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ככה קונים היום רכב

מאת: הילה פלאח

כולנו מכירים את זה: המשפחה גדלה ברוך ה' ואנחנו צריכים 
רכב גדול ומרווח יותר, או שאולי הרכב הישן שלנו כבר עשה את 

שלו ואנחנו מרגישים שהגיע הזמן להתחדש ברכב חדש. 
הקושי  מתחיל  מכאן  בסיפור.  הקל  החלק  היא  ההחלטה 
לנו, דבר שבד"כ  הראשוני שהוא בעצם מציאת הרכב שמתאים 
גוזל מאיתנו זמן רב. אנחנו מנסים את מזלנו בחיפוש בסוכנויות 
רק  היא  בכך  הכרוכה  הרבה  שההתעסקות  ומגלים  מרובות 
הרכב  של  המימון  שהוא  המשני  לקושי  שהגענו  לפני  ההתחלה 

החדש שאנו זקוקים לו.
בגורם  הצורך  הוא  רכב  קניית  של  בתהליך  לנו  שחשוב  מה 
הרכב  לסוג  שלנו  האישיים  הצרכים  את  לתרגם  שידע  מקצועי 

המתאים עבורנו בהתאם להעדפותינו, מצבנו הפיננסי וצרכינו.
מומלץ  ולכן  רכישה משמעותית,  היא  רכב  ספק שקניית  "אין 
תהיה  מה  ולחשוב  הצפויה  הכספית  ההוצאה  את  היטב  לתכנן 
המומחים  אומרים  בשבילכם",  ביותר  המתאימה  הרכישה  צורת 

של "מימון ישיר".
עזרה  וצריכים  שניה  יד  רכב  או  חדש  רכב  לקנות  מעוניינים 
במימון? היום יותר מתמיד, קל ופשוט לקבל מימון לרכב של עד 

200,000 ₪ ועד 100 תשלומים, בתנאים נוחים במיוחד.    

 

  

צריכים עזרה במציאת רכב? 
"מימון ישיר" עובדת עם סוכנויות הרכב וחברות הטרייד-אין 
והמומחיות הדרושה  היכולת  לה את  יש  ולכן  המובילות בשוק, 
כדי לעזור לכם למצוא את הרכב שאתם מחפשים, בחינם , וללא 
התחייבות או מאמץ מצדכם , מדובר פה בשירות החוסך לכם את 
ההתרוצות בין מגרשים רבים והזמן הרב המושקע באיתור הרכב 

שאתם רוצים.

בלי ערבים 
קניית רכב מכל סוג שהוא בדרך כלל דורשת סכום גבוה שלא 
כל אחד יכול לממן מהון עצמי. לכן ברבות מהעסקאות לרכישת 
רכב, נעזר הקונה במימון חיצוני. קבלת הלוואה לרכב היא כבר 

לא פרויקט מסובך אלא תהליך קצר ופשוט.
לפני נטילת הלוואה לרכישת רכב, חשוב לוודא שאתם יודעים 
ההחזר.  תנאי  את  ובמיוחד  ההלוואה  תנאי  את  היטב  ומבינים 
כדאי ונדרש לבדוק מראש מה הסכום הנחוץ לצורך קניית הרכב 
שתכננתם לרכוש, מהו גובה ההחזר החודשי שתוכלו לעמוד בו, 
ההלוואה  תנאי  שאר  והאם  לכם  המתאימה  ההחזר  תקופת  מהי 

נוחים ואטרקטיביים עבורכם. 
בערבים  צורך  ללא  ניתנות  ישיר  במימון  ההלוואות  בנוסף, 
ותהליך ההלוואה הינו פשוט ומהיר באופן שיאפשר לכם לצאת 

מהסוכנות עם הרכב שבחרתם ללא צורך בבזבוז זמן מיותר.

הלוואה במימון חוץ בנקאי
לרכב  מימון  לקבל  מאפשרת  ישיר"  "מימון 
100 תשלומים,  יד שניה עד 200,000 ש"ח עד 

באישור מהיר ובתנאים אטרקטיביים.
גוף  ידי  על  לרכב  מימון  של  הגדול  היתרון 
פיננסי חוץ בנקאי הוא שתהליך אישור ההלוואה 
מתבצע בצורה מהירה יותר בהשוואה למוסדות 
כדי  ערבים  החתמת  מחייב  ואינו  בנקאיים, 

לקבל את ההלוואה.
הרוכש  את  מגבילה  אינה  ישיר",  "מימון 
מסייעת  ואף  עליו  המועדף  הרכב  בבחירת 
של  להעדפותיו  המתאים  הרכב  באיתור 
הפעולה  שיתופי  באמצעות  זאת  אדם,  כל 
המרובים שלה עם מאות סוכנויות רכב עימם 

היא עובדת. 
או  חדש  לרכב  הלוואה  לקבל  ניתן 
בהחזר  שקלים   200,000 עד  שניה  יד  לרכב 
ובריבית  נוחים  חודשיים  בתשלומים  גמיש, 

אטרקטיבית.
בשנים  פופולאריים  הפכו  ק"מ  ה-0  רכבי 

חדשים.  לרכבים  ביחס  הנמוכים  מחיריהם  בזכות  האחרונות 
רק  לחלוטין,  חדש  ברכב  מדובר  שלמעשה  הוא  הבולט  היתרון 
שהוא נקנה מחברת ליסינג )שנרשמה כ"יד ראשונה"( או סוכנות 
רכב ולא ישירות מיבואן הרכב. מחירם של רכבים אלו זול יותר 
נרשם  הוא  הרכוש  ברכב,  שימוש  נעשה  שלא  שלמרות  מאחר 
מופיע  שהיה  כפי  ראשונה  יד  כרכב  ולא  שנייה",  כ"יד  למעשה 

במרשם אם הייתם קונים אותו ישירות מהיבואן.

מחפשים רכב? נעזור לכם למצוא אותו!
במקום לעבוד קשה, תנו "למימון ישיר" לעשות את "העבודה 
ישיר" מציעה שירות ללא עלות  "מימון  השחורה" בשבילכם – 
וללא התחייבות, במסגרתו נאתר לכם את הרכב שאתם מחפשים. 
עד  לקבל  תוכלו  אצלנו  לרכב,  במימון  עזרה  גם  תצטרכו  אם 

200,000 ש"ח.

איך זה עובד?
מגרשים  מ-1,000  יותר  עם  פעולה  משתפת  ישיר  מימון 
לכם  לעזור  לנו  שמאפשר  מה  ארצית,  בפריסה  רכב  וסוכנויות 
למצוא בדיוק את הרכב שאתם מחפשים. כל מה שצריך לעשות 
הוא לפנות למוקד הרכב הטלפוני שלנו של מימון ישיר ולמסור 
בנוסף  מחפשים.  שאתם  המכונית  על  פרטים  השירות  לנציגי 
לפרטים על הרכב הרצוי, נבקש מכם פרטים לגבי התקציב הכללי 

שלכם ולגבי סכום המקדמה שתוכלו לשלם.
בשלב הבא, נציגי השירות ייצרו קשר עם אנשי השטח ויועצי 
לכם  המתאים  הרכב  את  יאתרו  והם  המכוניות,  במגרשי  הרכב 
קרוב  למגרש  להגיע  תוכלו  מכן  לאחר  פגישה.  איתכם  ויקבעו 
האפשרויות  מתוך  הרכב  את  לבחור  לביתכם,  הקרובה  לסוכנות 
מימון  צריכים  אתם  אם  הקנייה.  תהליך  את  ולהשלים  הקיימות 
לקניית הרכב, תוכלו לקבל אותו באופן מיידי בעזרת אנשי השטח 
הביתה  לחזור  תוכלו  מהסניף.  לצאת  צורך  ללא  הרכב  בסוכנות 

כבר באותו היום עם הרכב שבחרתם.

הלוואה חוץ בנקאית בהתאמה אישית 
עד 200,000 ש"ח עד 100 תשלומים

 ללא צורך לצאת מהסניף, ללא 
התרוצצות ובלי לחץ!

מדור פרסומי

כפוף לתנאי החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל . מספר רישיון 54414. מימון ישיר אינה מתחייבת לאיתור רכב מסויים ואינה אחראית לטיב הרכב או לתקינות הרכב שירכש ע"י הלקוח

לקבלת הצעת מימון ועזרה במציאת הרכב המתאים עבורכם חייגו 5555*



החיתול היחיד עם כריות ספיגה רכות 
וכיס פנימי ייחודי למניעת נזילות 

להגנה על עור התינוק

אתם עושים תמיד את הכי טוב שלכם
בהשראתכם, יצרנו את החיתול הכי טוב שלנו

מלידה ועד גמילה

מידה 
ייחודית 

לשבועיים 
הראשונים!
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

מאת: עוזי ברק

תושבים  בשלח,  פרשת  שבת  לכניסת  בסמוך 
צוות  כי  לראות  נחרדו  כץ  פרדס  בשכונת 
תחזוקה נערך לביצוע עבודות ברחוב אבוחצירא 

שבתוככי העיר בני ברק.
תושבים שהתאספו במקום, שמעו כי העבודות 
למרות  וממשיכות  בזק  חברת  עבור  נעשות 
ב"פיקוח  מדובר  ולטענתם  היות  החמה  שקיעת 

נפש".
קבוצת  ובראשם  גדול  ציבור  התקהל  במקום 

של  מקהילתו  ואברכים  גור  מחסידי  אברכים 
הרב וינפלד, רב בשכונת פרדס כץ בעיר, שבאו 
למחות על חילול השבת ומנעו מהפועלים לקיים 

את העבודות.
בחילול  להמשיך  נחרצים  שהיו  הפועלים 
למנוע  מנת  על  המשטרה  את  הזעיקו  השבת, 

מהמוחים לעכב בידם.
עם הגעת המשטרה למקום, עלה החשש בקרב 
נציגי  בחסות  ימשך  השבת  חילול  כי  הציבור 

המשטרה.
לפתע הופיע במקום הרב אברהם רובינשטיין, 
ראש העיר, שכמה דקות לפני כניסת שבת שמע 

רגלית  למקום  וצעד  השבת  חילול  ניסיון  על 
עצירת  את  לוודא  מנת  על  שעה,  כחצי  במשך 

העבודות.
ראש  המשטרה,  נציגי  עם  ודברים  דין  לאחר 
העיר הבהיר לקצין במקום כי ישנו נוהל בעירייה 
לפיו על מנת לבצע עבודות בשבת נדרש לקבל 
אישור מפורש מרבני העיר. רובינשטיין ציין כי 
במצב חירום ניתן לפנות למוקד העירוני המאויש 
בגוי של שבת היודע את כתובות הרבנים ומביא 
הורו  ומתן,  המשא  בתום  בפניהם.  ההכרעה  את 
להסתלק  התחזוקה  לפועלי  המשטרה  נציגי 

מהמקום עד לצאת השבת. 

הסכנה  ומשחלפה  הפועלים  הסתלקות  עם 
התושבים  כלל  התכנסו  השבת,  חילול  להמשך 
יחד עם ראש העיר לתפילת ערבית מרוממת בבית 

הכנסת של קהילת הרב וינפלד הסמוך למקום.
התגייסותו  את  ציינו  שוחחנו  עמם  תושבים 
האישית של ראש העיר למרות הטרחה הכרוכה 
זה,  במקרה  התגייסותו  כי  תקווה  והביעו  בדבר 
בפני  שבועות  מספר  לפני  החריפה  מחאתו  כמו 
בעיר,  הקלה  הרכבת  את  הבונה  נת"ע  חברת 
תעביר מסר חד משמעי לאלו המנסים לפרוץ את 

קדושת השבת.

מאת: עוזי ברק

ברק  בני  בעירית  נוער  מחלקת  מנהל  ביוזמת 
ברק'  בני  הצלה  'איחוד  מתנדבי  אשורי,  אלדד  ר' 
הזהירות  על  והישיבות  הנוער  במסגרות  מדריכים 

מאביזרים מסוכנים בפורים.
המתנדבים מעבירים עשרות הדרכות בפני מאות 
הפורמליות  הנוער  ומסגרות  בישיבות  תלמידים, 
על  בפניהם  ומרצים  בעיר  פורמאליות  והבלתי 
מניעת שימוש וקניית נפצים וחומרי נפץ מסוכנים, 
שגורמים מידי שנה לפציעות של ילדים או לחרדה 

בעיקר לפני ובמהלך חג הפורים.

ומציגים  לכך  חובשים שהוכשרו  הינם  המרצים 
במיוחד  שהוכנה  חינוכית  מצגת  התלמידים  בפני 
לקראת חג הפורים ומספרים לבני הנוער על חלק 
ממקרי הפציעות שבהם הם נתקלו בעבר כתוצאה 

משימוש בחומרים מסוכנים.
הנוער  מחלקת  עם  בשיתוף  נעשה  זה  פרויקט 
בעיריית בני ברק, שהניפה על דגלה לפעול למען 

בטיחות הילדים והנוער בעיר.
לפנות  יש  הדרכות  לתאם  המעוניינים  מוסדות 

לר' זכריה שמע – 0506730831.

מאת: עוזי ברק
 

חדשני  בפרויקט  פתח  סוד'  'שיח  ארגון 
עם  לבנות  הספר  בבית  שואה  לימודי  של 

מוגבלות.
ערכים  משלבת  הלימודים  תכנית 
הדורות  בין  הקשר  הידוק  של  משפחתיים 
במשפחה, ערכים חינוכיים של היכרות עם 

העבר, והעצמת בנות עם מוגבלות.
התכנית נבנתה בשיתוף פעולה בין צוות 
שיתוף  ד'.  קידוש  גנזך  וצוות  סוד  שיח 
צוות  של  מקצועי  בסיור  החל  הפעולה 
ד'  קידוש  בגנזך  סוד  שיח  של  המורות 
שבבני ברק. לאחר שהמורות הכירו מקרוב 
תכנית  הכינו  הן  הלמידה,  חומרי  את  יותר 
לימודי שואה מותאמת לבנות עם מוגבלות.

ידע  לבנות  להקנות  התכנית,  מטרת 
להקנות  אלא  השואה,  קורות  על  מקיף 
להן מושגים אודות מהלך החיים בקהילות 
חיי  את  ולחבר  השואה,  שלפני  היהודיות 
את  לוקחת  התכנית  היום.  לחייהן  העבר 
שבלימודי  המרכזיות  החינוכיות  המטרות 

עבר ושואה, והופכת אותן ליישומיות עבור 
בנות עם מוגבלות.

מנהגים  הבנות  יכירו  התכנית  במהלך 
אופייניים, אנטישמיות ומוסדות קהילתיים 
שאפיינו את החיים שלפני השואה. הבנות 
שליוו  והקשיים  לארץ  העלייה  על  ילמדו 
דורי  בין  קשר  משלבת  התכנית  אותה. 

וחיבור של הבנות לשורשים.
בעזרת  הבנות  יכינו  הפרויקט  במהלך 
וירטואלי.  שורשים  מסע  שלהן  הסבתות 
ומתן  יהודי,  חינוך  של  רווח  לתכנית 
ממטרותיו  אחת  אך  היסטורית,  משמעות 
המרכזיות הן חיזוק הקשר המשפחתי הבין 
הבנות  בין  חיבור משמעותי  יצירת   – דורי 

לסבתותיהן.
גדול  מגוון  מתוך  אחת  היא  זו  תכנית 
הרחבה,  בקהילה  הנלמדות  תכניות  של 
"המגמה  מיוחד.  לחינוך  התאמה  ועוברות 
שיח  מנכ"ל  לוי  שמעון  הרב  אומר  שלנו" 
סוד, "היא הלימה מרבית בין החינוך הרגיל 
לחינוך המיוחד. הלימה זו מאפשרת לבנות 
לשוחח עם בנות גילן בשכונה באותה שפה, 

ולהיות חלק אינטגרלי מהחברה".

מאת: עוזי ברק
 

שנים רבות הניב הבית ברחוב 'חזון איש' – 
מבצר החינוך תלמוד תורה "תשב"ר" בבני ברק 
כמו מבוע שאינו  תלמידי חכמים,  לגיונות של 
את  לנו  שהניבו  תשחורת  בני  נערים  של  פוסק 
דור התקומה של עולם התורה מעיר התורה 'בני 
תלמוד  של  תלמידיו  הינם  רבים  אלפים  ברק'. 
תורה 'תשב"ר', רבים מהם היו למשפיעי תורה 
העדות  מכל  עצמם.  בזכות  וחסידות  ומוסר 

התורה  מעולם  וספרדים  אשכנזים  והחוגים, 
ומקהלות חסידים.

כמו  שנותר  חדר  ישנו  תורה  התלמוד  בתוך 
שהוא שם בעבר גר ולמד מרן בעל ה'חזון איש' 
שמרן  הרוח,  בעיני  רואה  העין  וכמו  זיע"א, 
למען  נפשו  את  מסר  אשר  זיע"א  איש'  ה'חזון 
וביתו  שהוא  שעה  הקודש,  בארץ  העתיד  דור 
זה   – היו  בנים  חשוכי  השלום  עליה  הרבנית 
חמד,  ילדי  שפעת  ביתו  הומה  כמו  דור  שנות 
וקול למוד התורה שלהם לא פוסק מבין כתליו.
והיה  גדולים  חובות  צבר  המקום  לאחרונה 

בסכנת סגירה ולאחר התייעצות עם מרנן ורבנן 
הצלה  מגבית  עריכת  על  הוחלט  העדה,  רועי 
כדי  תקציביים,  בורות  אותם  כיסוי  לצורך 
הקודש  במלאכת  להמשיך  להנהלה  לאפשר 

באופן רגוע יותר ופחות מטריד.
ו-9980  השבוע  מגבית  נפתחה  כך  בעקבות 
שקל   4,393,849  - מ  למעלה  תרמו  תורמים 
לטובת התלמוד תורה דבר שיכסה את החובות 
להצלחת  רבות  ויסייע  בעבר  שהיו  הגדולים 

המקום.

זהירות 
מונעת אסון

בחזרה לשורשים

הקמפיין הצליח: מבצר החינוך ניצל

נכשל ניסיון של חברת בזק לעבוד בתחומי העיר תוך חילול שבת 

ראש העיר מנע חילול שבת בשכונת פרדס כץ

לקראת חג הפורים: הסכנה בשימוש 
בחומרים מסוכנים 

שיתוף פעולה ייחודי בין שיח סוד וגנזך קידוש ה' בבני ברק

9980 תורמים תרמו למעלה מ-4 מיליון שקל להצלת תלמוד תורה תשב"ר ברחוב חזון איש 

מאת: עוזי ברק

במעמד רב רושם ובהתרגשות מיוחדת, התקיים 
בית  ובוגרי  לאברכי  בעיון  הש"ס  סיום  מעמד 
של  בראשותו  בב"ב,  קדושים  מעלות  המדרש 

הגאון רבי שמואל ניסים יונה, ראש בית המדרש.
המעמד התקיים במעמד הרבנים הגאונים, בהם 
הגר"ש מחפוד שליט"א, ראש בד"ץ "יורה דעה" 
ובוגרי בית המדרש לדורותיו, הגר"ח רבי,  בב"ב 
הגר"ש  רביוב,  הגר"ג  זר,  הגר"ד  חזקיה,  הגר"מ 

כהן והגר"י אהרונוב.
מטעם  בהשתתפותו  המעמד  את  כבד  כן,  כמו 

העירייה סגן ראש העיר גדליהו בן שמעון.
שהשתתפו  התורה  בני  וציבור  הכולל  אברכי 
במעמד הביעו את התרגשותם מהמעמד המיוחד 
שבו נאמרו דברי שבח והודיה להקב"ה על הזכות 
הנפלאה שנפלה בחלקם ללמוד בבית במדרש את 
הש"ס בעיון הכולל מבחנים מידי חודש בחודשו 
על כל החומר הנלמד ובסיום כל דף הגיעו לאסוקי 
אליבא דהלכתא, מתוך עמל ויגיעה ובשקידה רבה.

יצאו ציבור בני התורה  בסיום המעמד הנפלא, 
פרקי  מתוך  נפלאה,  רוחנית  התרוממות  בתחושת 

שירה וזמרה כיאה לכבודה של תורה.

מעמד סיום הש"ס 
בבית מדרש 

'מעלות קדושים'

צילום: דוד זר



טעים להכיר!
כל מה שצריך כדי להקפיץ

את הטעם של המנה,

נמצא ברוטב אחד!

במינימום זמןמקסימום ארוחה

רשימת המצרכים )4 מנות(
1/2 חבילת נודלס אטריות ביצים רחבות אסם 

5 כפות רוטב אסייתי למוקפץ אסם
2 כפות שמן

2 כפות שומשום
1 בצל חתוך לרצועות דקות

1 פלפל אדום חתוך לרצועות
1 פלפל צהוב חתוך לרצועות

200 גרם בשר בקר חתוך לרצועות דקות

ציוד נדרש: 
ווק או מחבת רחבה

הכנה )20 דקות(
מבשלים את אטריות הביצים לפי ההוראות שעל 

גב האריזה ומסננים.
במחבת רחבה, או ווק, מוזגים שמן, שומשום, 

פלפלים ובצל, מטגנים כ- 3 דקות.
מוסיפים את רצועות הסינטה, מטגנים כ- 5 

דקות, מוסיפים רוטב אסייתי למוקפץ ואטריות. 
מערבבים ומגישים חם.

ים
יצ

 ב
ות

רי
אט

ר ו

מוקפץ נודלס בק
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שמחת בית צדיקים
מאת: מנחם הירשמן

ביום חמישי התקיימה באולמי היכלי מלכות שבבני 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  נכדת  נישואי  שמחת  ברק 
קנייבסקי, בת לבנו חביבו מורנו הגרי"ש, החתן הוא 
נכד הרב משה סמוטני ונכדו של הרה"ג ר' מיכל שטרן 

רבה של עזרת תורה.
בברכה  וכובד  בחופה  השתתף  התורה  שר  מרן 
ה'שבע  למעמד  במיוחד  חזר  אף  ובהמשך  אחריתא 
שר  למרן  טוב  מזל  להגיד  עוברים  כשאלפים  ברכות' 

בכירי  ודיינים,  רבנים  ישיבות  ראשי  ביניהם  התורה 
המשק, שרים וחברי כנסת לצד נציגי דגל התורה חברי 
הכנסת משה גפני, אורי מקלב ויעקב אשר וכן מזכ"ל 
פעילי  מאות  לצד  פינדרוס  יצחק  התורה  דגל  תנועת 

ועסקני המפלגה.
יצויין כי באופן חריג, לראשונה נבנתה במה מיוחדת 
האלפים,  מעבר  את  לאפשר  בכדי  האירועים  באולם 
כאשר לאחר ברכת שבע הברכות עברו האלפים לברך 
הגרי"ש  חביבו  ובנו  התורה  שר  מרן  בפני  ולהתברך 
ואחד מהם באיחולי  כל אחד  ידו של  את  ואלו לחצו 

ברכת מזל טוב.

תעשה מזה דרמה!

 המגזר החרדי משווע בדחיפות למטפלים חרדיים 'משלנו' בפסיכודרמה, 
המבינים את הנפש החרדית, את הרגישויות, את רוח ההלכה וההשקפה

בוגר תואר ראשון? רוצה שיעמדו אצלך בתור לטיפול?

תואר שני בפסיכודרמה

מכללת בני ברק החרדית )ע"ר(

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

מסגרת אם כבר תואר...
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

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

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

0 3 - 5 7 2 6 1 20 לפרטים 
והרשמה

צרו קשר:

 מכללת מבחר בשיתוף 'אוניברסיטת חיפה' מזמינות אותך להצטרף למחזור השני של 
לימודי פסיכודרמה לגברים ולהתפרנס בכבוד ממקצוע ייחודי שרף הביקוש אליו עולה מדי יום!



לא 
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מאת: מנחם הירשמן

מעצר  צו  על  חתם  בנט  נפתלי  הביטחון  שר 
מנהלי כנגד פעיל ימין כבן 19. הצו נחתם דקות 
לאחר שביהמ"ש המחוזי מרכז הורה על שחרורו 

של הבחור ממעצר ללא תנאים מגבילים.
הבחור, תושב צפון הארץ, נעצר ביום ראשון 
שעבר בידי שרות הביטחון הכללי והוצא כנגדו 
צו חריג האוסר עליו לפגוש בעו"ד, היום לאחר 
שופט  הורה  לממצאים,  הובילה  לא  שהחקירה 
בימ"ש המחוזי עידו דוריאן גמליאל על שחררו 
לאחר  דקות  מגביל.  תנאי  כל  ללא  ממעצר 
שחרורו הגיעו כוחות שב"כ וכאמור לקחו את 

הבחור מתוך בבימ"ש המחוזי למעצר מנהלי.
מייצג  אשר  חוננו  מארגון  קידר  עדי  עו"ד 
ושר  השב"כ  התנהלות  לנוכח  נדהם  הנער  את 
לשיא  הגיעה  החוק  אכיפת  "מערכת  הביטחון, 
השפל, היום במהלך דיון שבו הורה בית משפט 
המחוזי, תוך ביקורת שהוא מעביר על המשטרה 
והשב"כ לשחרר חשוד, המשטרה והשב"כ ללא 
בעניין  דן  אשר  המשפט,  בית  את  שמידעים 
ומשחרר את החשוד, ומודיע לו שהוא משחרר 

אותו.
במחשכים,  מכן  לאחר  "הולכים  לדבריו, 
בחדרי חדרים, חוטפים אותו פשוטו כמשמעו, 
לא פחות  ידי  על  צו מנהלי שנכתב  לו  ונותנים 

בנט,  נפתלי  החדש  הביטחון  שר  יותר  ולא 
אנשים  של  קהילה  לאותה  הוא  אף  שמצטרף 
בישראל  בציבור  קיר  אל  מקיר  לגינוי  שזוכים 
– מערכת אכיפת החוק, הפרקליטות, המשטרה 
נעשו,  שהם  באופן  הדברים  לצערי  והשב"כ. 
מידי  באופן  נפנה  אנחנו  ראוי,  לא  באפן  נעשו 

לבית המשפט כדי לבטל את רוע הגזרה".
עו"ד איתמר בן גביר מסר כי: "רק לפני מספר 
צווים  להוציא  בכוונתו  כי  בנט  הודיע  שבועות 
בחיילי  שפוגעים  שמאל  פעילי  נגד  מנהליים 
להמשיך  בנט  בוחר  זאת  במקום  אך  צה"ל, 
לקרוץ לכחול לבן ולשמאל ולהוציא צו מעצר 

מנהלי נגד צעיר יהודי על לא עוול בכפו".
עוד אמר בן גביר, "החלטת בנט שבאה דקות 
ביקורת  המותחת  המשפט  בית  החלטת  לאחר 
שעם  חשבנו  ואם  שערורייה,  היא  המעצר  על 
כניסתו של בנט לתפקיד יחול שינוי בהתנכלות 
לאנשי הימין, היום מסתבר שהכל דיבורים והוא 

ממשיך את המדיניות של קודמיו בתפקיד".
"מאז כניסתו של בנט לתפקיד שר הביטחון 
הביטחון  כוחות  ערכו  חודשים,  כשלושה  לפני 
בגבעת  שילה,  שבגוש  עדי-עד  בכרם  פינויים 
וכן במעלה שלמה הסמוכה לכוכב  קומי אורי, 
מלמדת  בנט  נפתלי  של  והמדיניות  השחר, 
מוכן  הוא  לבן  לכחול  לקרוץ  הרצון  שבשם 
בהתיישבות",  במאחזים  ושוב  שוב  לפגוע 

האשים.

מאת: ישראל חבר

עונש של  גזר  בית משפט השלום בחיפה 
28 חודשי מאסר בפועל ו-18 חודשי מאסר 
על תנאי על מנהיג הפלג הצפוני של התנועה 

האסלאמית, השייח’ ראאד סלאח.
של  תנאי  על  מאסר  עונש  הופעל  כן  כמו 
סלאח,  של  לחובתו  שעמד  חודשים  שמונה 

אך חציו יהיה בחפיפה וחציו במצטבר.
על  שיערער  הודיע  סלאח  של  סנגורו 
הכרעת הדין וגזר הדין. השופט אישר לעכב 
ל-25.3.20.  עד  המאסר  ביצוע  תחילת  את 
בית  במעצר  סלאח  השייח'  יהיה  הזה  בזמן 

כפי שהיה עד כה.
כשלושה  לפני  הורשע  סלאח  השייח' 
חודשים בבית המשפט בעבירות של הסתה 

לטרור ותמיכה בהתארגנות אסורה.
שורה  הגיעו  הדין  גזר  הקראת  למעמד 
לתמוך  שבאו  הערבית  בחברה  בכירים  של 
יזבק  גם חברת הכנסת היבא  ובהם  בסלאח, 
את  העליון  המשפט  בית  אישר  שאתמול 

מועמדותה בבחירות.
לאור  כי  קבע,  בנג'ו  שלמה  השופט 
המניע  ולאור  סלאח  של  קודמות  עבירות 
האידיאולוגי המובהק נשקפת ממנו מסוכנות 
המשפט  בית  לפי  שלו  הפעולה  דפוס  רבה, 
רק החמיר במהלך השנים. כמו גם אז היום 
בה  שיש  מתסיסה  ברטוריקה  השתמש  הוא 

הסתה לטרור.
להסית  יכולות  הן  עוצמה,  יש  "למילים 
הסתה  היא  הסתה  ולהרוג.  לטרור  לאלימות 

היא הסתה״.
של  דבריו  את  הדין  בגזר  הזכיר  השופט 
לפיהם  לעונש  הטיעונים  במהלך  סלאח 
הדברים  כי  דעתו  את  חיזקה  הדין  הכרעת 

שאמר הם חלק מאמונתו.
בית  הרשיע  האחרון  נובמבר  בחודש 
המשפט את השייח' סלאח בעבירה של תמיכה 
בהתאחדות בלתי חוקית, בשל תמיכתו בפלג 
הצפוני של התנועה האיסלאמית שהוצא אל 
המשפט  בית  הרשיע  בהמשך  לחוק.  מחוץ 

את סלאח גם בעבירה של הסתה לטרור.

בית המשפט שחרר את העציר 
– בנט חתם על צו מנהלי נגדו

השייח המסית: ראאד 
סלאח נשלח למאסר

בעקבות החלטת בית המשפט לשחרר פעיל ימין, שר הביטחון חתם על 
סלאח הורשע בעבירות של הסתה לטרור ותמיכה בהתארגנות אסורה • סנגורו צו מנהלי נגד הצעיר שנכלא

הודיע שיערער על גזר הדין • השופט: "למילים יש עוצמה. הן יכולות להרוג"





לב העיר
המשרד שלך

בלב הפועם של בני ברק!

F8
קומת משרדים 

מפוארים 
להשכרה החל 

מ-20 מ'

www.btc-office.co.il | *2371 | 079-300-2290 | ר' עקיבא 86, בני ברק | BTC לב העיר

משרדים להשכרה:

*2371

קומת המשרדים F8 במגדל "לב העיר" בני ברק מציעה משרדים להשכרה. לא כמעט, לא ליד, אלא במיקום הטוב ביותר בעיר!
קרוב ללקוחות, לעובדים, לצרכים שלך. קרוב לבית, לתחבורה, לבנק,לדואר ולכל מה שעסק צריך.

מהיום המשרד שלך - בלב הפועם של בני ברק!





הנחות 
מועדונים:

קיבוץ שמרת | חיפה חוצות המפרץ |  נתניה | פתח תקוה | בני ברק | ראשון לציון | בילו סנטר
ירושלים | באר שבע | outlet בר לב  

  | SHW.CO.IL | NETCOLLECTION.CO.IL | 073-2221800 

המבצע בתוקף עד ה - 13.3.20 או עד גמר המלאי | בכפוף לתקנון | אין כפל מבצעים | מינימום 100 לדגם | לא כולל מוצרי נט קולקשן 
התמונות להמחשה בלבד | כל עיצובי שמרת הזורע רשומים ברשם המדגמים | ט.ל.ח
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A

על פינות האוכל

הפסח הזה כווווווווולנו מסובין

הנחה 40%



בני ברק י"ז שבט תש"פ 121412/2/20

מאת: מנדי קליין 

העצמאי  החינוך  יו"ר  של  ומוקיריו  ידידיו 
בהם  זצ"ל,  לייזרזון  יוסף  אברהם  רבי  הרה"ח 
חברי הנהלת העמותה, ראשי החינוך העצמאי 

ואגפיו ובראשם המנכ"ל הרב אליעזר סורוצקין 
ובנו הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון, השתתפו 
ה'שלושים'  לקראת  והתעוררות  זיכרון  בעצרת 
לפטירתו, שנערכה באולם הכינוסים המיתולוגי 
בו  האולם  בירושלים,  העצמאי  החינוך  בבית 

חברי  הנהלה  ישיבות  במסגרת  בעבר  התארחו 
זי"ע, ובו  מועצג"ת גאוני וצדיקי הדור הקודם 
במשך  ולשמשם  לארחם  זצ"ל  היו"ר  זכה  גם 

שנים רבות.
החינוך  מנכ"ל  והנחה  פתח  המעמד  את 

עצרת זיכרון בחינוך העצמאי
במלאות ה'שלושים' לפטירת הרב אברהם יוסף לייזרזון זצ"ל, התכנסו חבריו לעבודת הקודש בבית 'החינוך העצמאי' והעלו זיכרונות מפועלו למען ילדי ישראל 

מטרת  על  שעמד  סורוצקין,  אליעזר  הרב  העצמאי 
לייזרזון  יוסף  אברהם  רבי  של  לזכרו  ההתכנסות 
"מסירותו המופתית  על  טובה  הכרת  להבעת  זצ"ל, 
החינוך  של  והתפתחותו  ייצוגו,  קיומו,  למען 
העצמאי, בארבעים שנות פעילותו במקום קדוש זה, 
כשהוא משמש מגדלור חינוכי רב השראה והשפעה 
לכלל החינוך בארץ ישראל. יש את החינוך העצמאי 
החינוך  את  ויש  נשכח  הבלתי  היו"ר  פטירת  לפני 

העצמאי לאחר מכן".
הגאון רבי יוסף אפרתי שירטט קוים לדמותו של 
המנוח ז"ל שהוא היה כהגדרתו ה"מהות של החינוך 
העצמאי" מתחילת דרכו ועד היום הזה, והתעכב על 
הצלת  למען  ובעולם  בארץ  נלאית  הבלתי  פעילותו 
תפקידיו  במסגרת  ולרבבות  לאלפים  ישראל  ילדי 
הרבים, ובעיקר כיושב ראש המערכת, והתמודדותו 
עם  פעולה  שיתוף  לגבי  העקרוניות  השאלות  עם 

השלטון.
במסי"נ  הנלהבת  "התייצבותו  את  ציין  בדבריו 
כשומר פח השמן הטהור לכל דבר שבקדושה בכל 
המצבים ואפילו הקשים ביותר על מנת להבטיח את 
עתידו הרוחני". בציינו במיוחד את נאמנותו לגדולי 
וכניעתו  התקופות  בכל  ויבדלח"ט  זי"ע  ישראל 
עם  להמשיך  רוצים  "אנו  ושרק.  כחל  ללא  אליהם 
הפקדון שהותיר לנו" סיים הגר"י אפרתי את דבריו.

הגאון  בנו  נרגשים  דברים  נשא  המשפחה,  בשם 
"שולחן  מרכז  ראש   - לייזרזון  בונם  שמחה  רבי 
שלמה" להוראה, שפתח בדברי הגמ' בשבת לפיהם 
כולה"  "אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה 
הגדול  היה  גם  שניהם,  התקיימו  שבאביו  וציין 
והותיק שבחבורה וגם החזיק עצמו קטן ולא התנשא 
על איש. רבו המנחמים שתיארו התייחסותו אליהם 

בכבוד למרות פער הגילאים העצום. 
גונית של אביו  בדבריו הדגיש את אישיותו הרב 
וגדולי  המנחמים  במגוון  לביטוי  שבאה  כפי  זצ"ל 
לנחם,  השבעה  במהלך  שעלו  החוגים  מכל  ישראל 
והדהימו בספרם על הצד הנסתר באישיותו. עובדים 
תיארוהו כ'כותל המערבי' לבעיותיהם האישיות גם 
בתחומים שאינם קשורים לעבודה. ממנו כמעט ולא 
התקשה  לעיתים  אבל  זה,  עיסוקו  על  בבית  שמעו 
העז,  הרוחני  סיפוקו  נוכח  ברגשותיו  לשתף  שלא 
סידר  שהוא  אחרי  בדיוק  איתו  משוחח  כשהיה 
למישהו או למישהי את מה שהתבקש וככל שהדבר 
היה קשה ומורכב יותר, האושר שלו היה גדול יותר. 
המעמד  את  סורוצקין  הרב  המנכ"ל  חתם  לסיום, 
פעולות  נעשו  השבעה  מהלך  "בכל  כי  בציינו 
זכרו  את  להעלות  כדי  העצמאי  החינוך  במוסדות 
ולעילוי נשמתו כאשר הבנים למדו משניות והבנות 
קראו פרקי תהילים לזכרו וכן ההנהלה תשב בקרוב 
ויוחלט על דרכים נוספות להנצחתו של המנוח זצ"ל 
באופן שיהיה לעילוי נשמתו בצורה הראויה ביותר".

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.

עד

36
תשלומים נצלו את

המבצעים 
עכשיו!

לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
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94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

מקפיא
6 מגירות

180 ליטר
מכני

מנוע שקט
מאושר לשבת

DF מקרר
350 ליטר,

מדפים מתכווננים
מייצר קוביות קרח 

צד פתיחת דלת 
ניתן לשינוי

חבילת זהב
לזוג המאושר

מקרר שארפ 500 ליטר
תנור דו תאי - בד״ץ

מ. כביסה קונסטרוקטה

מבחר מקררים
שארפ | סמסונג | בלומברג | הייסנס

בכל הגדלים | בכל הדגמים | יבואן רשמי

התחייבות למחיר הזול ביותר!

מבחר
תנורים
בנויים

מבחר ענק 
של תנורים

דו תאי
כולל מאוורר טורבו

ולהבת טורבו
במגוון כשרויות

מייבש
מגווןכביסה

מכונות
כביסה

מייבשי 
כביסה

קונדסור
7 ק״ג

צג דיגיטלי
תוף נירוסטה

בוש / סימנס
קונסרוקטה

ללא צינור
איכותיים וחזקים

Q70

החל מ- החל מ-

החל מ-החל מ-החל מ-החל מ-

החל מ-

2 כ"ס

אפשרות להתקנה מקצועית
ע״י מתקיני שיא החשמל

2.5 כ"ס



המותגים האיכותיים במחירים הזולים ביותר!
מקרר

מיקסרמשרדי
קנווד 636

טוסטר 
אובן
גדול

30 ליטר
דלת פנימית 

להקפאה
85 ס״מ

מערכת 
פנסוניק

7 ליטר 
־קערת נירו

סטה

ייבוא 
מקורי

פיצוץ!מבצע 

₪ 199₪ 14 36
סה״כ 504 ₪

₪ 17 36
סה״כ 612 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

₪ 166 36
סה״כ 5,976 ₪

₪ 36 36
סה״כ 1,296 ₪

₪ 41 36
סה״כ 1,476 ₪

₪ 30 36
סה״כ 1,080 ₪

₪ 19 36
סה״כ 684 ₪

₪ 77 36
סה״כ 2,772 ₪

₪ 55 36
סה״כ 1,980 ₪

₪ 30 36
סה״כ 1,080 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

מבחר עצום של מזגנים
 1
כ"ס

1.25
כ"ס

2
כ"ס

2.5
כ"ס

מחירים מטורפים על -

₪ 199

2 ערוצים
חיבורים:
בלוטוס,

,AUX ,אופטי

 PM 250
bluetooth תומכת
RMS W20 :עוצמה

₪ 11 36
סה״כ 396 ₪

מיחם י.ל
תוצרת הארץ

ללא צורך 
בטבילה

₪ 199

בקניית מקרר שבמבצע 
מגהץ קיטור טפאל

מקרן קול
עוצמתי טושיבה

בשווי מתנה!
₪ 690

מתנה!

מחירי מוצרי החשמל יזנקובעקבות מחסור בייצור



 

100

  

100

13
03-6188783

1
08-9739030

08-9739040

17
02-5382823

02-5388622

       
 

       

 

400 400

  

400

 
400

       

200

 200

2000

הקופונים הכי שווים

1500

1500

25.2.2020  











מוזמנים למשכננו החדש
מגוון, שירות ומחיר במקום אחד.

סניף בני ברק החדש! רבי טרפון 2

אופטיקה 109 הרשת המובילה והזולה במגזר החרדי עוברת 
איכות ממיטב  ענק של משקפי  עם מבחר  למשכן החדש 

המעצבים, במחירים הזולים בשוק. בהתחייבות!

בני ברק
החגיגה התחילה

עברנו <<<

OPTICA109.COM 1599-510-910
בני ברק | ירושלים | ביתר עילית | מודיעין עילית | בית שמש  | אלעד  | נתיבות





י"ז שבט תש"פ 202012/2/20 בני ברק

משפט שדה
הדין י בבית  שופטים  חמישה  ושבים 

תם  ישראל.  מדינת  של  לצדק  הגבוה 
המחוקקים  החלטת  אודות  הדיון 
דברי  שהרעיפה  כנסת  חברת  לפסול 
שבח והלל על רוצחי יהודים. בסמכות 
בוחרים  מוגבלת,  הבלתי  שבידם 
הציבור  נציגי  הכרעת  את  להפוך  החמישה 
ולהכשיר את היבא יזבק, זו שמסרבת להתנצל 

על תמיכה בטרור נגד יהודים.
היהודים  מדינת  פני  הם  אלו  רבותיי,  ובכן 
בעידן של ליקוי מאורות. למזלנו איננו נזקקים 
לפי  השופטים  אלו  על  יהבנו  את  להשליך 
אנו  הבורא  של  חסדיו  ברוב  הגויים,  ערכאות 
אשר  הקדושה  ותורתנו  התועים  מן  נבדלים 
חיינו.  אורחות  את  קובעת   - לרגלנו  נר  היא 
שחיים  יהודים  ממיליוני  להתעלם  אסור  אבל 
סביבנו ומובלים לפי פחת בידי אלו המתיימרים 

"לשמור על הסף".
אור  שופכת  יזבק,  בעניין  בג"צ  הכרעת 
אותה  ידי  על  שהתקבלו  החלטות  שורת  על 
לנבכי  פעמית  חד  הצצה  ומעניקה  חונטה, 
וקו המחשבה של קומץ האנשים ששמו  ליבם 
האזרחים  על  פקטו  דה  לשלוט  למטרה  להם 
הפשוטים. ההיגיון שמנחה את עוטי הגלימות 
הללו, התברר לא אחת, הוא הפוך מזה המתקבל 
על הדעת. במקרה זה, הציבו לעצמם השופטים 

מראה וחשפו את פרצופם האמיתי.
בג"צ  שופטי  שיקולי  על  לתהות  במטרה 
התגובות  על  מבט  העפתי  הבזויה,  בהחלטתם 
בקרב אנשי מדינת תל אביב, אשר ציפו בדיוק 
כשהתפרסמה.  כפיים  ומחאו  זו  להחלטה 
של  כבודו  אתמול  ניצל  קול  של  חודו  "על 
מוערך  משפטי  כמוסד  העליון  המשפט  בית 
להתמודדות  הקשור  בכל  הבינלאומי,  במישור 
של דמוקרטיה עם סכסוכים לאומיים ואיומים 

בטחוניים", נכתב בעיתון 'הארץ'.
חושבים,  לאנשים  העיתון  אנשי  של  לדידם 
שברחוב  במערכת  הנושבת  הרוח  לפחות  או 
השאלה  המדומה,  הבינלאומי  הכבוד  שוקן, 
'מה יגידו' חורשי רעת ישראל באירופה וביתר 
על  בחשיבותה  עולה  האנטישמיות,  תפוצות 
טרור  תומכת  מהכשרת  שיוצא  הנוראי  המסר 

לשמש חברת כנסת.
ואפרופו, בדיקת המצדדים בעד ונגד פסילתה 
אך  מפתיע,  אינו  שאמנם  נתון  מעלה  בבג"צ 
קביעות  את  בעייתי  באור  מעמיד  בהחלט 
על  נמנים  יזבק  בפסילת  התומכים  השופטים. 
אלו מהם הנחשבים 'שמרנים', בעוד המתנגדים 
הם ליברלים בעיני עצמם, שמכירים את פתקי 

מרצ והרשימה המשותפת מקרוב.
מוכנים  אינם  העליון  ששופטי  המחשבה 
את  לערב  מבלי  עניין  של  לגופו  להכריע 
שינה  להדיר  אמורה  האישיות,  עמדותיהם 
בי  היה  לו  כפיהם.  ניקיון  על  שסומך  מי  מכל 
אימון במערכת המשפט, הייתי מוטרד לחשוב 
לאג'נדה  בהתאם  רק  פועלים  הסף'  ש'שומרי 

והאינטרס הצר שעומד לנגד עיניהם.

צביעות נוסח בג"צ

שיחת הטלפון הראשונה שעשיתי עם פרסום 
החלטת בג"צ היתה, איך לא, למיכאל בן-ארי. 
של  הביאושים  לפירות  קורבן  נפל  האחרון 
לכל  לסמל  כורחו  בעל  והפך  העליון  ביהמ"ש 

מה שצבוע בקו המחשבה של השופטים.
הגובה  הדין  בית  לא  זה  מופתע.  לא  "אני 
לצדק – זה הבית של המחבלים. אומרים לערביי 
יהודים  תרצחו  יהודים,  לרצח  תסיתו  ישראל 

ותקבלו לגיטימציה", סח בן-ארי בתסכול.
יו"ר 'עוצמה יהודית' לשעבר, שהתמודדותו 
לבית המחוקקים נבלמה בשערי העליון, נשמע 
לכבוש  מצליח  לא  הוא  עמי  בשיחה  טעון. 
האיפה  על  קשות  טענות  בפיו  כעסו.  את 
הבלתי  והמאמץ  בבג"צ  בו  שנהגו  ואיפה 
נלאה שהושקע בכדי לחסום בעדו את הגישה 
יהודים  אלפי  של  בשמם  הישראלי  לפרלמנט 

המזדהים עם עמדותיו.
בן-ארי איננו חוסך בשבט לשונו כלפי נשיאת 
העליון אסתר חיות. היא, צריך לומר, התייצבה 
יזבק  להתמודדות  שהתנגדה  המיעוט  בעמדת 

לכנסת. "הכל הצגה", סבור איש שיחי.
להכשרת  רוב  שאין  מזהה  היתה  חיות  "אם 
התמודדותה  בעד  מצדדת  היתה  היא  יזבק, 
ומאפשרת לה לרוץ לכנסת", הוא טוען בבטחה. 
בו  נהגו  בעניינו,  שעסקה  בעתירה  לדבריו, 
לחומרא וחיפשו בכל דרך עילות למנוע ממנו 

התמודדות לכנסת.
על  המאבק  בן-ארי,  דוגמת  אנשים  עבור 
עיצוב דמותה של המדינה הוא קריטי ובהתאם, 
הולך  מהכישלונות  האכזבה  על  התסכול  רף 
וגדל ככל שהמציאות הישראלית מחמיצה להם 

פנים. 
נפקד  לא  מנדלבליט  אביחי  של  שמו 
משיחתנו. בדומה לשופטי העליון, חוות דעתו 
את  כינתה  אשר  יזבק  התמודדות  את  הכשירה 
הרן,  משפחת  רוצח  קונטאר,  סמיר  המתועב 
בתואר 'שאהיד'. במקרה אחר, חוות הדעת של 
בן-ארי  מרזל,  על  קלון  אות  הטילה  היועמ"ש 
וגופשטיין מרשימת עוצמה יהודית. מנדלבליט 
שפתיים  לזות  למנוע  קל  מאמץ  ולו  עשה  לא 

והותיר רושם כמי שנוקט בצעדים דומים לאלה 
של חבורת שופטי העליון, אליה הוא משתוקק 

להצטרף בכל מאודו.
מצהיר  קיומית",  במלחמה  נמצאים  "אנחנו 
מולנו  שעומד  "מי  הטון.  את  ומחריף  בן-ארי 
הם חמאס, היבא יזבק ובית המשפט העליון", 
אומר חבר הכנסת לשעבר, שקולו הושתק על 
נגד  לעתירה  שהביאו  מהסיבות  פחות  הרבה 

הח"כית הערבית.
יזבק  של  לפסילתה  העתירה  את  שיזם  מי 
מהתמודדות בבחירות, הוא חבר הכנסת אופיר 
בג"צ,  הודעת  לאחר  בשיחתנו  מהליכוד.  כץ 
שתלה  משום  מההחלטה  שהופתע  טוען  הוא 

תקוות שבמקרה הזה השופטים ינהגו אחרת.
"תוך כדי הדיון בבג"צ חזרה בי האופטימיות 
כששמעתי את הביקורת והשאלות הנוקבות של 
של  שהתשובות  העובדה  ואת  חיות,  השופטת 
אך  אותה,  מספקים  לא  יזבק  של  ההגנה  צוות 

לצערי הם סיפקו 5 שופטים" משתף כץ.
רוני  בפני  התוצאה  על  "התנצלתי  לדבריו, 
בפיגוע  שנרצח  הי"ד  הרן  דני  של  אחיו  קרן, 
יצטרך  שהוא  כך  על  סליחה  ביקשתי  בנהריה. 
בשיחה  לי  אמר  קרן  בכנסת.  יזבק  את  לראות 
מסר  איזה  בלב  סכין  לו  שתקעו  לזה  שמעבר 
האם  העליון?  המשפט  בית  שופטי  מעבירים 
להיות  גם  אולי  לגיטימי?  זה  בטרור  לתמוך 

מחבל ולרצוח יהודים זה לגיטימי?".
כץ משרטט את דרכי הפעולה שגיבש בכדי 
"בכנסת  בעתיד.  הביזיון  של  הישנות  למנוע 
הבאה צריך לתקן את חוק היסוד שגם אנשים 
להתמודד  יכולים  לא  מחבלים  שמהללים 
בג"ץ  שופטי  לצערי  בכנסת.  ולכהן  בבחירות 
לא מתייחסים לכל הסעיפים בחוק כמו תמיכה 
רק  ומתייחסים  ישראל  במדינת  מזוין  במאבק 
ולעשות  לפעול  מתכוון  אני  הגזענות.  לסעיף 

תיקון בחוק".
הצדק  חוסר  אודות  דבריו  להיטות  לנוכח 
ביקשתי  המשפט,  מהיכל  שבוקע  המשווע 
כי  המביכה  לעובדה  התייחסותו  את  לשמוע 
למרות  הארוכות,  הליכוד  שנות שלטון  במשך 
הכוח העצום שהיה נתון בידם, הם מעולם לא 

ערכו ניקוי אורוות במערכת המשפט.
ממשלת  דווקא  לאחור,  במבט  להיפך, 

שהתבצעו  עוולות  שטשטשה  היא  הליכוד 
לתפקידים  המינויים  ובמסגרת  בג"צ  במתחם 
המשפטים  שרי  הזו,  למערכת  הקשורים 
לדורותיהם הנציחו את המצב האבסורדי שהפך 
בישראל.  המשפט  בעולם  המקובלת  לנורמה 

אם תהיתם, תשובה לא קיבלתי.

 מבחן הבחירות
פעילותו  את  לציין  ניתן  הליכוד  לשבח 
הראויה של שר המשפטים הטרי אמיר אוחנה. 
התסבוכות  של  בעטיין  ואולי  גדול,  באיחור 
המשפטיות של נתניהו, נזכרו במפלגת השלטון 
הימנית שאוחזת בהגה בעשור האחרון להפנות 
זרקור למזימות שמתבצעות במחשכים ולהציב 

אדם כמותו בחזית המאבק.
בגרון.  עצם  כמו  בעיניהם  נראה  אוחנה 
המהלכים הילדותיים שנקטו אנשי הפרקליטות 
לנוכח המינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, 
את  שמאפיין  הנקמני  לאופי  נדירה  עדות  הם 
הפקידים באחד המשרדים שמשפיעים על חיי 

הפרט והכלל בצורה משמעותית.
לקראת  הרחב  בציבור  העייפות  סימני  את 
ממרחקים.  לזהות  ניתן  הקרבות  הבחירות 
אותו  ולפתק  מכור  שהמשחק  היא  ההרגשה 
הביצה  כאשר  משמעות.  כל  אין  בקלפי,  נטיל 
הפוליטית הופכת טובענית יותר ויותר, העניין 
בו אנו מוצאים בבחירות לכנסת המינים נעלם 

והוא נותר נחלת חסרי מעש מן הרחוב.
החפצים  כאלו  מאיתנו  יש  זאת  בכל  אם 
אל  לצאת  עצמם  להטריח  כדי  סיבה  למצוא 
הקלפי, מלבד הזכות הגדולה להישמע להוראת 
הרי  יורונו,  אשר  ככל  ולעשות  ישראל  גדולי 
שלפנינו הכרעה חשובה, כזו שעומדת למבחן 

במערכת הבחירות הקרובה.
שכרון הכח שגלום בין אנשי 'אכיפת החוק' 
עשוי חלילה לגבור אילו ממשלת ישראל הבאה 
לבטח  האחרונים  לבן.  כחול  בראשות  תהיה 
יעשו יד אחת עם הפקידים במטרה להתיר את 

הרסנים האחרונים שבולמים אותם להתפרע.
אחת האמרות המוכרות לגבי עבודת מערכת 
לאט".  טוחנות  הצדק  ש"טחנות  היא  המשפט 
הרחוק,  לעבר  רלוונטית  אולי  היתה  זו  אמרה 
פעם,  שלא  מוכיחה  המציאות  שכיום  מכיוון 

הצדק לעולם לא יוצא משם.
לרגע אחד נניח את הזעם המוצדק על שלטון 
זרי  על  לנוח  ארוכות  שנים  שהעדיף  הימין 
וניתן להם  ולא לטפל בבעיה המהותית,  דפנה 
צ'אנס אחד נוסף לחולל את השינוי המתבקש, 
הסכנה  את  תחמיר  מפני שממשלת שמאל  ולו 

עשרת מונים.
התקווה כי אולי התהליך שעובר על המערכת 
שינוי  יחולל  הנוכחי,  המשפטים  שר  בידי  הזו 
כזה  צדק,  למשפט  לחתור  לה  ויגרום  מהותי 
שאינו מפלה בין דם יהודי לנוכרי, שאינו מבחין 
בין איש ימין מהגבעות לאיש שמאל מצפון תל 
שוב  לעשות  אותנו  תשכנע  וזו  ייתכן  אביב, 

מאמץ ולהשפיע על תוצאות הבחירות.

המהלכים הילדותיים שנקטו אנשי הפרקליטות לנוכח המינוי של ממלא מקום פרקליט המדינה, הם עדות נדירה לאופי הנקמני שמאפיין את הפקידים 
באחד המשרדים שמשפיעים על חיי הפרט והכלל בצורה משמעותית

"
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בני ברק י"ז שבט תש"פ 122212/2/20

שפם  מסולסל  טורקי  סוחר  עזיז,  על  לספר  יודעים  ירושלים  זקני 
ומפולפל, שנהג לפקוד את השוק הישן בעיר ולהציע את שקי תבואתו 
לאופים היהודים המקומיים. מאחר וחשבון לא היה הצד החזק שלו, 
התנהל העסק כך: בשלב ראשון של המסחר, היה עזיז פורק את סחורתו 
במחסני המאפיות, כשעל כל שק ושק נותן לו הקונה אגוז. בשלב השני, 
הוא   – למוכר  עזיז  שהחזיר  אגוז  כל  ועל  לחנות  נכנסים  השניים  היו 

קיבל תשלום במטבעות זהב, כערכו של שק חיטה.
ממנו,  עיניו  את  מסיט  הבית  שבעל  עזיז  כשהרגיש  לפעם,  מפעם 
האגוז  על  אושר  וכולו  לכיסיו,  האגוזים  אחד  את  להגניב  ממהר  היה 

ש'הרוויח'.
רבים ממכם מגחכים למקרא המשל, מן הסתם לא מעט כבר נתקלו 
בו בעבר בגרסאות שונות, אלא שחלק מהמלגלגים על עזיז - נוהגים 
ומשונים,  שונים  חשבונות  שנוקטים  אלה  אותם  כל  כמותו.  בדיוק 
 - החרדיות  המפלגות  עבור  מהצבעה  להימנע  מתכוונים  הם  בשלהם 
אבל  אגוז,  ש'גנבו'  לרגע  מרגישים  הם  אולי  עזיז',  ב'תסמונת  לוקים 

בתמורה הם מפסידים את כל דמי השק...
ככלל, מאז החלה מערכת הבחירות השלישית, צצו כפטריות אחרי 
הגשם "חרדים עובדים", כנציגי קבוצה מקופחת הדורשת יחס מיוחד 
לעבוד  באמת'  'על  שנאלצים  וחרדים  מאחר  לקולותיה.  בתמורה 
ש'עובדים'  כמה  שישנם  מסתבר  דא,  לכגון  פנויים  אינם   - לפרנסתם 

בלהיות 'חרדים עובדים'.
פלוני  ח"כ  עם  מפגישה  דיירים,  לאספת  בית  מחוג  עוברים  הם 
להתוועדות עם שר אלמוני, כששתי המפלגות החרדיות )ולא רק הן( 
ממהרות להוציא הודעות מצולמות עם הבטחות תמיכה בקצב שאינו 

מבייש את התפשטות נגיף הקורונה.
תוצאות  של  וחישוב  נתון  כל  לפי  החגיגה,  את  לקלקל  לי  תרשו 
בחירות אפריל ובמיוחד ספטמבר, רובם ככולם של החרדים העובדים 
הצביעו למפלגות החרדיות, מי ליהדות התורה ומי לש"ס, בלי הבטחות 

מיוחדות ובלי קונצים.
הסיבות לכך מגוונות, הן בשל תחושת האחריות הכללית שאפפה את 
הציבור וההבנה שהמאבק הנוכחי נגד היהדות בהובלת 'ישראל ביתנו' 
- גדול יותר מכל ויכוח שכונתי כזה או אחר, הן בשל הנהגתו של מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שאיחדה את הציבור החרדי וליכדה את 

השורות.
היו  הקודם  בעשור  בעוד  בהרבה,  פשוטה  המהותית  הסיבה  אבל 
שונים  בקשיים  ונתקלו  העבודה  לשוק  שיצאו  רבים  חרדים  צעירים 
לימוד  למוסדות  הילדים  מקבלת  החל  הטבעית,  בסביבתם  ומשונים 
וכלה בתופעות חריגות ומבישות יותר, הרי שכיום, הבעיה כמעט איננה.

היטב  ומגובשות  מסודרות  קהילות  אינספור  פזורות  הארץ  ברחבי 
ואפילו  זה  אחר  בזה  נפתחים  לילדיו  מוסדות  העובד,  החרדי  לציבור 
ייעודיות כבר הוקמו עבורו. גם אם הח"כים החרדים  רשתות כוללים 
קידשו מלחמה על הממ"ח שהורתו ולידתו בחטא, הם מסייעים לכל 
השאר בכל דרך אפשרית, אם כי - באופן הגיוני לגמרי – כדאגה משנית 

אחרי עולם התורה ותקציביו.
לפיכך, סוגיית החרדים העובדים היא פיקציה שמתחזקת בהצלחה 
סיבוב  בחירות  לרגל  הפרשנים  והגיגי  החדשות  מהדורות  את  יתירה 
אחר  מקורי  פיקטיבי  נושא  למצוא  נזדקק  שלא  בתקווה  הבעל"ט,  ג' 

לקראת סיבוב ד'.

ימינה פנה

את  לחרוש  נתניהו  רוה"מ  החל  שעבר,  בשבוע  כאן  שנכתב  כפי 
ישראל לאורכה ולרוחבה, תוך שהוא ממקד את עיקר חיציו בכחול לבן 
ובליברמן, אך לא חוסך את שבטו גם מ'ימינה', ומזהיר כי בנט ושקד 

יצטרפו ביום שאחרי לממשלה בראשות גנץ.
ומזכירים  כהגדרתם,  הנגמ"ש",  בתוך  ה"ירי  על  זועמים  ב'ימינה' 

לכל המעוניין שבפעם האחרונה היה זה דווקא נתניהו שניהל מו"מ עם 
כחול לבן, בזמן שהם נותרו נאמנים לגוש עד כלות.

רצוי להזכיר שגם מבחינת 'כחול לבן' מהווה 'ימינה' סחורה פגומה, 
שהרי פרץ וסמוטריץ' בכל מצב יימנעו מהצטרפות שכזו, וספק כמה 
חברי כנסת יוכלו בנט ושקד לגרור עמם, מה גם שהמחיר הנקוב עבור 
תוכל  לא  וזאת  והמשפטים,  הביטחון  תיקי  הפחות  לכל  יהיה  הצמד 
'כחול לבן' לקבל. מן הסתם, בהינתן והתיקו בין הגושים ייוותר על כנו 
3 שבועות, יתמקדו שם בניסיון לשבור את הגוש באמצעות  גם בעוד 

סיפוח הסיעות החרדיות או פיצול הליכוד.
מאחר ונתניהו מודע היטב לחשבון הפשוט הנ"ל, אין מנוס מלהניח 
שהסקרים שבפניו מראים שבכל מצב 'ימינה' תעבור את אחוז החסימה, 
לאבדן  כל חשש  ואין  כיד המלך,  רב  יהיה  אדר  חודש  אם משתה  גם 
מנדטים לגוש. משכך, הוא מעדיף לצמצם ככל שניתן את ימינה לטובת 
בשינוי  ולנפנף  לבן'  מ'כחול  מנדטים  יותר  להשיג  כדי  הן  הליכוד, 
קואליציוני  במו"מ  ושקד  בנט  של  מכוחם  להפחית  כדי  והן  המגמה, 

עתידי, אם אכן ירכיב את הממשלה.
אבל גם הזוג הימני רחוק מלטמון ידיו בצלחת, עבור שניהם – בדגש 
על בנט – באה תוכניתו של טראמפ כמים קרים על נפש עייפה. העיכוב 
מספק  לישראל,  המיועדים  השטחים  לסיפוח  הלבן  הבית  של  הכפוי 
להם דלק לעיקוף מימין, והם מזכירים כמעט דבר יום ביומו את ההכרח 
להחיל ריבונות על היישובים היהודים ביו"ש עוד טרם הבחירות, שמא 

יהיה מאוחר.
כי  אדומים  במעלה  בחירות  בכינוס  השבוע  הבהיר  שכבר  נתניהו, 
"אנחנו עובדים עם האמריקאים על שרטוט המפות", לאמור, לא יהיה 
נוספת,  סיפוח לפני הבחירות אלא אם תיתנו לי את המנדט לקדנציה 
ייאלץ לעשות חושבים בשבוע האחרון. שכן אם ברצונו להפעיל את 
אחד  שלב  לפחות  בפועל  לבצע  יצטרך  הוא  במלואו,  הקשית  אפקט 
דבי  מחתנא  קלושה  מחאה  במחיר  גם  המאה,  בתוכנית  משמעותי 

נשיאה.

בג"ץ בשירות נתניהו

סקרים  בלשון המעטה. מלבד  לבן',  'כחול  היה השבוע של  לא  זה 
על  לליכוד  יתרון  והעניקו  האחרונים  בימים  שהתפרסמו  ראשונים 
מפלגת הקוקפיט, וחוץ מהנזק התדמיתי בבריחתם של חברי המפלגה 
כששר  בדיוק   – הביטחוני  המצב  על  שיזמו  בדיון  הכנסת  ממליאת 
'סערת  את  וחולל  בלשונו  הנדל  ח"כ  מעד  להשיב,  עלה  הביטחון 
על  לפרוט  במטרה  וש"ס  הליכוד  בידי  תום  עד  שתמוצה  הדרבוקות' 

עבודה בעיניים

אבי גרינצייג / על סדר היום

קמפיין שחייב להתקדם. בני גנץ | צילום: דוברות הכנסת

סוגיית החרדים 
העובדים היא 

פיקציה שמתחזקת 
בהצלחה יתירה את 
מהדורות החדשות 

והגיגי הפרשנים 
לרגל בחירות סיבוב 

ג' הבעל"ט, בתקווה 
שלא נזדקק למצוא 

נושא פיקטיבי מקורי 
אחר לקראת סיבוב ד'
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נערכים למשתה. בנט ונתניהו | צילום: עמוס בן גרשום לע"מ

 עם כל הרצון הטוב, לא 
יכולים נציגי 'ישראל ביתנו' 
וגם אחוז נאה מחברי 
הכנסת של 'כחול לבן' 
לשבת בממשלה שנשענת 
על תמיכתה של יזבק, 
תומכת טרור מוצהרת. 
לצערם, הרשימה הערבית 
לא תתפרק לחלקים והם 
ייאלצו לקבל את כולה 
כמקשה אחת. כך, על 
פניו, נמנע מכחול לבן כל 
סיכוי תיאורטי להרכיב 
את הממשלה הבאה 
ללא שותפים מגוש הימין 
ונסללה הדרך לבחירות 
בקיץ תש"פ

הרגש המזרחי ולעורר את השד העדתי, ובצדק.
אבל את מכת המחץ לחלומות ראשות הממשלה של גנץ, נתן 
נגד  שופטים  חמישה  של  ו'מפתיע'  דחוק  שברוב  בג"ץ,  דווקא 
מטעם  לכנסת  יזבק  היבא  של  מועמדותה  את  הכשיר   - ארבעה 

סיעת בל"ד במסגרת הרשימה הערבית המשותפת.
וזאת יש להבין, עם כל הרצון הטוב, לא יכולים נציגי 'ישראל 
לשבת  לבן'  'כחול  של  הכנסת  מחברי  נאה  אחוז  וגם  ביתנו' 
בממשלה שנשענת על תמיכתה של יזבק, תומכת טרור מוצהרת. 
לצערם, הרשימה הערבית לא תתפרק לחלקים והם ייאלצו לקבל 
את כולה כמקשה אחת. כך, על פניו, נמנע מכחול לבן כל סיכוי 
תיאורטי להרכיב את הממשלה הבאה ללא שותפים מגוש הימין 
ונסללה הדרך לבחירות בקיץ תש"פ, אלא אם יתרחש הנס וגוש 

הימין-חרדים יגיע ל61 מנדטים.
הקלה  בנפילה  להיאחז  ניתן  לתקווה,  סיבה  שמחפש  למי 
מן  מנדטים.  ל6-7  בסקרים  שהידרדר  ליברמן,  השבוע  שחווה 
הראוי לזכור שבסיבוב הקודם זכה איווט למספר דו ספרתי בחלק 
מהסקרים, שתורגם לבסוף לשמונה מנדטים בלבד. בהינתן ואכן 
מסתמנת מגמת נפילה ב'ישראל ביתנו', ובהנחה הטבעית שרוב 
להיות  בבית, עשויה מפלתו  יישארו  או  ימינה  ישברו  הנוטשים 
הסובייטי  שהקור  בתקווה  החרדיות,  המפלגות  של  תשועתם 

ששרר השבוע לא יקפיא את המצביעים בבתיהם באדישות.
על הדרך, רשם גוש הימין הישג נוסף בניצוחו של השר אוחנה, 
שמינה על אפו וחמתו של היועמ"ש מנדלבליט מ"מ לפרקליט 
המדינה, את עו"ד דן אלדד, במה שכבר הספיק לגרום לפיצול 
גם  שגלשו  המשפט  במדמנת  פנימיים  ולסכסוכים  בפרקליטות 

לתקשורת ונחשפו לעיני כל ישראל.
את  הנמרץ  המשפטים  שר  סימן  היעד,  את  לכבוש  סיים  אך 
מח"ש,  התנהלות  את  שתחקור  ועדה  מינוי   – הבאה  המטרה 
בעיקר בעקבות המחאות הסוערות של בני העדה האתיופית על 
למחצה,  רובוטי  בהליך  מנדלבליט,  ישראל.  משטרת  התנהלות 
מיהר לקפוץ ולהתנגד בנימוק שמדובר בהבטחת בחירות לח"כ 

יברקן, נציג העדה שערק כזכור משורות 'כחול לבן' לליכוד.
אם יורשה לנו לבקש מכבוד השר, גם הציבור החרדי 'זכה' לא 
אחת לספוג מנחת זרועם של בריוני משטרת ישראל, ולהתעלמות 
כמעט מוחלטת במח"ש. תואיל נא ועדת החקירה לזמן את בני 
דם  זוב  עד  רוזנברג, שהוכה  יענקי  המיוחד  הנער  משפחתו של 
המסקנות  את  ותסיק  במדים,  קלגסים  בידי  בעומר  ל"ג  בליל 

המתבקשות. הגיע הזמן.

קמפיין חולה

כי הוא מתכוון לחשוף  גנץ  בני  הודיע ח"כ  בתחילת השבוע 

פרסם  במתח,  תישארו  שלא  כדי  נתניהו,  של   "5000 "תיק  את 
ובו הטענה  'כחול לבן',  גנץ למחרת את הקמפיין החדש מבית 
מערכת  קריסת  בגלל  שנה  בכל  בישראל  מתים  איש   5,000" כי 

הבריאות".
יותר  רחוק  דבר  שאין  מתברר  פשוטה  מבדיקה  האמנם? 
בעולם,  מהטובות  היא  בישראל  הבריאות  מערכת  מהמציאות, 
יכולה  ישראל  שממשלת  מה  בכל  ולבטח  היבט,  בכל  כמעט 

לעשות בנידון.
נפתח בדירוג העולמי של סוכנות בלומברג שפורסם אשתקד, 
החיים  באיכות   )!( בעולם  עשירית  ישראל  את  מיקם  ואשר 
והבריאות הכוללת, צמוד צמוד לשווייץ, שבדיה ונורבגיה, ומעל 
מדינות כמו קנדה, צרפת, בריטניה ואפילו פינלנד הפסטורלית. 
בישראל  החיים  תוחלת   ,OECD-ה של  נוסף  דירוג  לפי  אגב, 

נמצאת במקום ה11 בעולם )!(
עוד בנתוני ה-OECD: מספר המתים ממחלות לב בישראל 
חצי מה112 הממוצעים  כמעט  אלף,  כל מאה  על  איש   64 הוא 
אוסטרליה.  או  גרמניה  משווייץ,  ופחות  הארגון,  מדינות  בכלל 
בריאות  מערכת  על  כשמדברים  במיוחד  חשוב  נתון  והנה 
ממשלתית – רק 4.7% מהנזקקים לכך, מוותרים על ייעוץ רפואי 
בכלל   10.5% של  ממוצע  לעומת  כספית,  עלות  חישובי  בשל 

מדינות הארגון, מקום חמישי.
יותר  )מעט  בישראל  החולים  בבתי  לנפש  המיטות  מספר  גם 
מדינות  מארה"ב,  יותר  גבוה  איש(  אלף  כל  עבור  מיטות  מ3 
סקנדינביה ובריטניה, מאידך, מספר ימי האשפוז פר חולה נמוך 
יחסית, במה שמצביע על טיפול איכותי וניצול יעיל של מיטות 

האשפוז הקיימות.
למי שחושש מבריחת מוחות ונטישת רופאים, כדאי לספר שבין 
ושכר  השנים 2008-2017 עלה שכר הרופאים בממוצע ב59%, 
הרופאים המומחים בכ-80%, כמעט פי שלוש מעליית השכר של 
כלל השכירים במשק. ולסיום, בחזרה לנתוני בלומברג, שבמדרג 
נוסף מלפני כשנה וחצי, שקללה את יעילות מערכת הבריאות של 

ישראל במקום השישי בעולם. וכל מילה מיותרת.
ב'כחול לבן' אולי בונים על ניצול סערת הרגשות של חולים 
בתקווה  יותר,  לקבל  שיכלו  שמרגישים  משפחותיהם  ובני 
אפילו  ואולי  מחאה,  והצבעת  להתמרמרות  יוביל  שהקמפיין 
הישראלי  לקוות שהמצביע  רק  נותר  הימין.  מגוש  קולות  לניוד 

פיקח דיו מכדי לבסס את הצבעתו על סיסמה שדופה.
בהערת אגב, מי שנחשב לאחד המוקשים בדרכה של מערכת 
הרופאים  שכר  למען  שנאבקת  ההסתדרות  היא  הבריאות, 
חולים.  ובבתי  התרופות  בסל  השקעה  חשבון  על  והעובדים 
יו"ר ההסתדרות עד לא מזמן, אבי ניסנקורן, הוא כזכור )למרות 
לבן'...  'כחול  ברשימת  חמישי  מקום  בקמפיין(  היטב  שהוחבא 
וזה עוד לפני שמזכירים את השנתיים בהן כיהנה יעל גרמן, אף 
היא תוצרת כחול לבן, כשרת הבריאות. או בקיצור, ב'כחול לבן' 

חייבים להתקדם, לקמפיין מדויק יותר...

חלוקת שלל מוקדמת

הגוואלד  קמפיין  במקום  גישה,  משנים  בליכוד  ובינתיים, 
הכיוון  את  שם  אימצו  האחרונה,  הבחירות  במערכת  שנכשל 
ההפוך דווקא, "אנחנו הולכים לנצח" – זה יהיה המסר שישדרו 
ובהן  שערכו  עומק  בדיקות  אחרי  שנשארו,  בשבועות  במפלגה 
המצביעים  ושנית,  אפשרי,  אכן  זה  ראשית,  דברים.  שני  גילו 
סיכויים,  בעל  מועמד  של  אופטימי  למסר  להתחבר  מעדיפים 

מאשר למסר פסימי של מועמד המבקש חבל הצלה.
זה גם הרציונל שעומד מאחורי נטישת הקמפיין המקורי שעסק 
קמפיין  אימוץ  ובמקומו  רוה"מ,  את  המשפט  מערכת  ברדיפת 
על  בדגש  והבינלאומית,  המקומית  בזירה  בהישגיו  שיתמקד 
הקשרים ההדוקים עם טראמפ ופוטין, תוכנית המאה, שחרורה 

של נעמה יששכר ועוד.
מי שמתקשים להתאפק ודורשים לחלק את השלל מוקדם מדי, 
הם שני מועמדים פוטנציאליים לרשת את ההנהגה ביום שאחרי 
הארוכה,  הדרך  אצה  לברקת  ברקת.  וניר  גלנט  יואב   – נתניהו 
יותר מדי זמן הוא חכפ"ש )חבר כנסת פשוט( והגיע  מבחינתו, 
הזמן להשתדרג לעמדת שר, ומה טוב יותר מהדחת יריבו משכבר 

משה כחלון והחלפתו.
בשבוע האחרון ניסו מקורביו לפרסם שוב ושוב כי עוד קודם 
על  שהוכחש  פרסום  אוצר,  שר  לתפקיד  ברקת  ימונה  הבחירות 
ידי אנשי כחלון ומקורבי רוה"מ. כנחמה פורתא נזכיר לניר שעד 
הקמת הממשלה בלאו הכי נטול שר האוצר סמכויות כלשהן, ומי 

שמכהן כשר האוצר בפועל הוא החשב הכללי, רוני חזקיהו.  
השני שלוטש עיניים לקפיצה פוליטית משמעותית, הוא יואב 
גלנט, הביטחוניסט הנחשב בשורות הליכוד, שראה בעיניים כלות 
את נפתלי בנט נכנס ברוב טקס למשרדו בקריה, ומבין היטב כי 
הדרך לראשות הממשלה של מי שהגיע מקריירה צבאית, דורשת 

לפחות תקופת מעבר במשרד הביטחון.
גלנט, מחוכם מברקת, אינו מדליף שמועות על מינויו הצפוי 
את  במישרין  לתקוף  זאת  במקום  ובוחר  דרישותיו,  או  לתפקיד 
בנט על תפקודו כשר ביטחון. כך, הוא מרוויח פעמיים. הן את 
קרבתו ואמונו של נתניהו שכאמור סימן את בנט כמטרה לשאיבת 
מנדטים, והן את מיתוגו מחדש כ'קול' הביטחוני בשורות הימין.

יורשים  שמטפח  כמי  ידוע  לא  נתניהו  כי  רק  לשניים  נזכיר 
בעשור  החזיקו  הליכוד  בשורות  בודדים  אך  וכי  פוטנציאליים, 
היו  כלל  ובדרך  הנחשקים,  והאוצר  הביטחון  בתיקי  האחרון 
אלה טיפוסים אפרוריים דוגמת יעלון ושטייניץ, שלא איימו על 

הבכורה.
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היא  האחרונים  מהימים  העיקרית  המסקנה 
שנתניהו רוצה לנצח את הבחירות הרבה יותר ממה 
שבני גנץ רוצה. מהרגע שנפתחה מערכת הבחירות 
השלישית הוא לא נח לרגע. במהלך הפריימריז על 
ראשות הליכוד חתר נתניהו למגע עם השטח. הוא 
נכח במספר אירועים בכל ערב, פגש אלפים ולחץ 
ידיים למאות אנשים שהרגישו שהם נוגעים באבק 
נתניהו  זמן.  הרבה  להם  היה  שלא  משהו  כוכבים, 
רבים  אנוש,  ביחסי  לחלש  נחשב 
במחיצתו  לעבוד  שסיימו  מאלו 
נהפכו  חלקם  דלת,  בטריקת  עזבו 
המתנהלים  בתיקים  מדינה  לעדי 
נגדו בימים אלו, אבל את החיבור 
אחד  אף  הליכודי  הבייס  עם  שלו 

לא יקח ממנו.
האיש אשף בהופעות ציבוריות 
וממרום גילו ושבעים שנותיו הוא 
בכנסים  ההמונים  את  משלהב 
כעת  שעושה  צעיר  מתמודד  כמו 
ראש  להיות  הראשון  הניסיון  את 
ממשלה. ביבי מכיר את הלך הרוח 
של בוחריו והוא יודע לפרוט להם 
וגם  ביותר  הרגישים  הנימים  על 
שחור  עתיד  עם  אותם  להפחיד 
במקרה שגנץ ירכיב את הממשלה. 
צריכים  לא  כבר  הם  מזה  יותר 
אקטיביים  לפעילים  להיהפך  כדי 

בשטח.
בוחריו  את  סופר  לא  נתניהו 
עולמו  ותפיסת  מהפריפריה 
הכלכלית אותה קידם בעת שהיה 
פגעה  שרון  בממשלת  אוצר  שר 
נחשב  הוא  ועדיין  בהם,  בעיקר 
האולטימטיבי  למנהיג  אצלם 
הלימון  את  בגין.  של  ולממשיכו 
אל  תום.  עד  נתניהו  סוחט  הזה 
להוסיף  יש  הכלכלית  הסוגיה 
ולמרות  הביטחונית,  הסוגיה  את 
מתושבי  גבוה  שאחוז  העובדה 
על  נמנים  עזה  ועוטף  הדרום 
גורר  נתניהו  הליכוד,  מצביעי 
מבית  הבלונים  טרור  מול  רגליים 
בהם  ובימים  החמאס  של  היוצר 
מעביר  הוא  רגליים  גרירת  אין 
המגיעות  כסף  של  מזוודות  לעזה 

מקטאר.
נתניהו  של  האסטרטגי  הצוות 
מופעי  את  לשחזר  לעצמו  נשבע 
הפעם  וגם  נתניהו  של  הבחירות 
הוא מתזז מידי ערב מכנס בחירות 
אחד למשנהו. אין אזור בו הוא לא 
עורך לפחות כנס אחד, אין עיר משמעותית שנתניהו 
מדלג עליה. בכל הכנסים הוא מתחיל עם מה שתפס 
"אם  זהה:  הסיפא  אבל  התקשורתי  היום  סדר  את 

נוציא מאתיים אלף מצביעים שישבו בבית בסיבוב 
ממשלה  ונקים  מנדטים  ואחד  לשישים  נגיע  השני 

ימנית", דברי נתניהו.
מנהלי קמפיין הליכוד ביצעו בדיקות עומק בעיקר 
באזורים המוגדרים ימניים ובהם חלה נסיגה במספר 
המצביעים ואליהם הם מכוונים את עיקר הקמפיין. 
היעד של נתניהו הוא שישים ואחד מנדטים לבלוק 
הימין ללא ליברמן ובשביל זה הוא חייב למקסם את 
אחוז ההצבעה הימני ואת זה הוא עושה באמצעות 
שיקים  זה  יהיה  שגנץ  מהאפשרות  הפחדה  קמפיין 

ממשלה.
להופעותיו  תשובה  אין  לבן'  'כחול  של  לצוות 
של נתניהו וכשגנץ כבר יוצא לאחת כזו הוא חוזר 
עם שלל של תקלות מביכות המטילות צל כבד על 
הטלפרומטר  ממבוכת  החל  מדינה.  לנהל  יכולתו 
שאינו מסוגל לנאום בלעדיו וכלה במבוכת השכחה 
היום  יום  איזה  להיזכר  כשניסה  אותו  שפקדה 
אירועים שהעלו  בוושינגטון, שני  נאם  יום  ובאיזה 
את מפלס הרחמים כלפי האיש. אל המבוכות הללו 
הפחדה  קמפיין  שכל  העובדה  את  להוסיף  צריך 
שהם דוגמים כדי לחזק את ההצבעה לכחול לבן רק 
מחזק את נתניהו. האלקטורט מעדיף את מה שנראה 
גנץ  על שתי ההגדרות,  עונה  וביבי  ויציב  מוכר  לו 

אפילו על אחת מהן לא עונה.
מאנשיו  מקבל  ביבי  סקרים,  ונושם  שחי  כאחד 
שמפלגת  רואה  הוא  ובהם  יומי  בסיס  על  נתונים 
'ימינה' לא נמצאת בסכנת נפילה אל מתחת לאחוז 
החסימה ולכן אין בעיה בשליפת הקשית ובשתיית 
הקולות. עוד 1,400 קולות למפלגת ימינה בסיבוב 
בסבב  היום  היתה  לא  ישראל  ומדינת  הראשון 
הסבב  את  צלחה  לא  'ימינה'  שלישי.  בחירות 
יצא  אליו  הקולות  שתיית  מסע  בגלל  רק  הראשון 
היטב,  מתוכנן  'גיוועלד'  קמפיין  באמצעות  נתניהו 

של  התיעוב  בגלל  בעיקר  שהחל  מסע 
משפחת נתניהו לצמד שקד ובנט.

ביבי למד את הלקח והוא יודע שהוא 
החסימה  אחוז  מעל  'ימינה'  את  צריך 
גדולה  ש'ימינה'  יודע  גם  הוא  אבל 
עצבים  מורט  סחטנות  מסע  פירושה 
לקואליציה  לעריקה  טוב  סיכוי  עם 
ניהלו  'כחול לבן'. בנט ושקד כבר  עם 
שיחות עם גנץ ואנשיו, ובכנס בחירות 
כך  על  סיפר  נתניהו  בחיפה  שהתקיים 
שהם מקיימים שיחות עם יועצו הבכיר 
בכר  ישראל  האסטרטג  גנץ  בני  של 
זה  השניים.  של  אישי  לידיד  הנחשב 
אותו בכר שהיה האסטרטג של נתניהו 
בכר   .2009 בשנת  הבחירות  במסע 
אחד  מכל  יותר  טוב  נתניהו  את  מכיר 
החולשה  נקודות  את  מכיר  הוא  אחר. 
בעשור  היחיד  גם  והוא  נתניהו  של 
האחרון שלא עזב אותו בטריקת דלת, 
שליח  אליו  להריץ  לנתניהו  שגרם  מה 
הוא  אך  הראשון  הבחירות  סבב  לפני 

ענה בשלילה.
גובה  את  להרים  כדי  הכל  עושים  ושקד  בנט 
לאתגר את  הניסיונות שלהם  נתניהו.  מול  הלהבות 
נתניהו עם יוזמות ימניות וללא תיאום עם הממשל 
"כולם  למדורה.  שמן  מוסיפים  רק  האמריקאי 
הולכים על הראש של הציונות הדתית, יש לנו כולה 
שבעה מנדטים", אמר בנט השבוע בנאומו במליאה. 
בהמשך דבריו אמר בנט: "רוצים שהציונות הדתית 
תישאר 'ילדי הכאפות' של המדינה, רוצים שנישאר 
ישיבת  בתחילת  תורה  דבר  שאומר  המדע  שר 

הממשלה ואחר כך שותק". 
לרגע  עצר  לא  הבמה  את  לנצל  שהחליט  בנט 
ככה  וחלל,  מדע  שר  לנו  "היה  נתניהו:  את  ועקץ 
לכו  ענייני המדינה  בניהול  לנו  אותנו, אמרו  אהבו 
הצדה. היום יש שר ביטחון עם כיפה, אנחנו בקבינט 
לנו  היה  שנים  עשר  לפני  עד  תוצאות.  ומביאים 
ראש ממשלה עם נאום בר אילן. אני הצגתי תכנית 
ריבונות ופתאום מדברים ריבונות", ושוב הדליק את 
חברי הליכוד כשהוא לוקח לעצמו קרדיט מלא על 
השיח הימני בשבועות האחרונים ועל כך שגרר את 
ראש הממשלה לפעול כפי שמצופה ממנו. התיעוב 
בין הצדדים הוא הדדי והפינג פונג הזה לא יסתיים 
גם אם תקום ממשלה. לנתניהו נשאר לקוות שברגע 
להיפטר  חזונם  את  יממשו  לא  ושקד  בנט  האמת 

ממנו ויעדיפו ממשלה בראשות גנץ. 

קמפיין בצבע חרד"ל
בשבוע  התורה.  יהדות  על  עובר  טוב  לא  משהו 
ועל  ההחלטות  קבלת  דרך  על  כאן  נכתב  שעבר 
הקשיים שמערימים חלק מעוזרי הח"כים על הצוות 
מגיע  זה  הפעם  הקמפיין.  את  המנהל  האסטרטגי 

תוכנית המאתיים

ביבי למד את הלקח 
והוא יודע שהוא צריך 
את 'ימינה' מעל אחוז 
החסימה אבל הוא גם 
יודע ש'ימינה' גדולה 
פירושה מסע סחטנות 
מורט עצבים עם סיכוי 
טוב לעריקה לקואליציה 
עם 'כחול לבן'. בנט 
ושקד כבר ניהלו שיחות 
עם גנץ ואנשיו, ובכנס 
בחירות שהתקיים 
בחיפה נתניהו סיפר 
על כך שהם מקיימים 
שיחות עם יועצו הבכיר 
של בני גנץ האסטרטג 
ישראל בכר הנחשב 
לידיד אישי של השניים. 
זה אותו בכר שהיה 
האסטרטג של נתניהו 
במסע הבחירות בשנת 
.2009

גואל ועקנין

לאן נעלמו 
המצביעים? 
פרופ' קמיל 
פוקס
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מכיוון הציונות הדתית שנהפכה למחוזרת ע"י ח"כי 
גדול  חרד"לי  ציבור  שישנו  סוד  זה  אין  המפלגה. 
הקרובות.  בבחירות  להצביע  למי  לו  שאין  מאוד 
ראויים  מייצגים  ובשקד  בבנט  רואים  לא  הם 
לדמות  הנחשב  הכהן  חי  דוד  הרב  לעמדותיהם. 
שהעמדת  סובר  הזה  הקהל  בקרב  מובילה  רבנית 
אשה חילונית זה גובל בחילול ה'. תמיכה בעוצמה 
יהודית ובאיתמר בן גביר בזמן שיש סקרים שמראים 
באה  לא  גם  החסימה  אחוז  את  עוברים  לא  שהם 
בחשבון ובעיקר בגלל תוצאות הבחירות האחרונות 

שהתוצאה שם דיברה בעד עצמה.
התורה  יהדות  להכנס  ניסתה  הזה  הוואקום  אל 
כשמפעיל המהלך היה סגן שר החינוך מאיר פרוש. 
האיש מוכר בחוגי הימין ולא מהיום ואם בכל מערכת 
בחירות הוא מנסה למשוך קולות של ימניים חרדים 
כדוגמת חב"ד, אין סיבה שלא יעשה את זה גם מול 
החרד"לים. "אנחנו עושים פעילות לאורך כל השנה 
בקרב הקהל הציוני דתי וטבעי שנעשה הסברה גם 
התורה  ביהדות  בכיר  לי  אומר  הבחירות",  לקראת 
התועלת  האם  שלי  מהשאלה  מתחמק  שהוא  תוך 

מצדיקה את העלות.
יהדות  של  הבחירות  מטה  שפירסם  בהודעה 
התקבלו  התורה'  'יהדות  "ראשי  נכתב:  התורה 
הערב אצל הרב דוד חי הכהן שליט"א ראש ישיבת 
'נתיבות ישראל' וראש קהילת 'אורות התורה' בבת 
הכהן  חי  דוד  הרב  הדתית.  הציונות  וממנהיגי  ים 
הקרובות  בבחירות  גם  תמיכתו  על  יודיע  שליט"א 
מטות  תקים  קהילתו  התורה.  'יהדות  ברשימת 
בחירות להשפיע על חלקים גדולים בציבור הציונות 

הדתית להצביע עבור יהדות התורה".
בסבב  התורה  יהדות  שקיבלה  התמיכה  לאור 
יהיה.  כך  הפעם  שגם  היה  טבעי  הקודם,  הבחירות 
'יהדות  לאנשי  טבעי  נראה  שהיה  שמה  מסתבר 
בבת  הרב  של  בחצרו  טבעי  נראה  היה  לא  התורה' 
ים והודעה נגדית לא איחרה להגיע וכך נכתב בה: 
יהדות  של  הכנסת  חברי  את  ללשכתו  הזמין  "הרב 
התורה, ושוחח איתם על המשך תמיכתנו במפלגה 
וכאן  בשטח,  כוחנו  את  ראינו  הקרובות.  בבחירות 
של  לקחו  ושומעי  הפעילים  לכל  להודות  המקום 
בגבורה אחרי עמדת  נפשות  ועשו  מו"ר שהתגייסו 
הרב. בגלל המצב שהגיע לפתחנו תכנית המאה של 
פתרון  ולמצוא  בנושא  לעסוק  נדרש  הרב  טראמפ, 
שנמצאות  הבעייתיות  בנקודות  להתמודדות  נכון 
בידוד  פלשתינאית,  מדינה  הקמת   - הנ"ל  בעסקה 
עם  להפגש  צריך  אלו  בימים  הרב  ועוד.  ישובים 
של  הרבנים  מועצות  חברי  והרבנים,  הת"ח  גדולי 
יהדות התורה ע"מ לשמוע מהם את עמדתם בשביל 

הכרזת תמיכה אפשרית במפלגה".
בשיחה עם גורם בכיר בסביבת הרב הכהן נאמר 
ואין  התורה  יהדות  אצל  עובדים  לא  "אנחנו  לי: 
תמיכה אוטומטית, אנחנו ממתינים לתשובות בנוגע 
לעמדתם בסוגיית תכנית המאה". אותו בכיר הוסיף 
התורה  ליהדות  שווה  שלנו  "התמיכה  בנחרצות: 
עשרים אלף קולות חדשים כי היא גרמה גם לחב"ד 
בכיר  גורם  עם  בשיחה  התורה".  ביהדות  לתמוך 
ביהדות התורה הוא אמר לכותב השורות: "אפשר 
האלקטורט,  את  שיגדילו  חיבורים  לעשות  וצריך 
אבל הקמת מטה ציוני דתי ביהדות התורה זה כבר 

צעד אחד יותר מדי ומיותר".
בורקסים  צלחות  על  קמפיין  ישיבות  למעט 
דבר  שום  עשו  לא  עדיין  התורה  ביהדות  מלאות, 
אבודים  מצביעים  ולהחזיר  לנסות  כדי  אמיתי 
ואחרות.  כאלו  מסיבות  להצביע  יצאו  לא  שפשוט 
מרכזיים  פעילים  עם  יושבים  ואנשיו  שדרעי  בזמן 
התורה  ביהדות  הארץ,  ברחבי  המטות  ראשי  ועם 
עדיין רבים על הסלוגן של הקמפיין. יו"ר ש"ס רוצה 
לגדול גם הפעם ולהגיע למנדט העשירי ואף הציב 
לאנשיו שבכל עיר מספר יעד הגדול ממספר הקולות 

אותו הביאו בסבב הבחירות השני. 
דרעי  אריה  אמר  הראשון  הבחירות  סבב  לאחר 
לאחד ממקורביו: "התבגרתי, זה כבר לא בשבילי, 
למרוץ  יותר  בנוי  לא  ואני  כוחות  אותם  את  לי  אין 
מעיר לעיר", לו"ז הסיורים הצפוף שלו מראה שהוא 

שכח מהאמירה הזו.     

פוקס ניוז
בחירות  במערכת  מעניין  יותר  דבר  שאין  כמעט 
בהם  משקיעים  התקשורת  ערוצי  סקרים.  מאשר 
מאות אלפי שקלים לאורך כל מערכת בחירות ולכל 
עובד  הוא  איתה  המדיה  את  יש  הוא  באשר  סוקר 
למדגם  עד  שבועי  בסיס  על  סקרים  עורך  הוא  ולה 

המיוחל במוצאי יום הבחירות.
פוקס  קמיל  הוא  מוכרים  היותר  הסוקרים  אחד 
לעת  מעת  מתפרסמות  שלו  הסקרים  שתוצאות 
בערוץ 13 ומשם עושים את דרכם אל רחבי הרשת. 
רבות  שנים  שעובד  ומכובד  ותיק  בסוקר  מדובר 
בתחום והוא נחשב למורה דרך בחוג לסטטיסטיקה 

באוניברסיטת תל אביב.
איכשהו נראה שמידת הענווה לא נמצאת בארסנל 
שלו  המוחלטת  והאמת  שלו  הטובות  המידות 
בתוצאות הסקרים לא נפגעת גם אל מול המציאות 
השונה. במהלך סוף השבוע הקודם פורסם בחדשות 

13 סקר בו גוש הימין מאבד מנדטים לגוש השמאל 
רק  השמאל  גוש  לטובת  והפער 
שזהו  בהחלט  יתכן  וגדל.  הולך 
אבל  הנ"ל  בסקר  האמיתי  הסיפור 
תפס  וטובים  רבים  ועוד  אותי 
מספר המנדטים אותו העניק לש"ס 

ושעמד על שבעה מנדטים.
זכתה  הראשון  הבחירות  בסבב 
בסבב  מנדטים,  לשמונה  ש"ס 
נוסף  במנדט  טיפסה  היא  השני 
לאחר שהוסיפה לעצמה לא פחות 
וקיבלה  קולות  אלף  משבעים 
ושלושים  מאות  משלוש  למעלה 
הבן  וכאן  חדשים.  קולות  אלף 
פוקס  פרופ'  של  לשיטתו  שואל, 
מי  קולות?  אותם  נעלמו  לאן 
המפלגה שזכתה בכל אותם קולות 
מהסיבוב הראשון ומהסיבוב השני 
אלף  כתשעים  על  ביחד  שעומדים 

קול?
שמבין  בסביבה  אחד  אין 
שתוצאת  וחושב  פוליטיקה  מעט 
התוצאה  אכן  תהיה  הסקר 
הבחירות,  ליל  במוצאי  הסופית 
שורש  את  להבין  בניסיון  אבל 
מבכירי  אחד  עם  ישבתי  התוצאה 
המודלים  את  המכיר  האסטרטגים 
הסוקרים  שימוש  עושים  בהם 
לתוצאה  שלו  והתשובה  השונים 
למגוחכת  נחשבת  רבים  שבעיני 
היתה פשוטה. "קמיל חייב להכניס 
ניתן  ספרדי,  ציבור  יותר  לסקר 
שאלות  באמצעות  זה  את  לבצע 
לא  נשאלים  שיוציאו  דמוגרפיה 
תהיה  התוצאה  ואז  רלוונטיים 
באשר  לשאלתי  יותר".  מדויקת 
לתשובות  ההתייחסות  לחשיבות 
ענה  הוא  בשטח  למציאות  ביחס 
לי: "סוקר הוא אמנם לא אסטרטג 
תבונה  להפעיל  חייב  הוא  אבל 
על  גם  הדעת  את  ולתת  אישית 
המציאות הקיימת בשטח ולשקלל 

אותה".
פוקס  פרופ'  בשביל  מקווה  אני 
שתי  את  ליבו  לתשומת  שיקח 

ההמלצות.

מחזרים אחרי הקול החרד"לי. הרה"ג דוד חי הכהן עם סגן השר מאיר פרוש

בשיחה עם גורם בכיר 
בסביבת הרב הכהן 

נאמר לי: "אנחנו לא 
עובדים אצל יהדות 
התורה ואין תמיכה 
אוטומטית, אנחנו 

ממתינים לתשובות 
בנוגע לעמדתם בסוגיית 

תכנית המאה". אותו 
בכיר הוסיף בנחרצות: 
"התמיכה שלנו שווה 

ליהדות התורה עשרים 
אלף קולות חדשים כי 
היא גרמה גם לחב"ד 

לתמוך ביהדות התורה". 
בשיחה עם גורם בכיר 

ביהדות התורה הוא אמר 
לכותב השורות: "אפשר 

וצריך לעשות חיבורים 
שיגדילו את האלקטורט, 

אבל הקמת מטה ציוני 
דתי ביהדות התורה זה 

כבר צעד אחד יותר מדי 
ומיותר"





  

למראה חדש ונקי: 03-5521121// הרב קוק 21 בני ברק

טיפול ראשון במתנה!

 תרשה לנו

להסיר 
 בפניך

YOSIZUZUT
מכון לייזר רפואי לגברים

  YOSI ZUZUT בלבד.  לגברים  לייזר  מכון   לראשונה! 
מתמחה בהסרת שיער בטכנולוגיית SHR באמצעות מכשיר 
'סופרנו' המבטיח תוצאות ארוכות טווח וטיפולים ללא כאב

ָ
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פירות יבשים הם פירות טריים שהתייבשו,  הם  נפוצים וכוללים 
נוספים  ופירות  מיובשים,  שזיפים  צימוקים,  מלך,  אגוזי  שקדים, 
הזמינים בשווקים ובחנויות. הפירות מיובשים באופן טבעי בשמש 
והופכים  מצטמקים,  הם  אחרות.  ייבוש  טכניקות  באמצעות  או 
איבוד  עם  בארוחות.  או  כחטיף  לאכול  שנהנים  היבשים  לפירות 
אנרגיה  על, פצצות  למזון  הופכים  היבשים  הפירות  תכולת המים 

המכילות חומרים מזינים מרוכזים.
כדי  במים  מושרים  שקדים  חופן  לנשנש  שמומלץ  לרוב  ידענו 
לשפר את הזיכרון ולאכול כמה תמרים לארוחת הבוקר. האימהות 
והסבתות היו משרות, טוחנות ומשלבות כמה סוגי פירות יבשים 
בחלב שנתנו לפעוטות, מתכונים לעלייה במשקל ולחיזוק המערכת 
החיסונית שעברו מדור לדור. פירות יבשים דוגמת שקדים, אגוזי 
ושלל  המזינים  החומרים  בתכולת  ידועים  וצימוקים  תמרים  מלך, 

הסגולות הבריאותיות שלהם, אם הם נצרכים במתינות.

עם זאת, אין לטעות ולהחליף פירות יבשים בפירות מסוכרים עתירי 
בצריכתם  להמעיט  ויש  מתועלת  נזק  יותר  לגרום  העלולים  סוכר 

ככל הניתן.
 

מומחי התזונה של חברת הרבלייף חושפים את חמשת סוגי הפירות 
היבשים הנפוצים והמזינים שמומלץ לצרוך באופן יום-יומי:

שקדים 
פרי יבש נפוץ שפשוט אסור לדלג עליו. שקדים הם אחד הפירות 
לכל  בריאותיות  בסגולות  המצטיינים  ביותר  הנפוצים  היבשים 
שומן  בחומצות  טבעי  באופן  עשיר  הלב:  בריאות  הגיל.  קבוצות 
חד-בלתי-רוויות ובוויטמין E, שקדים מסייעים בשמירה על רמות 
כולסטרול תקינות. תכולת המגנזיום והאשלגן בשקדים מסייעת גם 
לתוצאות האפקטיביות  הלב.  ותפקוד  תקין  דם  לחץ  על  בשמירה 

ביותר, הוסיפו לתפריט היומי.

ובשומנים  בחלבונים  תזונתיים,  בסיבים  עשירים  משקל:  ניהול 
מאכילת  להימנע  ומסייעים  יותר  מלאים  להרגיש  גורמים  טובים, 
יתר. מחקרים הראו כי אלה שהקפידו על דיאטה עשירה בשקדים 

ירדו יותר במשקל, בהיקף המותניים ובשומן הגוף.

ויסות סוכר בדם: מומחים מאמינים שכאשר אוכלים שקדים יחד 
מסייעות  בשקדים  הבלתי-רוויות  השומן  חומצות  הארוחה,  עם 
פתאומיות  תנודות  ומונעות  הדם  לזרם  הגלוקוז  שחרור  בהאטת 

ברמות הסוכר בדם.

אותם  לשלב  ניתן  לבדם,  שקדים  לצרוך  במקום  תזונתי:  טיפ 
המלווה.  המזון  של  הגליקמי  האינדקס  את  להוריד  כדי  בארוחה 
לרוטב  או  לפסטה  לסלטים,  קצוצים  או  חתוכים  שקדים  הוסיפו 

ירקות.

מדוע עדיף להשרות שקדים במים לפני האכילה? קליפת השקד 
מכילה טאנין, פוליפנול הידוע ביכולתו לעכב את ספיגת המרכיבים 
אותם  שהשריתם  מבלי  גולמיים  שקדים  אוכלים  כאשר  המזינים. 
ואינם  הדם  לזרם  נכנסים  אינם  המזינים  החומרים  האכילה,  לפני 
ואוכלים  שקדים  כשמשרים  זאת,  עם  ביעילות.  בגופכם  נספגים 

אותם ללא הקליפה הם נספגים היטב.

במים  גדולה  קערה  ממלאים  במים?  שקדים  להשרות  יש  כיצד 
יכסו את  )שתי כוסות מים לכוס שקדים אחת(, מקפידים שהמים 
 12-6 למשך  לפחות  או  הלילה  במלואם. משרים למשך  השקדים 
שעות. מסננים את המים ושוטפים. ניתן לאכול את השקדים כמות 
שהם על קליפתם לאחר ההשריה, או להסיר את הקליפה )שתתקלף 

בקלות( ולאכול. 

אגוזי מלך 
מועילות  בסגולות  עשירים  בריאותיות;  סגולות  של  כוח  תחנת 

בחובה  טומנת  היום-יומית  לתזונה  מלך  אגוזי  הוספת  לבריאות. 
מספר תועלות בריאותיות. המעדנים החומים והפריכים הללו הם 
פינוק לבלוטות הטעם. בין אם אתם משתמשים בהם בסלטים או 

בקינוחים, אגוזי מלך טעימים כמעט בכל צורה.

בעלות  תרכובות  מספר  מכילים  מלך  אגוזי  למוח:  מזון 
 3 אומגה  שומן  חומצות   ,E ויטמין  דוגמת  עצבית  השפעה 
הקוגניטיבי.  התפקוד  בשיפור  המסייעים  חמצון  ונוגדי 
רוגע.  תחושת  ומעודדים  בסטרס  במלחמה  מסייעים  הם 
והפלבנואידים   E הוויטמין  כי  מצאו  שנערכו  מחקרים 
חופשיים  רדיקלים  בהשמדת  גם  מסייעים  המלך  באגוזי 

מזיקים העלולים לגרום לדמנציה.

אגוזי  של  קבועה  צריכה  אנטי-סרטניות:  סגולות  בעלי 
מלך עשויה לסייע בהפחתת הסיכון לסרטן הלבלב והשד 

כי  הראו  מחקרים  סרטניים.  תאים  התפשטות  ולצמצום 
אלפא- )חומצה  מלך  באגוזי  הגבוהה   ALA-ה תכולת 

3( ותכולת המלטונין עשויות  לינולנית, חומצת שומן אומגה 
להיות אחראיות על סגולות אלו.

 B טובים לעור ולשיער: אגוזי מלך עשירים בוויטמינים מקבוצת
ובכך  חופשיים  מרדיקלים  הנגרם  בנזק  הנלחמים  חמצון  ובנוגדי 
מסייעים במניעת היווצרות קמטים וסימני הזדקנות אחרים. בנוסף, 
שיער.  נשירת  ומפחיתה  השיער  בחיזוק  מסייעת  הביוטין  נוכחות 

הקפידו לכלול אותם בתפריט היומי שלכם וצפו לתוצאות.

טיפ תזונתי: הכמות היומית המומלצת היא 7-4 אגוזים. תוכלו גם 
לטחון ולערבב אותם עם בצק או להשתמש בהם לעיבוי מרקים, 

רטבים ותבשילים.

אגוזי ברזיל 
אגוז דרום אמריקאי המצטיין בשורה ארוכה של סגולות בריאותיות 
שהופכות אותו מתאים לצריכה יום-יומית. מלבד שיפור העיכול, 
אם  החיסונית.  המערכת  את  לחזק  ביכולתם  ידועים  ברזיל  אגוזי 
על  הקפידו  עורכם,  של  הכללית  הבריאות  את  לשפר  ברצונכם 

אכילת אגוזי ברזיל.

איזון בלוטת התריס: אגוזי ברזיל הם בין המזונות העשירים ביותר 
בסלניום, המסייע בשמירה על תפקודה התקין של בלוטת התריס. 
צריכה  לכן  התריס,  בלוטת  הורמון  בייצור  כזרז  משמש  סלניום 
קבועה של אגוזי ברזיל מסייעת בשיפור רמת ההורמון בקרב חולים 

הסובלים מרמות נמוכות של ההורמון. 

ברזיל  אגוזי  כי  הראו  מחקרים  אנטי-סרטניות:  סגולות  בעלי 
לסייע במניעת התפשטות סרטן הודות לתכולת הסלניום  עשויים 
השפעת  את  מעצימים  הם  שבהם;  הגבוהה  האלגית  והחומצה 
נוגדי החמצון, אשר בתורם עשויים לסייע בעיכוב  צמיחת התאים 

ובמניעת היווצרותם של גידולים ממאירים.

שומרים על בריאות הלב: אגוזי ברזיל מהווים מקור עשיר לסידן, 
הבלתי  השומנים  הדם.  לחץ  בוויסות  המסייעים  ומגנזיום  אשלגן 
)הכולסטרול   HDL-ה רמת  בהעלאת  מסייעים  באגוזים  רוויים 
הטוב(, ובכך מסייעים בהפחתת הסיכון להתקף לב או שבץ מוחי.

טיפ תזונתי: מומלץ לצרוך 3-2 אגוזי ברזיל מדי יום.

תמרים  
מעדן עשיר בברזל ומזין , מתאים כקינוח או כחטיף.

יעילים  הם  לכן  לברזל,  מצוין  מקור  הם  תמרים  בברזל:  עשירים 
מרגישים שאתם  אתם  אם  מאנמיה.  הסובלים  אלה  עבור  במיוחד 

סובלים מתסמיני אנמיה, הוסיפו אותו לתפריט היומי שלכם.

ץ  י ר מ ת
בהיותם  אנרגיה: 

עשירים בסוכרים טבעיים דוגמת גלוקוז, פרוקטוז וסוכרוז, תמרים 
 מספקים תמריץ מיידי של אנרגיה, לכן הם נפלאים לשבירת צום.

משפרת  בתמרים  הסיבים  תכולת  העיכול:  תהליכי  את  משפרים 
ומסייעת בהקלה על עצירות. תמרים בשלים  את תהליכי העיכול 

עשירים גם באשלגן, שהוכח ביכולתו להקל על שלשול.

או  הצהריים,  אחר  תמרים   3-2 אכלו  תזונתי:  טיפ 
מידי. אנרגיה  לתמריץ  זקוקים  שאתם  פעם   בכל 

משמשים 
הגרסה המיובשת של הפרי הכתום עשירה בנוגדי חמצון וטובה גם 
A, העשוי לסייע בשיפור  לעורכם. המשמשים עשירים בוויטמין 

הראייה. בנוסף, הם מסייעים גם בחיזוק המערכת החיסונית.

 A הפרו-וויטמין  תכולת  בשל  העיניים:  בריאות  על  שומרים 
והבטא-קרוטן הגבוהה שבהם, משמשים יבשים ידועים ביכולתם 
מבוגרים.  אנשים  אצל  לגיל  הקשור  לראייה  נזק  במניעת  לסייע 

בנוסף, הם מסייעים בחיזוק עצבי הראייה. 

גבוהה  רמה  מכילים  משמשים  וברזל:  חמצון  בנוגדי  עשירים 
במיוחד של נוגדי חמצון המסייעים במלחמה בהשפעות השליליות 
אנטי-סרטניות  סגולות  שופעים  הם  החופשיים.  הרדיקלים  של 
ומסייעים בעיכוב התפשטות גידולים סרטניים. משמשים מהווים 
מקור מצוין לברזל, לכן צריכה קבועה מסייעת במניעת התפתחות 

אנמיה.

שמרים על בריאות העור והעצמות: משמשים מסייעים בשמירה 
על עצמות בריאות בשל תכולת הסידן והאשלגן הגבוהה שבהם. 
סידן נדרש ליצירת והתפתחות העצם, ואילו אשלגן מסייע בספיגת 
 C וויטמין  חמצון  נוגדי  של  נוכחותם  מהגוף.  ובהפרשתו  הסידן 
מסייעת בצמצום הקמטים והקמטוטים ומעניקה לעור מראה חלק. 
הם גם מאפשרים התחדשות תאים מהירה יותר, הנדרשת להחלפת 

תאי העור המתים.

טיפ תזונתי: שלבו משמשים בתפריט היומי שלכם; הוסיפו אותם 
לדגני הבוקר או לשייק שלכם.

הכתבה נערכה באדיבות הרבלייף

שקדים, אגוזים, תמרים ועוד אלו הם פירות יבשים המכילים שלל סגולות בריאותיות • מבריאות הלב ועד לאיזון בלוטת התריס • תתחילו לנשנש

לאישה
קח פרי ותהיה לי בריא

מאת: הילה פלאח



מתחפשים
לרשת 280

או אופטומטריסט
מקצועי של 280
או מסגרת של

משקפיים, או כל
רעיון מקורי

אחר

משלבים
לוגו של 280 
בתחפושת

מצטלמים
ושולחים אלינו

את התמונה
(מביאים לאחד הסניפים

או במייל:
(mivtza280@gmail.com

1599-555-280

לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי 
שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס / נגד שריטות | 

חוסם קרינת מחשב  uv | עד מספר 6 / צילינדר 2

בני ברק: ר‘ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: 
מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח‘ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, 
ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים- כנפי נשרים

תחרות
תחפושות

שלוש התחפושות המיוחדות ביותר יזכו במשקפיים בשווי 580 ₪ במתנה!
עוד שבע תחפושות יזכו את בעליהן במשקפי שמש מתנה!

זכאות 2020 למשקפיים בחינם!
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העמוד טעון גניזה
להפסקהיוצאים 

 מדור הילדים והנוער
תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

סודוקו

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

 www.tashbetz.mysite.com

התשבץ באדיבות 
עוזי קייש

מאונך

1. ארון בתוך הכותל,כעין גומחה סגורה בדלת בנויה בקיר. "שני __ זה בצד" 
)אהלות ו ז( )בלשון רבים(

7. החלק המזרחי,הצד במזרחו של ישוב או של מקום. "____ אשור"  )בראשית 
ב יד( )לא בלשון סמיכות(

8. גידול דוקרני העולה בגבעול או בעלה של צמח, "ל____ בעיניכם" )במדבר לג 
נה( )בלשון יחיד(

9. לא התמצא בדבר. "לא ____ בין ימינו לשמאלו" )יונה ד יא(
10. אבי אליפל אחד מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא לה(

11. הושבה בהסגר,כליאה. "ואין ____ האמור כאן אלא לשון צרעת" )ויקרא 
רבה יז(

13. הם בעצמם,ממש הם. "___    ____  הדברים שנאמרו לו למשה בסיני" 
)פסחים לח: (

14. נתח בשר או דג נקוב ותקוע על שיפוד לצלותם באש. "אל תהי שוטה 
ב___")חולין צה: ()יחיד(

15. אחד ממיני השרף של עצי בשמים שהשתמשו בהם לפנים לקטורת על המזבח 
במשכן ובבית-המקדש. "המערכת ____ זכה" )ויקרא כד ז( )בכתיב מלא(

16. פנים,קלסתר פנים. "על ___ הפנים" )יבמות טז ג(

1. ביטול. "____ דכיון שעלה לא ירד" )רש"י זבחים מג.(
2. דרך,רמס,הכניע. "ה____ עמי תחתי" )תהלים  קמד 

ב( )בלשון עבר(
3. בדאגה,בעצבות,בצער. "הזרעים ב___ ברנה יקצרו" 

)תהלים קכו ה(
4. שקט! דום! אל תשמע קול! "____ כל בשר" )זכריה ב 

יז( )בהיפוך אותיות(
5. שם אחר במקום ישראל. )דברים לב טו( )בכתיב מלא(

6. עסק רווחי ומוצלח מאוד.   ____    _____
10. כף יד קמוצה. "שעורו כמלא ___ גדול" )כלים יז יב(

12. גרר,משך,העתיק דבר ממקום למקום בגרירה. "ו____ 
אתו    עד הנחל" )שמואל ב יז יג( )בלשון רבים( גוף 

שלישי,עבר(
15. רשע,זד. "כי אפס עריץ וכלה ___" )ישעיה כט כ(

מאוזן



אז ודאי אתה מבין!

חליפות.חולצות.מכנסיים

הבחירה של 
עולם הישיבות!

אם מגיל 3 אתה לובש אלגנט 

להשיג בחנויות המובחרות

לבירור הסניף הקרוב אליכם

אופנת אבי - רבי עקיבא 111 | אופנת רויאל - רבי עקיבא 71 | אופנת 
 שיק מן - רבי עקיבא 139 | אופנת פירוב - רבי עקיבא 34 | בלייזר - 

רבי עקיבא 137 | נקסטמן - ירושלים 13 | אופנת מנטור - רבי עקיבא 71 
| אופנת ברטון - ראש"י  7 | חולצות ניו יורק - רבי עקיבא 121

אלעד: אופנת רויאל - הנשיא 94

054-6676555



דרישות:
- לפחות 3 שנות ניסיון בחשבשבת חלונות

- ראש גדול- עצמאי/ת עד מאזן 
- ידע בהכנת משכורות בתוכנת מיכפל

- משרה של 8 שעות עבודה ברמת גן
- ניסיון בעבודה בחברות יתרון

- תפקוד בתנאי לחץ

מנהלי/ות חשבונות סוג 3 
לעבודה בצוות בהנח"ש

לחברה גדולה ברמת גן 
דרושים/ות

קו"ח למייל:
heshbonot1212@gmail.com

הקורס הינו בקבוצות קטנות עם דגש ויחס אישי | קבוצה ללימוד צילום בצורה 
חוויתית ומהנה ע"י אחת הצלמות המובילות בתחום 

לפרטים והרשמה: 052-6102024

י"ח אלול תשע"ט 303018/9/19 בני ברק

כנס בוגרים היסטורי 
לאם הישיבות "פורת יוסף"

מאת: יחיאל חן

יתנקזו  והנהגה  עוצמה  תורה,  שנות  מאה 
ומרגש,  היסטורי  למעמד  הקרוב  ראשון  ביום 
בו יתכנסו אלפי בני ובוני אם הישיבות "פורת 
הישיבה  ראשי  ורבנן  מרנן  במעמד  יוסף" 
רא ביום  יתקיים  הייחודי  האירוע  ־שליט"א. 

שון כ"ב אלול בשעה 19:30, מתחם היוקרתי 
"פביליון" באזור התעשייה תלפיות בירושלים, 
ויכלול מיצגים נדירים וייחודיים שיעלו על נס 
את עוצמת הנחלת התורה של אימפריית "פורת 

יוסף".
לטעת  שזכו  אלפים  כאמור  יכלול  האירוע 
שהע הגדול  בבית  ביתם  ולהשתית  ־אוהלם 

יהדות  גדולי  כל  ובראשם  לתהילה,  רבים  מיד 
יוצא מן הכלל.  ספרד בדורות האחרונים ללא 
מאז הקמתה בהוראת מרן הבן איש חי זיע"א, 
עלו וצמחו בשעריה המוני בני תורה, לומדיה 
ועמליה, והיא ניצבת ועודנה פועמת כתשתית 
־התורנית ללא עוררין של בני יהדות ספרד ועו

לם הישיבות בכללותו.
הישיבה  מתקיימת  וגדושות  ארוכות  שנים 
ובה  הפסקה,  ללא  ותורה  רוח  של  כמעצמה 
התורה  עולם  של  ובוניו  בניו  מיטב  התגדלו 
ולצידה  עליה  עברו  לא  כאילו  ישראל.  בארץ 
רוחות הזמן של מאה היסטורית, בין קירותיה 
־עדיין עולים ומתגדלים עדרים עדרים של גדו

לי עולם, ומרוחה הכבירה עולים ופורחים ענפי 
המכהנים  הרוח  ענקי  המעטירה.  ספרד  יהדות 
־בראשה לאורך השנים והמצוינות הטבועה בנ

שמתה, מעמידים את פורת יוסף במקום שאין 
לו אח ורע: כותל המזרח ואם הישיבות בארץ 
התורה  אוהבי  כל  לב  ומשוש  גאוות  ישראל, 

ולומדיה.
לגיונות מלך אלו, שנחצבו והוטבעו בחותם 
זרועו כל  על  בישיבה  המרומם  ־ההשתייכות 
יתכ ובקטמון,  בגאולה  העתיקה,  בעיר  ־תיה- 

רבני  בהשתתפות  מרגש  לערב  לראשונה  נסו 
הישיבה ובראשם הכהן הגדול מרן חכם שלום 
צדקה  משה  רבי  הגדול  והגאון  שליט"א  כהן 
־שליט"א, המנווטים את ספינת הדגל בדור הנו

כחי ובה כל יומם ועמלם.
בקרב  אלו  בימים  שוררת  רבה  התרגשות 
כל מעגלי הישיבה המעטירה, לקראת האירוע 
ובדיבוק  אחים  בשבת  יחד  יתאספו  בו  הגדול 
חברים, ויחזרו ויתחברו לרגעים הפועמים בהם 
לעד: שנות הגדילה, הבנייה, העיצוב והחוויה 
בצל רבותינו הגדולים. תכנים ייחודים ומיצגים 
הישיבות,  אם  של  סיפורה  את  יביאו  מרגשים 
ומפעל  רבותיה  תורת  והעצמת  כינון  לקראת 
בהכ לדורותיה,  הישיבה  בני  כשאיפת  ־חייהם 

ישראל  שעיני  הגדול  לבית  עולמים  טובת  רת 
נשואות אליו.

הושלמו  כי  נמסר  המכינה  הועדה  מטעם 
לקליטת  הנרחבות  ההיערכויות  אלו  בימים 
שהזמנות  בעוד  היוקרתי,  באירוע  האלפים 
שכתו הבוגרים  בתי  לכל  יצאו  אישיות  ־כבוד 

בתם מעודכנת בידי העושים במלאכה. הועדה 
מבקשת להדגיש כי לנוכח שנות קיומה הרבות 
אדירים  מאמצים  הושקעו  יוסף",  "פורת  של 
בכדי להגיע לכל אחד ואחד מהמוני הבוגרים, 
פרטים,  וחוסרי  הרשימות  היקפי  נוכח  אולם 
הם פונים בכל לשון של בקשה לכל אחד ואחד 
פרטיו  את  לעדכן  לדורותיה,  הישיבה  מבני 
office4@  במוקד 4520* או בכתובת המייל
ypy.org.il, ולוודא את הגעת הזמנת הכבוד 

האישית.

בערב ההוקרה הייחודי שיעלה על נס מאה שנות תורה והנהגה הבוקעים מכותל המזרח 
ומאירים את העולם התורני, יתאספו אלפי בני הישיבה לדורותיה במתחם האירועים 

"פביליון" בבירה

תלמידי ישיבת פורת יוסף

ביום ראשון הקרוב:

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

דרישות:העבודה כוללת:

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

העבודה בבני ברק

הציבור מתבקש לקרוא 
2 פרקי תהלים 

לרפואת האיש היקר!

"המתפלל על חברו נענה תחילה"

הי"ו רפאל שמעון בן רזלי

פתרונות כלכלייםבעל עסק? 

חולם להקים עסק וזקוק למימון? 
גם לך מגיע!!!

משכנתאות ומימון לכל מטרה 
בתנאים מצויינים לבעלי נכסים 
גם למסורבי בנק ופש"ר
פתרונות מימון לעסקים קיימים ולעסקים בהקמה
ללא צורך בערבים או בטחונות!

 בתנאים הטובים והמשתלמים ביותר 

כתובתנו: מגדלי בסר 4 רחוב מצדה 7 בני ברק  
טלפון: 0559201491 פקס: 0773183680

פגישת ייעוץ 
חינם 

משרד 
חרדי

בה
ש

מח
קו 

 >

25% הנחה 
משעה 18:00

כל היום

מבצע

תל אביב - קניון עזריאלי כתובת: קניון עזריאלי, קומה 2 | טלפון: 03-6094770 | 053-6666686

למביא מודעה זו | אין כפל מבצעים

למביא מודעה זו | אין כפל מבצעים





רוח של מבצעים
דרושים/ותנושבת בנתיב החסד

קופאים/ות
וסדרנים/ות

למשרה מלאה
פרטים בטל':
050-8841090

הסניפים 
קוטלר,קוק,נויפלד,

אלעד-הרי"ף,
אשדוד-הלל

פתוחים במוצ"ש
בין השעות:
19:00-23:00

ט.ל.ח. * התמונות להמחשה בלבד  * מוגבל ל-3 יחידות * אין מכירה סיטונאית * עד גמר המלאי * רשת  נתיב החסד רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * תווי הקניה לא חלים על מבצעי המועדון.

 

1.6 ליטר
טאצ'

1 ליטר

בצל/תפוז/
קלמנטינה

בטטה מובחרת/פלפל אדום/צהוב/כתוםחציל/בננה
לימון

אגס/תפוח-עץ סמיט

4 ליטר
טאצ'

קוד: 413508

דג פילה סלומון
אלתית

עוגת שמרים

מוצפי
בלדי

מוצפי
בלדי

850 גר'
עלית

400 גר'
'מעולה'

רגיל/דבש/שוקולד
500 גר'
'מעולה'

400 גר'
ברמן

שריר מס' 8 שוקולית פרורי לחם קורנפלקס

B8 מצנם בד"ץ קוד: 358025/כוסות קרטון
קומקום אינו טעון טבילה  

קוד: 540400/358278

מרכך כביסה

בייגלה/דקים/
שבלולים

קצפת ריצ' משקאות חלבגבינה לבנה

270-400 גר'
B&B

סוגים שונים
200 גר'

עלית

212 מ"ל 9%/5%/3%
250 גר'
תנובה

טעמים שונים
1 ליטר

טרה

לחם גלילי קל

שני-רביעי
 10-12.2.20
ט"ו-י"ז בשבט

תפוצ'יפס 

חטיפי דגנים

מיונז פיצה אישית

6 יח'
תלמה

500 גר'
תלמה

80-100 גר'
נטו

ממרח שוקולד פרה
850 גר'

עלית

קוד: 2661214
750 גר'

ברמן

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

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

שני-שישי
 10-14.2.20

ט"ו-י"ט בשבט

שלישי-רביעי
 11-12.2.20

ט"ז-י"ז בשבט

חמישי-שישי
13-14.2.20 י"ח-י"ט בשבט

גרנולה

ג'לי שמחות 600 גר'/
לקקן 70 יח'/

טופי 800 גר' מיה/
ג'לי ברכות 540 גר' עלית

ספרינג

חמישיית 
מסטיק מאסט 350 גר'

עלית'מעולה'

1.5 ליטר

3990 1190

לק"ג
2990

לק"ג
590

שמפו/מרכך/תחליב
פינוק

לק"ג

ליח'

390

3 ב-
10

10

מארז ביסלי גריל
10*20 גר'/במבה/
במבה מתוקה

10*15 גר' 
אסם

לק"ג

לק"ג

ליח'

5990

3490

1290 890

890890

10

2 ב-

2 ב-

22

25

לק"ג
490

לק"ג
590

3 ב-
25

10 990

3 ב-3 ב-

5 ב-

3 ב-

20890 1090

כולל חיטה מלאה
350 גר'
'מעולה'

קוסקוס

3 ב-
890

1090

10
צלי כתף מס' 5

4 ב-
20

990

שקיות/טבלאות 
קליק/שוקולד פרה

תה ליפטון
100 יח'

לא כולל אקסטרה עלית

5 ב-
20

למארז

3 ב-
20

3 ב-
20

לק"ג
690

1290
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