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ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

אצלם מתפשרים...

ע״פ סקר גיאוקרטוגרפיה, יוני 2017

אצלנו 
מרוצים!

ביחס לשאר קופות החוליםבסקר שביעות רצוןמאוחדת בבני ברק מובילהאתם קבעתם. אתם מרוצים!

 מגוון שירותי
רפואה מקצועיים

שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

זמינות תורים 
למגוון רופאים

פריסת מרפאות 
בנגישות גבוהה

 המרכז
לבריאות האישה

 שת״פ ייחודי
עם מעייני הישועה

מנהלי קשרי הקהילה
זמינים עבורכם

התאמה מלאה
לאורח החיים

לקוחות מאוחדת בבני ברק הכי מרוצים ויש להם את כל הסיבות!
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והמשקף מוכןדקות

שפה חדשה במשקפיים

טוב לראות אותך

אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

* בסניף בני ברק בלבד

אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ט"ז בטבת תשע"ח 3/1/18 בני ברק8 121/3/1 תש"ע ב " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 גזבר 'עזרא למרפא' ר' אהרן מילנר ז"ל
נפטר  שבת  בליל 
קשה  מחלה  לאחר 
אהרון  הרב  וייסורים, 
ממייסדי  ז"ל,  מילנר 
בבני  'הצלה'  ארגון 
ארגון  וגזבר  ברק, 
למרפא'.  'עזרא  החסד 
 63 בן  היה  ז"ל  המנוח 
בצעירותו  בפטירתו, 
ברק  בבני  בת"ת  למד 
למד  מכן  ולאחר 
פוניבז'.  בישיבת 
בית  כגבאי  שימש 

את  הקים  רבות  שנים  לפני  צבי'.  'חמדת  הכנסת 
ברזילי. מרדכי  הרב  עם  יחד  ברק,  בבני  'הצלה'   ארגון 

הלווייתו יצאה במוצ"ש מביתו ברחוב בן זכאי 35 בבני 
בהשתתפות  תקווה  בפתח  סגולה  החיים  בית  אל  ברק 

קהל רב, בני משפחתו ומתנדבים רבים. ת.נ.צ.ב.ה.

 נכוותה ממרק רותח  
טיפול  העניקו  ברק'  בני  מסניף  הצלה  'איחוד  כונני 
רפואי ראשוני לאשה כבת 35 שנכוותה ממרק רותח בגן 
בשעה  רביעי  ביום  ברק.  בבני  אהרונוביץ  ברח'  ילדים 
10:28 התקבל במוקד החירום של איחוד הצלה קריאה 
על כוויות בתוך מעון ילדים ברח' אהרונוביץ' בבני ברק.

סיפר:  הצלה  באיחוד  מתנדב  חובש  דהאן  יוסי 
"כשהגעתי למקום ראיתי אישה כבת 35 שעבדה בטבחית 
בגן שסובלת מכוויות בפלג גופה העליון עקב מרק רותח 
רמה  מכוויות  סבלה  היא  מכך  כתוצאה  עליה.  שנשפך 
של  נוספים  חובשים  עם  יחד  העליון.  גופה  בפלג  ב' 
שכלל  ראשוני  רפואי  טיפול  לה  הענקנו  הצלה  איחוד 
קירור האזור שנכווה במים זורמים פושרים עד להגעת 
אמבולנס שפינה אותה לבית חולים תל השומר להמשך 

טיפול ובדיקות". 

 122 קבלות קהל בשכונות 
כחלק ממדיניות הדלת הפתוחה של נציגי דגל התורה 
ראש  סגן  ממשיך  התושבים,  למען  ברק  בני  בעיריית 
צוות לשכתו לקבלת קהל  עם  יחד  העיר מנחם שפירא 
הנדרשים  הצרכים  על  מקרוב  לשמוע  כדי  בשכונות, 
והדברים הצריכים סיוע ועזרה לכלל ולפרט ולהשתדל 
להביא לפתרון הבעיות. יצוין כי בשנה שעברה היו אלפי 
בהגברת  הצורך  על  דבר שהוכיח  קהל,  בקבלות  פניות 
פניות  את  מקרוב  לשמוע  לשטח  וירידה  קהל  קבלות 

התושבים ולנסות להביא לפתרונות הראויים.
במהלך השנים האחרונות התקיימו 122 קבלות קהל 
בכל שכונות העיר וכיום נמצאים כבר בסבב קבלות קהל 
בשבועות  התושבים.  על  להקל  כדי  השלישית  בפעם 
האחרונים התקיימו קבלות קהל, בבית הכנסת דברי שיר 
הכנסת  בבית  העיר,  מרכז  רב  דינר  הגרי"א  שבראשות 
המרכזי שיכון ה' שבראשות הגרמ"ב זילברברג, ובבית 
שבראשות  הרצוג  בקרית  הצפון  אור  המרכזי  הכנסת 
הגרא"ש  שבראשות  הישיבות  חניכי  אלטמן,  הגר"ש 
שני  וביום  יעקב  קהילות  ברחוב  בביהכנ"ס  ליפשיץ, 
השבוע התקיים בשכונת אור החיים בבית הכנסת אהל 

יעקב ולאה.
גבאי בתי הכנסת שיבחו את המשך היוזמה והפיכתה 
"מדיניות  כי  ואמרו  בעיר  הקהילות  כלל  בקרב  לקבע 
נציגי  בין  אמיתי  חיבור  מהווה  לכל  הפתוחה  הדלת 

הציבור לתושבים".

מאת : עוזי ברק 

בימים אלו נעשים שינויים נוספים על מנת 
לגרום לזרימת התנועה ביציאה מהעיר באזור 
קוקה קולה, בעקבות היווצרות פקקי תנועה 
קשים מאוד, כפי שניתן להיווכח כמעט בכל 

שעה לאורך היום.
מצלמות  הותקנו  האחרונים  בשבועות 
וכהנמן  אהרונוביץ  רחובות  כל  לאורך 
נציגות  שם  בקרה,  לחדר  נתונים  שמעבירות 
תנועה  דו"חות  מעניקה  חיצונית  חברה  של 
במהלך כל שעות היממה לנהגים שמתעכבים 
ציר  על  לצורך  שלא  עצירות  ומבצעים 
הרכבים  לבעלי  מגיעים  הדו"חות  הכביש. 
גרם  זה  דבר  הדואר,  תיבות  אל  ישירות 
אלא  עצמו,  הרחוב  לאורך  התנועה  להזרמת 

זורמת  לא  התנועה  שעדיין  היא  שהבעיה 
מספיק, הואיל והיציאה מבני ברק מאוד לא 
מסודרת ובעקבות כך נהגים ממתינים זמן רב 

ביציאה מהעיר בצומת קוקה קולה.
בעקבות  נגרמים  התנועה  פקקי  עיקר 
הרמזורים,  צומת  על  שנמצאות  התחנות 
נוסעים  מעלים  האוטובוסים  נהגי  כאשר 
מדובר  התנועה.  להאטת  וגורמים  באיטיות 
קווי  עשרות  של  עצירה  ישנה  שבה  בתחנה 
אוטובוס מרכזיים הנוסעים אל מספר ערים, 
נוסעים  לרוב  עולים  עצמה  בתחנה  כאשר 
וכמה  כמה  מגיעים   – רבים  ובמקרים  רבים, 
אוטובוסים בו זמנית ולא יכולים להיכנס אל 

תוככי מפרץ החניה.
באגף  אלו  בימים  החלו  כך,  בעקבות 
לבצע  התחבורה  מחלקת  עם  יחד  התשתיות 

מספר שינויים נוספים, הוכן מפרץ חניה נוסף 
לאוטובוסים בין הכניסה לרחוב שלמה המלך 
הדלק.  תחנת  לפני   - יוחאי  בר  רחוב  לבין 
לאפשר  במטרה  וארוך  רחב  הוא  המפרץ 
לכל האוטובוסים להיכנס אליו ולמנוע פקקי 

תנועה וחסימה של מסלול הנסיעה עצמו.
שינוי נוסך נעשה בתחבורה, כאשר במהלך 
בעקבות  וזאת   17 קו  יתוגבר  פברואר  חודש 
הציבור  לפניות  הוועדה  יו"ר  לפניית  מענה 
גנון מנהל  דרור  אייכלר, הודיע  ישראל  ח"כ 
במסגרת  כי  ציבורית,  תחבורה  בכיר  אגף 
חודש  במהלך  לתוקף  שיכנסו  שיפורים 
פברואר, קו 17 העובר במסלול הנסיעה בתל 
אביב, בני ברק וגבעת שמואל יתוגבר בשעות 
של  המתחדשים  לצרכים  בהתאם  היממה 

הנוסעים. 

מאת: עוזי ברק 

הצהריים  בשעות  שני  ביום 
במוקד  קריאה  התקבלה  המאוחרות 

ם  י ר מ ו ש ה
זוג  אודות 
ם   י י נ פ ו א
ם  י י ל מ ש ח
שנגנבו מאזרח 
העיר,  תושב 
נכנס  הנ"ל 
רגעים  למספר 
בניין  לתוך 
שהוא  בזמן 

משאיר את אופניו בחוץ, כאשר הוא 
חזר, נדהם לגלות שהאופניים אינם.

שהוזנקו  השומרים  מתנדבי 
החשוד,  אחר  במרדף  החלו  למקום 

שנתפס לאחר מספר דקות.

הגיע  'השומרים'  ארגון  לידי 
תיעוד ממצלמות האבטחה בו נצפה 
החשוד כשהוא מביט מסביב, וכאשר 
מזהה  הוא 
השטח  כי 
על  עולה  נקי 
ם  י י נ פ ו א ה
ט  ל מ נ ו
 , ם ו ק מ ה מ
זה  סרטון 
צורף לחקירת 

המשטרה.
ידי  על  נעצר   ,24 כבן  החשוד, 
לתחנת  ונלקח  דן  מרחב  שוטרי 
בהמשך  חקירה.  להמשך  המשטרה 
שופט  בפני  להביאו  האם  יוחלט 

להארכת מעצרו.

מאת: עוזי ברק 

שקלים,  אלפי  עם  תיק 
דרכון ורישיון נהיגה הוחזר 
עבודה  לאחר  לתיירת 

מאומצת של השוטרים.
בתחילת השבוע התקבל 
שעשתה  תיירת  על  דיווח 
מהעיר  באוטובוס  דרכה 
ושכחה  ברק  לבני  אשדוד 
באוטובוס את התיק האישי 
שלה ובו מעטפה עם אלפי 
ורישיון  דרכון  שקלים, 

נהיגה. 
התיירת  כשהבחינה 
אבד,  שנשאה  שהתיק 
סמוכה  לחנות  נכנסה 
וביקשה סיוע. בעל החנות 
עם  טלפוני  קשר  יצר  מיד 

בבני  הרגלי  הסיור  שוטרי 
במהירות  הגיעו  אשר  ברק 

למקום. 
בעלת  עם  שיחה  לאחר 
יצרו  השוטרים  האבדה, 
האוטובוס  חברת  עם  קשר 
צוות  נשלח  ובמקביל 
בסיוע  נוסף  רגלי  סיור 
רגלית  לסרוק  עירוני  פקח 
של  הנסיעה  מסלול  את 
איתרו  לבסוף  האוטובוס. 
האוטובוס  את  השוטרים  
ברחוב חזון איש בבני ברק. 
בדיקה  ערכו  השוטרים 
אותר  שם  באוטובוס 
המלאה  תכולתו  עם  התיק 
לבעלת  הושב  והתיק 
האבדה שהודתה לשוטרים 

בהתרגשות רבה. 

השבת אבדה נלכד על חם
במשטרה גנב תועד במצלמות האבטחה כשהוא גונב אופניים 

חשמליים, נתפס לאחר מרדף על ידי מתנדבי ארגון 
'השומרים' והועבר לידי שוטרי מרחב דן  במשטרה 

יחליטו האם להביאו להארכת מעצר
תיק  אבדה  בעלת  לתיירת  השיבה  המשטרה 
אלפי  עם  מעטפה  ובו  באוטובוס  ששכחה 

שקלים, דרכון ורישיון נהיגה 

מילנר ז"ל

בקבלת קהל

המפרץ החדש שנסלל, צילום: עוזי ברק

תפיסת האופניים

פתרון לפקקים ביציאה מהעיר: 
מפרץ לאוטובוסים  

רחוב  על  בתחבורה  שינויים 
השומר מיועדים למנוע את צוואר 
תנועה  לפקקי  שגורם  הבקבוק 
ביציאה מהעיר סמוך לקוקה קולה 

 במקביל, קו 17 יתוגבר





בני ברק ט"ז בטבת תשע"ח 12103/1/18

מאת: עוזי ברק 

שנמסרה  ההודעה  לאחר  ביותר  קצר  זמן 
על  ברק  בבני  העירוני  השיטור  להנהלת 
תלונה בהקשר לחיבור פיראטי של גז בבניין 
לבריאות  ברחוב הרב הרצוג, בסמוך לתחנה 
הפיראטי  החיבור  ניתוק  בוצע  המשפחה, 

והמכלים המסוכנים פונו.
לפני ימים אחדים נטען בידיעות שפורסמו 
גז  בכלי-תקשורת שונים, כי ישנם שני בלוני 
פיראטיים בבניין ברחוב הרב הרצוג, בסמוך 
מטופלים  בה  המשפחה  לבריאות  לתחנה 
אחות  פנתה  זאת,  בעקבות  תינוקות.  אלפי 
לדבריה  וביקשה  העירוני  למוקד  בתחנה 
היא  לתקשורת  בפנייתה  המפגע.  את  להסיר 
גם טענה שנציג חברת גז שזומן למקום אישר 
להסרתו  לפעול  ויש  פיראטי  הוא  החיבור  כי 

בהקדם.
גם  גויסה  הבעיה  עם  ההתמודדות  לצורך 
יו"ר חטיבת אחיות ציבור בהסתדרות האחיות 
פיראטי,  בחיבור  שמדובר  טענה  היא  שגם 
לקחת  העירייה  ועל  סכנה,  להוות  שעלול 

אחריות ולפעול מידית לסילוק המכלים.
אברהם  הבהיר  עיתונאים  לפניות  בתגובה 
טענת  כי  ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
העירוני,  למוקד  בנושא  פנייתה  על  האחות 
ברישומי  מופיעה  לא  כחודשיים,  לפני 
העיתונאים  פניית  עם  בבד,  בד  אך,  המוקד, 
פנה אברהם טננבוים למר שלמה מלכא, מנהל 
אגף האכיפה והפיקוח והשיטור העירוני וזה 

ואכן,  בהתאם,  וטיפול  בדיקה  על  הודיעו 
לדיירים  התראה  ניתנה  ביותר  קצר  זמן  תוך 

והמכלים הוסרו.
מזכיר  טננבוים,  אברהם  פנה  בבד,  בד 
העירייה ודוברה לגורמי חוק וביקש מידע על 
הגורם המוסמך לטפל בתלונות כאלו ולסילוק 
גז פיראטי. בתשובה לכך, הוא הופנה למינהל 
הגז הממשלתי ושוחח עם מר אפרים צעידי, 

מנהל אגף פיקוח ובטיחות גז ודלק ארצי.
כגז  בנושאים  טיפול  כי  הבהיר,  צעידי  מר 
פיראטי הינו חוקי ומקצועי בידי מינהל הגז, 
קיבל  הגז  חברת  נציג  כאשר  לכך,  ובנוסף 
תלונה על כך היה עליו לפנות מידית למינהל 
הגז, ולא לגלגל את הפניה על גורמים אחרים 

שאינם הגופים המקצועיים לטיפול בכך.

הסכנה הוסרה מהתחנה 
לבריאות המשפחה

המשפחה  לבריאות  התחנה  של  לקיר  שהוצמדו  גז  בלוני 
ברחוב הרב הרצוג - הוסרו על ידי השיטור העירוני

מאת: יאיר קורן

'איחוד הצלה' התקבל  במוקד החירום של 
ביום שישי בבוקר קריאה על פעוט כבן שמונה 
מתנדבי  ברק.  בבני  בביתו  שנחנק  חודשים 

'איחוד הצלה' הצילו את חייו. 
מספר:  הצלה',  'איחוד  חובש  ברק,  עוזי 
נוספים  חובשים  עם  יחד  לזירה  "כשהגעתי 
שגרים בסמיכות למקום הענקנו טיפול רפואי 
של  מגרונו  זר  גוף  להוצאת  פעולות  וביצענו 
חלקי  שני  מגרונו  יצאו  נס  באורח  הפעוט. 
מכן  לאחר  לחנק.  לו  שגרמו  מברזל  משחק 
כשהוא  לבדיקות  החולים  לבית  פונה  הילד 

למרבה הנס בהכרה ובמצב טוב". 
הצלה'  'איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
זה  מאירוע  לקחים  להפיק  וקוראים  שבים 
לאפשר  ולא  נס,  באורח  הסתיים  שהפעם 
משחק  חלקי  עם  לשחק  וילדים  לפעוטות 
לחנק  לגרום  שעלולים  וזעירים,  קטנים 
כי ברגים  ואסונות מיותרים. כמו כן מזכירים 

של  ידם  מהישג  להרחיק  חשוב  מסמרים  או 
ילדים ופעוטות.

תינוק ניצל 
ממוות בחנק

לאחר  מחנק,  תינוק  הצילו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
חזר  התינוק  שמים  בחסדי    משחק  חלקי  שבלע 

לנשום באופן תקין

אחד החלקים שיצא מגרונו של התינוק

המכלים הוסרו

רעבים להמבורגר?  

וההמבורגר של אריק'ס בדרך אליכם
חייגו 03-7464040

טוסט בשר. בורגרים

רח' רבי עקיבא 2 ב"ב

מינימום הזמנה ₪70
104 ב"ב רח' כהנמן 

בד

רח' רבי עקיבא 2 ב"ב
רח' כהנמן 104 ב"ב

שמור
לגזור ול



ארוחת אריק'ס
זה מה שבא לי עכשיו!
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M טוסטXL נקניק בלחמניהטוסט

נשנוש
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עוף

עוף

₪15

₪10
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 מיקס 
₪25בקר והודו ₪12

בקר

בקר

₪30 ₪15
אקסטרה

₪35 ₪17

הודו 

 מיקס 
בקר והודו

 +
פסטרמות

כריך דרום אמריקאי אנטריקוט

המבורגרהמבורגר המבורגר

₪25₪35₪40

₪40
₪25שניצל₪25חזה עוף בגט / צלחת

₪35פרגית בגט / צלחת בגט / צלחת

לתותחיםלרציניים לשובבים
 +

פסטרמות 
בקר

 +
300
גרם

 +
150

גרם בקר

תוספות
הום פרייז

צ'יפס קטן

טבעות בצל

צ'יפס גדול

₪15
₪12
₪8
₪15

שתיה
פחית

מים

בקבוק

סודה

₪7
₪8
₪6
₪6₪

צ'יפס + פחית שתיה

משדרגים
כל מנה

לארוחה!
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טוסט בשר. בורגרים

רח' רבי עקיבא 2 ב"ב

מינימום הזמנה ₪70
104 ב"ב רח' כהנמן 



למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

למבצע 
הזה

כל אחד
מוז     !

המבצע מתקיים החל מכ"ב בכסלו 10.12.17 ועד ט"ו בשבט תשע"ח  31.1.18 החרוזים המוצלחים ביותר יזכו בפרסים. יש לשמור את הוכחת הקניה לזכייה. כפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

טובים בחרוזים?
רכשו 3 מוצרים של ופלים ועוגיות מן,

השלימו את המשפט הבא עם חרוז מקורי ומתוזמן
ותוכלו לזכות בפרסים שחבל על הזמן!

הקליטו את המשפט בתיבת הטלאול: 03-9411441
mivzaman@gmail.com :או שלחו למייל

"גדלתי על הופלים והעוגיות של "מן"
_______________________ מן"

פרס ראשון טיסה משפחתית בשמי הארץ 
3 זוכים בטיולים משפחתיים בטרקטורוני שטח

3 זוכים במנוי שנתי לשבועון מרווה לצמא 
2 זוכים בחוויה משפחתית בחדר בריחה

50 זוכים במארזים משפחתיים של מוצרי מן במתנה



בני ברק ט"ז בטבת תשע"ח 12123/1/18

מאת: עוזי ברק 

מועצת עיריית בני ברק החליטה בישיבתה 
הפקחים  הסמכת  את  לאשר  האחרונה 
בתחומי  תעבורה  עבירות  לאכיפת  העירוניים 
להצעת  בהתאם  וזאת  החשמליים,  האופניים 
חנוך זייברט, ראש העיר, שפעל רבות לקידום 
והסכנות  התאונות  למול  הפקחים,  הסמכת 

הרבות שברכיבה בניגוד לחוק.
הסמכת  לאישור  ההצעה  על  הדיון  בפתח 
יתכן  ציין ראש העיר, שלא  הפקחים בתחום, 
שאדם הולך על מדרכה, או נהג רכב שיסתכנו 
ישנם  כיום,  ולצערנו,  חשמליים,  מאופניים 
בכבישים  שעושים  רבים  אופניים  רוכבי 
שנגרמו  אנשים  וישנם  כבשלהם  ובמדרכות 
שונים  במקומות  מאוד  קשים  נזקים  להם 

בארץ, ואף למקרי מוות ר"ל. 
מחזקת  המועצה  כי  הדגיש  העיר  ראש 
אגף  מנהל  מלכא,  שלמה  מר  של  ידיהם  את 
יוסף  מר  ושל  העירייה  של  ופיקוח  אכיפה 
פעילותם  על  העירוני,  השיטור  מנהל  חדד, 
בראשות  כעומדים  והמאומצת  המעולה 
ישראל  הרב  של  ובהכוונתו  העירוני  השיטור 
דרנגר, רמ"ט רה"ע, ואין ספק כי הסמכתם של 
לשוטרים  בנוסף  העירוני,  בשיטור  הפקחים 
ארצית  סמכות  בידיהם  שיש  זו  במסגרת 
מרבי  לצמצום  האכיפה  את  תגביר  בתחום, 
של תאונות מרכיבת אופניים חשמליים בניגוד 

לחוקי התעבורה.
העירייה,  הנהלת  חבר  שמעון,  בן  גדליהו 
מרוכב  אחרת  בעיר  בשעתו,  בעצמו,  שנפגע 
כנציגי  כי  המועצה,  בישיבת  הדגיש  אופניים 
לרבנים,  לפנות  המועצה  חברי  על  ציבור, 
הורים  על  ובמעמדם  בדרשותיהם  שישפיעו 
שלא להיכנע לדרישות צעירים מתחת לגיל 16 
לרכישת אופניים, וגם לפנות למנהלי תלמוד-
תורה ומוסדות חינוך, שיפעילו את השפעתם 
אופניים  ברשותם  שיש  התלמידים,  על 

בזהירות  עליהם  לרכב  להקפיד  חשמליים, 
מרבית וכחוק, ובכך למנוע פגיעתם באחרים, 

ואף לא בעצמם הם.
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להצעת  בהתאם 
העירוני  השיטור  לפעילות  בנוסף  העיר, 
אופניים  רכיבת  בנושא  החוק  לאכיפת 
לחינוך  "בטרם",  ארגון  יעסוק  גם  חשמליים, 
סגן  דדון,  אליהו  הרב  שבראשות  לזהירות, 
רה"ע בהפעלת פרויקט חינוכי נרחב, בשיתוף 
ולהסברה  להדרכה  בעיר,  החינוך  מוסדות 

בתחום זה.
הפקחים:  ידי  על  שיאכפו  התקנות  בין 
להרכיב  אין   ,16 גיל  מעל  רק  רכיבה  הגבלת 
הנסיעה,  בזמן  אוזניות  להרכיב  אין  חברים, 
על  לנסוע  אין  נייד,  בטלפון  להשתמש  אין 
להכניס  אין  רגל,  הולכי  ולסכן  המדרכה 
מהירות  ציבוריות,  לגינות  אופניים חשמליים 
קסדה  חבישת  חובת  קמ"ש,   25 של  מרבית 
בכל רכיבה, תאורה באופניים בשעת החשיכה, 
כיוון  רק בצדו הימני של הכביש עם  ורכיבה 

התנועה.
במסגרת סמכויות שאושרו בכנסת לאכיפת 
עירוניים,  פקחים  בידי  גם  התנועה,  עבירות 
יוכלו הפקחים להורות על הפסקת ההתנהגות 
ידיעות  הזדהות,  לדרוש  סמכות  האסורה, 
והשסתומים  האוויר  הוצאת  ומסמכים, 
מצמיגי הרכב, מתן קנסות, עיכוב אדם שסירב 
להיענות לדרישת פקח ויש חשש להימלטותו 
עד לבואו של שוטר, רישום פרטי קטין שרכב 
ההורים,  יידוע   ,16 לגיל  מתחת  אופניים  על 
האופניים  והחרמת  ההורים  ע"י  קנס  תשלום 

במקרה של נהיגה פרועה ומסוכנת.
שעלתה  היוזמה   - למעשים  ומדיבורים 
מ"מ  של  בדרכים  בטיחות  בוועדת  לראשונה 
בישיבת  ואושרה  רובינשטיין  אברהם  רה"ע 
בשטח.  בבוקר  למחרת  יושמה  המועצה, 
בתמונה שלפניכם, רוכב אופניים שקיבל דו"ח 

אזהרה לאחר שסיכן הולכי רגל.

פקחים נגד 
רוכבי האופניים 

החשמליים
העירוניים  הפקחים  תאונות:  גל  בעקבות 
לאכוף  העירייה  מועצת  ידי  על  הוסמכו 

עבירות של רוכבי אופניים חשמליים

מאת: עוזי ברק 

חשוד נעצר לאחר שעשה שימוש במסמכים 
מזויפים וגנב רכב ששכר. 

במשטרת  שנפתחה  החקירה  של  ראשיתה 
לפני  שהתקבלה  תלונה  בעקבות  ישראל, 
כחודש מעסק להשכרת רכבים בבני ברק. על 
פי החשד, החשוד הגיע לעסק להשכרת רכבים 
נהיגה  רישיון  זהות,  בתעודת  מצויד  כשהוא 
כשהגיע  רכב.  להשכיר  וביקש  אשראי  ופרטי 
הרכב.  עם  נעלם  החשוד  הרכב  החזרת   מועד 
בדיקה שנעשתה העלתה כי המסמכים שהציג 
כרטיס  ופרטי  זויפו  הנראה  כפי  החשוד 

האשראי שנמסרו לא היו שייכים לו.

במגוון  החוקרים  פעלו  התלונה  קבלת  עם 
שימוש  תוך  מתוחכמות  חקירה  פעולות 
שהביאו  מתקדמים,  טכנולוגיים  באמצעים 
בסוף שבוע לאיתור זהותו של החשוד בן 24, 

תושב העיר ראשון לציון. 
החשוד הובא לחקירה בתחנת דן, שם נחקר 
ו'  ביום  רכב.  וגניבת  מסמכים  לזיוף  בחשד 
משפט  בבית  מעצר  להארכת  הובא  האחרון 

שלום בת"א ומעצרו הוארך עד יום שלישי. 
ממשטרת ישראל נמסר כי "מאמצי החקירה 
הנדרשים  והממצאים  הראיות  לאיתור  הביאו 
אותו.  ולעצור  החשוד  את  לאתר  מנת  על 
המשטרה תפעל ביד קשה על מנת למצות את 

הדין עם עבריינים הפוגעים ברכוש הציבור".

זייף מסמכים 
וגנב רכב שכור

הוארך מעצר אדם שגנב רכב שכור וזייף מסמכים ופרטי אשראי

הפקחים מחלקים דו"חות

פיקוד העורף

המלאה  הציוד  לרשימת 
ומידע נוסף: 

חיוג   104 לטלפון  לפנות  ניתן 
חינם מכל טלפון מענה אנושי 

24 שעות ביממה, או באתר  

אין סומכים על הנס, 
מהיום כולנו מוכנים!

גם בשגרה, נערכים לשעת חירום 
בשלושה צעדים פשוטים:

אל תתנו למצב חירום
לסובב אתכם

לומדים את ההנחיות
לשעת חירום

בהישמע האזעקה יש להיכנס למרחב המוגן, 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם.

מכינים ציוד מתאים1

אמצעי תקשורת, מסמכים חשובים, מזון 
משומר, מטען, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, 

תאורת חירום, מים, מטפה לכיבוי אש.

2

מתרגלים עם 
המשפחה

לומדים, מתרגלים ומשננים היטב עם כל 
המשפחה,  את הוראות פיקוד העורף לשעת 

חירום.

3



הצטרפו עוד היום ללאומית:
אסף לוי - 050-6845040

אנו שמחים לבשר כי החל מ- יב' בחשון )1.11( כל לקוחות
לאומית שירותי בריאות, יכולים לבחור מנתח, מבין רופאי לאומית,

לניתוח בבתי חולים פרטיים, בפריסה ארצית, כולל אסותא,
ללא השתתפות עצמית!

ניתוחים שמכוסים במסגרת סל הבריאות.
הזכאות אינה מותנית בחברות בשירותי הבריאות הנוספים.

 הניתוחים מבוצעים בבתי החולים שבמסגרת ההסדר.

בלאומית
הבחירה בידיים שלכם
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"אחרי התקציב והגיוס 
נתניהו ילך לבחירות"

גפני: "נעביר את חוק 
המרכולים הרטרואקטיבי 

בשבועות הקרובים"

בכיר במערכת הפוליטית מעריך בשיחה עם 'קו עיתונות' 
  לחגי תשרי  חג השבועות  בין  יתקיימו  כי הבחירות 

בנט: ״אם רוצים, תמיד אפשר ללכת לבחירות״

חוק  את  שוב  להעלות  וצפויים  מתייאשים  לא  ב'דגל' 
הקרובים,  בשבועות  אביב  תל  על  גם  שיחול  המרכולים 
 גפני ל'קו עיתונות':  למרות החשש ממשבר בקואליציה 
״נעביר את החוק אחרי שהקואליציה תירגע״  על התנגדות 

ישראל ביתנו: ״אנחנו לא נשתוק״

ארי קלמן

בממשלה  שנרקמו  הרבים  הסדקים  בצל 
ראש  תיקי  על  המשטרה  המלצות  ועננת 
בכיר  מעריך  באופק,  המתגבשת  הממשלה 
עיתונות׳  ׳קו  עם  בשיחה  הפוליטית  במערכת 
כי ״ראש הממשלה יכריז על בחירות מיד אחרי 

שיעביר את תקציב המדינה וחוק הגיוס״. 
התמיכה  בשיא  שנמצא  הממשלה,  ״ראש 
היחיד  הגורם  הוא  הישראלי,  העם  מצד 
בקואליציה שטוב לו בחירות״, מוסיף הגורם. 
נתניהו, שעל פי הדיווחים בכלי התקשורת 
המלצות  נגדו  להגיש  צפויה  המשטרה 
למרות  נמצא  המתנות,  בפרשת  לפרקליטות 
של  בשיא  ובירושלים  ברוטשילד  ההפגנות 
זוכה  הסקרים  בכל  הישראלי.  בציבור  אהדה 
נתניהו במקום הראשון כאיש שמתאים ביותר 
ממתחריו  גדול  בפער  המדינה,  את  להנהיג 

גבאי ולפיד. 
אחרי  מיד  יקרה  הדבר  כי  מעריך  הבכיר 
שצפוי  המדינה,  תקציב  את  יעביר  שנתניהו 
ולאחר  בממשלה  לאישור  ממש  בקרוב  לבוא 

מכן בכנסת. כזכור, נתניהו ביקש להעביר את 
התקציב עד סוף מושב החורף בעוד שלושה 

חודשים בדיוק. 
גם  להעביר  מחויב  הוא  כי  מבין  ״נתניהו 
ירצה  שהוא  משום  המתוקן,  הגיוס  חוק  את 
הבאה״,  בממשלה  גם  אתו  יהיו  שהחרדים 
ששני  אחרי  ״מיד  ומסכם:  הבכיר  אומר 
יכריז  ותקציב(  )גיוס  יעברו  האלה  הדברים 
נתניהו על בחירות, כשהתאריך שנבדק עכשיו 
הוא חודש סיוון או לכל המאוחר סוף השנה 

העברית לקראת חגי תשרי״.
רק השבוע הזהיר השותף הבכיר בממשלה, 
בנט,  נפתלי  היהודי  הבית  ויו"ר  החינוך  שר 
לחוק  ביתנו׳  ׳ישראל  התנגדות  בעקבות 
המפלגות  כל  לראשי  קורא  ״אני  המרכולים, 
ממשלה  רוצים  אם  להחליט  צריך  להחליט, 
שכל  ההתנהלות  ממשלה,  רוצים  לא  או 
לו את הפינוקים שלו היא התנהלות  יש  אחד 
בלתי אחראית, מהניסיון שלי זה מה שמפרק 
בנט  אמר  הקטנים״.  הדברים  ממשלות, 
שציין כי ״אם אתם רוצים תמיד אפשר ללכת 

לבחירות, אני חושב שזו ממשלה טובה״.

ארי קלמן

שקיבלו  לאחר  כשנה  חזור:  השבת  משבר 
שטיינמן  הגראי"ל  ממרן  מפורשת  הוראה 
שימנע  חוק  לחוקק  עליהם  לפיה  זצ"ל, 
פתיחת מרכולים כך שיחול גם על תל אביב, 
מה שנתקע בוועדת השרים ולא קודם, בדגל 
המרכולים  חוק  כי  ומודיעים  מוותרים  לא 

הרטרואקטיבי יחוקק בשבועות הקרובים.
הצעת החוק עליה חתומים כל חברי סיעת 
הבית  מסיעת  חלק  וגם  וש"ס  התורה  יהדות 
אמורה  שהייתה  החוק  להצעת  זהה  היהודי, 
מסיבות  ונדחתה  בכנסת  השבוע  לעלות 
לשר  כי  והקובעת  בשבוע,  קואליציוניות 
הפנים תהיה סמכות לאשר חוקי עזר הנוגעים 
שלהצעת  אלא  ומנוחה,  עבודה  שעות  בחוק 
בהוראת  גפני  משה  חה"כ  הוסיף  הזו  החוק 
יהיה  "לא  כי  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
תוקף לחוק עזר שנחקק לאחר יום 1.1.2014", 

ובכך יחול החוק גם על תל אביב.
החוק  הצעת  את  הגיש  גפני  חה"כ  כזכור 
שבג"ץ  לאחר  שעברה,  בשנה  סיון  בחודש 
לפתוח  המתירים  העזר  חוקי  את  קיבל 
מרכולים בעיר תל אביב למרות התנגדות שר 

הפנים אריה דרעי. 
סערה  לעורר  צפוי  עיתונות'  ב'קו  הפרסום 
כאשר  כשנה,  לפני  שכבר  משום  בקואליציה 
כי  בקואליציה  הגיבו  החוק,  את  גפני  הגיש 

אז אמרה שרת  אופן,  יעבור בשום  לא  החוק 
כי   2 לערוץ  בראיון  שקד  איילת  המשפטים 
ביום  המפלגות  ראשי  של  ישיבה  "הייתה 
ראשון שעבר, ושם היינו כמעט כולם תמימי 
אפשר  אי  ת"א  של  הסיפור  שאת  דעים, 

לשנות". 
כי  ואמר  אז  לדברים  הגיב  מצדו  גפני 
"מדובר גם על ת"א ולא רק על כל הארץ. כך 
דובר בישיבת ראשי הקואליציה וכך גם כתוב 

בחוק שהגשנו לכנסת".
כי  גפני  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
גם  המרכולים  חוק  את  שנעביר  "בטוח 
הבעיות  שייגמרו  קודם  אבל  אביב,  תל  על 
בקואליציה, אין לי לו"ז לגבי החוק". במענה 
להתנגדות  יגיב  כיצד  עיתונות'  'קו  לשאלת 
יו"ר  ענה  המרכולים,  לחוק  ביתנו  ישראל 
ועדת הכספים בחריפות "אנחנו לא נשתוק". 

לעדי
ב

גפני ונתניהו. צילום: דוברות הכנסת

יעקב לוי
מנכ"ל בכיר

משרד המשפטים

אחד מכל חמישה אנשים בישראל 
הוא אדם עם מוגבלות. 

בתעסוקה  שווה  הזדמנות  נותנים 
וכולם מרוויחים.

כל אחד יכול להיות מנכ"ל בכיר ללא גבולות!

משתחררים מהדעות הקדומות, אל תגבילו אותנו!

לאנשים עם מוגבלות הזכות לשוויון בתעסוקה 

פמ
ל
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משקפיים בחינם

זכאות חדשה2018  
זכאות חדשה

חברי מאוחדת וכללית
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הקולקציה לרגל החלפת

  חליפות אקסוס
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חיסול מלאי
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תסרוקת  במתנה,  דולר  מיליון  של  מלאכותי  חיוך  עם 
ידי  וקמטים חרוצים בפניו שהוסתרו על  שסודרה בהלוואה, 
הכנסת  למזנון  נתניהו  נכנס  המדינה,  בכספי  שממומן  מאפר 
מחציתם  עיתונאים,  עם  סרק  שיחת  של  מתוזמן  סבב  לעוד 

חרדים.
בערבו של יום שני, נתניהו כבר ידע שגם לשבת הקרובה, 
האמבוש  אחרי  שבת.  חקיקת  בלי  המרכולים  סוחרי  ייכנסו 
גילאון שהסכים להתקזז בסבב הקודם עם השר  שעבר אילן 
אזולאי, היה ברור לכל שאיש באופוזיציה לא יתנדב להתייצב 

על משבצת הג'נטלמן הלאומי.
היעדרותם של שר הדתות ח"כ דוד אזולאי שהמדור וקוראיו 
שולחים לו איחולי החלמה מהירה, ופטירת יפה גליק, רעיית 
הח"כ יהודה – הייתה ידועה כבר משעות הבוקר, אך לא מנעה 

מח"כינו האמיצים להוסיף ולהתעקש על הצבעה בו ביום. 
של  האנושיות  שרמת  בעצב,  לומר  ניתן  ישראל  כנסת  על 
חבריה נמוכה מזו של העיתונות הישראלית, ששדריה, כתביה 
ופרשניה התעלמו באלגנטיות מכוונת מעיסוק חטטני בנסיבות 
שעמדותיו  גליק  יהודה  ז"ל.  גליק  יפה  של  למשכב  נפילתה 
שנויות במחלוקת עזה, אך אנושיותו בולטת גם לעין מתנגדיו, 
רעייתו לא תהפוך לחגיגה פוליטית, אך את  ביקש שהלווית 
מה שאפילו התקשורת הישראלית הבינה, החברים מהכנסת 
לא היו מסוגלים לקלוט. נמוך מזה, כנראה שאי אפשר לרדת.

כדי  עבורו  נוחה  שהייתה  הסיטואציה  עם  זרם  נתניהו 
להעביר את החקיקות המקבילות. בעליצות מופגנת שנועדה 
וההמלצות  החקירות  חרף  סטואית  שלווה  של  מסר  להעביר 
הצפויות – הבהיר נתניהו במזנון כי גם חוק המרכולים יעבור 
תוך יום. כל עוד חברי הכנסת החרדים לא הכריזו על הפסד 
טכני בעצמם, עשה נתניהו קולות של מי שמוכן ומזומן לעלות 
כולה.  הקואליציונית  הקבוצה  למען  ולהילחם  המגרש  על 
מצדו, שהאידיוטים השימושיים )בהשאלה מהביטוי שהודבק 
למפגיני הימין, ולא כאות קין לח"כינו החכמים מכל( יקלטו 

אחרונים, שהם יצאו מופסדים.
שחברי  חבל  רק  מראש,  צפוי  היה  הזמני  ההפסד 
הכנסת החרדים לא קלטו זאת בזמן והקפיאו בתגובה 
חוק  ההמלצות,  חוק  כולל   – החקיקה  הליכי  כל  את 
ירושלים. הותרת המאבק על השבת,  וחוק  הפריימריז 
כהצעת חוק בודדת, כאשר שאר כל ההצעות הנפיצות 
ומושכות הכותרות - מנוטרלות, דנה אותנו לעוד שבוע 

של הסתה אנטי דתית, אנטי חרדית ואנטי שבתית.
התוצאה  את  כלל  בדרך  שמשיגה  דתית  חקיקה  על 
כמה  ידי  על  השאר  בין  הכל,  כבר  נאמר  ההפוכה 
מהח"כים החרדים שדוחפים כיום את ההצעה במעלה 
מספר  לפני  שרק  למרות  רמה,  תרועה  בקול  הגבעה 
חודשים השמיעו מנגינה שבתית אחרת – שנעימה גם 

לאוזניים חילוניות.
התיקון  על  הישירה  ההשלכה  פחות,  לא  מעניינת 
הצפוי של חוק הגיוס. ככל שעובר הזמן ומועד פרסום 
חוק  שגורל  החשש  גדל  כך  ובא,  מתקרב  ההמלצות 
יעשה  איווט  השבת.  חוקי  של  מזה  גרוע  יהיה  הגיוס, 
שבת לעצמו, גם ביום חול, ומספיק שכמה חברי כנסת 
שנושאים עיניים לפריימריז, יגייסו לקמפיין את תיקון 
החקיקה – כדי שכולנו נהיה בבעיה. ההפסד הטכני של 
בקרב  כישלונות  של  לרצף  להפוך  עלול  עוד  השבוע, 

האמיתי, ולא במשחקי ראווה. וכל זה, עוד לפני שדיברנו על 
אודותיה  היועמ"ש,  וההתמודדות עם עמדת  הניסוח  משוכת 

הורחב כאן בשבוע שעבר.
על  שעבר  מה  מה,  במידת  קרה  החרדים,  הכנסת  לחברי 
במכתם  ההמלצות.  וחוק  הצרפתי  החוק  סערת  בתום  נתניהו 
היה,  לא  הראשון  החוק  כי  לומר,  ניתן  ביבי  שטבע  הלשון 
והאחרון לא יהיה. העוקץ ניטל מחוק ההמלצות שהפך לבלתי 

רלוונטי עבור האיש שלשמו בא לעולם, ויחד איתו הוסר גם 
הזה,  מהסוג  שבוע  עוד  הממשלה.  ראש  של  מאיומיו  הפחד 
יידחקו לתחתית שרשרת המזון הקואליציונית,  וגם החרדים 

כשזעקות ה'שבת-שבת', יישמעו כקריאות 'זאב-זאב'.

המלחמה האחרונה

פחות משבוע לאחר ההפסד המביך לאהוד אולמרט במוצאי 
בחירות 2006, נכנס לחדרו האיש שלא נטש גם בימי סגריר, 
מכשיר  על  נמרצות  צועד  נתניהו  את  מצא  הוא  סער.  גדעון 

הריצה, מעודד יותר מהצפוי, מתעמל הרבה יותר מהרגיל. 
כשסער הרים גבה, השיב לו נתניהו המיוזע, ממאמץ גופני 
ולא מלחץ נפשי, תשובה חדה: "על כל גרם שאני משיל, נקבל 

עוד אחוז בסקרים".
משועשע עד כמה שאפשר, בעקבות התוצאות, שאל סער 

את נתניהו האם הוא מודע להכרעה הברורה בבחירות.
שלמחרת  "בבוקר  נתניהו,  השיב  היה",   - שהיה  "מה 

ההפסד, צריך לתכנן את הניצחון הבא".
הסיפור הזה, שנתניהו סיפר וסער אישר, משקף היטב את 
הלך רוחו ומבנה אישיותו של ראש-הממשלה. האיש שלעולם 
לא ירים ידיים, שכל תהום היא בשבילו מבוא לפסגה. מעין 
'שימון פרס' גרסת הדור הבא, עם הרבה יותר אחוזי הצלחה.

יכול מאוד להיות שהקרב הנוכחי של נתניהו עומד להיות 
שונה מכל מה שידענו עד כה. הפסד בסבב הזה, לא יאפשר 
מהסוס,  ייזרק  נתניהו  אם  עתידית.  חזרה   – גבוהה  בסבירות 

הוא יהפוך למרמס ברגלי ההולכים לצדו. 
כשמפכ"ל המשטרה רוני אלשיך הצהיר לפני חודשים רבים 
היועמ"ש  ספורים,  שבועות  תוך  תסתיים  נתניהו  שחקירת 
למנחמים  השבוע  הפכו  מקורבנותיו  שכמה  מנדלבליט, 

לא  הוא  רוחו.  מורת  את  הסתיר  לא  אמו,  פטירת  בעקבות 
אהב את היח"צ של אלשיך, שהיציאה מחשכת השב"כ לאור 

המשטרה עשתה לו רע )התנהלותית, תקשורתית(.
ראש- חקירת  שקצב  הרי  לחשוב,  שמקובל  למה  בניגוד 

נתון  המשטרה,  בידי  מסורה  היא  בו  בשלב  גם  הממשלה, 
בידיה של פרקליטות המדינה ולשכת היועמ"ש. ההצמדה של 
ושעל, מאפשרים  צעד  לכל  באישור  והצורך  מלווה  פרקליט 

ליועמ"ש לקבוע את הקצב. להאט או להאיץ, בהתאם לשיקול 
דעתו המקצועי, שאין בלתו, כידוע לכל.

לוע הארי

כיעד   ,2017 נובמבר-דצמבר  את  סימנו  היועמ"ש  בלשכת 
ריאלי לתום חקירת המשטרה. היעד הזה חלף עבר לו, כשקול 
קונספירציה  וחובבי  השבוע  בתחילת  חצות  קרא  אורלוגין 
למיניהם )ביניהם גם בכיר חרדי שבטוח כי ביבי ואביחי לא 
יופרדו זה מזה גם בתום החקירה(, כבר העלו השערות בנוגע 
והיועמ"ש  לשעבר  המזכיר  ידי  על  שננקטת  מכוונת  לסחבת 

בהווה.
יועמ"ש  המציאות כידוע, גדולה מסך קונספירציותיה. גם 
את  להדביק  מתקשה  היה  כאולמרט,  רה"מ  מול  מזוז  כמני 
קצב החוקרים, שלא מפסיקים לפלוט מסמכים. חקירת רה"מ, 
כמקשה אחת, על שלל תיקיה והסתעפויותיה, הופקדה בידיה 
בן  ליאת  וכלכלה, עו"ד  של פרקליטת מחוז תל אביב מיסוי 
זכו  חרדים,  אישים  ובכללם  מפורסמים,  זכאים  כמה  ארי. 
להכיר את הגברת בפרשת הולילנד – ואכן נשבו )לא בקסמה, 

אלא מאחורי סורג ובריח(.
בחקירות רגישות מעין אלה, החוקרים נוהגים כדרך חברי 
ימין  זזים  אינם  הם  הנכדים.  תקופת  טרום  חרדים,  כנסת 
המלווה,  מהפרקליט  מדויקות  הוראות  לקבל  מבלי  ושמאל, 
פרקליטות  של  גבה  מאחורי  פעולה  כי  לכך  מודעים  כשהם 
כשתגיע   – בעתיד  גם  אלא  בהווה,  רק  לא  תשפיע  המדינה, 

העת לקבל את ההמלצה המשטרתית על הגשת כתב אישום.
והחליף את מנטרת ה"מותר לקבל  יצא מגדרו,  כשנתניהו 
מתנות", ב"שישים אחוזים מהמלצות המשטרה נזרקות לפח" 
)לו רק היה משליך את המתנות, באותו שיעור אחוזים, 
שהנתונים  בדיוק  ידע  הוא  מסודרים(,  היינו  כולנו 
בהם   – ציבור  אישי  של  לתיקים  רלוונטיים  לא  הללו 
החוקרים מלווים לכל אורך הדרך על ידי הפרקליטים.

השאר  בין  שמשמיע  בקונספירציה,  ממש  יש  אם 
מתעקשים  שהוגיה  ולעתיד,  לשעבר  חרדי  בכיר 
הזאת,  לעת  גם  ליועמ"ש,  ראש-הממשלה  בין  לחבר 
הרי שהיא אינה ניכרת אף לא בפעולה אחת ממכלול 
למעשה  שהיא  הפרקליטה,  כה  עד  שנקטה  הפעולות 
זרועו הארוכה של היועץ המשפטי לממשלה. הטיעון 
הזה לא נשמע רק מלשכת היועמ"ש, אלא מאושרת גם 

בחוגי המשטרה.
הבלתי  העומס  היא  ארי  בן  של  הגדולה  הבעיה 
אפשרי. המחלקה שלה הפכה למוביל הארצי של כל 
החקירות הסבוכות במדינה. מהצוללות ועד למתנות, 
מדוד ביטן בראשל"צ ועד לראש עיריית רמת גן. קצת 
יותר משישים פרקליטים שמוצאים עצמם טובעים בים 

בלתי נגמר של חומרים ומסמכים.
של  באישורה  יוגשו,  המשטרה  כשהמלצות 
הפרקליטה האמורה ובגיבוי העל של פרקליט המדינה 
מאחורי  תיאום  על  הטענות  כל  לממשלה,  והיועמ"ש 
)כולל  רבות  דובר  האחרון  בשבוע  ייגנזו.  הקלעים 
האם   – הצפויות  ההמלצות  אופי  על  שעבר(,  בשבוע  כאן, 
תהיינה בשריות, חלביות או שמא פרווה. ההנחה הרווחת היא 
משביבי  פחות  לא  הממשלה  מעטיני  לינוק  שרוצה  שכחלון 
חד  המלצות  של  במקרה  להיגמל  חייב  יהיה  להיניק,  חפץ 

משמעיות והפגנות המוניות שייראו בתגובה ברחובות.
כשמשוחחים עם גורמים המעורים בנעשה בחדרי החקירות 
מבינים שהשאלה הזאת כבר הוכרעה. לא בסיגרים ובשמפניות 

בית ספר לפוליטיקה

הפסד טכני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הסכים לעלות למגרש, נתניהו. צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
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כדי למנוע מכחלון 
לעשות צעדים 

פזיזים, הציע יו"ר 
ש"ס אריה דרעי יוזמה 

מהפכנית, ולפיה 
כל ראשי מפלגות 

הקואליציה הנוכחית 
יתחייבו ישירות לכחלון 

ויבהירו כי הם רואים 
בו את מועמדם היחיד 

לתפקיד שר האוצר 
בממשלה הבאה. הוא-

הא-מי-זה-בא

כמה זכאים 
מפורסמים, ובכללם 

אישים חרדים, זכו 
להכיר את עו"ד בן 

ארי בפרשת הולילנד 
– ואכן נשבו )לא 

בקסמה, אלא מאחורי 
סורג ובריח(. חוקרי 

המשטרה מצדם, 
נוהגים כדרך ח"כים 

חרדים, טרום תקופת 
הנכדים. הם אינם זזים 

ימין ושמאל, מבלי 
לקבל הוראות 

עסקינן, אלא ברצף אינסופי של תשורות שתמורתן לא ניתן דבר. ובעצם, ניתן, 
אם להתחשב בהמלצת המשטרה הצפויה על אישום בסעיף השוחד, ולא רק 

במרמה והפרת אמונים, ירחם המרחם. 
כי לא חמות לנוכח ההשתהות הארוכה.  ההמלצות, תהיינה עסיסיות, אם 
כמו נקמה שמוגשת כשהיא קרה, ולא כמו מתנה שמוגשת בלהיטות מהירה 
להזדרז  היא,  אפוא  עבורנו  הרלוונטית  ההמלצה  הממשלה.  ראש  לאשת 
ולהעביר כמה שיותר מהר את התיקונים לחוק הגיוס, פן יקדימונו אחרים – 

מלשכת היועמ"ש לממשלה.

מתחייב אני

אין לדעת האם ההודעה על הפחדן מגבעת אולגה חמקה לנתן אשל מתחת 
לזמזם, או שמא מדובר במהלך מכוון. "נתן החכם", כפי שכינהו שר הביטחון 
לשעבר והצייצן בהווה אהוד ברק, לא נהג להשמיע קול בלי לחשב מי יהיה 
עוף השמים שיוליך אותו הלאה. אבל זה היה בימים שלפני הרחקתו, כשכוחו 

היה במותניו שלו, וביבי היה בשיא כוחו.
הועיל  ולא  הזיק  בשגגה,  או  במזיד  שדלף,  שהמידע  ספק  אין  כך,  או  כך 
למאמציו של ראש הממשלה. המסר שהעביר אשל, לא עולה בקנה אחד עם 
המסרים הפומביים שמנסה להעביר ראש-הממשלה. בטרם פורסמה ההודעה 
המביכה בשבוע שעבר, ראינו את להיטותו לקרב את כחלון בכל דרך, כולל 
על  לכחלון  ופרגן  מידותיו  על  העביר  כשביבי  הממשלה,  ישיבת  בפתח 

ההישגים, במקום לחטוף ממנו את הקרדיטים.
נתניהו שישב בחדר החקירות, יודע טוב מכולם מה טיב החשדות. נאומיו 
מוכיחים שהוא מעדיף להקטין את ההפתעה ולהכין נפשית את הציבור, כבר 
ביום שלפני. היעד הראשון במעלה מבחינתו, הוא לשמר את כחלון בממשלתו 

– גם ביום שאחרי פרסום המלצות המשטרה. 
עד להודעתו של אשל, שרי נתניהו ובכללם גם השר המיוסר משה כחלון, 
קיבלו זאת כמוסכמה ברורה. אשל בהודעה אחת, הצליח לערער לכחלון את 
הביטחון. בסביבתו של שר האוצר תוהים, האם נתניהו לא מתכוון להשתמש 
בכחלון עד תום, לגרום לו להישאר חרף פרסום ההמלצות, ומיד לאחר מכן, 

לשעוט לבחירות מהירות.
יש היגיון בשיגעון. אם נתניהו יצליח לעבור את משבר ההמלצות, לצאת 
לבחירות לאחריהן, ולחזור כמנצח עטור תהילה – עוד לפני שהיועמ"ש יחליט 
על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, יועבר מסר ציבורי שאין ברור ממנו 
ליועץ המשפטי לממשלה. נתניהו יטען מעל כל במה שהציבור דחה בשאט 
נפש את הניסיון להדיח ראש ממשלה – בגין חופן סיגרים, גביעי שמפניה, 

מעילים, פרוות ושאר טובין.
מנדט  עם  אותו  וממקמים  גבית  רוח  לכחלון  נותנים  שעבר,  סופ"ש  סקרי 
אחד יותר מזה שיש לו בקדנציה הנוכחית, מה שמעצים עוד יותר את החשש, 
תבהלת  את  בשלום  לעבור  כדי  כחלון,  של  הקרדיט  את  ימקסם  שנתניהו 
לשר  השבוע  הזכיר  מהחברים,  מישהו  לבחירות.  וללכת  גבו  על  ההמלצות 
האוצר, שגורל דומה גזר נתניהו על שאול מופז, שחבירתו לממשלת נתניהו 
כדי להיבעט תקופה קצרה אחר כך – גרמה לו לאבד את עולמו ואת מפלגתו.

להבטיח  ומזומן  מוכן  שהוא  מסרים  העבירו  כבר  נתניהו  של  בסביבתו 
לכחלון את תפקיד שר האוצר בכל ממשלה עתידית שתקום, אלא שמבחינת 
הבטחה  החששות.  את  מגבירה  רק  הזה  מהסוג  הבטחה  כל  ובצדק,  כחלון, 
דומה הרי, לתפקיד שר הביטחון, מקופלת בכיסו של שר החינוך נפתלי בנט, 
שנתניהו נהג בו בשיטת הגם וגם. הוא גם שיחק לו באלקטורט וגם טען אחר 

כך, שאובדן המנדטים מעקר את ההבטחה הקדומה.
היות והאינטרס בשימור הקואליציה הנוכחית משותף לכל מרכיביה, וכדי 
למנוע מכחלון לעשות צעדים פזיזים על רקע החששות, הציע יו"ר ש"ס אריה 
דרעי יוזמה מהפכנית, ולפיה כל ראשי מפלגות הקואליציה הנוכחית יתחייבו 
שר  לתפקיד  היחיד  מועמדם  את  בו  רואים  הם  כי  ויבהירו  לכחלון  ישירות 

האוצר בממשלה הבאה. הוא-הא-מי-זה-בא.
סביר להניח שעינינו לא תשזוף מסמך מהסוג הזה, אם כמסמך בכתב ואם 
כהבטחה בעל פה, אך אם תראו בחודשים הקרובים את כחלון מתייצב לימינו 
יהיה  ניתן  ברחובות,  המתקהלים  וההמונים  ההמלצות  למרות  נתניהו  של 

לשאול, למי ועל ידי מי, הובטחו גם בקדנציה הבאה, החותמת והפתילים.

ה'פחדן מגבעת אולגה' מחזיק בהתחייבות לקדנציה נוספת? צילום: אוהד צויגנברג 
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ארי קלמן

"ברור שאי אפשר להביא לבג"ץ בדיוק את אותו חוק שהוא 
ל'קו  אומר  אחר",  משהו  פה  להביא  יצטרכו  ולכן  פסל,  עצמו 
על  גם  שאחראי  אלקין,  זאב  ירושלים  לענייני  השר  עיתונות' 
הקשר העדין בין המפלגות החרדיות ושאר מרכיבי הקואליציה, 

במסגרת ראיון שיפורסם במלואו בסוף השבוע ב'כל ישראל'. 
בסיבוב הקודם מתחו מכל הצדדים את החבל למקסימום, מה 

עוד ניתן לעשות?
"לצבא אין עוד לאן להתפשר משום שהבג"ץ פסל את החוק 
הקודם, אם צה"ל יתפשר עוד יותר - אין סיכוי שהבג"ץ יאשר 

חקיקה שכזו".
אז החרדים יצטרכו לוותר על משהו?

"אם הם רוצים שהחוק יעבור את בג"ץ".
פסקת ההתגברות היא פתרון הולם?

"זה פתרון הולם בהרבה בעיות. אנחנו ביקשנו את זה במו"מ 
החרדיות,  המפלגות  את  לשכנע  הצלחנו  אפילו  הקואליציוני, 
אבל כחלון התנגד והטיל ווטו וזה לא נכנס, ולכן לא תהיה פסקת 

התגברות בכנסת הזו".
יש מצב שמי שמונע את קידום החוק זה דווקא ליברמן?

"זו באמת שאלת המיליון דולר ששואלים ראשי הקואליציה, 
זה אתגר גדול, אני לא יודע כיצד ליברמן יצביע על חוק הגיוס, 

אין  המרכולים  חוק  לפי מבחן  אופטימי...  מה  יודע  מי  לא  אני 
סיבה להיות אופטימי ולהניח שהוא ילך עם הקואליציה ויתמוך 

במה שיוצע".
היו טענות שהמאבקים בנושאי דת בכלל ובענייני שבת בפרט 

מחזקים את לפיד. אתה שותף לחשש הזה?
אני תמיד פעלתי בשיטה  כזה. מצד שני  יש חשש  "עקרונית 
שצריך לקיים הסכמים קואליציוניים. תמיד ימצאו חשש כזה או 
ולכן  טבעיות שלנו  הן שותפות  החרדיות  אבל המפלגות  אחר, 

חשוב לקיים הסכמים אתם".
היועמ"ש,  המלצת  אחרי  גם  לתפקד  להמשיך  יוכל  נתניהו 
אם וכאשר, להעמידו לדין? ואם כן, אז גם אחרי כתב אישום?

"הנושא של הגשת כתב אישום זה בכלל לא רלוונטי, אנחנו 
מאוד רחוקים מזה. גם אם המשטרה תמליץ, זה צריך לעבור את 
מבחן הפרקליטות ואת מבחן היועץ המשפטי לממשלה. אם הוא 
יבוא כתב  אז  ורק  יהיה שימוע  יסגור בשלב הזה את התיק  לא 
אישום, לכן אנחנו גם בלוחות זמנים רחוקים מזה וגם מבחינת 

התיק אני מקווה ומאמין שזה לא יגיע לשם.
"לגבי המלצות המשטרה: אין שום סיבה שראש הממשלה לא 
ימשיך לתפקד. יש חוק במדינת ישראל שאומר שראש הממשלה 
צריך להתפטר רק במקרה ויש הרשעה סופית בבית המשפט – 

שזה הרבה מאוד שלבים מעל ההמלצות. 
"כבר נחקרו ראשי ממשלות בישראל והיו גם המלצות משטרה 

כולל ראש הממשלה הזה בקדנציה הראשונה שלו, מה שנקרא 
בזמנו פרשת 'בראון חברון', היו המלצות של המשטרה ובסוף 
המלצות  אחרי  היה  שרון  אריאל  התיק.  את  סגרה  הפרקליטות 
פרקליטות שזה שלב יותר מתקדם מהמלצות המשטרה, ובסוף 
נסגר התיק. גם לפי כל התקדימים וגם לפי ההיגיון הפשוט אין 

שום סיבה שהוא ילך הביתה לפני ההרשעה אם תהיה".
ממשלה  ראש  כי  שמציע  ליצמן  חוק  על  חושב  אתה  מה 
שירות  שכולל  אישי  ברקע  או  אקדמי  בתואר  להחזיק  יחויב 

צבאי משמעותי?
במליאה  תורן  שר  שהייתי  זה  את  ניצלתי  יפה.  גימיק  "זה 
שיש  להתחייב  וסירב  מתחמק  שהוא  ראינו  לפיד,  את  ושאלתי 
את  להביך  הצליח  שליצמן  שמראה  מה  בחוק...  תתמוך  עתיד 
לפיד. אני לא חושב שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים. אני בטוח 
הכבוד,  כל  עם  יקודם.  שהחוק  לפני  לממשלה  יחזור  שליצמן 
זה מגוחך... אפילו אם תשים את  נתניהו  לפיד מול  לראות את 

לפיד מול אבי גבאי, לפיד נראה מגוחך".
תאריך מעודכן לבחירות יש?

היגיון  לפי  הולך  הכל  לא  אבל  ההיגיון,  לפי   2019 "שנת 
גיוס,  הקרובים.  המבחנים  את  נעבור  איך  נראה  בפוליטיקה... 

תקציב ועוד". 

"החרדים חייבים לוותר"
השר זאב אלקין בראיון נרחב 'לקו עיתונות' מתייחס לחוק הגיוס וחקירות ראש 
מה  יודע  מי  לא  המרכולים אני  חוק  מבחן  "אחרי  ליברמן:  על    הממשלה 
אופטימי"  על חוקי השבת: "זה מחזק את לפיד אבל צריך לקיים הסכמים" 

 על מועד הבחירות: "תלוי איך נעבור את מבחני הגיוס והתקציב"

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע במוסף 

חוויה חיובית מטלטלת
עם הרבה כלים 

להתמודדות והבנה, 
רואים השקעה ומקצועיות

מכל הלב בכל פרט ופרט 
ש.א. ב"ב

-800-800-7501
פרטים והרשמה:

בלבד לזוג650 המחיר:
3 × ₪

סופ"ש
בתנאי נופש

חמישי עד מוצ"ש פר' וארא
כ"ד - כ"ו טבת תשע"ח 11-13.1.18

במלון "צפורי בכפר" חפץ חיים

תוכנית עשירה ומעצימה
בהשתתפות טובי המומחים ובעלי הנסיון בתחום:

ממך אליך אברח
שיח עוצמתי בין אם 
לבת שפרשה וחזרה 

חנה לנדאו ופרי כהן
הרב ד"ר

דניאל נשיא
הרב ד"ר

שלום סרברניק
הרב

צביאלי בן צור
הרב

דוד ברוורמן

עםנוער מתמודד
מתמודדים נפטרים מפטרת הציפורניים

בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669



יש שמן, 
ויש שמן זית משובח!

שמן זית אמיתי, הוא שמן שעומד בסטנדרטים גבוהים ההופכים אותו 
לאיכותי וטהור. "ענף הזית" אמון על שמירת איכות שמן הזית בישראל 
זית  שמן  בקבוק  או  מיכל  כל  הבד.  בתי  על  קבועה  בקרה  ומקיים 
ואיכות  החתום בחותמת תו האיכות של ענף הזית מעיד על בקרה 

השמן. בחרו רק שמן זית עם "תו איכות", גם שם טוב, גם שמן טוב!

 חפשו את 

תו האיכות 

על השמן!

עוברים לשימוש בשמן זית ישראלי
עם תו האיכות, הכי טרי, הכי בריא, הכי ישראלי.



בני ברק ט"ז בטבת תשע"ח 12243/1/18

יענקי קצבורג

ושוקדים  התורה  בהיכלי  יום  מדי  יושבים  אברכים  רבבות 
מעבר  כמה  עד  מושג  אין  מהם  לרבים  תלמודם,  על  בהתמדה 
ולומדיהם,  הכוללים  של  הסטטוס  ולשינוי  עצמה  למהפכה 
נוסדו   - מקומות  ספור  באין  כוללים  של  רבות  ומאות  עשרות 
והוחזקו בתמיכה צמודה של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ״ל שדאג 

להפצת התורה בכל אתר ואתר. 
בסניף הכולל הגדול של 'עטרת שלמה' במודיעין עילית קיים 
גמ"ח קבוע שמשלם לאברכים מידי חודש את הכסף המגיע להם 
נכנס  הכסף   - לאברכים  מופקדות  המלגות  וכאשר  כהלוואה, 
ישירות לגמ"ח. "המצב הזה התחיל כמצב זמני אבל הפך לנוהג 
קבוע, ההתנהלות הזו היא התנהלות מתמשכת שנבעה מרצון של 
הנהלת הכולל שהאברכים יקבלו כסף בזמן, ומידי כמה חודשים 
גמ"ח,  יש  עילית  במודיעין  בכולל  החסר,  את  משלמים  נגידים 
אברך  לנו  אומר  ללחם",  רעבים  אברכים  הסניפים  בשאר  אבל 

מרשת עטרת שלמה.
רשת הכוללים של 'עטרת שלמה' כבר החלה בשנים האחרונות 
הגדולות  בערים  מתמקדת  והרשת  סניפים,  סגירת  של  בתהליך 
הרב  בפריפריה.  במקום  האברכים  מספר  את  בהם  ומגדילה 
סורוצקין,  הגרש"ב  של  ימינו  יד  רפול,  )אבי(  ישעיהו  אברהם 
מספר ל'קו עיתונות' על השאלה האחרונה ששאל הרב סורוצקין 
מבנה  שמש  בבית  לכולל  לבנות  האם  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  את 
לזה,  אין דרישה  שמכיל מקום ל-1,500 אברכים על אף שכיום 

אבל העתיד של התפתחות בית שמש מחייבת זאת.
"מרן זצ"ל ענה: 'למה אתה חושב שאתה עושה משהו? הכל 
ניתן משמים, וודאי בתורה שהוא הגבוה מעל גבוה של הקב"ה, 
לך יש רק זכות להיות הצינור, תעשה כלי והקב"ה ימלא את זה'. 
ושאל מרן 'האם הבניה זה על חשבון השוטף? או שזה כמו עד 
היום שזה בא מגבירים שנותנים רק לבניה, אז אני אומר לך אל 

תבנה עד שיהיה לך גביר מיוחד לזה'". 
לא  הדתות  שמלגת  מכך  נובעת  ברשת  האברכים  מצוקת 
משולמת לאברכים בזמן בנפרד, אלא רק בעת שמשולמת המלגה 
המלאה, הסיבה להתנהלות הזו נובעת מרצון לתת לאברכים מלגה 
הכוללים,  בעולם  הקריסה  בשל  אך  טיפין,  טיפין  ולא  מכובדת 

רבים מן האברכים נשארים ללא מלגה בכלל חודשים ארוכים.
ל'קו עיתונות' נודע כי כשבוע אחר פטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, 
ותינו  קנייבסקי,  הגר"ח  למרן  שלמה'  'עטרת  רשת  ראשי  הגיעו 
לפניו את כאב האברכים, ענה להן מרן: "אין לכם מה לדאוג, מרן 
זצ"ל מהשמיים יפעל למענכם. בודדים מקומות התורה כמוכם, 
תמיד  יכולים  ואתם  מבחייהם,  יותר  במיתתם  צדיקים  וגדולים 

להיכנס ואעשה כל אשר ביכולתי למענכם".
ברשת 'יששכר באהליך' המצב דומה אבל מעט שונה, ברשת 
שבראשות הגאון ר' אלחנן ויסבורד ישנם עשרות כוללים שלהם 
נגיד אישי שמחזיק אותם, מדובר על כ-800 אברכים שמקבלים 
בסניפים  כמעט.  תקלות  ללא  בחודשו  חודש  מידי  המלגה  את 
האחרים של הרשת בהם 1200 אברכים בכל הארץ המצב שונה 
לחלוטין, הם מקבלים מידי חודש רק את מלגת הדתות וכל השאר 
'סומכים על הנס', והנס הזה היה מגיע מידי ערב חג, כאשר הגיעו 
מים עד נפש, או אז היו מתגייסים נגידים בהוראת הגראי"ל זצ"ל 

לסייע. 
"בערב חג הסוכות האחרון הרב ויסבורד כבר כתב מכתב על 
סגירת הרשת, הכל היה מוכן לקריסה רשמית. הנכד של הגראי"ל 
הרב דוד שפירא יצא לחו"ל לנגיד ידוע. הוא הציג לו את חומרת 
המצב וביקש בדמעות בשם סבו את הכסף, הנגיד תרם 4 מיליון 
'יששכר  רשת  של  סניף  מנהל  מספר  הרשת".  את  והציל  דולר 

באהליך' ל'קו עיתונות'.
שנים,  כמה  לפני  נוספת  רשת  הולידה  שלמה'  'עטרת  רשת 
ואשר הוקמה אף היא בעידודו של מרן הגראי"ל זצ"ל - 'מגדל 
מרן  הגיע  האחרון  הסוכות  בחג  אתרוג.  יחזקאל  הרב  של  עוז' 
השואבה  בית  לשמחת  בירושלים  ביקורו  בעת  קניבסקי  הגר"ח 
של אברכי הרשת כהוקרה על פועלו של ראש הרשת הרב אתרוג, 
"בגלל שמדובר על כמה מאות אברכים, הרשת מצליחה לעמוד 
זה  היה  שטיינמן  הרב  מרן  בזמנים.  גם  כלל  ובדרך  בתשלומים 
בשנה  שנים,  שלוש  לפני  הקמתה  מאז  הרשת  מאחורי  שעמד 
ומכתבי  לגבירים  בפניות  קניבסקי  הגר"ח  מרן  מסייע  האחרונה 

תרומות", אומר ל'קו עיתונות' גורם בכיר ברשת.
לרשת כיום שבעה סניפים במודיעין עילית, חיפה, רחובות, בני 
ברק, ושלושה סניפים בירושלים. בסך הכל לומדים ברשת כ-500 
אברכים. אחד האברכים מסכם את המצב הכלכלי ב'מגדל עוז': 
"האיחורים הם עד שבוע שבועיים, וברוך השם אחרי שנה קשה 

שהייתה לרשת - כיום אין כמעט איחורים".

קרנות ונגידים
יצאנו לבדוק את מקורות הכסף של ראשי הכוללים הגדולים, 
אחד הבולטים הוא הנגיד ר' שמעון גליק מארה"ב, שלבקשת מרן 
הגראי"ל זצ"ל הקים קרן החזקת תורה לפני עשור שנים. "אצל 
מבקש  שטיינמן  הרב  אם   - שאלה  הייתה  לא  זאת  גליק  שמעון 
עושים. הוא היה עוזב ישיבות חשובות וגורליות כאשר הטלפון 
מבני ברק צלצל, אם מרן הרב שטיינמן היה מבקש ממנו למכור 
את כל נכסיו ולתת לצדקה, הוא היה עושה זאת בלי להסס. אלא 
שהראש ישיבה ידע מה הגבולות. הקרן תמשיך גם אחר פטירת 
הראש ישיבה אבל ה'מרן האישי שלו' כבר לא אתנו", אומר ל'קו 

עיתונות' מקורב.
מלוס  רכניץ  יהודה  שלמה  הנגיד  של  הקרן  היא  נוספת  קרן 
חודש  מידי  שקלים  מיליוני  מזרימה  הזו  הקרן  גם  אנג'לס, 
לכוללים, הנתרמים היותר בולטים של הנגיד רכניץ הם ישיבות 

מיר וחברון ורשת 'עטרת שלמה'. 
קרן ידועה נוספת להחזקת תורה היא הקרן של הנגידים לבית 
בירושלים.  נמצאת  בארץ  הקרן  נציגותה המרכזית של  וולפסון. 
בניו  כיום  בראשה  עומדים  וולפסון  זאב  של  פטירתו  לאחר 
ממשיכי דרכו. יו"ר הקרן בישראל הוא הגאון הרב אברהם יצחק 

גרינבוים, ראש ישיבת נהורא.
לפני כ-15 שנה הוקמה קרן נוספת של הנגיד רובי שרון, הקרן 
מנוהלת על ידי הרב אליעזר יוטקובסקי, ומחלקת מידי חג מלגה 

של כאלף שקל לאברכי הכוללים לפי קריטריונים מוגדרים. 
היא  זצ"ל  הגראי"ל  מרן  נוספת בהשפעת  תמיכה משמעותית 
של היהלומן דן גרטלר, שהחל לתמוך בכוללים לבקשת הגראי"ל, 

ולפני מספר שנים אף הקים בעצמו רשת כוללים. 
הישיבה  ראש  מרן  כשנתיים  לפני  עד  הללו,  הקרנות  מלבד 
לכ-150  קבועה  מלגה  חודש  מידי  מחלק  היה  זצ"ל  הגראי"ל 
למי  החליט  עצמו  הישיבה  וראש  הארץ,  ברחבי  קטנים  כוללים 
לתת, לפני שנתיים מינה את מקורבו הרב יצחק רוזנגרטן לחלק 
לתת  למי  להורות  ממשיך  עצמו  הישיבה  כשראש  הכסף,  את 

וכמה, ממש עד החודשים האחרונים.
"ראשי הכוללים וראשי ישיבות וכמה תלמודי תורה היו פונים 
ישירות לראש הישיבה, והוא היה שולח לברר על המקום ולפי 
זה היה מחליט. חולקו לכ-150 מוסדות מידי חודש סכומי עתק 
עיתונות'  ל'קו  בשיחה  הכוללים  מראשי  אחד  אומר  בשנה", 
היה  וזה  לחודש,  דולר   2500 מקבלים  היינו  "אנחנו  ומוסיף: 

מחזיק לנו חצי מהכולל ערב של הרשת". 
מקורבי הרב יצחק רוזנגרטן מעריכים בשיחה עם 'קו עיתונות' 
בלית  תיפסק  כוללים  ראשי  לכ-150  הכספים  של  החלוקה  כי 
אומר  רוזנשטיין,  יעקב  הרב  מרן,  ביתו של  ובן  ברירה. תלמידו 
ל'קו עיתונות': "זאת חלוקה שמרן היה מחלק בידיו ממש, הוא 
ראש  לכל  בדיוק  כמה  בעצמו  ומחליט  השטרות  את  סופר  היה 

כולל".

הצלת מיר
מיר  ישיבת  של  הכולל  ספק  ללא  הוא  בעולם  הגדול  הכולל 
רבי  הגאון  הישיבה,  ראש  בחיי  כבר  בירושלים,  ישראל  בבית 

חושף  עיתונות'  'קו  לקרוס.  עמד  הכולל  זצ"ל,  פינקל  צבי  נתן 
אנג'לס  ללוס  לצאת  בתשע"ב  עמד  פינקל  הגרנ"צ  כי  לראשונה 
יחד עם עו"ד יעקב וינרוט לבקש מהנגיד רכניץ שיציל את הרשת, 
אך שבוע לפני מועד הנסיעה ראש הישיבה התמוטט ונפטר. אחד 
מנאמני ביתו של הגרא"י פינקל אומר ל'קו עיתונות' כי "אין לנו 
וזאת  הכלכלי  העול  בגלל  התמוטט  זצ"ל  ישיבה  שהראש  ספק 

הסיבה שנפטר באופן פתאומי". 
הכולל  עצום,  משבר  החל  פטירתו  לאחר  מיד  כך,  או  כך 
צבר חובות עתק שלא נשאר מי שיגלגל אותם. בנו של הגרנ"צ 
שמונה לראש ישיבה תחתיו, הגרא"י פינקל, התקשה לקחת על 
כבוגר  מחויבות  שהרגיש  רכניץ  הנגיד  החריג.  העול  את  עצמו 
הישיבה  שראש  תרומה  כל  עבור  כפול  סכום  הבטיח  הישיבה, 
ישיג, הגראי"ל התגייס עבור ראש הישיבה הצעיר שנסע עם אמו 

הרבנית להתרים בחו"ל וכך גויס הסכום המלא עבור החובות. 
"מלבד הנגיד רכניץ יש לכולל מיר 15 נגידים גדולים שתורמים 
זצ"ל,  פונה אליהם הגראי"ל  ונשנות שהיה  חוזרות  פניות  בגלל 
כולנו תקווה שהם ימשיכו בתרומות הללו", אומר מקורב לראש 

ישיבת מיר.
של  הרשת  היא  הגראי"ל  שהקים  כוללים  של  נוספת  רשת 
'אורחות תורה', לישיבה 23 כוללי אברכים לבוגרי הישיבה, ובין 
השאר בבני ברק )2 סניפים( ירושלים )3 סניפים(, מודיעין עילית 
כרמיאל,  עוצם,  רכסים,  סטון,  טלז  עילית,  ביתר  סניפים(,   3(

אלעד, הר יונה ובית שמש. 
לגראי"ל  בעבר  הגיע  מישקובסקי  הגר"ח  הישיבה  משגיח 
את  להחזיק  וירז'בינסקי  יעקב  הרב  למנהל  מאוד  שקשה  וסיפר 
עוזר  "אני  השיב:  ישיבה  הראש  ממרן,  עזרה  וביקש  הכוללים, 

להם מידי יום, אני מתפלל עליהם".
מקורביו של הרב וירז'בינסקי מקווים כי הרשת תמשך להחזיק 
מעמד, "עכשיו יש את התנופה שאחרי הפטירה לעילוי נשמתו, 
להחזיק  וירז'בינסקי  הרב  יצליח  בהמשך  כיצד  ברור  לא  אבל 

הלאה את הרשת. אבל לא אלמן ישראל".

"גדולי ישראל יישאו את העול"
ל'קו  אומר  הישיבות,  איגוד  מזכ"ל  ברילנט,  שלמה  הרב 
עיתונות': "כל נדיב שהיה בארץ והחליט לתמוך בכוללים עבר 
יצא  הוא  מיליון  לתרום  החליט  ואם  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  דרך 

מחזון איש 5 עם החלטה לשלש את תרומתו". 
מה היה הסוד של מרן זצ"ל בשכנוע נדיבים?

"הוא ידע איך לדרוש, ובאיזה שפה לדבר. ובגלל שהם ידעו עד 
כמה הוא פרוש מכסף ומ'עולם הזה' הם פתחו את הארנק בפניו".

ומה יהיה עכשיו?
נפל  לדעת, במשברים הכלכליים הקודמים הכל  "קשה מאוד 
על כתפיו, חד משמעית עולם התורה לא היה שורד את המשבר 

בעת ממשלת לפיד-בנט בלעדיו, אבל לא אלמן ישראל".
היו פתרונות בעבר של הקמת קרן כללית לכלל הישיבות...

"מרן זצ"ל התנגד בכל התוקף לאיסוף כספים בצורה מרוכזת 
כי כולם יפסידו מזה. הוא אמר שהגבירים צריכים להתרגל לתת 

והרבה".
מוסיף  זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  בית  נאמן  רוזשטיין,  יעקב  הרב 
ניקיון  היה  בנושא התרומות  "הסוד שלו  עיתונות':  ל'קו  ואומר 
ספר  מקרית  אברך  בעבר  אותי  פגש  צדקה.  של  בנושא  כפיים 
שנותן  בסכום  לצמצם  שמוכרח  והודיע  כולל  החזיק  שחמיו 
ואברך או  לאברכים, ושאלתו האם להוריד מהסכום לכל אברך 
לצמצם את מספר האברכים, נסעתי אתו לראש ישיבה, ומרן זצ"ל 
שאל באיזה גיל האברכים, ואותו אברך אמר שהם בני שלושים. 
מה  לך  אתן  אני  חודש,  כל  אליי  'תבוא  לו  אמר  ישיבה  הראש 

שחסר', ומאז אותו אברך הגיע וקיבל אלפי דולרים. 
"שאלתי את ראש הישיבה למה החליט לתת לו, והראש ישיבה 
אמר בגלל שהם בני שלושים וגם ראה שהוא לא ראש כולל שילך 
לאסוף כסף, אם לא יהיה לו הוא יצמצם ויסגור, ואסור שמקום 
ישיבה  והראש  הדולר  שער  השתנה  תקופה  אחרי  ייסגר.  תורה 
רשם על פנקס בדיוק כמה חסר לו והשלים כל פעם את ההפרש, 

זו נקיות שלא נתפסת. דאגה לכולל קטן ונידח".
מה יהיה הלאה?

"הכוללים ימשיכו כי הנגידים הללו הגדולים ר' שמעון גליק 
ור' דן גרטלר, והנגידים מרמורשטיין, בודנר, וולפסון, ידעו היטב 
את ערך התורה, הראש ישיבה היה אומר להם 'אל תיתנו בניינים, 
הנגידים  הלאה,  העול  את  יישאו  ישראל  גדולי  לתורה'.  תנו 
מגיעים למרנן ר' חיים ור' גרשון שדואגים לעולם התורה, ראשי 
כוללים בעת צרה ימשיכו להגיע ולבקש וידאגו לאברכים, עולם 
וההנהגה  האחרונות  בשנים  מוסבר  בלתי  באופן  פרח  התורה 

תדאג להמשך".

אין קמח: משבר כלכלי ברשתות הכוללים
בעקבות פטירתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: ראשי הכוללים, אברכים ומקורבי הגבירים מדברים 
  סנונית ראשונה: חלוקה ל-150 ראשי כוללים קטנים שבוטלה רשמית  על מה שהיה ומה שצפוי
ברשתות הגדולות שגם כך שורדות בקושי - תולים את יהבם במרנן הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין

חקיר
ת

יוחד
מ

מרן הגראי"ל זצ"ל עם הגרש"ב סורוצקין

גדולי ישראל באירוע של 'יששכר באהליך'

התחקיר המלא בכתבה נרחבת בסוף השבוע במוסף
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להצביע  הכנסת  אמורה  הקרוב  בשבוע 
למשרד  לשוב  לליצמן  שיאפשר  החוק  בעד 
הבריאות והפעם כסגן שר. בשל כך, לא יוכל 

ליצמן יותר לעסוק ולקדם חוקים פרטיים. מי 
שכבר החל לחגוג על כך היה יו"ר יש עתיד, 
את  רוחו  בעיני  ראה  שכבר  לפיד,  יאיר  ח"כ 
לכהן  ממנו  המונעת  ליצמן  של  החוק  הצעת 

כראש ממשלה מתפוגגת.
הצעת  ליצמן  הגיש  שעבר  בשבוע  כזכור, 
חוק המונעת ממי שלא עשה שירות משמעותי 
בצה"ל, וכן ממי שאיננו בעל תואר אקדמאי, 
לכהן כראש ממשלה. החוק שכוון ליאיר לפיד 
- הפך  הללו  העונה בשלילה לשתי ההגדרות 
לסבב נוסף של עימות חזיתי בין ליצמן ללפיד.

שליצמן  לאחר  גם  כי  חושף,  עיתונות׳  ׳קו 
ישוב למשרד הבריאות, יהדות התורה תמשיך 
להוביל את החוק. מי שאחראי לכך הוא ח"כ 
שינוי  עם  דומה  חוק  הצעת  שהגיש  אייכלר 
ממשלה  כראש  לכהן  יתאפשר  פיו  על  קטן, 
החוק  הצעת  תורנית.  השכלה  שבידו  למי  גם 
תמיכתם  את  לקבל  עשויה  לכנסת  שהוגשה 
הציוני שחוששים  הכנסת מהמחנה  חברי  של 

מעלייתו של לפיד.

אחרי ליצמן: ח"כ 
אייכלר יקדם את 

'חוק לפיד'
ביהדות התורה לוקחים ברצינות את 
׳חוק לפיד׳  בתכנית: אחרי שליצמן 
ישוב לתפקיד סגן שר הבריאות ולא 
יקדם  אייכלר  לעסוק בחקיקה,  יוכל 
את החוק  בגרסת אייכלר גם בעל 

השכלה תורנית יכול להיבחר

ואזולאי להשתתף בהצבעה,  גליק  לאחר שנבצר מחברי הכנסת 
נדחו   - בלעדיהם  רוב  לגייס  הצליחה  לא  שהקואליציה  ולאחר 

חוק המרכולים ותיקון חוק סגן השר בשבוע 

פרסום 

ראשון
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בפטירתה  שהחלה  סוערת  יממה  לאחר 
ז״ל,  יפה  גליק,  יהודה  חה״כ  של  רעייתו  של 
שאושפזה לפני כחצי שנה לאחר אירוע מוחי, 
נמנע מחה״כ גליק להשתתף בהצבעה על חוק 
המרכולים, ואחרי שבסיעת ׳ישראל ביתנו׳ וכן 
לחוק  יתנגדו  כי  הודיעו  פלוסקוב  טלי  חה״כ 
ממנו  נבצר  אזולאי  דוד  הדתות  ששר  ומשום 
בדיון מסיבות אישיות, לא הצליחו  להשתתף 
ומשכך  הדרוש  הרוב  את  לגייס  בקואליציה 
החליטו במפלגות החרדיות לדחות את הדיון 

על החוק בשבוע. 
אריה  השר  ש"ס  יו"ר  ביקש  הדיון  במהלך 
דרעי לבחון אפשרות הלכתית שחה״כ יהודה 
יגיע  רעייתו  מות  על  'שבעה'  שיושב  גליק 
עם  זה  בהקשר  שוחח  ואף  בכנסת,  להצבעה 
רב היישוב עתניאל, לאחר הפרסום בתקשורת 
התנצל השר דרעי על היוזמה והסביר:  ״פניתי 
כדי שיבדוק  אתמול לראש מועצת הר חברון 
מותר  האם  עתניאל,  היישוב  רב  עם  הלכתית 
בכנסת  להצבעה  להגיע  השבעה,  בזמן 
לשמור  ונועדה  היום  להיות  הייתה  שאמורה 
של  ברגשותיו  פגעתי  אם  השבת.  קדושת  על 

יהודה חברי - אני מתנצל״. 
בנוסף, החרדים גם הסירו את הצעת החוק 
תיקון סגן שר, החוק שאמור לקבוע כי לסגן שר 
יכולות להיות סמכויות ניהוליות במשרד ובכך 
משמעותי  לתפקיד  ליצמן  חה״כ  את  להחזיר 

עתה  לעת  הוסר  זה  חוק  הבריאות.  במשרד 
כנגזרת ישירה מדחיית חוק המרכולים, משום 
שהשר ליצמן הודיע לאחר פרישתו כי לא ידון 
בהצעת החוק המדוברת עד שחוקי השבת לא 

יעברו.
חוק המרכולים הקובע כי לשר הפנים תהיה 
לחוק  הנוגעים  עזר  חוקי  לאשר  האפשרות 
בשבוע  לעלות  צפויה  ומנוחה,  עבודה  שעות 

הבא ולעבור ברוב מצומצם.
ונשנים  חוזרים  קשיים  בעקבות  במקביל, 
לאחרונה, הערכות רווחות בש״ס כי השר דוד 
הנורבגי  החוק  במסגרת  לפרוש  צפוי  אזולאי 
להשתתף  ממנו  שמונעת  אישית  סיבה  בשל 
בהצבעות, כאשר הדבר יצא לפועל, מתכננים 
אזולאי  ינון  של  לכנסת  כניסתו  את  בש"ס 
יעלה  מה  ברור  טרם  אביו.  במקום  שיצטרף 
אזולאי  בגורלו של משרד הדתות, האם השר 
ימשיך לכהן כשר שאינו ח"כ במסגרת החוק 
הפוליטיים  מהחיים  יפרוש  שמא  או  הנורבגי 

והתיק יועבר לנציג אחר. 

גליק ואזולאי נעדרו 
וחוק המרכולים נדחה

גליק בהלוויית רעייתו. באדיבות הצלם

אלי כהן

התאספו  ישראל,  גדולי  מרנן  של  בברכתם 
ביום שלישי למעלה מרבבת תלמידות הסמינרים 
בירושלים לכנס ענק לאורו ולדרכו של מרן ראש 
הישיבה הגראי"ל שטינמן זצ"ל, ללמוד מדרכיו, 

משנתו הטהורה ואורחותיו. 
אלפי  התאספו  ראשון,  ביום  לכן,  קודם 
בבני  בסמינרים  י"ד  י"ג,  י"ב,  כיתות  תלמידות 
שהתקיימה  והתעוררות  מספד  לעצרת  ברק, 
הסמוכים.  ובאולמות  חן"  "ארמונות  באולמי 
משנתו  על  עמדו  והרבנים,  התורה  גדולי 
זצ"ל,  ישראל  של  רבן  של  הטהורה  החינוכית 
את  הטהור  ליבו  לוח  על  נשא  השנים  כל  אשר 
חינוכן הטהור של בית יעקב ועמד בכל כוחו על 
זרים  בשדות  וירעו  פרצות  יפרצו  לבל  המשמר 
והליכה  האקדמיה  וסכנות  פרצות  נגד  חלילה, 

בדרכי בית יעקב. 
המנהלים  בנוכחותם  כיבדו  המעמד  את 
הרבנים, רבי זאב א´ וולף, רבי שלמה וולף, רבי 
את  ועקנין.  משה  ורבי  שליט"א  כהנא  אברהם 
ואחריו  תהילים  בפרקי  כהנא,  הרב  פתח  הכנס 
אין  כי  באומרו  וולף,  הרב  קצרים  דברים  נשא 
זכרונם,  הם  ודבריהם  לצדיקים  נפשות  עושים 
מדרכיו  מזעיר  מעט  ללמוד  ההספדים  ומטרת 

של מרן זצ"ל. 
חברון  ישיבת  ראש  כהן,  דוד  רבי  הגאון 
בשמואל  הפסוק  את  ציטט  מועצגה"ת,  וחבר 

הכבוד  כי  מפרשים  שם  מישראל",  כבוד  "גלה 
עלי  ופטירת  האלוקים  ארון  לקיחת  הוא  שגלה 
ובניו, והכל ענין אחד. גדולי ישראל הם כארון 
המעבירים  שבע"פ  התורה  נושאי  האלוקים, 
חיים  רוחניים,  חיי קדושה  וחייהם  לדור,  אותה 
תיאר  עוד  הגשמיות.  וביטול  התורה  יגיעת  של 
נושא  היה  זצ"ל,  מרן  אצל  העיקרים  עיקר  כי 

המידות הטובות. 
הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, ראש ישיבת 
סגפנותו  למרות  כי  הדגיש  הדעת",  "נתיב 
שורה  השמחה  הייתה  זצ"ל,  מרן  של  הגדולה 
הנפש,  תכונות  כל  כי  והסביר  תדיר,  אצלו 
הטובות והרעות, נבראו לצורך התומ"צ וכשכל 
מעשינו יהיו מוקדשים לגבוה נזכה לחיות חיים 

אמיתיים ומאושרים. 
"אהבת  ישיבת  ראש  הלל,  יעקב  רבי  הגאון 
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השטוף  דורנו,  של  הגדולה  הסכנה  שהיא 
שרק  אותנו  ולימד  ומחוץ,  מבית  בחיצוניות 
שנראית  אע"פ  המוחלטת,  האמת  היא  התורה 
כל  סוף  עד  נלך  ולאורה  ונחבאת,  פשוטה 

הדורות. 
רבי  הרה"ג  מישרים  המגיד  חתם  הכנס  את 
וענוותנותם  גדלותם  אודות  לוונשטיין,  שלמה 
של ת"ח ואודות דרכה של תורה שלמדנו ממרן 
מפגיעה  הרבה  זהירותו  על  סיפר  הוא  זצ"ל. 
ברגשות הזולת ועל העמדת העוה"ב לנגד עיניו 
תמיד. כן הדגיש את חלקה של הרבנית הצדקנית 
ע"ה, בלימוד התורה של מרן זצ"ל ואמר כי כדי 
להשקיע  במה  לדעת  יש  תורה  של  בית  להקים 

ומה לדחות. 
לסמינרים  גם  סגור  במעגל  שודרו  ההספדים 

נוספים בב"ב ומחוצה לה. 
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ישעיהו  הרב  בהנהלת  בתיה,  יעקב  בית  בנות 
יצחק  רבי  הגאון  עלה  הכינוס  לקראת  ליברמן. 
מרן  של  למעונו  מועצגה"ת,  חבר  זילברשטיין, 
הדרכה  לקבלת  קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר 

והכוונה למנהלי הסמינרים לכינוס הגדול. 
במרכז הכינוס הובאו דברי מרן הגר"ח, אשר 
מנהלי  עלו  כן  כמו  מיוחדת.  במצגת  הוקרנו 
ישראל  רבי  ליברמן,  ישעיהו  רבי  הסמינרים 
ורבי ישראל לוין,  יחיאל מנדלסון  ליברמן, רבי 
למעונו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, 
הכינוס  לקראת  והכוונה  הדרכה  דברי  לשמוע 
והמסרים שיובאו בו. במרכז הכינוס אף הובאו 

דברי מרן ראש הישיבה במצגת מיוחדת. 
נשאו דברים בכינוס הגדול, הגאון רבי מאיר 
צבי ברגמן, ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצגה"ת, 
בונים  ישראל  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי  הגאון 
שרייבר. בכינוס הוקרנה גם מצגת "בחכמה יבנה 
בית", מתולדות חייו של מרן ראש הישיבה זצ"ל 
ומשאות שנשא על פגעי הזמן ובפרט במערכות 
נגד  השנים,  לאורך  שניווט  הנאמנה  היהדות 
פגעי הטכנולוגיה, בעמידה על משמר הצניעות 
חרמה  דברי  זעק  בהם  האקדמיה,  סכנות  ונגד 

בעמידה על משמר קדשי ישראל.
בנוסף, נערכה עצרת מספד ענק בה השתתפו 
בישיבת  בערב  שני  ביום  איש  אלף  כעשר 
הישיבה  אולמות  לכל  הוקרנה  ואף  לייקווד, 
ובתי המדרש. שם נשאו דברים הגרמ"ה הירש, 

המשגיח הגר"ד סגל וראשי ישיבת ליקווד.

בנות ישראל בכינה
כנסי הספד לבנות הסמינרים: בראשון התאספו אלפי בנות ב׳ארמונות חן׳ 
  ושמעו דברי חיזוק ומספד, ובשלישי נערך כנס ענק ב׳ארנה׳ בירושלים

בכינוס הובא דבר מרנן שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרי"ג 
אדלשטיין  כעשר אלף איש בעצרת מספד בישיבת לייקווד

מנהלי הסמינרים אצל מרן הגרי"ג אדלשטיין

הספד הרבבות בלייקווד
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וַיְַּרא  ֶאָחיו  ֶאל  וַיֵֵּצא  מֹשֶׁה  ַויִּגְדַּל 
"ַוַּיְרא  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש  יא(.  )ב,  בְִּסְבלָֹתם 
ְּבִסְבלֹוָתם - ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִלְהיֹות ֵמֵצר 

ֲעֵליֶהם". ָמה ַהַּכָּוָנה "ָנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו"?
ִּביִׁשיָבֵתנּו  ִּדֵּבר  ָׁשָנה  ִמְּׁשֹלִׁשים  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני 
ַהָּגאֹון ָהֲאִמִּתי ַרִּבי ַחִּיים ְקַריְסִויְרֶטה ַזַצ"ל, ַאַּב"ד 
ָעצּום,  ָּגאֹון  ָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשְּבֶבְלִגָּיה.  ַאְנְטֶוְרְּפן 
ַּבַעל ֶיַדע ּוְבִקיאּות ֲעצּוָמה. ַּפַעם ַאַחת ָזִכיִתי ִלְנסַֹע 
ַעל  ָהַר"ן  ֵּפרּוׁש  ֶאת  ָלַמְדִּתי  ַּבֶּדֶרְך  ְּבֶרֶכב.  ִעּמֹו 
ַמֶּסֶכת ֻחִּלין. "ִּתְקָרא ְּבקֹול ְּכֵדי ֶׁשַּגם ֲאִני ֶאְׁשַמע", 
ִהְמִׁשיְך  הּוא  ִלְקרֹא  ּוְכֶׁשִהְתַחְלִּתי  ָהַרב,  ִלי  ָאַמר 
לֹוַמר  ָנֲהגּו  ֶּפה!  ְּבַעל  ָהַר"ן  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְוָאַמר 
ֶׁשאֹוְמִרים  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  נַֹסח  ֶׁשֶאת  ִּבְמִליָצה, 
ִּדְבֵרי  ִמּתֹוְך  ַחִּיים  ַרִּבי  ָיַדע  ְוַכָּלה,  ָחָתן  ִּבְסֻעַּדת 

ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ְּכֻתּבֹות )ח ע"א(...
ּכֹחֹו  ְּבָכל  ְוִהְׁשַּתֵּדל  ַמַעׂש,  ִאיׁש  ָהָיה  ְּבנֹוָסף, 
טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ִּבְצָדקֹות  ְלַהְרּבֹות  ְוִנְׁשָמתֹו 
ְוֻהְצַרְך  ָחָלה,  ַחָּייו  ְּבַמֲהַלְך  ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ִמּתֹוְך 
ָהיּו  ֶׁשּלֹו  ָהִרּפּוי  ֲאחּוֵזי  ְמאֹד.  ְמֻסָּבְך  ִטּפּול  ַלֲעבֹר 
ַאְפִסִּיים ַמָּמׁש. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ֶׁשִאם 
ַיֲחִלים ְוַיֲחזֹר ְלִהְתַהֵּלְך ְּכָאָדם ָּבִריא, הּוא ִיְׁשַּתֵּדל 
ַעל  ָׁשָנה,  ְּבָכל  ּדֹוָלִרים  ִמיְליֹוֵני  ֶלֱאסֹף  ּכֹחֹו  ְּבָכל 
ֶׁשּיּוְכלּו  ְּכֵדי  ְיתֹוִמים,  ְיִׁשיָבה  ַּבחּוֵרי  ְלַחֵּתן  ְמָנת 
ְוָאֵכן,  ַהַּדַעת.  ְּבִיּׁשּוב  ַּבּתֹוָרה  ַלֲעסֹק  ְלַהְמִׁשיְך 
ְּכֶׁשָּזָכה ְוִהְבִריא ֵהֵחל ַלֲעסֹק ְּבָכְך, ּוִמֵּדי ָׁשָנה ִחֵּתן 
ַעְׂשרֹות ְיתֹוִמים ִויתֹומֹות, ְוָתַמְך ָּבֶהם ְּתִמיָכה ֶׁשל 

ַמָּמׁש.
ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵהִביא  ִּביִׁשיָבֵתנּו,  ְלַדֵּבר  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר 
ִּכי  הּוָנא  "ַרב  ע"ב(  )ד  ֲחִגיָגה  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּגָמָרא 
'ֶעֶבד  ָּבֵכי. ָאַמר:  ֵיָרֶאה'  'ִיְרֶאה  ְקָרא:  ְלַהאי  ָמֵטי 
ִּדְכִתיב:  ִמֶּמּנּו,  ִיְתַרֵחק  ִלְראֹותֹו  לֹו  ְמַצֶּפה  ֶׁשַרּבֹו 
ְרמֹס  ִמֶּיְדֶכם  זֹאת  ִבֵּקׁש  ִמי  ָּפָני  ֵלָראֹות  ָתבֹאּו  'ִּכי 
ָהָיה  ֶזה,  ָּפסּוק  קֹוֵרא  ְּכֶׁשָהָיה  הּוָנא  ַרב  ֲחֵצָרי'". 
ִלְבּכֹות?  הּוָנא  ְלַרב  ֶׁשָּגַרם  ַהָּפסּוק  ַמהּו  ּבֹוֶכה. 
ָּכל  ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  "ָׁשֹלׁש  ָאְמָרה:  ַהּתֹוָרה 
ְזכּוְרָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר" )ְׁשמֹות כג, כג(. ָאַמר 
ִלְראֹותֹו  ְמַצֶּפה  ֶׁשַרּבֹו  ֶעֶבד  הּוָנא:  ַרב  ָּכְך  ַעל 
זֹאת  ִבֵּקׁש  "ִמי  ַהָּקָּב"ה:  ְואֹוֵמר  ִמֶּמּנּו?  ִיְתַרֵחק 

ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי".
ָהִעְנָין ֻּכּלֹו ֹלא מּוָבן. ִמַּצד ֶאָחד אֹוֵמר ַהָּקָּב"ה: 
"ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך", ִאם ֵּכן ֵאיְך 
הּוא אֹוֵמר ִמַּצד ֵׁשִני, "ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס 
ֲחֵצָרי"? ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּמתּוִקים ֶׁשָאַמר ַעל ָּכְך ַרִּבי 
"ִלְבֹלַע"...  ַרק  ְוֹלא  "ִלְלעֹס"  ְצִריִכים  ַזַצ"ל  ַחִּיים 
אֹוָתם,  ִלְבֹלַע  ַמְסִּפיק  ֶׁשֹּלא  ִויָטִמיִנים  ְּכמֹו  ַמָּמׁש 
ֶאָּלא ָצִריְך ִלְלעֹס, ְוַעל ְיֵדי ַהְּלִעיָסה ֵהם ִמְתַעְּכִלים 

ַּבּגּוף ָּבאֶֹפן ָהָראּוי, ּוְמִביִאים ִלְרפּוָאה ּוְלִחּזּוק.

בְִּכי ְמיָֻחד

ַהְרֵּבה  ּבֹוִכים  ֲאַנְחנּו  ַּגם  ַחִּיים:  ַרִּבי  ָאַמר 
ְּפָעִמים. רֹוִאים ֵאיֶזה ַרְעיֹון ְּבֵסֶפר מּוָסר, קֹוְרִאים 
ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִלְבּכֹות.  ּוַמְתִחיִלים  ְמעֹוֵרר,  ָּפסּוק 
ָחׁשּוב ַלְּגָמָרא ְלַסֵּפר ַעל ַהְּבִכי ֶׁשל ַרב הּוָנא? ָמה 
ַהִחּדּוׁש ַּבְּבִכי ַהֶּזה? ֶאָּלא, ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְבּכֹות ְוֶאְפָׁשר 
ִלְבּכֹות. ַהְּבִכי ֶׁשָּלנּו ֹלא ְמַׁשֶּנה ָּבנּו ְמאּוָמה, ְּבעֹוד 

ֶׁשֵאֶצל ַרב הּוָנא ַהְּבִכי ָיַצר ִׁשּנּוי ְּפִניִמי. 
ִהיא ָּבָאה  ָהרֹאׁש,  ִמן  ֵאיָנּה ָּבָאה  ֶׁשָּלנּו  ַהְּבִכָּיה 
ִמן ַהֵּלב. ָלָאָדם ֵיׁש ִהְתעֹוְררּות ִרְגִׁשית, אֹו ֶׁשהּוא 
ִלְדָמעֹות  ִלְבּכֹות.  ַמְתִחיל  ְוהּוא  ֵלב,  ְּכֵאב  ַמְרִּגיׁש 
ֲחַז"ל,  ֵאֶצל  ֵעֶרְך.  ֵאין  ַהּגּוף,  ִמן  ַהַּמִּגיעֹות  ָּכֵאּלּו, 
ָהרֹאׁש ְוַהֵּלב ָהְלכּו ָּתִמיד ְּבַיַחד. ֵמעֹוָלם ֹלא ָהְיָתה 
ֲחִציָצה ֵּבין ָהרֹאׁש ְלֵבין ַהֵּלב. ְּכֶׁשְּמַסֶּפֶרת ַהְּגָמָרא 
ֶׁשַרב הּוָנא ָּבָכה - ָהיּו ֵאּלּו ְּדָמעֹות ִמן ָהרֹאׁש. ֹלא 
ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ִהְתַרְּגׁשּות,  ְוִגּלּוֵיי  ֶסְנִטיֶמְנִטים  ִמּתֹוְך 
ִהְתּבֹוְננּות ֲעֻמָּקה ְמאֹד, ֶׁשֵאין ָלנּו ֻמָּׂשג אֹודֹוֶתיָה.

ָהִראׁשֹוִנים!  ַהּדֹורֹות  ְּבַגְדלּות  ֻמָּׂשג  ָלנּו  ֵאין 
ֶׁשַהָּקָטן  ְמַסֶּפֶרת  ע"ב(  י  ָזָרה  )ֲעבֹוָדה  ַהְּגָמָרא 

ָּכְך  ִאם  ֵמִתים.  ְמַחֶּיה  ָהָיה  ַהְּגָמָרא  ֶׁשְּבַחְכֵמי 
ֲחָכֵמינּו ַּבְּגָמָרא, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. 
ְּכֶׁשַרִׁש"י אֹוֵמר ֶׁש"ָּנַתן ֵעיָניו ְוִלּבֹו", ַמְׁשַמע ֶׁשהּוא 
ִקֵּׁשר ֶאת ָהרֹאׁש ֶאל ַהֵּלב. ְּכֶׁשּמֶֹׁשה ָיָצא ֶאל ָאִחיו 
ְּבַיַחד ִעם  ְוָרָאה ְּבִסְבלֹוָתם, הּוא ִקֵּׁשר ֶאת ָהרֹאׁש 
ַהֵּלב. הּוא ֹלא ְסָתם ָחׁש ִרְגׁשֹות ַהֵּלב, ֶאָּלא ִׁשֵּלב 
ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו  ָהְיָתה  ְוזֹו  ָהֲאִמִּתית,  ַהַּדַעת  ֶאת  ָּבֶהן 

מֶֹׁשה ַרֵּבנּו!
ַהְרֵּבה ְּבֵני ָאָדם ִמְתַרְּגִׁשים, ֲאָבל ַאַחר ָּכְך - ָהָיה 
ְּכֹלא ָהָיה. ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ִהיא, ֶׁשְּלַאַחר ֶׁשָאָדם 
ִלְפָעִמים  ַמֲעִׂשִּיים.  ְלַפִּסים  זֹאת  ַיֲעִביר   - ִמְתַרֵּגׁש 
אֹוְמִרים ֶהְסֵּפד ְוֵיׁש ְּבִכּיֹות נֹוָראֹות, ּוָמה ַאַחר ָּכְך? 
ִנָּגִׁשים ְלִקּיֹוְסק, קֹוִנים ְּגִליָדה ְואֹוְכִלים... זֹו ַהַּכָּוָנה 
ֵמָחְכָמתֹו,  ְמֻרִּבין  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  "ָּכל  ַרּבֹוֵתינּו:  ְּבִדְבֵרי 
ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, 
ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת" )ָאבֹות ג, ט(. ַהָחְכָמה ֵאיָנּה 
ַמֲעֶׂשה.  ִלְכַלל  ָּבִאים  ַהְּדָבִרים  ְּכֶׁשֵאין  ִמְתַקֶּיֶמת 

ַהָּקָּב"ה ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ִׁשּנּוי ְּבַמֲעִׂשים.

ַרגְַליִם שֵֶׁאין ָלֶהן ִחּבוּר ָלרֹאׁש וְַללֵּב

ִּבֵּקׁש...  "ִמי  ִיְׂשָרֵאל:  ְלַעם  אֹוֵמר  ַהָּקָּב"ה 
ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי". ִּבַּקְׁשִּתי ִמֶּכם ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל - 
ָּבאֹות  ֶׁשָּלֶכם  ָהַרְגַלִים  ָּבִאים?  ַאֶּתם  ָמה  ִעם  ֲאָבל 
ְלַקֵּים: "ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה". ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי 
'ֵיָרֶאה' - ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּבִאים ְלֵהָראֹות ִלְפֵני ה' ִיְתָּבַרְך, 
ֲאָבל ַאֶּתם ׁשֹוְלִחים ֶאת ָהַרְגַלִים. ָהַרְגַלִים ִהִּגיעּו - 
ְוֵאיפֹה ָהָאָדם ַעְצמֹו?? ִמי ִּבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס 
ֲחֵצַרי ָּבַרְגַלִים ? ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאְתֶכם! ְּכֶׁשֲאִני 
ַעְצמֹו  ִמְתַּכֵּון ֶׁשהּוא  ֲאִני  ֵאַלי,  ָּבא  ִׁשְמעֹון  אֹוֵמר: 
ָרְמסּו  ִׁשְמעֹון  ֶׁשל  ָהַרְגַלִים  אַֹמר:  ִאם  ֲאָבל  ִהִּגיַע, 
ֶאת ֶהָחֵצר ֶׁשִּלי, ֵאיִני ִמְתַּכֵּון לֹוַמר ֶׁשהּוא ָּבא ֵאַלי. 
ָהַרְגַלִים ֶׁשּלֹו ַרק ָרְמסּו ֶאת ֶהָחֵצר. ַאל ַּתְׁשִאירּו ֶאת 
ִאָּתם!  ְּבַיַחד  ֵאַלי  ּבֹואּו   - ַּבחּוץ  ַהּמַֹח  ְוֶאת  ַהֵּלב 
ּבֹואּו ִעם ַהֵּלב ְוִעם ָהרֹאׁש! ֲאִני ְמַחֶּכה ָלֶכם, ְוֹלא 

ָלַרְגַלִים ֶׁשָּלֶכם!"...
ֶאת ְּדָבָריו ִסֵּים ַרִּבי ַחִּיים ְּבָפן ִאיִׁשי, ְוָכְך ִסֵּפר: 
ֵּבית  ִלְפֵני  ְוִהְתַּפַּלְלִּתי  ַהַּמֲעָרִבי,  ַּבּכֶֹתל  ְּכֶׁשָעַמְדִּתי 
ָהָיה  ַּכָּמה  ְלַעְצִמי:  ָחַׁשְבִּתי  ְוִתְפַאְרֵּתנּו,  ָקְדֵׁשנּו 
ְלַהִּגיַע  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ָלֵתת  ִמַּוְרָׁשא  ֶׁשִּלי  ַסָּבא  מּוָכן 
ְלָכאן... ֶמה ָהְיָתה ַסְבָּתא ֶׁשִּלי נֹוֶתֶנת ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה 
ָלּה ֶאְפָׁשרּות ָלבֹוא ְלָכאן... ָידּוַע, ַמה ֶּׁשָאַמר ַרִּבי 
ְלֶמֶלְך  ִקְרָיה  ֵּתֵבל  ַהֵּלִוי: "ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש  ְיהּוָדה 
ַרֲחַמי  ַמֲעָרב, ֲהמֹון  ִמַּפֲאֵתי  ַנְפִׁשי  ִנְכְסָפה  ַרב, ָלְך 
ִנְכַמר ִּכי ֶאְזְּכָרה ֶקֶדם ְּכבֹוֵדְך ֲאֶׁשר ָּגָלה, ְוָנֵוְך ֲאֶׁשר 

ָחַרב... ְוַטַעם ְרָגַבִיְך ְלִפי ִמְּדַבׁש ֶיֱעַרב...".
ַטַעם   - ַהֵּלִוי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  אֹוֵמר   - ְרָגַבִיְך  ַטַעם 
ִמְּדַבׁש!  ִלי  ָעֵרב  ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ְירּוָׁשַלִים  ֶׁשל  ַהּבֹץ 
ְזכּוַרִני ֶׁשִּבְהיֹוִתי ֶיֶלד, ָהיּו ַמִּגיִעים ְלֵביֵתנּו ֲחָכִמים 
ִמְתַּפֶעֶלת  ְוִאִּמי  ַמְגִּבּיֹות,  ַלֲעׂשֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֵמֶאֶרץ 
ְואֹוֶמֶרת: "ֶזה ָׁשִליַח ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!". ָהִייִתי ֶיֶלד 
ֶׁשָהָיה  ַהּבֹץ  ֶאת  לֹוֵקַח  ַעְצִמי  ֶאת  זֹוֵכר  ַוֲאִני  ָקָטן, 
ַוַּדאי  "ֶזה  ְלַעְצִמי:  ְואֹוֵמר  ֶׁשָּלֶהם,  ַּבַּנֲעַלִים  ָּדבּוק 
ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"... ָהִייִתי לֹוֵקַח ְוָׂשם אֹותֹו ְּבתֹוְך 

ַהָּמָרק ֶׁשִּלי ְואֹוֵכל... 
ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהָּגאֹון  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ֵאִלָּיהּו לּוְּפָיאן, ִהְקִּפיד ָּתִמיד ִלירֹק ְלתֹוְך ִמְטַּפַחת. 
ַאף  ֲאִני  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ַאְדַמת  ַעל  ִלירֹק  לֹו  ָחִליָלה 
ָּבנּו  ֶׁשָאֲחָזה  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהְתַרְּגׁשּות  ֶאת  זֹוֵכר 
ְּכֶׁשִהַּגְענּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָהִייִתי ַרק ֶּבן ַאַחת ֶעְׂשֵרה 
ְּכֶׁשִהַּגְענּו ַאְרָצה. ְּכֶׁשָּיַרְדנּו ִמן ָהֳאִנָּיה ִּבְנַמל ֵחיָפה, 
ֹלא  ִלְבּכֹות.  ְוִהְתַחְלנּו  ָהֲאָדָמה  ַעל  ִהְׁשַּתַּטְחנּו 
ֶאְׁשַּכח זֹאת... ָּכְך ָּבִאים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל - ְוָכְך ִהיא 
ָהַרְגַלִים  ַהִּמְקָּדׁש. ֹלא  ְלֵבית  ַהֶּדֶרְך ָהְראּוָיה ָלבֹוא 

ָּבאֹות, ֶאָּלא ָהָאָדם ַמִּגיַע!
)מתוך ספרו החדש של הגר"ר אלבז שליט"א 

- "משכני אחריך"(. 

אנוכי אהיה עם פיך ְלִהְתַחֵּבר ְלִרְגׁשֹות ַהֵּלב
משה רבינו, הרועה נאמן הינו כבד 
בפני  טוען  והוא  שפה,  וערל  פה 
עם  את  להנהיג  קושי  שיש  הקב"ה 
בעת  שבעתיים  מגמגם.  כשהוא  ישראל 
שערי  במ"ט  נמצאים  ישראל  כשבני  ההיא 
טומאה, ושרויים במצב של קוצר רוח ועבודה 
קשה. על כן הוא מבקש: שלח נא ביד תשלח, 

ביד של אחיו אהרן הכהן. 
לכאורה, מדוע משה רבינו לא מבקש בעת 
מפציר  הקב"ה  הרי  למחלתו?  רפואה  ההיא 
והוא  ישראל,  עם  את  להנהיג  ממנו  ומבקש 
של  כזה  מום  עם  להנהיג  הקושי  את  מבין 
גמגום, האם לא ראוי שיבקש רפואה לעצמו? 
הקב"ה  תשובת  את  להבין  יש  ועוד,  זאת 
ד'(.  )שמות  פיך"  עם  אהיה  "אנוכי  למשה: 
מהו לשון זה שהקב"ה יהיה עם פיו, וכי בורא 
יעזור  ומה  נמצא עם כל אחד?  העולמים לא 

הדבר אם הוא מגמגם?
זה  בלשון  זה:  פסוק  על  נאמר  בפסיקתא 
נגליתי למשה, שנאמר: "אנכי אהיה עם פיך" 
)שמות ד'(, ובלשון זה גאלתי אתכם ממצרים 
ונתתי לכם עשרת הדברות, שנאמר: "אנכי ה' 
אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים". בלשון 
זה אני עתיד לשלוח לכם את אליהו, שנאמר: 
הנביא",  אליה  את  לכם  שולח  אנכי  הנה 
ובלשון זה אני עתיד לנחמכם, שנאמר: "אנכי 
אנכי הוא מנחמכם". מהו הלשון המיוחד הזה 
של "אנכי" שמשמש אותנו מההבטחה למשה 
במהרה  שתבוא  השלימה  הגאולה  עד  רבינו 

בימינו?
חז"ל מספרים שאת שנותיו הראשונות עשה 
המצרי,  המלוכה  בבית  ישראל  של  מושיען 
כנכדו חביבו של המלך פרעה. ויהי היום, היה 
פרעה מנשקו ומחבבו, והוא נוטל כתר פרעה 
ומשימו על ראשו... והיו שם יושבים חרטומי 
שנוטל  מזה  אנו  "מתייראים  ואמרו:  מצרים 
אותו  זה  יהיה  שלא  ראשו,  על  ומשים  כתרך 
ממך".  מלכות  ליטול  שעתיד  אומרים  שאנו 
מהם אומרים להורגו, מהם אומרים לשורפו. 
הנער  להם:  ואומר  ביניהם  יושב  יתרו  והיה 
לפניו  והביאו  אותו  בחנו  דעת.  בו  אין  הזה 
בקערה זהב וגחלת, אם יושיט ידו לזהב יש בו 
דעת ויהרגו אותו, ואם יושיט ידו לגחלת אין 
בו דעת ואין עליו משפט מוות. הביאו לפניו 
גבריאל  מלאך  ובא  הזהב,  ליקח  ידו  ושלח 
ידו  והכניס  הגחלת,  את  ותפש  ידו  את  ודחה 
עם הגחלת אל תוך פיו, ונכווה לשונו, וממנו 

נעשה כבד פה וכבד לשון. 
ודרוש  השלישי  )דרוש  בדרשותיו  הר"ן 
החמישי( שואל: הזהו כבודן של בני מלכים 
אחר  יהא  לא  בראשם  העומד  שמנהיגם 
אדון  ומגמגם?  שפתיים  ערל  איש  מאשר 
הנביאים, רבן של ישראל, כמוהו לא קם עוד 
את  הקב"ה  כך  סובב  מדוע  בישראל...  נביא 
ראוי  לא  כלום  פה?  כבד  שיהיה  המהלכים 
היה שאותו אחד העתיד לצאת ולבוא בארמון 
מול  לעמוד  ולהבדיל  ה'  דברי  למסור  פרעה 
כלל ישראל ולהעביר להם את כל אשר שמע 
עם  וברורה  צחה  לשונו  הגבורה-שתהא  מפי 

כושר רטורי מעולה?
חז"ל  בדברי  טמונה  לכך  התשובה 
פרעה  לאחר שבת  מה שאירע  את  המתארים 
על  למשה  שהחזירוהו  לחיקה:  אותו  לקחה 
כל המצריות כולן ולא ינק, אמר: פה שעתיד 
לדבר עם השכינה יינק דבר טמא? למדנו כאן, 

כי עוד בעריסתו היה משה מכין עצמו לקראת 
פיו  טהרת  ועבור  בעולם,  הגדולה  שליחותו 
ושלמותו סירב לינוק מנשות מצרים הטמאות.

טרקלין  היה  שנים  עשרה  שמונה  כאן,  אף 
אלו  בשנים  הנער.  של  הפרטי  לביתו  פרעה 
שמע ללא הרף את השפה המצרית מפי שרים, 
מלכים ושועי ארץ שבאו בשערי הארמון. מה 
כדי לשמור את לשונו מהשפה  עשה הקב"ה 
הזרה, וכדי שלא תשתרבבנה ללשונו הקדושה 
בילדותו  עוד  נוכריות?  מילים  רסיסי  לא  אף 
שיהא  כך,  לידי  הדברים  שיגיעו  וסובב  גלגל 
אותו קדוש עליון כבד פה וכבד לשון ויתקשה 
תתגלגל  הדברים  מטבע  מילה.  כל  בהגיית 

לשונו פחות ותישמר יותר.
פה  לו  שיהא  בשביל  רק  הדבר  יצא  מה' 
זולת  בשפתיו  יבטא  שלא  ומשומר,  קדוש 
זה,  פה  העולם.  נברא  שבה  הקודש  לשון 
העתיד להנהיג את האומה הנבחרת, להוציאם 
להוריד  הים,  את  עבורם  לקרוע  ממצרים, 
לדבר  העתיד  הקדושה.  התורה  את  עבורם 
פה אל פה עם הקב"ה, אי אפשר לו שידבקו 
חייב  הוא  חולין.  ודיבורי  המצרית  השפה  בו 
שיהיה בלתו לה' לבדו, קודש קודשים. ואכן 
של  הנשגב  במעמד  מצרים,  את  שעזבו  אחר 
מתן תורה, בו נתרפאו כל המומין –נתרפאה 
ליתן  וזכה  רבינו,  משה  של  הוא  לשונו  גם 
תורה ישראל בפה קדוש, טהור ונקי מכל שמץ 
ביקש  לא  רבינו  כך משה  של טומאה. משום 
רפואה לעצמו, כי ידע שגמגום שיש בו נעשה 

לטובתו ולטובת עם ישראל ולא ח"ו לרעתו.
פה של יהודי הרי הוא כלי שרת. המשתמש 
בדחילו  בו  ולנהוג  מופלגת  זהירות  חייב  בו 
תורה,  תפילה,  מילות  שמוציא  פה  ורחימו. 
גמילות חסדים ואהבת חברים-הרי הוא הכלי 
לנשמה  ביטוי  כלי  הוא  שבאנושות.  הגדול 

הטהורה השוכנת פנימה.
'ברכת  מילה:  של  עוצמתה  קצת  נלמד 
המבדיל בין קודש לחול' נותנת תוקף: חול או 
קודש. מאמר פה יהפוך כל פיסת חמץ ל'עפרא 
דארעא'. מעתה ואילך אף אם תימצא חלילה, 
אין בה כל בעיה הלכתית. אותה חתיכת בצק 
בקדושת  לקדושה  תהפוך  שמרימים,  סתמית 
חלה כאשר יאמר עליה: 'הרי זו חלה', ומעתה 
ואילך אסורה בשימוש ואכילה. רק רגע קצר 
קצר  משפט  ומים,  קמח  עיסת  הייתה  קודם 
הפך אותה לקדושה. כל התוקף לקשר הבניין 
הבית היהודי הוא במילים: 'הרי את מקודשת 

לי'.
פה יהודי, חלה עליו חובת שמירה מיוחדת. 
נשחיתנו.  לבל  עליו  דעתנו  את  לתת  עלינו 
עם  אהיה  "אנוכי  הנאמר:  שכוונת  מה  זה 
יהיה  שפיך  לך  ואסייע  אשמור  אני  פיך", 
זה שמלמד תורה  וטהור שיוכל להיות  קדוש 
אין ברירה, אלא שיהיה  ומשום כך  לישראל. 
בשלב זה כבד פה וערל שפה. ראו איך נמנע 
כל  עם  המקדש  בית  את  לבנות  המלך  מדוד 

רצונו הגדול משום שהיה שופך דמים.
אצל  כמו  הפה  על  ששומרים  זה  ובזכות 
משה רבנו שהקב"ה אומר: "אהיה עם פיך", 
כנאמר:  שלימה,  ולגאולה  תורה  למתן  זוכים 
הנביא,  אליהו  את  לכם  שולח  אנוכי  "הנה 

אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי יוצאת לדרך

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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לאישה

עור יבש בחורף: טיפול ומניעה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

טארט לימון

טיפים
 • היובש   - מכירים  שכולנו  התופעה  הגיעה  ואיתו  הגיע  סוף  כל  סוף  החורף 
קילופים,  בחספוס,  המתבטא  ליובש,  לגרום  ועשוי  לעור  ידידותי  אינו  החורף 
סדקים, גירוד והרגשה כללית של  אי נוחות • מה ניתן לעשות בכדי למנוע את 

היובש בעורכם בימי החורף? 

אסתמה  לרבות  שונים,  ממקורות  נובע  עור  יובש 
חומרי  עם  מגע  סוכרת,  העור,  הזדקנות  העור,  של 
אקלימיים,  מגורמים  כתוצאה  יובש  מקרי  וכן  ניקיון 
כגון רוח, שמש וקור. איבוד חומצות שומן החיוניות 
העור  משכבת  הלחות  והתאדות  העור  לגמישות 
החיצונית גורמים לסדקים ויובש. התופעות שכיחות 
בשפתיים,  הידיים,  כפות  הרגליים,  בכפות  ביותר 
גם  יכולות להופיע  ובגפיים התחתונות, אך  בזרועות 
בפנים ובכל אזורי הגוף. ד"ר להבית אקרמן, מומחית 
לרפואת עור, נותנת לנו את הטיפים השונים לטיפול 

ומניעת עור יבש בחורף:

המעיטו במקלחות
על אף שזה נשמע מוזר תחילה, מקלחת מייבשת מאוד 
את העור ובייחוד השימוש בסבון. על כן מומלץ לא 
להרבות במקלחות מעבר לנדרש ולהשתמש בסבונים 
בעלי דרגת חומציות pH 5.5 הקרובה לזו של העור, 
להשתמש  עדיף  ולגירויים.  ליובש  גורמים  שאינם 
בסבון היפו-אלרגני או בסבון המכיל גם לחות. כאשר 

גוף.  בסבון  במקום  מיוחד  בשמן  להשתמש  מומלץ  קיצוני,  יובש  יש 
חשוב מאוד להתקלח במים פושרים בחורף ולהימנע ממקלחות במים 

רותחים שכן מים רותחים מגבירים את היובש בעור. 

הימנעות משטיפת ידיים מיותרת
כן  על  עורנו.  את  מייבשים  המים  ידיים  בשטיפת  גם  במקלחת  כמו 
מומלץ להימנע משטיפת ידיים שלא לצורך על מנת לשמור על עור כף 
היד. יש להימנע כמה שיותר מהחמרה של היובש בעיקר בידיים כיוון 
שיובש יוצר היסדקות אשר מפריעה לתפקוד היומיומי וזמן ההחלמה 

עשוי להיות ממושך.  

הימנעות מליקוק השפתיים
לאנשים רבים יש נטייה כאשר השפתיים מתייבשות בחורף ללקק אותן. 
כמה  אותו  ולמרוח  יד  בהישג  טיפולי  שפתון  להחזיק  הינה  ההמלצה 

שיותר פעמים ביום על מנת להעניק לחות לשפתיים.

הימנעות מחימום יתר
ולהשתמש  העבודה  סביבת  או  הבית  של  יתר  מחימום  להימנע  רצוי 
מקור  ליד  מים  כלי  להניח  או  לאוויר  לחות  להוספת  אדים  במכשירי 
החימום. ניתן להוסיף למים כמה טיפות של שמנים ארומטיים כמו שמן 

גרניום  בשיעול,  ולטיפול  הנשימה  בדרכי  לבעיות  היעיל  איקליפטוס 
התאים  חיטוי  החיסון,  מערכת  לחיזוק  לבנדר  ביובש,  לטיפול  היעיל 

וחידושם.

הענקת לחות לעור באמצעות שמנים
מומלץ למרוח על הגוף מיד לאחר המקלחת קרם לחות קבוע בחורף. 
ניתן גם להוסיף לאמבט שמנים צמחיים אשר מעניקים לעור לחות, כגון 
שמן נבט חיטה המכיל ויטמין E שמאיץ את תהליך הריפוי של העור, 
מחדש את שכבות העור ותורם להעלאת רמת הלחות בו. ניתן להוסיף 
שמן אמבטיה במקום סבון- כמו בלנאום או אמול שמלחחים את העור 

במקום לייבשו.

ניקוי העור והזנתו בחורף
ייחודי  ניקוי  בסבון  שימוש  ידי  על  מיוחד  טיפול  לעור  להעניק  חשוב 
לפנים )עדין(, אשר מונע את התייבשותו. לעור פנים עם נטייה לקילופים 
מומלץ לבחור בקרם המכיל חומרים המעודדים את חלוקת תאי העור 
חשוב  חתול.  ציפורני  ושמן  אוריאה  אלנטואין,  כגון  איחוי,  ומזרזים 
בתכשירים  ולהשתמש  לחות  בתכשירי  יומיומי  שימוש  על  להקפיד 
בחורף   .  Eוויטמין הילאורונית  חומצה  קולגן,  כמו  חומרים  המכילים 
כיוון  בקיץ-  מאשר  יותר  שומני  מרקם  בעל  בקרם  להשתמש  מומלץ 

שהיובש באוויר מגביר את היובש בעור בחורף.

משטח  על  הבצק  את  פורשים   
בקוטר  עיגולים   8 וקורצים  עבודה 
תחתית  את  מרפדים  ס"מ.   11 של 
מהדקים  בבצק,  התבניות  ודפנות 
הקצוות  את  וחותכים  היטב 

המיותרים.
 מחוררים במזלג את הבצק, אופים 
מראש  שחומם  בתנור  דקות  כ-10 

ל-180 מעלות, ומוציאים מהתנור.
עם  טורפים  בינונית  בקערה   
ומיץ  מטרפה את החלמונים, הסוכר 
מעט.  נמס  שהסוכר  עד  הלימון 
מוסיפים את גרידת הלימון והשמנת 
עד  כדקה  עוד  לטרוף  וממשיכים 

לקבלת תערובת אחידה. 
ל-160  התנור  חום  את  מנמיכים   

מעלות.
לתוך  התערובת  את  יוצקים   

 25 כ-  ואופים  האפויות,  הקלתיות 
התערובת.  להתייצבות  עד  דקות 
עד  ומצננים  מהתנור  מוציאים 

שהתערובת יציבה. 
 להכנת המרנג: מקציפים חלבונים 
וחזק.  יציב  קצף  לקבלת  סוכר  עם 
זילוף  לשק  הקצף  את  מכניסים 
במקום  אפשר  הפאי.  מעל  ומזלפים 
בשקית  גם  להשתמש  הזילוף  שק 
במרית  להשתמש  או  קטנה,  אוכל 

למריחת הקרם. 
להשתמש  אפשר  המרנג  לחריכת   
העליון  לחלקו  להכניסו  או  בברנר, 
ל-180  מראש  שחומם  תנור  של 
דקות.  מספר  ולאפות  מעלות 

מוציאים כשהמרנג זהוב. 

המצרכים:

למילוי:

למרנג:

אופן ההכנה:

טעימה

טיפים חיוניים 
לחימום מים בחורף 

1 חבילה )600 גרם( בצק פריך מתוק חמאה 
שעל  ההוראות  פי  על  מופשר  'מעדנות', 

האריזה
שתי  או  ס"מ    10 בקוטר  טארטלטים   8

תבניות טארט בקוטר 24 ס"מ

3 חלמונים
2 ביצים

100 גרם סוכר )1/2 כוס(
120 מ"ל מיץ לימון )1/2 כוס(

גרידת לימון מ-2 לימונים בינוניים
להקצפה  מתוקה  שמנת  מיכל   1

32% מסדרת השף הלבן

4 חלבונים 
150 גרם סוכר )3/4 כוס(

דוד  של  החמים  והמים  קרים  נעשים  הימים 
השמש כבר אינם מספיקים למקלחות, מומחי 
מכון התקנים הישראלי במספר טיפים שיוכלו 
לסייע בנושא חימום המים, בימים הקרים של 

החורף: 

• בחודשי החורף, יש לקחת בחשבון כי זמן 
לשלוש  להגיע  יכול  בדוד,  המים  כל  חימום 
הדוד  חימום  את  להדליק  יש  לכן,  שעות. 
מים  ליטר  כל  המקלחת.  לפני  זמן  מספיק 

מתחמם במשך דקה וחצי ועד לשתי דקות.
וכדי  "דולק"  הדוד  את  לשכוח  לא  כדי   •
לחסוך בחשמל כדאי להפעיל את גוף החימום 

של הדוד על-ידי קוצב זמן )שעון שבת)
• מומלץ להפעיל את גוף החימום של הדוד 
יתקררו  לא  שהמים  כדי  בו  לשימוש  סמוך 

ויזדקקו לחימום חוזר
• את טרמוסטט הדוד יש לכוון לטמפרטורה 
של עד 60 מעלות וזאת כדי להימנע מכוויות, 

בעיקר אצל ילדים
למספר  הדוד  נפח  את  להתאים  מומלץ   •

הנפשות בבית
• פעם בשנה רצוי להפעיל את פורק הלחץ, 
תקין  שהוא  לוודא  כדי  הדוד,  על  שמותקן 
ופועל, אם הדוד מותקן על גג יש לנקוט בכל 

אמצעי הבטיחות, כנדרש.
• חשוב לוודא כי הדוד והקולטים המותקנים 
יהיו מעוגנים בצורה כזו שלא תפגע  על הגג 
עם  סוער  אוויר  מזג  של  במקרה  יציבותם 

רוחות חזקות
שיצרן  לב  לשים  יש  חדש  דוד  לרוכשים 
תקן  תו  בעלי  הינם  )האוגר(  והדוד  הקולטים 
של מכון התקנים הישראלי. ניתן לבדוק זאת 

באתר מכון התקנים
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שנים!  אלפי  כבר  פסוריאזיס  עם  מתמודדים  האדם  בני 
אפילו בעדויות ממצרים העתיקה, ראו סימנים לפסוריאזיס. 
ביוון העתיקה היה מקובל להניח רטיות עם ארס  של נחשים 
על הפצעים, כי חשבו שהארס ישתק את הייצור המוגבר של 

תאי העור והקשקשת תיפסק. 
עם  הפסוריאזיס  את  בילבלו  בכלל  רבות  שנים  במשך 
ללכת עם פעמונים  מי שסבל מפסוריאזיס, התבקש  צרעת. 
חולה  שהוא  יידעו  שאנשים  כדי  אליו,  שמחוברים  קטנים 

במחלה מדבקת ולא יתקרבו.
המרפאים באותן שנים, הניחו שהסיבות לפסוריאזיס הן 
תזונה לא טובה, בעיה בהיגיינה או פעילות לא תקינה של 
איברים פנימיים. לכן ניסו לטפל במחלה על ידי ניקוי פנימי 

של הגוף בעזרת שתיית שמנים, מלחים ועוד.
בשנים  ניסיונות  היו  המחלה,  את  הבינו  שלא  בגלל 
קודמות, להיעזר בשיטות טיפול מוזרות. היה מקובל למשל 
לחות  ליצור  כדי  וחבישות,  במריחות  הגוף  את  לעטוף 
שתגרום לנשירה של הקשקשת. לפעמים העיטוף והמריחות 
כללו חומרים רעילים כמו גופרית, כספית או ניטרט. לרוב, 
היו  הגוף,  על  האלה  החומרים  ממריחת  הלוואי  תופעות 

מסוכנות יותר מהבעיה עצמה.
בטורקיה  היום  עד  שקיימים  האקזוטיים  הטיפולים  אחד 
ובקרואטיה היה כניסה לבריכות עם דגיגים קטנים שאוכלים 

את קשקשי העור העודפים.
רק ב-1840 ד"ר פרדיננד  פון הברה, שנחשב לאבי רפואת 
לפסוריאיזס.  צרעת  בין  לראשונה  הבחין  המודרנית,  העור 
מחלה  היא  שפסוריאזיס  הרפואה  עולם  הבין  ב-1960 
 – אור  בטיפולי  להיעזר  התחילו  ב-1970  אוטואימונית. 

שבתקופת  נזכרו  גם  אז  בבעיה.  לטפל  כדי  פוטותרפיה 
 התנ"ך כבר ידעו ששהייה בים המלח מקלה על בעיות עור.
ב-1990 הוכיחו מדענים שיש רקע גנטי לבעיה. באותן שנים 
גם החלו להמליץ לחולי פסוריאזיס על טיפולים המזכירים 
באופן  החיסון  מערכת  את  ומדכאים  כימותרפים  טיפולי 
גורף. כך היה מקובל לטפל במחלות אוטואימוניות, שבהן 
ורקמות של הגוף  תאי מערכת החיסון בגוף תוקפים תאים 

עצמו במקום לתקוף חיידקים ופולשים חיצוניים אחרים. 
ב- 1998 נכנסו לשוק התרופות הביולוגיות. איך זה עובד? 
מערכת  של  חלק  איזה  ממנה  מבינים  דם,  דגימת  לוקחים 

החיסון השתבש ומחסלים אותו בלבד.
בשלב זה רופאים גם הבינו את הצד האינדיבידואלי של 
המחלה. כלומר, התחזקה ההבנה שאצל כל אדם יהיה גורם 
אחר שיעורר את התפרצות התסמינים והם גם עשויים להיות 
שונים מאדם לאדם. יש כאלה שזיהומים יהיו אצלם טריגר 
להתפרצות פסוריאזיס ואצל אחרים, מצבים נפשיים סוערים 
יעוררו את המחלה. יש אנשים שהתסמין הדומיננטי שלהם 

יהיה גרד מוגבר, אצל אחרים, קשקשת.

מטפלים באדם. לא במחלה

המשלימה  הרפואה  הקונבנציונלית,  הרפואה  לעומת 
מלכתחילה, לא מטפלת במחלה אלא באדם. לדוגמא, רפואת 
הצמחים מתייחסת לכל אדם באופן אישי ולא ממליצה על 

טיפול אחיד לכלל האנשים שיש להם תסמינים דומים.
 TTM היא חברה ישראלית המייצרת מוצרים מתקדמים, 

מצמחי מרפא מובחרים. אחרי מחקר ופיתוח, יצרה החברה 
וטבעית  מעמיקה  ערכה  פסוריאזיס,  עם  המתמודדים  עבור 

שאף מיוצרת בכשרות מהודרת.
 TTM השלב הראשון בתהליך ההחלמה שבנתה חברת 
הוא תשאול טלפוני מקיף של הלקוח, במטרה להבין איפה 
 TTM נציג  לבעיה.  הרקע  ומה  להתמקד  צריך  הטיפול 
ישאף להבין אם לתת דגש על הרגעה של הגרד או על עידוד 

התחדשות העור ועוד.
את  בחשבון  לקחנו  שלנו,  הפורמולות  את  "כשבנינו 
הצטברות הרעלים בגוף של הסובל מהפסוריאזיס, כתוצאה 
ובעיות  לחצים  דלקתיות,  מעודף  מאוזן,  לא  חיים  מאורח 
בזרימת דם", אומרת אלינה זקס M.Sc  נטורופתית ראשית 
ומרצה,  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,  TTM בחברת  
"הכנסנו למוצרים צמחים שמאזנים מערכת חיסון וצמחים 

המקובלים לטיפול במחלות דלקתיות של העור".
את  מהשירות,  כחלק  הבית,  עד  שולחת   TTM חברת 
בינהם:  פסוריאזיס,  עם  למתמודדים  המתאימים  המוצרים 
קרם  מרוכזות,  צמחים  מתמציות  המיוצר  נוזלי  מיצוי 
למריחה חיצונית, כמוסות צמחיות לבליעה ותוסף כורכומין 
עם  msm )גופרית( -  שילוב אנטי דלקתי שהוא יעיל מאד 

להתחדשות העור.  
 TTM החברה מאמינה בליווי אישי ושוטף - יועץ מטעם
בהתאם  מינונים  משנה  התהליך,  ההתקדמות  אחר  עוקב 

לצורך, מגבה עם המלצות לתזונה שתקל על המצב ועוד.
 natural.ttmisrael.com  לפרטים נוספים חפשו ברשת

או התקשרו: 1-700-556-700
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תכירו את העור החדש שלכם

מי  על  היו מורחים כספית  פעם 
צמחי  היום  מפסוריאיזס.  שסבל 
הטבעית  הדרך  הם  המרפא 

והמעמיקה עבור מי שמתגרד
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בדים ואריגים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.חרוץ,מתמיד,זריז וער בעבודתו. "בן עזאי בטלו 
ה____" )סוטה ט טו( )בלשון יחיד(

5.מעט מזער,קצת. "כמעט ____" )יחזקאל טז מז(
7.דפיקה וביחוד דפיקת זרם הדם מתוך התרגשות. 

"שם שתי ____" )רש"י בר' מא ח( )בלשון יחיד(
9.חומר אורגני שנרקב."מלא תרוד ____" )אהלות 

ב א( 
10.קיצץ,כרת. "____ עד פחות מטפח" )כלאים ב ד( 

)בלשון יחיד( )גוף שלישי,עבר(
12.חפירה עגולה מסביב לעץ,לשם השקייה. "ואין 

עושין ____ לגפנים" )מועד קטן א א()בלשון יחיד(
15.מחסה,מקלט. "לנו ____ ביהודה ובירושלם" 

)עזרא ט ט( )בהיפוך אותיות(
17.שאין בו טעם,חסר ערך. "אשה יפה ו___ טעם" 

)משלי יא כב( )בלשון זכר(
19.מפרשיות השבוע.

21.נכונות נפשית. "____ פתוח" )רש"י ברכות יז.(
22.חרפה,גנאי,דופי. "אהרן ל___" )שמות לב כה(

1.יופי,נועם,חן. "הנתן אמרי ____" )בראשית מט כא(
2.ציור או סמל חרות בעור הגוף."וכתבת ____ לא תתנו 

בכם" )ויקרא יט כח(
3.בשעת אמירה,בזמן קצר מאוד. "תוך כדי ____" )נזיר כ: (
4.זהירים ומקפידים ביותר במשהו."_____ המהדרין" )שבת 

כא: ( )בהיפוך אותיות(
6.עדיין לא."וכל שיח השדה ____ יהיה בארץ" )בראשית 

ב ה(
8.הגות,הגיון-הלב,הרהור. "בינה ____")תהלים ה ב( )לא 

בלשון סמיכות( )בלשון רבים(
11.איזה דבר שהוא,משהו."וראיתי ____ והגדתי לך" )שמואל 

א יט ג(
13.מלא עד אפס מקום. "מלא ו____" )תמיד ה ד(

14.לוח צר,קורה דקה. "נסר שמניח ___ ביניהם" )סוכה יח.(
16.אשה יולדת. "ממסמסין נפשה של ___" )בראשית רבה 

פב(
18.הקשבה מעולה. "____ קשב" )ישעיה כא ז(

20.לשונו חריפה ועוקצנית. ___ שחוט לשונו. )ירמיה ט ז(

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

אטון, משי, ארגמן, שני, בד, שש, בוץ, תולע, חור, תכלת, חורי, יריעת, עזים, כרפס

אנתאנאנאמאדבסנישא

ישרינמשישתאמארירש

סנשתגנזנסנלישאוסנ

ימשריעתדאנתכישיחג

סשאתתאמאישישתישסנ

אנתעישסנרנמאנאישא

שאיתדירשוסנישאסיש

שרשענירשחיאנאפירש

ישאילתדסנאנארשישא

שיאטיוינתסשכנתנשא

תשסנואתשסנישאישנא

סנאמאניתדנמאסנאנא

תשסנסנמאצובסנישרש

1. בורית היא...
2. מהו אטב?

3. בת זוגו של מי הנאקה?                                                                                                                     
4. "עשה לך רב וקנה לך..."

5. "שריד ו..."
6. מהי גלוסקה?

7. מה ההבגל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"
9. מהי אכדית?

10. מהו שיערוך?
תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 
פקס: 03-5796645

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. סבון2. מהדק 3. גמל 4. חבר 5. פליט 6. לחמניה 7. אין הבדל 8. גמור9. שפה 
שמית עתיקה 10. הערכה מחדש



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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בלעדי לחברי מועדון ומצטרפים חדשים!
מבצעי המועדון בימי שני-שישי 

בין התאריכים: 1-5.1.18 י"ד-י"ח בטבת
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קבל במתנה
משחק בייבלייד

להיט!

2990 ₪ב-

7 ב- 4-5
י"ז-י"ח בטבת

בשר שריר מס' 8
מוצפי

בד"ץ בני ציון

גליליות רולעדין

2990
10לק"ג

7 ב-

סוכריות זאזא טעמן
אריזה משפחתית

סוגים שונים
21-50 יח'

קורנפלקס 'מעולה'
1 ק"ג

8901290
ליח'

כנפיים 
קהילות

עוף שלם 
קהילות

10
לק"ג

1990
לק"ג

מגבונים 'מעולה'להבונים 'מעולה'

10
5 ב-

50 יח'
4 שעות

590

מרכך כביסה סוד
1 ליטר

סוגים שונים

790

תמרים מג'הול עוגיות מיני נשנוש
1 ק"ג 200 גר'

סוגים שונים
עבאדי

10
21390 ב-

קנה ממגוון מוצרי עלית חטיפים מלוחים

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003new
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020new
	Kvbb1p021new
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032

