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בחירות רביעיות

בפעם הרביעית בתוך שנתיים, צפויים אזרחי ישראל ללכת לבחירות, לאחר שהניסיון לדחות את מועדי אישור התקציב נכשל 
בעקבות עריקתם של כמה מחברי הכנסת של הליכוד ושל כחול לבן  גנץ ניסה למנוע את פירוק מפלגתו ונכנע ללחץ של אשכנזי 

וניסנקורן, אך ספק אם ימצא אותם לצידו בבחירות הקרובות באותה רשימה  כחול לבן על סף אחוז החסימה וזה עוד לפני 
שר"ע ת"א רון חולדאי הכריז על מפלגתו החדשה שצפויה לנגוס בקולות של כחול לבן ויש עתיד  בבית היהודי צפוי מאבק על 
ראשות המפלגה בין היו"ר המכהן השר רפי פרץ למנכ"ל המפלגה ניר אורבך וייתכן גם של ח"כ לשעבר מוטי יוגב שטרם הודיע 
על הצטרפות למירוץ  בש"ס לא צפויים שינויים של ממש בהרכב הרשימה וביהדות התורה לפי ההסכם בין אגודת ישראל לדגל 

התורה, צפוי ח"כ משה גפני לעמוד בראשות הרשימה  | עמ' 10

הקואליציה התפרקה: הבחירות צפויות להתקיים בי' ניסן, ארבעה ימים לפני ליל הסדר

נתניהו נושא דברים רגע לפני ההצבעה | צילומים: דני שם טוב, דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

ניצחון פירוס
העיר  תושבי  הזעיקו  שנה,   2,300 לפני 
הנודע  המצביא  את  טאראנטו  האיטלקית 
פירוס לפקד על צבאם בקרב נגד הרומאים. 
הרומאי,  הצבא  את  פירוס  הביס  פעמיים 
ששילם  בנפש  האבדות  מחיר  אולם 
התבטאות  רשם  והוא  במיוחד  גבוה  היה 
כשציין  לשון  למטבע  שהפכה  היסטורית 
"עוד ניצחון כזה ואבדנו". נדמה כי השבוע 
אפשר לעדכן את המודל ההיסטורי בדמותו 
של 'המנצח' בהחלטה לפיזור הכנסת, בני 

גנץ.
שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
לשר  הודעה  הבריאות  ממשרד  נשלחה 

הביטחון ויו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, ובה 
לבידוד, בשל חשיפתו  להיכנס  נדרש  הוא 
בשל  אולי  ממפלגתו.  קורונה  לחולת 
העיסוק הצפוף בחיסון מפורסמים וידוענים 
מקורונה, לא עקבו במשרד הבריאות אחר 
החדשות. לו היו עושים כן, היה נודע להם 
אחרי  טבעי,  בבידוד  ממילא  נותר  גנץ  כי 
לחלוטין  איבד  והוא  התפרקה  שמפלגתו 
את השליטה בחברים ונותר חבוט ומושפל, 
שנלקח  ירושלמי  חרדי  קשיש  היה  משל 
לחקירה ללא נעליים באמצע הלילה, שלא 

באשמתו.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

על אלה 
אני בוכיה 
 מחבל שככל הנראה הגיח מהמארב רצח אותה  היא נמצאה כעבור 
שעות של חיפושים ללא רוח חיים  במערכת הפוליטית הגיבו בזעזוע 
עמוק לרצח הנפשע  ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שהגיע 
למקום הפיגוע אמר בכאב: "לעולם לא תשברו אותנו. אתם ברשות 
הפלסטינית הברברית בחרתם במוות ואנחנו בחרנו בחיים" | עמ' 16

אסתר הורגן הי"ד, אם לשישה ילדים, נרצחה ע"י מחבל נתעב 
דוגמא: ראשי הערים התחסנו כשצעדה ביער שבצפון השומרון הסמוך לביתה

רה"ע חולון מוטי ששון: "קורא לכולם להתחסן למען הבריאות 
והחזרה לחיים נורמליים"  רה"ע ראשון לציון רז קינסטליך: "מגלים 

שיתוף פעולה ואחריות אזרחית" |עמ'4
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משרד הבריאות עונהמשרד הבריאות עונה
והפעם: חיסוני הקורונה

  למה חשוב להתחסן כנגד נגיף הקורונה?
למעלה משנה שנגיף הקורונה מתפשט ברחבי העולם ועד כה גבה את חייהם של יותר 
משלושת אלפים איש בישראל ולמעלה ממיליון שנפטרו ברחבי העולם. הנגיף ממשיך 
להתפשט מידי יום ופוגע בשגרת החיים של כולנו. הנחיות משרד הבריאות נועדו לקטוע 

ככל שניתן את ההדבקות, אולם אינן יכולות להביס את הנגיף לגמרי. 
וייאפשר חזרה לשגרה. הוא יפחית את מספר  חיסון ימנע מהנגיף להמשיך להתפשט 
הסובלים מסיבוכי הקורונה, את מספר המאושפזים בשל מחלה קשה, וכמובן את מספר 

המתים כתוצאה מקורונה. 

  למי מומלץ להתחסן כנגד הקורונה?
החיסון מומלץ כמעט לכלל האוכלוסייה, אך בראש ובראשונה למי שנמצאים בקבוצות 
הסיכון, היות והם נמצאים בסיכון גבוה לעבור מחלה קשה וחלילה ואף חלילה למות אם 

יידבקו בנגיף הקורונה.
חשש  כל  קיים  ולא  חי  נגיף  על  מבוסס  איננו  לקורונה  החדש  שהחיסון  לדעת  חשוב 

שהנגיף יתרבה בגוף. 

  את מי אסור לחסן?
כרגע התווית הנגד היחידה לקבלת החיסון היא תגובת אלרגיה חמורה שגרמה לאשפוז 

בעבר, למי שזקוקים למזרק אפיפן זמין בכל רגע. 
החיסון טרם נבדק על ילדים מתחת לגיל 16 ועל נשים בהריון, ולכן כרגע לא מומלץ לחסן 
קבוצות אלה. ההמלצה בשלב הזה היא לדחות את קבלת החיסון עד אחרי סיום ההיריון 
וההנקה, וזאת מטעמי זהירות יתר, כמקובל בכל חיסון או תכשיר רפואי חדש. עם זאת 

חשוב להדגיש כי יש נשים בהריון שקיבלו את החיסון ונראה כי הוא בטוח בקבוצה זו. 

  החלמתי מקורונה, האם אני צריך להתחסן?
בשלב הראשון של החיסונים, אנשים שהוגדרו כמחלימים לא יחוסנו. ככל שיתקבל יותר 
ייתכן שההנחיות בנוגע לזאת  מידע לגבי משך הזמן בו אדם שחלה מוגן מפני מחלה, 

ישתנו. 

  איך עובד החיסון נגד קורונה?
ישנם מספר סוגים של חיסון כנגד קורונה. החיסון שהגיע לארץ הוא חיסון בו החומר 
המוזרק לגוף נכנס לתאים ומלמד אותם איך נראה סימן ייחודי לווירוס. בעקבות הלימוד 
הזה נוצרים נוגדנים בגוף כנגד אותו סימן. אחרי שהחומר שהוזרק לגוף מתפרק, הנוגדנים 
נשארים, ואם הווירוס ייכנס לגוף, הנוגדנים יזהו את הסימן הייחודי, יגיבו נגדו, וימנעו ממנו 

להדביק את הגוף ולגרום למחלה קשה. 
שיטה זו נחקרה לצורך יצירת חיסונים נגד SARS ו-MERS, שני ווירוסי קורונה שכמעט 
וגרמו למגיפה עולמית לפני מספר שנים. זו שיטה יעילה ובטוחה לייצור חיסונים, וכעת 

חוקרים מחלות נוספות נגדן אפשר להשתמש בשיטה זו. 

  האם לא קיים חשש שהמתחסנים ידבקו בקורונה באמצעות 
החיסון עצמו? 

לא ניתן לחלות מקבלת החיסון משום שהתרכיב אינו מכיל את נגיף הקורונה החי.

  אלו תופעות לוואי יש לחיסון?
ונפיחות במקום  התופעות האופייניות לחיסון זה הן  חום, עייפות, כאבי ראש, כאבים 

הזריקה. תופעות הלוואי הללו צפויות לחלוף בתוך זמן קצר.
נפוצות בנוגע לתופעות הלוואי שאין להן כל  כי לא מעט שמועות כזב  חשוב להדגיש 
לאתר  לפנות  מומלץ  לחיסון  הקשורה  מפחידה  בהודעה  שנתקלים  פעם  בכל  בסיס. 
משרד הבריאות לבירור אמיתות המידע, ולא להפיץ שמועות כוזבות שמטרתן להבהיל 
ולזרוע חשש. לא ידוע על תופעות לוואי שמופיעות לאחר חודשים ושנים מקבלת החיסון. 

  מדוע ניתן לסמוך על חיסון הקורונה, אם הוא פותח בתוך זמן 
כה קצר?

ולא במבחני היעילות של החיסון,  ורק בבירוקרטיה  ראשית, הקיצור שנעשה הוא אך 
שעבר את כל המבחנים הנדרשים. בנוסף, הואיל ומדובר במגפה עולמית הושקעו סכומי 
עתק בחיסונים הללו ואך טבעי כי יושקעו בהם מאמצים מעבר לחיסון רגיל, מה שאיפשר 
לפיתוח  בניגוד  בנוסף,  בדרך.  מיותרים  עיכובים  ללא  במקביל,  רבים  חוקרים  העסקת 
חיסונים אחרים כאן היה קל מאד לגייס עשרות אלפי מתנדבים לבדיקת יעילות ובטיחות 
החיסון, והיות שמדובר במגפה כלל עולמית, היה אפשר לגייס מתנדבים בקלות ממגוון 
מדינות כדי לוודא שהחיסון בטוח ויעיל ללא קשר למוצא. כמו כן, יש לזכור שהטכנולוגיה 
ששמשה להפקת החיסון איננה חדשה וכבר הייתה קיימת, והפיתוח רק הואץ בעקבות 

המגפה הנוכחית.

  לכמה זמן מוגן מי שנטל את החיסון הזה?
הואיל ומדובר בחיסון חדשני, מוקדם עוד לדעת את היקף הנוגדנים שמייצר החיסון. כך 
שקשה לדעת האם יש צורך בחיסון חד פעמי, או שמא בחיסון שנתי כמו חיסון השפעת.

  מתי החיסון מתחיל להשפיע?
החיסון נגד נגיף הקורונה מתבצע בשתי מנות הניתנות בהפרש של שלושה עד ארבעה 
ההגנה  אך  הראשונה,  המנה  אחרי  כבר  החיסון מתחילה  באמצעות  ההגנה  שבועות.. 

המרבית הינה כשבוע עד עשרה ימים לאחר קבלת המנה השנייה.

  מתי מתחילים לחסן את אזרחי ישראל והאם משרד הבריאות 
מחייב את האזרחים להתחסן?

עשרות אלפי מנות חיסונים כבר הגיעו ארצה. המנות הראשונות מיועדות לחיסון קבוצות 
הנמצאות בסיכון לתחלואה קשה כתוצאה מנגיף הקורונה וכן לצוות הרפואי. לאחר מכן 

החיסונים יופצו לקהל הרחב.  

גם השמועה על חובת התחסנות היא שמועת כזב, ועדיף לעקוב אחרי הנחיות משרד 
הבריאות כדי לקבל את המידע המהימן. 

  כמה עולה החיסון?
החיסון ינתן בחינם.

  האם צריך לעטות מסיכה בעת קבלת החיסון?
כן. בכל מגע עם אנשים מחוץ למשק הבית, יש לעטות מסכה.

משרד  הנחיות  על  לשמור  חובה  קיימת  החיסון  לאחר  האם   
הבריאות בנוגע לעטיית מסכה, שמירה על מרחק ועוד?

כן. בשלב הנוכחי, חשוב להמשיך את השימוש בכל האמצעים כדי לבלום את הפנדמיה, 
כגון כיסוי פה ואף על ידי מסכה, שטיפת לעתים קרובות, ושמירת מרחק של 2 מטר. 

את  ומשנה  הגוף  לתוך  חודר  שהחיסון  כך  על  שמועות  ישנן   
ה-DNA. עד כמה זה נכון והאם יש מה לחשוש מכך?

מדובר בשמועה שיקרית. החיסון לא יכול לשנות את החומר הגנטי של התאים. 



בימים האחרונים חלה התפרצות מדאיגה של נגיף הקורונה בציבור החרדי 
הבאה לידי ביטוי בעליה חדה בתחלואה, כולל חולים קשים רח"ל!

עד להשלמת מבצע החיסונים ויצירת מעטפת ההגנה עוד יחלוף זמן. 
וחברינו  משפחותינו  בני  הורינו,  למען  בריאותנו,  שמירת  למען  לכן, 

בקבוצות הסיכון – קיימת חובה להקפיד על כל ההנחיות. 

הדרך לעצירת ההדבקות היא באמצעות 
בדיקות לאיתור חולים ללא סימפטומים. 

עוטים
מסיכה

מקפידים
על היגיינה

נמנעים
מהתקהלויות

שומרים מרחק
2 מטרים
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מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, אורטל ימינך 

מלי מתתוב
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

פקחי העירייה במבצע אכיפה לבלימת התפשטות הקורונה 

מאת: אלי כהן

בתחלואת  המאבק  במסגרת  האכיפה  נמשכת 
והפיקוח  המשטרה  פעילות  במסגרת  הקורונה 
הקורונה  במשל"ט  מצב  בהערכת  העירוני. 
לגבי  הנתונים  הוצגו  השיטור  עם  יחד  העירוני 
האחרון  בשבוע  המשטרה  של  אכיפה  פעילות 
החולף  בשבוע  המשטרה:  נתוני  עפ"י  בבת-ים: 
 282 מבודדים,  ביקורי   355 המשטרה:  ביצעה 

 218 קורונה,  דו"חות   54 מאומתים,  ביקורי 
של  האכיפה  לפעילות  בנוסף  בעסקים.  ביקורות 
המשטרה, במהלך השבוע האחרון  חולקו בעיר 
דו"חות   6 מסכה;  עטיית  אי  בגין  דו"חות   54

לעסק שהפר את ההנחיות ע"י הפיקוח העירוני.
גם בסוף שבוע הקרוב ממשיכים צוותי האכיפה 
בשל  באכיפה  העירוני  והפיקוח  המשטרה  של 
בהתכנסויות  תתמקד  האכיפה  האויר  ומזג  החג 
המתבצעות בבתים פרטיים, והתקהלויות בקניון 
ימשיכו  הצוותים  בנוסף  המסחר.  הרחבת  לאחר 

לאזור  בנוסף  מרכזיים  ברחובות  פרוסים  להיות 
הטיילת, המצבה ומרכזי המסחר.

עלייה  "ישנה  מבהירים:  ובמשטרה  בעירייה 
ההנחיות  הארץ.  בכל  כמו  ים,  בבת  בתחלואה 
הינן מצילות חיי ועל כל תושב ותושב במוטלת 
בתקופה  במיוחד  להם,  להישמע  האחריות 
והעליה  החורף  עונת  עם  יחד  כזו  מאתגרת 
בתחלואה בכל הארץ. לא נאפשר שום הפרה של 

ההנחיות בעיר".

שבוע חנוכה תחת הקורונה: במסגרת מבצע אכיפה חולקו בבת-ים עשרות דוחות בשבוע האחרון # בעירייה ובמשטרה מבהירים: "האכיפה 
המוגברת תימשך"

מאת: אלי כהן

)טמוני קרקע(  מיכלי האשפה התת קרקעיים 
ידי מינהל איכות הסביבה במטרה  ישודרגו על 
ונראותם במרחב הציבורי.  לשפר את עמידותם 
בחודשים הקרובים יחל פרויקט השדרוג ו-113 
טמוני קרקע יעברו ציפוי מחדש בחלק החיצוני 
וכן תוחלף רצפת הטמונים לרצפת מתכת. כמו 
תא  את  שיחברו  בטחון  שרשראות  יותקנו  כן 

והניקיון.  הקלט למכסה לשמירה על הבטיחות 
הניקיון  את  לשפר  שנועד  נוסף  במהלך  מדובר 

וחזות העיר במרחב הציבורי. 
"אנחנו  אמר:  קינסטליך,  רז  העירייה,  ראש 
ובמיוחד  העיר  ברחבי  הניקיון  על  דגש  שמים 
במרחב הציבורי שממנו כולם נהנים. אני מברך 
שותפים  להיות  לתושבים  וקורא  המהלך  על 

למאמץ לשמור על העיר נקייה".
ש-95%  אשפה  מיכלי  הינם  הקרקע  טמוני 
הנועד  דבר  האדמה,  לפני  מתחת  נמצא  מנפחו 

על  מיטבית  שמירה  ולהבטיח  מפגעים  למנוע 
הקרקע  טמוני  לכך,  מעבר  הסביבה.  איכות 
תופסים פחות שטח עילי ביחס לנפח ולקיבולת 
חיים  בעלי  של  חופשית  גישה  מונעים  וכן 

לפסולת.
בתיק  המחזיקה  דנה,  קרן  המועצה,  חברת 
איכות הסביבה, אמרה: "שיפוץ ושדרוג טמוני 
נוספת שמצטרפת לפיילוט  הקרקע הנה פעולה 
מסתורי הפחים שהצבנו במספר נקודות ברחבי 
העיר, ולקמפיין של ימי הוצאת הגזם והגרוטאות 

בכדי  מבצעים  ושונות שאנו  נוספות  ופעילויות 

מודה  אני  ויפה.  נקיה  שלנו  העיר  על  לשמור 

לראש העירייה, רז קינסטליך, למנכ"ל העירייה  

אילן  הסביבה  איכות  מינהל  לראש   , גיל  דודי 

רפאלי ולכל השותפים לעשייה.  יחד נשמור על 

העיר שלנו נקיה ויפה".

מאת: אלי כהן

מוטי  חולון,  עיריית  ראש  אישית:  דוגמה 
ששון, התחסן נגד נגיף הקורונה במרכז הרפואי 
וולפסון בחולון. ליוותה את ראש העיר ד"ר ענת 

אנגל, מנהלת בית החולים.
לאחר שהתחסן אמר ראש העיר מוטי ששון: 
"גם אני נתתי כתף והתחסנתי נגד נגיף הקורונה 
למען הילדים של עיר הילדים שרוצים כבר כל כך 
לחזור לשגרה הברוכה, למען העסקים המקומיים 
והארציים שחייבים כבר 'לחזור לעסקים', למען 
גזרה עליהם ריחוק  הסבתות והסבים שהקורונה 
למען  כולנו,  של  המשפחות  למען  מנשוא,  כבד 
כך  כל  שאנחנו  המדינה  ולמען  לנו  היקרים 

אוהבים. 
עושה  אני  האישית,  בריאותי  לשמירת  מעבר 
אותי,  הסובבים  כל  של  בריאותם  למען  זאת 
ואני מזמין את כל תושבי חולון לבוא ולהתחסן 

החולים.   קופות  להנחיות  בהתאם  הנגיף,  נגד 
התמודדנו יחד עם המגיפה הארורה וכעת יש לנו 

הזדמנות מצוינת לנצח אותה – ביחד".
קינסטליך,  רז  לציון  ראשון  העיר  ראש  גם 
החיסונים  במתחם  הקורונה,  נגיף  נגד  התחסן 
לעודד  במטרה  בעיר,  כללית  חולים  קופת  של 
משרד  של  לקריאה  להיענות  העיר  תושבי  את 
האחרון  בשבוע  במקביל,  להתחסן.  הבריאות 
הרמזור  בדירוג  ורציפה  קבועה  ירידה  נרשמה 
מהצבע  לציון  ראשון  את  שמרחיק  מה  בעיר, 
אחרי  עוקב  "אני  בהתאם.  וההשלכות  הכתום 
הבדיקות  היקף  אחרי  ובעיקר  הנתונים,  כל 
אמר  מאוד",  מעודד  ואני  בעיר,  במתחמים 
קינסטליך והוסיף: "תושבי ראשון לציון מגלים 
שיתוף פעולה ואחריות אזרחית לסובבים אותם 
משוכנע  אני  בתוצאות.  זה  את  רואים  ואנחנו 
נגד  בחיסונים  גם  ימשיך  פעולה  שיתוף  שאותו 

הקורונה".

בעיר  בדיקות  ימי  שלושה  יתקיימו  השבוע 
בשיתוף פיקוד העורף. כזכור, הבדיקות נערכות 
שאינו  למי  ומיועדות  הפנייה  וללא  עלות  ללא 

סובל מתסמיני הנגיף. 
תחילת  לאור  משאננות  חוששים  בעירייה 

והירידה בדירוג הרמזור  נגד הקורונה  החיסונים 

שירות  נציגי  ההסברה.  במאמצי  ממשיכים  ולכן 

לתושב במינהל קהילה מחלקים בשכונות חומרי 

הסברה המעודדים להיבדק.

ראשון לציון: העירייה תשדרג את מיכלי האשפה

רה"ע חולון מוטי ששון: "קורא לכולם להתחסן בהתאם להנחיות קופות החולים למען הבריאות והחזרה לחיים נורמליים" · רה"ע ראשון לציון רז קינסטליך: 
"תושבי ראשון לציון מגלים שיתוף פעולה ואחריות אזרחית לסובבים אותם ואנחנו רואים את זה בתוצאות. אני משוכנע שאותו שיתוף פעולה ימשיך גם 

בחיסונים נגד הקורונה"

ראש העירייה, רז קינסטליך, אמר: "אנחנו שמים דגש על הניקיון ברחבי העיר ובמיוחד במרחב הציבורי שממנו כולם נהנים"

משמשים דוגמא: ראשי הערים של חולון 
וראשון לציון התחסנו נגד קורונה

פקחי העירייה במבצע אכיפה )צילום: דוברות עיריית בת ים(

רה"ע ראשל"צ בקבלת החיסון )צילום: עיריית ראשל"צ(  ראש העיר חולון לאחר שהתחסן )צילום: עיריית חולון(

מכבי חנכה בחולון מתחם לחיסוני קורונה
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צעיר נהרג במרדף משטרתי 
– המשטרה מנעה מח"כ 

סמוטריץ להגיע לזירה

רגע לפני פיזור הכנסת: 
הישג לתושבי הדרום

מאת: מנדי קליין

אהוביה סנדק ז"ל,  בן 16 וחצי מבת עין, נהרג 
באזור  משטרתי  מרדף  במהלך  שני  יום  בצהרי 

כוכב השחר בבנימין.
ע"פ הדיווח בלשים מימ"ר ש"י ביצעו מרדף 
אחרי רכב ובו צעירים שככל הנראה יידו אבנים 
הרכב  איבד  המרדף  בעקבות  פלסטינים.  לעבר 
ארבעה  מהדרך.  וסטה  שליטה  הבחורים  של 
פצועים פונו לבתי החולים בירושלים במצב קל. 
מותו של צעיר בן 19 נקבע במקום. ההרוג הוצא 

מתחת לרכב ההפוך, רק כשעה אחרי התאונה.
עו"ד נתי רום מ'חוננו' פגש את הפצועים בבית 
החולים הדסה הר הצופים בירושלים. הפצועים 
שניידת  לאחר  התרחשה  התאונה  כי  טענו 
 – בעוצמה  מאחור  רכבם  את  ניגחה  המשטרה 

ומעוצמת הפגיעה רכבם עף מהכביש.
בחדר  נמצאים  "אנחנו  אמר:  רום,  נתי  עו"ד 
מדובר  הצופים,  הר  החולים  בבית  הטראומה 
באירוע קשה ביותר עם מספר פצועים, שנמנע 
לקבל  במקום  נאזקו  הם  רפואי,  טיפול  מהם 
הדבר  קשה,  מאד  בשורה  יש  רפואי.  טיפול 
אחריהם  שבוצע  בחורים  לב,  כל  מרטיט  הזה 
את  ניגחו  בהמשך,  התבררו  הפרטים  מרדף, 
הרכב שלהם וכתוצאה מכך קרה אסון. חייבים 

להפסיק את הדבר הזה". 
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ’ שניסה להגיע 
אל הזירה נהדף ע"י אחד השוטרים שמנע ממנו 
כחבר  לו  המוקנית  החסינות  אף  על  להתקרב 
חבר  את  בגופו  לבלום  ניסה  השוטר  כנסת. 

הכנסת ואיים עליו: "אתה תיעצר".
סמוטריץ הגיב: " עצוב שצריך לומר את זה: 
לחוק  זה  ובכלל  לחוק  כפופה  ישראל  משטרת 
חסינות חברי הכנסת וחייבת לציית לו. הניסיון 

החצוף למנוע ממני להיכנס לאזור האירוע הוא 
בדרישה  הכנסת  ליו”ר  לפנות  ובכוונתי  חמור 

לטפל בנושא מערכתית".
כנסת,  חברי  של  נזעמות  תגובות  לאחר 
כי  עולה,  ראשוני  "מבירור  הגיבה:  המשטרה 
בשיקול  השוטר  טעה  הכנסת  חבר  עם  במפגש 
דעתו כשלא איפשר לו הגעה עד לזירת האירוע. 
הנדרשים  הלקחים  ויופקו  ייבדק  המקרה 

בהתאם".
סמוטריץ הגיב על תגובת המשטרה: "מקבל 
את ההבהרה. חשוב להפיק לקחים. מודה לשר 
אמיר אוחנה ששוחח איתי כעת, הביע את צערו 
שאירועים  כדי  לפעול  והבטיח  האירוע,  על 

כאלה לא יישנו".
יריב לוין, הגיב להרחקתו  יו"ר הכנסת, ח"כ 
רואה בחומרה  "אני  בכוח של ח"כ סמוטריץ': 
רבה את הרחקתו בכוח של חבר הכנסת בצלאל 
בשומרון,  הקשה  התאונה  מזירת  סמוטריץ' 
פגיעה  תוך  ישראל,  משטרת  שוטר  ידי  על 
שלו  התנועה  בחופש  כנסת,  כחבר  בחסינותו 
הפוגע  באירוע  מדובר  שלו.  הפעולה  ובחופש 
למלא  כנסת  חבר  של  ביכולתו  חמורה  בצורה 
את תפקידו למען הציבור, דבר שאסור להשלים 

עימו במשטר דמוקרטי".

מאת: חיים רייך

החוק  הצעת  הכנסת,  של  פיזורה  לפני  רגע 
לפיתוח הנגב של ח"כ ינון אזולאי )ש"ס( עברה 
במליאה.  ראשונה  בקריאה  בלילה  שני  ביום 
"הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב תביא לתיקון 
עיוות מתמשך כלפי יישובי הדרום", אמר ח"כ 

אזולאי לאחר אישורה.
משה  חה"כ  גם  חתומים  עליה  החוק,  הצעת 
שיוזם  לאחר  נולדה  מלכיאלי,  ומיכאל  ארבל 
החוק ראה כי יישובי הדרום כאשקלון ואשדוד 
נתונים  מהגבול  רב  לא  במרחק  נמצאות  אשר 
אף הם  לאיום מתמשך ולפגיעות מרובות אינם 
זוכים לסיוע לו הם זקוקים כפי שמקבלים יישובי 
עוטף עזה הזכאים למגוון רחב של תכניות סיוע 

והטבות כלכליות. 
אף  האחרונות  שבשנים  מכך  להתעלם  "אין 
חזית  הם  מהגבול  המרוחקים  הדרום  יישובי 
על  הדעת  את  לתת  ויש  בעימותים  משמעותית 
יחד  אלו  יישובים  שמשלמים  הכלכלי  המחיר 
חה"כ  הוביל  כך  עקב  עזה.  עוטף  יישובי  עם 
הדרום  שיישובי  מנת  על  לחוק  תיקון  אזולאי 
ייכללו תחת משרד נגב גליל, כך שחלוקת הנטל 
ומיטבי  צודק  באופן  יעשה  הכלכלי  והסיוע 
ויעניק ביטחון וצמצום השפעת פערים כלכליים 

בהצעת  נכתב  המרוחקים",  הדרום  ביישובי 
החוק.

ל"קו  אומר  אזולאי  ינון  ח"כ  החוק  יוזם 
עיתונות": "חוק זה נועד לתקן עוולה של שנים 
אשדוד,  ביניהם  בדרום,  מהישובים  חלק  כלפי 
שפיר  טוביה,  באר  מלאכי,  קרית  אשקלון, 
אלא  בלבד  תיאורטי  בעניין  מדובר  לא  ועוד... 
החוק  הצעת  אלו.  ליישובים  משמעותי  בסיוע 
תביא לצמצום פערים חברתיים, לצמצום פערים 
פערים  צמצום  הגבוהה,  בהשכלה  בחינוך, 
בבריאות, בתעסוקה ובעסקים הבינוניים בדרום. 
על  חרטה  דרעי  השר  של  ברשותו  ש"ס  תנועת 
דגלה לסייע לפריפריה ללא לאות יום יום שעה 
שעה, העברת החוק תביא סיוע ותמיכה לאותם 
תושבים המתגוררים בערים אלו ולתוספת כוח 

ומשאבים עבור ערי הדרום".

 ח"כ סמוטריץ' עם השוטר | צילום מסך מטוויטר

 ח"כ ינון אזולאי | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

מנהלת
את כל העולם?

אחראית
מחלקה

עם המווון אנרגיות טובות!

למחלקת תרומות בבני ברק דרושה:

מקומך איתנו!

 קו"ח למייל:
jobsu1000@gmail.com 

ימים א'-ה' < שעות 9:00-14:30 
תנאי שכר מצוינים



www.manaralodge.co.il קיבוץ מנרה 04-6908198 | 04-6908209

הגיע הזמן להירגע
אתם חייבים את

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם
נשמעים לתקן התו הסגול

מתחם טיפוס ונינג'ה פינות פיקניק מסלולי אופנייםטרקטור רכבתחדרי אירוח

בית הארחה באוירה קיבוצית 
בואו למנרה לודג'
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים

החופש הזה לעצמכם!

הזמינו לכם ערב באמצע השבוע ובמחיר מבצע 
ובואו להתפנק אצלינו



ט' טבת תשפ"א 824/12/20 בחולון בת ים

ביקורו היסטורי של הראשון לציון באבו דאבי 

מאת: יוסף טולידנו 

יצחק  רבי  הגאון  הראשי  הרב  לציון,  הראשון 
סבב  השבוע  ראשון  ביום  קיים  שליט"א  יוסף 
האמירתית  המלוכה  בית  משפחת  עם  פגישות 
ושורת שרים בכירים בממשלה באבו דאבי: שר 
הבין  הסובלנות  שר  דהארי,  אל  אחמד  הדתות 
כלכלי  לפיתוח  השר  נהייאן  אל  השייח'  דתית 
מוחמד אל שורפא ושרת התרבות ונורא אל קאבי. 
הבכירה  הישראלית  האישיות  הוא  יוסף  הרב 
החתימה  מאז  הערבית  במדינה  שמבקרת  ביותר 

על הסכם השלום.
את  להסדיר  הצורך  עמד  הביקור  במוקד 
במדינה  מלאים  יהודיים  חיים  לקיום  האישורים 
בין  שנחתמו  השלום  הסכמי  לאחר  המוסלמית 

ישראל לאיחוד האמירויות.
לוי  היהודית באיחוד האמירויות,  רב הקהילה 
דוכמן, אמר כי ביקורו של הראשל"צ הגר"י יוסף 
"במדינות  כלשונו,  מהיסטורי",  פחות  "לא  הוא 
מאליה  מובנת  לא  היא  דתית  פעילות  מוסלמיות 
זה,  את  לנו  מאפשרים  האמירויות  באיחוד  כאן 
היסודות  את  הניח  לציון  הראשון  של  ביקורו 
לעשרות שנים של תחיה יהודית בקהילה היהודית 

המתפתחת במדינה".
המלוכה  משפחת  לבני  אמר  לציון  הראשון 
לציון  – הראשון  אביו  כי  נפגש  ולשרים שעימם 
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל – נולד בעיראק והיה 
רב במצרים וכבר אז ניתן היה לקיים חיים יהודיים 
מלאים לצד דתות אחרות, כך שהשלום בין העמים 
הוא 'החזרת עטרה ליושנה'. הוא גם ביקש מהם 

ישראל  בין  נוספים  שלום  הסכמי  בהשגת  לסייע 
למדינות ערביות ומוסלמיות אחרות והזמין אותם 
יוסף ציין כי מדינת ישראל  לבקר בישראל. הרב 
מאפשרת חופש דת מוחלט והמשרד לשירותי דת 
מעניק את כל שירותי הדת לכל בני הדתות והוא 
את  לאפשר  נכונותו  על  האמריתי  לממשל  מודה 

קיום חיי דת יהודיים במדינה.
השייח' אל נהייאן אמר בסיום הפגישה עם הרב 
אנחנו  כי  לנו,  להודות  צריך  לא  "אתה  כי  יוסף 
שר  להודות".  צריכים  לא  ובמשפחה   – משפחה 
הדתות האמירתי הוסיף: "אנחנו מעריכים שבאת. 
אירוע  הוא  ביקורך  דת.  אנשי  מעריכים  אנחנו 
היסטורי ואנחנו שמחים שזכינו לארח אותך כדי 

למנף את החיים היהודים במדינה".
לציון  הראשון  את  הזמינו  האמירתים  השרים 
לבקר בחנוכת הבית של "מרכז אברהם" שנבנה 

בימים אלה בבירה אבו דאבי.
בין היתר דנו הראשון לציון והשרים על הקמת 

בית עלמין יהודי במדינה הערבית הנתון לאישורו 
הסופי של שר הבריאות, בתי כנסת מקווה טהרה 
וכן  דתית  הבין  הסובלנות  שר  לאישור  הנתונים 

באישור פיתוח מערכת הכשרות במדינה.
והשרים  המלוכה  ממשפחת  הגורמים 
ולרב  לציון  לראשון  אמרו  בפגישות  שהשתתפו 
כנסת  בתי  לפתיחת  מצפה  המדינה  כי  דוכמן 
במדינה  האמירויות   7 בכל  יהודיות  וקהילות 

הערבית. 
בתי  וקיימים  קהילות  פועלות  להיום  נכון 
– הבירה אבו-דאבי  כנסת באמירויות המרכזיות 
הערבית  המדינה  אך  דובאי,  הכלכלית  והבירה 
כנסת  בתי  בהקמת  שיסייע  דוכמן  מהרב  מצפה 
הנוספות  באמירויות  גם  יהודיות  וקהילות 
שארג'ה, עג'מאן, ראס אל-ח'ימה, פוג'יירה ואום 
אל-קיוין. על פי ההערכות הסכם יביא יהודים גם 

לאמירויות הללו במסגרת עבודה או מגורים.

תפילת  לציון  הראשון  התפלל  הבוקר 
דאבי,  באבו  היהודית  הקהילה  שחרית במרכז 
שבו מתגוררים בין היתר כ-20 יהודים שהוברחו 
למרות  כי  אמר  הרב  חודשים.  כמה  לפני  מתימן 
היחס הנדיב אליהם מצד השלטונות המקומיים – 

עליהם "לעלות לארץ הקודש, ארץ ישראל".
במיוחד  שבאה  דובאי  תושבת  מוסלמית  מיה, 
לראות את הרב אמרה: "זה כבוד עבורנו שרבה 
שמחה  אני  באמירויות.  פה  מבקר  ישראל  של 
לחוות את החוויה של הקהילה היהודית במדינה 

ואני אזכור זאת לנצח".
הרב לוי דוכמן אמר כי "ביקורו של הרב מאוד 
מקומיים  וגם   - הקהילה  יהודי  כל  את  מרגש 
בחיי  חדש  ופרק  התחלה  זו  יהודים.  שאינם 
בטוחים  אנו  כאן.  המשגשגים  היהודים  הקהילה 
החיים  על  ישפיעו  הזה  הביקור  של  ההדים  כי 

היהודים באמירויות גם בעוד שנים רבות". 

בן משפחת המלוכה השייח אל נהייאן לראשון לציון הגר"י יוסף: "ביקורך הוא אירוע היסטורי"  הגר"י יוסף קיים סבב פגישות עם משפחת 
בית המלוכה האמירתית ושורת שרים בכירים בממשלה באבו דאבי  במוקד הביקור עמד הצורך להסדיר את האישורים לקיום חיים יהודיים 

מלאים במדינה המוסלמית לאחר הסכמי השלום שנחתמו בין ישראל לאיחוד האמירויות

 הגר''י יוסף בביקורו בדובאי עם אנשי ממשל ונציגי השלטון

077-2309997
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:

בעבודה מצויינת!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

לצוות ותיק ומגובש

שעות המשמרת 9:30-14:00

JOB
להתחיל שנה

₪ 40 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח



מתקני נינג'ה

 « ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
 « מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות     

     לפיזיוטרפיסטים | לתרפיסטים | ועוד...
« מגיל קטנטנים ועד לגילאי 10

ייצור ג'ימבורי והקמת משחקיות

 בואו לבחור את המתקנים 
שהכי מתאימים לכם ולילדיכם

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, ויעבדו על כוחות הנינג'ה שלהם...

050-7431335 | 1599-500-808

כי כולנו רוצים את הטוב ביותר לילדיכם!

 מחפשים 
 מוצרים דומים? 
 מחפשים לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
 יש לנו מבחר עצום!!!!!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים שהכי מתאימים לכם!

לפרטים: חן ארז

לגנים, למוסדות ולבתים

סטפר לנינג'ה

מסלולים למוסדות ולגני ילדים

ארגז קפיצות לטף

נדנדה סוסון רב תכליתית 

גלילי שיווי משקל

נדנדות



ט' טבת תשפ"א 1024/12/20 בחולון בת ים

המעצר השערורייתי

חברי ביה"ד של חסידות בעלזא דנו 
בנושא החיסון והכריעו: ללכת להתחסן

מאת: מנדי קליין 

נעצר  בגפו,  המתגורר  ערירי  יהודי  פליישמן,  יוסף  שערורייה: 
ביום חמישי לפנות בוקר על ידי שוטרים מתחנת לב הבירה שפשטו 
ממיטתו,  אותו  שלפו  בירושלים,  ישראל  בית  בשכונת  דירתו  על 

גררו אותו יחף – והכניסו אותו בכוח לניידת משטרה.
בטעות  שמדובר  במשטרה  הובן  כאשר  שעות,  מספר  כעבור 
סביבתו  עם  לתקשר  המתקשה  וחולה  מבוגר   – פליישמן  בזיהוי, 
– שוחרר בסביבות השעה 5 לפנות בוקר לרחוב בקור הירושלמי, 
מבלי לבדוק האם הוא מסוגל להגיע לביתו ומבלי לספק לו גרביים 

ונעליים.
ביצעו  מתנדבים  כנעדר.  הוכרז  פליישמן  שחרורו,  אחרי 
חיפושים אחריו, ורק לאחר למעלה מ-12 שעות הוא אותר שוכב 
בבוץ כשהוא סובל מהיפותרמיה חריפה ופונה בניידת אט"ן לבית 
החולים. אם לא היה נמצא, התרשלותם וגסותם של השוטרים היו 

יכולים לעלות בחייו.
פרסום המקרה והסרטון ממצלמות האבטחה הממוקמות ברחוב 
בו הוא מתגורר עוררון זעם ציבורי נרחב גם בקרב הציבור הכללי. 
ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהתקבלה במשטרה 
על איומים, השוטרים הגיעו לכתובת שמסר להם המתלונן. שם הם 
פגשו באדם שסירב להזדהות כנדרש, ולכן נאלצו לעכבו ומשסירב 
לשתף פעולה הובא לתחנת המשטרה. לאחר פעולות זיהוי שבוצעו 
לחקירה  הדרוש  בחשוד  מדובר  לא  כי  התברר  המשטרה  בתחנת 
בגין האיומים, לכן האיש שוחרר לדרכו מיד. בהמשך היום התקבל 
דיווח כי האיש נעדר והמשטרה החלה בביצוע מגוון פעולות עד 
שאותר. לצד האמור, בכוונתנו לבדוק את המקרה ובמידת הצורך 

יופקו הלקחים הנדרשים בהתאם".
השר  אל  בוסו  אוריאל  ח"כ  פנה  הרשלני  המעצר  בעקבות 
פליישמן  יוסף  של  מעצרו  בעקבות  אוחנה  אמיר  פנים  לביטחון 
שמעצרו  לאחר  הפרסומים  שעל-פי  הוא  מכל  "החמור  וכתב: 
התגלה כ׳מעצר שווא׳ בשל טעות בזיהוי, הוא שוחרר ונעלם למשך 
שעות ארוכות בעוד שהתרופות שלו נותרו בתא המעצר ואיש לא 

טרח להשיבם או ׳חלילה׳ חשב לדאוג לבריאותו.
"לאחר כמעט יממה של היעדרות הוא אותר בשעת לילה מאוחרת 
בבית החולים שערי צדק לאחר שפונה על ידי מד"א. אירוע כזה 
ולהיבדק ביסודיות, למצות את הדין עם השוטרים  חייב להיחקר 
נטולי הרגש והדעת, עימם ועם שולחיהם נותני ההוראה השגויה 
הזו, ודווקא בזמנים אלו אשר אמון הציבור במשטרה נמצא בשפל 
חסר תקדים, מקרים מעין אלו רק מעצימים את התחושות הקשות 

ומעמיקים את הקרעים".
חבר הכנסת בוסו דורש מהשר אוחנה, "לחקור אירוע זה לעומק 
ולפרסם את מסקנותיו לציבור לאלתר וללא דיחוי ויפה שעה אחת 

קודם".
בעקבות  המשטרה  את  הוא  אף  תקף  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
התנהלותה: "תגידו משטרת ישראל, יש סיכוי שמתי שהוא תפסיקו 
להתייחס לכולנו כמו חבורה של מטומטמים?! עזבו טעות או לא 
טעות בזיהוי. נראה לכם סביר 'לשחרר לדרכו' איש בגיל הזה, לא 
בריא בנפשו, יחף, בקור של לילה ירושלמי – במקום להחזיר אותו 
אותו באמצע  למקום שממנו שלפתם  חוזר  ולוודא שהוא  הביתה 

הלילה?!"
ח"כ ישראל אייכלר: "אחרי שהתברר מעל כל ספק שהשוטרים 
נהגו ברשעות ואכזריות במעצרו ושחרורו של יוסף פליישמן, הדבר 
הראשון שמצופה מראש הממשלה ושר הבט"פ להורות למשטרה 
– להשעות מיד את השוטרים המעורבים במעשה הנפשע ולפתוח 

בחקירת הפשע של מעצר שווא ובהפקרת אדם חולה בכפור לילי 
ברחוב".

"אין  וכתב:   – פנים  לביטחון  השר  אל  פנה  ארבל  משה  ח"כ 
ספק כי טעויות לעיתים קורות, אולם לא ניתן שלא להסיק שככל 
שמדובר באוכלוסייה חרדית ובאוכלוסייה מבוגרת וחולה ידה של 

משטרת תחנת לב הבירה קלה על ההדק". 
"כזכור", כותב ח"כ ארבל, "מפקד התחנה נצ"מ שימי מרציאנו 
תועד לפני כחודשיים מכה נער חרדי עובר אורח ללא סיבה במאה 
שערים ונפתחה נגדו בגין כך חקירה במח"ש. יתרה מכך, גם אם 
לא ניתן היה להימנע מהטעות בזיהוי התנהלות השוטרים במקרה 
זה לא הייתה תקינה ללא צל של ספק. לא ייתכן שאדם מבוגר שלא 
מהווה סכנה כלל ייגרר מביתו בשעת לילה כשהוא יחף וישוחרר 
יחף לרחובות העיר לפות בוקר מבלי ליתן לו מספר דקות להתארגן 
בביתו ומבלי להשיבו לביתו משהובנה הטעות או לוודא כי הוא 
באמון  קשות  פוגעים  זה  מסוג  אירועים  לביתו.  לשוב  כיצד  יודע 
ירושלים  מחוז  במשטרת  בפרט,  החרדי  והציבור  בכלל,  הציבור 

ודורשים בדיקה וחקירה כדי שלא יישנו.
בסיום מכתבו כותב ח"כ ארבל: "רצוני לשאול: 1. האם נעשתה 
בדיקה מעמיקה לבירור הסיבה לטעות בזיהוי שהובילה לגרירתו 
הקשה  המקרה  בעקבות  האם   .2 פליישמן?  מר  של  לחקירה 
כלפי  ובברוטליות  בגסות  שפעלו  השוטרים  נגד  הליכים  ננקטו 
קשישים  מול  המשטרה  בהתנהלות  הנהלים  וחודדו  פליישמן  מר 
ובעלי מוגבלויות? 3 .לאור ריבוי התקריות האלימות בהן מעורבים 
בודק שיבחן  נכון למנות קצין  לא  לב הבירה, האם  שוטרי תחנת 
אילו לקחים יש להפיק ואילו נהלים יש לחדד או לתקן בכל הקשור 

להתנהלות שוטרי התחנה מול תושבי ירושלים?
בתוך כך השר לבט"פ אמיר אוחנה הגיע לבית החולים כדי לבקר 
אוחנה:  הביקור אמר השר  לאחר  ולדרוש בשלומו.  פליישמן  את 
לו  שלחתי  שאירע.  מה  על  העמוק  צערי  את  יוסף  בפני  "הבעתי 
בשם אזרחים רבים שפנו אלי חיבוק מחזק ואיחולי בריאות טובה. 
הלקחים  את  ממנו  ותפיק  האירוע  את  תתחקר  ישראל  משטרת 

לצמצום הישנות מקרים מסוג זה".

מאת: חיים רייך

בעקבות תחילת מבצע החיסונים לנגיף הקורונה בישראל, זומנו 
השבוע בכירים במערכת הבריאות בהובלת המשנה למנכ"ל משרד 
הבריאות פרופ' איתמר גרוטו למרכז העולמי של חסידות בעלזא 
בירושלים כדי להציג את יתרונות החיסון בפני מושב בד"צ רבני 

'מחזיקי הדת' שליט"א.
המפגש התקיים ביוזמת יו"ר קהילת 'מחזיקי הדת' - בעלזא הרב 

מרדכי בריסק ובהנחייתו של עוה"ד ר' אברהם זינגר. 
במפגש נטלו חלק חברי הביד"צ מחזיקי הדת הרבנים הגאונים 
רבי  ברק,  בבני  חסידים  קהל  רב  צבי שפירא  חיים  רבי  שליט"א: 
דוד  חיים  רבי  בירושלים,  החומות  שומרי  כולל  ראש  ברנד  מאיר 
שובקס, רבי יעקב גרינוולד, רבי שמאי גרוס ורבי אברהם דירנפלד; 
רבי  הגאון  והרב  פריז  אב"ד  מלפנים  כהן  ירמי'  רבי  הגאון  הרב 

פנחס פרידמן ראש ישיבת מבקשי השם.
בפתח הדברים הכביר במילים הגאון רבי פנחס פרידמן אודות 
חשיבות ערך החיים, מעלת הרפואה ומעמד הרופא בראי ההלכה.

יעילות  אודות  הבריאות  מערכת  בכירי  נשאלו  המפגש  במהלך 
החיסון, תכולתו, השלכותיו האפשריות ותופעות הלוואי. 

פרופ' איתמר גרוטו פרס בפני הרבנים את תהליך האישור שעברו 
החיסונים והמליץ לכלל הציבור להתחסן מפני נגיף הקורונה.

זיהומיות,  למחלות  המחלקה  מנהל  סטרכילביץ,  קובי  פרופ' 
מבית החולים 'הדסה',  תיאר בפני ביה״ד כיצד עובד החיסון וירד 
יתרונותיהם  את  הבריאותי  בהיבט  פורש  כשהוא  לפרטי-פרטים 
פני  על  ו'מודרנה'  'פייזר'  חברת  של  החיסונים  של  הברורים 

חיסונים אחרים המוכרים בעולם הרפואה.
השמועות  את  הדפו  הבריאות  מערכת  בכירי  דבריהם  בפתח 
במידע  מדובר  כי  והבהירו  החיסון  ממתן  לנשים  סכנות  אודות 
שגוי המבוסס בעיקר על אי הבנה של אופי החיסון המוצע אך גם 
ממניעים בלתי ענייניים אחרים. "אלו שמתנגדים לחיסונים פשוט 

מחפשים במה", אמרו. 
לתפוגת  ביחס  אינדיקציה  אין  שעה  לפי  כי  הבהירו  כן  כמו 

לאור  במיוחד  החיסון,  השפעת 
דווחו  האחרונה  שביממה  העובדה 
חדשות  מוטציות  של  הופעתן  על 
וייתכן  ישראל  לגבולות  מחוץ 
את  ליטול  ייאלצו  ישראל  שאזרחי 

החיסון שוב בעוד שנה. 
אדם  כי  הובהר  המפגש  במהלך 
נדרש  אינו  והחלים  בקורונה  שחלה 

בשלב הזה ליטול את החיסון. 
מתאים  החיסון  כי  נאמר  עוד 
נבדק  הוא  אך  האוכלוסיה  לכלל 
 .16 גיל  מעל  האוכלוסיה  על 
לא  כי  המומחים  הבהירו  בדבריהם 
מסויימת  לבעיה  אינדיקציה  קיימת 

באוכלוסיה מתחת לגיל 16. 
לנצח  היחידה  הדרך  כי  באומרם  המומחים  חתמו  דבריהם  את 
את המגיפה היא בנטילת החיסון וקראו לכלל האוכלוסיה לצאת 

ולהתחסן.
ביום שלישי השבוע, ימים אחדים לאחר הדיון של חברי ביה"ד, 
פירסם בית הדין קול קורא בו נקרא הציבור להתחסן לאלו אשר 
ראוי  סיכון  בקבוצת  שאינם  אלו  וגם  הסיכון  בקבוצת  נמצאים 

שיתחסנו. על המכתב חתם כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א.

שערורייה: יוסף פליישמן, יהודי ערירי המתגורר בגפו, נעצר ביום חמישי לפנות בוקר על ידי שוטרים מתחנת לב הבירה שפשטו על דירתו בשכונת בית ישראל בירושלים, שלפו 
אותו ממיטתו, גררו אותו יחף – והכניסו אותו בכוח לניידת משטרה  שרים וחברי כנסת מחו על התנהגות המשטרה ודרשו את סילוקם של השוטרים משורות משטרת ישראל

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו הגיע למרכז העולמי של חסידות בעלזא בירושלים כדי לדון עם חברי ביה"ד של בעלזא בנוגע לחיסונים נגד קורונה 

לאחר שנעצר והוצא מביתו באישון לילה בגלל טעות בזיהוי, נשלח יוסף פליישמן לקור הירושלמי כשהוא יחף רחוק מביתו

 פרופ' גרוטו בדיון ביה''ד מחזיקי הדת | צילום: משרד הבריאות

מכתב דייני ביה"ד

הרה"ר הגר"ד לאו בביקור בביה"ח אצל  יוסף פליישמן
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בחירות רביעיות

מאת: חיים רייך

בלילה  הכנסת  חברי  על  עבר  דרמטי  לילה 
שבין שני לשלישי. הצעת החוק שהייתה אמורה 
התקציב  לאישור  האחרון  המועד  את  לדחות 
הונחה על שולחן הכנסת, אך המו"מ בין הליכוד 
לכחול לבן הגיע למבוי סתום לאחר שכבר הושגו 
הודיע שר  וברגע האחרון  הצדדים  בין  הסכמות 
הביטחון בני גנץ לרה"מ נתניהו כי הוא חוזר בו 
מההסכמות וכי אין בכוונת סיעתו לתמוך בהצעת 

החוק.
בניסיון של הרגע האחרון, ניסה נתניהו לגייס 
לבן  בכחול  בהצעה.  שיתמכו  כנסת  חברי   61
החליטו להימנע בניסיון לאפשר לליכוד למצות 
את המו"מ, אולם לא לקחו בחשבון שכמה חברי 
חיימוביץ'  מיקי  זמיר,  אסף   - לבן  מכחול  כנסת 
ויצביעו  הסיעתית  במשמעת  ימרדו   - שפע  ורם 
נכחו  לא  הח"כים  ויתר  שגנץ  בזמן  החוק  נגד 
הפתיעו,  מהליכוד  מורדים  כמה  גם  במליאה. 
החוק  נגד  שהצביעה  שיר  מיכל  ח"כ  כדוגמת 
ומיד לאחמ"כ הודיעה כי היא מתפטרת מהכנסת 
"תקווה  סער  גדעון  של  לסיעתו  ומצטרפת 

חדשה".
ח"כ  נשא  ההצבעה,  עד  זמן  למשוך  בניסיון 
יצחק פינדרוס את אחד הנאומים הזכורים ביותר 
מעל דוכן המליאה. פינדרוס התבקש למשוך את 
 61 לגייס  ניסו  הקואליציה  שראשי  בזמן  נאומו, 
על  פינדרוס  של  נאומו  נמשך  וכך  כנסת,  חברי 
פני למעלה משעתיים, נאום שכלל רגעים קומיים 

רבים ונמשך עד סמוך לשעה אחת בלילה.
ביקש  נאומו,  את  סיים  פינדרוס  שח"כ  לאחר 
ועלה  הדיבור  רשות  את  נתניהו  בנימין  רה"מ 
שבשעה  משום  "התעכבתי  המליאה:  לדוכן 
מראשי  אחת  עם  שיחה  קיימתי  בדיוק,   24:00
חיסונים.  שמפתחת  בעולם  הגדולות  החברות 
ביקשתי ממנו להקדים משלוחי חיסונים לישראל 
ההתפתחות  מה  אותו  שאלתי  הזדמנות  ובאותה 
הזו.  בשעה  שעשיתי  מה  זה  המוטציה.  לגבי 
את  לסגור  חברי  עם  יחד  עבדתי  היום  במשך 
כבר  שהיא  להיות  שיכול  המוטציה  נגד  השמים 

כאן".
לדברי נתניהו: "בשעה הזו היינו צריכים ללכד 
הבחירות  את  למנוע  דרך  כל  ולמצוא  כוחות 
נסוג  גנץ  בני  האחרון  ברגע  האלה.  המיותרות 
את  לעצור  כדי  עליהם  שהסכמנו  מהדברים 
הדיקטטורה הפקידותית משפטית פה, אבל הוא 

לא  ואנחנו  וחבריו  ניסנקורן  של  בלחץ  עמד  לא 
הולכים  לבן  כחול  ולכן  לזה.  להסכים  יכולים 

לגרור אותנו לבחירות מיותרות". 
שאני  לכם  להגיד  רוצה  "אני  הוסיף:  נתניהו 
לא חושש מהבחירות. אנחנו ערוכים לזה. אנחנו 
מיליוני  מביא  מי  יודע  בישראל  הציבור  ננצח. 
את  בולם  מי  שלום,  הסכמי  ארבעה  חיסונים, 
את  כאן  ישקם  ומי  ביטחון  מביא  מי  איראן, 
הכלכלה בתנופה רבה. אבל זה מיותר. יותר מזה 
קיום  המשך  בעד  אצביע  אני  לומר.  מה  לי  אין 

הממשלה".
הצעת  הדרמה,  של  בסיומה  דבר,  של  בסופו 
של  ברוב  נדחתה  התקציב  מועדי  לדחיית  החוק 
47 תומכים, כאשר המשמעות  49 מתנגדים מול 
מאליה,  להתפזר  הייתה  אמורה  שהכנסת  היא 
רדת  לאחר  אחדות  שעות  בלילה,  ב-12  אתמול 

הגיליון לדפוס.
חברות  בזכות  הושג  החוק  נגד  הרוב  כאמור, 
מ'הליכוד'.  השכל  ושרון  שיר  מיכל  הכנסת 
להיעדר  בחרה  והשכל  החוק  נגד  הצביעה  שיר 
ח"כים  ששלושה  העובדה  גם  אולם  מהמליאה. 
סייעה  להימנע  במקום  נגד  הצביעו  לבן  מכחול 

לקבלת הרוב שהפיל את החוק. 
במליאה  נשמעו  נפל,  שהחוק  התברר  כאשר 
מהאופוזיציה.  כנסת  חברי  של  כפיים  מחיאות 
יו"ר הכנסת יריב לוין ניסה לצנן את התלהבותם. 
שמחאו  שאלו  לוין,  אמר  מוכיחה,  ההיסטריה 
כפיים כאשר הכנסת מתפזרת, רבים מהם לא שבו 

לכהן כחברי כנסת בכנסת הבאה.

המרוויחים והמפסידים

רביעית  בחירות  למערכת  ישראל  נגררה  וכך 
ומי  להרוויח  אמורים  מי  משנתיים.  פחות  בתוך 

אמורים להפסיד מהיציאה מערכת בחירות? 
רגע  לבחירות,  היציאה  נתניהו,  רה"מ  עבור 
לפני שישראל נכנסת לסגר שלישי, זהו עיתוי לא 
בשבועות  איתו  יטיבו  לא  הקהל  דעת  סקרי  נח. 
הקרובים, אולם נתניהו כבר הוספד מספר פעמים 
פעם  בכל  עצמו  את  להמציא  והצליח  בעבר 
מחדש. האם סמוך לבחירות, שצפויות להתקיים 
שוב  להמריא  נתניהו  יצליח  ניסן,  י'  ב-23.3 

בסקרים?
סער  גדעון  בעיקר  הם  בבחירות  שחפצים  מי 
אם  שניהם,  עם  מיטיבים  הסקרים  לפיד.  ויאיר 

גדעון  כניסתו של  נחלשה מעט עם  יש עתיד  כי 
סער לזירה כמפלגה עצמאית. מי שדרש להקדים 
היה  האחרונים  החודשים  במשך  הבחירות  את 
עד  בסקרים  שהמריא  בנט  נפתלי  ימינה  יו"ר 
טרפה  סער  של  כניסתו  אולם  מנדטים.  ל-22 
22 מנדטים בסקרים  את הקלפים וכעת סער עם 

וימינה מקבלת בסביבות 13 מנדטים בסקרים.
הם  לבחירות  מהליכה  הגדולים  המפסידים 
בני  של  הפוליטית  המניה  לבן.  כחול  חברי 
הסקרים  הפוליטי.  בשוק  הרבה  שווה  לא  גנץ 
ממצבים את מפלגתו על סף אחוז החסימה. לא 
הנוכחיים  הרשימה  מחברי  שכמה  הנמנע  מן 
והאוזר  שהנדל  אחרי  אחרות.  למפלגות  יחברו 
התפצלו ועברו לרשימתו של גדעון סער, הבאים 
בתור שצפויים לחבור למפלגות אחרות הם שר 
המשפטים אבי ניסנקורן, מיקי חיימוביץ וח"כים 
נוספים. ח"כ אסף זמיר צפוי לפרוש ולהתמודד 

על ראשות עיריית ת"א.
רה"ע הנוכחי של ת"א רון חולדאי, כבר נערך 
לחבור  שעשויים  מי  הארצית.  לזירה  להיכנס 
שלח  ועופר  לבן  מכחול  ניסנקורן  הם  אליו 
יאיר  יו"ר מפלגתו  עם  בנתק  עתיד שנמצא  מיש 
לפיד. מפלגה חדשה בגוש המרכז שמאל עשויה 
מהן  שאחת  מפלגות  לרסיסי  המחנה  את  לפצל 
סביר  החסימה.  לאחוז  מתחת  אל  לקרוס  צפויה 
להניח שמפלגה של חולדאי עם כמה מהכוחות 
קולות  יגרפו  השמאל-מרכז  במחנה  החזקים 
בעיקר ממצביעי כחול לבן וממצביעי יש עתיד, 
את  נכונה  משקפים  לא  הנוכחיים  שהסקרים  כך 

המציאות.
ויש גם כמה חברי כנסת ושרים שנמצאים בין 
ואיציק שמולי  הפטיש לסדן. השרים עמיר פרץ 
ברשימת  להתמזג  חשבו  העבודה  ממפלגת 
של  מפירוקה  החשש  נוכח  אולם  לבן,  כחול 
הם  החסימה,  אחוז  סף  על  שנמצאת  המפלגה 
את  רוצה  פרץ  השר  אלטרנטיבה.  מחפשים 
נשיאות המדינה, אולם סיכוייו להיבחר נמוכים. 
להתמזג מחדש  היא  בפניו  האופציות שעומדות 
עם מרצ או חילופין עם מפלגתו החדשה של רון 
איתם  מביאים  לפחות  הם  לכשתוקם.  חולדאי 

כנדוניה תקציב של מימון מפלגות.

מי יעמוד בראשות הבית היהודי?

גם במחנה הימין יש כמה שטרם החליטו על 

שפרש  היהודי  מהבית  פרץ  רפי  השר  עתידם. 
ימינה והצטרף לממשלה כשר, לא  מהבלוק של 
צפוי לעבור את אחוז החסימה לבדו. בנט לא שש 

להחזיר אותו לרשימת ימינה. 
להיאבק  צפויים  היהודי  הבית  ראשות  על 
היו"ר הנוכחי רפי פרץ, מנכ"ל הבית היהודי ניר 
אורבך וח"כ לשעבר מוטי יוגב שעדיין לא הודיע 
ינצח  ופרץ  במידה  למרוץ.  להצטרף  כוונתו  על 
סיכוייו לחבור לרשימתו של בנט אינם גבוהים, 
בימין  קולות  מאיבוד  שחושש  נתניהו  אם  אלא 
עם  שעשה  כפי  הליכוד,  ברשימת  אותו  ישריין 
סביר  ייבחר,  ואורבך  במידה  דהן.  בן  אלי  ח"כ 
להניח שהבית היהודי תיטמע בתוך 'ימינה' בשל 
הבית  מחברי  חלק  לאורבך.  בנט  בין  התיאום 
מוטי  לשעבר  בח"כ  דווקא  מעוניינים  היהודי 

יוגב.
בדימוס שבסביבתם  פוליטיקאים  גם שני  ויש 
אלי  ח"כ  הפוליטיים:  לחיים  חזרה  על  מדברים 
ובסביבתו  סער  גדעון  עם  קשר  על  ששומר  ישי 
גם  החדשה.  ברשימה  וישתלב  ייתכן  כי  טוענים 
הח"כית לשעבר ציפי לבני שוקלת קאמבק. אחרי 
לבני  צפויה  מפלגות,  ארבע  לעבור  שהספיקה 

למצוא עצמה במפלגה חמישית.
במפלגות החרדיות לא צפויים שינויים מרחיקי 
לכת. בש"ס, הרשימה צפויה להיות זהה לרשימה 
צפויים  כהן  ואיציק  נהרי  משולם  גם  הנוכחית. 
נוספות  שנתיים  להם  הובטחו  שכן  להמשיך 
על  תונח  בנושא  ההחלטה  כי  אם  חלפו,  שטרם 

שולחנם של חברי מועצת חכמי התורה.
בהרכב  שינויים  צפויים  לא  התורה,  ביהדות 
להמשיך,  צפויים  המכהנים  הח"כים  הרשימה. 
אגודת  בין  שנחתם  האחרון  ההסכם  לפי  כי  אם 
דגל  יו"ר  של  תורו  הפעם  התורה,  לדגל  ישראל 
התורה ח"כ משה גפני לעמוד בראשות הרשימה. 
מקום  בין  מקומות  חילופי  הפעם  שנראה  ייתכן 
משמעות  לכך  תהיה  לא  אולם  לשני,  ראשון 
תצטרף  והמפלגה  ובמידה  מאחר  אמיתית, 
ועדת  את  שוב  ידרוש  גפני  הבאה,  לקואליציה 

הכספים וליצמן ידרוש משרד ממשלתי.
לשלוש  בדומה   2021 בחירות  גם  ועדיין 
כן  השאלה  סביב  יסובו  האחרונות,  המערכות 
נתניהו או רק לא נתניהו. אין ספק שעבור רה"מ 

מדובר בבחירות גורליות.

בפעם הרביעית בתוך שנתיים, צפויים אזרחי ישראל ללכת לבחירות, לאחר שהניסיון לדחות את מועדי אישור התקציב נכשל בעקבות עריקתם של כמה מחברי הכנסת של 
הליכוד ושל כחול לבן  גנץ ניסה למנוע את פירוק מפלגתו ונכנע ללחץ של אשכנזי וניסנקורן, אך ספק אם ימצא אותם לצידו בבחירות הקרובות באותה רשימה  כחול לבן 
על סף אחוז החסימה וזה עוד לפני שר"ע ת"א רון חולדאי הכריז על מפלגתו החדשה שצפויה לנגוס בקולות של כחול לבן ויש עתיד  בבית היהודי צפוי מאבק על ראשות 

המפלגה בין היו"ר המכהן השר רפי פרץ למנכ"ל המפלגה ניר אורבך וייתכן גם של ח"כ לשעבר מוטי יוגב שטרם הודיע על הצטרפות למירוץ  בש"ס לא צפויים שינויים של 
ממש בהרכב הרשימה וביהדות התורה לפי ההסכם בין אגודת ישראל לדגל התורה, צפוי ח"כ משה גפני לעמוד בראשות הרשימה 

הקואליציה התפרקה: הבחירות צפויות להתקיים בי' ניסן, ארבעה ימים לפני ליל הסדר

ח"כ יצחק פינדרוס בנאום שנמשך למעלה משעתייםנתניהו נושא דברים רגע לפני ההצבעה | צילומים: דני שם טוב, דוברות הכנסת
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ט' טבת תשפ"א 121424/12/20 בחולון בת ים

לפני 2,300 שנה, הזעיקו תושבי העיר האיטלקית 
על  לפקד  פירוס  הנודע  המצביא  את  טאראנטו 
צבאם בקרב נגד הרומאים. פעמיים הביס פירוס את 
הצבא הרומאי, אולם מחיר האבדות בנפש ששילם 
היה גבוה במיוחד והוא רשם התבטאות היסטורית 
כזה  ניצחון  "עוד  כשציין  לשון  למטבע  שהפכה 
ואבדנו". נדמה כי השבוע אפשר לעדכן את המודל 
לפיזור  בהחלטה  'המנצח'  של  בדמותו  ההיסטורי 

הכנסת, בני גנץ. 
נשלחה  שני  יום  של  הצהריים  אחר  בשעות 
ממשרד הבריאות הודעה לשר הביטחון ויו"ר כחול 
לבן, ח"כ בני גנץ, ובה הוא נדרש להיכנס לבידוד, 
בשל חשיפתו לחולת קורונה ממפלגתו. אולי בשל 
מפורסמים  בחיסון  הצפוף  העיסוק 
במשרד  עקבו  לא  מקורונה,  וידוענים 
היו  לו  החדשות.  אחר  הבריאות 
גנץ  כי  להם  נודע  היה  כן,  עושים 
אחרי  טבעי,  בבידוד  ממילא  נותר 
איבד  והוא  התפרקה  שמפלגתו 
ונותר  לחלוטין את השליטה בחברים 
חבוט ומושפל, משל היה קשיש חרדי 
ירושלמי שנלקח לחקירה ללא נעליים 

באמצע הלילה, שלא באשמתו.
לזכותו של גנץ ייאמר שכבר בסוף 
השבוע הוא הבין את תמצית העניין: 
הקריירה  ניצבה  המאזניים  כף  על 
אבי  המשפטים  שר  של  זו  מול  שלו 
היה  קיום הממשלה  ניסנקורן. המשך 
משאיר את גנץ על הגלגל אבל מחסל 
ניסנקורן,  של  מעמדו  את  פקטו  דה 
לבחור  כזה  במקרה  נאלץ  שהיה 
במשרד  גרידא  ייצוגי  תפקיד  בין 
השפלה  צהלות  מול  אל  המשפטים 
פרישה  ובין  הליכוד  מחברי  יומיות 
לספסלים האחוריים של האופוזיציה. 
הליכה לבחירות, לעומת זאת, תשאיר 
את גנץ בסבירות גבוהה הרחק מתחת 
הנמנע  מן  )ולא  החסימה  לאחוז 
כלל(  להתמודד  שלא  יבחר  שהוא 
למנף את עצמו  ניסנקורן עשוי  ואילו 
הישראלית'  הדמוקרטיה  כ'מושיע 
עתיד',  'יש  ברשימת  בכיר  בשיבוץ 
במפלגתו המיועדת של חולדאי או אפילו בחבירה 

אפשרית לח"כ עפר שלח.
את  לעזרה  וגייס  המתרחש  את  למנוע  ניסה  גנץ 
בחירתו  עצם  רמון.  חיים  לשעבר,  המשפטים  שר 
חיובי  איתות  להוות  נועדה  לתפקיד  האחרון  של 
לנתניהו, שכן רק לאחרונה יצא ספרו 'נגד הרוח' ובו 
מתקפה חריפה על מערכת המשפט וביקורת שאינה 
מרומזת בעליל – גם על השר הנוכחי. ניסנקורן רתח 
ו'מקורביו' עסקו בתדרוך בלתי פוסק נגד גנץ, אבל 
לכל זה היה טעם רק על הנייר, במציאות, גנץ נותר 

בדד.

נגלתה לעיל כל, ממשלת  בשני בלילה הפארסה 
המוטציה הבלתי אפשרית התפרקה באופן משעשע 
יותר מובטח  במיוחד: הנציגים שמקומם פחות או 
והליכוד,  החרדיות  המפלגות  קרי  הבאה,  בכנסת 
כך  החוק  את  ולתקן  המצב  את  להציל  ניסו  עוד 
להעברת  האחרון  ליין  הדד  את  לדחות  שיאפשר 
ואילו  הכנסת,  פיזור  את  וימנע  המדינה  תקציב 
תור בלשכת התעסוקה,  אלו שיכולים כבר להזמין 
כלומר, מרבית חברי כחול לבן, נעדרו מהמליאה או 
הצביעו נגד החוק. אנשיו של גנץ עוד ייחלו למעשה 
נוספת של  ויאפשר יממה  ניסים שיעביר את החוק 
לפחות  רוה"מ,  את  לכופף  נואשת  בתקווה  מו"מ, 

לעת עתה, אבל הנס בושש מלהגיע.
שייזכר  זה  ספק  וללא  הכנסת  של  הסיום  אקורד 
של  בניצוחו  הפיליבסטר  היה  השאר,  מכל  יותר 
פינדרוס.  יצחק  ח"כ  התורה,  יהדות  סיעת  יו"ר 
הכנסת  את  התחיל  לא  שאפילו  מי  הגורל,  צחוק 
החוק  למימוש  ונזקק  המניין  מן  כחבר  הנוכחית 
שני  והצגת  הובלת  על  שחתום  זה  היה  הנורבגי, 
חוק  תיקון   – שלה  ביותר  המשמעותיים  החוקים 
בזמן  הכספים  ועדת  יו"ר  כמ"מ  בכובעו  התקציב 
שח"כ גפני סעד את לבו, והניסיון לתקן את חקיקת 
הכנסת,  ועדת  יו"ר  כמ"מ  בכובעו  הנוכחית  היסוד 

עם כניסתו לבידוד של ח"כ איתן גינזבורג.
הרביץ  ברציפות  דקות  וחמש  מאה  במשך 
פינדרוס תורה ביושבי המליאה, הסביר לח"כ אחמד 
והחסידים,  הליטאים  מחלוקת  של  טיבה  את  טיבי 
של  הפעילות  שעות  על  שיטרית  קטי  ח"כ  עם  דן 
שבניגוד  הצהיר  ואפילו  ברק  בבני  המקוואות 
אינם  החרדים   - הישראלית  בתקשורת  למקובל 
בכיסו של נתניהו, אדרבה, האחרון הוא זה שמונח 

בכיס שלהם. לו יהי.
רוה"מ  של  העל  מאמצי  למרות  הצער,  למרבה 
לגייס כל פרפר בליכוד )ע"ע חיים כץ שעשה קולות 
של שאשא ביטון(, להבטיח את היעלמותם הקסומה 
של ארבעת נציגי רע"מ ברשימה המשותפת שפרשו 
לשנת ליל מוקדמת, לוודא את הימנעותם של מרבית 
נציגי כחול לבן ולשדר עסקים כרגיל, ולאחר שכבר 

שיניה,  בעור  ניצלה  שהממשלה  נדמה  היה 
ברוב דחוק של 47 תומכים מול 45 מתנגדים, 
ומשום  השמית,  ההצבעה  סיום  שלב  הגיע 
הכנסת  חברי   – המורדים  ארבעת  צצו  מקום 
אסף זמיר, מיקי חיימוביץ' ורם שפע מכחול 
לבן )או ממה שנשאר ממנה( וח"כ מיכל שיר, 
גדעון סער  המצטרפת הטרייה למפלגתו של 

– והפכו את התוצאה על פניה.
של  התלהבותם  את  לצנן  שמיהר  מי 
היה  שנקטו,  המלוכלך  מהתרגיל  הארבעה 
כי  להם  שהזכיר  לוין,  יריב  המנוסה  היו"ר 
לרוב, אלו שתמכו בפיזור הכנסת – ראו אותה 
במסגרת  או  הביתית  מהכורסא  רק  בהמשך 
שיר  של  מקומה  האורחים.  ביציע  ביקוריהם 
אולי מובטח במקום ריאלי אצל סער, גם אסף 

בתקווה  המוניציפאלית  לזירה  לחזור  צפוי  זמיר 
אולם  לרשת את חולדאי בראשות העיר תל אביב, 
חרקירי  האומה  כל  לעיני  ביצעו  ושפע  חיימוביץ' 
רשימות  ממרכיבי  אחד  יתנדב  אם  אלא  פוליטי, 
רל"ב )רק לא ביבי. א.ג.( לשבץ אותם במקום סביר.

ח"כ  את  לתקוף  בליכוד  מיהרו  ההצבעה  בסיום 
הערב  כל  לאורך  במכוון  שנעלמה  השכל,  שרן 
הדרך  את  עושה  היא  אף  כי  טוענים  והרינונים 
למפלגת התקווה החדשה. יחד עם ח"כ מיכל שיר 
הסיעה,  ויו"ר  הליכוד  מקבוצות  השתיים  נזרקו 
ח"כ מיקי זוהר, מיהר להודיע כי יבקש להכריז על 

שתיהן כפורשות. קצת מאוחר מדי.

נאום פתיחת הקמפיין
דברים  לשאת  עלה  הממשלה  כשראש  למעשה, 
קצרים טרם ההצבעה, הוא כבר ידע שנגזרה הגזירה. 
נאומו התמקד במוטציה הבריטית החדשה ובהשגת 
מקמפיין  אינטגרלי  חלק  והיה  לקורונה  החיסונים 
הסכמי  של  צפוי  ציון  לצד  המתגבש,  הבחירות 
השלום ואולי חתימה על הסכם נוסף, בנוסח סעודי.

ההצבעה  סיבוב  סיום  ועם  חלפה  קלה  שעה 
בשלושה  מתבצעת  שמית  )הצבעה  הראשון  השמי 
הח"כים,  כל  של  שמית  הקראה  תחילה  שלבים: 
היו  שלא  אלו  של  שמותיהם  הקראת  כך  אחר 
וידוא,  שאלת  ולבסוף  הראשון  בסיבוב  במליאה 
במידה ובמליאה נוכח אחד הח"כים שטרם הצביע 
והוא מעוניין לעשות זאת. א.ג.( נצפו חברי הכנסת 
המפורסמת,  בפרסה  משוטטים  וזמיר  חיימוביץ 
מספר  אחרי  לעקוב  בניסיון  המליאה,  מאחורי 
אכן  שקולותיהם  לוודא  כדי  המצטבר  הקולות 
יכריעו את המערכה. מי שהוזעק לניסיונות אחרונים 
של שכנוע רציונלי היה יו"ר הקואליציה ח"כ מיקי 

זוהר.
בכל  "הרי  זמיר,  של  ללבו  לפנות  ניסה  זוהר 
כמעט  רמז  אביב",  תל  העיר  ראש  תהיה  מקרה 
במועמדותו.  לקיר  מקיר  אפשרית  לתמיכה  בגלוי 

ניצחון פירוס

אקורד הסיום של הכנסת 
וללא ספק זה שייזכר יותר 
מכל השאר, היה הפיליבסטר 
בניצוחו של יו"ר סיעת יהדות 
התורה, ח"כ יצחק פינדרוס. 
צחוק הגורל, מי שאפילו לא 
התחיל את הכנסת הנוכחית 
כחבר מן המניין ונזקק למימוש 
החוק הנורבגי, היה זה שחתום 
על הובלת והצגת שני החוקים 
המשמעותיים ביותר שלה – 
תיקון חוק התקציב בכובעו 
כמ"מ יו"ר ועדת הכספים 
בזמן שח"כ גפני סעד את לבו, 
והניסיון לתקן את חקיקת 
היסוד הנוכחית בכובעו כמ"מ 
יו"ר ועדת הכנסת, עם כניסתו 
לבידוד של ח"כ איתן גינזבורג

על סדר היום

בדרך למשרד 
המשפטים? 
יו"ר הכנסת יריב 
לוין | צילום: 
דוברות הכנסת

אבי גרינצייג
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בודד  לח"כ  יש  פעמים  מאוד  "מעט  הקשיח:  זמיר 
הזדמנות להפיל רוה"מ כושל". זוהר התעקש וניסה 
לי  תיתן  העיר,  ראש  כשתהיה  "אסף,  לרצות:  שוב 
יודע  "אתה  חייך:  זמיר  ללשכה?"  אליך  להיכנס 

שכן..." את ההצבעה זה לא שינה.
חפצים  היו  נתניהו  או  זוהר  שאם  לגלות,  כדאי 
באמת ובתמים להציל את הכנסת, נדרש להם תרגיל 
בליל  שנערכה  השמית  ההצבעה  בהרבה.  פשוט 
האופוזיציונרים  לארבעת  העניקה  ואשר  שלישי 
)לעיתים,  הממשלה  לבקשת  נעשתה  היערכות  זמן 
כנסת  חברי   20 של  לבקשתם  נערכת  כזו  הצבעה 
מודיעה  הממשלה  הייתה  לו  בכתב(.  המוגשת 
הרוב  היה  בקשתה,  ביטול  על  האחרונה  בשנייה 
הנשמה  ומעניק  דיגיטלית  מצביע  במליאה  הנוכח 

מלאכותית קצרת מועד נוספת לכנסת ה-23.
אבל לנתניהו נמאס גם. מצב הדברים הנוכחי לא 
בפוזיציה  לבחירות  מגיע  והוא  עוד  להימשך  יכול 
מספר  לפני  אך  בה  מזו שהיה  ערוך  לאין  משופרת 
הימין  ואילו  היטב  הדק  מפורק  השמאל  חודשים. 
לו למטרה את מערכת המשפט הדיקטטורית.  יציג 
ולצייר  נוסף  קופון  לגזור  לו  אפשרה  רק  ההצבעה 
את נציגי כחול לבן ויש עתיד כמי שגררו את ישראל 
שנתיים,  בתוך  ומיותרת  רביעית  בחירות  למערכת 
האחראי  המבוגר  משבצת  את  מילא  שהוא  בזמן 

וניסה למנוע זאת.
בשעות  כבר  הצפויה  התוצאה  את  שהריח  מי 
דרעי.  אריה  ש"ס  ויו"ר  הפנים  שר  היה  הצהריים, 
צמד  מדוע  דרעי  שאל  שנערכה  הסיעה  בישיבת 
בהומור:  והוסיף  מאחרים,  וארבל  אזולאי  הח"כים 
בכנסת  מקומם  על  מוותרים  שהם  מבין  "אני 
ודווח  נכנסו  כשהשניים  מכן,  לאחר  רגע  הבאה..." 
של  )ומטעמים  האחד  הפטיר  ה'איום',  על  להם 
חיסיון נימנע מאזכור שמו(: "אנחנו נקבל כל תפקיד 
ועשית  אכן,  התורה".  חכמי  מועצת  עלינו  שתטיל 

ככל אשר יורוך.

משפטוקרטיה
לדרך  יצאה  המשפט  מערכת  על  הקרב  בסימן 
מערכת הבחירות 12 שעות לפני פיזורה הרשמי של 
הכנסת. בצהרי שלישי, לרגל הדיון בבג"ץ על חוק 
מכתב  לוין,  יריב  ח"כ  הכנסת,  יו"ר  שיגר  הלאום, 
העליון,  ביהמ"ש  לנשיאת  בחריפותו  נדיר  פומבי 

אסתר חיות.
שר  לכס  עיניו  את  לוטש  שיריב  סוד  זה  אין 

המשפטים. מדובר במשפטן ימני רהוט, בעל עמדות 
לא  הוא  סדורה.  עולם  ותפיסת  מוצקות  שמרניות 
מתכוון להסתפק במינוי שופטים בעלי אוריינטציה 
זעזוע  נדרש  מבחינתו,  יו"ש,  תושבי  או  סבירה 
הפרקליטות,  שורות  ושידוד  המערכת  בכל  מוחלט 

הועדה למינוי שופטים ובג"ץ.
את  חיות  בפני  לוין  משרטט  להתייפייף,  מבלי 
הרשות  בין  בדמוקרטיה  הנדרשים  הגזרה  גבולות 
זו  את  מאשים  השופטת,  הרשות  ובין  המחוקקת 
ודורש  האדומים  הקווים  כל  בחציית  האחרונה 
"הדיונים  המתוכנן.  הדיון  מקיום  להימנע  ממנה 
תוך  סמכות,  בחוסר  מתקיימים  שבנדון  בנושא 
הדמוקרטי  המשטר  של  היסוד  עקרונות  רמיסת 
מציין  הכנסת",  של  ומעמדה  סמכויותיה  ורמיסת 
כל  כי  "מובן,  מראש:  ומבהיר  הלוחמני  היו"ר 
החלטה שעניינה התערבות בחוקי היסוד שנתקבלו 
בחוסר  שניתנה  החלטה  בבחינת  תהא  הכנסת,  ע"י 

סמכות ולפיכך גם נעדרת תוקף".
למעשה, זו הפעם הראשונה בה מעז נבחר ציבור 
על  שחור  ולהודיע  העליון  לנבחרי  גבולות  להציב 
מצטרפת  לכך  בג"ץ.  החלטת  את  יפר  כי  לוין  גבי 
האחרונים,  בשבועות  אמסלם  השר  של  תעוזתו 
כאשר אחרי כשלושים שנות שלטונו של היועמ"ש 
בשרים, התנהל לראשונה קרב פומבי בין מנדלבליט 
'נבחרת  בסוגיה שולית כמעמדה של  גם אם  ובינו, 

הדירקטורים'.
שמנהלים  הפרטיים  מהקרבות  חשוב  פחות  לא 
"לבית  עצמו:  נתניהו  של  הודעתו  הייתה  השניים, 
המשפט אין סמכות לדון בתוקפם של חוקי יסוד", 
מאוד  חשוב  תפקיד  המשפט  "לבית  רוה"מ,  כתב 
במשטר הדמוקרטי אבל הוא איננו שליט אבסולוטי. 
עצם הדיון שמקיים היום בג"ץ ממחיש את הצורך 
בהסדרה מחודשת של גבולות הסמכות של הרשות 
"נדאג  בהבטחה:  מסיים  גם  ונתניהו  השופטת", 

להחזיר את האיזון הנכון בין רשויות השלטון".
אכן, צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים. עבור 
שלטון  סכנות  את  שזיהה  הראשון  החרדי,  הציבור 
בג"ץ, תהיה החלשת מעמדם של 'העליונים' בגדר 
מספר  את  לתאר  היריעה  קצרה  שמתגשם.  חלום 
המפוקפק  השיפוטי  המוסד  הכשיר  בהם  הפעמים 
ועקיף  ישיר  באופן  ופגע  דתיות  אנטי  החלטות 
נשפיע  אם  בישראל.  והמצוות  התורה  בשומרי 
שתישען  יציבה  קואליציה  להעמיד  ונצליח  בקולנו 
על המפלגות החרדיות והליכוד ותאפשר רפורמות 

היסטוריות – והיה זה שכרנו.

לשון מאזניים
מוקדם כמובן לצפות את תוצאות הבחירות, ולא 
עם  ויותר.  חמישי  לסיבוב  גם  נידרש  כי  הנמנע  מן 
הסקרים  מתקפת  את  מראש  לסייג  הראוי  מן  זאת, 
הצפויה בחדשים הקרובים ולחדד מעט את הנתונים.

בבחירות האחרונות, אליהן הגיע נתניהו כנאשם 
ממשלה  להרכיב  הצליח  שלא  וכמי  בפלילים 
מיליון   1.35 של  תמיכה  גייס  עדיין  הוא  פעמיים, 

לשלושים  שתורגמו  מצביעים, 
נניח  אם  גם  מנדטים.  ושישה 
במידה  בו  פגעה  שהקורונה 
מסוימת בשל התנהלות הממשלה, 
הן בשל  במיוחד,  סביר  מה שאינו 
בשל  והן  הצפויה  ההתאוששות 
בצמצום  המשמעותית  ההצלחה 
הכלכליים  והנתונים  התמותה 
המצביעים על פגיעה מינורית למדי 
מחמישה  יותר  יאבד  לא  הוא   –
אחוזים ממצביעיו, אפילו בתסריט 

הגרוע ביותר.
באחוז  שגם  היא,  המשמעות 
הצבעה חריג כמו זה שנרשם באדר 
אשתקד, יקבל הליכוד לכל הפחות 
סקר  כל  לפיכך,  מנדטים.   33-34
של  תוצאה  על  המצביע  עכשווי 
משקף  מנדטים,  משלושים  פחות 
בסך הכל את נטיות לבו של הסוקר 
את  לדגום  יכולתו  חוסר  את  או 

אוכלוסיית ישראל.
לסיעות  ביחס  גם  הדברים  נאים 
אלף   627 יחדיו  החרדיות שקיבלו 
קול. אין צורך להיות פרשן פוליטי 
איזשהו  נוצר  אם  שגם  להבין  כדי 
'סחף' דמיוני למפלגות אחרות, לא 
יאבדו ביהדות התורה ובש"ס יותר 

מ10% ממצביעיהם. לפיכך, בתסריט 
החרדיות  המפלגות  שתי  תקבלנה  ביותר  הגרוע 
הן  ביותר,  הטוב  בתסריט  מנדטים.  עשר  חמישה 

עשויות גם לצמוח לשמונה עשר.
כנגזרת מכל זאת ניתן להניח שגוש ליכוד חרדים 
מנדטים,  חמישים  לפחות  הנראה  ככל  ימנה  יחד 
עשרה  לפחות  תביא  המשותפת  שהרשימה  בהינתן 
לא  וסמוטריץ'  שמרצ  בכך  ובהתחשב  מנדטים, 
כאן  לקום  שתוכל  סביר  לא  ביחד,  דקה  ישרדו 

ממשלה חלופית, נטולת חרדים.

מרביץ תורה באחמד טיבי. ח"כ פינדרוס בפיליבסטר | צילום: דוברות הכנסת

מי שהריח את התוצאה הצפויה 
כבר בשעות הצהריים, היה שר 

הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי. 
בישיבת הסיעה שנערכה שאל 

דרעי מדוע צמד הח"כים אזולאי 
וארבל מאחרים, והוסיף בהומור: 

"אני מבין שהם מוותרים על 
מקומם בכנסת הבאה..." רגע 

לאחר מכן, כשהשניים נכנסו 
ודווח להם על ה'איום', הפטיר 

האחד )ומטעמים של חיסיון 
נימנע מאזכור שמו(: "אנחנו 

נקבל כל תפקיד שתטיל עלינו 
מועצת חכמי התורה". אכן, 

ועשית ככל אשר יורוך
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על אלה 
אני בוכיה 

"לימוד התורה הוא החיסון 
הרוחני של עם ישראל" "צריכים להתחסן נגד הקורונה ואין 

לחשוש שיזיק בדברים אחרים"

מאת: חיים רייך

פיגוע מחריד: אסתר הורגן הי"ד, אישה בשנות 
ה-50 לחייה אותרה ביום שני בלילה לאחר שע"פ 
מהמארב,  שהגיח  מחבל  ע"י  נרצחה  ההערכות 

בעת שהלכה ביער שקד שבצפון השומרון.
היעדרותה  על  תחילה  דיווחו  משפחתה  בני 
שעות  כעבור  לחיפושים.  שיצאה  למשטרה 
נמצאה ביער ולמקום הוזעקו חובשים ופרמדיקים 
של מד"א שלמרבה הצער קבעו את מותה במקום.
"כשהגענו,  סיפר:  תפוחי  פרמדיק מד"א אסף 
 52 כבת  למקום שבו שכבה אשה  אותנו  הובילו 
היא  רפואיות,  בדיקות  ביצענו  הכרה,  מחוסרת 
סימני  כל  וללא  דופק  ללא  נשימה,  ללא  הייתה 

חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותה".
דגן  יוסי  שומרון  האזורית  המועצה  ראש 
יקרה מלאה בטוב,  שהגיע למקום אמר: "אישה 
דקה  ספורטיבית  לפעילות  היום  בצוהרי  יוצאת 
מהבית שלה – מול אילו ברברים אנחנו עומדים? 
האלו  לברברים  ברורה  בצורה  לומר  רוצה  אני 

לעולם  העולם:  כל  מול  הפלסטינית  מהרשות 
תפרח  בשומרון  ההתיישבות  אותנו.  תשברו  לא 
ותגדל ותבנה יחד עם כלל מדינת ישראל, כי אתם 
במוות  בחרתם  הברברית  הפלסטינית  ברשות 
ואנחנו בחרנו בחיים. אתם מתנהגים כמו ברברים 
ועם   2020 בשנת  נמצאים  ואנחנו  הביניים  בימי 

ישראל ינצח".
לאירוע  בתגובה  מסר  גנץ  בני  הביטחון  שר 
הקשה: אני משתתף בצערה העמוק של משפחת 
ז"ל.  אסתר  של  המתועב  הרצח  בעקבות  הורגן 
כוחות הביטחון כבר פועלים כדי לשים את ידם 
מציאות  נקבל  לא  לעולם  המתועב.  הרוצח  על 

שחיי אדם הופכים להפקר".
ואמר:  לפיגוע  הגיב  דרעי  אריה  הפנים  שר 
הורגן  אסתר  של  הירצחה  על  וכואב  " מזועזע 
שנכנסו  היתומים  ששת  על  נקרע  ליבי  הי"ד. 
למשפחה  תנחומיי  האכזרי.  השכול  למעגל 
כי  ובטוח  סמוך  והשומרון.  מנשה  טל  ולתושבי 
ידיהם על מבצעי  ישימו  וכוחות הביטחון  צה"ל 

הרצח הנתעב".

מזועזע  "אני  בנט:  נפתלי  ח"כ  ימינה  יו"ר 
של  בשומרון  אמש  האכזרי  הרצח  את  וכואב 
לביתה.  בסמוך  ילדים  לשישה  אם  הורגן,  אסתר 
ספורט  לפעילות  שיוצאת  שאישה  נתפס  בלתי 
לילדיה.  חוזרת  לא  לביתה,  חוזרת  לא  שגרתית 
יגיעו במהרה  אני בטוח שכוחות הביטחון שלנו 
לאבי  תנחומיי  את  שולח  אני  המתועב.  לרוצח 

המשפחה ולששת הילדים".
ואמר:  לפיגוע  הגיב  סמוטריץ'  בצלאל  ח"כ 
" מתעוררים לאירוע קשה וכואב בצפון השומרון. 
הי"ד  הנרצחת  של  למשפחתה  תנחומים  שולח 
ומבקש לחבק ולחזק את תושבי הישוב טל מנשה 
בעזרת  ישימו  הביטחון  כוחות  כולו.  והשומרון 
הזה  הנורא  הפיגוע  מבצעי  על  ידיהם  את  השם 

ויבואו איתם חשבון. 'וניקיתי דמם לא ניקיתי'".
הורגן  "אסתר  זוהר:  מיקי  הקואליציה  יו"ר 
מביתה  אתמול  יצאה  ילדים  לשישה  אם  הי"ד, 
מבלי שוב. היא נרצחה באכזריות, שפכו את דמה 
עם  ליבנו  אלו  ברגעים  יהודייה.  שהיא  בגלל  רק 
משפחתה. בע״ה נבוא חשבון עם המרצחים, לא 

ננוח ולא נשקוט עד שהאחראים לרצח המתועב 
הזה ישלמו את המחיר".

הורגן,  "אסתר  מהליכוד:  קיש  יואב  השר  סגן 
ולא  ביער  לריצה  יצאה  ילדים,  לשישה  אמא 
ישראל  עם  ולרוע.  לאכזריות  גבולות  אין  חזרה. 
כולו כואב את כאב המשפחה. השם יקום דמה".

עם  הבוקר  את  " פותחים  פרץ:  רפי  השר 
אסתר  של  האכזרי  הרצח  על  הקשה  הבשורה 
ייתכן  לא  בשומרון.  אמש  לשישה,  אם  הורגן, 
שאישה יוצאת לריצה אינה חוזרת לביתה. סומך 
ידם  את  והמשטרה שישימו  הביטחון  כוחות  על 
ושולח  הזה,  הנתעב  הפשע  את  שביצע  מי  על 

תנחומים למשפחה הכואבת".
ביום  התקיימה  הי"ד  אסתר  של  הלווייתה 
מנשה.  טל  שביישוב  מביתה  בבוקר  שלישי 
בהספדים שנישאו ליד בית המשפחה אמר ראש 
מועצת יש"ע יוסי דגן כי אסתר נרצחה רק בגלל 
היותה יהודיה. הוא פנה לרה"מ בבקשה להכפיל 
את היישוב טל מנשה בשומרון לזכרה של אסתר 

ולהעצמת האחיזה בחבל הארץ הזה.

מאת: חיים רייך

ח"כ מתן כהנא הגיע 
השבוע  ראשון  ביום 
שר  מרן  של  למעונו 
התורה הגר"ח קניבסקי 
לקבל  כדי  שליט"א 
קיבלו  מרן  ברכתו.  את 
ואיחל  פנים  במאור 
ברכה  כהנא  לח"כ 

והצלחה.
לאחר שיצא ממעונו 
התורה  שר  מרן  של 
כהנא:  חה"כ  אמר 

"התרגשתי להיפגש ולשוחח עם גדול הדור הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מנהיג בעל 
שיעור קומה תורני וציבורי אשר זכינו לו בדורנו. לימוד התורה מאז ומעולם חיבר 
בינינו ובידינו לדאוג שהתורה תוסיף ותחבר בין החלקים השונים של עם ישראל, 
ושקיעה  גדלות  נפש,  למסירות  סמל  הוא  קניבסקי  הגר"ח  דורות.  ולדורי  כעת 

בתורה לאורך שנים".
עוד אמר ח"כ כהנא: "אנו נמצאים ביום חשוב. יום בו מתחיל מבצע החיסונים 
לנגיף הקורונה. אבל לנגיף השיסוי והפילוג אשר מכלה כל חלקה טובה בציבוריות 
הישראלית אין חיסון ואין תרופה. רק אם נקבל על עצמנו אחריות אישית, מגזרית 
ולאומית נוכל לו. לצערי בתקופה האחרונה ספג הציבור החרדי האשמות קשות 
כולנו   - היסוס  לציבור חרדי ללא  לומר  כדי  אני פה  רבות שלא בצדק.  והושחר 
אחים. בעת הזו על כולנו לשים בצד את המפלג והמשסה ולהתרכז בריפוי החברה 

הישראלית מנגיף הפלגנות. זה בידיים שלנו".

מאת: יחיאל חן
 

הורה  כך  לפחד",  לא  החיסון,  את  לעשות  "צריכים 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 

שליט"א, כאשר נשאל על החיסון לקורונה.
אל מעונו של מרן שר התורה הגיע יו"ר סיעת 'יהדות 
התורה' ח"כ הרב יצחק פינדרוס יחד עם סמנכ"ל הרפואה 
של מאוחדת ד"ר דודי מוסנזון ומנהל המגזר החרדי של 
של  הוראתו  את  לקבל  בכדי  ברים,  משה  הרב  מאוחדת, 

מרן שליט"א בנוגע לחיסון לקורונה לכלל הציבור.
או  להתחסן  לאפשר  האם  שליט"א  מרן  נשאל  כאשר 
שצריכים להתחסן השיב מרן הגר"ח שליט"א כי צריכים 
ללכת ולהתחסן. כאשר נשאל האם אין לחשוש שזה יזיק 
את  מלעשות  לפחד  שאין  מרן  השיב  אחרים,  בדברים 

החיסון".
ראשי מאוחדת עלו גם למעונו של מרן ראש הישיבה 
ברכתו  את  לקבל  כדי  שליט"א  אדלשטיין  הגר"ג 

מר  מאוחדת  דירקטוריון  יו"ר  נכחו  בביקור  והוראותיו. 
איל גבאי, מנהל המגזר החרדי הרב משה ברים, סגן מנהל 
מחוז מרכז ומנהל מגזר חרדי במחוז הרב משה כהן, ד"ר 
יובל ויס, מנהל מגזר חרדי מחוז דרום הרב חנוך דנציגר 
ומנהלי קשרי קהילה ר' שמשון פרג, ר' אלתר הורביץ ור' 

שמואל אזימוב.
למבצע  הרבה  ההערכות  את  בפניו  ששטחו  לאחר 
כל  את  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בירך  החיסונים, 
האנשים בחדר וציין שכולם עוסקים בעשייה טובה וכולם 
עם  שהתחילו  כעת  בפרט  הזאת,  בתקופה  להם  זקוקים 
כל  את  בירך  רה"י  מרן  לפניהם.  רבה  ועבודה  החיסונים 
עובדי מאוחדת ואת בני משפחותיהם שנותנים להם כתף 
יש  וכי  מלאכתם  את  לעשות  שיוכלו  כדי  הזו,  בתקופה 

להם כעת זכויות רבות מפני שהציבור צריך להם.
דברי  על  הישיבה  ראש  למרן  הודו  מאוחדת  ראשי 
החיזוק ועל ברכתו לקראת מבצע החיסונים שהחל ביום 
כבר  רבים מקרב הציבור החרדי  ואלפים  ראשון השבוע 

נרשמו והגיעו להתחסן.

 מחבל שככל הנראה הגיח מהמארב רצח אותה  היא נמצאה כעבור שעות של חיפושים ללא רוח חיים  במערכת הפוליטית הגיבו בזעזוע עמוק לרצח הנפשע  ראש המועצה 
האזורית שומרון יוסי דגן שהגיע למקום הפיגוע אמר בכאב: "לעולם לא תשברו אותנו. אתם ברשות הפלסטינית הברברית בחרתם במוות ואנחנו בחרנו בחיים"

ח"כ מתן כהנא הגיעו למעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי 
שליט"א וקיבל את ברכתו  "התרגשתי להיפגש ולשוחח עם גדול הדור 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מנהיג בעל שיעור קומה תורני וציבורי אשר 

זכינו לו בדורנו", אמר ח"כ כהנא בסיום הביקור

אל מעונו של מרן שר התורה הגיע יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ הרב יצחק פינדרוס יחד עם בכירי 
הרופאים בקופת חולים 'מאוחדת' ושמע ממנו נחרצות אודות הצורך להתחסן  יו"ר דירקטוריון מאוחדת 

מר איל גבאי יחד עם בכירי מאוחדת עלו למעונו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א כדי 
לקבל את ברכתו לקראת מבצע החיסונים נגד קורונה

אסתר הורגן הי"ד, אם לשישה ילדים, נרצחה ע"י מחבל נתעב כשצעדה ביער שבצפון השומרון הסמוך לביתה

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין לראשי 'מאוחדת': 

 המקום בו נרצחה אסתר הורגן הי''ד  

בביקור אצל מרן הגר"ח קניבסקי בביקור אצל מרן הגר"ג אדלשטיין

ח"כ כהנא במעונו של מרן הגר"ח קניבסקי



17 בחולון בת ים ט' טבת תשפ"א 24/12/20

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

הניסיון – כמנוף לעליה
ַוּיֹאֶמר ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם 

אִֹתי ִמְצָרְיָמה )מה, ד(.
השבטים  על  עצומה  שאלה  ישנה 
שזה  דעתכם  על  העליתם  לא  איך  הקדושים: 
יוסף, הרי אתם רואים שלכל המצרים יש מראה 
המדבר  האיש  של  פניו  ממראה  שונה  פנים 
פנים של  רואים שפניו הם  אינכם  וכי  אליהם! 
איש קדוש וצדיק, פנים של אדם שלא טמא את 

עצמו בתועבות מצרים? 
זוטרתא בראשית  )פסיקתא  חז"ל  מזו,  יתרה 
ליוסף,  יהודה  נגש  שכאשר  מספרים,  יח(  מד, 
"בא לשלף חרבו ואינה נשלפת, אמר: זה צדיק 
אינה  שחרבו  בפלא  שמבחין  יהודה,  הוא". 
נשלפת, מבין שלפניו עומד אדם צדיק. הסתכל 
בהם  דבקה  שלא  קדושות,  פנים  ותראה  בפניו 

כל טמאה, ותסיק מיהו האיש!
יכלו  "ולא  אומר:  הכתוב  להבין,  צריך  עוד 
י-ה  מפניו". שבטי  נבהלו  כי  אתו  לענות  אחיו 
חיים  בדעתם,  מיישבים  ישרים,  אנשים  הם 
פשר  מה  בהלה.  אצלם משג של  אין  בחשבון, 

הבהלה שתקפה אותם כאן?     
אלא, "הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך 
יד(.  נג,  הוא מאיר את עיניהם" )בראשית רבה 
את  האחים  מעיני  להעלים  החליט  הקב"ה  אם 
אם  גם  אותו  יזהו  לא  הם   – יוסף  של  זהותו 
יעמדו אל מול עיניהם כל הסימנים וההוכחות 

שבעולם.
הבהלה שתקפה את האחים היתה, מכך שהם 
וטהרתו  קדשתו  על  שיוסף שמר  לראות  נוכחו 
הם  מעתה,  מצרים.  טומאת  בתוך  שחי  למרות 
מוכרים  היו  לא  הם  שאם  וחמר,  בקל  הסיקו 
יוסף היה  אותו, ובמשך עשרים ושתים השנים 
תורה,  אתו  ולומד  הקדוש  לאביו  צמוד  נשאר 
פי  גבוהה  למדרגה  להעפיל  היה  יכול  בודאי 

כמה וכמה ממה שהגיע אליה בתוך מצרים! 
כלפי הכאב הזה, עונה להם יוסף: "אני יוסף 
הגעתי  מצרימה".  אתי  מכרתם  אשר  אחיכם 
אותי  שמכרתם  משום  דוקא  שהגעתי  למדרגה 
מצרימה, והיה עלי לעמד בפני נסיונות רוחניים 
קשים. הצלחותי אלו - הן שגדלו והרימו אותי.   
ניסיון  בפני  אדם  בן  מעמיד  הקב"ה  כאשר 
עליו   – למטה   וליפול  ממנו,  להישבר  במקום 
שהוא    - הקב"ה  לעליה!  כמנוף  בו  להשתמש 
א-ל אמונה ואין עול – אוהב אותך ושולח לך 
איתות משמים, תזכרת, שאם תבין אותה, תתקן 
את הטעון תיקון, ותגייס כוחות לעמד בניסיון - 

תעלה מעלה מעלה!
המשברים  שכל  להבין  השכיל  הצדיק  יוסף 
מה  את  לתקן  כדי  באו  במצרים,  שפקדוהו 
שנאמר עליו: "הוא נער - שהיה עושה מעשה 
כדי  בעיניו,  ממשמש  בשערו,  מתקן  נערות, 
שיהיה נראה יפה". כדי לתקן זאת, הציב אותו 
בתוך  שנים  ושתים  עשרים  הוא  ברוך  הקדוש 
ידי שהתגבר  טומאת מצרים, ערות הארץ, ועל 

ושמר על קדושתו – התרומם אל על. 
יוסף אחיכם  "אני  דורשים את המלים  חז"ל 
שמכרתם  כחכם  יישר   – אתי"  מכרתם  אשר 
למשה  הקב"ה  שאמר  המלים  וכדוגמת  אותי, 
"אשר  א(  לד,  )שמות  הלוחות  את  כששבר 
שברת", ודרשו חז"ל )דברים רבה ה, יג(: "יישר 

כחך ששברת".
שם  למצרים.  אותי  שמכרתם  כחכם  יישר 
עמדו לפני ניסיונות והצלחתי להתגבר עליהם. 
אותי  הוביל  זה  דוקא  חטאי.  את  תקנתי  בכך 
להתעלותי הרוחנית ולמדרגת הקדשה הגבוהה 

אליה העפלתי.
החלי שהביא לתרומה הגדולה

בעיר  לבנות  החיים"  "אור  מוסדות  מנהל 
מדי  טס  היה  זצ"ל,  פרדו  משה  רבי  ברק,  בני 

עם  נדיבי  להתרים  כדי  הברית  לארצות  שנה 
לצרך החזקת אלפי הבנות שלמדו תחת חסותו 
שנחת  לאחר  מנסיעותיו,  באחת  ופיקוחו. 
בגופו  מחושים  הרב  הרגיש  הברית  בארצות 

ונפל למשכב למשך מספר ימים. 
הצטער הרב בלבו על "מדת הדין" המתוחה 
כדי  הברית  לארצות  הגיע  שכבר  עד  עליו. 
למשכב.  נפל  שם  ודוקא  המוסד,  את  להחזיק 
אולם מיד התעשת וקבע בלבו שכל מאן דעביד 
מה  כל  ע"א(,  נט  )ברכות  עביד  לטב  רחמנא 
שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה. כנראה רוצה 

ה' יתברך שהדבר יעשה בדרך אחרת.
רופא  לרב  הזמינו  המקום  תושבי  בינתיים, 
יהודי שיטפל בו. הרופא היה מבגר לימים, מעל 
גיל שמונים, אך היה רחוק כרחוק מזרח ממערב 
משמירת תורה ומצוות, שום זיק של יהדות לא 

היה בו. 
שהרב  וראה  פרדו  ברב  לטפל  הרופא  נגש 
לובש ציצית. השתומם הרופא ושאל בפליאה: 
הבגדים  עם  שהולכים  אנשים  עוד  יש  "וכי 
האלה? אני זוכר לפני שבעים שנה שסבי הלך 

עם הבגדים הללו..."
הרב לא אבד את עשתונותיו וענה לרופא בקר 
רוח: "היום כלם מתקדמים, בני אדם מתקרבים 
לעבר היהדות, ואף אני בין המתקדמים". ספר 
ענק  מפעל  לו  היה  שבתחילה  לרופא,  הרב 
בתל אביב לאביזרי בגוד, ומדי פעם היה מגיע 
אליו תלמיד חכם לבקש תרומה למוסד לבנות 
שמטרתו  ומצוות,  תורה  משמירת  רחוקות 
לשמר על הבנות לבל ילכו לבתי ספר חופשיים 

ויעזבו חלילה וחס את היהדות.
"הייתי נותן תרומות גדולות וחשובות לטובת 
אחד  שיום  "עד  פרדו,  הרב  ספר  מוסד",  אותו 
קבלתי החלטה למכר את החנות ולהקדיש את 
כל לבי ונשמתי לטובת פתוח המוסד והחזקתו". 
ורגיל  ילדים,  היו  לא  פרדו  משה  לרבי 
נכנס  הוא  בנותיו.  הן  שהתלמידות   לומר  היה 
להחזקת המוסד בכל לבו ונשמתו, אסף כספים 
את  ופתח  תבל  קצוות  בכל  עשירים  מיהודים 
בו  למוסד  בנות,  שלושים  של  ממוסד  המקום 
קמפוס  בתוך  בנות,  אלפים  כשלושת  לומדות 
יתברך  ה'  למוד.  וכתות  מגורים  בניני  עם  ענק 
על  שומע  שהיה  מי  וכל  מיוחד,  חן  לו  נתן 

המוסד היה מתפעל ותורם בנפש חפצה. 
סיים רבי משה פרדו את דבריו לרופא ואמר: 
לעבר  מתקדם  אני  שגם  לגלות  נוכחת  "ובכן, 
אתה  גם  תפלין.  ומניח  ציצית  ולובש  היהדות 
הרב במתנה  לו  נתן  גם אתה!"  יהודי, תתקדם 

תפלין מהדרות ובקש ממנו שיניחם בכל יום. 
והבטיח  הרופא,  של  ללבו  נכנסו  הרב  דברי 
לעבר  ויתקדם  התפילין  את  יניח  יום  שבכל 

היהדות. 
לאחר שלש שנים החליט הרופא לבקר בארץ 
החיים"  "אור  מוסד  את  לראות  ובקש  ישראל, 
קבלו  הרב  פרדו.  מהרב  שמע  שעליו  לבנות 
המוסד.  בניני  בכל  עמו  וסיר  יפות  פנים  בסבר 
הרופא התפעל מאד וגלה לרב שהוא עשיר גדול 
לזכות  רוצה  והוא  וילדים,  אשה  ללא  וערירי, 
כל  את  מקדיש  "אני  הזה.  במוסד  שתף  להיות 

כספי למוסד", אמר הרופא. 
הברית  לארצות  נסיעה  אותה  כן,  כי  הנה 
נפל  פרדו  והרב  מאחר  ככישלון,  שנראתה 
כאשר  גדולה,  לישועה  להיות  הפכה  למשכב, 
אותו רופא שבא לטפל בו בחוליו, תרם למוסד 

סכום כסף גדול. 
לאדם,  רעה  מביא  יתברך  ה'  שאין  ללמדנו 
טמונה  ביותר  הגרוע  שנראה  בדבר  גם  אלא 

טובה גדולה. 
)מתוך "משכני אחריך" חלק ב' – פנינים 
לפרשת ויגש(. 
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר

זהו כפל הלשון: "לשים לכם שארית בארץ" – לשרוד את הרעב והמגיפה. "ולהחיות לכם לפליטה "
גדולה" – אלו החיים הרוחניים, הישיבות ומוסדות התורה שהם חיינו ואורך ימינו.

כמה פירוש זה אקטואלי לימינו אנו....

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

שארית בארץ ופליטה גדולה
"אל  לאחיו:  אומר  הצדיק  יוסף 
מכרתם  כי  בעיניכם  יחר  ואל  תעצבו 
אלוקים  שלחני  למחיה  כי  הנה  אותי 
לא מסתפק  הוא  ה'(.  מ"ה,  )בראשית  לפניכם" 
בדברי הרגעה אלו ומוסיף: "וישלחני ה' לפניכם 
לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה 
גדולה" )מ"ה, ז'(. ויש להבין מדוע כפל יוסף, 
את דבריו באומרו:  "לשום לכם" ו – "לפליטה 

גדולה"?
שתי סכנות ריחפו בשמי תבל. האחת: מיליוני 
אנשים עמדו בפני כליה. השניה: עולם התורה 
במזרח אירופה עמד בפני התמוטטות. ולבסוף 

איש אחד הציל את העולם כולו משתי סכנות. 
היה זה בשנת תרכ"ח. הבשורה המרה חלפה 
המבוהלים  ברחובותיה  קוצים  בשדה  אש  כמו 
של קמניץ. איש לא שאל מי, איש לא שאל מה, 
כולם ידעו כי זוהי המפלצת האיומה שהשתררה 
תעזוב...  מהר  כך  כל  לא  שכבר  זו  בעירם, 
היו  המעיים  בקיבה,  תוקפת  הייתה  בתחילה 
חדלים משגרת עבודתם, והאדם היה מקיא את 
כל אשר אכל. אחר כך היו השרירים מתכווצים 
בכאב, הדופק היה מואט, חום הגוף היה צולל 
במהירות, וצמא נורא שאין להרוותו לעולם היה 

תוקף את הנתפס בזרועותיה.
או  יום  ואולי  חולפות,  היו  שעתיים  שעה 
מחלת  היתה  זאת  מגיע.  היה  והמוות  יומיים, 
מדבקת  מחלה  האנושות.  אימת  הכולירע. 
המוניים.  וחורבן  מוות  בכנפיה  שהביאה 
החולירע מתועדת בהתפרצויות פראיות בהודו, 
ומשם  רפאים,  לערי  שלמות  ערים  הפכה  שם 
נדדה לאפריקה, לסין, ליפן ולרוסיה. גם בארץ 
אירופה  מזרח  אל  ואף  רגליה,  הציבה  ישראל 
הגיעה במהירות. כזה היה מצב האנושות לפני 
ומיליוני  אחת  מפלצת  שנה.  וחמישים  כמאה 
לעשות  שאפשר  שחושב  איש  ואין  הרוגים, 
משהו. עד שהגיע האיש שלא רק חשב, אלא גם 
ניסה ונכשל וניסה שוב, ובחסדי שמים הצליח. 
זאב  מרדכי  היהודי  בשמו  או  חבקין,  ולדימיר 

חבקין. 
הוזמן  מאד,  מחונן  שהיה  חבקין,  ולדימיר 
לו  והוצעה  האוניברסיטה,  דיקן  של  לחדרו 
משרת מרצה. ולדימיר היה מעוניין בעבודה כזו 
שהוא  המחקרים  ותקציב  הניסויים  חדר  בשל 
עשוי לקבל. הוא מיהר אל חדר המנהל כשחיוך 

של תקווה נסוך על פניו. 
ולדימיר נולד בשנת תר"ך למשפחת חבקין, 

פרילוקי  בעיירה  מתבוללת  יהודית  משפחה 
השוכנת ליד אודסה שבאוקרינה. בשל זיקת מה 
ליהדות נקרא ולדימיר גם בשם יהודי – מרדכי 
בחריפות  ולדימיר  בלט  ילדותו  משחר  זאב. 
באוניברסיטת  ללמוד  שלחוהו  והוריו  שכלו, 

נובורסיסק ואודסה.
שמוריו  לגלות  הנער  נדהם  הראשונה  בפעם 
לא  עתה  עד  ליהדותו.  מתייחסים  וחבריו 
ולדימיר  הוקף  כעת  ואילו  שונה,  שהוא  חשב 
בשנאה נסתרת ובקנאה גלויה. אך הוא לא נתן 
כשהופצה  המטאורית.  לעלייתו  להפריע  להן 
שמועה בעיר על הכנות לפוגרום ביהודים, מצא 
ולדימיר את עצמו בראש מערכת הגנה יהודית. 
הוא נדהם לגלות כמה נוגע העניין לליבו. מהר 
מאוד נודע שמו לשלטונות הצאר, והוא הושלך 
"הסטודנט  מגדרם.  יצאו  כמעט  מוריו  לכלא. 
חבקין  אותו!"  לשחרר  חייבים  גאון,  הוא  הזה 
שוחרר, אולם היה במעקב. באחת הפעמים בהן 
עסק בחדרו בעבודת מחקר, פרצו פנימה שוטרי 
חרש רוסיים וחוללו מהפכה. נענה ואמר להם, 
"עשו  שלפניו:  במיקרוסקופ  נעוצה  כשעינו 
אתם  בעבודתי.  תפריעוני  אל  רק  תרצו,  כאשר 

עשו את עבודתכם, ואני אעשה את שלי".
חגיגית.  אוירה  שררה  הדיקן  בחדר  עכשיו, 
לו  הודיעו  המוסד  צמרת  סגל  ועימו  הדיקן 
בדרמטיות כי הוא נבחר לכהן כמרצה למדעים. 
הדיקן,  הטעים  לסדר",  קטן  ענין  רק  "יש 
עליך  כמרצה.  לכהן  ליהודי  אסור  החוק  "לפי 
"אני  אורתודוכסית".  לנוצרית  דתך  את  להמיר 
אמיר  לא  "ולעולם  ולדימיר,  מיד  ענה  יהודי", 
דתי". צוות האוניברסיטה פער פה בהלם. כך? 
מיהר  ולדימיר  בכירה???  כה  משרה  להפסיד 
יש משהו מרומם  כי  גילה  הוא  לצאת מהחדר. 

יותר מלימודיו.
בה  אין  רוסיה.  את  לעזוב  מחליט  ולדימיר 
פסטר'  ב'מכון  משתלב  הוא  ליהודים.  עתיד 
בפריז ומחליט לצאת למלחמה במגפת החולירע 
חבקין  למדינה.  וממדינה  לעיר  מעיר  העוברת 
עושה ימים כלילות בניסיון לגלות את הנוסחה 
חיידק  של  רכיב  מפתח  הוא  החיים.  מצילת 
גורמת  הזריקה  לגוף.  המוזרק  מוחלש  חולירע 
ליצירת חיידקים טובים בגוף שיילחמו בחיידק 
תתקוף  בסוף  אם  כי  ולדימיר משער  המוחלש. 
מצויים  כבר  שבגופו  המחוסן,  את  המחלה 
בו. הוא  החיידקים הטובים, המחלה לא תפגע 
מנסה את החיסון בבעלי חיים, ולשמחתו, מגלה 

שקלע למטרה.
עתה הגיע שלב הניסוי של החיסון בבני אדם. 
זהו שלב מפתיע ומסוכן. חבקין שוקל בדעתו, 
הראשון  הוא המחוסן  יהיה  כי  ולבסוף מחליט 
החולירע.   – האימתנית  המפלצת  מפני  בעולם 
חבקין הזריק לעצמו את החיסון, אחר כך נחשף 
הצליח.  הניסוי  נדבק.  ולא  המחלה  לחיידקי 
חבקין ידע שבידו סוד הצלת מיליונים : דקירה 

קלה מסוגלת להדוף את החולירע!
להשתמש  המתאימה  להזדמנות  ציפה  הוא 
מפלצת  מלהגיע.  אחרה  לא  וזו  בתגליתו, 
תחתיה.  רבבות  מפילה  להודו,  שבה  החולירע 
נתקל  אך  לבומביי,  לנסוע  מיהר  חבקין 
שבא  הלבן  ברופא  האמין  לא  איש  בחשדנות. 

עם המזרק.
ולבסוף  ושכנע  שידל  הוא  נכנע,  לא  חבקין 
ושניים  לכחמישים  החיסון  את  להזריק  הצליח 
הצלחתו  המגפה.  את  ששרדו  מתנדבים  אלף 
סף  על  המזל,  לרוע  כנפיים.  לה  עשתה 
לצרפת.  ושב  במלריה  חנקין  נדבק  ההצלחה, 
עקבו  בהודו  השולטים  הבריטים  השלטונות 
ולחסן  לשוב  ממנו  התחננו  משהבריא,  אחריו, 
את האוכלוסייה בהודו. חבקין שב להודו והציל 
חלפה  הבשורה  אדם.  בני  אלף  שלושים  עוד 
ברחבי העולם: יש חיסון לכולירע, יש תקווה! 

חבקין פיתח גם חיסון לכלבת, מגפה נוספת 
לא  לחבקין  רבבות.  והציל  בבומביי,  שפרצה 
לחזור  הספיקה  המפלצת  הפוגה.  של  רגע  היה 
לרוסיה ולעשות בה שמות. חיסון חבקין הובא 
לשם במהירות, ובדקירה קלה עצר את המגפה. 
ניתן  דבר שכזה...  לכן  קודם  נשמע  לא  מעולם 

לעצור את המפלצת!
נישא בפי כל. הוא  ולדימיר חבקין  שמו של 
ולעיטורים.  וזכה לכבוד  הפך למציל האנושות 
את  האיש  גילה  הזה  המקום  מן  דווקא  אולם 
המדעיים  והגילויים  המבחנות  מתוך  אלוקיו. 
פרופסור  הכין  ימיו  בערוב  אלוקים.  את  ראה 
ידע  לא  עליה  וגורלית,  סגורה  צוואה  חבקין 

איש...
חיים  רבי  הגאון  בביתו  התהלך  יום  באותו 
ליטא,  ישיבות  מנהיג  זצ"ל,  גרודז'ינסקי  עוזר 
גדול  נס  ידע שאם לא  כשליבו שותת דם. הוא 
שיופיע – עומדות ישיבות ליטא להתמוטט בזו 

אחר זו.
באותן שנים שרר במזרח אירופה מצב קשה 
מאין כמוהו, היה זה לאחר תום מלחמת העולם 

מטה  את  איבדו  היהודים  מרבית  הראשונה. 
עוזה.  בכל  השתוללה  והאנטישמיות  לחמם, 
אבל  לחם.  פת  אפילו  להשיג  התקשו  אנשים 
יותר מכולם סבלו הישיבות שנרדפו עד חורמה 

ברוסיה ונאלצו להימלט לליטא ולפולין.
כבודו?"  "מי  ביתו.  דלת  על  מישהו התדפק 
שאל הגבאי את האיש שמולו הלבוש בקפידה. 
"אני נציג ארגון 'עזרא' הגרמני, ויש בידי הודעה 
ראשי  הישיבות".  להנהלת  למסור  חשובה 
לאסיפה  הגאון  של  בביתו  התכנסו  הישיבות 
ברהיטות:  דיבר  וישניצר,  ד"ר  האיש,  בהולה. 
"בידי תרומה בת עשרות אלפי לירות שטרלינג, 
כי  שנועדה לתמוך בקיום הישיבות. עלי לציין 
התורם ביקש לייחד את התרומה אך ורק לצרכי 

הישיבות, ולא לשום מטרה אחרת".
הישיבות.  ראשי  התפלאו  התורם?"  "ומי 
על  אף  חבקין".  ולדימיר  המנוח  "הפרופסור 
פעילותו  על  ידע  עוזר  חיים  רבי  שהגאון  פי 
לא  מעולם  הישיבות  ראשי  מרבית  הציבורית, 
שמעו עליו. בעולם המדע ובאירופה המערבית 
יצא, שמו לתהילה, אך בליטא לא ידעו אודותיו. 
"מה היה שמו היהודי?, שאלו ראשי הישיבות. 
מי  היה  אם  להיזכר  כשניסו  זאב".  "מרדכי 
"האיש  הד"ר:  הבהיר  זה,  בשם  מתלמידיהם 
סיפר להם  כך  בישיבה". אחר  לא למד  מעולם 
שחזר  הפרופסור  של  המופלא  סיפורו  את 

בתשובה בערוב ימיו.
ד"ר וישניצר שלף את צוואתו של הפרופסור 
הנאספים. דממה של  באוזני  כולה  והקריא את 
צדיק  היה  "הוא  באסיפה.  שררה  התרגשות 
אמיתי, ולא ידענו", אמר הגאון רבי ירוחם, "לא 
רק צדיק", הוסיף הגאון רבי חיים עוזר, "אלא 
גם חכם". "לא פרופסור ולדימיר חבקין שמו", 
"כי אם  ואמר,  וסרמן  רבי אלחנן  הוסיף הגאון 
הרב מרדכי זאב חבקין. ועתה שומה עלינו לומר 
קדיש  באמירת  ננעלה  והאסיפה  קדיש".  עליו 
ישיבות  של  לימינן  עמדה  חבקין'  'קרן  לזכרו. 
זכה  כך  מסגירה.  אותן  והצילה  אירופה  מזרח 
האיש היהודי, שהציל את האנושות מהחולירע, 

להציל את נשמת האומה, את התורה.
זהו כפל הלשון: "לשים לכם שארית בארץ" 
לכם  "ולהחיות  והמגיפה.  הרעב  את  לשרוד   –
הרוחניים,  החיים  אלו   – גדולה"  לפליטה 
ואורך  חיינו  שהם  התורה  ומוסדות  הישיבות 

ימינו.
כמה פירוש זה אקטואלי לימינו אנו....





ראשון-שישי
 27.12.20-1.1.21
י"ב-י"ז בטבת

חורף חם
ניתן להשיג בנתיב החסד

את כל סוגי 
המטריות

גברים נשים 
וילדים

חדש!
שירות משלוחים

בסניפי ב"ב

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

 

הסניפים: 
רבי עקיבא 34 פ. ירמיהו, 
קוטלר 18, נויפלד 15 ב"ב, 

מיכאל 9 חיפה, הלל 8 אשדוד, 
הריף 1 אלעד

פתוחים במוצ"ש משעה אחרי 
צאת השבת עד 23:00

בת ים: ניסנבאום 25
נתניה: שוהם 29 | לילינבלום 15 | האר"י 20

ראשון-שישי
 27.12.20-1.1.21

י"ב-י"ז בטבת

שלישי-רביעי
 29-30.12.20
י"ד-ט"ו בטבת

מרכך כביסה 1 ליטר/
נוזל כלים 1.5 ליטר

'מעולה'

890
ליח'

קורנפלקס
1 ק"ג

'מעולה'

1790
21090 ב-

חיתולי האגיס
מידות: 3-6

100
3 ב-

שלישיית מגבוני 
האגיס

22
2 ב-

50-500 גר'
אסם

אטריות/פתיתים/
מנה חמה ללא נודלס

20
4 ב-

10*20 גר'/10*25 גר'
עלית

מארזי צ'יטוס/שוש/
תפוצ'יפס קידס/

דוריטוס

2 ב-
1790

עוגות ברמן
400 גר'

890

חמישיית טישו
פיור

790

בלדי
תבלינים בשקיתדג פילה סלומון

ללא פ. שחור/לבן/ציפורן 
וסוגי שום
30-50 גר'

'מעולה'

5 ב-
10

כוסות לשתיה קרה
קוד:14731264

100 יח'

5 ב-
10

סימילאק
900 גר'

6990

1.2 ליטר
פרי קטיף

תרכיז תפוחים/
תפוזים/אננס

1690
ליח'

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה

700 מ"ל
פינוק

1790
2 ב-

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/שעועית 

ברוטב עגבניות
550-580 גר'

'מעולה'

1290
3 ב-

330-400 גר'
'מעולה'

בייגלה

20ליח'
3 ב-

1 ק"ג
'מעולה'

סוכר

10
3 ב-

שוופס ווטר/תפוזינה
1.5 ליטר

4 ב-
20

ירכיים גלאט עוף/
כרעיים בלדי

שניצל עוף
3990אחדות

3290
לק"ג

לק"ג

בסניפי: שוהם והאר"י
בלבד!

צלעות
טרי

מחפוד

כרעיים עוף
טרי ארוז

מחפוד

לחמית
חיטה/שיפון/סובין/

חמישה דגנים
160-250 גר'

אסם

1090
2 ב-

560 גר'
בני דרום

זיתים ירוקים
חרוזית/טבעות

20
3 ב-

ירקות קפואים
800 גר'

בלדי

1690
2 ב-

גזר ארוז/סלק/חציל

390
לק"ג

לימון/בטטה

590
לק"ג

תפוז/פומלית

490
לק"ג

תפו"ע זהוב/אגס

790
לק"ג

דג סלמון פילה
בלדי

3990
לק"ג

אבקת כביסה 
אריאל

6 ק"ג

2990

לק"ג
2790

לק"ג
4990
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