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מצאים אנו לפני יום הדין 
הגדול והנורא בו כל באי 

העולם עוברים לפניו כבני מרון 
)ראש השנה טז ע"א(, "ובריות 

בו יפקדו להזכירם לחיים או 
למוות", ועל המדינות בו יאמר 

איזו לחרב ואיזו לשלום" 
)מנוסח תפילות ראש השנה(, הכל נגזר ביום ראש 

השנה, הכל! 
ביום ראש השנה נזכה אי"ה לקיים מצווה 
חשובה ביותר, מצוות תקיעת השופר, וכותב 

הרמב"ם )פ"ג מהלכות תשובה ה"ד( אע"פ 
שתקיעת שופר גזירת הכתוב היא, רמז יש בה: 

עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם 
וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם, 

אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן.
עלינו לקחת את הרמז שבתקיעת השופר, 

בתהילים נאמר )פט, ז( ַאְׁשֵרי ָהָעם יוְֹדֵעי ְתרּוָעה, 
ואומר הזוה"ק )פנחס רל"א ע"א( לא כתוב שומעי 

תרועה או תוקעי תרועה, אלא יודעי תרועה, 
שיודעים שזה לא סתם תקיעה, שמבינים את הסוד 

של תקיעת השופר.
הגמרא אומרת )ר"ה כח ע"א( שאם שמע 

קול שופר יצא, הכוונה הפשטית זה ששמע את 
התקיעה, אך הכוונה העמוקה יותר של שמיעת 

קול שופר זהו מלשון "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" )דברים 
ו, ד(- התבונן והבן )ספורנו שם(, אם שמע קול 

שופר דהיינו אם הבין את המהות של תקיעת 
שופר- יצא ידי חובה.

תקיעת שופר זה לא סתם קולות, זו אזעקת 
אמת, "צבע אדום"!, כשיש אזעקה כולם 

מתחבאים ותופסים מחסה, בתקיעת השופר אנו 
נכנסים לעשרת ימי תשובה שבהם אנו מתחבאים 

בתוך נבכי הנפש וחוזרים בתשובה שלימה, 
ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה ַעד ה' )איכה ג, 
מ(, ממך אברח אליך )מתוך פיוט כתר מלכות(. 
אדם שנמצא בתוך המקלט ואינו יכול לשמוע 

חדשות בכל מיני מכשירי התקשורת, יש לו 

פחד גדול, הוא לא יודע מה קורה, מי נפגע ומה 
הנזק, כך אנחנו צריכים להרגיש בתקיעת השופר, 
מתחילה עכשיו אזעקה ואין אנו יודעים מה יהיו 

תוצאות הטילים. 
נתנו לנו עשרה ימים גדולים בהם אנו יכולים 

לשנות ולהפך את כל גזר הדין לטובה, בכחנו 
ליירט את כל הטילים, על ידי שנרבה בתפילות 

מעומק הלב, בסליחות בבכיה ותחנונים, בשמיעת 
שיעורי תורה, בקריאת תהילים ותיקוני זוהר 

הקדוש, בעשיית צדקות וחסד, זה הזמן, ננצל את 
הימים הגדולים שניתנו לנו.

•••

היום יעמיד במשפט
בזוהר הקדוש מובא שהמילה "היום" בפסוק 

הפותח את פרשת השבוע )ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיוֹם( 
רומזת לראש השנה, יום הדין הגדול והנורא 

שעומד בפתחנו, כולם נצבים למשפט, ראשיכם 
שבטיכם וכו', כל איש ישראל, כל באי עולם 

עוברים לפניו כבני מרון )ר"ה טז ע"א(.

החפץ חיים מספר שבזמן הבולשביקים היה 
אסור באיסור חמור לצאת לרחוב, כל מי שהם 
היו רואים ברחוב היו הורגים אותו מיד. והנה, 

פעם אחת יצא בשוגג אברך צעיר מחוסר ידיעה 
לרחוב, תפסוהו הבולשביקים, גערו בו וציוו עליו 
לעמוד סמוך לקיר, הוציאו אקדח לירות בו, אולם 

לפליאתם הרובה לא הוציא את הכדורים, הביאו 
רובה אחר וגם הוא לא ירה, הבינו שמשמים לא 
רוצים שאותו אדם ימות ושיחררו אותו לנפשו. 
בתחילה שערו וזקנו של האברך הצעיר היה 
שחור, אך לאחר מעשה זה כל שערו הפך לבן 
וצח, מחמת הפחד והחלחלה מהמיתה שעמדו 

להורגו. סיים החפץ חיים ואמר, מי ששומע 
שמתקרב משפט ה' ושערו לא נהפך לבן סימן 

שהוא לא מפחד מספיק מהמשפט, צריכים לפחד 
ממשפט ה', ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך ָיֵראִתי 
)תהילים קיט, קכ(. ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלקים ָיִבא 

ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם )קהלת יד, יב(, על כל עבירה 
יש את התשלום, וצריכים הרבה רחמי שמים כדי 

לצאת זכאים בדין.
גדולי ישראל הרגישו את פחד הדין, בחודש 

אלול היה רבי ישראל מסלנט מתמלא כולו פחד 
וחלחלה, וימים ספורים לפני ר"ה היו פניו חיוורות 

והיה מתהלך בכפיפת קומה. הגאון הצדיק רבי 
שלום שבדרון זצ"ל היה בתענית דיבור כל חודש 

אלול עד מוצאי יום הכיפורים, כהכנה לקראת יום 
הדין, פעם אחת לקחתי את בני שהגיע לגיל מצוות 

באחד מימי אלול לרב שיברכו, אך הרב רק הניח 
את ידו עליו ולא דיבר כלל. 

עלינו לנצל את הימים הקדושים שאליהם אנו 
נכנסים, נשתדל לזעוק ולהתפלל מעומק הלב, 
להרבות בלימוד תורה, למעט בדיבור כל אחד 

לפי כוחו, מרבה דברים מרבה חטא )אבות פ"א 
מי"ז(, ונרבה בצדקות, כדי שנמצא חן וחסד בעיני 

הקב"ה ונצא זכאים בדין. 
יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומבורכת, 
שנת גאולה וישועה, שנכתב ונחתם בספר החיים 

והשלום, אמן.

נתנו לנו עשרה ימים 
גדולים בהם אנו 

יכולים לשנות ולהפך 
את כל גזר הדין 

לטובה, בכחנו ליירט 
את כל הטילים, על 
ידי שנרבה בתפילות 

מעומק הלב

"

ֵרי ָהָעם יוְֹדֵעי ְתרּוָעה ַאשְׁ

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

נ



לקוחות כללית מגיל 12 ומעלה, הנכם מוזמנים 
לבוא ולקבל את החיסון השלישי לקורונה 
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גמרא מסופר על שני יהודים 
שהופיעו בדין תורה אצל הרב 
לאחר שהתעורר ביניהם ויכוח 
קשה ולא הגיעו לעמק השווה. 

פתח התובע וגולל את טענותיו, 
וכך אמר: "החכרתי את חלקת 

השדה הגדולה שלי לנתבע. 
בתמורה לכך הוא התחייב לתת לי שליש מכל 

היבול שיצמח. בנוסף, המשיך הטוען, התנאי היה 
שהוא יזרע דווקא חיטים, והוא הפר את החוזה 
וזרע שעורים. עכשיו אני דורש ממנו שישלם לי 

כפי הממוצע הרב - שנתי של היבול בחיטים".
כשהגיע זמנו של הנתבע להשיב, הייתה לו 

טענה ניצחת. "על מה אתה מדבר?! הרי השנה 
"ארבה" היכה את כל שדות המדינה. גם אם נניח 

שהייתי ממלא את כל סעיפי החוזה בדיוק רב 
והייתי זורע חיטים בדיוק כמו שסיכמנו, הרי גם 

הן היו נפסדות, וממילא פטור אני מלשלם לך 
אפילו פרוטה אחת! יש לפנינו מקרה של חוזה 

שמופר ב'כוח עליון' שלא באשמת החוכר".
שקט השתרר בבית הדין. לכאורה נראה היה 

שתשובה ניצחת השיב הנתבע, שנתלה בכוח 
עליון. אלא שכאן הגיע תורו של התובע.

"ברשותכם רבותיי, דיינים מומחים. עדיין אני 
תובע את שלי. בראש השנה האחרון התפללתי 

לפני הקדוש ברוך הוא שיצליח את גידול החיטים. 
נשאתי תפילתי מעומק הלב. מי יודע, ייתכן שאם 
היה זורע חיטים הייתה תפילתי מתקבלת והן היו 

צומחות לתפארה ולא נפגעות מהארבה. אמנם 
אותו ארבה היה 'מכת מדינה', אך אולי הקב"ה 

היה שומר ומגן עליי שלא אנזק".
נתבונן קמעא, מה אנחנו היינו אומרים על טענה 

כזו... עומד איש פשוט ודורש מהשני שישלם לו, 
על אף שבדרך הטבע אין סיכוי שהארבה ידלג 
משום מה דווקא על השדה שלו, והטענה שלו 

היא: "התפללתי".
ובכן, מתברר שההלכה הפסוקה היא )כמבואר 

בגמרא בבא מציעא דף ק"ו, ובשולחן ערוך 
'חושן משפט' שכ"ב, ב'( שאכן התובע צודק, כי 

תפילתו בוודאי הייתה מתקבלת, והיה מקויים 
בו כלשון הפסוק באיוב "ותגזר אומר ויקם לך". 

וכמו שפירש רש"י: "מה שתבקש מן היוצר יעשה 
- ואני לא ביקשתי מן השמים בתחילת השנה 

שיצליחני בשעורים אלא בחיטים".
למדנו מכאן, הלכה פסוקה ומחייבת - שכל 

יהודי יש בידו כוח עצום ומחייב בראש השנה – 
של יכולת לבקש מהקב"ה מה שהוא רוצה.

אם 'נתרגם' את דברי הגמרא על 'מכת מדינה' 
לחיינו אנו - חולה רח"ל באם יבקש ויתפלל 

מעומק לבו בראש השנה לזכות לבריאות אזי הוא 
יבריא... אדם במצב כלכלי קשה רח"ל אם נתפלל 

לפרנסה טובה ולעשירות יתהפך מזלו לטובה, 
והגלגל יחזור ויעלה כלפי מעלה. אם נתפלל 
להסרת המגיפה- הקב"ה יסיר אותה מאיתנו.

וכך כתב רש"י על האמור בפרק פ"א בתהילים, 
שהוא ה'מזמור של ראש השנה', "בצרה קראת 

ואחלצך אענך בסתר רעם" )פסוק ח'(: 'אתה 
קראת בסתר ביני ובינך, ואני עניתיך בקול רעם, 
הודעתי גבורות ונוראות בפרהסיה'. עומד יהודי 
ומתפלל 'בסתר', והקב"ה עושה לו ניסים כאלו 

המרעידים את העולם בעוצמתם, כי הוא התפלל...
אנו אין לנו אלא להתפלל. לנצל את הכוחות 

האדירים אשר העניק לנו הקב"ה ברוב חסדיו, ולא 
להיות בכלל מה שאמרו חז"ל )חגיגה ד'(: "איזהו 

שוטה, המאבד את מה שנותנים לו".
אסור לנו להסתפק במועט, בבקשות קטנות 
לנחמה פורתא, וכמו אחד שזקוק לסכום כסף 

ומבקש מה' שיזמין לו הלוואה במקום להתפלל 
שלא יצטרך ללוות. אלא כמו שנאמר באותו 

מזמור בתהילים )פסוק י"א(: "הרחב פיך 
ואמלאהו", ופירש רש"י: "הרחב פיך לשאול 

ממני כל תאוות לבך, ואמלאהו - ככל אשר תשאל 
אמלא" - כמה שתבקש, כך תקבל.

אבינו שבשמים רוצה להעניק לנו בלי גבול, עד 
שיבלו שפתינו מלומר די, אך הוא מחכה ומצפה 

שנבקש ממנו, וכמו שאמר הנביא )ישעיה נ"ה, 
ו'(: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב". 
ופירש רש"י: "בעוד שהוא אומר לכם דרשוני" 

- וכידוע שפסוק זה נאמר על עשרת ימי תשובה, 
שבהם הקב"ה מבקש 'דרשוני', תקראו אלי כשאני 

קרוב אליכם, עכשיו זה הזמן המסוגל ביותר.
יה"ר שנזכה שארשת שפתינו תערב לפני מלך 
רם ונישא, ויתקבלו תפילותינו ברחמים וברצון, 
ויעלה זיכרוננו לפניו לטובה, ונזכה כולנו כאחד 

להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים 
לאלתר לחיים ולשלום.

אבינו שבשמים רוצה 
להעניק לנו בלי גבול, 
עד שיבלו שפתינו 
מלומר די, אך הוא 

מחכה ומצפה 
שנבקש ממנו

"

הרחב פיך ואמלאהו

הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ב



חולמים על חולצה לבנה בוהקת כמו חדשה?

סנו אוקסיג'ן WHITE לכביסה לבנה
מסיר כתמים ושומר על לובן הבגדים לאורך זמן

 מלבין   מסיר כתמים ביסודיות  אינו מכיל אקונומיקה

שהחיינו...
והגיענו ללבן הזה
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בפתח,  הנוראים  הימים  נה 
והסליחות  התפילות  הדי 
רוגש  והלב  באזננו,  מהדהדים 
כסא  על  היושב  המלך  מפני 
כהיום  נפקד  לא  מי  ונישא.  רם 
הזה? מי לא נרעש ונפחד מפחד 
יכתבנו  ישראל?  תהילות  יושב 
ונזכה  החיים  בספר  אלוקינו  ה' 

לשנה טובה ומבורכת.
וביום  השנה  בראש  הנאמרים  הפיוטים  בין 
הבא:  הפיוט  הוא  ובהתרגשות  ברתת  הכפורים, 
ִּדין...  ְּביוֹם  ְלָבבוֹת  ְלבוֵֹחן  ַיְכִּתירּו...  ַהּכֹל  ְלָך  ּוְבֵכן 
ְלגוֶֹלה ֲעמּוקוֹת ַּבִּדין... ְלדוֵֹבר ֵמיָׁשִרים ְּביוֹם ִּדין.... 

ְלהוֶֹגה ֵדעוֹת ַּבִּדין.
אוי, כמה דמעות הוריד רבי חיים מבריסק זצ"ל 
כשהגיע למילים,  "להוגה דעות בדין"... בנו הרב 
נוראות  הכי  שהבכיות  עליו,  סיפר  זצ"ל  מבריסק 

שלו בתפילות של הימים הנוראים היו שם.
כל אחד בוכה במקום אחר. רבי חיים בכה בשלש 
מילים אלו. והוא לא היה בוכה סתם, הוא ידע כי 
מזערי  שיבוש  ומכל  בהשקפה  קטנה  סטייה  מכל 
בדעת –בהשגותיו שלו - הוא יכול להגיע ל'מעוות 

לא יוכל לתקון'.
"ְליוֵֹדַע  אומרים:  אנו  הפיוט  בהמשך  והנה 
)במסילה  שמביא  מי  ויש  ִּדין...",  ְּביוֹם  ַמֲחָׁשבוֹת 

העולה( שגם שם בכה רבי חיים בכי תמרורים. 
ידון אותנו  זה מפחיד. שהרי אם הקב"ה  באמת 
על המחשבות והדעות שלנו, אנה אנו באים? כי אם 
כמו שנאמר על דור המבול, )בראשית ו', ה'(: "וירא 
ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבת לבו 
רק רע כל היום". איך נוכל לעמוד בדין? איך נצא 
זכאים בדין? על זה בכה רבי חיים, ומה נענה אנו 

אחריו?

מה נשתנה?

משתמשים  אנו  ושוב  יום  כעשרים  עברו  והנה 
שונה  בזווית  הפעם  אך  מחשבות",  "יודע  בתואר 
תורה,  שמחת  של  בעיצומה  עומדים  אנו  לגמרי.  
"יוֵֹדַע  ואומר,  בידו  התורה  ספר  את  נושא  החזן 

ַמֲחָׁשבוֹת הוִֹׁשיָעה ָּנא...".
המחשבות  התהפכו  כיצד  כאן?  קרה  מה 
מתובעים לסנגורים? איך בכינו בראש השנה וביום 
מחשבותינו,  את  יודע  שהקב"ה  מהידיעה  כיפור 
ועתה אנו מבקשים שבזכות שהוא יודע מחשבות, 

יושיענו?
ייתכן לומר כי זו עבודת הימים הנוראים. לקחת 
הופכת  התשובה  אותם.  ולשנות  המחשבות  את 

מתהפכת,  מהותנו  כל  אחרים.  לאנשים  אותנו 
כולל המחשבות. הנה היינו בעומק החטא, שקענו 
בתהום רעיונות ומחשבות רעות, ובמחשבה טובה 
ורצון אמתי לשוב ולהדבק בבורא המחשבות הפכו 

למליצי יושר.

תשובה – שינוי

כל מהותו של יום ראש השנה הוא שינוי. הבריאה 
היום תחילת מעשיך'.  'זה  כי  זה.   ביום  מתחדשת 
היקום כולו מהשמים ועד הארץ פושט צורה ולובש 
צורה. הלבנה מבצבצת כסהר דקיק הרומז לתחילה 

חדשה. שנה כשמה כן היא שונה – שינוי.
התחדשות  גם  מעוררת  הבריאה  התחדשות 
שפעולתו  אמת  'פועל  והקב"ה  אדם.  בני  במעשי 
אמת וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי 
הוא  סימן  כמותה'  להתחדש  עתידין  שהן  בטן, 
להם לישראל שאף הם עתידים להתחדש בגדלותן 

ולפאר ליוצרם.
ההתחדשות הזו היא התשובה. 'היום הרת עולם', 
זה הוא יום בו העולם נעשה כבריה חדשה. יום בו 
הלבנה בחידושה ועמה אנו פותחין את עשרת ימי 

תשובה. התשובה באה עם השינוי.
הברייתא במסכת ראש השנה )דף ט"ז ) אומרת, 
'מדרכי התשובה שינוי השם ושינוי מעשה' וביאר 
הרמב"ם את הדברים )פ"ב מהלכות תשובה ה"ד(  
תמיד  צועק  השב  להיות  התשובה  'מדרכי  וכתב 
כפי  צדקה  ועושה  ובתחנונים,  בבכי  השם  לפני 
ומשנה  בו,  שחטא  הדבר  מן  הרבה  ומתרחק  כחו, 
שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן 
המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה'.

לבקש  ניתן  כי   עד  מהותי  כה  הוא  הזה  השינוי 
הזה,  בזכות השינוי  אותנו  יושיע  שיודע מחשבות 
בזכות המחשבות שהפכו להיות טובות ומחוברות 

לדעת עליון.

תשובה מאהבה

בספרים  שמובא  מה  את  נביא  ספיר  ולנופך 
למאוד,  עד  גדולה  הסוכות  חג  שמעלת  הקדושים 
מכיוון שחג זה הוא בבחינת 'תשובה מאהבה'. כי 
בימים אלו ישנן מצוות לרוב, ועם ישראל עובד את 
היינו  מועטים  ימים  לפני  עד  אהבה.  מתוך  בוראו 
בעיצומו של היום הקדוש יום הכיפורים וודאי שכל 
יהודי ביום כה קדוש ונשגב עשה תשובה, אך דא 
עקא שכל התשובה שעשינו הייתה תשובה מיראה 

ופחד מהדין. 
מיראה  שבתשובה  פ"ו(  )יומא  בגמרא  ואמרו 

הזדונות הופכות לשגגות. אך עתה שכבר עבר יום 
הכיפורים ובטוחים אנו כי נכתבנו ונחתמנו לחיים 
במצוות  מוקפים  ואנו  הסוכות  חג  מגיע  טובים, 
עשה בלקיחת ארבעת מינים ובבניית סוכה, וכידוע 
מיראה.  ולא תעשה  נובעת מאהבה  שמצוות עשה 
על  מאהבה.  תשובה  היא  התשובה  עתה  ממילא 
לא  שהזדונות  הגמרא  אומרת  מאהבה  תשובה 

הופכים לזכיות.
השנה  בראש  כי  מציינים,  החסידות  ובספרי 
שלנו  העוונות  כל  את  השלכנו  הנהר,  אל  הלכנו 
לנהר  אנחנו שוב  באים  הסוכות  בחג  ועתה  למים, 
החטאים  עם  המים  אותם  את  בשמחה  ושואבים 
הוא  הזה  השינוי  לזכויות,  מזדונות  שינוי  שעברו 
ויודע  לבבות  מבוחן  עתה  לבקש  שניתן  הסיבה 
מחשבות, "הושיעה נא". ולכך קוראים, "ושאבתם 

מים בששון ממעיני הישועה".

כח התורה

הרב  נוסף.  באופן  הדברים  את  להבין  וננסה 
ישנם שתי הלכות בשולחן  כי  ציין  זצ"ל  מפונביז' 
ערוך בהם נאמר שאדם לא ישוב באותה דרך שבא 
הוא  והשני  לתורה,  כשעולה  הוא  האחד  ממנה. 

כשנכנס לבית הקברות.
כשאדם  כי  ואמר,  לשונו  במתק  זאת  והסביר 
נכנס לבית קברות, משהו מתחולל בקרבו, אין לך 
'יזכיר לו יום המיתה גדול מזה'. ואין ספק כי יוצא 

מהמקום עם מחשבות אחרות ומשנה דרכו.
וכך גם כאשר עולה לתורה, משהו קרה כאן. הוא 
עמד ליד ספר התורה, בירך את נותן התורה, ראה 
וקרא בה. הייתכן שישוב  את אותיותיה הקדושות 
כפי שהיה קודם עלייתו לתורה? אין ספק כי משהו 

התחולל בקרבו.
משיתא.  ליוסף  שקרה  מה  את  גם  מבאר  וכך 
בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו 
לו ליוסף משיתא שיכנס לבית המקדש ומה שיוציא 
הזהב.  מנורת  את  והוציא  נכנס  שלו.  יהיה  ראשון 
אמרו לו אין דרכו של הדיוט להשתמש בו, בקשו 

שיכנס שנית ומה שיוציא יהיה שלו וסירב.
ולא  שנים,  שלש  ממכס  בפטור  לרצותו  ניסו 
הסכים. ואמר, די לי שהכעסתי לבוראי פעם אחת 
אכעיסנו פעם שניה? על סירוב זה  נתנוהו בחמור 
לי  'אוי  צווח  והיה  בו,  מנסרים  והיו  חרשים  של 

שהכעסתי את בוראי'. 
ושואל הרב מפונביז' רבי יוסף כהנמן זצ"ל, מה 
איך  הקצה?  אל  הקצה  מן  תפנית  לעשות  לו  גרם 
הגיע למצב בו היה מוכן למסור את נפשו לעמוד 
המקדש  את  לחלל  שלא  ובלבד  הייסורים  בכל 

יודע מחשבות ביום דין

ה

הרה"ג אברהם ארלנגר
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

בשערי 
אלול
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של  כוחו  זה  כי  מפונביז',  הרב  משיב  כך  על  וקודשיו? 
בית המקדש, רק היה כמה שניות בתוכו וכבר הוא שאף 
נתן  לא  בו  שפעפע  הקדושה  כח  קדושתו.  את  לתוכו 
כח  הוא  וכזה  הקדושה  כח  זה  לחטאו.  לשוב  יותר  לו 

התשובה. 
ובזה נבין כי כאשר אדם מחזיק בשמחת תורה את ספר 
התורה, הקדושה אופפת אותו. המחשבות שלו משתנות 
נעלה  משהו  אחר,  למשהו  הופכות  חייו  אורחות  וכל 

ונשגב.
ואומר  הספר  בקדושת  בידו  אוחז  הוא  כאשר  עכשיו, 
"יודע מחשבות" אלו מחשבות אחרות לגמרי, מחשבות 
באה  ומכאן  בזכותן.  אותנו  ולהושיע  להגן  שיכולות 

הקריאה והבקשה, "יוֵֹדַע ַמֲחָׁשבוֹת הוִֹׁשיָעה ָּנא...".

הכל חסד
כתב  דין',  עורך  'לקל  הפיוט  בהסבר  שונה  מהלך 
נתבונן  כאשר  כי  והסביר  זצ"ל,  מינצברג  הגראי"ל 
בתוכנו, נראה שאין מטרתו לזעזע אותנו על עומק הדין, 
שהרי על עניין זה באה תפילת 'ונתנה תוקף'. אך הפיוט 
'לקל עורך דין', אדרבה, בא לשבח את רחמיו של מלכינו, 
שהוא פועל רחמיו בדין. וכל הפיוט הוא שבח לה' שבעת 

עריכת הדין הוא מכריע לצדק דיננו.
וכן מוכח להדיא מן החרוזים, 'ותיק ועושה חסד' 'זוכר 
בריתו' 'חומל מעשיו' 'טהר חוסיו' 'כובש כעסו' 'לובש 

צדקות' 'סולח לעמוסיו', 'פודה עבדיו'. 
באופן זה יש לפרש גם את שאר חרוזי הפיוט, 'לבוחן 

לבבות' 'לגולה עמוקות' 'להוגה דעות' 'ליודע מחשבות', 
שאין הכוונה בזה לציין את עומק הדין ותוקף המשפט, 
כאן  אלא  לב,  יצרי  מעללי  כל  את  יודע  שהקב"ה  ממה 
משבחים את הקב"ה על שצופה ומביט בפנימיות האמתית 
שלנו, את הנקודה היהודית ואת שאיפתו האמתית של כל 
יהודי. וכיון שהקב"ה יודע מחשבות וצופה נסתרות, גלוי 
כישלון  רק  הם  החטאים  שכל  כבודו,  כסא  לפני  וידוע 
ומעידה, אבל באמת כל אחד ורוצה ושואף להיות עובד 
וכל  וברה,  היא  צחה  הלב  פנימיות  ובתמים.  באמת  ה' 
הפיוט אפוא מכוון למידת החסד והרחמים שישנם ביום 

הדין. 

אל תראוני שאני שחרחרת
ישראל  שחטא  אף  ישראל  טוב.  הוא  במהותו  יהודי 
הוא. כי בתוך תוכו יש בו חלק אלוק ממעל, חלק שלא 
השירים:  בשיר  המלך  שלמה  אמר  וכבר  לחטא.  רוצה 
אין  ַהָּׁשֶמׁש"  ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני  ְׁשַחְרחֶֹרת  ֶׁשֲאִני  ִּתְראּוִני  "ַאל 
העולם.  אומות  של  כשחרותם  ישראל  של  השחרחרות 
אצל כל איש ישראל השחרחרות היא חיצונית. אנחנו לא 
רעים במהותינו. וגם אם חטאנו אין זה מתוך רוע לב. הרי 
אתה הבוחן כליות ולב יודע זאת... ואתה יודע מחשבות 
מכיר את פנימיותינו, וכי רוצים אנו חלילה למרוד בך? 
אם  גם  שלא.  וודאי  שלנו?  באמונה  לפגום  בקשנו  וכי 

חטאנו, הכל חיצוני. 
מהל'  )פ"ב  הרמב"ם  בדברי  מבואר  הדברים  ויסוד 
גירושין ה"כ( שכתב שכל איש ישראל בעומק לבו רוצה 

הוא  האמתי  הפנימי  ורצונו  המצוות,  כל  את  לעשות 
ממנו.  זאת  מונעו  הרע  שיצרו  אלא  המצוות,  את  לקיים 
ובזה מסביר את מה שאמרו למי שמסרב לתת גט לאשתו, 
הכפיה  אחרי  כי  אני'".  'רוצה  שיאמר  עד  אותו  "כופין 

מתגלה הפנימיות שלו. ובאמת הוא רוצה...
התשובה.  של  בעולמה  גדול  סוד  הוא  הדברים  יסוד 
את  מקלקלים  אנחנו  ישר",  האדם  את  עשה  "האלוקים 
בדרך  והולכים  הישרה  מהדרך  שסוטים  ע"י  השורה 
הנקודה  את  מאתנו  מוציאה  לא  הדרך  אך  עקלקלות.  
נותרת  זו  נקודה  היושר.  את  אתה,  שנבראנו  הפנימית 
למקורות.  שבים?  לאן  בתשובה,  וכששבים  הזמן.  כל 

לישרות הלב.
ה"ד(  )פ"ב  לרמב"ם  תשובה  בהלכות  מבואר  וכך 
השם  לפני  תמיד  צועק  השב  להיות  התשובה  'מדרכי 
בבכי ובתחנונים ועושה צדקה כפי כחו... ומשנה מעשיו 
כולן לטובה ולדרך ישרה...'. החטא יוצר חיץ בין החוטא 
ממנו  לכור  למקור,  אותנו  משיבה  התשובה  לבורא, 
היא  הכבוד.  כסא  עד  אותנו  מגביהה  התשובה  חוצבנו. 
שוברת את המחיצות. החוטא שב למקורו הראשון  וחוזר 
להיות ישר כפי שעשאו האלוקים. זה עומק הלב של כל 
יהודי ואלו מחשבותיו,  כי באמת אנו רוצים להיות טובים 

וישרים.
"ְליוֵֹדַע  ואומרים,  דין  ביום  להקב"ה  באים  אנו  ובזה 
ַמֲחָׁשבוֹת ְּביוֹם ִּדין...". הן גלוי וידוע לפני כסא כבודך כי 
רצוננו לעשות רצונך, וכל חטאותינו הן חיצוניות.  ומכח 
נקודה פנימית זו אנו זכאים לבקש בשמחת תורה, "יוֵֹדַע 

ַמֲחָׁשבוֹת הוִֹׁשיָעה ָּנא...".

הכותב הוא מחבר הספר "הגדתי היום" על הימים הנוראים וחגי תשרי, מסדרת הספרים שנכתבו ע"פ שיחותיו של 
הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת "נחלת שלמה" ב"ב. הספר מכיל כ-60 מאמרים ושיעורי יהדות כתובים 

בטוב טעם, ושווים לכל נפש, מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות הגבוהות בישיבות ובסמינרים, ולא פחות לבתים 
שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים משובבי נפש. הפצה ראשית: יפה נוף או אצל המחבר: 052-7655777.

צילום: דוב בער הכטמן
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נפרדים מתשפ"א:  האירועים והתמונות שנצרבו בזיכרון הציבורי והותירו חותם גם לשנים הבאות

כ"ט
אלול
תשפ"א

שנה תכלה

תשפ"א תיזכר כשנה שבה התקיימו חילופי השלטון בישראל ושבה הסתיימה הכהונה הארוכה 
ביותר של ראש ממשלה בישראל  שנה שבה כל יהודי בכל מקום בעולם יזכור את הרגעים 

הכואבים והדיווחים הבלתי נתפסים על האסון במירון, האסון בביהמ"ד של חסידות קרלין 
והאסון בקהילה היהודית במיאמי  שנה שבה הקורונה, למרות החיסונים, ממשיכה לתעתע 
ולגבות קורבנות יקרים  שנה שבה המציאות הביטחונית ממשיכה להכתיב את סדר היום 
שכפתה על ישראל את מבצע "שומר חומות"  שנה שמסתיימת עם גל שריפות שע"פ 

ההערכות הוצתו על רקע לאומני  שנה שבה העולם מתרגל למציאות אחרת בבית הלבן עם 
לכתו של טראמפ  שנה שבה המעצמה הגדולה בעולם למדה על בשרה שיציאה מאפגניסטן 

טובה כהבטחת בחירות אבל לא למציאות בשטח  תכלה שנה וקללותיה

 אלי שניידר 
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במושגי הפוליטיקה הישראלית, שנת תשפ"א תיזכר 
כשנת המהפך. אינו דומה המהפך של מנחם בגין בתשל"ז 
למהפך הנוכחי, אולם אחרי 12 שנות כהונה רצופות, סיום 

כהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלת ישראל הוא לא 
רק חדשה פנים פוליטית בישראל. מהדורות החדשות 

ברחבי העולם, פתחו מהדורות ודיווחו על החלפת השלטון 
בישראל.

עד לפני מספר חודשים, סיכוייה של הממשלה הנוכחית, 
היו בעיקר תיאורטיים. איש לא העלה בדעתו שנפתלי בנט 
על שבעת המנדטים שקיבל יכהן כראש ממשלה. איש לא 
שיער שיסכים לשבת בממשלה אחת עם מפלגת העבודה, 
מרצ ורע"ם. ימים אחדים לפני הבחירות התייצב בנט מול 

המצלמות והצהיר שלא יישב עם יאיר לפיד בממשלה 
אחת. לא ברוטציה ולא בכל קונסטלציה אחרת. הוא חתם 

על מסמך שבו הוא מתחייב לכך וקרא לנתניהו לחתום 
על המסמך, תחת ההנחה שנתניהו יקים ממשלה בתמיכת 

רע"ם. לאחר הבחירות, היוצרות התהפכו. בנט שעט 
לממשלה שבה רע"ם חברה בקואליציה ונתניהו שיכול 
לבוא בטענות בעיקר לעצמו על שהכשיר את השיח עם 
מנסור עבאס, גרם לליכוד לאבד את השלטון לראשונה 

אחרי 12 שנה.
במבחן שבו פוליטיקאים נמדדים על הפרת בחירות, 

בנט מככב בראשות הרשימה. שורה ארוכה של הבטחות 
בחירות הוא הפר בזו אחר זו, לטובת הבטחת בחירות 

אחרת: למנוע בחירות חמישיות.
בליכוד בטוחים שבנט ושקד רקמו את המהלך הזה 
מבעוד מועד. לטענתם, ההצהרות של בנט ולפיהן יש 
לנתניהו את שבעת האצבעות של 'ימינה' היו הצהרות 
סרק מאחר והם ידעו שח"כ סמוטריץ' לא יסכים לכונן 
ממשלה בתמיכת רשימת רע"ם. הם נתנו לזמן לעבור. 

המנדט עבר מנתניהו ללפיד. לפיד, שמכיר היטב את בנט 
מימי ברית האחים בקואליציית 2013, רקם הקמת ממשלה 

שבה בנט יעמוד בראשות הממשלה במחציתה הראשונה 
של הקדנציה בתמורה לכך שיחצה את הקווים. בנט אכן 
חצה את הקווים. בוחריו, לפחות רובם המכריע, התנגדו 

להקמתה של הממשלה הנוכחית. 
בשלב הזה בקריירה הפוליטית שלו, לבנט אין מה 

להפסיד. הוא יצטרך לבנות לעצמו קהלים חדשים. לפני 
למעלה משנתיים, לפני בחירות מועד א' ב-2019, נטש יחד 

עם איילת שקד את הבית היהודי והקים את הימין החדש, 
כדי לפנות לקהלים חדשים. חסרו למפלגה פחות מ-2000 
קולות כדי לחצות את רף אחוז החסימה. התמונות שבהן 

בנט נאבק על כל פתק בחדר ועדת הבחירות המרכזית 
נצרבו בתודעה הציבורית. באופן אבסורדי, נתניהו היה 

המנצח הגדול. בנט ושקד, שהחלו את הקריירה הפוליטית 
בלשכתו ב-2006 והפכו לבלתי רצויים בקרב משפחת 

נתניהו, נותרו מחוץ למערכת הפוליטית. אלא שאז החליט 
ליברמן שזמנו של נתניהו תם וסירב להצטרף לממשלתו 

בכל מחיר. ישראל הלכה לסבב בחירות נוסף ובנט שהבין 
שעתידו הפוליטי תלוי בגורל שותפיו מהעבר, הקים את 

גוש איחוד מפלגות הימין ונתת לשקד לעמוד בראש. לקח 
עוד סבב בחירות נוסף עד שנתניהו הצליח לפצל את כחול 

לבן ולכונן בישראל את הממשלה הפריטטית הראשונה.
נתניהו בחר להותיר את חברי ימינה מחוץ לממשלה. 

זה היה משגה אחד יותר מידי. בנט המתין לשעת הכושר 
כדי לתבוע את עלבונו הפוליטי. עם סיומה של מערכת 

הבחירות הרביעית, כאשר גוש נתניהו מנה 59 חברי כנסת 
כולל שבעת חברי ימינה, הבין בנט, שזמנו של נתניהו 

תם. הדיל להקמת הממשלה הפריטטית השניה היה סגור 
מראש. הפרטים האחרונים נסגרו בימים האחרונים למנדט 

שקיבל לפיד מהנשיא. בנט ניסה להכשיר את המהלך 
בדעת הקהל. מחנה השמאל שבעבר כינה את בנט בכינויי 
הגנאי החריפים ביותר, נאלץ לשבח ולהלל את מנהיגותו. 

מחנה מתנגדי נתניהו בימין שכולל את גדעון סער, 
אביגדור ליברמן, בנט ושקד, חברו יחד כדי לכונן בישראל 
ממשלה חדשה שבראשה לא עומד בנימין נתניהו. בשורה 
התחתונה: בנט הגיש לנתניהו את הנקמה הפוליטית מבלי 

לומר זאת מפורשות. רצית להשאיר אותי מחוץ לחיים 
הפוליטיים, סופך שקיבלת אותי כראש ממשלה בעודך 

צועד לאופוזיציה.
נתניהו מסיים את תשפ"א עם הרבה מאד חשבון נפש. 

אילו היה נזהר יותר בכבודו של גדעון סער ומעניק לו 
את אחד ממשרדי הממשלה החשובים כראוי למי שהגיע 

לחמישייה הראשונה בפריימריז של הליכוד. אילו לא היה 
משאיר את בנט ושקד באופוזיציה בעת הקמת ממשלת 

נתניהו-גנץ. אילו לא היה נכנס לעימות מול אביגדור 
ליברמן. אילו היה מצליח לשכנע עוד שני מנדטים של 

ליכודניקים לצאת להצביע וחוצה את מחסום 61 המנדטים. 

אולי, ורק אולי, יכול היה לצלוח עוד ארבע שנים בראשות 
הממשלה.

השאלה המסקרנת ביותר בסיומה של תשפ"א במערכת 
הפוליטית, היא האם תם זמנו של נתניהו כראש ממשלה. 

האם יצליח אי פעם לשוב לכס ראש הממשלה? מרבית 
ההערכות שהסיכויים לכך נמוכים. כל עוד משפטו מתנהל 
והאישומים נגדו עודם מרחפים, ראשי המפלגות שהחרימו 

את הישיבה עימו, ידבקו בכך גם בהמשך. לרשימה 
הארוכה של מפלגות שהפכו למתנגדי נתניהו, הצטרפה 

בתשפ"א גם מפלגת ימינה.
בסופו של דבר בתשפ"א, נתניהו לא רק איבד את 

שלטונו. גם בלוק הימין שעמל רבות על קיומו ותיחזוקו, 
הצטמצם באופן משמעותי. בארבע מערכות הבחירות 

האחרונות בלוק הימין נע כל העת בין 58 עד 60 מנדטים. 
חסרה לו אצבע אחת עד שלוש כדי לצלוח את רף שישים 
ואחד המנדטים. חציית הרוביקון של בנט למחנה 'רק לא 

נתניהו', גרעה מבלוק הימין שישה חברי כנסת. מחנה 
נתניהו מונה כיום וגם ע"פ הסקרים האחרונים 53-54 חברי 

כנסת. כדי להדביק את הפער נתניהו יצטרך לחולל את 
הבלתי ייאמן. מצד שני, אם יש מישהו שיכול לחולל זאת, 

הוא נתניהו עצמו. הוא עשה זאת ב-1996 כאשר הימין 
שלאחר רצח רבין היה חבוט וחבול תדמיתית וציבורית. 

הוא עשה זאת ב-2009 אחרי קדנציה שבה שלטה קדימה 
הפופולארית שבבחירות 2006 ריסקה את הליכוד בראשות 

נתניהו ל-12 מנדטים. ימים יגידו האם יצליח נתניהו 
לעשות זאת בפעם השלישית. 

את תשפ"א נתניהו מסיים בחופשה פרטית עם משפחתו 
בארה"ב, בעוד יריבו המר נפתלי בנט מתקבל בכבוד ע"י 

נשיא ארה"ב כראש ממשלת ישראל. זו תמצית הסיפור 
הפוליטי בישראל של השנה האחרונה.

דבר אחד בטוח: כפי שנתניהו ידע לחזור מ-12 
המנדטים והליכה משמימה לאופוזיציה לאחר בחירות 
2006 ל-27 מנדטים וראשות הממשלה לאחר בחירות 

2009, וכפי שבנט שלא צלח את אחוז החסימה בסבב א' 
של בחירות 2019 הוכתר לראש ממשלה אחרי סבב ד' 

בבחירות 2021, מוקדם יהיה לצפות פני עתיד. המערכת 
הפוליטית עוברת שינויים תכופים ותמורות שקשה מאד 

לחזות מראש. זה אולי המסר הפוליטי המובהק שניתן 
ללמוד מתשפ"א.

שנת חילופי השלטון
את תשפ"א נתניהו מסיים בחופשה פרטית עם משפחתו בארה"ב, בעוד יריבו המר נפתלי בנט מתקבל 

בכבוד ע"י נשיא ארה"ב כראש ממשלת ישראל. זו תמצית הסיפור הפוליטי בישראל בשנה האחרונה

מי יישפל ומי ירום

נתניהו ובני משפחתו בשדה התעופה בסן פרניסיסקובנט בוושינגטון | צילום: אבי אוחיון לע''מ
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מירון תשפ"ב כבר 
לא ייראה אותו דבר

חבל שארבעים וחמישה יהודים יקרים היו צריכים לקפד את חייהם כדי שדברים יתחילו 
להשתנות. את מירון תשפ"א לא נרצה לזכור, אך לעולם לא נוכל לשכוח

ומי בחניקה

נפרדים מתשפ"א 

מירון תשפ"א. אירוע שייצרב לנצח בהיסטוריית העם 
היהודי. האסון הכבד שניחת עם מותם הטראגי של 45 

קורבנות תפס את כולנו לא מוכנים.
אין אחד שלא יזכור מתי היה הרגע המדויק שבו שמע על 

האסון ומימדיו. זה התחיל בסביבות השעה 1 לפנות בוקר 
בליל ל"ג בעומר. הדיווחים הגיעו טיפין טיפין. תחילה דווח 
על פארנצ'עס שקרס. אט אט החלו להגיע עוד ועוד דיווחים 

והתמונה החלה להתבהר: במדרגות שמובילות ממתחם 
'תולדות אהרון' נמחצו למוות מאות בני אדם. המספרים היו 
בלתי נתפסים. עם כל שעה שחלפה, עודכנו מספרי ההרוגים 

והפצועים. 
בדקות הראשונות עוד נמשכה ההילולא והתזמורת 

המשיכה לנגן. זעקות 'הצלה' נשמעו מכל עבר. יחלפו עוד 
מספר דקות עד שהכרוז הכריז על סיומה של ההילולא. גם 

במשטרה הודיעו מיד לאחר מכן: אירועי ל"ג בעומר תשפ"א 
הסתיימו. כל הציבור מתבקש להתפנות מההר. המראה 

העצוב של מאות אלפי יהודים צועדים רגלית בשורה ארוכה 
ממרומי ההר אל חניוני האוטובוסים, היה מראה עצוב 

במיוחד.
לא משנה איפה הייתם ומה עשיתם, באותן דקות, החיים 
של כולנו נעצרו. כל אחד מאיתנו הכיר מישהו מהנפגעים. 

מאות אלפי משפחות דאגו לגורל יקיריהן לאחר שהטלפונים 
הסלולריים במקום קרסו. הורים דואגים ניסו לתפוס בטלפון 

את בניהם במשך לילה שלם. הכאוס שלט בכל פינה בהר 
מירון. יחלפו שעות ארוכות עד שאחרון הנעדרים אותר.

זה היה לילה ארוך וכואב. לילה שמתנדבי מד"א וארגוני 
ההצלה שנכחו במקום, לא יישכחו כל חייהם. כמות 

הנפגעים לא זכורה גם למי שהורגל באסונות המוניים. 
גם מתנדבים וותיקים שעדיין זוכרים את פיגועי הטרור 

ההמוניים, לא נתקלו בכמות כה גדולה של נפגעים בזירה 
כ"כ קטנה וצפופה. 

שום דבר לא הכין אותם למראות הזוועה. החייאה אחר 
החייאה, פינוי אחר פינוי, וזירת מוות מדממת שבמרכזה 

שורה ארוכה, ארוכה מידי של הקורבנות. ארבעים וחמישה 
יהודים קדושים שעלו לשפוך שיח לפני הקב"ה בליל ל"ג 

בעומר בציונו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, 
קיפדו את חייהם באסון כל כך כבד.

התמונה שבה מונחות זו לצד זו שורת הקורבנות שעד 
לפני דקות אחדות עוד נלחמו על חייהם, מלווה אותנו עד 

היום. היא תמשיך ללוות אותנו לנצח. זהו אחד הרגעים שאין 
דומה לו. מספר בלתי נתפס שהלב מסרב להאמין והמוח 

מסרב לעכל. מעט מאד אנשים הלכו לישון בלילה הזה.
עם שחר של יום שישי, ערב שבת קודש, החלו להגיע 

שמות הנספים. האסון לכד את כל רבדי היהדות. מכל 
הערים, מכל המגזרים, חובשי כיפות שחורות, חובשי כיפות 

סרוגות, ליטאים, חסידים וספרדים, בני חו"ל ובני ארץ 
ישראל. הטרגדיה פקדה את כולם. איך מעכלים אסון כזה? 

איך מסבירים לצעירי הצאן על מה זאת עשה ה' לנו ככה?
לימים אחדים שלטה תחושת האחדות. האסון הצליח 

לאחד את כלל הציבוריות הישראלית למפגן של סולידריות 
וערבות הדדית. יחלפו ימי השבעה עד שהשגרה על שלל 

ויכוחיה תחזור לראש סדר היום.
בשוך ימי השבעה, ואולי כבר בעיצומם של ימי האבל, 

החל חשבון הנפש. ויכוח ציבורי עז ניטש סביב הצורך 
בהקמתה של ועדת חקירה. דיו רב מידי נשפך סביב הסוגיא 

האם ועדת חקירה ממלכתית תחקור את כשלי מירון או ועדת 
חקירה בתצורה שונה, נטולת שיניים של ממש. הקמתה של 

הממשלה החדשה גדעה את הוויכוח וההחלטה הראשונה 
שקיבלה מיד לאחר כינונה, הייתה הקמת ועדת חקירה 

ממלכתית. הוועדה החלה את פעילותה לאחר שמונו שלושת 
חבריה, ועל פי העדויות שנשמעו עד כה, דבר אחד ברור: 

למקום המתוייר ביותר אחרי הכותל המערבי, יש יותר מידי 
אחראים ופחות מידי נושאים באחריות. כל אחד מגלגל את 
האשמה על האחרים. כל אחד בטוח שפעל נכון, ורק דמם 

של ארבעים וחמישה קורבנות, מה שהוגדר כאסון האזרחי 
הכבד ביותר שאירע בישראל, זועקים אלינו מן האדמה.

מרבית הנוגעים בדבר, ובעיקר מרבית הציבור החרדי מבין 
שהטיפול בהר מירון חייב להיות אחרת. שסבך האחראים 

על המקום, רק מקשה על ביצוע שינויים בשטח. שכל שינוי 
ולו הקטן ביותר במתחם, מצריך שלל אישורים מכמה וכמה 

גופים הנוגעים בדבר. הציבור הרחב אינו שולט ברזי המקום. 
הוא אינו יודע מיהם חברי ועדת החמישה, או המרכז הארצי 
למקומות הקדושים, ההקדשות, משטרת ישראל או כל אחד 

מהגופים האחרים האמונים על המקום.
מירון תשפ"ב כבר לא ייראה אותו דבר. חבל שארבעים 

וחמישה יהודים יקרים היו צריכים לקפד את חייהם כדי 
שדברים יתחילו להשתנות. את מירון תשפ"א לא נרצה 

לזכור, אך לעולם לא נוכל לשכוח.

 המראות שלא יישכחו. קורבנות האסון במירון | צילום: ישי ירושלמי, בחדרי חרדים 

»

»
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הקורונה עדיין כאן
המגפה ששיבשה את חייהם של מאות מיליוני בני אדם ממשיכה להכות גלים גם כאשר אנו 

נמצאים בשעריה של שנת תשפ"ב. הציבוריות הישראלית תמשיך לנהל את הוויכוח איזו מדיניות 
נכונה: מדיניות הסגרים וההגבלות של נתניהו או מדיניות ההכלה של בנט

ומי במגיפה

נוכחותה של הקורונה השפיעה על החיים הציבוריים 
והפרטיים של כולנו. למעשה, היא השפיעה על העולם כולו. 

חיי אדם רבים קופדו, מיליונים חלו ברחבי העולם, עסקים 
רבים קרסו וכלכלות העולם יצאו מאיזון. 

שנת תשפ"א נפתחה בדיון הציבורי הנוקב סביב סוגיית 
בתי כנסת שנסגרו אל מול ההפגנות מול מעון ראש הממשלה 
בבלפור שהמשיכו להתקיים. היו אינספור תירוצים, הסברים 

ופלפולי סרק בסוגיא הזו. בשורה התחתונה: קוראים לזה 
איפה ואיפה. לא משנה איזו הגדרה משפטית ייתנו לזה, 

העובדה שמפגיני בלפור הורשו לקיים הפגנות ענק, כולל 
סעודת ר"ה המונית משותפת, בעוד על שאר אזרחי ישראל 
נאסר להתכנס מלבד המשפחה הגרעינית ומנייני התפילות 

התקיימו בחום השמש במרחב הפתוח, היא אות קלון 
למדינת ישראל. בבחירה בין היהודית והדמוקרטית, ישראל 

בחרה בחלק הדמוקרטי ופחות בחלק היהודי. 
הציבור החרדי הרגיש את היטב את השלכותיה של 

הקורונה, אולי יותר מכל מגזר אחר בחברה הישראלית. מודל 
הרמזור שדירג את צבעי הערים לפי כמות המאומתים באותה 

עיר, שימש את מקבלי ההחלטות להטיל סגר כמעט רק על 
הערים החרדיות. ערים חילוניות שנצבעו באדום לא נסגרו 
הרמטית כפי שמצאו עצמם תושבי בני ברק, אלעד, ביתר, 

בית שמש והשכונות החרדיות בירושלים. איכשהו, להטיל 
סגר על תושבי עיר אחת, נשארה כ"פריבילגיה" השמורה רק 

לציבור החרדי.
אבל לא רק סגרים היו בתשפ"א. חודשים אחדים אל תוך 
תשפ"א, התבשר העולם שחברת פייזר האמריקאית וחברת 

מודרנה הבריטית הגיעו אל קו הגמר במירוץ לחיסון. אחריהן 
הגיעו חברות נוספות אבל שני תאגידי הענק הללו כבשו את 

השוק ומהרגע שהרשויות בארה"ב אישרו באישור חירום את 
מתן החיסון, החל מרוץ נגד הזמן בקרב כל מדינות העולם 

לרכש חיסונים מאסיבי. 
ישראל, שההסכם הראשוני שחתמה היה מול חב' מודרנה, 
מצאה עצמה מנהלת מו"מ קדחתני מול חברת פייזר שהייתה 

הראשונה לייצר חיסונים בכמויות ענק. ראש הממשלה 
לשעבר בנימין נתניהו החליט להטיל את כל כובד משקלו 

ע"מ להשיג מיליוני חיסונים עבור אזרחי ישראל. הלחץ 
שהפעיל על אלברט בורלא, המנכ"ל היהודי של חב' פייזר, 

בן למשפחת ניצולי שואה, עם תודעה יהודית ורגש חם 
לישראל, פעל את פעולתו. 

בדיעבד הסתבר שחב' פייזר ביקשה לקחת את אחת 
המדינות כמודל ע"מ לבחון את יעילות החיסונים בקרב 

אוכלוסיה של מדינה שלמה. בחב' פייזר ביקשו לקחת את 
אסטוניה כמודל ולחסן את כל אזרחיה. אלא שבמסגרת 

הלחץ המאסיבי, שכלל לפי עדותו של מנכ"ל פייזר עצמו 
עשרות שיחות מנתניהו, טען רה"מ לשעבר שמדינת ישראל 

היא המודל האולטימטיבי, בשל המגוון האתני ממנו מורכבת 
אוכלוסיית ישראל. יהודים וערבים, ילידי הארץ וילידי מרבית 

מדינות העולם, עולים מחבר העמים לצד עולים ממדינות 
אפריקה. בורלא השתכנע וכל השאר היסטוריה. ישראל 

הקדימה את כל מדינות העולם והייתה לראשונה שמחסנת 

את מרבית אזרחיה בשתי מנות חיסון.
אט אט, מדדי התחלואה צנחו. עם כל שבוע שחלף הוסרו 

עוד ועוד מההגבלות שהוטלו על אזרח ישראל. אולמות 
האירועים נפתחו, בתי הספר חזרו ללימודים, המתווים 

בוטלו ואפילו המסכות, שהפכו לסימן ההיכר של השנה וחצי 
האחרונה, הפכו לפריט לאספנים.

ואז הגיעה הדלתא. הווראיינט שהגיע לישראל דרך שערי 
נתב"ג הפרוצים העלה את מדדי התחלואה לשיאים שלא היו 

בגלים קודמים. שנת תשפ"א מסתיימת עם כעשרת אלפים 
מאומתים ביום. גם מספרם של החולים קשה ממשיך לטפס. 
למעלה מ-20 בני אדם ביום משלמים בחייהם על התפרצות 

הגל הרביעי.
ראש הממשלה נפתלי בנט, החליט, ככל הנראה בעזרת 

יועציו שלא להשתמש במילה קורונה אלא לקרוא לה מגפת 
הדלתא. יודע כל ילד בישראל שדלתא הוא אחד הווראיינטים 

של הקורונה. מוטציה כמו מוטציות רבות שקדמו לה 
שגורמת להדבקה המונית. היא חזקה יותר והיא מחייבת גם 

את המחוסנים לקבל מנת חיסון שלישית. גם בזה, ישראל 
היא הראשונה בעולם שמחסנת את אזרחיה בחיסון שלישי.
איתרע מזלה של הממשלה הנוכחית שהגל הנוכחי נפל 

במשמרת שלה. נתניהו ויתר חברי הליכוד טורחים להדגיש 
שוב ושוב, שהממשלה הנוכחית קיבלה מדינה עם חמישה 
נדבקים יום ובחלוף חודשיים ישראל על סף עשרת אלפים 

מאומתים ביום. עובדתית זה נכון, אך האם הגל הרביעי היה 

פורץ גם במשמרת של נתניהו? סביר להניח שכן. הדלתא 
פחות מתעניינת בפוליטיקה הישראלית, כפי ששלושת 

הגלים הראשונים היו במשמרת של נתניהו, גם הגל הרביעי 
היה מונח לפתחו. השאלה היא דרכי הפעולה. נתניהו דגל 

בהליכה לסגרים מצד אחד ומתן מענקים לעסקים ועצמאיים 
שמקור פרנסתם נפגע. בנט, בניגוד גמור להצהרותיו 

בחודשים שקדמו להקמת הממשלה ובניגוד לדברים שכתב 
בספרו "איך לנצח מגיפה", מעדיף להשאיר את המשק פתוח, 

גם במחיר של עשרת אלפים מאומתים ביום. 
בנט לא לבד. רבים מחברי הקואליציה הנוכחית אוחזים 

בדעה זו. אמרה זאת חברת מפלגתו שרת הפנים איילת שקד 
בראיון שעורר עליה זעם ציבורי רחב. לדבריה, במגפה יש 

חולים ויש מתים וצריך להכיל את זה. הדברים כאמור עוררו 
סערה ציבורית. יו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו רכב על 

הגל וקרא לממשלה להציל חיים ולא להכיל מתים. הראיון 
הזה מן הסתם עוד יישלף מהארכיון בהגיע עת ההליכה אל 

הקלפי.
כפי שכל אזרחי ישראל יודעים, גם רה"מ בנט יודע, 

שכאשר הממשלה עומדת על כרעי תרנגולת וכל ח"כ יכול 
למוטט את הקואליציה ולהפיל את הממשלה, קשה מאד 

לקבל החלטות הרות גורל על סגר או מניעת התקהלות. כדי 
לקבל החלטות מהסוג הזה צריך מנהיגות חזקה ותמיכה 

ציבורית רחבה. לבנט אין בינתיים את שתיהן.

מחלקת קורונה במרכז הרפואי בני ציון

נפרדים מתשפ"א 

»

»



לכל לקוחותינו, קוראינו ולכל עמך בית ישראל

שנה טובה ומתוקה
שנת אושר ושלווה

שנת בריאות ופרנסה
שנה של גאולה שלמה

תכתבו ותחתמו לחיים טובים

כולם בקו אחד!

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בירושלים באלעדבפתח תקוהבני ברק

כלכליברחובות

ל ז וברכהמ
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שומר חומות: 
סבב בלתי פוסק

אין דרך להכניע את ארגון הטרור חמאס, כשם שאין מוצא לסכסוך הישראלי פלסטיני. 
העימותים הצבאיים ליוו את נתניהו ב-12 שנות שלטונו, כפי שליוו את קודמיו וכפי שילוו את 

כהונתו של נפתלי בנט

מי בחרב

האמת שהתרגלנו. התרגלנו לסבבים בלתי פוסקים בעזה. 
גם בהיותה תחת שלטון הרשות הפלסטינית וגם כאשר 

חמאס אוחז בהגה השלטון. אף ראש ממשלה לא הצליח 
להביא לרגיעה מוחלטת בעזה. לא הסכמי שלום ולא 

הפצצות מהאוויר, ואפילו לא כניסה קרקעית לעזה. לכולם 
ברור: גם כיבוש עזה לא יביא לשקט. 

בזיכרון הקולקטיבי של אזרחי ישראל, עזה נצרבה 
בתודעה כמדמנה שמובילה מעת לעת למבצעים שרק 

שמותיהם משתנים: גשמי קיץ, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק 
איתן ועוד מבצעים רבים, עד למבצע האחרון, מבצע 'שומר 
חומות', שפרץ ביום ירושלים האחרון, כ"ח באייר, העשירי 

במאי.
כל ראשי הממשלה שלאחר מלחמת ששת הימים, מלוי 

אשכול ועד נפתלי בנט, הבינו ברגע שהתיישבו על כס 
ראש הממשלה, שלסוגייה הפלסטינית בעזה, אין פתרון חד 

משמעי. נתניהו טרם עלייתו לשלטון ב-2009 הבטיח למוטט 
את שלטון חמאס. בדיעבד, הוא רק חיזק את מעמדו של 

ארגון הטרור ששולט בעזה. נתניהו, כחלק ממדיניות עקבית, 
הבין שאין דרך לפתור את הסכסוך ולכן בחר לנהל את 

הסכסוך. הכסף הקטארי הועבר במזוודות עמוסות בדולרים, 
כאשר לכל הצדדים ברור שמרבית הכסף מועבר להרחבת 
פעילות הטרור של חמאס ולמימון חפירת מנהרות הטרור.

גם הממשלה הנוכחית, שראשיה הבטיחו לנקוט ביד קשה 
על כל פעילות טרור מחרישה לנוכח בלוני הטרור המשוגרים 

מעזה ומכלים דונמים רבים בשדות יישובי העוטף. גם ירי 
מכוון שפצע את חייל מג"ב בראל חדריה שמואלי הי"ד, 

שנפטר מפצעיו כעבור 9 ימים, לא הניב תגובה משמעותית 
של ישראל. בנט בחר באופציית ה"איפוק זה כוח" שבו נקט 
אריאל שרון, עד שגם הוא הבין שאין מנוס מלצאת למבצע 

"חומת מגן". מדינה לא יכולה לאפשר ירי אינסופי על 
שטחה.

מבצע שומר חומות נולד בעיצומו של המשא ומתן 
הפוליטי, שבועות אחדים לאחר סבב הבחירות הרביעי. 
באותם ימים החל נפתלי בנט להכין את דעת הקהל לכך 
שבכוונתו להקים ממשלה יחד עם מפלגות גוש 'רק לא 

ביבי'. מבצע צבאי אמור היה לגדוע את חלומותיו.
ואכן, עמוק אל תוך המבצע, כאשר צה"ל הפציץ באופן 

חסר תקדים את עזה, וכאשר במקביל ערביי ישראל יצאו 
למסעות פוגרום ולינצ'ים כנגד יהודים בערים המעורבות 

בתוך ישראל, היה ברור שהקרע בין החברה הערבית לציבור 
הישראלי, אינו ניתן לאיחוי. בשיחות סגורות בנט הודיע 

שאופציית ממשלת השינוי ירדה מהפרק.
בדיעבד, היה זה תרגיל נוסף ברשימת התרגילים הארוכה 
של בנט להרדים את מחנה הימין. בנט לא אמר בקולו שלא 

יקים ממשלת שינוי. הסיפור הודלף לעיתונאי יאיר שרקי 
בחדשות 12. במחנה הימין חגגו. נתניהו נשם מעט לרווחה, 

אך לא שיער שבנט לא מתכוון למה שאמר ושאלו ימיו 

האחרונים בשלטון. המטרה של בנט ולפיד הייתה להמתין 
לסיום המבצע ולחדש את המשא ומתן עם כל סיעות הגוש, 

כולל רע"מ.
כל השאר היסטוריה. בשוך הקרבות, נתניהו הבין שנעשה 
לו תרגיל. כמי שעשה לא מעט תרגילים ליריביו הפוליטיים 

מבית ומחוץ, נתניהו נפל בעצמו לטריק פוליטי. היה זה כבר 
מאוחר מידי. בנט היה נחוש להיכנס למשרד ראש הממשלה, 

רק כדי לראות את היריב הפוליטי הגדול שלו, זה שהכניס 
אותו לממשלותיו רק כאשר הוכרח לעשות זאת )ברית 

האחים ב-2013 והחשש מפני עריקה לממשלת כחול לבן 
ב-2019(. כאשר היה לו רוב בלעדיהם, נתניהו הותיר את 

בנט ושקד מחוץ לממשלה. ב-2021 בנט הגיש לנתניהו את 
הנקמה הפוליטית הגדולה ביותר.

מבצע שומר חומות אולי הביא הישג צבאי גדול אבל 
לא היה בכך כדי להביא לנתניהו הישג פוליטי. תושבי עזה 
הרגישו את נחת זרועה של ישראל. נתניהו הרגיש את נחת 
זרועם הפוליטית של בנט, לפיד, סער, ליברמן ושאר ראשי 

הסיעות שנשבעו להוריד אותו מהשלטון.
אנחנו אולי התרגלנו לסבב אינסופי של מבצעים צבאיים. 

מי שלא הצליח להתרגל אלו תושבי העוטף וערי הדרום. 

כבר 20 שנה שהם יודעים שזה מתחיל בטפטוף של קסאמים 
ורקטות וככל שחולף הזמן הטפטוף הופך לגשם שוטף 

ולמבול של טילים ולאינספור אזעקות צבע אדום. לזה אי 
אפשר להתרגל לעולם. תשאלו את ההורים המתגוררים 

ביישובים אלו, כיצד דור שלם גדל בחרדה מתמדת ובדריכות 
אינסופית לקראת האזעקה הבאה.

הם יודעים שלא חשוב מי עומד בראשות הממשלה ומי 
הרמטכ"ל המכהן. מבצע צבאי הוא עניין של זמן. זה יתחיל 
בירי תועה של ארגונים סוררים בעזה, ימשיך בירי חד פעמי, 

יתעצם ככל שהתגובה הישראלית תהיה רפה ויסתיים בעוד 
הבטחות למכת מחץ על ראשי החמאס ומפקדותיו, עד לסבב 

הבא. וחוזר חלילה.
התמונה הנלווית לכתבה הזו מסכמת אולי את המבצע 

כולו: בעוד חמאס מוכיח את יכולותיו ויורה למעלה ממאה 
טילים בתוך דקות ספורות, מערכת כיפת ברזל, משגרת מאות 

טילים להשמדת הטילים. בצד אחד של המשוואה עושים 
הכל כדי לערער את חייהם של אזרחי ישראל, בהשקעה 

של אלפי שקלים בודדים לרקטה. בצד השני עושים הכל 
כדי להציל חיי אדם, גם כאשר מדובר בהשקעה של מאות 

מיליוני שקלים.

 מטח טילים מעזה על ישראל אל מול טילי כיפת ברזל במהלך מבצע 'שומר חומות' 

»

נפרדים מתשפ"א 

»
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גל שריפות 
בסובב ירושלים

ניסיון העבר מלמד שכאשר לא נוקטים יד קשה כנגד גל הצתות מכוונות, אנו עלולים למצוא את 
עצמנו בגל נוסף, אולי אפילו נרחב יותר  אם הממשלה המכהנת לא רוצה להתחיל את תשפ"ב, 

עם גל הצתות נוסף, עליה להפיק את לקחיה של תשפ"א: טרור גודעים מיד בתחילתו

ומי באש 

זה התחיל כדיווח על שריפה שפרצה באזור ירושלים ועל 
כוחות הכיבוי שמנסים להשתלט על להבותיה. שום דבר 
חריג לא היה בדיווח הראשוני. מערך הכבאות בישראל 

מורגל באירועים מהסוג הזה.
אולם בחלוף שעות אחדות, התמונה החלה להתבהר. יותר 

נכון, להתקדר. כמה מוקדי שריפה, כולם באזור ירושלים 
בערו בעת ובעונה אחת מבלי שקו אש מחבר ביניהם. עובדה 

זו חיזקה את החשד שמדובר בהצתה מכוונת.
כמה ימים לאחר מכן הגיעו לידי 'ידיעות אחרונות' 

צילומי לווין של נאס"א שעבר באותו יום מעל ישראל. 
צילומי הלוויין מוכיחים שהאש פרצה בשלושה מוקדים 

בו זמנית: ליד היישוב בית מאיר, ליד שואבה ומוקד נוסף 
ליד רמת רזיאל וגבעת יערים. הצילום מוכיח, שגם לאחר 

שהאש בערה, לא היה קו אש שמחבר בין שלושת המוקדים 
שארבעה קילומטרים מפרידים בין אזור לאזור. מה גם 

שמוקד האש ליד היישוב בית מאיר התרחש בשטח תלול, 
עמוס בצמחיה וללא כביש גישה למקום. כלומר, לא מדובר 

באזור שבו נמצאים מטיילים. 
המשמעות פשוטה: מדובר בהצתה מכוונת. ההערכה היא 

שמדובר בהצתה על רקע לאומני. במילים אחרות: טרור 
הצתות, שאינו שונה במהותו מטרור הבלונים שגורם להרס 

של דונמים רבים ביישובי עוטף עזה. גם בגל השריפות 

בעוטף ירושלים מדובר בשריפה בסדר גודל שהתרחשה 
בכרמל. למעלה מ-20 אלף דונמים של צמחיה וחורש טבעי 
עלו בלהבות. יחלפו שנים ארוכות עד שתושבי האזור יביטו 

מחלונות בתיהם ויראו את הצמחיה הירוקה אליהו הורגלו 
כל השנים.

אלא שהגל הזה, כמו רציחתו של חייל מג"ב, וכמו טרור 
הבלונים, עובר עד עתה בשקט. אף אחד כמעט לא מדבר 

על הידרדרות במצב הביטחוני. לאגפים נרחבים בתקשורת 
הישראלית יש אינטרס מובהק שלא לדרדר את המצב. 

כשאתם שומעים שהכל טוב והמצב הבטחוני רגוע, כדאי 
שתזכרו את טרור ההצתות, את בלוני הגז שמחוללים הרס 

נרחב, וכמובן את החייל בראל חדריה שמואלי הי"ד.
ניסיון העבר מלמד שכאשר לא נוקטים יד קשה כנגד גל 
הצתות מכוונות, אנו עלולים למצוא את עצמנו בגל נוסף, 

אולי אפילו נרחב יותר.
אם הממשלה המכהנת לא רוצה להתחיל את תשפ"ב, עם 
גל הצתות נוסף, עליה להפיק את לקחיה של תשפ"א: טרור, 

כל טרור, גודעים מיד בתחילתו. 

 טרור לכל דבר. שריפת הענק באזור ירושלים 
| צילום אריאל קדם, רשות הטבע והגנים 

נפרדים מתשפ"א 
»

האסון בקרלין
אחרי ששמחת הילולת רשב"י בל"ג בעומר הושבתה בעקבות האסון 
הכבד בו נספו 45 בני אדם במירון, הושבתה גם שמחת חג השבועות 
כאשר עם כניסת החג הגיעו הדיווחים הראשונים על האסון בחסידות 

קרלין, כאשר הפארנצ'עס בחנוכת הבית של ביהמ"ד החדש של 
החסידות קרס 

ומי לא בקיצו

דקות אחדות בטרם נכנס חג השבועות, הגיע דיווח שגרם 
לכולנו להחסיר פעימה. הפארנצע'ס בבית המדרש החדש של 

חסידות קרלין בגבעת זאב, קרס על יושביו.
כאשר האבל הכבד על קורבנות מירון עודנו מהדהד, לאיש לא 

היה יכולת לשמוע על אסון נוסף, שבועיים בלבד לאחר האסון 
בליל ל"ג בעומר. מאחר והחג כבר נכנס, נאלצנו, כמו כולם, 

להמתין עם הדיווחים המסודרים עד לצאת החג. השמועות 
שהתרוצצו היו קשות, אך ברור היה שאי אפשר להסתמך על 

שמועות.
החג עבר בחרדה על כל מי שהספיק לשמוע את הדיווח 

הראשוני לפני החג. היו כאלו ששמעו מחבריהם בבית הכנסת. 
באירועים מסוג זה אנו רגילים לרב סרן שמועתי. השמועות על 

מספר רב של הרוגים נפוצו בעיצומו של החג.
עם צאת החג, התבררו הפרטים לאשורם. באסון הכבד קיפדו 

את חייהם האברך ר' מרדכי בנימין רובינשטיין והנער מאיר 

גלויברמן. למעלה מ-100 פצועים פונו בזה אחר זה ע"י כוחות 
מד"א מזירת האסון לבתי החולים שערי צדק, הדסה הר הצופים, 

הדסה עין כרם, שיבא ושמיר. 
הרב אליהו קרפל, שנפצע קשות באסון, הובהל לביה"ח 

הדסה. במשך מס' שבועות הרופאים נאבקו על חייו. בשלב 
מסוים הצליח להתעורר והיה נדמה שיצליח להתאושש, אך 

לפתע מצבו החמיר והידרדר. ארבעים יום לאחר האסון, הלך 
הרב קרפל ז"ל לעולמו והיה להרוג השלישי באסון הכבד שניחת 

על חסידות קרלין.
הגורמים השונים העבירו את האחריות מהאחד לשני. 

המועצה, המשטרה, פיקוד העורף וכל מי שהיה אמון על מתן 
האישורים לפתיחת בית הכנסת. עבור שלוש משפחות יקרות 

שאיבדו את היקר מכל, הוויכוח הזה חסר משמעות. ולוואי 
שלפחות יצליחו למנוע את האסון הבא.

»
 שמחת החג הושבתה. זירת האסון בקרלין 
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תשפ"א נצבעה בשלל אסונות שפקדו את היהדות החרדית. 
ממספרם הרב של יהודים חרדים שנספו במגפת הקורונה, 

בארה"ב, באירופה ובישראל, דרך אסון מירון שזעזע כל לב, 
האסון בביהמ"ד של חסידות קרלין, ועד לאסון מיאמי.

שבועות אחדים לאחר הטרגדיות במירון ובקרלין, הגיע 
הדיווח כי בניין מגורים בשכונת סרפסייד באחד הפרברים 

של מיאמי שבפלורידה, קרס על יושביו. הצילומים שהחלו 
להגיע מארה"ב הבהירו מיידית: מדובר באסון כבד, שספק 

רב אם מישהו מדיירי הבניין ייצא ממנו בחיים.
משלחות חילוץ מכל העולם, כולל מישראל שכללה 
משלחת של צה"ל, זק"א ואיחוד הצלה, עשו את דרכם 
למיאמי, בניסיון לסייע באיתור וחילוץ נפגעים מתחת 

להריסות. בימי החילוץ הראשונים, הצליחו כוחות החילוץ 
להוציא בחיים דיירים בודדים שנקברו תחת ההריסות. אולם 

עם כל יום שחלף התבהרה התמונה הקודרת: הסיכויים 
למצוא ניצולים בחיים אפסיים. בזה אחר זה הוצאו במשך 
חודש ימים, קורבנות ששילמו בחייהם. 98 בני אדם מצאו 

את מותם בקריסת הבניין. 11 פצועים שחולצו בחיים הובהלו 
לבית החולים.

מאחר ובאזור זה שוכנת קהילה יהודית גדולה היה ברור 
שיהודים רבים מתגוררים בבניין המדובר. מאוחר יותר 

התברר ש-90 אחוז מדיירי הבניין, שנבנה ע"י יהודי קנדי 
בתחילת שנות ה-80, הם יהודיים.

הרשויות התריעו מפני הסכנה ואף תוכנן לקיים שיפוץ של 

הבניין, אך השיפוצים טרם יצאו לפועל. את המחיר בעיכוב 
השיפוצים שילמו בחייהם 98 בני אדם, מרביתם יהודים, 

המשתייכים לקהילות החרדיות במיאמי.
האסון הכבד שנחת על הקהילה היהודית במקום עודנו 
מורגש. הסיפורים קורעי הלב על זוגות שנספו או הורים 

וילדיהם שקיפדו את חייהם באסון הכבד, ממשיך להעיב 

כצל קודר על הקהילה היהודית במקום שמתקשה להתאושש 
מהטרגדיה הקשה שניחתה עליה.

תמונת הבניין ההרוס וכוחות החילוץ שעושים כל 
שביכולתם כדי למצוא ניצולים, היא אחת התמונות הכואבות 

שנזכור משנת תשפ"א. שנה שעם סיומה נזכור כולנו לכוון 
בכוונת יתר במילים "תכלה שנה וקללותיה".

התמונות העצובות ממיאמי
סיכוייהם של הדיירים ששהו בביתם בזמן קריסת הבניין בשכונת סרפסייד שבפרברי מיאמי, 
לא היו גבוהים מלכתחילה. בבניין שמרבית דייריו היו יהודים חרדים, נספו 98 בני אדם, באחד 

האסונות הכבדים שידעה הקהילה החרדית בארה"ב 

ומי בחניקה

 מראה הבניין ההרוס שקרס במיאמי 

נפרדים מתשפ"א 
»

טראמפ הלך, 
הטראמפיזם נשאר

דונלד טראמפ הפתיע את המפלגה הרפובליקנית כשניצח את יריביו במפלגה והפך למועמדה 
בבחירות לנשיאות 2016. הוא הדהים את מנהיגי העולם כשניצח את הילארי קלינטון. נתניהו היה 

מהיחידים שבמנהיגי המערב ששמחו על בחירתו. בתשפ"א ירד טראמפ מעל במת ההיסטוריה אחרי 
קדנציה אחת רוויית שערוריות

מי יישפל ומי ירום

מעטים הנשיאים האמריקאים שכיהנו קדנציה אחת 
בלבד. מרביתם השלימו 2 קדנציות. דונלנד טראמפ, שהיה 

מהידידותיים לישראל שבנשיאי ארה"ב, לא הצליח להיבחר 
לנשיאות שניה.

גם הקדנציה הראשונה הצליחה להפתיע את מרבית 
מנהיגי העולם. אחרי שמונה שנות שלטון אובמה, אך טבעי 

שמחליפתו, הילארי קלינטון, תהיה לנשיאה הראשונה של 
ארה"ב. כאשר טראמפ הביס את יריביו במפלגה הרפובליקנית 

ונבחר כמועמדה לבחירות, קלינטון הייתה בטוחה שדרכה 
סלולה אל הבית הלבן. היא לא שיערה שטראמפ ינצח גם 

אותה.
קלינטון קיבלה אמנם מס' קולות גבוה יותר מטראמפ אך 

הוא ניצח אותה במדינות המפתח וגרף מספר אלקטורים 
גבוה יותר. מעטים מבין מנהיגי העולם שמחו על ניצחונו. 

אחד מהם היה בנימין נתניהו. ארבע שנות כהונתו של טראמפ 
והעובדה שהוא נמנה עם מעריציו של נתניהו, סייעו לישראל 

בשורה של מהלכים מדיניים. למעשה, נתניהו השפיע על 
מדיניות ארה"ב, יותר מכל מנהיג אחר בעולם. העברת 

השגרירות האמריקאית לירושלים, ההכרה ברמת הגולן, 
ארבעת הסכמי השלום, ומעל הכל פרישת ארה"ב מהסכם 

הגרעין עם איראן, היו תולדה ישירה של החברות הקרובה בין 
השניים.

גם מתנגדיו של נתניהו מחד ושל טראמפ מאידך, הודו 
שישראל היא המרוויחה הגדולה. אבל לטראמפ היו גם 

בעיות פנימיות. משבר הקורונה אותו ניהל טראמפ הפוך 
מכפי שניהל אותו נתניהו, גרם לרבים מתומכיו שלא להצביע 
עבורו פעם נוספת. מדינות שסחפו אותו אל הניצחון ב-2016, 

העבירו את תמיכתם לביידן, שהגיע עם רקורד ציבורי של 
עשרות שנים בתפקידי מפתח, כולל בתפקיד סגן הנשיא 

בתקופת אובמה.
טראמפ סירב לקבל את תוצאות הבחירות. הוא בטוח שהן 

נגנבו ממנו. הוא קרא לתומכיו להגיע לגבעת הקפיטול, באחד 
האירועים הקשים שידעה הפוליטיקה האמריקאית. הפלישה 
של תומכי טראמפ אל תוך הבית הלבן והעימותים האלימים 

אל מול השוטרים, העיבה על סיום כהונתו של טראמפ, על אף 
הגינוי המאוחר שלו לאירועים.

כהונתו של טראמפ לוותה בשורה ארוכה של שערוריות. 
את דבריו לאומה בחר לעשות באמצעות ציוצים ברשת 

החברתית. כך גם בחר לפטר את בכירי ממשלו שלא יישרו קו 
עם מדיניותו. רשימת המפוטרים והמאוכזבים ארוכה. בסיום 

כהונתו, כל הרשתות החברתיות המובילות, החליטו באופן 
חסר תקדים לסגור את חשבונותיו לצמיתות ולא לאפשר לו 

להתבטא בהן. המהלך קומם רבים בארה"ב ובעולם כולו. 
מדובר בסתימת של מחצית מאזרחי ארה"ב שרואים בו 

מנהיגם.
טראמפ אמנם סיים את כהונתו בתשפ"א וספק אם יצליח 

לחזור אל הבית הלבן, אולם הטראמפיזם עודנו כאן. לא מעט 
מנהיגים במערב אימצו את המודל של טראמפ שהביא אותו 

אל השלטון. האם הוא יצליח לעשות את הבלתי ייאמן ולחזור 
לכהונה נוספת בבחירות 2024? ימים יגידו.

 מנופף לשלום. דונלד טרמפ עוזב את הבית הלבן 
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קאבול כמשל
אמריקה הושפלה ב-2001 לאחר אסון התאומים שהוביל לכניסתה לאפגניסטן. אמריקה הושפלה שוב 

גם ביציאתה מאפגניסטן, עשרים שנה לאחר מכן. האם האמריקאים למדו את הלקח?

ועל המדינות בו ייאמר

ג'ורג' בוש הבן הנחית את חיילי הצבא האמריקאי על 
אדמת אפגניסטן. ג'ו ביידן, הוציא אותם משם. 20 שנה 

מפרידים בין שני האירועים. בוש עשה זאת לאחר אירועי 
ה-11 בספטמבר 2001, שבו אמריקה הושפלה ע"י אוסמה 

בן לאדן ואנשי אל-קעידה עם קריסתם של מגדלי התאומים 
ומותם של אלפים, באחד מפיגועי הטרור הגדולים שידעה 

האנושות. 
אמריקה דישדשה באפגניסטן שני עשורים. זה עלה לה 
בחיי אדם רבים. גם באפגניסטן וגם בעיראק. בימים אלו 

העולם מציין 20 שנה לאסון התאומים ונדמה שלקחיה 
עדיין לא נלמדו. ג'ו ביידן בסך הכל ביקש לקיים את הבטחת 

הבחירות שלו – להסיג את הכוחות האמריקאים מתוך 
אפגניסטן.

אלא שבמקום שתושבי מדינת הענק בדרום אסיה ייקחו 
לידיהם את השלטון וינהיגו את בני עמם, מי שתפס את הגה 

השלטון, עוד בטרם יצא אחרון החיילים האמריקאים את שדה 
התעופה בעיר הבירה קאבול, היו אלו מחבלי דאעש, יורשיהם 

האכזריים של אל-קעידה.
אמריקה לא למדה דבר. המראות העצובים של אזרחים 

אפגניים שנתלו על מטוסי הצבא האמריקאי שפינה את 
החיילים אל מחוץ למדינה, ייצרבו לעד. זה היה הניסיון 

האחרון שלהם לצאת אל החופש, בידיעה ברורה מה צופן 
להם העתיד תחת שלטון דאעש. הם נפלו בזה אחר זה מגובה 

רב אל מותם. הטייסים האמריקאים לא שעו לתחנוניהם. לא 
שהייתה להם אפשרות להעמיס על מטוסי הצבא האמריקאי 

את האלפים שצבאו על שדה התעופה, אולם המראה שבו 
אנשים נופלים אל מותם מגובה רב, צובט אל הלב בכל פעם 

מחדש לכל מי שרגש פועם בקרבו.
אפגניסטן נפלה בלי קרב. דאעש, שעד היום ניסה להיאחז 

בכמה שטחים של חלקיקי מדינות, קיבל מדינה שלמה לידיו. 
עשרים שנות שהות אמריקאית באפגניסטן ירדו לטמיון. ביידן 

הבטיח לאמריקאים יציאה שקטה, נטולת קורבנות בנפש, ואז 
הגיעו פיגועי הטרור שבהם נהרגו 12 חיילים אמריקאים ועוד 
עשרות רבות ששילמו בחייהם. מחבלים מתאבדים של דאעש 

פוצצו עצמם סמוך לשדה התעופה וסדר היום האמריקאי 
השתנה באחת.

הפיגועים באפגניסטן פגעו בעיקר בתדמיתו של ביידן 
בדעת הקהל האמריקאית. אזרחי ארה"ב שואלים בקול האם 
היה זה נכון לצאת מאפגניסטן בדרך הזו. אפילו ביקורו של 

ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט בבית הלבן נדחק לשולי 
החדשות בשל העובדה שאפגניסטן תופסת את מלא תשומת 

הלב וכותרות כלי התקשורת האמריקאים. ביידן נאלץ לדחות 
את פגישתו עם בנט שלוש פעמים, בשל המשבר שמעיב על 

ארה"ב יותר מכל.
ויש עוד סוגיא אחת, מוסרית, שמהדהדת בקול: העובדה 
שהאמריקאים הזניחו את בני בריתם והותירו אותם מאחור, 

להתמודד עם דאעש, שכבר החל במסע חיסול רצחני של כל 
מי ששיתף פעולה עם האמריקאים בעשרים השנים האחרונות. 

התמונות העגומות בהן נראים אזרחים אפגנים מביטים 
בעיניים כלות מאחורי גדר התיל של נמל התעופה בקאבול, 
במטוסים האמריקאים שועטים על מסלול ההמראה בפעם 

האחרונה, הותירו חותם והדהדו ברחבי העולם כולו.
ביידן ניסה לשים את הפרק האפגני מאחור, אולם כמו רבים 

מהנשיאים שקדמו לו, הוא הבין שאפגניסטן, כמו המזרח 
התיכון כולו, ימשיך להיות מרכיב חשוב במדיניות החוץ 

האמריקאית.
שנת תשפ"א לימדה את העולם כולו פרק חשוב: בתחילתה 

של השנה היה נדמה שאפגניסטן צועדת לעבר עתיד בטוח 
תחת הנהגה מקומית שזכתה לגיבוי של מדינות המערב. 

בסיומה של השנה אנו למדים שהתוכניות והמציאות שונות 
באופן מהותי. אפגניסטן נפלה כפרי בשל להנהגה של ארגון 

הטרור הרצחני והאכזרי ביותר שקיים עלי אדמות.
ועוד לקח חשוב: אמריקה הושפלה ב-2001 באסון 

התאומים שהוביל לכניסתה לאפגניסטן. אמריקה הושפלה 
שוב גם ביציאתה מאפגניסטן.

תיעוד מכמיר לב: אפגנים נתלים על מטוס של 
צבא ארה"ב כדי להימלט מהמדינה

 אפגנים מנסים לחסום מטוס של חיל האוויר האמריקני

»

לציוד טיפוס חילוץ סנפלינג 
עבודה בגובה בניית קירות טיפוס 

בניית מתחמי נינג'ה 
אביזרי נינג'ה מזרנים ועוד

היכנסו עכשיו והזמינו את הציוד שאתם צריכים!

www.iclimb-shop.co.il

האתר הגדול בישראל
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"חברי הקואליציה

את השנה החולפת, ובעיקר את החודשים האחרונים, יעדיפו 
חברי הכנסת החרדים לשכוח • הבחירות החוזרות ונשנות, הקמת 
ממשלת השנאה בלעדיהם, סדרת הגזירות הכלכליות והרוחניות 
שכבר מאיימת עלינו והתקווה לשנה טובה יותר • חברי הכנסת 

יעקב ליצמן )אגודת ישראל(, יצחק פינדרוס )דגל התורה( ומיכאל 
מלכיאלי )ש"ס( מסכמים שנה ונערכים לשנה הבאה

תכלה שנה וקללותיה:   שלושה מחברי הכנסת החרדים מסכמים את תשפ"א – השנה שבה המפלגות החרדיות מצאו עצמן באופוזיציה

 לא מצליחים 
ליצור סדקים בתוכנו"

 אבי גרינצייג 
צילומים: דוברות הכנסת
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סיום השנה הוא גם זמן לחשבון נפש, כידוע, וזמן הוא 
המצרך שנותר לחברי הכנסת החרדים בשפע. כעת, כשהם 
באופוזיציה, הם נאלצים להעביר שעות ארוכות בהמתנה 

כמעט חסרת תוחלת להצבעות שתוצאותיהן ידועות 
מראש )למעט אי אלו הפתעות פה ושם(. הם חווים 

)חלקם לראשונה( את טעמה של חוסר היכולת לקדם 
מהלכים משמעותיים מהספסלים האחוריים של הכנסת, 

טעם מר שרק מי שהורגל בעודף פעילות יכיר בו.
פנינו לשלושה מחברי הכנסת החרדים – ח"כ יעקב 

ליצמן, ח"כ יצחק פינדרוס וח"כ מיכאל מלכיאלי, אחד 
מכל סיעה, וביקשנו מהם להשיב על מספר שאלות 

זהות, לסכם את השנה הקודמת ולהיערך לשנה החדשה. 
הפתעות גדולות לא היו, אבל תשובות מרתקות היו גם 
היו. אם יש שני דברים שהח"כים שלנו חידדו בשעות 

הקטנות של לילות פיליבסטר אופוזיציוניים, הם הידוק 
היחס עם התקשורת ושיפור היכולת להתנסח בטקסטים 

נמלצים, איכותיים ומרתקים.
ביקשנו לשמוע מנציגינו בכנסת כיצד הם מסכמים 

את השנה שבה המפלגות החרדיות עברו מהקואליציה 
לאופוזיציה, האם לדעתם מחכה לנו שנה קשה, מה 

הסיכוי שנלך לבחירות שוב, מהם האתגרים באופוזיציה, 
מהם האירועים המשמעותיים של השנה מבחינתך, את מי 

הם בוחרים לאיש השנה, ולרגל ימי הרחמים והסליחות, 
האם תרצה לבקש סליחה ממישהו.

ליצמן: "שנה קשה בכל ההיבטים"

ליצמן, שהושמץ אשתקד לא מעט בתקשורת הכללית 
על התנהלותו כשר הבריאות – במסגרת מסע ההסתה 
המורחב נגד הציבור החרדי, זוכה כעת דווקא לעדנה, 

כשהעיתונאים נזכרים פתאום שהוא דווקא סגר את 
השמים ראשון, ומשרד הבריאות בראשותו התמודד 

באופן יחסי בהצלחה עם הקורונה )עוד לפני בוא הדלתא, 
כמובן(.

בשונה מאחרים, ליצמן הוא מהיחידים שלא ניכרת 
בהם ה'נפילה' מתפקיד השר לתפקיד החכפ"ש )חבר 

כנסת פשוט(. בעוד בכירי הליכוד מתקשים לתפקד ללא 
גינוני השררה וחלקם כבר שוקלים מרד כזה או אחר, שר 

השיכון והבריאות לשעבר פשט את חליפת השר בקלילות 
ונכנס לתפקידו העדכני באסרטיביות.

תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.
"אנו מסכמים שנה קשה בכל ההיבטים. הנציגות 

החרדית מתמודדת עם קואליציה דורסנית שהוקמה בידי 
ממשלה רפורמית שהחליטה להילחם כנגד כל הקדוש 

והיקר לנו, תוך איבוד כל הגבולות ובניגוד לכל ההבטחות 
שלהם. 

"יודגש, אופוזיציה אינה עונש וזה לא כזה נורא. כבר 
היינו שם ולפעמים מצליחים יותר ולעיתים פחות, זה 

חלק מהדמוקרטיה ומהמשחק הפוליטי. אבל כאן מדובר 
באיבוד כל הבלמים ונגד כל כללי היסוד בפוליטיקה 

ובערכים. ממשלה שנתונה בידי קצוות של דעות ועמדות 
מבלי שיש משהו מחבר ביניהם אלא רק שנאה לנתניהו 
ולחרדים. כל תחומי החיים שלנו כשומרי תורה ומצוות 
וכל זכויות הציבור החרדי בסכנה ממשית, ובהפקרות".

האם מחכה לנו שנה קשה? 
"כנציגי ציבור אנו פועלים בכל דרך למנוע את הגזירות 

אך כידוע כוחנו מוגבל. הממשלה הזו פועלת להרוס את 
כל ערכי הדת, ברפורמות בכשרות, בקבורה, בשבת, בגיור 

ונגד כל מה שהוא חלק מצביון ומסורת ישראל". 
מה הסיכוי שנלך לבחירות?

"הכל אפשרי. ראינו שאין דרך לצפות את העתיד 
והקב״ה מנהל את העניינים". 

מה האירועים המשמעותיים של השנה? 
"ההישג המשמעותי שלנו הוא השת"פ בין ראשי 

המפלגות החרדיות, אני עם גפני ודרעי וכל הסיעות יחד. 
עובדים יחד ופועלים במשותף נגד הממשלה הרעה הזו. 

לא מתפתים לכל מיני הצעות ולא מצליחים ליצור סדקים 
בתוכנו. זו האחריות שלנו". 

ממי תרצה לבקש סליחה?
"סליחה מהציבור החרדי שהאמנתי לנפתלי בנט 

ושקד, וקיימתי איתם ברית אחרי שעזבו את לפיד בפעם 
הקודמת, לאחר שהבטיחו שזו הייתה פעם אחת כתקלה 

ושלא יחזרו ללפיד. זה היה בניגוד לחבריי שסברו אחרת 
ולא קיימו איתם שת"פ. התבדיתי והוכח שבנט שיקר לי 

בפנים. מדובר בנוכלות פוליטית מהסוג השפל ביותר. 
סליחה".

תכלה שנה וקללותיה:   שלושה מחברי הכנסת החרדים מסכמים את תשפ"א – השנה שבה המפלגות החרדיות מצאו עצמן באופוזיציה

»

ליצמן: "סליחה מהציבור 
החרדי שהאמנתי לנפתלי 
בנט ושקד, וקיימתי איתם 
ברית אחרי שעזבו את 
לפיד בפעם הקודמת, 
לאחר שהבטיחו שזו 

הייתה פעם אחת כתקלה 
ושלא יחזרו ללפיד. זה 

היה בניגוד לחבריי שסברו 
אחרת ולא קיימו איתם 
שת"פ. התבדיתי והוכח 
שבנט שיקר לי בפנים. 

מדובר בנוכלות פוליטית 
מהסוג השפל ביותר. 

סליחה"

"

ח"כ יעקב ליצמןח"כ יצחק פינדרוסח"כ מיכאל מלכיאלי
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פינדרוס: "לנסות לעצור את ההרס"

פינדרוס, הפרלמנטר הכי טרי מבין השלושה, הפך 
בשנה וקצת שהוא מכהן כח"כ לאחד הח"כים המוכרים 
והססגוניים ביותר. כזה שכמעט קשה לדמיין את הכנסת 

בלעדיו. כתבים פרלמנטריים מרותקים למוצא פיו, פניות 
ציבור מציפות את לשכתו, ולאף אחד אין ספק, אם יש 

מישהו שמחבר את יהדות התורה לקהלים חדשים בשנים 
האחרונות ומביא רוח רעננה לשורות המפלגה, פינדרוס 

הוא האיש.
תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.

"הייתה שנה מאתגרת, גם מבחינה פוליטית וגם 
מבחינה בריאותית, עם כל גלי הקורונה. ברוך השם 

למרות הקשיים הצלחנו לסייע ככל האפשר, ועל כך אנו 
מודים לריבונו של עולם. 

"השנה הקשה הייתה גם שיעור חי וחשוב באמונה. 
הקב''ה הזכיר לכולנו שוב שיש מנהיג יחיד לבירה, שכל 
מה שקורה כאן בעולם הכל רק ממנו. לא משנה אם ראש 
הממשלה הוא נתניהו או בנט, אם הנשיא הוא טראמפ או 

ביידן ואם מי שרוצה לזרוק אותנו במריצות למזבלה מכהן 
כשר האוצר, היחיד ממנו אנו אוכלים ובגללו אנו חיים זה 

מי שאמר והיה העולם".
האם מחכה לנו שנה קשה? 

"אני מקווה ומייחל שלא. על פי דרך הטבע נראה 
שהממשלה תעשה הכל על מנת להציק ללומדי התורה 
ועמליה. גם היחס לדת במרחב הציבורי מצד הממשלה 

גרוע מאוד, כפי שכבר ראינו ברפורמות הכשרות והגיור. 
אבל בדיוק על כך אנו מתפללים בראש השנה שכולם 

יכירו אך ורק במלכות של רבש''ע. יהי רצון שהתפילות 
שלנו יתקבלו". 

מה הסיכוי שנלך לבחירות?
"המבחן הרציני של הממשלה זה העברת התקציב. 
במידה והממשלה תעמוד במשימה, לא נראה שיהיו 

בחירות בקרוב. עם זאת, בפוליטיקה הכל יכול לקרות, גם 
הבלתי צפוי. בפרט שמדובר בממשלה הנשענת על חודו 

של קול. כל דינמיקה בעייתית שלא מטופלת כראוי, יכולה 
להידרדר למשבר פוליטי ומשם לבחירות. 

"בכל מקרה, צריך לזכור שבחירות זה לא דבר קל והן 
לא מבטיחות כלום, כפי שכבר ראינו בארבע המערכות 

האחרונות. בנוסף, הן גם עולות הון לציבור. בשביל 
להחליף ממשלה לא חייבים בחירות, יש גם דרכים 

אחרות. אנחנו מתפללים ופועלים לשם כך. אבל אם 
בחירות יהיו הדרך היחידה להפיל את ממשלת הזדון, לא 

נחשוש ונפעל לשם כך". 
מה האתגרים באופוזיציה? 

"די ברור לכל שהאתגר הראשון זה לנסות לעצור את 
ההרס, את היוזמות לפגוע ביהדות במרחב הציבורי, 

לפעול למנוע את הגזירות המכוונות נגד עמלי התורה 
ולומדיה. זו גם ההזדמנות להוקיר את תודתנו לאברכים 

ובני הישיבות על עמלם בתורה ועל החזקת העולם 
בזכותם. הלוואי ומעבר למניעת ההרס נצליח גם לחזק 

את עולם התורה ואת זכויות הציבור החרדי, למרות העדר 
השלטון". 

מה האירועים המשמעותיים של השנה? 

"הפלת ממשלת הימין - דתיים והקמת ממשלת השמאל 
- חילונים בתרגילי הונאה. מעבר לכך, הוכחה לכל אורך 
הקורונה העדר השלטון של הממשלה. ליתר דיוק, העדר 

היגיון. תחושה קשה של איש הישר בעיניו יעשה". 
מי איש השנה שלך? 

"צוות הלשכה שלי שעמלו לילות כימים בעזרה מול 
אלפי פניות, בעיקר בשיאי תקופת הקורונה" )מדין אל 

תמנע טוב מבעליו, מדובר כמובן על הרל"ש המסור 
מוישי רבר ועל הצוות הייחודי בהובלת חיים פרידלנדר 

ומשה מילר. א.ג.(. 
ממי תרצה לבקש סליחה?

"ממרנן ורבנן, מרן שר התורה הגר''ח קניבסקי ומרן 
ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט''א, שאולי לא 
העברנו מספיק חזק את המסר שלהם על ערך לימוד 

התורה, למרות הקורונה. אולי לא מספיק הגבנו 
כשתינוקות שנשבו ודומיהם לעגו על הוראתם וליהגו נגד 

פתיחת בתי המדרש ולימוד תשב''ר. כעת גם הרחוקים 
ביותר מבינים את מה שהורו רבותינו אז. אנחנו לצערנו 
לא תמיד עמדנו על המשמר מול אותם מלהגים ועל כך 

אנחנו וודאי חייבים להתנצל".

מלכיאלי: "שנה מטלטלת מאד"

שנת התשפ"א הייתה שנת הפריצה קדימה של ח"כ 
מיכאל מלכיאלי. מי שסומן כבר לפני שנים אחדות על ידי 
יו"ר המפלגה, השר דרעי, כצעיר מקומי מוכשר שמקומו 

בזירה הארצית, הוכיח שהצעד היה מוצדק וזכה שוב 
לקידום, הפעם למקום הרביעי ברשימה, מקום שבימים 

טובים יותר – פוזל כבר לשולחן הממשלה.
מלכיאלי נושא עמו את החותמת כמבשר הדגל של 
גל 'צעירי ש"ס', שהמשיך אחריו עם משה ארבל וינון 
אזולאי. רענון השורות נמשך גם במערכות הבחירות 

האחרונות, עם שמות חדשים בפוליטיקה הארצית כמו 
חיים ביטון, אוריאל בוסו, משה אבוטבול ויוסי טייב. אבל 
מלכיאלי הוא היחיד שנושא את החותם באופן רשמי, וגם 

כזה שנראה שלנצח הוא יישאר צעיר ורענן.
תן לנו את סיכום השנה מנקודת מבטך.

"אין ספק שהייתה שנה מטלטלת מאד מבחינה 
פוליטית, כאשר רוח הקורונה לא הפסיקה לרחף בחלל 

למעט הפסקות קצרות והשפיעה כמעט על כל תחום 
והרגל בחיינו. זו שנה שהציבה לפנינו אתגרים לא 

פשוטים, בתחילה זו שמירה על עולם התורה מתוך 
הקואליציה, הן מבחינת הגבלות הקורונה והן מבחינה 

כלכלית, ובסופה הקמת ממשלת שמאל שרודפת כל דבר 
שריח של יהדות נמצא שם, ממשלה שבהחלטה של רגע 
הולכת להביא אסון על עולם הכשרות, על עולם הדיינים 

ועוד ועוד, אין ספק שהשנה כשנתפלל בבית הכנסת 
"תכלה שנה וקללותיה" יש לנו הרבה יותר על מה לכוון". 

האם מחכה לנו שנה קשה? 
"נבואה כידוע ניתנה לאנשים מאד מסוימים, אבל 
זה וודאי שקברניטי הממשלה הרעה הזו )קברניטים 

בלשון רבים, היות ועל כל תחום יש נטול אחריות אחר 
המופקד עליו( לא חושבים כיצד להיטיב עם המגזר 

החרדי, ולפי איך שנראה עד עכשיו גם טובת הציבור 
הכללי לא מופיעה בתוכניות שלהם. אני עדיין חושב 

כבעבר שבחירות זה צעד של בזבוז כספי ציבור, אך אחרי 
שאנחנו רואים את בזבוז הכספים האדיר של הממשלה 

המשונה הזאת, חושבני שמערכת בחירות כעת רק תציל 
את המדינה".

מה הסיכוי שנלך לבחירות?
"כמו בכל דבר בחיים ישנם שני צדדים למטבע. ישנן 

מספיק סיבות להאמין שהממשלה הזו תיפול בשנה 
הקרובה, אך היו גם מספיק סיבות והיגיון שהיא לא תקום 

ובשמיים החליטו אחרת".
מה האתגרים באופוזיציה?

"האופוזיציה נראית כמצב מאד משעמם, גם כך אין 
סמכויות ומה כבר ניתן ואפשר לעשות, אך לא היא: 

ראשית, צרכי עמך מרובים מאד והיכולת לסייע באמת 
מצטמצמת באופן משמעותי, כמו גם היכולת להעביר 

ערב ראש השנה תשפ"ב

פינדרוס: "אני רוצה 
לבקש סליחה ממרנן 
ורבנן, מרן שר התורה 
הגר''ח קניבסקי ומרן 
ראש הישיבה הגרי''ג 

אדלשטיין שליט''א, שאולי 
לא העברנו מספיק חזק 
את המסר שלהם על 

ערך לימוד התורה, למרות 
הקורונה. אולי לא מספיק 
הגבנו כשתינוקות שנשבו 
ודומיהם לעגו על הוראתם 

וליהגו נגד פתיחת בתי 
המדרש ולימוד תשב''ר. 

כעת גם הרחוקים 
ביותר מבינים את מה 

שהורו רבותינו אז. אנחנו 
לצערנו לא תמיד עמדנו 
על המשמר מול אותם 
מלהגים ועל כך אנחנו 
וודאי חייבים להתנצל"

"

»

פינדרוס עם ח"כ גפני

»



לא מחכים
לאחרי
החגים!

1700-556-700
שליח הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

חינם 
עד 

הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה 100% טבעי המכיל תמציות צמחים 
מובחרות המסייעות לתחושת שובע ולירידה במשקל

xs.ttmisrael.com

הערכה כוללת 2 מוצרים 
ותפריט אישי שנבנה במיוחד 

עבורכם על ידי נטורופתית 
בכירה, בהתאמה לנתוני 

ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

ק"ג
פחות

בחודש!
עד-5

ערכת הרזיה 
ל-3 חודשים

*המבצע בתוקף עד ל- 30.9.21

במחיר
מבצע!

 הפיתוח המוביל בארץ ובעולם 
לירידה במשקל באופן מהיר וקל, 
שיעזור לכם לעבור את תקופת 
החגים עם הרבה פחות קלוריות!

X.S אקסטרה סמול:

X.S אקסטרה סמול:



ערב ראש השנה תשפ"ב22

»
חוק או תקנה כזו או אחרת לטובת הציבור. בנוסף, ישנה 

ציפייה של בוחרינו ושל כלל מחנה הימין שנלחם עד 
כלות הכוח להפלת הממשלה, ולכן באיזה שהוא מקום 

אופוזיציה מאתגרת ומורכבת יותר. אתגר מרכזי שיש בפני 
כל אופוזיציה זה להביך את הקואליציה, אבל הקואליציה 

הזאת מביכה את עצמה בכל יום מחדש, וכל מה שהיא 
עושה או מנסה לעשות - הארכיון קופץ ומביא תיעוד של 
עד כמה הם חשבו אחרת, תפקידנו ליצור אי אמון ביניהם 

ובע"ה גם נצליח".
מה האירועים המשמעותיים של השנה? 

"הקורונה התחילה לפני כשנה וחצי, אז רק ההמשך 
שלה היה השנה, אבל אירוע אחד נדיר שהיה כאן זו 

הנוכלות האדירה של האיש מרעננה ששיקר ורימה לאורך 
כל הדרך )גם ברגעים אלו ממש - שהרי הוא לא יכול 

אחרת(.
"זו נוכלות שנכתב וייכתב עליה רבות. ישנם רגעים 
שחבריי בש"ס ואני מתביישים בחברי כנסת מסוימים 

והתנהגותם בעת הזו, האיש המציא מחדש את המושג 
נוכלות ברמה הלאומית, המהלך של לקחת קולות של 
מצביעי ימין ולהעניק אותם לשמאל הקיצוני של מרץ 

זה אירוע שלא ייסלח, אני מכיר לא מעט מצביעי ימינה 
שמרגישים מרומים ושגנבו להם את הכל-הקול!"

מי איש השנה שלך? 
"יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי - ללא ספק, אריה אמיתי 

שנלחם השנה בכל החזיתות תוך אומץ וגבורה אמיתיים, 
מהמתקת גלולת הקורונה במגזר החרדי מול הבירוקרטיה 

הסבוכה ועד הקמתו והחזקתו של גוש הימין בעור 
שיניו. מנהיג שעשוי מחומר נדיר ואני גאה להיות חלק 
ממפלגה שהוא קברניטה. מי שעוקב אחר פעילותו של 

יו"ר התנועה הרב דרעי מבחין שאין אצלו יום ללא עשיה, 
סיורים בכל עיר וירידה לפרטים הקטנים, תוך ניהול של 

כל מלחמת האופוזיציה והפלתה של הממשלה".
ממי תרצה לבקש סליחה?

"אני מביט קדימה אל כל אותם מוחלשים מהציבור 
הכללי, כמו גם עמלי התורה אשר סומנו כמטרה 

לאכזריות של הממשלה הרעה הזו, אולי לא עשינו 
מספיק, אני יודע שבדרך הטבע אצטרך להשיב פני רבים 
מהם ריקם בשנה הקרובה - אבל אין לנו על מי להישען 

אלא על אבינו שבשמיים ובעוד כמה ימים מיליוני יהודים 
מאמינים בכל העולם יעמדו בטלית לבנה בשלל נוסחים 
כאשר בפיהם בקשה אחת - 'כי תעביר ממשלת זדון מן 

הארץ'. שנה טובה ומבורכת".

מלכיאלי: "אירוע אחד 
נדיר שהיה כאן זו 

הנוכלות האדירה של 
האיש מרעננה ששיקר 
ורימה לאורך כל הדרך 
)גם ברגעים אלו ממש 
- שהרי הוא לא יכול 

אחרת(. זו נוכלות שנכתב 
וייכתב עליה רבות. ישנם 
רגעים שחבריי בש"ס ואני 
מתביישים בחברי כנסת 

מסוימים והתנהגותם בעת 
הזו, האיש המציא מחדש 
את המושג נוכלות ברמה 
הלאומית, המהלך של 

לקחת קולות של מצביעי 
ימין ולהעניק אותם 

לשמאל הקיצוני של מרץ 
זה אירוע שלא ייסלח, אני 
מכיר לא מעט מצביעי 

ימינה שמרגישים מרומים 
ושגנבו להם את הכל-

הקול!"

"

ליצמן עם ח"כ גפני

מלכיאלי עם יו"ר ש"ס אריה דרעי



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

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

התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

את החופש הזה לעצמכם!
ב'בין הזמנים' הזה אתם חייבים

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

האטרקציה המלהיבה של הקיץ! 
מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות 

באבטחה אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות 
ממתחילים ועד מקצוענים.  

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד



ערב ראש השנה תשפ"ב24 
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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

האזינו - שבת שובה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:55
18:13
17:52

19:06
19:07
19:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

שיכון ושיקום
התיישבו  מאז  וחצי  שנה  לה  חלפה  לא  כאילו 
החסידים והליטאים בחזרה סביב שולחן עגול ומאוחד, 
בחלוקה שוויונית של חמישים חמישים ובתחושה של 
התגברות על כל מחלוקות העתיד, כאילו לא נמצאה 
נוסחה מפותלת דיה ליצירת הסכם בין אגודת ישראל 
ודגל התורה שאמור למסד את השוויוניות בכל מחיר 
בין  והשוואות  רוטציות  קיזוזים,  חישובי  כולל  ומצב, 

תפקידים.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

נערכים לסגירה של 
בתי הכנסת והמקוואות

דיון סוער התקיים בקבינט הקורונה ביום שלישי: גמזו טען 
שמעל 20 אלף תלמידים חרדים לומדים למרות הסגר והציע 
לסגור את בתי הכנסת. השר אריה דרעי הגיב: "לא שמעתי 
מילה אחת על ההפגנות. אתם מדברים רק על מקוואות, 
בתי כנסת וארבעת המינים" • קודם לדיון הקבינט התנהל 

ויכוח חריף בין שר המשפטים אמיר אוחנה ליועמ"ש 
לממשלה אביחי מנדלבליט באשר לאפשרות לזמן לקבינט 

משפטן חיצוני שסיפק חוו"ד משפטית ולפיה קבינט 
הקורונה יכול להורות על הפסקת ההפגנות | עמ' 16

הרה"ר לישראל הגר"ד לאו הבהיר לנתניהו: "כל עוד יש הפגנות א"א לסגור בתי כנסת"

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל גמר חתימה טובה

ישיבת קבינט הקורונה )צילום: קובי גדעון, לע"מ(

בתי החולים מתקרבים לתפוסה מלאה

'ימינה' מחלישה את לפיד 
ומחזקת את גוש הימין

נמשך המאבק להפעלת 
המטרו בשטחה של ב"ב | עמ' 4

בין משרד הבריאות לבתי החולים יש ויכוח באשר לנתוני התפוסה, אבל מנהל מחלקה פנימית בשיבא מודה: "המיון 
שלנו בבית החולים עמוס בצורה קטסטרופלית" | עמ' 16

מכון הסקרים 'דיירקט פולס' פרסם במוצאי ראש השנה סקר מנדטים – ממנו עולה: 
מפלגת ימינה היא השנייה בגודלה עם 20 מנדטים • 66 מנדטים לגוש הימין • גנץ 

 מזנק בסקרים. בנט | צילום: דוברות הכנסתמצטמק לשמונה מנדטים | עמ' 12

ה' 
תשרי
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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון
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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חג הסוכות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:46
18:04
17:43

18:57
18:58
18:58

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

מי במגיפה

מצורף 
גיליון חג

רוב מניין ובניין של הציבור החרדי הקפיד להתפלל ביום כיפור לפי הוראות משרד 
הבריאות, בקפסולות מצומצמות או תחת כיפת השמיים, במנייני מרפסות וחצרות או 

ביחידות, איש איש וגילו, מצבו הרפואי והאפשרויות שנצבו בפניו.
כמו תמיד, היה גם מי שבחרו להתחכם להנחיות, להתעלם מכללי הזהירות ולשחק 

־בחיי אדם. למרבה הצער, בעידן הדיגיטלי, כל דבר מצולם וכל אירוע מתועד, והת
את  בכותרות  שוב  שחגגה  הכללית,  העיתונות  למערכות  חיש  דרכן  את  עשו  מונות 

'ההדבקה החרדית'.

)הטור המלא בעמ' 16(

דו"ח אמ"ן: שיעור המתים בישראל 
מקורונה גבוה מאשר בארה"ב

נתון מדאיג: יותר מרבע מהנבדקים בציבור החרדי חיוביים לקורונה

מערכת 'קו עיתונות' מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח

למשלוחים: 077.9966677
גם בסגר הזה אנחנו איתכם! נגיסה בני ברק | בן גוריון 13

עולם של טעמים אסייתים

נגיסה רמת גן | מודעה 124x62 מ״מ | עם לוגו בד״צ

בד  לסוכה

לבן חלק
 באיכות מעולה אל- קמט

מאוייר
במגוון דוגמאות מרהיבות 

מבית וקסברגר

 בארץ! הכי זולבמחיר

כמידי שנה גם השנה מכירת
בס"ד

חיתוך לפי דרישת הלקוח | אפשרות למשלוחים עד הבית | אופציה לתשלום בכרטיס אשראי

להזמנות: 054-4525541 | 050-6715611

לסיטונאות ויחידים דוגמא 2דוגמא 1

"הציבור החרדי הוא האחראי והמודע 
ביותר לנושאים של פיקוח נפש"

רה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין בראיון 
מיוחד על ניהול עיר חרדית במשבר הקורונה 

| מוסף חג

י"ב 
תשרי
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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון
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בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וירא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:09
16:26
16:06

17:22
17:23
17:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

משכנתא בתנאים הטובים ביותר

חייגו עכשיו: 8724*

קונה דירה?
« משכנתאות בריבית נמוכה מאוד

« גם לבעלי הו"ע נמוך
« שירות אישי ומסור

  v8724v@gmail.com :מייל
פקס: 073-2549967 | ר' עקיבא 86 ב"ב

אישור 
עקרוני
תוך 

24 שעות!

מתקרבים
לחיסון

ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעולם שהחלה בחיסון ניסיוני לבני אדם

נתניהו ומקבל החיסון הראשון שגב הראל | צילום: חיים צח, לע"מ 

לקראת תחילת הרפורמה הגדולה 
בתחבורה ביום רביעי הקרוב אומר ראש 

העיר הרב אברהם רובינשטיין:
"הסבל בתחבורה ציבורית אינו מחויב 

המציאות" | עמ' 4

לראשונה: 
מהפכת ענק 

בתחבורה בב"ב

נתפס החשוד 
בגניבת מאות 

אופניים חשמליים
בעקבות התחקיר שפורסם בשבוע שעבר 
בעיתון "קול העיר" אודות חשוד בגניבת 
מאות אופניים חשמליים, נתפס החשוד 
תוך פחות מיממה מאז פורסמה הכתבה 

• במשטרה מבטיחים לעשות הכל כדי 
שהפעם החשוד ישלם את המחיר | עמ' 6

 מעקב 
"קול העיר" ארה"ב 

בחרה נשיא
דונלד טראמפ לכהונה שניה או ג'ו ביידן לכהונה 

ראשונה כמועמד המבוגר ביותר שנבחר לתפקיד נשיא 
ארה"ב ⋅ שיטת האלקטורים האמריקאית שבמסגרתה 

"המנצח לוקח הכל", מאפשרת לשני המועמדים 
להפתיע במדינות המפתח שבדרך כלל מוגדרות 
כמדינות מתנדנדות ובה השקיעו שני המועמדים 

את עיקר תשומת לב ומשאבי הקמפיין ⋅ התוצאות 
יפורסמו במהלך היום | עמ' 10

קרוב ל-100 מיליון אמריקאים הצביעו 
בהצבעה מוקדמת לפני יום הבחירות 

עדכונים שוטפים באתר

י"ז 
חשוון
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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חיי שרה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:05
16:21
16:01

17:18
17:19
17:19

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

"רוב הציבור החרדי הקשיב להוראות ושמר על הכללים"

2020
סוף שנה 

נצלו את הרגעים...

היועץ הנכון בזמן הנכון -
לקבל את הריבית הנמוכה ביותר
נצלו את המומנטום למשכנתאות ומיחזורים

ר' עקיבא 86, בני ברק
6mpmpmp@gmail.com | 073-2549967 :פקס

משכנתא 24
42

055-6873230
להלוואות ומשכנתאות

חייגו עכשיו: 8724*

יריד חנוכיות
חנוכיות מכסף טהור
מהיצרן לצרכן ללא פערי תיווך
מחירים ללא תקדים
אולמי ברסלב רח' שלמה המלך
מוצ“ש תולדות מ-20:00|052-7176128

מתווה הישיבות הוכיח את עצמו: 
רמת התחלואה היא פחות מאחוז

תחלואה אפסית. קפסולה בישיבת 'תפארת לוי' באלעד | תמונת אילוסטרציה 

רבה הראשי של בריטניה 
הגר"י זקס זצ"ל

יהדות התורה: חוזרים 
למשמעת קואליציונית

לאחר פגישה של גפני וליצמן עם נתניהו ולאחר שהוקפאה ההצעה להגדיל את 
הקנסות על מוסדות החינוך - יהדות התורה הודיעה כי היא מאמצת את המשמעת 

הקואליציונית, ותחדש התיאום בין הסיעה לממשלה | עמ' 18

גאון בהתמדה 
ובפשטות

רבבות ליוו למנוחות בארה"ב ובישראל את 
הגאון הגדול רבי דוד פיינשטיין זצוק"ל, בנו 
וממשיך דרכו של מרן פוסק הדור הגר"מ 
פיינשטיין זצוק"ל, ראש ישיבת 'תפארת 
ירושלים' במנהטן, ומזקני ראשי הישיבות 

וגדולי התורה | עמ' 30-32

הרפורמה בתחבורה הציבורית של בני ברק יצאה לדרך
בהשתתפות ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין, מנכ"ל העירייה הרב שמואל ליטוב, סגה"ש 

הרב אורי מקלב ובכירי משרד התחבורה, עיריית בני ברק השיקה את התוכנית המהפכנית "נעים לעתיד" 
במסגרתה צפויים שינויים מרחיקי לכת בתחום התחבורה הציבורית בעיר, בתשתיות ובפיקוח | עמ' 4 

אבי גרינצייג

בוחרים במרץ
)הטור המלא בעמ' 28-29(

כ"ד 
חשוון

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ג כסליו תשפ"א 9/12/20 • גיליון מס' 1282

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וישב - שבת חנוכה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:00
16:16
15:56

17:15
17:16
17:16

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

פרסום ראשון: מאחורי הקלעים בניסיון למצוא פתרון לסוגיית חוק הגיוס לפני הבחירות

יקדמו הצעת חוק גיוס פרטית? חברי סיעת יהדות התורה

ביהדות התורה מתכננים: 
חקיקה עצמאית

 052-6535535

ייעוץ משכנתאות

כבד לך ההחזר החודשי?
 צריך הלוואה לשיפוץ או לחתן 

את הילדים?
 מבצע לתושבי בני ברק! 

ייעוץ ראשוני חינם
שלומי

ופיננסים

טלטלה בימין: ח"כ גדעון סער פורש מהליכוד ומקים מפלגה חדשה | עמ' 24

בהתאסף 
ראשי עם

מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה בכינוס המועצת

המשטרה קנסה 2 בעלי 
אולמות אירועים בעיר

החיסונים 
הראשונים נגד 
קורונה צפויים 

לנחות היום

כ"ג 
כסליו

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי א' טבת תשפ"א 16/12/20 • גיליון מס' 1283

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מקץ

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:03
16:19
15:58

17:18
17:19
17:19

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

שר הבריאות יולי אדשלטיין: "יש היערכות יוצאת מן הכלל של קופות החולים"

נתניהו בנתב"ג עם הגעת משלוח החיסונים הראשון | צילום: לע"מ

נערכים למבצע החיסון

עושים שלום

 052-6535535

ייעוץ משכנתאות

כבד לך ההחזר החודשי?
 צריך הלוואה לשיפוץ או לחתן 

את הילדים?
 מבצע לתושבי בני ברק! 

ייעוץ ראשוני חינם
שלומי

ופיננסים

ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159

יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838 | סניף י-ם: 02-6742747

149& בני ברק < ירושליםשירות בפריסה ארצית!
על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&249

 בחנוכה נוסעים 
עם מוניות כהנמן

מוניות כהנמן
רכבים עד 20 מקומות

למשכנתאות ומחזורים ריבית

בחודשיים האחרונים 

חסכנו ללקוחותינו

יותר מ-10 מליון ₪

חייגו אנחנו זמינים 8724*

 13 יום אחרונים 
של הזדמנות מטורפת 

הזדמנות שלא תחזור
מחר יהיה מאוחר!!!

פקס: v8724v@gmail.com | 073-2549967  | ר' עקיבא 86, ב"ב

 נתניהו עם טראמפ וקושנר 

דֹוִשים ֲהֶניָך ַהקְּ ַעל ְיֵדי ֹכּ

אמת מה נהדר: מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ונשיא מועצת חכמי התורה מרן 
ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א במעמדי הדלקת נר חנוכה במעונם 

ב"ב מקימה את מאגר 
המים הגדול בגוש דן

היסטוריה בבני ברק: הונחה  אבן 
הפינה למאגר המים הגדול ביותר 

בגוש דן הנבנה ע"י תאגיד "מי ברק" 
בשכונה החדשה בצפון העיר | עמ' 4

 צילום: יעקב כהן 

א' 
טבת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ט טבת תשפ"א 13/1/21 • גיליון מס' 1287

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וארא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:22
16:39
16:18

17:37
17:38
17:38

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

אבי גרינצייג

פייזר התחייבה:

ינון פלח

עונת התרחישיםעונת החיבורים
על אף שנותרו עוד כשלושה שבועות עד סגירת הרשימות, 
בגוש  שונות  רשימות  שבע  לפחות  שנראה  להמר  לי  תרשו 
מרכז שמאל. הרביעייה הפותחת של לפיד, ליברמן, חולדאי 
אליהם  נתון.  תסריט  בכל  בנפרד  הנראה  ככל  תרוץ  ומרץ 
ירון  של  רשימותיהם  מתוך  יותר  או  שלוש  להצטרף  צפויים 
זליכה, בוגי יעלון, בני גנץ, דני יתום, מפגיני בלפור ושרידי 

העבודה שאחרי הפריימריז. 
אם נצרף לכל זה את הפיצול המסתמן בשורות המשותפת, 
במגזר  צפוי  הבלתי  והזרזיף  בסקרים  כוחה  ירידת  עם  יחד 
המרכז  ממצביעי  ששבריר  נניח  ואם  הליכוד,  לעבר  הערבי 
החיסונים  בסוגיית  פועלו  על  הממשלה  לראש  תודה  יכירו 

וינדדו ימינה, אולי עוד נראה כאן ממשלת ימין-חרדים.
)הטור המלא בעמ' 14-15(

איחוד בין בנט לסער עשוי לאלץ את מחנה המרכז-שמאל 
לחבור לגוש מאוחד בראשות לפיד וחולדאי, בתקווה שהשלם 
ייווצרו שלושה   – כזה  גדול מסך חלקיו. במקרה  יהיה הפעם 
גושים מרכזיים – הליכוד, המרכז-שמאל, והימין המסורתי של 
סער ובנט. התמודדות תלת ראשית על ראשות הממשלה כשכל 
אחד מחזיק בחפיסה 30 מנדטים, פותחת את המשחק הפוליטי 
מחדש. גם נתניהו מבין לאן נושבת הרוח. אין לו הרבה ברירות 
בחזרה  היהודי  והבית  סמוטריץ  את  לדחוף  הניסיון  מלבד 
כבר  הוא  אחת  ברשימה  הדתי  כשהימין  בנט.  של  לזרועותיו 

ידע לפרק את מרכיביו לאחר הבחירות.
זה  ממשלה  הרכבת  אמן.  רב  הוא  נתניהו  מפלגות  בפירוק 

כבר סיפור אחר.
)הטור המלא בעמ' 12(

מאות אלפי 
חיסונים 
בכל שבוע

סערת החמץ

ענקית התרופות 'פייזר' התחייבה לספק לישראל 
אספקה שוטפת של מאות אלפי חיסונים בכל שבוע 
ובתמורה ישראל תעביר ל'פייזר' נתונים סטטיסטיים 

אודות הישראלים שהתחסנו  | עמ' 8

בג"צ דחה את בקשת הרבנות הראשית 
ופסק: אין למנוע הכנסת חמץ  לבתי חולים 

בפסח | עמ' 6

"עינוי דין של חמש שנים"
מנדלבליט דחה את המלצת 
המשטרה להעמיד את דרעי 

לדין  בעבירות של מרמה, 
הפרת אמונים, הלבנת 

הון, שיבוש מהלכי משפט 
ושבועת שקר, והותיר רק את 
עבירות המס בכפוף לשימוע

| עמ' 16

מים 
בטוחים

תאגיד המים 'מי ברק' נבחר על ידי רשות המים כפיילוט לאומי 
לבחינת התמודדות מול מתקפות סייבר על משק המים | עמ' 4

גוש הימין מרוויח 
מהפיצולים בשמאל

במחנה המרכז-שמאל ממשיכים 
להתפרק לרסיסי מפלגות למרות 

קריאתם של בני גנץ ועופר שלח לאחד 
את המחנה לרשימה אחת גדולה • 
בינתיים, כמה מהמפלגות בגוש לא 

עוברות את אחוז החסימה בסקרים ⋅ 
גם בימין נרשם השבוע פיצול כאשר 

ח"כ בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יתמודד 
בנפרד מבנט ושקד במפלגת "הציונות 

הדתית" | עמ' 11

ניסיון במחנה המרכז-שמאל לעצור את הסחף למפלגות הימין המתנגדות לנתניהו

מתחנן לחיבורים. גנץ השבוע בכפר המכביה | צילום: אלעד מלכה

כ"ט 
טבת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ה' אדר תשפ"א 17/2/21 • גיליון מס' 1292

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תרומה-זכור

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:53
17:10
16:50

18:06
18:07
18:07

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

מפלגות חרדות
שלושים יום קודם החג נוהגים במפלגות 
החרדיות להשיק את קמפיין הבחירות באופן 
סימני  ניכרו בשבוע האחרון  מעשי. כצפוי, 
המפלגות,  שתי  של  הבחירות  במסע  חיים 
שצפוי לצאת בפועל לדרך בערך לאחר ימי 

הפורים הבעל"ט.
בצד הספרדי, דרעי כבר ממתג את עצמו 
כ'אבי המגזר החרדי', מי שנלחם עבורו בגלי 
הקורונה  בענייני  כאבו  את  כואב  ההסתה, 

־ובכלל, לפי קמפיין ש"ס, יש רק מפלגה חר
דית אחת שרשמה הישגים. את כל ההישגים 
מיהדות  החברים  עם  מעמיקה  )מהיכרות 

התורה, הם לא יישארו חייבים...(.

)הטור המלא בעמ' 26-27(

קבינט הקורונה אישר 
מתווה מיוחד לפורים

יחד עם ההקלות שיאפשרו 
פתיחה של חדרי כושר ובתי מלון, 
נאבק יו"ר ש"ס שר הפנים אריה 

דרעי בישיבת קבינט הקורונה 
למתווה מיוחד לשבת זכור ולימי 

הפורים • ע"פ המתווה: בתי כנסת 
ייפתחו בשני מסלולים לבחירה: או 
עשרה מתפללים בפנים ועשרים 
מתפללים בחוץ או שתתאפשר 

כניסה אך ורק של מחוסנים 
ומחלימים ובאופן כזה כל בית 

כנסת יוכל להכניס עד 50% 
מהתפוסה | עמ' 14

יוצאים מהסגר: קבינט הקורונה אישר - המשק ייפתח בהדרגה החל מיום ראשון הקרוב

אושר המתווה. שר הפנים אריה דרעי עם רה"מ נתניהו |צילום ארכיון: יעקב כהן

"רוב הציבור החרדי 
ממושמע, הפרות יש 
גם ביישובים חילונים"

בראיון נרחב לחדשות 12 הדף ראש הממשלה בנימין נתניהו את ההתקפות בגנות 
הציבור החרדי ⋅ במהלך הראיון השיב נתניהו לשורה ארוכה של שאלות בנוגע לקורונה, 
תקציב המדינה, מחדל נתב"ג, רוטציה אפשרית עם בנט, כניסה אפשרית של איתמר 

בן גביר לממשלתו, חוק החסינות והחוק הצרפתי ואפילו על העובדה שג'ו ביידן, נשיאה 
הנבחר של ארה"ב לא טרח עדיין להתקשר לראש ממשלת ישראל | עמ' 24

החיסון יעיל ובטוח
מחקר הענק שבוצע על 1.2 מיליון איש בישראל קובע: 94% יעילות 
לחיסונים של פייזר ⋅ זהו המחקר המקיף ביותר שנערך על חיסונים 

בקרב 1.2 מיליון מבוטחי כללית ומוכיח כי החיסונים מונעים תחלואה 
קשה ביעילות של 92% הצלחה ⋅ הנתון הדרמטי העולה מהמחקר: 

כיוון שמרבית בני ה-60 פלוס כבר מחוסנים, 75% מהנדבקים בשבוע 
האחרון – מתחת לגיל 40 | עמ' 10

בתום מחקר מקיף שכלל 1.2 מיליון ישראלים

כך הפכה בני ברק למודל לחיקוי לערים רבות כאשר 
יוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין נחלה הצלחה 

מסחררת • למעלה מ-4000 מתחסנים בלילה הירוק 
שהתקיים בליל שישי האחרון, כאשר כל מי שהגיע לקבלת 
חיסון, התכבד במארז שכלל מנת צ'ולנט ושתיה ⋅ אלפים 

הגיעו להתחסן גם ביום שישי ובמוצאי שבת • לאור 
ההצלחה הכריזה העירייה על המשך מבצע לילה ירוק 

נוסף בימים שני ושלישי, כאשר כל מתחסן קיבל שי מיוחד 
של מגש פיצה משפחתית | עמ' 6

מבצע החיסונים שכבש את העיר

רוכשים עכשיו כרטיסים

1-800-236-236
www.ami.org.il/raffle

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק הענשים התשל”ז 1977. 
את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל:  רו”ח יהודה קינן רח’ מוטה גור 12 גבעת שמואל ו/או עו”ד אסתי היימן 

רח’ רבינוב 5 ב”ב. 

בס"ד

בהצלת
חיים

מחר זה 
מאוחר!

סינית מכוכב אחר תשפ"א 2021

ה' 
אדר

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ז' שבט תשפ"א 20/1/21 • גיליון מס' 1288

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:29
16:45
16:24

17:43
17:44
17:44

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

ח"כ יצחק פינדרוסאריאל קוניק הרה"ג שמואל צבריאבי גרינצייג

הולכים 
להתחסן

כמהרהר אחר 
השכינה

דגל 
אדום

לנו יש דעת 
תורה ותו לא!

"נהדק את שיתוף הפעולה 
עם עיריית בני ברק"

בפגישה שהתקיימה בין מנכ"ל שיבא, הפרופ' יצחק 
קרייס, ורה"ע ב"ב הרב אברהם רובינשטיין, נידונו הדרכים 

והאפשרויות לחיזוק שיתוף הפעולה ומערכת היחסים 
העירונית עם בית החולים, לטובת תושבי ב"ב | עמ' 4

"החיוב להתחסן 
חל על כולם"

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א מורה לבני ביתו: 

פרופ' צבי שמעוני, המנהל הרפואי של ביה"ח לניאדו: "אנשים קורסים בבת אחת" | עמ' 20

צדיק גוזר. מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א )צילום: דוד זר(

מרן שליט"א לבני ביתו: "החיוב חל על כולם – כולל נשים בכל המצבים, מעוברות 
ומיניקות, אלו הנמצאים בקבוצת סיכון ואלו שאינם בקבוצת סיכון וכי אין לחשוש 

כלל מתופעות הלוואי של חיסון הקורונה" | עמ' 14

"היקפי התמותה במגזר החרדי גבוהים מהממוצע הארצי"
פרויקטור הקורונה בציבור החרדי רוני נומה העריך שכ-15% ממוסדות החינוך החרדיים עדיין נפתחים • 12.000 ילדים חרדים חלו בקורונה בחודש 
האחרון • 30% מכלל החולים החדשים בקורונה הם חרדים • אחוז החולים הקשים מקרב הציבור החרדי גבוה פי ארבעה מהמגזר הכללי  | עמ' 16

שיאים  ששוברים  התחלואה  גלי  מול  אל 
בכל יום מחדש עם ריבוי המבודדים, החולים 
גם  הצער  ולמרבה  חייהם  על  הנאבקים 
הנפטרים, שכל אחד מאיתנו מכיר חבר, מכר, 
הלך  או  שחלה  משפחה  בן  חלילה  או  ידיד 
לעולמו, מתחדדת החובה האנושית והיהודית 
הבסיסית של כל אחד מאיתנו: ללכת ולהתחסן.
)הטור המלא בעמ' 14(

לכו להתחסן! עכשיו!
לפני שניגש לעיסוק בפוליטיקה – זה הזמן 
להזכיר, לבקש ולהתחנן: אנא, חוסו על חייכם, 
של  משפחתכם,  בני  של  חייהם  על  רחמו 
חבריכם, של הוריכם וכמו שהמצב נראה כרגע, 
עכשיו  לכו  ילדיכם.  חיי  על  גם  חלילה  אזי 

להתחסן. אין שום היתר להימנע מזה.
)הטור המלא בעמ' 18-19(

קו מנחה אחד ניצב לנגד עיניו של כל יהודי 
הורגלנו  לציית,  חונכנו  לציית!   - שמים  ירא 
ולמדנו לציית, וידענו לציית להוראותיהם של 
גדולי ישראל, מרנן ורבנן שליט"א - גם כשזה 
לא היה נראה או לא היה מובן, אפילו כשאומר 
לך על ימין שהוא שמאל, ומקל וחומר כשאומר 

לך על ימין שהוא ימין.
)הטור המלא בעמ' 14(

מרן רבינו שר התורה רבן של ישראל שעליו 
אנו סומכים בכל ענייני חיינו ודרכינו אלפים 
ורבבות באים לשאול בעניינים שהינם נוגעים 
לחיים  הנוגעות  ושאלות  הכלליים,  לחייהם 
עצמם ומקבלים הכרעת רבינו כדברים הניתנים 
מסיני. ופתאום פה כל איזו דעה של מאן דהוא 

משבשת ומפקפקת את דעת תורה. הייתכן?! 
)הטור המלא בעמ' 14(

יחד - קרן לבעלי נכסים

051-2280070

מימון והלוואות 
לבעלי נכסים ויזמים

ז' 
שבט

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ב אדר תשפ"א 24/2/21 • גיליון מס' 1293

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תצוה-שושן פורים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:59
17:16
16:55

18:11
18:13
18:13

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

ערבא צריך
פחות מחודש נותר עד לבחירות, וכבר כעת מסתמן כי 
אם יצליח נתניהו לשמור על ראשות הממשלה ולהרכיב 
אותה מחדש, יהיה זה באופן הכי פחות צפוי – אם חייתם 
במדינת ישראל בשנים האחרונות – דרך קלפיות ואצבעות 

המגזר הערבי.
ולפיה  יסוד  הנחת  על  נתניהו  נשען  ובראשונה  בראש 
אם  משמעותית.  יצנח  הערבים  אצל  ההצבעה  אחוז 
נבחן בקצרה  ברצונכם להבין על מה הוא מתבסס, הבה 
)עת  הראשון  בסיבוב  המגזריים  ההצבעה  נתוני  את 
לעומת  מרע"מ-בל"ד(  בנפרד  חד"ש-תע"ל  התמודדו 

הסיבוב השלישי )אז רצה המשותפת במאוחד(.

)הטור המלא בעמ' 26-27(
מתריע מפני סגר רביעי. פרופ' נחמן אש | צילום: משרד הבריאות

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

077-901-5645

1.5״ מקומוני קו עיתונות

אם יהיה גל תחלואה אחרי פורים  
אנו עלולים להגיע לסגר רביעי

פרופ' אש: "למרות ההתקדמות היפה 
של מבצע החיסונים ולמרות יעילותם 

הגבוהה, ייתכן ומשרד הבריאות 
ימליץ על סגר רביעי. המגפה עדיין לא 

מאחורינו. מספר המאומתים היומי 
עדיין גבוה מאוד וגם מספר החולים 

קשה" • ד"ר שרון אלרעי-פרייס, ראש 
שירותי בריאות הציבור: "הפורים 

בשנה שעברה עלה לנו בחיי אדם עם 
עלייה משמעותית בתחלואה. אנחנו 

צריכים לדאוג שפורים הנוכחי לא 
ייראה ככה" | עמ' 8

פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש מתריע:

בס"ד

רוכשים עכשיו כרטיסים!

1-800-236-236
www.ami.org.il/raffle

מבצע ההגרלות נערך בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק הענשים התשל”ז 1977. את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל:  רו”ח יהודה קינן רח’ מוטה גור 12 גבעת שמואל ו/או עו”ד אסתי היימן רח’ רבינוב 5 ב”ב. 

עשרות
פרסים שווים

יכולים להיות שלך!

ימים אחרונים
למכירה הסינית
שמצילה חיים!

בס"ד

"אתם תכשלו בדיוק 
כפי שהמן נכשל"

פורים שמח 
כהלכה

נתניהו בטקס בתל חי: "ערב חג פורים אני אומר למבקשי נפשנו, איראן וגרורותיה 
במזרח התיכון: לפני 2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר )המן( להשמיד את העם 
היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו אתם היום" ⋅ בהתייחסו להסכם הגרעין 

אמר: "איננו תולים את יהבנו בשום הסכם עם משטר קיצוני כמו שלכם. כבר ראינו 
את טיבם של הסכמים עם משטרים קיצוניים", אמר נתניהו במסר ישיר להנהגה 
האיראנית ⋅ "לא נשלים עם התבססות צבאית שנועדה לסכן אותנו בסוריה, ולא 

נתפשר על פיתוח טילים מדויקים בסוריה ובלבנון" | עמ' 20

ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר לשליטי איראן על רקע שיחות הגרעין: 

ד"ר מנחם חיים ברייר, 
סגן מנהל רפואי במרכז 
ברפואי 'מעיני הישועה' 

ומחבר הסדרה "מפנקסו 
של רופא", במאמר נוקב 

לקראת פורים אודות 
החומרה בשתיית משקאות 
אלכוהולים לצעירים בפורים 

ובמשך כל השנה | עמ' 14

חבר מועצת העיר 
לשעבר הרה"ח 

מאיר יהודה 
מושקוביץ ז"ל

בשבת האחרונה הלך לעולמו בגיל 73 
בבית החולים לניאדו בקרית צאנז בנתניה, 

הרה"ח ר' מאיר יהודה מושקוביץ ז"ל, 
מחשובי חסידי צאנז בבני ברק | עמ' 6

י"ב 
אדר

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ג אייר תשפ"א 5/5/21 • גיליון מס' 1302

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה

רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהר בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:48
19:05
18:45

20:03
20:05
20:05

 073-275-7000            4261#  
הקישו 

לשלוחה

יִתְגַַדל וְיִתְַקַדׁש

איגרת ניחומים: גדולי ישראל שליט"א בהתייחסות לטרגדיה שפקדה את עם ישראל | עמ' 14עת בכי ותאניה

גיליון אבל מיוחדהפנים והשמות: סיפורם של 45 הקורבנות שניספו באסון הטראגי על 'הר מירון' | עמ' 32-33 

מי אחראי: מי יחקור את המחדל - מח"ש, מבקר המדינה או ועדת חקירה ממלכתית? | עמ' 20

הח"כים מדברים: דרעי, גפני וליצמן: "במשך שנים התרענו ודרשנו להסדיר את מירון | עמ' 24עדות מהשטח: הפראמדיקים שנכחו בפעולות החילוץ וההצלה בעדות מתוך התופת | עמ' 16

נפגעי החרדה : אלפי פניות מכל רחבי הארץ הגיעו השבוע לקו החירום של "בית חם" | עמ' 30

המפגש המרגש
כתב אישום

מתנדב זק"א בזירת האסוןראובן ראובן 

כונן מד"א שזכה להציל חייםאבי כהן 

אבי גרינצייג
על סדר היום

| עמ' 22

| עמ' 18

34-35 |

מחיר בלתי נסבל, פינוי הנספים במירון | צילום: ישי  ירושלמי, בחדרי חרדים

מרגשת של 'אני מאמין' ולדיבוק חברים | צילום: דוברות הצלהבאסון במירון, שבו ביום שלישי בלילה אל מדרגות המוות לשירה עשרות מתנדבי מד"א-הצלה שנטלו חלק בפעולות ההצלה 

מהלוויה להלוויה: 45 הנספים באסון הטראגי במירון הובאו למנוחות בהלוויות רוויות כאב ויגון

בדיבוק חברים

כ"ג 
אייר

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ד שבט תשפ"א 27/1/21 • גיליון מס' 1289

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה

רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בשלח-שבת שירה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:35
16:51
16:31

17:49
17:50
17:50

 073-275-7000            4261#  
הקישו 

לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

 נדל"ן | בתי משפט צוואות | הוצאה לפועל |

אבי גרינצייג

בשירות לפיד

שותף לחילול ה' וגדול עוונו""מי שמתקרב להפגנות – 

גדולי ישראל שליט"א בהוראה נחרצת להורים ולבני הישיבות הקדושות

מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגר"ג אדלשטיין שליט"א קוראים לבני הישיבות 

שלא להתקרב לאזורי ההפגנות: " אין זה דרכה של תורה, ויש בזה משום הרחק מן הכיעור" ⋅ נשיא מועצת חכמי התורה מרן 

רה"י חכם שלום כהן שליט"א בהוראה נחרצת: "איסור חמור להימצא בסביבת הפגנות ועימותים המנוגדים בתכלית לדרך 

הח"כים החרדים נועדו לכינוס חירום בעקבות אירועי הימים האחרונים | עמ' 8עדי ראיה: האוטובוס בער במשך למעלה משעה - הכיבוי סירבו להגיע | עמ' 6אייל ציפורי נהג האוטובוס: "לא יודע למה זה קורה בעם שלנו" | עמ' 6תקדים מסוכן: שוטר ירה בנשק חי בתוך שכונת מגורים בבני ברק | עמ' 4התורה. כל המפר את דברנו ונמצא שם - הרי הוא שותף לחילול ה' וגדול עוונו מנשוא" | עמ' 9-10

מן  הרחק  משום  בזה  ויש  אלו  למקומות  להתקרב  "אין 
הכיעור", במשפט קצר ומתמצת זה הבהירו גדולי ישראל, 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג 
)הטור המלא בעמ' 18-19(שהתנהלה במהלך סוף השבוע האחרון ברחובות בני ברק.אדלשטיין, את דעת התורה על ה'מחאה' המבישה והמכוערת 

לטיסות יוצאות ונכנסות | עמ' 14שני ב-12 בלילה שערי נתב"ג נסגרו הארכה: הסגר יוארך בשבוע ⋅ מיום ביממה אחתחולי קורונה מתו שיא עצוב: 101 

יהודה משי זהב

ניסיון כואב
המטלטל בחייו | עמ' 14יו"ר זק"א יהודה משי זהב על החודש השלושים על אחיו רבי משה ז"ל, כותב השבעה על אמו שרה זיסל ע"ה ובתוך ימי מנדל משי זהב ז"ל שהחלו באמצע ימי  בתוך ימי השבעה על אביו הר"ר מנחם 

יהודה משי זהב עם אביו ז"ל |צילום: זק"א 

צילומים: רובי סאם, דוד קשת

י"ד 
שבט

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ' תמוז תשפ"א 30/6/21 • גיליון מס' 1310

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה

רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-6162228
ותתפרסםפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

פנחס

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:32

 073-275-7000            4261#  
הקישו 

לשלוחה

צילום: דובר צה"ל

ישיבת בית מאיר
ישיבת פונוביז'

ישיבת חברון

חשש בקהילה היהודית במיאמי: יחלוף זמן רב עד שיחולצו ההרוגים שנקברו תחת ההריסות

חפשו את פרסום מבצע הקיץ אאוטלנדר 7 מקומות?רוצים לזכות ברכב
    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

המחשבים
עולם 

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232050-6666292
חנייה חינם שעתיים ראשונותקרוב לגשר גבעת שמואלמקס ואנה ווב

• בוקר בארז
• ראשונות
• כריכים

• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

03-6760232/050-6666292פרטים בעמוד 8לחם ארז מהדרין בגבעת שמואלחדש!חדש!חדש!

שבתי 
ישיבת פוניבז' וישיבת חברון ממשיכות להוביל עם שיעורי א' הגדולים ביותר של כ-280 בחורים בכל ישיבה  באופן מפתיע ובזינוק נדיר בעולם הרישום בישיבות הגדולות, הגיעה השנה בבית ה'

ישיבת בית מאיר בבני ברק לפסגת הישיבות המובילות וקיבלה ביקוש שיא של כל הזמנים בכמות ובאיכות  בישיבת בית מתתיהו, למרות חולשתו של ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר כל 

התלמידים נכנסים למבחן אצל רה"י שליט"א  ובאלו ישיבות החלו בניהם של ראשי הישיבה לכהן לצד אבותיהם? | עמ' 32-34

תקופת המבחנים: פרויקט מיוחד אודות החידושים והשינויים בהיכלי הישיבות הליטאיות לקראת זמן אלול הבעל"ט

אבל בקהילה היהודית במיאמי
בסרפסייד ל- CNN אמר צ'ארלס קאסל, בכיר מקומי כלל, אבל עדיין יש לי תקווה", במקום • "ייתכן כי אין ניצולים על מנת לסייע לכוחות החירום של מד"א ושל זק"א יצאו למיאמי שגרה במקום • משלחות מיוחדות לחברי הקהילה היהודית הגדולה של הנעדרים הרבים מוכרים היטב במיאמי שבפלורידה • שמותיהם שקרס בשדרות קולינס 8877 בבניין המגורים בן 12 הקומות עד כה חולצו רק 11 מההרוגים 

| עמ' 20-22

פרויקט 
מיוחד

הקורונה 
שוב כאן

| עמ' 16הנראה בקרוב יוטלו הגבלות נוספות תוצאת בדיקת נשאות שלילית וכפי נדרש למלא טופס הצהרה ולהציג שמבקש לצאת או להיכנס לישראל המסכות חזרו לשטחים סגורים, מי 

כ' 
תמוז



תשפ"אכותרות

25ערב ראש השנה תשפ"ב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ו תשרי תשפ"א 14/10/20 • גיליון מס' 1274

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בראשית

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:29
17:46
17:26

18:40
18:42
18:41

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

ניצחון פירוס
אם מאן דהוא בצמרת דגל התורה נותר ספקן באשר 
לרצינות כוונותיה של אגודת ישראל בחתימת ההסכם 
לשמצה  הידוע  הפילוג  אחרי  הסיעות  בין  המחודש 
בתחילת  נרגע  שהוא  ספק  אין  המקומיות,  ברשויות 
שאיים  פנימי  מתח  של  לחודש  קרוב  אחרי  השבוע. 
פרישתו  עם  החל  ואשר  מחדש,  השורות  את  לפלג 
השיכון  ממשרד  ליצמן  יעקב  ח"כ  של  צפויה  הבלתי 
ושילוחו המוקדם של ח"כ אליהו ברוכי בחזרה לביצה 
בברכת  לחתום  שוב  אפשר  כעת  תקוואית,  הפתח 

"ופרוש עלינו סוכת שלומך"

)הטור המלא בעמ' 14-15(

בחודש האחרון: 1000 
נפטרים מקורונה

ע"פ הנתונים, בתוך חודש מספר המתים מקורונה הכפיל את עצמו • ע"פ נתוני 
משרד הבריאות: ב-4 השנים האחרונות מתו משפעת 310 בני אדם, בעוד בכמה חודשי 

קורונה מתו 2000 בני אדם | עמ' 13

למשלוחים: 077.9966677
גם בסגר הזה אנחנו איתכם! נגיסה בני ברק - כשרות בד״ץ בית יוסף | בן גוריון 13

עולם של טעמים אסייתים

משלוחים בימים א׳-ה׳ בין השעות 11:00-00:00

נגיסה רמת גן | מודעה 124x62 מ״מ | עם לוגו בד״צ

נתון שיא: השבוע חצתה ישראל את רף 2000 הנפטרים מתחילת הקורונה

נתניהו: "התורה שלנו היא תורת חיים - 
שמרו על הכללים, שמרו על החיים" | עמ' 13 

מתי יתחיל זמן חורף בישיבות ובת"תים? | עמ' 13

הערים שצפויות להכנס לסגר: מודיעין עילית, ב"ב, רכסים, ביתר עלית, אלעד, בית שמש, קרית 
מלאכי, אופקים, רמלה, נתיבות, אור יהודה ושכונות בירושלים • ההחלטה הסופית ביום ה' | עמ' 13

פרופ' רוני גמזו ימליץ להטיל סגר 
מחמיר על הערים האדומות

שר הבריאות בבדיקת טכנולוגיות רפואיות נגד הקורונה | צילום: עודד קרני, לע"מ

כי אורך ימים 
היהודי המבוגר בעולם חכם שלמה סלאיימן יהודה ז"ל הלך לעולמו בגיל 117

טרגדיה: הלוויה במקום חתונה
ביום שני הובא למנוחות תושב העיר הרה"ג אליהו 

מלכה זצ"ל, ראש כולל 'אורות חיים ומשה' של 
האדמו"ר הגאון רבי דוד חנניה פינטו ראש המוסדות, 
ומהדמויות המוכרות בעיר. הרה"ג אליהו זצ"ל נפטר 

בפתאומיות בביתו, והוא בן 47 בלבד - יום לפני 
חתונת בנו בכורו | עמ' 11

אמת מה נהדר
רשמים מהמעמד האדיר של שמחת בית השואבה 
המרכזית והקבלת פני רבו ברגל למרן שר התורה 

הגר"ח קניבסקי שליט"א שהועבר בשידור חי 
למאות אלפים ברחבי העולם היהודי | עמ' 4-6

כ"ו 
תשרי

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ג' חשוון תשפ"א 21/10/20 • גיליון מס' 1275

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643
ותתפרסםפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

נח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:22
17:39
17:18

18:33
18:34
18:34

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

אבי גרינצייג

מגיפת השנאה
מאז מוצ"ש, עוסקת התקשורת הישראלית באובססיביות 
בהחלטה  ממנו,  נודף  יהדות  שריח  מה  כל  בשנאת  מהולה 
את  לחדש  ולמצער,  התורה,  תלמודי  מרבית  את  לפתוח 
לימודיהם של תינוקות של בית רבן באופנים שונים. הציבור 
וכחסר  כמסוכן  מחלות,  כמפיץ  כמורד,  הוגדר  החרדי 
אינסופי,  בסגר  אותו  לכלוא  נדרשה  הממשלה  משמעת. 
ולקצץ  הבריאות  משרד  תקנות  את  באלימות  לאכוף 

בתקציבים. הסדר לא חשוב.
הסיפור האמיתי, כמובן, שונה לחלוטין. צריך להיות עם 
הארץ גמור כדי להעלות על הדעת שהנחיה היוצאת ממרן 

שר התורה תסכן חיי אדם או אפילו תיקח סיכון בנושא.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

ינון פלח

תמרור אדום
התקשרת הישראלית, בחלקים נרחבים בה, כבר לא מהססת 
לתקוף צד אחד של מפרי הסגר או ההנחיות. עיון בכותרות 
חריגה  כל  מדאיגה.  סיסטמתיות  מגלה  והאתרים  העיתונים 
"בניגוד  הכותרת  תחת  סוקרה  החרדי  בציבור  מההנחיות 
להנחיות" או "המרד החרדי". סיקור של ישראלים שמילאו 
עסקיהם  את  לפתוח  עסקים שבחרו  בעלי  או  הים  חופי  את 
בזמן שלפי ההנחיות אמורים היו להיות סגורים, זכו לסיקור 
מחמיא, עוטף ומתחשב תחת הכותרות "זעקת המסעדנים", 
"געגועים לחופים", "הסכר נפרץ", כשהמרואיינים בכתבות 
וכי  בבית  ארוכה  מישיבה  נפשם  קצה  מדוע  מסבירים  אלה 

המשך הסגר ממיט עליהם אסון כלכלי.

)הטור המלא בעמ' 12(

קבינט הקורונה אישר: הערים 
החרדיות כבר לא אדומות

ישיבה לזכרו של מרן 
הגר"ע יוסף זצ"ל

משכנתא בתנאים הטובים ביותר

חייגו עכשיו: 8724*

קונה דירה?
« משכנתאות בריבית

   נמוכה מאוד

« גם לבעלי הו"ע נמוך

« שירות אישי ומסור

אישור 
עקרוני
תוך 

24 שעות!

משכנתא 24
42

055-6873230
להלוואות ומשכנתאות

לקבלת פרטים 
בנושא הקורונה 

התקשר: 04-3011212 
שלוחה 8/8

נכון ליום שלישי בערב: רוב הנדבקים מקורונה לא מהערים החרדיות

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי 
בישיבה לזכרו של מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל במלאות 7 שנים 

להסתלקותו: "מרן חסר 
לנו כל יום וכל שעה. אנחנו 

חייבים להנחיל את זכרו 
לדורות הבאים" | עמ' 8

הרב יחזקאל אסחייק מחבר הספר "חיים בריאים 
כהלכה" במאמר מיוחד אודות הצורך לשמור על 

בריאות הגוף בתקופת הקורונה | עמ' 10

זעקת בעלי 
העסקים

מנדי קוריץ, חבר איגוד בעלי העסקים 
בב"ב ל"קול העיר": "כחבר באיגוד 

שמלווה עסקים רבים בעיר אני רואה 
בעיניים כלות איך כל יום עוד כמה 
עסקים תולים שלט 'להשכרה' על 

החנות וסוגרים את העסק"  | עמ' 4

רפואה מונעת 
בעידן הקורונה

ברגע האחרון: בוטל 
השידור המיסיונרי 

פעילות 'אור לאחים' הביאה לביטול ברגע האחרון שידור 
מיסיונרי שהופנה לרבבות יהודים ברחבי העולם | עמ' 6

צילום: יעקב כהן

ג' 
חשוון

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ט' כסליו תשפ"א 25/11/20 • גיליון מס' 1280

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:00
16:16
15:55

17:14
17:15
17:15

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

יו"ר כחול לבן השר בני גנץ הכין את שרי מפלגתו: "הולכים לשבוע דרמטי, תתכוננו למתקפות"

תופעה חמורה בקהילות 
מרוחקות בעולם

אבי גרינצייג

פיצול או פיצוץ
השבוע, לראשונה מאז פשט הרמטכ"ל לשעבר בני 
גנץ את מדיו הצבאיים והצטרף לחיים האזרחיים, ניתן 
לקבוע כי הוא סיים את הטירונות וגילה סוף סוף את 
בשילוב  למפלגה  שותפיו  פעלולי  הפוליטיקה.  רזי 
עם החלטותיו והתנהלותו האישית בימים האחרונים, 
ובעלת תוחלת חיים  הציבו אותו בעמדה חד פעמית 
החלטה  לקבל  יכול  הוא  במסגרתה  במיוחד,  קצרה 
דרמטית באשר לעתיד הממשלה בכלל ועתידו האישי 

בפרט.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

סוף הדרך המשותפת? נתניהו וגנץ במליאה | צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מתקרבים לבחירות

בהוראת מרן הגר"ח קנייבסקי: 
יש לפתוח גם את בתי הספר לבנות

דבריו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א הובאו במכתב פומבי 
שפרסמה בתו הרבנית לאה קולדצקי תליט"א, למנהלות בתי הספר בית יעקב: 
"אבי מורי ר' חיים קנייבסקי שליט"א אמר לי שעל המנהלות והמורות לעשות 

הכל בשביל למנוע הידרדרות של בנות ישראל ולפתוח את מסגרות הלימודים לכל 
הכיתות בזהירות האפשרית" | עמ' 8

מכתבה של הרבנית קולדצקי מרן הגר"ח קנייבסקי | צילום: דוד זר

המשפחות ביקשו 
היתר הלכתי 

לפתיחת קבריהם 
של ילדי תימן

בשבועות האחרונים 
הובא הנושא ע"י 

משפחות חטופי ילדי 
תימן להכרעה הלכתית 
בפני הגאון הגדול רבי 
יצחק רצאבי שליט"א 

פוסק עדת תימן | עמ' 6

מכתבו של הגר"י רצאבי

ברית מילה ע"י 
רופא נכרי יחד 

עם אבי הבן

הטיסה לביקור בן ה-5 שעות, התבצעה במטוסו של איש עסקים 
ישראלי • גורם בכיר: נתניהו לא עדכן את גנץ ואשכנזי | עמ' 17

רוה"מ נתניהו טס בחשאי 
לסעודיה עם ראש המוסד

חיזוק כלכלי: קבוצת ישראכרט 
מעבירה את פעילותה לבני ברק 

החברה תשכור את Studio Tower, מגדל 
משרדים בן 19,000 מ״ר במתחם ה-BBC | עמ' 4

ט' 
כסליו

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ב' כסליו תשפ"א 18/11/20 • גיליון מס' 1279

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תולדות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:02
16:18
15:57

17:15
17:16
17:16

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

צוואות | הוצאה לפועל |
 נדל"ן | בתי משפט 

במפלגות החרדיות במרוץ נגד הזמן לחוקק את חוק הגיוס החדש

יריד חנוכיות
חנוכיות מכסף טהור
מהיצרן לצרכן ללא פערי תיווך
מחירים ללא תקדים
אולמי ברסלב רח' שלמה המלך
מוצ“ש תולדות מ-20:00|052-7176128

המטרה: חוק הגיוס לפני הבחירות
אבי גרינצייג

מחיר למשתכן

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

 052-6535535

ייעוץ משכנתאות

כבד לך ההחזר החודשי?
 צריך הלוואה לשיפוץ או לחתן 

את הילדים?
 מבצע לתושבי בני ברק! 

ייעוץ ראשוני חינם
שלומי

ופיננסים

מחיר 
ואחריות 
ללא תחרות

052-7130363

החלפת 
חדר אמבטיה

052-7011232
לפרטים- יעקב דויטש:

ב- 16,000&

קומפלט

כאלו  מעט  לא  ויש  מומחים,  ליצמנולוגים  גם 
בסביבה, הסתובבו השבוע במסדרונות הכנסת באבדן 
השמועות  בקצב  לעמוד  והתקשו  מוחלט  חושים 
השר  וזהות  השיכון  משרד  של  גורלו  על  והספינים 
המיועד להיכנס לנעליו הדו שבועיות של איציק כהן.

למנות  מתכנן  שליצמן  גרס  אחד  מוצלח  ספין 
תחתיו - לפחות במישור המעשי - שר מקצועי שאינו 
אחרי  פינס.  יאיר  המשרד  מנכ"ל  דוגמת  המגזר,  מן 
בעיקר  והתאייד,  הספין  נמוג  הישרדות,  של  יומיים 
לאחר שהתפרסם כי פינס, מנכ"ל בחסד ואיש מקצוע 
לעילא, הודיע כבר בבוקר יום ראשון לשר לשעבר כי 

אין לו שום עניין בחציית הקווים למישור הפוליטי.

)הטור המלא בעמ' 18-19(
מפשילים שרוולים. דרעי, ליצמן וגפני | צילום ארכיון 

ביקור הנשיא
נשיא המדינה ראובן ריבלין הגיע לביקור מיוחד בבני ברק למפגש עם ראשי 
הערים החרדיות: "חייבים להפסיק את ההסתה נגד הציבור החרדי" | עמ' 4

 הנשיא בביקורו בחמ"ל של עיריית ב"ב עם רה"ע הרב רובינשטיין ובמפגש עם ראשי הערים החרדיות |צילומים: חיים צח / לע"מ

חוזר לשיכון
חודשיים לאחר שפרש מהממשלה בשל 

חילוקי דעות, הודיע ביום שני השבוע ח"כ 
ליצמן לנתניהו: אני חוזר לתפקיד שר הבינוי 

והשיכון | עמ' 14

המירוץ 
לחיסון

050-4133230
058-3207503

הון נדרש 500,000 ₪

בהזדמנות!

תשואה 
גבוהה 
מהיום 
הראשון

יחידת השקעה בנדל"ן

ב' 
כסליו

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ט"ו טבת תשפ"א 30/12/20 • גיליון מס' 1285

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויגש

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:11
16:27
16:27

17:26
17:27
17:30

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

למשכנתאות ומחזורים

בחודשיים האחרונים חסכנו 
ללקוחותינו

יותר מ-10 מליון ₪

חייגו ותחסכו 8724*

הזדמנות שלא תחזור
מחר יהיה מאוחר!!!

פקס: office@24m.co.il | 073-2549967 | ר' עקיבא 86, ב"ב

 תקבלו משכנתא גבוהה יותר??

תשלמו ריביות נמוכות יותר!!

מרכיבים רשימות

אחרי ששר המשפטים אבי ניסנקורן דאג שהכנסת תפוזר אתמול הוא הודיע ליו"ר כחול לבן כי הוא מתכוון לעבור לרשימה של חולדאי 
• בתגובה, גנץ הודיע על פיטוריו של שר המשפטים, מהלך שאם היה מתרחש שבוע קודם לכן, ייתכן ומערכת הבחירות הרביעית הייתה 
נחסכת מאזרחי ישראל • גם הח"כים אסף זמיר, מיקי חיימוביץ ומיכל קוטלר-וונש הודיעו על פרישתם מכחול לבן • היום צפוי שר החוץ 
גבי אשכנזי להודיע על פסק זמן מהפוליטיקה • ובימין: המו"מ בין בנט לסמוטריץ' החל בדרישה של סמוטריץ ל-5 מקומות בעשירייה 

הראשונה • נתניהו צפוי לשריין כמה דמויות במקומם של אנשי מחנה סער שפרשו  | עמ' 18

שבוע פוליטי סוער: כחול לבן מתפרקת, מחנה המרכז-שמאל מקים מפלגות חדשות 

אבי גרינצייג

זאב? זאב!
וה-23 הושגה  בבחירות לכנסת ה-22 
הוקמה  ולא  מאחר  כי  מהירה  הסכמה 
ממשלה אין להחשיב את ההליכה לקלפי 
כקדנציה נוספת, ולפיכך נותר המצב על 
כנו, לאמור, דגל יושבת במקומות הזוגיים 
התפקידים.  בבחירת  ביתרון  ומחזיקה 
את  מילאה  לא  שהכנסת  אף  על  כעת, 
ימיה, טוען מי שטוען באגודה כי צירוף 
השנתיים שחלפו, יחד עם העובדה שקמה 
ההסכם  קיום  את  מחייב  ממשלה,  כבר 

וביצוע חילופין בין התנועות.
מי שדוחף את הדרישה הם בעיקר פרוש 
אלו  שהם  העובדה  בגלל  הן  ואייכלר, 
תפקיד  בקבלת  התמורה  את  שמשלמים 
פחות ערך ובמילוי התחייבויות הנורבגי, 

והן מתוך רצון לכופף את ליצמן ולהציב 
בקרב  דגל.  מול  התנגשות  בעמדת  אותו 
זו האחרונה, אגב, קיימת תמימות דעים 
ולשמר  החסידית  לדרישה  לשעות  שלא 
את המצב על כנו. אף שיש מי שחושש, 
תרד  החסידים  בקרב  ובצדק, שההצבעה 
שהמפלגה  חלילה  ויתכן  דרסטי  באופן 

כולה תצנח לשישה מנדטים בלבד.
עם זאת, לא מן הנמנע כי אם יתפתח 
התורה  דגל  יו״ר  ייאלץ  ממש,  של  קרב 
כמובן  ישראל,  גדולי  עם  בהתייעצות   –
– לנקוט את הצעד הדרמטי ולהכריז על 
זו  תהא  אם  גם  נפרדת,  ליטאית  ריצה 

הכרזה לצורכי מו״מ בלבד.
)הטור המלא בעמ' 22-23(

פעילות תרבות של עיריית בני ברק עם עשרות אלפי משתתפים ויצירה 
מוזיקלית שטיפסה למקום הראשון כבחירה עירונית • תחת השם 

המתגלגל ׳ספינר׳, השיק אגף התרבות תכנית מרתקת וחדשנית, כזו 
הרותמת את כל בני המשפחה יחדיו לאתגר טלפוני מלא שעשועוני ידע, 
יצירות מוזיקליות ויצירה שהניבו שיאים חדשים של השתתפות | עמ' 6

השר אביטן תוקף בחריפות 
את היועמ"ש של המשרד

סערה באגודת ישראל: פרוש ואייכלר 
במכתב נגד התנהלות המפלגה

בעקבות ההחלטה החפוזה של היועמ"ש לפסול חלק ממינויי השר 
במועצות הדתיות, מגיב הרב אביטן במכתב חריף לארז קמניץ • 

"נחפזתם להטיל דופי ולדבר סרה בשר בישראל. החלטותיי התקבלו 
בסמכות מלאה ועל פי כל כללי המשפט המנהלי" | עמ' 8

במכתב משותף של סגן השר מאיר פרוש וח"כ ישראל אייכלר למזכ"ל אגודת ישראל 
חנוך זייברט, קובלים השניים על התנהלות הסיעה ומסרבים לשתף פעולה עם מטה 

הארגון לקראת הבחירות | עמ' 12

 הליכוד משך את הבקשה להכריז על ח"כ שאשא ביטון כפורשת | עמ' 14

עשרות אלפי תושבי בני ברק 
השתתפו ב׳ספינר׳ העירוני

מפלגה לקראת סיום. גנץ ואשכנזי במליאת הכנסת )צילום: דוברות הכנסת(

ט"ו 
טבת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ב טבת תשפ"א 6/1/21 • גיליון מס' 1286

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמות

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:16
16:32
16:12

17:31
17:32
17:32
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אאאאא

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

בימין מלוכדים 
בשמאל מתפצלים

בליכוד כבר החלו בקמפיין ונערכים לקראת השריונים 
הצפויים של נתניהו ⋅ בכחול לבן גל של נטישות והשרה 

מירב כהן היא הפורשת התשיעית מהמפלגה שחוברת ליש 
עתיד. גם יו"ר הסיעה ח"כ איתן גינזבורג צפוי לפרוש ולעבור 
לרשימתו של חולדאי ⋅ רון חולדאי ממשיך לצרף מועמדים 

נוספים לרשימת "הישראלים" שהקים ⋅ בבית היהודי: היו"ר 
השר רפי פרץ הודיע על פרישתו מהחיים הפוליטיים ⋅ ראש 
עיריית חיפה לשעבר יונה יהב מקים רשימת יהודית-ערבית 
חדשה ⋅ בש"ס – מנכ"ל התנועה חיים ביטון פרש מתפקידו 
כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף' והוא צפוי להיכלל ברשימת 

המפלגה בבחירות הקרובות | עמ' 12-14

פחות מחודש למועד סגירת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-24

אבי גרינצייג

משקל עודף
התפרסמה  שני,  יום  של  הערב  בשעות 
השבוע,  של  המרכזית  הפוליטית  הידיעה 
ולא, אין המדובר בהשקת מפלגת השמאל-
של  יוזמתו  פרי   - החדשה  היומית  מרכז 
ראש המוסד לשעבר דני יתום, אלא בהסכם 
ובין  ימינה  בין  שנחתם  הנחשק  העודפים 
תקווה חדשה, והותיר את הליכוד ללא בת 

זוג אפקטיבית לחתימת הסכם דומה.
הליכוד  על  ההשפעה  כי  ונדגיש  נקדים 
מזערית באופן יחסי )לשם השוואה, המפלגה 
שהשיגה את מספר המנדטים הגבוה ביותר 
במאה הנוכחית היא הליכוד בראשות שרון 
ושישה  שלושים  גרפה  כאשר  ב-2003, 

מנדטים ללא הסכם עודפים, וזכתה בשניים 
באדר-עופר(,  חוק  מכללי  כתוצאה  נוספים 
אם  טקטית,  מבחינה  כי  לציין,  חשוב  עוד 
היא  עיניו  לנגד  שהייתה  היחידה  המטרה 
'ימינה' - היה  הגדלת מספר המנדטים של 
דווקא עם הליכוד. שכן  בנט אמור לחתום 
מפלגה  מחייבות  באדר-עופר  חוק  נפלאות 
של  באופציה  לבחור  בינוני  גודל  בסדר 
חתימה על הסכם עודפים עם מפלגה גדולה 
עם  חתימה  פני  על  משמעותית,  ממנה 

מפלגה בפרופורציות זהות, פחות או יותר.

)הטור המלא בעמ' 28-29(

בעולם מחמיאים: 
מיליון מחוסנים 

בישראל
בתקשורת העולמית מתפעלים ממבצע 

החיסון בישראל: "העולם מסתכל כרגע על 
ישראל ולומד ממנה, לאחר שבמבצע החיסון 

השאפתני שלה הצליחה כבר לחסן יותר מ-10% 
מאוכלוסייתה"  | עמ' 22

מגעים למתווה 
חתונות ביום 
שאחרי הסגר

נציגי איגוד אולמות המהדרין נועדו היום עם 
פרוייקטור הקורונה, פרוייקטור הקורונה למגזר החרדי 

וגורמים במשרד הבריאות, במטרה לבחון יישום 
מתווה לקיום חתונות ביום שאחרי הסגר | עמ' 22

"יש להודות לכללית על 
ההשקה המיידית של 
מבצע החיסונים בעיר"
ד"ר יעל רייכנברג, מנהלת מחוז דן-פ"ת בכללית: "אנו 

מספקים מעטפת רפואית מושלמת ומותאמת כל ימות השנה 
לתושבי בני ברק" ⋅ הרב נחמיה בלושטיין, מנהל המגזר החרדי 

במחוז דן פ"ת: "צוותי המרפאות ערוכים למתן החיסונים 
לקהל לקוחותינו" | עמ' 4

כ"ב 
טבת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י' חשוון תשפ"א 28/10/20 • גיליון מס' 1276

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

לךלך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:15
16:32
16:11

17:27
17:28
17:28
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מבקר המדינה: ליקויים 
בניהול משבר הקורונה
דו"ח הביניים שפירסם מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על שורות ליקויים 
של משרדי הממשלה השונים בטיפול במשבר הקורונה החל מהטיפול בקשישים 

בבתי האבות, דרך איכוני השב"כ, פעילות רשות המיסים וחלוקת המענקים, 
מערך הדגימות ובדיקות המעבדה, מערך החקירות האפידמיולוגיות, ועד לאיתור 

החולים, הבדיקות הסרולוגיות ועוד שורה של ליקויים | עמ' 12

המבקר אנגלמן: "על הגופים המבוקרים לפעול במהירות לתיקון הליקויים"

המועמד של השר אוחנה 
לתפקיד מפכ"ל המשטרה

השופטת שהתירה מכירת 
חמץ מועמדת לקידום

מפקד מג"ב ניצב קובי שבתאי הוא המועמד של השר לביטחון פנים לתפקיד 
המפכ"ל הבא של משטרת ישראל | אבי גרינצייג, עמ' 14-15

השופטת תמר בר אשר שהתפרסמה בעבר כמי שהתירה מכירת חמץ בחנויות 
בפסח, מועמדת לקידום לביהמ"ש המחוזי בי-ם | אבי גרינצייג, עמ' 14-15

שיפה
ח

פרסום 

שון
רא

שיא בן 100 שנה בשיעור ההצבעה הכולל עשוי להישבר: למעלה 
מ-60 מיליון אמריקאים, כולל הנשיא טראמפ כבר הצביעו בבחירות 
המקדימות ⋅ לפי הסקרים, ג'ו ביידן מוביל בכמה ממדינות המפתח 
אולם בארה"ב מודים: הכל פתוח. גם ב-2016 קלינטון קיבלה כ-3 

מיליון קולות יותר מטראמפ ועדיין היא הפסידה | עמ' 8 

הגנב שלא 
חושש לגנוב

יום שני

ח'
חשוון תש"ף
26/10/20

גליון מס' 812 

רשת העיתונים האזוריים של הציבור החרדי

המשך בעמ' 2

אזור
מרכז וצפון

בני-ברק, אלעד, פתח-תקוה, 
רחובות, ק. הרי"מ לוין, מודיעין עילית, 
כפר חב"ד, נתניה, חדרה, זכרון יעקב, 

רכסים, כפר חסידים, חיפה, קרית 
אתא, נהריה, מגדל העמק, טבריה, 

חצור, צפת, מירון, כרמיאל

אזור ירושלים ודרום

מהדורה 
דיגיטלית 
מורחבת 

ס
פלו

01@m-inyanim.com
03-615000700

להצטרפות:

יותר חדשות. יותר כתבות

ה'מרד' הגדול
רק לפני שבוע זעקו הכותרות באותיות קידוש לבנה "מרד החרדים" וכבר הוא 
הפך למרד כללי  הרשויות המקומיות דורשות להעביר אליהן את הסמכות 
לפתוח את הלימודים על פי מתווה מסודר  חלק מבתי הספר הכלליים לא 

המתין לסיום הוויכוחים ב'קבינט הקורונה' ופתח את הלימודים בהגבלות משלו 
 מי כתב את 'כתב האשמה' הבא: "החילונים משלמים כעת את מחיר ההשמדה 

הרוחנית רבת השנים שמבצעים בהם הטיפשים והרשעים שמנהלים את 
המדינה בשם הכסף, הכבוד והכוח"...  ומי אמר: "לחילונים אכפת ממסעדות 

יותר מעתיד ילדיהם"  רמז: לא חרדים ורחוקים מהם
אבי ממן

הקורונה הפכה את היוצרות וסדרי עולם. תוצאה 
'כתר'  שלילית היא דבר חיובי, חיובי הוא שלילי, 
הוא שמו של נגיף בתרגום לעברית, וגם שם חילופי 

ל'סגר' ועוד כהנה וכהנה.
השבוע התברר גם שמי שהוא שותפו של הציבור 
שלו  למתנגד  הפך  ולקואליציה,  ל'גוש'  החרדי 
ולאופוזיציה אקטיבית להחלטות מנהיגיו הרוחניים, 
ודווקא מי שנחשב בדרך כלל לשונאו ולמתנגד לו 

ולאורחותיו, הפך לתומך הגדול ב'מרד' שלו ולמי 
שמבקש לחקות את מעשיו.

שבוע אחרי שהכותרות זעקו באותיות של קידוש 
לבנה על 'מרד החרדים', ממשיכים ראש הממשלה 
ושריו בניסיונות השווא לגרום להם שלא להישמע 
תורה,  לבטל  שלא  הרוחניים,  מנהיגיהם  להוראות 
ומגדילים את הקנסות למי שנשמע להם ופתח את 
תלמודי התורה והישיבות הקטנות ללימודים על פי 
כל הכללים. במקביל, הרשויות המקומיות לוחצות 
להעביר אליהן את הסמכות לפתוח את בתי הספר 

ארה"ב תבחר בשבוע הבא את נשיאה הבא, בחירות 
שהן במקביל גם בחירות מוקדמות של ראש הממשלה 

נתניהו  ביידן אמנם אינו שונא ישראל, אבל אם ייבחר 
הוא עשוי לשים לאל רבים מההישגים המדיניים שרשם 

טראמפ לטובת נתניהו ושרשמו את שניהם בדפי הזהב של 
ההיסטוריה  אם טראמפ יובס זה עלול להשפיע גם על 

החלטות נתניהו  לגבי עתידו
שלמה ריזל

מיוחד ל'מרכז העניינים'

ראש הממשלה נתניהו הביא את ישראל 
המדיניים  להישגים  האחרונה  בשנה 

בעידוד,  אי-פעם,  שלה  ביותר  הגדולים 
ג'ון  דונלד  ארה"ב  נשיא  ביוזמת  ואפילו  פ בתמיכת  מ א ר ט

ביום  הגיע  אליו  ההסכם   – שבהם  האחרון  בעולם.  הגדולה  המעצמה  כנשיא 
שישי האחרון עם סודאן. 

אך נראה כי כל אלו עומדים כעת על הכף נוכח הבחירות הצמודות ומורטות 
העצבים שיתקיימו בשבוע הבא בארה"ב. לצד התוצאות שיקבעו בהן מי יהיה 
נשיא ארה"ב הבא, טראמפ או ביידן, אלו גם ה...בחירות המוקדמות שישפיעו 

על צעדיו הבאים ואת עתידו של ראש הממשלה נתניהו.
הרוחות הרעות שמנשבות מכיוון המפלגה הדמוקרטית, כמו מאיימות להמיט 
מסך על השינויים ההיסטוריים המתהווים מול עינינו. אם המועמד הדמוקרטי 
המתחרה, ג'וזף רובינט (ג'ון) ביידן יכנס לבית הלבן, האזור כולו יחזה בפניית 
פרס,  זה המדומיין של שמעון  לא  פרסה משמעותית. המזרח התיכון החדש, 
שהולך וקורם עור וגידים במהירות מפתיעה מול עינינו, יכול לחזור להיות אותו 

מזרח תיכון מוכר, מלא בסכסוכי-דמים, אלימות, רוע, מוות והרס. 

הזהבבב של 
בס זה עללוולל להשפיע גם עעלללל 

ידו

אל 
ים 

דוד, 
ג'ון  פ דונלד  מ א ר טט

ביום הגיע  יליוו א ההסככם   – שבהם  ון

הב נוכח ף

הבחירות 
המוקדמות 
של... נתניהו

כ-200 חתונות ביום נערכות בישראל בתקופה 
זו של השנה , והעדר מתווה לקיומן במגבלות 

ה'קורונה' מאלץ את בעלי השמחות לעבור 
על החוק או להמציא פתרונות יצירתיים  
'חתונות האוזניות' וחתונות ה'דרייב אין' הן 
המילה האחרונה   פרסום ראשון: המתווה 

שהכינו במשרד לשירותי דת  עמ' 6

שהשמחה לא במעונם

המשך בעמ' 4

בבעלות אורי שולמן
 כל העבודות מתבצעותשיקום ואיטום מבנים

בצורה מדויקת על פי 
 תוכנית העבודה, 

תוך שימוש 
בטכנולוגיות ובחומרים 

המתקדמים ביותר 
ובאחריות מלאה.

 שיקום | חידוש | צביעת מבנים
 מערכות איטום מתקדמות

 איטום גגות | מרפסות
 איטום קירות חיצוניים

 עבודות מורכבות בסנפלינג
 הרחקת יונים

ליצירת קשר חייגו:  אינסטלציה בגובה
052-815-9326

העבודה 
מתבצעת 
ע"י אנ״ש

-1935
2

נעים 
לעתיד

 נעים להכיר

 

ה ע ו נ ת ב ק  ר ב י  נ ב

    נעים

1116-17

תחקיר

מבקר המדינה. מתניהו אנגלמן

י' 
חשוון

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ט"ז כסליו תשפ"א 2/12/20 • גיליון מס' 1281

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

וישלח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

15:59
16:15
15:55

17:14
17:15
17:15
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 נדל"ן | בתי משפט 

דרמה במערכת הפוליטית: כחול לבן מתכוונת לתמוך בחוק לפיזור הכנסת שיעלה היום

יו"ר כחול לבן הודיע כי מפלגתו תתמוך בהצעת החוק 
לפיזור הכנסת. גם האוזר והנדל מ'דרך ארץ' והשרים עמיר 
פרץ ואיציק שמולי ממפלגת 'העבודה' יצביעו בעד פיזור 

הכנסת ⋅ באופן מפתיע סיעת רע"מ בראשות מנסור עבאס 
שוקלת להתנגד לחוק בניגוד לעמדת שאר חברי הרשימה 
המשותפת ⋅ נתניהו: "ביום רביעי האופוזיציה תנסה לגרור 
את מדינת ישראל לבחירות מיותרות" ⋅ כחול לבן: "הציבור 
סיים לקנות את השקרים של נתניהו. אם לא היה משפט 

היה תקציב" | עמ' 12

אבי גרינצייג

חידת גנץ
טובי המוחות בישראל שוברים את הראש כבר קרוב 
האיש  גנץ.  בני  חידת  את  לפצח  בניסיון  לשנתיים 
למשרת  נשלח  שכבר  אחרי  רמטכ"ל  לסגן  שהפך 
רמטכ"ל  הפך  ואז  בוושינגטון,  צבאי  כנספח  פרישה 
שהוזעק  האיש  אחר...  רמטכ"ל  מונה  שכבר  אחרי 
להנהיג מפלגת-על עבור מחנה המרכז-שמאל - אחרי 
שכבר שקע לעומק באזרחות אנונימית. האיש שנכשל 
לראש  הפך  זאת  ולמרות  בבחירות  פעמים  שלוש 
ממשלה חלופי. ובעיקר, האיש שעם רסיסי המפלגה 
לשרוד  מצליח  עדיין  ומפולגים,  מפוצלים  המקורית, 
על  הסתמכות  גנץ,  של  שבמקרה  נראה  הגלגל.  על 

המזל הפכה לשיטת עבודה רשמית.

)הטור המלא בעמ' 14-15(

ינון פלח

תנועת המושבים
המימון  יחידות  הרצפה  על  מונחות  הימין,  בגוש 
של האוזר והנדל מסיעת 'דרך ארץ', רפי פרץ מ'הבית 
של  האופציות  מ'גשר'.  אבקסיס  לוי  ואורלי  היהודי' 
עצמאית  כסיעה  להישאר  מצומצמות:  והנדל  האוזר 
לא  עצמאית  ריצה  'לימינה'.  לחבור  או  לבן  בכחול 
מלהיבה  לא  הראשונה  האופציה  היום.  סדר  על 
אחרי  לבן.  בכחול  הריאליים  המקומות  מיעוט  נוכח 
שוועידת העבודה הסמיכה את עמיר פרץ לנהל מו"מ 
על מיזוג בין העבודה וכחול לבן, ותחת ההנחה שעמיר 
ידרוש מגנץ שני מקומות בעשירייה הראשונה,  פרץ 
להאוזר והנדל אין מה לחפש בכחול לבן. פרץ לפחות 

מביא מנגנון מפלגתי וכושר ארגון.

)הטור המלא בעמ' 12(

התמונה תחזור על עצמה בעוד כמה חודשים? נתניהו וגנץ אצל הנשיא | צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

החוק לפיזור הכנסת צפוי 
לעבור בקריאה טרומית

 052-6535535

ייעוץ משכנתאות

כבד לך ההחזר החודשי?
 צריך הלוואה לשיפוץ או לחתן 

את הילדים?
 מבצע לתושבי בני ברק! 

ייעוץ ראשוני חינם
שלומי

ופיננסים

גירסת נתניהו
פרקליטיו של ראש 

הממשלה עורכי הדין 
בועז בן צור ועמית 
חדד הגישו השבוע 

לבית המשפט כ-200 
עמודים שמוכיחים, 

לטענתם, כי ראש 
הממשלה בנימין נתניהו סומן מראש, וכי בתיקים נגדו נעשה 

שימוש באמצעים פסולים ופליליים, זיהום חקירות ואכיפה 
בררנית • המסמך כולל עשרות דוגמאות לפעולות חקירה 

פסולות, איום על עדים, השתקת עדים, אכיפה בררנית, 
התעלמות מראיות מזכות, ופעולות חריגות" | עמ' 10

הישג: החשוד בגניבת 
האופניים יישאר במעצר 

עד תום ההליכים
מעקב 

'קול העיר'

רה"מ נתניהו בפתיחת משפטו

ט"ז 
כסליו

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ח' טבת תשפ"א 23/12/20 • גיליון מס' 1284

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויגש

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:06
16:22
16:02

17:22
17:23
17:22

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

למשכנתאות ומחזורים

בחודשיים האחרונים 
חסכנו ללקוחותינו

יותר מ-10 מליון ₪

חייגו אנחנו זמינים 8724*

שבוע אחרון 
להזדמנות מטורפת 

הזדמנות שלא תחזור
מחר יהיה מאוחר!!!

פקס: office@24m.co.il | 073-2549967 | ר' עקיבא 86, ב"ב

בחירות רביעיות
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' 18-19(

על אלה 
אני בוכיה 

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

רה"ע הרב אברהם רובינשטיין: 
"בני ברק תהיה בירת ההתחסנות"

ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, הגיע למתחם החיסונים כדי לעמוד מקרוב על ההיערכות 
של מכבי והתרשם מההיערכות המקדימה לקראת ביצוע החיסונים בהיקפים נרחבים | עמ' 4

ח' 
טבת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ח שבט תשפ"א 10/2/21 • גיליון מס' 1291

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

משפטים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:47
17:04
16:44

18:01
18:02
18:02
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אבי גרינצייג

הכל, בכל, מכל, כל
מאמץ  קצת  ועם  שמים  בחסדי  ומוצלחת,  טובה  בשעה 
העשרים  לכנסת  התורה  יהדות  רשימת  נסגרה  טוב,  ורצון 
וארבעה, אחרי ההכרעה בשאלה האקוטית האם חבר הכנסת 
הרב ישראל אייכלר יאייש את המקום השישי ואילו עמיתו 
טסלר  יעקב  ר'  ושמא  השמיני,  למקום  יידחק  הויז'ניצאי 
ישמור על מיקומו וידחק את בעלזא כלפי מטה. ואל תזלזלו 

בשאלה זו, שהרבה גופי תורה תלויים בה, כדלקמן.
הנהלת  כינוס  עמד  שעבר,  השבוע  בתחילת  תחילה, 
לכנסת  המפלגה  נציגי  אישור  שמטרתו  ישראל  אגודת 
ידי אחד הצדדים  חוות דעת שהוצגה על  בסכנה, בעקבות 
כינוס  לערוך  אפשר  אי  ולפיה  זהותו(  את  כאן  נסגיר  )לא 
שכזה בימי קורונה בריטית. במפתיע, הציג סגן השר פרוש 
חוות דעת הפוכה )ומכאן ניתן רמז באשר למציג חוות הדעת 
הראשונה(, ולפיה ניתן לקיים אירוע בקפסולות על גג אולמי 

נאות ירושלים, השוכנים כידוע דווקא בבני ברק.

)הטור המלא בעמ' 20-21(

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

עמוד 
ההוראה 

אלפים ליוו למנוחות את גאב"ד זכרון מאיר הגאון הגדול רבי חיים מאיר הלוי וואזנר זצוק"ל, בנו בכורו של מרן בעל שבט הלוי זיע"א

שש שנים לאחר הסתלקותו של בעל 'שבט 
הלוי' מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל, הסתלק ביום 
ראשון השבוע בנו בכורו וממשיך דרכו גאב"ד 
'זכרון מאיר' הגאון הדול רבי חיים מאיר הלוי 

וואזנר זצ"ל ⋅ בתום מסע הלוויה ברחובות בני 
ברק בהשתתפות אלפי ישראל מלווים בוכים 

ואבלים – נטמן בעל "מחשבת הלוי" זצ"ל 
בבית החיים זכרון מאיר סמוך לציון קדשו של 

אביו הגדול | עמ' 18-19
הגרח''מ וואזנר זצ"ל

"לפתוח את מוסדות החינוך 
גם בערים החרדיות"

על רקע כוונת הממשלה לפתוח חלק מכיתות הלימוד בערים הירוקות והצהובות, פנו ראשי 
המפלגות החרדיות – דרעי, ליצמן וגפני לפתוח את מוסדות החינוך גם בערים החרדיות, משום 
שמדם ההדבקה בערים החרדיות הוא הנמוך ביותר בכל המגזרים ⋅ בימים האחרונים התבטא 

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכאב על העובדה שחינוך כלל ילדי ישראל נמצא 
בתחתית הדאגה של השלטונות וקרא למלמדים ולצוותי ההוראה להתחסן בהקדם | עמ' 14 

ראשי המפלגות החרדיות בפנייה לראש הממשלה בנימין נתניהו:

לראשונה בבני ברק: נתיבי תחבורה 
ציבורית מרכזיים, לצד תחנות 
אוטובוס חדישות ומתקדמות

משרד התחבורה, באמצעות חברת נתיבי איילון והעיריות בני ברק ורמת גן משיקים 
לראשונה נתיבי תח"צ לצד תחנות אוטובוס חדישות ומתקדמות ⋅ נתיבי התחבורה 
הציבורית יאפשרו נסיעה בתחבורה ציבורית מהירה ויעילה, עוקפת פקקים, לאזורי 
תעסוקה ומסחר. בנוסף, שודרג המרחב העירוני, ובהנחיית סגן שר התחבורה הרב 

אורי מקלב ניטעו עוד קודם שנת השמיטה עצים שישמשו להצללה | עמ' 6

 עמדה משותפת. דרעי, ליצמן וגפני | צילום ארכיון: דוברות ש"ס

כ"ח 
שבט

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ט אדר תשפ"א 3/3/21 • גיליון מס' 1294

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון
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בני ברק

03-5796643
ותתפרסםפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תשא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:04
17:21
17:01

18:16
18:18
18:18
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לשלוחה

אבי גרינצייג

גוי של קמפיין
קמפיין  היה  השבוע,  שני  יום  של  הערב  לשעות  עד 
די  לא  אם  ומגמגם,  צולע  לכנסת  החרדיות  המפלגות 
כלפי  שהועלו   - ושאינן  מוצדקות   - ובטענות  בכשלים 
הנציגות החרדית במהלך שנת הקורונה, הצטרפה אליהם 
של  האחרון  בשליש  בעליל  נעימה  ובלתי  טריה  חותמת 
פורים המשולש, עת נחסמה בברוטליות כניסתם של חרדים 
לירושלים ובוטלה התחבורה הציבורית לעיר, בצעד מעורר 

מחלוקת שפוגע – איך לא – בעיקר בחרדים.
המנדט  אבדן  את  חזו  כבר  השחורות  ורואי  הפסימיים 
התנדפות השמיני  את  ואפילו  התורה  יהדות  השביעי של 
של ש"ס, אם בשל עצלות שתשאיר מצביעים בבית, ואם 
בשל זעם שהיה עשוי להביא להצבעת מחאה עבור מפלגות 
אחרות בגוש הימין, בפרט כאלה שממילא מנסות לקרוץ 

למצביעים החרדים.
)הטור המלא בעמ' 28-29(

תיאום עמדות: דרעי, גפני וליצמן | צילום: ארכיון

מוניות כהנמן

ב"ב - י-ם החל מ- ₪159
ב"ב - נתב"ג החל מ- ₪99
י-ם - נתב"ג החל מ- ₪159
יתכנו שינויים במחירים באזורים מרוחקים ובלילה

סניף ב"ב: 03-9798838
סניף י-ם: 02-6742747

רכבים עד 20 מקומות

149& שירות בפריסה ארצית!
בני ברק < ירושלים

על בסיס פנוי

בס"ד

הנהלה חרדית

מבצע
למזמינים הלוך-חזור 

ב"ב-י-ם )והפוך(עד 
שעה המתנה

&300

מבצע
י-ם-ב"ב

 6 מקומות
&299

ראשי ש"ס ויהדות התורה מבהירים לראש הממשלה נתניהו

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות 
ולהנות משירות V.I.P מושלם!

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח!

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות

הפקת תלושי שכר

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה
) גם במקרים מורכבים(

"גרנד הול" כהנמן 111 בני ברק | 03-6342111 | 050-4196050

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות 

הפקת תלושי שכר 

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה 
(גם במקרים מורכבים) 

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות   בהנהלת חשבונות  
ולהנות משירות V.I.P מושלם! 

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח! 

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות 

הפקת תלושי שכר 

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה 
(גם במקרים מורכבים) 

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות   בהנהלת חשבונות  
ולהנות משירות V.I.P מושלם! 

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח! 

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות 

הפקת תלושי שכר 

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה 
(גם במקרים מורכבים) 

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות   בהנהלת חשבונות  
ולהנות משירות V.I.P מושלם! 

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח! 

הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות 

הפקת תלושי שכר 

התמחות וייעוץ בהגשת מענקי קורונה 
(גם במקרים מורכבים) 

מוזמנים להכיר סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות   בהנהלת חשבונות  
ולהנות משירות V.I.P מושלם! 

אם נמאס לך להיות עוד תיק, בוא להיות הלקוח! 

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית

אמינות, מקצועיות, מחיר.

"בלי תיקון חוק הגיור לא 
ניכנס לממשלה הבאה"

ש"ס תיזום ותקדם חוק שיבטל החלטה זו ותתמוך 
בחקיקת פסקת ההתגברות שתמנע מבג"צ להתערב 

שוב בנושא זה ⋅ ח"כ משה גפני והשר יעקב ליצמן: 
"יהדות התורה תדרוש את פסקת התגברות כדי 

לעמוד בפני האקטיביזם השיפוטי. בלי זה לא ניכנס 
לשום קואליציה" | עמ' 22-26

סערת הגיור הרפורמי
הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון, בראשות הנשיאה אסתר 
חיות, קבע כי גם מי שעבר 'גיור' רפורמי וקונסרבטיבי – יוכר יהודי ויוכל 

ליהנות מחוק השבות ולקבל אזרחות ישראלית ⋅ הראשל"צ הגר"י 
יוסף: "החלטת בית המשפט העליון מצערת מאוד ופוגעת באופן חמור 

בשלמות עם ישראל" ⋅ הרה"ר לישראל הגר"ד לאו: "מי שהתגיירו 
בגיור רפורמי ודומיו אינם יהודים, שום החלטת בג"צ כזו או אחרת לא 
תשנה את העובדה הזו" ⋅ יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "אני מתחייב 

לתקן את החוק כדי שרק גיור על פי ההלכה יהיה מוכר במדינת ישראל" 
⋅ תגובות בכל המערכת הפוליטית להחלטה הדרמטית ששינתה את 

הרה"ר לישראל עם ראשי ועידת רבני אירופה | צילום: אלי איטקין סדר היום הפוליטי שלושה שבועות לפני הבחירות | עמ' 22-26

סערה בעקבות פסיקת בג"צ המכיר בגיורים רפורמים לעניין חוק השבות ואזרחות ישראלית

משלוח מנות 
לצוותים הרפואיים

לקראת פורים, יזם 
ראש עיריית בני ברק 

הרב אברהם רובינשטיין 
מבצע חלוקת משלוחי 
מנות מיוחדים מתושבי 

בני ברק לצוותים 
הרפואיים בבתי החולים 

בסביבה | עמ' 6

י"ט 
אדר



ערב ראש השנה תשפ"ב26 

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"א שבט תשפ"א 3/2/21 • גיליון מס' 1290

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה

רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

יתרו

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

16:41
16:58
16:37

17:55
17:56
17:56

 073-275-7000            4261#  
הקישו 

לשלוחה

052-6547797
עו"ד נועם קוריס

עו"ד ומגשרים 

מאז שנת 2004

 נדל"ן | בתי משפט צוואות | הוצאה לפועל |

אבי גרינצייג

שסימלו שנתיים ורבע בדיוק חלפו מאז כ"א מרחשוון ה'תשע"ט, חסימה טובה בירושלים  המקומיות  הבחירות  של  קיומן  מועד 
הפני הכוחות  בחלוקת  הליטאית  הקיפוח  תחושת  קץ  את 

־
מית ביהדות התורה, ועד לכ"א שבט ה'תשפ"א, עת הושלם 
המהפך ו'דגל התורה' הכתיבה את ההסכם העדכני בין הצ

־
דדים כרצונה וכלשונה, כשרק שילוב של רחמים ואחריות 
המפורקת לגורמים וחסרת הישע.ציבורית מונעים ממנה לרמוס לחלוטין את האחות החלושה, 
למעשה, בתחילת השבוע עוד נשקלה האפשרות להכריז 
על ריצה ליטאית עצמאית. בניגוד למקרי עבר, בהן נאמרו 
דברים דומים לצרכי מו"מ בלבד, הפעם הסכימה כל צמרת 
התנועה כי בלית ברירה, תוכיח דגל התורה את כוחה לבדה. 
תרמה לכך לא מעט תחושת זעם שחלחלה לרחוב הליטאי 
חסידויות  אלו  אי  של  התנהלותן  על  האחרונים,  בענייני קורונה והמסתעף.בחודשים 
)הטור המלא בעמ' 23-24(

⋅סורגים
⋅מדרגות

⋅גגות סוכה
⋅עבודות רלסים

⋅מעקות למדרגות

כל סוגי העבודות במקום אחדמסגריית נתן
כל העבודות אלומיניום

052-7199487053-7374125

10 שנות
 אחריות

ממשיך השושלת חשכו מאוריה: אחר מיטתם של זקני ראשי הישיבות הגרמ"ד סולוביצ'יק והגר"י שיינר זצוק"ל
ביום ראשון נעקרה מעמנו דמותו הטמירה של זקן ראשי הישיבות הגאון הגדול רבי 

משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל, בנו חביבו של מרן הרב מבריסק זצוק"ל ונכדו של 
מרן הגר"ח מבריסק ⋅ אחר מיטתו של הגאון הגדול זצוק"ל שבמך עשרות בשנים העמיד 
רבבות תלמידים והמשיך את שושלת בריסק המעטירה עד למעלה בקודש סבו-זקנו מרן 

הבית הלוי זיע"א שדלה והשקה מתורת רבותם ⋅ בגיל 99 בשעת עלות השחר של יום 
ראשון כבו המאורות והגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק עלה בסערה השמימה | עמ' 16-18 

שעות אחדות לאחר סילוקו של ממשיך שושלת בריסק הגרמ"ד סולובייצ'יק, התבשר עמוד התורה 
עולם התורה על סילוקו של ממשיך שושלת קמניץ הגר"י שיינר זצוק"ל, חבר מועצת 
גדולי התורה וזקן ראשי הישיבות שהסתלק בגיל 98 ⋅ אחר מיטתו של עמוד התורה 
והיראה שדלה מתורתם ומהנהגתם של רבותיו הדגולים זקנו מרן ה"ברכת שמואל" 
זצוק"ל ומרנן הגר"ש היימן זצוק"ל והגר"ר גרוזובסקי זצוק"ל, ועם פטירתו נעקרה 
אחת מדמויות ההוד שידע עולם התורה בדור האחרון | עמ' 20-22

ככה נראית קריסה
מטלטלת | עמ' 12נראה ⋅ פרמדיק מד"א אהרון אדלר בעדות ציוד מיגון, מאבד חולה אחר חולה לאויב בלתי מכל, אספר להם על היום בו עמדתי לבוש כשנכדיי ישאלו אותי מה נחרט בזכרוני יותר 

אהרון אדלר
קרישבסקי ז"ל לעיני המנחמים בביתו | עמ' 6ע"ה, התמוטט הרה"ח רבי חיים שלום השבעה על אימו מרת חיה ברכה קרישבסקי חודשים אחדים לאחר פטירת אחותו ובתוך ימי שבר על שבר

כ"א 
שבט

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ב סיוון תשפ"א 2/6/21 • גיליון מס' 1306

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה

רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שלח לך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:06
19:24
18:03

20:23
20:26
20:26

 073-275-7000            4261#  
הקישו 

לשלוחה

8 שנים אחרי: ברית האחים בין לפיד ובנט חזרה והשניים צפויים להקים ממשלה חדשה  

לאור הביקוש הרב יצא לאור מהדורה שניה של

054-5500263

 ספר שו"ת "פרי יוסף" 
לר' יוסף קייקוב

מבחני "היכל שלמה" • המקיף בעיון רב שו"ת  • בדיני הלכות מליחה 
 
ואחרונים בשפה ברורה • סיכום ראשונים 

מכירה 
לקבוצות-

הפצה ראשית: ספריית האחים גיטלר

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית

מעבדת תיקונים מקצועית

המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחהמכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 

המחשבים
עולם 

עלה בידם
הממשלה החדשה | עמ' 14-16 וזו לא הפרת הבחירות היחידה של חברי ככל הנראה בשבוע הבא, תמנה 26 שרים הממשלה החדשה, שככל הנראה תושבע הבטיח ממשלה צרה של 18 שרים אבל באשר להקמת ממשלה חדשה  לפיד מרצ, כחול לבן ורע"ם הגיעו לסיכומים ישראל ביתנו, תקווה חדשה, העבודה, כפי הנראה ראשי מפלגות יש עתיד, ימינה, 

 ראשי הממשלה הבאים: נפתלי בנט ויאיר לפיד | צילומים: דוברות הכנסת 

ההסכם הקואליציוני של ליברמן עם ממשלת בנט לפיד כולל הצעות מרחיקות לכת והחוקים בדרךחוששים: הגזירות במפלגות החרדיות 
בנושאי דת ומדינה: שינוי חוק הונאה בכשרות שיאפשר למסעדות לצין שהמקום 
'כשר', גם אם אין למקום כשרות של הרבנות; שינוי הרכב הוועדה לבחירת רבנים; 
חוק ברית הזוגיות; שינוי חוק הגיור ולפיו כל רב עיר יוכל לגייר; קידום חוק הגיוס; 
  הכנסת לימודי ליבה בכל תלמודי התורה; ביטול חוק המרכולים וחוקים נוספים

כשר אוצר צפוי ליברמן לפעול להקטנת תקציבי עולם התורה | עמ' 16

החל מיום חמישי האחרון נכנס לתוקפו ההסכם העירוני בין עיריית בני ברק לחברא תושבי בני ברק זכאים לקבורה חינם מועצת העיר אישרה את ההסכם: 
קדישא פתח תקווה, לפיו כלל תושבי בני ברק החפצים בכך, זכאים לקבורת קרקע 

חינם בבית העלמין העתידי שתקים חברא קדישא בתחומי העיר אלעד • רה"ע הרב 
אברהם רובינשטיין בירך את מועצת העיר שהצביעה על ההחלטה כמו גם וועדת 

ההתקשרויות וכלל השותפים להסכם יחד עם הנהלת חברא קדישא בראשות מנכ"ל 
גחש"א פתח תקווה הרב יהודה פורת | עמ' 6

מועצת גדולי התורה של דגל התורה במכתב חריף: "ותגדל התמיהה שבעתיים, ורב כלפי שמיא""הרי זה התרסה 
הכאב על חילול ה' – כאשר מי שעומדים כבסיס מרכזי להקמת ממשלה כזו, הינם 

חברים בסיעה הנקראת 'ימינה', המצהירים על עצמם ומציגים עצמם כיהודים 
מאמינים בה', שומרי תורה ומצוות"  מועצת חכמי התורה של ש"ס בנמכתב חריף: 

"כל הנותן ידו להקמת ממשלה כזו, מצהיר הלכה למעשה אין לי חלק  ונחלה עם 
אלוקי ישראל וכל מפלגה המצטרפת לממשלה כזו, אף היא בכלל  זה" | עמ' 16

מכתב גדולי ישראל
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הקישו 

לשלוחה

אבי גרינצייג

שקיבל חמאס תחילה לאחר  בלבד  ימים  שלושה  השבוע,  בתחילת 
יו"ר  עתיד',  'יש  יו"ר  היה  המדינה,  מנשיא  המנדט  את 
האופוזיציה וחבר הכנסת יאיר לפיד, קרוב כפסע מהרכבת 
נטולת  ממשלה  להיות  אמורה  הייתה  זו  נכון,  ממשלה. 
מוקשים  על  מדריכה  להימנע  בתקווה  אידיאולוגיות, 
נמנעת מעיסוק  כזו  הייתה ממשלה  נפיצים. לפי התוכנית, 
המשפט  מערכת  ומדינה,  דת  והתיישבות,  ביטחון  בנושאי 
החלה  וכבר  לקום,  אמורה  הייתה  היא  הכל,  ואחרי  )הטור המלא בעמ' 22-24(לקרום עור וגידים.ועוד. 

נתניהו: "החלטנו להגביר עוד יותר גם את עוצמת 
התקיפות וגם את קצב התקיפות" | עמ' 16

הקמת הממשלהההסלמה עצרה את 
פחתו באופן משמעותי | עמ' 18מגעים והסיכויים להקמת ממשלת לפיד-בנט שההסלמה בדרום גרמה למנסור עבאס לנתק לנשיא כי הצליח להקים ממשלה בישראל, אלא יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד התכוון להודיע 

מלחמה

ישראל במלחמה: מתקפה חסרת תקדים של חמאס עם מאות טילים על גוש דן וערי הדרום

בשעות הערב של יום שלישי פתח חמאס במתקפה מאסיבית על ת"א וכל גוש דן  במשך שעה ארוכה נשמעו שוב ושוב אזעקות ומערכת 

כיפת ברזל יירטה מאות טילים בשמי המרכז  כתוצאה מהירי נהרגה אזרחית בראשון לציון ובחולון נפצעו שלושה, בהם ילדה בת  5 קודם 

לכן, בשעות הצהריים, הפציץ חמאס באופן מאסיבי את העיר אשקלון עם למעלה מ-130 טילים בחמש דקות  בהפצצה נהרגו 2 בני אדם 

ונפצעו עשרות  במקביל, מהומות בקרב ערביי ישראל ברמלה, לוד, ירושלים, עכו ויישובי הצפון  הלימודים בכל הארץ בוטלו | עמ' 16
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לשלוחה

אבי גרינצייג

שותה ומשקה
כשהוא רכוב על גבם של יותר מחמישה מיליון מתחסנים ועל שורה של הקלות 
עד  שנותרו  בימים  רגע  כל  נתניהו  מנצל  הציבורי,  ובמרחב  במשק  משמעותיות 
גייס  הוא  הקודמים  בסיבובים  בהמוניהם.  הימין  מצביעי  את  לגייס  כדי  הבחירות 
ואת  הרוסי  מהכלא  יששכר  נעמה  של  חילוצה  את  פוטין,  עם  קשריו  את  כגימיק 
העלאת עצמותיו של זכריה באומל הי"ד. בסיבוב הנוכחי הוא משתמש ב'הסכמי 
אברהם', ומצטלם לצד מנהיגי אירופה, שזורמים לישראל בהמוניהם כדי לבקש על 

נפשם.
)הטור המלא בעמ' 30-31(

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במכתב תמיכה ארוך 
במיוחד ליהדות התורה, מתייחס בהרחבה להסתה 

ולמאבקים האנטי דתיים ⋅ מבטיח בנוסח נדיר במיוחד: 
"וכל המרבה מצביעים לג' להרבות כבוד שמים הרי זה 
משובח, ויזכה לישב בגן עדן ולילדים טובים ולפרנסה 
טובה ואני ערב" ⋅ ביהדות התורה מעריכים: השפעתו 

הדרמטית של המכתב הזה עשויה להבטיח את המנדט 
השביעי | עמ' 26

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בהתבטאות נדירה לקראת הבחירות: 

הכינוס במעונו של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי

"הנמנע מלהצביע נוטל חלק 
בחילול השם וסופו מי ישורנה"

03-5796643
ותתפרסםפרסם

בית החולים איכילוב הודיע בתחילת השבוע על סגירת מחלקת הקורונה האחרונה • גם מביה"ח מעייני הישועה נמסר: "אנחנו שמחים לבשר כי סגרנו ב"ה את מחלקות הקורונה" • מספר 
החולים בישראל הולך ופוחת ומחלקות הקורונה בבתי החולים נסגרות בזו אחר זו • פרויקטור הקורונה פרופ' נחמן אש: "לא צפויות עוד הגבלות בפסח" | עמ' 22

מחלקות הקורונה נסגרות
התרחבות מבורכת בצפון העיר

בטקס צנוע ומרגש חנכה עיריית בני ברק אשכולות גני ילדים חדשים | עמ' 6

המאבק בין הגושים
נתניהו מאמין שבימים שנותרו יוכל להעביר מנדט או שניים ולהגדיל את כוחו של הליכוד • 
במקביל מסייר רה"מ במעוזי הציונות הדתית בכדי לשאוב את הקולות של תומכי ימינה • 

במחנה המרכז-שמאל, לפיד לוקח הימור ומנסה לשאוב למפלגתו את תומכי כחול לבן • 3 
מפלגות בשמאל-מרכז נמצאות בקרבת אחוז החסימה: כחול לבן, מרץ והעבודה | עמ' 24
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לשלוחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

המחשבים
עולם 

03-6162229

פרסם
ותתפרסם

תבוסה לליכוד: האופוזיציה ניצחה בהצבעה הדרמטית על הוועדה המסדרת

המנצחים: אלקין ולפיד | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

ברכת הרע"מ

עד 30 איש | חצר גדולה
לימי חול ולשבתות

וילה ענקית

לפרטים: 052-7673471

להשכרה 
בחדרה

21

21

21

21

21

21

21

 מחירים מיוחדים למוסדות!

רחוב ר' עקיבא 115 )ליד רפאלי( ב"ב

21 21

...

21

בליכוד מרימים ידיים: שוקלים להחזיר 
את המנדט לנשיא כבר בימים הקרובים

ההפתעה שהכינו סער ואלקין הייתה מושלמת: אחרי שבליכוד הצליחו לשכנע 
את בנט לתמוך בהצעת הליכוד, התברר שחברי מפלגת רע"ם זעמו על הסיכום 

בין הליכוד לימינה שלא תואם איתם וחזרו בהם מהסיכומים מבלי לעדכן את 
הליכוד ⋅ את ההלם על פניהם של ראש הממשלה נתניהו ושל יתר חברי הליכוד 
ניתן היה לראות בבירור בתום ההצבעה ⋅ המבחן האמיתי: בחירת יו"ר הכנסת. 

במידה וחברי רע"ם יתמכו במועמד יש עתיד ח"כ מאיר כהן לתפקיד יו"ר 
הכנסת, יבינו גם בליכוד ששלטון נתניהו מתקרב לסיומו | עמ' 16

האם הרעיון לבחירות ישירות לראשות ממשלה, 
ישים סוף לפלונטר הפוליטי שבו נמצאת ישראל? 
 נתניהו, לא בלב קל, יתמוך במהלך מחשש שגוש 
השינוי יצליח לכונן ממשלה מיד עם תום המנדט 
 גם ראשי ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית 
יתמכו בבחירות ישירות לראשות הממשלה בלבד 
 הלחץ מופעל כעת על חברי הכנסת נפתלי בנט 

ומנסור עבאס  אם יימצא הרוב, החוק שכבר הונח 
על שולחן הכנסת ע"י חברי הכנסת ארבל ומלכיאלי 
מש"ס צפוי לעבור בחקיקת בזק ולשלוח את ישראל 

לעוד מערכת בחירות שתנסה לשים קץ למשבר 
הפוליטי הגדול ביותר שידעה ישראל | עמ' 14

נתניהו ודרעי מנסים לקדם 
בחירות לראשות הממשלה בלבד

 מהלך מתואם. נתניהו עם יו"ר ש"ס השר אריה דרעי | צילום: יעקב כהן

בניסיון לצאת מהמבוי הסתום

"המצליחים" של בני ברק
אירועים נרגשים לסיום מחזור י"ב בתכנית "מצליחים" 

של 360 בעיריית ב"ב ומכון 'הקשב' | עמ' 6

ט' 
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לשלוחה

03-6162228

פרסם
ותתפרסם

ישיבת ממשלה סוערת סביב ההצבעה על מינויו של שר משפטים

נתניהו ומנדלביט | צילום עמוס בן גרשום, לע''מ

אבי גרינצייג

עד שיבוא השלישי

ַאְׁשֵרי ַעִין ָרַאְתהּו

הושלם הליך 
רכישת הקרקע 
היקרה ביותר 

בבני ברק

הראשון  החול  שעון  יסתיים  בדיוק  שבוע  בעוד 
בישראל.  חמישית  בחירות  מערכת  למניעת  במרוץ 
המנדט שקיבל רה"מ נתניהו להרכבת ממשלה צפוי 
להארכתו  האופציה  מימוש  ללא  לנשיא,  לחזור 
תתבקש  אם  שספק  אופציה  יום,  עשר  בארבעה 

בכלל, לאור המבוי הסתום אליו נקלעו האפשרויות 
ימין- ממשלת  להרכבת  מלכתחילה  המצומצמות 

חרדים.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

ראש בראש: נתניהו נגד מנדלבליט
הדרמה בישיבת הממשלה ביום שלישי: גנץ ונתניהו בחילופי צעקות, נתניהו 

ומנדלבליט בחילופי האשמות בהצבעה על מינוי שר משפטים כמתחייב מפסיקת 
בג"צ  אלא שההצבעה על מינויו של גנץ כשר משפטים נפלה ובליכוד מיהרו 
להצביע על מינויו של אופיר אקוניס שעברה ברוב קולות  אלא שרגע אחרי 

ההצבעה היועמ"ש לממשלה קבע: "ההצבעה לא הייתה חוקית, אקוניס הוא לא שר 
המשפטים של ישראל"  הדיון עבר לבג"צ  בסיומו של שבוע פוליטי סוער, עומדות 
בפני נתניהו שלוש אפשרויות: ראשות האופוזיציה, ממשלת רוטציה שבה הוא יכהן 

כראש ממשלה חליפי או בחירות חמישיות | עמ' 26

היערכות נרחבת לאירועי ל"ג בעומר במירון: משרד התחבורה נערך להסעת מאות אלפי חוגגים 
להילולת הרשב"י במירון  השרה רגב: "הגדלנו את מספר האוטובוסים והרכבות המיוחדות לכרמיאל, 

  "כדי לאפשר למאות אלפי החוגגים להגיע להילולה המסורתית במירון ולשוב הביתה בביטחה
סגן השרה מקלב: אנו עושים מאמצים כבירים לאפשר את אלפי הנסיעות להר מירון ביום ההילולה 

במהירות, בנוחות ובביטחה"  המספרים נחשפים:220  אלף בקבוקי מים, 240 אלף מנות ארוזות, עוגות 
בוקר וכריכים: כך נערכים בהכנסת אורחים רשב"י לארח את רבבות העולים למירון | עמ' 18-20

ב"מתחם בנדיקט" במרכז בני ברק 
ששוויו מעל 150 מיליון ש"ח, צפויים 

להיבנות מעל 104 יח"ד כשהגוף 
המימוני שנבחר ללוות מבחינה 

פיננסית את הפרויקט הוא 'טריא' 
– עם ניסיון עתיר שנים בתחום 
המימוני בשוק הנדל"ן | עמ' 6

21

21

21

21

21

21

21

 מחירים מיוחדים למוסדות!

רחוב ר' עקיבא 115)ליד רפאלי( 

21

...

21

פלפל שחור
5.20 ש"ח
100 גרם

אגוז מלך מקולף
3.80 ש"ח
100 גרם

קשיו קלוי
5.60 ש"ח
100 גרם

בס"ד

1800-350-330
מבצע ל"ג בעומר תשפ"א: פריסת תשלומים  משלוח חינם

דֹוׁש      ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ָבׁש ָמתֹוק ִמּדְ

רּוׁש ִעם ּפֵ

תכניס את האור של רשב"י לבית

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל

 עכשיו
זה בהישג 
ידך!

&2,000-3,000

 דרושים 
אברכים, בעלי 

תשובה, בחורים 
מבוגרים
תשלום:

050-4161603

לכולל חצות בב"ב 

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

המחשבים
עולם 

ט"ז 
אייר

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ט אב תשפ"א 28/7/21 • גיליון מס' 1314

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

עקב

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:01
19:19
18:59

20:16
20:18
20:18

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

נתפסו על חם

לא מחוסן
היה  כזה  לצייר לעצמה.  הייתה מתקשה  האירוניה  רגעים שגם  יש 
למשל הרגע בו ראש הממשלה, נפתלי בנט, נשא בסוף השבוע נאום 
בעת,  כשבה  החיסונים,  מתנגדי  את  בחריפות  ותקף  האומה  כל  מול 
אבידר, ממובילי  אלי  צירופו של השר החדש,  מאשרת ממשלתו את 

המתקפה על החיסונים בחודשים האחרונים.
וכבר  התחסנות,  בתהליך  נמצא  שהוא  לעדכן  מיהר  אבידר  אמנם, 
להניח  קשה  עדיין,  השני.  החיסון  קבלת  את  ישלים  הקרוב  בשבוע 
להשפעת  עד  הממשלה,  מישיבות  הקרובים  בשבועיים  יורחק  שהוא 
כולל  הממשלה,  לשולחן  חבריו  את  לסכן  לא  חלילה  כדי  הנוגדנים, 
שרת החינוך ח"כ יפעת שאשא ביטון, שממשיכה לייצג בגאון עמדות 

של אנטי מגבלות בסוגיית הקורונה.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

נשיא מועצת חכמי התורה מרן רה"י הגר"ש כהן לרבני ודייני ישראל:

עליכם לעמוד איתנים כחומה 
בצורה כנגד הרפורמות אשר 
יגרמו להרס וחורבן היהדות"

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בהוראה נחרצת לרבני ודייני ישראל: "להתנגד בכל תוקף לכל 
שינוי במערכת הכשרות והגיורים אשר יגרמו להרס וחורבן היהדות בארץ ישראל" ⋅ מתבטא בחריפות כנגד היוזמים חברי 
הממשלה והשר כהנא: "הכריזו מלחמה בה' ובתורתו ומבקשים להחריב את יסודות הדת להביא מכשול ותקלות חמורות 

בעם ישראל" | עמ' 20

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

מרן רה"י חותם על המכתב

 הגל הרביעי בעיצומו: 
מעל 2,000 נדבקים ביממה

 כנופיית 
 גנבי הרכב 
של בני ברק

סערת הקלטות הסתר במליאה

אחוז התוצאות החיוביות עומד על 2.32% • 138 מהחולים המאושפזים בבתי חולים 
מוגדרים קשה, ו-26 מהם מונשמים • מרכז המידע והידע הלאומי של אמ"ן מעריך: מגמת 

העלייה תימשך, צפויים עומסים בבתי החולים בתוך שבועות ספורים | עמ' 22

שלושה שב"חים שניסו לגנוב רכב ברחוב הרב סורוצקין בעיר, התגלו ע"י 
מתנדבי "השומרים" שהזעיקו את המשטרה ⋅ במהלך המרדף תפסה 

המשטרה 12 שב"חים שחמישה מתוכם חשודים בעבירות פליליות 
חמורות | עמ' 8

בהודעה חריגה שהוציאו הח"כים גפני וליצמן הם מאשימים: "יו"ר הקואליציה עידית 
סילמן הקליטה בסתר ח"כים בכנסת בניסיון להפיל אותם. זהו מקרה פסול וחריג, הנוגד את 

נהלי הכנסת באופן מהותי" • לדברי כתבת חדשות 12 דפנה ליאל: "קשקוש" | עמ' 22

מעצר כנופיית גנבי הרכב

נסיון חובה 
תנאים טובים למתאים
y054-8409493@gmail.com

לת"ת באזור המרכז

דרוש מלמד 
לכתה ד'

3,000

100,000

 לתאום פגישה:
058-5432158

י"ט 
אב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י' אלול תשפ"א 18/8/21 • גיליון מס' 1317

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תצא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:41
18:59
18:38

19:53
19:55
19:55

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

סקר וסגר
ממחלה  ל"ע  סובל  טוב  כשיהודי 
חשוכת מרפא, בשלב מסוים, משכלו 
נואש,  אומרים  והרופאים  הקצין  כל 
אל  הדואבים  המשפחה  בני  נשלחים 

־הקודש פנימה, לבתיהם של גדולי יש
לחו השם'  'שינוי  לשקול  כדי  ־ראל, 

לה, בתקווה לערבב את השטן ולמנוע 
ממלאך המוות להשלים את מלאכתו.

את  גילה  לא  איש  הצער,  למרבה 
אוזנו של ראש הממשלה, נפתלי בנט, 

־שהסגולה היהודית העתיקה לא תופ
סת כאשר משנים את שמו של מלאך 
המוות עצמו. הניסיון המאולץ לטפטף 
לתודעת הציבור כביכול מגיפה חדשה 
באה לכאן, דלתא שמה, לא הצליח עד 
כה לשקם את תדמיתה של הממשלה 
הנגיף  עם  להתמודד  שמתקשה  כמי 
ולקבל החלטות קשות. היה מי שתהה 
בציניות מדוע מחלקות הקורונה בבתי 
החולים עמוסות עד אפס מקום, ואילו 

מחלקות הדלתא נותרו ריקות...
)הטור המלא בעמ' 26-27(

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

& 3,999
077-5100355
052-6550629

טיסות ⋅ טיולים • ארוחות פאר

חופשה יוקרתית

והכל ב-

22.8-26.8

ימים מלאים ללא בידוד

 במלון המפואר והיוקרתי 

 "קינג דיוויד" 
בפראג 

מתי בחייך קיימת מצוות שמיטה?
ב-9  ש"ח לחודש בלבד!
קרקע חקלאית לשנת השמיטה

פרטים בעמ' 15

בס"ד

מתקרבים ל-10,000 
נדבקים חדשים ביום

יותר ממיליון ישראלים התחסנו עד כה במנה השלישית ולפי נתונים ראשונים - מי שחוסן במנת החיסון השלישית מוגן פי 2.5 יותר מפני הדבקה 
מאלו שהתחסנו בשתי מנות בלבד  ד"ר אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, הזהיר מפני זן מסוכן שזוהה בארה"ב עמיד פחות 

לחיסון: "אם הווריאנט הזה יגיע לישראל – הוא ישנה את תמונת המשחק"   שרת הפנים שקד: להיערך לתפילות החגים בשטחים פתוחים | עמ' 20

הממשלה מכילה את הקורונה: מספר הנדבקים היומי ממשיך לשבור שיאים

ראש הממשלה בנט ושר הבריאות הורוביץ | צילום: לע"מ 

"אם ח"ו תתקבל הרפורמה 
בגיור, נצטרך לדון בעניין 

פתיחת ספרי יוחסין"
הראשל"צ הגר"י יוסף: "חזרו בכם, אל תהרסו את היהדות בארץ ישראל" 
 הרה"ר הגר"ד לאו: "אנשים שהכשילו את חיזוק הכשרות הם מוחאים 

  "הגרי"צ טאו: "צריך למסור את הנפש במאבק  "כפיים לרפורמה
מאות הרבנים חיזקו את ידי הרבנים הראשיים והצטרפו להחלטת מועצת 

הרבנות הראשית שלא לשתף פעולה עם הרפורמות | עמ' 30-31

אש ותימרות עשן
הלהבות שפרצו בהרי ירושלים ביום ראשון המשיכו לבעור גם בימים שני ושלישי  מאות צוותי 
כיבוי מהקרקע ומהאוויר נאבקו בלהבות שהתפשטו בגלל הרוחות  ישראל שקלה לבקש סיוע 
בינלאומי אך הוא נגנז לאור היחלשות האש  למעלה מ-20 אלף דונם של יער וחורש טבעי עלו 

בלהבות למגינת  מראות מהשריפה הגדולה  מראות מהשריפה | עמ' 22

"רשות מקרקעי ישראל מונעת 
בזדון קבורת חינם מתושבי בני ברק"

ראש העיר הרב רובינשטיין: "אם זו ההתייחסות לעיר ולצרכיה באופן דרקוני, גם 
בני ברק תבחן את דרכה ואת נכונותה למהלכי בינוי עתידיים. אני קורא לכולם 
תסירו את ההתנגדויות שלכם. אל תמנעו מתושבי בני ברק את הזכות לדבר 
הבסיסי אותו זכאי כל תושב בישראל – לזכות לחלקת קבר כדת וכהלכה ללא 

תשלומי עתק וללא אפלייה" | עמ' 12

ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין יוצא למאבק

כינוס היסטורי של מאות רבני ישראל ומועצת הרה"ר

צילום: יעקב כהן

י' 
אלול

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ג' אלול תשפ"א 11/8/21 • גיליון מס' 1316

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שופטים

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:49
19:06
18:46

20:02
20:04
20:04

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

ציפור אחת ביד
הן  בכנסת  חשאיות  בחירות 
וגם  לדמוקרטיה  חגיגה  תמיד 
לאופוזיציה,  רעה  לא  הזדמנות 
ולהוכיח  אישיים  קשרים  לנצל 
בתוככי  'לערבב'  יכולות 
נדמה,  כך  הפעם,  הקואליציה. 
כישלון  האופוזיציה  נכשלה 
חרוץ בניצול ההזדמנות שנקרתה 

אגו  מאבקי  בשל  אם   - בפניה 
פנימיים, אם בעקבות חוסר הבנה 
בעקבות  ואם  הסיטואציה  של 
מעורבות של גורמים בקואליציה, 
מוצלח  באופן  בקדירה  שבחשו 

יותר.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

ד"ר אורי רוביו מנהל מחלקה פנימית בביה"ח סורוקה בפנייה לראש הממשלה ושר הבריאות:

"אנחנו מתמודדים עם 
עומסים בלתי נסבלים"

"אנחנו לקראת קטסטרופה", מתריע ד"ר רוביו  הקורונה ממשיכה להתפשט: ביום שלישי בבוקר נחצה רף שלילי 
חדש, כאשר ביממה האחרונה אותרו 6,275 נדבקים חדשים – המספר הגבוה ביותר מזה חצי שנה  648 חולי 

קורונה מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, 394 מהם במצב קשה, כאשר 87 מתוכם במצב קריטי ו-64 מהם 
מונשמים  מתוצאות סקר סרולוגי שנערך בערים החרדיות לילדים בגילאי 3 עד 12 עולה: אחד מכל חמישה ילדים 

חלה בקורונה  המשטרה מגבירה אכיפה: קרוב ל-2,000 שוטרים יאכפו עטיית מסכות בחללים סגורים | עמ' 16

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

עומסים בלתי נסבלים". מחלקת קורונה | צילום אילוסטרציה" 

מד"א החל לבצע בדיקות מהירות לזיהוי נגיף הקורונה
באמצעות הבדיקות המהירות המתבצעות ב-120 עמדות בדיקה של מד"א, ניתן יהיה להציג את התוצאה השלילית ולהיכנס לחתונות ואירועים ⋅ מנכ"ל מד"א, אלי בין: "הבדיקות 

המהירות יאפשרו לאזרחי מדינת ישראל לחיות בשגרה לצד המגפה. מדובר בבדיקות ברמה גבוהה מאד המבוצעות על ידי אנשי מקצוע מיומנים שהוכשרו לכך" | עמ' 12

"סבי אהב מאוד את העיר בני ברק"
נשיא המדינה שפתח את ביקורו מלווה בראש העיר הרב 

אברהם רובינשטיין בכמה תלמודי תורה בעיר, המשיך 
למעונם של גדולי ישראל – מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין 
שליט"א ומרן הגר"ש בעדני שליט"א ואף נפגש עם יו"ר 

עזרה למרפא הרב אלימלך פירר | עמ' 6

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג פתח את שנת הלימודים במערכת החינוך בבני ברק

ג' 
אלול

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ז תמוז תשפ"א 7/7/21 • גיליון מס' 1311

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-6162228
ותתפרסםפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

מטות מסעי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:12
19:30
19:09

20:28
20:31
20:31

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

נתניהו תוקף את הממשלה | צילום: דוברות הכנסת

אבי גרינצייג

שווה כל שיקלי
שני  שבין  הקטנות  הלילה  בשעות 
שיקלי  עמיחי  ח"כ  את  מצאתי  לשלישי, 
הכנסת,  מזנון  של  מפינותיו  באחת  ישוב 
שכל  היטב  יודע  כשהוא  ומתוח,  דרוך 
החלטה שיקבל תהפוך אותו לשיחת היום 
למחרת. שעה קלה קודם לכן, משכה אותו 
שרת הפנים איילת שקד לתדרוך בלשכתה, 
אחרונה(  לא  )ולגמרי  השלישית  בפעם 
שידעה  ביותר  הסוערים  הלילות  לאחד 

הכנסת בעשור האחרון.
ההיפותטית  השאלה  את  בפניו  הצגתי 

וההצ היה  מאליה:  והמתבקשת  ־הפשוטה 
בעה תוכרז כהצבעת אי אמון, והקול שלך 
היסס  שיקלי  תצביע?  מה  המכריע,  יהיה 
את התשובה  מה שענה.  לפני שענה  מעט 
המלאה והמהדהדת הוא נתן שעתיים אחר 

כך במליאה, לקול תרועות האופוזיציה.

)הטור המלא בעמ' 32-33(

הכישלון בהעברת חוק האזרחות חשף את השבריריות של הקואליציה הרעועה

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

המחשבים
עולם 

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

חדש!חדש!חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

פרטים בעמוד 8
03-6760232/050-6666292

הקואליציה הפסידה – הממשלה לא נפלה
חוק איחוד משפחות שבימים 

כתיקונם היה אמור לעבור ברוב 
סוחף, נקלע למאבקים בתוך 

הקואליציה ובתוך האופוזיציה • 
בסיומו של לילה ארוך רצוף נואמים, 
ויכוחים וחיזורים אחרי חברי הכנסת 

המתנדנדים, הצעת החוק נפלה 
לאחר שבסיום ההצבעה נרשם 
תיקו 59:59 • רה"מ נפתלי בנט 

מיהר להאשים את הליכוד וסיעות 
האופוזיציה שפגעו בביטחון 

המדינה, נתניהו מיהר להשיב: "הם 
פונים אלינו אחרי שהם בישלו את 

הדייסה הזאת" | עמ' 34

כותל 
המזרח

עם סיום תקופת הרישום לישיבות הגדולות הספרדיות, סיקור נרחב על הנעשה בעולם הישיבות הספרדיות לקראת זמן אלול הבעל"ט  כך הפכו ישיבות רכסים, 
יסודות, בית שמעיה, באר יהודה ומאור התורה לישיבות שצלחו רישום מוצלח וביקוש חסר תקדים  באיזה ישיבה נשמעים לעצתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל שלא 
לקבל לשיעור א' יותר מ-60 בחורים? איזה ישיבות קיבלו 100 בחורים לשיעור א'? אלו ישיבות עברו למבנה חדש בשנה האחרונה? כמה בחורים התקבלו לשיעור א' 

בישיבתו של מרן רה"י הגר"ש כהן שליט"א? ואיזו ישיבה אימצה את סגנון הלימוד של בריסק? | עמ' 40-42

לקראת זמן אלול הבעל"ט: עם סיום תקופת הרישום, פרויקט מיוחד מהנעשה בעולם הישיבות הגדולות הספרדיות

פרויקט 
מיוחד

ילדי 
בני ברק 

מתחסנים 
ונהנים

ביוזמת עיריית ב"ב: ילדים בגילאי 12-16 
שיגיעו להתחסן עד יום שישי הקרוב, 
יקבלו כרטיס כניסה חינם לבילונה - 

הלונה פארק של בני ברק | עמ' 8

כ"ז 
תמוז

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ב אב תשפ"א 21/7/21 • גיליון מס' 1313

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ואתחנן

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:06
19:24
19:03

20:21
20:24
20:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

03-6162228

פרסם
ותתפרסם

אבי גרינצייג

קרבן עולה 
ויורד

ד'ו  חודש  של  העשירי  מהיום  החל 
אל-חיג'ה )החודש האחרון בלוח השנה 
המוסלמי(, למשך ארבעה ימים, נוהגים 

־המוסלמים לציין את 'חג הקרבן', המ
־כונה גם עיד אל-אדחא, והמוכר לצי
מצמ כתוצאה  כלל  בדרך  החרדי  ־בור 

מפאת  הציבורית  התחבורה  קווי  צום 
של  מצטברות  ומערמות  נהגים  העדר 
ופורק  סחורה שעומדת בסופרמרקטים 

אין לה.

)הטור המלא בעמ' 26-27(

לא ייאמן: שלושה רבנים בעלי כושר רב עיר יוכלו להעניק כשרות גם למסעדה שפתוחה בשבת

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

מבצע מטורף לרגל הפתיחה!
ארוחה זוגית ב-89 ₪ בלבד

בשעות 12:00 - 18:00

חדש!
לחם ארז מהדרין 

פרטים בעמוד 10 »

03-6760232/050-6666292

בגבעת שמואל

רפורמת הכשרות שתחליש 
את מעמד הרבנות הראשית

הרפורמה של שר הדתות מתן כהנא 
עשויה לשלול מהרבנות הראשית את 

האישור להעניק תעודות כשרות למסעדות 
ובתי עסק  הרפורמה החדשה כוללת 

משגיחות כשרות, מתן כשרות למסעדות 
שפתוחות בשבת במידה ושלושה רבני 

ערים יאשרו זאת ומי שיהיו אחראיים על 
ההשגחה והפיקוח יהיו ארגונים פרטיים 

כאשר כל ארגון ימנה לעצמו רב המוסכם 
על הרבנות  ח"כ מקלב: "זה שגופים 

פרטיים ולא רבניים יעניקו כשרות על פי 
סטנדרטים אחידים - זה לא רפורמה אלא 

עקירת הכשרות"  ח"כ מיכל וולדיגר: 
"מצער שמי שטוען כי הוא בן הציונות 

הדתית פועל כנגד ערכיה וכנגד מי שהקים 
את הרבנות הראשית הרב אברהם יצחק 

הכהן קוק זצ"ל" | עמ' 24

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

 השר לשירותי דת מתן כהנא | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

המלגה לאברך קוצצה בחציהקורונה משתוללת
בניגוד להצהרות ראשיה, הממשלה הנוכחית לא סתמה את הפירצה בנתב"ג ועשרות אלפים 

יצאו השבוע למדינות שונות בחו"ל  ביום שישי האחרון נשבר שיא של חצי שנה: 1,117 בני אדם 
אובחנו כמאומתים לקורונה  מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש מתריע: "גל התחלואה 

צפוי לעלות, זה לא הזמן לטוס לחוץ לארץ. המגפה משתוללת במדינות רבות בעולם, כך 
שעלולים להיכנס וריאנטים גרועים יותר" | עמ' 14

אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך הודיע 
לכלל מנהלי הישיבות והכוללים: מלגת אברך 
תעמוד על 345.6 שקלים לחודש במקום 860 

כפי שהיה עד כה, ומלגת בחור תעמוד על 
192 שקלים בלבד | עמ' 16

גזירת הכולליםהגל הרביעי

הלונה פארק הגדול של בני ברק
עיריית בני ברק 

משיקה את 
ה'בילונה' - 

הלונה פארק 
העירוני הגדול 

של הקיץ 
בהפקת ענק 

ובהשקעה 
אדירה למען 
תושבי העיר

 | עמ' 6

י"ב 
אב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ג תמוז תשפ"א 23/6/21 • גיליון מס' 1309

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בלק

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:13
19:31
19:10

20:30
20:33
20:33

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

ישיבת הממשלה החדשה

אבי גרינצייג סערת השבתסערת ההפרדה

איחוד מפצל
בנט- אפשרית שממשלת  תקלה  או  מכשול  מהמורה,  אין  כמעט 

ממאה  תשכחו  לכהונתה.  הראשונים  הימים  בעשרת  החמיצה  לפיד 
ימי חסד, אפילו מאה שעות תמימות לא חלפו עד להיווצרותו של 
חלקי  כלל  של  שלמותם  על  ממשי  איום  שהציב  הראשון  המשבר 

הקואליציה – הארכת מה שמכונה 'חוק איחוד משפחות'.
קצת רקע הכרחי: בשנת 2002 התקבלה החלטת ממשלה המונעת 
מפלסטינים שנישאו לבני זוג תושבי ישראל מהמגזר הערבי, לקבל 
אזרחות ישראלית מלאה. מאז, בכל שנה, מאשרת הכנסת את הוראת 
מועדה  בנושא  המלצה  מקבלת  שהיא  לאחר  זמני,  באופן  השעה 

משותפת של ועדת הפנים וועדת חוץ וביטחון.

)הטור המלא בעמ' 22-23(

הממשלה החליטה: ועדת חקירה 
ממלכתית לחקירת אסון מירון 

במפלגות החרדיות התנגדו וחברי האופוזיציה תקפו אבל ממשלת 
בנט לפיד החדשה אישרה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר 
האסון  ח"כ יעקב אשר פנה לשר הביטחון בני גנץ: "לפי ההצעה 

הממשלתית בראש הוועדה יעמוד שופט עליון או מחוזי וכל חבריה 
ימונו על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון ועל פי הצע"ח שהגשתי 

יעמוד בראשות הוועדה איש מקצוע עם ניסיון מוכח במערכות 
גדולות ומורכבות וחבריה כולל היו"ר ימונו ע"י הממשלה"  פורום 

המשפחות השכולות: "מדובר בהחלטה מבורכת, שתאפשר 
לנו להתחיל להתרכז סוף סוף בהנצחת זכרם במקום להתעסק 

במחדלים עצמם" | עמ' 14

לקראת גל רביעי
בישראל כבר הורידו את מסכות והמשק חזר לשגרה מלאה, אולם בימים האחרונים נרשמה עליה משמעותית במספר החולים, בעיקר בגלל 

הווריאנט ההודי שגרם להתפרצות בכמה ערים, בעיקר בקרב ילדים ונערים  במשרד הבריאות שוקלים להחזיר את המסכות במקומות סגורים 
ולבטל חלק מההקלות וההגבלות שהוסרו  מחדל בנתב"ג: אלפים נכנסו לישראל ללא שעברו בדיקת קורונה | עמ' 18

התפרצות מחודשת של הקורונה: הממשלה תחליט על צעדים בימים הקרובים

נשיאת העליון השופטת חיות מבקשת למנות חברי ועדה שיהיו מקובלים על הציבור החרדי

"אתנגד לרחצה 
נפרדת באתרי רשות 

הטבע והגנים"
השרה תמר זנדברג ממרצ: "אתנגד לכל חקיקה 

  "בנושא ולהלבנת ההפרדה במרחב הציבורי
ח"כ משה גפני: "הוראתה של השרה זנדברג שלא 

לאפשר לרשות הטבע והגנים שתהיינה שעות 
נפרדות לגברים ונשים ב-2 מקורות מים, היא 

הוראה פרימיטיבית וחשוכה" | עמ' 16

שרת התחבורה: 
"אקדם תחבורה 
ציבורית בשבת"

שרת התחבורה מרב מיכאלי פועלת לקדם תחבורה 
ציבורית בשבת ולהעביר את הסמכויות בנושא 

לרשויות המקומיות  ח"כ יעקב ליצמן: "מר בנט 
שסיפר לנו על וטו של ׳ימינה׳ לנושאי דת מאפשר 
את הפגיעה בסטטוס קוו, תוך חילול יום המנוחה 

הלאומי" | עמ' 16

י"ג 
תמוז

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ו אדר תשפ"א 10/3/21 • גיליון מס' 1295

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

03-5796643
ותתפרסםפרסם

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ויקהל פיקודי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

17:09
17:26
17:06

18:21
18:23
18:23

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

מבחן השוליים
אחר  בזו  בחירות,  מערכות  שלוש  במשך 
מזהיר  גידול  החרדיות  המפלגות  רשמו  זו, 
מהירה  צמיחה  נרשמה  לא  מעולם  בכוחן. 
וסדרתית שכזו. אויבי הציבור החרדי, וכאלו 
יש לא מעט, מרטו את שערות ראשיהם. הם 
כבר צפו את תום עידן המרנים, את התפרקות 
החברה החרדית, את השתלבות החרדי החדש 

ב'חברה' הישראלית שראו בדמיונם הקודח.
הקורונה העניקה להם את התקווה מחדש. 

)הטור המלא בעמ' 34-35(

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

 סטנדרט חדש בהנהלת חשבונות 
קבלת שירות V.I.P מושלם 

  בהנהלת חשבונות 

בניין גרנד הול, רח‘ כהנמן 111 בני ברק 
משרד 03-6342111 | נייד 050-4196050

רה"מ בנימין נתניהו הגיע 
עם שר הבריאות למפגש 

עם המתחסנת ה-5 מיליון: 
"ההערכה שלנו היא שעד 
סוף אפריל נגמור לחסן 

ונצא מהקורונה. עד אז צריך 
לשמור על מסכות וריחוק" ⋅ 

שר הבריאות: "זאת הזדמנות 
לומר כל הכבוד לאזרחי 
ישראל שהגיעו 5 מיליון 

להתחסן" | עמ' 30

שבועיים לפני הבחירות, ישראל מגיעה להישג חסר תקדים

 נתניהו במתחם החיסונים של מד"א |צילום: דוברות מד"א

5 מיליון מתחסנים בישראל

תקציב השמיטה 
ישוחרר לאלתר

על רקע שנת השמיטה ההולכת וקרבה 
והחוסר בתקציב מדינה מאושר, זימן 

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ללשכתו 
את שר האוצר ישראל כץ יחד עם שר 

החקלאות אלון שוסטר, השר לשירותי דת 
הרב יעקב אביטן ואת סגן שר האוצר הרב 

יצחק כהן, יחד עם מנכ"לי המשרדים וראשי 
האגפים המקצועיים | עמ' 14

דאגה במשרד הבריאות: הראשון לציון הגר"י יוסף ושר האוצר ישראל כץ סיכמו: 

על פי הנתונים שפרסמו משרד החינוך והבריאות בימים 
האחרונים, רק 59% בלבד מהצוותים במוסדות החינוך החרדי 

הינם מחוסנים או מחלימים | עמ' 18

אחוז המתחסנים בקרב 
צוותי ההוראה במוסדות 
החרדיים נמוך מהממוצע

מחברים את השכונה החדשה 
בצפון העיר לתשתיות המים

בפעילות הנדסית 
מורכבת מניח תאגיד 

המים מי ברק קווי מים 
לשכונה החדשה בצפון 
בני ברק בחציבת עומק 
חדשנית מתחת תוואי 
מסילות הרכבת | עמ' 6

כ"ו 
אדר



תשפ"אכותרות

27ערב ראש השנה תשפ"ב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ה ניסן תשפ"א 7/4/21 • גיליון מס' 1298

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שמיני

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:28
18:46
18:25

19:41
19:43
19:43

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

יחד עם זאת, בניגוד לנוהג, הנשיא ריבלין 
לא זימן את נתניהו לבית הנשיא והקרע בין 
שני האישים מחריף  לרשותו של נתניהו 
יעמדו 28 ימים בניסיון להרכיב ממשלה 
ובסיומן יוכל נתניהו לבקש הארכה של 

14 ימים נוספים  במידה וייכשל בניסיון 
להרכיב ממשלה, יטיל הנשיא את המנדט 

על מועמד אחר, ככל הנראה ח"כ יאיר 
לפיד, או לחילופין יחזיר את המנדט לכנסת 

| עמ' 12-13

מבוי סתום: מצעד החרמות של הפוליטיקה הישראלית לא מאפשר לאף מועמד להרכיב ממשלה יציבה 

נשיא המדינה העניק לנתניהו 
את המנדט להרכבת הממשלה

משלחת הליכוד ממליצה על נתניהו בפני הנשיא | צילומים: מארק ניימן, לע"מ 

28 יום: כל התרחישים 
להרכבת ממשלה

החשדנות בין לפיד לבנט שהביאה את המנדט לנתניהו, נאום 
עבאס שלא הספיק לשכנע את סמוטריץ', ההתגייסות של סער 

והסיכויים של נתניהו להצליח להרכיב ממשלה 

| אבי גרינצייג בניתוח פוליטי של המצב

ירידה כן, קריסה לא
כמה קולות הפסידו הסיעות 

החרדיות? מה ההבדל בין החסידים 
לליטאים? מה מצבה של ש"ס 
ב'בייס' החרדי? האם הליכוד 
השאיר מנדטים בבית? ניתוח 
מיוחד של תוצאות הבחירות  

| אבי גרינצייג עמ' 14-16

איש החסד הר"ר חיים הר כסף ז"ל נהרג בתאונת דרכים מחרידה בחול 
המועד  בהלוויה רווית יגון נשאו דברים הגרש"א שטרן, רב מערב 

העיר ב"ב, הרב מתתיהו הלברשטט, אחיו דניאל ובנו יצחק  בתו נעמה 
שנפצעה קשה בתאונה מתאוששת בבית החולים לאחר ניתוח מורכב 

וזקוקה לתפילות | עמ' 4
הר"ר חיים הר כסף ז"ל כמתנדב הצלה

אסון בחוה"מ: איש החסד 
נהרג בתאונה מחרידה

כ"ה 
ניסן

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ט סיוון תשפ"א 9/6/21 • גיליון מס' 1307

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

קרח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:09
19:27
19:06

20:27
20:29
20:29

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

החשש: פגיעה חמורה 
בנושאי דת ומדינה 

ההסכמים הקואליציוניים 
חושפים: חובת לימודי ליבה, 
העברת חוק הגיוס, החזרת 
מתווה הכותל, הקמת אגף 

רפורמי במשרד התפוצות, הכרה 
בגיורים רפורמיים, ביטול חוק 

המרכולים, קידום ברית הזוגיות, 
קידום נישואין אזרחיים, רפורמה 
בכשרות, קידום תחבורה ציבורית 
בשבת וזה עוד לא הכל  רה"מ 

המיועד נפתלי בנט מבטיח: 
"לימינה יש זכות וטו, לא תהיה 

פגיעה בסטווס קוו" | עמ' 17

 אלו הגזירות הצפויות בנושאי דת ומדינה כפי שעולה מההסכמים הקואליציוניים

 ישיבת החירום המשותפת של ש"ס ויהדות התורה 

אבי גרינצייג

26,088
עשרים ושש אלף ושמונים ושמונה קולות, זה כל מה שהפריד 
בין ממשלה חלומית של גוש ימין חרדים, ממשלה שבימים אלו 

־כבר הייתה יכולה להעביר תקציב, לחוקק את פסקת ההתגב
רות, להשלים את חוק הגיוס לחומרא ולשמר את הסטטוס קוו 
בענייני דת ומדינה במלואו. במקום זאת קיבלנו את הממשלה 

האנטי-חרדית המובהקת ביותר בתולדות מדינת ישראל.
)הטור המלא בעמ' 18-19(

"נפעל במשותף להפיל את הממשלה הזו"
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי: "הממשלה בראשות בנט תחריב את השבת הקדושה, את הגיור, את 

הרבנות הראשית והכשרות והכי חמור יקרע לחתיכות את עם ישראל שיאלץ לחזור לחיות כמו בגלות 
לפי קהילות וספרי יוחסין"  יו"ר יהדות התורה ח"כ משה גפני: "אני הרבה שנים בכנסת עוד לא הייתה 
ממשלה שהעיזה לעשות עשירית מהדברים שמופיעים בהסכמים הקואליציוניים הללו"  השר יעקב 

ליצמן: "זו ממשלת שמאל קיצונית שאיבדה דרך, איבדה ערכים ואיבדה מצפון" | עמ' 16

המפלגות החרדיות בדרך לאופוזיציה

 שף יהודי
שומר תורה 

ומצוות 
מרדכייב 
גבריאל

מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים השחור
Calligraphy Hotel Batumi | Best western premier Batumi 

חופשה בבטומי גיאורגיה

טיולים | שפים בינלאומיים | ארוחות גורמה | בריכות שחייה, סאונות 
וג׳קוזי בשעות נפרדות אומנים | הופעות | מופעי פולקלור | שייט

שחיטה בגיאורגיה ע״י שוחטים 
 מהארץ לפי כל השיטות

בפיקוח הרב ישראל וויס שליט״א 
בלעדי לחברת כושר טורס

חלק בית יוסף 

*מחיר לאדם בחדר לשניים, כולל טיסות והעברות

המלונות בבלעדיות לקבוצות כושר טורס

www.kosher-tours.com  info@kosher-tours.com
054-8543644 | 03-5123257

חמישי - ראשון

1,299$
1,499$999$999$

899$899$
ראשון - חמישיראשון - ראשון

החל מה-1.7:החל מה-1.7:החל מה-1.7:

מחירים 
מיוחדים 

ליוני בלבד!
 הזמינו עכשיו

לפני עליית המחיר!

 בית כנסת וספר תורה במלון.
סעודה שלישית ומלווה מלכה מפוארים.

כ"ט 
סיוון

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ה' אב תשפ"א 14/7/21 • גיליון מס' 1312

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

דברים-שבת חזון

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:10
19:27
19:07

20:25
20:28
20:28

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

050-7691234
ותתפרסםפרסם

 פרופ' נחמן אש | צילום: דוברות המשרד

אבי גרינצייג

המריצה נוסעת
בשנה  הטובות:  בבשורות  נפתח 
התחבורה  תפעל  הנראה,  ככל  הקרובה, 
הציבורית בשושן פורים בירושלים. מצד 
החרדי  שהציבור  שהתעריף  יתכן  שני, 
הזה,  ה'הישג'  עבור  ישלם  ועוד  שילם 
יהיה גבוה מדי. 'ממשלת השינוי והריפוי' 
תקדים,  חסרת  אגרסיביות  מפגינה 
סדר  על  המקודמים  הנושאים  כשמרבית 
היום כוללים פגיעה ביהדות, בהלכה או 

במגזר החרדי והדתי.
גולת הכותרת, בינתיים, היא החלטתו 
ליברמן לבטל את  איווט  של שר האוצר 
שהוריהם  לילדים  היום  מעונות  מימון 
לא מציגים "מיצוי כושר השתכרות". או 
בתרגום חופשי, פגיעה ישירה בחשבונות 
אברכים  משפחות  אלף  כ-18  של  הבנק 
ילדים קטנים, בהן אב המשפחה לא  עם 
השתכרות'  כושר  ש'ממצה  כמי  נחשב 

בשל היותו אברך.

)הטור המלא בעמ' 22-23(

התחלואה ממשיכה לעלות ● מנכ"ל משרד הבריאות הנכנס פרופ' נחמן אש:

רוצים לזכות ברכב
אאוטלנדר 7 מקומות?

חפשו את פרסום מבצע הקיץ 

    הגדול של 

ט.ל.ח | בהתאם לתקנון כפי שמופיע בסניפים ואצל עורך ההגרלה 

! ! חדש!
לחם ארז מהדרין בגבעת שמואל

03-6760232
050-6666292

מקס ואנה ווב
קרוב לגשר גבעת שמואל
חנייה חינם שעתיים ראשונות

• בוקר בארז
• ראשונות

• כריכים
• טוסטים
• סלטים

• פסטות
• עיקריות

• ארוחת ילדים
• קינוחים

• משקאות ועוד..

מבצע מטורף לרגל הפתיחה!
ארוחה זוגית ב-89 ₪ בלבד

בשעות 12:00 - 18:00

חדש!
לחם ארז מהדרין 

פרטים בעמוד 8 »

03-6760232/050-6666292

בגבעת שמואל

"כל עוד המגמה בעלייה אני לא 
יכול להגיד שהקורונה בשליטה"

730 איש חולים חדשים אובחנו ביממה האחרונה  נתון מדאיג: מתוך 45 חולים קשה שמאושפזים בבתי 
החולים, 25 מתוכם מחוסנים  לפי מודל הרמזור – חמישה יישובים דומים ועוד שישה כתומים  ובניגוד לעמדת 

"פייזר" ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שמחסנת חלק מתושביה במנת חיסון שלישית | עמ' 12

לכתיבת 
ועידוד 

מאמרים 
בהלכה 

בהשתתפות 
גדו"י

כנס הדרכה

ייערך ביום 
שישי ז' מנחם אב
בארמונות חן ב"ב 

בשעה 12:00

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

לזמן הבעל"ט בב"ב 
המשלב מחקר רפואי 

עיוני דרושים 
אברכים מוכשרים

לכולל חדש 

050-9339377

הבהרה לציבור 
במודעה שפורסמה בשבוע שעבר ,

הושמטה בטעות הכשרות של פיצה גולדה 
הנו מבהירים בזאת ,שפיצה גולדה 
נמצאת תחת הכשרות של הרב לנדא

ז'בוטינסקי 178,ב"ב 
052-2113684

המקורב של 
בוגי יעלון 

שחשוד בריגול 
לטובת איראן

ביהכנ"ס הראשון 
בקיבוץ של 

'השומר הצעיר'

החשד:

היוזמה

| עמ' 14

במיתת נשיקה: הסופר 
והמחנך הרב שמואל רוט ז"ל

דורות של ילדים ובני נוער גדלו על סדרת הספרים המיתולוגית של הרב 
שמואל רוט ז"ל שכתב בשמו הספרותי שמואל ארגמן  ביום שלישי בבוקר 

הלך לעולמו בפתאומיות בגיל 77 מי ששימש כמחנך בתלמוד תורה והיה 
אמן הסיפורת החרדית שספריו נכנסו לכל בית חרדי  "הקב"ה זיכה אותי 
לכתוב ספרי עלילה ולכתוב גם ספרים תורניים, אבל אני יהודי כמו כולם", 

הוא  אמר בראיון ל"קו עיתונות" לפני 5 שנים | עמ' 25

אמן הסיפורת החרדית ומחברם של עשרות רבי מכר הלך לעולמו 

יבוטל איסור השחיטה היהודית 
וברית המילה בסלובניה

ראש ממשלת סלובניה מתחייב

ראש ממשלת סלובניה שהחל מהחודש מכהן כנשיא התורן של האיחוד האירופי היה 
אורח הכבוד בכינוס של 'ועידת רבני אירופה' שהתקיים בשטרסבורג | עמ' 16 

חרף המתנגדים מבין חברי הקיבוץ, ידם 
של התומכים הייתה על העליונה והשבוע, 

באישור של חברי ועד קיבוץ זיקים הונח 
קראוון מיוחד אשר ישמש כבית הכנסת 

עבור תושבי הקיבוץ | עמ' 14

 ה' 
אב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"ז אלול תשפ"א 25/8/21 • גיליון מס' 1318

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

כי תבוא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:33
18:51
18:30

19:45
19:47
19:46

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

איתור כספים 
ותכנון פרישה

054-842-0571
נהוראי 

ביטוחים ופיננסים

TOP LACE WIGS

TAMAR AZRUEL

F
U

R
S

T

בואי להתחדש
בפאה מובחרת
לחג.

כתובת המכירה: חיים ויטאל 13  
גבעת שאול, ירושלים 

לתאום:
052-6550629 || כ״א אלול

29.8.21

29.8
70% הנחה
על פאות טופ לייס מובחרות

הח"כים החרדים ינסו לגייס את 
חברי רע"ם להתנגד לחוק הגיוס

מנהלי בתי החולים הציבוריים: "נפסיק 
לקבל חולי קורונה, נעבור למתכונת שבת"

קבינט הקורונה אישר את 
מתווה הטיסות לאומן

אחרי שאושר בממשלה, המאבק על חוק הגיוס עובר לכנסת, כאשר חברי הכנסת החרדים תולים תקוות בח"כ מנסור עבאס וחברי 
רע"ם ובמועצת השורא של המפלגה, הידועים בהתנגדותם העקרונית לגיוס לצה"ל  החוק קובע: כבר בשנת 2023, אם לא תהיה 
עמידה של לפחות 95% מהיעד, יוטלו סנקציות כלכליות על הישיבות. בנוסף, אם במשך 5 שנים לא תהיה עמידה ביעדים, החוק 

יבוטל ויחול חוק גיוס רגיל על כלל בחורי הישיבות | אבי גרינצייג, עמ' 34-35

הנוסעים לאוקראינה, לרבות מחוסנים ומחלימים, יחוייבו בהצגת 
תוצאת בדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני הטיסה | עמ' 20

מנהלי בתי החולים שערי צדק והדסה בירושלים, 
לניאדו בנתניה, מעייני הישועה בבני ברק, ובתי החולים 

האיטלקי, הצרפתי והאנגלי בנצרת, יצאו השבוע 
למאבק ציבורי והודיעו: לא נקבל יותר חולי קורונה 
חדשים  היום, שבעת בתי החולים פתחו בשביתה 

חלקית  במסיבת עיתונאים שקיימו בתחילת השבוע 
מול משרד הבריאות טענו מנהלי בתי החולים: "אנחנו 

מצילים את המדינה מדי יום, אבל לא יודעים איך לשלם 
לספקים, ממשלת השינוי רימתה אותנו" | עמ' 28

הממשלה העבירה את חוק הגיוס והורידה את גיל הפטור ל-21

בעיצומו של תחלואה גבוהה, שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים פתחו בשביתה חלקית

N12 : מסיבת העיתונאים של מנהלי בתי החולים הציבוריים | צילום

י"ז 
אלול

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ב' אייר תשפ"א 14/4/21 • גיליון מס' 1299

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

תזריע מצורע

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:33
18:50
18:30

19:47
19:49
19:48

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

המחשבים
עולם 

03-5796643

פרסם
ותתפרסם

נתניהו לא הצליח לשכנע את בנט להצטרף לממשלת ימין ⋅ סמוטריץ 
ממשיך להתעקש: לא אצטרף לממשלה שנתמכת על ח"כי רע"מ גם 
אם מדובר בתמיכה מבחוץ ⋅ האפשרויות היחידות של נתניהו: למצוא 
2 עריקים או לחילופין לפייס את סער ולהעניק לו כל תפקיד שיחפוץ, 

מלבד רוטציה על ראשות הממשלה ⋅ בגוש השינוי המצב מייגע אף יותר: 
טרם נמצאה הנוסחא שתאפשר לבנט וסער לשבת בממשלה עם מרצ 

והרשימה המשותפת | עמ' 20

בהנחה שאף מפלגה לא תפר את הבטחות הבחירות שלה - ישראל דוהרת לבחירות חמישיות

עדיין מנסה לשכנע. נתניהו וסמוטריץ'ברית האחים חוזרת? יו"ר יש עתיד ויו"ר ימינה | צילום: לע"מ

אבי גרינצייגמבוי סתום

מונולוג של קיפאון
כצפוי, שום דבר טוב לא קרה השבוע בגזרה הפוליטית, 
'יש עתיד' ח"כ  יו"ר  אם נתעלם כמובן מביקור הפתע של 
יאיר לפיד בארה"ב ומהבשורה המרנינה על הפעילות הבלתי 
פוסקת של כלל נציגנו למען קיום אירועי ל"ג בעומר כסדרם 
עדיין  בנט  אם תקום,  וספק  הוקמה  לא  ובמלואם. ממשלה 
מתלבט בין היותו ראש לאריות או זנב לשועלים, סמוטריץ' 
לא מתפשר בעניין רע"מ, סער לא מתפשר בסוגיית נתניהו, 
ואפילו עופר כסיף, לא עלינו, סיים את השבוע האחרון חבול 

ומוכה. 
את  עבורכם  והבאנו  דרור,  לדמיון  נתנו  ברירה,  בלית 
ראשי  ידי  על  להיאמר  עשויים  שהיו  הבאים  המונולוגים 
נדגיש  ללשונם...  דרור  לתת  הם  יכלו  רק  אילו  המפלגות, 
כמובן כי הדברים לא נאמרו מעולם, וכנראה גם לא ייאמרו, 
הכותב  דעת  על  המצוטטת  הדמות  ובין  בינם  קשר  וכל 

והקוראים בלבד ועל אחריותם.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

ננעלה ועידת 'יחליפו כח' 
מבית 'מוקד חינוך - בני ברק

ימי עיון גדושים לראשי הישיבות ומשגיחים 
בישיבות לצעירים  בבני ברק  משאות חינוך 
מטובי המחנכים  במרכז ימי העיון: בשורת 
המהפיכה החינוכית לתושבי העיר ומוסדות 
החינוך שע"י "מוקד חינוך בני ברק" | עמ' 6

הזדמנות אחרונה 
למהירי החלטה  

פרטים בעמ'  12

ב' 
אייר

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי י"א ניסן תשפ"א 24/3/21 • גיליון מס' 1297

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

צו - שבת הגדול

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:19
18:36
18:16

19:31
19:33
19:33

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

ינון פלח

עונת התרחישים
ארוכה הדרך להקמת ממשלה. גם אם תוצאות האמת יצביעו על 61 ואפילו 62 למחנה הימין, 
יתקשה נתניהו להקים ממשלה. מהר מאד עשוי נתניהו לגלות שההישג של הציונות הדתית 
הוא בעוכריו. העובדה שעליו לנהל מו"מ עם 3 ראשי מפלגות )הציונות הדתית, עוצמה יהודית 
ונועם( תהפוך את המשימה למורכבת. גם בנט, בהנחה שאין בידיו הרבה ברירות מלבד לחבור 

לממשלת נתניהו, לא יעשה לנתניהו חיים קלים.
)הטור המלא בעמ' 23(

ע"פ שלושת המדגמים המעודכנים של שלושת הערוצים 
נכון לשעה 01:30 לפנות בוקר, גוש מתנגדי נתניהו עומד 
על 61:59 בהנחה שבנט נספר עם מחנה נתניהו  ש"ס 
שומרת על כוחה והיא צפויה להיות המפלגה השלישית 
מנדט  המדגמים  לפי  מאבדת  התורה  יהדות    בגודלה 
נתניהו:  בנימין  רה"מ    מנדטים  לשישה  יורדת  והיא 
לימין  ענק  ניצחון  הענקתם  תודה!   - ישראל  "אזרחי 
ולליכוד בהנהגתי. הליכוד גדול בפער עצום מול המפלגה 
"אני  דרעי:  אריה  השר  ש"ס  יו"ר    בגודלה"  הבאה 
פונה לראשי מפלגות הימין. יש לנו יחד למעלה מ-61. 
בואו נשכח את מערכת הבחירות ונתגבר על השיקולים 

האישיים והפגיעות והחשבונות" | עמ' 22-23

תיקו צמוד בין הגושים ⋅ תוצאות האמת אמורות להתפרסם היום

קרב צמוד בין הגושים

תכשיטי זהב, יהלומים וכסף יחודיים

תכשיטי התאומים
דשים ב

 מתח
פסח

ל

בסיעתא דשמיא

רח' ירושלים 23, ב"ב | 03-6186659 | יוסי 054-7806023

תכשיטי 
התאומים

 • קונים 
 כלי כסף וזהב 

במזומן / 
בתכשיט חדש

• תיקון תכשיטים 
ושעונים ברמה גבוהה

• שיבוץ יהלומים במקום 
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

אמינות, מקצועיות, מחיר.

מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

מעבדת תיקונים מקצועית
מעבדת תיקונים מקצועית
המחשבים

052-711-50-50052-711-50-50
אמינות, מקצועיות, מחיר.

בס"ד

מכירת מחשבים  מעבדת תיקונים 
  ניקוי וירוסים  מצלמות אבטחה

החגיגות במטה ש"ס, צילום: יעקב כהן

שבוע החינוך הרביעי
 "מאפילה לאור גדול"

כל  במהלך  שונים  קונספטים  שני  כוללת  התכנית 
ומסר  ומעצימים  אישיים  חיים  סיפורי  החג:  ימי 
חינוכי קצר וממוקד מידי ערב בסוגיות אקטואליות 

העומדות על הפרק  | עמ' 6

י"א 
ניסן

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי כ"ו אב תשפ"א 4/8/21 • גיליון מס' 1315

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ראה

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:56
19:13
18:53

20:09
20:11
20:11

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

מבחן התקציב
יום שני, הסתיימה ישיבת הממשלה הארוכה   לפנות בוקר 
השלושים  ישראל  ממשלת  של  הקצרות  בתולדותיה  ביותר 
בנושאים אקוטיים כמו  ושש. אם תהיתם, הישיבה לא עסקה 
התפרצות הגל הרביעי של הקורונה, עם יותר משלושת אלפים 
חולים חדשים ומספר דו ספרתי של נפטרים ליום, השרים גם 
לא התעמקו במשבר החיסונים ובמחסור הצפוי בתוצרת פייזר 
לקראת זריקת הבוסטר, ואפילו לא במצבם הכלכלי של רבבות 
שכירים ואלפי עסקים קטנים שמצויים על עברי פי פחת, מצב 
הצפוי להחמיר בקרוב, עם הטלת הסגר לקראת חגי תשרי, כפי 

שדווח מעל במה זו לראשונה לפני שבועיים.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

המאבק בקורונה: כמעט 4000 מאומתים ביממה אחת  מספר החולים קשה עלה ל-221 בני אדם

הערכה: סגר בחגים
מומחי הבריאות מעריכים כי לאור העלייה 
הדרמטית בתחלואה שמכפילה את עצמה 

בכל עשרה ימים, לא יהיה מנוס מלהטיל 
סגר בחגים כדי למנוע את המשך ההדבקה 
 רה"מ נפתלי בנט: "ייתכן ונידרש לצעדים 
כואבים"  שר הבריאות ניצן הורביץ: "אם 

נצטרך לעשות צעדים קשים – נעשה אותם" 
 ד"ר שרון אלרועי פרייס: "רק 10% מקרב 

החוזרים עושים את הבדיקה" | עמ' 21
רוה"מ נפתלי בנט בדיון על נגיף הקורונה בקריה בתל-אביב |צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ 

פתרון בשיטת עיצוב שטף הדיבור המוכחת מדעית.

הקורס משולב במערכת Dr. Fluency זוכת פרס 
.ASHA ראש הממשלה ומומלצת ע"י

מבוססת טכנולגית Bio-Feedback מתקדמת 
)פטנט רשום(.

פותח בשיתוף עם הקליניקות להפרעות בתקשורת 
המובילות בעולם.

ליווי צמוד של צוות קלינאיות התקשורת של המכון.

התרגול אצלך בבית במחשב האישי בזמנך הפנוי.
 

הצטרף לאלפי המטופלים 
שעברו בהצלחה מרובה קורס 
לטיפול בגמגום ובעיות שטף 

הדיבור של ד"ר ְפלּוֶאנִסי

לפרטים נוספים ולתאום בדיקת התאמה
)ללא כל התחייבות!(

 התקשרו עוד היום לקו הארצי
של מכון ד"ר ְפלּוֶאנִסי

02-6260666

• 
• 

• 

• 
• 

• 

לפרטים בעמ' 14

03-5612222

הרבנות הראשית נגד 
ממשלת ישראל

מועצת הרבנות הראשית במתקפה חריפה 
כנגד רפורמת הכשרות של שר הדתות: מועצת 

הרבנות הראשית הוקמה בין היתר גם על 
פי חוק, על מנת להורות הלכה לעם ולכן לא 

תשתף פעולה עם ההחלטה להפיכתה למועצה 
המקבלת תכתיבים על מנת ליישם מדיניות 

פוליטית הנוגדת את ההלכה, העקרונות 
ההלכתיים אינם נתונים למשא ומתן, תורת 
ישראל איננה יכולה להיות מוחלפת | עמ' 20

בני גל ז"ל – ממייסדי עולם 
הפרסום החרדי הלך לעולמו 

בני גל )בן ציון יוסף גלסטר( ז"ל היה איש אמונו של הגאון רבי צבי יהודה 
קוק זצ"ל, מראשוני המתיישבים ביהודה ושומרון וממובילי תנועת 

ההתיישבות  היה ממניחי היסודות לעול הפרסום החרדית בתחילת 
שנות ה-80 | עמ' 15

050-7691234

פרסם
ותתפרסם

052-6550629|077-5100355

חופשה 
יוקרתית 
במלון המפואר 

והיוקרתי "קינג דיוויד" 
בפראג 16.8-20.8

טיסות⋅טיולים⋅ארוחות פאר

והכל 3,999 ₪

כ"ו 
אב

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ט"ו סיוון תשפ"א 26/5/21 • גיליון מס' 1305

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

בהעלותך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:02
19:20
18:59

20:19
20:21
20:21

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

אבי גרינצייג

לפיד כבוי
־שבוע בלבד נותר עד להחזרת המנ

דט להרכבת הממשלה מידיו של יאיר 
לפיד לידיהם של כלל חברי הכנסת, 

שבו שלושה  במשך  בו  ־שיחזיקו 
האוטומטית,  להתפזרותם  עד   - עות 
להרכיב  בידם  יעלה  לא  וכאשר  אם 

מי דל,  רגע  אין  כצפוי,  ־ממשלה. 
שעה  בכל  וכמעט  גובר  הספינים  נון 
יוזמה  על  ישראל  עגולה מתבשר עם 
'חיבור'  או  ממוחזרת  חקיקה  חדשה, 

מפתיע.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

מתקרבים לבחירות חמישיות: ממשלה עם עריקים או תאריך מוסכם לבחירות?

לפיד ובנט | צילום: מארק ישראל סאלם/פול

התכנית של לפיד: 
הצעת חוק לפיזור הכנסת

בעוד מס' ימים יחזיר יאיר 
לפיד את המנדט לנשיא 

המדינה רובי ריבלין רגע לפני 
שייבחר מחליפו בבית הנשיא 
 לפיד חושש שב-21 הימים 
שבהם המנדט עובר לכנסת, 
נתניהו יחתים את 59 חברי 

גוש הימין כולל ימינה ויפעיל 
לחץ על ח"כים בתקווה חדשה 
וכחול לבן לצרף את חתימתם 

 זו הסיבה שהוא מבקש 
להעביר חוק לפיזור הכנסת 
כדי לקבוע תאריך לבחירות 
שמוסכם על כל המפלגות

 | עמ' 16

המשפחות השכולות 
דורשות: ועדת חקירה 

ממלכתית
במהלך הדיון, מתח ח"כ יעקב אשר ביקורת על כך שיו"ר הוועדה, ח"כ אלהרר, לא העלתה לסדר היום את 

הצעתו להעניק פיצויים כספיים למשפחות ההרוגים באסון • במהלך הדיון הסוער הוציאה יו"ר הוועדה 
מולם הדיונים את חברי הכנסת יעקב אשר שמחה רוטמן ואורית סטרוק • פורום המשפחות השכולות פנה 
לנתניהו: "ברצוננו להגיד בקול רם, ברור, חד משמעי, ושאינו משתמע לשתי פנים, כלל המשפחות כאיש 

אחד, כי אנו דורשים ועדת חקירה 
ממלכתית בלתי תלויה" • ח"כי 

יהדות התורה יצחק פינדרוס 
ויעקב טסלר שיגרו אף הם מכתב 
לנתניהו: "הצבעה זו כחלק מגוש 

הליכוד והמפלגות החרדיות 
הייתה בניגוד לצו המצפון וללב 

שותת הדם, נוכח האסון הנורא" 
| עמ' 14

ביקורת ציבורית חסרת תקדים על החלטת בג"צ דיון סוער בוועדה המסדרת בשאלת ועדת חקירה ממלכתית לחקירת אסון מירון

ביהמ"ש מתערב 
גם בחוקי יסוד

שופטי בג"צ הכריעו: הכנסת עשתה שימוש לרעה ב"סמכות 
המכוננת" בהעברת פשרת האוזר שהביאה לדחיית תקציב 

2020 • נשיאת העליון השופטת חיות כתבה: "הפשרה 
שאושרה בתיקון לחוק יסוד אמנם צריכה להיות בטלה, אך 

מכיוון שהרוב המוחלט של 
התוספת התקציבית כבר 
נוצל והכנסת אף התפזרה 

ונערכו בחירות חדשות, 
יש להסתפק בהתראה על 
בטלות התיקון" • שלושת 

שופטי המיעוט שהתנגדו טענו: "אל לו לביהמ"ש להיכנס 
לזירה הפוליטית ולקבוע הסדרים חוקתיים המצויים באחריות 

נבחרי הציבור החבים דין וחשבון לבוחריהם" • יו"ר הכנסת 
ח"כ יריב לוין תקף בחריפות: "אירוע מטורף של 6 אנשים 

בגלימות שמתכנסים להפיכה שלטונית" | עמ' 12

ט"ו 
סיוון

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד • יום רביעי ו' תמוז תשפ"א 16/6/21 • גיליון מס' 1308

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון

מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

חוקת

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:12
19:27
19:09

20:29
20:32
20:31

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

ברוב דחוק של 60 בעד, 59 נגד ונמנע 1 - ממשלת בנט-לפיד יצאה לדרך

ישיבת הממשלה הראשונה לאחר השבעתה

אבי גרינצייג

תם ולא נשלם
־בשעות הערב של יום ראשון, אחרי שתים עשרה שנה וכמ

עט שלושה חודשים, בתום הכהונה הרצופה הארוכה בתולדות 
ישראל ומהארוכות שנרשמו אי פעם בעולם המערבי של מנהיג 
נתניהו מתפקידו  בנימין  לשעבר  ראש הממשלה  נפרד  מדינה, 
כדי להתיישב  רק   – כיסאו במרכז שולחן הממשלה  ופינה את 
מיד בשורה השנייה, על כיסאו של ראש האופוזיציה, משם הוא 

מתכנן לחזור במהרה לעמדה המקורית.

)הטור המלא בעמ' 18-19(

 שף יהודי
שומר תורה 

ומצוות 
מרדכייב 
גבריאל

מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים השחור
Calligraphy Hotel Batumi | Best western premier Batumi 

חופשה בבטומי גיאורגיה

טיולים | שפים בינלאומיים | ארוחות גורמה | בריכות שחייה, סאונות 
וג׳קוזי בשעות נפרדות אומנים | הופעות | מופעי פולקלור | שייט

שחיטה בגיאורגיה ע״י שוחטים 
 מהארץ לפי כל השיטות

בפיקוח הרב ישראל וויס שליט״א 
בלעדי לחברת כושר טורס

חלק בית יוסף 

*מחיר לאדם בחדר לשניים, כולל טיסות והעברות

המלונות בבלעדיות לקבוצות כושר טורס

www.kosher-tours.com  info@kosher-tours.com
054-8543644 | 03-5123257

חמישי - ראשון

1,299$
1,499$999$999$

899$899$
ראשון - חמישישני - שני

החל מה-18.7:החל מה-18.7:החל מה-18.7:

מחירים 
מיוחדים 

ליוני בלבד!
 הזמינו עכשיו

לפני עליית המחיר!

 בית כנסת וספר תורה במלון.
סעודה שלישית ומלווה מלכה מפוארים.

ביום שאחרי נתניהו
עד לרגע האחרון עוד קיוו בגוש נתניהו 
למצוא ח"כ אחד שיערוק  אחרי שניר 

אורבך הודיע שיתמוך בהקמת הממשלה, 
הפוקוס עבר ביום ההשבעה לח"כ סעיד 
אל-חרומי שהסתייג מחלק מההבנות 
על האכיפה וההסדרה של הבנייה הלא 

חוקית בנגב. בהמשך הפוקוס עבר לח"כ 
אלי אבידר מישראל ביתנו שהודיע כי אינו 

  מחויב להחלטות סיעת ישראל ביתנו
בסופו של יום פוליטי מתוח, ההצבעה 

עברה על חודו של קול ברוב של 60 תומכים 
מול 50 מתנגדים  החל מיום ראשון בערב, 

עידן נפתלי בנט כראש ממשלת ישראל 
החל באופן רשמי | עמ' 12-16

בממשלה החדשה נערכים לבליץ 
חקיקה: גיוס, גיור וכשרות

נתניהו מתרגל למציאות החדשה כיו"ר האופוזיציה

במפלגות החרדיות נכנסים לכוננות: הממשלה החדשה מתכוונת לבליץ של חקיקת חוקים 
בנושאי דת ומדינה  על הפרק: חקיקת חוק הגיוס תוך חודשיים, רפורמה בכשרות, רפורמה בגיור 

שתאפשר לכל רב עיר לגייר וחוקים נוספים שעשויים לפגוע בסטטוס קוו | עמ' 14

 | עמ' 16

ו' 
תמוז



ערב ראש השנה תשפ"ב28 

ברוכה הבאה שנת השבע: מונולוגים רוויי אמונה של חקלאים על הניסיון והקשיים בהחלטה להפקיר לחלוטין את שדותיהם

פרופורציות 

"השמיטה 
נותנת לנו 

לחיים"
דורון טוויג, אב לארבעה ילדים, דור שלישי של חקלאים, 

מגדל חצילים, בצל, כרוב, קישואים ופלפלים וכיום 
מנהל בנוסף  שוק איכרים עם 1200 בתי אב לקוחות 

קבועים, החליט גם השנה לשמור שמיטה חרף הקשיים 
והניסיונות ⋅ אליהו שיקטואי, חקלאי ממושב צופר, 

שזו השמיטה השניה שלו, הבין לאחר ניסיון מר, שעם 
שמיטה לא משחקים ⋅ סיפורם המפעים של חקלאים 

שהחליטו לשמור שמיטה, ובעזרת 'קרן השביעית' 
והתמיכה הציבורית עמדו בניסיונות הקשים והפכו 

למקור השראה לחקלאים רבים ⋅ וגם: יו"ר קרן השביעית 
הרב בנציון קוגלר מספר על האתגר ההיסטורי של קרן 

השביעית לקראת שמיטה תשפ"ב

אלי שניידר

הרעיון להשבית את השדות בשנת השביעית עלה אצל 
דורון טוויג - חקלאי מהיישוב "עזריה" שבשפלה כבר בשנת 
תשע"ד. דורון, אב לארבעה ילדים, דור שלישי של חקלאים, 
מגדל חצילים, בצל, כרוב, קישואים ופלפלים. היה חתום אז 

על חוזים עם החברות הגדולות במשק.
עד שנת שמיטה תשע"ה דורון חתם על היתר מכירה, 

אלא שתקופה קצרה לפני בואה של שנת השמיטה השתנה 
אצלו דבר-מה. "אשתי שאלה אותי: אתה עובד כבר עשרים 

שנה ברציפות, אולי תעשה הפסקה ותוכל גם ללמוד?", הוא 
מספר.

דורון הופתע והשיב: "אחשוב על זה". חודש לפני ראש 
השנה, חתם, כדרכו, על 'היתר מכירה'. 

ככל שהזמן עבר, והשדות המוריקים נתנו את תנובתם 
הפורייה, הייתה עבודת הקרקע מחברת את דורון אל החומר, 

וקשה היה לו להתמסר לתכניות הנעלות מהשנה שעברה, 
ורעיון ההשבתה של האדמה בשנת השביעית כמעט נגוז 
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ברוכה הבאה שנת השבע: מונולוגים רוויי אמונה של חקלאים על הניסיון והקשיים בהחלטה להפקיר לחלוטין את שדותיהם

ונעלם. כחודש לפני ראש השנה תשע"ה מצא את עצמו דורון 
מדלג מן השדות אל החממות המשוכללות שזה מקרוב הקים, 

מפקח על הפועלים הרבים ועל המכונות העובדות במלוא 
הקיטור, ושמיטה? הפעם תדמה היא לשמיטה שקדמה לה, וגם 

לזו שלפניה, מה לעשות? הניסיון הוא גדול. גדול מדי.
הוא הילך בשבילי המושב ראשו תפוס הרהורים, ולפתע צדו 

את עיניו כמה אברכים עטויים בחליפות כהות ולראשם מגבעות. 
חיוך האיר את פניהם. היו אלו פעילי "קרן השביעית". "יהודי" 
קרא אחד מהם, "האם זוכה אתה לשמור שמיטה כהלכתה??".

הכנות שבקולו יחד עם חדוות המצווה שניבטה מתוך דבריו, 
העלתה סומק על פניו של דורון. "האמת שחשבתי..." גמגם 

במבוכה "אבל החממות החדשות.. ויש לי ארבעה ילדים 
בבית...". 

הקבוצה הקטנה התקרבה. "יהודי יקר!" התלהבות אחזה 
בדובר המרכזי "משך אלפיים שנות גלות כמהה נפשם של 
היהודים שבגולה לחון את עפרה של ארץ הקודש, ולזכות 

למצוות הייחודיות דווקא לה, לשמור את המצוות התלויות 

בארץ, וגם להשמיט את השדות כמצוות התורה. לא לכל אחד 
יש את ההזדמנות, אבל לך היא ניתנה. יש לך את הזכות – אל 

תחמיץ אותה...". 
צמרמורת עברה בגוו של דורון, הוא, הוא עצמו, יש לו את 
הזכות לחדש את המסורת, להשבית את השדות ולהמשיך את 

שושלת הנצח של עם ישראל בארץ ישראל. החלטה גמלה 
בליבו. "השאלה של אותם יהודים העבירה בי צמרמורת. המפגש 
הזה, ועוד כמה 'סימנים' בדרך, חיזקו אצלי יותר ויותר את הרצון 

לשמור שמיטה בשלמות".
דווקא בשלב הזה צצו קשיים. "כשהתחלתי לרדת לפסים 
המעשיים, הבנתי שזה לא כל-כך פשוט", הוא משחזר. "אני 

עובד עם צוות עובדים, בשטח המשתרע על פני 300-400 דונם. 
בניתי לא מכבר שתי חממות חדשות, וכבר שתלתי אלפי שתילי 

חצילים. יש לי התחייבויות לספקים".
בעיצומם של הלבטים ביקרו אצלו נציגי 'קרן השביעית', 

המסייעת לחקלאים שומרי שביעית. "הם היו אצלי זמן קצר לפני 
ראש השנה והסבירו לי את חשיבות קיום השמיטה ואת הזכות 

שנפלה בחלקי. בעודם מדברים עמי, רעייתי – שגדלה בבית 
דתי בארה"ב – הזכירה לי שאחרי פטירת אביה, שנה קודם לכן, 

חילקו בין בני המשפחה את המשניות, ואנו קיבלנו את מסכת 
שביעית. 'הנה עוד סימן', העירה. החלטתי לקבל עליי את קיום 

המצווה".
כך, ימים אחדים לפני השנה החדשה, נכנס דורון לשנת 

השמיטה כשהוא מפקיר את שדותיו.  בראש השנה שבת 
הטרקטור, ומנועו נשאר דומם גם לאחריו, שדות החצילים שוב 

לא זכו ליד מלטפת ולטיפוח יומיומי, ובעל הבית השקיף אל 
שדותיו, ולא עבד את האדמה. ידיו הרגילות בעבודה מאומצת, 
חדלו מעבודתן התדירה ותחת זאת היה עסוק כל העת בשיחות 

רציפות עם נציגי ורבני "קרן השביעית" איתם התייעץ על בסיס 
יומיומי בכל פרט הנוגע לשמירת השביעית כהלכתה. 

בשמיטה הנוכחית, לדורון לא היה ספק בכלל שהוא ישבות, 
והוא עצמו הפך למי שמשכנע חקלאים, ומשפיע עליהם לעשות 
את המהלך הכה דרמטי של השבתה מוחלטת של האדמות כפי 

«מצוות התורה ומשבית בעוז ובתעצומות את שוק האיכרים ממנו 

שמיטה למהדרין. החקלאי אליהו שיקוטאי בשדה שיושבת בשמיטה
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התפנתה משפחתו בשנים האחרונות.

מסר ישיר מהקב"ה
בניגוד לדורון, שבחר לשמור שמיטה 

לאחר התבוננות שנבעה מתוך תוכו, אליהו 
שיקטואי ממושב צופר, למד לשמור 

שמיטה בדרך הקשה. שיקוטאי, המגדל 
ירקות ותמרים נכווה בשמיטה הקודמת, 

ומאז הוא קורא לכל מי שרק מוכן לשמוע: 
שמטו את אדמותיכם. את השמיטה 

הקודמת, תשס"ח, אליהו מעדיף לשכוח. 
"בשנה השישית, בשמיטה הקודמת" מספר 

אליהו על קורותיו , "הרווחתי פי 3 מכל 
השנים. היו לי שני ברירות, או שאני ממשיך 

להגדיל את העסק או שאני מצהיר על זה 
כרווח ואז אני צריך להפריש 50 אחוז מס. 

אבל הייתי בעל גאווה והמשכתי לעבוד. 
אמרתי לעצמי, אני בנאדם טוב – לא יקרה 
לי כלום. גדלתי מ-120 דונם ל-160 דונם". 

אליהו מתאר כיצד ההצלחה סחררה 
אותו, ולמרות שידע על האיסור, החליט 

לא לשמוט ולהמשיך לעבוד גם בשנת 
השביעית. "ואז חטפתי את הסטירה" הוא 

משחזר. "זה היה חורף משוגע. הייתה קרה 
בערבה, הפסדתי את כל הרווח הענק שלי 

בשישית, ומאז שבע שנים אני לא הצלחתי 
להשתקם מאותה שמיטה שחיללתי. בנוסף 
גידלתי גם בירדן, יבול נכרי שגם המהדרים 

אוכלים ממנו בלי חשש. באותה שנה היה 
שם מינוס 3 מעלות, והעלים שמטו ונפלו. 

כשזה קורה החקלאי יודע שהוא בצרות 
צרורות. חטפתי שם באופן קשה בהרבה 

מהגידולים בישראל. וזה היה מבחינתי מסר 
עצום, שהקב"ה מכוון לאדם, אלי, שאסור 

לי לעבוד בשמיטה, ולא משנה שזה לכאורה 
כשר כי זה יבול נכרי, כי האיסור לעבוד הוא 

עלי, ואם אני אעבוד, גם במקום שבו אין 
בעיה לכאורה, גם שם העלים ישמטו".

"מאז אחרי אותה שמיטה" מספר אליהו. 
"אני בחרדת ממון, אני מבין שאני במקום 

לא טוב. כל התפיסה שלי התפרקה, כל 
הגאווה העצמית שלי התפרקה. לפני זה, 

בכל מה שנגעתי היה נהפך לזהב, אבל 
מאז מה שניסיתי נכשלתי. והכל היה בגלל 

גאווה, שלא שמטתי, הייתי בגאווה מול 
ההלכות ומול התורה, והקב"ה לימד אותי 

וכיוון אותי את הדרך האמתית".

ייסוריו של חקלאי
למעשה, מצד ההלכה דורון לא היה 

מחויב לחסל את השתילים. במקרה זה באה 
יראת-שמים האמיתית של דורון לידי ביטוי 
עז–רושם. הוא הביע את החשש שמא יהיו 
אנשים שידעו שקיבל עליו שביעית, והנה 
ימצאו לפתע בחממותיו חצילים שנזרעו 

לאחר ראש השנה…

"ואולי יקרה המקרה ואנשים שיגיעו 
לחממות יאכלו את החצילים שלי, ואז 

אחשב כמחטיאם", אמר דורון בנימה של 
דאגה אמיתית.

בני-שיחו מ'קרן השביעית' ניסו להרגיעו. 
הימים ההם, של אחרי ראש השנה תשע"ה, 
היו חמים מאוד, "ולכן אם אינך משקה את 

השתילים, הם יתייבשו ויבלו מאליהם". 
דורון סבר וקיבל. אבל השי"ת רצה אחרת.

עבר שבוע, והזרעים לא רק שלא 
התייבשו, אלא צמחו וגדלו. בחממות 

היה חום אדיר שכזה, שהגיע למינימום 
50 מעלות צלסיוס, עד שהאדמה מסביב 
התבקעה, אבל לפתע נראו עלי חצילים 

יוצאים  ופורחים בחממותיו של מי שקיבל 
על עצמו את שמירת השמיטה…

והנה עוד שבוע, ועוד שבוע, ולמרות 
שהעלים אינם מקבלים השקיה, הם גדלים 
ומתפתחים. "היתה זו תופעה על-טבעית", 
אומר טוויג, ומוסיף בתוך כדי דיבור "היום 

אני יודע שזה נעשה כדי להעמידני בנסיון 
קשה-קשה, ולבחון אם אוכל לעמוד בו".

כששאלנו אותו "לאיזה נסיון קשה הינך 
מתכוון", מחייך טוויג ומשיב: עכשיו 

אני יודע שאינך חקלאי, ואין לך נשמה 
של חקלאי… ומסביר: כשראינו שעלי 

החצילים אינם קמלים מאליהם, הבנו 
שהדרך היחידה להוצאתם מן העולם יהיה 
על ידי הזרמת חומר רעיל, הנהפך לגז, על 

הזרעים.
עיניו של דורון מתחילות לדמוע, ואנחנו 
עדיין לא מבינים אל-נכון על מה ולמה הוא 

מתרגש כל-כך…
אבל ההסבר הוא פשוט מאוד. כל 

חקלאי רואה בזרעים ובצומח את כל חייו. 
כשהם פורחים, הוא פורח. כשהם נובלים, 

הוא מרגיש לא טוב. זה הוא כידוע אחד 
הקשיים העיקריים בקבלת עול השמיטה, 

כשהחקלאי מצוה להתנתק מן האדמה 
וריח הניחוחות שלה, מה עוד שהחקלאים-

השכנים, שלא זכו לקבל עליהם את 
השמיטה, מהפכים וחורשים באדמה, 

והריחות נישאים למרחוק.
החקלאי קם בבוקר ונושם את רגבי 

הקרקע, וחושק מאוד לגשת לאדמה. מי 
שאינו נמנה על אוכלוסיית החקלאים, 
לעולם לא יכול להרגיש זאת. עוצמת 

המשיכה לעבודת האדמה מקבילה למצב 

שבו אדם שצם כמה ימים רואה אוכל 
שריחו נודף למרחקים, ולא נותנים לו 

לטעום ממנו, מטעים דורון בדבריו.
"עכשיו תבין" הוא אומר "לאיזה מצב 

נקלעתי. לא רק שלא יכולתי לעבוד באדמה, 
ולזרוע, אלא נאלצתי לקחת את הזרעים 
הללו שזרעתי במו ידיי, ולהמית אותם".
"אתה חושב ומהרהר כל העת בצערם 

של הזרעים שלא נתת להם לשתות ולו 
טיפה אחת, וגרמת להם לצימאון נורא, 

ועכשיו אתה בא ובמו – אצבעותיך מטיל 
עליהם ארס, הגורם להם למות בתוך שעות 
ספורות. אין לך צער וייסורים גדולים מזה 

עבור חקלאי".
הדיאלוג הזה, היוצא מעמקי ליבו של 

בן–שיחנו, מסתיים בהקבלה לאדם שתועה 
במדבר, ומשווע לטיפת מים, והנה סוף 

סוף הוא פוגש מאן-דהו, ובנשימת–אפו 
האחרונה הוא מתחנן אליו, בעיניים 

דומעות, שייתן לו לשתות. והלה, במקום 
מים, נותן לו גז.

"זה בדיוק מה שעשיתי לשתילים שלי. 
הזרמתי להם גז שהמית אותם", הוא בוכה 

בפנינו.
ולמרות כל הקושי שבדבר, לקח דורון 
טוויג את הרעל ושפך על זרעיו ושתיליו, 
ובתוך שעות קמלו כל עלי-החצילים ולא 

נשאר מהם מאומה. רק לאחר מכן- – כאשר 
ראה את הכל מופקר ומושבת –נחה דעתו.

"מה קרה לך"? – שאלו הפועלים.
הוא נזכר, בחיוך, שכאשר הורה לעובדים 
הזרים שלו לבצע את הפעולה, הם הסתכלו 

עליו כעל מי שיצא מדעתו… "זה שבסוכות 
אני יוצא מהבית ומתגורר בסוכה – הם 

כבר קלטו: כמו גם את העובדה שבמשך 
שבעה ימים לא מכניסים היהודים לפיהם 

חמץ, או שאינם עובדים יום אחד בשבוע: 
אבל להרוג את הזרעים היקרים, ולהרוס 

את תכולת החממה במו-ידיך?! 'מה קרה 
לך'? שאלו הפועלים, ויצאו מדעתם מרוב 

תמהון…"
מה שצריך להדגיש, שהוא לא היה מחויב 

לעשות זאת לפי ההלכה. רק יראת-השמים 
שלו, והחומרות היתרות שגזר על עצמו 
בשמירת השמיטה, הביאוהו לחששות 

הנ"ל, שמא –שמא מישהו יכנס לחממה 
ויאכל מהפרי האסור.

»
 החקלאי דורון טוויג ליד השלט המכריז על שמירת שמיטה למהדרין



31ערב ראש השנה תשפ"ב

מי שמנצח על הפעילות להשבתת אדמות הארץ בשליחותם של גדולי ישראל, הוא 
הרב בנציון קוגלר יו"ר קרן השביעית, הקרן שיסודותיה בהררי קודש, ונוסדה ע"י מרנן 

ורבנן זצוק"ל ויבדלחט"א שליט"א.
"פעילות הקרן רחבה מאוד ומתחלקת לכמה חלקים", מספר לנו הרב קוגלר. "החלק 

והנטל המרכזי בעלויות הקרן הוא מתן סעד כלכלי המסייע לחקלאים 'להחזיק את הראש 
מעל המים', ולהמשיך לאחוז במקל משתי קצותיו: גם להמשיך ולהחזיק בקרקעות 

בתקופת השמיטה וגם לא לקרוס כלכלית או להפסיד את השטחים לאחר במהלך 
השנה". 

"אנחנו פועלים ביחד עם החקלאים" מוסיף הרב קוגלר. "רוב החקלאים שותפים 
בחלק משמעותי מעלות ההחזקה הכלכלית והכללית ואנחנו מסייעים להם, איתם יחד, 

בהחזקת חלק גדול מתשלום השכירות. יחד עם זאת כאשר אנחנו מגיעים לחקלאי 
ואנחנו רואים שאין ביכולתו לעמוד בעול הכלכלי אנחנו נכנסים לתמונה לגמרי ואנחנו 

מעבירים לבעלי הנחלות את מלוא סכום השכירות הנדרש".
בנוסף לכך יש לקרן גם אמצעים מיוחדים המבררים במהלך שנת השמיטה כולה 

את המתרחש בקרקע, במטרה לוודא שזו אכן תושבת באופן מלא: "בשנת השמיטה 
הקודמת התחלנו להפעיל אמצעי מעקב שונים, בין אם רכזים אזוריים, בין דרך חברה 

מיוחדת שפועלת בתחום ובין באמצעים טכנולוגיים - בהם מטבע הדברים אני מבין 
פחות - שכל מטרתם ויעודם לברר כל שינוי ולו הקל ביותר המתרחש בקרקע", הוא 

מסביר. "השנה אנחנו אף מעלים את רמת הפיקוח ומרחיבים אותה מאוד, כך שבעזרת 
ה' נפעיל מערך שלם של פיקוח הדוק והרמטי הפועל מול כל פרט ומכיר את כל תוואי 

ותנאי השטח, כך שאנחנו נקבל התרעה על כל שינוי שחל בשדה, ולו הקל ביותר, והדבר 
ידווח אלינו באופן מיידי, מתוך מטרה שנוכל לוודאות כי אכן נשמרת השמיטה כראוי 

וכנכון על דעת פוסקי ישראל בכל הזמנים".
הרב קוגלר מתאר את הקשר הרציף עם גדולי ישראל. "אין לתאר את שמחתם של 
גדולי הדור כשאנחנו מראים להם את הגידול המהיר בכמות שומרי השמיטה בארץ 

ישראל. שימו לב לנתונים", משתף אותנו הרב קוגלר גם במספרים המדוייקים שמלמדים 
אותנו את היקף התופעה המיוחדת: "בשמיטה של שנת תשס"א היו 147 ישובים בהם 

שמרו שמיטה ב-184,600 דונם של קרקע, הרי שבשמיטת תשס"ח עלינו ל-238 ישובים 
ול-272,622 דונם, ובשמיטה הקודמת, תשע"ה, זינקנו ל-377 ישובים ו-333,790 

דונם)!( של קרקעות שמושבתות בשמיטה".
הרב קוגלר מעיד שהשנה, לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, גדולי ישראל הטילו על קרן 
השביעית שליחות מיוחדת: לדאוג שרוב אדמות ארץ ישראל יושבתו. "בעקבות הוראתם 

של גדולי ישראל עשינו השנה מאמץ גדול ומיוחד להביא לידי כך שרוב החקלאות 
היהודית בארץ ישראל תושבת לגמרי בשנת השמיטה. מבחינה מספרית זה אומר, אחרי 

שנוריד את אזור אילת והערבה שמדרום לקו הרוחב 30 שאינם חלק מארץ ישראל 
המקורית, יש 1,130,000 דונם של חקלאות יהודית. כדי להגיע לרוב אנחנו צריכים 

להכפיל את כמות הקרקעות השומרות שמיטה ולהגיע ל-680,000 דונם של קרקעות 
מושבתות בשמיטה".

"יצאנו לעבודה קשה מאוד ועברנו חקלאי אחר חקלאי, שוחחנו עם בעלי אדמות 
וקרקעות והשקענו הרבה מאוד מאמץ כדי להצליח להגיע לידי כך שבאמת יושבתו 

לפחות שש מאות ושמונים אלף דונמים.  קשה להבין את גודל השטח המדובר: מדובר 
בשטחים עצומים ואדירים שבעבר יכולנו רק לחלום שנצליח להשבית אותם, אבל 

חפץ ה' בידינו הצליח – והצלחנו לקיים את שליחותם של גדולי הדור: בעזרה משמים 
ממש הצטרפו חקלאים רבים, בהם כאלו שבעבר לא הסכימו להקשיב לנו – והשנה הם 
החליטו לא רק להקשיב, אלא גם לקיים, ובמסירות נפש של ממש הם הצטרפו לקבוצת 

החקלאים גיבורי הכוח המוסרים את נפשם על קדושת מצוות שביעית".
"אני קורא לציבור כולו להתגייס למען המשימה ההיסטורית" מסיים הרב קוגלר את 

דבריו. "בסופו של דבר זאת משימה כלל-יהודית, כאשר רק כולנו יחד, יכולים לספק 
את התמיכה הזו לחקלאים. תמיכה שחשובה להם כדי להחזיק את הראש מעל המים 

בתקופת הקשה, וחשובה לנו, כדי לקיים את מצוות התורה ולהשבית כמה שיותר אדמות 
בארץ ישראל", ובעזרת ד' נזכה בראשות גדולי מאורי וצדיקי הדור שליט"א, לקיום 

ההבטחה "במוצאי שביעית בן דוד בא"...!

יו"ר קרן השביעית הרב בנציון קוגלר מספר כי 
לקראת שנת השמיטה תשפ"ב, גדולי ישראל 

הטילו על קרן השביעית שליחות מיוחדת: לדאוג 
שרוב אדמות ארץ ישראל יושבתו

"אנחנו נמצאים בהזדמנות 
היסטורית בכל הקשור 

להיקפי שמירת השמיטה 
בארץ ישראל"

ברכותיו של חקלאי 
עושות רושם

באותה שנת שמיטה שדותיו של דורון 
הפכו למוקד עליה לרגל. שמירת השמיטה 

הפרטית שלו הפכה לנחלת הכלל בצורה 
כל-כך מפתיעה, עד כדי כך שיותר 

מ-5,000 איש ביקרו במשק שלו במהלך 
שנת השבע. "הגיעו לכאן, לחממות, בכל 
יום רבנים מהארץ ומחו"ל, שעודדו אותי 

וביקשו לשמוע שוב ושוב את סיפורי".
"בהתחלה לא הבנתי כל-כך את סיבת 

ההתפעלות", הוא מצטנע, "אבל בהמשך, 
כשחשבתי על הנתון הבא, הבנתי שנפלה 
בחלקי זכות: שני אחוזים בלבד מאזרחי 
המדינה הם חקלאים, המשווקים את כל 
התצרוכת החקלאית. רק מעטים יכולים 

לשמור על המצווה, ואני זכיתי להימנות 
עמהם".

אבל הסיפור לא נגמר בביקור גרידא: 
גדולי התורה, ובראשם מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי, שלחו אליהם אנשים 

הזקוקים לברכה. הגר"ח קניבסקי שליט"א 
טבע את המושג 'ברכה שמקבלים משומרי 

שמיטה', והסביר שמי שמתברך משמים 
בברכת 'וציוותי את ברכתי', יכול ומורשה 

להעביר את הברכה גם לאחרים. 
בחודש סיון תשע"ה, בעיצומה של 

שנת השמיטה, יצאו כיתות ד' של ביה"ס 
'משכנות תמר' באחוזת ברכפלד, לטיול, 
וביקרו אצל חקלאי שומר שמיטה, דורון 

טוויג במושב עזריה. 

המורות שהיו בסיור ניגשו אל אשת 
החקלאי וביקשו שתתפלל ותברך שתי 

מורות בצוות בית הספר, אשר לכל אחת 
מהן היה רק ילד אחד )אצל מורה אחת, 

הילד – היחיד הגיע כבר לגיל 15( , ואצל 
השניה הגדול היה בן 5. הן תיארו בפני 

אשתו של החקלאי את צערן ויסוריהן של 
המורות הללו, על שאינן זוכות לילדים 

נוספים.
האשה הבטיחה שתתפלל, וקיימה את 

דבריה. והנה, פחות משנה לאחר מכן, 
בערב שבת קודש פרשת 'ויקהל-שקלים', 

זכו שתי המורות להכניס את בניהן שנולדו 
להן למזל טוב, בבריתו של אברהם אבינו!
הדבר היה בבחינת הבלתי-ייאמן, שתי 

המורות זכו ללדת באותו יום, לאחר 
שאשת – החקלאי בירכה אותן. מה רבו 

מעשיך ה'!!! – וציוותי את ברכתי, 
כפשוטו. היתה זו עוד ברכה של חקלאי 

שהתקיימה, וכפי שאמר מרן הגר"ח 
קניבסקי שכדאי לקבל ברכה מאנשים אלה 

שמסרו את נפשם על שמירת השמיטה, 
ועשו הכל למענה.

אין כל ספק שגיבורי הכח הללו, 
שברכותיהם עושות רושם, ראויים לקבל 

את מלוא התמיכה של כלל הציבור, 
שזוכה בעבורם. שרק בזכותם בארץ 

ישראל משביתים היקפים כה נרחבים 
של אדמות בשנת השמיטה הבעל"ט. 

המהלך המתבקש הוא להיות שותף עם 
אותם חקלאים, לא רק כדי לעזור להם שזו 

מצווה חשובה לכשעצמה, אלא להיות 
חלק מהזכות הכבירה של מצוות השבתת 

הארץ.

הרב בן ציון קוגלר בשטח



כשאחרים 
מאחלים 

שנה טובה

אנחנו 
דואגים
לשנה טובה

לאומי. בנק שחושב מחר.
אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | אישור ההלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאי 
המבצע | ההלוואה נושאת ריבית קבועה שתחויב מידי חודש | הלקוח יזוכה בסכום הריבית מדי חודש בכפוף להעברת משכורת ופעילות בכרטיס אשראי | המבצע 
בתוקף עד 31.12.2021. לאומי רשאי לשנות או לבטל את תנאי המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת | פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי ובאתר הבנק

 רוצים להיערך מראש להוצאות החגים?
הלוואת חג של לאומי

ללא ריבית!*
50 תשלומים 50,000₪

לפותחי חשבון ולמעבירי משכורת חדשה ובכפוף לשימוש בכרטיס 
אשראי של לאומי ב-2,000 ₪ בחודש
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