה  במצב  המסורת.  ברוח 
מכוונות וממוקדות המיועדות לחבר ולאחד את 
הניסיון  שמראה  כפי  הקהילה.  סביב  היהודים 
הופכים  אלה  מעין  משיכה'  'מוקדי  העולמי; 
גדולים  קהילתיים  למרכזים  הימים  ברבות 
של  בחייה  תיכון  בריח  המהווים  ומודרניים 

קהילה. 
מאמצים  נדרשו  הזה  הנפלא  'לפרויקט 
את  לשבח  המקום  וכאן  וכלכליים.  אירגוניים 
כדי  מאמץ  כל  חסכו  שלא  ההתאחדות  פטרוני 
ברוך  שהפך  הזה  הרוחני  המגדלור  את  להקים 
הקווקז  יוצאי  לצעירים  שואבת  לאבן  השם 
ופריחה אדירה למורשת המפוארת של הקהילה'.

מאת: מנדי קליין

בזיכרון  ביד  יד  הולכים  יהודים  ושנאת  קישינב 
יהודי  סבלו  קישינב"  מ"פרעות  רק  לא  היהודי. 
העיר, אלא גם מנחת זרועם של הקומוניסטים שעשו 
את  הזרוע  בכוח  וסגרו  תורתך  להשכיחם  כדי  הכול 
הכנסת  ובתי  הישיבות  התורה,  תלמודי  המקוואות, 

בקישינב ובמולדובה כולה. 
הולאם  למניינם   1940 בשנת  למשל,  זו  במסגרת 
בימי הצאר  בית הכנסת הגדול של העיר שהוקם  גם 
ביותר  והפעיל  הגדול  הכנסת  לבית  והיה  ניקולאי 
מבין 77 בתי הכנסת שפעלו בקישינב, בו גם התקיים 
מניין חבד"י. הסובייטים, והנאצים שהגיעו אחריהם 
לא נגעו לרעה במבנה המרשים שהיה אחד הבניינים 
ולאחר  מולדובה,  של  הבירה  בעיר  ביותר  היפים 
מלחמת העולם השנייה הוא הפך לתיאטרון הלאומי 

הרוסי לדרמה ע"ש אנטון צ'כוב. 
נחתו   )1990( ה'תש"נ  החנוכה  חג  של  בעיצומו 
עם  יחד  זצ"ל  אבלסקי  זלמן  הרב  הגאון  בקישינב 
רעייתו כדי להחיות את היהדות את הקהילה היהודית 
במולדובה. בכך הם הפכו להיות השלוחים הראשונים 

של הרבי מליובאוויטש למדינות ברית המועצות. 

לזוגות שנשלחו  דרך  אבן  הייתה  ההצלחה שלהם 
בתקופה  הקומוניסטי  הגוש  מדינות  לשאר  אחריהם 

שבה נפל מסך הברזל. 
לעיר  להגעתם  שנה   30 במלאות  )רביעי(  אתמול 
מאות  התכנסו  בה,  היהודית  הפריחה  ולהתחלת 
המרכזי  לאירוע  קישינב  ובירתה  מולדובה  מתושבי 
של הדלקת נרות החנוכה ברחובה של עיר ולקונצרט 

מיוחד שנערך באולם הפילהרמוניקה...
ר'  ותיק  קהילה  חבר  טעם  בטוב  הנחה  הערב  את 
הקריא  הוא  דבריו  ובתחילת  דובירני,  הכהן  ברוך 
ראש  מאת  האירוע  לרגל  שנשלחו  ברכה  מכתבי 

ממשלת מולדובה ואישי ציבור נכבדים.
שמחה  מר  הקהילה  נשיא  היה  הראשון  הנואם 
בוז'ור שציין בגאווה כי הקהילה שהקים הרב אבלסקי 
בסיס  על  העת,  כל  ולפרוח  לגדול  ממשיכה  זצ"ל 
בירך ברגש את  בוזו'ר  היסודות האיתנים שנטע. מר 
בנו וממשיך דרכו בכס הרבנות הראשית של מולדובה 
במלאכת  לו  המסייעים  כל  ואת  יצחק  יוסף  הרב   –
הקודש משפחות השלוחים אקסלרוד, גוצל וזלמנוב 
משפחות  להבאת  תקציבים  ישיג  הוא  כי  והבטיח 
נוסיף  השם  "בעזרת  למולדובה.  רבנים  של  נוספות 

ונלך כמו נרות החנוכה" הבטיח.
הרב יוסף יצחק אבלסקי רבה הראשי של מולדובה 
החג.  לכבוד  ובאיחולים  כוהנים  בברכת  כובד  כיום 
"מי ייתן ושנה הבאה קהילת קישינב תתכנס יחד עם 
כל יהודי תבל בירושלים יחד עם משיח צדקנו" בירך 

הרב.
את המשא המרכזי והמרגש נשא מר סלביק רויטמן 
תחיית  את  המלווה  חב"ד  הכנסת  בית  ועד  חבר 
על  העלה  הוא  הראשון.  מיומה  במולדובה  היהדות 
נס את הפעילות הנרחבת שמתרחשת במדינה הענייה 
חבר  אשת  לאה,  הרבנית  את  ובירך  באירופה  ביותר 
של הגאון הרב שלמן אבלסקי זצ"ל שתמשיך לפעול 

במעמד מרשים נחנך המרכז הקהילתי שהפך לאבן שואבת לצעירים יוצאי הקווקז ופריחה אדירה למורשת המפוארת של הקהילה. לצד בית הכנסת ומקוואות הטהרה יופעלו כיתות לימוד 
לשיעורי תורה ופעילויות לילדים, לימוד ופיתוח השפה הקדומה הג'והרית מסעדות ואולם לשמחות בקהילה

לפני 30 שנה בדיוק, באמצע חג החנוכה נחתו בקישינב הגאון הרב זלמן אבלסקי ע"ה ותבדלח"א רעייתו– והפכו בכך לשלוחים הראשונים של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זיע"א למדינות חבר 
העמים • באירוע חגיגי לרגל המאורע שציין את תחייתה של יהדות מולדובה, התכנסו מאות מיהודי העיר להדלקת נרות מרכזית 

במולדובה לצד בנה, עד ביאת גואל צדק. 
לאחר הקרנת קליפ עם איחולים וברכות 
חשובים  וחברים  ויינברג  שמחה  ממר 
עבר  השנים  לאורך  הקהילה  את  שליוו 
ביצע  אותו  שלו,  האמנותי  לחלק  הערב 
שהגיע  לייבמן  לייב  ר'  הוותיק  החלילן 
הקהל  את  עמו  שסחף  מישראל,  במיוחד 
 3000 בת  למוזיקה  מרגש  מוסיקלי  במסע 

שנה לשירת הלויים בבית המקדש.
אירוע זה הינו שיא של שרשרת אירועים 
המרכזית  היהודית  הקהילה  שקיימה 
בערים  המדינה,  ברחבי  במולדובה 
על  גם  ובעלץ.  טירספול  בנדרי,  קישינב, 
השלוחים  פסחו  לא  מישראל  הסטודנטים 
וקיימו הדלקות במעונות הסטודנטים בכל 

ערב.

רבה הראשי של רוסיה ושליח חב"ד הגאון רבי בערל לאזאר, בהדלקת נרות חנוכה 
בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ׳ה" במרכז מוסקבה | צילום: לוי נזרוב

חלק מילדי הקהילה הגר"פ גולדשמידט בהדלקת נרות | צילומים: א. קליצ'נסקי

והדליקו נרות



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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לאביהם  יעקב  בני  כשבאים 
ומספרים לו: "עוד יוסף חי" נאמר: 
"כי לא האמין להם" )בראשית מה, 
כ"ו(. רוחו שבה אליו רק לאחר שרואה את 
העגלות ששלח יוסף. והשאלה הנשאלת וכי 
שנים  כ"ב  לאחר  בבניו  חשד  אבינו  יעקב 
מהתלים  שהם  שבניו  נורא  וצער  אבל  של 
בו חלילה, ומנסים לשקרו כשאומרים: "עוד 
הוא מושל בכל ארץ מצרים",  וכי  חי  יוסף 
ודאי שלא! א"כ מדוע רק לאחר שראה את 

העגלות האמין להם?

הסבר על כך ניתן לבאר על פי המשל הבא: 
רחוקה  למדינה  בנם  את  שלחו  ואמא  אבא 
למצוא את מזלו בפרנסה, והיו דואגים מאד 
שאינו  כיוון  הישרה  מהדרך  הבן  נטה  אולי 
מאוד  הצליח  הבן  השגחתם.  תחת  מצוי 
נאמן  נשאר  האם  ידעו  לא  אולם  בעסקיו 
גברה השתוקקות  זמן  כעבור  הוריו.  לדרכי 
הבן להוריו . הבן לא הסס ושלח להם בקשה 
וגם  במדינתו,  לדור  שיבואו  רגש  מלאת 
כשקיבלו  הנסיעה.  הוצאות  למכתבו  צירף 
כפולה  שמחה  שמחו  המכתב  את  ההורים 
שצירף  זה  מתוך  כי  ורוחנית.  גשמית   –
ידעו לא רק על הצלחת   , הוצאות הנסיעה 
עסקיו אלא גם שלא נטה מדרך הישר ואינו 
מתבייש שיבואו אצלו ויראו התנהגותו. כך 
שהוצאות הנסיעה ששלח היו לסימן מובהק 
שנפרד  כבעת  הרוחני  במצבו  עומד  שהוא 

מהם.

העגלות  את  שלח  יוסף  אלמלא  הנמשל: 
להביא את יעקב, יכל יעקב לחשוב שמצבו 
מצבו  איך  יודע  מי  אבל  טוב,  בכי  הגשמי 
הרוחני. העגלות הוכיחו שחלילה לו לחשוב 
כך, ושגם מצבו הרוחני של יוסף ראוי הוא. 
כי אם לא היה כך, הרי שיוסף לא היה שולח 
לו "עגלות" לרדת למצרים אלא היה שולח 
אוכל ליעקב לארץ כנען ולא משכנע לגור 
"ותחי  העגלות:   את  בראותם  כן  על  לידו. 
וכמו שמפרש  הרוחני,  יעקב" מההיבט  רוח 

רש"י ששרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.

סימן  גם  היו  שהעגלות  פירשו  חז"ל 
לפרשה שיעקב ויוסף עסקו בה טרם נפרדו. 
נפרדו  ויוסף  שיעקב  הקב"ה  סיבב  מדוע 
דוקא בהיותם עסוקים בפרשה עגלה ערופה?

ימצא  "כי  נאמר:  ערופה  עגלה  בפרשת 
מי  נודע  לא  בשדה  נופל   ... באדמה  חלל 
הכהו , והיה העיר הקרובה אל החלל ולקחו 
זקני העיר ההיא עגלת בקר...". וצריך להבין 
מדוע דווקא העיר הקרובה אל החלל צריכה 
להביא "עגלה ערופה" לכפר על הרצח, הרי 
יתכן שהרוצח שהרג את הנופל בשדה הוא 
מעיר רחוקה ואינו קשור כלל לעיר הקרובה?

שה'  עזרא":  "האבן  כתב   נשגב  רעיון 
לולא  כי  הקרובה,  לעיר  כן  לעשות  ציווה 
 , לה  וכדומה  העיר  בני  שעשו  עבירה  עשו 
לא היה נזדמן להם שיהרג אדם קרוב מהם. 
אצלנו.   קץ  לאין  וגבהו  עמקו  ה'  ומחשבות 
כלומר שהתורה מלמדת בזה, כי מה שקרה 
תוצאה  הוא   , לעיר  סמוך  זה  נורא  אסון 
גם  העיר,  בני  שעשו  עבירה  מעשה  מאיזה 
בבחינת  מעירם.  איש  זה  היה  לא  ח"ו  אם 
גוררת  ו"עבירה  עבירה",   עבירה  :"שכר 
עבירה". ולכן התיקון ע"ז הוא שיעשו הישר 
מאירועים  לשמירה  יזכו  אז  כי   , ה'  בעיני 
מצווה".  מצווה  "שכר  ידי  על  אלו  חמורים 
וזהו פירוש הפסוק "ואתה תבער הדם הנקי 

מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה'".

רבו של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל 
שאנו מציינים השבוע סיום הש"ס בכל רחבי 
האדמו"ר  כ"ק  היה  יוזמתו,  פרי   – העולם 
היה  שהוא  הדבר  וטבעי  זצ"ל  מטשורטקוב 
אורח הכבוד בחנוכת ישיבת 'חכמי לובלין'. 
בעת חנוכת בנין הישיבה אמר הרבי לנדיב 
שתרם את בנין הישיבה: "אני לא מקנא בך 
שהרי  עכשיו,  מקיים  שאתה  המצווה  על 
והערצה רבה.  זוכים לכבוד  בעת הזו הנכם 
אך אנו יודעים הרי ש'מצווה גוררת מצווה' 
)אבות פ'ד מ'ב(, ועל כן אני מקנא במצווה 
לא  אנחנו  עליה  בצנעה,  שעשית  הקודמת 
יודעים, שהיא הביאה לך את זכות המצווה 

הזו – לבנות את בית המדרש!".

הקב"ה  סיבב  מדוע  לנו  עונה  זה  עניין 
דווקא  שיעסקו  מיוסף  יעקב  שנפרד  בשעה 
לחזק  כדי  באה  היא  ערופה.  עגלה  בפרשת 
את יוסף שיזכור תמיד מה שנאמר בפרשת 
החלל  אל  הקרובה  שעיר   , ערופה  עגלה 
צריכה כפרה משום שעברו שם איזה עבירה 
שומע  אתה  הן  ומכלל  הזה.  לרצח  שגרמה 
לאו, שאם ההתנהגות של עיר היתה בצדק 
מכשול  שיצא  אפשר  אי  אז  כי   , וביושר 

מהעיר הזאת.

עצום.  חיזוק  הצדיק  יוסף  מקבל  מזה 
שמכיוון שאביו הקדוש והטהור יעקב שלחו 
וראה  נא  "לך  ומבקשו:  אחיו  אל  בשליחות 
את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיביני 
דבר", אם כן אי אפשר שיקרה לו דבר רע , 
שהרי מאדם צדיק וישר כמו בחיר האבות אי 
אפשר שיגרם דבר רע כפי שנלמד מפרשת 
עגלה ערופה. ואכן בכך חיזק יוסף את עצמו 
כל הכ"ב שנים במצרים, בזוכרו את הלקח 

הנשגב שנלמד מפרשת עגלה ערופה.

"וירא  הפסוק:  על  חז"ל  שכוונו  מה  זה 
אותו  לשאת  יוסף  שלח  אשר  העגלות  את 
שיוסף  ופירשו  אביהם",  יעקב  רוח  ותחי 
הזכיר ליעקב שעסקו בפרשת עגלה ערופה. 
שהרי האחים אמרו ליעקב "עוד יוסף חי" - 
בקדושתו  עומד  עדיין  שהוא  בזה  והתכוונו 
בבחינת חי, ואינו בכלל רשעים אשר בחייהם 
ארץ  בכל  מושל  הוא  "וכי  מתים.  קרויים 
מצרים" – כוונתם שהוא מושל ביצרו למרות 
היותו שנים כה ארוכות בארץ מצרים. ועל 
האמין  לא  כי  ליבו  "ויפג  הכתוב:  אומר  זה 
הרבה  שהיה  יוסף  איך  האמין  שלא  להם" 

שנים לבד במצרים והוא עומד בקדושתו.

כדי לחזק את רוחו של יעקב אבינו שיאמין 
שעמד בקדושתו, שלח יוסף להזכיר ליעקב 
זה  כשנפרדו  ערופה  עגלה  בפרשת  שעסקו 
לא  שאם  לומדים  אנו  זו  כשמפרשה  מזה. 
אסון.  שם  שיקרה  אפשר  אי  בעיר  חטאו 
צדיק  באמת  שהוא  ליעקב  יוסף  רמז  ובכך 
גמור ולא חטא מעולם, כי אי אפשר שיצא 
מכשול מתחת ידי יעקב שעל ידי שליחותו 

יבוא יוסף לידי חטא ח"ו.

כפי שאכן מעיד הכתוב: וירא את העגלות 
אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב 
אביהם", שהבין מה שרמז לו יוסף, שאין דבר 
רע יוצא ממצוות כיבוד אב ומשליחותו של 
צדיק ובזכות כך עומד בצדקתו. כמו שאכן 
לו  נראתה  אביו  של  דיוקנו  שדמות  היה, 
בחלום לחזקו כדי שיוכל לעמוד בקדושתו.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

"ותחי רוח יעקב ויפג לבו"

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים

וַּיִַּגׁש ֵאָליו יְהּודָה וַּיֹאֶמר ִּבי ֲאדֹנִי 
ֲאדֹנִי  ְּבָאזְנֵי  דָָבר  ַעְבְּדָך  נָא  יְדֶַּבר 
כָמֹוָך  ִּכי  ְּבַעְבֶּדָך  ַאְּפָך  יִַחר  וְַאל 

ְּכַפְרעֹה )מד, יח( 
להוריד את מפלס השנאה

מהו 'אליו'? לשם מה נכתבה התיבה הזו? 
הקדוש  החיים"  ה"אור  אומר   - אלא 
המלך  שנאת  את  להוריד  יהודה  ביקש   -
גדולה  באהבה  לבו  את  מילא  לכן  אליהם, 

כלפיו והגיש את עצמו ואת לבו אליו. 
יחליט שהוא  הוא היה בטוח שאם בלבו 
וייחסו  כך,  ירגיש  המלך  גם  ועדין,  טוב 

אליהם יתהפך!
ואמנם, אהבתו של יהודה נכנסה מלב אל 
לב, ועל ידי כך נכמרו רחמיו של יוסף על 

האחים.
לקרבו  רוצה  והוא  אויב  לאיש  יש  אם 
ולבטל את השנאה שביניהם, יוכל להשתמש 
לצורך העניין בפטנט מופלא, גילוי מיוחד 
עליו  הנפש:  בנבכי  רבותינו  לנו  שגילו 
לחפש בו נקודות שבאמת ראוי לאהוב אותו 

בזכותן. 
אדם  להיות  יכול  מעללים  רע  אדם  גם 
בסדר  לא  הוא  אמנם  אציל.  או  ישר  נאמן, 
בתחומים מסוימים, אבל יש בו גם חלקים 

טובים. 
כשאדם יושב וחושב ומוצא את הנקודות 
שהוא  תוך  אליו  וניגש  בזולת,  הטובות 
מהרהר בדברים הללו - הוא יצליח לעקור 
את השנאה שלו כלפיו, וכן את השנאה שיש 
פנים  "כמים  אמרו  שהרי  חברו,  של  בלבו 

לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כז, יט(.
עצם המחשבה על מעשיו הטובים יוצרת 
סמויה,  תקשורת  מין  לבבי.  קשר  ביניהם 
צריך  לב. קשר, שלא  אל  פנימי מלב  קשר 
ולא  פקסים  לא  פלאפונים,  לא  עבורו 
תוך  אל  ישר  התדר  את  מקבלים  מיילים. 
הלב  לי,  זקוק  שפלוני  מרגיש  אני  הלב... 

שלי אומר לי... 

מלאתי את לבי באהבה אליו

רבי  של  אביו  זצ"ל,  שאדיקר  נחום  רבי 
שכונות  כמה  שבנה  בהר"ן,  זלמן  שלמה 
וצדיק,  גאון  היה  ירושלים,  לחומות  מחוץ 

ושימש כרבה של העיר שאדיק.
גרונם, שכונה  בעירו התגורר אדם בשם 

גרונצ'י גיציס. 
אימתו  את  שהטיל  מלשין  היה  גרונצ'י 
מספר?  היה  לא  מה  על  כולה.  העיר  על 
לצרכי  מספיק  מדווחת  שאינה  מכירה  על 
מכירת  על  חוקית,  לא  בנייה  על  מיסים, 
סחורות מיובאות מבחוץ או על דיבורים של 
אנשים בחדרי חדרים שאפשר לפרשם בכל 
ונענשים  נאסרים  היו  אנשים  אופנים.  מיני 
לא  ולגרונצ'י  שלו,  ההלשנות  מן  כתוצאה 

היה אכפת מכלום.
לו  חלילה  מצוות.  עול  פרק  לא  הוא 
שחרית  להתפלל  היה  מגיע  כן.  מעשות 
כך  כל  היה  הציבור  הכנסת.  בבית  וערבית 
לקרוא  דאגו  שהגבאים  עד  ממנו,  מפוחד 
החשובה  בעלייה  תמיד  לתורה  לעלות  לו 
ביותר בעיניו - 'שישי'. על פחות מזה לא 

הסכים להתפשר.
על  לספר  האנשים  פחדו  ארוכה  תקופה 
מעלליו אפילו לרבי נחום, אבל פעם אחת 
מישהו  על  הלשין  גרונצ'י  הסאה.  הוגדשה 
והוא נכלא לשנתיים, אחר קבל מכות רצח 
ושלישי – כל רכושו נלקח ממנו. יותר לא 

היה שייך להמשיך.
פנו אל הרב ואמרו לו: "רבנו, עד כה לא 

איננו  נפש.  עד  מים  הגיעו  אולם  ספרנו, 
יכולים להמשיך לחיות עוד במחיצת האיש 

הרע הזה, שהורס את חיינו".
גרונצ'י  זהו  גרונם?  "ר'  הרב:  התפלא 
גיציס שאתם מדברים עליו? ככה, ואני לא 

שמעתי מאומה..."
לתורה  הרב  עלה  הקרובה  בשבת 
יד  על  נשאר  תמיד  כמנהגו  ל'שלישי'. 
לקראת  כולה.  הקריאה  במשך  התיבה 
מוכן  במקומו,  גרונם  נעמד  כבר  'שישי' 

ומזומן לעלייה 'שלו'...
במקומו  הזדקף  אמת,  איש  שהיה  הרב, 
שכולם  הרשע  גרונם  הוא  "אתה  והכריז: 
רועדים מפניו? הלא כתוב 'לא תגורו מפני 
אינך  צדק!  משפט  כאן  להיות  חייב  איש'. 

ראוי לעלות לתורה, ואם כך – לא תעלה!"
כי  ובתקיפותו  בדעתו,  תקיף  היה  הרב 

רבה סטר על פניו.
גרונם קצף מזעם. הוא לא התכוון לוותר, 
בדעתו  נחוש  הכנסת  מבית  יצא  כמובן. 

להשיב לרב מנה אחת אפיים.
פחד  מרוב  רעדו  הכנסת  בבית  האנשים 

ואימה. מי יודע מה יעולל כעת?
אולם חלף יום ועוד יום, ודבר לא קרה. 

שני  של  משלחת  הגיעה  הימים  באחד 
ארוכים,  זקנים  בעלי  מכובדים,  אנשים 
מומחה,  מוהל  שהיה  הרב,  את  להזמין 
לערוך להם למחרת ברית בכפר רחוק שבו 

התגוררו.
ומיד  לב,  בחפץ  לבקשתם  נענה  הרב 
למחרת השכים קום, לקח אתו את משמשו 
ושניהם נסעו לאותו כפר מרוחק. הם יצאו 
לפני  עוד  להגיע  שיספיקו  כדי  מוקדם 
שתשקע השמש. לאחר נסיעה ארוכה הגיעו 
הבינו  גרונצ'יק,  את  מרחוק  וכשראו  לשם, 

שנפלו בפח שטמן להם. 
קבוצת  עם  ביחד  אליהם  התקרב  הוא 
ואחזו  בריונים  היו  כולם  גדולה.  אנשים 
הרב  אל  התקרבו  הם  גרזנים.  בידיהם 

בעיניים רושפות שנאה וזעם.
העגלון החל לרעוד כולו. "כבוד הרב, מה 
ודמיין  עיניו,  את  עצם  הוא  כעת?"  עושים 

את התסריט הנורא מכל מתחולל.
עיניו,  את  פקח  קול  שום  שמע  כשלא 

והנה הבחין בדבר פלא. 
שבידו,  הגרזן  את  השליך  ניגש,  גרונצ'י 
חטאתי,  חטאתי,  "רבנו,  הרב:  לרגלי  ונפל 
לי  שיתן  ומבקש  מתנצל  ואני  הרשע  אני 

דרך תשובה". 
והרב אמר: "מבין אני כי אין כאן ברית. 
ר'  בוא  לכאן...  אותנו  להביא  רק  רציתם 
איתי הביתה",  ותחזור  גרונם, עלה לעגלה 

ושניהם חזרו.
בהזדמנות הראשונה בירר המשמש האם 

מעשה ניסים אירע כאן? 
אמר לו הרב: "היודע אתה איך הצלחתי? 
אלי  בא  בגרונם  הבחנתי  שבו  רגע  באותו 
ברחמים  עליו  התמלאתי  נפש,  לרוצחני 
אני  עולם,  של  'רבונו  ואמרתי:  גדולים, 
נבע  לא  לו  שעשיתי  מה  כל  אותו.  אוהב 
לטובתו,  הייתה  כוונתי   – ההיפך  משנאה, 
רבונו  בו.  שיש  הרוע  את  ממנו  לקלף  כדי 
של עולם, אני אוהב אותו באמת, אני אוהב 
אותו!' מלאתי את לבי בכל כך הרבה אהבה 
הסתלקה  מיד   – עשיתי  שכך  וברגע  אליו, 
הוא  וגם  ללבו,  נגעה  אהבתי  שנאתו.  כל 

התמלא באהבה גדולה אלי". 
את  עזב  הוא  מכך?  כתוצאה  אירע  ומה 
ונעשה  ה'  לפני  הקלוקלות, התחטא  דרכיו 

ר' גרונם, יהודי לשם ולתפארת. 
)מתוך 'משכני אחריך' ח"ב(. 





סדנה א' / ערב ]קוד 201[ 
ימי ראשון, בשעה 20:00 בערב,

 בתאריכים:
 ח' בטבת )5.1.19( ⋅ טו' בטבת )12.1.20(

 כב' בטבת )19.1.20( ⋅ כט' בטבת )26.1.20(
ז' בשבט )2.2.20( ⋅ יד' בשבט )9.2.20(

סדנה ב'/ בוקר ]קוד 202[
ימי חמישי, בשעה 10:00 בבוקר,

 בתאריכים:
יט' בטבת )16.1.20( ⋅ כו' בטבת )23.1.20( 
ד' בשבט )30.1.20( ⋅ יח' בשבט )13.2.20( 
כה' בשבט )20.2.20( ⋅ ב' באדר )27.2.20(

 הרישום יתקיים בין התאריכים: יום שני, ב' בטבת )30.12.19( 
עד ליום שישי ו' בטבת )3.1.20( מספר המקומות מוגבל! 

הקו יפתח לרישום בשעה 10:00 בבוקר

 טל' להרשמה: 074-760-1925  

 לא יאומן
 כי יסופר!!!

לראשונה בספריה:
קורס מספרות סיפורים!

 קורס חוויתי ומקצועי המעניק כלים וטכניקות ליצירת 
 שעת סיפור, במהלכו תערך היכרות ראשונית 

 עם עולם סיפורי הילדים הקסום, ורכישת מיומנות 
לעמידה מול קהל, עד ליצירת מפגש שעת סיפור חוויתי.

הקורס מיועד לגננות, נשות חינוך ולכל אוהבות הסיפורים והפעלת הדמיון
מנחה: גב' שרון אביב  מנחת סדנאות וקורסים בסטוריטלינג, מפתחת השיטה 

הרב תחומית למספרי סיפורים ומנהלת את גולם- המקום הרב תחומי למספרי סיפורים.    

הקורס בעלות מסובסדת ע"י מחלקת התרבות: 50 ₪ במקום 600 ₪ !
ההשתתפות בקורס הינה בתמורה להצגת שני מפגשי שעת סיפור בספריה לאחר השלמת הקורס. 

 משך כל סדנא: 
 ששה מפגשים בני 

3 שעות  פעם בשבוע

הקורס יתקיים 
בספריה העירונית, 

רח' הושע 24

למסיימות 
הקורס תוענק 

תעודה מקצועית

 
  

פניה לדיון בצוות רב מקצועי (לשעבר ועדת שילוב)
ולוועדת זכאות ואפיון (לשעבר השמה)

לשנת הלימודים ה'תשפ"א

תאריך אחרון לדיוני צוות רב מקצועי / ועדות זכאות ואפיון :יום שני, כ"ג בסיוון ה‘תש"פ (15.5.20)
tsh@Bbm.org.il :מת"י עירוני, טל: 03-6199955, פקס: 03-6164190, מייל

rachel_p@Bbm.org.il  :מחלקת חינוך ניוחד, טל: 03-6365369, פקס: 03-6143275, מייל

הורים יקרים,
לקראת מועדי הרישום לגני הילדים, אנו מפנים את תשומת ליבכם, כי ילדים עם צרכים מיוחדים

הזקוקים למענה משרותי החינוך המיוחד יש להפנות לדיון בצוות רב מקצועי או לועדת זכאות ואפיון.

לצורך כך יש להגיש לגננת או למלמד:
1. אבחון (מסמך קביל) מגורם מקצועי מתאים לצורך הערכה ואבחנה של המוגבלות

(parents.education.gov.il מידע על גורמים שאבחנתם קבילה ניתן למצוא בפורטל ההורים)
2. מסמכים רלוונטיים נוספים שברצונכם לצרף.

3. בדיקת שמיעה ובדיקת ראיה עדכניות (חובה).
4. צילום ת.ז. של אחד ההורים.

5. טופס ויתור סודיות.
6. שאלון הורים ושאלון תלמיד אותם ניתן להשיג במסגרת החינוכית, באגף החינוך או 

בפורטל ההורים של משרד החינוך (מסמך זה לא חובה).
תפקיד הגננת/המלמד: 

המסגרת  של  החינוך  משרד  מפקחת  חתימת  כולל  לוועדה  הפניה  שאלון  למלא   .1
החינוכית וחתימת הורים.

שאלון ללא חתימת פיקוח לא יתקבל
2. להעביר את המסמכים למתי"א בני ברק – רח' הירדן 31 בני ברק, קומה א' או במייל: 

tsh@bbm.org.il
לא יאוחר מיום ראשון, כ"א בשבט ה‘תש"פ (16.2.20)

במידה והצוות הרב מקצועי יקבע כי התלמיד זקוק לדיון בוועדת זכאות ואפיון-
יהיה על הגננת/המלמד:

1. למלא שאלון ראמ"ה מקוון 
2. לצרף את המסמכים הנ"ל למערכת צירוף מסמכים מקוונת.

3. למלא ולצרף טופס מיצוי אפשרויות.
ילדי מעונות/ ילד שאינו לומד במסגרת חינוכית - על הוריו להגיש את המסמכים ישירות

       למתי"א ללא צורך במילוי שאלון הפניה.
               תלמידי בית הספר -  יש להעביר את המסמכים הנ"ל למוסד החינוכי ושם 

                          תטופל ההפניה לוועדות.
                       נא הקפידו על הגשת המסמכים במועד. חומר שיתקבל לאחר המועד,

                                                                  אין התחייבות שיטופל!

אגף
החינוך

האגף
לשירותים  חברתיים

היחידה לטיפול
באזרח הותיק

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

     
 

 

מרכז שקדמרכז שקד
לבני משפחה מטפלים בזקן

רישום חובה

המרכז פתוח בימי: א' ב' ה'  -8:30 -15:30ביום ג' -20:00:14.00
אגף הרווחה רח' כהנמן 107 טל' - 03-5776149.

shakedbb10@gmail.com:מייל

  מרכז שקד מזמין אותך: 

ל“סדנת העצמה"

בסדנא נעסוק בזיהוי תכונות איכות הקיימים בנו, וזיהוי חסמים
שאינם מאפשרים לתכונות הללו לצאת החוצה. הסרת החסמים תוביל 

ליצירת שינוי והצלחה.
                              

הסדנא בת 4 מפגשים בעלות של 80  ₪.
המפגשים יתקיימו בימי שני מט' טבת תש"פ (13/1/20)

בין השעות - 19:00 – 21:00 
באגף הרווחה רח' כהנמן 107. 

בהנחייתה של הגב' שרי גרינוולד מאמנת מקצועית



בני ברק ד' טבת תש"פ 12301/1/20

בריאות  שירותי  של  בכירה  דיאטנית  שפיצר,  שירה 
כללית במחוז שרון – שומרון מפרטת מספר המלצות 

שיעוררו  כדי  החורף,  בעונת  חמימים  פירות  לשילוב 
וישמשו  הקרירה  בתקופה  לצורכם  וחשק  רצון  יותר 

תעשייתיים  מתיקה  לדברי  ומזינה  בריאה  כאלטרנטיבה 
המכילים סוכרים רבים: 

בזכות  וכך  למקרר  מחוץ  טריים  ופירות  ירקות  להשאיר  רצוי 
מספר  המיטבית  בצורתם  ישמרו  הם  הנמוכות  הטמפרטורות 
ימים. אנו נרוויח את האפשרות לנגוס בתפוח עץ או פלפל אדום 
בטמפרטורה נעימה ונוכל לשלבם בשגרת הארוחות שלנו מידי 

יום.
בריא  ושיהיה  מתוק, חמים  נפשנו במאכל  זאת חשקה  בכל  אם 
אמנם  דרכים.  במספר  הפירות  את  להכין  כדאי  עבורנו,  ומזין 
כמות  אותה  את  יכילו  לא  כבר  והאפויים  המבושלים  הפירות 
מינרלים  יכילו  עדיין  אך  הטרייה  בצורתם  כמו  הוויטמינים 
וסיבים תזונתיים התורמים לפעילות סדירה של מערכת העיכול 
ולירידה בסיכון לחלות במחלות לב וכלי דם וסוגי סרטן שונים. 
כמו כן, הם יספקו לנו מתיקות וכמובן עדיפים על פני מוצרים 

תעשייתיים, מעובדים ומלאי סוכר.

להלן מספר המלצות אפשריות:

חטיף פירות חמים
להרוויח  וכך  ביו  ליוגורט  להוסיף  או  שהוא  כפי  לאכול  שניתן 
גם סידן על הדרך. ניתן להשתמש בתפוחי עץ, אגסים או בננות. 

אופן ההכנה: יש לקלף את הפירות, לשים את הפירות החתוכים 
בקערה, להוסיף מעט קינמון ולבשל במיקרו גל כ 5 דקות או לפי 

דרגת הבישול הרצויה לכם.
קומפוט ) לפתן ( חמים ומתוק

היא  המים  כמות  לרתיחה.  עד  מים  בסיר  הכנה: מחממים  אופן 
נוסיף  הרותחים  למים  לקומפוט.  שנרצה  הסמיכות  דרגת  לפי 
עוד  מוסיפים  הצורך  לפי  לחתיכות.  חתוכים  או  שלמים  פירות 
 15 כ  קטנה  אש  על  מבשלים  מכן  לאחר  שוב.  ומרתיחים  מים 

דקות. 
ן  ת י נ
ף  י ס ו ה ל
או  סוכר  מעט 
ממתיק אחר אך ממש 

תפוחים, לא חובה. ניתן  כגון  פירות  לבשל 
כמו:  יבשים  פירות  להוסיף  ניתן  כן  כמו  ועוד.  תותים  אגסים, 

שזיפים, תאנים, צימוקים ומשמשים.

צ'יפס מתפוחי עץ
אופן ההכנה:  חשוב לפרוס דק דק את תפוחי העץ.

בקערה נפרדת יש לערבב סוכר עם קינמון )היחס הוא כף סוכר 
תפוח  פרוסת  כל  טובלים  תפוח(.  לכל  קינמון  וכפית  שטוחה 

בתערובת ושמים בתבנית על נייר אפייה.
פעם  ומידי  וחצי  כשעה  למשך  מעלות   90 של  בחום  אופים 

הופכים צד. ניתן לאכול חם או קר. 

לדר - ממתק מפרי מיובש
דייסת  כגון  למאכלים  להוסיף  או  שהוא  כפי  לאכול  ניתן  אותו 

שיבולת שועל. 

ניתן לשלב סוגים שונים של פירות כמו אגס, תפוח עץ או תותים 
ולהוסיף מעט סוכר ווניל או קינמון. 

אופן ההכנה:  מועכים את הפירות עם התוספות בבלנדר, מוזגים 
לתבנית מרופדת בנייר אפייה בשכבה דקה, אופים בטמפרטורה 

של 75 מעלות למשך 3 שעות. 

את הפירות האפויים אפשר ורצוי לאכול בשילוב פירות טריים. 
יש לזכור כי פירות מכילים כמות רבה יחסית של סוכר לכן הכול 

יש לצרוך כמובן במידה. 

החורף מהווה אתגר מסוים מבחינת 
אכילת פירות וירקות טריים – לעיתים, 

הטמפרטורות הנמוכות  גורמות לנו 
חשק לאכילת מזונות חמים ומחממים 

ולאו דווקא לפירות וירקות  יחד 
עם זאת דווקא בחורף חשוב לצרוך 

מזונות טריים המכילים שלל של 
ויטמינים ומינרלים הנחוצים  לחיזוק 

מערכת החיסון שלנו

לאישה
פירות גם בחורף

מאת: הילה פלאח

מזג האוויר הקר גורם לנו לצאת פחות מהבית. השעות 
הארוכות והקרובות מידי למקרר, בשילוב עם חוסר תעסוקה, 

גורמים לנו לאכול יותר  לפניכן מספר טיפים מאלונה פרי 
תזונאית קלינית של בוסט פיטנס סנטר  שיעזרו לכן להתמודד 

עם הקשיים ולשמור גם על תזונה בריאה:

תזונה בחורף 
טיפים

 שתו מרק – המרק יכול להחליף ארוחה שלמה וחמה. הכינו 
מרק המשלב חלבונים כמו עוף וקטניות, יחד עם מגוון ירקות 
מחלות  עם  להתמודד  ומסייעים  חמצון  בנוגדי  שעשירים 

החורף. 

 מים – למרות שבחורף מרגישים פחות תחושת צמא, הצורך 
של הגוף במים נשאר אותו הדבר. שתייה מספקת של מים או 

חליטות צמחים בחורף מסייעות לתחושת השובע. 

ונוגדי  בוויטמינים  שעשירים  מזונות  לאכול  כדאי  בחורף   
כגון:  החורף,  מחלות  עם  להתמודד  יסייעו  אשר  חמצון 
 E שמצוי בפירות הדר, תותים, פלפל ועוד. ויטמין C ויטמין

שמצוי באגוזים ושומן צמחי. 

 פעילות גופנית – הקפידו על פעילות גופנית גם בחורף. נסו 
לקבוע אימונים מראש וביחד עם חברה על מנת לדרבן אתכם 

לצאת להתאמן. 

אנו  בחורף  רבות  פעמים   – ארוחה  בכל  ירקות  לשלב  נסו   
קרים  ירקות  לנו לאכול  מוותרים על סלט טרי בגלל שקשה 
שהוצאו ישר מהמקרר. בכדי שלא נצטרך לוותר על אכילת 
ירקות במהלך היום, הוציאו אותם מהמקרר כחצי שעה לפני 
הארוחה. בנוסף, בחורף אפשרי לשלב ירקות אפויים בתנור 

כחלק מהארוחה.

מצרכים ל-10 
מנות:  

3 – 4 גזרים חתוכים 
לטבעות

2 תפוחי אדמה 
בינוניים או בטטות 

בצל חתוך לפרוסות 
2 – 3 קישואים 

חתוכים לקוביות 
5 - 4    גבעולי סלרי 

קצוצים
3  שורשי פטרוזיליה 

קלופים וקצוצים 
)אפשר גם שמיר( 

חופן שיני שום 

קצוצות גס
חתיכת דלעת גדולה 

עלי תימין 
צרור פטרוזיליה 

קצוץ דק
חתיכת שרש זנגביל 

קצוץ דק
גרון הודו חתוך 

ל"קטעים" )אפשר 
גם בקר למרק ללא 

שומן( 
3/4 כוס גריסי פנינה

מלח
פלפל

כף אבקת מרק בצל 
או עוף 

מרק ירקות עשיר לחורף
אופן ההכנה:

ומכניסים  שוטפים  ההודו,  גרון  את  מרתיחים   .1
לסיר גדול 

שנשטפו  לאחר  הפנינה  גריסי  את  מכניסים   .2
 1/2 ומבשלים  סיר   1/2 במים   ממלאים  במים. 

שעה על אש גדולה בסיר מכוסה 
3. חותכים את הירקות ומכניסים לסיר גדול ) 8 – 

7 ליטרים( עם שום וזנגביל 
4. מכסים במים ומביאים לרתיחה 

ופלפל  מלח  מרק,  אבקת  מעט  מוסיפים   .5
שהירקות  עד  השעה  כמחצית  עוד  ומבשלים 
מתרככים )כמובן שלא חייבים את כל הירקות, אך 
ככל שיש יותר ירקות המרק צבעוני ויותר עשיר( 

של  צרור  מוספים  האש   את  שמכבים  לפני   .6
ירקות: גבעולי שמיר או גבעולי פטרוזיליה , עלי 

תימין וסלרי ומכבים את האש 

ערכים תזונתיים למנה : קלורית: 75
המתכון באדיבות: ד"ר רלי אבל, דיאטנית בכירה של שירותי בריאות כללית  
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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. כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנים  ___" )שבת מג.( )בלשון 
יחיד, נקבה(

7. ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.  "____  טובה תדשן עצם" 
)משלי טו ל(

8. הרכינו את ראשם כלפי מטה  להבעת הכנעה או הוקרה ותודה. "___  העם 
וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון יחיד(
10. קיצור המילים : כל צורכו.

11. מאותיות ה-א"ב.
12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.

14. המתן לי קצת, חכה מעט. "____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס פסקה יג( )בלשון 

יחיד, זכר(
17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם" )נחמיה ב יג( 

)בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(
18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא בלשון סמיכות(

1. מורחק, מוזז מעט. "שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(
2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות תיכוניות.   "כל היום 

כשר...לתנופה להגשה ל___" )מגילה ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי ערכם הגימטרי: א' – 6, 

ב' – 6, ג' – 100
4. נסר-עץ המחובר חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  "ה___  

טמאות לחטאת" )פרה יא ב( )בלשון יחיד(
5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(

6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר לב לט(
9. קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, השותפות לא תמיד 

יעילה, שכן פעמים זה סומך על זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא 
העסק מפסיד. "קדרא דבי __ לא חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(

13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון לבהמות.  "לכן 
כאכל קש לשון אש ו___  להבה ירפה" )ישעיה ה כד(

14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  "___  של 
צורפי זהב" )שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(

15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  )במדבר לג כג(

מאוזן

המיל ים נקראות בכל הכיוונים

תפזורת - כלי חרס במקרא

כוס,  כד, צלחת,  דוד, צלוחית,  גולה, פרור,  גביע, ספל,  אגן, סיר, אסוך, סיר רחץ, בקבוק, ספות, 
צמיד, כיור, צנצנת, מחבת, צפחת, מרחשת, קלחת, משארת, קערה, משרת, קשוה, נבל

תאאכרותתרנגתאסנתא
קשוהישרגדודתדתכגה

נסירשצפחתפגדתחדרא

אמנשיחנארנמיילערת
דיגעתרדותבחמשקאוד

תנאידררגשדגצנתגית

יבנבתיתנחתאתשודכי

תלאגיספלריחאתפוצא

סנותאצשנמלגמשסנלק

שלשתנאתגצונשיתאוש

התגצאאתרגשתאנאבחת

תדנאתשסנשגירשקאיא

תתתאגנאסאמשתבתאתא

תעלומה בסמטה

החל משבוע הבא סיפור קומיקס חדש בהמשכים!



דרושים/ות
קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:00-23:00
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קריית   23 גניחובסקי  רח’   |  151 כהנמן  רח’   | ירמיהו  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
פרדו  רח’   |  24 מלצר  הרב  רח’   |  11 קוק  הרב  רח’   |  15 רשב’’ם  רח’   | הרצוג  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |   15 נויפלד  רח’   | הרצוג  
 |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  1 הריף  רח’   | יוסף’’  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:    |  17 קלישר    |  1 חיים   תורת   |  25 חבקוק   רח’   |  2
 1 סופר  חתם  עמנואל:   |  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  15 רשבי  רח’    |  8 הלל   |  22 הורקנוס 

 

שני-רביעי
 30.12.19-1.1.20
ב'-ד' בטבת

1.6 ליטר
טאצ'

קקאו עליתשעועית

1 ליטר

פסטה עוגיות שוקוצ'יפס/
ערגליות/עוגיות מיני

רולדה הודו/
הודו אדום

ויטמינצ'יקכרעיים/חזה

תפו"א לבן/
סלק/גזר

חציל/בצל

רביעיית שום תפוז/קלמנטינה/
פומלית/בננה

לימון/פלפל 
אדום/צהוב/כתום

אגס/תפוח עץ 
חרמון/סמיט/זהוב

1 ק"ג
מיה

500 גר' לא כולל פ.שחור/לבן/
שום/ציפורן

סוגים שונים
אסם

1 ליטר
סוגים שונים אסם

בלדי

ורד הגליל

נייר טואלט

שישיית שוקולד

פתיתים 500 גר'/
קוסקוס 350 גר' 
לא כולל חיטה מלאה

בייגלהמרכך כביסה
1.6 ליטר

טאצ'

שמן זית 
711653
מעולה

200 גר'

לא כולל מקס
1.5 ליטר

שמינייה

נוזל כליםחומוס צבר

רביעיית טונהחמישיית טישו

מארז פריכיות
פרח

מארזי תן צ'אפ דג סלומוןג'אמפ/פפסי

40 גלילים
טאצ'

מעובד

1 ק"ג
מיה

1.75 ק"ג
וניל

מעולה

טאצ'
1 ליטר

B&B
300-400 גר'

פתיבר אסם

850 גר'

תבליני מעולה/מיה חמאת בוטנים

קוד:1245705
טאצ'

אקנומיקה

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

שני-שישי
30.12.19-3.1.20

ב'-ו' בטבת

שלישי-רביעי
 31.12.19-1.1.20

ג'-ד' בטבת

לק"ג
490

חמישי-שישי
2-3.1.20 ה'-ו' בטבת

לק"ג
290

רסק עגבניותגרנולה רד מאג
350 גר'
מעולה

100 גר'
מעולה

990

10

7901790

1690

לק"ג
390

לק"ג
690

לק"ג

לק"ג

590

3 ב- 79020

1590

5990 7901990

890

1990

3 ב-
20

3 ב-
10

2 ב-
990

5 ב-
20

5 ב-
20

4 ב-
10

שניצל מן הצומח/
תירס/שניצל לייט/

נקניקיות/קבב
750 - 1ק"ג

זוגלובק

39903490

8902490690

1490

890

2 ב-

10ב-

1190

10

לק"גלק"ג

2 ב-
45
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