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בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

שלוחה 120

פרסם 
ותתפרסם

03-5796643

פרשת בחוקותי
ב"ב
י-ם

פ"ת

20:21
20:18
20:21

	19:19
	19:02
18:59

זמני כניסת ויציאת השבת

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

03-6181230 ז'בוטינסקי 111 בני ברק
30

מבצעמבצע
משלוח חינם

מגש 
פיצה 

משפחתי

 100%
גבינה 

עמק

סלטים

 זיווה

טוסטים

מלוואח

פסטות 

אישיות

* מינימום הזמנה 40 &

 הסדר עם 
מוסדות ובתי ספר &

ניהול תיקים במטח
מגוון רחב של נכסים ומגוון מסלולים

לפרטים 050-4195190

צוות אנליסטים מקצועי  שקיפות מלאה 
משיכת רווחים המהירה בישראל עד 2 ימי עסקים

ביום 
חמישי 

ל“ג 
15% בעומר!

הנחה

אליה. ירושלים: גאולה, יונה  3 | 02-5389512  

ליום אחד בלבד!
יום ה' ל"ג בעומר

1

הזוהר הקדוש
עם פירוש הנפלא

”מתוק מדבש“
1800-350-330

מבצע ל"ג בעומר

ד!!799₪
בלב

חופשה וואו! לנשים
במלון המפואר

בס“ד

077-5100355
כ“א-כ“ג אייר  29-31.5.16

חדרים אחרונים!

בלעדי: שר הביטחון הנכנס ח"כ אביגדור ליברמן ל'קו עיתונות':

הציבור  של  אויב  לא  שאני  עיתונות  לקו  בראיון  באופוזיציה  כשישבתי  גם  אחת,  לא  "אמרתי 
החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת 
ראש הממשלה ב-96'. יש לנו מחלוקות בסוגיות של דת ומדינה כי אנחנו מייצגים ציבורים 
שונים, אבל כשיש נכונות משני הצדדים לשבת ולדבר, אפשר להסתדר" / בי"ס לפוליטיקה

המהלך  מאחורי  הפרטים  כל 
על  המפתיעה  להודעה  שהוביל 
התפטרותו של סגן השר מאיר פרוש 
אשר  יעקב  של  והשבעתו 
לפוליטיקה בי"ס   / כח"כ 

מתחת לרדאר  המאבק על חוק הגיוס

"יש נכונות שלי ושל הח"כים החרדים 
לשבת ולדבר; אפשר להסתדר"

לעמידה  משרדי  הבין  הצוות  דו"ח  חשיפת  בעקבות 
וסיכמו:  בקריה  ופרוש  גפני  נפגשו   – הגיוס  ביעדי 
על  תידחה  הממשלה  לאישור  הדו"ח  "הגשת 
פרסום    במשרד"  והמנכ"ל  השר  חילופי  רקע 
המשפטית  הלשכה  בין  האשמות  חילופי  ראשון: 
לפוליטיקה בי"ס   / ופרוש  לגפני  הביטחון  במשרד 

גם השנה כבישים רבים 
יסגרו ולא תתאפשר הגעת 
כלי רכב פרטיים אלא רק 
לחניונים מרוחקים יותר 
 התחבורה הציבורית 

תתוגבר משמעותית 
וחברות פרטיות רבות 
יפעילו מערך היסעים 

מיוחד להילולא / עמ' 26

חצי מיליון איש 
יגיעו למירון

היערכות שיא



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

מוזלים שעות פתיחה: א'-ד': 7:00-22:00, ה': 7:00-23:00, ו': 6:00-15:30

 www.edaardsons.co.il .רח’ המכבים )מנחם בגין( 37, שוק פרדס כץ, ב”ב
שירות משלוחים  03-5790460, פקס: 03-6169933

 &890
ב-  &890

ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

פתי בר 
האחים גטניו 
1.6 ק"ג

 מעדני מוו
טרה

פסטה טעמן
500 גרם

סלטי אחלה
 עד 500 גרם

יין סלקטד 
כרמל
מזרחי
כל הסוגים

ג'אמפ
1.5 ליטר

 שמפו/מרכך הוואי
700 מ"ל

שקיות קליק

אבקת כביסה 
אריאל
6 קילו

קוטג'
טרה

מארזי קרלו

טיטולים 
פרימיום 
חוגלה

סוכר

בשר בקר 
מחפוד
10,7,3

מוצרי 
השבוע

בקניית זוג

100 גר'

ארטיק מצופה 
שטראוס
פרווה

קטשופ 
אוסם

טחינה אחוה

שמנת מתוקה 
טרה/שטראוס
כל הסוגים

 &10 2 ב-

 &20 45& 5 ב-100& 5 ב- ב-

 &55 ב-  &20 10& 5 ב- 3 ב-

טישו טאץ' 
חמישיה

 &18 2 ב- ב- 7& 

 &95 3 ב-

 &1690
ב-

 &2290
3990& ב-

ב-

 &1290

מרשמלו

נרות 
חימום

 &10 ב- 4

 &590
ב-

עופות מחפוד

 &20 3 ב-

חומוס צבר / אחלה

גבינה 
תנובה 
850 גר'

גבינת סקי
750 גר'

גבינת סקי/טרה
250 גר'

 &1390
ב-

 &1890
ב-

ב-30& 

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

2 תבניות 
L ביצים

1390& 3 ב-

איגלו כרמית

רביעייה 
בירה 
מאלט 
1.5 ליטר

 &20 ב-

שלישיית טונה 
ויליפוד 
בד"ץ

מארז 
שלישיה 
פיצה 
זוגלובק

 &2990
ב-

נוזל כלים 
סוד

 &10 2ב-

2

שישית סודה 
טמפו

RC שישית

קורנפלקס 
תלמה

נקניקיות/
שניצל תירס
זוגלובק 
2 ק"ג בד"ץ

 &3990
ב-

עוגיות גטניו 
שוקו צ'יפס 
600 גרם

10 ב-

לק"גלק"ג

ב-15&  בקניית זוג2

700 גר'

מארז שמיניה

 &15 &35 2 ב-

מיני מו קצפת )מילקי(

חטיפי דגנים 
תלמה

3 ב-40& 

 גלידות נסטלה
במבחר טעמים

ב-15&  2

2 ב-

כריות תלמה/
אייס גלידה

 &36

2 ב-7 ב-  &10 &20

 &18 2 ב-  &15 11& 2 ב- 5 ב-

 &8 90
ב-

בקניית זוג

בקניית זוג

750 גר'

 &1290
ב-

ב-13&  2

 &10 10& ב- 3 ב-

 &12 2 ב-

גבינה לבנה 
750 גרם
טרה

 &19 2 ב-

חדש!!!

דגני בוקר אשבול



קונים 2 בקבוקי פיוז-טי
ומקבלים בקבוק שלישי מתנה!

בכשרות הרב לנדא שליט"א

פיו.ז-טי
בכשרות הרב לנדא שליט"א

יש טעם להתרענן

תוקף הקופון 17.05.16-17.08.16 • מוגבל למימוש אחד • תקף ברשתות הבאות: יש, יש חסד, יש בשכונה, היפר כהן מהדרין, 
ויקטורי מהדרין, שוק העיר, זול ובגדול, ח.כהן • כולל כפל מבצעים • ט.ל.ח. • הקופון תקף בהתאם למלאי הסניף • הברקודים 
המשתתפים במבצע: 7290011018252 - 1.5 ליטר מנגו אננס • 7290011018276 - 1.5 ליטר אקזוטי • 7290011018283 – 1.5 ליטר 
אפרסק • 7290011018306 – 1.5 ליטר דיאט אפרסק • 7290011018580 1.5 ליטר ענבים • 7290013585356 – 1.5 ליטר פירות יער



חלק מהדרין
בהשגחת הרה“ג

שלמה קורח שליט“א
רב העיר ואב“ד בני ברק

קופון יריד מטעמים

ה*לחם בשר
ח

20%הנ

* למביא קופון זה בלבד





אוכל ברמה אחרת
במחירים מפתיעים!

053-3800708



הגזמנֿו
עם החלבה

אבל בקטנה
פחות גדול, פחות קלוריות, פחות יסורי מצפון

יותר טעמים, יותר שדרוגים, יותר פינוקים

מחירים 

משתלמים



בני ברק6        י"ז באייר תשע"ו 25/5/16 121//1 ר תש"עבא " בני ברק בני ברק12

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

גרפיקה:  יעל בראון, דיתי קויטנר, יו"ר ההנהלה: אריאל קוניק
שוקי קנר, רונן להט, מיכל יפרח

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

משרדים ראשיים:
דרך בן גוריון 19 ב"ב ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:
בית הדפוס 11 ירושלים

טל: 02-5385353, פקס: 02-5385352
jerusalem@kav-itonut.co.il

לפרסום בלוח מזל וברכה

03-6162228

טל': 03-5796643, 
פקס': 03-5796645

בעיות הפצה?

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

סמנכ"ל שיווק ומכירות
סמדר הירש

עורך ראשי: ינון פלח

צרכנות: הילה פלאח כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, חנני בלייך,
עוזי ברק,  יאיר פלד,

שרה פכטר, יעקב אמסלם,
שמעון דן, יוחאי דנינו

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ,
מירי שבתאי, אורי ירושלמי,

נתי מלכיאל

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

חיפה והקריותבני ברקבני ברק ברחובות

מאת: עוזי ברק

ר' חנוך זייברט, ראש עיריית ב"ב יצא בימים אלו בקריאה 
לחוטי  בסמוך  מדורות  במדליקי  במאבקה  לה  לסייע  לציבור 
חשמל, למבני ציבור, בקרבה יתירה לבתי מגורים או בתוככי 
גינות ציבוריות שיש בהן סיכון האוכלוסיה הסמוכה, וכמו"כ 
בהן  שיש  ומדרכות  כבישים  על  מדורות  מהדלקת  להימנע 

חשש לפגיעה ולסיכון הולכי-רגל.
לא אחת, הוברר, כי הודלקו מדורות בכניסות לבנייני ציבור 
שגרמו נזקים למבנים. בפנייתה מבקשת העירייה להשפיע על 
הילדים להימנע מפגיעה בעצים ובצמחים שבגינות עירוניות, 
בציינה, כי בכריתת עצים וצמחים לצורך מדורות יש איסור של 
השחתת עצים וגם גזל של כלל הציבור, כך שבהדלקת מדורות 

בעצים כאלו יש משום מצווה הבאה בעבירה.
עיריית ב"ב תפעיל לקראת ליל ל"ג בעומר, החל מיום רביעי, 
י"ז באייר בלילה, צוות גדול של פקחים ושוטרים מהשיטור 

העירוני למניעת דליקות במקומות שיש בהם סכנה לציבור.
לקראת ל"ג בעומר נערכו תיאומי עבודה, בראשות ישראל 
דרנגר, ראש מטה רה"ע ובהשתתפות אברהם טננבוים, מזכיר 
ופיתוח;  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  ודוברה;  העירייה 
מר נתנאל נחום, מנהל אגף תברואה; מר שלמה מלכא, מנהל 
התברואה;  אגף  מנהל  סגן  ג'רבי,  אשר  מר  עירוני;  השיטור 
שלמה  ומר  חירום  שירותי  אגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר 
זו סומנו האתרים  בורובסקי, מנהל המוקד העירוני. בפגישה 
העלולים להיפגע כתוצאה מדליקות בלתי אחראיות והוחלט 
הציבוריות.  ובגינות  אלו  באתרים  לסיורים  כוחות  תגבור  על 

פקד  ובפיקוד  מלכא  שלמה  מר  בהנהלת  העירוני,  השיטור 
מאיר סויסה, עורך בימי האחרונים מארבים וסיורים במקומות 
שיש חשש להצתות, ובעקבותיהם נתפסו מספר נערים והוטלו 

קנסות כספיים ניכרים על ההורים.
המוקד העירוני יגביר את צוות התורנים כדי לקבל הודעות 
נזקים  למניעת  ויפעל  מסוכנים  תבערה  מוקדי  על  מתושבים 
למוסדות חינוך, לתשתיות חשמל וטלפונים ולמתקני משחקים 

בגינות הציבוריות.
"בטרם  וארגון  ב"ב  עיריית  פרסמו  בעומר  ל"ג  לקראת 
רה"ע,  סגן  דדון,  אליהו  ר'  שבראשות  ילדים",  לבטיחות 
עצים  באיסוף  בזהירות  הצורך  ובהן  בטיחות,  המלצות 
למדורות ושאין בהם מסמרים, להקפיד לא להיכנס למקומות 

המדורה  את  למקם  קרשים;  בחיפוש  בניה,  כאתרי  מסוכנים, 
על  להקפיד  וגז,  קוצים  חשמל,  מחוטי  הרחק  בטוח,  במקום 
מרחק בין המדורות ולבדוק באמצעות מבוגר את יציבות מבנה 
צמיגים.  או  כתרסיסים  מסוכנים  חומרים  בה  ושאין  המדורה 
המדורה  את  יצית  שמבוגר  להקפיד  הציבור  נקרא  כמו"כ 
נוזלים  או  לזרוק חפצים  לא  דליקתה,  זמן  כל  וישהה במקום 
למדורה, להצטייד בערכת עזרה ראשונה וטלפון נייד ולהקפיד 

על כיבויה המוחלט של המדורה לפני עזיבת המקום.
הסביבה  להגנת  המשרד  ברשות  המצויים  נתונים  בעקבות 
על עליה חדה בפליטת מזהמים לאוויר, בעת הבערת חומרים 
פרץ  ור'  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  ר'  פנו  במדורות,  שונים 
אברמוביץ, חבר הנהלת העירייה וראש המח' לאיכות הסביבה 
בקריאה לציבור להדליק מדורות ל"ג בעומר, תוך מזעור נזקים 

סביבתיים. 
משה  משנה  טפסר  בפיקוד  בני-ברק,  של  כיבוי-אש  תחנת 
הנחיות מקצועיות  דף  ל"ג בעומר,  אבוטבול פרסמה לקראת 
בנושא הבערת מדורות ל"ג בעומר, העוסקות במיקום המדורה, 
ואמצעי  המדורה  בקרבת  הולם  לבוש  ההדלקה,  שיטות 
בטיחות. בטרם יחל ל"ג בעומר יערכו כבאי התחנה סיור מקיף 
בכל האזורים ויהרסו דליקות שיש בהן סיכון. מחשש להצתות 
או להשלכת פסולת תוצאנה ע"י עובדי האגף לתברואה עגלות 

הפסולת בליל ל"ג בעומר רק לאחר השעה 12 בלילה.
בל"ג בעומר תתוגבר תחנת כיבוי אש משמרות של עשרות 
כבאים ומתנדבים מ"יחידת ברק", וכל כלי הרכב שבה יופעלו 

בכל מידת הצורך.

מאת: עוזי ברק

בישיבתה האחרונה את הצעת  אישרה  ב"ב  עיריית  מועצת 
תורה  לתלמודי  מגרשים   15 להקצאת  רה"ע  זייברט,  חנוך  ר' 
עיכובים  היו  רבות  ששנים  לאחר  העיר,  של  שונים  באזורים 
סיעות  בין  הבנות  ואי  הסכמות  אי  בשל  הקצאות,  באישורי 

שונות במועצה.
למרות שההקצאות אושרו בקולות רוב חברי מועצת העיר, 
נרשמה היעדרות מכוונת של חברי מועצה מכלל סיעות הבית. 
כהן,  צבי  נתן  המועצה  וחברי  שפירא  מנחם  העיר  ראש  סגן 
חבר  נעדרו.  וק"ד(  התורה  )דגל  שוקרון  ויאיר  קקון  מיכאל 
מארה"ב  להודיע  ביקש  תורה(  )בני  רוחמקין  הרב  המועצה 
שהוא תומך בהחלטה, כשעמיתו לסיעה משה מלאכי נעדר. גם 
גדליהו בן שמעון ויהודה טוויל )מש"ס( נעדרו. וחבר המועצה 

מהאופוזיציה יעקב וירז'בינסקי התנגד להקצאות.
בוצעה,  ההקצאות  לאישור  העירייה  מועצת  החלטת 
בהתאם לנהלי הקצאות של משרד הפנים, כשבתחילה פרסמה 
העירייה בכלי-תקשורת את כוונתה לאשר הקצאות למוסדות 
ציבור ודת, ומשום כך, נציגי מוסדות אלו הוזמנו להגיש את 

בקשותיהם לועדת הקצאות העירונית.
וללוח  לנהלים  בהתאם  להקצאות,  הבקשות  הגשת  עם 

של  בראשותו  העירונית,  ההקצאות  ועדת  התכנסה  הזמנים, 
ובהשתתפות  ופיתוח,  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
חברי הועדה: רו"ח אהרון אדלר, גזבר העירייה; עו"ד יהודה 
ליבוביץ, היועה"מ של העירייה; גב' ציפורה לנדא, מנהלת מח' 
נכסים ואדריכלית רות מוזס, סגנית מהנדס העיר, כשלישיבות 
הועדה הוזמנו גם עו"ד שחר בן עמי, יועץ חיצוני לועדה ועו"ד 

נטלי חן, יוע"מ לועדה.
ההקצאות,  של  והנוכחי  הראשון  בשלב  שהובהר,  כפי 
ניתנה עדיפות להקצאת קרקעות, או מבנים  להפעלת תלמודי 
וזאת בשל מצוקת המקום שישנה בקרב מוסדות אלו,  תורה, 
וזאת על סמך חוו"ד של הרב יהודה לוי, המשנה למנהל אגף 
אלפי  לומדים  בהם  תורה,  תלמודי  בעיר  ישנם  שכן,  החינוך, 
גדול בכיתות לימוד  יש בהם חוסר  תלמידים, בגילאי היסוד, 
תלמודי  מרבית  לכך,  בנוסף  גדולה.  מצפיפות  סובלים  והם 
שכירות  ומשלמים  פרטיים  בנכסים  כיום,  ממוקמים,  התורה 
בסכומים גבוהים ביותר, ומשרד החינוך אינו משתתף בהחזר 
שכר דירה בתלמודי התורה. לעומת זאת, הקצאת קרקעות או 
תהיה  הפעלתם,  על  יקלו  התורה  לתלמודי  ציבוריים  מבנים 
רווחה ללומדים בהם, התתי"ם יוכלו לקבל רישיונות הפעלה 
בהתאם לתנאי משרד החינוך והם גם יהיו זכאים לקבל תקציבי 

בינוי של כיתות ממינהל הפיתוח במשרד החינוך.
ר' חנוך זייברט, ראש העיר הבהיר בישיבת המועצה, כי, בד 
בבד, לאישור ההקצאות הנוכחיות, פועלת העירייה להקצאת 
הרב  פיג'ו ברחוב  אלו במתחם חב'  נוספים למטרות  שטחים 
אושרה  גם  ולאחרונה  היקף,  רחב  שטח  על  החולש  כהנמן, 
מתעשיה  יעדם  את  ששינתה  אלו,  למקרקעין  ביחס  תכנית 

למגורים ולמוסדות ציבור.
לתלמודי-תורה,  ההקצאה  אושרה  המועצה  בישיבת 
התורה,  זיו  יהושע,  באר  מנחם,  פני  ובהם  שונים,  ממגזרים 
שערי ציון, עטרת שלמה, ויז'ניץ, יסוד העולם, נטע שעשועים, 
סמינר  זיתים,  שתילי  יעקב,  תורת  ויז'ניץ,  ברוך-סערט  מקור 

תורני בית יעקב, תפארת נצח ילדי ב"ב.
כפי  כי  מסר,  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
שהודגש בישיבת הועדה ובישיבת המועצה, בשלב הבא ידונו 
כפי  להבנות,  ולהגיע  נוספים  בתחומים  להקצאות  בבקשות 
אין העירייה  כך  ומשום  שהוסדרו בהקצאות לתלמודי-תורה, 
מגרשים  על  השתלטות  ואופן,  פנים  בשום  לאפשר,  יכולה 
ציבוריים, ולא ניתן לאפשר מצב של כל "האיש הישר בעיניו 
יעשה", כשהדרך היחידה והנכונה היא הגשת בקשות להקצאת 

מגרשים, בהתאם לנהלי משרד הפנים.

השיטור העירוני עורך בימי האחרונים מארבים וסיורים במקומות שיש חשש להצתות, ובעקבותיהם נתפסו מספר 
נערים והוטלו קנסות כספיים ניכרים על ההורים  עיריית ב"ב תפעיל לקראת ליל ל"ג בעומר, צוות גדול של פקחים 

ושוטרים מהשיטור העירוני למניעת דליקות במקומות שיש בהם סכנה לציבור 

לאחר שנים רבות של עיכובים, רוב חברי מועצת העיר אישרו כיתות, במגרשים שונים בעיר, עבור 15 תלמודי תורה, 
בהתאם לנהלי הקצאות של משרד הפנים  כמה חברי מועצה מכמה סיעות נעדרו במכוון מישיבת המועצה  ר' חנוך 
זייברט, רה"ע הבהיר בישיבת המועצה, כי העירייה פועלת להקצאת שטחים נוספים למטרות אלו גם במתחם חב' פיג'ו

נאבקים במדליקי מדורות המהוות סכנה לתושבי העיר

מועצת העיר אישרה 144 כיתות, ב-8 מגרשים שונים בעיר 



יותר בריא, יותר טעים.

לילדים שלי

חדש גבינה לבנה בטעם נפלא
היחידה מ-100% רכיבים טבעיים
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על המקום
יש לכם ידיעה, תמונה או סיפור מעניין? כתבו לנו:

החדשות המקומיות של    בני ברק

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

                       

הילד שמעון אליהו ז"ל
טרגדיה בבני ברק: במהלך השבת האחרונה 
נפטר הילד שמשון אליהו מרינגר ז"ל, בנו של 
האברך החשוב רבי אבינועם מרינגר, מחשובי 

בוגרי ישיבת פוניבז' המתגורר בעיר. 
השנה  שבמהלך  לאחר  נפטר  ה-4  בן  הילד 

האחרונה סבל ממחלה קשה. 
 22:30 בשעה  במוצ"ש  התקיימה  הלווייתו 
בבית העלמין 'ירקון'. והוא נטמן ליד הילד דוד 

קלאר ז"ל שנפטר לפני שבוע.

שני עסקים נסגרו
בתי  שני  נמשך:  השב"ח  בתופעת  המאבק 
עסק נסגרו השבוע ע"י שוטרי משטרת 'מרחב 

דן' בגין העסקת שב"ח.
תופעת  כנגד  המניעה  פעילות  במסגרת 
לשני  שימועים  שני  השבוע  בוצעו  השב"ח 

עסקים אשר העסיקו שב"חים.
בניה  אתר  לבעלי  שימוע  בוצע  בתחילה, 
הקהילתי  השיטור  ידי  על  נתפסו  אשר  בג"ת 
במקום מעסיקים שב"ח ולא בפעם הראשונה. 

לאחר השימוע, נסגר האתר לשבוע ימים.
במקביל, בוצע שימוע לבעל מוסך באזה"ת 
בבני ברק אשר בזמן שהשוטרים הגיעו למסור 
לו הזמנה לשימוע ונתפס שוב כשהוא מעסיק 
שב"ח. לאחר השימוע נסגר המקום לשלושים 

יום.
דן'  'מרחב  משטרת  דובר  כחלון  דרור 
הכלים  בכל  לפעול  תמשיך  "המשטרה  מסר: 
תופעת  את  למגר  מנת  על  לרשותה  העומדים 
השב"ח בדגש על מחוללי התופעה - מסיעים, 
לחיזוק  תביא  זו  פעילות  ומעסיקים.  מלינים 

תחושת הביטחון בקרב אזרחי המדינה".

מבצע "אל תזרקו תרופות"

בשיתוף פעולה של ארגוני החסד "זק"א תל 
אביב" וארגון "חברים לרפואה" הוקם פרויקט 

חשוב ומיוחד נוסף.
מוות  מקרה  לכל  המגיעים  זק"א  מתנדבי 
המשפחה  עם  ונמצאים  רפואי,  למוסד  מחוץ 
יקירם,  בפטירת  האבל  על  הקשה  בשעתם 
הנפטר:  של  המשפחה  לבני  בקריאה  יוצאים 

"אל תזרקו תרופות".
את  לשכוח  לנו  אסור  הקשה,  בזמן  דווקא 
האחר הזקוק לתרופות שנותרו לאחר פטירתו 
הדאגה  לאחר  כי  המשפחה,  לבני  ומזכירים 
לכבוד הנפטר, ניתן להמשיך חיים של אחרים 

עם מה שנותר.
במסגרת המבצע משאירים המתנדבים אגרת 
אליהם  הארגון,  רכזי  רשימת  עם  למשפחה 
התרופות  את  שיאספו  מנת  על  לפנות,  יוכלו 
לקשישים  מזון  טיטולים,  הסיעוד,  ומוצרי 
למי  להעבירם  במטרה  בבית,  ונותרו  שיתכן 
מחלות  כרוניים,  במחלות  חולים  להן,  שזקוק 
אזרחים  יקרות,  לתרופות  הזקוקים  קשות 
לעמוד  יכולים  שאינם  יכולת  ומעוטי  ותיקים 
בעלויות של התרופות גם אם הם כלולים בסל 

הבריאות.
לארגון  מועברים  הסיעוד  ומוצרי  התרופות 
"חברים לרפואה" המפעיל בית מרקחת מפוקח 
לחלוקת  הבריאות  משרד  ידי  על  ומאושר 

תרופות לנזקקים.
במשרדי  מפגש  נערך  המבצע  תחילת  עם 
חלק  נטלו  בו  ברק,  בבני  לרפואה"  "חברים 
הפרויקט  את  והשיקו  הארגונים  שני  ראשי 

המשותף.
דרור  המתנדב  הפרויקט,  רכז  לדברי 
של  אדירות  כמויות  נאספו  היום  עד  אביטל: 
תרופות שהועברו לנזקקים באמצעות "חברים 
לרפואה" ולולא היוזמה יתכן והיו נזרקים לפח.

הכבאים התאמנו בגובה רב 
שואפים גבוה: בתחילת השבוע נערך אימון 
היחידה  חברי  התאמנו,  במסגרתו  מיוחד, 
לחילוצים של כבאות והצלה, מתחנות בני ברק 
בפיקודו של להב אבי ביטון, במספר חילוצים 

מסובכים מעגורן.
יוני בוצ'קובסקי מפקד צוות ביחידה ודובר 
תחנת בני ברק מסר: "כחלק מהיערכות לבניה 
הרוויה באזורנו, חברי היחידה רואים אימונים 
בהיותם  אינטגרלי  וכחלק  עליון  כערך  אלה 
היחידה  המרכז.  באזור  ומחלצים  אש  לוחמי 
ושיגרת  כשירות  על  לשמור  מאמצים  עושה 
בבני  שיש  המרובות  השריפות  חרף  אימונים 

ברק והסביבה".

מצוות לקט שכחה ופאה
רבנים,  שלושה  נסעו  האחרון  שישי  ביום 
רבי משה  בן שמעון, הגאון  רבי שלמה  הגאון 
רבי  הגאון  כץ  פרדס  של  ורבה  ליפקוביץ  דוד 
"לקט,  של  נדירה  מצווה  לקיים  זליכה  מנשה 

שכחה ופאה". 
הרב מנשה זליכה הסביר כי "לאחר המתנה 
של שנתיים ימים, הגיע הזמן שניתן לקיים את 
מצוות לקט שכחה ופאה בשדה, עקב כך שחלה 
את  עבדו  ולא  שמיטה  שנת  הקודמת  בשנה 
ומכיוון שאנו בשנה הראשונה  כידוע,  האדמה 
הציבור  בידי  מצוי  היה  לא  השמיטה(  )לאחר 
רביעי  ונטע  שני  מעשר  לפדיון  חמורה  פרוטה 

מדגן תירוש ויצהר". 

קצרצרים 
 מזל טוב: לאיש החסד ומנהל 'אוטו בני 
ברק' ר' שלומי מרציאנו לרגל שמחת האירוסין 

עם בתו של ר' חיים פוקסמן.
בכניסת שבת השיבה  דיין האמת:  ברוך   
וקצרה  קשה  מחלה  לאחר  לבוראה  נשמתה 
האישה הצעירה והצדקנית ברכה גרנביץ ע"ה 
גרנביץ  הרשל  צבי  ר'  הרה"ח  האברך  אשת 
שיחי'. כשהיא בת 37 שנים בפטירתה, הותירה 

אחריה שישה יתומים שהגדול שבהם בן 15.

          י"ז באייר תשע"ו 25/5/16

צילום: אסף ברזינגר

צילום: דוד זר



הסניף הקרוב לביתך:
רח׳ חזון איש 2

בני ברק

האשראי  מתן  הלקוח.  לנתוני  בהתאם  משתנה  בריבית  ההלוואה 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 

מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד Jbank.co.il

בנק ירושלים 
מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה

מבלי לעבור בנק 
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הורחבו שירותי רפואת נחנך בית הוראה בשכונת פרדס כץ
הדיבור בבני ברק

בית ההוראה החדש הוקם בנשיאות הגאונים הגדולים, הרב 
שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד בד"ץ "יורה דעה" והרב יעקב 

שכנזי שליט"א ראש בד"ץ העדה החרדית הספרדית י-ם
במסגרת הרחבת שירותי רפואת הדיבור ייהנו לקוחות 

מאוחדת מאנשי מקצוע מעולים בזמינות גבוהה 
מאת: עוזי ברק

השבוע  כץ:  פרדס  לשכונת  נוסף  חיזוק 
מזוזות  ונקבעו  רושם  רב  חגיגי  טקס  נערך 
בבית הוראה החדש שנפתח בראשות הגר"א 
דוד  ברחוב  קרקע  בקומת  שליט"א,  זנזורי 

מכלוף 15 בשכונת פרדס כץ בבני ברק.
את הטקס פתח הרב שלמה חרר רב ב'קרית 
זנזורי שמוסר  מטלון' שדיבר בשבח הגר"א 
כץ  פרדס  בשכונת  תלמידיו  למען  נפשו  את 
ישראל  בית  ועמך  לאברכים  תורה  בשיעורי 
וזכה להקים בית הוראה בכדי להרבות תורה 
לעם ישראל, כאשר גדול"י תומכים בו ויה"ר 
ולהפיץ  הרבה  תלמידים  להעמיד  שיזכה 

תורה.
אחריו נאם נשיא בית ההוראה הגאון הרב 
"יורה  שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד בד"ץ 
אחיעזר  ונווה  ו'  שיכון  שכונת  ורב  דעה" 
בשנת  שוממה,  היתה  כץ  "פרדס  וסיפר 
תשכ"ג לפני 55 שנה התמניתי להיות משגיח 
תרומות ומעשרות כאן בשוק פרדס כץ מטעם 
להם  היה  לא  המזרח  לעדות  לנדא.  הרב 
משלהם.  שדרה  עמוד  להם  היה  ולא  רבנים 
הלכו  טולדאנו,  ברוך  הרב  לכאן  הגיע  פעם 
כמה מאנשיו לראשי העיר שימנו אותו כרב 
של ב"ב, ולא רצו מהטעם שלא רצו לשנות 
עד  היום,  עד  נשאר  זה  וככה  העיר  פני  את 
שקמה המועצה הדתית. עד היום לא הקימו 
מורי הוראה מעדות המזרח, אני הייתי היחיד 
מעדות  כרב  שהתמנה  ב"ב  עיריית  מטעם 
ע"י  מינו  מכן  לאחר  תשל"א,  בשנת  המזרח 

זאיד  הרב  את  משכורת  בלי  אבל  המועצה 
תורה  בן  אברך  כשיש  עכשיו  זליכה.  והרב 
אברכים  הציבור  כל  רבות,  ומשקיע  שעמל 
הרב  בו.  לתמוך  צריכים  יחד  הבתים  ובעלי 
צמוד  והיה  שימוש  אצלי  עשה  זנזורי  אשר 
אלי ואני אומר שהוא מתאים מאוד והוא איש 
תבונות שקם ועשה מעשה ופתח בית הוראה 
יהא  שה'  יה"ר  בתים.  ובעלי  אברכים  עבור 

בעזרו ושלא תצא תקלה תחת ידו.
לאחר מכן נשא דברים ראש בית ההוראה 
הרב אשר זנזורי שליט"א בשבח והודיה לה' 

יתברך על פתיחת בית ההוראה.
כמו"כ נשאו דברים הרב יוסף חנסב ראש 
זר  כולל "ברכת התורה", הגאון הרב דניאל 
ראש ישיבת "אור דוד", המרא דאתרא הרב 
שכונות  רב  זאיד  חיים  והרב  זליכה,  מנשה 

פרדס כץ וקרית הרצוג.
כמו"כ הוקרא מכתבו של הרה"ג רבי יעקב 
הספרדית  החרדית  העדה  בד"ץ  ראש  שכנזי 

שנבצר ממנו להגיע.

מאת: עוזי ברק

מאוחדת בבני ברק הרחיבה את ההתקשרות 
ללקוחות  שיעניקו  נוספים  מקצוע  אנשי  עם 
הטיפולים  התאמת  דיבור.  טיפולי  מאוחדת 
והתאמת  המגזר  צרכי  הבנת  תוך  נעשתה 

מטפל גבר לגברים ומטפלת אישה לנשים.
המספק  קול  גלי  הוותיק  למכון  בנוסף 
ייהנו  ברק,  בבני  בסניפים  דיבור  טיפולי 
אנשי  מיטב  של  משירותיהם  הלקוחות 
מקצוע נוספים שיקבלו את לקוחות מאוחדת 

בבני ברק. 
מקבל  תקשורת  קלינאי  כהן  אלעד  מר 
לטיפולי דיבור לקוחות גברים מגיל 9 ומעלה. 
ודחיקת  היגוי  גמגום,  קול,  בבעיות  מטפל 
לשון. כהן הרחיב את שעות הפעילות ומקבל 
במרפאת ב"ב ברח' ירושלים 17 בימים א, ג, 

ד, ה בבוקר.
כמו"כ התווספה קלינאית תקשורת נוספת 
ברח'  במרפאתה  שמקבלת  לפה  גילי  הגב' 
ילדים מגיל 3 ומבוגרים עם בעיות   ,9 לנדא 

היגוי, דחיקת לשון וקול. 
ולאחרונה אף הצטרפה קלינאית תקשורת 
נוספת גב' תמר טפליצקי שמקבלת במרפאתה 
ברח' צירלסון 34/13. ילדים בגילאי 3-8 עם 

בעיות היגוי, גמגום וקול.
לטיפולי  דיבור חדש שנוסף  מכון  בנוסף, 
דיבור "יקום שיקום ורפואה" בו מטפלים גם 

בבעיות  המטפלים  קלינאיות  וגם  קלינאיים 
של  היגוי, דחיקת לשון, קול, וגמגום. המכון 

נמצא ברח' אבא הלל 301 ר"ג.
קול  גלי  הוותיק  למכון  מתווסף  זאת  כל 
בב"ב  הסניפים  ב-2  דיבור  טיפולי  המספק 

ברח' ז'בוטינסקי 12 ובר"ג ברח' קריניצי 5.
כהן  משה  הרב  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
את  להרחיב  ממשיכה  ברק  בבני  "מאוחדת 
שירותי הרפואה בעיר תוך הנגשת השירותים 
תושבי  הלקוחות  לנוחות  רחבה  בפרישה 
תחום  אף  על  פוסחת  אינה  מאוחדת  העיר. 
הרפואי  השירות  מגוון  את  ומציעה  רפואי, 

בזמינות מרבית". 
בתוך כך מעמיקה מאוחדת עוד את שיתוף 
הפעולה עם עיריית בני ברק כאשר במסגרת 
במס'   מאוחדת  תשתתף  בריאות  ערים  רשת 
פרויקטים לרווחת תושבי הגיל השלישי בבני 
הרצאות  סדרת  מתקיימת  אלה  ובימים  ברק 
מועדוניות  ב-3  בריא  חיים  אורח  בנושא 
סמטת  ברח'  אורליאן,  ברח'  העיר:  ברחבי 

הרב לוין וברח' אחיה השילוני. 
מרפאת  מנהלת  הרברט,  שיפי  גב'  לדברי 
מאוחדת ברחוב ירושלים, המשמשת כנציגה 
ברק  בני  בעירית  השלישי  הגיל  ועדת  ויו"ר 
באופן  נעשה  העירייה  עם  הפעולה  "שיתוף 
הבריאות  נושא  את  להעצים  מנת  על  תמידי 

הנכונה בקהילה". 

צילום: עוזי ברק



שידור חי מציון הרשב״י
צאינה וראינה

מרפאת גני טלבני ברק
רח׳ הרב גרוסברד 

פינת בעל התניא החל מ- 20:00

נשים יקרות,
כללית מעמידה לרשותכן במהלך כל ליל ל״ג בעומר מסכי ענק 

לצפייה בשידור חי ממעמד ההדלקה בציון הרשב״י במירון
בליווי כללי זהירות ובטיחות באש ממומחי הכללית

במספר מוקדים ברחבי הארץ

מיועד לנשים וילדים בלבד
נזהרים ונשמרים
גם בל״ג בעומר
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מאת: יאיר קורן 

כולל של אברכים שהחלו ללמוד בתחילת 
הזמן בראש חודש אייר בתוך סניף 'הליכוד' 
ברחוב יהודה הלוי בבני ברק, עבר למקום 
קיבלה  הכולל  שהנהלת  לאחר  חילופי. 
הוראה חד משמעית מהנהלה הארצית של 

'הליכוד' להתפנות מהמקום בהקדם. 
איפשר  הלימודים,  זמן  בתחילת  כזכור 
אלמגור  שלמה  מר  בב"ב  הליכוד  יו"ר 
במקום.  וללמוד  להיכנס  כולל  לאברכי 
יו"ר  ובראשם  הליכוד  סניף  מחברי  חלק 
המטה החרדי בליכוד מר יעקב וידר התנגדו 
והגישו  במקום  הכולל  קיום  את  לאפשר 
שי  עו"ד  הליכוד,  למבקר  בנושא  תלונות 

גלילי ויו"ר תל חי. 
הכנסת  של  למהלך  שהתנגד  וידר 
האברכים אל הכולל בסניף אמר כי מדובר 
בפלישה ומדובר בעבירה של השגת גבול, 
יידרש,  אם  האכיפה  לרשויות  יפנה  אני 
על  הליכוד  להנהלת  הפרטים  את  העברתי 
הליכוד  סניף  לעומקם,  אותם  שיבחנו  מנת 

כשמו כן הוא וכך גם יישאר".
הכולל  ואברכי  שהנהלת  ידע  לא  וידר 
וללמוד  להיכנס  האפשרות  את  קיבלו 

במקום מהנהלת הסניף. 
מפלגת  מנגנון  על  החזק  הלחץ  בעקבות 
הליכוד, המנכ"ל והחשב נאלצו להגיע אל 
שאם  הכולל  לאנשי  והודיעו  הליכוד  סניף 
את  פינו  והאברכים  יפונו.  הם  יתפנו,  לא 
שהוצב  המדרש  בית  של  והשלט  המקום 

בכניסה הוסר. 

מאת: עוזי ברק

בשבועות  לצערנו  אסון:  רודף  אסון 
בעיר  תינוקות  מספר  נפטרו  האחרונים 
כבת  נוספת  פעוטה  השבוע  גם  ברק.  בני 
נפטרה בבית החולים  חצי שנה מבני ברק, 

'שניידר' שבפתח תקווה.
הפעוטה תמר טרבס ע"ה אושפזה במצב 
קשה לאחר שנמצאה בבית המטפלת ברחוב 
וללא  הכרה  ללא  כשהיא  ברק,  בבני  יוסי 
דופק. האירוע הקשה התרחש ביום שלישי 
בתאריך 3.5.16 סמוך לשעה 10:15 בבוקר. 
על  דיווח  קיבלו  ומד"א  ההצלה  כוחות 

תינוקת מחוסרת הכרה לאחר חנק. 
למקום  שהגיעו  הצלה'  'איחוד  מתנדבי 
כשאליהם  החייאה  פעולות  בביצוע  החלו 

הצטרף צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א.
ר' אריה גולדברג, מתנדב מארגון 'איחוד 
שלדברי  בפעוטה  "מדובר  סיפר  הצלה' 
המטפלת נחנקה מאוכל, יעקב בורר מתנדב 
והגיע  בסמוך  שהיה  האופנועים  ביחידת 
ראשון לזירה התחיל בפעולות החייאה תוך 

כדי שהוא מבקש סיוע של מתנדבים נוספים, 
הגעתי למקום לסייע לו בפעולות ההחייאה. 
חזר דופק והיא פונתה לאחר החייאה לבית 

החולים 'שניידר' במצב קשה".
בבית  התדרדר  התינוקת  של  מצבה 
החולים ונהיה קשה מאוד. לפני כמה ימים 
של  במצב  הרופאים  ידי  על  הוגדרה  היא 
מוות מוחי ובשבת היא השיבה את נשמתה 
ראשון  ביום  התקיימה  הלווייתה  לבוראה, 

בצהריים בבית העלמין 'ירקון'.  
הצלה  איחוד  סניף  ראש  פלדמן  אפי  ר' 
בבני ברק מסר בשיחה ל'קול העיר': מקרה 
זה מצטרף לשרשרת של טרגדיות עצובות 
בעיר.  האחרונים  בשבועות  שהתרחשו 
קשים  תמיד  ילדים  של  במקרים  הטיפול 
יותר ואנו משתדלים לסייע למשפחה מעבר 
לטיפול הרפואי עצמו. בנינו שיתוף הפעולה 
שלנו יחד עם כלל הגופים הפועלים לסייע 
כדוגמת זק"א, ארגון "חזקו" וכדו' על מנת 
לספק למשפחות את מכלול הזירה הנחוצה 

במקרים כאלו".

בעקבות פניה של יעקב וידר להנהלה הארצית של 
'הליכוד', ניתנה הוראה לאברכים לפנות את הכולל 
שהוקם בסניף 'הליכוד' והאברכים עזבו את המקום 

פעוטה נחנקה בבית המטפלת ועברה החייאה ממושכת, 
הוגדרה במצב של מוות מוחי, בשבת מצבה התדרדר 

והיא נפטרה בבית החולים 'שניידר'

נסגר הכולל שהוקם 
בסניף הליכוד 

מוות נוסף של 
תינוקת בעיר

בוא נדבר
תכל’ס.
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המכינות מתחילות
26.06.2016 | כ’ בסיון תשע”ו

לפרטים והרשמה: 03-7382270

לפי סקר התאחדות הסטודנטים 2014-2015 תשע”ה, תשע”ו

בקמפוס החרדי אונו, מחכים לך 
המרצים הטובים בישראל!
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 תואר במנהל עסקים עם מגוון התמחויות:
    חשבונאות | מימון ושוק ההון | מערכות מידע
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 מימון ושוק ההון, שיווק ופרסום וניהול משאבי אנוש(, 
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מסלולי הלימוד בקמפוסים האקדמיים החרדיים:
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המבקר: "נתניהו חרג, 
מראית עין של טובות הנאה"

דו"ח חריף של מבר המדינה בפרשת 'ביבי-טורס'

פרק מיוחד בדו"ח מבקר המדינה הוקדש לפרשת 
"ביביטורס", על נסיעותיו של נתניהו ומשפחתו לחו"ל 

כשר האוצר  המבקר מציין כי המימון לנסיעות 
היה מגופים זרים ומאנשי עסקים ללא בדיקת אם אין 
ניגוד עניינים ומתנה אסורה  ביקורת מרומזת גם על 
היועמ"ש  נתניהו: "סורקים אותי במסרקות ברזל"

מאת: חיים בוזגלו 

"דו"ח המבקר 2016: אחד הפרקים היותר 
מבקר  בדו"ח  ציבורית,  מבחינה  מעניינים 
שרים  בנסיעות  עוסק  שפירא,  יוסף  המדינה 
"ביבי- פרשת  שכונה  מה  על  בדגש  לחו"ל, 
טורס" – נסיעותיו של ראש הממשלה בנימין 

נתניהו לחו"ל, בתקופת כהונתו כשר האוצר.
עיקר הביקורת של המבקר היא שהנסיעות 
חיצוניים,  גורמים  ידי  על  מומנו  נתניהו  של 
ללא בדיקה של ניגוד עניינים ומתנות אסורות. 
הביקורת עוסקת גם במימון הנסיעות לרעייתו 

של נתניהו ולילדיו.
כי  עלה  "בביקורת  המבקר:  כותב  וכך 
נתניהו מומנו  נסיעות לחו"ל בתפקיד של מר 
של  ממשלות  בהם  חיצוניים,  גורמים  ידי  על 
ציבוריים,  גופים  הבונדס,  אחרות,  מדינות 
קשרים  בעלי  פרטיים  ואנשים  עסקים  אנשי 
הישראלי.  למשק  או  דאז  האוצר  לשר  שונים 
של  משפטית  בחינה  ללא  נעשה  זה  מימון 
האפשרות שהוא מעמיד את מר נתניהו בניגוד 
שהוא  או  המממן  הגורם  לבין  בינו  עניינים 
יצוין  חוק המתנות.  לפי  בגדר מתנה האסורה 

כי כך נהגו גם שרים אחרים באותה תקופה.
נתניהו בתפקיד  נסיעותיו של מר  "למרבית 
על  מומנו  מנסיעותיה  חלק  רעייתו.  התלוותה 
הגורם  המקרים  מן  בחלק  חיצוני;  גורם  ידי 
השר  רעיית  של  נסיעתה  את  שמימן  החיצוני 
ולא  השר,  נסיעת  את  שמימן  מזה  אחר  היה 
היה לו קשר לנסיעה; במקרה מסוים התלווה 
ילדו של מר נתניהו לנסיעה, והוצאותיו מומנו 
ללא  נעשו  אלה  מימונים  גם  חיצוני.  במימון 
בחינה משפטית של האפשרות שהמימון הוא 
בגדר מתנה אסורה לשר או שהוא מעמיד אותו 

בניגוד עניינים".

ביקורת  מותח  גם  המבקר  הדו"ח  בסיום 
דאז  לממשלה  המשפטי  היועץ  על  מרומזת 

יהודה וינשטיין על גרירת רגליים בתיק.
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  מטעמו 
כותרות  של  שנים  "אחרי  בתגובה:  נמסר 
מתברר  אדיר  בהיקף  ופרסומים  מפוצצות 
שההר הוליד עכבר. בנסיעותיו של מר נתניהו 
עניינים, שום מימון כפול  ניגוד  לא היה שום 
המשפטי  היועץ  חוקי.  בלתי  דבר  ושום 
לממשלה כבר בדק את החומר שהעביר אליו 
המבקר ב-2013 וקבע שאין שום סיבה לפתוח 
עם  גם  יהיה  שכך  משוכנעים  אנו  בחקירה. 

הספיח שהועבר אליו ב-2015.
בדיוק  נהג  שנתניהו  קובע  המדינה  מבקר 
כמו שרים אחרים ושבאותה תקופה עדיין לא 
נקבעו הכללים לנסיעות שרים. הכללים לגבי 
נסיעות שרים נקבעו רק ב-2008, בעוד שהדוח 
להחיל  הניסיון   .2005 עד  לתקופה  מתייחס 
נתניהו,  על  ורק  נתניהו,  על  רטרואקטיבית 
התחושה  ראוי.  אינו  כך  אחר  שנקבעו  כללים 
ודין אחר  לנתניהו,  היא שמדובר בדין מיוחד 

לכל היתר.
של  לנסיעותיו  הצטרפה  נתניהו  "גברת 
ממשלה  ראשי  רעיות  לגבי  כמקובל  בעלה 
הגופים  שרים.  לרעיות  גם  ולעתים  לשעבר 
גופים  הם  נתניהו  את  שהזמינו  החיצוניים 
ציבוריים כמו הבונדס, השדולה לטובת ישראל 
נסיעות  וכדומה.  חינוך  מוסדות  בבריטניה, 
במהלכן  ישראל.  למדינת  חשובות  היו  אלה 
גייס מר נתניהו עשרות מיליוני שקלים לטובת 
בתקשורת  פעמים  עשרות  התראיין  המדינה, 
ציבוריים  גופים  בפני  והופיע  הבינלאומית 

רבים לטובת ההסברה הישראלית".
ארוכות  שנים  "משך  כי  נאמר  עוד 
במסרקות  ורעייתו  נתניהו  את  סורקים 
כלום". אין  כי   – כלום  מוצאים  ולא   ברזל 

 דו"ח חריף. נתניהו באחת מטיסותיו                               )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(

התקשר 077-30-77-300
סניפים: ירושלים | בני ברק | קרית גת | חיפה

משרדים: קניון הר חוצבים רחוב המרפא 1 ירושלים ק"ג | בן פתחיה 3 בני ברק

ההצלחה של תורת המשפט 
8 שנות ניסיון בהכשרה למבחני הרה"ר ולימודי טוענים רבניים, בשיטת לימוד מיוחדת מהירה ויעילה | סגל מרצים 
ת"ח ובקיאים מהשורה הראשונה בארץ | הכשרה מהירה ומקצועית עם שירות אישי ומסור עד לקבלת התעודה.

הצטרף למסלול הלימודים לקבלת 
רשיון לטוען רבני

מחפש מקצוע תורני ומכובד? מחפש מקצוע משפטי בלי כל החסרונות? 
רוצה לסייע לאנשים בצרה ולהוציא את הצדק לאור ע"פ דין תורה, זאת 
מבוקש,  רבני  לטוען  ולהפוך  בשוק  המחסור  את  לנצל  שלך  ההזדמנות 

המתפרנס בכבוד תוך עיסוק בלימוד התורה.

במ.ל.מ המרכז לייצוג משפטי בשיתוף מכון תורת המשפט תוסמך 
למקצוע טוען רבני תוך שנה בלבד, בסדרת מפגשים חד שבועיים בני 
3 שעות בלבד, בשיטת לימוד ממוקדת וייחודית, שבסופה תוענק לך 

תעודה מקצועית של טוען רבני

למזדרזים להירשם יוענק קורס שיווק והקמת עסק בשיתוף משרד הכלכלה.

מ.ל.מ.
המרכז לייצוג משפטי

אתה תהיה

טוען 
רבני

התחייבות 
משפטיבמרכז לייצוג עבודה מיידית לבוגרי המכון 

לרגל ההצלחה

 
נפתח מחזור חמישי

 קורס
מגשר ובורר

במתנה! 
מוגבל ל-10 

ראשונים



הזמנות 

לאירועים

₪8
לק“ג

₪6
לק“ג

₪20
לק“ג

₪10
לק“ג

₪20
לק“ג

₪10
לק“ג

₪14
לק“ג

₪4
לק“ג

₪19
לק“ג

₪45

₪64
לק“ג

₪49
לק“ג

₪49
לק“ג

₪24
לק“ג

₪1
לק“ג

₪39
לק“ג

₪24
לק“ג

₪68
לק“ג

₪24
לק“ג

₪45
לק“ג

₪58
לק“ג

₪68
לק“ג

₪36
לק“ג

₪35
לק“ג

₪30
לק“ג

₪20
לק“ג

₪20
לק“ג

90

מנצ‘ס

גרעינים שחור

קבוקים

פיסטוק

גרעינים לבן

שקד

בוטנים

קשיו

בוטנים מתוק

גרעיני אבטיח

צי‘הקינואהשעועית לבנהקוואקרחומוס ענקחומוס קטןגריסי פנינה

שמן קוקוססילאן טבעי ברד פופקורן ענק חמוציות

ממתקי
גומי

שוקולד 
אופנהיימר

פפריקה 
מתוקה

מבצעים חמים!

פיצוחים קלוים

קטניות

אגוזי ברזיל אגוזי מלך

רבי עקיבא 14 בני ברק
כל סוגי התבלינים, 
קטניות ופירות יבשים

054-5737779
1-599-55-44-55
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ארגון יד לאחים העומד בחזית בכל ימות 
השנה מול כתות המיסיון בישראל, מזהיר את 
הציבור מפני מסע שמד מיסיונרי רחב היקף 
המיסיונרים  ידי  על  הקרוב  בשבוע  שיערך 
באזורים  המשיחיים"  "היהודים  כת  של 
מרכזיים בארץ במטרה להביא להמרת דתם 

של כמה שיותר יהודים לנצרות.
לאחים  ליד  הגיע  הקמפיין  על  המידע 
המיסיונריות  בקהילות  שנמצאים  מאנשים 
ברחבי הארץ. אנשים אלו נמצאים בתהליכים 
יד  את  לידע  צורך  וראו  מהכת,  יציאה  של 

לאחים על הקמפיין המתרגש ובא.
במסגרת  כי  מעלה  הבדוק  המידע 
חלקן  מיסיונריות,  קבוצות  יפיצו  הקמפיין, 
לעוברים  למכביר  תעמולה  חומרי  מחו"ל, 
יעמדו  כשהם  אדם,  הומי  במוקדים  ושבים 
ובגשרים הניצבים על כבישים  גם בצמתים 
אליהם  שימקדו  שלטים  ויפרשו  מרכזיים 
נוצריים  מיסיונרים  מסרים  עם  לב  תשומת 
מובהקים. הקמפיין המיסיונרי יתמקד באזור 
ירושלים וערי המרכז כבית שמש, מודיעין, 
התנועה  צירי  את  גם  כמו  ורחובות,  לוד 

המרכזיים- כביש 3 וכביש 443 ועוד.
בראש  שנעשית  המוח  לשטיפת  במקביל 
מיסיונריים  טלמרקטינג  צוותי  חוצות,  כל 
ומנסים  אנשים  עם  טלפוני  קשר  יוצרים 

לשווק להם חומר מיסיונרי מסוכן.
שנתקל  לציבור  קוראים  לאחים  ביד 
בפעילות המיסיונרית להזהיר את העוברים 
ושבים מפניהם וליצור קשר מידי עם מוקד 
החירום של יד לאחים כדי שפעילי הארגון 
את  יקדמו  מתוגברים,  בצוותות  המוכנים 
בארגון  יגיעו.  שאליו  מקום  בכל  פניהם 
מדגישים כי מוקד החירום שמספרו -1800
620-640 זמין 24 שעות ביממה לכל קריאה.

ממידע פנימי שהגיע ליד 
לאחים עולה כי קבוצות 

מיסיונריות, שחלקן הגיעו 
במיוחד מחו"ל, יפשטו 
במהלך השבוע על אזור 

ירושלים והמרכז עם שילוט 
מאחז עיניים וחלוקת חומר 
מיסיונרי רב, במטרה להביא 

להמרת דתם של יהודים 
תמימים  בארגון מבקשים: 
אם ראיתם מיסיונרים, אנא 
הזהירו את הציבור ובמקביל 
פנו למוקד החירום שלנו 

וצוותות של פעילים בכוננות 
יישלחו למקום באופן מיידי 

בשבוע הקרוב – קמפיין מיסיונרי 
נרחב באזור ירושלים והמרכז

מסיונרים בפעולה ביום א' השבוע

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

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

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

מקררי 
שארפ

תנור 
משולב 

כיריים

תנור
דו תאי

תנור
בנוי

מכונת כביסה 
8 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה

במחירים מיוחדים!במחירים מיוחדים!במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

41
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 36

ל-36 חודשים
₪ 41החל מ:

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1490 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 1290 ₪

הן
 כ

לי
גי

רק תחילת הקיץ, וכבר שרב כבד...
במקום שתסבלו במשך כל העונה,

אתם יכולים להזמין מהיום מיזוג אוויר לבית
בלי להרגיש בכלל את ההוצאה הכספית!

אתם כבר נמסים

36
תשלומים!

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

אפשרות להתקנה איכותית במיוחד ולאחריות כפולה!

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

5 שנות
אחריות
בתוספת

!₪ 99

מחום?

כל המזגנים ממיטב מותגי העל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!



במתחם אסם רח’ אהרונוביץ 22 בני ברק 
פתוח מ- 6:00 בבוקר | טל’: 054-6332227 

ניתן לבצע הזמנות של מאפים למוסדות/ישיבות במחירים מיוחדים!

10 לחמניות
רגיל/חיטה 

מלאה/המבורגר
ב-10&

לחם אחיד
מן הארץ
ב-5 &

5 בגטים
ב-10 &

מגוון
לחמים מלאים
2 ב-20 &

טוסטים
כולל 

תוספות
ב-18 &

מגוון 
קינוחים 
אישיים 

במחירים 
נוחים

מגוון 
פוקצות 

+לחם שום 
4 ב-10 &

4 בייגלה
ירושלמי/

רומני
ב-10 &

חדש!
בייגל

אמרקאי
במגוון
טעמים

עוגות מוס/ 
שמרים/

בחושות/קרפ 
צרפתי

לחמי 
בריאות/לחמי 
מחמצת במגוון 

טעמים

בייגלה
ירושלמי/

רומני
ב-10 &

3 חלות
 גדולות

כל הסוגים
ב-20 &

קישים 
מיוחדים 

לחג
 השבועות

אייס חלבי  
שוקו 

ושתייה 
קרה

5
בייגל טוסט
ב-10 &

עוגות 
אפויות

עוגות
יום הולדת

מבצע!
כל סוגי
המאפים
ב-30&

חדש!
וופל בלגי

המאפיה המובילה באזור
 רק אצלינו ישר חם

מהתנור

חדש!  חדש!  חדש!

אייס קפה מתנה
בקניה מעל 20 ש”ח

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עתט.ל.ח עד גמר המלאי
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לכבוד התנא 
ר‘ שמעון בר יוחאי

בקניה מעל קילו
ח.28 ₪
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רוגלך/
בורקס תפו“א
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קהילה  היא  בפולין  היהודית  "הקהילה 
למען  לבד  לפעול  הדלים  בכוחנו  אין  קטנה. 
יהודיים  שימור ושיקום כ-1,400 בתי קברות 
ומשוועים  פונים  אנו  פולין.  ברחבי  הפזורים 
לנו  ולסייע  להתגייס  העולם  יהדות  לעזרת 
שאין  חובה  זו,  קדושה  משימה  במילוי 
כולו  היהודי  העולם  ממנה.  פטורים  אנחנו 
ולפעול  הקברות  לבתי  אחריות  לגלות  חייב 
רבה  אמר  אלה  דברים  ושיקומם".  לשימורם 
של פולין וחבר הוועדה המתמדת של 'ועידת 
באוזני  שודריך,  מיכאל  הרב  אירופה'  רבני 
שעשו  מצוות,  שומרי  תקשורת  אנשי  קבוצת 
והמאבק  על  אל  כאורחי  בפולין  בביקור 

באנטישמיות בעולם.
הרב שודריך ציין עוד, כי בקרב הדור הצעיר 
להתקרב  גדול  רצון  קיים  בפולין,  היהודי 
ליהדות. "מוטלת עלינו החובה והזכות לקרב 
ליהדות את אלה המגלים מחדש את יהדותם, 
האתגר  זהו  מאש.  מוצלים  אודים  של  בניהם 
היהודית  הקהילה  לפנינו".  העומד  הגדול 
מליון  כ-3.5  השואה  לפני  מנתה  בפולין 
שרדו  מהם  אחוז  כ-10  רק  כאשר  יהודים, 
שלאחר  הראשונות  בשנים  המלחמה.  את 
מנתה  הקומוניסטי,  השלטון  תחת  המלחמה, 

הקהילה היהודית בפולין כ-350,000 יהודים. 
היום, לדברי נשיא הקהילות היהודיות, מונה 
 30,000 עד  כ-20,000  היהודית  הקהילה 
הצהירו  יהודים  כ-7,500  כשרק  יהודים 
המשטר  קריסת  לאחר  יהדותם.  על  בגלוי 
הקומוניסטי, יהודים  רבים גילו את שורשיהם 

היהודיים והתקרבו ליהדות. 
כיום  קיימת  אם  לשאלה  בהתייחסו 
כי  שודריך,  הרב  אמר  בפולין  אנטישמיות 
היום יש פחות אנטישמיות באופן משמעותי 
העולם.  מלחמת  פרוץ  לפני  שהיה  ממה 
כבוד  הרבה  רוחש  הממוצע  הפולני  "האזרח 
גילויי  למיעוט  נוספת  סיבה  ישראל.  למדינת 
המוסלמים  במיעוט  נעוצה  האנטישמיות 

בפולין.
מאבקו  את  נס  על  העלו  המשלחת  חברי 
הבלתי מתפשר של הרב שודריך נגד היוזמה 
בלבד  זו  לא  בפולין.  כשרה  שחיטה  לאפשר 
שהחוק סוכל, אלא שפולין הפכה להיות מרכז 
היהודיות  הקהילות  לכל  מהדרין  לשחיטת 
באירופה ולמערכות הכשרות למהדרין. חברי 
המשלחת היו אורחיו של הר"ר פנחס עציוני, 
שהקים בפולין רשת מסעדות וקייטרינג כשר 

למהדרין בהכשר הגר"ד לנדאו.

מאת" חיים רייך

הרב  חם  בית  מנכ"ל  ערך  מרשים  ביקור 
התברך  בשיאו  סקווירא,  בניו  מונק  אריה 
האדמו"ר  מרן  כ"ק  של  מפיו  מונק  הרב 

מסקווירא. 
את ביקורו בניו סקווירא פתח מנכ"ל בית 
יו"ר  של  בליוויו  השיכון  ברחבי  בסיור  חם 
פישל,  בער  שלום  הרב  סקווירא  מוסדות 
במקום  שהוקמה  באימפריה  חזה  במהלכו 
אם  בבניין  אסטרייכר  אביגדור  הרב  ע"י 

וילד, וכן במוסדות ומרכזי החסידות. 
במהלך הביקור נפגש הרב אריה מונק עם 
עמו  שסייר  שפיצר  יצחק  הרב  העיר  ראש 
בפניו  והציג  החרדית  העירייה  במחלקות 

סקירה מקיפה על העיירה. 

בעת  היה  כאמור,  הביקור,  של  שיאו 
שהרב מונק נכנס למעון קודשו של כ"ק מרן 

האדמו"ר מסקווירא והתברך מפיו. 
לאחר שהאזין ארוכות לסקירה על פעילות 
הארגון, בירך האדמו"ר את מנכ"ל בית חם 
הרב אריה מונק על הפעילות ושמח לשמוע 
על הרפורמה שתאפשר לארגון להרחיב את 
הנגישות של מגוון הטיפולים למען הציבור, 
כאשר  הראויה,  ובדיסקרטיות  במקצועיות 
מגוון  את  לקבל  מעתה  יוכלו  המטופלים 
הטיפולים ללא תשלום ותוך שקופת החולים 
תלות  כל  ללא  הטיפולים  למימון  אחראית 

בתוכניות ביטוחיות. 
מפעילות  התפעלותו  את  הביע  האדמו"ר 
הלבביות  ברכותיו  את  והעניק  חם  בית 

לעומד בראש הארגון.

"אנו פונים ומשוועים 
לעזרת יהדות העולם"

 "אין בכוחנו הדלים לפעול לבד למען שימור ושיקום כ-1,400 
בתי קברות יהודיים הפזורים ברחבי פולין; יהדות העולם חייבת 
לסייע בשימור ושיקום בתי הקברות היהודיים בפולין", קרא 

הרה"ר לפולין הרב מיכאל שודריך

האדמו"ר הרעיף 
ברכות הצלחה 

מנכ"ל 'בית 
חם' הרב אריה 

מונק ערך 
ביקור בשיכון 

סקווירא בארה"ב 
והתברך ע"י 

כ"ק האדמו"ר 
מסקווירא

הרב מונק בביקורו בסקווירא
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של  מלשכתו  יצאה  האירוניה  שלמרבה  אחת,  הודעה  במחי 
נציג אגודאי, התקיים השבוע טקס חלוקת תארים לבכירי תנועת 
דגל התורה. בנשימה אחת עם אמירת המבדיל בין קודש לחול 
לשיטת רבינו תם, יצאה מלשכת סגן שר החינוך פרוש הודעה 
כללי  פי  על  בהכרח  לא  אם  גם  בדקדקנות,  שנוסחה  מפתיעה 
הדקדוק המקובלים: "הרב דוד שפירא והרב מאיר פרוש נפגשו 
דנו על התלהטות הרוחות  אחרי חג הפסח מספר פעמים בהן 
להבנות  להגיע  בניסיון  ושיח  שיג  וניהלו  האחרונה,  בתקופה 
החרדי.  הציבור  של  היום  סדר  על  העומדים  שונים  בנושאים 

הצדדים הביעו רצון ונחישות להרגעת הרוחות.
הנורבגי  חוק  שביצוע  דעתם  את  הביעו  התורה  דגל  "ראשי 
סיעה  ופעילות  ולגיבוש  המתחים  את  להנמיך  להם  יסייע 
מאוחדת בת 7 חברים ובכך לתרום לחיזוק הישגיה של היהדות 
החרדית ולעבודה משותפת של סיעת יהדות התורה בכנסת כפי 
הצדדים  הגיעו  השבת  כניסת  לפני  האחרונה.  בקדנציה  שהיה 
להבנות, ומחר - יום ראשון - יגיש הרב פרוש את התפטרותו 
מהכנסת וימשיך לכהן כסגן שר החינוך והרב יעקב אשר יכנס 

לכהן כח"כ בסיעת יהדות התורה".
שסיפקו  בדרמות  היטב  השתלבה  צפויה  הבלתי  ההודעה 
שנקרא,  מה  זה  האחרון.  בשבוע  החילונים  הפוליטיקאים  לנו 

אורנים גדול, אורנים קטן. רוסי גדול, נורווגי קטן.
יתד,  ביטאון  של  לא  )והפעם  והתדהמה  ההלם  במדד 
שאר  של  אלא  המגעים,  את  יזם  אורלנסקי,  זליג  שמנכ"לו, 
כותבי העיתונים הלא מפלגתיים( יש בהחלט מקום להשוואה 
בין הדרמה הפוליטית החילונית לזו החרדית. הטונים הצורמים 
בין דגל לאגודה, ובין גפני לבין פרוש וליצמן במהלך החודשים 
ביבי  בין  המחמאות  חילופי  את  הזכירו  בהחלט  האחרונים, 

לאיווט בשנה האחרונה.
עוצמת ההפתעה זהה אך בכל מה שנוגע לכדאיות העסקה, 
אין מקום להשוואה. הדחת יעלון והחבירה של נתניהו לליברמן 
נתפסו כמהלך שכדאיותו לטווח הארוך מוטלת בספק. לעומת 
כאחד  נראית  אשר,  יעקב  לטובת  פרוש  של  פרישתו  זאת, 
מהמהלכים המוצדקים שנעשו כאן. לא 'המוצדקות במלחמות 
שרונית  האריק  בטרמינולוגיה  להשתמש  אם  ישראל',  אגודת 
שנתניהו עשה בה השבוע שימוש, אלא 'המוצדקים שבהסדרי 

השלום'.
חלוקת הקלפים מחדש מוצדקת, ומשתלמת לשני הצדדים. 
שני  של  פרופורציונאלית  לא  ביחסיות  שקופחה  התורה  דגל 
נציגים מול ארבעה תוכל להגיע לבחירות הבאות, אחרי מחצית 
שנייה של קדנציה )עם הארכה על רקע הרחבת הממשלה( בה 

יושבים במליאה שלושה ח"כים מדגל לצד שלושה מאגודה.
אין מתנות חינם, ואצל הפרושים, אפילו לא מנויים לעיתון. 
שאלת  מעניינת,  יותר  אך  לכל,  וידוע  גלוי   – קיבלה  דגל  מה 
ישראל  אלעד  עיריית  ראש  אמונים.  שלומי  שקיבלה  התמורה 
המוסכניקים  שני  הם  אורלנסקי  זליג  נאמן  יתד  ומנכ"ל  פרוש 
שיזמו את חידוש המגעים והעלו את הרכב המקרטע של יהדות 
כינה  כאשר אחד מהשניים  לפני שנה,  רק  הכביש.  על  התורה 
את השותפות עם רעהו, תאונה עם חשש לפגיעת שסי, היה מי 
להירגע.  צעירים  אך  הבכירים  השותפים-יריבים,  לשני  שקרא 

באו הצעירים והרגיעו את המבוגרים. 
הם  חי  קול  ברדיו  מימרן  לאבי  השניים  בראיון משותף של 
לבין  אשר  לטובת  פרוש  של  ההתפטרות  בין  קשר  כל  שללו 
שעלה  דרעי,  כמו  ונשמעו  העצמאי,  בחינוך  המחלוקת  יישוב 
לאחרונה לראיון באותה תחנה והתעלם מחקירתו כאילו כלום 

לא קרה. 
יש תחומים שהקשר ביניהם לעולם לא יהיה מקרי. אם יעלון 
אחרי  רגע  נתניהו  על  מנהיגותית  ביקורת  למתוח  לנכון  מוצא 
שהוא מודח, קשה להתעלם מההקשר )קשה אך אפשרי, ולראיה 
כותבי הטורים בעיתונות החילונית שטחו עיניהם מלראות את 
העובדות(. אם פרוש האב הבהיר בקולו רק לפני חודש שקיום 

פרוש  הנורווגי,  למימוש  תנאי  הוא  העצמאי  בחינוך  ההסכם 
אשליות  למאזינים  ולמכור  לשידור  לעלות  יכול  לא  ג'וניור 

שמתאימות לימי התרמה.
המובנים.  בכל  טוב  עושה  הצעד  אישית  פרוש  למאיר 
בקונסטלציה הפוליטית הכללית, מרגע שהורחבה הקואליציה, 
פוחתת חשיבותה של כל אצבע ואצבע. במישור הפנים אגודאי 
הסיעה  היא  שנים  מזה  שלו  האמיתית  שהיריבה  יודע  פרוש 
נכון  המרכזית ולא דגל התורה. שילוב הידיים עם ליצמן היה 
וטוב לטווח הקצר, ופרוש הוכיח באמצעותו שהוא אינו בכיס 
של אף אחד, אבל עדיף להשתחרר מהחיבוק החזק רגע לפני 

שיישמע הקנאק.

יעקב לבדו
האגודאי היחיד שהשמיע ביקורת פומבית הוא שר הבריאות 
יעקב ליצמן שבמקרה הזה, היה האחרון שזיהה. במשך שבוע 
)רובם,  שלם הסתובב פרוש בבתי האדמו"רים חברי המועצת 

לא ככולם( ויענק'ל, כמו בוגי, לא ידע. הוא לא ידע.
"פרוש התקשר אלי במוצאי שבת, חמש דקות לפני שהוציא 
הודעה רשמית", אמר לי ליצמן השבוע בברית לבנו של עוזרו 
לוועידת  לז'נבה  שהמריא  לפני  רגע  בבצ'יק.  מוטי  המסור 
יעקב  רב, מהשבעת  ולא בצער  על הדרך  ונעדר,  פוד,  הג'אנק 

אשר, דיבר ליצמן לראשונה על ההתרחשויות.
נכון מה שאומרים שטרקת למאיר פרוש את הטלפון,  האם 

שאלתי.
עושה  הוא  שלדעתי  לו  "אמרתי  ליצמן,  השיב  לא",  "ממש 
והוא לא שאל אותי מראש.  זה מה שהוא החליט,  טעות אבל 
בניגוד למה שפירסמו, גם לא ביקשתי לכנס את מועצת גדולי 
התורה ואני לא הולך לעשות מזה דרמה. גם אין סיבה. אנחנו 
סיבות  מספיק  עוד  לפרוש  ויהיו  התורה  דגל  את  מכירים  הרי 

להצטער על זה בעצמו".
הסכמים.  מקיים  לא  אתה  שדווקא  בדגל  טוענים  בינתיים, 
כדי לדאוג לכך שסגן ראש העיר  נסעת בשבוע שעבר לחיפה 
כסגן  מתפקידו  לחודשיים  יתפטר  האגודאי,  הנציג  בליטנטל, 

כדי להתמנות שוב בעוד חודשיים, אמרתי.
שלנו  שהנציג  יהב  ליונה  "הודעתי  ליצמן,  השיב  "להיפך", 
כפי  עיר,  ראש  כסגן  יתפטר מתפקידו  בליטנטל  אריה  בחיפה, 
שהתחייב בהסכם הרוטציה שנחתם עם דגל התורה. הוא אמר 
לי שבכל מקרה לא ימנה את מיכי אלפר מדגל, שבניגוד לנציג 
זה לא מעניין. אנחנו  ביריב שלו. אותנו  שלנו, תמך בבחירות 
נקיים את ההסכם ואם בעוד חודשיים הנציג מדגל לא ימונה, 

נראה מה נעשה". לא להיפך, אלא הפוך על הפוך.
נכשלת מודיעינית במגרש הביתי. פרוש סגר דיל מאחורי גבך 

וקיבל את אישור האדמו"רים, ואתה לא ידעת, אמרתי.
"בוא נאמר שידעתי כמו גפני", השיב ליצמן בבדיחות ויצא 
לשדה התעופה. ליצמן כיוון כמובן להודעה הרשמית שהוציאה 
לשכת פרוש במסגרתה הוזכרו המגעים בין דוד שפירא למאיר 
מעורב  היה  לא  שגפני  הרושם  נתקבל  ההודעה  מלשון  פרוש. 
ניווט.  לא  אך  עודכן  הוביל,  לא  אך  ידע  מעורב,  היה  ואם 
בלקסיקון של בוז'י הרצוג שביקש לאחוז בהגה, הוצג גפני כמי 

שישב לכל היותר במושב האחורי. 
"חוש ההומור של הרב ליצמן משובח כרגיל", אומר בתגובה 
זה  העובדתית  ברמה  "אבל  אורלנסקי,  זליג  נאמן  יתד  מנכ"ל 
זה  הוא  אלא  התהליך  על  שידע  רק  לא  גפני  נכון,  לא  פשוט 
שדירבן אותי באופן אישי ואת שאר החברים שהיו מעורבים, 
ליישור  ולהביא  אמונים  שלומי  מול  המגעים  את  למצות 
שניתנת  מציאות  אלא  גרסה,  מול  גרסה  לא  זו  ההדורים. 
יושבים  האחרון,  בשבוע  ופרוש  גפני  את  שראה  מי  להוכחה. 
ביחד מול נציגי הצבא ומתאמים מהלכים במשך שעות ארוכות 
כדי לעמוד על המשמר בסוגיית הגיוס, מבין שהתיאום התחיל 

בין שני הגנרלים הוותיקים. אנחנו כחיילים רצנו קדימה ועשינו 
את המלאכה".

מיהדות  וטרנים!(  ותרנים.  )לא  הווטרנים  של  התיאום  על 
התורה מול שלטונות הצבא עוד ידובר במדור זה. לפני כן, אי 
לפרסום שמו  דוד שפירא, שחרד  הכיצד  אפשר שלא לשאול, 
אישורו  את  נתן  הקלעים,  מאחורי  להישאר  ומעדיף  ברבים 
שר  סגן  לשכת  של  רשמית  בהודעה  שמו,  לפרסום  וברכתו 

החינוך, תחת התואר הרשמי של "ראשי דגל התורה".
זה לא שמעורבותו הדומיננטית של הנכד היתה סוד צבאי. 
נוכחותו בתנועה כ'ידוע בציבור' מוכרת גם בלי הודעה רשמית, 
בתוככי המגזר ומחוצה לו. כשאיווט ליברמן סגר דיל עם דגל על 
תמיכה משותפת במשה ליאון, הוא עשה זאת בין השאר מולו. 
בהחלת  ליברמן  האופוזיציונר  של  תמיכה  היתה  כשהתמורה 
זו,  באכסניה  התראיין  ליברמן  שרים,  סגני  על  הנורווגי  החוק 
חזון  ברחוב  הבית  לבני  הטוב  כהכרת  זאת  וכשהסביר שעשה 
החבר  בשביל  הרוסי.  המשורר  התכוון  למי  כולם  הבינו  איש, 
להיעדר  רק  הסכים  איווט  פנים,  לשר  שמונה  דרעי  הטוב 
מההצבעה במליאה. למענם של בני הבית מרחוב חזו"א, הוא 

נכנס למליאה והצביע בעד.
ברמת המעורבות האישית של דוד שפירא מאום לא השתנה. 
ברמת המעורבות הציבורית של האיש כבן ביתו של גדול הדור, 
אין חדש תחת השמש. כבר הכרנו נכדים ומשב"קים של גדולי 
ישראל שגילו מעורבות ערה בהכרעות ציבוריות ואף פוליטיות. 
האחרונים שנודעו לכל בשמותיהם, היו הרבנים אריה וישראל 
אלישיב. הרב דוד שפירא אומנם שיכלל את המעורבות לדרגת 
אומנות )עם נוכחות ערה בכל צמתי ההכרעה: ועדת הכספים, 
יתד נאמן, החינוך העצמאי וכו' וכו'(, אך ברמה התקשורתית, 
הוא נהנה מחיסיון עיתונאי כמקובל בתחום. ידו היתה בכל אך 
המגזר  של  בקודים  בו.  היתה  לא  לפחות(  )בתקשורת  איש  יד 
החרדי, כל עוד שהנכד מקפיד להתעטף באצטלת סבו הגדול 
התנועה,  של  הרשמית  לנציגות  הפוליטית  הבמה  את  ומותיר 
ישראל' שאין  'גדולי  הוא חוסה תחת ההגנה האוטומטית של 
הגנה,  לו  מספק  הנכד  של  הצעיר  גילו  לא  אחריהם.  לערער 
אלא אך ורק הסתופפותו בצל סבו הגדול, המנהיג הרוחני של 

הציבור הליטאי.
שלומי  של  ההודעה  על  ועט  הפרצה  את  שזיהה  הראשון 
אמונים, היה עורך הפלס נתי גרוסמן שאינו חשוד בעודף פרגון 
לאיש ובטח שלא לנכד המוכשר מבני ברק. הפלס מיהר לצטט 
וכלשונה  ככתבה  פרוש  לשכת  הודעת  את  ראשון  יום  בבוקר 
מוחלט  )ובתיאום  ביתד  במגעים.  הנכד  מעורבות  אזכור  כולל 
גם במהבשר(, הוזכרה הידיעה רק בבוקר יום שני, אחרי הגשת 
מכתב ההתפטרות באופן רשמי, מבלי להזכיר כמובן את שמות 

המעורבים במגעים מטעם דגל התורה. 
על השאלה, למה לו פוליטיקה עכשיו, ניתנו תירוצים בדיעבד 
ובמרכזם ההסבר שתלה את אזכור שמו של שפירא, ברצון של 
פרוש להפוך זאת להסכמה בין ציבורים ולא בין מפלגות. "ברגע 
שהמגעים לא נוהלו ברמה הרשמית מול נציג דגל בכנסת, פרוש 
לא צריך להסביר לליצמן מדוע לא שיתף אותו במגעים בין דגל 

לאגודה", הסביר גורם חסידי בפלפול ליטאי.
מה שברור הוא שמבחינתו של שפירא מדובר בפרסום רשמי 
חד פעמי, מעין 'הוראת שעה', שלאחריה הוא מתכוון להתנהל 
לחצות  מתכוון  לא  הוא  ההסתרה.  שבתוך  בהסתרה  כדרכו 
את הכביש, מרחוב חזון איש לרחוב רבי עקיבא, ולהכריז על 
בשטיבלך  לפרשנות  חשופים  שמהלכיו  כפוליטיקאי  עצמו 
של  סופ"ש  בטורי  הצולפת  הביקורת  ולשוט  איצקוביץ,  של 

העיתונות החרדית. 
בשמו  שבוע,  מדי  נדרש  היה  הוא  השורה,  מן  כפוליטיקאי 
הפרטי וללא התואר המקדים רב, לתת דין וחשבון תקשורתי. 
כמשב"ק השואב את כוחו מעשיית רצון סבו, הוא אינו מחויב 
לאיש מלבד הסב הגדול. רק שוטה יוותר על פוזיציה שכזאת, 
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וביכולותיו הקוגניטיביות של הנכד, אפילו בפלג 
הירושלמי לא הטילו מעולם ספק.

אמונה וביטחון
רק   - ומה חולף במחשבתו  ליברמן  רוצה  מה 
ליחסיו  הנוגע  בכל  ינהג  הוא  כיצד  יודע.  איווט 
לא  העבר.  מניסיון  ללמוד  אפשר  החרדים,  עם 
עוד  הוא  איווט  - שהרי  גפני  עם  מההתקוטטות 
כשישב  מהתבטאויותיו  לא  וגם  בסדרה,  יריב 
וכו'.  משם  שרואים  דברים  שהרי   - באופוזיציה 
המודל שצריך לעמוד מול העיניים הוא הקדנציה 
ישראל  בממשלות  מהארוכות  הלפני-קודמת, 

ומהטובות שהיו לחרדים.
חיכוכים הצהרתיים לא חסרו, בעיקר בסוגיית 
לציון  הראשון  עם  חתום  שהסכם  אחרי  הגיור, 
פוליטי-תקשורתי.  לקרקס  הפך  עמאר  הגר"ש 
המשותפת  שהקדנציה  הרי  תכל'ס,  כשמדברים 
האחרונה עם איווט הייתה הטובה ביותר ליהדות 
ההסכמים  האחרונים.  העשורים  בשני  החרדית 
להשיב  מבקשים  רק  הנוכחיים  הקואליציוניים 
את הגלגל לאחור לאותה תקופת זמן. יותר מזה 

אנחנו לא צריכים.
נשארנו עם ההתבטאויות הקשות נגד הנציגות 
החרדית וההצהרות בסוגיות דת ומדינה, בעיקר 
לתחום  שקשור  מה  בכל  והגיוס.  הגיור  בתחום 
ממקור  להעיד  מעלה  החתום  יכול  הראשון, 
ראשון שלאיווט היה חשוב להדגיש ש"הדברים 
החתונה,  במועד  כעת  לא   – מהקשרם"  הוצאו 

אלא הרבה לפני שהחלו פגישות השידוכים.
בשיח  הדציבלים  כשעוצמת  ב-13.1.2016, 
פנה  גפני',  בסולם  'תשע  הייתה  מפיו  שנשמע 
כאן  שפורסם  בראיון  להבהיר  וביקש  ליברמן 
אין  גפני,  עם  נקודתי  חיכוך  למעט  כי  בשעתו, 
לו דבר וחצי דבר נגד הנציגים החרדים: "אין לי 
שום בעיה עם החרדים. אשתי דוסית, אני הכנסתי 
את החרדים לקואליציית ביבי הראשונה ואני זה 

שהתנגדתי בקדנציה הקודמת להדרת חרדים".
10 צוטטו דברים  יותר, כאשר בערוץ  מאוחר 
לעלות  ביקש  הוא  החרדית,  הנציגות  נגד  קשים 

עמיתי,  )בהגשת  פילפוליטיקה  לתוכנית  לראיון 
כדי  ובהגשתי(  ריבלין  יעקב  המוערך  הפרשן 
שעה  חצי  של  ראיון  "לקחו  ולהבהיר:  להתנצל 
הציבור  נגד  דבר  שום  לי  אין  דקה.  והשמיעו 
החרדי וחברי הכנסת החרדים ואיני שולל ישיבה 
עם החרדים בממשלה". באותו מעמד אגב, הוא 
הבהיר כי הסיפור עם גפני נגמר וכי הוא מצידו 
באיווטית  זאת  אמר  ליברמן  חדש.  דף  פותח 
מדוברת, בלי להתנצל ובלי לגמגם אך המסר עבר 

ומאז השקט נשמר. יחסית.
לומר  שנוהג  כפי  עדן'  גן  'הכל  שלא  נכון  אז 
מצהיר  ליברמן  לשלומו.  נשאל  כשהוא  איווט 
לאורך כל השנים שהוא אינו טומי לפיד ואפילו 
לא יאיר, אך למאזין מן הצד הוא נשמע לעיתים 
את  לתת  צריך  שכאן  אלא  לוחמני.  פחות  לא 
הוא  בעבר,  קרה  זה  בה  שבתקופה  לכך  הדעת 
הסוכות  בחג  שני.  ככינור  למקהלה  הצטרף 
וסיגר עם אריה  יין  האחרון, ישב איווט על כוס 
דרעי, ישראל יהושע, בני נחמיה, אבי אבוחצירא 
ועוד כמה חברים טובים, ולימד אותם את התורה 
הליברמנית על רגל אחת. אין לו עניין להתנגח, 
של  שהדגל  ברגע  אך  להתסיס  נהנה  לא  והוא 
דת ומדינה מונף, הוא לא יכול להישאר מאחור 
)אתם  מלאה  שביטנו  הרוסי  הקהל  את  ולאבד 

יודעים במה(.
קחו את חוק הגיוס כדוגמה טובה. ליברמן אכן 
טירפד בשלהי קדנציית השותפות עם החרדים כל 
ניסיון להגיש חוק גיוס מתוקן, אף לפני כן ישב 
אם  וגם  טל,  חוק  את  שאישרו  הממשלות  בכל 
נתן לחוק לעבור. הפיוז שלו  לא הצביע בעד – 
קפץ, רק אחרי ש'הראשון שזיהה' נתניהו הזמין 
ללשכתו את מקימי מאהל הפראיירים והזניק את 
לא  איווט  קרה,  שזה  ברגע  לשחקים.  הקמפיין 

היה יכול להרשות לעצמו להישאר מאחור. 
איווט  ויופנם.  שיילמד  חשוב  הזה  הלקח 
חרדי  אבל  ישירים,  בערוצים  לחרדים  מחובר 
את  מכיר  הוא  לאומי.  דתי  לא  וגם  לא,  הוא 
לו חברות רבת  יש  חברי הכנסת, עם כמה מהם 
אבי  ביותר,  לו  הקרובים  מהאנשים  אחד  שנים. 
וברוך  צנוע  איש  הוא בחור משלנו,  אבוחצירא, 

הצעה  דחה  הממשלה  הקמת  שבימי  כישורים 
ונותר  דרעי  אריה  של  כרל"ש  להתמנות  קורצת 
איווט,  אצל  קשים.  ברגעים  גם  לבוס  נאמן 

בלשכה כמו במדינה, בלי נאמנות אין אזרחות.
מליברמן  לצפות  אפשר  אי  נשימה,  באותה 
כמנהיג מפלגה רוסית, לרוץ לפני המחנה ולספק 
סחורה. בוודאי שלא במחירי סוף עונה, ב'סייל' 
שאפילו בוגי כשר ביטחון לא היה מסוגל לארגן. 
איווט אינו הטיפוס שיוציא שדים מהבקבוק, אך 
יופיע  לא  לעולם  הוא  משתחררים,  שהם  ברגע 
בתחום  לא  השדים.  מכסחי  בתיאטרון  כשחקן 
העדתי, כנציג המגזר הרוסי )את הקמפיין הגזעני 
ולא  שכח(,  טרם  הוא  גיור',  'כוכבית  ש"ס  של 
בתחום הדתי, כמי  שמייצג עלייה שיש לה בטן 

מלאה על הממסד החרדי. 
הביטחון  לשר  שמורה  האחרונה  המילה 
בהקשר  לראשונה,  כאן  שמתבטא  הנכנס, 
ודיחוי  ישראל  צעירי  גיוס  על  כממונה  חרדי, 
וגם  אצלך  גם  אחת  לא  "אמרתי  הישיבות:  בני 
כשישבתי באופוזיציה שאני לא אויב של הציבור 
החרדי. עם החברים החרדים יש לי ידידות אישית 
לאורך כל השנים עוד מימיי כמנכ"ל לשכת ראש 
יש לנו מחלוקות בסוגיות של  הממשלה ב-96'. 
שונים,  ציבורים  מייצגים  אנחנו  כי  ומדינה  דת 
ולדבר  הצדדים לשבת  נכונות משני  כשיש  אבל 
זאת  ונוכיח  בעבר  זאת  הוכחנו  להסתדר.  אפשר 

גם בעתיד".

פרקליט המפלגה
הטור  התפרסם  מאז  נורו  סרק  כדורי  הרבה 
הבין- המנכ"לים  צוות  דו"ח  שעבר.  בשבוע 
שפרטיו  הגיוס,  ביעדי  עמידה  לקידום  משרדי 
והמטרידה  המלאה  משמעותם  עם  המלאים 
של  ראשם  על  נפל  ראשון,  בפרסום  כאן  הובאו 
תסביר  לך  נכון.  לא  הכי  בטיימינג  הכנסת  חברי 
לשר הנכנס איווט ליברמן, שהצעד הראשון שלו 
אלא  שעות,   48 תוך  הנייה  חיסול  אינו  בתפקיד 

ריכוך הדו"ח והתגמשות לכיוון החרדים.
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השושבינים והחתן. ח"כ יעקב אשר עם ישראל פרוש וזליג אורלנסקי

נכשלת מודיעינית 
במגרשך הביתי. 
פרוש סגר דיל 

מאחורי גבך 
וקיבל את אישור 

האדמו"רים, ואתה 
לא ידעת, אמרתי 

לליצמן. "בוא נאמר 
שידעתי כמו גפני", 

השיב ליצמן בבדיחות 
ויצא לשדה התעופה. 
"חוש ההומור של הרב 
ליצמן משובח כרגיל", 
אומר מנכ"ל יתד נאמן 
זליג אורלנסקי, "אבל 
ברמה העובדתית זה 

פשוט לא נכון"

השר הממונה שראה 
את הדו"ח לפני 

כולם ושמר על זכות 
השתיקה, הוא אורי 

אריאל, בכובעו כשר 
הממונה על השירות 

הלאומי אזרחי. 
עכשיו, רק תארו 
לעצמכם מה היה 
קורה אם קוצו של 
יוד מהדו"ח החד-

צדדי הזה, היה עוסק 
בקרוואן מט ליפול 

במעלה מצית זיתים. 
אריאל היה יוצא 

מכליו, קורא להפלת 
הממשלה, מתריע 
תחת כל עץ רענן 

ומטע שרוף



בני ברק 24   י"ז באייר תשע"ו 1225/5/16

אבי בלום אבי בלום      - פוליןבית ספר לפוליטיקה בית ספר לפוליטיקה

למי שפספס את הפרק הקודם, להלן התקציר, הצוות הבין-
משרדי בראשו עמד מנכ"ל משרד הביטחון היוצא דן הראל, 
המליץ על נקיטת צעדים ממשיים לעידוד הגיוס לצה"ל, החל 
משינוי מבחני התמיכות לכוללים ולישיבות, קטנות כגדולות, 
עבור להקמת ישיבות הסדר לחרדים והקצאת משאבים לעידוד 
ישיבות  בחורי  אחר  וחיפוש  בבילוש  וכלה  במגזר,  הגיוס 
נתונים  הצלבת  פרטיים,  חוקרים  שכירת  באמצעות  מתחזים, 

ומעקב אינטרנטי.
החרדים  הכנסת  חברי  שעבר,  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי 
קלטו רק בשבועיים האחרונים שלדו"ח הזה פתיל קצר – כמו 
דקה  שעות,   48 בקצב,  שמתקתק  מהכנסת  התפטרות  מכתב 
אחר דקה, עד כניסתו לתוקף. הסיבה לכך היא שעון החול של 
הדו"ח  שהוגש  מרגע  להתרוקן  התחיל  אשר  הימים  ארבעים 
לשר הביטחון, זאת, מכוח הוראות סעיף 26טו2 לחוק הגיוס 
לאישור  הדו"ח  את  יביא  הביטחון  שר  כי  הקובע  המתוקן, 

הממשלה, לא יאוחר מ-40 ימים מיום שהוגשה לו התכנית.
זה,  במדור  שפורסם  ללו"ז  בהתאם  שעבר,  חמישי  ביום 
במשרד  פרוש  הפגישה(  לשעת  )נכון  וח"כ  גפני  ח"כ  נפגשו 
הביטחון, עם הצוות שריכז את כתיבת הדו"ח. הפגישה החלה 
שני  ע"י  האשמות  הוטחו  בראשיתה  וכבר  טעונה,  באווירה 
ההגנה  הנוסחה:  את  מכירים  הרי  הביטחוניסטים  הצדדים. 

הטובה ביותר, היא ההתקפה.
צריך לשוב ולומר מילה טובה על גפני ופרוש שמתגייסים 
חוק  תיקון  של  הטובה  וכפויית  הקשה  למשימה  בהתנדבות 
בפגישה  השתתפותו  שדבר  ליצמן,  בלשכת  ונספחיו.  הגיוס 
להוציא  מיהרו  התקשורת,  מערוצי  באחד  בטעות  פורסם 
ולנו  לו  שיהיה  בלשכתו.  שוהה  הבריאות  שר  ולפיה  הודעה 
מליצמן  גפני  שמע  בהודעה,  נאמר  שלא  מה  את  לבריאות. 
שעה קלה לפני הפגישה. "אמרתי לגפני שאני סומך על פרוש 
ל'קו  ליצמן  אומר  ישראל",  אגודת  כנציג  בפגישה  שישתתף 
עיתונות' ומסביר: "הרי לא הייתי מעורב כמו פרוש וגפני בכל 
הליכי תיקון חוק הגיוס. סמכתי על פרוש כנציג אגודה אז ואני 
סומך את ידי גם עכשיו". פרוש היה משלם הרבה כדי לשמוע 

מליצמן התבטאות דומה, גם במוצ"ש האחרון.
חברי  צורמים.  בטונים  החלה  הביטחון  במשרד  הפגישה 
הכנסת החרדים התרעמו על כך שהדו"ח פורסם ללא עבודת 
מטה אמיתית. לטענתם, צוות המנכ"לים כלל לא התכנס, וגם 
דעתם של חברי הכנסת החרדים לא נשמעה. "הפעם האחרונה 
המשא  במהלך  אלקין  זאב  עם  ביחד  הייתה  איתך,  שישבנו 
ארליך-עמר,  הילה  לעו"ד  פרוש  הזכיר  הקואליציוני",  ומתן 
סגנית היועץ המשפטי למשרד הביטחון שליוותה את כתיבת 
עוד  הוחלפו  הגיוס  חוק  לתיקון  ועד  "מאז  הדו"ח,  והגשת 

שמונה טיוטות שבהם לא היית מעורבת".
ארליך מצידה עברה ממגננה להתקפה וטענה שהגישה את 
הדו"ח לעיון חברי הכנסת כבר לפני החג אך לא קיבלה מענה. 
בסופו של דבר הבינו שני הצדדים כי במקום לריב מי לא אמר 

למי, יש לנסות להגיע להבנות. 
את  לעשות  הסבל  מלומדי  השר  ולסגן  לח"כ  נא  נאפשר 
פיסת  עוד  הנה  הקיץ,  מושב  לפתיחת  כספישל  אך  העבודה, 
מידע, שיכולה לשרת את חברי הכנסת בוויכוח מה קדם למה. 
עיון בתאריכים העוקבים של חילופי המסמכים מספק תשובה 
לחברי  העבירה  אומנם  ארליך-עמר  הילה  נתונים:  בסיס  על 
וכתבה  באפריל,   18 בתאריך  החג,  לפני  הדו"ח  את  הכנסת 
הבין-משרדי  הצוות  דוח  "מצ"ב  הקובץ:  צורף  אליו  במייל 
לקידום עמידה ביעדי הגיוס. אשמח להיפגש עמכם ולשמוע 

את עמדותיכם לגביו". 
א-מה-מה, שלבג"ץ, כך מתברר, הוגש הדו"ח שישה ימים 
אלא  כטיוטה,  לא  הכנסת,  חברי  של  לעיונם  שנמסר  לפני 
כעובדה מוגמרת, על ידי עו"ד אביעד קראוס, סגן בפרקליטות 

המדינה. 
תקופה,  לפני  ארליך  ידי  על  נשלח  אומנם  הדו"ח  מסקנה: 
ברחו  שהסוסים  אחרי  רק  עודכנו,  החרדים  הכנסת  חברי  אך 

מהאורווה. 

מכללת אריאל
למחרת פרסום דו"ח הצוות הבין משרדי כאן ב'קו עיתונות', 
כי  מגבוה(  בקשה  פי  )על  נאמן  ביתד  להצהיר  גפני  מיהר 
הגיוס  בנושא  המנכ"לים  ועדת  של  החמור  הדו"ח  "טיוטת 
והישיבות נדחתה על ידי הנציגות החרדית בכנסת". גפני דייק 
בלשונו הואיל ולחברי הכנסת, נשלח המסמך כטיוטה, בקובץ 
וורד שניתן לערוך עליו שינויים ולסמן אותם על גבי הקובץ. 
מה שגפני לא ידע, שקובץ זהה כנוסח סופי, מבושל כל צורכו, 

כבר הוגש על ידי המדינה לבג"ץ. 
המדינה  פרקליטות  שצירפה  המדויק  הנוסח  את  קבלו 
בהודעתה לבג"ץ: "בסופה של עבודת מטה מעמיקה, בראשות 
מנכ"ל משרד הביטחון ובהשתתפות יתר הגורמים הרלוונטיים, 
סיים )ההדגשה במקור – א.ב.( הצוות הבין משרדי לפי סעיף 
26טו1 לחוק את מלאכתו בכל הנוגע לגיבושה של תוכנית רב 
שנתית לתקופת ההסתגלות הראשונה". לא טיוטה, ולא דו"ח 

שבושל כמאכל בן דרוסאי, אלא אומצת בשר עשויה וול-דן.
המדינה הצהירה בהודעתה, שהוגשה כאמור ב-18 באפריל, 
על  היום  יונח  אשר  הדוח  על  חתמו  הצוות  חברי  "כלל  כי 
שולחנם של שר הביטחון והשר הממונה על הרשות לשירות 
הואיל  אזהרה,  להערת  לעצור  צריך  כאן  לאומי-אזרחי". 
ולפחות לפי הודעת המדינה, ובהתאם למסמך החתום שצירפה 
הפרקליטות, הרי שהשר הממונה, זה שראה את הדו"ח לפני 
כולם ושמר על זכות השתיקה, הוא אורי אריאל, בכובעו כשר 

הממונה על השירות הלאומי אזרחי. 
של  קוצו  אם  קורה  היה  מה  לעצמכם  תארו  רק  עכשיו, 
ליפול  מט  בקרוואן  עוסק  היה  הזה,  החד-צדדי  מהדו"ח  יוד 
להפלת  קורא  מכליו,  יוצא  היה  אריאל  זיתים.  מצית  במעלה 
הממשלה, מתריע תחת כל עץ רענן ומטע שרוף. מצד שני, אם 

חברי הכנסת החרדים העדיפו, במידה רבה של תבונה, לשמור 
על דממה, מה לנו כי נלין על אורי אריאל. 

חברי  כל  וחתימת  הדו"ח  סיום  על  בג"ץ  בפני  ההצהרה 
משרד  מנכ"ל  רק  לא  זהו  עצמה.  בפני  בעיה  היא  הצוות, 
גם  אלא  הצוות,  בראש  שעמד  הראל,  דן  היוצא,  הביטחון 
רשימת החברים הבכירים, שלפי הצהרת המדינה כבר חתמו 
)גם  על הדו"ח הסופי. מהרכב מכובד כל כך שמוצג רשמית 
אם היה מעורב חלקית(, אי אפשר להתעלם: מנכ"לית משרד 
לוי,  אמיר  באוצר  התקציבים  על  כהן, הממונה  מיכל  החינוך 
חגי  האלוף  אכ"א  ראש  לנג,  עמית  הכלכלה  משרד  מנכ"ל 
טופילנסקי, מנכ"ל הרשות לשירות הלאומי אזרחי שר שלום 
ג'רבי, ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון והמשנה 

ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר.
אין צורך לנסות להבין דבר מתוך דבר. את משמעות הגדרת 
הדו"ח כסופי וחתימת כל חברי הצוות, הבהירה המדינה עצמה 
בהודעתה לבג"ץ: "בהתאם להוראות החוק על שר הביטחון 
הכל  הממשלה,  שולחן  על  ולהניחה  ממשלה  החלטת  לגבש 
הגיוס  חוק  הוראות  לחוק".  26טו2  סעיף  להוראת  בהתאם 
המתוקן, כזכור, מחייבות את הגשת הדו"ח לאישור הממשלה 
ולשר  הביטחון  לשר  הדו"ח  הגשת  ממועד  יום  ארבעים  תוך 
הללו  הימים  ארבעים  אזרחי.  הלאומי  השירות  על  הממונה 
לשינוי  הדחיפות  נבעה  שהוסבר,  כפי  ומכאן,  השבוע,  חלפו 

הדו"ח בטרם יחלוף המועד.
דו"ח  לשנות  שנדרשים  הכנסת,  חברי  של  דרכם  קלה  לא 
חתום  סופי,  כדו"ח  אלא  כטיוטה,  לא  בג"ץ  בפני  שהוצג 
וגמור. הדברים היו נכונים למשמרתו של השר היוצא יעלון, 
ורלוונטיים שבעתיים תחת המשמרת של השר הנכנס – שעם 
הגיוס,  חוק  אישור  שהליכי  לתומו  סבר  לתפקיד  כניסתו 

מאחוריו.
לפחות בשלב הביניים הנוכחי, הצליחו חברי הכנסת להפוך 
את הלימון ללימונדה. בישיבה המדוברת, שהתקיימה בקריה 
סוכם  האישורים(,  נשללו  לא  דהן,  לבן  בניגוד  )מהחרדים, 
הממשלה  לאישור  הדו"ח  הגשת  דחיית  על  ופרוש  גפני  עם 
השר  חילופי  הוא  הרשמי  כשהתירוץ  לפחות,  בשבועיים 
את  מסיים  יעלון,  הודח  בו  ובשבוע  הגורל  רצה  והמנכ"ל. 
בראש  שעמד  הראל,  דן  הביטחון  משרד  מנכ"ל  גם  תפקידו 
הצוות הבין משרדי. את מקומו של הראל, יתפוס מיום חמישי 
זה האלוף במיל' אורי אדם, שיש לקוות, כי בהקשר החרדי שם 

משפחתו יעיד על אופיו. 
לעניין  יידרש  בג"ץ  ואם  שבועיים  הרווחנו  לעכשיו  נכון 
רצונם  מאשר  יותר  טוב  תירוץ  אין  העיכוב,  לפשר  וישאל 
אותו  ולבחון  הדו"ח  את  ללמוד  הנכנסים  והמנכ"ל  השר  של 
בשנית. בפוליטיקה הישראלית התזזיתית, המשימה הראשונה 
במעלה היא לקנות זמן. הרי בשיטה הזאת בדיוק, עומד נתניהו 
ביותר  להפוך לראש הממשלה בעל תקופת הכהונה הארוכה 

בתולדות ראשי ממשלות ישראל.

מחיכוכים לחיוכים. ליברמן במליאה עם דרעי וליצמן                                             )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

המילה האחרונה שמורה 
לשר הביטחון הנכנס, 

שמתבטא כאן לראשונה, 
כממונה על גיוס צעירי 

ישראל ודיחוי בני הישיבות: 
"עם החברים החרדים 

יש לי ידידות אישית עוד 
מ-96'. כשיש נכונות משני 

הצדדים לשבת ולדבר 
אפשר להסתדר. הוכחנו 

זאת בעבר ונוכיח זאת גם 
בעתיד"



מעמד חנוכת הבית
של בניין

המרכז לבריאות הנפש
מרבה דעת

יום ראשון כ”א אייר תשע”ו 29.05.2016

בהשתתפות גדולי ישראל שליט”א
רבנים ואישי ציבור
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התכנסות חגיגית	 
קביעת מזוזה והסרת הלוט	 
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ברכת הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות	 
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מאת: מנדי קליין

יעלו  תנועה,  ומוגבלי  קשישים  נכים, 
מכל  זיע"א,  הרשב"י  לציון  שנה  כמדי 
וטבעון,  זיתים  עין  פרוד,  החניונים, 
והנכוניות  האמבולנסים  מערך  באמצעות 
להשתטח  מציון",  "עזר  עמותת  של 
עם  בתיאום  הקדוש,  בציון  בתפילה 

משטרת התנועה הארצית.
מאות  עלו  שעברה  בשנה  בעומר  בל"ג 
נכים וחולים באמצעות "עזר מציון" לציון 
עם  השנה  גם  נערכים  ובארגון  הרשב"י, 
כמות גדולה של רכבים, בהם אמבולנסים 
הגדול  החפ"ק  את  יאיישו  אשר  ונכוניות, 
בהם  צוות,  אנשי  עשרות  במירון.  המוקם 
ישתתפו  ומתנדבים,  אמבולנסים  נהגי 
במבצע המיוחד במטרה ליתן מענה מהיר 
מציון"  "עזר  בנוסף,  הניתן.  ככל  ומיידי 
ליתן  והמשטרה  מד"א  מטעם  אחראי 
המתרחשים  החירום  אירועי  לכל  מענה 
המובילות  ובדרכים  החניונים  בשטחי 
ואמבולנסים  מתנדבים  באמצעות  להר, 
לטובת  החניונים.  רחבי  בכל  הפרוסים 
ההר  במעלה  הוקמה  והמוגבלים  הנכים 

עם  ומוצללת  מקורה  לנכים  איסוף  תחנת 
ספסלי ישיבה.

החפ"ק  על  האחראי  פרוינד,  זאב  הרב 
בשטח,  הלוגיסטית  וההיערכות  במירון 
מציין את שיתוף הפעולה ההדוק בין כלל 
הארצי  המרכז  ראשי  עם  ובפרט  הגורמים 
מערך  להצלחת  הקדושים,  למקומות 
ההיסעים לחולים ומוגבלים, על מנת שגם 
הקדוש  בציונו  בתפילה  להעתיר  יזכו  הם 

של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א.
המענה לנכים ומוגבלים יינתן ברציפות 
החל מיום רביעי, בשעה 14:00 בצהרים, 
בלילה.   21:00 בשעה  חמישי  יום  עד 
טלפוני  למוקד  להתקשר  יש  ההגעה  בעת 

בחפ"ק "עזר מציון": 0732477724.
צ'ולק,  חנניה  הרב  מציון",  "עזר  יו"ר 
למען  הנעשה  זה  מיוחד  שירות  כי  אומר, 
הנכים והחולים העולים מידי שנה לציון, 
הענפה  מהפעילות  נפרד  בלתי  חלק  הינו 
ומטה  האמבולנסים  צי  של  והמסועפת 
כלי הרכב והנהגים המתנדבים של הארגון 
במהלך כל ימות השנה, הנעשית במסירות 
נפש למענם ולרווחתם של הנכים, החולים 

והמוגבלים.

מאת: אלי שניידר

המשטרה  כוחות  תשע"ו:  מירון  מבצע 
לאבטחת  השנה  גם  נערכים  וההצלה 
בל"ג  במירון  רשב"י  בהילולת  המתפללים 
איש  מיליון  שכחצי  היא  ההערכה  בעומר. 

יגיעו במהלך ל"ג בעומר לציון.
כמו בשנים עברו, גם השנה כבישים רבים 
יסגרו ולא תתאפשר הגעת כלי רכב פרטיים 
אלא רק לחניונים מרוחקים יותר. התחבורה 
וחברות  משמעותית  תתוגבר  הציבורית 
פרטיות רבות יפעילו מערך היסעים מיוחד 

להילולא.
בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות 
תקים  2 תחנות רענון. אחד  במחסום בזק 
והשני בתחנת דלק דור אלון צפון - כביש 6 
במירון.  מהילולה  החוזרים  לנהגים  לדרום 
השעות  בין  חמישי  ביום  יפעלו  התחנות 
07:00-19:00 ויחולקו בהן לנהגים שתייה 
הסברה  חומרי  קל,  כיבוד  וחמה,  קרה 

וחומרים לילדים.
כמו כן, פרסמה הרשות לאומית לבטיחות 
להילולה,  לבאים  הנחיות  מסמך  בדרכים 

בין היתר היא ממליצה על הגעה בתחבורה 
ציבורית ולא ברכב הפרטי.  למידע נוסף על 
ובחזרה  מירון  להר  מערך ההסעות שיפעל 
"כל  בטלפון  הטלפוני  למוקד  לפנות  ניתן 

קו" 8787*.
מבקשים  ובמשטרה  ההסעות  בחברות 
באוטובוסים  המגיעים  לאלו  להדגיש 
של  האחורית  מהדלת  ירידה  על  להקפיד 
לב  שמים  מסודרת.  בצורה  האוטובוס, 
צמודים  שהילדים  מוודאים   – לילדים 
להתרוצץ  להם  מאפשרים  ולא  אליכם 
ללכת  מקפידים  האוטובוסים.  בין  בחניון 
בבטחה  המוביל  המיוחד  ההליכה  בשרוול 

לשאטל להר.

בתיאום עם משטרת התנועה הארצית: נכים קשישים ומוגבלים 
יעלו מהחניונים למתחם ציון הרשב"י ע"י "עזר מציון"

גם השנה כבישים רבים יסגרו ולא תתאפשר הגעת כלי 
רכב פרטיים אלא רק לחניונים מרוחקים יותר  התחבורה 
הציבורית תתוגבר משמעותית וחברות פרטיות רבות יפעילו 

מערך היסעים מיוחד להילולא

מהחניון לציון הרשב"י באמבולנס

חצי מיליון איש יגיעו 
היום ומחר למירון

היערכות שיא של כוחות החירום והביטחון

)צילום: יעקב נחומי, פלאש 90( 
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פרקי אבות 
בשבת אחר 
הצהריים עם 
יחיאל נהרי

שבת היסטורית עם גדול החזנים יחיאל נהרי וגדולי הפייטנים 
חדרי רנסנס חדשים ומפוארים | תפילות שבת עם יחיאל נהרי 
וגדולי הפייטנים | ארוחות גורמה | סעודות שבת בליווי שירי 

שבת עם מבחר חזנים ופייטנים | עונג שבת עם יחיאל נהרי והרב 
שמעון פרץ | שמרטפיה לילדים | זוג או פרץ  הסטנדאפיסט 
הרב שמעון פרץ במופע חדש | שחיה לגברים במוצאי שבת
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מכירה בסיטונאות וליחידים

חניה חינם!
כניסה לחניה 

משלמה המלך 2

אפשרות למשלוחים

בס”ד

ש. פתיחה:
א’-ב’: 9:00-21:00
יום ג’: 9:00-15:00
ד’-ה’: 9:00-22:00
יום ו’: 9:00-13:00
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במחירים ללא תחרות!!! מתחייבים למחיר הזול ביותר!!!
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בואו להמשיך לחסוך 
בגדול, רק אצלנו, 
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בני ברק     י"ז באייר תשע"ו 25/5/16 1228

הטיפול בגיל הרך 
כמנוף לצמיחה בעתיד 
כ-100 מנהלים השתתפו ביום העיון 'מענה רך' מבית 'אחיה' אשר 
התקיים בסימן 'לדעת היום בשביל המחר'  ביום העיון קיבלו 

המנהלים כלים מעשיים וידע עשיר ומגוון שיסייע להם במלאכת הקודש

מאת: חיים רייך

מנהלים  בפניכם,  דברים  לשאת  נרגש  "אני 
נכבדים, הנושאים את שליחות הקודש באחריות 
ובמסירות", פתח הרב אונגר מנהל אגף הקריאה 
הקריאה  בתחום  במומחיותו  הנודע  ב'אחיה', 
"עוד  המיוחד.  העיון  יום  את  ובעולם,  בארץ 
מרן  של  המרגשים  דבריו  באוזני  מהדהדים 
הרב וואזנר זצ"ל שליווה את 'אחיה' לאורך כל 
השנים, והיה מדגיש: 'עשו ככל שאתם יכולים 
לעזור לילדים וככל שתקדימו יהיה יותר טוב'". 
הקריאה  בהקניית  השלבים  את  סקר  בהמשך 
שלב.  בכל  הנדרשות  המיומנויות  על  ועמד 
בהקניית  השנים  רב  מניסיונו  משתף  כשהוא 

הקריאה.
העלה  'אחיה',  מנהל  גומבו,  אברהם  הרב 
המלמדים  של  תפקידם  חשיבות  את  נס  על 
בדבריו  המוקדם,  בגיל  והטיפול  הרך  בגיל 
היטיב לבטא ולהביע את רגשותיהם של הורים 
המופעלים  הקידום  בתוכניות  שנעזרו  לילדים 

ע"י 'אחיה' בקרב תלמודי התורה.
המשתתפים קיבלו כלים מקצועיים וידע רב 
אנשי  בהנחיית  שנערכו  המרתקים  במושבים 
אמיר,  עופר  ד"ר  בתחומם:  מובילים  מקצוע 
קלינאי תקשורת, ד"ר יעקב ויינברג, פסיכולוג 
בכיר, מר דוד יאבא, מדריך לתנועה נכונה ומר 

יובל גיל עו"ד ויועץ ארגוני.
מבט ייחודי נשמע מפי הרב יעקב שמעון שר, 
מנהל חינוכי בת"ת 'דרכי אבות' - צאנז בנתניה. 

בדבריו ציין כי "עם הבנת גודל חשיבות המענה 
המשך  על  המשפיע  והמהפך  הרך  בגיל  הנכון 
הגענו  התלמיד,  של  ולימודיו  התפתחותו 
הגיל  במערך  שינויים  שחוללו  רבות  לתובנות 

הרך". 
הרב יצחק לוין, מנכ"ל אחיה עמד בדבריו על 
ציון הדרך עם כינון תכנית קידום נוספת, לצד 
פריסת החזון הגדול של מכלול פעולות 'אחיה'. 
הקיים  במענה  המנהלים  ציבור  את  הוא שיתף 
עשייה  לתחומי  הגוברת  הדרישה  בס"ד,  כיום 
ואף  בארץ  חינוך  ממוסדות  והבקשות  נוספים 
לקידום  מעשיים  פעולה  לשיתופי  תבל  ברחבי 

ילדי ישראל.
המיזם החדשני "מענה רך", בא להקדים את 
המאוחר ולהציף את חשיבות המענה המוקדם. 
ליום העיון  כהכנה  למנהלים שימש  העיון  יום 
המרכזי לכלל העוסקים בתחום הגיל הרך, אשר 

ייערך בע"ה בשלהי חודש סיון הבעל"ט.

מאת: הילה פלאח

השישי  החדש,  הקובץ  אור  ראה  לאחרונה 
בסידרה של "בנתיב החלב" -  סוגיות הלכתיות 
בתעשיית החלב", בעריכת הרב זאב וייטמן, רב 

תנובה.
הלכה  מאמרים  של  שורה  החדש  בקובץ 
המשקפים  בכשרות  איכות  שעניינם  למעשה, 
בתעשיית  הייצור  בתהליכי  הלכתיים  היבטים 
החלב. בקובץ מתפרסמים מאמריהם של יושבי 
ראש ועדת מהדרין תנובה הגר"מ גרוס והגרי"מ 
הגרא"י  לנדאו,  הגר"ד  הוועדה  וחברי  שטרן 
הוועדה  מומחה  זילבר  והגרי"מ  הורווויץ 

לחומרי גלם.
לכשרות  המדדים  בנושא  המקיף  במאמרו 
מהדרין כתב הגר"מ גרוס, יו"ר ועדת מהדרין, 
כי איכות בכשרות מבוססת על שלושה יסודות: 
ורמת  הייצור  תהליכי  הכרת  האנושי,  החומר 
הביצוע והמימוש של הוראות הכשרות. הגר"מ 
גרוס העיד במאמרו כי "המשגיחים של תנובה 
ועדת  וחברי  תנובה  רב  ע"י  בקפידה  נבחרים 
הרבנים, שבוחנים אותם האם הם ראויים להיות 
של  המהודרת  הכשרות  כשרות...".  משגיחי 
משותף  מאמץ  של  תוצאה  היא  תנובה  מוצרי 
של כל הרבנים, החל מההנהלה ועד המפקחים 

והמשגיחים, הדגיש הגר"מ גרוס.
כתב  מהדרין,  ועדת  יו"ר  שטרן,  הגרי"מ 
מערכת  לכשרות  באשר  מפורטת  תשובה 
הוא  במאמר  הנדון  העיקרי  הנושא  הפיסטור. 
והכשרה.  בליעה  לעניין  החשמל  חום  שאלת 
בשיעור  עוסקת  עטו  מפרי  נוספת  תשובה 

ההמתנה בין אכילת גבינה צהובה לבשר.
עוד בקובץ מאמריהם של הגר"ד לנדאו חבר 
ועדת מהדרין בנושא חליבה בפיקוח מצלמות. 
להשלמת הדיון בנושא פירסם הרב זאב וייטמן, 
עם  התכתבות  הכולל  מיוחד  נספח  תנובה,  רב 
זצ"ל  וואזנר  הלוי  הגר"ש  מרן  הדור  פוסק 
והכרעותיו בנושא הפיקוח באמצעות מצלמות.

הרב מנחם דוב גנק ראש מערך הכשרות של 
מאמריהם  הקדישו  דביר  יצחק  והרב   OU-ה
הרב  בזמננו.  נכרים  בחלב  השימוש  לשאלת 
יוסף מרדכי זילבר, יועץ ועדת מהדרין לחומרי 
גלם, הקדיש מאמרו לדינם של מחמצות – רכיב 

חיוני בייצור גבינות ויוגורטים.
במדור "בנתיב ההלכה" מופיעים מאמריהם 
מהדרין  ועדת  חבר  הורווויץ  הגרא"י  של 
מאמריהם  מופיעים  עוד  וייטמן.  זאב  והרב 
הרב  של  המקיף  ומאמרו  איינגר  דוד  הרב  של 
כשרות.  משגיח  נאמנות  בעניין  שמרלר  חיים 
הגר"י  של  המרתק  מאמרו  חותם  המדור  את 
שהתקיים  במבצע  זכיה  בדבר  זילברשטיין 

בשעתו מטעם תנובה.
ובו  פסח  לענייני  מוקדש  מיוחד  מדור 
בעניין  וייס  הגר"א  של  מאמריהם  מתפרסמים 
איסור קטניות בפסח ושל הרב מנחם בורשטיין 

הסוקר חומרות וקולות בפסח.
בו  כהלכה  שו"ת  מדור  חותם  הקובץ  את 
שהוגשו  העיקריות  ההלכתיות  השאלות  רוכזו 
הכשרות  כינוס  במהלך  מהדרין  ועדת  לחברי 
הארצי. הרב זאב וייטמן והרב אברהם שלזינגר, 
מרכז ועדת מהדרין, השיבו לשאלות בנושאים 

מגוונים בתחום החלב ומוצריו.

הפן ההלכתי של תעשיית החלב
חדש באוצר הספרים ההלכתי: "בנתיב החלב" - קובץ שישי 

ובו מאמרים הלכתיים בכל מה שקשור לתעשיית החלב 

חלק מהמשתתפים בכנס 'מענה רך' 

אותך  מזמינה  ברק,  בבני  האקדמית  החרדית  המכללה   - מבחר 
מהווים  המכינה  לימודי  המקוצרת..  האקדמית  למכינה  להצטרף 
בקבוצות  מתקיימים  הלימודים  התואר.  ללימודי  ומפתח  בסיס 
קטנות ונפרדות ע"י צוות מקצועי, בשעות הבוקר ו/או הערב וכוללים 

ליווי צמוד ושיעורי עזר מתקדמים, באווירה חרדית מלאה. מסגרת 
לימודים 
חרדית 
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מכינת "אביב"
לגילאי 30+

למעונינים במקצוע טיפולי:

עבודה 
סוציאלית
או סיעוד

מחזור נוסף של המכינה לגברים
נפתח בימים אלו!

נרשמים עכשיו ומרוויחים זמן יקר!

מזרזת את
ההצלחה שלכם!

לבני 30+
המכינה המקוצרת
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כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.
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קל  לחשב: 
רשת  גדולה

נותנת  לך
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מאות השתתפו בוועידה למנהלי עמותות וארגונים חרדים 
של מרכנתיל זיו האפט BDO והירשוביץ פתרונות

עמותות יכולות להרוויח מיליונים 
באמצעות ניהול נכון של הכסף

מאת: אלי שניידר

ומוסדות  ארגונים  עמותות,  מנהלי  מאות 
מהמגזר החרדי והדתי השתתפו היום בוועידה 
בנק  שיזמו  למנהלים  הראשונה  הכלכלית 
האפט  'זיו  החשבון  רואי  פירמת  מרכנתיל, 
BDO' והחטיבה הפיננסית בחברת 'הירשוביץ 
הכותרת  תחת  שהתקיימה  הוועידה  פתרונות'. 
של  בעידן  חכם  ניהול   – הצלחה  "מנהלים 
מהפכות" נערכה במלון סיטי טאוואר ברמת גן.
הוועידה נפתחה בדברי ברכה של השותפים 
לייזום הוועידה, בהם מנכ"ל בנק מרכנתיל מר 
שוקי בורשטיין, רו"ח יואל טולדנו שותף וראש 
אשכול ב'זיו האפט BDO', מנכ"ל הירשוביץ 

פתרונות ר' חנוך הירשוביץ.
הודה  בורשטיין  שוקי  מר  מרכנתיל,  מנכ"ל 
למנהלים על השתתפותם בוועידה וציין לחיוב 
את הרצון של כלל המנהלים לפתור את הסוגיות 
לרגולציה,  ובהתאם  בשקיפות    הפיננסיות 
משום שפעילות תקינה מאפשרת צמיחה טובה 

ומאידך, מונעת קשיים בעתיד. 
אשכול  וראש  שותף  טולדנו,  יואל  ר'  רו"ח 
"הכספים  כי  ציין    BDO האפט  בזיו  חרדים 
עבור  הזדמנות  מהווים  במלכ"רים  הפנויים 
העומדים  האמצעים  את  להגדיל  העמותות 
השקעות.  באמצעות  העמותה  פעילות  לרשות 
עם  במלכ"רים  הפנויים  הכספים  בין  המפגש 
וחיסכון  השקעה  של  המגוונים  המכשירים 
הקיימים היום במשק הם צעד מתבקש בחיזוק 

פעילות העמותות. 
)המחנה  טרכטנברג  מנואל  פרופ'  ח"כ 
הזדמנויות  לשוויון  השדולה  יו"ר  הציוני(, 
עולם  עם  היכרותו  על  סיפר  החרדי,  למגזר 
התעסוקה החרדי כפי שהוא נחשף אליו לאורך 
השנים ואמר "הפוטנציאל הטמון במגזר החרדי 
הוא עצום, כאשר מתוכם צמחו מנהלים בכירים 
בכלכלה  בכירים  מנהלים  גם  להיות  שיכולים 
החרדי  "הציבור  כי  ציין  עוד  הישראלית", 
יכולתי  כמיטב  אעשה  כן  ועל  לרעה,  מופלה 
השירות  אפליה.  למנוע  שניתן  כמה  עד  לסייע 
לשילוב  ומופת  יוזם  להיות  חייב  הציבור 

חרדים".

לעסקים  המרכז  מנהל  הולצברג  חיים  ר' 
ולמוסדות חרדיים ציין כי העמותות במגזר הדתי 
לדבריו,  מתמדת,  בצמיחה  נמצאות  והחרדי 
"העבודה מול העמותות דורשת מומחיות רבה, 
וזו הסיבה שהובילה אותנו  במרכנתיל להקים 

את המרכז לעסקים ולמוסדות חרדיים.  
חנוך  ר'  פתרונות  הירשוביץ  מנכ"ל 
ניהול  בעולם  מהפיכה  לחולל  קרא  הירשוביץ, 
באפיקים  והחסד,  הצדקה  קרנות  של  הכספים 
הפיננסים השונים המוצעים, תוך שהוא מדגיש 
ישראל  ובנק  האוצר  שמשרד  העובדה  את 
מעודדים כמה שיותר גופים פיננסים לנהל את 
השקעה  באפיקי  אצלם  המופקדים  הכספים 
רווחים  דבר  של  בסופו  שיניבו  שונים  סולדים 

נוספים. 
מניסיונו  הציבור  את  שיתף  אשר  יעקב  ח"כ 
אשר  לשעבר,  ברק  בני  עיריית  כראש  העשיר 
לאיזון,  מגירעון  העיר  עברה  כהונתו  במהלך 
בעיקר בזכות יוזמת מרכז העסקים בצפון העיר 
– ה-BBC, אותו הגדיר כ'באר הנפט' של בני 

ברק. 
בחברת  ופיתוח  מחקר  מנהל  כהן,  עמנואל 
בגיוס  וטיפים  כללים  למנהלים  הציג  ג'ובינג, 
ברבדים  התמקדות  תוך  עובדים,  של  נכון 
שפירא,  אבי  החיים.  בקורות  ביותר  החשובים 
השימוש  על  סיפר  אנפיטק  עמותת  מנכ"ל 

בטכנולוגיות כמכפיל כוח בעמותות.
ר' שמואל טירר, מנכ"ל 'שמש רכבים', סיפר 
על תרומת השימוש ברכב צמוד לתנאי העסקה 
הולמים של מנהלים כמו גם ייעול של עבודתם. 
לעמותות'  תקן  תו   – 'מידות  מנכ"ל  בייגל  גיא 
דיבר במושב הפתיחה על מגמות בגיוס כספים 
ורו"ח  טולדנו  יואל  רו"ח  וקרנות,  ממשקיעים 
"עשה  על  דנו    BDO האפט  מזיו  פרקש  אבי 
רו"ח  ואילו  ההשקעות",  בעולם  תעשה  ולא 
 BDO האפט  בזיו  דירקטור  קלמפרר,  יואב 
שלטונות  מול  המנהלים  התמודדות  על  סיפר 
המס נדב מנסדורף, סמנכ"ל אסטרטגיה ושותף 
החברתית  ההלוואות  חברת   – 'טריא'  בחברת 
ההלוואות  מהפכת  על  סיפר  בישראל  הגדולה 
החברתיות. עו"ד דוד ג'והן, ראש מחלקת נדל"ן 
הביטחון  על  הרחיב  וינרוט  י.  עו"ד  במשרד 

בהשקעה בעמותות בנייה.

מטעמי שלמה
הרב שך 3 ב"ב טל':03-6185871

באגט/פיתה
מוקפץ עוף | המבורגר

שניצל | נקניקיות

₪20
במקום וטיגון  אפיה 
וחמוצים צ'יפס  כולל 

מבצע מטורף:

פתוח במוצ"שטל': 03-5799991

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

מפספסיםכאילו לאמבצעים

קיגל איטריות 
רק- 14&מקמח שנטחן לאחר פסח 

קיגל תפו"א
רק- 10&ללא גלוטן/ללא קמח

בילקעס/ 
ב- 10&בילקעס חיטה מלאה 
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בורקס ורוגלעך
רק- 19&אפייה במקום

מעל 1 ק"ג



בני ברק

לוגיסטיקה, יצור, תעשיה, מוקדי שרות ומכירות 
בואו לפגוש עשרות מעסיקים במגוון ענק של מקצועות שמחכים רק לכם!

היריד יתקיים אי״ה ביום רביעי כ”ד אייר, )1.6.16(
נשים בין השעות 10:00-12:30 | גברים בין 13:30-16:00

במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 )ז’בוטינסקי 160( בני ברק

חדש!  חדר משרות חמות פעיל
סדנת קורות חיים ושיווק עצמי

למגזר החרדייריד התעסוקה

3
ההצלחה נמשכת

הכניסה
חופשית
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החוק החדש שגורם לכאב ראש למאות מנהלי גמ"חים בציבור החרדי

תזכיר חוק שיעלה לדיון בכנסת ימסד את פעילות 
הגמ"חים, צעד שעשוי להביא למיטוטם  ממי 

חוששים ברשות המיסים ומדוע מנהלי הגמ"חים נבעתים 
מהמחשבה לחשוף את ספריהם?  מנהל גמ"ח: "אם 
יכניסו רגולציה, הגמ"חים יקרסו. תהיה כאן קטסטרופה"

מאת: יעקב אמסלם

סביר  הזה  המשפט  את  מהגמ"ח".  הלוואה  ניקח  בעיה,  "אין 
יודע  חרדי  דרדק  כל  בחייכם.  פעמיים  או  פעם  שמעתם  להניח 
שכאשר נקלעים למצוקה כלכלית במשפחה החרדית, מצלצלים 
לגמ"ח הקרוב ונוטלים הלוואה ללא ריבית בתנאים נוחים. זר לא 

יבין זאת, אבל כך פועל עולם החסד החרדי.
ע"פ כל ההערכות והאומדנים, עולם הגמ"חים בציבור החרדי 
מגלגל למעלה ממיליארד שקל מידי שנה. אלפי אברכים נוטלים 
הלוואות לצרכים שונים, בעיקר לרכישת דירה, ומחזירים אותם 
הון  אילי  של  מתרומות  הוא  הכסף  של  מקורו  שנים.  במשך 

ומהפקדות של אנשים פרטיים. 
אלא שכעת צל כבד מעיב על פעילותם הענפה של הגמ"חים. 
חוק הבנקאות החדש קובע כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, 

נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח מטעם בנק ישראל וממילא 
גורם להקשחת התנאים לקבלת הלוואה לאלפי אברכים ולשיתוק 
תאגיד  שאינו  "מי  סבוכה.  בירוקרטיה  ידי  על  כולה  המערכת 
בנקאי לא יעסוק בקבלת פיקדונות כספיים ובמתן אשראי כאחת", 

לשון החוק.
הפיקוח על הבנקים, שאמור לפקח לכאורה גם על הגמ"חים, 
פיקוח  כרשות  לפעול  שתפקידה  ישראל  בבנק  חטיבה  הוא 
על  הפיקוח  של  תפקידו  בישראל.  הבנקים  פעילות  על  הממונה 
הבנקים - להבטיח את ניהולם התקין, להגן על עניינם של לקוחות 
הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית של הבנקים )מניעת הגעה 
למצב של פשיטת רגל(. הפיקוח על הבנקים קובע הוראות שונות 
השוטפת  פעילותם  את  בודק  לפעול,  עליהם  כיצד  הבנקים  לכל 
שוטפים,  דיווחים  מהם  מבקש  והצרכניים,  הפיננסיים  בהיבטים 
וכמו כן פונה אליהם בבקשות שונות מעת לעת לתת הסברים על 

נושאים שונים הקשורים בפעילותם.

הרשות  ערכה  עת   ,2009 בשנת  התרחשה  בסוגייה  התפנית 
לתאגידים ביקורת על פעילותם של גמ"חים המעניקים הלוואות 
לאברכים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים ומנהלי מוסדות. ברשות 
שאינם  היבטים  ישנם  אלו,  גופים  בפעילות  כי  טענו  התאגידים 
"במספר מקרים מצאה  חוק הבנקאות.  על  עבירה  חוקיים, בשל 
הביקורת כי עמותות מסוימות מנהלות פעילות לכאורה של 'בנק'. 
במשרד  אמרו  הבנקאות",  דיני  פי  על  רישוי  טעונה  כזו  פעילות 
בשיתוף  דיון  התקיים  הנושא,  מורכבות  "נוכח  המשפטים. 
ובנק  האוצר  משרד  המשפטים,  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים 
ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית של הנושא. 
שעולה  ככל  לדין,  לכאורה  המנוגדת  הפעילות  לאור  אולם, 
שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה אישור ניהול תקין".

'כל  עם  לשוחח  נעתר  בנושא,  המעורה  בכיר  גורם  זאת,  בכל 
והבהיר את חששם של בעלי הגמ"חים מהעברת החוק  ישראל' 

שיטיל רגולציה דרקונית עליהם. 

הגמ"חים 
על הכוונת

הכתבה המלאה בנושא הגמ"חים תפורסם ביום שישי בעיתון

צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90

45X12₪
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077-362-1221
02-650777502-595100002-5374545073-7803380

אדוארד, קהילות יעקב 44, 050-3309993
אלתר, הרב קוק 21, 03-6183977

בלייר, גני גד 4, 03-5791887
הקר ישיר, יצחק מאיר הכהן 2, 052-6324440

יוני בשארי, משולם ראט 11/ב, 054-8459288
יעקב בורר, דניאל 18, 052-7164039

מישאלי, ירמיהו 8, 054-3450145
נוימן, קושניר 16, 054-8454699

פנחס, אבן גבירול 6, 052-5976565
רפאלי, חברון 21, 050-4277708

שטינהרטר, נועם אלימלך 3/ב, 054-8528460

יום שלישי כ"ג אייר

31.5.16



שאנו  שנים  כבר 
חנויות  רשת  את  מכירים 
ששינתה  הרשת   .280
האופטיקה  עולם  את 
היו  עשור  לפני  לחלוטין. 
מחירי המשקפיים גבוהים 
הרשת,  משמעותית. 
הבשורה  עם  שנפתחה 
 – המשקפיים  להוזלת 
טלטלה את השוק וסייעה 
להורדת המחירים גם אצל 

חברותיה.
השנים,  במהלך 
אלפי  עשרות 
מרוצים  לקוחות 
חנויות  את  . אמצו  ת ש ר ה

מקצועיות  לצד  הנמוכים  המחירים 
המסגרות  למגוון  בנוסף  הצוות, 

כיום  בה.  לקנות  טובה  סיבה  האדיר, מהווה 
נחשבת 280, בצדק, לאחת הרשתות הגדולות 
במגזר החרדי. גם בשל פריסת הסניפים, אך 
הנמכרת  המשקפיים  כמות  בשל  מכך  יותר 
בכל סניף. כוח הקנייה הקיים ברשת 280 הוא 

מהגדולים בארץ.
להרשות  יכולה   280 שרשת  הסיבה  זו 
ועדשות  איכותיות  מסגרות  למכור  לעצמה 
במחיר  ביותר,  הטובות  במעבדות  שיוצרו 
יום  וכן למלא הזמנות בתוך  הנמוך מכולם, 

עבודה אחד! 
בקרב  שנצברת  המומחיות  זאת,  מלבד 
צוות 280 היא גבוהה במיוחד. כאשר פוגשים 
עיניים,  זוגות  מאות  או  עשרות  יום  בכל 
כמו  וצרכים,  בעיות  של  רחב  מגוון  עם 
מיוחדות  עדשות  מורכבים,  מולטיפוקלים 

מיומנות  רוכשים  ועוד, 
גבוהה ביותר. זו גם אחת 
נחשבת  שהרשת  הסיבות 
בעיניהם  יוקרתי,  למקום 
אופטומטריסטים  של 
הניסיון  את  מקצועיים. 
ניתן  לא  צוברים  שהם 
שנצבר  לניסיון  להשוות 

בשום מקום אחר.
הקנייה  כוח  בזכות 
רשת  יכולה  הזה,  האדיר 
המותג  את  לייצר   280
מדובר   .A&R האיכותי 
בלעדי  בייצור  במסגרות 
בינלאומיים  במפעלים 
 A&R המותג  מובילים. 
של  עצום  מגוון  מציג 
באיכות  עין,  מרהיבות  ייחודיות  דוגמאות 
בלתי מתפשרת, המתאימות לכל טעם וסגנון.

לרכוש  אחד  לכל  מאפשר   A&R מותג 
מחירים  ולשלם  הוא,  בטעמו  משקפיים 
יתירה  נמוכים משמעותית מכל מקום אחר. 
בהשראת  עוצבו  מהמסגרות  חלק  מזאת: 
מובילים,  בינלאומיים  ממותגים  מסגרות 
באיכות זהה. למרות זאת קיים פער מחירים 
 A&R גדול, עד שלעיתים משקפיים ממותג
של  ממחירם  בשישית  להימכר  יכולים 

משקפיים דומים ממותג אחר.
אולי מיותר לציין כי לרשת 280 הסכמים 
שיא  מאוחדת  חברי  החולים.  קופות  עם 
זכאים למשקפיים ב-5 שקלים בלבד, בסניפי 
בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש, ולחברי 
מכבי זהב – מבחר עצום של אלפי משקפיים 

חינם, בסניפי בני ברק ובית שמש.

קל לחשב: + מומחיות - מחיר 
סולטן= מאתיים ושמונים. בלבד!

מוצרי חשמל

לא אחת, לא שתיים
3 שנות אחריות מלאה
על כל מזגני תדיראן

בירינבוים 21  |  שעות פתיחה: א'-ה', 16:30-21:00, יום ו' 10:00-13:00
להזמנות: 03-5744374 | 054-8440229

TADIRAN ALPHA
סדרת מזגנים חסכוניים בדירוג אנרגטי גבוה,
פונקציית QUIET FUNCTION, עם פיזור אוויר 

תלת מימד ושלט מואר
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תפארת הבריכה שמואל הנגיד 8 פתח תקווה, צמוד לפנימיית רעות 
לפרטים: 03-5750506 / 054-5599972 תומר

שמואל הנגיד 8 פ"ת צמוד לפנימיית רעותסגולהתפארת הבריכה

בס"ד

בריכה שומרת שבת, חצי אולימפית
פועלת בהפרדה מלאה בין נשים וגברים

וקיבלה את אישור משמרות הקודש
www.brechaladati.con

לאחר הקבלה והמיון לקבוצות על פי רמות, לומדים התלמידים 
הרגלים והסתגלות למים כדי להיות מוכנים לשלב לימוד 

תנועות השחייה באמצעות אביזרים דידקטיים מותאמים

במרכז ללימודי השחייה מגוון קורסים ושיעורי שחייה לילדים 
ולמבוגרים בחודשי הקיץ ומורכבים מ-12 שעורים המתוכננים 

בקפידה וברמה גבוהה. משך כל  שעור - 45 דק' 

המרכז מופעל ע"י מדריכים ופיזיותרפיסטים מוסמכים 
ללימודי שחייה, בעלי ניסיון עם ילדים ומבוגרים ובעלי 

יחסי אנוש ברמה גבוהה.

שיעור הראשון מוקדש למיון וחלוקה לקבוצות לפי רמה 
של כל תלמיד.

לבנים, בנות השחייה הנפרדים החלה ההרשמה לקורסי 
             לכל הגילאיםשעורי שיפור שחייה ומבוגרים

נפתחה עונת הרחצה 
קורס שחיה

לילדים 699 ₪

חייה 
 קורס ש

למבוגרים

₪ 850 

הפרדה
לנשים

ולגברים

להסעותאפשרות 

בריכה חצי 
אולימפית

מעלה חיים
מרכז קהילתי לילד ולמשפחה
רח' עוזיאל 66, בני ברק

לקראת חופשת הקיץ 
המרכז הקהילתי מעלה חיים 

מרחיב את שירותיו גם לשעות הבוקר!

הזדרזו להרשם! 
מספר המקומות 

מוגבל

 מקצועיות  

 יחס אישי 

 בריאות והנאה באווירה חרדית

החלה ההרשמה לפעילויות בריכה מגוונות לכל הגילאים:

לפרטים:
ימים א'-ה' | בין השעות 14:30-8:30

052-8797775

 שחיית תינוקות - חוויה מיוחדת לך ולתינוקך

 שחיה טיפולית - קבוצות קטנות לגילאי +4 ביחס אישי וצמוד

 טיפולי הרפיה וספא פרטניים לנשים באווירה חמה ונעימה



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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מאת: חיים רייך

והמגוונות,  הרבות  הלימוד  תכניות  בין  השבועות,  חג  לקראת 
הארגונים השונים המפיצים תורה, בולט במיוחד ארגון "עולמות", 
אקטואליים.  בנושאים  הלכתית  סוגיא  שבוע  מידי  לאור  המוציא 
תבל,  רחבי  בכל  קהילות  של  רבות  במאות  רבה  לתפוצה  וזוכה 
חוגי לימוד בבתים פרטיים ומרכזי עסקים. במקומות אלו ואחרים, 
מתאספים כיום קבוצת לומדים, שנוטלים את החוברות השבועיות 
הגמרא  מדברי  הלימוד,  חווית  בתוככי  וצוללים  'עולמות'  של 

והפוסקים, מתקופת הראשונים ועד מחברי זמנינו.  
אם עד היום הלימוד בעיון היה מנת חלקם של אברכי הכוללים 
"עולמות"  שתכנית  הרי  בלבד,  הקדושות  הישיבות  ותלמידי 
תורה  ולומדי  בכירים  עסקים  אנשי  האחרונות  בשנים  מחברת 
מכל הגוונים והחוגים, שחיפשו דרך להתחבר לשורשי התורה – 

ללימוד קבוע, פחות אחת לשבוע בשל עיסוקיהם הרבים.
את "עולמות" ייסד הרב יעקב זילברליכט, בוגר ישיבת חברון, 
בישיבת  ור"מ  אביב  בתל  דבורה  במלון  כולל  כראש  המשמש 
נהורא, המסביר מה עיקריה של התכנית הפופולארית: "עולמות 
בנושא  בסוגיא  שיעורים  מערכי  תורה המפיצה  שיעור  רשת  היא 
הלכתי הקשור לפרשת השבוע או לאחד מענייני דיומא. כל שיעור 
ויוצאים  בצורתם,  המצולמים  סוגיא,  של  מקורות  מדפי  מורכב 
לאור הן במהדורה מקוונת )בפורמט PDF( והן כחוברת מהודקת. 
ובד  הסוגיא,  של  כללית  תמונה  ללומדים  נותנים  המקורות  דפי 
בבד מאפשרים לרדת לפרטים, ולדון בזוויות השונות של הסוגיא, 

ובשאלות רבות המסתעפות ממנה".
"לדפי  מבהיר:  זילברליכט  הרב  זו?  בתכנית  המיוחד  מה 
לפני  המגישים  השיעור,  למסירת  הכנה  דפי  מצורפים  המקורות 
משאירים  בהחלט  אך  הלימוד,  נושאי  של  תקציר  השיעור  מגיד 
כר נרחב ליצירה פוריה של מוסר השיעור, למצוא בכוחות עצמו 
בשיעור.  הנלמד  הנושא  את  ולהרחיב  להעשיר  נוספים  מקורות 
ונוח  יציב  בסיס  מהווה  ההכנה,  ודפי  המקורות  דפי  בין  השילוב 
ללימוד ומסירת שיעור תוסס בעיון. דרך אגב, אנחנו שולחים את 
מתקיימים  בהם  המקומות  לכל  תשלום,  ללא  הלימוד,  חוברות 

שיעורי עולמות". 
עד היום, יצאו לאור כארבע מאות )!( שיעורים בסוגיות שונות, 
מקומות  ממאתיים  ביותר  ונלמדים  הארגון,  של  באתר  המוצגים 
של  רבים  אלפים  בהשתתפות  העולם,  ברחבי  קבועים  לימוד 

לומדים, המתכנסים מידי שבוע ללימוד המיוחד.
של  באתר  להורדה  ניתנות  "עולמות"  של  הלימוד  חוברות 
מידי  ונשלחות  מודפסות  הן  ובמקביל  תשלום,  ללא  "עולמות", 

שבוע, לכל המקומות בהם מתקיים הלימוד של עולמות.   
תורת  את  זילברליכט  הרב  פורס  עיתונות"  "קו  עם  בשיחה 
לטעם  שמתגעגעים  ישיבות  בוגרי  "יש  אחת:  רגל  על  עולמות 
המתוק של השיעורים בעיון בישיבה וחפצים לשוב אליהם. מנגד, 
רוצים  אשר  לפרנסתם  העמלים  ויהודים  רבים  עסקים  אנשי  יש 
להשתלב  ממש  הצליחו  ולא  כלשהו,  שיעור  או  תורני,  חיבור 
בלימוד הדף היומי או במסגרת תורנית כזו או אחרת. "עולמות" 
בעצם מתאימה לכולם, כי מצד אחד היא מאפשרת לבוגר הישיבה 
את הלימוד בעיון, ומאידך מאפשרת גם למי שלא מורגל בלימוד 
העיוני להיחשף לעולם המרתק של סוגיא הלכתית הנלמדת מתוך 

המקורות בגמרא והראשונים".  

 "מתמכרים" לשיטת הלימוד
 

כאשר הרב זילברליכט מציין את החוויה הלימודית אותה חווים 
בכל שבוע לומדי הקבוצות, הוא מביא לנו כמה דוגמאות לשיעורי 

ויסקי  לרכוש  מותר  האם  בשאלה  עסקנו  מזמן  "לא  עולמות: 
בדיוטי פרי לאחר הפסח, או בשאלת הגדרת "מקום סכנה", נוכח 
גל הפיגועים האחרון. זו חוויה רוחנית שקשה לתאר, מי שמתחבר 

למסלול הזה, פשוט "מתמכר" לשיטת הלימוד הזו".
שנים,  שש  לפני  זילברליכט  הרב  הקים  כאמור  "עולמות"  את 
עם הנגיד הר"ר צבי רייזמן, איש עסקים המתגורר בלוס אנג'לס, 
מוסר  שבעצמו  כצבי",  "רץ  התורניים  הספרים  סידרת  ומחבר 
שיעורי עיון לבעלי בתים מידי שבוע מתוך חוברות של מקורות, 
בכל  בכל שבוע  מאז  העולם.  לכל  המודל  את  "להעתיק"  וביקש 

רחבי העולם לומדים את השיעורים הללו. 
כאמור, החוברות של עולמות נשלחים לכל דורש, וגם לקראת חג 
השבועות הקרב ובא, מציעים ב"עולמות" לציבור לקבל חוברות 
לימוד ללא תשלום. הרב זילברליכט מדגיש: "המתכונת הזו של 
בקבוצות,  בשיעורים,  ללימוד  בעיקרה  נועדה  עולמות  שיעורי 
בצורה שמגיד השיעור אומר את הדברים וכל המשתתפים בשיעור 

מתערבים, שואלים, עונים, ויוצרים חוויה לימודית". 
ומרשימה  גדולה  להתפתחות  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים 
האחרון  בחורף  שנפתחו.  החדשים  שיעורים  עשרות  בהיקף 
מאות  בהשתתפות  תקוה,  ופתח  ברעננה  לימוד  ערבי  התקיימו 
לומדים, ובשבוע הבא יתקיימו לקראת חג השבועות שני כינוסים 

נוספים בבני ברק וגבעת שמואל.
חדש,  מיזם  בעולמות  משיקים  השבועות,  חג  לקראת  כעת, 
במטרה להקים שיעורי "עולמות" חדשים בליל שבועות. לשם כך 
ישלחו לכל קורא שיפנה לארגון, חוברות לימוד של עולמות על 
לייסד שיעורי תורה  מנת למסור את השיעור בליל החג. "נשמח 
בכל עיר ועיר ולשלוח בכל שבוע את החוברות, אבל לפחות בחג 
השבועות, כתוב 'כאיש אחד בלב אחד'", אומרים בעולמות, "ואנו 
חותרים שכל עם ישראל ילמד שיעור אחד זהה בחג, ואנו נעשה 
שיקבלו  ושיעורים  קבוצות  לומדים,  שיותר  לכמה  להגיע  הכל 
הלימוד  בחג.  אותם  וילמדו  הללו  הלימוד  חוברות  את  מאיתנו 
כאמור מתאים לתלמידי ישיבות כמו לבוגרי הישיבות, לאברכים 
כמו גם לאנשי עסקים, כל מי שחשקה נפשו בתורה, יכול להתחבר 
לכל  הזו  ההזדמנות  את  להעניק  ונשמח  שלנו,  הלימוד  למסלול 

אחד".

ארגון "עולמות" ישלח לכל פונה את מערכי השיעור הנודעים לתהילה של "עולמות", עבור שיעורי התורה בליל חג 
השבועות, שיעורים שכוללים סוגיות שונות - מהגמרא ועד המסקנות ההלכתיות האקטואליות לימינו

עולמות של תורה - בחג השבועות

אחד משיעורי 'עולמות'

077-362-1221
02-5951000

02-5377177

לא נותרו
הרבה שניות!
מועד אחרון להטרפות:

יום שלישי כ“ג אייר 31.5.16
מצטרפים עכשיו!
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 כל המטענים

איכותירמקול בלוטוס 

נגן סאנדיסק 
ספורט מחודש

מגני ספר 

19
₪

39
₪19

₪

7
₪

25
₪

39
₪

35
₪

25
₪

15
₪

15
₪

99
₪

29
₪

15
₪

15
₪

19
₪

15
₪

10
₪

15
₪

כרטיס 4 ג’יגה

  כבלים מתקפל
 2 יציאות

אוזניות לנגן 
לנובו/פיליפס

   HP רמקולUSB חיבור

למצלמה  נרתיק קשיח 

דיבוריתכבל אוקס 

ועכברסט מקלדת 

אוזניות קשת בלוטוס 
 סאונד מעולה

 כניסה לכרטיס

הפלאפוניםאוזניות לכל 

דיסקים CD חבילת 50 

סמסונגראש מטען 

הכרטיסיםקורא כל סוגי 

1200E/208/C2סוללות 

איכותירמקול בלוטוס 

USB מפצל

לשבוע 
בלבד!

הגיעו 
דגמים 
חדשים

מוצר 
השבוע

149
₪

 אחריות 
לשנה

מהיבואן לצרכן
אביזרים לסלולאר ולמחשב מבצעים! ועוד המוון 

39
₪

אוזניית בלוטוס 
איכותית

סניף אלעד: נחלת יצחק קומת המותגים
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העמוד 
טעון 
גניזה

פרשת "ערכין" המדברת על האדם המקדיש ערך אדם לבית 
המקדש נאמרה מיד לאחר פרשת "התוכחה", בה נאמרו 
קללות קשות אם ח"ו לא נשמור את התורה. ונשאלת 
השאלה מה הסמיכות הזו? איזה קשר יש בין התוכחה 
ספר  את  המסיימת  'ערכין'  פרשת  לבין  והנוראה  הקשה 

"ויקרא"? 
קשים  בימים  שאף  ללמדינו  שבא  זי"ע  אמת'  ה'אמרי  מפרש 
ביותר ר"ל, לא נשכח שלכל יהודי יש ערך. בנים אנו לה' בכל עת 

ובכל מצב וערכנו רב ומשמעותי.
להאמין  שצריכין  כמו  "ובאמת  אמת':  ה'שפת  כותב  וכך 
בהקב"ה אף שאין יכולים להבין הנהגה הנעלמת של הקב"ה. כמו 
ושחורין  כעורין  שנראין  אפילו  ישראל  בבני  להאמין  צריכין  כן 
הפנימיות  עצם  תרס"ג(.  )וארא  ונאוה..."  אני  שחורה  כמ"ש 
הנסתרה של איש מישראל, הוא גבוה מעל גבוה ואין לנו השגה 
בזה. ואף על אלה שאין הטוב נראה עליהם מבחוץ כתב: "יש דור 
תהפוכות שנראין רע, אבל אין תוכן כברן ועתידין לחזור למוטב" 
ראה(  )פ'  הספרי  דברי  את  הביא  אמת  באמרי  תרנ"ה(.  )האזינו 
"ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים מלמד שכל אחד 
והוסיף  העולם,  אומות  מכל  הקב"ה  לפני  חביב  מישראל  ואחד 
על זה: זה הוא אפילו כשהיחיד הוא בלא טעם... )הושענא רבא 

תרצ"ו(.
מספרים על סוחר יהלומים בשם ר' מוניא מוניסזון ז"ל שהיה 
אל הקודש  נכנס  זי"ע, שפעם  בימי הרבי הרש"ב מליובאוויטש 
פנימה ושיחתו עם הרבי היתה על אנשים פשוטים מאד כשהרבי 
מפליג בשבחם. החסיד תמה על שהרבי עשה עסק מהם כשהוא 
אומר שאינו רואה בהם דבר מיוחד. הרבי שאל לר' מוניא אם יש 
עמו חבילת יהלומים ואם מסכים להראות לו? החסיד נענה ברצון 
על אחד מהם  על השולחן כשהוא מצביע  היהלומים  את  וסידר 
שהוא מדהים ביופיו ובנקיותו. הרבי השיב לו: "אינני רואה בזה 
אבן  בטיב  להבין  בשביל  ביהלומים  מבין  להיות  "צריך  כלום". 
יקרה כזאת" השיב מוניא. ואז אמר הרבי הרש"ב: כל יהודי הוא 
פלאי פלאים, אלא שצריך להיות מבין בכדי להבחין בסגולותיו...

ידוע ומפורסם בשער בת רבים כי הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע 
אהב כל יהודי באהבת ישראל שאין בדומה לה. ולא היה מסוגל 
לראות כל רע על שום אחד מישראל, עד שהיה אומר שכל יהודי 

'קדוש' ונעלה הוא ואין שייך אצלו כל רע כל
ל וכלל. ומה שלפעמים רואים שמתנהג שלא כשורה, אין זה 

מחמת חלק ה'גוי' שבו.
פעם נסע רבי דוד זי"ע יחד עם מחותנו הרה"ק היהודי הקדוש 
זי"ע. על אם הדרך הם עברו ליד איזה פונדק. נכנס לשם רבי דוד 

לשעה קלה, אך לא יצא את פני הבית כי אם לאחר זמן מרובה. 
משיצא שאלו היהודי הק', על מה התמהמהתם כל כך מלצאת מן 
הבית? ענהו רבי דוד בהיותי בתוך הבית נגלה לעיני 'יראת שמים' 
המעשה,  היה  וכך  מעליו.  לסור  יכולתי  ולא  יהודי  של  מופלגת 
בפונדק זה שהו יחדיו אב ובן, האב היה 'לא יוצלח', וכל אימת 
חפץ  האב  לו  הביא  עבודתו  לצורך  מה  דבר  מעמו  ביקש  שהבן 
אחר בלי שיבין את רצונו של בנו. לפתע קצף הבן על האב וצווח 
עליו. דע לך אבי כי באם לא הייתי מתיירא מאלוקי הייתי הורג 
אותך ורוצח את נפשך.  והרבי ר' דוד זי"ע לא הפסיק מלהתפעל 
מהיראת שמים המרובה של הבן שאינו רוצח את אביו רק מפני 

יראת העונש של מעלה.
וכך היה תמיד אומר: אין יהודי רע בעולם. אין כזה בנמצא. אם 
תבחין ברע שביהודי, הרי שגילית את החלק הלא-יהודי שבו, את 

הגוי שביהודי...
לכל יהודי יש ערך אפילו בזמן התוכחה, עת הוא במצב רוחני 
על  שוקד  אינו  אם  גם  השי"ת  את  הוא  עובד  עת  ועכו"כ  ירוד. 
התורה יומם ולילה. ולא בכדי אמרו חכמים אל תהיה ברכת הדיוט 

קלה בעיניך.

ערכו של יהודי

איפה הוא היה בשואה?

הרה"ג שמואל רבינוביץ   רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

אחר  רפואי  טיפול  או  לניתוח  הדרך  כי  יודע  בר-דעת  כל 
המוצע  הרופא  אם  גם  שכן  רפואי,  יועץ  דרך  עוברת 
את  להתאים  צורך  יש  בתחומו,  ביותר  לבכיר  נחשב 
וזאת  הפציינט,  סובל  ממנה  הספציפית  לבעיה  הטיפול 
היטב  המכיר  ניסיון,  בעל  יועץ  מפי  המלצה  באמצעות  עושים 
יתרונותיהם  את  המדויקים,  התמחותם  תחומי  את  הרופאים,  את 

וחסרונותיהם. 
בגדר  הינו  המאזניים  כף  על  העומד  הנושא  כאשר  מה,  משום 
'נפש' של האדם, רבים נכשלים בו: הם מדלגים על שלב  פיקוח 
מתאים.  לא  פסיכיאטר  או  לפסיכולוג  בשוגג,  ופונים,  הייעוץ, 
 – הגרוע  ובמקרה  הבעיה,  לפתור  מסוגל  לא  הוא  הטוב,  במקרה 

מחמיר את הבעיה שבעתיים. 
הפנו אליי נער מבית חסידי, שבני משפחתו הבחינו כי החמימות 
שהיתה מנת-חלקו בקיום המצוות, הוחלפה ברוח קרירה. גם אם 

עשה את המצוות המוטלות עליו, פעל כמי שכפאו שד. 
שינוי  על  להצביע  יכולים  הם  אם  הוריו  את  כמקובל, שאלתי  
אחר שעבר לאחרונה. התשובה היתה בהירה כשמש: "הבן שלנו 
פסיכולוג  על-ידי  וטופל  ההתבגרות,  גיל  של  נפשי  משבר  עבר 
ותיק. רופא המשפחה המליץ לנו על פסיכולוג זה כמי שצבר ניסיון 

בהחייאת רוחם של נערים רבים במצב דומה".
סימני החלמה,  בנער  ניכרו  בשלב מתקדם של הטיפול, כאשר 
חש הפסיכולוג כי המטופל טרוד במיוחד. הוא ביקש ממנו לשתפו 
יכול לכפור  יהודי בר-דעת  "כיצד  הנער:   וישאל  ליבו.  בהרהורי 
בטובתו של מי שאמר והיה העולם?" – וכך גרר את הפסיכולוג 

החילוני הוותיק לשיחה עמוקה בענייני אמונה. 
"מאותו היום, השתנו חיי", סיפר לי הבחור. "מסתבר שדרכתי 
על יבלת רגישה ביותר של הפסיכולוג. הוא הסביר כי נושא זה אינו 
קשור לטיפול, והציע שניפגש על כוס קפה מחוץ לשעות הטיפול 

)דבר הנוגד את כללי האתיקה – י. ל.(.
'ידידי  כך:  הפסיכולוג  פתח  הבלתי-פורמאלית  הפגישה  "את 
הצעיר, שאלת את האיש הלא נכון. מי שעבר את מה שעברתי – 
לא יהיה מסוגל להבין את השאלה שלך'. הוא סיפר לי את קורותיו: 
'נולדתי למשפחה דתית. בשנות הזעם עברתי את מוראות השואה. 
אני זוכר את עצמי נער צעיר מטייל במחנה בירקנאו, מביט לשמים, 
בגויים,  וקלס  לעג  היינו  כי  וראה  משמים  'הבט  בבכי:  ואומר 
מציאות  לתוך  שוב  קמתי  למחרת  יובל...'  לטבח  כצאן  נחשבנו 
איומה אשר ֵמֵתי-מעט שרדו בתוכה. כך עברו על שנות האימה'. 

בצבעים  מראות-הזוועה  את  באוזניי  פירט  כמובן,  הפסיכולוג, 
חיים, כאילו התרחשו בליל אמש.

לשתף  "התביישתי  הבחור,  המשיך  נכלמתי",  וגם  "בושתי 
את הוריי בכך שמאז הפגישה, אני מתעורר כל לילה בבעתה עם 
חלומות מסויטים על מאורעות בירקנאו כפי שסיפר לי הפסיכולוג. 
באותם  הרחמים'  'אב  היה  היכן  השאלה:  במוחי  צצה  גם  תמיד 
ימים? מצד אחד, אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה. מצד 

שני, זעקות-הכאב של הפסיכולוג, שוברות את ליבי לרסיסים".



הבנתי את מצוקת הנער בעל הלב הרגיש. אחרי הכל, הפסיכולוג 
היווה עבורו מודל של שפיות-הדעת באשר הצליח לסייע ברפואת 
נפשו, ולכן הוא 'קנה' כל מילה שלו. הפניתי אותו לחוויה מתקנת 
– טיפול אצל איש מקצוע אחר, יהודי מאמין – לא לפני שסיפרתי 

לו סיפור ששמעתי מיהודי שמוצאו בעיירה גליציאנית.
הייתי  השנייה,  העולם  מלחמת  טרם  בבחרותי,  סיפר:  וכך 
בידידות קרובה עם שכן, שעמד בראש הסניף הציוני המקומי. אני 
אומנם דתי, והוא היה חילוני מובהק – אך התגברנו על הפערים. 
בפרוץ השואה, דרכנו נפרדו, איש אינו יודע מה עלה בגורל חברו. 
השומר  של  קיבוצניק  היה  הוא  בארץ.  נפגשנו  עשור,  לאחר 
על  איש  בדמעות,  נפלנו  חרדית.  משפחה  הקמתי  ואני  הצעיר, 
האישי  וההצלה  הזוועה  סיפור  את  גולל  אחד  וכל  אחיו,  צווארי 

שלו.
"אני רואה שאתה שלם באמונתך הדתית", אמר לי. "הדבר הזה 
טורף את דעתי. אני רואה אלפי יהודים כמוך, שעברו את המוראות, 
ולא רק שלא נפלו באמונתם ובדתם, אלא הולכים ומתחזקים. כמו 
הרבה  לעומת  זאת,  מפוניבז'.  והרב  מקלויזנבורג,  הידוע  הרבי 
חברים משותפים שלנו שבאו מבתים דתיים, פחות או יותר, ושינו 
טעמם לאחר המלחמה. אל תיפגע אם אשאל אותך באופן בוטה: 
6 מיליון יהודים נעקדו ונטבחו במיתות משונות, והיכן הוא היה? 
איזען  וו  און  נשמתם,  שיצאה  עד  באכזריות  עּונּו  ילדים  מיליון 

גיווען?
ומה ענית לו? שאלתי את איש שיחי.

ליהודי  כי  ממני,  תשמע  לא  תשובות  לו:  ואמרתי  בידו  אחזתי 
מאמין אין שאלות. הוא יכול להתפלל ולבקש, אבל שאלות אין לו. 

הזכרתי לו שיחה שהייתה לנו 17 שנה קודם לכן, בימי בחרותנו. 
על  הכנסת  לבית  סמוך  אותי  פגשת  באב.  בתענית תשעה  זה  היה 
אותי על ההבטחה האלוקית שלמדת בתנ"ך:  הנהר. שאלת  שפת 
'אם בחוקותי תלכו', אם תשמרו מצוות השם – תנצחו את הגויים, 
תעשו חיל בעסקים, הכל יהיה טוב. אך 'אם בחוקותי תמאסו', אם 
לא תקיימו את המצוות – התורה בוחרת בתיאורים מחרידים כיצד 
יתן  מי  תאמר  ש"בבוקר  עד  קשים,  עינויים  תעברו  לגלות,  תצאו 
ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר". שאלת אותי: כיצד ייתכן שאנחנו, 
רבים וטובים מעם-ישראל, פרקנו עול תורה ועושים ככל העולה 
על רוחנו גם בשבת ואפילו בכיפור, ואיפה הוא? א וואּו איז ֶער?".

היכן   – החמורה  השאלה  את  השואלים  יהודים  ישנם  ובכן, 
הקב"ה – לפי האינטרס האישי שלהם. כשהכל טוב, הם שואלים: 
הם  רע,  וכשהכל  החוטאים?  את  מעניש  אינו  מדוע  הוא?  איפה 
שואלים: ששה מיליון נהרגו, איפה הוא היה? א וואּו איז ֶער געוון? 
מדוע הוא מעניש אותנו? כיהודי מאמין, לא היה לי קשה אז, ולא 

קשה לי עכשיו.
בפרשת  האמורות  הקללות  את  בפניו  וקראתי  חומש,  פתחתי 
תלאותיה,  כל  על  האיומה,  השואה  תבוא.  כי  ובפרשת  בחוקותי 
מתועדת לפרטי-פרטים. הבטתי בעיני ידידי משכבר הימים וראיתי 

דמעה. 
הקראתי לו גם את דבריו המצמררים של רבי מאיר שמחה הכהן 
רומז  הוא  בחוקותי,  פרשת  על  חכמה'  'משך  בפירושו  מדווינסק. 
מכל  הנורא  על  השואה,  פרוץ  לפני  שנים   12 תרפ"ז,  בשנת  כבר 
תנועת ההשכלה  פרחה  בה  העיר אשר  מברלין,  להתרחש  העומד 
לאזרח  וייחשב  מחצבתו  ישכח  בכלל  "הישראלי  העול:  ופריקת 
ברלין  כי  יחשוב  לו,  לא  לשונות  ללמוד  דתו  לימודי  יעזוב  רענן, 
היא ירושלים, וכמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים לא עשיתם 
)סנהדרין ל"ט(, ואל תשמח ישראל אל גיל כעמים )הושע ט(. אז 
יבוא רוח סועה וסער, יעקור אותו מגזעו, יניחהו לגוי מרחוק אשר 
לא למד לשונו, ידע כי הוא גר, לשונו שפת קדשנו, ולשונות זרים 
המה כלבוש יחלופו, ומחצבתו הוא גזע ישראל, ותנחומיו ניחומי 

נביאי ה' אשר נבאו על גזע ישי באחרית הימים".
כיון שניתנה רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. 

ומידה טובה מרובה.
הביא לדפוס: שלמה קוק - עורך רב-המכר 'חכמת הנפש 
היהודית' בדרכו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל

הרה"ג יצחק לורינץ   רב קהילת יוצאי דרום אמריקה בית וגן 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר
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המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד

לכל המרהטים באיכות, שימו לב
ימים אלו שאחרי פסח, הינם ימים עמוסים פחות 

 בהם כל לקוח מקבל
מקסימום תשומת לב

עכשיו 
זה הזמן

בדיוק בטעם שלךלרהט את הבית 
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