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מאת: אוריאל צייטלין

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

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

שנדקר מספר פעמים בידי המרצח הנתעב.
סיפר  ולדקור",  שם  להשתולל  החל  "הוא   
והם  מהם  כמה  שם  פצע  "הוא  המקום.  תושב 
השיבו מלחמה בכיסאות. הוא ברח החוצה לרכב 
אותו  עצרו  שם  מנהטן,  לכיוון  משם  והסתלק 
תיאר  מנצ'טה",  עם  השתולל  הוא  המשטרה. 
אחד מעדי הראייה. "התוקף נכנס לתוך ביתו של 
הרב והתחיל לדקור אנשים. מישהו לקח שולחן 
קטן וזרק אותו עליו. התוקף ניסה להיכנס לתוך 
בית הכנסת הסמוך, אבל המתפללים חסמו את 
דרכו. לאחר מכן הוא יצא מהמקום בריצה ונכנס 

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

תומס גראפטון, מי שפרץ לביתו של האדמו"ר 
הואשם  יורק,  שבניו  במונסי  פארשעיי  מקוסון 
בניסיון רצח של חמישה בני אדם בזמן שחגגו 

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

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

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

מקרה שלא יהיה.
לא  עד  פניה.  את  שינתה  החרדית  ניו-יורק 
מכבר, בתי הכנסת התמלאו מידי שבוע בעצרות 
שבארץ  ישראל  בני  "אחינו  עבור  תפילה 

הקודש", מתוך דאגה לגורלם וחרדה לשלומם. 
נראה שלא רחוק היום לצערנו, והאחים בישראל 

ייאלצו לגמול להם ולהעתיר למענם.

פחד בריכוזים היהודיים

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

חנוכה, בבית הרבי מפארשעיי שבעיירה מונסי.
הבטוחה  היבשת  המוכרת.  אמריקה  אינה  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. 
על  דיווח  הגדול  בתפוח  מתקבל  יום  מידי 
יהודי נוסף שנפל קרבן לאלימות פיזית ומילולית 
מתפרסמים  לצפייה  קשים  סרטונים  חמורה. 
אם  בלבבות.  אימה  וזורעים  לבקרים  חדשים 
נשפוט לפי המצב כרגע, לא נראה כל אופק או 

פתרון ממשי למיגור התופעות האיומות.
ארץ  הברית,  לארצות  לה  קרה  מה  אז 
האפשרויות הבלתי מוגבלות, אות וסמל החירות 
העולמית, שבבת אחת הפכה למסוכנת עבור מי 

שבשם ישראל יכונה?
חוששים  מהבית.  לצאת  מפחדים  "אנשים 
עסקן  ברמן,  יעקב  הכנסת", מתאר  לבית  לצאת 
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". 
התושבים  של  האונים  חוסר  על  מדבר  ברמן 
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 
ומטבע הדברים היהודים הופכים לטרף קל עבור 

מי שלוקחים את דבריהם צעד אחד קדימה.
"בברוקלין, כל התקריות האנטישמיות הגיעו 
מצד אנשי שמאל שמזוהים עם הדמוקרטים. אף 
בידי  בוצע  לא  היהודים  נגד  מהאירועים  אחד 

איש ימין רפובליקני", הוא מציין בהקשר זה.
מאוד  ברור  הללו  הפשעים  שמאחורי  הגורם 
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. 
שלנו  הדרישה  יותר.  בזה  מעוניינים  לא  אנחנו 
שישימו סוף לפחד הזה ויחזירו לנו את תחושת 
ביל  מר  ליבכם,  לתשומת  שנעלמה".  הביטחון 

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

עד לו כשהתגורר בירושלים.
גדול. כמעט כל שבוע קורה  "יש פחד מאוד 
"רוצים  לדעתו,  כי  ומסביר  אומר  הוא  משהו", 
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 
לכל  המסיתים  התכנים  ולחשיפת  יהודים  כלפי 

דכפין".

"אנשים מפחדים לצאת מהבית"
אובדן  על  שמדברים  החרדית  מהקהילה  נציגים  עם  שוחחנו   • האנטישמיות  תופעות  מהתגברות  מודאגת  החרדית  אמריקה 
תחושת הביטחון • "האירועים האחרונים השפיעו מאוד לרעה על תחושת הביטחון שלנו", מספר העסקן ר' יעקב ברמן • האבטחה 

בריכוזים היהודיים תוגברה בעקבות הפיגועים 

"כל התקריות האנטישמיות הגיעו מצד אנשי שמאל המזוהים עם הדמוקרטים"



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

הקלה בהוצאות החודשיות. 
כל התנאים בשביל

חיסכון מושלם

SUPER

QUIE T

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

מזגן נייד MASTER TOP INVERTER

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות
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צילום: דוברות ישראל ביתנו, ערוץ 20

ישראל מתמודדת עם עומס בבתי חולים, נתון 
מפורסם וכואב. לישראל ישנה בעיה של מחסור 
גם  לשפעת.  חיסונים  עם  האחרונים  בשבועות 
מחסור  יש  למה  מומחים  תשאלו  אם  ידוע.  זה 
בחיסונים, הם יענו לכם שאת החיסונים מכינים 
חיסונים  יותר  קצת  חורפית,  עונה  תחילת  בכל 
נוצרת  לעיתים,  הקודמת.  בשנה  מהביקוש 
שהשפעת  בגלל  וזאת  החיסונים  בכמות  בעיה 
יותר  הרבה  לעיתים,  ולכן  מדבקת  מחלה  היא 
אנשים נדבקים ויש צורך במלאי מוגבר בהרבה. 
באותה  להדביק  כמה  אותנו  שואל  לא  החיידק 
שנה. שיהיה לכולם בריאות. אבל עזבו את מה 
תקשיבו  לחיסונים,  באשר  מומחים  שאומרים 
הגורם  ומה  חושבים  ביתנו  שבישראל  למה 
זה  לדעתם  כן,  "החרדים".  בחיסונים:  למחסור 

בגללנו.
ביתנו,  מישראל  קושניר  אלכס  ח"כ  השבוע, 
לכותרות,  לעלות  שביקש  למדי  אלמוני  אדם 
פרסם סרטון תעמולה בעל ניחוחות אנטישמיים, 
בו הוא טוען כי אורח החיים הדתי, הוא הגורם 

לבעיות בכלכלה ובעיות במערכת הרפואית. 
בסרטון הוא מתייחס לנושא טהרת המשפחה, 
מסבסדות  חולים  "קופות  כי  הזוי  באופן  וטוען 
בדיקות בטהרת המשפחה, התור נקבע מעכשיו 
על  קורה  זה  לרב.  מדווחת  והתוצאה  לעכשיו 
בלהט.  הח"כ  טוען  הבריאות"  תקציבי  חשבון 
לצד הדברים המקוממים שלו, הוצגו דמויות של 
אם  משפילה.  בצורה  המצוירים  וחרדים  רבנים 
זה לא היה סרטון הסתה, זה בוודאי היה שיעור 
בימים  אנטישמיות  נראתה  איך  על  היסטוריה 

ההם. 
חשבון  על  קורה  "זה  כי  הח"כ,  טוען  עוד 
ששוכבים  במסדרונות  ששוכבים  אנשים  אותם 
בבתי החולים, זה קורה על חשבון אלה שמחכים 
מי  חשבון  על  או  חודשים  רפואיות  לבדיקות 
"מה  וממשיך  הח"כ  אומר  להתחסן",  שמחכה 
ליברמן,  של  נציגו  תוהה  הבא?"  השלב  יהיה 
אכלו  שהם  לבדוק  כדי  לבדיקות  "תשלחו 
לוודא  כדי  ברחוב  אנשים  תעצור  או  כשר? 
- אנחנו חייבים לעצור  שהם עשו ברית מילה? 
הח"כ  טוען  הזאת"  הכפייה  את  לעצור  זה,  את 

האנטישמי. 
שעות לאחר הסרטון, רכב של ארגון "טהרת 
תרצו,  אם  אלמונים.  בידי  נופץ  המשפחה", 
ישראל  ושל  הח"כ  של  האנטישמית  ההסתה 

ביתנו, עובדת. 

עכשיו בואו נדבר עובדות: אם תגיעו לקופות 
במחלקות  שנמצאים  מטופלים  תמצאו  חולים, 
כמו  חיים  הצלת  לא  שהינם  למטרות  פלסטיות 
יותר מזה,  ועוד.  גמילה מעישון  להסיר צלקות, 
סעיף  יש  לבן',  'כחול  של  המפלגתי  במצע 
שדורש סבסוד לאנשים שרוצים לעשות ניתוחים 
לגופם.  חיצוני  יופי  יוסיפו  שלדעתם  למטרות 
כלומר, לגיטימי מאוד ואף רצוי טיפולים שאינם 
בגדר הצלת חיים ואף על חשבון המדינה. כל זה, 
אם זה לא קשור להלכה, אבל בהקשר של הלכה, 

זאת כבר עילה לסרטון אנטישמי. 
טיפולים  לגיטימי  האם  השאלה  על  עונה  זה 
ובין השאר דברים הנוגעים  שאינם מצילי חיים 
להלכה. אבל מסתבר, שאלכס קושניר, גם משקר 
בעובדות למטרותיו האנטישמיות . מכון פוע"ה, 
מוסר  המשפחה,  טהרת  בתחומי  מאוד  הפעיל 
קושניר:  אלכס  שפרסם  הסרטון  על  בתגובה 
מסבסדות  החולים  שקופות  בשירות  "מדובר 
אך ורק למי שיש ביטוח משלים, כך שאין כאן 
כסף מקופת הציבור. מי שהאשים אחרת מוזמן 
בכלל  זה  כלומר,  כנדרש".  בית  שיעורי  לעשות 
לא על חשבון המדינה, אלא על חשבון כל אדם 
טהרת  בנוסף,  זה.   את  לממן  מעצמו  שהחליט 
המשפחה לא שייכת לחרדים, דתיים ומסורתיים. 
בתחום הזה ישנם גם חילונים רבים שמקפידים 
שלא  שאיך  כך  לדת.  קשר  להם  שאין  למרות 
נסתכל על זה, הסרטון המדובר אנטישמי בצורה 
מובהקת הכולל בתוכו שקרים והפניית האחריות 

לבעיות אחרות לחרדים.
סביב  הסערה  את  להנמיך  ניסו  רבים  אגב, 
בחירות',  ב'סרטון  מדובר  כי  באומרם  קושניר 
להעלות  "רציתי  כי  בעצמו  טען  קושניר  ואילו 
עליה.  מדבר  אני  רק  שלא  מסוימת,  בעיה 
הייתה  המשפחה(  טהרת  )של  הדוגמה  אולי 
אולם  אחד".  באף  לפגוע  רציתי  לא  מיותרת, 
שלא  קשה  ההיסטוריה,  על  מסתכלים  כאשר 
להתעלם מרצף אמירות בעיתיות בעלי סממנים 
אנטישמים שיוצאים מהמפלגה הזו. כך למשל, 

אמירה נוספת של קושניר בעצמו שאמר כי "יותר 
ממיליון אורתודוקסים החיים על חשבון הציבור 

הישראלי", על רקע תמונה של המוני חרדים. 
כי  אמר  המפלגה  של  אחר  נציג  בנוסף, 
"החרדים פוגעים בקטינים, זוללים ושותים בשם 
אלוקים, צריכים למנוע מהם את השלטון", אמר 
בהמשך,  "זומבים".  החרדים  את  וכינה  הנציג 
המפלגה התנערה מן הסרטון והנציג התנצל, אך 
המפורסמות של  אמירותיו  לצד  האמירות,  רצף 
ליברמן, מוכיח על הרוח האנטישמית ואם נרצה 
עוד אמירה לרשימה, ישנה גם את אמירתה של 
מפיצים  החרדים  כי  שאמרה  מילנובסקי  יוליה 
"יש  ואמרה:  הוסיפה  היא  החצבת,  מחלת  את 
והם  פרימיטיביות  עולם  ותפיסות  בורות  להם 
ומאמינים  והדת מסרבים להתחסן  התורה  בשם 
הסוף.  לא  זה  וגם  טפלים".  דברים  מיני  בכל 
בסרטון בחירות של המפלגה, נראה דרעי רוקד 
בדיוק  כך  דולרים.  של  מטר  עליו  נופל  כאשר 

צירו את היהודים גדולי האנטישמים.

"רודף יהודיות"

"זועמים"  ביתנו,  כי בישראל  דווח  בעיתונות 
הוא  כי  וטענו  הסרטון  בעקבות  קושניר  על 
גורם נזק למפלגה ואף המליצו לו למחוק אותו 
מהטוויטר – מה שעדיין לא קרה. הסרטון הפך 
בניגוד  כולה,  התקשורת  בכל  היום  לשיחת 
ל"זעם" שאותו ישראל ביתנו לא דאגה להדהד, 
ראו  לא  המפלגה.  כותלי  בין  להשאיר  אלא 
נזק  גורם  שזה  לטעון  מקסימום  להתנצל,  צורך 
אנטישמי,  חומר  הפצת  של  שיקול  למפלגה. 
הרשת,  המפלגה,  לעומת  השיקולים.  בסל  לא 
והקול  הגיבו  דווקא  ציבור,  ואישי  עיתונאים 
כי  טענו  האנשים  רוב   – אחיד  היה  כמעט 
במערכת  בכירים  גם  כזה.  לסרטון  מקום  אין 
השר  ההסתה.  לסרטון  להגיב  מיהרו  הפוליטית 
רפי פרץ אמר: "תחושת קבס. הגזענות הזו היא 
מי  לכל  בפנים  יריקה  הוא  הזה  הסרטון  חרפה, 
צריך  והוא  לו  חשובה  ויהדות  ישראל  שמסורת 
שככה  בושה  פוליטי.  שיח  לכל  מחוץ  להיות 

ניראה השופר של ליברמן", אמר פרץ. 
חבר הכנסת משה גפני הגיב אף הוא לסרטון 
היהודית  ההלכה  נגד  שאמר  "הדברים  ואמר: 

וההסתה הנלווית להם מזכירים משטרים אפלים, 
ונעבור גם טיפוסים כמו קושניר  שעברנו אותם 
בכוח  שמנסה  שלו,  הבוס  את  לרצות  שמנסה 
לסחוב את מערכת הבחירות לנושאי דת ומדינה. 
לא הדת אכפת לו ולא המדינה. את איווט מעניין 

רק ליברמן".
לנוכח  מחאתו  הביע  סמוטריץ'  בצלאל  השר 
היוצר  מבית  הבא  "הסרטון  הפרועה.  ההסתה 
של אביגדור ליברמן, רבנים שוחטים ילדים של 
גויים ומשתמשים בדמם לאפיית מצות. הלוואי 
נובעים  האלה  שהשקרים  לחשוב  ויכולתי 
אנטישמיות  משנאה.  נובעים  הם  אבל  מבורות. 
תקף  בושה ",  היהודים.  במדינת  קלאסית 

סמוטריץ.
להתבטאויות,  הגיבו  אחרות  מפלגות  גם 
והצהרה בנושא פורסמה גם מטעם מטה דוברי 
האמירות  את  מגנים  "אנו  בליכוד.  הרוסית 
ישראל  ממפלגת  הכנסת  חברי  של  האחרונות 
ההסתה  במדיניות  השימוש  ואת  ביתנו, 
בחברה  שונות  קבוצות  נגד  וההכפשות 
נוספים.  מנדטים  לקושש  מנת  על  הישראלית 
מדובר באמירות לא מוסריות המאיימות על חוסן 
הוסיפו  עוד  המטה.  מסר  הישראלית",  החברה 
הבחירות  לוועדת  תלונה  להגיד  בכוונתם  כי 

ולוועדת האתיקה בכנסת בעקבות הדברים.
את הדברים המדויקים בצורה הברורה ביותר, 
איבגי  אמיר  העיתונאי  צה"ל  גלי  ברדיו  אמר 
ויש  לעצור  שצריך  רגעים  "יש  דתי:  שאיננו 
פשוטה:  והיא  האמת  את  לומר  שצריך  רגעים 
של  בחירות  תעמולת  לא  הוא  הזה,  הסרטון 
מפלגה חילונים", אומר איבגי ומוסיף במונולוג 
תעמולה  הוא  קושניר,  חה"כ  של  "הזה  מיוחד 
אנטישמית!  תעמולה  הוא  כן,  כן,  אנטישמית. 
קושניר, תודה שהבהרת בצורה הכי  תודה ח"כ 
ברורה, שהבעיה של ישראל ביתנו, היא לא חוק 
הגיוס, היא לא השוויון בנטל והיא לא השילוב 
הבעיה  אלא  החרדי,  המגזר  של  העבודה  בשוק 
של ישראל ביתנו – כך אתה הסברת לנו קושניר 
– היא האופן בו מבקשות נשים חרדיות לשמור 
פי  על  קדושת המשפחה  על  לשמור  טהרה,  על 
ההלכה, להיות יהודיות כדרכן ואמונתן ועל כך 
)ח"כ קושניר  יהודיות'  'רודף  רודף אותם.  אתה 
ומגיש  גל"צ  שדר  מסיים  אנטישמיות",  א.צ(. 

ערוץ 20 אמיר איבגי.

אנטישמיות במבטא רוסי
ההסתה הפרועה מבית 'ישראל ביתנו' דוהרת לשפל חסר תקדים: ח"כ אלכס קושניר פרסם סרטון תעמולה בעל ניחוחות אנטישמיים, בו 
הוא טוען כי אורח החיים הדתי הוא הגורם לבעיות במערכת הבריאות הישראלית • רכב של ארגון "טהרת המשפחה" נופץ בידי אלמונים 

• גינויים חריפים מקיר לקיר: "בושה שככה נראה השופר של ליברמן"

"הסרטון הבא של ליברמן: רבנים שוחטים ילדים גויים ומשתמשים בדמם לאפיית מצות"

קושניר הפר זכויות ונדרש לשלם פיצויים

ציורי חרדים משפילים מתוך הסרטון

קושניר  שילב  שפרסם,  האנטישמי  בסרטון 
שלמה  רבי  הגאון  הדור  פוסק  מרן  של  איור 
ספר  מתוך  נלקח  האיור,  זצ"ל.  אוירבך  זלמן 
לאור  הוציאה  אותו  כהנא",  "הרב  הקומיקס 
ישיבת הרעיון היהודי בירושלים, שאת ציוריו 

צייר צייר, שנשכר עבור איור הספר כאמור.
קושניר,  של  הסרטון  פרסום  לאחר  כעת, 
פיצויים,  מקושניר  היהודי  ברעיון  דורשים 
לאחר שזה השתמש באיור ללא רשות. במכתב 
התראה לפני תביעה שנשלח לקושניר ע"י בא 
כוחה של ישיבת הרעיון היהודי, עו"ד איתמר 
פוגע  סרטון  הוא  "הסרטון  צוין:  גביר,  בן 
ומכפיש אך בכל מקרה אסור היה לך לעשות 
שימוש באיור שימוש באיור ללא רשות", וכן 
כי אותו שימוש "מהווה מגוון עוולות אזרחיות 
זכויות  את  מפר  היתר  ובין  מרשתנו  כלפי 
עושר  בעשיית  מעוול  מרשתנו,  של  היוצרים 

בזכותה  ופוגע  ברשלנות  מעוול  ולא במשפט, 
החוקתית של מרשתנו לקניין".

האיור  את  להסיר  במכתב  נדרש  קושניר 
השונות  המדיה  ברשתות  שהופץ  הסרטון  מן 
הרעיון  ישיבת  את  לפצות  וכן  מיידי,  באופן 
של  בסכום  בזכויותיה  הפגיעה  בגין  היהודי 

100,000 שקלים.
את  מייצג  שכאמור  גביר,  בן  איתמר  עו"ד 
לכך  "מעבר  כי  מוסר  היהודי   הרעיון  ישיבת 
שח"כ קושניר הפיץ דברי בלע והסתה חמורים 
ואנטישמיים נגד הציבור החרדי ובכלל הציבור 
שומר המסורת בישראל, הרי שהוא גם הוסיף 
חטא על פשע, הפר זכויות יוצרים - והשתמש 
בתמונה של רב גדול בישראל עבור התעמולה 
דרך הכיס   אותו  נלמד  האנטישמית שלו. כעת 
מהי משמעות הפרת זכויות יוצרים, ולא פחות 

חשוב מכך, שהשמצת יהודים עולה וביוקר".
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אריה לוין

צילום: יוטיוב

השלום  מהשפט  לבית  הגישה  שוטרים  לחקירות  המחלקה 
בירושלים, כתב אישום נגד יעקב שטרית, בלש בתחנת בית שמש 
בגין תקיפה ושיבוש מהלכי משפט. כזכור, מדובר באירוע שהתרחש 
בבית  שנערכה  מהפגנה  שהתפרסם  בתיעוד  אז  שנה,  כחצי  לפני 
שמש בעקבות הריסת בית כנסת, נראים קבוצת שוטרים מתנפלים 
אותו  מכים  סמוכה,  בחניה  שעמד  חרדי  אדם  קרויזר,  מרדכי  על, 
וגוררים אותו באלימות לניידת המשטרה תוך ששוטר מושך לעצור 

בפאה. משם הועבר למעצר בה שהה במשך כל השבת.  
להעמדה  הועבר  עניינו  באירוע  מעורב  שהיה  נוסף  שוטר 
פעילות  במהלך   2019 ביולי  האישום,  כתב  פי  על  משמעתי.  לדין 
קרויזר  מרדכי  האברך  את  שהוביל  בעת  שמש,  בבית  משטרתית 
לניידת, לפת השוטר בפאת ראשו והמשיך בהובלתו לכיוון הניידת 
בפני  גרסה  הנאשם  מסר  היום,  באותו  בפאה.  משיכה  באמצעות 
תקף  )קרויזר(  המתלונן  כי  בכזב  מסר  במסגרתה  משטרה,  חוקרת 
אותו באגרופים ומכות לעבר פניו, שרט את החלק הקדמי של אמתו 

הימנית וחבל באמתו השמאלית. 
את  לעצור  ניסה  כאשר  כי  בהודעה  בכזב  הנאשם  מסר  עוד 
המתלונן, שאר ההמון שהיה במקום תקף את הנאשם, בעט בו והלם 
כי  צוין  האישום  בכתב  גופו.  חלקי  ובשאר  בראשו  באגרופים  בו 
במהלך האירוע נחבל הנאשם ורגלו גובסה. בעקבות גרסתו הכוזבת 
נעצר  הוא  המתלונן,  נגד  פלילי  תיק  כאמור  נפתח  הנאשם,  של 
לעיל,  המתוארים  "במעשיו  המשפט.  בית  ידי  על  הוארך  ומעצרו 
בנוסף עשה הנאשם מעשה  כדין,  תקף הנאשם את המתלונן שלא 

בכוונה לשבש הליך שיפוטי", נמסר ממח"ש.
בכתב האישום המלא מפורטות קורות אותו היום: "ביום 5.7.19 
הגיע הנאשם יחד עם שוטרים נוספים לצורך סיוע בעבודות הריסת 
מבנה בית כנסת לא חוקי בעיר בית שמש. במקום התכנס קהל של 

חרדים אשר חלקם התפרעו, קיללו וזרקו חפצים לעבר כוח השיטור. 
אחר  עם  יחד  קרויזר(  )מרדכי  המתלונן  עמד  האירוע,  במסגרת 
המתלונן  לביתו.  בסמיכות  הנמצאת  חניה  ברחבת  מקום,  בקרבת 
יחד  הנאשם  המקום.  את  לעזוב  ידי השוטרים  על  התבקשו  וחברו 
עם השוטר א.א. דחפו את חברו של המתלונן, הנאשם אף בעט בו. 
השוטר א.מ. החל לדחוף את המתלונן מהמקום. המתלונן לא שיתף 
עמו פעולה ואחז בפלג גופו העליון של השוטר א.מ. אשר הכה אותו 
בפניו. הנאשם והשוטר אבו הגיעו לסייע לשוטר א.מ. במעצרו של 

המתלונן".
לאחר  בפניו.  המתלונן  את  הנאשם  הכה  המעצר,  "במהלך 
המתואר, הובל המתלונן לניידת כשהוא מורם על ידי מספר שוטרים 
אשר אחזו בידיו וברגליו. בשלב מסוים של ההובלה לניידת הועמד 
המתלונן על רגליו והתקדם עם השוטרים לעבר הניידת. המתלונן 
שוטרים  שני  ידי  על  מוחזקות  ידיו  כששתי  הניידת  לכיוון  הלך 
והנאשם דחף אותו בגבו. לפתע וללא כל סיבה, לפת הנאשם בפאת 
באמצעות  הניידת  לכיוון  בהובלתו  והמשיך  המתלונן  של  ראשו 
המתלונן  של  ראשו  הורכן  המשיכה,  עוצמת  בשל  בפאה.  משיכה 

סימני חבלה  לו  נגרמו  כלפי מטה. בעקבות מעצרו של המתלונן 
קשים".

"באותו היום, מסר הנאשם גרסה בפני חוקרת משטרה. במסגרת 
אותו  התקיף  לחניה  הגיע  כאשר  כי  בכזב  הנאשם  מסר  ההודעה, 
המתלונן באגרופים ומכות לעבר פניו, שרט את החלק הקדמי של 
בכזב  הנאשם  מסר  עוד  השמאלית.  באמתו  וחבל  הימנית  אמתו 
שהיה  ההמון  שאר  המתלונן,  את  לעצור  ניסה  כאשר  כי  בהודעה 
במקום תקף את הנאשם, בעט בו והלם בו באגרופים בראשו ובשאר 

חלקי גופו", כך מכתב האישום.
שהאלימות  הוסיף  חדשות'  ל'כאן  בראיון  המקרה,  לאחר  ימים 
הגרירה  כדי  ותוך  לניידת  אותו  שהכניסו  לאחר  גם  נמשכה  כלפיו 
הגעתו  בעת  כי  סיפר  עוד  היום".  תמות  "אתה  לו  אמרו  השוטרים 
לתחנת המשטרה "המשיכו שם עם האלימות אבל פחות ממה שהיה 
בהתחלה. השוטר הריץ אותי לקיר גבס בסוף המסדרון וצעק עליי 
שאסתובב לקיר. הוא איים עלי שאם לא הוא יכניס אותי לקיר. לפני 
כן הוא גם אמר לי לעשות כל מה שהוא אומר, גם אם הוא אומר לי 

להפסיק לנשום, אז שאפסיק לנשום".

אורלי גינצבורג

2018 ממנו  המוסד לביטוח לאומי פרסם את דו"ח העוני לשנת 
עולה כי שיעור הילדים העניים עלה השנה ב-2% – עלייה של 27 
האוכלוסייה  כלל  בקרב  שעברה.  לשנה  ביחס  עניים  ילדים  אלף 
בישראל עלה שיעור העניים בשנה האחרונה באחוז. מנתוני הדו"ח 
2018 חיו בישראל 469,400 משפחות בעוני שבהן  עולה כי בשנת 
תחולת  הדו"ח,  פי  על  ילדים.   841,700 ומהם  נפשות   1,810,500
העוני בקרב כלל האוכלוסייה )ללא מזרח ירושלים( עלתה מ-19.4% 
בשנת 2017 ל-20.4% בשנת 2018. תחולת העוני בקרב ילדים עלתה 
ובקרב משפחות  ל-29.1%  יותר, מ-27.1%  גבוהים  אף בשיעורים 

המצב נותר כמעט ללא שינוי – מ-17.4% ל-17.5%.
זו  כי  בדו"ח  נכתב  החרדיות  במשפחות  ילדים  של  העוני  לגבי 
"חלק  כי  נכתב  ההסבר  בדברי  החולפת.  בשנה  אחוז  בכ-5  עלתה 
מעליה זו מקורה כנראה בשינוי הרכב המשפחות ב-2018 אשר כולל 
עלייה בחלקן של המשפחות החרדיות הגדולות המאופיינות בעוני 
והמדד  העוני"  "עומק   – ההכנסות  פער  יחס  זאת  עם  יותר.  גבוה 
לחומרת העוני ירדו השנה ב-1.5% ו-7.6% בהתאמה. על פי נתוני 
2018 חלקן של המשפחות העניות החרדיות בסך המשפחות  סקר 
באוכלוסיית  היחסי  מחלקם   2 מפי  יותר   – לכ-16%  מגיע  העניות 

המשפחות על פי סקר הוצאות משקי הבית.
מהדו"ח  עולה  אחרות  למדינות  ביחס  ישראל  מיקום  לגבי 
בכלל  העוני  בשיעור  מהסוף  הרביעי  במקום  נמצאת  ישראל  כי 
האוכלוסייה בהשוואה למדינות המפותחות, כך שרמת העוני שלה 
פי  על  קוריאה.  ודרום  טורקיה  הברית,  ארצות  של  מזו  רק  נמוכה 

ולפיהם  שונה  בצורה מעט  ה-OECD, המחושבים  ונתוני  הדו"ח 
בישראל  ילדים  בקרב  העוני  שיעור  עניים,  ילדים   22% בישראל 

במקום השני כשלפניה נמצאת רק טורקיה.
התייחס  נתניהו  בנימין  בפועל(  הרווחה  )ושר  הממשלה  ראש 
ועל  ההישגים  על  לברך  מבקש  "אני  ואמר:  הדו"ח  לממצאי 
ולפעול  להמשיך  ומחויב  בדו"ח  המשתקפים  השיפור  מגמת 
פלחי  כל  של  בהכנסות  מהירה  לעלייה  הבאנו  החולשות.  לתיקון 
האוכלוסייה ובפרט לעלייה הדרמטית בשיעור של 6.9% בהכנסת 
המשפחות  בשיעור  לירידה  שהביאו  ביותר,  החלשות  השכבות 
את  לצמצם  נמשיך  העניות.  העובדות  ובשיעור המשפחות  העניות 
העוני בכל שכבות האוכלוסייה ונפעל למען הגדלת הקצבאות של 

אוכלוסיית הקשישים".
נתונים  יש גם  מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר כי "אמנם 
מעודדים אך יש עוד עבודה רבה לפנינו. הממשלה מחויבת להמשיך 
באופן  העוני  ממדי  לצמצום  להוביל  במטרה  מאמצים  ולהשקיע 
תומך  הלאומי  הביטוח  הוותיקים.  האזרחים  על  בדגש  משמעותי 
בהצמדת קצבאות אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק ולא למדד כפי 
שקורה היום. השינוי מתבקש בעיקר לנוכח תוחלת החיים העולה, 
בעבור כמיליון אזרחים ותיקים שמחובתנו כחברה לוודא שהם חיים 

בכבוד".

השוטר שמשך לחרדי 
בפאותיו הואשם

מדאיג: עלייה במצב 
העוני במגזר החרדי

"לפתע וללא כל סיבה, לפת הנאשם בפאת ראשו של המתלונן והמשיך בהובלתו לכיוון הניידת באמצעות משיכה בפאה. בשל עוצמת המשיכה, 
הורכן ראשו של המתלונן כלפי מטה", כך מתואר בכתב האישום החמור שהוגש כנגד השוטר יעקב שטרית שהתעלל באברך חרדי בעת מעצר שווא
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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





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?
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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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שמחה ליינר בקליפ חדש - "לך"
חודש ימים לאחר השקת אלבומו החדש "כל הכבוד", משחרר כוכב הזמר 

שמחה ליינר קליפ לשיר - "לך" אותו הלחין איצי וולאדנר.

הדואט של יאיר דוד ומנדי ג'רופי 
אחרי שלושה סינגלים מצליחים עם עשרות אלפי השמעות בתחנות הרדיו, 
בביצוע  שלך"  "כולי  לשיר  וקצבית  עדכנית  גרסה  דוד  יאיר  הזמר  משחרר 
סוחף יחד עם כוכב הזמר מנדי ג'רופי. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי 

אלדד רצון.

איני יכול לבדי 
הבכורה  סינגל  את  סופר  שראל  הזמר  השיק  מאז  עברו  חודשים  שלושה 
"התחלות חדשות" וכבר משחרר לאויר העולם את הסינגל השני - "איני יכול 
לבדי" - שיר שקט ונוגע אותו כתב והלחין סופר בעצמו, על העיבוד וההפקה 

המוזיקלית חתום יהונתן אבידני.

אבא דואג להכל
"אבא דואג להכל" - סינגל שני מתוך אלבום הבכורה עליו עובד חנוך בן משה 
בימים אלו באינטנסיביות רבה. על המילים והלחן אחראי חנוך בעצמו כשעל 

העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד נאור סינוואני.

כל הכבוד!
הזמר הורסיטילי שמחה ליינר שוב מפתיע אותנו וחוזר אלינו בגדול עם אלבום 
 - ומשובח. בשונה מאלבומיו הקודמים הפעם באלבומו החדש  רביעי חדש 
רק לקטעי השירה  לא  ודאג  למים העמוקים  ישר  "כל הכבוד" קפץ שמחה 
וכדי לעשות זאת בגדול הוא  באלבום אלא להפיק בעצמו את כל האלבום 
הכוללת  החסידית  המוזיקה  של  הכוכבים  סוללת  את  הפרוייקט  אל  צירף 
את איצי וולדנר, יוסי גרין, איצי ברי, מנדי הרשקוביץ, אלי שוואב, יהודה גלילי, 
שלמה יהודה רכניץ, מרים ישראלי, מקהלת שירה ועוד, שכתבו הלחינו ועיבדו 

את האלבום.

אחד אל אחד 
בו מבצעים  יצחק פנחסי  הלל מאיר את  בו מארח  והאחרון  הדואט השביעי 
יחד את הלהיט הענק "השבעתי". בקרוב מאוד יצא סינגל חדש של הלל מאיר 

שהוא יחתום את את סדרת הקליפים של הפרוייקט 'אחד אל אחד'.

הזמן של השמחה
"הזמן של  מכוון לכם את  שלום ברנהולץ  בינדר הפקות מגישים:   & פרנקל 
השמחה". אחרי לא מעט שנים בהם הוא מופיע בחתונות ובאירועים שונים, 
''הזמן  וכאשר מאחוריו קאברים מצליחים, משיק הזמר שלום ברנהולץ את 
של  הבכורה."הזמן  לאלבום  בדרך  ראשון  מקורי  סינגל   - השמחה"  של 
השמחה" - הוא שיר מרענן, קצבי ומקפיץ המכוון היישר אל ריקודי החתונות.

אתה כאן
אחרי אלבום בכורה שזכה להצלחה מסחררת ואינספור השמעות בתחנות 
שוקי ממיאמי חוזר  הרדיו ומקץ תקופה של שקט בגזרה המוזיקלית, הזמר 
שיר  "זהו  כאן״.  ״אתה   - שמלי  איציק  היוצר  שחיבר  ומרגש  חדש  סינגל  עם 
הודיה לקדוש ברוך הוא שגם בזמנים הקשים הוא עדיין אתנו ושומר עלינו. 
השיר הזה מוקדש לזכותו של פנחס בן אסתר לאריכות ימים ושנים טובות, 

את העיבוד הנפלא כתב תמיר צור ואני בטוח שתהנו ממנו" אומר שוקי.

אנו עמלים
מצליח  ולומדיה,  תורה  אהבת  והמון  יצירתיות  כישרונות,  אוסף  של  בשילוב 
ומקהלת  קלצקין  יוסל'ה  המעבד  עם  יחד  סלצקי,  שלמה  הבינלאומי,  החזן 
ותחושות  )The Yossi's Choir(, להביא אל קדמת הבמה מראות  'ישיש' 
קליפ  ומגישים  הש"ס  ללימוד  חיבור  על  קודם  להראות  הצליחו  רבים  שלא 

חדש וייחודי שיסעיר בכם את תחושת ההשתוקקות לפתוח דף גמרא.

בימים ההם בזמן הזה
כולם-כולם  והסביבונים,  הסופגניות  והשמנים,  הנרות  והיוונים,  החשמונאים 
ימי  של  סיפורם   - 'מנורה'  החרדי:  במגזר  מסוגה  ראשונה  להפקה  התכנסו 
החנוכה בימים ההם ובזמן הזה. אמן הרגש והווירטואוז מוטי ויזל חובר שוב 
למקהלת מלכות בניצוחו של פנחס ביכלר שגם כתב את התסריט לקליפ 
חבש  סגל  הערשי  'מלכות'.  של  הבת  חברת  'מאסטרטגיה',  בחסות  הנוכחי 
וכובע  המרגש  הלחן  עיבוד  על  האחראי  המוזיקאי  כובע   – כובעיו  שני  את 
וויזואלית את הצילומים. ומה חדש הפעם? מקהלת  הבמאי והעורך שהפיק 
מופיעה  מ'מלכות',  לוינגר  יענקי  של  בניצוחו  'חסידימלעך'  הצעירה  הילדים 
הקסום.  והמשחק  הענוגים  הצלילים  בין  מתמזגת  בכורה,  בצילום  בהדרה, 
לראשונה  הנחשף  שטיין,  בנצי  הצעיר  המלכותי  היוצר  של  והמילים  הלחן 
בקולו שלו ובנגינתו על פסנתר הכנף. ההפקה של המפיק הצעיר והמוכשר 
לייבי שצ'רנסקי, או בשמו המוכר יותר 'תשמחו על לייבי' שהביא את המוצר 

לפסגות חדשות.

'מעוז צור' 
התוכנית 'הקול הבא' הותירה חותם אדיר על עולם המוזיקה היהודית. במשך 
מדי  בדריכות  שעקבו  וצופים  מאזינים  אלפי  מאות  ריתקה  היא  עונות  שתי 
העונה  סיום  לאחר  כשנה  כעת,  בתחרות.  שהתמודדו  הזמרים  אחר  שבוע 
השנייה ורגע לפני צאתה לדרך של העונה השלישית, יוצאת סנונית ראשונה 
מתוך הפרויקט המסקרן 'קולות הנשמה' - אלבום שכולו מבוצע על ידי בוגרי 
2 העונות של הקול הבא בהפקתו של דוד פדידה. מתוך הפרויקט המיוחד 
העונה  בוגר  חן,  אפרים  הזמר  של  בביצוע  צור'  'מעוז  השיר  לחנוכה  שיצא 
השנייה של התכנית שכזכור אף הגיע לגמר התחרות. את השיר, יחד עם כל 
שירי האלבום הלחין ר' פייטל לוין מארה"ב. על ההפקה המוזיקלית של השיר 

והאלבום כולו, גרשון פריישטט.

״מעוז צור״ של ״אחינו״ 
'אחינו' שהוא  הלחן החדש יחסית, הופק לציון עשרים שנות פעילות לארגון 
שמבטאות  הגדול  המסר  את  בתוכו  משלב  הלחן  דרשו.  של  הקירוב  זרוע 
מילות הזמר המושר בפי כל ישראל בימי החנוכה, את השיר מבצעים בעלי 
המנגנים ר' שלמה כהן ויחד איתו ר' אלי לאופר ומקהלת ענק בניצוחו של ר' 
בידיו האמונות  והניצוח המוזיקלי המפעימים הונחו  הערשל בריסק. העיבוד 

של המעבד העולמי ר' משה לאופר.

הצבא הגדול בעולם 
האלבום המדובר של יעקב שוואקי "היו זמנים 2" שהושק השבוע, מעורר עניין 
רב בקרב חסידי חב"ד בארץ ובעולם. שוואקי הקדיש באלבום מחרוזת ניגוני 
חב"ד עם הקדשה אישית מרגשת: "במסע מסביב לעולם פגשנו שפות שונות, 
טעמנו מאכלים שונים ונחשפנו למנהגים רבים. אבל יש דבר אחד קבוע - לאן 
שלא נלך תמיד נמצא את השלוחים של חב"ד. הצבא הגדול ביותר על פני 
האדמה, שגורם לנו להרגיש בבית בחן ובנועם תמידי. המחרוזת הזו מוקדשת 
בחוסר  ישראל  לכלל  מקרינים  שהם  האהבה  על  משפחותיהם,  ולבני  להם 
אנוכיות ואומץ רב." ניגון סוחף מתוך פרשת השבוע בעיבודו של אברומי ברקו.

בסוף השביל
בישול  שלו:  בחיים  הגדולות  האהבות  שני  את  לשלב  מצליח  יעקב,  רועי 
ומוזיקה. רועי בכל יום אחרי תפילת שחרית נוסע למסעדת יוקרה בנתניה, שם 
הוא בתפקיד השף שמבשל מנות גורמה ובערב הוא כבר על הבמה, משמח 
סינגל  את  מוציא  הוא  עכשיו,  שלו.  הלהקה  עם  והופעות  באירועים  אנשים 
הבכורה שלו 'בסוף השביל' בו הוא מגלה למאזינים את גוון הקול הייחודי שלו. 

המילים המעודדות נכתבו ע"י יונתן שחר והלחן של אחיקם שעאר.

LIVE-הרצליך 2 – גרסת ה
האלבום החדש של אלי הרצליך – הרצליך 2 רק יצא, וכבר שיריו חורכים את 
הפלייליסטים בתחנות הרדיו וברחבות הריקודים כאחד. בצוות ההפקה של 
– "הרצליך LIVE 2". בו  ייחודי  וידאו-קליפ  הרצליך מעלים הילוך ומשיקים 
סוחפת  אנרגטית  בהופעה  האלבום  שירי  כל  את  לראשונה  מבצע  הרצליך 
ומרגשת בליווי דביר כהן ותזמורתו המורחבת כשאליהם מצטרפים לחגיגה 
המוסיקלית  ההפקה  כשעל  העולמית".  "ידידים  מקהלת  חברי  המוסיקלית 
עיבודים  שכתב  כהן,  דביר  המוסיקלי  והמפיק  המעבד  הופקד  המשובחת 
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רגש  ושירי  מקפיצים  שירים  שזרו  אשר  מהמקור  ושונים  מיוחדים  חדשים 
ותפילה בהרמוניה מוסיקלית מושלמת.

התבואי לגני
בוצר )אליעזר כהן( אחד האומנים המסקרנים ביותר במוזיקה הישראלית – 
יהודית, מי שמצליח לעורר נימי נשמה רדומים בכל פעם שיצירה חדשה שלו 
יוצאת לאוויר העולם. התבואי לגני, ובמקור מאהור אבא שנכתב והולחן בפרס 
לפני עשרות שנים ע"י אחמד עלי מאני מגדולי הסופים והמורים למוסיקה 
מההיסטוריה  להימחק  יכולות  שהיו  יצירותיו  שלל  בין  הוא  השיר  בפרס, 
הזיכרונות  את  ללקט  שהחליט  מאני  סעיד  אייל  בנו  לולא  המוזיקלית 
אנסמבל  להקתו  עם  יחד  בישראל  אותם  ולבצע  אבא  בבית  המתנגנים 
מכילתא, בחלקו של השיר תוכלו לשמוע חלק מהמילים המקוריות בפרסית. 

לעיבוד השיר הצטרפו להקתו של אייל והביצוע המשותף ירגש אתכם.

אבא, תודה!
פלאג'י  חיים  ר'  של  המופלאה  לסגולה  האחרונים  בימים  התוודענו  כולנו 
זיע"א, שהבטיח שמי שיזכה לא להתלונן ולא לקטר קיטור אחד מר"ח כסלו 
ועד היום השמיני של חנוכה - יראה נס באותה שנה. בעקבות אותה סגולה 
נפלאה, מוציא האמן והיוצר חיים גולד את השיר "אבא, תודה", מילים עממיות 
ופשוטות שחודרות עמוק לנשמה שאותם כתב והלחין ומדברות על התודה 

שאנחנו צריכים לומר כל הזמן לאבינו שבשמים. בואו תגידו ל"אבא, תודה"!

הלב שלי
ירושלים' ממשיכים להפתיע עם ביצועים  'פרחי  ישראל  להקת הילדים של 
'הלב  זהו השיר  ומדהימים למיטב השירים מכל הז'אנרים. הפעם  מרגשים 
שלי' של הזמר ישי ריבו, שזכה כמעט בכל תואר אפשרי עם הלהיט במצעדי 
מסביב  עובדת  אביטל  חנן  של  בניהולו  הלהקה  הרדיו.  תחנות  של  העשור 

לשעון בארץ ובעולם ובין לבין נכנסים לאולפנים ומקליטים רגש.

בזכות התורה
לרגל סדרת מעמדי סיום הש"ס של ארגון 'דרשו' ברחבי תבל, התאגדו יחד 
מיטב אמני הזמר החסידי בארץ ובעולם, להפקת שיר מרגש ומרומם שילווה 
את המעמדים הכבירים בהם ישתתפו רבבות מסיימי ש"ס בכל רחבי העולם, 
ובבלרוס.  אפריקה  בדרום  במנצ'סטר,  בלונדון,  בפריז,  בארה"ב,  בישראל, 
"בזכות התורה" - הלהיט החדש לכבוד מעמדי הש"ס של דרשו אותו מבצע 
אמן הרגש ר' מוטי שטיינמץ לכבוד מעמדי סיומי הש"ס, והוא הולחן ע"י צמד 
היוצרים אלי קליין ואיצי ברי. על המקהלה הופקד ר' פנחס ביכלר ומקהלת 
מלכות ובהפקת שלום וגשל, המפיק המוזיקלי של מעמדי סיום הש"ס של 

דרשו. אין ספק שזה עומד להיות הלהיט הגדול ביותר של החורף. 

אינשאללה
את  שכבש  גברא  ישראל  של  "אינשאללה"  הלהיט  של  ההצלחה  אחרי 
תחנות הרדיו ואת הקהל בשטח כאחד, דיג'יי ניסו סלוב ודיג'יי עמירם בן-לולו 
משיקים את הרמיקס הרשמי שהולך לחמם את רחבות הריקודים בחורף 

הקרוב, ובכלל!

טנקיו השם
שלישי  סינגל-קליפ  אופמן  סנדי  הזמר  מגיש  החתונות  עונת  של  בעיצומה 
רווי הודיה להשם– "לפיכך", ללחנו של בעל התפילה ר' יואל הלוי פאללאק 
מווילאמסבורג על המילים המוכרות מתפילת שחרית בקליפ החדש משלב 
לראשונה אופמן גם סצנות משחק המתארות את מילות השיר, לצד סטיקרים 
לרכבת  האיחור  דרך  עבור  תאונה',  מה'כמעט  החל  לוקיישן.  כל  המלווים 
אבינו שבשמיים". הפעם, משתתף  על  "אלא  עליו  להישען  לרכב שאין  ועד 
לראשונה בקליפ גם בנו של סנדי, ארי. עיבוד והפקה מוזיקלית: אודי דמארי.

תשאר אתה
הקול של ייטב דאלי )24( מנתיבות, לא דומה לשום דבר אחר ששמעתם קודם 
לכן. מי שבמשך שנים מופיע באירועים ומכוון את עצמו הכי גבוה שאפשר, 
עם קול מדהים, מרגש ומלטף, בעל יכולת ווקאלית מרשימה במיוחד מביא 

כאן משהו משלו, שונה מהנוף המוסיקלי המוכר. סינגל הבכורה 'תשאר אתה' 
של הזמר ייטב דאלי, נכתב מאב לבן, עם מילים כל כך מדויקות ומרגשות, 
לנו בפלייליסט. אל תטעו, לא  ומסר עמוק שכל כך חסר  בעלות משמעות 
הטונים  בין  ומטייל  קולו  עם  שמשחק  עצמו  בייטב  עם  כי  בדואט  מדובר 
בהגשה שנוגעת בבטן הרגישה. בדרכו המיוחדת של דור ברין המשורר של 
השיר, מדבר אב לבנו ומכין אותו מראש לדרך התלולה שעוד תפגוש בו בחייו.

בכל כוחי
הזמר אבי בבאי ממשיך בכל כוחו לעבוד על אלבום הבכורה שמופק בימים 
אלו אצל טובי המעבדים, כותבים ומלחינים. אבי בבאי הוא שילוב עדתי של 
מצליח  הטורקי  הלחן  עם  כוחי'  'בכל  החדש  הסינגל  לכן  ועיראקי,  טורקי 
להישמע כל כך נכון ומדויק, עם מעברים גרוניים משולבים בטונים גבוהים 

ונמוכים נעימים לאוזן. מילים: ברק יוסיפוב.

מתנות מאלוקים
מי  צדיק,  חיים  הזמר  של  המחודשת  הפריצה  מאז  עברו  ספורים  חודשים 
כשהוציא  דתית.   - תיכונית  הים  המוזיקה  מכוכבי  אחד  היה  עברו  שבשנים 
את הסינגל 'חי וקיים' הוא הבטיח שהפעם הוא כאן כדי להישאר. ועכשיו הוא 
מקיים זאת עם סינגל חדש בקצב הפופ – ים תיכוני, 'מתנות מאלוקים' שבו 

מגיעות לידי ביטוי היכולות הנעימות בקולו של חיים.

בואי בשלום
חופה,  סינגל  מוציא  ועתה  המוזיקלית  בעשיה  ממשיך  סופר  שראל  הזמר 
ביטון  מאור  של  הלחן  מהמקורות,  המילים  בשלום".  "בואי   - ומרגש  שלישי 

והעיבוד וההפקה המוזיקלית של חנן גדג' ומאור ביטון.

דואט חדש: 'שומר עלינו'
בעיצומם של ימי החנוכה מוציא יונתן שינפלד את 'שומר עלינו', סינגל חדש 
פרי עטו ובו הוא מארח את הכוכב האנרגטי קובי ברומר. מילים ולחן של יונתן 

שינפלד, הפקה מוסיקלית: דורון אלימלך.

היישר מהסוואנות של אפריקה  
רולי דיקמן החליט ליצור פרויקט נשיונאל ג'יאוגרפיק אישי ויצא אל ערבות 
הסוואנה באפריקה כדי לצלם קליפ מאחד המקומות הנמוכים בעולם – כי 
משם אפשר לעלות הכי גבוה. ריקודי השבטים, מפגשים עם חיות שרואים 
בישראל רק בכלובים, ומפגש עם אנשים שלא יודעים מה זה קליפ, הולידו 
מרים  ''אתה  שלו,  האחרון  הלהיט  על  יוצא  החדש  הקליפ  מרתקת.  תוצאה 
אותי תמיד". הוא נכתב, הולחן ועובד על ידי הצמד אלי קליין ואיצי ברי, הגיע 
לכל מקום והקפיץ את שומעיו, אך את רולי זה לא סיפק. הוא רצה יותר. וכך 
ישב וחשב כיצד הוא מבטא את מהות השיר: אתה מרים אותי תמיד. ההחלטה 
נפלה על מדינת עולם שלישית – אפריקה, משם אפשר רק לעלות. התסריט, 
אותו כתב עם הצלם בצלאל כהן, מעביר בצורה מוחשית את הדרמה של 
נפילה למקומות הנמוכים ביותר ומשם ההתרוממות. דווקא שם, באפריקה 
שלא  ואנשים  מפחידים  בבונים  אוכלי  נידחים,  שבטים  אפופת  הרחוקה, 
באופן מופלא לראשי  רולי לחבור  יודעים דבר על העולם המודרני, הצליח 
שבטים, למנהלי בתי ספר לילדים והתחבב על האפריקאים ששיתפו פעולה 

עד להשלמת הקליפ השונה והמיוחד.

"היו זמנים 2" אלבום חדש
 Those Were The בסדרה  הראשון  באלבום  הגדולה  ההצלחה  לאחר 
Days, משיק היום יעקב שוואקי אלבום מחרוזות נוסטלגי. מעל 50 להיטי 
של  חדשים  בעיבודים  היהודית,  המוזיקה  את  שעיצבו  וקלאסיקות  עבר 
המנצח והמנהל המוזיקלי רפי גריידי, רביד קשתי, אברומי ברקו ויהודה גלילי. 
מחרוזת  באנגלית,  להיטים  מחרוזת  חב"ד,  ניגוני  מחרוזת  החדש  באלבום 
משירי גדול הזמר החסידי אברהם פריד, מחרוזת שירים ישראליים, ומחרוזת 
של  המוזיקלי  המפיק   - וולדנר  איצי  לדואט/  מתארח  בה  ישיבתית  קומזיץ 

האלבום, בליווי מקהלת "זמירות".

15 ו' טבת תש"פ 3/1/20
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