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0מבצע למביא מודעה זו הכמות מוגבלת!
רק- אחד ללקוח

&

44 ליטר

רמקול עוצמתי 
Bluetooth 1עם חיבור



מעדני שקדים 
חדש מתנובה אלטרנטיב!

פרווה



מבחר ענק של משלוחי מנות החל מ-6 ש"ח

ם ירו בקיוסק של שלוימלהפ
השוק המרכזי בבני ברק

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( טלפון: 03-5799991

אוזני המן במבחר טעמים 35 ש"ח לקילו אפיה במקום 

ניתן להשיג
• כרוב במילוי בשר 
• כרוב במילוי פרווה

• קרפלך במילוי בשר 
• וקרפלך במילוי פרווה 

חדש חדש בשלויימלה!!! 
בשיתוף עם שני דייגים

מבחר ענק של דגים מעושנים \ דגים מלוחים \ מקרלים ועוד...

מארזי משלוחי מנות מעוצבים
 סלסילות ממתקים ושוקולדים 



מתאים 
לי 

לדעת לפרגן לעצמך. יופלהיופלה בכוס עם קש בטעמים מפנקיםיופלה



ח' אדר תש"פ 4/3/20 בני ברק6

אמצעים מסוכנים ויפעלו למנוע את סיכון החיים.
מפקד תחנת בני ברק, סנ"צ יאיר וייצנברג אומר 
בשיחה ל'קול העיר' כי "למשטרת ישראל אין כל 
כן  אולם  הפורים  חג  שמחת  את  להשבית  כוונה 
שאינו  חיובי  לפן  השמחה  את  לנתב  חובה  חלה 

פוגע בציבור". 
מסכנת  עול  פריקת  השמחה,  "למרות  לדבריו, 
מפקד  הרחב".  הציבור  ואת  אותה  העושים  את 
התחנה פונה אל ההורים בבקשה למנוע מהילדים 
לסכן את עצמם ולנתב אותם לשמחה של מצווה. 
"גם במקרה בו הילדים רוצים להשתמש בצעצועים 
כלשהם חלה חובה להשתמש רק באותם המותרים 

על פי חוק", מדגיש וייצנברג.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

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

מנהל מערכת: שלומי שטרן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין, נחמן וינברג

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

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

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך

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

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

סכנה מיידית ומוחשית: המשטרה מזהירה מפני שימוש בצעצועים מסוכנים בהתקרב חג הפורים • בימים הקרובים תאכוף המשטרה בבני ברק את הנושא ביתר שאת

מאת: עוזי ברק

צילומים: משטרת ישראל

זו כבר מסורת  משנכנס אדר מרבין בשמחה: 
ארוכת שנים בה רבים וטובים מוחים את זכרו של 
ויש מילדי ישראל  המן הרשע בקריאת המגילה 
בעוד  אולם  עמלק.  מחיית  במצוות  המהדרים 
היהודים  צורר  של  למחייתו  האמצעים  שבעבר 
בשנים  השונים,  לסוגיהם  ברעשנים  הסתכמו 
בקרב  שמופצים  נפץ  חומרי  נכנסו  האחרונות 
מרעישים  הם  שבפיצוצם  זה  שמלבד  ילדים, 

ישנה גם סכנה מוחשית לאברי הגוף לחיי אדם.
הם  אסורים  מסוכנים  צעצועים  החוק,  פי  על 
לנזק  לגרום  עלול  בהם:  שהשימוש  צעצועים 
גופני. מחקה או מדמה נשק אמיתי. עלול לסכן 
לגרום להטרדה, בהלה,  או  את בריאות הציבור 

גירוי ודמע.
צעצועים  מסוכנים:  לצעצועים  דוגמאות 
טילים,  נפצים,  חזיזים,  אמיתי,  לנשק  הדומים 
שרקנים זיקוקים, כוורות מכל סוג שמתעופפים 
פריט  או  חפץ  כל  סירחון,  תרסיסי  נייחים,  ואו 
המכיל אבקת שריפה שחורה או חומר נפץ אחר 

לרבות גם צייני לייזר מסוג 3-4.
לעומת זאת, מה שמותר גם הוא מוגדר בחוק. 
צעצועים  להיות   חייבים  הם  ובראשונה  בראש 
פרטי:  כולל,  בעברית,  חוק  פי  על  המסומנים 
והגבלת  אזהרות  שימוש,  הוראות  יבואן,  יצרן, 
גיל, המאושרים על ידי מכון התקנים הישראלי. 

בשימוש:  המותרים  לצעצועים  דוגמאות 
לאקדחים   – מפלסטיק  או  מנייר  קפצונים 
חזיז  אזהרה,  הוראות  לרבות  כדין  המסומנים 

הולדת  ליום  דינור  זיקוק  "שום" מוטח בקרקע, 
זיקוק  ס"מ,   18 גובה  ס"מ   2.5 בסיס  קוטר  עד 
אורך  מ"מ   3 קוטר  ניצוצות  הפולט  ביד  מוחזק 
חומר פעיל 8 ס"מ, אקדחי קפצונים שהקנה חסום 

בפקק צבעוני )אדום( באישור מכון התקינה.
הכלכלה  משרד  ופקחי  ישראל  משטרת 
והתעשייה מבצעים באורח קבע  פעילות אכיפה 
כנגד מוכרי הצעצועים האסורים על מנת לצמצם 
עד כמה שניתן את התופעה המסוכנת והפסולה, 
של  בהפעלתם  המסוכנת  הפגיעה  את  ולמנוע 

אותם אמצעים.
הצעצועים  כנגד  האכיפה  כי  לציין  חשוב 
הקרובים  הימים  במשך  ברק  בבני  תתבצע 
כאשר שוטרי התחנה המקומית ושוטרי השיטור 
אותם  נמכרים  בהם  במקומות  יעברו  העירוני 

מפקד תחנת ב"ב יאיר וייצנברג: "נעשה הכל על מנת 
ששמחת פורים תהיה בטוחה לילדים ולמבוגרים"

על מנת למנוע סכנה ועוגמת נפש מהנערים 
הראשי  הרב  יוצאים  משפחותיהם  ומבני 
למשטרת ישראל נצ"מ הרב רמי ברכיהו ורבני 
משטרת ישראל בקריאת קודש להורים לרבנים 

ולמחנכים.
ימי הפורים הבעל"ט אנו רואים  "בהתקרב 
הציבור  את  ולהזהיר  לחזור  קדושה  חובה 
ששמחת  מנת  על  הזהירות  כללי  בכל  לנהוג 

פורים תהייה כהלכתה", פותחים הרבנים.
מאנשי  עדויות  שומעים  אנו  הרב  "לצערנו 
המשטרה והחירום על היקף המקרים הקשים 
לעורר  באנו  כן  על  זו.  בתקופה  שהתרחשו 
מאוד  "ונשמרתם  חמורה  עשה  מצוות  על 
על  רבים  בת  בשער  ולהודיע  לנפשותיכם" 

חובת הזהירות.
"ובכלל זה יש להזהיר גדולים על הקטנים 
כתוצאה  הנגרמים  לסיכונים  הנוגע  בכל 
נפצים  כדוגמת  משחית  בכלי  משימוש 

בעצם  הכרוכה  הסכנה  ומלבד  למיניהם, 
גורם לבהלה ובלבול אצל  השימוש הרי שזה 
ובנוסף  רח"ל,  קשות  לפגיעות  וגרמו  הציבור 
להרחיק  ומצווה  פלילית  עבירה  בזה  יש 
ולהזהיר מפני המכשול ולפנות לגורמי החוק 
במידה והתברר דאינשי דלא מעלי מתעסקים 

בהפצת נפצים לסוגיהם.
מרובה  משתיה  להזהיר  הראוי  מן  "בנוסף 
נהגים, שגרם  אצל הבחורים הצעירים לרבות 
למקרים של סכנת נפשות ופגיעות של ממש. 
חובה עלינו לעמוד על המשמר ועל הגדולים 
להשגיח ולעמוד על המשמר, ודבר זה מחובת 

שמירת הגוף והנפש.
שהמתרשל  ברבים  דעתנו  מגלים  "ואנו 
בידי  זה מסייע  עין מדברים אלו הרי  ומעלים 
חמורה  עשה  מצוות  על  ועובר  עבירה  עוברי 
ו"לא  לנפשותכם"  מאוד  "ונשמרתם  של 
תעמוד על דם רעך" שכל מצוות התורה נדחו 

במקום פיקוח נפש ובוודאי הדברים האמורים 
בזה.

מעצב  נהפכו  אשר  אלו  שימים  "ויה"ר 
לשמחה ומאבל ליום טוב יהיו נזכרים ונעשים 

כהלכתם ובכך נזכה לתשועת עולמים".
רבני המשטרה מבקשים לשים לב גם לנושא 
ההתנהגות עצמה ביום חג הפורים ובדגש על 
הרגלי השתיה של משקאות אלכוהוליים. "זה 
לא סוד שבכל שנה הציבור נחשף לפריקת עול 
של חלק מצומצם מהציבור ששותה לשוכרה 
גם  מדובר  הציבור.  חיי  ואת  חייו  את  ומסכן 
אנשים  בהם  במקרים  וגם  לציבור  בהצקה 
ששתו אלכוהול נהגו בכלי רכב באופן מסוכן 

ביותר", מציינים הרבנים.
במקביל, מוסיפים הרבנים, כי "כדאי לדעת 
כי משטרת ישראל תבצע אכיפה מצילת חיים 
חיי  סיכון  למנוע  על  הפורים  ימי  על  בדגש 

אדם".

נזק רב נגרם לחדר מדרגות של בניין 
ברחוב נוייפלד בעקבות משחקי ילדים 

בחומרי נפץ

מאת: עוזי ברק

ביום שני השבוע פעלו שלושה צוותי כיבוי 
בפיקוד מפקד המשמרת, רב רשף אבי ביטון, 
בשריפה שפרצה בחדר מדרגות ברחוב נויפלד 

29 בבני ברק. 
מוקד האש היה בחדר העגלות ולוחמי האש 
ביצעו פעולות כיבוי ובמקביל ביצעו סריקות 
על מנת לשלול נפגעים באירוע. נזק רב נגרם 

לדיירי הבניין.
משחקי  עקב  הנראה  ככל  פרצה  השריפה 
ילדים, יתכן בנפצים וחומרים מסוכנים. חוקר 

דליקות הוזמן למקום.
הכבאות  דוברות  ע"י  פורסם  כך  בעקבות 
והוריהם:  לילדים  פורים  לקראת  הוראות 
ממקורות  להתרחק  הילדים  את  ללמוד  "יש 
וזיקוקים  בנפצים  לשחק  אין  וחום,  אש 
ועלולים  קשות  לפציעות  לגרום  העלולים 
להשתמש  אין  התחפושת,  להתלקחות  לגרום 
להתלקחות  לגרום  העלולים  שלג  בתרסיסי 
במגע עם אש, במקרה של התלקחות השכיבו 
את הנפגע על הקרקע גלגלו אותו והזעיקו את 

כוחות ההצלה".

קריאת הרבנים: "לא תעמוד על דם רעך"

חדר המדרגות עלה באש

צילום: טל אדומי דוברות כבאות והצלה ב"ב

מפקד תחנת בני ברק סנ"צ יאיר וייצנברג



*3833 k.meuhedet.co.il
בכפוף לתקנון "מאוחדת שיא" ו"מאוחדת עדיף" אפריל 2020. השינויים בתוקף מה-1.4.2020

 הביטוח המשלים 
המשתלם של מאוחדת

 לחודש לילד 
במאוחדת עדיף

הכיסוי המשתלם 

 ₪ 10
 טיפולים 

 רגשיים בשנה 
ב"מאוחדת שיא" 
לילדים עד גיל 12

40
 טיפולים 

 רגשיים בשנה 
ב"מאוחדת שיא" 
לבני נוער 12-18

24

 הילדים
 שלכם

מקבלים יותר

אתם 
משלמים 

פחות



ח' אדר תש"פ 884/3/20 בני ברק

במהלך הסיור: 
רבני העיר דנו 
אודות שימוש 

במשאבות בשבת

מאת: הילה פאלח

במסגרת המיזם הצבעוני, צפוי האוטובוס לנסוע ברחובות 
העיר כשהוא מקושט בשלטים צבעוניים, מערכת הרמקולים 
תשמיע מוסיקה פורימית ותקרא לתושבים לתרום מוצרי מזון 
פורימיות  בתלבושות  מחופשים  מתנדבים  וחולים.  לנזקקים 
יפעילו את הילדים התורמים בשמחה ובריקודים ויעניקו להם 

מחוות תודה קטנות, ובלונים צבעוניים, באווירה פורימית.
ולייחס לו  נופך למבצע  השנה החליטה חברת דן להוסיף 
כרטיס  שימלאו  המנות   משלוחי  תורמי  נוספת.  שמחה  גם 
גיטרה   – ראשון  פרס  בפרסים:  יזכו  לתחרות  הצטרפות 

קלאסית, פרס שני – מערכת קריוקי משוכללת.
להיות  המעונין  הרחב  הציבור  עבור  מצוינת  הזדמנות  "זו 
אלפי  עשרות  הענקת  של  הגדולים  החסד  במעשי  שותף 

בחסדי  אנו,  יכולת.  מעוטות  למשפחות  מנות  משלוחי 
נעמי, מצליחים בעקבות המיזם הזה, לשמח עוד כמה אלפי 

משפחות", אומרים בחסדי נעמי.
"במיוחד השנה, אנו מודים לחברת דן על תרומת הפרסים 
שתוסיף שמחה", אמר מנכ"ל "דן" אופיר קרני. "זוהי הפעם 
חסד  לשלב  זוכים  זה  במיזם  יוצאים  שאנו  עשרה   השתיים 
רבות  הפועלת  תחבורה  חברת  בתור  הציבור.  למען  ועשייה 
מצוינת  הזדמנות  זה-  בפרויקט  מוצאים  אנו  החרדי,  במגזר 
ולאפשר  נעלה  לרתום את קהל הלקוחות שלנו למען מטרה 
להם ליהנות מחוויה פורימית ססגונית. בחרנו להעניק מתנות 
מכך,  יותר  אך  פורים,  את  מאפיינת  היא  כי  השמחה  מעולם 

אנחנו מאמינים שאין שמחה כנתינה לזולת".
וראשון  חמישי  בימים  תתקיים  החסד  אוטובוס  פעילות 

5,8/03 בשעות 16:00 – 20:00.

מאת: עוזי ברק

במסגרת הסיור השבועי שעורכים רבני העיר בני ברק, הגאון רבי 
סיירו  הרבנים  רוזנבלט,  צבי  שבח  רבי  והגאון  לנדא  אייזיק  יצחק 
במקוואות ברחבי העיר ודנו בסוגיות ההלכתיות שעלו לאורך הסיור. 
במהלך הסיור, ביקרו רבני העיר בין השאר במקווה לטבילת כלים 

בעיר, תוך שהם מבצעים בדיקות הלכתיות לגובה המים והנקבים. 
הדברים  אחר  מקרוב  לעמוד  כדי  הסיור  את  שערכו  העיר,  רבני 
העיר,  ברחבי  המקוואות  של  כשירותם  את  ולוודא  ברור  הטעונים 
בעקבות  לאחרונה  שהתמלא  הטבילה  בור  של  האוצר  את  גם  בדקו 

הגשמים הרבים שירדו בחודשים האחרונים. 
בנוגע  הלכתיים  ודיונים  התייעצויות  הרבנים  קיימו  הסיור  בזמן 
סביב  ההלכתיות  בשאלות  עסקו  הרבנים  המקוואות.  לכשירות 
בתחום  שהתפתחו  השונות  באפשרויות  דנו  בעיר,  המקוואות 
נושאים  לדיון  עלו  שבמהלכן  פגישות  בסדרת  הסיור  את  והמשיכו 
הלכתיים שונים הנוגעים לתושבי העיר. בתוך הנושאים שעלו לדיון 
על שולחנם של רבני העיר, הדיון המרכזי נסב סביב שאלת השימוש 

במשאבות לחץ למים בשבת. 
העיר  רבני  התיישבו  בעיר,  המורה'  ב'בית  מזוזות  שקבעו  לאחר 
לדיון הלכתי מעמיק בעניין משאבות לחץ בשבת. בדיון עלו הסוגיות 
לבתי  מים  לחץ המספקות  בשימוש במשאבות  הנעוצות  ההלכתיות 
והוסקו המסקנות הנדרשות בהתאם  לובנו פסקי ההלכה  התושבים, 

לרוח ההלכה והפסיקה.   

גם השנה: "אוטובוס 
החסד" ישמח את העיר
ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין אירח את שגרירת גרמניה ד"ר סוזן ואסום-ריינר והסגל הבכיר בשגרירות

ווינסטון,
גם בפורים תמיד 

יש חברותא
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המומחים
של שניידר מגיעים לבני ברק

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

ADHD-אנדוקרינולוגיה  אורתופדיה  ריאות  נוירולוגיה ו  

שניידרמומחי

שניידרשניידר

מומחישניידר בב"ב

בב"ב

בב"ב



ח' אדר תש"פ 10104/3/20 בני ברק

מאת: עוזי ברק

בבני ברק נפגעו 250 בני אדם בתאונות דרכים 
 .2018 בשנת  נפגעים   221 לעומת   2019 בשנת 
נפצעו  ו-28  נהרג  אחד  אדם  הנפגעים  מתוך 

באורח קשה.
מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני 
בכבישי  נהרגו   2019 בשנת  כי  עולה  הלמ"ס 
לעומת  דרכים,  בתאונות  אדם  בני   355 ישראל 
318 שנהרגו בשנת 2018. מבין ההרוגים בשנת 
רוכבי   66 רגל,  כהולכי  נהרגו   89 מהם   :2019
אופנוע וקטנוע, 18 רוכבי אופניים רגילים נהרגו 
בשנה זו, 15 רוכבי אופניים חשמליים ושלושה 

רוכבי קורקינט חשמלי נהרגו בשנת 2019.
ההרוגים  מן   137 כי  הנתונים  מן  עולה  עוד 
בשנה זו  נהרגו בתאונות דרכים בתחום העירוני. 
הגבוה  הנפגעים  מספר  בה  העיר  היא  ירושלים 
ביותר ועברה את תל אביב שהייתה בעלת מספר 
הנפגעים הגבוה ב-2018. בתל אביב ובירושלים 
והן  הערים  מן  אחת  בכל  אדם  בני   18 נהרגו 
מעל  ביותר.  הגבוה  ההרוגים  מספר  עם  הערים 
דרכים  בתאונות  נפגעו  אדם  בני  אלף  ל-13 
ומתוכם   2019 בשנת  והישובים  הערים  בתחום 

1,422 נפצעו באורח קשה.
האוכלוסיות  גילאי  לפי  היפגעות  בבחינת 
ילדים בגילאי 0-14 נהרגו בשנת   29 הפגיעות: 
וצעירים  נוער  בני   79 דרכים,  בתאונות   2019
ומעלה   65 בני  קשישים  ו-67   15-24 בגילאי 

מצאו את מותם בשנה זו בתאונות דרכים.
"שנת  ירוק:  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה  ארז 
בתאונות  במאבק  כישלון  שנת  היא   2019
הכסף  וצמצום  הזנחה  של  תוצאה  וזו  הדרכים 
משרד  בכבישים.  אדם  חיי  להצלת  שמועבר 
על  נכשל בהגנה  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 
להיפגע  גבוה  בסיכון  שנמצאות  האוכלוסיות 

רוכבי  קשישים,  ילדים,  כמו  הדרכים  בתאונות 
אופנועים וקטנועים, צעירים ואזרחים מהחברה 
אוכלוסייה  בכל  להתמקד  במקום  הערבית. 
תכנית  להכין  שלה,  הייחודיים  ובמאפיינים 
אותה  ולהוציא  הנפגעים  לצמצום  פעולה 
מאותן  התעלמה  פשוט  המדינה  הפועל,  אל 

אוכלוסיות והתוצאות הקשות בהתאם". 
נורה אדומה  היו מדליקים  "הנתונים הקשים 
בכל מדינה מתוקנת, אבל למרות זאת בישראל 
לא נערך דיון אחד רציני עם כל הגופים האחראים 
על החיים של כולנו בכביש ולא נוספו תקציבים 

למאבק בקטל בדרכים אלא להיפך". 
של  למסלול  חזרה  ישראל  את  להחזיר  "כדי 
ירידה בהרוגים מתאונות דרכים יש להוסיף עוד 
שיגבירו  שוטרים  ומאות  משטרה  ניידות   200
להגדיל  יש  בכבישים,  וההרתעה  הנוכחות  את 
את הכסף שמיועד לטיפול בכבישים האדומים 
במערכות  שימוש  לעודד  המסוכנים,  ובצמתים 
במס,  הפחתה  ידי  על  חיים  מצילות  בטיחות 
הגבוה  וההרוגים  הנפגעים  בצמצום  להתמקד 
להיפגע  בסיכון  הנמצאות  אוכלוסיות  באותן 

בתאונות דרכים". 
האסטרטגיה  כי  מוכיח  המתמשך  "הכישלון 
לא  פשוט  הנהגים  על  רק  האחריות  הטלת  של 
את  רק  להאשים  להפסיק  חייבים  ולכן  עובדת 

הנהגים בתאונות ולקחת אחריות".

מאת: עוזי ברק

הדגולה  הרבנית  נפטרה  האחרון  שישי  ביום 
מרת שרה דסלר ע"ה מבני ברק, כשהיא בת 96.

המנוחה הצטרפה לניהול "בית שרה שנירר" 
בזכרון מאיר בב"ב, שנוהל ע"י אחיותיו של מרן 
החזון איש, הרבנית קנייבסקי והרבנית גריינימן 
ע"ה.  שרשבסקי  פסיה  הרבנית  עם  יחד  ע"ה, 
והכרעות  שאלות  לשלוח  זכתה  השנים  באותם 

רבות למרן החזו"א אודות התלמידות.
רבי  הרה"ג  עב"ג  התארסה  תש"ז  בשנת 
טלז,  ישיבת  מבחירי  זצ"ל,  דסלר  זיסל  שמחה 
בנו של הגאון רבי חיים גדליה זצ"ל, ובן דודו 
בעל המכתב מאליהו  מרן המשגיח  הקרוב של 

זצ"ל.
בשמחת הנישואין שהתקיימה בחשון תש"ח, 
מכתב  בעל  המשגיח  מרן  המשפחה  ראש  נשא 
ועורר סערה כאשר חתם  מאליהו זצ"ל דברים, 
את דבריו בברכה לזוג: "שלא יכירו לעולם את 

ניסיון העושר".
'ברכה' זו היתה הפתעה גדולה, שכן משפחות 
התפתחה  במקום  הון.  בעלי  תמיד  היו  דסלר 
מהומה, כאשר הגאון רבי אהרן ווינשטין זצ"ל 
התווכח וטען כי ידוע בשם הג"ר ישראל סלנטר 
זיע"א "כי אצל משפחות דסלר העשירות איננה 
באומרו  בשלו,  נותר  דסלר  הרב  אך  סכנה", 
שניסיון  זצ"ל,  פרידלנדר  הגר"ח  לתלמידו 

העושר גדול הוא מניסיון העוני.
לאחר נישואיהם התגוררו בת"א, שם שימשה 
בהוראה בסמינר ת"א, ולאחר שנקראה לנהל את 
העתיקו  ביפו,  ישראל  אגודת  נשי  צעירות  בית 

את דירתם ליפו.
מאליהו  המכתב  מרן  כשהגיע  תש"ט,  בשנת 

להתגורר בארה"ק בקביעות, קבע חברותא עם 
בן דודו רבי שמחה זיסל זצ"ל פעמיים בשבוע, 
כאשר שבוע אחד היה מגיע ללמוד בביתם ביפו, 
בביתו  ללמוד  מגיע  היה  הרש"ז  אחד  ושבוע 

בב"ב.
לבית  זצ"ל  בעלה  הסתלק  תשי"ט,  בשנת 
לחלוטין,  פתאומי  ובאופן  ימיו  בדמי  עולמו 

ונותרה לבדה עם עולליה הרכים.
לצוות  להצטרף  נקראה  תשכ"א  בשנת 
החיים"  "אור  סמינר  של  החינוכית  ההנהלה 
בב"ב, ובמשך עשרות שנים העמידה דורות של 

תלמידות וחניכות.
כלות רבות שלא היה להם בית, יצאו במרוצת 
אצלה  מצאו  רבות  ותלמידות  מביתה,  השנים 
בליבו  אבלו  "החסיד  בנפשה  קיימה  חם.  בית 

וצהלתו על פניו".
איומים  ביסורים  נזדככה  האחרונה  בשנה 
מרומים.  לגנזי  נסתלקה  האחרון  שישי  וביום 
שמאי  בית  ברח'  מביתה  יצא  הלוויה  מסע 
ר'  הגה"צ  המשפחה  ידיד  דברים  נשא  בב"ב. 
דברי  נשאו  מכן  לאחר  ליפקוביץ.  דוד  משה 
דב  אברהם  רבי  הגאונים  חתניה  ופרידה  זכרון 
גריינימן, ורבי שמשון כהנא. את ההספדים חתם 
בנה המשגיח הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר, 
כשבדבריו סיפר על התמסרותה לחינוך צאצאיה 
על  יושר  מליצת  שתהיה  וביקש  ותלמידותיה, 
דבר  על  בחייה  התמסרה  שכה  החינוך,  גזירות 

זה.
שבת  שומרי  החיים  בבית  הרבנית נטמנה 
הותירה  תרומה.  פרשת  בערש"ק  מאיר,  זכרון 
רבי  הגה"צ  המשגיח  בנה  את  אחריה  הותירה 
נכדים  ומאות  חתניה,  דסלר,  אליעזר  אליהו 

וצאצאים הצועדים בדרכה. 

ונשמרתם לנפשותיכם

הרבנית מרת שרה דסלר ע"ה

המספרים הסופיים של 2019 מתפרסמים - 250 נפגעים בבני ברק מתאונות דרכים

במשך עשרות שנים העמידה דורות של תלמידות וחניכות

צילום: אור ירוק

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.



ב״ה

 הוא לא
התחפש

תרמו למתנות לאביונים ופדיון שבויים

₪ 35,000₪ 36,000₪ 30,000
ליווי משפטיתמיכה רגשיתהוצאות מזון

₪ 43,200₪ 21,000₪ 18,000
מדריכי התאקלמותאבטחה וביטחוןשכירת דירת מסתור

 גיבורי יד לאחים, עושים הכל כדי להציל אותו, את אימו ואת אחיו.
אבל החילוץ הוא רק ההתחלה!

יד לאחים מוביל את המאבק המשפטי היקר על גורל הילדים, דירות מסתור, 
טיפול פסיכולוגי, ליווי עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, כלכלה למחיית הניצולים ועוד. 

תלמידי חכמים 
 
יעתירו עבורכם 
 

בשעה 18:00)י"ב באדר(מסירת שמות עד יום ראשון שמשון מאוסטרופולי הי"דעל ציון המקובל האלוקי רבי ביום תענית אסתר

גדולי הרבנים קבעו ״יד לאחים מקיימים מצוות פדיון שבויים״ "אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים" )רמב״ם(

עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר • התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 • יד לאחים: ת.ד. 551 ב”ב. ח-ן בנק הדואר 44-22-440 • ח-ן בנק דיסקונט )11( סניף 139 ח-ן 579955

1-800-620-640
יד לאחים- לא מוותרים על אף יהודי

www.yadlachim.co.il :מסירת שמות ותרומות גם באתר יד לאחים
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אפקט תוצאות הבחירות? 
זילבר מתירה קורס ריענון 

נהיגה בנפרד
נמצא פתרון לגזירת המשנה ליועמ"ש דינה זילבר על קיום קורסים בהפרדה למגזר החרדי

מאת: מנחם הירשמן

להתאגד  יכולה  נהגים  קבוצת  במדיניות:  תפנית 
לעשות  ניתן  יהיה  ואז  התחבורה  למשרד  ולפנות 
קורס בהפרדה. זאת לאחר שכבר תקופה ארוכה בה 
המדינה מערימה קשיים על בני המגזר החרדי, גברים 

ונשים, לערוך קורסים לנהיגה מונעת בהפרדה.
המדיניות המקוממת שאסרה על קרוסים בהפרדה 
זילבר  דינה  ליועמ"ש  המשנה  מונתה  מאז  החלה 
כאחראית הצוות למניעת הדרת נשים. דבר זה גרם 
למניעת אירועים רבים לציבור החרדי בנפרד בטענה 

של הדרת נשים.
חסידות  של  מופע  בביטול  לשיא  הגיעו  הדברים 
חב"ד בכיכר מלכי ישראל בתל אביב שאושר אחרי 
אירוע  גם  כך  פעמי.  חד  באופן  לביהמ"ש  עתירה 
ומוטי  דוד  בן  מרדכי  עם  בחיפה  בלבד  לגברים 
שאוסרות  המשנה  הנחיות  עקב  בוטל  שטיינמץ 

"הדרת נשים" כהגדרתה.
נמנעו  פשוט  אנשים  מוזיקה  אירועי  בעוד  אולם 
מללכת או הלכו למקומות פרטיים בשנה האחרונה 
נהיגה  של  קורסים  -מניעת  חדש  איסור  התווסף 

מונעת ורענון נהיגה בהפרדה. 
אלו  קורסים  לקיים  ניתן  היה  השנים  במשך 
הגיעו  האחרונה  בשנה  אולם  ברק,  בבני  בהפרדה 
תלונות ללשכת המשנה ליועמ"ש דינה זילבר והיא 
של  בטענה  כאלו  קורסים  לקיים  ניתן  שלא  קבעה 

הדרת נשים.
פנו  מענה  חסרי  שנותרו  רבים  חרדים  אזרחים 

בבקשת עזרה לארגון 'בצלמו'.
ב'בצלמו' הפנו תלונה זו ללשכת המשנה ליועמ"ש 
ובו צויין שאין מדובר במניעת קורסים  זילבר  דינה 
מעורבים אלא בגזילת כבשת הרש קורס אחד בודד 
ברחבי הארץ בבני ברק לגברים בלבד. בנוסף צויין 
לוותר עליהם,  ניתן  ותרבות  מוזיקה  אירועי  שבעוד 
עקב  ידו  משלח  ואת  רישיונו  את  מפסיד  אדם  כאן 

שמירה על אמונתו.
נכתב  'בצלמו'  לארגון  שנשלח  תשובה  במכתב 
נשים  הדרת  מהווה  בהפרדה  הקורס  קיום  שאכן 
מותרת  בהם  החריגים  המקרים  על  עונה  ואינו 
את  מבינה  המשנה  זאת,  עם  יחד  נשים".  "הדרת 
נהגים  קבוצת  לפיו  חלופי,  פתרון  ומציעה  הדבר 
יכולה להתאגד ולפנות למשרד התחבורה ואז יהיה 
ניתן לעשות קורס בהפרדה למרות שמדובר בקורס 

ממשלתי.
מארגון בצלמו נמסר, "אנחנו מברכים על הפתרון 
שהוצע. לדעתנו קיום קורס נפרד באופן רשמי אינו 
זה  פתרון  שעדיף  בוודאי  אולם  הדרה  כל  מהווה 

ממניעת כל אישור לקורסים בנפרד.
שלא  המשמר  על  לעמוד  ימשיך  בצלמו  "ארגון 
חייהם  כאורח  לחיות  החרדים  זכויות  ייפגעו 
החרדים  והשרים  הח"כים  לכל  וקורה  ואמונתם 
בו  חוק  לחוקק  כינון הממשלה החדשה  עם  לפעול 
יקבע שבמקום שאורח חיים דתי אינו מאפשר אירוע 
הסבל  כל  ימנע  ובכך  נשים  הדרת  אינו  זה  מעורב 

הנורא ויילקחו הסמכויות מהייעוץ המשפטי".
התמונות להמחשה בלבד. לפי רשימת מוצרים שמופיעים בחנות. בכפוף לתקנון. 36 תשלומים בכ. אשראי ללא ריבית או עד 12 תשלומי צ׳קים באישור חב׳ ERN. המבצע עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

תשווה, תחסוך. באחריות שיא. לבירור הסניף הקרוב לביתכם: 03-5045000

עקיבא  רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  ברק:  בני   | שאול  גבעת   15 נשרים  כנפי  ירושלים: 
אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 | בית שמש: שפת אמת 32 | אלעד: יונתן בן עוזיאל 32
94 ממעזריטש  המגיד  עילית:  ביתר   |  19 הנשיא  יהודה  עילית:  מודיעין 

עד

36
תשלומים

מקפיא
6 מגירות

180 ליטר
מכני

מנוע שקט
מאושר לשבת

מקרר נו פרוסט
NO -FROSTמקפיא ענק

נו פרוסט
NO -FROST 450 ליטר,

כולל התקן
משמרת השבת

7 מגירות

מבחר
מקררי סמסונג

ביבואן המקורי סמליין
עם הכשר הרב הלפריןעם הכשר הרב הלפרין

מקרר שארפ
8520

463

תנור 
משולב
חד תאי

מבחר ענק 
של תנורים

דו תאי
כולל מאוורר טורבו

ולהבת טורבו
דלת דופן כפולה

קל לניקוי
טורבו + גריל
כולל טיימר

תנור
בנוי

מגוון
מכונות
כביסה

מייבשי 
כביסה

בוש / סימנס
קונסרוקטה

איכותיים 
וחזקים

החל מ- החל מ-

החל מ-
החל מ-החל מ-

החל מ-

₪ 31 36
סה״כ 1,116 ₪

₪ 53 36
סה״כ 1,908 ₪

₪ 33 36 ₪ 55 36
סה״כ 1,980 ₪

₪ 64 36
סה״כ 2,304 ₪

₪ 75 36
סה״כ 2,700 ₪

₪ 125 36
סה״כ 4,500 ₪

₪ 47 36
סה״כ 1,692 ₪

₪ 28 36
סה״כ 1,008 ₪

₪ 25 36
סה״כ 900 ₪

החל מ-החל מ-

סה״כ 1,188 ₪

אופציונאלי אופציונאלי

לדוגמא מבין עשרות
המוצרים שבמבצע:

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

משתתף
במבצע

מוצר שני
בשקל!

החל מ-החל מ-החל מ-החל מ-

2 כ"ס

אפשרות להתקנה מקצועית
ע״י מתקיני שיא החשמל

2.5 כ"ס


₪ 77 36

סה״כ 2,772 ₪
₪ 55 36

סה״כ 1,980 ₪
₪ 33 36

סה״כ 1,188 ₪
₪ 28 36

סה״כ 1,008 ₪

מבחר עצום של מזגנים
 1
כ"ס

1.25
כ"ס

2
כ"ס

2.5
כ"ס

מחירים מטורפים על -

*מבצעי המזגנים אינם משתתפים במבצע השני בשקל

מיקרוגל
+ אפייה

690

תנור אובן
45 ליטר, 
מצב שבת, 

טורבו

690

מגהץ קיטור 
טפאל

מילוי רציף

תווי קניה
ע״ס 700 ₪   

דגם  4405 

890

מיקסר
עוצמתי ומקצועי

שייקר חכם

690

מיקסר
בוש

 BL480 דגם
עוצמתי

ומתקדם

699 השני 
בשקל

קנו מוצר חשמלי מהמבצע
וקבלו מוצר נוסף לבחירתכם
בשקל אחד בלבד!

הראשון בזול

890

 LVMAC925 דגם
+ גריל + בישול

790

שואב אבק
בוש
דגם

BGS05A220



פרווה

משלוח מנות ואוראו
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מאת: חיים רייך

בהיכל  שהתקיים  ומרגש  מרשים  במעמד 
בית הכנסת הגדול בפרנקפורט הוענקו תעודות 
בתפוצות  כ'רבנים  בפועל  לכהן  רשמית  הכרה 
המדרש  בית  של  הבוגרים  לעשרים  ישראל' 
הגאון  אירופה  גאב"ד  שבנשיאות  דברלין 
שעיטרם  ארנטרוי   הכהן  חנוך  רבי  הגדול 
לאחר  יורה'  'יורה  חכמים  בסמיכת  והסמיכם  
ונשיא  הרה"ר  המבחנים.  כור  את  שעברו 
הכבוד  אורח  שהיה  לאו  הגר"ד  הגדול  ביה"ד 
במעמד, והגר"פ גולדשמידט נשיא 'ועידת רבני 
אירופה', רב ואב"ד מוסקבה וראש ועד הרבנים 
בטקס  התעודות.  על  חתמו  המדרש,  בית  של 
המיוחד השתתפו; המארח רבה של פרנקפורט 
ויו"ר רבני גרמניה הרב אביחי אפל, רבני ערים 

מרחבי גרמניה וראשי הארגונים היהודיים. 
יהודה  משה  רבי  הרה"ג  המדרש  בית  ראש 
הלפרן אמר כי 'זהו יומא טבא לרבנות אירופה 
בכלל ולמדינות אשכנז בפרט, בוגרנו מעוטרים 
ברחבי  מפוארות  קהילות  עשרות  תורה  בכתר 
העולם היהודי ופועלים לקרב אחינו בני ישראל 

במקומות מושבותיהם ועתה נוספו עוד רבנים 
להגדיל  ישראל  בקהילות  פאר  לכהן  שהוכרו 

תורה ולהאדירה'. 
את בית המדרש לרבנים בברלין, ייסד הגאון 
רבי עזריאל הילדסהיימר זצוק"ל שחולל מהפך 
כן עמדו בראש ביהמ"ד הגרד"צ  בכל אשכנז. 
להועיל'  'מלמד  שו"ת  בעל  זצוק"ל  הופמן 
זצוק"ל שאף  והגאון רבי אברהם אליהו קפלן 
בעיר.  וייסנזה  בשכונת  העלמין  בבית  נטמנו 
ראש בית המדרש האחרון לפני סגירתו עת עלה 
יחיאל  הרב  הגאון  היה  בשואה  הנאצי  הכורת 

יעקב ויינברג זצ"ל בעל ה'שרידי אש'. 
הקהילה  של  גידולה  עם  כעשור,  לפני 
היהודית בגרמניה לאחר ההגירה ממדינות ברית 
צעירים  ברבנים  צורך  נוצר  לשעבר,  המועצות 
תלמידי חכמים ויראי שמים היודעים את רוחם 
של יהודי אשכנז ויוצאי רוסיה. יו"ר קרן לאודר 
הרב יצחק יהושע ספינר הפועל כעשרים שנה 
הקים  ובאירופה,  בגרמניה  היהדות  לחיזוק 
ביהמ"ד  את  שייסד,  הישיבה  לצד  מחדש, 
עבור  רבנים  ולהסמיך  להכשיר  כדי   העתיק 

קהילות הקודש באשכנז ובאירופה.

של  הכוונתו  תחת  היום  עומד  המדרש  בית 
ארנטרוי   הכהן  חנוך  רבי  הגאון  המוסד  נשיא 
את  והמכוון  הלימוד  ותכני  סדרי  את  הקובע 
לימודי בית המדרש והנהגתו על כל צעד ושעל, 
הלימודים  תקופת  כל  לאורך  הבוחן  והוא 
יורה'  'יורה  בסמיכת  תלמידיו  את  והמסמיך 
מבחנו.  כור  את  בהצלחה  עוברים  הם  כאשר 
יהודה  משה  רבי  הרה"ג  המדרש   בית  ראש 
של  המתמדת  הועדה  חבר  מלונדון,  הלפרן 
בוועדה,  ביהמ"ד  ונציג  אירופה'  רבני  'ועידת 
הישיבות  ברוח  תורה  ביהמ"ד  בלומדי  מרביץ 
בעולה של  הנדרשות.  לצד ההלכות  הקדושות 
תורה נושאים נכדי הגאון המייסד זצוק"ל ה"ה 
הלדסהיימר.  עזרי'  והרב  מאיר  הרב  האחים 
פנחס  רבי  הגאון  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא 

גולדשמידט מכהן כיו"ר ועדת בית המדרש.
הרבנים  לעשרים  התעודות  ההענקת  טקס 
כחלק   שהתקיים  עיון  יום  בתום  התקיים 
פעמים  מספר  המקיימת  הבוגרים  מתוכנית 
בשנה ימי עיון ולימוד לכל הבוגרים הפועלים 
גרמניה,  ברחבי  רבנות  של  שונים  במשרות 
הלכתיות  בסוגיות  בעיון  ללימוד  שמתכנסים 

במהלכם  בתפקידם  למעשה  להם  הנוגעות 
ושומעים שיעורים ודברי חיזוק מגדולי הרבנים 
והדיינים באירופה ובהם אב"ד בית דין לונדון 
ויו"ר הועדה המתמדת הגאון רבי מנחם געללי 
מסר  העיון  יום  במהלך  המדרש.  בית  ממלווי 
אורח הכבוד הרה"ר הגר"ד לאו שעור בחובת 
הזה  הדם  את  שפכו  לא  'ידינו  של  האחריות 
שהוא  תוך  לוי'  בלא  ופיטרנוהו  שראינוהו   -
מפליג בתחומי אחריותו של רב קהילה לדאוג 

לכל הבאים בשעריה.
הרבנים שעוטרו ב"יורה יורה" והוכרו לכהן 
הרב  בתפוצות':  הקודש  בקהילות  כ'רבנים 
מרדכי באללה, הרב אברהם יצחק רדביל, הרב 
משה באומל, הרב שלמה אפנסיאב, הרב דניאל 
קוניץ,  יהונתן  הרב  קוניק,  ראובן  הרב  פביאן, 
הרב שלמה אמינוב, הרב נפתלי סורבצוב, הרב 
נתן  הרב  קוחן,  בנימין  הרב  פרצובסקי,  יעקב 
שלמה  הרב  גוגנהיים,  יוחנן  הרב  קפלן,  וולף 
זייץ, הרב שרגא יעקב פונומרוב, הרב אלכסנדר 
כהנובסקי, הרב משה קורוב, הרב נחום ישראל 

בריטבא והרב שמשון פושנקו.

גרמניה: הכרה פורמלית 
לעשרים רבנים 

במעמד מרגש שהתקיים בביהכנ"ס הגדול בפרנקפורט

הרה"ר ונשיא ביה"ד הגדול הגר"ד לאו שליט"א ונשיא 'ועידת רבני אירופה' 
הגר"פ גולדשמידט שליט"א המכהן כראש ועד הרבנים של בית המדרש, חתמו 

על תעודות ההכרה וההוקרה • ראש בית המדרש הרה"ג רבי משה יהודה 
הלפרן: 'בוגרנו מעטרים בכתר תורה עשרות קהילות מפוארות ברחבי העולם 

היהודי להגדיל תורה ולהאדירה' 

במעמד הכתרת הרבנים )צילום: רפאל ארליך(

1-599-550-560cs@mthermon.co.ilwww.skihermon.co.il



אוטובוס החסד יצא לדרך בימים חמישי וראשון ט', יב' אדר )5, 8 במרץ(בין השעות 16:00-20:00
16:30 - רח' שלמה המלך, ארמונות חן | 18:00 - רמת אלחנן )רח' זוננפלד( | 19:00 מרום שיר )רח' לנדא(

מוקד דן:

*3456

חוגגים 12 ל'אוטובוס החסד'
תרמו מוצרי מזון או משלוחי מנות לנזקקים

הצטרפו לתחרות המשלוח עם הברכה היצירתית ביותר

ואולי תזכו ב:
גיטרה קלאסית

מערכת קריוקי משוכללת
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50 מ�מ

העונג
 הוא לתת משהו

שאני הכי אשמח לקבל

פלטינום הקפה הבא שלך

 להתענג על קפה עשיר, איכותי וארומטי
פלטינום. 100% קפה ערביקה מברזיל





מוגש כמידע לחברי מכבי
*4535 יש קופות חולים  ויש מכבי

סיגריה אחת לא תזיק
 x לא נכון!

הסיגריה מכילה ניקוטין – סם ממכר המשפיע
על המוח ויוצר בו תלות גופנית. בעקבות הסיגריה 

הראשונה יהיו עוד!

מתאונות דרכים מתים יותר
 x לא נכון!

ארגון הבריאות העולמי הכריז כי עישון הינו גורם 
המוות מספר 1 בעולם הניתן למניעה! ואם 

מדברים על תאונות... נהגים מעשנים מעורבים 
פי 3 בתאונות דרכים!

 
רק מחלה אחת עלולה להיגרם כתוצאה מעישון

 x לא נכון!
העישון גורם לנזקים בריאותיים רבים כגון: מחלות סרטן, 

 כלי דם, מחלות ריאות, פגיעה בראייה ועוד. 
העישון מקצר את תוחלת החיים בכ- 10 שנים בממוצע.

 
עישון ללא שאיפת העשן לריאות מזיק פחות

 x לא נכון!
בכל שאיפה האוויר נכנס גם לריאות. בנוסף, 
החומרים והרעלים הכימיים מעשן הסיגריות 

נספגים בפה, בשפתיים, בלשון ובחלל האף.

סיגריות?
לא מה 

ששאפתם

בפורים יש הרבה דברים שחשוב להספיק, 
לעשן זה לא אחד מהם.

אל תתחילו עם זה.





יותר מחמם
פחות מייבש
חיסכון של עד 50% 

בצריכת החשמל

להשיג אצל המתקינים המורשים,
 ברשתות החשמל ובחנויות החשמל המובחרות

ניתן להשיג התקן שבת מהודר. בהזמנה מראש 

7 מהירויות  טורבו  מולטי סווינג

MASTER 10AQ  !חדש

TOP SUPER QUIET X

BTU 8,141 תפוקת חימום | BTU 8,851 תפוקת קירור

עכשיו במבצע רק 1,390 ₪
עוצמתי ומתקדם

*שנה אחריות מלאה + 6 שנות אחריות מורחבת

MASTER     VRF BOX     TOP SQ מזגני
TOP INVERTER     מזגן נייד     מיני מרכזי

להשיג בסניפי בני ברק:
והגיהוץ, החשמל  מרכז   |  03-5045000  ,25 הלוי  יהודה   , חשמל   שיא 
|  03-6163828  ,3 קוק  הרב  אדר,  א.ב   |  058-3279997  ,5  אלישע 
 חשמל חסד , ירושלים 30,  074-7576625  | טרקלין כהלכה, רבי עקיבא 55,
|  054-8440229  ,21 בירינבוים  סולטאן,  אורגד   |  073-7217217 
 רפאלי, רבי עקיבא 115, 03-5705941 | רפאלי, עזרא 38, 03-6052942 |

א. ספראי, רבי יצחק נפחא 5, 03-5792346









היום ומחר בלבד!



בני ברק ח' אדר תש"פ 12264/3/20

אחרי הגשת שלושה כתבי אישום, כשהוא נאבק בתקשורת מגויסת, 
מתמודד מול אתגר אחוז ההצבעה המתפתח במגזר הערבי ומשתמש 
בכל טריק אפשרי - הוכיח שוב רוה"מ כי הוא הקמפיינר הטוב בישראל, 

בפער גדול מעל כל השאר.
מה לא נאמר על כישורי ההישרדות של בנימין נתניהו? מה לא נכתב 
על חוסר ההתאמה של גנץ, שעם קצת פחות עקשנות והכנעה ללפיד, 
יכול היה להיכנס בשבוע הבא מעדנות לבלפור ולחסוך סיבוב בחירות 

מיותר, בו ספג נוקאאוט וירד לקרשים.
ימים של מתח )מלאכותי בעיקר( עד לסיום  לנו כמה  נותרו  אמנם, 
עבודתה של ועדת הבחירות, שכפי הנראה כעת תעניק לגוש הימין את 

המנדט ה60, ובסיכוי לא רע בכלל - גם את ה61.
בינתיים, כדאי לסכם בקצרה את המפסידים והמנצחים הגדולים של 

בחירות 2020 מועד א'.

משתה ושמחה

המנצח הראשון לצד נתניהו - תרתי משמע - הוא השר דרעי, בלתי 
חסימה  אחוז  איומי  שספגה  תנועה  יו"ר  כיצד  להבין  כמעט  נתפס 
בחירות  מערכות  שלוש  כבר  מטפסת   - וחצי  כשנה  לפני  מהסוקרים 

בהתמדה, בכל פעם במנדט ובעשרות אלפי קולות נוספים.
דרעי הפך את ש"ס בחזרה למוצר המלהיב שהייתה בעבר, בתוספת 
שדרוגים ועזרים וללא חסותו הצמודה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. הוא 
היחיד שהצליח להיות מוזמן אל המשתה אשר עשה המלך, וגם לשתות 

מנדטים לנתניהו בכבודו ובעצמו, ועיני בנט רואות וכלות.
בזירה  מוכשרים  היותר  הנציגים  אחד  בוסו,  אוריאל  לעתיד  ח"כ 
ולבקש  החליפות  את  לתפור  כבר  יכול  ש"ס,  מטעם  המוניציפאלית 
טיפים לטקס ההשבעה מקודמו ברשימה, ח"כ משה אבוטבול, שאף 
עוד  תקווה  פתח  בהצלחה!  הפרלמנטרית.  דרכו  בראשית  עודנו  הוא 

תתגעגע.
המנצח השני הוא יצחק פינדרוס. כן כן, אותו פינדרוס ששוב ייאלץ 
הנגועים  הפתקים  גבי  מעל  האחרונה  הקורונה  בדיקת  עד  להמתין 
עתיר  במסלול  או  הראשי  מהשער  לכנסת  לשוב  יזכה  אם  לדעת  כדי 

המכשולים של החוק הנורבגי.
התורה,  דגל  בתולדות  הגדולים  המהפכים  אחד  על  חתום  פינדרוס 
כאשר בגיבוי ובהוראת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, הצליח לפרוץ 
את החומות האלקטורליות של המגזר החרדי, להבקיע לו דרך לרבבות 
יהודים שומרי תורה ומצוות באגף הדתי לאומי שרואים בו נציגם לכל 

דבר ועניין.
מוקדם עדיין לנתח במדויק, אך עובדה היא שבכל מקום, בכל מאחז 
או גבעה ברחבי יהודה ושומרון ולא רק, במקביל להתרסקות המפוארת 

של עוצמה יהודית, נצפתה צמיחה חריגה ונאה של יהדות התורה.
למטה  גם  מגיע  רב  וקרדיט  רבים,  אבות  שלהצלחה  מאליו  מובן 
שרבים  באזור  שכוח-אל  מקרוואן  שנוהל  התורה,  ביהדות  הייעודי 

מבוחרי יהדות התורה האותנטיים לא יזהו על המפה.
את  שספג  זה  הוא  פינדרוס,  של  שמו  על  רשום  ההישג  עיקר  אבל 
הריקושטים הפנימיים בצמרת התנועה בתחילת הדרך, הוא זה שעשה 
לילות כימים בנסיעות בכבישים שגם מומחי תוכנית המאה לא יודעים 

על קיומם, והוא זה שהביא את הקולות.
וכמה  בכמה  אחרון  לסיור  אליו  נלוויתי  הבחירות,  יום  במהלך 
אם  שהתעניין  הדורה  ברסלב  כיפת  עטור  צעיר  פגשתי  יישובים. 
עבור  ולהצביע  מקרה  בכל  ייכנס  שפינדרוס  הנורבגי  על  לסמוך  ניתן 
בכנסת  מקום  פינוי  )שכן  הנס  על  לסמוך  שאסור  או  יהודית'  'עוצמה 

מרצון על ידי ח"כ חרדי הוא לכל הפחות מויפת שראוי להשתבח בו(, 
בשבילו  רק  ג'  הצביעו  כי  ומצהירים  ניגשים  ושבים  בעוברים  צפיתי 
ולמענו, שמעתי ילדים מספרים כי הם לומדים בבית ספר שהוא סייע 
הוא  ש"פינדרוס  מצהירים  בעיניים  אש  עם  בפעילים  ונוכחתי  להקים 

הסמוטריץ' האמיתי".
סודו  איש  ובעיקר  פרוש,  מאיר  החינוך,  שר  סגן  הוא  נוסף  מנצח 
מחסידות חב"ד, שניאור רוזן, שחרש בשבועות האחרונים את השטח, 
כולל  התורה,  ביהדות  בפומבי  לתמוך  מהחסידות  רבים  רבנים  שכנע 
לראשונה  זאת  שעשו   - בחסידות  המשיחי  הזרם  על  הנמנים  כאלה 
בריכוזי  המפלגה  עבור  בהצבעה  הניכר  הגידול   - והתוצאה  בחייהם. 

החסידות, מדבר בעד עצמו.
הללו.  הבחירות  של  הגדול  המנצח  הוא  החרדי  הציבור  וכמובן, 
האויב המיידי, איווט ליברמן, הוכה שוק על ירך, כהמן בשעתו - הוא 

גרר את הסוס כל הדרך לבחירות - בהן הוכה שוק על ירך. 
הייצוג החרדי גדל, מספר הקולות תפח, רבבות יהודים שאינם נמנים 
על המגזר החרדי בחיי היומיום בחרו לשים סוף להסתה ולהודיע קבל 

עם ועדה שיש להם חלק ונחלה באלוקי ישראל. 

אבל וחפוי ראש

המשפט  מערכת  ובראשונה  בראש  המפסידים,  לגזרת  נפנה  עתה 
מיליון  ורבע  כשניים  חפץ.  אין  ככלי  השליכה  שהבוחר  הישראלית, 
בוחרים ישראלים הלכו לקלפי כדי להטיח בפרצופה של המערכת שהם 
כתבי  על  בעיניהם  עדיפה  רוה"מ  של  שמילתו  בה,  האמון  את  איבדו 

אישום תקדימיים ותפורים למידותיו.
ותעמולתה  התקשורת  הפרקליטות,  המשטרה,  גם  נלוות  אליה 
היומיומית בשנים האחרונות וכל הנלווים אליהם. בכירי הליכוד אמנם 
"אך  מנדלבליט,  היועמ"ש  את  לפטר  כוונה  כל  שאין  להבהיר  מיהרו 
שהשלב  נדמה  ובכלל,  שאלות",  כמה  על  לענות  יידרש  בהחלט  הוא 
היה  תומכיו,  אלפי  בפני  הניצחון  בנאום  נתניהו  עבור  ביותר  המהנה 

זעקות הקהל "מנדלבליט הביתה".
ויש גם את גנץ ושותפיו לקוקפיט. בדרך הקשה הם למדו שסיסמא 
שקם  ביותר  הטוב  רוה"מ  את  להדיח  מספיקה  לא  מתוכן  ריקה 
סדור,  למצע  אידיאולוגי  תחליף  אינו  דעות  שהעדר  ישראל.  למדינת 
שסופרמרקט מהלך של קלישאות משובשות לא באמת יכול לנצח את 
אחד מגדולי הנואמים שקמו כאן ושמפלגת 'כל בו' לא תוכל להרכיב 

ממשלה שתכיל את ליברמן מזה ובל"ד מזה.
שנועד  מיוחד  תא  קוקפיט מתארת  המילה  במקור,  כי  לדעת,  כדאי 

עבור קרבות תרנגולים. בקרוב מאוד.
פרץ  עמיר  את  בה  למצוא  תוכלו  ארוכה.  עוד  המפסידים  ורשימת 
ומפלגת העבודה, שפיתחה תסמינים של בולען. בבחירות לכנסת ה21 
קיבלה המפלגה 6 מנדטים. בבחירות לכנסת ה22 נבלעה לקרבה אורלי 
קרבנה",  אל  באו  כי  נודע  "לא  פרעה,  בחלום  וכמו  גשר  וסיעת  לוי 
בבחירות לכנסת ה-23 נבלעה גם מר"צ הותיקה ואף היא נעלמה כלא 

הייתה, בהוסיפה מנדט בודד למזכרת.
שבתחילת  גביר,  בן  איתמר  עו"ד  את  ברשימה  למצוא  גם  תוכלו 
השבוע עוד היה "שוויו" הפוליטי 84 אלף קול טבין ותקילין, וכעת הוא 
הכי  בלאו  הרווחת שרובם  כשההנחה  מזה,  ברבע  בקושי  לנפנף  יכול 
לא יתמכו בשום מפלגה אחרת ולפיכך הוא ייאלץ להמשיך ולהתפרנס 
החוק  רשויות  עם  להתמודד  הנדרשים  ישיבה  לבחורי  משפטי  מסיוע 

והשמד.
ששילם  הישראלי,  המשק  את  גם  המפסידים  ברשימת  תמצאו 

ונהפוך הוא

אבי גרינצייג / על סדר היום

ורשימת המפסידים 
עוד ארוכה. תוכלו 

למצוא בה את עמיר 
פרץ ומפלגת העבודה, 
שפיתחה תסמינים של 
בולען. בבחירות לכנסת 
ה21 קיבלה המפלגה 6 

מנדטים. בבחירות לכנסת 
ה22 נבלעה לקרבה 

אורלי לוי וסיעת גשר 
וכמו בחלום פרעה, "לא 

נודע כי באו אל קרבנה", 
בבחירות לכנסת ה-23 

נבלעה גם מר"צ הותיקה 
ואף היא נעלמה כלא 

הייתה, בהוסיפה מנדט 
בודד למזכרת

המנצחים 
והמפסידים

מוצאי 
בחירות
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מיליארדים באופן ישיר ועוד כמה באופן עקיף בשיתוק ממושך 
של המשק רק בשביל לספק את גחמותיהם של נציגי מחנה 'רק 

לא ביבי'.
לבלימת  האחרונה  שתקוותם  הפלסטינים  את  גם  בה  תמצאו 
לים,  מעבר  המסתמן  הכיוון  עם  ויחד  נגוזה,  המאה  תוכנית 
ידי פרזידנט טראמפ  ליצן שיובס בקלות על  למועמד דמוקרטי 
בלהות  תקופת  להם  מצפה  לנשיאות,  שנייה  קדנציה  בואכה 

מדינית.
שנכנס  ליברמן,  איווט  מיודענו  בכלל,  חביב  ולא  והאחרון 
לקיפאון פוליטי עמוק. שתי ברירות עומדות בפניו, וקשה שלא 
לתהות איזו מהן משפילה יותר בעיניו. באפשרות הראשונה הוא 
ממשיך להוביל את דגל המאבק הדמיוני שנשא בשנה האחרונה 

מספסלי האופוזיציה, שם יתאדה לאטו ועיניו רואות וכלות.

חלק  שיערכו  נדרים'  ב'התרת  הכרוכה  השנייה,  באפשרות 
מסלול  לאיווט  יוצע  הליכוד(  בצמרת  )וגם  החרדים  מהנציגים 
כגלגל  ימין-חרדים,  בממשלת  להשתלב  יוכל  שבסופו  ייסורים 
חמישי עם הישגים זניחים, רחוקים שנות אור ממה שיכל לקבל 

לו השכיל לעשות זאת לפני שנה, בראשית הדרך.

השורה התחתונה

המיותרת  הבחירות  ממערכת  חשובות  מסקנות  כמה  ולסיום, 
תחילתו  לסמן  עשויה  ואשר  כאן,  שנערכה  ביותר  והחשובה 
של עידן חדש ביחסי הדמוקרטיה הישראלית ומערכת המשפט 

הדיקטטורית שהתרגלה לנהל את חיינו.
ויהדות התורה הצליחו להביא קהלים חדשים,  ראשית, ש"ס 

נוספים,  יעד  לקהלי  בפניה  ומורגלת  מנוסה  ש"ס  בעוד  אך 
מדובר  התורה  יהדות  אצל  המסורתי,  הציבור  בקרב  בעיקר 
יש  גיסא,  להפנים, מחד  לראשי התנועה  כדאי  בתופעה חדשה. 
נאמן של עשרות אלפי  עצום, קהל  פוטנציאל אלקטוראלי  כאן 
מצביעים, שיגבה כל מאבק של היהדות החרדית, שיצביע ביום 
פקודה באחוזים שרק השמאל מתחרה בהם ושדרישותיו ביומיום 

צנועות למדי.
מאידך גיסא, זה הוא לא קהל שבוי בשום אופן. אם הוא יינטש 
כעת – בעוד ארבע שנים וקצת יצוץ בראשו רועה חדש. הקשר 
לפעם,  מפעם  לשטח  ירידה  שוטפת,  תחזוקה  דורש  הקהל  עם 
סיוע בהקמת מוסדות חינוך עבורו, בהשגת תקציבים למוסדותיו 

ועוד כהנה וכהנה. וההשקעה תחזיר את עצמה בכפל כפליים.
של  אמינותם  חוסר  על  ושוב  שוב  כאן  כתבתי  כבר  שנית, 
לנבא  לא  ולבטח  מגמות,  לחזות  מצליחים  שבקושי  הסקרים, 
תוצאות. זה הזמן להיזכר בסקרים שפורסמו אך בשבוע שעבר, 
 58 היותר  לכל  הימין  לגוש  צפו  כולם  מהם,  אחד  למעט  ואשר 

מנדטים ומרביתם אף פחות מזה.
הם  הכיפורים שלהם,  יום  את  אינם מחבבים  וסוקרים  מאחר 
רק  השתנתה  שהמגמה  מסבירים  מוזמנים,  תירוצים  מצמידים 
בימים האחרונים ופתאום היה סחף גדול ובעצם כבר רמזנו לזה. 
לא מיניה ולא מקצתיה, תעשיית הסקרים הישראלית היא בלוף 
מוחלט, שהקשר בינו ובין המציאות קלוש עד בלתי קיים. מרבים 
לצטט את שמעון פרס המנוח שהשווה את הסקרים לבושם, כזה 
שמותר להריח אך לא לשתות, לו היה נחשף לסקרים שפורסמו 
כאן בשנה האחרונה, לבטח היה משווה אותם למי בואש – לא 
להריח, לא לגעת ורצוי להתרחק כמטחווי קשת, שמא ידבק בך 

הסירחון.
רואים  בעט  מושכים  אלו  אי  ואחרונה,  שלישית  ומסקנה 
ונבונים ומוכשרים להנהיג את העדה,  בעצמם חכמים מופלגים 
מפעם לפעם הם מעלים תהיות על החלטות גדולי ישראל, מדוע 
לא ללכת עם גנץ הנחמד, ולמה אנחנו מתעקשים ללכת עם הביבי 
הזה, ובכלל, הבחירות רק יזיקו לנו, וההבטחות החתומות לרב 
מהמגזר הדתי לאומי הן מתחת לכבודם של גדולי ישראל ועוד 

כהנה וכהנה פלפולים שונים ומשונים.
אבל כמו תמיד, במבחן התוצאה, מתברר שעין הבדולח של 
גדולי ישראל רואה למרחוק. הם יודעים היטב לזהות מי העגל 
לטווח  את ההשלכות  לעומק  מבינים  הם  לחבור,  יש  ולמי  הזה 
הקצר והרחוק, ובוודאי אין בכך כל נזק שהברכה שרויה במעשי 

ידיהם ובמי שהולך לאורם.

משנכנס אדר. הריקודים והשמחה במטות המפלגות החרדיות | צילומים: יעקב כהן ודוברות יהדות התורה(

ש"ס ויהדות התורה הצליחו 
להביא קהלים חדשים, אך 
בעוד ש"ס מנוסה ומורגלת 
בפניה לקהלי יעד נוספים, 
בעיקר בקרב הציבור 
המסורתי, אצל יהדות 
התורה מדובר בתופעה 
חדשה. כדאי לראשי התנועה 
להפנים, מחד גיסא, יש 
כאן פוטנציאל אלקטוראלי 
עצום, קהל נאמן של עשרות 
אלפי מצביעים, שיגבה כל 
מאבק של היהדות החרדית, 
שיצביע ביום פקודה 
באחוזים שרק השמאל 
מתחרה בהם ושדרישותיו 
ביומיום צנועות למדי
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עם סיומה של מערכת הבחירות לכנסת העשרים 
המנצחים  שני  כי  מלא  בפה  לומר  ניתן  ושלוש 
הגדולים של הסבב הזה הם ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ויו"ר ש"ס השר אריה דרעי. די להציץ בספר 
דברי הימים של חזרת דרעי לפוליטיקה כדי להבין 
ספינים,  כיום.  נמצא  הוא  והיכן  היה  הוא  היכן 
והקלטות  תדרוכים  הדלפות, 
והמפלגה  יום  שבכל  מעשים  היו 
ליושנה  עטרה  להחזיר  שנועדה 
מתקופות  אחת  עם  התמודדה 
למצבה  כתוספת  שלה.  השפל 
העגום נפרד עם ישראל מהמנהיג 
בדור  כאן  שהיה  המשמעותי 
יוסף  עובדיה  הרב  מרן  האחרון, 
זצוק"ל, שהיה מנהיגה הרוחני של 

היהדות הספרדית.
נראה  היה  למישהו  אם 
שההחלטה אותה קיבל מרן בדבר 
דרעי בראשות  הצבתו מחדש של 
מהר  בשקט,  תעבור  המפלגה 
מהאשליה.  התפכח  הוא  מאוד 
כל האמירות בסגנון ‘ועשית ככל 
טרם  ועוד  נעלמו  יורוך’  אשר 
סתימת הגולל החלו הדיבורים על 
עתידה של התנועה ופיצול אפשרי 
שנחתם  פיצול  הספרדית,  בזירה 
ישי  אלי  של  פרישתו  עם  סופית 
עליה  ‘יחד’  מפלגת  והקמת 
את  כבשה  יתר  לאומנות  השלום. 
בעבר  ואם  ספרדי,  הפנים  השיח 
קמה  חרדית  שמפלגה  ברור  היה 
כדי לשמור על יבנה וחכמיה, היה 
הציבור  את  לגרור  שהחליט  מי 
כרת  מסוכנת,  ללאומנות  הספרדי 
ברית עם הימין הקיצוני תוך רצון 
ברור להחריב את מפעל חייו של 

מרן זצוק"ל.
של  הפילוג  פלטפורמת  אל 
תקשורת  כלי  חברו  ‘יחד’  תנועת 
מה  שמשום  סקרים  ומכוני 
מקצועיות  חוסר  של  וממקום 
אחר  פעם  ש"ס  את  הציבו  בולט, 
החסימה,  אחוז  גבול  על  פעם 
השקר  את  מפמפמים  שהם  תוך 
בהסכם  דרעי  של  לכאורה  תמיכתו  על  המפורסם 
דרעי  אריה  חווה  קשות  שנים  ולאחר  כיום  אוסלו. 
את אחת התקופות הטובות ביותר בחייו הציבוריים. 
הוא הצליח לאחד את הציבור הספרדי תחת הנהגת 
מועצת חכמי התורה וקהלים רבים שבעבר נמנו על 
מבקריו ואויביו, נהפכו לאוהדיו ומעריציו. ‘המבוגר 
האחראי’ נהיה שמו השני ובו בעיקר עושים שימוש 
שונים  בהקשרים  שמו  את  המזכירים  ימין  אנשי 
בדיונים  לצידו  היושבים  הביטחון  מערכת  ובכירי 

ארוכים בקבינט.
דרעי  הבין  השני  הבחירות  סבב  של  סיומו  עם 
הוא  נתניהו,  על  ולוחצת  אדוקה  שמירה  שללא 
עוד עלול למצוא את עצמו באופוזיציה כשנתניהו 
לנתניהו  אאוט.  החרדים  בה  ממשלה  לסגור  עשוי 
אותו  לשרת  נועדו  כולם  לכלום,  סנטימנטים  אין 
וזה לא חייב להיות דו סטרי. משפחת נתניהו חיה 
בתחושה שהיא למעשה עושה טובה לילידי הארץ 
המדינה  הנהגת  עול  את  עצמה  על  שלקחה  בזה 
דרעי שצבר שעות  ותשתקו.  צייתנים  תהיו  ומשכך 
נתניהו יותר מכל אחד אחר, חיבק אותו חזק והפך 
הכל  ואילך  ומכאן  הימין  גוש  מפלגת  לראש  אותו 

זרם בשילוב ידיים מלא.
מטות הליכוד וש"ס עבדו בתיאום מלא. מנכ"ל 
היה  טכנולוגיה,  ונושם  שחי  ביטון  חיים  המפלגה 
אמון על בניית מערכת ממוחשבת שתדע למפות כל 
ימין בכלל ומצביע פוטנציאלי בפרט. המידע  איש 
שניתן  ככל  למצות  כדי  הראשיים  המטות  בין  זלג 
את קולות הימין. כ-300,000 מצביעי ימין לא יצאו 
להצביע בסיבוב השני, הם היו המטרה ועליהם שמו 

דרעי ונתניהו את כל הז’יטונים. 
ליכוד  הצביע  היום  שעד  שמי  היתה  התפיסה 
הדבר  ואנרגיות,  זמן  עליו  לבזבז  וחבל  יערוק  לא 
היחיד שהיה צריך זה להדליק אותם, הם כבר יעשו 
גם  שנקט  דרעי  השאננים.  מול  העבודה  שאר  את 
הוא באותה השיטה אמר לכותב השורות "למעלה 
הגיעו  לא  כתומכים  המזוהים  איש  אלף  ממאה 
זו  עצמו  על  יחזור  זה  אם  הקודם,  בסיבוב  לקלפי 
תהיה בכיה לדורות". דרעי למוד קרבות פוליטיים 
צריך  מהבית  מצביעים  להוציא  שכדי  יודע  והוא 
להפעיל אצלם את הרגש, ובשונה מהסיבוב הקודם 
הסליחות,  ועצרות  הנוראים  הימים  בתקופת  שחל 
אחיד  מסר  על  רצופה  חזרה  ורק  כלום  אין  כעת 

עשויה לחלחל. כך היה.
אם בעבר עוד היה מי שנהנה לחגוג 
על תדמית השמאלן שהודבקה לדרעי, 
מהפרוטוקול.  נמחק  זה  גם  כיום 
מאלקטורט  נהנית  ש"ס  בהם  בזמנים 
כדוגמת  האידאולוגי  הימין  במעוזי 
תדמית  שיקום  אין  חב"ד,  חסידות 
מאנשי  רבים  בקרב  מזו.  גדולה 
החסידות הוזכר דרעי בנשימה אחת עם 
גדולי השמאלנים ומחרבי הארץ, בסבב 
מפתח  דמויות  שם  היו  כבר  הנוכחי 

שהביעו בו תמיכה מלאה.
יהיה  עדיין  השורות  כתיבת  בעת 
מפת  תראה  כיצד  להעריך  מוקדם 
עלייתה  אבל  סופי,  באופן  המנדטים 
נתון  היא  הקולות  במספר  ש"ס  של 
בה  במערכה  גם  לפספס.  ניתן  שלא 
נתניהו מתאבד על כל קול ונותן קפיצה 
ש"ס  המנדטים,  במספר  משמעותית 
מהכנסת  המנדטים  תשעת  על  שמרה 

במנדט  תעלה  אף  שהיא  טוב  וסיכוי  הקודמת 
הסיעה  לכנסת.  בוסו  אוריאל  להכנסת  שיביא  אחד 

תרוויח, פתח תקווה תפסיד.

ותודה לגדעון סער
זה  סער,  לגדעון  פרחים  לשלוח  חייב  נתניהו 
כנסי הבחירות  האיש שהוציא אותו מהנפטלין אל 
כבר  הארץ.  ברחבי  הערים  בכיכרות  המתוקשרים 
רוצה  הוא  שאם  נתניהו  הבין  הפריימריז  בתחילת 
לשטח,  לרדת  חייב  הוא  הליכוד  בחברי  להתחכך 
ההשקעה בדיגיטל לא תספיק. מידי ערב מצא את 
ערים  בכמה  כנסים  במספר  מתוזז  נתניהו  עצמו 
ושם הוא נחשף למשהו שהוא לא חווה מאז חזרתו 
ישראל  מאזרחי  רבים  הפוליטית.  הבמה  לקדמת 
אוהבים אותו ורואים בו משיח, הוא רק צריך לרדת 

אליהם וללחוץ להם ידים. 
עיר  אחר  עיר  כנס,  אחר  כנס  ערב,  אחר  ערב 
נתניהו עומד או יושב עם המיקרופון ביד, משלהב 
את ההמונים ומספר להם על מסעותיו בעולם ועל 
רשימת ההמתנה של מנהיגי העולם שרק מעוניינים 
ביטחון,  בנושאי  מילים  מספר  איתו  להחליף 
גנץ  ובני  היבשושי  סער  גדעון  וכלכלה.  מדינאות 
הגמלוני לא יכולים להתמודד מול הפרפורמר הענק 

הזה, הם הפסידו מראש, הם הפסידו בנוקאאוט. 
שבעתיים  נכון  בפריימריז,  נכון  שהיה  מה 
בארץ.  למסעות  יצא  שוב  וביבי  כלליות  בבחירות 
עבר  מכל  תקשורתית  חבוט  וכשהוא  שבעים  בגיל 
לגלות  כדי  רק  לכנס  מכנס  לעבור  נתניהו  המשיך 
שהפער בין מה שקורה באולפני הערוצים השונים 
נתפס.  בלתי  עד  ענק  הוא  בשטח  שקורה  מה  לבין 

עשירי קודש

מה שהיה נכון 
בפריימריז, נכון 
שבעתיים בבחירות 
כלליות וביבי שוב יצא 
למסעות בארץ. בגיל 
שבעים וכשהוא חבוט 
תקשורתית מכל עבר 
המשיך נתניהו לעבור 
מכנס לכנס רק כדי 
לגלות שהפער בין 
מה שקורה באולפני 
הערוצים השונים לבין 
מה שקורה בשטח 
הוא ענק עד בלתי 
נתפס. מבחינת נתניהו, 
שאברמוביץ ימשיך ללהג 
בציניות כמה שהוא 
רק רוצה, את מסעודה 
משדרות הוא לא מעניין 
והיא הרוב

גואל ועקנין

יורד לשטח. 
נתניהו ביום 
הבחירות | צילום: 
דוברות הליכוד

היום שאחרי

מוצאי 
בחירות
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מבחינת נתניהו, שאברמוביץ ימשיך ללהג בציניות 
כמה שהוא רק רוצה, את מסעודה משדרות הוא לא 
מעניין והיא הרוב. נקודה. ביבי קלט מהר מאוד שאין 
תחליף למגע ישיר ובניגוד לכל היגיון בטיחותי הוא 
אנשים, הצטלם סלפי עם מאות  חיבק כמה שיותר 

ולחץ ידיים לאלפים.
ולא  כמעט  נתניהו  בה  השלישית  המערכה  זו 
עושה שימוש בתקשורת הישראלית והוא הולך לה 
על הראש באמצעות הרשתות החברתיות, שבעידן 
ניר  ארד  ופורה,  נרחב  פעולה  כר  מהוות  הנוכחי 

אאוט אראל סגל אין ושיישרף המועדון.
בחירות  סבב  שכל  שהעריכו  מי  שהיו  למרות 
ממעיט מכוחו של נתניהו, המציאות הוכיחה ההיפך 
מוחלטת.  היתה  הפצצה  המדגמים  בשלב  וכבר 
שלושים ושבעה מנדטים לליכוד זה משהו שאף אחד 
לא חלם עליו. אזרחי ישראל שהגדילו את כוחו של 
נתניהו ואת כוחו של הימין הצביעו הצבעת מחאה 
ובעיקר  התקשורת  כנגד  המשפט,  מערכת  כנגד 
מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ  כנגד 

שהתנהלותו האחרונה מצריכה עיון גדול.   
האפשרויות העומדות בפני נתניהו הן לא רבות. 
ממשלה  מנדטים,   61 לגרוף  יצליח  הימין  גוש  אם 
צרה תוקם תוך ימים ספורים כמובן בהנחה שחברי 
ימינה לא יחליטו לנקום בנתניהו על שתיית הקולות 
גוש  אם  להם.  האופייני  האחריות  בחוסר  וינהגו 
יצטרך להזיע מעט  נתניהו  60 מנדטים  ימנה  הימין 
כדי להשיג את המספר הנוסף, הוא ישים תג מחיר 
הכל  מחבילת  יהנה  העגלה  על  שיקפוץ  והראשון 
מהם  שמי  הליכוד  חברי  חשבון  על  שתהיה  כלול 

יאלץ להמתין לסבב תיקים נוסף.
הימין  לגוש  ומטה  מנדטים   59 של  במקרה 
למרות  עצבים.  ומורט  לגמרי  אחר  יהיה  המשחק 
להם  שיש  כך  על  ואנשיו  נתניהו  מצד  האמירות 
מוכיחה  ההיסטוריה  פוטנציאלים,  עריקים  רשימת 
להיפתח  עלולים  שבסופו  פשוט  לא  מו"מ  שזהו 
אינה  אחדות  ממשלת  הגיהנום.  שערי  נתניהו  על 
"רק  הליכוד  במטה  הקריאות  ולמרות  מופרך,  דבר 
אחרת  מעט  הדברים  את  רואה  נתניהו  אחדות"  לא 
הזו  האופציה  את  הוריד  לא  הוא  הניצחון  ובנאום 
ומיותר  פתוח,  שהכל  מבין  הוא  גם  השולחן,  מעל 

מהם.  לרדת  קשה  מכן  שלאחר  עצים  על  לטפס 
ורק  לפינה  מעבר  נמצאות  הן  גם  רביעיות  בחירות 
אומץ לב וגילוי מנהיגות מצד ראשי המפלגות ימנעו 
 / בוגדים  התואר  הזו.  המיותרת  הסחרחורת  את 
אחראים יהיה זה שיינתן לאלו שיערקו מצד לצד כדי 
לסייע לנתניהו בהקמת ממשלה, הכל תלוי בפוזיציה 

של נותן התואר.
נאום  במהלך  הפריז  ממנהגו,  שחרג  נתניהו 
הוא  שסביבו,  לאנשים  תודה  באמירות  הניצחון 
צריך  הוא  מהם.  אחד  כל  עכשיו  צריך  שהוא  יודע 
אותם לטובת הקמת הממשלה מהר ככל שניתן אבל 
אותם  חוקים  לטובת  מהכל  יותר  אותם  צריך  הוא 
את  להשלים  לו  ושיאפשרו  להעביר  מעוניין  הוא 
הקדנציה, ימים יגידו אם זה יחזיק מעמד או ששוב 

יקפוץ לו הנתניהו'ז מבלפור.

עצירה בכחול לבן
הכל כבר נכתב על 'כחול לבן' ועדיין צריך לחדד 
מתווה  את  מאמץ  היה  גנץ  בני  שאם  העובדה  את 
ראש  כחודשים  בעוד  היה  הוא  המשודרג  הנשיא 
פעם  אף  כנראה  הוא  מזה  קרוב  יותר  הממשלה, 
עומד  היה  לא  'נתניהו  בסגנון  אמירה  כל  יגיע.  לא 
ובמקרה  בבורות  הטוב  במקרה  מקורה  בהסכם' 
העמידו  החרדיות  המפלגות  ראשי  בטיפשות.  הרע 
לגנץ ערבויות ברורות והסירו ממנו כל חשש באשר 
שחשש  לפיד  אבל  נתניהו,  מצד  הרוטציה  לקיום 
את  הפך  ממשלה  ראש  יהיה  גנץ  בה  מהסיטואציה 
את  ושלח  לפועל  יצא  לא  הזה  שההסכם  העולם 

אזרחי ישראל לסבב בחירות יקר ומיותר.
שם  נכנסו  הבחירות  מערכת  שהחלה  מהרגע 
לתרדמת חורף, שום דבר אמיתי לא נעשה שם. בזמן 
שנתניהו הסתובב בכיכרות הערים ולא ויתר גם על 
המפלגה  במשרדי  ישב  גנץ  בני  קטנים,  בית  חוגי 
ברמת החייל וחיכה שההר יבוא אל מוחמד. ריבוי 
היועצים שנבע מריבוי הראשים הפריע להתנהלות 
להתקדם  אפשרות  ומנע  הקמפיין  של  התקינה 
באיסוף עוד ועוד תומכים. דוגמה קלאסית למלחמות 
שהתנהלו שם זו הבחירה של משרד הפרסום שילווה 
להחליט  לגנץ  לקח  ארוכים  שבועות  הקמפיין.  את 

של  הגדול  הכלכלי  בנתח  שיזכה  המשרד  יהיה  מי 
עבדו  הראשים  ארבעת  של  האינטרסים  המפלגה. 
שעות נוספות ובמקום לקושש מצביעים הם קוששו 

ספינים עלובים.
לציבור,  מלהיחשף  נמנע  יועציו  בעצת  גנץ  בני 
את החשש שלהם מהגמגומים שלו הם לקחו רחוק 

מהציבור  אותו  החביאו  מדי, 
יכולת לתקשר איתו. גם  ומנעו כל 
נתניהו  את  שמתעבת  התקשורת 
או  איתו  בראיונות  קשיים  עברה 
ראיונות  עוצר  מפלגתו,  חברי  עם 
הסבב  שבשגרה.  דבר  שם  היה 
השלישי העניק לגנץ את הזדמנות 
הגושפנקה  כל  את  לו  היתה  חייו, 
לפרק את נתניהו בחסות התקשורת 
צריך  היה  רק  הוא  האוהדת, 
להשתמש בה. בפועל הוא לא עשה 
ממשרדי  קול  יצא  וכשכבר  כלום, 
המפלגה ברמת החייל, זה היה קול 
ענות חלושה של תגובות לנתניהו.

לצוות של 'כחול לבן' לא היתה 
תשובה הולמת לקמפיין של נתניהו 
"לגנץ אין ממשלה בלי טיבי" וככה 
לא סוחבים קולות מאנשי ימין רך. 
דוושת  על  לחץ  שנתניהו  מהרגע 
המסר הזה הוא לא עצר לרגע ודרס 
בצירוף  בדרכו.  שנקרה  מי  כל  את 
הנושאים  בשאר  שגם  העובדה 
המהותיים שעל סדר היום קולם של 
גנץ ויתר חברי הקוקפיט לא נשמע, 
הדרך לצניחה בסקרים ולאחר מכן 

בתוצאות האמת סלולה ומובנת.
בני  כמו  אחד  מתוקנת,  בחברה 
כבר  המפתחות  את  מניח  היה  גנץ 
אמש ומתפטר, אבל כבוגר המימד 
אין  שווא.  תפילת  זו  הרי  החמישי 
מה לצפות ממנו ללקיחת אחריות, 
חלק  לא  היא  מהמשחק  ופרישה 

מהתכניות שלו.

הישג יוצא מגדר הרגיל. יו"ר ש"ס השר אריה דרעי בנאום הניצחון | צילום: יעקב כהן

לצוות של 'כחול לבן' לא 
היתה תשובה הולמת 

לקמפיין של נתניהו 
"לגנץ אין ממשלה בלי 
טיבי" וככה לא סוחבים 
קולות מאנשי ימין רך. 
מהרגע שנתניהו לחץ 
על דוושת המסר הזה 

הוא לא עצר לרגע 
ודרס את כל מי שנקרה 
בדרכו. בצירוף העובדה 

שגם בשאר הנושאים 
המהותיים שעל סדר 

היום קולם של גנץ ויתר 
חברי הקוקפיט לא 

נשמע, הדרך לצניחה 
בסקרים ולאחר מכן 

בתוצאות האמת סלולה 
ומובנת
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בפורים
      חושבים

כולם:)על 
ועל 

הנמנעים
מסוכר

₪7.9
במקום ₪14.9

סוויטי
חליטות תה 

בתוספת עלי 
סטיביה מתוקים
המתיקות כבר 

בפנים!

₪12.9

400 גר'

₪8.9

חלבה 
ללא תוספת סוכר / 

חלבה אספרסו

₪7.9

מארז חלבה מיני
ללא תוספת סוכר

₪7.9

מארז חטיפי 
בוטנים / 

שומשום / 
קוקוס

ללא תוספת סוכר

₪12.9

במחיר היכרות מיוחד!

₪12.9

מבחר עוגיות כוסמין 
לייט 

של חברת 'דגן'

מעדן פרי חמוציות | רימונים | דובדבנים 
ללא תוספת סוכר 

המתיקות נובעת מהפרי ומשורש עולש

100 גר'

₪3.9

    על 
הנמנעים
םםםםםמגולטן

חטיף עוגיה 
שוקו צ'יפס

₪8.9

דגניוס

₪2.9

שוקולד מריר 
ממולא

תות | תפוז | נוגט

65 גר'

3 יחי' ב-

₪8.9
6 יחי' ב-

₪10

חטיף פופקורן חטיף טבעות
בטעמים

מארז נאש

₪8.9

קרקר חומוס

3 י

9

ף טבעות חט

ן

9

ללא תוספת סוכר

ם! בפנ

ררימונים | יציותות חמו רי

6

טעמים

מתוקל
ממתיק טבעי משורש העולש

טעים במיוחד!

9
חטיפי מארז

מתוקל
ממתיק טבעי משו

ק

טעים במיוחד!

₪7.9

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00            

איך אומרים בפורים אני אוהב אותך?

קניתם ממוצרי פינגיאה ב100 ש“ח קבלו במתנה תרכיז תפוחים 100% פרי, 1.2 ליטר

בפנגיאה הכנסנו את כל מה שיש לטבע להציע. !

:

ליטר

ד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00

סדרת הדבשים המגובשים
מפרחי 
דרדר

500 גר'

₪19.9

מפרחי 
דרדר

00

...99

מפרחי 
אבוקדו

500 גר'

₪19.9
גר'

₪

מפרחי 
אבוקדו

 500

.999999999999999999999

מפרחי 
אקליפטוס

500 גר'

₪19.9

מפרחי בר 
ואקליפטוס אורגני

500 גר'

₪23.9

5

999999999999999999999999999999999999

המגובשים הדבשים המגובשיסדרת בשים

מלשולח הכי יוקרתי והכי בריא שבטוח אף אחד לא יעביר הלאה:)

              ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

פתוח במוצ"'ש שבת זכור | בין השעות 23:00 - 20:00
כתובת: הרב קוק 13 בני ברק | טל': 03-6224588

פתוח: א' - ה' « בין השעות: 22:00 - 09:00 | יום ו' « בין השעות: 13:00 - 09:00

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 
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נה1+4
מת

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

נה1+4
מת

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'

ת'
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ב ₪.......999999999999999999999...9....99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....99999999999999999999999999999999......₪ 
דדדבבבדדדדדד

100 גר'

מבוקשהכיהירוק

חדש על
 המדף!
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אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

תנה1+4
מ

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

תנה1+4
מ

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'
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דדדבבבדדדדדד

100 גר'

מבוקשהכיהירוק

חדש על
 המדף!

"
 קינואה

לקס
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"

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

תנה1+4
מ

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

תנה1+4
מ

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'
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מבוקשהכיהירוק
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"

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

קורנפלקס / אורז תפוח 
מצופה שוקו אמיתי

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

נה1+4
מת

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

נה1+4
מת

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'
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מבוקשהכיהירוק
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

גם בפורים
 לא שומרים הכל בבטן

מיץ שזיפים

16.9 ש"ח בלבד

משתה ושמחה
1.2 ליטר להכנת כ-10 ליטר משקאות פרי
מרעננים שיוסיפו לכם לשמחת הפורים

2 + 1 במתנה
עם הסירופים הכי משובחים וטעימים

חטיפי מיני בר שוקולדחלבה שוקו וניל

שקדים / קשיו 
מקורמלים
בשקית מיוחדת

חרובשייק

סיידר תפוחים /
סיידר תפוחים

 וקינמון

תירס גמדי
'שדות'

אגוזי מלך 
טריים וטעימים במיוחד

בוטנים מקורמלים
בשקית  מיוחדת

בוטנים אמריקאים

חטיפי בוטנים / 
שומשום / קוקוס

תרכיזים 
בטעם שילדים אוהבים

100% פרי ללא תוספת סוכר

קינופלקס
פתיתי קינואה תפוחים

100% קינואה ללא תוספות

דבש בבקבוק לחיץ
100% דבש טהור

שמן זית 
כתית מעולה

חלווה פינגרס עם פיסטוק

אגוז ברזיל
האגוז הכי בריא 

בשוק...
כל כך הרבה וויטמינים 

שתוכלו להעניק 
ליקירכם באגוז אחד

פריכוני אורז פריכוני אורז
מנה אישית

חמאת קשיו טבעית
100% אגוזי קשיו

ל

פריכוני אורז

גמדי ס
ות'

ן ק

מינים 

דדדדדדדדדדדדדחד

100% קינואה ל

ם אוהב לד
א תוספת סוכר

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

600 גר'

100 גר'

100 גר' 

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

 בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד! בלבד!

250 גר' 

200 גר' 

650 מ"ל

23 גר'80 גר' 

 בלבד! בלבד!

50 גר'

מלך  אגוז
טריים וטעימים ב

' 100100

ת
אוהבים שילדים בטעם

קינופל
תפוח קינואה פתיתי אוהבים שילדים טעם

רכיזים 
אוהבים שילדים טעם

שאתם יגידו כולם 

רח‘ חפץ חיים 7 פינת מס’‘י קרית ספר | רח‘ רשב“י 35 ברכפלד (ליד נתיב החסד)     שעות פתיחה: א' - ה' בוקר: 09:00-14:00 | אחה"צ 17:00-22:00 | יום ו' 09:00-13:00

23

ת'
פו

וס
 נ
ות

נח
 ה

נו
נת

 יי
לא

ם 
רי

פו
ד 

 ע
ים

חד
מיו

 ה
ים

יר
מח

וה
ם 

בי
הר

ם 
עי

בצ
המ

ב 
עק

'

במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

נה1+4
מת

בלבד!לללבד!לבד!לבלבללב בל

נה1+4
מת

הגרנולות האיכותיות
והטעימות ביותר

עכישו – באריזות איישות
של 100 גר'

מתבל טחינה
שכולם מחכים לו מפורים דאשתקד

במנה איישת גדולה – 35 גר'

הממרחים האהובים
במנה אישית

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 10

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 5

 בלבד! בלבד!

ב- יחי' 3

ב- יחי' 10

ב- יחי' 10 ב- יחי' 5

ב- יחי' ב-10 יחי' 10

ב- יחי' ב-3 יחי' 6 ב- יחי' 2

ב- יחי' ב-2 יחי' 2

לפנק
  בקטן
לפנק 
??באיכות  ₪ 55.9.9₪למ

55.9.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999....9....999999999999₪ ........₪ 
בלבד

55.9.999₪ ₪ 
בלבד

55.9.99999999999999999999999999999999999999999999999999₪ ₪ 
בלבד

100 גר'

100 מ"ל

דבש 
100%
טהור

55
100 גר'

.9.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999...9...999999999999₪ ......₪ 
בלבד

100 גר'
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מבוקשהכיהירוק
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במוצ"ש זכור - החנויות תהינה פתוחות בין השעות 19:30 - 23:00                ביום שני ו' באדר - יום הבחירות - החנויות תהינה פתוחות כרגיל

אגוזי קשיו 100

חחחחייי'''ח

מחפשים רעיון למשלוחי 
מנות של השנה? כאן 

תמצאו משלוח עם רעיון!

 בלבד! בלבד!
18 גר'

375 גר'

יוקרתי שווה 
ומעניין 

רק בחנויות המפעל B&D !הפורים הכי 



ח' אדר תש"פ 32324/3/20 בני ברק

תל-ב אקספו  במתחם   2 יתן 
הוקדם  פורים  חג.  לבש  אביב 
נשמעו  השמחה  וצהלות  בשבוע 
לאלפי  להם,  היה  למרחקים. 
סיבה  במחול,  שפרצו  הפעילים 
אמיתית לשמוח ולרקוד במוצאי 

הבחירות.
מרגע היוודע תוצאות המדגמים נהרו למתחם 
אחרים  דומעים,  חלקם  נרגשים,  אדם  בני  אלפי 
מפזזים ובלב כולם אושר מופגן ולא פחות מכך 

– אנחת רווחה.
כך  חפו,  המרקע  על  העיתונאים  שפני  ככל 
גברו שאגות השמחה בהיכל הליכודניקי. ברגע 
חיוך  ביגון, פשט  הטלוויזיה התעטפו  שאולפני 

רחב יותר על פניהם של החוגגים באסקפו. 
ממיטב  חסידית  מוזיקה  נשמעת  ברקע 
מגוון.  הפלייליסט  היהודית.  השמחה  להיטי 
ועד  מלכה  אביהו  של  ירושלים'  מ'שבחי  החל 
ל'אנחנו מאמינים בני מאמינים'. 'משנכנס אדר' 
ו'ביבי מלך ישראל' משמשים בערבוביה. הברק 

בעיניים והגרונות ניחרים.
מעגל  סגירת  החוגגים  עבור  היתה  זו 
גוש  של  הכביר  ההישג  מבחינתם  היסטורית. 
ואולי  החמורים  האישום  כתבי  למרות  הימין, 
בגללם, הוא תשובה מוחצת לניסיון להשתיק את 

קולם מהמרחב הציבורי. 
של  ניחוחות  מחשמלת.  היתה  האווירה 
מהפכה אפפו את המתחם, גם אם המנצח הגדול 
הוא מי שמנהיג את המדינה זה למעלה מעשור. 
המצביעים שמילאו את המקום חשו כי הצליחו 
להנחית מכה קשה על ההגמוניה הרודפת אותם 

ומצרה את צעדיהם.
על  ונישא  הענק  באולם  שהופיע  הראשון 
כתפי ההמונים, היה שר המשפטים אמיר אוחנה 
מאז  הליכוד  של  מעורער  הבלתי  לכוכב  שהפך 
מונה לתפקידו. אחרי נתניהו ואולי לפניו, אוחנה 

כובש את לב הנוכחים. 
ההתלהבות  אדירה.  היתה  אליו  ההערצה 
סביבו גילמה במידה רבה את הכמיהה של העם 
למנהיגות שיודעת לשלוט ולא להתרפס בפני מי 

שמבקשים לקחת את השלטון בדרכים אפלות.
מי שחש את השטח והיה קשוב לרחשי הלב 
החד  מהתוצאות  הופתע  לא  בישראל,  העם  של 
ברור  בקול  דברו  את  אמר  העם  משמעיות. 

והעביר מסרים שאינם משתמעים לשתי פנים.
בראש ובראשונה משקפים תוצאות הבחירות 
הבעת אי אמון מוחלטת מקרב רובו המכריע של 
עם ישראל באושיות "מערכת אכיפת החוק", זו 
שמתנהלת כבר תקופה ארוכה מתוך שכרון כוח 

ויהירות חסרת גבולות.
את  שמאפיינת  השערורייתית  ההתנהגות 

רבים  בתחומים  והמשטרה  הפרקליטות  אנשי 
לידי ביטוי מובהק ביחס שלהם לפרשיות  ובאו 
נתניהו, עוררו את הרוב בעם ישראל אשר איבד 
לרפורמה  ומשווע  האימון  שאריות  את  בהם 

עמוקה במערכות הללו.
בכירי  ניצן,  שי  לשעבר  המדינה  פרקליט 
דברם  שעושה  מנדלבליט  והיועמ"ש  המשטרה 
בידיהם  כלפיהם.  המיאוס  את  ביושר  הרוויחו 
כי  שקבע  הבוחר  הכרעת  את  עצמם  על  הביאו 
בכשירותם  רב  ספק  ומטיל  לו  מאמין  אינו  הוא 

ובניקיון כפיהם.
אנשי אכיפת החוק מתחו את החבל בהגזמה, 
לאחרוני  אפילו  ברירה  הותיר  שלא  באופן 
מכל  יותר  בלט  וזה  עליהם.  שסמכו  האזרחים 
בעוון  התקדימי  והאישום  נתניהו  בחקירות 
"סיקור אוהד" כלפי מנהיג מחנה הימין-חרדים. 
חקירה  בתרגילי  השימוש  למשל,  כך 
בכירת  של  התמוהה  הנסיעה  מפוקפקים, 
שנעשה  השימוע  בעת  לאפריקה  הפרקליטות 
בשעה  אישום  כתב  להגיש  החיפזון  לרה"מ, 
אדמת  על  היסטורית  בשליחות  שוהה  שנתניהו 
מחדר  פוסקות  הבלתי  ההדלפות  וושינגטון, 

החקירות והתדרוכים המגמתיים לעיתונאים.
לא צריך להצביע מחל בכדי לזהות את מסע 
להעריץ  בלי  גם  נתניהו.  כלפי  שמופנה  הציד 
אותו, לא ניתן להתעלם מהמניע המשיחי שקיים 
בקרב חוגי השמאל לעשות הכל על מנת להורידו 

לא  כבר  זה  בקלפי  כי  שהפנימו  לאחר  מכסאו, 
יקרה.

זו תהיה קונספירציה לקבוע כי נרקמה קנוניה 
בחשאי שנועדה להפיל את נתניהו מהשלטון, אך 
מובהק  אינטרס  ישנו  כי  בצהריים  כשמש  ברור 
ומערכת  בישראל  התקשורת  בגופי  שפשט 
מקלות  לו  לתקוע  השונים  גווניה  על  המשפט 
מהזירה  לסילוקו  בדרך  כשר  והכל  בגלגלים 

הציבורית.
בהקשר הזה הציבור בא חשבון עם הפקידים 
והעיתונאים אשר קשרו לעצמם כתרים לא להם 
עצמי  ובטחון  התנשאות  של  מכוער  ובשילוב 
את  ינהל  מי  עבורם  להחליט  ביקשו  מופרז 

המדינה. 
האזרח  מחיר.  יש  שלשחצנות  הוכח  שוב 
הפשוט לא ממהר לסלוח למי שמשדר עליונות 
כלפיו ומשוכנע בכך שרק דעתו היא שרלוונטית 

ועל פיו יישק דבר.
נתניהו אמנם היה לסמל, בהיותו ראש מחנה 
גלגלי  תחת  שנדרס  העם  את  מייצג  הוא  הימין 
'בוט',  כמוהם  שלא  במי  רואות  אשר  האליטות 
צ'חצ'ח ובבון. אבל בסוף, יש כאן קריאת כיוון 
לעצמו  שסיגל  מי  לכל  אזהרה  ותמרור  לעתיד 

דפוס התנהגות מסוג זה.
לגזענות  ברורה  אמירה  גם  פה  היתה  וכן, 
שמשדר  המחנה  ונספחיו.  השמאל  מחנה  של 
פלורליזם מדומה, פתיחות כביכול וקבלת האחר 

אנשי אכיפת החוק 
מתחו את החבל 

בהגזמה, באופן שלא 
הותיר ברירה אפילו 
לאחרוני האזרחים 

שסמכו עליהם. וזה 
בלט יותר מכל בחקירות 

נתניהו והאישום 
התקדימי בעוון "סיקור 

אוהד" כלפי מנהיג 
מחנה הימין-חרדים. 

ההתנהגות 
השערורייתית עוררה 
את הרוב בעם ישראל 

אשר איבד בהם את 
שאריות האימון ומשווע 

לרפורמה עמוקה 
במערכות הללו

"

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

ניצחנו המנצחים

מוצאי בחירות
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הוא שמתקשה להכיל דעה מנוגדת לשלו. משכך, 
מי שאיננו נמנה על עדתו, עונה להגדרות נבזיות 

של מנשקי קמעות ומתופפי דרבוקות. 

מכה לתקשורת

לאי  הסימנים  עם  חיכו  לא  המפסיד  במחנה 
עצמנו,  את  נשלה  בל  הבוחר.  הכרעת  קבלת 
תוצאות  ביבי'  לא  'רק  אנשי  של  בעיניהם 
עדות  משמעות.  חסרות  הללו  הבחירות 
בעיתוני  כבר  קיבלנו  לנו  שצפויים  לתהליכים 

הבוקר שלמחרת הבחירות.
בבחירות  להצליח  שירצה  מי  כל  "מעכשיו 
שמוצא  מה  על  ההליכה  נתניהו.  כמו  ינהג 
הלאומי  לאינטרס  קשר  בלי  הבייס,  בעיני  חן 
גם  הממשלה  את  תלווה  הלאומית,  ולאחריות 
במורשת  עמוק,  בסיסי,  משהו  הבחירות.  לאחר 
הדמוקרטית שלנו אבד לנו", מירר אחד הפרשנים 

שאינו מחבב את נתניהו.
זו בדיוק הסיבה לכך שבניגוד לרצונך,  ובכן, 
האזרח  בעיני  אחרת.  הבוחר  חשב  יקר,  פרשן 
שהצביע למחנה הימין, לא אתה זה שתקבע מהו 
"האינטרס הלאומי". הדמוקרטיה, מסתבר, אינה 
נחלת השמאל שגם את הנכס היקר הזה איבדה 
באובססיה המוזרה כלפי נתניהו. וכפי שאמר מי 

שאמר, "הפסקנו לקבל מכבודו הוראות".
בתנועה לאיכות השלטון, ארגון שמזוהה עם 
השמאל, לא הצליחו להסתיר את הזלזול הבוטה 
שלהם באינטליגנציה של אזרחי ישראל והגישו 
עם שחר עתירה לבג"ץ, כאשר הם טוענים כי אין 
"קופת  בשל  ממשלה  להרכיב  לנתניהו  לאפשר 
חמורים  אישום  כתבי  שלושה  בדמות  שרצים 

שיש כנגדו".

הבחירות  "תוצאות  כי  נכתב  אחר  בטור 
אין  הישראלי  מהציבור  לחצי  שלפחות  הוכיחו 
אדם  יעמוד  הממשלה  שבראשות  בעיה  שום 
מהחמורים  אישום,  כתבי  בשלושה  שמואשם 
תזה  בפניכם  להציע  הרשו  החוקים".  בספר 
שונה: לפחות לחצי מהציבור הישראלי יש בעיה 
אינו  הוא  כי  רק  ממשלה  לראש  תיקים  שיתפרו 

לרוחם של גורמים שונים.
בשמאל,  מהאבל  עוד  ליהנות  ביקשתם  אם 
בו  'הארץ'  עיתון  של  המערכת  את מאמר  קראו 
תבוסה  הוא  נתניהו  הנאשם  "ניצחון  כי  נכתב 
לשלטון החוק ולכל אזרח ישראלי שרוצה לחיות 
יום שחור לכל מי  זהו  במדינת חוק דמוקרטית. 
שביקש לשים מאחור את סיוט שנות שלטונו של 

נתניהו, שהתאפיינו בהסתה, בפילוג ובגזענות".
לי  יש  היקרים,  'הארץ'  אנשי  לכם,  גם  אז 

ושלא  אתכם  ינחם  המקום  כל,  קודם  חדשות. 
תדעו עוד צער. מעבר לכך, אולי זה בדיוק הזמן 
ולהסתכל  שלכם  העמוקה  מהשינה  להתעורר 

מזווית אחרת על התמונה המורכבת הזו.
את  תכתיבו  שאתם  מהאשליה  להתפכח  נסו 
פילוג  הסתה  מהי  ותגדירו  ישראל  של  דרכה 
וגזענות, בעוד החמאה מרוחה על הפנים שלכם. 
שלושת ההאשמות אותן מניתם, אלה היא בדיוק 
הרעה החולה שגורמת לעם ישראל לסלוד מכם.

ניצחון התורה

הקדושה  התורה  רושמת  הללו,  בבחירות 
ונושאי דגלה ניצחון מפואר על כל הקמים עליה. 

אלו שנשאו ראש והחציפו פניהם מול עקרונות 
מהלומה  וספגו  צורבת  מפלה  נחלו  היהדות 

מהדהדת.
החרדי  הציבור  כלפי  שהשתוללה  ההסתה 
גרמניה  סטייל  האנטישמיות  מול  והחווירה 
העם  לגיטימיות.  של  בדל  כל  איבדה  הנאצית, 
של  רעיון  הסף  על  דחה  ישראל  בארץ  היהודי 

החרמת מגזר שלם רק בשל אמונתו.
יהדות  זיק  כל  כלפי  ליברמן  של  השנאה 
למרבה  בישראל.  מבוקש  לא  כמוצר  התגלתה 
המזל, אין לקוחות לשיסוי עם ישראל איש באחיו 

והטלת חרם על ציבור שומרי התורה והמצוות.
התורה  שכבוד  השם  לדבר  שחרד  יהודי  כל 
יקר לליבו, יכול למתוח חיוך רחב על פניו לאור 
התוצאות שמבהירות באופן חד משמעי כי הקול 
שתקום  הבאה  בממשלה  מכריע  יהיה  החרדי 

בעזרת השם.
לקמפיין  לא  אמר  ישראל  עם  ועוד,  זאת 
"ההדתה" השקרי. המצביעים, ברובם המכריע, 
התנערו מהקולות המסוכנים של ליברמן ולפיד 
והביעו הזדהות עם ממשיכי המורשת היהודית.

ישראל  אזרחי  קידשו  למנינם,   2020 בשנת 
שם שמים ובחרו בחיים. הבחילה מפני סממנים 
אביב  בתל  שונים  באזורים  שמצויה  יהודיים 
וקונה שביתה במפלגות ממחנה השמאל, הפכה 

לחסרת משמעות.
רון חולדאי ומי שחשבו ללכת בדרכו, ייאלצו 
לחשב מסלול מחדש ביחס שלהם כלפי מנהגי 
ישראל והתורה הקדושה. המחנה שמייקר הנחת 
תפילין ושמירת שבת בפרהסיא הציבורית ניצח 

וראוי שדעתו תילקח בחשבון ביתר רצינות.
רשמו  ירושלים'  'שבחי  משוררי  תרצו,  אם 
נוק-אאוט על מי שהשתייכותם לעם היהודי היא 

רק בעדיפות שניה אם בכלל. וזה כל הסיפור.

מחנה הימין התגייס למען הסמל לעריצות האליטות בישראל. נתניהו בחגיגת הניצחון

צילום: יעקב כהן
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מאת: משה אברהמי

תוצאות  של  ולילה  מתיש  בחירות  יום  אחרי 
להפשיל  המפלגות  ראשי  החלו  משוערות, 
הפוליטית  המפה  את  לסדר  ולנסות  שרוולים 
בדרך שתיטיב עמם. חלק מהצעדים ישמעו לכם 

מוכרים היטב: עריקות, בלוק וחידת ליברמן.
תודעת  לקבע  הצליח  נתניהו  הממשלה  ראש 
ניצחון, אך אם התוצאות הסופיות תהיינה זהות 
לנתונים המעודכנים לשעת כתיבת השורות, הרי 
שלמרות ההישג הנאה במנדטים, הוא לא התקדם 
במאומה לעבר היעד: 61 מנדטים לבלוק הימין. 
בסבב הבחירות הראשון, כזכור, נתניהו השיג 60 

אך לא הצליח למצוא את האצבע הנוספת.
בראיונות  להתעשת.  זמן  לקח  לבן'  ל'כחול 
ראשונים של ח"כים מהמפלגה הם החלו לדבר 
על כיבוד רצון הבוחר ובשבח ממשלת אחדות, 
ולמעשה   61 השיג  טרם  שנתניהו  כשהבינו  אך 
טון  לשנות  החלו   – משבצת  אותה  על  דורך 

ולבטא הצהרת כוונות לוחמנית.
ח"כים  מעריקת  החשש/תקווה  עומד  ברקע 
מיידית  "חשודה"  שהפכה  מי  נתניהו.  להצלת 
שבהקלטות  ינקלביץ',  עומר  הכנסת  חברת  היא 
היועץ ישראל בכר צוטטה כמי שיש לה ביקורת 
על יו"ר מפלגתה. היא דאגה להזים מיידית את 
לא  זה  שמועות,  "הכל  והבטיחה:  הכותרות 

יקרה".

הנדל  יועז  לבן',  ב'כחול  הימניים  הח"כים 
בה  משותפת  הכחשה  פרסמו  האוזר,  וצביקה 
סרן  רב  "לכבוד  לנתניהו.  חבירה  כל  שללו 
שמועתי, באשר הוא שם. 1. לא פנו אלינו. 2. לא 

יפנו אלינו. 3. הם יודעים למה", כתבו השניים.
שארית  השמאל,  מחנה  של  מזלו  לחוסר 
קולותיו הכניסה את אורלי לוי אבקסיס, המזוהה 
כח"כית  בעבר  וכיהנה  הימין  עם  אידאולוגית 
התוצאות  פרסום  לאחר  מיד  ביתנו'.  ב'ישראל 
עשויה  היא  כי  השתמע  ממנו  נוסח  לוי  צייצה 
לעידן  מחר  שנקום  תקווה  "כולי  מחנה.  לעבור 
ומחקה  כתבה  בזכותכם",  עשייה,  של  חדש 

לאחר מספר דקות.
העת  של  המאזניים  ללשון  שהפך  ומי 
ביתנו'  'ישראל  יו"ר  הוא  הלא  האחרונה, 
אביגדור ליברמן, עדיין נותר חידה בלתי פתורה. 
מבחינתו,  המאכזבות  התוצאות  פרסום  עם 
תהיינה.  לא  חדשות  בחירות   .1" ליברמן:  כתב 
נתניהו  בראשות  ממשלה  לשום  נצטרף  לא   .2
זה  ויהדות התורה". לכאורה  ובהשתתפות ש"ס 
לא מותיר לו כל אפשרות מלבד ישיבה בממשלה 
בעבר  זאת  שלל  הוא  אך  'המשותפת',  בתמיכת 

מכל וכל.
ראשי מפלגות הימין - המוכרים יותר בכינויים 
זומנו ללשכת ראש הממשלה בשעה   - 'הבלוק' 
15:00 של יום שלישי. על הפרק: תיאום, תחזוק, 
ובחינת אפשרויות לעתיד. יו"ר ש"ס השר אריה 

זכה  שמו,  על  רשומה  הבלוק  שהקמת  דרעי, 
עם  עיניים  בארבע  וממושכות  נפרדות  לשיחות 
ראש הממשלה, שהתקיימו לפני ואחרי המפגש 

הקולקטיבי.
בסיום פגישת הבלוק יצאה הודעה מעט חסרת 

פשר: "בפגישה סוכם שימשיכו לפעול יחד כגוש 
במטרה  נתניהו  הממשלה  ראש  בראשות  אחד 
חזקה  לאומית  ממשלה  הניתן  ככל  מהר  להקים 
למדינת ישראל. עוד סוכם כי לא פוסלים כניסה 
לממשלה של מפלגות המכירות במדינת ישראל 

כמדינה יהודית ודמוקרטית. העם אמר את דברו 
- רוצים ממשלה לאומית בראשות נתניהו".

הוטו  כהסרת  הדברים  התפרשו  תחילה 
המפלגות  שראשי  העובדה  חרף  ליברמן,  על 
החרדיות ואפילו נתניהו הבהירו במהלך הימים 
באותה  ליברמן  עם  ישבו  לא  כי  האחרונים 
קואליציה. בתדרוכים שהגיעו הובהר כי ה"חרם" 

על ליברמן לא הוסר.
הוא  כי  דרעי  אריה  אמר  מהפגישה  ביוצאו 
ל-61  קרוב  הבלוק  לפיהם  נתונים"  "קיבל 
מנדטים. כשתסתיים ספירת הקולות יתברר האם 
אכן צדקו דבריו וחשוב יותר: אנה מועדות פני 
בזמן הקרוב – ממשלת  הישראלית  הפוליטיקה 

ימין צרה או שהמשחק נפתח מחדש.

היום שאחרי: מחפשים עריקים – 
מחזקים את הבלוק

האם הפעם תוקם ממשלה או שהפלונטר הפוליטי ימשיך ללוות אותנו? אלה התסריטים שעומדים על הפרק • וגם: ינקלביץ', הנדל והאוזר מוציאים 
הכחשות; הבלוק מתלבט אם להסיר את הוטו מליברמן; והציוץ המחוק של אורלי לוי

דרעי. צילום: יעקב כהן

ספירת קלפיות הקורונה

הנדל. צילום: דוברות הכנסת

האוזר. צילום: דוברות הכנסת



ופלים ועוגיות מן

ליהנות כמו שאהבנו מז
במינון אחראי ומאוזן

 מן, מותג הופלים והעוגיות שעליו כולנו גדלנו, מציג 
 אריזות עדכניות ומזמין אתכם להמשיך וליהנות מהטעם האהוב, 

תוך שימת לב למינון נכון ותזונה מאוזנת.
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מאת: חיים רייך

שבלוב  בנגאזי  בעיר  נולדה   ,)30( סאברין, 
למשפחה יהודייה שנאלצה להחביא את יהדותה 
הרודן  של  עלותו  עם  רשמי  באופן  מהסביבה. 
המטורף מעמר קדאפי לכס השלטון לפני 41 שנה 
עזבו אחרוני היהודים את המדינה, אולם מתברר 
כי היו בודדים שהעדיפו להישאר בארץ הולדתם 
כזו למשל הייתה  נודע.  פני הגירה אל הלא  על 
משפחתה של סאברין. סבה ששירת בצבא לוב 
במשך שנים ארוכות העדיף את המוכר והידוע, 
העתיד  פני  על  במיוחד,  מלבב  לא  הוא  אם  גם 
הוורוד המובטח לו במקום זר בו יצטרך להתחיל 

הכול מהתחלה.
שכאלו.  ליהודים  שלישי  דור  היא  סאברין 
את שלשת  השיאו  בלוב  וסבתה שנשארו  סביה 
הן  גם  שנשארו  יהודיות  למשפחות  ילדיהם 
הייתה  וסאברין  בנגאזי  החוף  בעיר  בהיחבא 
"חיינו  הגדולה.  בתם  ילדי  חמשת  מתוך  אחת 
שלי  "כשסבתא  מעידה  היא  אנוסים"  כיהודים 
לחווה  נוסעים  היינו  שבת  בכל  בחיים,  הייתה 
מבודדת וחוגגים שם את השבת, בלי שהסביבה 
תדע מזה. חששנו לחיינו והסתרנו את העובדה 

הזאת".
היהודי  הקשר  התרופף  הסבתא  פטירת  עם 
של המשפחה, ומלבד מסורות בודדות התרחקה 
והתערתה  ממקורה  ועוד  עוד  המשפחה 
נישאה   17 בגיל  בהיותה  המוסלמית.  בסביבתה 
אחיותיה  שלש  בעוד  מקומי.  לערבי  סאברין 
כך  על  היום  עד  יודעים  שלא  לערבים  נשואות 
שהן יהודיות, אזרה סאברין עוז אחרי כמה שנים 
בהן ראתה את יחסו הסבלני ליהודים כל אימת 
על  לבעלה  וסיפרה  הפרק,  על  עלה  שהנושא 

מוצאה. 
האזרחים  מלחמת  פרוץ  ועם  עברו,  שנים 
חבר  שהיה  היחיד  שאחיה  ולאחר  בלוב, 
במלחמה  נהרג  בקדאפי,  שנלחמה  במליציה 
לא  שעתידה  סאברין  הבינה  כמוסלמי,  ונקבר 
הדמים  צמאת  אפריקאית  הצפון  במדינה  נמצא 
והחליטה לנסוע ללימודי רפואה במדינה מזרח 
אליה,  הצטרפו  וילדיה  הערבי  בעלה  אירופית. 
כשהילדים, היהודים על פי ההלכה, החלו ללמוד 
בבית ספר קתולי בעיר הגדולה שבה קבעו את 

משכנם החדש.
בעודה  מפתיעה.  תפנית  אירעה  אז  אבל 
המקומית,  במכבסה  הימים  באחד  ממתינה 
מגן  עם  מדבקה  סאברין  של  עיניה  את  צדה 
הזו  המדבקה  יהודי.  משפט  מופיע  ועליה  דוד 
בחייה  שלראשונה  הבינה  היא  אותה.  טלטלה 
תוכל לפגוש ביהודים המנהלים את חייהם בגלוי 
כיהודים לכל דבר ועניין. נבוכה, היא שאלה את 
בעלת החנות אם ידוע לה על יהודים המתגוררים 

באזור וזו ענתה כי אחיה נשוי ליהודייה מקומית 
מ-30,000  פחות  לא  מתגוררים  עיר  באותה  וכי 
משגשגת.  יהודית  קהילה  בה  ומתנהלת  יהודים 
סאברין  של  להגעתה  קצרה  הדרך  הייתה  מכאן 
להיות  בבקשה  המקומית  היהודית  לקהילה 

חברה בה. 
בחשדנות  סאברין  התקבלה  הדברים  מטבע 
ידי  על  נדחתה  היא  ודברים  דין  ולאחר  גדולה, 

ראש הקהילה, מחשש כי מדובר במתחזה. 
חייה  בשגרת  סאברין  המשיכה  לה,  בצר 
בתפילה ובציפיה ליום בו יתאפשר לה להתאחד 

עם בני עמה. 
בסרטון  נתקלה  וסאברין  שנה  חצי  עברה  לא 
הערבית,  בשפה  לאחים  יד  שהוציא  מיוחד 
הקורא ליהודים אובדים, בנים ונכדים ליהודיות 
קשר  ליצור  ערב,  בארצות  למוסלמים  שנישאו 

עם הארגון כדי לשוב ליהדותם. לבה של סאברין 
החסיר פעימה. היא מיהרה ליצור קשר באמצעות 
ותוך  הסרטון  בסיום  שנמסרה  המייל  כתובת 
של  הביטחון  מחלקת  איש  החל  בודדות  דקות 
יד לאחים לעמוד עמה בקשר. סאברין התבקשה 
לאם  בת  אכן  היא  כי  מסמכים  להציג  בתחילה 
יהודייה ולאחר יגיעה מרובה עלה בידה להשיג 
סבתה  של  אמה,  של  שלה,  הלידה  תעודות  את 
התהליך  כדי  תוך  היהודיות.  סבתה  אם  ושל 
הביעה סאברין את רצונה להיות יהודייה כשרה, 
ילדיה  את  ולרשום  המוסלמי  בעלה  את  לעזוב 

ללימודים בבית הספר היהודי המקומי. 
לאחר שעלה בידה להשיג מסמכים רלוונטיים 
ביד  יצרו  להמציא,  התבקשה  אותם  נוספים 
סיפורה  את  סיפרו  העיר,  רב  עם  קשר  לאחים 
וביקשו ממנו להירתם לעזרתה. כשהלה נתן את 
הסכמתו, טסו שני אנשי יד לאחים לאותה מדינה 
עם  סאברין,  עם  להיפגש  כדי  אירופית  מזרח 
ובעלה,  סאברין  עם  בפגישתם  הרב.  ועם  בעלה 
לבעל  הערבית  בשפה  לאחים  יד  אנשי  הסבירו 
היהודייה  אשתו  לעזרת  באו  הם  כי  המוסלמי 
מכאן  צעדיה  את  וילוו  ליהדותה  לחזור  שרוצה 
בחייו,  מהופעתם  המום  שהיה  הבעל  ואילך. 
גב  לה  ושיש  בכוונותיה  רצינית  שאשתו  הבין 
מיהודים  והן  המקומית  היהודית  מהקהילה  הן 
ממנה  להיפרד  הסכים  ערבית,  דוברי  ישראלים 
ולפיו  אחד,  תנאי  הציב  רק  הוא  במקום.  בו 
הדירה ששכרו השניים מראש לחמש שנים ואת 

תמורתה נתנו מבעוד מועד, תישאר ברשותו. 
לאחר פגישתם עם הרב, ולאחר שזה הבין את 
המקרה לאשורו, חגגו קארין וילדיה המאושרים 
את חודש החגים בבית הכנסת הגדול והמפואר 
באותה העיר, כשהקהילה כולה נרתמת לעזרתה 
דירה  להשיג  לה  עוזרת  לאחים  יד  עם  וביחד 

שכורה ולממן אותה. 
אחרי החגים, מתוך רצון להרחיק את סאברין 
כאמור  שנשאר  המוסלמי  מהבעל  וילדיה 
להתגורר בעיר, החליטו ביד לאחים להעביר את 

סאברין לעיר הבירה של אותה המדינה.
הספר  מבתי  לאחד  נכנסו  כבר  הילדים 
התורניים המקומיים ובימים אלו עומדת סאברין 

לפני טקס השבה ליהדות בבית הדין בעיר. 
ביד לאחים לא זנחו גם את הוריה ואת אחיותיה 
יד  לפניית  סירבו  שהוריה  אחרי  סאברין.  של 
לאחים לעזוב את לוב ומעדיפים להישאר בה עד 
אלו  בימים  לאחים  ביד  שוקדים  האחרון,  יומם 
על חילוץ אחיותיה של סאברין שעברו להתגורר 
בעיר הבירה טריפולי, מידי בעליהן המוסלמים. 
אנו  "אך  בארגון  אומרים  למועד"  חזון  "עוד 
משוכנעים ובטוחים כי בעז"ה עד לסיום השנה 
החילוץ  סיפור  אחרי  כבר  להיות  נוכל  הנוכחית 

של אחיותיה ושל ילדיהן היהודיים".

מהג'בלאות בבנגאזי 
לחיידר באירופה

סאברין נולדה למשפחה יהודייה שהסתירה את זהותה מהסביבה העויינת • אחרי שאחיה נהרג בקרב מול נאמניו של קדאפי היא היגרה 
עם בעלה הערבי וילדיה למדינה בטוחה במזרח אירופה • מדבקה עם כיתוב בעברית גרמה לה לרצות לחזור ליהדותה • סרט של יד 

לאחים בערבית היה עבורה קרן האור בחשיכה הגדולה • הילדים המוסלמים שגדלו בג'בלאות של בנגאזי לומדים בתלמוד תורה במזרח 
אירופה • כל הפרטים על סיפור ההצלה המצמרר החדש של יד לאחים

ילדה של סאברין על הסוס המשפחתי בחצר המשפחה בלוב )צילום: יד לאחים(

סיפורה הבלתי יאמן של משפחה שגדלה כמוסלמית וחזרה ליהדותה



 
  

בס“ד

מחלקת
שיטור
עירוני

אגף
תשתיות
ופיתוח 

כדי למנוע התקהלויות בלתי רצויות ושוטטות של צעירים, שחלקם הגדול מגיע 
והשיטור  יוגברו הפיקוח  ברחובות,  לאנדרלמוסיה  בעבר  וגרמו  מישובים אחרים 

העירוני, בשיתוף עם משטרת מרחב דן, בליל פורים.

א. רחוב רבי עקיבא יסגר לסירוגין, בהתאם לצורך, לתנועת כלי-רכב, בתיאום עם 
על  יפקחו  ושוטרים  חלופיים  לרחובות  תופנה  הציבורית  התחבורה  המשטרה. 

הכוונת התנועה.

מהשעה  החל  פורים,  בליל  באזור  הפיקוח  יתוגבר  איצקוביץ-  בית-כנסת  ב. 
10:30 בלילה,  ובכך ימנעו התקהלויות סביבו, כפי שהיו בשנים קודמות.

ג. כלי-רכב שיגרמו להפרעה לתנועה, או שיחנו באדום-לבן, בתחנות אוטובוסים 
ובמקומות אסורים יגררו. פרטים על המקום אליו יגררו כלי-רכב: המוקד העירוני 
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ד. חנויות ובתי-עסק יסגרו בליל פורים החל מהשעה 10 בלילה. על העוברים על 
כך יוטלו קנסות כספיים מרתיעים.

ה. פיקוח עירוני ומשטרתי יתוגברו כנגד מפירי סדר ומפריעים לעוברי אורח.

בברכת פורים שמח ובטוח!

הנחיות כלליות לליל פורים

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר""ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

 
  

דוברות
העירייה

בס“ד

הריני להביא בזה לידיעת הציבור הרחב,
כי משרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק",

יהיו סגורים, בתקופת חג הפורים,
החל מיום שני, י"ג באדר ה'תש“פ (9,3,20),

תענית אסתר
עד ליום שלישי, י"ד באדר ה'תש“פ (10,3,20),

כולל יום שלישי.

במקרים דחופים של תקלות בתחומים כמו המים, הביוב, 
המאור והתברואה, ניתן לפנות למוקד העירוני "106".

חופשה בתקופת חג הפורים
במשרדי העירייה, החברה הכלכלית ותאגיד "מי ברק"

סגור

בברכה,
 ההנהלה

 
   

  

,
 

 
 

  

לקראת הימים המועדים לתופעות של שימוש בנפצים מסוכנים
האסורים לשימוש ע"פ התורה ולהבדיל ע"פ החוק,

ושלצערנו גרמו בעבר לאסונות ה"י,
משטרת ישראל וגורמי האכיפה העירוניים, בסיוע פקחי משרד הכלכלה,

בשילוב ידיים עם אגף החינוך מחלקת ילדים ונוער 360,
האגף לשירותים חברתיים, וארגון ”בטרם“

קוראים לשוחח עם הילדים, להציג את הסיכון, ולמנוע את האסון הבא. 

כמו“כ יתגברו את סיוריהם וינקטו בכל הצעדים
נגד משווקי, מחזיקי ומפעילי חומרי נפץ.

אנו פונים לציבור התושבים לסייע במיגור תופעה מסוכנת זו,
ולקיים את מצוות 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'.

הן באזהרת גדולים על הקטנים משימוש מסוכן זה
והן בדיווח מיידי על מכירתם או הימצאותם של חומרי נפץ מסוכנים

למוקד המשטרתי 100, או למוקד העירוני 106
 

 

2 להוסיף מעבר שורה לפני השורה שמתחילה ב'אנו'

3 להגדיל את הגופן ב-5 השורות האחרונות

4 להדגיש את 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ואת השורה האחרונה

סנ"צ יאיר וינצנברג
מפקד תחנת ב״ב



ח' אדר תש"פ 40404/3/20 בני ברק

מאת: מנחם הירשמן

כבר  הציבור  לישראל,  הגיע  הקורונה  נגיף 
ועד  בסין  שהתפרץ  בוירוס  שמדובר  הבין 
שעשו  באנשים  לדבוק  הספיק  כבר  שהתגלה 

את דרכם למדינות אחרות.
תיירים שביקרו בישראל התגלו כמי שנדבקו 
אלו  ישראל,  גבולות  את  שעזבו  לאחר  בנגיף 
 – בישראל  ביקרו  בהם  בימים  בקרבתם  שהיו 

נשלחו לבידוד.
במטכ"ל  במבצעים  אגף  ראש  למשל,  כך 
לאחר  לבידוד  נכנס  חליווה  אהרון  האלוף 

שחזר מנסיעה פרטית מאיטליה.
בנגיף,  שנדבק  אדם  מתגלה  בו  מקרה  בכל 
שהיה  מי  כל  וביקר,  שהה  היכן  תחקיר  נערך 
בקרבת מקום, גם אם מדובר בנסיעה באוטובוס 
עירוני – מתבקש להכנס לבידוד של שבועיים 

לוודא שלא נדבק גם הוא בנגיף.
בדרך זו מקווים שירותי הבריאות של מדינת 
של  מבוקרת  בלתי  התפרצות  למנוע  ישראל 

הנגיף.
ייעודית  מחלקה  הקמת  מושלמת  ברמב"ם 
קורונה.  בווירוס  חולים  לקליטת  מבודדת 
ומבודדת  נפרדת  קומה  שתתפוס  המחלקה, 
בבניין מאייר בבית החולים  מתוכננת לקליטת 
30 מטופלים כולל 2 חדרים שיאפשרו קליטת 
טיפול  של  למצב  שמתוכנן  אחד  וחדר  ילדים 

בחולים מונשמים. 
צוות קורונה מיוחד מטעם ההנהלה למד את 
ההתנהלות בבית החולים תל השומר שם פועל 
מתחילת אירוע הקורונה מרכז לקליטה וטיפול 
הטיפול  הבידוד,  הקליטה,  נהלי  את  ולמדו 
הכין  הצוות  המיוחדים.  והלוגיסטיקה  רפואי 
התייחסות  עם  לרמב"ם  שמתאימים  נהלים 
להזדקק  עשוי  קורונה  שחולה  לאפשרות 

לטיפול מוגבר כמו ניתוח, צינתור ועוד. 
ואחיות  אחים   30 ע"י  תאויש  המחלקה 
ממגוון  ורופאים  למשימה,  התנדבו  שכולם 
מחלקות. הצוות יהיה ייעודי וייחודי למחלקה 

זו ולא יעבור בין המחלקות.
אחד האתגרים הגדולים של הקמת מחלקה 
חולי  של  לקליטה  מתאימה  לגמרי,  חדשה 
בית  משאר  מוחלט  בבידוד  ושמירתם  קורונה 

החולים הוא אתגר לוגיסטי. 
בשבוע האחרון שוקדים צוותי בינוי ואחזקה 
לשניים:  שלמה  קומה  לחצות  רמב"ם  של 
בצד  צוות  וחדרי  אחד,  בצד  אשפוז  מחלקת 
השני של הקומה – מבודדים מחצי הקומה בה 
ישבו הנשאים והחולים. הקומה המבודדת גם 
אמבולנס  של  נפרדת  בכניסה  שימוש  תעשה 
מותקנים  האשפוז  בחדרי  נפרדת.  ובמעלית 
 – שלילי"  "לחץ  ליצירת  מיוחדים  מפוחים 

אלא  המסדרון,  את  ייצא  לא  בחדר  האוויר 
נפלט  שהוא  לפני  מיוחד  פילטר  דרך  יעבור 

החוצה. 
מחשבה מיוחדת הושקעה ביצירת מינימום 
כך  לצורך  החולים.  ובין  הצוות  בין  מגע  של 
טלפון  של  מערכת  מיטה  כל  ליד  מותקנים 
עם  גם  לתקשר  לחולים  שיאפשרו  ו-ווידאו 
יורשו  לא  אשר  משפחה,  בני  עם  וגם  הצוות 
להיכנס למחלקה, אך יוכלו לדבר עם יקיריהם 

מחדר משפחות מיוחד. 
המאפשרת  הטכנולוגיה  של  הכותרת  גולת 
אימוץ  הוא  לחולים  הצוות  בין  מגע  מינימום 
מרחוק.  ניטור  מערכת  של  בישראל  ראשון 
סטארט-אפ  ידי  על  פותחה  אשר  המערכת 
ישראלי בשם "ביו-ביט" כוללת מדבקות ניטור 
הניטור  לאמצעי  תחליף  המשמשות  חכמות 

הקיימים. 
ניטור  המדבקה תודבק לכל חולה ותאפשר 
רציף כגון קצב נשימה, סטורציה, דופק, לחץ 

דם, טמפרטורת גוף ומדדים חיוניים נוספים. 
בצורה  ברציפות  משודרים  הנתונים 
אלחוטית בזמן אמת למערכת מידע המאפשרת 
מעקב צמוד לכל חולה וחולה ללא צורך במגע 
התדרדרות  זיהוי  מאפשרת  המערכת  אדם.  יד 
חולה כבר בשלבים מוקדמים ומספקת התראות 
כפי  רפואי  לצוות  להמתין  מבלי  אמת,  בזמן 
בהן  החולים  בית  מחלקות  ביתר  כיום  שנהוג 
רמב"ם  ידני.  באופן  חיוניים  מדדים  לוקחים 
הוא בית החולים הראשון בישראל אשר עושה 

שימוש במערכת לחולי קורונה בישראל. 
"כולנו  בן-ישי:  אריק  ביט,  ביו  מנכ"ל 
במאמצי  לתמוך  באפשרות  גאים  בביוביט 
איכותי  רפואי  מענה  ולאפשר  הרפואי  הצוות 
מהימן  ניטור  המספק  מסוגו  ביותר  ומתקדם 
המטפלים  עבור  מירבית  והגנה  אחד  מצד 

מהצד השני".
"הקמת  רמב"ם:  מנהל  הלברטל,  מיקי  ד"ר 
מחלקה ייעודית לקליטת חולי קורונה מעמידה 
בפנינו אתגרים רבים, את חלקם אנחנו לומדים 
לראשונה, בחלק מהם אנחנו יוצרים יש מאין 
לקורונה  הקשור  בכל  בעולם  שהניסיון  כיוון 
של  וההנחיה  הגב  את  לנו  יש  מועט.  הוא 
משרד הבריאות וסיוע של המשרד להצטיידות 
של  התגייסות  על  עומד  הכול  אבל  מיוחדת,  

הצוות: רופאים, סיעוד, לוגיסטיקה". 
מחלקה  להקים  הגיעו  "אנשים  לדבריו, 
מאפס במהלך הלילות וסוף שבוע האחרונים, 
שנוכל  בטוח  ואני  מרשימה  התנדבות  יש 
איכותית  רפואה  לספק  במשימה  לעמוד 
עצמם  למצוא  שעלולים  ישראלים  לאזרחים 
כחולי קורונה – זה חלק מהייעוד שלנו כאנשי 

רפואה".

כוננות קורונה
מעגל הנבדקים להידבקות בנגיף הקורונה בישראל צפוי להתרחב 

בימים הקרובים. לאור התפשטות הנגיף בעולם וההתפרצות במספר 
מדינות, משרד הבריאות מקיים דיונים בנוגע להרחבת מעגל הנבדקים 

לאיתור קורונה

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

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

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל

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:

 

העבודה בבני ברק

shlomi@kav-itonut.co.il קו”ח למייל:

לבית כנסת בקרית הרצוג 
בעל עשרות מניינים

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

054-8000935 | 054-8424589
זכות גדולה 

ניתן להנציח יקירים לעילוי נשמת. הצלחה. רפואה.

דרוש תורם לשיפוץ בית כנסת

יהודה
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כאשר  החלה  עמלק  מלחמת 
בניסים  ממצרים  יצא  ישראל  עם 
גדולים, פרעה ועמו הוכו במכות 
קשות ונוצר פחד עולמי מעם ישראל, כפי 
שנאמר: "אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב 
יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען". )יז, טו(. 
אך עמלק לא חשש ולא התרשם מהניסים 
הגדולים, הוא קפץ אל האמבטיה הרותחת 
נכווה  אמנם  הוא  ישראל.  בעם  ונלחם 
ואומות  התקררה  האמבטיה  אך  ממנה, 
שניתן  הכל  שלמרות  לפתע  ראו  העולם 
להילחם בעם ישראל. זו הייתה מטרתו של 

עמלק גם אם לא ינצח במלחמתו.
אומץ  עמלק  שאב  מהיכן  להתבונן  יש 
לב שכזה, הרי לנוכח הניסים הגדולים היה 
הוא  מדוע  ההיא.  בעת  להילחם  טירוף  זה 
שהטיל  העם  מול  בקרב  חייליו  את  מסכן 

פחד על כל העולם כולו? 
)פ"ג  השנה  ראש  במסכת  הירושלמי 
כוחו של עמלק:  סוד  לנו את  ה"ח( מגלה 
כושפן  עמלק  לוי:  בן  יהושע  רי  "אמר 
)מכשף( היה. מה היה עושה? היה מעמיד 
בין  )מחפש  שלו  גינוסיא  ביום  אדם  בני 
חייליו מי שהיום יום ההולדת שלו(, לומר 
לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו". 
כוחנית  שבמלחמה  ידע  עמלק  כלומר, 
מול עם ישראל אין לו כל סיכוי לנצח, כי 
עם ישראל מלומד בניסים. זה עתה נקרע 
הים בפניהם, הם מוקפים בענני כבוד, אי 
אפשר להילחם איתם בדרך טבעית רגילה. 
צריכים כאן כוח רוחני נגדי. לשם כך הוא 
ערך בדיקה בין חייליו וברר לו קבוצה של 
חיילים שיום זה היה יום הולדתם. שהמזל 
לו  עוזר  האדם  של  הולדתו  ביום  השולט 
להצליח בכל מעשיו באותו היום. עם גדוד 
חיילים כאלו חשב עמלק שיש לו סיכויים 

טובים לניצחון בקרב מול עם ישראל.
גם המן הרשע מזרעו של עמלק כשרצה 
לא  ישראל,  עם  על  שמד  גזירת  לגזור 
גורלות  הטיל  אלא  טבעית  בדרך  הסתפק 
ביותר  המתאים  המזל  מהו  לקבוע  כדי 

למלחמה בעם ישראל.
להבטיח  כדי  רבינו  משה  עשה  מה 
המזל  מול  בקרב  ישראל  עם  ניצחון  את 
בחר  יהושע  אל  משה  "ויאמר  השולט? 
ט(.  )יז,  והילחם בעמלק"  וצא  אנשים  לנו 
ומבאר רש"י שני פירושים מי היו האנשים 
ויראי  גיבורים  הראשון,  בעמלק:  שלחמו 
חטא שתהא זכותן מסייעתן. והשני אנשים 
שיודעים לבטל כשפים. כי מול עמלק יש 
להכניעו בכח תורה ופעולות לבטל כשפים 

ומזלות.
ואכן בפסוקים אנו רואים שכך התנהלה 
יהושע  "ויעש  שנאמר:  כמו  המלחמה, 
כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה 
אהרן וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר 
ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו 
ראש  במסכת  חז"ל  יא(.  )יז,  עמלק"  וגבר 
ידיו של משה  "וכי  )כט.( שואלים:  השנה 
עושות מלחמה, או שוברות מלחמה? אלא 
לומר לך שכל זמן שהיו ישראל מסתכלין 
כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם 
היו  לאו  ואם  מתגברים  היו  שבשמיים 
זה מאבק בין כוח הקדושה  נופלים". היה 
היה  העם  כאשר  כן  ועל  הטומאה.  לכוח 
להם  שיעזור  לה'  ומתפלל  למעלה  מביט 

במלחמתם, היו מנצחים. 
אולם יש להבין מדוע התורה משתמשת 

אם  בידיים,  והתפילה  האמונה  של  במסר 
יצווה  שלא  מדוע  למטה?  או  למעלה  הן 
העיניים  את  ירימו  ישראל  עם  שכל  משה 
כל  ידיו  את  להחזיק  יצטרך  ולא  למעלה, 

היום למעלה?
הראש  כי  הקדושים  בספרים  מבואר 
החיים  את  השמימית,  ההנהגה  את  מסמל 
מסמלות  הידיים  ואילו  בעולם.  הרוחניים 
וכל  היצירה  הפרנסה,  המעשה,  חיי  את 
עמלק  על  החומר.  בעולם  האדם  הנהגת 
למרוד  ומתכוון  ריבונו  את  "יודע  נאמר: 
בבורא  הכיר  הוא  הראש  מבחינת  כי  בו", 
מהגוף.  מנותק  היה  הראש  אבל  העולם, 
מהראש.  כלל  הושפע  לא  המעשה  עולם 
כי  "מליקה",  מלשון  הוא  "עמלק"  לכן 
עמלק מולק את הראש מהגוף, מפריד בין 

ההבנה למעשה.
משה  צריך  היה  בעמלק  להילחם  כדי 
רבינו לסתור את האידאולוגיה של עמלק, 
זאת בהרמת היד כלפי מעלה.  והוא עשה 
הידיים  ועדה:  עם  קבל  משה  הצהיר  בזה 
והראש הם אחד! לא ניתן כעמלק למלוק. 
בין הרוח לחומר.  יצליח להפריד  הוא לא 
שלא  ישראל  עם  כלפי  בעיקר  היה  המסר 
לחדור  עמלק  של  לאידאולוגיות  לתת 
הרוחני  המבט  את  להכניס  אלא  פנימה, 
בכך  רק  כי  החומרי,  העולם  לתוככי 

מנצחים את עמלק.
אמונה  ידיו  "ויהי  עניין  עומק  גם  זהו 
עד בוא השמש" )יז, יב(, כי מעשי הידיים 
בבורא  אמונה  עצמם  הם  נהיו  הגשמיים 
לראש,  הידיים  בין  הפרדה  אין  כי  עולם, 
השמש"  בוא  "עד  תימשך  זו  ומלחמה 

שמשו של משיח צדקנו.
ובסמוך  תורה,  מתן  טרם  בכדי,  לא 
מצוות  על  ישראל  בני  צוו  עמלק  לפרשת 
"התפילין". כי הרי מהותה, להניח על היד 
לשעבד את המעשה לעבודתו יתברך, ועל 
המחשבה  את  לשעבד  המח  כנגד  הראש 
עצמנו  מבדילים  אנו  בזה  כי  לקב"ה. 
מעמלק אשר רצה להפריד בין המחשבה- 
מחברים  ואנו  היד.  למעשה-  הראש, 
ואת  המחשבה  את  ומשעבדים  ביניהם 

המעשה לאבינו שבשמיים.
מספרת  )יג.(  סוטה  במסכת  הגמרא 
במערת  יעקב  את  לקבור  רצו  שכאשר 
השבטים  עשר  לשנים  עשו  בא  המכפלה, 
להיקבר  צריך  והוא  הבכור  הוא  כי  וטען 
במערה ולא יעקב. האחים שלחו את נפתלי 
הוכחה  להביא  כדי  למצרים  הרגליים  קל 
לקניין הבכורה על ידי יעקב, אולם חושים 
ולא הבין מדוע  דן שהיה כבד שמיעה  בן 
סבו  של  הקבורה  את  מעכב  עשו  הדוד 
וראשו  עשו,  של  ראשו  את  ערף  הצדיק, 

התגלגל לתוך המערה.
עשו  זכה  מדוע  המפרשים  ומסבירים 
כמערת  קדוש  כה  במקום  ייקבר  שראשו 
המכפלה? התשובה היא משום שראשו של 
עשו אכן היה צדיק, אבל רק הראש. הגוף 
לא  הוא  כי  בחומריות.  שקוע  היה  כולו 

השכיל לאחד בין הראש לידיים. 
ידיו  אל  מביטים  ישראל  בני  כאשר 
המורמות של רבן של ישראל משה רבינו, 
מבינים הם את השוני הגדול בינם לעמלק, 
עשו  ידי  הם  הידיים  אם  הוא  ההבדל 
חומריים וארציים, או שגם הידיים הם ידי 

יעקב הרוחניים.

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

והיה כאשר ירים משה ידו

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר



ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע

גודל  את  ולהמחיש  להגדיר  כדי 
להם  הקדושים  הפורים  ימי  מעלת 
זאת  רבותינו  המשילו  מתקרבים  אנו 
שלו  הסוסים  בעגלת  שהסיע  לעגלון  במשל 
את אחד מעשירי העיירה, לאחר שהגיעו לעיר 
הגדולה ביקש העשיר לעצור את העגלה ונכנס 
לאחת החנויות למכירת בעלי חיים, לאחר כמה 
ובדי  בקטיפות  עטוף  כלוב  ובידו  יצא  דקות 

משי יקרים.
הסתקרן העגלון ושאל את העשיר מה קנה, 

והשיב לו העשיר שקנה זמיר. 
זה  מה  ידע  ולא  שמע  לא  פעם  אף  העגלון 
בסה"כ  וראה  הכלוב  בתוך  הסתכל  הוא  זמיר, 
ציפור קטנה, שאל את העשיר בכמה קנה את 
הציפור הזו והשיב לו העשיר שקנה זאת במאה 

זהובים! 
התפלא העגלון ותמה בליבו "מאה זהובים?" 
בחצי זהוב הוא קונה תרנגולת השוקלת שתיים 
וחצי קילו, ואילו את הציפור הקטנה הזו קנה 
בה,  לאכול  אפשר  כבר  מה  גדול?  כה  בסכום 

תמה העגלון בליבו, בקושי יש בה בשר. 
העגלון  של  בדעתו  עלה  מכן  לאחר  אולם 
את  כבר  וטעמו  התחקו  עשירים  אותם  שמא 
של  שהטעם  והחליטו  שבעולם  המטעמים  כל 
הציפור הזו הוא הטעם הטוב והמשובח ביותר 
מסוגו. "גם אני רוצה לטעום את הטעם הנפלא 
של הציפור הזו", אמר העגלון, ולאחר שהגיע 
לביתו לקח את כל חסכונותיו וקנה את הזמיר.

הזמין את השוחט לביתו, השוחט שחט את 
ציפור הזמיר שיצאה כשירה למהדרין.

שתעשה  מאשתו  וביקש  העגלון  שמח 
מטעמים מאותו זמיר קטן, אך מסכנה האשה, 
היא מעולם לא הכינה עוף זמיר ולא ידעה את 

טיבו וסוגו של עוף זה. 
מה עשה העגלון, הלך לעשיר ושאלו כיצד 
שמים  תבלינים  איזה  הזמיר,  את  מבשלים 

ובמשך כמה זמן מבשלים אותו. 
את  לבשל  רוצה  "אתה  ושאל  העשיר  תמה 
הזמיר? שוטה שכמוך, הזמיר לא נועד לבישול, 
המכובדים  האורחים  לכבוד  אותו  קניתי 
שמתארחים בביתי כדי שישמיע להם צפצופים 
נחמדים ועליזים שבני אדם נהנים מהם, לשם 
אך  אדם,  בני  ולשמח  הזמיר-לזמר  נועד  כך 
בשביל  ויעודו  מטרתו  אין  ואופן  פנים  בשום 

לאוכלו.." 
ִהִּגיַע  ַהּזִָמיר  ֵעת  והנמשל,  המשל,  זהו 
הקדושים  הפורים  ימי  יב(,  ב,  השירים  )שיר 
לפאר  לשבח  לזמר  האדם  יכול  ובהם  הגיעו 
ולרומם לבורא עולם, ולזכות למעלות גדולות 

ועצומות.
ולשבח  לזמר  במקום  האדם  עלול  אך 
"לשחוט את העוף"- לחשוב שתכלית הפורים 

זה אכילה ושתיית יין והשתכרות..
לא זו תכלית הפורים, התכלית האמתית של 
ימי הפורים הקדושים הוא לקיים את הזמירות 
ַהּיְהּודִים  וְִקְּבלּו  ִקּיְמּו  של  הפנימי  התוכן  ואת 
מאהבה  הקדושה  התורה  את  כז(-  ט,  )אסתר 

ומרצון )שבת פח ע"א וברש"י שם(.
הזוכה  שכל  סופר  מהחתם  הקבלה  וידועה 
לילה  של  המגילה  קריאת  בין  תורה  ללמוד 
יום מובטח לו שהוא בן  לקריאת המגילה של 
נכון  ביותר,  חשוב  הזה  הלימוד  הבא.  העולם 
צריך גם לרקוד ולשמוח, בוודאי, אך על האדם 
לפנות לכל הפחות חצי שעה או שעה ללימוד 
המרבה  וכל  זה,  קדוש  ביום  הקדושה  התורה 

הרי זה משובח. 
שמחה  לשמוח  האדם  לזכות  יוכל  אז  ואו 
השנה  כל  במשך  ליבו  את  שתמלא  אמתית 

)תהילים  לֵב  ְמׂשְַּמֵחי  יְׁשִָרים  ה'  ִּפּקּודֵי  כולה, 
יט, ט(.

אורה-זו תורה

אחד:  פסוק  סביב  נסוב  פורים  עניין  כל 
ַלּיְהּודִים ָהיְתָה אֹוָרה וְׂשְִמָחה וְׂשָׂשֹן וִיָקר )אסתר 
זו  ע"ב(,  טז  )מגילה  תורה  זו  אֹוָרה-  טז(.   ח, 

התוצאה של פורים. 
היה  פורים  של  העניין  שכל  בזה  וההבנה 
להרגיש  יזכו  ישראל  שעם  אחד-  דבר  לצורך 
לימוד  מצוה,  איזה  עוד  ח"ו  לא  זה  שהתורה 
התורה זה לא עוד מצווה, אלא הוא כל המהות 

של עם ישראל!
בית  בנה  אדם  נמשיל,  זאת  להמחיש  כדי 
וריהוט אותו בכלים יפים ונאים, וְכִֵלים ִמֵּכִלים 
ׁשֹונִים )אסתר א, ז(, אך לא דאג שיהיה חשמל 
בבית, ואפילו נר אין לו להדליק, האם יש ערך 

לבית כזה?
כל  עם  נפלאה  בצורה  ומסודר  יפה  הבית 
הריהוט היקר, אך אם אין שם חשמל, הבית לא 
שווה כלום, כשמגיעה שעת חשיכה האדם כבר 
מגשש באפילה. וכן אדם שיש לו במרתף כלים 
מכלים שונים ואביזרים היקרים בעולם, אם אין 
אפשר  אי  הזה,  למרתף  ערך  אין  אור,  שם  לו 
להרגיש  אנו  צריכים  כך  דבר.  ממנו  לקחת 

שבלא התורה אין לנו כלום.
ישראל  שעם  רבותינו  מבארים  לזה  בדומה 
בלי התורה זה כמו עיוור המגשש באפילה, הוא 

לא יכול להתקיים.
לעם  אֹוָרה",  ָהיְתָה  "ַלּיְהּודִים  הכוונה  וזה 
זה  שהתורה  ההרגשה  את  חסר  היה  ישראל 
אורה- אור עצום, ובלעדיו הם נמצאים בחושך.
חושבני שהיום אנו נמצאים בממדים הללו, 
ישנם יהודים רבים שעדיין לא הגיעו למדרגה 
לא  הם  אֹוָרה",  ָהיְתָה  "ַלּיְהּודִים  של   הזאת 
ובלעדיה  שלנו  האור  זה  שהתורה  מרגישים 

מגששים באפילה.

***

וְִקְּבלּו  ִקּיְמּו  כז(  ט,  )אסתר  הפסוק  על 
ַהּיְהּודִים, דרשו רבותינו )שבת פח ע"א( קיימו 
מה שקיבלו כבר. דהיינו שפורים זהו יום קבלת 
את  מחדש  ישראל  קיבלו  זה  ביום  התורה, 

התורה הקדושה. 
זה  שפורים  לומר  שייך  מה  קשה,  ולכאורה 
קבלת התורה, הרי התורה התקבלה כבר ונתנה 

בהר סיני?
לא  אך  בסיני,  ניתנה  שהתורה  נכון  אלא, 
נמצאים  התורה  שבלא  ההרגשה  את  הייתה 
באפילה, בתוך מרתף חשוך, ולא שווים כלום. 
מיום קבלת התורה הקדושה ועד ימי מרדכי 

ואסתר לא הרגישו עמ"י את ההרגשה הזו.
עד אז עם ישראל חשבו שוודאי טוב שקיבלו 
את התורה, אך לא הייתה את ההרגשה הנפלאה 
שלחיות בלי התורה זה לחיות בלי חשמל, בלי 

אור, ואי אפשר להסתדר.
מִּזְַרעָם  יָסּופו  שֹלא  הפורים  ימי  שבאו  עד 
ישראל  את  והגביהו  והאירו  כח(,   ט,  )אסתר 
האור  זה  שהתורה  ולהרגיש  להשכיל  להבין 

והחיות של עם ישראל.
זהו הפירוש ַלּיְהּודִים ָהיְתָה אֹוָרה- הם הגיעו 
למצב הנפלאה הזה שהרגישו שהתורה זה האור 
ובלעדיו מגששים באפילה ולא יכולים לחיות!

תהילות לא-ל ברוך הוא, בכל בתי הכנסיות 
ברחבי הארץ והעולם זוכים היהודים להתאסף 
בחג הפורים ולהרגיש מעט מן האור הנפלאה 

הזה שהרגישו עם ישראל באותו זמן.





פיתות- אפייה במקום

לעמוד בפקקים, לחפש חניה,
ולחכות שיכינו לכם את המנה?

תשכחו מכל זה

בס"ד

משלוח 10 ₪      משלוח חינם מ-50 ₪ ומעלה

₪ 30

₪ 30
₪ 30

₪ 30₪ 30

₪ 30

חומוס פול

חומוס פטריותחומוסביח

מסבחהחומוס שקשוקה

סלט בריאות

ז'בוטינסקי 121 בני ברק. שרות משלוחים החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד 10:00 בלילה

חומוס, טחינה, גרגרי חומוס,
שמן זית ומיץ לימון טרי

חומוס בתוספת חצילים 
מטוגנים וביצה קשה

חומוס הבית בתוספת 
שקשוקה פקנטית

חומוס, טחינה ופטריות טריות 
מוקפצות עם בצל 

בתוספת ביצה

חומוס הבית עם שמן זית,
מיץ לימון טרי

בתוספת פול וביצה קשה

עגבניות, מלפפונים, 
פטרוזיליה, ביצה קשה, 
טחינה, גרגרי חומוס, 

שמן זית ומיץ לימון טרי
מוגש עם לחמית בריאות

להזמנות: 03-7788599 והמשלוח כבר בדרך

טר וחצי חינם
על כל הזמנה של 4 מנות בקבוק 'קוקה קולה' לי
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העור  של  דלקת  היא  חיתולים  תפרחת 
מדובר  החיתול",  ב"איזורי  המופיעה 
שלה  התסמינים  מאוד.  נפוצה  בתופעה 
גוון  עם  החיתול  באזורי  אדמומיות  הם 
העור.  של  קילופים  ולעיתים  חזק  אדום 
מתפרחת  הסובל  שתינוק  לראות  ניתן 
בזמן  בעיקר  מנוחה  חסר  הוא  חיתולים 
החלפת חיתול ולעיתים בוכה כשנוגעים 

או רוחצים את אזור החיתול.

ולעיתים  נוחות  לאי  גורמת  התפרחת 
סבל אצל התינוקות אך לא פחות להורים 
על הקטנטנים  המודאגים שרוצים להקל 
כמה  בעזרת  למניעה  ניתנת  והיא  שלהם 

טיפים פשוטים:

נקו בעדינות את עורו של התינוק - בחרו 
לעורו  המותאמים  העור  לניקוי  מוצרים 
פורמולות  התינוק:  של  והפגיע  העדין 
המבטיחים  מוצרים  היפואלרגניות, 
רחצה  שמני  התינוק.  של  לעורו  סבילות 
הניקוי  לשגרת  מושלמת  אפשרות  הם 
היומיומית מאחר שהם עדינים ומרגיעים. 
לטיפול  נוסף  יעיל  במוצר  צורך  יש  אם 
את  להאיץ  ניתן  חמורה,  בפריחה 
המנקה  עדין  ניקוי  תכשיר  עם  ההחלמה 

ביסודיות את העור.

טפיחות  באמצעות  העור  את  יבשו 
אחרי   - אותו  תשפשפו  אל  עדינות, 
יום  מידי  בעדינות  העור  את  שרחצתם 
 32 בין  בטמפרטורה  במים  להשתמש 
עם  אותו  יבשו  צלזיוס,  מעלות  ל-34 
העור  על  המגבת  את  טפחו  רכה.  מגבת 
מבלי לשפשף אותו כדי למנוע גירוי עקב 

חיכוך.

 - מלוכלכים  חיתולים  להחליף  הקפידו 
קרובות  לעתים  החיתולים  את  החליפו 

נזק   – }מסרציה  מסמוס  למנוע  כדי 
לעור הנגרם מסביבה לחה{ שיכול 

היציאות  עם  במגע  להתרחש 
של התינוק. במקרים חמורים, 

מומלץ להחליף את החיתול 
בלילה אם התינוק מתעורר.

בחרו   - יבש  נשאר   •
אשר  סופגים  חיתולים 
מבודדים ככל האפשר את 

העור ממגע עם לחות.

 - לנשום  לעור  תנו   •
הדוקים  מחיתולים  הימנעו 

סינתטיים  וממכנסונים  מידי 
להתאייד.  מהלחות  המונעים 

בקפלי  מצוי  כלל  בדרך  גירוי  זכרו: 
העור ובאזורים אשר באים במגע עם זיעה 

או הרטבה.

אתם   - מטהר  בתרסיס  השתמשו   •
כדי  מטהר  בתרסיס  להשתמש  יכולים 
גירויים פוטנציאליים על הרובד  להרגיע 
לפני  שלכם  התינוק  עור  של  החיצוני 
עבה  }קרם  ההחתלה  משחת  מריחת 

וחוסם{.

חיתול,  כל החלפת  עם   - נוספת  • הגנה 
מרחו משחת החתלה על כל האזור.

את  רחצו   - שלכם  הידיים  את  שטפו   •
הידיים ביסודיות לפני ואחרי כל החלפת 

חיתול.

כביסה  באבקת  להשתמש  הקפידו   •
כביסה  באבקת  השתמשו   - מתאימה 
נמוכה  תכולה  עם  עדינה  היפואלרגנית 
את  לכבס  כדי  שטח  פעילי  חומרים  של 
והאריגים  הבדים  כל  ואת  התינוק  בגדי 

אשר 
באים במגע עם עורו של התינוק.

התייעצו   - עור  רופא  עם  התייעצו   •
תפרחת  אם  שלכם  הילדים  רופא  עם 
החיתולים מחמירה ומתחילה הפרשה או 

מופיעים פצעונים מדממים. 

ומותאמת  המומלצת  טיפוח  שגרת   •
לפי  בנויה  תינוקות   של  הרגיש  לעורם 
והזנה,  לחות  ניקוי,  שלבים:   שלושה 
לה  של  המוצרים  כל  והרגעה.  שיקום 
רוש-פוזה נבדקו גם בישראל כמתאימים 
לעור רגיש. מכילים את המים הטרמליים 
המסייעים  רוש-פוזה  לה  ממעיינות 
פראבן.   ללא  סבון.  ללא  העור.  בהרגעת 

היפואלרגני.

מנהלת   - ירחי  ננסי  באדיבות  הטיפים 
קשרים רפואיים במותג הדרמו קוסמטיקה 

LA ROCHE–POSAY - לה רוש-פוזה

מהי תפרחת חיתולים ואיך נכון לטפל בה? • מותג הדרמו קוסמטיקה לה 
רוש פוזה חולק 10 כללי זהב למניעת תפרחת חיתולים בקרב תינוקות

לאישה
כך תמנעו תפרחת חיתולים 

מאת: הילה פלאח

טיפים

משבר הקורונה הינו סיבה נוספת לעלייה הצפויה 
במחירי הנדל"ן • היעדר הייבוא והייצור מהשוק 

המקומי הסיני נותן את אותותיו במחירי התשומות 
• דירה שעולה כיום בממוצע בישראל כ-2 מיליון ₪, 

תעלה עוד כ-100 אלף ₪

נוספת  סיבה  מהווה  מהעולם,  גדול  חלק  חווה  אותו  הקורונה  משבר 
חברת  מנכ"ל  שמול,  ניר  אומר  כך  הנדל"ן,  במחירי  הצפויה  לעלייה 
שניר – בית לשיווק נדל"ן למגורים, משרדים ומסחר בארץ ובחו"ל. 
ועוד  האופנה  המזון,  התעשייה,  המסחר,  על  המחלה  השפעת  לצד 
חלקים נרחבים, משבר הקורונה אף צפוי לגרום לעלייה נוספת במחירי 
הנדל"ן. כבר היום אנו רואים כיצד משבר הקורונה גורם לפרויקטים 
של בנייה להתארך וכבר בימים אלו דווח על מחסור במעליות ובחלקי 

חילוף למעליות שמגיעים מסין. 

יזמים וקבלנים רבים מעדיפים כרגע להאריך את מועדי המסירה של 
מספיק  יהיו  שלא  החשש  לאור  אכלוס  לפני  או  בבנייה  פרויקטים 
פועלים סינים שהם כוח העבודה הגדול ביותר בישראל, לצד עובדים 

ערבים, ערביי ישראל והשטחים שיש להם היתר לעבודה בישראל. 

את  נותן  הסיני  המקומי  מהשוק  והייצור  הייבוא  היעדר  בנוסף, 
סניטריים  כלים  בטון,  כברזל,  הבניה  במחירי התשומות של  אותותיו 
וכו', כאשר ידוע כי מרבית הייצור של חומרים אלו נעשה בסין. כרגע 
צפויה  זו  סחורה  אבל  ובישראל,  בעולם  במחסים  סחורה  עדיין  יש 
להסתיים בעוד כ-3 חודשים. כבר עתה אנו עדים ליצרנים מכל העולם 
ובמיוחד טורקיה, שהיא כוח עולמי במשאבים ובייצור לתחום הבנייה, 
הגבוה  הביקוש  לאור  המוצרים,  ושאר  בטון  הברזל,  את  המייקרים 

והיעדר התחרות לעומת הייצור הסיני. 

הבנייה  תשומות  במדד  לעלייה  תביא  אף  הגלם  חומרי  התייקרות 
באופן  דומה  האחרונות  בשנים  היה  המדד  הדירות.  מחירי  ולעליית 
יחסי למדד המחירים לצרכן, כלומר 1-2% לשנה, אולם כולנו זוכרים 

את השנים בהן המדד עמד על 5-7% בשנה. 

העיכוב בייצור חומרי הגלם אותם מייצרת סין מחמירה, לאור הצפי 
שהיא תמשיך להיות בהסגר לפחות עד מאי הקרוב ויתכן אף שלאורך 
דומים,  מווירוסים  קודם,  עולמי  וניסיון  מחקרים  לפי  הקיץ.  חודשי 
זוהי תקופת הזמן שהנגיף יהיה בדעיכה ורק אז יחזרו הסינים לעבודה 

למפעלים ולייצור. 

שמול אומר כי כל הסיבות הנ"ל מביאות לצפי של התייקרות של עד 
5% במחירי הנדל"ן בחצי השנה הקרובה, וזאת רק בשל השפעת וירוס 
שעולה  דירה  כלומר:  בשוק.  ההשפעות  לשאר  קשר  וללא  הקורונה 

כיום בממוצע בישראל כ-2 מיליון ₪, תעלה עוד כ-100 אלף ₪. 

מצרכים ל-4 מנות:
1 קופסת טונה בשמן 

4 תפוחי אדמה
 3 בטטות

500 מ”ל שמנת מתוקה 
או שמנת לבישול)לנוהגים( 

או ריצ' פרווה לבישול 
מלח ופלפל

קורט אגוז מוסקט טחון
1 כפית שום גבישי

אופן ההכנה:
1. מחממים תנור ל 200 מעלות.     

2. פורסים דק במנדולינה או במעבד 
מזון את תפוחי האדמה והבטטות.

3. מסדרים בתבנית את פרוסות תפוחי 
האדמה והבטטות וביניהם מסדרים את 

הטונה. 
4. מתבלים את השמנת במלח, פלפל, 

אגוז מוסקט ושום גבישי ויוצקים מעל.
5. מכסים ברדיד אלומיניום ואופים עד 
שתפוחי האדמה רכים ומוכנים לאכילה.

6. מורידים את רדיד האלומיניום 
וממשיכים לאפות דקות אחדות עד 

שהמנה תשחים מעט. 

טונה סטארקיסט הכינה עבורכם מתכון פשוט להכנה, על טהרת 
הדגים בארוחה פשוטה ומרשימה.

השפעת וירוס 
הקורונה על עליית 

מחירי הנדל"ן

גראטן תפוחי אדמה, 
בטטה וטונה 



לוח מזל וברכה 
זה הלוח הכי חזק במגזר החרדי !

 מזל          וברכה
כל המתווכים

 וכל המעסיקים
 יודעים...

בשביל הצלחה מובטחת
התקשרו עכשיו 03-6162228

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

עשרות אלפים מצאו פרנסה

עשרות אלפי מכוניות החליפו ידיים

מבית
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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
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