




לשכת הרבנות הראשית                  המועצה הדתית בני ברק

נפלה עטרת ראשנו      ברוך דיין האמת
אוי לספינה שאבד קברניטה

המומים ומזועזעים מהסתלקותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול מעוז ומגדול, 
צדיק בדרכיו וחסיד במעשיו, עבד ה' מנעוריו אשר נשא את משא העם 
במשך 40 שנה בעירנו ובתפוצות ישראל, קירב לבבות עם ישראל לאבינו 
התורה  במכמני  נפלא  גאון  הליכותיו,  ובנועם  שפתיו  במתק  שבשמים 

והוראה, חיבר חיבורים בתורה, בנגלה ובנסתר, יראתו קודמת לחכמתו

כבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הגאון הגדול

הרב שלמה ב"ר יחיא

קורח זצוק"ל
רבה הראשי של העיר בני ברק

בעל "עריכת שולחן" ועוד
הלוויתו התקיימה אתמול יום שני י"ג מר חשון תשע"ט ונטמן בבית החיים סנהדריה בירושלים

מבכים מרה
רבני המועצה הדתית            הנהלת המועצה הדתית ועובדיה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, זאב אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי,שרה מור, 
חיה מרגלית 

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

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

אלי כהן

די  ראה  שכבר  המופלג,  גילו  ממרומי 
התיישב  בחייו,  בחירות  מערכות  והותר 
שמעון  בן  הגר"ש  הגדול  הגאון  השבוע 
השעה.  צרכי  על  ומיוחדת  נדירה  לשיחה 
חולין",  בנושאי  התראיין  לא  מעולם  "הרב 
בצעד  "מדובר  בסביבתו.  לנו  אומרים 
הרב  כבוד  שבו  תקדים  וחסר  היסטורי 
נעתר לבקשות כדי לפנות אל שומעי לקחו 

ולהבהיר להם את עמדתו". 

קרבו  אל  שספג  הבית  אל  בכניסה  כבר 
נראה  תורה,  שנות  מחמישים  למעלה 
מהסוג  בשיחות  מכיר  אינו  הגדול  שהגאון 
מיותרות,  מילים  מלהוציא  נמנע  הוא  הזה. 
הכול היה מחושב ושקול, אבל מלא בעוצמה 
ובנחישות לסייע לתנועה הקדושה של מרן. 

זה בנפשו. 
כאמור  שהתקיימה  הנדירה  בשיחה 
השבוע בביתו של הגאון הגדול רבי שלמה 
קרא  הוא  תקדים  חסר  באופן  שמעון,  בן 
את  ולחזק  המטרה  למען  להתגייס  לכולם 
הגר"ע  של  חייו  מפעל  שהייתה  המפלגה 
יוסף זי"ע. "כולם היו תלמידיו", הוא אומר, 
אבל  בחייו,  ממנו  קיבל  שלא  אחד  "אין 
כבר לפני כמה שנים הוא ציטט באוזניי את 
פשעו  והם  ורוממתי  גידלתי  'בנים  הפסוק 
חשוב  היה  זה  כמה  עד  לתאר  ניתן  לא  בי'. 
היא  הבעיה  בזה.  השקיע  הוא  וכמה  למרן 
יכול  לא  ללכת עקום אף אחד  שמי שבוחר 

ליישר אותו".  
אם  הגדול  הגאון  נשאל  השיחה  במהלך 
נעזר  שאינו  למי  גם  להצביע  חובה  ישנה 
השיב,  הוא  ספק",  "אין  העירייה.  בשירותי 
בשירותי  ישירות  נעזר  שאינו  מי  "שגם 
לו  שאין  וחושב  להם  זקוק  אינו  העירייה, 
למפלגת  להצביע  צריך  עדיין  מולה,  בעיה 

ש"ס. יש לנו מחויבות הדדית להצליח בעיר 
ואין מישהו שיכול לפרוש מן הציבור. בסופו 
של דבר מוטל על כל אחד ואחד לעשות את 
הקדושה,  המפלגה  למען  שלו  ההשתדלות 

גם אם חושב שהוא מסודר בחיים". 
להתייחס  הגדול  הגאון  בחר  הזה  בשלב 
להישגים של תנועת ש"ס. "אני מתגורר כבר 
חמישה עשורים בעיר בני ברק", סיפר הגאון 
שפע  כזה  היה  לא  מעולם  "אבל  הגדול, 
לציבור הספרדי. לא היה לנו פה כלום. כולם 
מכירים את הסיפורים על בנים שלא התקבלו 
למוסדות אשכנזיים ועל בנות שנשארו בבית. 
היום יש לנו כאן כוח, יש לנו השפעה, ציבור 
הבוחרים גדל ב"ה והעיר הפכה למקום טוב 
לבני הציבור הספרדי. זה לא היה בעבר, ואני 
יכול לומר שכל מה שאנחנו רואים היום זה 
רק פרי מאמציה של תנועת ש"ס שלא שקטה 
עד שהגשימה את המטרות של מרן. אם לא 
הייתה בבני ברק תנועת ש"ס, אף אחד אחר 

לא היה דואג לנו". 
עברה  בחירות,  בענייני  שהחלה  השיחה 
עד מהרה לעיסוק בנושאי השקפה תורניים. 
הטהורה  ההשקפה  את  שטח  הגדול  הגאון 
מפיו  והוציא  זי"ע  מרבותינו  לנו  המסורה 
ביותר  המטלטלים  המשפטים  אחד  את 
כל  "במשך  הספרדית.  היהדות  שידעה 
מישיבת  יצאה  הספרדית  ההנהגה  הדורות 
מפתיע.  באופן  הגר"ש  גילה  יוסף",  פורת 
"מעולם לא עמד מנהיג מישיבה אחרת. אין 
היה  זי"ע  עטייה  עזרא  שחכם  כך  על  חולק 
והוא  הספרדי  הציבור  של  המנהיגים  גדול 
היה ראש ישיבת פורת יוסף, וגם המנהיגים 
זי"ע  שאול  אבא  ציון  בן  חכם  היו  אחריו 
שהיה ראש ישיבה, חכם יהודה צדקה, מרן 
עובדיה יוסף זי"ע וכמובן חכם שלום הכהן 
מישיבת  יצאו  כולם  טובים.  לחיים  שיבדל 
כל  ישיבות.  כראשי  בה  וכיהנו  יוסף  פורת 
מי שאומר אחרת, אינו מכיר את ההיסטוריה 
של רבני וגאוני עדות המזרח בארץ ישראל". 
הגאון רבי שלמה בן שמעון הינו גיסו של 
של  בולט  ותלמיד  הכהן,  שלום  חכם  מרן 
מרן הגר"ע יוסף זי"ע עוד מימי ישיבת פורת 
וכיהן  רבות  שנים  לצדו  שהיה  כמי  יוסף. 
לצדו כדיין בבית הדין הרבני, מכיר הגר"ש 
לתנועת  מרן  שייחס  הרבה  החשיבות  את 
לדאוג  חשוב  היה  "למרן  ברק.  בבני  ש"ס 
לציבור שלנו. אם לא מה שש"ס עשתה כאן 
מי  יש  הזה.  למצב  מגיעים  היינו  לא  בעיר, 

שמנסה להציג אמת משלו ומשתמש בדמות 
של מרן, אבל המודעות שלו לא מייצגות את 
רצונו בשום דרך. אני בטוח שלמרן יש הרבה 
מחריבי  עם  היום  שקורה  ממה  צער  מאד 

מורשתו". 
הגר"ש  שזר  בתוכה  השיחה,  בסיום 
יוסף  נפלאים מימיו בישיבת פורת  סיפורים 
ומקרבתו למרן, בירך הרב את כל המצביעים 
את  לשבח  כדי  מגדרו  ויצא  ש"ס  לתנועת 
העשייה של הנציגים המסורים. "אני מברך 
בכל הברכות את האנשים שיסייעו לתנועה 
הקדושה, זה כבוד שמים ועילוי נשמה גדול 
בטוח  ואני  זצוק"ל,  יוסף  עובדיה  לרבינו 
שלנו  הברוכה  לעשייה  המשך  יביא  שזה 

למען עולם התורה".  

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 חי בזכות מתנדבי איחוד הצלה

הן  ההתמוטטות  לאחר  הראשונות  הדקות  רבע 
הקריטיות: אם לא תבוצע החייאה ברגעים אלה, עולה 
וסיכויי  הפיך,  בלתי  מוחי  לנזק  הסיכון  משמעותית 
לחשיבות  הסיבה  זו  דרמטית.  צונחים  ההישרדות 

הניכרת בביצוע החייאה עוד לפני הגעת האמבולנס.
של   1221 למוקד  קריאה  התקבלה  האחרון  במוצ"ש 
איחוד הצלה על אדם כבן 47 שחש כאבים בחזה בבני 
ברק. מתנדבי איחוד הצלה יוסי נסימי ואריאל אנגלרד 
יחד עם אהרון פישר ממד"א שהגיעו בתוך 90 שניות 
למקום החלו במתן טיפול רפואי אלא שאז התמוטט 

אל מול עינהם המטופל.
המתנדבים החלו בביצוע מה שאומנו לכך לאורך כל 
פעולות החייאה כשאליהם  בביצוע  והחלו  הכשרתם 
מצטרפת ניידת טיפול נמרץ ובחסדי השם המאמצים 
המרובים הצליחו והוא שב להכרתו. למחרת בצהרים 
ממש מספר שעות לאחר הנס הגדול הגיעו המתנדבים 
לחגוג עמו את נס הצלתו והוא לא הפסיק מלהודות 

להם על העבודה המדהימה.

 סכנת האופניים החשמליים
אופניים חשמליים זה דבר מסוכן: גם השבוע אירעה 
חשמליים  ואופניים  פרטי  רכב  מעורבות  עם  תאונה 
ברק.  בבני  הכהן  עלי  פינת  הרצוג  ברחוב  אירעה 
סניף  הצלה  איחוד  של  המתנדבים  ברשת  חובשים 
בני ברק העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה 
באורח  35 שנפצע  כבן  האופניים החשמליים  לרוכב 

קל.
במקרה נוסף שאירע השבוע, אצבעו של נער כבן 15 
נקטעה לאחר שנפל מאופניים תוך כדי רכיבה ברחוב 
רוזנהיים בבני ברק. הנער פונה להמשך קבלת טיפול 
רפואי בבית החולים )כשהאצבע בשקית עם קרח( שם 

ינסו הרופאים לנסות להציל ולאחות את האצבע.

  'הכי חזק שיש 2'
"הכי  הספר 
חזק שיש" 2 – 
ילדים מעצימים 
 – עצמם  את 
החדש  הספר 
הסופר  של 
ולדר  חיים 
ל  פ ט מ ה ו
מרדכי  הרגשי 
הינו  רוט, 
קומיקס  ספר 
המהווה המשך 
לספר  מתבקש 
"הכי  הראשון 
 ,"1 שיש  חזק 
הצלחתו  לאור 
הדופן  יוצאת 

ילדים   - הקוראים  ציבור  בקרב  התקבל  בה  והאהדה 
והורים גם יחד.

הבית,  בתוך  ובמצבים  באירועים  מתמקד  הספר 
התמודדות  דרכי  לילדים  ומציע  ואחים,  הורים  מול 
הילדים  נפגשים  הסיפורים  אלה. דרך  מצבים  מול 
התמודדויות  בשלל  הנוגעים  ומצבים  תרחישים  עם 

חברתיות ואישיות מעולמם.

נדירה וחסרת תקדים, חושף אחד מזקני רבני עדות המזרח, הגאב"ד הגאון הגדול  בשיחה 
הגר"ש בן שמעון, את מורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, כפי שהכיר מקרוב היטב • "יש לנו 
השפעה, ציבור הבוחרים גדל ב"ה והעיר הפכה למקום טוב לבני הציבור הספרדי. זה לא היה 
בעבר, ואני יכול לומר שכל מה שאנחנו רואים היום זה רק פרי מאמציה של תנועת ש"ס" • 
וגם: כיצד הפכה ישיבת פורת יוסף לאבן השתייה של ההנהגה הספרדית בישראל לדורות • 

כל הפרטים על השיחה המטלטלת שתיכנס לדפי ההיסטוריה של עולם התורה הספרדי

"ההנהגה הספרדית מסורה לנו מדור 
לדור, אך ורק לחכמי פורת יוסף"

מורנו הגאב"ד בראיון נדיר ובלעדי

"במשך כל הדורות 
ההנהגה הספרדית יצאה 
מישיבת פורת יוסף", גילה 
הגר"ש באופן מפתיע. 
"מעולם לא עמד מנהיג 
מישיבה אחרת.

"למרן היה חשוב לדאוג 
לציבור שלנו. אם לא מה 

שש"ס עשתה כאן בעיר, לא 
היינו מגיעים למצב הזה. 

יש מי שמנסה להציג אמת 
משלו ומשתמש בדמות של 
מרן, אבל המודעות שלו לא 

מייצגות את רצונו בשום דרך" 
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בבני ברק נערכים לחורף

יום עיון למנהלי מוסדות 
לימוד בנושא מצב חירום

שופצו ושפרו קולטני הגשמים בסכומים של מיליוני שקלים ברחובות רבים בעיר

150 מנהלי מוסדות ורכזי ביטחון בתי-ספריים השתתפו ביום עיון והפעילו 
הלכה למעשה את הנהלים של תלמידים ביציאה לטיולים וסיורים

מאת: עוזי ברק

הנהלים  של  למעשה,  הלכה  הפעלתם, 
לטיולים  בתי-ספר  תלמידי  להוצאת 
להנחיות  בהתאם  הארץ,  ברחבי  ולסיורים 
ביטוי  לידי  שבאו  כפי  החינוך,  משרד 
בחוזרי מנכ"ל המשרד, במטרה להגביר את 
ביטחונם ובטיחותם של תלמידי המוסדות, 
היוו את אחד הנושאים המרכזיים ביום עיון 
שארגן  הפאר",  "היכל  באולם  והשתלמות 
האגף לשירותי חירום של עיריית בני ברק, 
לכ-150 מנהלי מוסדות ורכזי ביטחון בתי-

ספריים.
חיים  מר  ביזמת  שנערך  העיון,  ביום 
לשירותי  העירוני  האגף  מנהל  נוגלבלט, 
)קציני  הקב"טים  ארגון  ויו"ר  חירום 
יונה  מר  של  ובביצועם  הארצי,  ביטחון( 
יצחק, מנהל מח' הביטחון וקב"טי מוסדות 
והדרכות  הרצאות  הושמעו  באגף  חינוך 
נציגי  בכירים,  משטרה  קציני  של  משורה 
ולריענון  למחשבה  מנהלים  העורף,  פיקוד 
הביטחון  ולקציני  המוסדות  למנהלי 
המוסדיים, וזאת גם כחלק מתכנית העבודה 

השנתית של חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
למארגני  הרבים,  למשתתפים  ברכה  דברי 
המרצים  ולצוות  האיכותי  הכינוס 
זייברט,  חנוך  הרב  השמיעו  והמדריכים 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר;  ראש 
והרב  העיר  לראשות  ומועמד  רה"ע  מ"מ 
של  החינוך  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן 
העירייה שציינו את חשיבותם של הכנסים 
שמגלים  הרבה  וההתעניינות  המקצועיים 

מרכזי  כחלק  אלו,  בתחומים  העוסקים 
תורת  ברוח  החינוך  מוסדות  בפעילות 
ישראל הרואה מצווה גדולה של "ונשמרתם 
בתים  ולילדי  לילדיכם  לנפשותיכם"  מאוד 
בהיותם  והן  בבית  בישיבתם  הן  אחרים, 

במסגרת גני-הילדים ובתי הספר.
מר יונה יצחק, מנהל מח' הביטחון וקב"טי 
לשירותי  העירוני  באגף  חינוך  מוסדות 
חירום ומר עופר קורין, קצין ביטחון ומנהל 
בשנת  האגף  פעילות  את  סקרו  אבטחה 
הלימודים ה'תשע"ח ואת הדגשים במסגרת 
תכנית שנת הלימודים ה'תשע"ט, ובכל אלו 
הדרוש  ואת  תיקון  הטעון  את  ללמוד  יש 
שיפור, כי רק כך מגיעים לשיפור ולשדרוג 

יסודי וענייני.
בתחומו,  אחד  כל  מקצועיות,  הרצאות 
טיולים  אחראי  טובול,  יוסף  מר  השמיעו 
שסקר  החינוך,  במשרד  המרכז  מחוז  של 
בארגון  המשרד  של  השונות  הדרישות  את 
לפרטי  עד  בעמידה  הצורך  ואת  טיולים 
יועץ  באגד,  מיכאל  הרב  שבהן;  האחרונה 
ופרטים  מרתקת  הרצאה  שמסר  בטיחות, 
מניסיונו על אחריות מנהלי מוסדות החינוך 
הבטיחות;  תחומי  של  מירבי  לשדרוג 
במוסדות  אבטחה  קצין  קוניו,  רונן  רפ"ק 
בדבריו  שעמד  דן  מרחב  במשטרת  חינוך 
הרלוונטים  המשטרתיים  הדגשים  על 
בתחומי אבטחת מוסדות וסג"מ יובל, נציג 
פיקוד העורף שסקר את פעילויות הפיקוד 
בתי-הספר  מוסדות  תלמידי  בהדרכת 
ההתגוננות  דרכי  ואת  לחירום  במוכנות 

במצב חירום.

 נאמנים
למנהיגי הדור!!!

ונשמע!נעשה

מאת: עוזי ברק

הקולטים  מערכות  של  לשיפור  שבוצעו  העבודות 
והתיעול בבני ברק בסכומים של מיליוני ש"ח, ובהן 
הגר"א,  ירושלים-  השלושה,  הושע,  חגי-  ברחובות 
רבי לוי יצחק, רבי יעקב רוזנהיים, קהילות יעקב, הרב 
ניסים, קושניר, הרב משולם ראט, הרב שך, דקר, הצבי, 
סוקולוב,  אוסישקין,  השניים,  אנילביץ,  גרשטנקורן- 
ואת  יעילותם  את  הוכיחו  הנביאה  ודבורה  ביאליק 
השיפור המשמעותי ביותר שהן הביאו במהלך ירידת 
הגשמים בתקופת החורף של השנה שעברה - כך נמסר 
בסקירה שנמסרה במסגרת ההערכות העירונית לקראת 

תקופת החורף הקרבה ובאה.
גם פנתה לתושבי העיר בבקשה לחסום את  העירייה 
חצרות הבתים כדי למנוע את הגעת הפסולת למדרכות, 
כהכנה לקראת ירידת הגשמים שכן הצטברות הפסולת 
עלולה  הגשמים  בזמן  לרחובות  וירידתה  בחצרות 
לגרום לחסימת קולטני תעלות הניקוז ולהצפות, וזאת 

למרות הניקוי היסודי של התעלות ברחבי העיר.
אלפי  מאות  העירייה  השקיעה  ההיערכות,  במסגרת 
שקלים חדשים לניקוי כל תעלות הניקוז והקולטנים, 
בכל אזורי העיר, וזאת לעומת מספר קטן בהרבה של 
קולטנים שהיו לפני שנים לא רבות באזוריה השונים 
של העיר. לרשות האגף לתשתיות ולפיתוח, עומדים 

את  לבדוק  שעוברים  העיר,  רחבי  בכל  סיור  צוותי 
לפעמים,  ישנה,  וכאשר  התיעול,  של  הגדול  המערך 
הצטברות של סחף פסולת בכניסות לתעלות התיעול 

היא מנוקה ע"י עובדי הצוותים.
צוותים  תוגברו  הקולטנים,  כלל  לבדיקות  בנוסף 
לטיפול במקומות הנמצאים במורדות כבישים. כמו"כ 
מתבצעת סריקה לגילוי בעיות הדורשות טיפול מיידי 
עורך  העירוני  התברואה  אגף  הירקון.  נחל  מכיוון 
בהם  שהיו  באזורים  מיוחד  טיפול  ומבצע  סיורים 
שעלולות  פסולת  שאריות  לסלק  כדי  בעבר,  קשיים 

לכסות את פתחי הניקוז.
עוסקים  היממה,  שעות  בכל  הפועל  העירוני,  במוקד 
הגשמים,  ירידת  בזמן  למוקד  פניות  ובסיווג  במיון 
על  מתלוננים  שתושבים  מתברר  אחת,  לא  כאשר, 
הצפות, אך, למעשה, זו רק הצטברות של מי גשמים 
בשעת ירידת הגשמים עצמה בשל תנאים טופוגרפיים, 
נעלמים מהמקום. שיגור  אך כעבור שעה קלה המים 
עובדים למקומות מסוג זה יוצר מצב, שלא אחת לא 
ניתן, מסיבה זו, לטפל במקרים חיוניים יותר באזורים 

אחרים.
של  שורה  בוצעה  העירונית  ההיערכות  במסגרת 
שיפורים נוספים כתוספת כלי-עבודה במידת הצורך, 
תוספת צוותי כוננות לקראת גשמים צפויים, סימונים 
לפתחי קולטני התיעול, ניקוי צירים, מניעת חניית כלי-

לפתחי  בסמוך  רכב 
העלולים  תיעול 
לקשיים  לגרום 
בתיעול  בטיפול 
עזים,  גשמים  בזמן 
הקשר  מערך  תגבור 
האלחוטי בין עובדי 
באזורים  העירייה 
מבנה  ועל  השונים 
מפונים  לקליטת 
בעת הצורך. מפקדת 
עומדת  כיבוי-אש 
כונני  עם  בקשר 
הירקון,  נחל  מפלס 

כדי לתת התראה בעוד מועד לדיירי האזורים 
הסמוכים לנחל לאפשרות של פינוי במקרים 
של עלייה דראסטית במפלס וחשש להצפות.

להמשיך  לתושבים  פנתה  גם  לכך,  בנוסף 
להקפיד על אי השלכת שקיות ניילון לרשות-

המים  כניסת  לסתימת  הגורמות  הרבים, 
נקי,  גם אם הקולטן, עצמו,  וכך  לקולטנים, 
אין ערך לכל העבודות בשל סתימתו על-ידי 
התושבים  נתבקשו  כמו"כ  ניילון.,  שקיות 
לחזק ולהדק גגות פלסטיק וכדומה העלולים 
של  במקרים  החזקות.  ברוחות  להתרומם 
הציבור  נקרא  שנקרעים,  חשמל  חוטי 
לדווח על כך מיידית למוקד "103" של חב' 

החשמל, או למוקד עירוני "106".
מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  שיגר  מכבר  לא 
ופיתוח של העירייה, בתיאום  אגף תשתיות 
ועם הרב  העיר  זייברט, ראש  חנוך  עם הרב 
וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל 

האגף פניה למבצעי עבודות "הרכבת הקלה" 
לטפל במצב של חסימת מובל הניקוז בקיר 
עלי  רחוב  מול  ז'בוטינסקי,  ברח'  בלוקים 
וחוסר  החברה,  עבודות  במסגרת  הכהן, 
ביצוע  אי  בר-כוכבא.  לרחוב  חיבור המשכי 
במכתבו,  זיידמן  הרב  מציין  זו,  פעולה 
בזמן  במקום,  שהיו  קשות  להצפות  גרם 
לפני  השבתות,  באחת  עזים  גשמים  ירידת 
שילמה  מצידה,  העירייה,  אחדים.  שבועות 
לתיקון  שקלים  כ-100,000  חשבונה  על 
המצב, לרווחת תושבי הסביבה, אך מבהירה 
העירייה, כי אי הסדרת מצב המובל שנחסם 
במסגרת עבודות הרכבת ואי חיבורו לרחוב 
בר-כוכבא עלול לגרום בגשמים עזים נוספים 
ומשום  במקום,  שיטפונות  של  למצב  שוב 
עבודות  את  המבצעת  החברה  נקראת  כך, 
"הרכבת הקלה" להסדיר את המצב בהקדם 

האפשרי.



• קולקציית מעילים ישירות מהיצרן בדגמים יחודיים ובשלל צבעים • לילדים נשים ונערות
• מעילי פוך • מעילי גשם• שכפצים במבחר ענק דגמים

עקב הגזירות הכלכליות על עולם התורה

מכירת מעילים השנתית
אין כל סיבה לשלם על ביגוד ביוקר

זה מוצר צריכה בסיסי!

שבט ל'  שלישי  ביום  בס"ד  תתקיים  המכירה 
באולם שע"י כולל בר שאול | בין השעות 16:00-22:00

קולקצית 

מעילים  

ישירות 

מהיצרן
לצרכן

ימים שני ושלישי כ/כ״א חשוון 29/30 למיניינם
באולם ברסלב, רח' שלמה המלך 5 בני ברק 

יום שני משעה 22:00 -16:00 | יום שלישי משעה 13:00-22:00

מאות 
פריטים 
במחירי 

חיסול
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רב העיר הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל
ראש רבני תימן בארץ הקודש ורבה של בני ברק, הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, בעל 'עריכת שולחן' ומי שחיבר עשרות ספרים בגמרא, הלכה וקבלה – 

נפטר השבוע בגיל 83

עוזי ברק

הגאון רבי שלמה קורח זצ"ל, בעל עריכת שולחן, נולד ביום י"ז 
יחיא  רבי  לאביו  תימן,  בירת  צנעא  בעיר  ה'תרצ"ו  בשנת  כסליו 
של  האחרון  רבה  זצ"ל  קורח  עמרם  רבינו  הגאון  של  בנו  זצ"ל, 
תימן ובעל סערת תימן, ונכדו של הגאון רבינו יחיא קורח זצ"ל 

בעל משכיל דורש ומרפא לשון.
על ברכיו של זקנו הגדול נתחנך וספג תורה ויראה. כאשר חלה 
בילדותו, והגיע עד שערי מוות, מחמת קשריו של הסב עם בית 
המלוכה בתימן, עלה בידו להביא רופא מיוחד שיבדוק את מצבו, 
וכך השתלשל המעשה עד שבסופו של דבר החלים וחזר לאיתנו. 

נראה היה בתחילה שאפסה תקווה מרפואתו  באותה עת, כאשר 
של הילד והרופאים שטיפלו בו הרימו ידיים מלרפאו, שמעה זאת 
זצ"ל,  דורש'  'משכיל  בעל  קורח  מהר"י  אשת  הצדקנית,  זקנתו 
יחיה שנים רבות,  נרגשת: "חס ושלום, הוא עוד  קראה בקריאה 

ועתיד להיות גדול בישראל!"
ועמם קבע את  ישראל,  וסבו לארץ  בשנת התש"י עלה עם אביו 
מושבו בירושלים עיה"ק. בד בבד, זמן קצר ממש לאחר עלייתו 
רבי  הגאון  בראשות  חיים',  'מקור  בישיבת  ללמוד  נכנס  ארצה, 
ברוך יצחק לוין זצ"ל, ושם שקד על תלמודו בשקידה עצומה ללא 
הפוגות. חבריו מאותה תקופה מספרים בערגה, כי מחמת שקידתו 
למשכב,  ונפל  אירע  כימים,  לילות  זצ"ל  הגאון  של  העצומה 
כשראה זאת ראש הישיבה גער בו ואמר לו, "עליך להקדיש זמן 
גם לצורך מנוחת הגוף, כדי שתוכל ללמוד תורה בהרחבת הדעת". 
ידי מרן החזון  יש לציין, כי ישיבת מקור חיים נתמכה רבות על 
לרכוש  בכדי  ממון  הישיבה  לראש  העניק  אף  והוא  זצ"ל,  איש 
הגר"ש  גם  ישן  ובה  זצ"ל,  רבינו  הגאון  בעבור  קומתיים,  מיטת 
למד  מכן  לאחר  בירושלים.  השוחטים  ראש  שליט"א  גריידי 
ניימן  יעקב  רבי  הגאון  אצל  תקוה,  בפתח  ישראל'  'אור  בישיבת 
זצ"ל, לאחר מכן עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, בה יצק 

מים אצל מרן הגרי"ש כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'.
רוחנית  מבחינה  מאד  קשה  תקופה  הייתה  אשר  זו,  בתקופה 
נפשו  את  זצ"ל  הגאון  מסר  ארצה,  עלייתם  לאחר  תימן  לעולי 
כיתת  ידידיו מאותה תקופה  ויחד עם  תימן במחנות,  עולי  למען 
את רגליו מעיר לעיר ומכפר 
לכפר, לחלץ נערים רכים מן 
ששררה  הרוחנית  המפולת 
ולהביאם  הזמן,  באותו 
השכינה.  כנפי  תחת  לחסות 
הוקם  ימים  באותם  כן,  כמו 
יוצאי  הישיבות  בני  ארגון 
עומד  זצ"ל  כשהגאון  תימן, 
מטרתו  כאשר  בראשו, 
את  לרומם  היא  המוצהרת 
הישיבות,  בני  של  קרנם 
על  רבות  להשפיע  ובכך 
יוצאי תימן, כדי שיכניסו את 

בניהם לישיבות קדושות. 
הארגון  מפעילות  כחלק 
תקופה  מדי  לאור  יוצא  היה 
בו  אשר  'המסילה',  בטאון 
גדולי  דברי  מובאים  היה 
ורבני עדת תימן זצוק"ל, לצד 
צעירים,  וצורבים  אברכים 
זצ"ל  הגאון  כותב  היה  ושם 
מאמרי מוסר הגות ומחשבה 
מבני  לרבים  גרמו  אשר 
בניהם  את  להכניס  העדה 
רבים  הקדושות.  לישיבות 
מעדת  התורה  מבני  רבים 
לו  חייבים  המעטירה  תימן 
את חייהם הרוחניים, באשר 
עטרה  שהחזיר  זה  הוא 
ליושנה, עטרת תפארת גולת 

יהדות תימן.
נסע  ה'תש"ך  בשנת  לימים, 
ללמוד בישיבת לייקווד, שם 
יצק מים אצל רבו המובהק, 

ועד  יתירה,  קרבה  אליו  קירבו  אשר  זצ"ל,  קוטלר  הגר"א  מרן 
סוף ימיו היו שיחותיו ואמרותיו שגורות בפי רבינו זצ"ל. לאחר 
בבני  הרבנות  לחבר  שנתמנה  עד  פוניבז',  בכולל  למד  נישואיו 
בתורה  עמל  חייו  כל  העיר.  של  הראשי  כרבה  מכן  ולאחר  ברק, 
דמותו  סביב  מתהלכים  רבים  וסיפורים  ממש,  הכוחות  כלות  עד 
רבת האנפין, ענוותנותו המיוחדת, חריפותו גאונתו ושליטתו בכל 

חלקי התורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בנגלה ובנסתר.
חייו,  בימי  זצ"ל  הגאון  חיבר  התורה  חלקי  בכל  רבים  חיבורים 
כאשר בפרט היה מן הראשונים שעמדו לבאר ולברר את מנהגי 
בסדרת  עשה  וזאת  יחד,  ולקבצם  ובנעימה  ברורה  בשפה  תימן 
את  לאור  הוציא  כן  חלקים.  י"ג  שלחן  עריכת  הבהירים  ספריו 
תשובה  שו"ת  חלקים,  ו'  הרמב"ם  על  מלך  שפת  החיבורים 
תהלים,  ספר  על  ברכה  חיי  ישרים,  בסוד  אמונתי,  זאת  כהלכה, 
על  טהרה  רוח  הנפש,  חכמת  דעת,  ראשית  צדיקים,  כולם  ועמך 
סדרת  משפחתו,  בני  שמסרו  כפי  כי  לציין  יש  טהרות.  משניות 
ספרים שלימה נמצאת ממש על מכבש הדפוס, זאת מלבד כתבים 

רבים שהשאיר בכל מקצועות התורה.
בחודשים האחרונים חלה הרב ונתייסר בייסורים קשים ומרים, אך 
קיבל את ייסוריו הנוראים באמונה טהורה ללא אומר וללא דברים, 

עד פטירתו ביום המר והנמהר, יום שני י"ג מרחשון תשע"ט.
בבני  מדרשו  מבית  יצאה  הגדולה,  הלווייתו  דרבי,  אשכבתיה 
על  שליט"א  תימן  יהדות  רבני  גדולי  מר  בבכי  קוננו  ובה  ברק, 
הלוויה  מסע  יצא  מכן  לאחר  שבחבורה.  הגדול  של  הסתלקותו 
נוספים נטמן  לירושלים, לבית החיים סנהדריה, ולאחר הספדים 
לצד זקנו הגדול. בפטירתו נגדע שריד לדור דעה, שהנחיל מנוגה 

אורם של גדולי הדור הקודם לדורנו אנו.
שלישי  בימים  שבעה  יושבים  זצ"ל,  הגאון  של  משפחתו  בני 
13 בני ברק, ובימים חמישי  ורביעי, בבית בתו ברחוב בית יוסף 
 .12 זיתים  שתילי  ברחוב  חשמונאים  בישוב  ומוצ"ש  שישי 
03- בטל-  והשבעה,  ההספדים  מהלך  בכל  להתעדכן  יהיה  ניתן 

.3088885
הפעילות  ואת  בכנסת  הסיעה  ישיבת  את  ביטלה  ש"ס  תנועת 
"תנועת  הסתלקותו  על  אבל  הודעת  והוציאו  ברק  בבני  במטות 
ש״ס ובראשה מרנן ורבנן מועצת חכמי התורה בראשות מרן ראש 
הישיבה חכם שלום כהן שליט״א, יו״ר התנועה הרב אריה דרעי, 
נציגיה ופעיליה, מבכים מרה את הסתלקותו האי גברא רבא, גאון 
תימן  עדת  רבני  זקן  זצוק״ל,  קורח  שלמה  רבי  וההלכה,  התורה 
בעצה  אמיצים  ידידות  בקשרי  עמד  ברק.   בני  העיר  של  ורבה 
זצ״ל,  יוסף  עובדיה  רבנו  הגאון  הרועים  אביר  מרן  עם  וההלכה 
ש״ס  ותנועת  התורה  חכמי  מועצת  לאלפים.  תלמידים  והעמיד 
אבלים יחד עם כל בית ישראל על האבדן הגדול לעולם התורה 
והרבנות, לקהל עדת תימן ולכלל עם ישראל ומן השמים ננוחם". 
בסיעת הבית היהודי, כולנו וותיקי חרות הרצים ברשימה מאוחדת 
ביום  המטה  את  ולסגור  הפעילות  את  לעצור  הורו  ברק  בבני 
הפטירה. שלמה גורי מסר בכאב: ״מורי ורבי למעלה מ-40 שנה 
הלך היום לעולמו. בכל נושא שהייתי צריך התייעצתי איתו כולל 

בעסקים".
איחוד הצלה סניף בני ברק אבטחו רפואית את מסע הלווית זקן 
רבני יהדות תימן, אב"ד בני ברק הגאון הרב שלמה קורח זצ"ל, 
של  האופנועים  מיחידת  וחובשים  הצלה  איחוד  של  אמבולנסים 
מבית  שיצאה  ההלוויה  מסע  את  לאבטח  פעלו  הצלה  איחוד 
המדרש חניכי הישיבות ברחוב מימון פינת רחוב ירושלים בב"ב. 
"מאות  מסר:  ברק  בבני  הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי 
בקבוקי מים קרים חולקו למשתתפים ע"י מתנדבי איחוד הצלה, 
בכדי למנוע עלפונות ואיבוד נוזלים עקב החום הכבד השורר בבני 
סנהדריה  החיים  לבית  מכן  לאחר  המשיכה  ההלוויה  מסע  ברק. 

בירושלים".

נלךלאורם

בבני ברק

מובילים מהפכה אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט

צילומים : יעקב כהן
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ערב הוקרה לצוות המרכז הרפואי של 
מכבי בקרית ויז'ניץ

המרכז הרפואי של מכבי שירותי בריאות בקרית ויז'ניץ חוגג שנה מלאת עשיה 
אלפי  עשרות  הרפואה.  לצוותי  הוקרה  שכולו  בערב  החברים,  בריאות  לקידום 
ביקורים במרפאה, עשרות מומחים, מגוון שירותים, ושביעות רצון חסרת תקדים 

בקרב תושבי קרית ויז'ניץ ודרום בני ברק
הילה פלאח

מעמד מרגש התקיים בלב שכונת ויז'ניץ בבני 
של  הרפואי  המרכז  לפתיחת  שנה  לציון  ברק, 
הנהלת  הנוכחים,  בין  בריאות'.  שירותי  'מכבי 
מחוז מרכז במכבי בראשות הגב' דבורה חסיד, 
עובדיה,  אליהו  מר   – ברק  בני  מרחב  מנהל 
המנהל הרפואי של מרחב בני ברק- ד"ר קובי 
בתי  על  והממונה  המרחב  מנהל  סגן  שיף, 
המרכז  מנהלת  בינדר,  יוסי  הרב   – הרופאים 
הרפואי כהנמן ומקדמת תחום הבריאות במרחב 
 - הגב' עפרה בלשן, מנהלת קשרי הקהילה   –
הגב' חנה אייזנבך, וכן היועץ הרפואי של ארגון 

רפואה וחיים - הרב יצחק שטרן.
נראה כי היה זה אך לפני זמן קצר, והנה חלפה 
שנה מאז קרית ויז'ניץ בבני ברק – שכונה שרוב 
תושביה הינם חברי מכבי, נצבעה בצבעי מכבי 
וחגגה את פתיחתו של מרכז רפואי חדש בלב 
השכונה ברחוב דמשק אליעזר. כידוע, במרכז  
שיעמוד  מנת  על  רבים  משאבים  הושקעו 
בסטנדרטים הגבוהים ביותר של מכבי ומטרת 
הקמתו היתה להעניק לתושבי השכונה כמו גם 
לכלל תושבי דרום העיר מענה רפואי מושלם. 
מאחורי  הפועלים   הגורמים  התאספו  השבוע 

הבריאות  מהפיכת 
המרכז  שעורר 
בויז'ניץ,  הרפואי 
רב  בסיפוק  ציינו 
לפתיחתו  שנה 
המטרות  את  וסמנו 
להמשך  והיעדים 

הדרך.
ברק:   בני  מרחב  -מנהל  עובדיה  אליהו  מר 
שנפתחו  החדשים  השירותים  את   בכנס  סקר 
של  זה  לחלק  מבורכת  תוספת  והיוו  במרפאה 
העיר, לדוגמא הגדלת היצע הרופאים בתחומי 
רפואת  המשפחה  רפואת  הילדים,  רפואת 
המורחבים  והסיעוד  המעבדה  שירותי  הנשים, 
וכן תוספת הרופאים ממגוון מקצועות הרפואה 
המקצועית המייעצת. מר עובדיה הציג נתונים 
של אלפי ביקורים בשנה במרפאה בשנה זו ואת 
עובדת היותה בשורה של ממש לתושבי דרום 
נהנים  המרפאה  הקמת  ,שמאז  ברק  בני  העיר 
מזמינות רופאים, מאיכות המומחים ומנגישות 
גבוה,  בסטנדרט  רפואה  שרותי  למגוון  גבוהה 

קרוב אל הבית.
דניאל  ד"ר   - המוכר  הילדים  רופא  נשא  בכנס 
רובין, הרצאה מרתקת בתחום רפואת הילדים. 
המשמעות  את  רובין  ד"ר  הדגיש  בהרצאה 
התינוקות  בריאות  על  לשמירה  שיש  הרבה 
וההשלכות  לחייהם,  הראשונות  בשנים 
למשל  הלאה.  רבות  שנים  לאורך  לבריאותם 
ברזל  להם  שניתן  תינוקות  כי  מראים  מחקרים 
בינקות שמרו על ערכי ברזל תקינים לאורך כל 

חייהם ונמנעו מאנמיה וכדו'.

א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6אשפר

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

כשאני רוצה בשר איכותי

אני בוחר אשפר!

בשר
להשיג ברשתות שיווק המובחרות ובסניפי אשפר:איכותי

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

אנגלית - מתחילים
 15 מפגשים )60 ש״ל(

+ סדנא מיוחדת לחסרי ידע

עלות למשתתף - 300 ₪
הפתיחה בקרוב

מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

15 מפגשים )60 ש״ל(

אנגלית - מתקדמים

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

We have 
the best 
English
teachers*

יש לנו את המורים הטובים  *
ביותר לאנגלית!
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 "מרן רבינו עובדיה זצוק״ל הגיע 
אלי בחלום לסוכה ללא הגלימה 

וביקש שאפעל למען ש"ס"
בשיחה יוקדת ומלאת גילויים מפתיעים, סיפר הגר"ד זר שליט"א כי מרן 
רגע  "באותו  הקדושה  ש״ס  לתנועת  שיסייע  וביקש  בחלום  אליו  נגלה 
אמרתי שאהפוך את העולם כדי שהתנועה תצליח" • כל הפרטים על החלום 

המסתורי שגרם לו להשתתף ולנאום לראשונה בטקס של התנועה.

אלי כהן

החכמים  מועצת  חבר  השמיע  הקרובות  לבחירות  בהתייחסות 
תנועת ש״ס, אסור  חייבים לפעול למען  ״אנחנו  נוקבים:  דברים 
לפלג את הציבור הספרדי בתוך העיר, לא אוותר ולא אסלח למי 

שייתן יד לזה".
עוד אמר הגאון שליט״א: ״זו תנועה שעושה רבות למען תושבי 
העיר. רק בקדנציה האחרונה הם חילקו הקצאות למעל 60 מוסדות 

תורה וחינוך".
כי  ואמר  בעיר  התנועה  פעילות  את  לשבח  כדי  מגדרו  יצא  הרב 
אין דברים כאלה בכל הארץ. "אני ראיתי שיש לש"ס בבני ברק 
מטפלים  הם  הציבור.  פניות  בתחום  ביותר  הפעילה  הלשכה  את 
את  לחזק  חייבים  אליהם.  שולח  שאני  מקרה  בכל  במסירות 

התנועה ולהגדיל אותה בעיר".
התורה  מוסדות  לטובת  הענפה  העשייה  את  מציין  כשהרב 
וההישגים הרבים שחתומים על שמם של נציגי התנועה, מתייחס 
גם לנציגים אותם הוא מכנה "נציגים נמרצים שמטפלים בכל מה 

שדורשים מהם".

גם בהתייחסו למפלגות אחרות שקמו בתוך העיר, נשמע הגר"ש 
נחרץ ונוקב. "אני מזהיר את כל הציבור הספרדי בעיר. אל תעשו 
טעויות. אנחנו נבכה על זה אחר כך חמש שנים. אלו שנלחמים 
בנו נלחמים בקודש הקדשים, במרן חכם עובדיה ובדרכו. הם לא 

יצליחו ולא יקבלו כלום. הם לא יוכלו לעזור לציבור. אסור להרוס 
מאותם  להיזהר  צריך  העיר.  בתוך  הספרדי  הציבור  את  ולפלג 

אנשים".
במהלך השיחה ניכר כאבו של הגר"ש בעקבות הפילוג שיש מי 
שמנסה לזרוע בקרב הציבור הספרדי בעיר. הרב מתייחס בחומרה 
ובנוקשות לאלה המנסים לפלג ולצאת נגד תנועתו של מרן זי"ע, 
ומנגד מאציל מברכתו הקדושה לאלה שהולכים בדרכו ויתייצבו 
לימין תנועתו של מרן. "אני אומר זאת בצורה יותר קשה", הוא 
מוסיף. "מי שיצביע למפלגה שנגד חכם עובדיה זכר צדיק וקדוש 
לברכה, אני לא סולח לו. זה לקחת מה שחכם עובדיה בנה ולפרק 
את זה לחתיכות. אני הייתי לצדו עשרות שנים וראיתי כמה חשוב 
לו להמשיך את המורשת. אני לא אוותר ולא אסלח למי שייתן יד 

לזה".
למי  לברך  יכול  הוא  מה  הרב  נשאל  המטלטלת,  השיחה  לסיום 
עוסקים  חכמים  תלמידי  לילדים  יזכה  "הוא  ש״ס.  למען  שיפעל 
בתורה ובמצוות", השיב הרב בנימה נרגשת. "ויזכה לקדש  שם 

שמים".

אלי כהן

זר  הגר"ד  סיפר  גילויים,  רוויית  בשיחה 
בחלום,  אליו  נגלה  זי"ע  מרן  כי  שליט"א 
כי הוא שרוי בצער  לו  ואמר  ישן בסוכה,  עת 
בשנים  ש"ס  שחוותה  הפגיעה  בעקבות 
לא  "מעולם  מאיתנו.  הסתלק  מאז  האחרונות 
אמר.  הוא  ש"ס",  של  לכנסים  הולך  הייתי 
בעירייה  הרבה  נלחמתי  האחרונה  "בתקופה 
וכשהזמינו אותי לכנס של המפלגה בבני ברק, 
אלי  הגיע  זי"ע  מרן  בו.  להשתתף  יכולתי  לא 
ואמר  שלו  המפורסמת  הגלימה  ללא  לסוכה 
שהוא  הצער  בגלל  אותה  ללבוש  יכול  שלא 
את  שאהפוך  אמרתי  רגע  באותו  בו.  שרוי 
העולם כדי שהתנועה תצליח. כמובן שלמחרת 

הלכתי לכנס ונשאתי שם דברים נוקבים".
נשא  לא  שמעולם  עצמו  על  העיד  זר  הגר"ד 
הוא  הפעם,  מוניציפליות.  בבחירות  דברים 
אומר בשיחה המיוחדת, זה כבר משהו שונה 
מסר  "מרן  מרן.  של  כבודו  זה  הפעם  לגמרי. 
את נפשו עבור התנועה, תנועת ש"ס, ומי שלא 
בוחר בתנועה הזאת הוא בוגד במרן וגורם לו 
חלוש  היה  כשכבר  ימיו,  בסוף  בצער.  להיות 
אריה  הרב  התנועה,  ליו"ר  מרן  פנה  בגופו, 
דרעי, ושאל אותו מה הוא יכול לעשות למען 
ש"ס. זה היה החיים שלו. מי שעוזר לתנועה 
למרן  עוזר  שהוא  ספק  לי  אין  הקדושה, 
להמשיך את המהפכה. אני קיבלתי על עצמי 

להפוך את העולם למענו".
אלה  על  זר  הגר"ד  דיבר  הדברים  בהמשך 
שפועלים למען התנועה ואמר כי מי שיצביע 
ש"ס ימליצו עליו טוב בשמים . "אין לי ספק 
שבורא עולם יעמוד לימינם שיצליחו גם בבני 
למרן  הבטחתי  אני  הארץ.  ברחבי  וגם  ברק 
לי  השיב  והוא  למענו  הכול  שאעשה  בחלום 
שאעשה ואצליח. אין לי ספק שנצליח בגדול".

וכינה  בעירייה  הנציגים  את  שיבח  הגר"ד 
אותם "מסורים ונאמנים". "אין משהו אחר", 
המורשת  היא  ש"ס  תנועת  "רק  אומר.  הוא 
שלו והחיים שלו. מי לא אהב את מרן? הוא 
האומה.  של  הנפש  ישראל,  עם  של  הנשמה 
בהלוויה  השתתפו  איש  ממיליון  למעלה 
לו  ולגרום  בו  איך אפשר עכשיו לפגוע  שלו. 
התורה  בעולם  שפוגעים  יתכן  לא  זה  לצער? 
רק בשביל כיסא ומעמד. אני בטוח שהעוסקים 
שכרם  ישלם  הקב"ה  באמונה  ציבור  בצרכי 

והוא יעמוד לימינם".

 "חייבים לפעול למען ש״ס, אל תעשו טעויות 
שנבכה עליהן חמש שנים"

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני בשיחה מטלטלת ל'קו עיתונות':

הגאון הגדול רבי דניאל זר שליט"א בשיעורו 
השבוע בפני אלפים:

החלום שמסעיר את בני ברק: ”מאוחדים בבני ברק“

בי
בראשות שלמה גורי

אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

תושבים יקרים¨

¢בי¢  ברשימת  תמיכתם  את  מבקש  ברק  בני  בעירית  העובדים  וועד  יוßßר  גורי  שלמה  אני 
שיפור  חינוך¨  בתחומי   ≠ שלנו  החזון  את  נממש  יחדיו  איתכם  רק  כי  העיר¨  למועצת 

 Æהעיר ושמירה על האחדות בעיר
Æהעיר בני ברק מאכלסת מגוון דעות המביאים לידי ביטוי את עוצמתם מהתושבים

 Æ“הצביעו ”בי øחזות העיר רוצים יותר גינות נוי ותגבור הניקיון

 Æ“הצביעו ”בי øמערכת החינוך רוצים שדרוג במערכת החינוך ובשטחיה

Æ“הצביעו ”בי øגימלאים רוצים יותר מועדונים חברתיים לקשישים

 Æ“הצביעו ”בי øתחבורה רוצים שדרוג ושינוי במערך התחבורה
 Æ“הצביעו ”בי øרוצים תחנה מרכזית בעיר                     

 Æ“הצביעו ”בי øרוצים ביטול התחושה שהפקחים ¢מחפשים¢ אותך                     

 Æ“הצביעו ”בי øמתנסים רוצים יותר מבני מתנסים בעיר

 Æ“הצביעו ”בי øמענה עירוני רוצים יותר מענה עירוני לפניות הציבור

 Æ“הצביעו ”בי øשכונות רוצים לראות השקעה בתשתיות וסיוע משפטי בשכונות

Æ“הצביעו ”בי øשקיפות רוצים יותר שקיפות בשילוב התושבים

כי כל קול הוא הכל¨

הצביעו בי°

שלמה גורי

צביקה 
פישבך



היפר השמן והרזה
גליליות רולדין/ וופל עדין 
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מגוון צורות
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סוכר 
סוגת

כוסות חד פעמי 
שתיה חמה

3 ק"ג 
כרעיים עוף 

טוב טרי 

מגבונים לחים

נייר טואלט 
2 מארזים

מטנה 
מהדרין
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שתייה קרה 
פרי טריפ

פטריות 
שמפניון 
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סימילאק 
מהדרין
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כמו כן 
מחלקת בשרים טריים

3 חלב קרטון/בקבוק תנובה/
טרה ב-13 ₪

כמו כן מחלקת פירות וירקות 
משלוחים

שרפות פורצות 
בגלל טעויות

יחד, נמנע את השרפה הבאה.

התקינו בבית גלאי עשן במחיר נמוך
 ותהיו בטוחים שהבית בטוח

בכל מקרה של שרפה חייגו 102  ללוחמי האש

רוצים לישון
בלילה בשקט?





בני ברק ט"ו בחשוון תעש"ט 121224/10/18

נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן ימריא הבוקר )רביעי( למסע כנסים היסטורי מן הצפון ועד הדרום, שיימשך מספר ימים - עד לערב 
הבחירות, לנוכח גודל המערכה • מסוק צמוד ילווה את מרן במסע הקודש הנדיר וברחבי הארץ כבר נערכים אלפים לבואו של גדול הדור בכנסי ענק והכשרת 
אצטדיונים ואזורי נחיתה • יו״ר ש״ס השר דרעי יתלווה למרן במסע ההיסטורי • בכיר בש״ס: ״חוזרים לימיה הגדולים של התנועה משנות התשעים, שמרן 
מכתת רגליו ממקום למקום להביא את דבר ה׳ לעם. לא זכורה התרגשות כזו״ • מצפת ועד באר שבע, מקרית שמונה ועד דימונה. יומן המסע המלא של מרן נשיא 

המועצת בפרסום ראשון

מרן נשיא ה'מועצת' חכם שלום כהן ימריא
 למסע כינוס היסטורי בכל רחבי הארץ

אלי כהן

הבחירות  מועד  לפני  ימים  משבוע  פחות 
נערכים  הארץ  רחבי  ובכל  המקומיות,  לרשויות 
לקראת  מאוישים  ובמטות  מתוגברים  בצוותים 
גודל  לאור  כי  נודע  עיתונות  לקו  הגורלי.  היום 
חוזרות  פניות  ובעקבות  החשובה  המערכה 
ונשנות מכל רחבי הארץ, נענה מרן נשיא מועצת 
האלפים  לבקשת  כהן  שלום  חכם  התורה  חכמי 
למסע  )רביעי(  הבוקר  ויצא  הארץ  רחבי  מכל 
הצפון  מן  הארץ  רחבי  בכל  היסטורי  כינוסים 
ימים עד לערב  פני מס׳  ועד הדרום שימשך על 
הקרוב.  שלישי  ביום  אי״ה  שיתקיימו  הבחירות 
אל מסע הקודש של מרן יצטרפו יו״ר ש״ס השר 
ביתו  מבני  מצומצם  ומספר  דרעי,  אריה  הרב 

ומקורביו של נשיא המועצת. 
עוד נודע כי בשל המרחקים העצומים ממקום 
למקום נשכר מסוק מיוחד שילווה את מרן נשיא 
ובנקודות  השונות,  לערים  ופמלייתו  המועצת 
לכינוסי  השבוע  מתחילת  נערכים  כבר  היעד 
נוחים  נחיתה  ואזורי  אצטדיונים  והכשרת  הענק 

ומונגשים להקל על מרן ראש הישיבה במסעו.
ימיה  את  התשעים.  שנות  את  לנו  מזכיר  ״זה 
בהליקופטר  נוסע  שמרן  התנועה  של  הגדולים 
ממקום למקום להביא את דבר השם לעם״, אומר 
כזו  שיא  ״התרגשות  ומוסיף:  בש״ס  בכיר  גורם 
בכל רחבי הארץ לא הורגשה כבר הרבה שנים״. 
מסע הקודש יחל הבוקר )רביעי( בדרום הארץ 
היום עד שעות הלילה כאשר  כל  וימשך לאורך 
מרן יבקר בערים אשדוד נתיבות דימונה אופקים 
שבע  באר  בעיר  ענק  כינוס  ובסיום  שדרות 

בהשתתפות אלפים. 
מחר יום חמישי, צפוי נשיא המועצת להמריא 
בשעות הבוקר מירושלים לעבר צפון הארץ שם 
נהריה  צפת  חיפה  בערים  ענק  לכינוסי  נערכים 
של  אדיר  מעמד  ובסיום  שמונה  קרית  טבריה 
בעיר  הגדול  הכהן  מרן  ע״י  חמור  פטר  פדיון 

נתניה. 
בתחילת השבוע הבא אי״ה מתוכנן מסעו של 
מרן נשיא המועצת להתמקד באזור מרכז הארץ 
להגיע  מרן  צפוי  ראשון  יום  של  בבוקרו  כאשר 
לעיר פתח תקווה שם יערך כינוס ענק לאברכים 
התנועה  ונציגי  העיר  קברניטי  בהשתתפות 
ובהמשך היום נערכים לכינוסי ענק בערים ראשון 
לציון אור יהודה רמלה לוד בני ברק ובית שמש. 
נציגי ש״ס בכל רחבי הארץ עמלים כבר שבוע 
את  לקבל  והארגוני  הלוגיסטי  הצד  בכל  ימים 
פניו של גדול הדור מרן נשיא המועצת שליט״א 
במעמדי ענק לחיזוק הקהילות והציבור הצמאים 

לדבר ה׳.

ההיסטוריה חוזרת

פרסום 

ראשון

תשלומים
36

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      21 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה

מייבשים
ממגוון 

המותגים

4 השיאים שלנו
במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

לפני שהגשם
יפתיע אתכם...

נכנסים היום לרשת 
'שיא החשמל והמיזוג' 
ובוחרים מייבש כביסה 

מאחד מהמותגים
המובילים במחירים
המשתלמים ביותר!

ל-36 חודשים

22
החל מ: ₪790

מזגן לחדר 
שינה

החל מ: ₪1090

החל מ-

ל-36 חודשים
30

מזגן 
לסלון

החל מ: ₪2090

החל מ-

ל-36 חודשים
58

מזגן 
3 כ"ס

החל מ: ₪3190

החל מ-

ל-36 חודשים
88
מזגנים קונים רק ב'שיא החשמל והמיזוג'

! ם י מ ו ל ש ת  3 6 - ב ם  ג ו ם  י ל ו ז י  כ ה ם  י ר י ח מ ה ם  ג

מיזוג אוויר החסכוני ביותר
בחשבון החשמל! 

התקנה יהודית איכותית ומקצועית!
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משקפיים בחינם לחברי:

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10, אשדוד | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  

שוםקנו:
דבר או או 

וקבלו: משקפיים בחינם!

תחפ
תואר במכללת מבחר

בחר היום את המכינה המתאימה לך והתקדם למשרה נחשקת באחד מהמקצועות המבוקשים <<

מכינה
ללימודי הנדסה
מיפוי וגיאו אינפורמציה

מכינה ללימודי:
סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב

/ שירותי אנוש ורב תחומי 

 הפתיחה בעז"ה
 ביום חמישי ט"ז חשון

25.10.18

מכינות גברים

דלת לפרנסה!
מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

 החזר שכר 
לימוד  לזכאים

 מכינה במימון 
מלא לזכאים! www.mivchar .org. i l

03-5785030 קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

 לפרטים 
חייגו:

שנה!להרוויחאפשרות 
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הכירו: 
נציגי ש"ס בבני ברק

בבני ברק

מובילים מהפכה

מטה הסברה 

מתנדבים וכח אדם

לוגיסטיקה והפצה

מנהל אזורי מטות

כוללים וחוגי בית

מחשוב

מטה רכב 

מטה צעירים

גדליהו בן שמעון 
050-2578578

ישראל חנסב 
052-7680787

יחיאל לוי
050-6891019

שלמה חנסב 
 052-7605311

מיכל. א / מירי. ג
03-5789191

יהודה מהצרי
054-6244977

אבשלום אוחיון
052-7663010

עובדיה כלימי
050-2188636

ש"ס בני ברק
ראש מטה יעקב זכריהו // 052-767-0407

המטה המרכזי
ק ר ב י  נ ב  3 0 ן  ד ר י ה  ' ח ר

מדיה 

רבנים

ישראל בן ששון
052-7670407

אליהו שושן
0537218322

אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

כ"א חשון תשע"ט

אליהו דדון:

והדמות הבכירה  חינוך  תיק  סגן ראש העיר, מחזיק 
תורניות  ישיבות  בוגר  בעיר.  ש"ס  תנועת  של 
יו"ר התנועה, הרב אריה  מובחרות, איש אמונו של 
התורנית  המהפכה  ממחוללי  ואחד  שליט"א,  דרעי 
רבים  מוסדות  הקמת  חתומים  שמו  על  ברק.  בבני 
בעיר  התנועה  נציגות  חיזוק  הספרדית,  ליהדות 
ופעילויות מגוונות למען הכלל והפרט. דדון מחזיק, 
לצד הישגיו התורניים, בתואר ראשון במנהל עסקים 
מוותיקי  לאחד  נחשב  הוא  ביהדות.  נוסף  ותואר 
בתוכה.  המשפיעים  האנשים  ולאחד  התנועה 
הגבולות  פורצת  בעשייה  להמשיך  הוא  שלו  החזון 

להוסיף  עשורים,  משני  למעלה  שנמשכת 
בעירייה  בכירות  לעמדות  תפקידים  בעלי 
הקהילה  של  מעמדה  על  ולהשפיע 

הספרדית בעיר. 

גדליהו בן שמעון:

ארנונה  ועדת  חבר  העיר,  מועצת  חבר 
בני  עיריית  של  הכספים  אגף  ומנהל 
ש"ס  תנועת  מבכירי  לאחד  נחשב  ברק. 
לימודיו  לצד  בולט.  ציבורי  ולעסקן  בעיר 
החיים  ואורח  הדיינות  לימודי  התורניים, 
שמעון  בן  מחזיק  מנהל,  שהוא  הישיבתי 
בתואר ראשון ושני במשפטים מטעם אוני’ 
כפעיל  בכיר.  למשפטן  ונחשב  אילן  בר 
על  עשור  לפני  נקרא  הוא  ומבטיח,  צעיר 
ידי רבנים וראשי ישיבות לייצג את חניכי 
בני  בעיריית  הישיבות  ובוגרי  הישיבות 
ורכישת  הענפים  עסקיו  לצד  מאז,  ברק. 
במגוון  נושא  הוא  הגבוהה,  ההשכלה 
באמצעותם  בעירייה  בכירים  תפקידים 
עסקים  כאיש  לציבור.  ועוזר  מסייע 
במהותו, הוא מנהל בשנים האחרונות את 
אגף הכספים של עיריית בני ברק בהצלחה 
עיר  ראש  להעמיד  הוא  שלו  החזון  רבה. 
ספרדי שידאג לשוויון זכויות מלא ואחדות 

בין הגורמים בעיר.    

יעקב זכריהו:

לשכת  וראש  ברק  בבני  ש"ס  סיעת  מנהל 
סגן ראש העיר. בחמש השנים האחרונות 
ניהל את הסיעה ואת לשכת סגן ראש העיר 
באמונה, כאשר מידי יום זכה לטפל במאות 
השנים  במהלך  לשולחנו.  שהגיעו  פניות 
בעירייה,  הבכירים  בתפקידיו  שימש  בהן 
הנחות  בנושאי  פניות  לאלפי  מענה  נתן 
תשתיות  שיקום  חניה,  דוחות  בארנונה, 
שמתקשרים  הרבים  הפונים  ותברואה. 
למענה  תמידי  באופן  זוכים  בו,  להיעזר 
לפני  יפות.  פנים  בסבר  והקשבה  מסור 
כדי  בעירייה  מתפקידו  התפטר  כחודש 
העיר.  מועצת  כחבר  הציבור  את  לשרת 
הדלת שלו פתוחה באופן קבוע למוסדות 
דרך  שמחפש  לאזרח  ובעיקר  וארגונים, 

החזון  העירייה.  מול  ישיר  ערוץ  לפתוח 
שלו הוא להמשיך בעשייה שהוכיחה את 

עצמה בשנים האחרונות. 

ישראל בן ששון:

בשל  בעיקר  הידוע  נמרץ  חברתי  פעיל 
כניסות  בתי  למען  הענפה  פעילותו 
וקהילות באזור שיכון ג’. למעלה מעשור 
כעסקן  ג’,  בשיכון  קהילה  כגבאי  משמש 
ציבורי המניע תהליכים עבור תושבי האזור 
מורכבים.  רפואיים  בנושאים  וכמענה 
קידום  תחומי  על  חולשים  עיסוקו  תחומי 
בנושאים  וסיוע  רפואית  עסקנות  בריאות, 
ג’ מכירים  עירוניים שונים. תושבי שיכון 
נכה,  תווי  בהנפקת  לעזרה  ככתובת  בו 
בירוקרטיה  ולהקלת  בארנונה  להנחות 
פעילותו  העירייה.  מבואות  בין  סבוכה 
הציבורית מתאפיינת במענה מהיר ושוטף 
לכל פונה. החזון שלו הוא להמשיך להיות 
כמו  תורניות  יוזמות  להקמת  קשבת  אוזן 
בתי כנסת, הכנסת ספרי תורה, אבות ובנים 

וצרכים שונים של קהילות. 

אברהם פרטוש:

מוערכת  ציבורית  ודמות  בכיר  פעיל 
המחזיק בקשרים ענפים במוסדות השלטון 
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קריאת קודש
הלכה כרבים.
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אביטן יצחק
מנהל ת"ת כינור דוד

חממי יוסף
רב שכונת שיכון ה'

תודה אליה
רב ק"ק חזון יוסף

חיימוב אהרון
ראש כולל שערי ציון

פינץ חסדיאל
רב קהילת ודברת בם

פאלח אביעזר
ראש כולל ברכת ה'

אדיר משה
ראש כולל עמלה של תורה

לדני אליעזר
ראש ישיבת ברכת שמואל

מגנוז משה
מנהל מוסדות אור החיים

אטיאס משה
ראש כולל תורת שמואל

דהן אהרון
ראש ישיבת בינת חיים

אלישע רפאל
מנהל ת"ת פרי חדש

אלקובי שמעון
ראש כולל נפש החיים

אלישיוב שמואל
ראש מוסדות שערי ציון

בנימין שמשון
רב קהילת בני בנימין

גנסיה דניאל
 רב ביה"כ חניכי הישיבות ק.הרצוג

הלוי הלל
רב ק"ק  "שאר הישוב"

והב חיים
ראש כולל חושן משפט 

זאבי משה
רב ביה"כ "חניכי הישבות-כתר משה"

זיאת שמעון
מנהל ת"ת שתילי זיתים

זכריהו נתנאל
רב ק"ק עדן

וראש מוסדות זכור ליעקב

יהושוע זאב זנד
ראש כולל אוצר החיים

בן זמרא אברהם
ראש כולל הרידב"ז

זכריהו שלום
ראש כולל התורה והמצווה

חיימוב דניאל
רב קהילת בית מורשת מרן

יזדי אריה
ראש כולל "בית אבא"

כהן יגאל
ראש מוסדות יביע אומר 

מכלוף עמרם
ראש כולל אוהב ה'

סבאג אמנון
ראש ישיבת תפארת משה

פחימה דוד
ראש ישיבת תורה וחסד

סייג רחמים 
רב בית הכנסת החיד"א

פנחסי ישראל
ראש כולל האר"י

סימן טוב צבי
רב יוצאי אפגניסטן

פנחסי לוי
ראש ישיבת אור אברהם

פרטוש יוסף
ראש כולל שערי ניסים

פרץ שלום
ראש מוסדות בית אל

צדוק שלמה
רב השכונות הדרומיות ב"ב

צרף ראובן
רב קהילת "פלא יועץ"

קדוש מרדכי
ראש ישיבת "מעייני תורה ומשה"

קורח פנחס
רב קהילות בני התורה

רביוב גדעון
ראש קהילת וכולל "ימצא חיים"

רוסתמי אליהו
ראש כולל אורות אליהו

ריבוך יוסף
ראש מוסדות נחלת מאיר 

שפיר יורם
ראש ישיבת "זכרון משה"

פורת אליהו טהרני
ראש ישיבת ברכי יוסף

יצחק אלון
רב שכונת "נאות יוסף"

מהצרי נצח
ראש כולל "תפארת יוסף"

נידאם משה
ראש מוסדות משכנות יוסף

כהן אלדד
ראש ישיבת ברכת יעקב 

מהרט יוסף
רב קהילת יוצאי אתיופיה

ניסן יוסף
ראש מוסדות חזון למועד

הכהן אליהו 
מרבני כולל מאיר אורה

מזרחי משה
רב קהילת "חניכי הישיבות" שיכון ג

נתנוב דניאל
רב ביה"כ יוסף חיים 

יפת אליהו
ראש מערך הכשרות בד"ץ בית יוסף

לוי שבתאי
ראש כולל "הליכות משה"

לוי יהושע
ראש מוסדות ישועה ליהודה

מלכה שמעון
רב  בהכ''נ ר' יוסף קארו

חנסב יוסף
ראש כולל "ברכת התורה"

חפוטא חיים 
רב שכונת תל גיבורים

טהרני אליהו
ראש ישיבת דרכי יוסף

בן ציון טטרושווילי
רב בית הכנסת בית 

אליהו יגודיוב
ראש ישיבת דרכי דוד

זליכה מנשה
רב שכונת פרדס כץ

זר דניאל
 ראש ישיבת "אור דוד"

חדד אהרון
ראש ישיבת שערי תבונה

יחזקאל חזקיהו 
ראש כולל עטרת שמעון

חזקיהו משה
ראש מוסדות אוהלי אברהם
ורב שכונות קרית הרצוג

דדון אברהם
ראש ישיבת כתר התורה

דיין ניסים
מרבני רמת אלחנן

דרעי משה
 ראש כולל "מאיר אורה"

דרעי רפאל
רב קהילת יוצאי צפון אפריקה

ברזני יונתן
ראש כולל מקור המעיינות

בר ששת דוד
ראש כולל "תורה וחיים"

גלזר ליאור
ראש מוסדות פתח הדביר

בוזגלו עמרם
אב"ד ת"א

בן חמו אברהם ישעיהו
ראש כולל ברכת אברהם

בן חיים מאיר
ראש ישיבת שערי חכמה

בן שמעון מסעוד
ראש ישיבת "אור אליצור"

בן שמעון ניסים
ראב'ד בה"ד ת"א

אדיר אליהו
 ר"כ משמרת הטהרה

אהרונוב יוסף
מנהל ת"ת תלפיות

אלוש שמעון
רב ביכ"ס צעירים ק. הרצוג

אלחדד אריה
ראש ישיבת תורה ודעת

בבני ברק
מובילים מהפכה

רב ק"ק חזון יוסף משה" "זכרון

אברהם
רובינשטיין

לראשות העיר

תשע"ט חשון  כ"א 

לו להיות לעזר למשפחות ברוכות ילדים המבקשות 
להתרחב ולגור במקום ההולם את צרכיהן. בין היתר, 
ידוע אנגל כמענה ותמיכה לאברכים בני תורה בתחום 
ולתרום  בפעילות  להמשיך  שלו  החזון  התכנון. 
יקבלו את  ולדאוג שהן  מניסיונו לטובת המשפחות, 

הכלים המתאימים מהעירייה לשם כך. 

יהודה מהצרי:

ציבורי  ועסקן  עסקים  איש  מובחרות,  ישיבות  בוגר 

מחלוצי  אהרן.  רמת  ובשכונת  ברק  בבני  מוכר 
נמנה  עליה  ש"ס,  בתנועת  הציבורית  העסקנות 
על  חתום  מהצרי  האחרונים.  העשורים  בשלושת 
מגוון יוזמות למען הקהילה והוא מפעיל, לצד עסקיו 
הרבים בתחום תשמישי הקדושה והסת"ם, גם כולל 
אברכים בשכונת רמת אהרן. בכולל, הנקרא על שם 
מדי  בתורה  ההוגים  אברכים  כ-27  לומדים  אביו, 
ערב, בימי שישי ובמוצאי שבתות. במקביל לעסקיו 
והחזקת הכולל, מהצרי ידוע גם כעסקן ציבורי שידיו 
רב לו בסיוע לציבור. בעזרת קשריו המסועפים בבניין 
העירייה, הוא מצליח לעמוד לימינם של אנשים רבים 
לשוויון  להגיע  הוא  שלו  החזון  לפתחו.  השוחרים 

מלא בין תושבי העיר. 

הבכירים  תפקידיו  לצד  והמקומי.  הארצי 
לאחד  ונחשב  ציבור  בצרכי  עוסק  במשק, 
על  נמנה  פרטוש  בעיר.  הבולטים  העסקנים 
בני  עיריית  כחבר  מכהן  התנועה,  וותיקי 
איגוד  כיו"ר  ברצף,  קדנציות  ארבע  ברק 
כשרות  מחלקת  כמנהל  הארצי,  המשגיחים 
ברבנות רמלה, כחבר מזכירות מרחב בני ברק 
בעירייה  באיגודן.  וכדירקטור  בהסתדרות 
הנהלת  חבר  בתפקיד  משמש  הוא  עצמה 
העיר, יו"ר ועדת רווחה וראש מחלקת רישוי 
עסקים. מכלול התפקידים אותם הוא נושא, 
מאפשר לו לעמוד לימין הציבור ולסייע לו 
החזון שלו  שונים.  בתחומים  בעיות  במגוון 
מלאה  שותפה  תהיה  ש"ס  שתנועת  הוא 
בחלוקת המשאבים על מנת שתוכל להירתם 

לטובת תושבי בני ברק. 

בצלאל נתן:

קדנציות,  שלוש  במהלך  העיר  מועצת  חבר 
בעל תואר ראשון ושני במנהל עסקים ותואר 
תפקידים  במגוון  משמש  במשפטים.  נוסף 
דירקטוריון  וחבר  הציבורי  בשירות  בכירים 
הפרטיים  עסקיו  לצד  ברק.  מי  בתאגיד 
והנהלת משרד עצמאי לעריכת דין ונוטריון, 
רבות  לפניות  ועונה  ציבור  בצרכי  עוסק 
הקהילה  נציג  מהתושבים.  אליו  שמגיעות 
שלמה  רבי  הגאון  של  ושלוחו  התימנית 
הציבוריים  תפקידיו  את  שליט"א.  מחפוד 
עמוקה  שליחות  תחושת  מתוך  ממלא  הוא 
ורצון לסייע לזולת בצרכיו האישיים. החזון 
התימני  לציבור  לעזור  להמשיך  הוא  שלו 
והספרדי בעיר, לקדם מטרות חשובות למען 
הקהילה ולהפוך ביום מן הימים לראש העיר 

של עיריית בני ברק.   

יוסף הררי:

רמ"ח  בכל  חברתי  פעיל  בארגנטינה,  נולד 
איבריו, מנהל קהילת "התאחדות הספרדים" 
בבני ברק. מיד לאחר נישואיו החל בפעילותו 
פני שלושה  על  הציבורית הענפה שנמשכת 
החסד  מאנשי  כאחד  ידוע  הררי  עשורים. 
הבולטים בעיר, כאחד מהפעילים הוותיקים 
של סיעת ש"ס וכפעיל חברתי נמרץ שמסייע 
למשפחות בין כתלי העירייה. את הפעילות 

הפעלת  היתר,  בין  שכוללת,  החברתית 
טיולים  וארגון  לכוללים  סיוע  ובנים,  אבות 
למשפחות, הוא עושה עם חיוך ואהבה כבר 
למעלה מ-27 שנה. מכריו מספרים על אדם 
נעים הליכות שאוהב לעזור לציבור ולעמוד 
להמשיך  הוא  שלו  החזון  עת.  בכל  לימינו 
לסייע לזולת בכל תחום ולהשפיע לטובה על 

חזות העיר. 

שלמה חנסב:

תלמיד של מורינו חכם שלום הכהן בישיבת 
ציבור  איש  העתיקה,  בעיר  יוסף  פורת 
בנשמתו ופעיל חברתי מוכר בשכונות קריית 
מתגורר  שנה   15 מזה  כץ.  ופרדס  הרצוג 
בבני ברק ומהווה כתובת לכל תושב הזקוק 
לסיוע ותמיכה מול העירייה. כמי שמשתייך 
חנסב  יובל,  מחצי  למעלה  ש"ס  לתנועת 
מוכר בכל לשכות העירייה כדמות מוערכת 
בעיר.  הציבור  למען  כימים  לילות  העושה 
פקידי  עם  אישיים  קשרים  על  שומר  הוא 
יכולת  מוכיח  השונים, באמצעותם  העירייה 
נדירה של הושטת יד ועזרה תמידית לזולת. 
וקריית  כץ  פרדס  משכונות  רבים  אנשים 
בארנונה,  סיוע  לקבלת  אליו  פונים  הרצוג 
שלו  החזון  נוספים.  ותחומים  עסקים  רישוי 
ולהציע  הוא  באשר  יהודי  לכל  לעזור  הוא 

פתרונות הולמים לכולם. 

שי אנג’ל:

המתמחה  נדל"ן  חברת  של  ובעלים  מנכ"ל 
בהתחדשות עירונית, תמ"א 38 ופינוי בינוי. 
כמי שמגיע מהתחום, אנגל מכיר היטב את 
להשגת  החרדיות  המשפחות  של  המצוקה 
רבות  משפחות  לצרכיהם.  ההולם  דיור 
מבקשות להגדיל את הדירה בהתאם לגדילת 
הכתובת  שהוא  ויודעות  המשפחתי  התא 
הינו  אנגל  הדיור.  בתחום  וסיוע  עזרה  לכל 
תושב בני ברק המכיר היטב את רזי הנדל"ן 
בעירייה.  ההנדסה  מחלקת  ואת  המקומי 
הקשרים  לצד  הדיור,  בתחום  שלו  הידע 
מאפשרים  הרלוונטיות,  במחלקות  הענפים 
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כישלון עם כל כך הרבה כתובות, מזמן לא נראה 
במחוזותינו. ההכרעות השיפוטיות בשתי ערכאות, 
היו   - באלעד  פינדרוס  של  מועמדותו  את  שפסלו 
חרוטות באותיות קידוש לבנה. לא על דפי העתירה, 
שניתנה  התשובה  גבי  מעל  אלא 

בשם המועמד שנפסל.
בהכנעה  לקבל  נאות  פינדרוס 
את  ולהעביר  התנועה'  'דיל  את 
אך  התמודדות,  לצרכי  כתובתו 
לא הסכים להעמיד בסימן שאלה 
שלו  האישי  האינטגריטי  את 
סרק.  תצהירי  על  שחותם  כמי 
הראשונית  המשפטית  בתשובתו 
העובדות  את  פינדרוס  הציג 
כמרכז  האמת  את  כהווייתן, 
בעולם  ולטייח.  לשבש  בלי  חייו, 
מוכתר  היה  הוא   – האצילות 
בעולם  האמת.  מסדר  לאביר 
כבוד  אחר  נשלח  הוא   – המעשה 
לכתובתו המקורית בירושלים של 

מעלה, בעיר העתיקה.
הדומיננטי מבין שופטי ההרכב 
שישבו על המדוכה בבג"ץ השבוע 
השופט  הוא  העתירה,  את  ודחו 
לבו  באומץ  הידוע  הנדל,  ניל 
פחות  לפני  פסיקותיו.  ובנועזות 
את  פניהן  על  הפך  הוא  משבוע 
החלטות השלום והמחוזי שתמכו 
של  בעניינה  המדינה  ובעמדת  הפנים  שר  בעמדת 
נאסרה  לישראל  שכניסתה  קסאם  אל  הסטודנטית 
בדיוק  זהו  בבג"ץ.  והותרה   – קודמות  בערכאות 
לייחל  רק  יכול  במחוזי  שנפסל  שמועמד  השופט 

שיישב בהרכב הדן בעתירתו ויהפך בזכויותיו.  
הרוצה להתחכם – יצפין. בחיפה האדומה ראינו 
איך אותו הנדל מוביל לאישור המועמדת החיפאית 
עינת קליש – שעתירתה נגד עמדת פקיד הבחירות, 
הכרעת המחוזי ועמדת המדינה - התקבלה. המעלה 
חושש  ואינו  המהות  את  שמקדש  נועז  הרכב  של 
להפוך החלטות של ערכאות קודמות - כמו פסילתה 
של מועמדת מקומית בגין פגמים פרוצדוראליים - 

הפך עבור פינדרוס מיתרון לחסרון. 
הנוגע  שבכל  הייתה  השופטים  של  ההתרשמות 
לאלעד לא מדובר בפגם פרוצדוראלי שניתן לרפאו 
שיש  העודף  המשקל  על  דגש  שימת  באמצעות 
ברגע  ההצנחה  ולהיבחר.  לבחור  לזכות  לייחס 
וחצי  ורגל  באלעד  רגל  חצי  עם  והמעבר  האחרון 
שפינדרוס  הרושם  את  לשופטים  נתנו  בירושלים, 
ממונה,  ועדה  לראשות  הפנים  שר  כמועמד  הוצב 

ולא כמועמד לגיטימי לראשות עיר המתמודד מקרב 
תושביה.

לפינדרוס,  בטענות  לבוא  מה  אין  הזה,  בעניין 
ממנו  ראוי  אין  כי  מלמדת  המוכחת  שעשייתו 
להתמודד על כל תפקיד ציבורי, באשר הוא. מיותר 
גם לבוא בטרוניה לתנועת ש"ס שמלכתחילה דרשה 
ואף   – התורה  דגל  בתמיכת  ספרדי  מועמד  להריץ 
הציעה את יוסי שטרית זמן רב לפני המועד האחרון, 

כמועמד מוסכם מטעמה. 
מגיש העתירה שי נתן, המכהן גם כראש המטה 
של סגן שר הביטחון, נחשב לבן בריתו הפוליטי של 
פרוש מזה כחמש שנים. בדגל התורה ובש"ס הפנו 
אצבע מאשימה לעבר ראש העירייה המכהן ישראל 
פרוש, אך זה מצדו דוחה את האישום בתוקף וטוען 
המשפטיים  במהלכים  רגל  לא  וגם  יד  לו  אין  כי 
בתוקף  להצהיר  מוסיף  פרוש  לפסילה.  שהובילו 
כי היה מעדיף לנצח בבחירות ולא בבית המשפט. 
ניתן לדמותו למאמן שמתראיין ומביע  בעניין הזה 
צער על כך שקבוצתו זכתה בניצחון טכני, כשהוא 
היריבה  את  להביס  רצונו  עז  היה  כמה  עד  מסביר 
לחדר  נכנס  הוא  מכן,  לאחר  רגע  המגרש.  על 
ההלבשה, מוודא שאין איש תקשורת בשטח ומסמן 

.V באצבעותיו

מבחן סיבולת
על  הייתה  המטאפורי,  במובן  רק  ולא  הכתובת, 
והשלוחים,  השולחים  לזהות  להיכנס  מבלי  הקיר. 
של  הבאתו  בתהליך  מעורב  שהיה  מי  שכל  הרי 
כל  שעל  בחשבון  לקחת  חייב  היה  לעיר  פינדרוס 
היווסדה לא עברה  מיום  ושעל תוגש עתירה.  צעד 
על אלעד מערכת בחירות שאין בה עתירות. כך היה 

בעבר כאשר דגל התורה עתרה לפסילתו של מייסד 
העיר צוריאל קריספל מהתמודדות מול יעקב אשר, 
בטענה שכראש מועצה ממונה היה עליו להתפטר 
להתמודד.  החפץ  ציבור  עובד  של  כדינו  מראש, 
במה   – בבג"ץ  וניצח  במחוזי  אז  הפסיד  קריספל 
על  שתחזור  כהיסטוריה  לרגעים  השבוע  שנדמה 

עצמה. ההיסטוריה הפכה לבסוף להיסטריה.
לממלא- ומונה  לקריספל  שהפסיד  אשר  יעקב 

המשפטית  התרעלה  מכוס  הוא  גם  שתה  מקום 
משמש  הוא  כי  נגדו  נטען  הקדנציה  כשבמהלך 
ברק.  בבני  מתגורר  בעודו  באלעד  כממלא-מקום 
אחר כך באו העתירות נגד צביקה כהן, יצחק עידן 
של  במסרקות  ונסקרו  שנסרקו   – פרוש  וישראל 
ברזל עם הגעתם לעיר ויצאו בשן ועין מהתמודדות 
מלאה  הזאת,  הנהדרת  העיר  שיפוטיות.  בערכאות 

עתירות, כרימון שנצרתו משוחררת. 
לא ניתן להתעלם מהזעקה האותנטית שהשמיעו 
בש"ס ובדגל התורה נגד פסילת המועמד הרשמי של 
אי  נשימה  ובאותה  בעיר.  הגדולות  המפלגות  שתי 
אפשר לעצום את העיניים לנוכח הרשלנות התורמת 
וההתנהלות הבלתי מובנת של המתלוננות. החברים 
נאלצים לשלם  וגם  גורשו  מדגל התורה שהפסידו, 
בדמים מרובים, לא נדרשו להוציא פרוטה. די בכך 
הברורות  ההנחיות  את  מלכתחילה  מיישמים  שהיו 
של עו"ד חדד בחוות דעת מוקדמת שניתנה לסיעת 

אגודת ישראל זה לא מכבר.
השימוש האובססיבי בחטיבת הצנחנים בקרבות 
הערים – מחייב מחשבה מחודשת. אלעד כבר אינה 
בישראל  ואם  עיר  אלא  צעירה,  מקומית  מועצה 
צריך  מתוכם.  הנהגה  להצמיח  ראויים  שתושביה 
במהלך  שכבר  קריספל,  צוריאל  של  לשבחו  לומר 
המו"מ הבלתי נגמר הוא היכה על ראשי הקדקודים 
מילולי(,  )מילולי,  בנבוט  התורה  ומדגל  מש"ס 
והבהיר כבעל ניסיון כי יש להעדיף בחירת מועמד 
אחרים  לפוליטיקאים  בניגוד  העיר.  תושבי  מקרב 
הרי  לעצמם,  ומתכוונים  אחרים  על  שמדברים 
מטעם  שטרן  )אבי  ברורים  שמות  הציע  שקריספל 

דגל כדוגמה(, ולא את שמו שלו.
אין לדעת איך הייתה מסתיימת מערכת הבחירות 
לפסילתו  העתירה  לעולם  באה  אלמלא   – באלעד 
של פינדרוס. סביר להניח שרובו ככולו של הציבור 
הליטאי היה מקיים את הוראת מרן הגר"ח מאחורי 
הפרגוד. ובאותה נשימה, התובנה הרווחת גם בקרב 
נציגי דגל התורה בעיר היא שתושבים רבים נשמו 
האם   – מהם  שנחסכה  הדילמה  לנוכח  לרווחה 
חרף  לכשעצמו(  )וראוי  מוצנח  למועמד  להצביע 
במועמד  לתמוך  הגיוני,  כך  והכל  הטבעי  רצונם 
שבא מקרב תושבי העיר ומכיר מקרוב את נפתוליה 

הכתובת הייתה 
על הקיר

השימוש האובססיבי 
בחטיבת הצנחנים 
בקרבות הערים 
– מחייב מחשבה 
מחודשת. את 
הדילמה שלוקחת 
עד לקצה הסיבולת 
את אמונת החכמים 
התמימה, כדאי 
למנוע מלכתחילה

 קול השלום.
 ר"ע בית שמש
משה אבוטבול

 צילום: יעקב
כהן

עו"ד אבי בלום בית ספר לפוליטיקה
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ובעיותיה. 
את הדילמה הזאת שלוקחת עד לקצה הסיבולת 
שהעסקנים  כדאי  התמימה,  החכמים  אמונת  את 
האחראים יחסכו בעתיד מהתושבים. אפשר לדאוג 
במועמד  בחירה  בין  ולשלב  וגם  גם  של  למציאות 
הן  נאמן  שליח  שהוא  העיר,  תושבי  מקרב  ראוי 
העיר.  תושבי  לבוחריו  והן  הדור  חכמי  לשולחיו 
המדובר  ואין  רבים,  אבות  אפוא,  הזה  לכישלון 
יופקו  לבוא,  שבעתיד  לקוות  רק  נותר  בשופטים. 

הלקחים.

מארש קליש
החלטת  שהתפרסמה  אחרי  ספורים  רגעים 
ריבלין  יעקב  עמיתי  עם  בצוותא  נכנסתי  הבג"ץ, 
המתמיד  הח"כ  מקלב.  אורי  ח"כ  של  ללשכתו 
מבין חברי הבית, מקפיד לפתוח את היום במשכן 
הכנסת גם בימים טרופים בהם חבריו אצים, רצים 
ומתרוצצים מעיר לעיר. בשעה שישבנו עמו שררה 
באוויר התחושה שהיום יסתיים בניצחון טכני כפול 
של אגודה, באלעד ובחיפה, ובסיעה המרכזית עוד 

ילחינו 'מארש קליש' מיוחד לרגל המאורע.
ציפינו לראות ח"כ נכה רוח המשיב לשאלותינו 
בפנים נפולות – ובמקום זאת מצאנו אדם שמביט 
העיד  הוא  קר",  ליטאי  "אני  לאחור.  ולא  לפנים 
בתנועת  היחידים  מהנציגים  כאחד   - עצמו  על 
ליטאי אמיתי  דם  זורם  אכן  דגל התורה שבעורקיו 

)בתערובת 'גן חסידי', קרלינאי(.
ביקש  העונתיות,  במריבות  להתמקד  במקום 
על  שעברה  המאוחדת  בקדנציה  להיזכר  מקלב 
ומיד לאחר  לנו תכף  ובאתגרים הצפויים  כוחותינו 
פרסום התוצאות: "יש פה התמודדות פוליטית ולא 
מאבק על עצמאות והכרה כפי שהיה בתשמ"ט ולכן 

אני מציע לכולם להיכנס לפרופורציה ולהירגע".
כחודש  לעוד  ולדלג  עיניים  לעצום  הציע  מקלב 
ימים, אחרי שיסתיימו הבחירות ויחלוף גם המועד 
בירושלים. "במה אתם חושבים  של הסיבוב השני 

וכשהצענו  שאל,  הוא  עסוקים?"  נהיה  שכולנו 
לרגע אופציות כמו הקרב על התפקידים בירושלים, 
הגוש החוסם באלעד, או המאבק העתידי על הרכב 
לשלילה:  בראשו  הניד  מקלב  הארצית,  הרשימה 
העיסוק  הבחירות,  אחרי  שמיד  נשכח  לא  "בוא 
יהיה בחוק הגיוס". בעניינו של  כולנו  המרכזי של 
החוק הזה, אגב, לא נעשה דבר מצידנו מאז החלטת 
במשרד  גורמים  גם  כאשר  התורה,  גדולי  מועצת 
לנוכח  גבה  השבוע  הרימו  שוחחנו  עמם  הביטחון 

ההתמהמהות. 
יהדות  של  הסדוקה  המעטפת  פירוק  לרעיון 
התורה גם בבחירות הארציות – מקלב מתייחס כמו 
לעתירה חסרת סיכוי שנדחית על הסף: "ננהל מו"מ 
ונדרוש שתהיה רוטציה והתחייבות למימוש החוק 
ניפרד  שבה  סיטואציה  רואה  אינני  אבל  הנורווגי, 
מאגודה ונרוץ עם ש"ס. הרי גם כיום ברוב הערים 
אנחנו רצים ביחד, מה שפועל טכנית לרעתנו היות 
והאות ג' מזוהה בערים רבות גם עם הסיעה שלנו. 
באלעד,  גדול  עוול  לנו  שנעשה  מרגישים  אנחנו 
אבל לטעמי גם שם צריך לעשות חושבים ולפעול 
בקור רוח. גם בירושלים צריך לפעול מהראש ולא 
אני  שני,  לסיבוב  יעלה  ליאון  משה  אם  מהרגש. 
יעלה  דייטש  יוסי  אם  בו.  לתמוך  מאגודה  מצפה 
שום  בלי  מעכשיו,  כבר  אומר  אני   – שני  לסיבוב 

תנאים, שנתמוך בו כולנו".
לנפש  קרים  כמים  הם  מקלב,  של  הדברים 
עייפה. הציבור החרדי צמא למנהיגות מקרבת ולא 
מרחיקה, מאחדת ולא מפלגת. הנהגה שתביא לידי 
ויגע, שאינו  ביטוי את הלכי הרוח של ציבור עייף 
סיבה  כל  ללא  הועבר  פתאום  בפתע  הכיצד  מבין 
מתחושת לכידות להרגשת מלכוד. אורי, אורי, שיר 

דברי. 

עונת הנדידה
הסיפור באלעד הוא מעשה עשוי. הסיכוי שדחיית 
בחירות לבקשת מפלגה שהריצה מועמד שלא צלח 

את מבחן נדידת המגורים – תשרוד מבחן שיפוטי 
באגמון  יישארו  שהעגורים  כסיכוי  כמוהו  כלשהו, 
יותר  קצת  בהשוואה  הנדידה.  עונת  בתום  החולה 
ההיתכנות  שאפילו  ולומר,  לסכם  ניתן  משפטית 
שנעשו  המשפטיים  למהלכים  בשעתו  שהייתה 
הייתה   – העיר  לאובדן  לבסוף  והביאו  בחריש 
זהות  יותר. הדוגמה הזאת רלוונטית לנוכח  גבוהה 
עצמה  מצאה  אמונים,  שלומי  כאשר  המעורבים, 
אז בצד המשפטי המפסיד, לצד סיעת האחות דגל 

התורה, שהפכה לאחרונה לאחות 
חורגת. 

עד  מודעים  ובדגל  בש"ס 
והפעולות  הדיון,  לסופיות  כאב 
שננקטות, משפטית וגם פוליטיות 
תחת  ריצה  של  ההצעה  )דוגמת 
התחייבות להתפטרות(, נועדו כדי 
ולא  המועצה  הרכב  על  להשפיע 
אחרי  בראשה.  העומד  זהות  על 
שנגזר גורלו של המועמד מטעמם 
הנשמה  לבצע  יש  פוליטי,  למוות 
מלאכותית – כדי להביא לבחירת 
ש"ס  מטעם  במועצה  חוסם  גוש 

ודגל.
תושביה  כי  שראוי  עיר  יש  אם 
ויעבירו אותן  יחתמו על עצומות, 
המפלגות,  ראשי  לכל  בדחיפות 
שם,  כאשר  שמש,  בית  שזו  הרי 
השורות,  בין  האחדות  דווקא 
לעלות  שעלולה  אדישות  גוררת 
לחרדים במחירים כואבים. תושבי 
בית שמש יכולים להרגיש ככאלה 

וגם  כולו  לציבור  להוכיח,  הזכות  בחלקם  שנפלה 
לפוליטיקאים שפועלים בשמו, כי השלום משתלם 
שהמועמד  המחודש  המנדט  אם  מהמחלוקת. 
החרדי יקבל ברגעים של אחדות, יהיה מחוזק יותר 
המסר  יחלחל  מחלוקת,  של  בימים  לו  שניתן  מזה 
שבפוליטיקה החרדית – השלם )או שמא: השלום( 

גדול מסך חלקיו.

"אם ליאון יעלה 
לסיבוב שני, אני 
מצפה מאגודה 

לתמוך בו. אם דייטש 
יעלה, נתמוך בו 

כולנו". דברי מקלב 
הם כמים קרים לנפש 

עייפה של ציבור 
שהועבר מתחושת 

לכידות - למלכוד

אביר מסדר האמת. יצחק פינדרוס בבג"ץ. צילום: אריק קלמן
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יוםעוד 5

אור יהודה

רחובות

מנהל  אהרן  עוזי  הוותיק  ש"ס  שנציג  בזמן 
קמפיין בחירות אינטנסיבי לראשות העיר, נתקל 
מהציבור  גדולים  חלקים  מצד  קרה  בכתף  הוא 
המכהנת  העיר  בראש  לתמוך  שבוחרים  החרדי, 

ליאת שוחט.
פנחס  הרב  הבוכרית  העדה  של  הראשי  רבה 
יהודי  קהילות  רבני  איגוד  ונשיא  רבין  הכהן 
תמיכתם  על  הודיעו  חיימוב  הלל  הרב  בוכרה 
בשוחט לראשות העיר. בנוסף, ביום שני השבוע 
הודיעו שתי רשימות שמתמודדות למועצת העיר 
'נאמני  ברשימת  מדובר  בשוחט.  תמיכה  על 
יוסף,  סבח  העיר,  ראש  סגן  בראשות  הציבור' 
סגן  בראשות  יהודה'  באור  'מאמינים  וברשימת 

ראש העיר לשעבר, אברהם בורוכוב.
ההצטרפות של תנועת 'מאמינים באור יהודה', 
באה בעקבות הפרסום כי מרן שר התורה הגר"ח 
העיר.  לראשות  שוחט  בליאת  תומך  קנייבסקי 
ציין  'מאמינים'  רשימת  ראש  בורוכוב,  אברהם 
התורה  שר  מרן  של  וברכתו  קריאתו  "לאור  כי: 
הרב חיים קנייבסקי לתמוך במועמדותה של ראש 
העיר הגברת ליאת שוחט, אנו מצטרפים לקריאתו 
בתמיכה במועמדותה של שוחט לראשות העיר. 
הגאון  של  לברכתו  שזכתה  העיר  ראש  עם  יחד 
הגדול רבי חיים קנייבסקי נוביל את ניהול העיר 
ותרבות  במסורת  ברווחה,  בחינוך,  להשקעה 

יהודית ובדור העתיד של אור יהודה".
צפויה  לראשות,  תיבחר  שוחט  ואכן  במידה 
להפוך  יהודה'  באור  'מאמינים  החרדית  הסיעה 
הדת  ענייני  להובלת  ולזכות  הבכירה  לשותפה 
יצוין  מאחור.  להיוותר  צפויה  ש"ס  בעוד  בעיר, 
וותיק  ונציג ש"ס  העיר  ראש  סגן  אהרן,  עוזי  כי 
ומוערך, מתמודד הפעם במסגרת סיעה עצמאית, 
בכדי לפנות לקהל מגוון ורחב יותר. הוא הפקיד 

את סיעת ש"ס בידי נציגים צעירים ורעננים.

היסטוריה ברחובות: מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי הגיע במוצ"ש לכנס תמיכה ברשימת 
שהיה  באולם,  העם.  בבית  שהתקיים  שס"ד, 
מלא מפה לפה, נכחו מאות מבני התורה בעיר. 
הגראי"ה קוק, ראש ישיבת מאור התלמוד נשא 
רק  כי  והדגיש  המערכה  חשיבות  על  דברים 
את  תשיג  החרדית  הנציגות  של  חזקה  רשימה 
תלמידו  הביא  הגר"ח  מרן  דבר  את  היעדים. 
'הידברות'  יו"ר  דברים:  נשאו  עוד  מן.  הגר"א 
וראש ישיבת היכל מאיר הרב זמיר כהן; הגר"צ 
והגר"י  בעיר   משה  קריית  שכונת  רב  כהן 
גרנדוויץ' ר"י חכמה ודעת שהביא את דבר מרן 

הגרי"ג אדלשטיין.
'אגודת  רשימת  פרסמה  השבוע  כך,  ובתוך 
פוליטיקס'  'פאנלס  מכון  של  סקר  ישראל' 
מנדטים.   2 של  נאה  הצלחה  לה  שצופה 
בעקבות כך, מיהרה סיעת שס"ד לפרסם באחד 
המקומונים סקר של מכון מחקר ספק קיים בשם 
ג. ב. מדגמים, ממנו עולה כי 'אגודת ישראל' לא 
עוברת את אחוז החסימה. בתגובה, עתרה אגו"י 
על הסקר הפיקטיבי  לוועדת הבחירות בתלונה 
שפורסם לדבריהם בניגוד לחוק ולהנחיות ועדת 
לפני  סקרים  לפרסום  הקשור  בכל  הבחירות 

בחירות.
ממטה שס"ד נמסר בתגובה: "מתנדבי מטה 
הבחירות אינם בקיאים בחברה כזו או אחרת. אל 
מול עיניהם היה הסקר כפי שכבר הודפס בעיתון 
רשמי ברחובות. בכל מקרה, העובדה שנעשתה 
חברת  ברישיון  ופשפשו  רצינית  מחקר  עבודת 
הסקרים, מעלה תמונה כי יש מי שמבין שסקר 

זה כנראה משקף מציאות קיימת".

החרדים לא עם המועמד החרדי

כינוס היסטורי, סקר פיקטיבי

אלעד טלטלה: פינדרוס נפסל, 'דגל' וש"ס לא מרימות ידיים
הניסיון האחרון:   • סופית מהתמודדות  נפסל  לראשות,  ו'דגל התורה'  פינדרוס, מועמדם של ש"ס  יצחק 

עצומה לשר הפנים לדחיית הבחירות # המרוויח הגדול, ראש העיר ישראל פרוש, מביע צער על פסילת יריבו
יצחק  אפשרית:  בלתי  פוליטית  סיטואציה 
וש"ס לראשות  'דגל התורה'  פינדרוס, מועמד 
העיר אלעד, נפסל מהתמודדות. בדיון שנערך 
ביום שני בבית המשפט העליון, דחו השופטים 
הדין  בית  פסיקת  את  והותירו  העתירות,  את 
פינדרוס  של  חייו  מרכז  כי  שקבע  המנהלי 
את  חוקית  ממנו  שמונע  מה  באלעד,  אינו 

ההתמודדות.
עם  החלה  המשפטית-פוליטית  הדרמה 
נתן,  שי  המועצה  חבר  של  העתירה  הגשת 
ישראל  המכהן  העיר  ראש  כתומך  המזוהה 
את  לפסול  המשפט  מבית  שדרש  פרוש, 
פינדרוס. בשבוע שעבר, קיבל בית המשפט את 
בליל  שיאו.  אל  הגיע  בעיר  והמתח  העתירה, 
שישי, ירדה צמרת סיעת ש"ס לאלעד לכנס ענק 
השר  התנועה  יו"ר  הכנסת,  חברי  בהשתתפות 
אריה דרעי והמועמד עצמו, כשהדוברים כולם 
הפנו חיצים כלפי ראש העיר, וזעמו על הניסיון 
באמצעות  ישראל  גדולי  מועמד  את  להשתיק 

עתירה משפטית.
סיעות 'דגל התורה' וש"ס שכרו צוות משפטי 
שעמל על הכנת עתירה לבג"צ, והדיון הדחוף 
דיון, שופטי  יום שני. בסופו של  נקבע לבוקר 
את  והותירו  מהטיעונים  התרשמו  לא  העליון 
פסילת פינדרוס על כנה. בתגובה, שיגרו בש"ס 
בזעם:  נכתב  בה  משותפת,  הודעה  ו'דגל' 
"אותם אנשים שהפרו הסכם חתום וברור, לא 
פעלו  לערכאות,  והמשיכו  באמצעים  בחלו 
על  אימים  והילכו  ציבור  אישי  נגד  באלימות 

רבנים , שכרו חוקרים פרטיים וביזו את גדולי 
התורה נשענים על בית המשפט העליון במטרה 
הכרעתם.  את  ולבטל  התורה  גדולי  את  לבזות 
חוטא  יהיה  לא  צורה  בשום  כי  מודיעים  אנו 

נשכר".
למרות שמבחינה חוקית נראה שההליך הגיע 
אל קיצו, בסיעות ש"ס ו'דגל התורה' לא אמרו 
נואש, ופצחו במסע החתמות ענק של תושבים 
על עצומה שתוגש לשר הפנים, בדרישה לדחות 
את מועד הבחירות, כשהם נתלים בסעיף בחוק 
המעניק לשר הפנים יכולת להפעיל שיקול דעת 
ולהורות על דחיית הבחירות בנסיבות חריגות.

בבוקר יום שלישי, ערך מזכיר הממשלה צחי 
ברוורמן משאל טלפוני בין השרים, שאישרו את 
הבחירות  בנושא  הפנים  שר  סמכויות  העברת 
בכדי  וזאת  הנגבי,  צחי  השר  לידי  באלעד, 
כשר  המכהן  דרעי,  של  עניינים  ניגוד  למנוע 
אישרה  בהמשך,  ש"ס.  כיו"ר  ומשמש  הפנים 

גם מליאת הכנסת את העברת הסמכויות.
למרות הזעם הרב שמופנה כלפיו, והאשמות 
דוחה  לעתירה,  אחראי  הוא  לפיהן  המרומזות 
ראש העיר ישראל פרוש בתוקף את האשמות 
הביע  פרוש  לעניין.  כלל  קשור  אינו  כי  וטוען 
את  לראות  העדיף  כי  וטען  הפסיקה  על  צער 
שעות  בקלפי.  אותו  ולנצח  מתמודד,  פינדרוס 
לאחר פסיקת בג"צ, הגיעו כל חברי הכנסת של 
'אגודת ישראל' לאלעד, תחת אבטחה כבדה – 
מחשש לזעם תושבים בלתי נשלט – והתייצבו 
מאחורי פרוש, כשהם מזכירים כי מועצת גדולי 

עומדת  החסידית  התורה 
מאחוריו במלואה.

יצחק  בחר  מפתיע,  באופן 
לו  ושיגר  פרוש  ישראל  את  לאתגר  פינדרוס 
מכתב בו הציע לו להצטרף לעצומה המבקשת 
אתמול  "שמעתי  הבחירות.  דחיית  את 
את  הבעתם  בהם  אביך,  ודברי  דבריך  את 
התנגדותכם הנחרצת לעתירה המשפטית וצער 
רב על פסילת מועמדותי, אני פונה אליך כמי 
שנותר המועמד היחידי המוביל, להצטרף אלי 
הליך  לאפשר  כדי  הבחירות  לדחיית  לקריאה 

בחירות הגון וצודק", כתב פינדרוס.
כל הערכות, הסיכוי לדחות  פי  על  כי  יצוין 
בעיקר  ונועד  ביותר,  קלוש  הינו  הבחירות  את 
ציבור  של  והזעם  התסכול  רגשות  את  לתעל 
קולם  את  מלבטא  מהם  שנמנע  המצביעים 
הקרקע  את  מכין  הקמפיין  ועוד,  זאת  בקלפי. 
פרוש  נגד  שתוקם  פשרות  חסרת  לאופוזיציה 
לאחר הבחירות, ושאולי יהא בכוחה לשתק את 

תפקודו.
להפריז  שלא  קשה  פנים-חרדית,  מבחינה 
במשמעות העצומה של פסילת פינדרוס. 'דגל 
מרכזי  מוקד  הייתה  שאלעד  וש"ס,  התורה' 
את  ושהשקיעו  שפתחו,  החדש  הארצי  בציר 
אמונים',  'שלומי  בהבסת  כוחותיהם  מרבית 
שוקת  מול  אונים  חסרות  עצמן  את  מוצאות 
שבורה עם אפס אפשרויות להשיב לעצמם את 

כבודם האבוד.

חיפה קליש רותם חוזרת, ש"ס עם יונה יהב
ומערכת  לזירה,  קליש-רותם  עינת  המועמדת  את  העליון  שופטי  החזירו  מהתמודדות,  שנפסלה  אחרי 

הבחירות מגיעה לנקודת רתיחה • הישג נוסף ליהב במגרש החרדי: תמיכת ש"ס
המשפט  בית  לשיאו:  מגיע  החיפאי  המרוץ 
עינת  המועמדת  עתירת  את  קיבל  העליון 
קליש-רותם וסלל את דרכה להתמודדות, חרף 
פסילתה על ידי וועדת הבחירות. בזמן שב'דגל 
התורה' חגגו את ניצחון המועמדת הנתמכת על 
במגרש  הישג  יהב  יונה  העיר  ראש  קטף  ידם, 

החרדי, עם קבלת תמיכתה של סיעת ש"ס.
כזכור, ימים ספורים לאחר הגשת הרשימות, 
את  פוסלת  היא  כי  הבחירות  וועדת  הודיעה 
דין  עורך  שאותו  כך  בשל  רותם,  קליש  עינת 
 2 'העבודה', היה חתום על הגשת  של מפלגת 

לבית  רותם  קליש  עתרה  תחילה  מתמודדים. 
משם  ערעורה,  את  שדחה  המחוזי  המשפט 
פנתה לבית המשפט העליון, כשהדיון בעניינה 
יצחק  בעתירת  הדיון  לאחר  מיד  התקיים 

פינדרוס, אך עם תוצאה שונה.
המשפט  בבית  קליש-רותם  את  שליווה  מי 
ה'מהמרת  התורה'  'דגל  נציג  אלפר,  מיכי  היה 
כשהיא  עוז,  בכל  בה  ותומכת  הקופה'  כל  על 
המבטיח  נדיב  קואליציוני  בהסכם  מחזיקה 
ותזכה  במידה  קואליציוניות,  הטבות  שלל  לה 
נציג  להכניס  תצליח  ו'דגל'  ובמידה  בראשות 

למועצת העיר.
ישראל'  ש'אגודת  לאחר 

הביעה זה מכבר תמיכה ביונה יהב, סגר ראש 
ובכך  נוספת,  חרדית משמעותית  תמיכה  העיר 
הותיר את 'דגל' בודדה ובסיכון גבוה. בהסכם 
יונה  העיר  ראש  לבין  ש"ס  נציגי  בין  שנחתם 
את  ליהב  החרדית  הסיעה  נציגי  העניקו  יהב, 
למענה  התחייבויות  מקבלים  כשהם  תמיכתם, 

הולם לצרכי מוסדות החינוך וצרכי השכונות.

המתח בשיאו: החרדים יכבשו את עיר המקובלים?
נקודת זמן קריטית: לראשונה בהיסטוריה של צפת, החרדים מחזיקים בסיכויים סבירים לזכייה בראשות 

העיר • ההתגייסות, המכשולים והתקווה
האם הציבור החרדי ירשום מהלך היסטורי 
מערכת  המקובלים?  עיר  להנהגת  ויזכה 
הבחירות שידעה עלילות רבות מגיעה לישורת 
אחרונה עם סיכוי ממשי לראש עיר חרדי, אך 
ויריבויות  פנימי  פיצול  אחרות,  בערים  כמו 
הניסיון  את  לגדוע  עשויות  נגמרות,  בלתי 

באיבו.
בזירה הכללית, נמצאים ראש העיר המכהן 
אוחנה  שוקי  'הליכוד'  ואיש  שוחט  אילן 
מחזיק  מהם  אחד  כשכל  הבמה,  בקדמת 
באחיזה מצוינת בשטח ומרכז מאמצי על בכדי 

לזכות בתמיכת הסיעות החרדיות.
לזר  אליעזר  שניים:  ניצבים  בזירה החרדית 
מוערך,  עשייה  ואיש  חסידי  מועצה  חבר   –
להפוך  וציפה  מכולם,  מוקדם  במרוץ  שפצח 
הוא  שכעת  אלא  מוסכם,  חרדי  למועמד 
או מפלגתית  רבנית  תמיכה  ללא  כמעט  נמצא 
הגאון  מצד  לחיזוק  הוא  זכה  השבוע  רשמית. 

רבני  מזקני  פייבלזון,  אביגדור  שמואל  רבי 
לזר  של  מצידו  בו.  תמיכה  על  העיר, שהודיע 
ניסו להציג את ברכת הרב כתמיכה של מפלגת 
תמיכתה  כי  התברר  שאז  אלא  התורה',  'דגל 
בכלל  נתונה  הליטאית  הסיעה  של  הרשמית 

למועמד החילוני שוקי אוחנה.
יחסית  בזמן קצר  המועמד החרדי שהצליח 
להפוך למתמודד חזק הוא איש 'אגודת ישראל' 
במועצת  כהונה  שנות   5 שלאחר  גלבך,  נחמן 
העיר, צבר אהדה בזכות פעילותו ולא מעט גם 

בזכות אישיותו הכריזמטית.
בזמן שמועמדים אחרים התכתשו על 'דילים' 
פוליטיים, גייס גלבך תמיכה איתנה מקהילות 
גדולות ונכון לכעת, הוא נהנה מתמיכת מועצת 
קהילות  ישראל',  'אגודת  של  התורה  גדולי 
הגאון  העיר  שרב  'תקומה'  חוגי  בעיר,  חב"ד 
רבי שמואל אליהו מזוהה עמם, וגם של נציגי 
חב"ד,  נציגי  התאחדו  שלישי,  ביום  ש"ס. 

לכנס  וש"ס  ישראל  אגודת 
שמעניק  במה  גלבך,  של  בחירות 
הגוש  של  סופית  גושפנקה  לו 

החרדי.
לצד  היקף,  רחבת  חרדית  קואליציה  עם 
ניצב  והחילוני,  המסורתי  בציבור  פופולריות 
ובמקביל,  לזכייה,  מצוינת  בעמדה  גלבך 
השורות  לאיחוד  קוראים  בעיר  רבים  קולות 
ולהתמודדות חרדית בראש אחד, כשהציפייה 

מהמועמד החלש יותר לפנות את דרכו.
זכות  בעלי  כ-21,000  נמנים  צפת  בעיר 
בחירה, ואם לשפוט לפי העבר, אחוזי ההצבעה 
בה לא צפויים להיות גבוהים. בהינתן וחמשת 
המתמודדים הנוכחיים יוותרו בזירה עד הסוף, 
הערכה היא כי אף מועמד לא יזכה בארבעים 

אחוזים והעיר תלך לסיבוב שני.

צפת
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טבריה

הציבור החרדי בטבריה סוער וגועש, על רקע 
לראשות  במועמדות  החרדית  התמיכה  פיצול 
העיר. בעוד ש"ס ו'דגל התורה' תומכות בראש 
העיר המכהן יוסי בן דוד, הרי שהגאון המקובל 
אזולאי,  דודיק  במועמד  תומך  קוק  דב  הרב 
כשברקע נמצא כל העת החשש מפני התחזקותו 
של המועמד רון קובי, שקנה את שמו ותהילתו 

בפעילות אובססיבית נגד התחרדות העיר.
נגד  בטבריה  שנשמעה  ביקורת  בעקבות 
באזולאי,  לתמוך  החלטתו  בשל  קוק  דב  הרב 
זילבשטיין  יצחק  רבי  הגאון  חותנו,  הוציא 
קוק  דוב  הרב  "חתני  נכתב  בו  מיוחד,  מכתב 
שליט"א, אדם קדוש מאוד, וגאון גדול בתורה, 
וכל מעשיו רק לשם שמים. והמבזה אותו, או 
מוציא עליו לעז, עתיד ח"ו לתת את הדין". מרן 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי צירף את חתימתו 
למכתב במילים "בס"ד גם אני מכירו והדברים 

נכונים".

מכתב מחאה נדיר, נגד 
הפגיעה במקובל

אבוטבול זכה, בלוך חויבה בהוצאות

בית שמש

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית 
העתירה  את  דחה  מנהליים,  לעניינים  משפט 
שמש  בבית  החילוני  המחנה  נציגי  שהגישו 
ומועמדותו  התורה'  'יהדות  רשימת  את  לפסול 
של ראש העיר משה אבוטבול. השופט אברהם 
רובין קבע כי גם אם היו טעויות - אלו טעויות 
וקרא  לב,  ובתום  בטעות  שנעשו  פרוצדורליות 
לעותרים למשוך את העתירה, אך אלו לא נענו 
בו דוחה את העתירה  דין  והשופט הוציא פסק 

ומאשרר את הרשימה והמועמד.
פסיקות בית המשפט המשיכו להאיר השבוע 
אבוטבול.  בית שמש משה  עיריית  לראש  פנים 
בלוך,  עליזה  המועמדת  נגד  שהוגשה  בעתירה 
בפרסומיה,  ג'  הרשימה  אותיות  שילוב  בשל 
של  הכוח  באי  טענות  את  השופטים  קיבלו 
להסיר  בלוך  מטה  את  וחייבו  התורה',  'יהדות 
את השלטים. בלוך אף חויבה בהוצאות משפט.

חתמו  התורה'  ו'יהדות  ש"ס  סיעות  ולסיום, 
בין הסיעות  עודפים. החיבור  על הסכם  ביניהן 
הפך להדוק מאי פעם, עם עמידתו של אבוטבול 
הדרמה  בשל  התורה',  'יהדות  סיעת  בראש 

המשפטית שהייתה בעת הגשת הרשימות.

'אגודת ישראל' עם חב"ד ו'יחד'

ראשון לציון

לתנועת  ישראל'  'אגודת  בין  הפעולה  שיתוף 
חיבורים  ואחרי  נמשך,  ישי  אלי  בראשות  'יחד' 
ישראל  אגודת  קוראת  הארץ,  ברחבי  רבים 
בראשות  בראשון'  'מאמינים  ברשימת  לתמוך 
שמואל ג'מיל. מדובר במכה נוספת לסיעת ש"ס 
כהן, שמתמודדת  אריה  הרב  בראשות  המקומית 
עם מפלגה דתית חזקה שנוגסת עמוק בקולותיה.

מצטרפת  ישראל'  'אגודת  מפלגת  תמיכת 
'יחד'  תנועת  מאזוז;  מאיר  רבי  הגאון  לתמיכת 
יצחק  הרב  פרסם  השבוע  בעיר.  חב"ד  ורבני 
מזה  בראשל"צ  חב"ד  של  הראשי  שליח  גרוזמן 
35 שנה ויו"ר בתי חב"ד בעיר - תחתיו פועלים 
25 בתי חב"ד בכל שכונות העיר - מכתב לציבור 
הרחב בו הוא מבהיר כי חב"ד איננה גוף פוליטי 
ישנה  אך  למפלגות,  או משתייכת  קשורה  ואינה 
ברוחניות  העיר  תיראה  כיצד  גדולה  אחריות 
בחמש בשנים הקרובות, ועל כן הוא קורא לכולם 
למועצת  בראשון'  'מאמינים  ברשימת  לתמוך 

העיר שסימנה נ'.

דרמה: גרשי פורש מהתמודדות, גפני מועמד מוסכם
'אגודת  לנציג  התמיכה  את  ומעביר  מועמדותו  את  מסיר  גרשי  עזרא  המועצה  ראש  בעלילה:  טוויסט 

ישראל' אליהו גפני • צמרת ש"ס הפעילה מכבש לחצים, אך לבסוף איבדה מעוז נוסף, ללא קרב
מועצת  ראש  צפויה:  בלתי  התפתחות 
מועמדותו  את  הסיר  גרשי  עזרא  עמנואל 
בבחירות והעביר את תמיכתו למועמד 'אגודת 
קיבל  ההחלטה  את  גפני.  אליהו  ישראל' 
עצמאית למרות לחצים שהפעילה עליו צמרת 
ש"ס, שמוצאת עצמה מפסידה ראשות מועצה 
מדובר  הקלפיות.  שנפתחו  לפני  עוד  נוספת, 
לקלפי  צועד  היישוב  בה  הראשונה  בפעם 

בשילוב ידיים עם מועמד מוסכם.
זכות  בעלי   2,250 נמנים  עמנואל  ביישוב 
עיר  מזכירה  הפנימית  הפוליטיקה  אך  בחירה, 
גדולה ונכבדה. עד לפני ימים ספורים, ניסתה 
וועדת רבנים שהוקמה ביישוב להביא למועמד 
הישורת  ואל  צלח,  לא  ניסיונה  אך  מוסכם, 
מזה  המועצה  ראש   - גרשי  הגיע  האחרונה 
עשור, ואליהו גפני - איש 'אגודת ישראל', חתנו 
פרנקנטהל  ישכר  לשעבר  המועצה  ראש  של 
ואחיינו של חה"כ משה גפני. שני מתמודדים 
נוריאן  נוספים אך פחות משמעותיים היו דוד 
שלא  החליטה  סלונים  חסידות  חגיאל.  ומשה 

להעמיד מועמד מטעמה.
ואמור  ש"ס  לנציג  נחשב  שהוא  למרות 
ליהנות מעוצמה של ראש מועצה מכהן, איבד 
גרשי באחרונה תמיכה, וכשזה הצטרף לתיקים 
קיבל  להתמודד,  נאלץ  הוא  עימם  המשפטיים 
גפני,  אליהו  יריבו  לטובת  לפרוש,  החלטה 

שהפסיד לו בבחירות עברו בפער זעום.
הפעילה  הפרישה,  כוונות  חשיפת  מאז 
גרשי,  על  כבדים  לחצים  צמרת ש"ס הארצית 
ומקובלים  רבנים  דרך  הועברו  והמסרים 
ובעזרת פוליטיקאים, ביניהם חה"כ ינון אזולאי 
אריה  ש"ס  יו"ר  מבחינת  ליישוב.  שהובהל 
הפסיד  הוא  בו  חרוץ  בכישלון  מדובר  דרעי, 
לסיטואציה  שמצטרף  כישלון  קרב,  ללא  עיר 

הבלתי אפשרית מבחינתו בעיר אלעד.
מדגיש  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
האחדות  למען  הייתה  פרישתו  כי  גרשי  עזרא 
טבעי.  בצעד  מדובר  מבחינתו  וכי  והשלום 
"עשינו מעשה, אני ממש שמח ולא משנה לי 
מי יהיה בראש, העיקר שיש אחדות. אחרי עשר 

מעגל,  סוגרים  אנחנו  שנים 
עכשיו אני יכול ללכת ולנוח, 

עם המשך העשייה שלנו".
לפני  כבר  כי  מזכיר  גרשי 
"ביקשתי  ארוכים  חודשים 
להגיע  הרבנים  מוועדת 

אז   – הצליח  לא  זה  דרכם  מוסכם.  למועמד 
עכשיו זה הצליח לנו לבד, עוד יותר טוב. אין 
אכפת  לא  באמת  ושטיקים,  טריקים  שום  פה 
לדבריו,  אחדות".  שיש  העיקר  בראש,  מי  לי 
יש סיכומים  בינו לגפני לא נחתם הסכם אלא 
בעל פה על שיתוף פעולה מלא, כשהוא מצידו 
חיובי  מונח  במועצה,  תומך"  "גוש  מקים 
למושג 'גוש חוסם', במטרה לשמור על צעדי 

גפני.
על המשמעות מבחינת מפלגת ש"ס, אומר 
מבין  אני  הארצי,  המבט  את  יש  "להם  גרשי: 
טוב  מה  של  החשיבה  את  יש  לי  אבל  אותם, 

ליישוב. הם ישבו, בדקו ובסוף הבינו אותי".

מנואל
ע

חשיפת 'קו 

עיתונות'

אורחים מפתיעים בשוק: ליצמן, אלי ישי ואיילת שקד
תמרור אזהרה לדרעי: היחסים בין אלי ישי לליצמן מתהדקים • קרב מלוכלך על הקול הדתי בתל אביב: 

נתן אלנתן מטיח האשמות קשות ב'אגודת ישראל', אלו מצדם מזכירים לו היסטוריה לא רחוקה
יום  בצהרי  התקווה  בשוק  ושבים  העוברים 
חמישי, שפשפו עיניהם בתדהמה. שיירה חגיגית 
סגן  איילת שקד,  השרה  ניצבו  במרכזה  צעדה, 
השר יעקב ליצמן ויו"ר 'יחד' אלי ישי. השלשה 
הגיעו לתמוך ברשימת 'מאמינים', המאגדת את 

'הבית היהודי', 'יהדות התורה' ו'יחד'.
לסיור המדובר השלכות רבות מעבר לגבולות 
העיר. שהלא, בעיר זו נשתלו זרעי ה'פורענות' 
בין  השנים  ארוך  הפוליטי  הציר  על  שהעיבו 
ליצמן לבין לדרעי והובילו לפגישה מתוקשרת 
ארוך  נתק  שסיים  בצעד  לישי,  ליצמן  בין 
פעולה  לשיתופי  אופציות  ופתח  השניים  בין 

עתידיים גם בזירה הארצית.
היא  הנוכחית  לסיטואציה  שהוביל  מה 
לפרוש  אביב  בתל  ש"ס  תנועת  של  החלטתה 
עצמאית,  ריצה  לטובת  המאוחד  הדתי  מהגוש 
בסיכון  ישראל'  'אגודת  את  שהעמיד  מהלך 
אחד  את  אביב  בתל  שמחזיק  ליצמן,  גבוה. 
הכוחות המשמעותיים בסביבתו, הלא הוא סגן 
לא  מנלה,  מרדי  אברהם  הדתית  המועצה  יו"ר 

בדרעי  והפציר  הזירה  את  להפקיר  היה  יכול 
לו,  בצר  לשווא.  אך  ההחלטה,  את  לשנות 
חיבור  היהודי,  ולהבית  ישי  לאלי  ליצמן  חבר 

שלצנינים בעיני דרעי.
ש"ס,  רשימות  כעת  נמצאים  העברים  משני 
לראשות  אף  המתמודד  אלנתן  נתן  בראשות 
מחיים  המורכבת  'המאמינים',  ורשימת  העיר, 
נציג הבית היהודי, הנהנה מפופולריות  גורן – 
אגודת  איש   – לוברט  נפתלי  העיר;  בדרום 
ישראל והנציג החרדי הוותיק; בני בביוף, חבר 

מועצה לשעבר ואיש 'יחד'.
הפכה  הנפרדת  הריצה  בשטח,  ובינתיים 
ש"ס.  אנשי  של  מצדם  בעיקר  מרה,  ליריבות 
שותפיו  את  לתקוף  בחר  אלנתן  נתן  ש"ס  יו"ר 
האחריות  את  עליהם  מטיל  כשהוא  לשעבר, 
של  ל'פודלים'  שהפכו  ובכך  השבת  לחילולי 
חולדאי וטוען כי אינם פועלים מתוך אינטרסים 

של היהדות ובכלל, לא נקפו אצבע בעירייה.
נציגם  כי  להזכיר  מיהרו  ישראל'  ב'אגודת 
שילם מחיר כבד על עקרונותיו וויתר על תפקיד 

ומשכורת, בזמן שאלנתן המשיך 
שפתוחות  "החנויות  ת בשגרתו.  ב ש ב

אריה  הפנים  שר  של  באשמתו  י הן  ע ר ד
אמרו  בלבד",  אלנתן,  נתן   – בעיר  כוחו  ובא 
הקודמת,  הקדנציה  "בחצי  והוסיפו:  ב'אגודה' 
כשעבר במועצת העיר חוק העזר המתיר פתיחת 
והחזיק  התפטר  לא  אלנתן  בשבת,  חנויות 
בכיסאו חזק. רק כאשר בג"צ הכשיר את החוק 
מכוח  העיר  ראש  כסגן  שימש  לוברט  והרב 
הסכם רוטציה, 'נזכר' אלנתן כי יש צורך דחוף 
מידית  ויתר  לוברט  הרב  מהקואליציה.  לפרוש 
משכורתו  את  הפסיד  העיר,  ראש  סגן  כס  על 

ונלחם את מלחמת השבת".
המשיך  אלנתן,  זמן,  "באותו  לדבריהם, 
כאשר  זאת  הקואליציוניים,  בתפקידיו  להחזיק 

הרב לוברט ויתר ונלחם את מלחמת השבת".
הולדת  לרגל  אלנתן  לנתן  ברכות  ולסיום, 
נכדו. את יום הבחירות, יפתח המועמד הש"סי 

לראשות העיר בשמחת הברית, מזל טוב.

תל אביב

הפתעה: ש"ס לקחה את ההובלה לטובת רמי גרינברג

פתח  ש"ס  סיעת  לקחה  מפתיע,  במהלך 
והביעה  הדתי'  ה'גוש  על  ההובלה  את  תקווה 
תמיכה פומבית במועמד רמי גרינברג לראשות 
העיר. תמיכת ש"ס מסמנת נקודת ציון קריטית 
העיר  ראש  לבין  גרינברג  בין  הצמוד  במרוץ 
תמיכת  הגיעה  כשבעקבותיה  ברוורמן,  איציק 

מפלגות נוספות.
תקווה  בפתח  הנוכחיות  הבחירות  מערכת 
הראשות  על  והקרב  ודרמטית,  סוערת  הינה 
שפחות  דבר  במיוחד,  צמוד  זמן  לאורך  נמצא 
ראש  נהנה  לרוב  בהן  גדולות,  לערים  אופייני 
עיר מכהן מיתרון מובנה. לאור המצב, החיזור 
פעם,  מאי  לאינטנסיבי  הפך  הדתי  הקול  אחר 
כאשר בכל מטות המתמודדים מודים כי בכוח 

הגוש הדתי להכריע את המצב.
קשים,  בלבטים  היו  החרדיות  המפלגות 
המכהן  העיר  בראש  תמיכה  בין  והתחבטו 
ברוורמן, שיחסיהם איתו ידעו עליות ומורדות, 
גרינברג,  רמי  לבין  ולבטוח,  למוכר  נחשב  אך 
חובש כיפה ושומר מצוות, איש עשייה תזזיתי 

ונציג בלתי נלאה.
אוריאל  תקווה  פתח  ש"ס  יו"ר  נטל  לבסוף, 
רשמית  תמיכה  על  והכריז  ההובלה,  את  בוסו 
ובדקנו  השיקולים  את  "עשינו  גרינברג.  ברמי 
את הסיכויים של כל אחד מהמועמדים לראשות 
העיר  במועצת  הגדולה  היא  ש"ס  סיעת  העיר. 
כל  וכלפי  הבוחרים  כלפי  אחריות  לנו  ויש 
גרינברג  ברמי  לתמוך  החלטנו  העיר.  תושבי 
מתוך אמונה שיחד איתו נוכל להנהיג את העיר 
כפי  ושגשוג  לפיתוח  קדימה  אותה  ולהצעיד 
שראוי לאחת הערים הגדולות בישראל", אמר 

בוסו.
מיותר,  סיכון  לקחו  לא  אך מסתבר שבש"ס 
ומאחורי הקלעים דאגו לסגור את הקצוות. מיד 
לאחר הודעת התמיכה של בוסו, הגיעו הודעות 
המביעות  ו'כולנו',  ביתנו'  'ישראל  של  תמיכה 

תמיכה בגרינברג.
בסרטון חגיגי, פנה שר האוצר ויו"ר 'כולנו' 
העיר  היא  תקוה  "פתח  ואמר:  העיר,  לתושבי 
היא  היום  ולצערי  בארץ  בגודלה  החמישית 

אתם  אם  ככה.  נראית  לא 
תקוה  פתח  כתושבי  רוצים 
שהעיר יקרה להם, ואני בטוח 
גם  והיא  לכם,  יקרה  שהעיר 
רוצים  אתם  אם  כמדינה,  לנו 
שהיא תזנק בשנים הקרובות, 

גרינברג  רמי  זה  הנכון  במקום  הנכון  האיש 
ממני  וגם  כמפלגה  גם  מאיתנו,  יקבל  והוא 
אישית כשר אוצר, סיוע לדחוף את פתח תקוה 
ביתנו'  'ישראל  ויו"ר  הביטחון  שר  קדימה". 
אביגדור ליברמן, הנפיק אף הוא סרטון תמיכה 

בגרינברג.
הנוכחיות,  המפלגות  תמיכת  כי  יצוין 
גרינברג  שקיבל  ארוכה  לתמיכה  מצטרפת 
בהם  הפוליטית,  הקשת  קצוות  מכל  ממפלגות 

'יש עתיד', 'העבודה ומר"צ.
שאלת  היא  בערפל  לוט  נותר  שעדיין  מה 
ו'הבית  התורה'  'יהדות  מפלגות  תמיכת 
בברוורמן,  לתמוך  נטו  שמלכתחילה  היהודי', 

אך נוכח ההתפתחויות שוקלות את צעדיהן.

קווה
פתח ת

בתוך מרוץ לוהט וצמוד במיוחד, בין ראש העיר איציק ברוורמן  לבין רמי גרינברג, קיבלה ש"ס הכרעה 
גורלית שהביאה לתגובת שרשרת • כל הפרטים וההשלכות

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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מעמד נשגב להצלחת הרשימה התורתית במעונו של 
ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי

אלי כהן

ברק  בבני  התורתית  הרשימה  להצלחת  אדיר  מעמד 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  העיר  לראשות  ומועמדה 
הגרב"ד  פוניבז'  ישיבת  ראש  של  במעונו  התקיים 
פוברסקי, בראשות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, 
גדולי  מועצת  חבר  הירש  הלל  משה  רבי  הגדול  הגאון 
הגרצ"י  גרבוז,  הגר"א  סלבודקה,  ישיבת  וראש  התורה 
גרשנוביץ, הגר"י הקר, הגר"ב ויסבקר, הגר"נ זוכובסקי, 
הגר"ע טולידנו, הגר"א כהנמן, הגר"ח פיינשטיין, הגר"ב 
יעקבזון,  הגר"מ  סטפנסקי,  הגר"י  קרפ,  הגר"י  פנחסי, 
טולידנו,  הגר"י  פיינשטיין,  הגרי"ז  זילברברג,  הגרמ"ב 
הרב  רביבו,  הגר"ש  צביון,  הגר"מ  פוסטבסקי,  הגר"א 
וח"כ  גפני  משה  הרב  ח"כ  דרבנן  ושלוחא  קובלסקי, 
אברהם  הרב  העיר  לראשות  המועמד  מקלב,  אורי  הרב 
ברשימה  התורה"  "דגל  רשימת  ונציגי  רובינשטיין 

המאוחדת. 
פוברסקי  דוב  ברוך  רבי  הגאון  פוניבז'  ישיבת  ראש 
שבמעונו התקיים המעמד הגדול נשא דברים על חובת 
השעה במערכת הבחירות, ובפתח דבריו אמר, כי בזמן 

האחרון נעשה דבר נפוץ להשתמש במושג 'דעת תורה', 
כל מי שכותב פסק כותב אני רוצה להודיע דעת תורה, 
ואח"כ יוצא פסק. "לכולם יש דעת תורה? הלואי שאני 
אני  רגיל  מיוחד.  דבר  זה  תורה  דעת  לזה.  זוכה  הייתי 
יודעים  הכל  הנה  ח.(  )ברכות  הגמרא  דברי  את  להביא 
השם  נשאר  ואף  סיני,  הר  במעמד  ניתנה  שהתורה 
שהקב"ה  בשעה  סיני,  זה  תורה  'מסיני',  למשה  הלכה 
כמו  למטה  ההר,  על  לשכון  ירד  הוא  התורה  את  נתן 
שכתוב ]שמות יט, כ[ וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר, 
וכשהשכינה עומדת לפנינו זוכים לדעת תורה. אין דבר 
אחר שהוא דעת תורה, דעת תורה זה השכינה, הקב"ה. 
קרובים לשכינה.  תלוי כמה  דעת שכינה?  איך מקבלים 

אם לא קרובים לשכינה אז אין כלום".
מכבר  הזכרתי  "וכבר  הגרב"ד:  אמר  הדברים,  בהמשך 
דור  דור  הראשון  לאדם  הראה  שהקב"ה  הגמ'  דברי 
לו  שהראה  הכוונה  אין  ודאי  וחכמיו,  דור  דור  ודורשיו 
את כל רשימות הרבנים כפי שמופיע בדפי זהב. הקב"ה 
דור את  יש בכל  'וחכמיו'.  'ודורשיו'  דור  דור  לו  הראה 
הקב"ה  הראה  ואותם  הדור,  על  המופקדים  המיוחדים 
האמת.  את  להכיר  הוא  שלנו  והתפקיד  הראשון,  לאדם 
הם  כאן  היושבים  כל  ב"ה  כאן,  שהתאספנו  מה  וזה 
כולם מרביצי תורה, כולם ראשי ישיבות של הדור שלנו, 
אין  וזה אנחנו חייבים בכל שאלה,  יש דעת תורה,  כאן 
ראש  אמר  שכבר  וכמו  שרוצים,  מה  לעשות  אפשרות 
צריך  שרוצים,  מה  לפי  עושים  לא  סלבודקא,  ישיבת 

לעשות מה שהקב"ה אומר".
הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא אמר: 

הזכות לבחור

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

בס"ד

איכא
דרכא 

אחרינא 
בני ברק עוברת ל'הן'
תנועתו של מרן ראש הישיבה 

איש האמת הגאון רבי 

מאיר מאזוז 
שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין:

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין:
"כל מי שמצביע עבור דגל התורה, הרשימה החרדית, הרי הוא מכריז בזה שמשה 
אמת ותורתו אמת. זו הכרזה שהשם הוא האלוקים, שמשה אמת ותורתו אמת. ואפילו 
בדרך  הולכים  אנחנו  שמכריזים  אנשים  יותר  שיש  מה  למעשה,  מוסיף  לא  זה  אם 
התורה, בדרך התורה המסורה מדור דור, זה קידוש השם, וזה דבר גדול מאד. מה 
שרואים שיש יותר מצביעים יותר מאמינים בתורת משה והולכים בדרך התורה, זה 
קידוש השם. זה הכרזה, אפילו שלא משנה למעשה, עצם הדבר שרואים שיש יותר 
כפופים לדעת תורה, זה עצמו דבר גדול מאד, וזו זכות גדולה מאד, זכות של קידוש 

שם שמים. ד' יעזור שבאמת יהיה קידוש שם שמים".

"בוודאי יש ענין גדול וחשיבות רבה בכל 
קול וקול הן בהצבעה למועמדם של גדולי 
לראשות  רובינשטין  אברהם  הרב  ישראל 
העיר הן בהצבעה לרשימת יהדות התורה, 
והסיבה שיש אדישות בציבור היא, משום 
האחריות  חוסר  על  חושבים  לא  שאנשים 
הוא  קול  כל  כי  מהצבעה,  שבהימנעות 
תועלת גדולה עבור עולם התורה, וגם אם 
ראש  יהיה  מי  נפק''מ  אין  הפרטי  לאדם 
תורה  בני  מועצה  חברי  כמה  או  העירייה 
הדבר,  מעיקר  הוא  נפטר  לא  עדיין  יהיו, 
בהצבעה  התורה  לעולם  האחריות  שהוא 
של  שמו  מתקדש  יותר  זה  ידי  ועל  זו, 

הקב''ה בעולם ולא שייך להיפטר מזה".
גרשון,  רבי  הישיבה  ראש  ממרן  "שמענו 
כזה  נציג  על  ביקורת  לו  שיש  מי  שגם 
יונה  וברבנו  להימנע.  לו  אסור  אחר,  או 
כתוב כי ממצוות 'בכל דרכיך דעהו' נאמר 
לחשוב  עליו  עושה  שאדם  פעולה  שכל 
שרצון  ספק  ובלי  כעת,  רוצה  הקב''ה  מה 
הקב''ה הוא להצביע ולפעול למען העניין 

ועלינו להתחזק בזה לעשות רצון ד'".
התורה,  דגל  יו"ר  דברים  נשא  מכן  לאחר 
שלוחא דרבנן ח"כ הרב משה גפני ואמר, 
כבני  חרדית  שבעיר  הסבורים,  ישנם  כי 
להתגייס  וצורך  חשיבות  בזה  אין  ברק, 
ולהביא לבחירת כמה  למערכת הבחירות, 

המועמד  של  ולהצלחתו  נציגים  שיותר 
"ראינו  רובינשטיין.  הרב  העיר,  לראשות 
הרבה  החשיבות  את  האחרונות  בשנים 
כוח  יותר  יש  אם  חרדית  לעיר  גם  שיש 
הארץ  בכל  אם  לפעול.  אפשרויות  ויותר 
העיר,  במועצת  חילונים  נציגים  גם  שיש 
שצריך  מאליו,  ומובן  פשוט  הדבר  הרי 
שיהיו  מנת  על  גדולים,  מאמצים  לעשות 
יותר נציגים לדגל התורה. חושבים שבבני 

ברק זה לא נורא, אבל זה נורא ואיום".
היא,  שהמציאות  ואמר,  המשיך  גפני 
חלק  מהשלטון,  חלק  מהווה  שהעיריה 
אפשר  איך  וראינו,  ומהממשלה,  מהכנסת 
לעשות גם בדברים שקשורים לאידישקייט 
אלא  בזה,  רק  לא  אבל  חמורים,  דברים 
עם  מיוחד  חינוך  לגבי  כמו  בגשמיות,  גם 
שהציבור  מיוחדים,  צרכים  בעלי  ילדים 
את  הילדים  עבור  מקבל  תמיד  לא  החרדי 
בבניית  זה  אם  וזקוקים,  צריכים  מה שהם 
צורך,  יש  ולכן  נוספים,  ודברים  ספר  בתי 
המובנים,  בכל  חרדית  תהיה  שהעיריה 
נכונה, שהולכת  עם השקפת עולם חרדית 

בדרך רבותינו. 
יותר  הרבה  היא  החשיבות  כאן  "לכן, 
יודעים  שבהם  אחרים  ממקומות  גדולה 
יש  כאן  ואילו  ולפעול,  לעבוד  שצריך 
פחות,  שצריך  או  צריך  שלא  הסבורים 
רובינשטיין  שהרב  כדי  לפעול  צריך  לכן 
ייבחר ברוב גדול, וגם שיהיו הרבה חברי 
מועצה מטעם דגל התורה ויהדות התורה, 

הקרובות,  השנים  בחמש  לפעול  ושיוכלו 
גם בשביל האידישקייט כדי להרבות כבוד 
הגשמיים,  הדברים  בשביל  וגם  שמים 
וידוע שיש הרבה צרכים ובקשות חיוניות 
ראשי  של  כאן  והכינוס  הילדים,  לחינוך 
גדולה,  התרגשות  מעורר  הישיבות 
שמזרזים את המזורזים, וגם את אלה שלא 
נותנים  שאנחנו  וברכתנו  מזורזים.  תמיד 
העיר  ולראש  שייבחרו  המועצה  לחברי 
על- שהוסכם  רובינשטיין,  אברהם  הרב 

ידי גדולי הדור, שיעשה את העבודה כמו 
שצריך, ובשם ד' נעשה ונצליח".

ישיבת  ראש  ויסבקר,  ברוך  רבי  הגאון 
חובת  את  בדבריו  הדגיש  מתתיהו  בית 
ואחר,  אחד  כל  על  המוטלת  ההשתדלות 
ההשתדלות  עניני  בכל  שמצינו  כפי 
הדבר  כך  לא  אך  בהם,  מחויב  שהאדם 
לימוד  בגמרא  "מצינו  הבחירות.  בענין 
שניתנה רשות לרופא לרפא, ולולי הפסוק 
האדם  על  נגזר  אם  כי  רשות,  לו  היה  לא 
ומקרא  המקום?  גזירת  יבטל  היאך  חולי 
למדנו שמחויב האדם בהשתדלות לצרכיו, 
רבותינו  הורנו  הבחירות  בעניין  אבל 
ההצבעה  כי  זצ"ל,  החזו''א  מרן  ובראשם 
ההשתדלות  מחובת  איננה  בבחירות 
למועמד  הצבעה  ידי  על  לצרכינו  לדאוג 
אלא  לנו,  לעזור  היכולה  לרשימה  או 
אנחנו  מה  לבטא  בשביל  מצביעים  אנחנו 
ומי אנחנו, וממילא לכל קול יש משמעות 

אחרת לגמרי". 
המעמד  את  שנעל  מקלב  אורי  הרב  ח"כ 
ישראל  גדולי  את  ראינו  כי  אמר,  הגדול 
מתכנסים בימים האחרונים במועצת גדולי 
וגם כעת כאן בכינוס החשוב הזה  התורה 
מרנן  בראשות  הישיבות  ראשי  עם  יחד 
ורבנן גדולי ישראל שליט"א, כדי להעביר 
מפעם  נצרכים  שאנו  החשוב  המסר  את 

לפעם להעבירו לציבור.
"יש מקומות שחושבים שמדלגים עליהם 
למען  ולעשות  לפעול  חיוב  שם  ואין 
ההיפך  רואים  אנו  דווקא  אבל  המערכה, 
נציגות  ישנה  בעיר  כאן  ברק.  בבני  מכך 
מכובדת למועצת העיר וגם סביב בחירתו 
זאת  ולמרות  עוררין,  אין  העיר  ראש  של 
הישיבות  ראשי  ישראל,  גדולי  התכנסו 
וראשי הקהילות בכדי לפעול למען הצלחת 
הרשימה בבני ברק. בבני ברק כמו שאמר 
תורה  גופי  הרבה  זצ"ל,  איש  החזון  מרן 
להיות  יכולה  הייתה  ברק  בני  בה.  תלויים 
החרדית  ברק  בני  ולא  תורנית  עיר  עוד 
שממנה שואבים תורה לכל העולם. זה לא 
היה ברור מההתחלה שבני ברק תהיה בני 
חשבו  לא  היום.  שהיא  כפי  החרדית  ברק 
שכך זה יהיה, אבל כל זה נעשה רק בזכות 

הפעילות החשובה הזו".
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"יש בידי נתון שנבדק: תשעים אחוז 
מצווי ההריסה בעיר - כנגד תושבים ספרדים"

הרה"ג מצליח חי מאזוז, אחיינו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, מבכירי הר"מים ב'כסא רחמים' ורב קהילת "באר מים חיים" בראשון לציון:

הוא מאשים שהשכונות הספרדיות בבני ברק מוזנחות ולא מטופלות על ידי העירייה ביודעין • מסביר מה גורם לרוב הרבנים שלא לתמוך בגלוי ב'הן', ומחדד 
מיהי התנועה הממשיכה במורשת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל • במונולוג כואב ועשיר בגילויים, הוא מגולל את סיפורה של 'הן' והסיבות שלא הותירו ברירה וחייבו 

את הקמתה על ידי מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז

אלי כהן

אחר בליל ההאשמות וריבוי הגרסאות לכשלון האחדות, הגענו 
אל הרה"ג מצליח חי מאזוז שליט"א, מי שנהנה מאמון מלא של 
מנהיגה הרוחני דודו הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, ומונה ע"י 
לנהל את המו"מ לאחדות בעיר, לשמוע את גרסתו לדברים. על 
אף תפקידיו התורניים הרבים וסדר יומו העמוס בשיעורי תורה, 

שארע  את  וחושף  ליבו  סגור  את  פותח  מאזוז  מצליח  הרה"ג 
באמת בחודשים האחרונים ומספק סקירה היסטורית מיום הקמת 

התנועה דרך מיזוגה עם ש"ס ועד לריצה הנפרדת. 
דבריו סדורים בפיו, והוא מביע את תחושותיו וטענותיו בשפה 
בהירה ומתונה. כמי שדעתו מעורבת עם הבריות, הוא פותח דווקא 
בסיפור ששמעו אזניו אך לאחרונה, וכדי לתמוך את דבריו, הוא 
אף מציין את השמות והפרטים המלאים של המדוברים, מטבע 

הדברים השמטנו חלקם והחלפנו אחרים אך אלו העובדות. 
ורצה  הלוי  יהודה  לרחוב  קרוב  גר  הוא  יוסי.  בשם  יקר  "יהודי 
לרשום את הבת לכתה א' בבית ספר קרוב לבית. אמרו לו הרחוב 
שלך משויך לבית ספר אחר. אותו בית ספר צריך לחצות מספר 
כבישים כדי להגיע אליו. הלך למחלקת חינוך שנשלטת כיום על 
ידי נציג ש"ס ואמרו לו שאי אפשר לטפל בזה". לכאורה מעשים 
שבכל יום המתרחשים בכל עירייה. "אלא שיוסי בדרכו החוצה", 
ממשיך הרב, "פגש פקיד שאיננו מזוהה עם ש"ס, הלה ראה שהוא 
העניין  דקות  כמה  תוך  לו.  סיפר  קרה?  אותו, מה  מוטרד, שאל 

טופל. אם באמת אי אפשר לסדר את זה, איך הפקיד עזר?!" 
הרב מציע שנפנה אל היהודי ונשמע מכלי ראשון. והוא ממשיך 
עם מקרה טרי נוסף "מספר לי נהוראי, שביקש לרשום את בתו 
לסמינר מסוים, חברו הטוב הוא עוזר של בכיר בעירייה מטעם 
שח"כ  עד  אחרים,  במקומות  קשרים  הפעיל  לו.  עזר  ולא  ש"ס, 
מש"ס התקשר לאותו עוזר שהבטיח לח"כ שאכן יעזור לו. לאחר 
מכן, העוזר מתקשר אליו, מה אתה מערב חברי כנסת? אני עוזר 
לך גם בלי זה... )למי ששואל, לבנתיים עדין לא סודרה...( נשמע 
משעשע אבל זהו מעשה שהיה. אני יכול לספק לך עוד סיפורים 
כאלו למכביר, אבל הרעיון ברור. בלי קשרים בעיריה אתה זבוב, 

את זה אנחנו חייבים לשנות".
שיחה עם הרה"ג רבי מצליח בענייני חולין איננה דבר שבשגרה, 
"מדובר  נזעק  הוא  בקול,  זאת  מעיר  כשאני  מרתקת.  היא  ולכן 
תברואה  ילדינו".  של  תורה  ותלמוד  חינוך  זה  קודשים.  בקודש 
ותחבורה הם גם ענייני קדושה? אני שואל. ורבי מצליח ממשיך:

שכולו  העיריה  של  החשיבה  קו  את  יבין  שהציבור  רוצה  "אני 
מבוסס על קיפוח אחד גדול. כלל תושבי שיכון ו' ונווה אחיעזר 
סובלים ממחסור עצום בבתי כנסת ספרדים. כל מי שיבוא לכאן 
הנערכים  מניינים  של  המחזה  למראה  ישתומם  שבת,  בליל 

וגם  עוזיאל,  ברחוב  גם  המדרכות.  ועל  הכבישים  על  ברחוב, 
רבות  מאות  הספרדי,  השטיבלאך  ליד  יעקב  קהילות  ברחוב 
מתפללים ברחוב מאפס מקום בבתי הכנסת, מי שבא קצת יותר 
לב,  שים  כעת,  הכנסת.  בית  של  בחצר  להתפלל  מצליח  מוקדם 
היתה הקצאה ציבורית, נתנו אותה לחסידות מסוימת שהם אינם 
בעיה  אין  לכאן.  להגיע  העיר  מקצווי  ונודדים  השכונה  תושבי 
למה  נודדים,  כבר  אם  אבל  להם,  מפרגנים  התושבים  שיקבלו, 

לשכונה שבה יש חוסר בבתי כנסת ספרדיים?! 
כנסת,  בתי  שני  שמאכלס  יעקב  קהילות  רחוב  את  "קח 
הקצאות  נתנה  העירייה  מעליהם,  ותימנים.  טריפוליטאים 
הספרדים,  התושבים  לאלפי  אחת  וקומה  אשכנזים,  כנסת  לבתי 
כשהבניין נבנה מעל בתי הכנסת הישנים תוך סתימת חלונותיהם. 
עצומה  שעשו  למרות  הספרדים.  התושבים  לאלפי  עוול  זהו 
והחתמות של התושבים, לא התחשבו בזה, אנחנו היינו מוכנים 
לא  זה  את  גם  אבל  השכונה,  תושבי  עבור  שלנו  לתת מהקצאה 
 - מצביעיהם  עבור  פועלים  האשכנזים  שהנציגים  בזמן  אישרו. 

הנציגים הספרדים התבטלו. זהו חידלון משווע.
כל השכונה לא מטופלת כלל על ידי העירייה, מי שנכנס מגשר 
קוקה קולה מיד מבחין בהבדל המשמעותי אם הוא פונה שמאלה 
ברחוב  אבל  מסודרות,  המדרכות  כהנמן  ברחוב  ימינה.  או 
הכל  מדרכה,  אין  הספרדיות,  בשכונות  יותר,  ופנימה  בירנבוים 
הגישה  את  לך  ואראה  בא  מוזנח.  הכל  שבור,  האספלט  חול, 
פתחו  ניקוז,  בבור  סתימה  שם  היתה  מה  זמן  לפני  המשפילה. 
אותו וסידרו, אבל לא סגרו. הוא התקשר, אמרו לו זה לא בתחום 
אחריותנו, זה קשור למי-ברק, מי ברק אמרו, לא אנחנו זו העיריה. 
התלוננו בלי סוף ולא היה מענה, עד שכמעט קרה אסון, ונזכרו 
לכסות. אז כשאתה שואל אם זה אם זה דברי חולין, אני משיב 

כשכידוע חמירא סכנתא מאיסורא. 
"אני יושב במוסדות ופוגש אברכים והורים, שומע את הזעקה של 
התושבים, והם מתארים לי שוב ושוב את אותה התנהלות. איך 
אני יכול לסייע לתושבים ברחוב נחשוני? הם מספרים לי שאין 
מקבלים  לעירייה,  פונים  הרחוב.  כל  את  מציף  גשם  כל  ניקוז, 
מספר פנייה, וכלום. אפס עשייה לאורך כל הקדנציה. מרן ראש 
הישיבה הקים את 'הן' בדיוק בשביל להיאבק בקיפוח ובבטלה 
של הנציגים, כיון ששוב חזרו לזלזל בתושבים הורה לנו לקום 

מחדש ולעשות מעשה.
במקומות  קורה  היה  זה  אילו  השולחן.  על  דברים  לשים  צריך 
זה  בבני-ברק  הזעקה.  עולה  הייתה  השמיים  לב  עד  חילוניים, 
זורם ועובר בשקט. שיכון ו' ופרדס כץ, מקומות ספרדיים, נראים 

הכי מוזנחים, החצר האחורית של העיר. מחסן של בני-ברק. 
בנקודה הזו הגאון רבי מצליח מהסס קמעא. נראה שהוא שוקל את 
מילותיו ואז הוא משגר פצצה אל חלל החדר. "אני מחזיק בנתון 
מצווי   90% בעיר.  בניה  חריגות  של  בעיות  יש  שנבדק.  מעניין 
ההריסה ניתנים לספרדים. לא בגלל שהם עבריינים חלילה יותר 
מאחרים, אלא כי אין מי שעוזר להם להגיע להבנות והסכמות, 
אין להם  אין להם את הקשרים הנכונים,  וליישר את ההדורים. 
נציגים שיסייעו להם. אני לא חושב שיש מקום להפקרות בבניה. 
לבנות באופן בלתי חוקי חלילה, אבל  אני לא מתיר לאף אחד 
אכיפה סלקטיבית בגלל שאין בעיריה לאברך הספרדי האומלל 
כתובת בעיריה  היא עוול שאין לשער. אברך כזה מגיע לכולל 
וכולו טרדה, אז אפשר לראות את הצד של החולין אבל בסוף זה 

משבש גם את הקודש". 

מ"מ רה"ע, גם לא יכול להיות ספרדי? 
בדקנו וחיפשנו ומצאנו נציגים חדשים ורעננים, שמחויבים לעזור 
לכולם, כהוראת מרן ראש הישיבה לעזור לכל אחד, אשכנזי או 
יוכלו לשנות הכל  ספרדי, או אף שאינו שומר תו"מ. נכון שלא 
שלא  בורג  רבים,  מברגים  מורכבת  מכונה  כל  אבל  מהיסוד, 
כל  את  ויזיזו  טוב  יפעלו  הם  מושבתת.  כולה  המכונה  במקומו 
המערכת, ההפך מהעצלנות והעויינות ואפס המעש של הנציגים 

הנוכחיים. 
פסול  יהיה  שספרדי  למה  העיר,  לראשות  מועמדות  גם  הגשנו 
מלהיות ראש עיר, ורק אחרים מחלקים את זה ביניהם? הציבור 
העיר,  ראש  בתפקיד  ייצוג  ללא  מהעיר,  שליש  מונה  הספרדי 
יכול להיות ספרדי...? הנה ב"ה השינוי  אפילו ממלא מקום לא 
כבר התחיל, בש"ס כבר הצהירו אחרינו, שבבחירות הקרובות גם 

הם ירוצו לראשות. מעולה זו הרי המטרה.

האשכנזי  הציבור  ככל  רוב  שגם  משוכנע  אני  דבר  של  בסופו 
שומע  ואני  אחרות,  קהילות  כנגד  מההפליה  סולד  והחסידי, 
שהרבה מהם, מתכוונים להצביע 'הן' בבחירות הקרובות, כי הם 
ביושר  לכולם,  ניתן מענה שווה  אנחנו  כי  ומאמינים  משוכנעים 
כעס  יש  גם אצלם  יותר.  ורענן  בהגינות, במסירות. משהו חדש 
נותן שווה לכולם, אתה כבר באותה  על חוסר הרענון. כשאתה 
הנשימה גם מפסיק את האפליה, מבלי להפלות על הדרך אחרים.

###בדרך מרן נלך 
נאנח  הוא  ברק,  בבני  הספרדים  הרבנים  דעת  על  נשאל  כשהוא 
קלות, "כל רבני בני ברק הספרדים מעריכים את מרן ראש הישיבה 
פגישות  לקבוע  רבנים  כמה  גם התקשרו  פעמים  כמה  שליט"א, 
ובסוף לא הגיעו, כי מישהו טרפד את זה. כשאחד מהרבנים לא 
הרגיש טוב ומרן ראש הישיבה הלך לבקרו, הוא אמר שברצונו 
להחזיר ביקור, אך היו מי שדאגו שהביקור לא יצא אל הפועל. 
אחד מגדולי רבני הספרדים בעיר אמר לנו, אני אתכם, אבל לא 
וחסד,  תורה  של  גדולים  מפעלות  לי  שיש  מפני  להתערב,  יכול 
ויש מי שיכולים להזיק ולקלקל אותם, אני מקווה שלפחות לא 
נגדכם, תבינו  וגם אם תראו חתימה שלי  יחייבו אותי להתערב, 

ממה זה נבע". 
"שולחים לעיריה נציגים שלא עושים כלום, ועוד תולים את זה 
שה'חפץ  לטעון,  גם  אפשר  הרי  עובדיה?  הרב  מרן  של  בשמו 
'אגודת ישראל' וה'באבא סאלי', חתם להצביע  חיים' הקים את 
ג', כיצד נלך נגד הבבא סאלי? כולם מבינים את התשובה לבד, 
האותיות לא עושות את הקדושה, אלא התוכן, דבר תורה שנכתב 
באותיות לעז הוא קדוש, ודבר הבל שנכתב בלשון הקודש, לא". 
שעוסקים  אלו  אנחנו  האמת,  את  יודעים  כולם  תוכם  "בתוך 
בספריו של מרן הגר"ע יוסף זיע"א, לומדים לפי שיטתו דבר יום 
ביומו וכל הנהגת התלמידים שלנו, על פי פסיקותיו והוראותיו. 
למסור  חודשים,  כמה  כל  לישיבה  מגיע  היה  עובדיה  הרב  מרן 
ההיתר  על  קושיות  כמה  הישיבה  ראש  לו  שלח  פעם  שיעורים. 

בשביעית, ומרן הגיע לישיבה, נעמד ודיבר כארבע שעות, לבאר 
שנוכח  הזה  השיעור  על  אמר  הישיבה  ראש  מרן  הדברים,  את 
בעיה  איזו  הגאונים. כשהייתה  גאון  גאון, אלא  לא  הוא  כי מרן 
למוסדות התורה וראשי הכוללים בבני ברק ביקשו לקיים אסיפה 
עם מרן, מרן הגר"ע קבע שהאסיפה תהיה בישיבה לאחר סיום 
ניתן לראות  נגדנו בשם מרן? ומאידך  שיעורו. אז היתכן לצאת 
את יחס ההערכה העצום שהיה למרן אל ראש הישיבה, בביטויים 
שכתב עליו בספריו, שלא נכתבו על אף אחד מבני דורנו. כולם 
זוכרים את המאבקים שניהל מרן ראש הישיבה לבדו למען  גם 
כבודו של מרן, וגם חלק מהסיבות שהקים מרן את הן, היה גם 
הדבר הזה, שזלזלו אז בכבודו של מרן הרב עובדיה. לכן ברי לי 
במאת האחוזים, שגם כיום, אחר שלא שינינו כלום מדרכנו ללכת 

ביושר ואמת, ודאי שגם מרן היה מצטרף אלינו". 
"אחד הדברים שוודאי יושגו בהצלחת הרשימה הרשימה שלנו, 
הציבור.  של  הייצוג  על  בלעדי  קרטל  יהיה  לא  התחרותיות.  זו 
פונה  לכל  ידאגו  שלהם,  היכולות  את  למקסם  יוכרחו  נציגים 
ואולי גם יצליחו להביא תוצאות בשונה מהניוון הקיים. הנציגים 
שלנו, הרב ניר אריאל, ור' עמיאל זנזורי ושאר הבאים אחריהם, 
יפיקו את המירב ויעשו את המיטב, ידאגו לכולם, על פי הצרכים 

האמיתיים, ויתקנו את כל הקלקולים שהזכרתי". 
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"עזרנו לכל פונה. לא בדקנו בציציות של אף אחד"

אלי כהן

כתומות  מודעות  אפרורי.  בוקר  בסתם  השבוע  קרה  זה 
כיסו את השטח למלוא העין. מבט מעמיק יותר הפתיע 
עוד יותר, לא, לא הייתה חתומה על המודעה אף מפלגה. 
לא הייתה בה הוראה, הפצרה או הכוונה לאיזו מפלגה 
להצביע. המודעה - בשונה מאווירת הבחירות המרגיזה 
משהו, שגורמת לך לחשוב פעמיים לפני שתבחן אם יש 
בגרוש  אידאולוגיה  שהכל  או  הרחוב,  במודעות  תוכן 
ודמגוגיה זולה - הפתיעה לטובה. המודעה הכילה תיאור 
וידוע, שאף כתב מספר  של בעל עסק בבני ברק, מוכר 
גרנביץ',  חברון  הוא  הלא  עיתונות',  ב'קו  טור  שנים 
הבעלים של הפינה המתוקה ברחוב כהנמן-השומר בבני 

ברק.
הכותרת החדשותית שצוטטה מפיו גרסה כי הוא ייאלץ 
לסגור את מפעל חייו בגלל המצלמות שרישתו את רחוב 
השומר, ואכן, כיום כולם יודעים שהכותרת הזו לפחות, 
חברון  התממשה.  אחרות,  חדשותיות  מידיעות  בשונה 
האהדה  כל  ועם  שלו,  הקיוסק  שערי  את  סגר  האהוב 
על  נותרו  כהנמן-השומר  ברחוב  המצלמות  הציבורית, 

כנן. 
מרגיז? מקומם? ברור. אבל יש תושבים - בעלי עסקים 
לפעילות  יותר  נוח  כר  הבחירות  את  שמצאו  בחלקם, 
פרסומית שתביא להם תוצאות משך חמש שנים במקום 
עצמאי  בקמפיין  כסף  להשקיע  שבחרו   - חולף  קמפיין 
מלחמת  את  שלחם  היחיד  הנציג  של  כוחו  את  שיגדיל 

התושבים ובעלי העסקים במצלמות.
לתת  שקראו  במודעות  ברק  בני  רחובות  מלאו  וכך, 
כוח לרב משה מלאכי,  הנציג היחיד בעיריית בני ברק 
העיר  מועצת  בישיבת  ההצעה  מיום  החל  שכידוע, 
למען  לוחם  הזה,  היום  עצם  ועד  המצלמות,  להצבת 
ביטולן, אי הפעלתן מחדש בכל מכרז מחדש, ונאבק על 

ביטול הדוחות לכ-70 אלף התושבים שכבר 'זכו' בהם.

כוח הרבים

לש.מ., בעל חנות ממתקים ברחוב השומר, נמאס גם כן. 
"אני בטוח שהירידה במחזור המכירות הוא בגלל שאי 
אפשר לעמוד לדבר בטלפון, אי אפשר לחנות כדי להוריד 
יהודי מבוגר או לקפוץ לקנות 150 גר' של ממתקי גומי".

תושבי ב"ב הופתעו: סדרת מודעות הציפה את בני ברק למען נציג הציבור

אם נראה היה שהבחירות בבני ברק הוכרעו והתוצאות ידועות מראש, השבוע התברר כי הכל פתוח, ודווקא סיעת בני 
תורה זוכה לתמיכה מפתיעה • סדרת מודעות שתכליתן בחירתו של נציג ציבור הדואג באמת להשמיע את קולו של 
הציבור ולהיות שופר עבורו, מביאה רבים לחשוב פעמיים לפני שישלשלו את הפתק הבא לקלפי • הסיעה והעשייה

ושורשו  העניין  לוז  הבעיה.  זו  לא  אבל 
"מישהו  אחר.  במקום  טמון  לדבריו  הוא, 
נועדו  זוכר שמלכתחילה המצלמות  בכלל 
חניה  במקומות  שיעמוד  למי  דוחות  לתת 
אז  גואל?  לציון  ובא  כחוק  מסומנים  לא 
וגם  בא  לא  "שהגואל  ש.מ.  אומר  זהו", 
בעיית הפקקים לא נפתרה. ומה הרווחנו? 
שחצי  וגם  מפסידים,  העסקים  שבעלי  גם 
חלקם   - דוחות  קיבלו  ברק  בני  מתושבי 
בעיה",  עוד  שם  ויש  בכפם.  עוול  לא  על 
חתמה  "שהעירייה  בידענות,  מוסיף  הוא 
על חוזה עם הזכיין שהיא לא יכולה לבטל 
יותר מ-5% מהדוחות, ולכן כל מי שנתקע 
תפסה  שהמצלמה  או  ככה,  סתם  בפקק 

אותו בזווית לא נכונה, הלך עליו".
לגבות  כדי  שנרתם  היחיד  לא  הוא  ש.מ. 
את מלאכי. לדברי יחיאל צ', ששוכר חנות 
קולה,  וקוקה  הול  גרנד  שמול  במתחם 
בשבילנו.  יילחם  פה  שמישהו  סיכוי  "אין 
זה מכניס המון כסף לקופה של העירייה, 
לכן,  בשבילנו.  יילחם  שמישהו  למה  אז 

החבר- בשביל  לפעול  ממני  כשביקשו 
ישר  האלה,  במצלמות  שנלחם  מועצה 

הסכמתי".
אז מה באמת מתרחש כאן? 

רוחשות  השטח  לפני  מתחת  כי  מסתבר 
הפעלת  אופן  על  רבות  טענות  מכבר  זה 
ניתן,  שאגב  אישור,   - ואישורן  המצלמות 
גם על ידי אחד המועמדים לראשות העיר 
בבירור  בפרוטוקולים  שנראה  ברק,  בני 
המצלמות  את  ומאשר  מצביע  הוא  כיצד 
זו  כי  בפניו  מציין  מלאכי  שהרב  למרות 

עוולה לתושבים.
לנושא.  נרתמו  העסקים  בעלי  רק  ולא 
בכלל  לו  שאין  יהודי  אחד,  דפוס  בעל 
לחמש  'זכה'  אבל  השומר,  ברחוב  חנות 
דוחות בשנה האחרונה, החליט לתרום את 
הגרפיקאית  מזמנה של  ושעתיים  השילוט 
בסטודיו שלו; בעל חברת הפצות והדבקות 
הגוש  לתוך  ישירות  המודעות  את  גלגל 
תשלום  בלי  ערב,  באותו  להדבקה  שיצא 
ובלי לבקש גרוש אחד. האהדה שזוכה לה 
פעילותו של הרב מלאכי בנושא המצלמות 

עושה לה כנפיים.

ראיית מנהרה

לתושבי  מציקים  אכן  שהפקקים  מסתבר 
העיר, ובאחד המנשרים שהופצו ברחובות 
לצד  כי  להם,  שאכפת  תושבים  מספרים 
היחיד  נציגם   - מלאכי  הרב  של  תכניתו 
מגרשים  להחלפת   - במועצה  הפעיל 
העיר  את  להחזיר  במטרה  העירייה  ע"י 
ירק  פינות  בחזרה  להם  ולתת  לתושבים 
שהוסבו במהלך השנים לבנייני מגורים על 
חשבון הגינות - הוא מתכוון לפתור גם את 

בעיית הפקקים. 
מטה  ידי  על  שהופצו  המודעות  אחת 
המאולתר  העסקים  ובעלי  התושבים 
שהוקם - וחשוב לציין כי אין למטה הנ"ל 
הרב  עומד  שבראשה  למפלגה  קשר  כל 
התושבים  להצדעת  ורק  אך  אלא  מלאכי, 
לפועלו וד"ל - מספרת על מנהרת תחבורה 
גהה, שתפתור  ועד  עזרא  מרחוב  ציבורית 
בני  העיר  שכבישי  המרכזית'  'התחנה  את 

ברק הפכו לה על כורחם.

"הוכחנו שאנו 
מייצגים הן את בני 

התורה, והן את האזרח 
הקטן והמוחלש", 
אומר הרב קאהן 

לאנשי המטה. "אנחנו 
לא עוסקים בהבטחות 
בחירות. יש לנו עשייה 

מוכחת", אומר הרב 
קאהן בחוגי בית

“

נציגי הרשימה הרב אברהם קאהן והרב משה מלאכי

חסידים שטימען 'הן' 
ווייל 'הן' שטימט

מיט אונז!

 מרן ראש הישיבה 
 איש האמת הגאון 

רבי מאיר מאזוז שליט"א

הזכות לבחור

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר
המטה החסידי

בס"ד
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המילה  את  לא אמרה  עדיין  ברק  מסתבר, שבני 
השנים  שבחמש  רב,  סיכוי  ויש  האחרונה, 
הקרובות נראה פעילות נוספת ומשמעותית מצדו 
של הרב מלאכי, כשמאחוריו נציגים רבים יותר 

וכוחו משמעותי למען התושבים.

מראשות הכולל לראשות העירייה
כדי להבין את הילך הרוח המשתנה בבני ברק, 
יצאנו להתחקות מקרוב אחר הנציגים המובילים 

של מפלגת 'בני תורה'.
ראשית, נפתח בריענון השורות. במקום הראשון, 
לאחד-עשר  אב   ,)55( קאהן  אברהם  הרב  ניצב 
ילדים ותושב העיר בני ברק מזה 33 שנים - מאז 
נלקח לחתן על ידי הרב חנא ראובן בראונשטיין 
ברשימת   1 מספר  הינו   - שברומניה  מוואסלוי 
העיר.  לראשות  מטעמה  והמועמד  תורה'  'בני 
לא  עד  בת"א  הרבני  ביה"ד  אב"ד  של  בנו  הוא 
מכבר, הגאון רבי פלטיאל קאהן, בוגר מכון הרי 
פישל, ששימש כדיין בחיפה, באשקלון וכאמור, 
בתל אביב - שם ישב בהרכב אחד עם הגאון רבי 

חיים צימבליסט.
ומתלמידיו  חברון  ישיבת  בוגר  קאהן,  הרב 
הקרובים של הגאון רבי הלל זקס זצ"ל - משמש 
לאחרונה כמנהל רוחני של תלמוד תורה מיסודו 
זצ"ל.  אויערבך  שמואל  רבי  הגאון  מרן  של 
את  להקים  הורה  פטירתו  לפני  ימים  שלשה 
ה'חיידר', המבנה נשכר, והמנהל החינוכי הובא 

הישר מראשות כולל מרכזי בצפון העיר. 
סלבודקה,  בישיבת  משגיח  היה  ארוכות  שנים 
שהתמנה  עד  עפולה,  בישיבת  קיבוץ  וראש 
לראשות הכולל בצפון העיר. קשריו היו הדוקים 
ביותר - ואף נשמרים בלבביות מרובה עד עצם 
היום הזה - עם ראש הישיבה הגאון הגדול רבי 
דוב לנדו, עימו מתקיימים יחסי שכנות קרובים, 

והוא אף שימש סנדק בברית של בנו הקטן.

הכוח הסגולי
5,300 איש נתנו את קולם בפעם שעברה לסיעת 
התורה  בני  במטה  מבררים  כשאנו  תורה'.  'בני 
לא  הם  הזו,  לפעם  שלהם  הצפי  מה  בעיר, 
למה?  כך  וכל  קול.   16,000 לפחות  ממצמצים: 
בני  את  הן  מייצגים  שאנו  שהוכחנו  "משום 
התורה, והן את האזרח הקטן והמוחלש", אומר 
הרב קאהן לאנשי המטה המשולהבים, בכל פעם 
שהוא פוגש אותם. "אנחנו לא עוסקים בהבטחות 
בחירות. יש לנו עשייה מוכחת", אומר הרב קאהן 
בחוגי בית לפעילים ולתומכים. "קחו למשל את 
הרב מלאכי", ממשיך הרב קאהן בעודו ממהר 
"הוא  בעיר,  בית  חוג  או  תורה  שיעור  לעוד 
הוכיח בחמש השנים האחרונות כי ניתן לפעול 
והדרה  הרחקה  תוך  האופוזיציה  מספסלי  גם 

מוחלטת ממוקדי הכוח עתירי השומנים".
קהל  של  הסוערות  הכפיים  מחיאות  כשוך 
כך  על  "יוכיחו  ממשיך:  קאהן  הרב  הפעילים, 
וועדת  והבנייה  התכנון  לוועדת  פניות  מאות 
ההנחות בארנונה - שלא הפלו בין אדם לאדם 
ולא בדקו בציציותיהם של הפונים או בשיוכם 
רוצים  באמת  שכאשר   - והמפלגתי  הפוליטי 
לעזור - אפשר באמת להצליח בכך, ולא משנה 

מהו המעמד שלך במועצה".
כשהם יושבים במטה הבחירות, הם מזכירים זה 
לזה כיצד הגאון רבי צבי שנקר, אמר להם לא 
פעם ולא פעמיים, כי "כך מקובלנו מפי רבותינו 
זצוק"ל, שליחי ציבור נועדו כדי לעזור ליהודים, 

להקל עליהם ולעשות הכל למענם". 

שליח מצווה בשליחותו
תחושת השליחות אינה מטאפורית. הרב קאהן 
התפרסם כמי שהקים קרן להלוואות למשפחות 
כדי,  תוך  צאצאיהם.  את  המשיאים  ולאברכים 
המטרה  למען  בחו"ל  רגליו  את  מכתת  הוא 
אלמנות  עבור  כספים  הוא  אוסף  הנשגבה, 

ויתומים מהעיר בני ברק. 
נוער  עם  רבות  קאהן  הרב  עסק  כעשור,  לפני 
במטרה  מאתגר,  רוחני  במצב  שהיו  יר"ש 
לשלבם בעולם התורה. הישיבה ששכנה ברחוב 
מבין  ארוכות  שנים  הוציאה  ברק,  בבני  מימון 

שורותיה גידולי פאר אל עולם הישיבות.
קשר חם ומיוחד שמור בליבם של רבים מיוצאי 

דמות  ששימש  קאהן,  אברהם  להרב  בוכרה 
רוחנית ואבהית כלפיהם בהיותם בגיל הנערות. 
שלמות  משפחות  בוכרה,  מיוצאי  רבים  ישנם 
רק  לא  קאהן  אברהם  ברב  לתמוך  שעומדות 
עם  יחד  מקומו  בביסוס  אם  כי  העיר,  לראשות 
בסיעת  אחריו  נציגים  חמישה  ואף  ארבעה  עוד 

'בני תורה'. 
כשהוא נשאל מה יקרה אם בקונסטלציה כלשהי 
מול  מצטחק  קאהן  הרב  העיר,  לראשות  ייבחר 
נתון  כבר  הציבור  עול  מרצין.  מיד  אך  שואליו 
"מי  ממנו.  להיבטל  רשאי  הוא  ואי  כתפיו  על 
חינכתי  ובדרכו  כה,  עד  הלכתי  שבשליחותו 
כדי  מלמעלה  בעדי  ימליץ  ותלמידיי,  ילדיי  את 
כל  את  לעשות  הכוחות  את  לי  ייתן  שהקב"ה 
מה שהתפקיד דורש למען תושבי העיר, ולפעול 

למען הפרט והכלל". 

נציג אהוד

הרב משה שלום מלאכי )39(, אב לשישה, למד 
בישיבת אור אלחנן הגדולה, ולאחר מכן בישיבת 
חברון כנסת הגדולה, שם נוצר קשר עמוק בינו 
זצוק"ל. לאחר  זקס  ובין הגאון הגדול רבי הלל 
בכולל  ארוכות  שנים  במשך  למד  נישואיו, 
זכה לקשר מיוחד עם  יהודה', שם  'בית  קדשים 

הגאון רבי דוד פיינשטיין.
התיווך  בתחום  לפרנסתו  עסק  תקופה  במשך 

והמסעדנות, ואז התוודע למצוקה קיומית קשה 
ברק.  בני  בעיר  רבות  משפחות  אצל  שקיימת 
בכל  לעניים  אוכל  חלוקת  קווי  הקים  בשעתו 
הדבר  הזמן  כשעם  המגזרים,  ולכל  העיר  רחבי 
הלך והשתדרג למוצרי בסיס מלבד מזון ואוכל. 

של  למעונו  נקרא  הקודמות,  הבחירות  לקראת 
מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצוק"ל - יחד 
את  קיבלו  שם   - גולדשמידט  שמואל  הרב  עם 
ההוראה להקים את סיעת 'בני תורה' בבני ברק. 

וחבר  לכהן כחבר מועצה  לאחר הבחירות החל 
אופוזיציה פעיל המשמש אבן דרך כמוביל סדר 

יום ובעל השפעה רבה. 
תלמוד  את  הקים  בעירייה,  לפעילותו  במקביל 
לאחר  ברק,  בבני  יעקב'  'תפארת  התורה החדש 

מכן הקים את בית הכנסת 'אהל משה'.
הרב מלאכי, ועל כך אפילו מתנגדיו יסכימו, הוא 
נציג ציבור במלוא מובן המילה. נכון יותר: שליח 
ציבור. הטייטל והמוטו שלו הוא היותו האיש של 
הציבור.  לפניות  הקשבת  האוזן  הקטן;  האזרח 
תזכורות  של  בפתקיות  מלאה  חליפתו  בטנת 
מכל  העיר,  תושבי  של  שונות  בבקשות  לטיפול 
החוגים והמגזרים. הפרט עומד לנגד עיניו, הוא 
ומה שהוא   - בירוקרטיה  שונא שחיתות, מתעב 
מכנה תמיד "הסיאוב הפוליטי" שנתקל בו בחמש 
לפעילות  אותו  שהניע  הוא  האחרונות,  השנים 
אפשרי. כבלתי  היה  שנראה  מה  מול   מתמדת 

הרבים  פעליו  על  מספרים  שפגשנו,  פעילים 
בעיר,  השונים  המוסדות  ולמען  ציבור  בענייני 
בשנים  שקמו  החדשים  הכנסת  בתי  כמו 
ופתיחת  וגיבושן,  הקהילות  ביסוס  האחרונות, 

אגף  בכל  התושבים  כלל  עבור  המרכזית  הדלת 
עירוני שיזדקקו לו. הוא לא נושא פנים ולא מפלה 
בין תושב קרית הרצוג לבין מנהל מוסד במרכז 
העיר, ושיקולים של עדות או תתי-מגזרים אינם 

מהווים פקטור עבורו כשהוא מתגייס למענם.
הרב  התפרסם  האחרונות  השנים  חמש  במהלך 
רבה.  בהצלחה  בעיר  שהוביל  במהלכים  מלאכי 
עבור  שניהל  השונים  השבת  ממאבקי  החל 
הכלל והפרט וכלה בטיפול בדוחות שרירותיים 
שקיבלו תושבים לביתם על אי עמידה בתקן אגף 

התברואה בסעיף נידח שנשלף לעת מצוא.
את מאבקי השבת הוא מסכם בחוג בית במילים 
ישיבה  בן  הישארותו  על  המוכיחות  ספורות, 
במלוא מובן המילה: "דאגנו לקירוי מיוחד - של 
צורת הפתח ומעבר מפולש שדינו כרשות היחיד 
- הישר מהחלק המרכזי של העיר לצפון העיר, 
פרדס כץ וקריית הרצוג. קירוי זה, יאפשר טלטול 
ז'בוטינסקי,  ברחוב  ושבים  לעוברים  בשבת 
בכך  הדעות.  למרבית  הרבים  רשות  שנחשב 
הרגל  להולכי  בשבת  העיר  חלקי  מתחברים 
ידי  על  ושוב  שוב  עלה  זה  פרויקט  הרבים". 
הרב מלאכי בוועדות השונות בעירייה ובאישור 
הקמת  כיום,  העיר.  מועצת  במליאת  התקציב 
הרכבת  עבודות  לסיום  עד  בהמתנה  המעבר, 

הקלה על דרך ז'בוטינסקי. 
מאבק  את  לזכור  חשוב  נת"ע,  את  הזכרנו  ואם 
חילולי  נגד  בעיר  הרבה  וההתעוררות  השבת 
העיר  לראש  ונשנית  חוזרת  פנייה  תוך  השבת, 
מאבק  נס  על  לשאת  זייברט,  חנוך  הרב  היוצא, 
השבת בעיר בני ברק, דבר שזכה להצלחה מרובה 

מודעה מתוך הקמפיין הלילי שארגנו התושבים למען הרב מלאכי

"מישהו בכלל זוכר 
שמלכתחילה המצלמות 
נועדו לתת דוחות למי 

שיעמוד במקומות חניה לא 
מסומנים כחוק ובא לציון 
גואל? אז זהו, שבעיית 

הפקקים לא נפתרה. ומה 
הרווחנו?"

“
המצלמות ברחובות העיר בני ברק
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בהפגנה הענקית שהתקיימה, כזכור, לא מכבר בתפילת 
שבת המונית במחאה על עבודות המנהרה שתחת שטחה 

המוניציפאלי של בני ברק.  

מול צוואר הבקבוק

הרב מלאכי, כאמור, מפורסם בדאגתו לפרט. אך גם צרכי 
התושבים לא נעלמים מעיניו. אחד ממאבקיו שזכה להד 
ציבורי רב היה בהיותו היחיד שהתריע מראש נגד הצבת 
מצלמות אוטומטיות לדוחות ברחוב השומר בעיר, משום 
הסיבה הפשוטה. לא מפני שהפקקים בעיר אינם מהווים 
בעיה - אלא משום שהמצלמות אינן הפתרון, כפי שאכן 

האוטובוס  שתחנות  לאחר  וגם  הצבתן,  לאחר  התברר 
הוזזו מצוואר הבקבוק של היציאה מהעיר.

בפרוטוקול שגילינו מישיבת מועצת העיר משנת 2016, 
עולה כי הרב מלאכי הביא לישיבת מליאת המועצה, את 
חוות דעתם של מומחי תחבורה חיצוניים שסברו כי יש 
הבקבוק  לצוואר  מחוץ  הציבורית  התחבורה  את  לנקז 
מתוקנות  בערים  שנהוג  כפי  בדיוק  מהעיר,  ביציאה 
כירושלים ותל אביב: באמצעות כריית מנהרה לתחבורה 

ציבורית. 
הרעיון שהציגו מומחי התחבורה וזכו להדהוד בישיבת 
מנהרה  לחפור  היה  מלאכי,  הרב  בפי  העיר  מועצת 
ועד  עזרא  רחוב  מאזור  ציבורית  לתחבורה  שתשמש 

אליה  התח"צ  ניקוז  תוך  גהה,  לכביש 
לכלי  מהעיר  והיציאה  הכניסה  והשארת 
רצועות  והקמת   - בלבד  פרטיים  רכב 
לבעלי  שתסייע  הכביש  לאורך  חנייה 

העסקים ברחובות הסמוכים.
היציאה  כי  קבעו  התחבורה  מומחי 
דקות  כ-25  אורכת  שכיום  מהעיר 
לזמן  תתקצר  העומס,  בשעות  בממוצע 
של בין 3 דקות לחמש וחצי דקות בלבד 

בשעות העומס. 
כמי  ידוע  מלאכי  הרב  המוסגר,  במאמר 
שתבע פעמים רבות את כינוסה של ועדת 
אך  חבר,  הוא  בה  העירונית  התחבורה 
התכנסה  לא  הוועדה  שנים  חמש  מזה 
פתרונות  "חיפוש   .)!( אחת  פעם  ולו 
ישימים לא נמצאים בראש מעייניהם של 
'בני  במטה  שואלים  הפוליטיקאים?", 

תורה' ומבטיחים שינוי מהותי.
מכוננת  ישיבה  באותה  ציין  מלאכי  הרב 
ותושבים  דיירים  כי   ,2016 בשנת 
ייפגעו  והסביבה  כהנמן  ברחובות 
מהמצלמות שמעניקות דוחות לכל חונה 
בעסקים.  ותפגע  ומעלה,  דקות  לשתי 
התממשה.  הצער,  למרבה  התחזית, 
מחיר  שילמו  והעסקים  נשארו,  הפקקים 

כבד. 

יד החסידים
מלאכי  הרב  ניהל  הקדנציה  בראשית 
בדרך  והתועבה  השחץ  בשלטי  מאבק 
שהעלה  הצעה  כדי  תוך  ז'בוטינסקי. 
שתכלול  מגזרית  כלל  ועדה  להקים 
נציגים מכל הסיעות העירוניות במועצה 
ותכניהם  אשר תפקח על שלטי החוצות 
הוסרה  ההצעה  תחילה  הפוגעניים. 
באורח בלתי-פלאי מסדר היום, אך לחץ 
בעיר  החסידיות  והקהילות  התושבים 
הביא  מלאכי,  הרב  של  בצעד  שתמכו 
עצם  עד  המצמצמת  הוועדה  להקמת 
היום הזה את נוכחות השלטים הפוגעים 

מדרך ז'בוטינסקי. 
גם  שנקצרים  והפירות  שהופעל  הלחץ 
פתוחה  דלת  מלאכי  לרב  מקנים  כיום, 
אצל רבים מאדמו"רי העיר המוקירים לו 
טובה על פועלו בנושא זה, לצד נושאים 

אחרים הקרובים לליבם.
הליטאי,  לציבור  השתייכותו  אף  על 
כי  מספרים  שוחחנו  שעימם  חסידים 
הוא,  באשר  אדם  לכל  פנים  מאיר  הוא 
ופתוח לצרכיהם כאילו היה נציג אגודת 

ישראל... 
לארנונה.  ההנחות  בוועדת  פעל  גם  כך 
דברי  לפי  לפחות  כך   - סבלה  זו  ועדה 
מסיאוב   - תורה'  'בני  מפלגת  אנשי 
ושחיתות, העדפת מקורבים ובעלי עניין. 
עם כניסתו, לאחר מאבקים משפטים לא 
מבוטלים, של הרב משה מלאכי לוועדה, 
הוביל  הוא  בתפקודה.  מהותי  שינוי  חל 
ומהודק, שאילץ את  יום קפדני  בה סדר 
תופעת  מיגור  תוך  קו,  ליישר  הוועדה 
הדלת  זאת,  תחת  מקורבים.  העדפת 

נפתחה לכל אזרח באשר הוא.  
והבנייה,  התכנון  וועדות  בישיבות  גם 
לאחד  הזמן  עם  הפך  מלאכי  הרב 

פתרונות  מוצא  הוא  בתחום.  המומחים 
דאגה  תוך  השונות  לבעיות  יצירתיים 
מחד  שיאפשרו  בינוי  תכניות  לקידום 
להתרחב  הילדים  ברוכות  למשפחות 
במקום משכנן, ומאידך, תוך שמירה על 

נראות העיר וחזותה. 
לא  המוסדי,  והתכנון  הבינוי  בתחום  גם 

ידוע  מלאכי  הרב  בצלחת.  ידו  את  טמן 
למצוקת  ער  הקלעים  שמאחורי  כמי 
הדיור של המוסדות הרבים בעיר, ותחת 
ובינוי  רבים  הרחבה  אישורי  עברו  ידו 
החינוך  למוסדות  חדשות  לימוד  כיתות 
רבים שנתקלו בבעיות  השונים. מנהלים 
ותב"עות,  בנייה  זכויות  מול  תכנוניות 
הרב  של  בלשכתו  ותושיה  עצה  מצאו 

מלאכי. 
לא  לשכתו,  היא,  היכן  תהיתם  ואם 
טעיתם: אין לו ולסיעתו חדר או לשכה, 
הוא  אך  טהורים,  פוליטיים  מטעמים 
במשרד  או  במעונו  הקהל  את  מקבל 

ששכר מכיסו לשם 
הצד  על  והעיר  הציבור  ענייני  ניהול 

היותר טוב.
העיר",  את  לנהל  הולכים  "אנחנו   
אומרים במפלגת 'בני תורה', שבמקומות 
עשייה  אנשי  עוד  ממוקמים  בה  הבאים 
רבים. מפאת קוצר היריעה והזמן הדוחק, 
ובחוגי  במטות  לסיורים  המשכנו  לא 
רק  הנוספים.  הנציגים  נכחו  שבהם  בית 
הרב  מוצב   - השלישי  במקום  כי  נציין 
יחזקאל שפירא, איש אשכולות ומנאמניו 
ותלמידיו המובהקים של מרנא הגראמ"מ 
סלבודקה,  ישיבת  מבוגרי  זצוק"ל,  שך 
פנים  במאור  בעיר  ידוע  עשייה  ואיש 

הייחודי אך לו. 
מיכאל  הרב  מוצב  הרביעי  במקום 
הספרדים,  התורה  בני  נציג  אלמליח, 
אחד מפארי הבוגרים של ישיבת גרודנא 
ברק,  בבני  עיון  כולל  כראש  המכהן 
הישיבות'  'חניכי  קהילת  וממייסדי 

ברחוב שמעיה בעיר. 
את  'לנהל  הוא,  התורה  בני  של  החזון 
ישמש  מלאכי  שהרב  כאמור,  העיר' 
כמנכ"ל הסיעה בעיר בני ברק, וכמוציא 
ומביא של העניינים הציבוריים בעירייה.

ימים ספורים בלבד יגידו.

הרב מלאכי ידוע כמי 
שתבע פעמים רבות 
את כינוסה של ועדת 
התחבורה העירונית 

בה הוא חבר, אך מזה 
חמש שנים הוועדה לא 
התכנסה ולו פעם אחת!

“
פקקי התנועה ברחובות העיר בני ברק

הזכות לבחור

הן
יחד שבטי ישראל

בנשיאות מרן ראש הישיבה 

הרב מאיר מאזוז שליט"א

ניר 
אריאל

לראשות העיר

בס"ד

זו מפלגה המורכבת מנציגים שחייבים רק  כי    
לתושבים!

  כי אנחנו רוצים עיר עם צביון תורני שמעניקה 
עוד  לא  לתושביה.  זכויות  ושיוויון  הוגן  שירות 
הקצאות למקורבים, לא עוד ביטולי דוחו”ת רק 
למקושרים, לא עוד פקידים עצלים. התחייבנו 

לשרת ציבור וכך נעשה. 

זכויות החלטנו  כי במקום להתלונן על קיפוח    
- כל תושב  לעשות מעשה. אם נהיה חזקים 

ירוויח!

הציבור  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  כי    
משיטת  אכזבתו  את  בקול  מביע  בבני-ברק 
השיטה  אנחנו  בעיר.  הישנה  ה”בחירות” 
שלכם! לידיים  הכח  את  שמחזירה  החדשה 

כפי  כפיים  וניקיון  ביושרה  פועלים  אנחנו  כי    
שהורה לנו רבינו הגדול מרן ראש הישיבה איש 

שליט”א! מאזוז  מאיר  רבי  הגאון  האמת 

  כי אנחנו זקוקים למקומות תעסוקה, לפתרונות 
תחבורה יעילים, לחניונים, ולעיר נקיה שנעים 

לגור בה. תגידו ‘הן’ ותקבלו!

שירותים  לקבל  מגיע  ולעובדים  לאברכים  כי    
בעירייה כולל קבלת קהל גם ביום שישי מבלי 

בעבודה.  או  בכולל  יקרות  שעות  להפסיד 

  כי חסרים לנו גני ילדים, כיתות לימוד, מבני ציבור, 
גינות משחקים, והעיריה לא נותנת לנו מענה. 

זכות בחירה. תבחרו את הכי טוב  יש לכם  כי    
‘הן’ תבחרו  עבורכם. 

למה להצביע ‘הן'?
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היעד הסודי של וידר: אלפי 
קולות "החרדים העובדים"

הפתעה בבני-ברק: 
אלפים קיבלו 

דו"חות חניה וסוכריות
 • בליכוד מאשימים: מאות מיליונים מכספי התושבים ל"מטרות תמוהות" 

והאם "החרדים העובדים" ינהרו לראשונה לקלפיות?

אלי כהן

על  התחזיות  ולמרות  הבחירות,  לפני  שבוע 
ידועות  שתוצאותיה  מנומנמת  בחירות  מערכת 
סוערים  דווקא  ברק  בני  העיר  רחובות  מראש, 
את  שתופסת  המועמדים  רשימת  במיוחד. 
רשימת  היא  הציבורית  הלב  תשומת  מרבית 
להשיג  ששואפת  וידר,  יעקב  בראשות  "מחל" 
העיר,  במועצת  מקומות  משלושה  פחות  לא 
הוותיקות  למפלגות  לאלטרנטיבה  ונחשבת 

בעיר.
היו  לא  כלל  הליכוד  רשימת  ללא  כי  יצוין 
כאן  שחשפנו  כפי  בעיר.  בחירות  מתקיימות 
להגשת  האחרון  המועד  עד  העיר",  ב"קול 
הרשימות הופעלו לחצים אדירים על וידר כדי 
מובטח  למקום  בתמורה  הרשימה  את  שיסיר 
וטען  סירב  וידר  אולם  העיר,  במועצת  עבורו 
התושבים  של  בזכותם  לפגיעה  יד  ייתן  לא  כי 

לבחור את נציגיהם.
בתחילת השבוע יצאה רשימת הליכוד בקמפיין 
העסקנים  של  הבזבוזים  "חגיגת  נגד  חריף 
והמקורבים" והציגה רשימת כספים שהעבירה 
העירייה בשנה האחרונה, בעלות מצטברת של 
שאותן  שונות  למטרות  שקלים,  מיליוני  מאות 

הגדירה הרשימה כ"תמוהות".
טענו  בעיר,  גדולה  סערה  שעוררו  בפרסומים, 
בשחיתות"  "ילחמו  הם  רק  כי  הרשימה  חברי 
גם  התושבים  אצל  שיעבדו  "היחידים  ויהיו 
תרשים  גם  פרסמו  בליכוד  הבחירות".  אחרי 
לפיו הארנונה בבני ברק היא הרביעית בגובהה 
במדינת ישראל כולה, והבטיחו לפעול להורדת 

העירייה  הוצאות  צמצום  באמצעות  הארנונה 
וחסימת כל העברת כספים שאינה מוצדקת.

גדולה  בהצלחה  לפעול  מצליח  וידר  במקביל, 
לקשה  שנחשב  העובד",  "החרדי  בציבור 
במיוחד ולאורך השנים היה אדיש לכל מערכות 
אלפי  על  מדובר  כי  יצוין  בעיר.  הבחירות 
משפחות בעיר, כך שהצבעה המונית של ציבור 
זה יכולה לשנות לחלוטין את תוצאות הבחירות 
ולקרב את וידר ליעד שהציב – שלושה מנדטים.

רשימת  ערכה  האחרון  השבוע  במהלך  רק 
לציבור  שיועדו  כנסים  שלושה  בעיר  הליכוד 
תושבים  מאות  בהם  ונכחו  העובד,  החרדי 
ברשימה  תמיכה  על  הצהירו  שרובם  ותושבות 
נאלצים  שהם  כך  בשל  בעיקר  וידר,  בראשות 
כיום לשלוח את ילדיהם לבתי ספר מחוץ לעיר 
בשל התנגדות העירייה להקמת מוסדות חינוך 
מוסדות  בהקמת  וידר  ותמיכת  מחד  חדשים 

חדשים מאידך.
בעיר  לבקר  ממשיכים  הממשלה  חברי  גם 
ביום  תקציבים:  לעיר  יביא  וידר  כי  ולהצהיר 
חמישי הקרוב יגיע גם שר המדע והטכנולוגיה, 
וידר  נוסף שעורך  למפגש  אקוניס,  אופיר  ח"כ 
במרכז העיר עם הורים שמאוכזבים מהמחסור 
שעות  לאחר  העיר  וילדות  לילדי  בחוגים 
הלימודים, בניגוד לשאר הערים שבהן מפעילות 
חוגים  והטכנולוגיה  המדע  ומשרד  העיריות 
רבים במחיר סמלי. ביום ראשון יגיע ח"כ מיקי 
זוהר, חבר ועדות הכספים והחינוך של הכנסת, 

לכנס נוסף שעורך וידר לתושבי פרדס כץ.
"קול העיר" ימשיך לעקוב ולדווח.

אלי כהן

זה לא סוד שתושבי בני-ברק זועמים זמן רב 
השומר  ברחוב  החניה  מצלמות  התקנת  על 
ובאזורים נוספים בעיר. עד עתה רבים נאלצו 
בצד  שעצרו  לאחר  כבדים  קנסות  לשלם 
הכביש אפילו לרגע קט. אם לא די בכך, ביום 
רכבים  בעלי  אלפי  התעוררו  בבוקר  שישי 
בעיר ונדהמו לגלות על שמשת הרכב דו"ח 

חניה אלא שהפעם הוצמדה אליו סוכריה.
מבית  בגימיק  שמדובר  התברר  מאוד  מהר 
ובראשות  מאזוז  הגר"מ  של  'הן'  מפלגת 
בקמפיין  ההצהרות  שבין  ניר,  אריאל  הרב 
באכיפה  להיאבק  מבטיחה  שלה  הבחירות 
אותה היא מכנה "בריונית." כלפי חוץ עלון 
המידע נחזה להראות כדו"ח חניה, אך בתוכו 
אוהבת  שהעירייה  הדו"חות  "אלו  נכתב: 
הפעילות  על  דו"ח  עם  מה  אבל  לנו,  לתת 
נציגיה?  התנהלות  על  דו"ח  עם  מה  שלה? 
המשאבים  חלוקת  על  דו"ח  לקבל  נשמח 

בין הקהילות בעיר, מי קיבל מבנה ומי לא, מי 
הודר מההקצאות ומי לא, נשמח לקבל דו"ח על 
קטסטרופת התחבורה בעיר. נשמח לקבל דו"ח 
דו"ח  לקבל  נשמח  בעיר.  הניקיון  מחדל  על 
נשמח  בלבד.  למקורבים  הדו"חות  ביטולי  על 
במחלקת  הבררנית  האכיפה  על  דו"ח  לקבל, 
הפיקוח על הבניה, נשמח לקבל דו"ח על מצב 
בנציגים  לבחור  ההצעה  ולבסוף  התשתיות. 
לתושבים.  פעילות  דו"ח  לתת  שמתחייבים 

והציע  הוסיף  ניר  הרב  אריאל  הרשימה  יו"ר 
לתושבים לנצל את זכותם לבחור ולתת לעיריה 

"דו"ח בקלפי" כלשונו.
לשיחת  הפך  המפתיע,  הרעיון  כי  לציין  מיותר 
האכיפה  נושא  את  מחדש  והעלה  בעיר,  היום 

המופרז.
יותר  מסתובבים  בבני-ברק  כי  נכתב  בעלון 
פקחים מאשר עובדי ניקיון. אחד מבעלי הרכבים 
שפגשנו הביע שמחה על היוזמה ואמר: "ברגע 
הסוכריה  את  כשראיתי  אבל  נבהלתי  הראשון 
וכנראה  בחירות  ביוזמת  שמדובר  מיד  הבנתי 
זייברט ראה בחמש  שזה הדו"ח היחיד שחנוך 

השנים האחרונות..."
לא  בדרך  "בחרנו  הוסיפו:  'הן'  במפלגת 
את  לאנשים  שתזכיר  בוטה  קצת  שגרתית, 
לא  דוחו"ת  קבלת  של  נעימה  הבלתי  החוויה 
מוצדקים. אם רוצים לשנות את הגישה הבריונית 
זה הזמן. אנחנו מציעים לראשונה  הזו, עכשיו 
לתושבי בני ברק, מפלגה הפועלת על-פי דעת 
תורה, ובראשה נציגים יראי שמים ות"ח, אלא 
שיש להם מעלה נוספת על פני האחרות, שהם 
מחויבים לתושבים, ומבינים שאם הם לא יהיו 

טובים ומסורים, הם לא ייבחרו שוב". 
על מבצע חלוקת ה"דוחו"ת" סיפר פעיל במטה: 
"התייחסנו לזה לגמרי כמו אל מבצע. באישון 
לילה יצאנו כארבעים פעילים והתפרסנו על פני 
על  לב  משים  מבלי  שדלגנו  כנראה  העיר.  כל 
כמה רחובות כי בבוקר התקשרו למטה להתלונן 

בעלי רכבים שלא קיבלו את הסוכריה..."

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
קילו 

קרפיון 
ב- 27& לק"ג

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2

ביום שישי 
פתוח עד 

השעה 14:00

לקביעת תור: 03-6816040
ז'בוטינסקי 160 בני ברק -מרכז טרם קומה 1- 

בשורה משמחת
קופת חולים כללית בשיתוף מרפאת שיניים מיי דנט

מבצעת את כל טיפולי השיניים לכל מבוטחי כללית עד גיל 16

M.Y DENT
רפואת שיניים אישית
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מרנן ורבנן רבני העיר שליט״א בקריאת קודש 
להירתם ולפעול להצלחת תנועת ש"ס

יו"ר תנועת ש"ס השר הרב אריה דרעי בכנס פעילים לעשרות ראשי המטות: "יש לנו הנהגה רוחנית אדירה בבני ברק, בזכות הפעילות אין לנו ב״ה בנות שיושבות 
בבית, כולן משובצות במוסדות" • סגן ראש העיר, הרב אליהו דדון: "ההישגים שלנו בעיר אדירים, אנחנו במערכה החשובה ביותר שקיימת" • הרב חיים ביטון, 
מנכ"ל ש"ס: "אנחנו ניבחן בבני ברק על פי התוצאה שנביא כאן" • תחושת התעוררות אדירה בקרב אלפי בתי אב לקיים את מצוות ׳ועשית ככל אשר יורוך׳ לשמור 

על בית מרן - המעצמה התורנית האדירה

התגייסות נרחבת בעשרות המטות של תנועת ש״ס בבני ברק לקראת הישורת האחרונה 

ירד  דרעי,  אריה  הרב  ש"ס,  "יו"ר 
לשטח בימים העמוסים הללו בגלל 
החשיבות שהוא רואה במערכה של 
אליהו  הרב  אמר  ברק",  בני  העיר 
"אנחנו  העיר.  ראש  סגן  דדון, 
שקיימת  ביותר  החשובה  במערכה 
מול  עומדת  מרן  של  המורשת  ורק 
עינינו. גם אלה שרצים היום בתנועה 
מאתנו.  הכול  את  קיבלו  אחרת, 
הישגים.  שום  הביאו  לא  הם  בעבר 
בבתי  נמצאים  השטח,  אנשי  אתם, 
כך  על  להעיד  ויכולים  התושבים 
שלשכת ש"ס בעירייה הינה הלשכה 
הפעילה ביותר. טיפלנו בכ-17,000 
ואת  הקדנציה,  במהלך  פניות 
החינוך.  במוסדות  רואים  התוצאות 
אין אחת שלא נכנסה לבית ספר או 

סמינר".
ש"ס,  מנכ"ל  ביטון,  חיים  הרב  גם 
ש"ס  סיעת  כי  וציין  דברים  נשא 
במערכת  ערים  מ-90  ביותר  רצה 
רצים  "אנחנו  הנוכחית.  הבחירות 
"אבל  אמר,  הוא  ערים",   90 במעל 
המקומות  אחד  היא  ברק  בני 
ניבחן  אנחנו  ביותר.  לנו  החשובים 

על פי התוצאה שנביא כאן".
כאשר  נרשמו  הערב  משיאי  אחד 
הנכנס,  העיר  ראש  דברים  נשא 
במעלת  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
בהמשך  רואה  שהוא  החשיבות 
התנועה.  עם  הפעולה  שיתוף 
"חשוב לנו מאד ש"ס גדולה וחזקה. 
מה שיו"ר התנועה, השר הרב אריה 
דרעי שליט"א, עשה לעיר בני ברק 
אין אף אחד אחר שעשה והשקיע. 
החיבור של דגל התורה עם תנועת 
בפרט  מבורך,  חיבור  הוא  ש"ס 
גדולי  מועצת  עומדים  כשבראשם 
התורה.  חכמי  ומועצת  התורה 
הזה  הפעולה  ששיתוף  מאד  חשוב 
ימשך גם בעתיד. על אף שאני נמנה 
על מפלגה אחרת, אני רוצה לראות 

את ש"ס גדולה וחזקה".
ואמר  עוד  הוסיף  דרעי  אריה  הרב 
ברק  בבני  ש"ס  של  המעורבות  כי 
והתרומה שלה למהלכי השלום כל 
השנים הן משמעותיות. "יש לנו פה 
הנהגה רוחנית אדירה סביב שולחן 
גדולה.  מסירות  עם  ונציגים  אחד 
בנות  היום  לנו  שאין  היא  ההוכחה 
משובצות  כולן  בבית.  שיושבות 

במוסדות". 
האחרונה  הקדנציה  לדבריו, 
נכנס  מאז  ביותר  השופעת  הייתה 
כסף  סכומי  "קיבלנו  לפוליטיקה. 
קואליציוניים גדולים, כאשר כמעט 
90% מהם הלכו כדי לשקם מוסדות 

התקציב  כל  הרסו.  שאחרים  חינוך 
לאותם  מלא  באופן  הגיע  שקיבלנו 
שרצים עכשיו נגדנו. בחיים לא נתתי 

לפגוע בתינוקות של בית רבן".
לסיום, ציין השר את החשיבות של 
"לתוצאות  הנוכחיות.  הבחירות 
ארציות.  השלכות  יהיו  ברק  בבני 
ולהתווכח  לריב  לא  מבקש  אני 
אנשי  אנחנו  השנייה,  המפלגה  עם 
אני  בכם  מתגרים  אם  גם  שלום. 
שלנו  המטרה  תגיבו.  שלא  מבקש 
מקולות  תוצאות  אחוז  להביא מאה 
ראשות  על  להתמודד  ונוכל  ש"ס, 

העיר בקדנציה הבאה״.

אלי כהן

ניכרת  הישיבות  בני  מטות  ובראשם  ברק  בבני  ש״ס  של  במטות 
לקיים  הבחירות  ליום  ערוכים  שם  ואחריות  אחדות  תחושת 
שטח  ורכזי  פעילים  מאות  יורוך׳.  אשר  ככל  ׳ועשית  מצוות  את 
מסתערים על הבתים בחוגי בית ושיחות עם התושבים. הפעילים 
מדווחים על סיפוק רב ותחושה של התעוררות אדירה בקרב אלפי 
בתי אב הספרדיים שמבינים את גודל המערכה והחשיבות בש״ס 
חזקה כדי לשמר את המעצמה הרוחנית הגדולה שהקימה התנועה 
בבני ברק ע״י מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק״ל וכיום תחת הנהגתם 
של מרנן ורבנן רבני העיר שליט״א. אלפי אברכי כוללים, תלמידי 
החינוך  במוסדות  שלומדים  הסמינרים  ובנות  ילדים  ישיבות, 
כל  על  וחובה  ברק  בני  על  ששומר  הגדול  הכוח  הם  הספרדיים 
אחד ואחד לפעול להצלחת התנועה הקדושה לכבודו של מרן, את 
הדברים האלה שמעו נציגי הרשימה בביקורים בבתי כל הרבנים 
הגאונים שליט״א בבני ברק בשבועות האחרונים שיצאו בקריאת 
המערכה  הצלחת  למען  נחרצת  בצורה  לפעול  לכולם  קודש 

החשובה והגורלית.
בכנס  השבוע  השתתפו  ציבור,  ואישי  רבנים  התנועה,  בכירי 
פעילים לקראת הישורת האחרונה  למען חיזוק הסיעה בעיר בני 
התנועה  יו"ר  נמרצים,  פעילים  מאות  לצד  השתתפו,  בכנס  ברק. 
הרב אריה דרעי, סגן רה"ע הרב אליהו דדון, מנכ"ל ש"ס הרב חיים 
המשתתפים  רובינשטיין.  אברהם  הרב  הנכנס  העיר  וראש  ביטון 

נשאו נאומים נרגשים ושוחחו על המשך שיתוף הפעולה.
יו"ר ש"ס השר הרב אריה דרעי בנאום בכנס

ראשי המטות והפעילים המרכזיים בכנס בב"ב

מנכ"ל ש"ס הרב חיים ביטון

ראש עיריית ב"ב הנכנס הרב אברהם רובינשטיין

סגן ראש עיריית ב"ב הרב אליהו דדון

בשנים הקרובות, אנחנו בראש סדר היום העירוני. עובדה.

לדרך חדשה!יוצאות

קריית הרצוג ופרדס כץ

בינוי
קידום פיתוח אזורי הבינוי החדשים - שוק פרדס כץ 

ומתחמי המגורים שיביאו תנופה חזקה

חינוך
חיזוק וסיוע למוסדות החינוך, גנים, תלמודי תורה, 

בתי ספר וישיבות בשכונות. בבינוי, רווחה והרחבה 

תשתיות
שיפור ושדרוג התשתיות בשכונה, פיתוח סביבתי 

ושיפור מערך התברואה

קהילות
סיוע מתמיד להתרחבותם וביסוסם של הקהילות 

התורניות בשכונה  

צביון
טיפול חסר פשרות באכיפה וטיפול במסתננים 

גינות
קידום בינוי ופיתוח גינות משחקים בשכונות

שבת
 קידום גשר העירוב בציר ז'בוטינסקי 

בשבת קודש.

מקוואות
 שדרוג ושיפור מקווה הטהרה העירוני 

ברחוב הרב דנגור. 

להוביל תנופה אמיתית
יש נבחרת אחת שיכולה בס"ד!  



27 בני ברקט"ו חשוון תעש"ט 24/10/18

הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט״א לנציגי רשימת ש״ס 
בבני ברק: ״אני קורא לכולם להתלכד ולהצביע אך ורק ש״ס״

נציגי רשימת תנועת ש״ס בבני ברק התקבלו אמש במעונו של הגאון הגדול רבי שלמה מחפוד שליט״א מגדולי וחשובי הרבנים בעיר ושמעו דברים 
נחרצים על חשיבות המערכה

לראשונה בעיר - ספריה גדולה בשטח של 250 מ"ר בצביון חרדי • בספריה ישנם 15,000 ספרים והיא תשרת 7,000 משפחות

אלי כהן

הגר״ש מחפוד אמר לנציג הרשימה הרב יעקב זכריהו כי הפעם חובה 
יותר מתמיד להצביע לתנועת ש"ס ״אף אחד לא דאג ולא ידאג לציבור 
בעשייה  בעבר  זאת  ״הוכחתם  הרב.  אמר  ש"ס״,  נציגי  כמו  הספרדי 
המבורכת שלכם והדאגה לכלל ולפרט ובראשם הפרחת יהדות ספרד. 
ככל שתנועת ש"ס תיחלש חלילה אין ספק שהדבר ישליך על הציבור 

ומוסדות התורה הספרדים בעיר״, הוסיף הרב.
הנציגים ביקשו לשמוע עד כמה באמת מרן רבינו עובדיה יוסף זי״ע 
מסר את נפשו למען תנועת ש״ס? הרב מחפוד השיב ״כי המפורסמות 
דיבר  תמיד  זצ"ל  עובדיה  רבינו  שמרן  וכידוע  ראיה.  צריכות  אינן 
מנהמת ליבו שההצבעה לתנועת ש"ס הינה חובה המוטלת על כולם 

ללא יוצא מן הכלל והרבה גופי תורה תלויים בה".
בסיום הפגישה יצא הרב בקריאה נרגשת לכל העדה הקדושה עדת בני 
תימן בבני ברק המונה אלפי משפחות שתומכים כולם כאחד בתנועת 
ש״ס לפעול ולהתלכד כולם למען המטרה הקדושה לחזק את התנועה 
בבני ברק בהנהגת גדולי הדור שליט"א להרבות חיילים לתורה. הרב 
בירך את כולם בבניי חיי ומזוני ויהי רצון ויקוים בנו ״ואחריתך ישגה 

מאד״

נפתחה ספריה עירונית חרדית במתחם אוסם
עוזי ברק

במתחם  הושע,  ברחוב  משפחות  לאלפי  חרדית  עירונית  ספריה 
רב-משתתפים  בטקס  בעיר,  לראשונה  נפתחה,  ברק  בבני  אסם, 
משרד  נציג  מועצה,  חברי  רה"ע,  מ"מ  העיר,  ראש  בהשתתפות 
בכיר  עירוני  צוות  עירוניים,  אגפים  מנהלי  הממשלתי,  התרבות 

ואישי ציבור.
עד כה פעלה בצפון העיר ספריית קריאה כללית, אך לא ספרייה 
חנוך  הרב  יזם  כשנתיים,  לפני  זה,  ולצורך  החרדי,  הצביון  ברוח 
מ"ר,   250 של  בשטח  גדולה,  ספריה  הקמת  העיר  ראש  זייברט, 
משנפתחה  כה  ועד  משפחות,   7000 לרשות  לעמוד  שתוכל 
ההרשמה כבר נרשמו אליה אלפי משפחות. כיום, נמצאים בספריה 
כ-15,000 ספרים, עם תכנית לתוספת משמעותית ביותר. כל ספרי 

הקריאה הינם ברוח יהדותית-תורנית, באישורם של רבנים.
לרגל פתיחת הספריה התקיים מעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית, 
בהשתתפות הנציגות העירונית ונציג משרד התרבות, שסייע רבות 

במימון הספריה.
שיתף  במעמד,  המברכים  ראשון  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
ברק,  בבני  לראשונה,  בפתיחתה  השמחה  ברגשות  הציבור  את 

ספריה  של 
בהיקף  חרדית, 
כחלק  גדול,  כה 
מהשירות המקיף 
ם  י מ ו ח ת ב ו
לציבור  רבים 
 , ם י ב ש ו ת ה
ה  ע ק ש ה ב ו
עירונית  כספית 
ראש  גדולה. 
ביקש  גם  העיר 
את  להביע 
העירייה  תודת 
רגב,  מ.  לגב' 
התרבות,  שרת 
מר  באמצעות 
בועז דהן , נציגה 
של השרה לטקס, 
השקעת  על 
בספריה  המשרד 
ת  ו י ו ל י ע פ ב ו
ת  ו י ת ו ב ר ת
להרב  נוספות; 
זכריה  שלמה 
חבר  קוסטליץ, 
העירייה  הנהלת 
מח'  וראש 
התרבות;להרב 
רוזן,  יעקב 
המחלקה;  מנהל 

רמ"ט  דרנגר,  ישראל  ולהרב  העירייה  גזבר  אדלר,  אהרון  לרו"ח 
רה"ע.

העיר  לראשות  ומועמד  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
הדגיש בדבריו, כי ,אכן, רואים בפתיחת הספריה הגדולה תוצאה 
חדשני  בשירות  מדובר  כי  ספק,  ואין  טווח,  ארוכת  השקעה  של 
ומעולה ביותר לתושבי העיר. הוא הוסיף, כי הוא מאמין בהצלחתו 
נוספים  יהיה מקום לפתיחת מקומות  ואזי  המירבית של המקום, 

כאלו.
מח'  וראש  העירייה  הנהלת  חבר  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
התרבות הביע תודה להרב חנוך זייברט, ראש העיר על החשיבה 
המחודשת להוספת שירות לתושבים, בהמשך לשירותים מגוונים 

בתחומים רבים.
מר בועז דהן, הממונה על הספריות הציבוריות במשרד התרבות, 
השמיע דברי ברכה, בשם השרה גב' מ. רגב, והוא ציין כי עליו 
העלה  כשנתיים,  לפני  עימו  נפגש  שכאשר  רה"ע,  בפני  להתנצל 
חרדית  קריאה  ספריית  לפתיחת  חדשנית  יזמה  בפגישה  רה"ע 
בעיר, ובתשובתו לשאלה הוא הוסיף, כי בכוונתו לפתיחתה בתוך 
כשנתיים. כ"נציג המשרד,  זלזלתי בהרגשה שזהו חלום בלבד, אך 
באתי היום להתנצל בפניו ולהביע תודה על עשיית הבלתי ייאמן 

של עצם הקמת הספריה והן על היקפה הכה גדול, יופיה והעיצוב 
החדשני".

לסיום הטכס קבעו את המזוזות בספריה הרב חנוך זייברט, ראש 
הסרט  ובגזירת  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  והרב  העיר 
ומר בועז  רוזן, מנהל מח' התרבות העירונית  יעקב  נתכבדו הרב 
דהן, הממונה על הספריות הציבוריות במשרד התרבות הממשלתי.

”מאוחדים בבני ברק“

בי
בראשות שלמה גורי

שלמה גורי צביקה פישבך

באנו לעבוד.  
נקודה!

הפעם יותר מתמיד
 מצביעים

תקדישו לנו 5 דקות בקלפי, 
נקדיש לכם 5 
שנים במועצה!

הגר"ש מחפוד בשיחה לקו עיתונות הגר"ש מחפוד מברך את הרב יעקב זכריהו



ט"ו חשוון תעש"ט 24/10/18 בני ברק 1228

לאברהם  לגלות  רצה  הקב"ה 
.. כי  אבינו על הפיכת סדום, למה? 
ידעתיו- )אהבתיו( למען אשר יצווה 
את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך 
יח',  ומשפט...".)בראשית,  צדקה  לעשות  ה' 

יט'(
בגלל  היתה  לא  אבינו  לאברהם  ה'  אהבת 
בהבלי  ומאס  מגיל שלוש  בוראו  את  שהכיר 
עבודתו  משום  ולא  נכר,  ובאבלי  העולם 
להפיץ את אמונת ה' ולעשות נפשות לאבינו 
שבשמיים. היא אינה בגלל עשרת הניסיונות 
פעם  עצומה  בגבורה  בהן  ועמד  בהן  שנוסה 
שלו.  אורחים  הכנסת  משום  ולא  פעם,  אחר 
אלא בעבור סיבה אחרת לגמרי, שאולי נראית 
היא?  ומה  שמנינו,  מה  לעומת  שולית  לנו 
"למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו 
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"- חינוך 

דור העתיד.
חשוב  שהינו  זה,  מעשה  מדוע  להבין  יש 
ללא ספק, הוא הסיבה המרכזית של אהבת ה' 

לאברהם אבינו?
ימיו  כל  אשר  מפורסם  נגר  על  מסופר 
עץ  עבודת  כפיו-  מיגיע  בכבוד  התפרנס 
התפרסמה  המקצועית  עבודתו  אומנותית. 
לרכוש  תמיד  שהעדיף  הציבור  כל  בקרב 

מתוצרתו המשובחת והמוצלחת.
בן יחיד היה לו לאותו נגר, אשר גדל והיה 
משפחה  לבעל  בעצמו  הפך  וכאשר  לאיש. 
ממנו  וביקש  המבוגר,  לאביו  בא  גדולה, 
הוא  שגם  כדי  הנגרות  אומנות  את  ללמדו 

יתפרנס בכבוד מעבודה זו.
התיישב אביו לידו והתחיל ללמדו אומנות 
ראה  כאשר  לפרטיה.  הציור  מלאכת  אחרת- 
בתחום  מאומה  להבין  מסוגל  הבן  שאין 
הציור, העביר תחום נושא והתחיל ללמדו את 
וכאשר  ולצליליה,  לפרטיה  הנגינה  מלאכת 
ראה שגם את המלאכה הזאת אין הוא משיג, 
החליט ללמדו מלאכה חדשה- תכנון והנדסה 

לבנאים.
כאן עצר הבן את אביו והביע את פליאתו 
ימימה  מימים  הנודעת  מלאכתך  "הן  בקול: 
הינה עבודת העץ, ואת זו בקשתי ללמוד כדי 
בהרחבה  לביתי  טרף  ולהביא  בדרכך  לצעוד 
זו  ממלאכה  מתעלם  הנך  מדוע  כמותך. 
אתה  מפחד  וכי  אחרות?  אומנויות  ומלמדני 
אתה  זקן  הן  בהצלחתך?  איתך  שאתחרה 
ושבע ימים, וכבר לא נותר לך זמן רב לחיות 
הנני  ואף  בינינו,  מתחרות  שתחשוש  כדי 

מבטיחך כי לא אתחרה בך".
בהניפו  הזקן,  הנגר  השיב   "! לא  "לא 
"את  על,  אל  והפצועות  המיוגעות  ידיו  את 
אני מבקש  ולמענך  דורש,  אני  בלבד  טובתך 
ללמד אותך מקצוע מועיל שייטיב לך ולביתך 

ולפרנס את משפחתך בכבוד".
להתאפק  הבן  הצליח  לא  אבא!"  "אבל 
מלהמתין עד סיום התשובה, "הלא המקצוע 
הנגרות בגופך ובנפשך טבוע מקטנותך- ואם 
אין זה מקצוע מועיל, מדוע אתה בעצמך כן 

מתעסק בזה?"
זו  עבודה  אכן,  יקירי,  בני  האב:  השיב 
רגיל אני בה שנים הרבה, ואנשים בגילי כבר 
אבל  עבודה.  להחליף  רגילות  משנים  אינם 
מפרכת  בעבודה  בוחר  הייתי  לא  יכולתי,  לו 
מייגעת  הינה  הנגרות  מלאכת  זו!  וקשה 
שכר  הינה  ותמורתה  הגוף,  כל  את  ושוברת 

מועט ביותר, ולכן אני סובר שלא ולא כדאי 
לך לצעוד בדרכי זו!"

הבן הנבון הבין מיד, כי עבודה זו שנואה 
היא על אביו ביותר. אין הוא אוהב אותה ואף 
כי אם היה מחבב את  מבקש להפטר ממנה. 
אותה  להעביר  שמח  היה  בוודאי  העבודה 

הלאה לדור הבא, לבנו יחידו.
על פי זה ניתן להבין את חשיבות החינוך 
על פני כל מעשים האחרים החשובים ביותר 
היה אברהם  לא  אילו  אבינו.  שעשה אברהם 
נפשו  ובכל  לבבו  בכל  הקב"ה  את  אוהב 
ומאודו לא היה 'דואג' להעביר את המורשת 
הוא  אחריו.  ולמשפחתו  לבניו  האלה  הזאת 
זו שאינה  את  ולא  אחר  היה מלמדם מקצוע 
את  להעביר  התמסר  שהוא  זה  עליו.  אהובה 
המורשת של דרך הישר והטוב לעשות צדקה 
ומשפט, זוהי ההוכחה הנצחית ביותר שהוא 
אוהב את הקב"ה, ולכן גם הקב"ה אוהב אותו 
"כי  נאמר:  זה  כן בזכות  ועל  ביותר  ומחבבו 

ידעתיו!"
על  אהוב  מה  לבד  ומשיג  מבין  ילד  כל 
אביו ומה חשוב לו ביותר. ויותר מהדיבורים 
הבן  מרגיש  לבנו,  מעביר  שהאבא  והשיחות 
האבא  של  העדיפויות  סדרי  הם  מה  בעצמו 
ומה השאיפות שלו, וזה עובר ישירות לתוככי 
הנפש של הילד. כאשר אבא מראה בבית כי 
והמידות  והשבת  והתפילה  התורה  לו  חשוב 
הטובות, ומתאמץ בעבורם מאד, אין ספק כי 
אחריו  לביתו  הלאה  עוברת  הזאת  החשיבות 

להתנהג כיאות ולעשות צדקה ומשפט.
רעיון זה מובא בשם האדמו"ר רבי יששכר 
יחול  הקרובים  שבימים  זצ"ל  מבעלזא  דוב 
לשון  על  ששאל  חשוון(,  )כ"ג  פטירתו  יום 
עבר,  לשון  שהוא  ה'"  דרך  "ושמרו  הכתוב 
על  שמדובר  כיון  "וישמרו"  לומר  צריך  הרי 

בניו אחריו?
ותירץ, שתיבת "ושמרו" אינה מדברת על 
הבנים אלא על האב -  אברהם אבינו. שהרי 
הדרך הנכונה ביותר לחנך הבנים בדרכי ישרים 
בדרכי  ילכו  בעצמם  שהאבות  ידי  על  הוא 
כשיראו  לבנים.  סימן  אבות  ומעשה  התורה 
גם  יתעוררו  טובים  כי  האבות  מעשי  הבנים 
הם לעשות הישר וטוב בעיני השי"ת. כל אב 
אבל  הק'.  התורה  בדרך  יתנהגו  שבניו  רוצה 
אם הוא עצמו אינו מתנהג כשורה איך ירצה 

שיהיו בניו צדיקים וישרים?
אשר  למען  ידעתיו  "כי  שנאמר:  מה  זה 
ציווה  איך  אחריו".  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה 
אברהם אבינו את בניו אחריו שישמרו מצוות 
השי"ת? על ידי "ושמרו דרך ה'", ששמר  כל 
כך את דרך ה' ובכך השפיע על הבנים כמוהו 
לעשות צדקה ומשפט. ולכן זה נאמר בלשון 
זה  ממילא  ה'  דרך  את  ששמרו  שע"י  עבר 

משפיע על דורות הבאים לשמור דרך ה'.
) דברים  גם שמעתי לפרש את הפסוק  כך 
והנגלות  אלוקינו  לה'  "הנסתרות  כח(  כט, 
לנו ולבנינו...", יש לאדם לעשות את מעשה 
התורה והמצוות בהצנע לכת. אך בדבר הנוגע 
לחינוך הבנים צריך לפרסם את עבודתו בריש 
הדרך   זה  כי  לבניו  להראות  מנת  על  גלי, 
אשר בה ילכו בה, וממנו יראו וכן יעשו. וזה 
הנוגעים  דברים   - אלוקינו"  לה'  "הנסתרות 
"הנסתרות".  בבחינת  יהיו  אלוקינו,  לה' 
שיהיה  צריך  ולבנינו",  "לנו  שהוא  דבר  אך 

בבחינת "והנגלות".

את בניו ואת ביתו ואחריוְּגדֹול ַהּדֹור טֹוֵרַח ְּבגּופֹו

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ָהֵעץ  ַּתַחת  ֲעֵליֶהם  עֵֹמד  ְוהּוא 
ָאָדם  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ח(  )יח, 
ִנְכָּבד ֲאֶׁשר ָעַמד ְּבֶקֶׁשר ִעם ָּכל ְנִסיֵכי 
ַאָּתה  ֱאֹלִקים  "ְנִׂשיא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכִפי  ָהעוָֹלם, 
ְּבתוֵֹכנּו" )ְּבֵראִׁשית כג ו(. ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַּכֲאֶׁשר 
ֲעֵליֶהם  ָעַמד  הּוא  ְלֵביתוֹ,  אוְֹרִחים  ִהִּגיעּו 
ְלָׁשְרָתם ְּבאֶֹפן ֻמְפָלא, ְוָדַאג ְלָכל ָצְרֵכיֶהם ְּבמוֹ 
ִמְּגדוֵֹלי  ַרִּבים  ֵאֶצל  ִנְרֲאָתה  זוֹ  ַהְנָהָגה  ָיָדיו. 
ְוָדֲאגּו  ְלֵביָתם,  אוְֹרִחים  ִהְכִניסּו  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 

ְלָכל ָצְרֵכיֶהם ְּבגּוָפם. 
ְּבַרק,  ִּבְבֵני  ַיֲעקֹב"  "ָאֳהֵלי  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש 
ָּגר  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַזַצ"ל,  ְּבִרים  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאוֹן 
ְּבַרק  ִלְבֵני  ִלְנסַֹע  ְלֵעת  ֵמֵעת  ָנַהג  ִּבירּוָׁשַלִים, 
ָמָרן  ַהּדוֹר,  ְּפֵאר  ֶׁשל  ָיָדיו  ַעל  ַמִים  ִלּצֹק  ְּכֵדי 
ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ַזַצ"ל. ְּבַאַחת ַהְּפָעִמים ִּבֵּקר ַרִּבי 
ַחִּיים ֶאת ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ְּביוֹם ִׁשִּׁשי. ְּבֶׁשל ִסּבוֹת 
ָהאוֹטוֹּבּוס  ֶאת  ְוֶהְחִמיץ  ִהְתַעֵּכב  הּוא  ׁשוֹנוֹת 
ָהַאֲחרוֹן ִלירּוָׁשַלִים, ְוֶנֱאַלץ ְלִהָּׁשֵאר ִּבְבֵני ְּבַרק 

ְלֶמֶׁשְך ַהַּׁשָּבת. 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש",  ַה"ֲחזוֹן  ִליִדיַעת  ִהִּגיַע  ַהָּדָבר 
ֶׁשִּלי,  אוֵֹרַח  ַאָּתה  ַהְּקרוָֹבה  "ַּבַּׁשָּבת  לוֹ:  ָאַמר 
ַה"ֲחזוֹן  ֻׁשְלָחִני!".  ַעל  ְוִתְסַעד  ְּבֵביִתי  ָּתלּון 
ְוִגיסוֹ  ֲאחוֹתוֹ  ֶאת  ַּגם  ְּבִמְצָוה  ִׁשֵּתף  ִאיׁש" 
ַרִּבי  ֶאת  ִּכְּבדּו  ֵהם  ְוַיְחָּדיו  ַזַצ"ל,  ַהְּסַטְייְּפֶלר 
ִאיׁש"  ַה"ֲחזוֹן  ַּכֲאֶׁשר  ָּגדוֹל,  ְּבָכבוֹד  ַחִּיים 
ַהִּמָּטה  ְּבַהָּצַעת  טוֵֹרַח  ּוְבַעְצמוֹ  ִּבְכבוֹדוֹ 

ּוְבִסּדּור ַהֶחֶדר ֲעבּור אוְֹרחוֹ. 
ְּבֶמֶׁשְך ַהַּׁשָּבת ָּדַאג ַה"ֲחזוֹן ִאיׁש" ִּבְמִסירּות 
ְׂשִביעּות  חֶֹסר  ֶאת  ֶׁשִהִּביַע  ָהאוֵֹרַח,  ְלָצְרֵכי 
ִמָּכְך ֶׁשְּגדוֹל ַהּדוֹר עוֵֹמד ָעָליו ְלָׁשְרתוֹ.  ְרצוֹנוֹ 
"ַמּדּוַע ָהַרב ּכֹה ַמְטִריַח ֶאת ַעְצמוֹ ַּבֲעבּוִרי?".

ָּבֶרַגע  "ֲהֵרי  ִאיׁש":  ַה"ֲחזוֹן  לוֹ  ָאַמר 
ֶׁשִהְתַאְכַסְנָּת ְּבֵביִתי ָהַפְכָּת ְלֶחְפָצא ֶׁשל ִמְצַות 
ֶׁשָהֶאְתרוֹג  ָׁשַמְענּו  ֵאיָמַתי  אוְֹרִחים.  ַהְכָנַסת 
יוֶֹרה ִלְבָעָליו ַּתֲעֶׂשה ָּכְך אוֹ ַאל ַּתֲעֶׂשה ָּכְך?... 

ֲהֵרי ָעַלי ֻמֶּטֶלת ַהִּמְצָוה!".
ִסּפּור ּדוֶֹמה ְמֻסָּפר ַעל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ַזַצ"ל 
פ"ה(,  ַעּמּוד  ַזַצ"ל,  ָאִבי  ִמִּׂשיחוֹת  )ֻּדְגָמא 
ֲאֶׁשר ִהְרָּבה ִלְטרַֹח ֲעבּור אוְֹרחוֹ, ִהִּציַע ְּבָפָניו 
ָהאוֵֹרַח  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהְׁשָקהּו.  ֶהֱאִכילוֹ  ַהִּמָּטה,  ֶאת 
ָמָחה: "ַמּדּוַע ָהַרב ִמְתַאֵּמץ ִּבְׁשִביִלי, ָיכוֹל ֲאִני 
ֶהָחֵפץ  לוֹ  ָאַמר  ְּבַעְצִמי",  ִמָּטִתי  ֶאת  ְלַהִּציַע 
ֻמֶּטֶלת  אוְֹרִחים  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  "ֲהֵרי  ַחִּיים: 
ָעַלי, ַעל ַאף ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבִטְרָחה. ְוִכי ָמָחר ָּתבוֹא 
ֶׁשְּמֻדָּבר  ֵּכיָון  ִּבְמקוִֹמי,  ְּתִפִּלין  ְלָהִניַח  ּוְתַבֵּקׁש 

ְּבִטְרָחה?!"...

שְׁנֵי פְָּתִקים ִלשְׁנֵי זְַמנִּים

ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר )יח, כז( ַהָּגאוֹן ַרִּבי ְמַנֵחם 
ֶמְנֶדל ֵמִריִמינוֹב ִזיָע"א ָהָיה אוֵֹמר: ָּכל ְיהּוִדי 
ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְבָכל  ִּכיִסים,  ְׁשֵני  ֶׁשִּיְהיּו לוֹ  ָצִריְך 
"ִּבְׁשִביִלי  ָּכתּוב:  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ֶּפֶתק  ַעל  ֶּפֶתק. 
ִנְבָרא ָהעוָֹלם" )ַסְנֶהְדִרין לז ע"א(, ְוַעל ַהֶּפֶתק 

ַהֵּׁשִני: "ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר".
ֶאת  זוֹ  סוְֹתרוֹת  ֵאיָנן  ַהָּללּו  ָהֲאִמירוֹת  ְׁשֵּתי 
ָּכל  ֲעבּור  ָהעוָֹלם  ֶאת  ֵהִכין  ַהָּקָּב"ה  ָאֵכן,  זוֹ. 
ְיהּוִדי ִויהּוִדי ְּבאֶֹפן ִאיִׁשי, ַאְך ַחָּיִבים ָאנּו ִלְזּכֹר 

ֶׁשִּבְפֵני ַעְצֵמנּו ֵאיֶנּנּו ֶאָּלא ָעָפר ָוֵאֶפר.
ָהָאָדם  יוִֹציא   – ְוַעְצבּות  ֵיאּוׁש  ְּבִעּתוֹת 
ִמִּכיסוֹ ֶאת ַהֶּפֶתק ִעם ַהִּמִּלים: "ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא 
ַוֲחִׁשיבּותוֹ  ֶעְרּכוֹ  ֶאת  ִלּבוֹ  ַעל  ְוִיֵּתן  ָהעוָֹלם", 

ִּבְהיוֹתוֹ ִנְבָרא ֶׁשל ָהֱאֹלִקים.
ִיְתּבוֵֹנן   – ַּגֲאָוה  ְּבִלּבוֹ  ֶׁשִּנְכֶנֶסת  ְּבֵעת  ַאְך 

ַּבֶּפֶתק ַהֵּׁשִני ְוַיְזִּכיר ְלַעְצמוֹ ִּכי ֵאינוֹ ֶאָּלא ָעָפר 
ָוֵאֶפר, ֵמָעָפר ָּבא ְוֶאל ָעָפר ָיׁשּוב.

ַהשָּׂם בְִּטחוֹנוֹ בַּּבוֵֹרא יַַעזְֵרהוּ ה'

לוֹט  א(  )יט,  ְסדָֹמה  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ַוָּיבֹאּו 
ִלְקָראתוֹ.  ָּבִאים  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ֶאת  רוֶֹאה 
ַוִּיְׁשַּתחּו  ִלְקָראָתם  עוֶֹׂשה?"ַוָּיָקם  הּוא  ַמה 
ַאַּפִים ָאְרָצה". לוֹט נוֵֹהג ְּבָכְך ְּבִדּיּוק ְּכַהְנָהַגת 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו. לוֹט ַּגם ַמְזִמין אוָֹתם – "סּורּו 

ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם".
נוֵֹהג  ֹלא  ְּכָבר  הּוא  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ֲאָבל 
"ְוִלינּו  ָלֶהם:  אוֵֹמר  לוֹט  ָאִבינּו.  ְּכַאְבָרָהם 
ָּכְך  ַאַחר  ְוַרק  "ִלינּו",  קֶֹדם  ַרְגֵליֶכם".  ְוַרֲחצּו 
ָּבא  ָמָחר...אוֵֹרַח  ְּכָבר  ִּתְתַרֲחצּו  "ַרֲחצּו". 
ִמן  ָעָפר  ְּבָגָדיו  ְוַעל  ּגּופוֹ  ַעל  ְוֵיׁש  ֵמָרחוֹק, 
ְוָהָאָבק  ֶהָעָפר  ָּכל  ִעם  ִליׁשֹן  ֵיֵלְך  ַהִאם  ַהֶּדֶרְך. 

ֶׁשָעָליו? 
ֶהָעָפר  ִעם  ִּתיְׁשנּו  ֵּכן,  ָלֶהם:  אוֵֹמר  לוֹט 
ֶׁשֲעֵליֶכם, ְּכֵדי ֶׁשִאם ָיבוֹאּו ַאְנֵׁשי ְסדוֹם, אּוַכל 
ְוֹלא  ֵאַלי,  ִהַּגְעֶּתם  ַעְכָׁשיו  ֶׁשַרק  ָלֶהם  לוַֹמר 
ְמֻאָּבקוֹת.  ֶׁשַרְגֵליֶכם  ָהְרָאָיה,  ֶאְצִלי.  ְיַׁשְנֶּתם 
יוֵֹדַע  לוֹט  ַעְצִמי.  ֶאת  ַאִּציל  ֲאִני  ְּבָעְרָמה,  ָּכְך, 
חוֵֹׁשׁש,  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ַמְלָאִכים,  ֶׁשֵהם 

ּוְמַחֵּפׂש ֶּדֶרְך ַהָּצָלה ַעל ְיֵדי ָעְרָמה.
ַאְנֵׁשי ְסדוֹם ָהְרָׁשִעים ָאֵכן "ָנַסּבּו ַעל ַהַּבִית, 
ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן, ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה". ֵהם ּדוְֹרִׁשים 
ִויַכּלּו  ָהאוְֹרִחים,  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ֶׁשּיוִֹציא  ִמּלוֹט, 
ּוִמְתַחֵּנן  ֲאֵליֶהם,  יוֵֹצא  לוֹט  ֲחָמָתם.  ֶאת  ָּבֶהם 
ֶׁשֹּלא ַיֲעׂשּו ָרָעה ָלאוְֹרִחים: "ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל 

ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר, ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל קָֹרִתי". 
ַהָּדָבר ָּתמּוַּה: ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, 
ִּכי ָּבאּו ְּבֵצל קוָֹרְתָך?! ֲהֵרי זֹאת ְּבִדּיּוק ַטֲעַנת 
אוְֹרִחים  ְלַהְכִניס  ִאּסּור  ֶׁשָחל  ְסדוֹם,  ַאְנֵׁשי 
ְלַנּסוֹת  ְּכֵדי  ָּבֶזה  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ְוַאָּתה  ְּבִעיָרם, 

ְלַהִּציָלם?
ָלַקח  ֶׁשהּוא  ְסדוֹם,  ְלַאְנֵׁשי  לוַֹמר  ָּבא  לוֹט 
סוְֹמִכים  ְוָהאוְֹרִחים  ָהאוְֹרִחים,  ַעל  ַאֲחָריּות 
לוֹט  ָּבֶהם.   ִלְפּגַֹע  ִיֵּתן  ֹלא  ָּכְך  ִמּׁשּום  ָעָליו. 
ְרָׁשִעים ָּכל ָּכְך,  ָסַבר, ֶׁשַעל ַאף ֶׁשַאְנֵׁשי ְסדוֹם 
ֵהם ְיַקְּבלּו ֶאת ַהִּטעּון ַהֶּזה. ָאֵכן, ַאְנֵׁשי ְסדוֹם 
ְלָך  ָנַרע  "ַעָּתה  לוֹט:  ַעל  ִאְּימּו  ַאְך  ִקְּבלּוהּו, 

ֵמֶהם".
ְלִעְנַין  ְמאֹד  ָּגדוֹל  ִחּזּוק  ִמָּכאן  ָלנּו  ֵיׁש 
ַהִּבָּטחוֹן ַּבה': ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ּכוֵֹתב, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ָאָדם סוֵֹמְך ְּבָכל ִלּבוֹ ַעל זּוָלתוֹ, אוֹתוֹ "זּוָלת" 
ַיֲעֶׂשה ֲעבּור ָהָאָדם ַהֶּזה ּכֹל ֶׁשִּביָכְלּתוֹ. ָלָּמה? 
ֶּבֱאֶמת  ָעָליו  סוֵֹמְך  ֶׁשָהָאָדם  יוֵֹדַע,  הּוא  ִּכי 
ּוְבָתִמים. ִאם ָּכְך ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ָאָדם סוֵֹמְך ַעל 
ָּבָׂשר ָוָדם, ַקל ָוחֶֹמר ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָׂשם ִּבְטחוֹנוֹ 
עוְֹזרוֹ  ַהָּקָּב"ה  ָסֵפק  ְלֹלא   – ִיְתָּבַרְך  ַּבּבוֵֹרא 

ּומוִֹׁשיעוֹ.
ִאם ֲאַנְחנּו ִנְסמְֹך ַעל ַהָּקָּב"ה ְּבָכל ִלֵּבנּו, ֵנַדע 
ְוָנחּוׁש ֶׁשַרק הּוא ָיכוֹל ְלַהִּציל אוָֹתנּו, ְוֵאין עוֹד 

ִמְּלַבּדוֹ – ַהָּקָּב"ה ִיְהֶיה ְּבֶעְזֵרנּו.
ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁש"ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא 
ֹלא  ַלְּקָרב  ֶׁשּיוְֹצִאים  ָאָדם  ְּבֵני  ׁשוֵֹמר".  ָׁשַקד 
ְיכוִֹלים ְלָהֵגן ַעל ֲאֵחִרים, ְוַאף ֹלא ַעל ַעְצָמם. 
ַּגם ֵהם ְזקּוִקים ִליׁשּוַעת ה', ֶׁשָּיֵגן ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני 
ּוְכֵדי  ה',  ִליׁשּוַעת  ְזקּוִקים  ֻּכָּלנּו  אוְֹיֵביֶהם. 
ִלְזּכוֹת ָּבּה ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְסמְֹך ְּבֵלב ָׁשֵלם ַעל 
ּבוֵֹרא ָהעוָֹלם! )ָחֵפץ ַחִּיים ַהחֶֹדׁש ַעל ַהּתוָֹרה, 

ַעּמּוד קפ"ג(. 
)ליקוטים מהספר החדש "משכני אחריך" 

בראשית חלק א' – פרשת וירא(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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והעמוקים  הגדולים  היסודות  אחד 
חוק  הינו  עומד  העולם  עליהם  והחזקים 
טבעי  מצב  מתאר  זה  חוק  האנרגיה.  שימור 
מתוך ניסוי והתבוננות שבעצם שום דבר אינו 
הולך לאיבוד, רק משנה מצב צבירה, לדוגמה 
שמחממים מים למצב רתיחה, לכאורה לנגד 
רותחים  הם  בו  מהכלי  נעלמים  המים  עינינו 

והשאלה היא האם כן הם פני הדברים.
משלושה  בנויה  )מולקולה(  המים  פרודת 
ואטום  חמצן  של  אטומים  שני  אטומים, 
למאה  אפס  שבין  במעלות  מימן  של  אחד 
אטומים, אלו נשארים קשורים זה לזה במצב 
צבירה נוזלי ובאם נעלה את המעלות למעלה 
ממאה האטומים ייפרדו כל אחד לעצמו ואז 
אבל  לגז,  שנהפך  הצבירה  במצב  שינוי  חל 

האטומים עצמם לא נעלמו.
גם העלתה  האנרגיה  זו של שימור  חכמה 
במוחם של מדענים מזה מאה שנים להבחין 
בכח נעלם שמאחד ומחזיק את האטומים זה 
עם זה, כח זה נקרא גם כן כוח המשיכה, אחת 
זו הייתה  מהמסקנות היישומיות של הבחנה 
שניתן לנצל את כח המשיכה ליצירת אנרגיה 
רכיב  דלק שהינו  תא  פותח  ואכן  מניע(  )כח 
שמאחד חמצן ומימן ועצם המפגש יוצר כח 
שבה  מנוע  של  דלק  לבערת  שדומה  עצום 
תנועה  יוצרת  סגור  בתא  עוצמה  רבת  בערה 
נהפכת  זו  תנועה  בוכנה,  של  אנכית  מכנית 
גלגלי  שביחס  ציר  מסתובב  וכך  למעגלית 
ניצול  כל  או  הרכב  גלגלי  את  מניע  שיניים 

אחר.
אם כן המים הינם גם כן אש במצב צבירה 
גזים  אותם  וקירור,  גזים  וכן  ביותר,  אציל 
ובאם  לנוזלים  נהפכים  הם  אדים  שהינם 

נקפיא את הנוזלים נקבל יצוק.
ד"ר באך היה אחד המדענים אשר הבחין 
מקרוב בתופעת הטל המופיע לפנות בוקר על 
פני צמחים והסיק מכך את המסקנה הנכונה 
שכל טיפת טל שמופיעה על פני עלה מצמח 
זה או אחר הינה תופעה ביולוגית פיסיקאלית, 
לאחר שחקר והתבונן הבין שתהליך האידוי 
מפיק מן הצמחים רכיבים שניתן להפיק מהם 

מי מרפא ששמם צמחי באך.
כל צמח כחלק בלתי נפרד משרשרת המזון 
יונק מהאדמה באמצעות המים שנעים בתוכו 
מינרלים  העלים,  אחרון  ועד  מהשורשים 
וכדומה, אותם רכיבים ביולוגים בזמן שנוצר 
לאיסוף  ניתנים  אידוי  תהליך  הצמח  גבי  על 
הצמחים  סגולות  את  שמיפה  עד  עשה  וכך 
מים  נוצרו  וכך  מאידך  הטל  את  ואסף  מחד 
דבר,  חידש  לא  באך  ד"ר  בעצם  מרפאים. 
משום שכל מרקחת או חליטת צמחים כאשר 
נושמים את האדים שלה אנו מכניסים למחזור 
הדם את החלקים המרפאים ובעולם המודרני 

קוראים לתהליך הנ"ל אינהלציה.
גם בגוף האדם נעשים תהליכים של שינוי 

מצבי צבירה והעיקרי שבהם נקרא הבל.
כן  גם  הנקרא  נושמים  שאנו  חמצן  אותו 
אור  נוטריקון  הזהר  תיקוני  עפ"י  הינו  אויר, 
אש  חיבור  גז  כנגד  אויר  אש  כנגד  אור  יו"ד 
בספר  מובא  ויו"ד  נוזל  כאמור  נותן  ואויר 

יצירה שהינו גולם האטום.
נבין מדוע להבל יש חשיבות כל כך  כעת 
לכל  והשורש  הבסיס  שהינו  משום  גדולה 
בבריאה  המתקיימים  צבירה  מצבי  ארבעה 

כולה ובתוך האדם.
הגמרא במסכת שבת מלמדת אותנו חכמה 
מעשית הקשורה להבל אותו נושם האדם. דף 
מ"א: "מעשה ברבי זירא שרצה לעלות מבבל 
לא"י אך לפני שיצא לדרך הלך לשמוע תורה 
ושמע  המרחץ  בבית  מצאו  יהודה  רב  מפי 
ומסרק,  סבון  לי  הבא  למשמשו  אומר  אותו 
המרחץ  בית  הבל  את  ונישמו  פיכם  פיתחו 
כמה  זו  מאמירה  לומדים  ממימיו"  ושתו 

וכמה דברים:
הבל  מוציא  האדם  בפה  הנכנס  הבל   1
מאוד  מומלץ  סאונה  זמנינו  ובלשון  הזיעה, 
שבמערכת  הרעלים  לסלק  החורף  בימות 

הלימפה דרך זיעה.
לומדים מכאן?  מימי המרחץ, מה  2 שתו 
אכל ולא שתה הופך מאכלו לדם וזהו תחילת 

חולי מעיים. 
יש לדייק מתוך דברי הרמב"ם טוב שישתה 
לקבל  מעיים  בני  לפתוח  האכילה  קודם  יין 
המאכל וכן בסוף הסעודה טוב לשתות חמין 

להקל על תהליך העיכול.
מאכלו  אמות,  ארבע  הלך  ולא  אכל   3
ריח  שבפה,  רע  ריח  תחילת  וזהו  מרקיב 
מן  העולים  גזים  של  תולדה  הינו  שבפה  רע 
הקיבה וממלאים את חלל הפה בלא שצריכים 
כמו האויר היוצא מן הראות לצאת חוץ, גזים 
אלו שורים בפה ומאיצים ריקבון השיניים גם 

כן.
תהליך זה הינו בדיוק מה שלמדנו כאן על 
שינוי מצבי צבירה מכח הבישול לכן איכות 
לריח  העיקרי  הגורם  הם  האדם  ומזג  המזון 

הבל הפה.
לבעיית  עצה  ניתנת  אחר  במקום  בגמרא 
בסוף  מלח  קורט  שיקח  והיא  בפה  רע  ריח 
ביסופלט  הינו  המלח  בפיו,  וישים  הסעודה 
וכאשר הוא מומס הוא הופך לסוג של שמן 
שאינו מאפשר לאוויר הרע העולה מן הקיבה 

להתיישב בחלל הפה.
לתנור  דומה  ואכל  לנקביו  הנצרך   4
קודמת  מאפיה  אפר  ע"ג  עצים  שמוסיפים 

וזהו תחילת הזוהמא של זיעת הגוף.
5 רחץ בחמין ולא שתה מהם, אין הכוונה 
נקיים  שאינם  הרחיצה  מימי  שישתה  חלילה 
אלא שישווה חום הגוף החיצון לחום הגוף 

הפנימי.
6 רחץ בחמין ולא שטף אחר כך גופו במים 
לכבשן  אותו  שהכניסו  לברזל  דומה  צוננים, 
צוננים  במים  מיד  אותו  שטפו  ולא  האש 
שטבעם לחזק את הברזל, אכן בכל הרפואות 
המרחץ  לסיים  דווקא  הקור  בימות  מייעצים 
במים צוננים ומציל מחוליים רבים ומחזק את 

הגוף.
אנו רואים ששילוב חכמת התורה ולומדיה 
לאדם  טובה  הטבעית  התכונה  חכמת  עם 

ומביאה אותו לאיכות חיים.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

בוחריםשימור האנרגיה
ברון!

כשזה מגיע
לכובע שלכם-

ברון
כובעים
ד בראש!

תמי

רב קווי: 1599-578-946

מבצע חורף!

120ב-
קונים כובע לשבת

ומקבלים כובע ליום חול

בלבד!
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האם  זאת,  עם  בזול.  יותר  לרכוש  ניתן  בו  הזמן  חלון  את  לפספס  רוצה  לא  אחת  אף 
עצרנו פעם לחשוב האם ההנחות אכן אמיתיות ומשתלמות? ובכלל, האם קנייה במחירי 
אלו  על שאלות  לענות  בכדי  נבונות?  לצרכניות  אוטומטי  באופן  אותנו  הופכת  סופעונה 
מעולים  טיפים  וקיבלנו  ידועים  ומותגים  חנויות  בעלי  מספר  לשיחה  הושבנו  ונוספות, 

שייתכן ויחסכו לנו כספים רבים.
חשוב לערוך השוואה גם בסופעונה- לדברי אלון שני, מבעלי רשת קמדן אנד שוז, "בעלי 
החנויות, המעצבים והרשתות משתמשים באחוזי ההנחה ככלי שיווקי שנועד לסנוור את 
עיננו. גם בתקופת מכירת סופהעונה, רצוי לסייר בין מספר חנויות, לסמן לעצמנו פריטים 
שאנו אוהבים ובסופו של דבר לרכוש את אלו שלאחר השוואה מחיריהם הם המשתלמים 

ביותר".

היא  ההנחה  האם  לבדוק 
אמיתית- לדברי יען נוה, מעצבת 
לתכשיטים  סטודיו  ובעלת 
"הרשתות  הלב,  מכל  עדיים 
בחשבון  כבר  לוקחות  והחנויות 
שבסופה  העונה  בתחילת  כבר 
עונה  סוף  מכירת  לקיים  יצטרכו 
שתעמיק ותעמיק ככל שמתקדם 
מול  בתחרות  לעמוד  בכדי  הזמן 
לא  עונה  בסוף  גם  מתחריהם. 
למכור  רשתות  אותן  מתכוונות 
למעשה  זוהי  הפסד.  במחירי 
הרבה  הכי  נמכרים  בה  התקופה 
מראש  מתמחרות  ולכן  פריטים 
גבוהים  במחירים  פריטיהם  את 
סוף  במכירת  להגיע  מנת  על 
העונה למחיר אותן הם מעוניינות 
רק  לא  לבדוק  חשוב  להרוויח. 
אלא  ההנחה,  אחוזי  מספר  את 
האם  הסופי,  למחיר  לב  לשים 
הוא באמת משתלם או שהמחיר 

המקורי כביכול היה גבוה ומנופח?"

 SHEEK לבחור בפריטים שבאמת חסרים לנו- לדברי לימור כץ מבעלי ירידי האופנה
ME, "לקנות נכון גם בעונת מבצעים פירושה לא בהכרח לקנות פריטים רבים. לעיתים 
גורמים לנו להתפתות לרכוש פריטים שאיננו  אחוזי ההנחה הגדולים והמחירים הזולים 
צריכים ולא היינו רוכשים אותם בתקופה אחרת של השנה או במחיר שונה. בכדי לקנות 
ולחפשם  לנו, אותם אנו צריכים  חכם רצוי להכין מראש רשימה של הפריטים החסרים 
במחירים מוזלים. אי הכנת רשימה כזו עלולה לגרום לנו לבזבז בסופו של יום כסף רב יותר 

משהתכוונו או ביכולתנו להוציא".

תנאים מגבילים- לדברי מעצב שמלות הכלה והערב עובד כהן, "לעיתים בשל ההתלהבות 
אנו  רב,  זמן  ישארו שם  והפחד שפריטים מסוימים שכעת נמצאים בהנחה בחנויות לא 
ומבינים  ימים, כשהפריטים כבר בבית מתחרטים  ולאחר מספר  מתפתים לרכוש אותם 
שאולי לא באמת היינו צריכים אותם ומעוניינים להחזיר. טרם הקנייה יש לשים לב לתנאים 
המגבילים כגון אפשרויות ההחזרה או ההחלפה, פרק הזמן אותו מאפשרת החנות, האם 
קיים  אומנם  הוגן.  שירות  לבדוק שמקבלים  יש  הלאה.  וכן  חזרה  כספנו  את  לקבל  ניתן 

החוק להגנת הצרכן, אך רשתות מסוימות הוגנות יותר עם הצרכן מאחרות".

מותג  של  בישראל  האופרציה  מנהל  בלום,  דניאל  לדברי  שיווקי-  כאלמנט  עונה  סוף 
תכשיטי היוקרה BLOOM, "מכירת סוף העונה היא אלמנט שיווקי ואין הדבר אומר שאכן 
הסתיימה לה העונה. למעשה ישנה מגמה של הרשתות הגדולות בעיקר להקדים כל שנה 
שהאחרים  לפני  בהתלהבות  הקונים  את  אליהן  למשוך  כדי  המכירה  תחילת  מועד  את 
מספיקים. מגמה זו הביאה למצב שמכירות סוף העונה מתקיימות כבר בתחילתה ולכן 
ניתן לרכוש פריטים הרלבנטיים לנו לעונה במחירים מוזלים ולא לחשוש שיצטרכו לשבת 

בארוננו עד לשנה הבאה".

חנויות  רשת  ומבעלי  סטייליסטית  שני,  מיטל  לדברי  הבאה-  לשנה  זמניים  על  פריטים 
"בשלבים   ,SELECT האופנה 
סופעונה,  מכירת  של  מאוחרים 
מגיעה  כבר  באמת  כשהעונה 
בפריטים  לבחור  רצוי  לסופה, 
בייסיקים או כאלו שהם על זמניים 
על פני טרנדים חולפים. כך נהיה 
גם  אותנו  ישמשו  שאלו  בטוחים 
כמו  חשש.  ללא  הבאה  בשנה 
שניתן  בפריטים  לבחור  רצוי  כן, 
לבוש  סגנונות  עם  אותם  לשלב 
שונים, כאלו שמהווים פרטי בסיס 
)כמו  שונים"  לוקים  ליצירתם של 
צבעוניות  בעלי  פריטים  למשל 

חלקה וניטראלית(.

לדברי  השנה-  כל  בזול  לרכוש 
השיווק  מנהלת  ים,  אור  להב 
חנויות  רשת  של  והפרסום 
"ישנן   ,SELECT האופנה 
מודע  באופן  שהחליטו  רשתות 
להיות זולים והוגנים עם הצרכן כל 
השנה. רשתות אלו אינן מתמחרות את הפריטים במחיר גבוה בתחילת העונה ומורידות 
אותו דרסטית בסופה, אלא שומרות על מחיר הוגן וקבוע באופן יחסי במשך כל השנה. 
מתנוססים  שלא  אף  על  העונה,  בסוף  גם  אלו  ברשתות  קנייה  מהמקרים  גדול  בחלק 
יותר מכאלו שמציעים  ואפילו תשתלם  זהה  עליהן שלטים של 70%-50% הנחה, תהיה 
הנחות גדולות ולא אמיתיות. רשתות אלו לרוב יציעו גם הן מבצעים, אך לרוב על פריטים 
ספציפיים ולא על מחלקות שלמות. נוסף לאלו, קיימות כמובן גם רשתות לואו- קוסט 
שמציעות פריטים במחירים נמוכים כל השנה ומתחמי אאוטלטים שפזורים ברחבי הארץ, 

בהם הקנייה משתלמת במיוחד בכל ימות השנה".

לבדוק בחנויות האון ליין השונות- לדברי לילך קדמי, מנהלת השיווק בחברת אינטרסן, 
השוואת  עניין  על  שמקלה  נוספת  "אופציה  והוסטס,  טוליפס   ,NUBY המותגים  בעלי 
ובדיקת המחירים, חוסכת לנו את עניין הבלאגן והתורים הן חנויות האון ליין של הרשתות. 
חנויות  וידידותית.  פעילה  ליין  און  חנות  מחזיקה  עצמה  את  שמכבדת  רשת  כל  כיום 
מקוונות אלו מאפשרות קנייה מבלי לצאת מפתח הבית. מעבר להנחות הרגילות, לעיתים 
שונות  רשתות  לעיתים  בנוסף,  לבדוק.  שווה  מיוחדות-  הנחות  אפילו  בהן  מתקיימות 

מחזיקות באותם המותגים וגובה ההנחות עלול להיות שונה".

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מתכון בריא: איך להכין גרנולה בבית?

טיפים
הכן ביתך לחורף 

חיזוק, איטום ופעולות נוספות 
שיגנו מפני הגשמים והרוחות • 
כיצד לשמור  עצות שימושיות, 
על בית חם ויבש בימות החורף 

הקרים והגשומים

אנו בסופו של הקיץ וזה הזמן להתחיל להכין 
אפשריים  נזקים  מפני  עליו  ולהגן  הבית  את 
של החורף. אנחנו שוכחים שהחורף הישראלי 
מסוגל להיות קשה עם רוחות, סופות גשמים, 
ההכנה  את  שמחייבות  נלוות  תופעות  ועוד 

המוקדמת שלנו.
כמו:  מראש  והכנות  מניעה  פעולות  "מספר 
שקשה  בעיות  יחסכו  ואיטום  שיפוץ  חיזוק, 
לתקן ולשפץ בימים גשומים". אומר ניר שמול 
נדל"ן  בשיווק  המתמחה  שניר,  חברת  מנכ"ל 
אומר  עוד  ובחו"ל.  בארץ  ומסחר,  למגורים 
שמול: "מבנה המגורים, מחסן או משרד, אמור 
עלינו  ולשמור  החורף  מפני  כמחסה  לשמש 
יבשים ועלינו לדאוג באופן שוטף לתקינותם." 

בצורה  נתכונן  כיצד  שימושיות,  עצות  להלן 
הגשומה  העונה  לקראת  ביותר,  הטובה 
שניר  חברת  מנכ"ל  שמול  ניר  מאת  והקרה.  
בארץ  ומסחר,  למגורים  נדל"ן  לשיווק  בית   –

ובחו"ל
התריסים  כי  לבדוק  יש   – תריסים  חיזוק   •

מחוזקים ועמידים במשטר הרוחות בחורף.  
• ניקיון גג -  יש לנקות את הגג בטרם הגעת 
מספר  זאת  לעשות  להקפיד  ואף  הרוחות 
לא  שהגג  לראות  כדי  החורף  במהלך  פעמים 
ולהביא  מים  לצבור  שעלול  בלכלוך  עמוס 

לרטיבות. 
ולבצע  יש לבדוק את הגג   – איטום איכותי   •
מכיוון  הראשון,  הגשם  בטרם  ואיטום  בדיקה 
מאוד  קשה  יהיה  תופיע  שהרטיבות  שלאחר 
לאתר את מקום הרטיבות. נטייתם של המים 
לחדור לפי שיפועי הגג ולא לפי מקום החדירה. 
• צביעה – מומלץ להקדים את הצביעה בטרם 
למיגור  קשה  בחורף  רטיבות  כי  החורף,  עונת 
ולוקח הרבה יותר זמן לייבש את הצבע בעונה 

הקרה.
• מזגן – יש להקפיד לבדוק כי המזגנים ראויים 
ותקינים לשימוש, לנקות פילטרים ולוודא שגז 
לא "ברח" בעונת הקיץ. חשוב לזכור כי המזגן 
לחימום  ביותר  הזולים  האמצעים  אחד  הינו 

לעומת פתרונות חשמליים.
• ניקוז – יש לנקות את פתחי הניקוז והמרזבים 
בטרם הגשם הראשון. לעלים ולכלוך יש נטייה 
להצטבר במזגנים, בפתחי הניקוז ובמרזבים.  

• חשמל - יש לבדוק את החשמל בחוץ לוודא 
שאין חוטים חשופים או בתי מנורה לא תקינים. 
• גינה – יש להכין את הגינה לחורף בצמחייה 

המותאמת לחורף.  
דוד  את  ולבדוק  לחזק  יש   - החשמל  דוד   •
הצפוי  הרוחות  במשטר  עמיד  שהוא  החשמל 
אבק  לצבור  שנוטים  הקולטים  את  לנקות  וכן 

ולכלוך בחודשי הקיץ עם האוויר השרבי. 

טעימה

קנייה נבונה בסופעונה
בכל סופעונה אנו מוצאות את עצמנו עומדות מול שלל פיתויים, כאשר חנויות ורשתות מנסות למשוך את תשומת 
ליבנו באמצעות אחוזי הנחה ומבצעים גדולים במטרה לגרום לנו לרוץ ולפתוח את הארנקים • איך נעשה את זה נכון 

מבלי 'ליפול' בטריקים ובשטיקים

הגרנולה היא תערובת דגנים הנחשבת למזון בריאות, היא יכולה לגרום לכם לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר. את הגרנולה אתם יכולים להכין בביתכם 
Teka בקלות רבה.  המתכון באדיבות מחלקת התזונה של המותג

אופן הכנה:

• המיסו דבש ושמן קוקוס למספר דקות במיקרוגל.
• הכניסו לקערה את פתיתי שיבולת השועל ואת שאר המרכיבים.

• ערבבו את המרכיבים עד לקבלת תערובת אחידה.
• מרחו את התערובת שנוצרה על נייר אפייה.

• אפו את התערובת למשך 20 דקות )ב- 180 מעלות(.
• שמרו את הגרנולה בצנצנות אטומה למספר שבועות.

שלבו את הגרנולה עם יוגורט, אוכמניות, פטל, שזיפים ופירות נוספים.

מרכיבים:

• 150 גרם של שיבולת שועל
• 50 גרם של שקדים 

)או כל אגוז אחר(
• 1 כפית קינמון

• 2 כפות דבש
• 2 כפות שמן קוקוס
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - זמנים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אם לא תסתפק במועט ותרדוף אחרי רבות וגדולות לא 
תשיג ולא כלום.  "_____ מרובה לא _____" )ראש השנה 

ד: (
5. כפוף. "ו____ עינים יושע" )איוב כב כט(

7. התקרבות,גישה. "משעת _____ שלשה" )סנהדרין ג: (
9. דיבור פה,אימרה. " ___ שפתים" )ישעיה נז יט(

10. שגיאה,שגגה.  "על ה____" )שמואל ב ו ז(
12. מפואר,נהדר. "____ בלבושו" )ישעיה סג א(

14. בן הבן,נכד. "רבה ___  ___ חנה" )ברכות יג: (
16. אחרי הזמן הזה,אחרי כן,ואילך. "ומיום השמיני ו____" 

)ויקרא כב כז(
19. עמוד,חומר ערפילי בצורת עמוד זקוף. "דם ואש ו____ 

עשן" )יואל ג ג( )בלשון יחיד(
21. נרגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___" )כתובות סט: (
22. קהל רב. "כל ה____ הגדול" )מלכים א כ יג(

1. תיקון,תרופה לדבר,שינוי לטובה. "שנשברו יש להם ____" )חגיגה 
טו.(

2. יונה,בן יונה או בת יונה. "אפלו ___" )מנחות יב ה(
3. זרם חזק של מי נהר המתהווה במקום מסוים,מערבולת, שטף מים. 

"ו___ שטפתני" )תהלים סט ג( )בכתיב מלא(
4. כנוי בדברי הנביאים לעם היושב בירושלים או לכל עם יהודה. 

"ל____ ציון" )ישעיה סב יא( )בהיפוך אותיות(
6. זריז,ער,פעיל. "איש ____ רב פעלים" )שמואל ב כג כ(

8. משל לתועה ואובד דרך. "כ___ אבד" )תהלים קיט קעו( )בהיפוך 
אותיות(

11. רכות,רחמנות. "____ בשר" )יחזקאל לו כו(
13. הוכחה,מופת. "אף על פי שאין ____ לדבר" )שבת ח ז(

15. ברור. "____ לי שבילי דשמיא" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד( 
)בהיפוך אותיות(

17. שיבר,ניצץ. "ו____ גלגל עגלתו" )ישעיה כח כח(
18. מש,נע מעט הצידה. "הגדול שאיני ____" )תענית ג ח(
20. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה:206

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אמש, יומם, שנה, אתמול, ימים, שנתים, בקר, לילה, תמול, האביב, מחר, בא השמש, המחרת, ערב, באישון 
לילה, הסתיו, עת, בין הערבים, ואשמורה, צהרים, זרע וקציר, וחרף, קיץ, ירח ימים, חדש, קציר, נטות היום, 

חצות, רגע, קציר חטים, יובל, שבוע, תקופת השנה, יום, שחר, יומים, שמטה

נטותהיומיטחריצקאת
שבידואתוגשיוהאתוק

מישבתדמחסצמרנמצאו

טנלתאישרקמיסוחאיפ
ההחנמאשפנמתלשאתרת

מעדהאביברסתעשסינה

ירשדרגעשתחתגהצגאש

מבשתגושבהנשנקממגנ

יימהשאמארנאוייחתה

חמשילתגשיעעמתשרעד

ררהשמימאארינתחודצ

יקאמונלוזושאמבשיש

תבבאישונלילהשיקשא

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. עיר שנכבשה לאחר הנפת הכידון
2. מי ישבה תחת התומר?

3. מי אמרה "אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה"?                                                                                                           
4. עם שבא למלחמה בהיות ישראל ברפידים

5. שר שירת הדוד לכרמו
6. על מי קראו "עלה הקרח"?

7. שם העיר הראשונה
8. בן כמה היה יצחק כשנשא את רבקה לאשה?

9. מה מקור הביטוי "כמים הפנים לפנים"?
10. האדמה בלענ אותם חיים

1. העי 2. דבורה 3. חנה 4. עמלק 5. ישעיהו 6. אלישע 7. חנוך 8. בן ארבעים9. "כמים 
הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כ"ז( 10. קרח ועדתו
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ט בנתיב זההחסדחמישישי

י"ג-י"ז בחשון22-26.10.18

עד שישימבצעים בימי שני

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

אפונה/אפונה וגזר/
חומוס/תירס/שעועית 

ברוטב עגבניות/
רסק עגבניות 22%

תה הגן הקסום

שימורי 'מעולה'

25 גר'
ויסוצקי

קוד: 61615/800095/800101/
800194/800200/10361/10590

750 גר'

ממתקי קסם מתוק

קטשופ 'מעולה'

טונה פאוצ'
סטארקיסט

שלוקים 'מעולה'

תמר מג'הול

שמפו/מרכך הוואי

פילה דג מושט
1 ק"ג

סוגים שונים

בלדי

25-26
ט"ז-י"ז בחשוון

צלי כתף מס' 5

שריר מס' 8

מוצפי

3990מוצפי

5990
מיקס חטיפי שוקולד

390 גר'
עלית

1990

קפה רד מאג
200 גר'

1790

עוגת שמרים ברמן/ 
רוגלעך/דיקליות/

קצפיות/עוגיות אחוה

890

שמן זית
750 מ"ל

מיה

1990

101490

3 ב-
20

5902490
לק"גליח'

79010
4 ב-2 ב-

10
5 ב- 1490

עוגיות מיני עבאדי
סוגים שונים

200 גר'

2 ב-
10
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