


לבחור תנובה זה... 

)יעקב מאלעד(

 ״לתת להם 
 את הטוב ביותר 
בעיניים עצומות״

בעיניים עצומות. בחירה אחת. 

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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אדוארד
אלופים בחיסכון
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גורמים לכם לחייך!

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
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ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 במכון הכושר "מעגלים" עובדים בשיטה של האימון המחזורי, 
 אימון המשלב תחנות כוח ואירובי. 

 באימון זה ניתן להשיג תוצאות מהירות בזמן קצר )30 ד'( 
תוך שיפור מערכת השרירים, סיבולת לב ריאה ואיזון המשקל
 באימון משולבים אביזרים חדשניים לשיעורי סטודיו מגוונים: 

פילאטיס | TRX | פיטבול | אירובי | עיצוב וחיזוק הגוף

 שעות פעילות לגברים בצהריים

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מעגלים- כושר ובריאות ב- 30 דקות
רח' בלוי 10 )קומת הקרקע( בני ברק

 לקביעת שיעור נסיון
התקשרו עכשיו: 03-5706681

 אל תפספסו,
הקיץ נרשמים 

למעגלים!

דאגנו לכם להטבות ללא פשרות...

 כניסה חופשית למנויים בימי א׳-ו׳
14 אימונים בכל יום!

רח' בלוי 10 בני ברק

 לקוחות מאוחדת נרשמים למכון הכושר מעגלים 
במחירים משתלמים במיוחד, ונהנים מקיץ מהנה ובריא!





חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
שרוול קצר

169 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪

מכנסיים
מעורב צמר

מהפריטים המשתתפים במבצע | 300 יחי׳ מלאי מינ׳ | בתוקף עד ר״ח אלול תשע״ז ה-23.8.2017. ט.ל.ח

ירושלים - ירמיהו 58, כנפי נשרים 22, מלכי ישראל 20 • בני ברק - רח’ רבי עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים 
מודיעין עילית - מרכז עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חיפה - ארלוזורוב 7 טל׳ קווי: 1-599-500-455
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ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

ה"חינם" עלול לעלות לך ביוקר 
ובהפסד ברור של קצבאות.

המרכזית  בחברה  מקצועיים.  למומחים  רציני,  עיסוק  הן  בצדק  לך  המגיעות  הזכויות 
הרפואיות  הזכויות  ומומחי  המס  יועצי  הרופאים,  בכירי  אותך  ילוו  זכויות   למימוש 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בני ברק10 כ"ד באב תשע"ז 16/8/17 121//1 תש"ע כ"ד באד בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, עוזי ברק, אלי כהן, יעקב אמסלם, 
שמעון ליברטי, אבי רבינא, ישראל פריי, ארי 

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

יעל בראון, מיכל יפרח, ללי שרלין, 
בת שבע אילוז, שיראל שוקרון

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 שמחת בית אנטניא - דינוב

לבת  האירוסין  שמחת  נערכה  השבוע  ראשון  ביום 
שטרן  פסח  רבי  הגה"צ  נכד  עם  מאנטניא  האדמו"ר 
דומ"צ  שטרן  שלמה  רבי  הרה"ג  לבנו  בן  מדינוב, 
סלומון  קינג  באולמי  נערכה  השמחה  בחיפה.  צאנז 

בהשתתפות אדמו"רים ורבנים וקהל רב.

 הרב פירר ב'שבעה' על אחותו

עזרא  אגודת  יו''ר  פירר,  אלימלך  הרב  הרפואי  העסקן 
למרפא, ישב 'שבעה' על פטירת אחותו, בשכונת מאה 

שערים בירושלים.
בניהם  לנחמו,  הגיעו  ציבור  ואישי  רבנים  אדמו"רים, 
ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  כמו  בממשלה  בכירים 
באותו  שנעצרו  קיצונים  ידי  על  בשכונה  הותקף  שאף 
לילה. בעקבות התקיפה, ראש הממשלה הסתפק בניחום 

אבלים דרך הטלפון.
גם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי הגיע לניחום אבלים 
וביציאתו פגש את יוסי כהן ראש המוסד שביקש ממנו 

ברכה להצלחה.

 שינה את חוקי התנועה ונתפס

העירוני  השיטור 
שצבע  אדם  איתר 
ברחוב.  שפה  אבני 
שת״פ  במסגרת 
בין המוקד העירוני 
העירוני,  לשיטור 
העיר  תושב  אותר 
שפה  אבני  שצבע 
החלטתו  פי  על 

האישית.
הפעם  לא  זו 
בה  הראשונה 
השיטור  נידרש 
עבירות  לאכוף 
כמה  ונתפסו  אלו, 

אנשים שפעלו לשנות את כללי התנועה על דעתם ברח' 
את  להחזיר  התחייב  התושב  ועוד.  המלך  דוד  ברוט, 

המצב לקדמותו. וכך עשה.

 דרשת חיזוק לאלול

לקראת זמן אלול הבעל"ט, תיערך השבת דרשה מאת 
חבר מועצת חכמי התורה, הגר"ש בעדני, בבית הכנסת 
בין  תימסר  הדרשה  יוסף'.  'חזון  התורני  המרכז  של 
קבלת שבת למעריב בליל שבת, ומאות צפויים להגיע 

ולהאזין לדברי החיזוק של חבר ה'מועצת'.

מאת: עוזי ברק

אלו  בימים  שוב  פנתה  ברק  בני  עיריית 
"הרכבת  מקימת  נת"ע,  חברת  להנהלת 
 – סיבוס"  "דניה  וחברת  גן,  בגוש  הקלה" 
נת"ע,  מבצעת עבודות ההקמה עבור חברת 
בין  שנחתם  ההסכם  לקיום  לדאוג  בדרישה 
התחייבה  ובו  העירייה,  לבין  הממשלה 
פעילות  כל  לבצע  שלא  במפורש  הממשלה 
הרכבת  להקמת  עבודות  כל  לאפשר  ולא 
ובמועדי  בשבתות  האתר  במקרקעי  הקלה 
ב'קול  בהרחבה  סוקר  שכבר  כפי  ישראל, 

העיר' בחודשים האחרונים.
במכתבו של עו"ד יהודה ליבוביץ, היועץ 
ברון,  יהודה  למר  העירייה,  של  המשפטי 
מנכ"ל חברת נת"ע ולמהנדס מיקי פז מחברת 
לראש  העתקים  עם  שנשלח  סיבוס,  דניה 

העיר הרב חנוך זייברט, שגם נפגש עם נציגי 
ולהרב  ההסכם  לביצוע  בדרישה  החברה 
חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של 
החברה,  עם  הקבוע  הקשר  ואיש  העירייה 
להסכם   13 סעיף  את  ליבוביץ  עו"ד  מצטט 
"הרכבת  לפיו  העירייה,  לבין  הממשלה  בין 
הקלה לא תפעל ולא תבצע פעילות במקרקעי 
הרשות בשבתות ובמועדי ישראל, והמדינה 
ביצוע  תאפשר  לא  הזיכיון  לחוזה  כצד 
במקרקעי  הקלה  הרכבת  להקמת  עבודות 

האתר בשבתות ובמועדי ישראל".
של  המשפטי  היועץ  למכתב  בהמשך 
סמוכה  "העירייה  כי  גם  נכתב  העירייה 
'דניה סיבוס'  ובטוחה שחברת נת"ע וחברת 
תקפדנה על הוראות ההסכם, וביותר בנושא 
מהותי ועקרוני זה, ולא תבוצענה כל עבודות 
הרשות  במקרקעי  הקלה  הרכבת  להקמת 

בשבתות ובמועדי ישראל. לצורך זה, מבקשת 
העירייה, לתאם דרכי פיקוח והשגחה לביצוע 
של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  מול  ההסכם 

העירייה".
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, 
הוסיף, כי העירייה מצידה, בטוחה שהחברות 
לגבי  ההסכם  וסעיפי  פרטי  בכל  תעמודנה 
זאת,  עם  יחד  אך,  ישראל,  ובמעדי  שבתות 
הבהירה,  העירייה  של  המשפטית  המחלקה 
ההסכם  שתנאי  יתברר  וחלילה,  במידה  כי 
אינם ממומשים, היא תאלץ לפעול למימוש 

קיום הוראות ההסכם, בהתאם לכל דין. 
עוד ציין טננבוים, כי בשל חשיבות הנושא 
לקבל  ברק  בני  עיריית  מבקשת  ועקרונותיו, 
יאוחר  ולא  החברות,  תשובת  את  בהקדם 
מחמישה ימים מקבלת מכתבה של העירייה.

מאת: עוזי ברק 

הפגייה של מרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
הבריאות,  משרד  בהוראת  נסגרה  ברק  בבני 
במקום  שהתגלה  חמור  זיהום  בעקבות 
נגד  עמיד  בחיידק  נדבקו  פגים  לאחר ש-12 

אנטיביוטיקה. 
ממידע שפורסם ב"ידיעות אחרונות" עולה 
כי אחד הפגים  כי בימים האחרונים התגלה 
נדבק בחיידק עמיד לאנטיביוטיקה.  בפגייה 
בדיקה נוספת העלתה כי הפג הדביק בחיידק 
עוד 11 פגים נוספים, שלא חלו אך נושאים 
את החיידק. הפג שנדבק נמצא במצב קשה 
הפגים  מיידית.  סכנה  לו  נשקפת  לא  אך 

האחרים נמצאים תחת השגחה. 
פגים  של  גדול  במספר  שמדובר  מאחר 
את  לסגור  הבריאות  משרד  הורה  שנדבקו, 
זאת  פגים חדשים.  ולא לקבל אליה  הפגייה 
עד שחלק מהפגים ישוחררו ויתאפשר לבודד 
את האחרים ולהציב להם צוות רפואי נפרד. 
ללדת  שצפויות  יולדות  הועברו  במקביל 
דוד אדום  ולמגן  חולים אחרים,  לבתי  פגים 
ניתנה הנחיה להימנע מלפנות יולדות בסיכון 

ל"מעייני הישועה".
מקבלים  שהם  הדגישו  הישועה'  ב'מעיני 
יולדות רגילות ומעבירים לבתי חולים אחרים 

"אם  פגים.  שיילדו  חשש  שיש  יולדות  רק 
מוקדמת,  לידה  לה  שצפויה  אישה  מגיעה 
אנחנו מעבירים אותה לאחד מבתי החולים 
האחרים במרכז", אמר מנהל בית החולים, 

פרופ' מוטי רביד. 
ביממה  ברור.  לא  עדיין  הזיהום  מקור 
האחרונה ערך המרכז הרפואי בדיקות לכל 
ב'מעיני  דבר.  העלה  לא  אולם  העובדים 
הישועה' תולים את האשם במחסור חמור 
רבות  בפגיות  כמו  בפגייה,  אדם  בכוח 
בישראל. "יש לנו מחסור באחיות ומחסור 
בתקנים  עומדים  לא  ואנחנו  ברופאים, 
המומלצים על ידי משרד הבריאות", אומר 

מהצוות  שחלק  לזכור  "צריך  רביד.  פרופ' 
בית־החולים  לטובת  עזב  שלנו  הרפואי 

החדש באשדוד".
מדוברות המרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
נמסר כי "לאחר כשנה וחצי ללא זיהום בפגיה 
במרכז הרפואי שהוא השלישי בגודלו בארץ 
בתחום הילודה, אובחנו בשבוע שעבר מספר 
פגים שנדבקו בחיידק היציב לאנטיביוטיקות 
ישראל.  במדינת  בקהילה  המצוי  מסוימות 
בנושא  לטפל  מיידי  באופן  נערכה  הפגייה 
כל  כיום  לפגים.  רפואי מתאים  טיפול  וניתן 
אינה  הפגייה  זאת  עם  יחד  בריאים,  הפגים 
תהליך  שיושלם  עד  חדשים  פגים  מקבלת 

ההיערכות לקליטה.
במרכז  הרפואי  המנהל  רביד,  "פרופ' 
לא  'כיום  כי  ציין  הישועה'  'מעיני  הרפואי 
נשקפת סכנה לפגים חלקם ישתחררו במהלך 

הימים הקרובים'.
במרכז  ילודים  ומחלקת  הלידה  "חדר 
יולדות,  ומקבלים  כרגיל  פועלים  הרפואי 
של  המסור  והאחיות  הרופאים  צוות  כאשר 
הפגייה עושה ככל יכולתו להיערך במהירות 
בפגיות  זיהומים  חדשים.  פגים  לקליטת 
החולים,  בתי  בכל  המתרחשת  תופעה  הם 
במניעת  מצטיינת  הישועה  במעיני  והפגייה 

זיהומים".

צפירת הרגעה: "לא נשקפה כל סכנה לפגים"
לאחר ש-12 פגים נדבקו בחיידק עמיד נגד אנטיביוטיקה נסגרה הפגייה בהוראת משרד 
הבריאות  פרופ' רביד מרגיע: "תופעה מוכרת. התינוקות ישוחררו בימים הקרובים"

המרכז הרפואי מעיני הישועה. צילום: ויקיפדיה

עיריית ב"ב פנתה לבירור ברכבת הקלה 
בנושא השבת 

המחלקה המשפטית של העירייה פנתה 
לחברת נת"ע, בדרישה לתאם תוך 5 ימים, 
דרכי פיקוח והשגחה לביצוע ההסכם מול 

האגף לתשתיות ולפיתוח של העירייה - בכדי 
למנוע ביצוע עבודות במתחם הרכבת בשבת 

 במידה ויתברר שתנאי ההסכם אינם 
ממומשים, העירייה תאלץ לפעול למימוש 

קיום הוראות ההסכם



רפואה משולבת בלאומית

הפתרון המושלם לגוף ולנפש

לזימון תור: 1-700-507-507
רח' יהודה הלוי 1, בני ברק

שלומי זינגר ורוני איילון  – מטפלים בדיקור סיני, טווינה, כוסות רוח ופיזיותרפיה סינית 

מזל טראב  – מטפלת ברפלקסולוגיה, עיסוי בשמנים ועיסוי שוודי/צרפתי

חדש במרכז הרפואי יהודה הלוי בני ברק:
מגוון שירותי רפואה משולבת במחירים משתלמים במיוחד

ללא הגבלת מספר הטיפולים וללא הפניית רופא

*הטיפולים ניתנים בהפרדה לגברים ונשים



בני ברק כ"ד באב תשע"ז 121216/8/17

מאת: עוזי ברק

תאונת דרכים קשה אירעה בגשר הולכי הרגל בכביש גהה, 
הגשר הענק ששוקל עשרות טונות קרס על נהג משאית, שנלכד 

תחת הגשר ונהרג.
 ,19:50 לשעה  סמוך  שני,  ביום  התרחשה  הקשה  התאונה 
)גהה(.   4 כביש  על  לצפון  מדרום  נסע  המשאית  נהג  כאשר 
המנוף של המשאית פגע בגשר הולכי רגל, שקרס על תא הנהג 

והרג אותו במקום.  
מדובר בגשר הולכי רגל, הנמצא בסמוך לשכונת רמת אלחנן 
נוסעי  את  גם  ומשמש  שמואל  לגבעת  ברק  בני  בין  ומקשר 
האוטובוסים שבתחנות הסמוכות, כאשר מידי יום אלפי אנשים 
הולכים עליו. בנס גלוי, למרות השעה וימי 'בין הזמנים', בזמן 
התאונה לא היו על הגשר הולכי רגל שהיו יכולים להיפגע גם 

הם. בנוסף, גם מתחת לגשר לא עבר באותו רגע רכב נוסף.
מיד לאחר התאונה, הוזעקו כוחות רבים של חילוץ והצלה 
למקום על מנת לנסות להציל את הנהג.  מתנדבי איחוד הצלה 
שהגיעו למקום דיווחו ברשת הקשר ברגעים הראשונים כי "נהג 
המשאית לכוד תחת הגשר בתוך המשאית ולא ברור מה מצבו, 

אם הוא בהכרה או שנהרג".
חובש ארגון 'הצלה גוש דן' שלמה בנבנשתי שהגיע ראשון 
מוקד  ידי  על  כשהוזעקתי   4 כביש  על  "הייתי  סיפר:  לזירה 

ראיתי  למקום  כשהגעתי  האירוע.  למקום  מד"א  של  הכוננים 
הייתה  משאית.  על  שקרס  רגל  הולכי  של  בגשר  שמדובר 
הנהג  את  עצמם  בכוחות  לחלץ  ניסו  ואזרחים  רבה  המולה 
לחילוץ  כיבוי  כוחות  שיוציאו  מד"א  ממוקד  ביקשתי  הלכוד. 
כשבינתיים אני בסיוע של שוטר ואזרחים נוספים ניסינו לחלץ 
הוא  מהם  הקשות  הפגיעות  ועקב  חילוצו,  לאחר  הלכוד.  את 

סבל נאלצו הפראמדיקים של מד"א לקבוע את מותו"
כמו כן, חובשי הצלה העניקו טיפול רפואי לשוטר שנפצע 
עצמאית  התפנה  השוטר  החילוץ.  ניסיונות  במהלך  בידיו  קל 

לבית החולים הסמוך מעייני הישועה.
מנחם אמסילי חובש רפואת חירום של איחוד הצלה סיפר: 
"תוך כדי נסיעה בציר לכיוון דרום נתקלתי בפקק תנועה בציר 
המקביל שנגרם עקב קריסת הגשר. עצרתי בצד הדרך ובדרכי 
כי  סיפרו  אזרחים  האירוע  לזירת  הרפואי  הציוד  עם  רגלית 
על המשאית. כשהגעתי  הרגל שקרס  הולכי  בגשר של  מדובר 
לזירה יחד עם חובשים נוספים מיחידת האופנועים של איחוד 
הצלה, התברר כי הנהג לכוד ולאחר מספר דקות צוותי כיבוי 
פילסו את דרכם בכדי להגיע לזירת האירוע ולהתחיל בפעילות 

חילוץ הנהג".
"כשהגענו  סיפר:  שמר  יובל  ממד"א  חירום  רפואת  חובש 
למקום ראינו את הגשר שקרס על תא הנהג של המשאית שהיה 
מעוך לגמרי. ניסינו להגיע לנהג הלכוד על מנת לטפל בו, אבל 

ונעשה  אליו  להגיע  היה  ניתן  לא  הקריסה  של  הסכנה  בשל 
שימוש בכלים מיוחדים על מנת לחלצו".

לשני  נוצרו  כבדים  תנועה  עומסי  הקשה,  התאונה  בעקבות 
הכיוונים עקב אופי האירוע. הכבאים ניסרו את מעקה הבטיחות 
מברזל המפריד בין שני כיווני התנועה על מנת שהנהגים יוכלו 
בכביש  שנתקעו  לאחר  חפצם  מחוז  אל  ולחזור  פרסה  לעשות 
שעות רבות. דוברות משטרת התנועה פרסמה הודעה לנהגים 
הכבדים  התנועה  ועומסי  הראשי  הכביש  סגירת  "בעקבות  כי 
לאזור  להגיע  הנהגים מתבקש שלא  ציבור  ובסביבתו.  במקום 

כלל ולנסוע בדרכים חלופיות".
בתוך  הנהג הלכוד  כוחות החילוץ התקשו מאוד לחלץ את 
המשאית, ובעזרת ייעוץ של מהנדסי חילוץ של פיקוד העורף, 
הכבאים מתחנת כבאות בני ברק ביצעו חור ענק בגשר על מנת 

שיוכלו להרימו בעזרת מנופים.
המשטרה הזעיקה למקום מנופי ענק של חברת 'מנופי אבי' 
כמה  לאחר  ורק  טונות  עשרות  של  משקל  להרים  המסוגלים 

שעות הם החלו להרים את הגשר מעל הנהג הלכוד.
בינתיים, בני משפחתו של הנהג ההרוג הספיקו להגיע לזירת 
עם  יחד  דלק  שבתחנת  ארומה  בקפה  בסמוך  ושהו  התאונה 
פסיכולוגים של יחידת חוסן של איחוד הצלה ומד"א. לדבריהם 
יום  תקווה לאחר  בעיר פתח  איתם  לפגישה  בדרכו  היה  "הוא 

עבודה עם המנוף".

לפעולה  נכנסו  הגשר,  את  הרים  הענק  שהמנוף  לאחר  מיד 
הנהג  בגופתו של  רב לטפל  זמן  זק"א שעמלו במשך  מתנדבי 

שנלכד שם.
שהיו  הנהגים  לעזרת  נרתם  מרכז  מחוז   - ידידים  מוקד  גם 
לכודם בפק שעות רבות וגייס מתנדבים עם אופנועים שחילקו 

בקבוקי מים לנהגי הרכבים התקועים ולכוחות הביטחון.
כי מיד לאחר דיווח על קריסת  נתיבי ישראל נמסר  מחברת 
הכוללים  החברה,  של  חירום  צוותי  מידית  הוקפצו  הגשר, 
גורמי  של  ראשונית  מבדיקה  הנדסיים.  וכלים  גשרים  מהנדסי 
כתוצאה  נגרמה  הגשר  חלק  נפילת  סיבת  כי  עולה  מקצוע 
מפגיעה בעוצמה רבה של מנוף משאית אשר היה מונף לגובה 

בניגוד מוחלט לחוק. 
נתיבי  בחברת  האחזקה  חטיבת  סמנכ"ל  נתאנל,  יהודה 
ישראל, ציין: "בשעות אלה צוותים הנדסיים מיוחדים מבצעים 
את כלל הפעולות הנדרשות לפינוי מהיר ומקצועי של הכביש, 
גורמי  אישור  לאחר  הבוקר,  שעות  עד  לתנועה  ייפתח  אשר 

המקצוע המוסמכים לכך".
רק סמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר לאחר פעילות קשה של 
לתנועה  הכביש  נפתח  והחירום  החילוץ  ההצלה,  גורמי  כלל 
אליחאי  מר  בתאונה,  שנהרג  הנהג  של  זהותו  לפרסום  והותר 

טדרי ז"ל, תושב חולון בן 58.

אסון בגהה: גשר
קרס על משאית

תאונת דרכים קשה בכביש גהה: משאית עם מנוף 
פגעה בגשר והפילה אותו על נהג המשאית שנהרג 
במקום  במשך שעות רבות עמלו כוחות החילוץ 
עם מהנדסים לחלץ את הנהג הלכוד מהגשר שקרס 

עליו, במשקל של עשרות טונות

צילומים: דוברות איחוד הצלה ומשטרה



חנות המפעל של קל גב הבלעדית בבני ברק

הגיעו ילקוטי קל גב חדשים 2017 היחידים עם 
תו תקן שעברו את כל הבדיקות המחמירות

חדש! עגלה אינטגרלית שנצמדת 
לילקוט פיתוח חדש מבית קל גב 

-חזקה, קלת משקל וניתנת לפירוק*

* העגלה ניתנת להתקנה רק על דגמי 2017

 diplomat מזוודות קשיחות
איכותיות, בשלל צבעים

מזוודת לידר של קל 
גב פותחה במיוחד 

מזוודת מרק פולו לתלמידי ישיבות
ארבעה גלגלים 

איכותית מבית קל 
גב. המזוודה 

שתלווה 
אתכם לאורך 

שנים. 
באחריות!

המזוודה 
שהולכת
והולכת 

ולא 
נגמרת. 

באחריות! 

חדש! הגיעו תיקי תקנון לי 
קופר חדישים מבד קרינקל

מזוודות Diplomat עם 
הגלגלים הכדוריים! מזוודה 
קלת משקל וחזקה במיוחד. 

מגיעה 
בגדלים 

מיוחדים. 
מותג 

ידוע בכל 
העולם

הגיעו תיקי סמינר תקנון 
בעיצוב מודרני בשלל צבעים 

מרהיבים, איכותיים ביותר- 
באחריות!

מיוחד! 
ילקוט בעל תא 
מבודד לאחסון 
מזון, שומר על 

חום וקור

השנה אנו מציגים את העגלה עם 
החיבור החכם, המאפשרת לבחור בין 
נשיאת הילקוט על הגב או על גלגלים

מבחר תיקי גב 
 outdoor של

מדהימים 
באיכות גבוהה, 

מבית קל גב

ארנקי ברגד | רחוב רבי עקיבא 56 בני ברק  | טל' 03-6180926 
שעות פתיחת החנות: יום א' עד ה' 09:30-21:30 ויום ו' 09:30-13:00

outdoor  תיקיoutdoor

דרושה 

אחראית 

משמרת 

לאחה"צ - 

ערב, פרטים 

במקום

מבחר תיקי גב 
בוגרים לתיכוניסטים

קיים מבחר גדול של תיקי נשים, 
דגמים חדשים וארנקי עור



בני ברק כ"ד באב תשע"ז 121416/8/17

מאת: עוזי ברק 

מרן  לפטירת  הל"ב  היארצייט  יום  לרגל 
מרן  בנו  עבר  זיע"א,  יעקב"  ה"קהילות  בעל 

התיבה  לפני  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
בבית הכנסת לדרמן בתפילת שחרית. 

מיד לאחר התפילה, מסר מרן את השיעור 
השנתי לעילוי נשמת אביו זיע"א, כמנהגו מדי 
ס"ת  כתיבת  מצוות  "אי  בעניין  בשנה,  שנה 
היא על כל התורה" ובעוד עניינים, בפני אלפי 
המיוחד  השיעור  את  לשמוע  אנשים שהגיעו 

וצבאו על דלתות בית הכנסת מחוסר מקום.
התורה  שר  מרן  עלה  מכן  לאחר  מיד 
החיים  בבית  הקדוש  לציון  המונים  בראשות 
"שומרי שבת" בבני ברק, שם קראו את פרקי 

התהילים.
מסכתות  סיום  מרן  ערך  מכן,  לאחר 
בביתו, בהשתתפות מנין מצומצם ממקורביו 

ותלמידיו.

מאת: עוזי ברק 

הורי  למאות  חינוכיים  ומפגשים  כינוסים 
תלמידים בתלמודי תורה בבני ברק התקיימו 
פרויקט  במסגרת  האחרון,  הקיץ  בחודשי 
מסיבית  פעילות  שקיים  הממדים,  רב  חינוכי 
תלמודי  בעשרות  הורים  לאלפי  לסדנאות 

תורה בעיר.
הפרויקט מתקיים בברכתם ובהדרכתם של 
גדולי ישראל, על ידי עיריית בני ברק, בסיוע 
קבוע של הרב חנוך זייברט, ראש העיר וצוות 
ולנוער  לילדים  המחלקה  בביצוע  לשכתו, 
קשש  שמעון  הרב  שבהנהלת  בעירייה   360

ובאמצעות ארגון 'מאירים'.
התקיימו  ייחודיים  כינוסים  של  שרשרת 
כשאת  רבים,  בת"תים  האחרונים  בחודשיים 
אישי  טובי  מנחים  והסדנאות  הכינוסים 
רבי  הרה"ג  ביניהם  דגולים,  ומרצים  החינוך 
אברהם  הרב  "תושיה";  מראשי  בלוי,  משה 
בליווי  מוניטין  רב  חינוך  איש  סגל,  מרדכי 
הרב  הידוע  המחנך  מרגש;  קולי  אור  מיצג 

פנחס ברייער ועוד.
מהווים  נחת"  "רוב  חינוך  ומפגשי  כנסי 
תלמודי-התורה,  להורי  חינוכית  תכנית 
להם  ולהעניק  ההורים  את  להעצים  במטרה 
חינוכית,  לצמיחה  הורית,  להעצמה  כלים 
חינוכית,  ומשמעת  סמכות  לפתח  הדרכים 
כלים להחדרת מוטיבציה ודימוי עצמי חיובי 
להתמודד  היא  כשהמגמה  ועוד,  לילדים 
בהצלחה עם אתגר החינוך כדי שביתם יהיה 
מירבית  ובהצלחה  בתפארת  לגידול  בית 
טובי  ע"י  מונחים  והמפגשים  הכנסים  בס"ד. 

אישי החינוך והמרצים הידועים.
ההורים  רכשו  והסדנאות  הכנסים  במהלך 
תקשורת  ליצירת  ואפקטיביים  מעשיים  כלים 
ומשמעת  גבולות  להכרת  הילדים,  עם  נכונה 
הדרכים  על  מיוחד  בדגש  אהבה,  מתוך 
לפגוע  העלולים  הזמן  מפגעי  עם  להתמודד 
לפיתוח  דרכים  הילדים,  בנפשות  ,חלילה, 
חוויות חיוביות ומעצימות במסגרת הביתית, 
והמצוות  התורה  נועם  זיו  את  להחדיר  כדי 

בקרב הילדים.
לאחר הכינוסים, התקיימו סדרות מחולקות 
תלמודי  כשמנהלי  השונים,  הת"תים  לפי 
התועלת  את  בהתרגשות  מציינים  התורה 
רואים  שהם  כפי  אלו,  סדנאות  בקיום  הרבה 
התועלת  על  שהעידו  מההורים,  ושומעים 
מקיום  שהפיקו  החינוכית  בגישה  המעשית 

סדנאות אלו. 
ביקוש  נרשם  המרשימה,  ההצלחה  לאור 
לעריכת  תורה  תלמודי  מנהלי  בקרב  שיא 
ההורים  לציבור  נוספות  וסדנאות  כינוסים 
ואכן, בימים אלו שוקד צוות העירייה  בעיר, 
על מתן מענים להפעלת התכנית בקרב ת"תים 

נוספים בעיר בהמשך החורף הבעל"ט.

32 שנה ל'קהילות 
יעקב' זצ"ל

מאות מפגשים 
וכינוסים להורים 
סדנאות ומפגשים להורי תלמידים, במגמה להתמודד בהצלחה 

עם אתגרי החינוך המורכבים בדורנו

הורים בכינוס חינוכי "רוב נחת"

מרן שר 
התורה הגר"ח 

קנייבסקי 
ערך יארצייט 
לאביו, מסר 
שיעור וערך 
סיום מסכתות 

לבני ביתו

מסעדת ”מטעמי שלמה“ גאים להציג את 
הפתיחה המחודשת של משכננו המהודר. 

אתם מוזמנים להנות מעיצוב חדשני | קומת 
ישיבה נוחה וממוזגת |  מגוון מאכלים

 ותבשילי שף משובחים וטריים!

חדש!

בכל יום תוכלו להנות ממנת שף חדשנית!

המבורגר הבית
קבב / שווארמה

קציצות בקר
כרעיים עוף בתנור

צלי בקר

אנטריקוט
צלעות כבש

כנפיים ברוטב צ'ילי
סלט חזה עוף/קבב

8 סוגי תוספות מבושלים









רח‘ הרב ש“ך 3 (מול איצקוביץ) טל:03-6185871



בתוקף עד ה-23.8.17  .  מהפריטים המשתתפים במבצע  .  לא כולל כפל מבצעים והנחות  .  לא כולל 10% צבירה/פריקה   .  מלאי מינימום 300 יח׳   

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72

349
בלייזר

149
מכנס
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מאת: עוזי ברק 

ורב  ברסלב  בחסידות  משפיע  בד"ה: 
הרב  הגאון  ברק,  בבני  ברסלב  בית  קהילת 
ביום  השבוע  נפטר  זצ"ל,  שלמה  מאיר 
בפטירתו.  61 בן  כשהוא  בצהריים   ראשון 
זצ"ל  המנוח  חלה  האחרונים  בחודשים 
ועבר סדרת טיפולים בחוץ לארץ, לפני כמה 
סדרת  את  והמשיך  ארצה  חזר  הוא  שבועות 
בעקבות  בירושלים,  חולים  בבית  הטיפולים 
כך, התקיימו תפילות רבות בחסידות ברסלב 
לרפואת רבי מאיר בן עדה, אך נגזרה הגזרה 
והוא השיב את נשמתו לבוראה, למגינת לב 

מכריו, תלמידיו ובני משפחתו.
עבור  וכפולה  קשה  בטרגדיה  מדובר 
משפחת שלמה, הואיל ואשתו הרבנית אסתר 
שנה,  מחצי  פחות  לפני  נפטרה  ע"ה  שלמה 
מהמחלה  נורא  סבל  סבלה  היא  שגם  לאחר 
בבית  שהה  הוא  הלווייתה  בזמן  הקשה, 
חולים בניו יורק ולא השתתף בעקבות חוליו.
ושמחת  בתו  את  אירס  כשבועיים  לפני 
האירוסין הייתה אמורה להתקיים השבוע, אך 

היא תיערך ללא נוכחות האב הגדול. 

קהילתו  את  הנהיג  זצ"ל  שלמה  הגר"מ 
היה  שם  בב"ב,  הירדן  ברחוב  ברסלב  בבית 
מעוון,  השיב  ורבים  ושיחות  שיעורים  מוסר 
היה תמיד שרוי בשמחה גדולה וכל מה שהיה 

לו היה נותן לאחרים.
הותיר אחריו דור ישרים מבורך, 12 ילדים 

הולכים בדרך הישר.
ובני  רב  קהל  בהשתתפות  יצאה  הלווייתו 
משפחתו ביום ראשון בערב, מ'בית ברסלב' 
דרך  ועברה  ברק,  בבני   18 הירדן  ברחוב 
כולל ברסלב ברחוב אלשיך אל בית העלמין 

פוניבז' בבני ברק – שם נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק 

נחנקה   ,40 בת  ע"ה,  הולצמן  נחמה 
ברחוב  גאוצ'ו'  'אל  במסעדת  כשסעדה 
רפואת  מתנדבי  ברק,  בבני  ז'בוטינסקי 
ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד  של  חירום 

ביצעו בה פעולות החייאה.
מתנדבת הצלה סימה טנגי, ששהתה גם 
רפואי  טיפול  לה  העניקה  במסעדה,  היא 
ראשוני בסיוע מלצרית שנחלצה לעזרתה. 
אותה  פינה  למקום  שהגיע  מד"א  צוות 
החייאה,  פעולות  כדי  תוך  החולים  לבית 
השומר,  בתל  'שיבא'  החולים  בית  רופאי 
כשלו  המאמצים  אולם  חייה,  על  נאבקו 

ומותה נקבע בבית החולים.
עם  "ישבתי  סיפרה:  סימה  המתנדבת 
אישה  ראיתי  כשלפתע  במסעדה  בעלי 
כבת 40 משתנקת בסמוך אלי, מיד ניגשתי 
בעלי  את  מנחה  שאני  כדי  ותוך  אליה 

לגשת במהירות לרכב ולהביא לי את תיק 
הציוד הרפואי שברשותי. ביצעתי פעולות 
ולחלץ  לנסות  מנת  על  מהירות  ראשוניות 
הלילה  במהלך  בגרונה.  שהיה  המזון  את 
חייה,  על  להילחם  הרופאים  המשיכו 
אולם לבסוף נאלצו לקבוע את מותה. "זו 
ולעובדי  למשפחה  גדולה  טראומה  הייתה 
'אל  ממסעדת  שלומי  אמר  המסעדה", 
המשפחה  עם  כואבים  "אנחנו  גאוצ'ו'. 

ומשתתפים בצערם".
בעלה של המנוחה, חיים הולצמן, סיפר 
כי "היא הייתה אישה טובה שסבלה רבות 
לאורך חייה, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך 
הוא שיעזור לנו להתרומם ולקום מהאבל. 
מותה של נחמה הותיר אותנו בני המשפחה 
מאמינים  אנחנו  אבל  וכאובים,  מרוסקים 

שכל מה שקרה, משמים".

הארוחה במסעדה 
הסתיימה במוות 

מרת נחמה הולצמן ע"ה התמוטטה במסעדת 
'אל גאוצ'ו' לאחר שנחנקה, ונפטרה לאחר 

יממה בבית החולים 'תל השומר'

מאיר  רבי  הגאון  ברק,  בבני  ברסלב'  'בית  קהילת  רב 
שלמה זצ"ל, נפטר כשהוא בן 61 בלבד ● היה מוסר 
שיעורים ושיחות ורבים השיב מעוון ● לפני חצי שנה 

התאלמן מאשתו, ובשבוע שעבר אירס את בתו

המשפיע של ברסלב: הגאון 
רבי מאיר שלמה זצ"ל

Empowering You!



רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד

ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות, מתנות ועוד.

שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.8.17 ט׳ אלול תשע׳׳ז 

מבצעים
חמים!

רק בשעות 15-19מבצע שכפולי מפתחות
מפתח חורים 10 ש׳׳׳חמפתח רגיל 3 ש׳׳ח

 אפשרות להתקנת 
ברזים ועבודות 

תחזוקה ושיפוצים

מחירים מיוחדים לאנשי מקצוע, 
אפשרות להובלה חינם

מאוורר שולחןמאוורר תלוי ׳׳16מאוורר עמוד ׳׳16

98.00 ש’’ח

מאוורר ריצפה ׳׳16 מאוורר תעשייתי ׳׳18
קומבינה 3 אפשרויות

מאוורר תעשייתי 
׳׳30 תלוי

׳׳12    90.00 ש’’ח
׳׳16    99.00 ש’’ח 85.00 ש’’ח 119.00 ש’’ח

תלייה 
עמידה
239.00 ש’’חנמוך 540.00 ש’’ח

מאוורר תעשייתי
׳׳30 עומד

520.00 ש’’ח

16w קטלן

 109.00 ש’’ח

22.00 ש’’ח 

1 ליטר    10.00 ש’’ח
5 ליטר    24.00 ש’’ח
18 ליטר  56.00 ש’’ח

שפכטל

5 ליטר    39.00 ש’’ח
18 ליטר 124.00 ש’’ח

סיד סינטטי צבע פלסטיק 
אקריליק לבן

1 ליטר     18.00 ש’’ח
2.5 ליטר  38.00 ש’’ח
5 ליטר     56.00 ש’’ח
18 ליטר  140.00 ש’’ח

פוליפילה קלסימו

8.00 ש’’ח
1 ק׳׳ג    5.00 ש’’ח

5 ק׳׳ג    25.00 ש’’ח

ספריי צבע

27.00 ש’’ח

פנסים טלסקופיים מתכווננים שרשורי מגן למכשירי חשמל 
מתח וברקים

 19.00 ש’’ח

מוט טלסקופי לרולר

2 מטר    23.00 ש’’ח
3 מטר    29.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

 270.00 ש’’ח

מברגה אימפקט +
2 סוללות

599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 

   12w מברגה נטענת מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

 283.00 ש’’ח 379.00 ש’’ח

סל כביסה ראטן
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

סולמות דרגש

2 שלבים  110.00ש’’ח
3 שלבים 140.00ש’’ח
4 שלבים 184.00ש’’ח

סולם אלומיניום 4
שלבים

199.00 ש’’ח 

מתלה על מקלחון 
ניקל כרום

 25.00 ש’’ח

פתיון ג׳ל 15 גר׳ 
להדברת נמלים

 87.00 ש’’ח

סופר 7

 26.00 ש’’ח

מנעול רתקרתק למנעול

10    59.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    99.00 ש’’ח

10    53.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    89.00 ש’’ח

מידהמידה

זוג ידיות לדלת

 18.00 ש’’ח

מנעול בולדוג ניקל

 44.00 ש’’ח
16x45
16x70

צילינדר רגיל

 13.00 ש’’ח

מברשת  אסלה

 12.00 ש’’ח

צינור שרשורי למזגן

 3.00 ש’’ח למטר

סל שוק

 53.00 ש’’ח 19.00 ש’’ח

נטלה כסף מעוטר

 46.00 ש’’ח

מפות פלסטיק PVC רוחב 1.40 מ׳

8.00 ש’’ח למטר

ניאגרה דו און 
פלסאון

ניאגרה טיטאן 
ליפסקי

 222.00 ש’’ח 148.00 ש’’ח

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

מוט מקלחת 
3 מצבים

59.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

185.00 ש’’ח

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

109.00 ש’’ח 129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

190.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

139.00 ש’’ח175.00 ש’’ח

ברז קיר ארוך ברז מזיגה מפואר 
למתקני מי שתיה

 127.00 ש’’ח

ברז אמבטיה 2 ידיות 
כולל צינור ומזלף

95.00 ש’’ח 140.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

מעדן זרימה לברז 
הברגה פנימית 
והברגה חיצונית

 5.00 ש’’ח

זוג ידיות אקרילי 
לברז

19.00 ש’’ח 9.00 ש’’ח

שרשורי לאסלה ׳׳4

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

34.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

עם חסכם

מזלף לברז נשלף מזלף הדס 7 
מצבים

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

וילון בד איכותי לאמבטיה 
כל המידות

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

 17.00 ש’’ח

עגלת משא פלטת שבת
מתקפלת

מערכת סמויה GROHE + לחצן

קטנה  79.00ש’’ח
בינונית 89.00ש’’ח

ענקית 109.00ש’’ח
70 ק׳׳ג  178.00ש’’ח

90 ק׳׳ג  205.00ש’’ח
ניקל  660.00ש’’ח

סטאן 740.00ש’’ח

שעון שבת 24 שעות

צילינדר גלגלת



בני ברק  כ"ד באב תשע"ז 121816/8/17

האם נתניהו צדק בנאומו בגני התערוכה?

נגד  הבוגרים  חייו  כל  נלחם  בגין,  מנחם 
השחיתות, העסקנות והסיאוב הממסדי של מפא"י. 
הוא הקפיד קלה כבחמורה על שמירת סט הערכים 
שהנחיל לנו, תלמידיו: יושרה, ניקיון כפיים, דרך 
ויושר לצד שלמות הארץ,  לב  תום  צניעות,  ארץ, 
ושוויון חברתי. היום התחושה היא שאנחנו  צדק 

נופלים לתהומות עמוקים. 
גדלנו בתנועה בה מעולם לא יישרו קן עם מעשה 

שחיתות לכאורה או גוננו על שחיתות לכאורה.  
מה שראינו בכינוס בגני התערוכה היה מדאיג, 
טראגי ועצוב מאוד - זה נראה כמו מחזה אבסורד 
של מפגן חסר כל תוכן, מהות וערך ליכודי - כאילו 
מורכבת  הזו  המפוארת  התנועה  כל  וחס  חלילה 
אחד  בנושא  שמרוכזים  חסידים  מאוסף  לפתע 
בלבד - ללא מצע, ללא דרך, ללא ערכים ושליחות, 
לגורלם  חרדים  צועדים  השרים  כל  כיצד  ראינו 
בדרך לבמה כשמעליה ענן של שערורייה, כאילו 
לנאום  הורשה  לא  כשאיש  שבויים,  ממחנה  יצאו 

או לשאת דבר, אירוע שמעולם לא היה בליכוד. 
בושנו לראות מנהיג שלא מסוגל לקחת אחריות 
של  בזה  האישי  גורלו  את  לקשור  מבקש  אישית, 
שותפים  הם  כאילו  כולה,  הליכוד  תנועת  חברי 
חלילה לעניינים שבהם הוא חשוד לכאורה, עומד 
בשעה  "רדיפה"  על  מופרכים  טיעונים  ומעלה 

שאיש לא רודף אותו. 
האם  אותו?  להפיל  'הם' שמנסים  אותם  זה  מי 

שלהם?!  למינוי  אחראי  היה  שהוא  אנשים  אלה 
שאלנו את עצמנו בדאגה לאן נעלמה הבושה? איך 
הגענו לפשיטת רגל מוסרית וערכית כזו? האם זה 

הליכוד של בגין וז'בוטינסקי? 
היו,  לא  ומעולם  האויב  אינם  התקשורת  כלי 
שמח  והיה  עיתונאים  כיבד  בגין  מנחם  להיפך 
דבר  את  להשמיע  כדי  כולם  אצל  להתראיין 
התנועה. מעולם לא היינו במצב נורא שכזה אחרי 
בתדהמה  שצפינו  ואחרי  טרור,  של  נורא  שבוע 
כיצד הסירו את המגנומטרים והתקפלו בפני המלך 

הירדני, האם  זה מה שיש למנהיג לומר? 
שרשומים  הוועידה  צירי  המרכז  כחברי  אנחנו 
לפי  התנועה  של  מלא  כריבון  הליכוד,  בחוקת 
סעיף 50 לחוקה, אלה שכל מערכת בחירות עמלים 
ללא שכר ומשקיעים ממיטב כספנו, מרצנו וזמננו 
הליכוד,  ניצחון  למען  הלב  מכל  נתנו  רק  ולהפך 
אנחנו לא נגד ביבי האיש )חלילה( ובוודאי מכירים 
חוץ  ושר  ישראל  שגריר  מצוין,  כנואם  במעלותיו 
טוב, אבל סבורים שכראש ממשלה וכיו"ר התנועה 
ובמיגור  כראוי בבעיות החברתיות  הוא לא טיפל 
ולאפשר  כמנהיג  אחריות  לגלות  ועליו  הטרור 
אחרי  הנהגתה.  על  להתמודד  בתנועתנו  לאחרים 
יחידני בליכוד אנו מבקשים  12 שנים של שלטון 
מנהיגות חדשה לתנועה. זאת ללא קשר לפרשיות 
השונות, למבחן הציבור ו/או לפגם מוסרי או ערכי 

העולה מהן לכאורה.

הממשלה  ראש  הוא  נתניהו  בנימין 
מזה שלוש קדנציות, הוא נבחר על ידי 
מקבל  לא  בישראל  הציבור  גדול.  רוב 
רדיפה  של  משמעית  החד  הגישה  את 

אובססיבית כלפי ראש ממשלה. 
מאמינים  ישראל  כאזרחי  אנחנו 
באמונה שלמה בשלטון החוק - בסוגיה 
אם  לשינוי חקיקה  לבוא  זכינו  הזאת 
וכאשר אדם חשוד בעבירה זו או אחרת 
נבחר  את  לכבד  החוק,  שלטון  על 
החוק  לשלטונות  ולהמתין  הציבור, 
לבצע את העבודה עד תום, אם וכאשר 
הסוגיה   - בדין  להעמדה  חשש  יש 

תיפתח מחדש.
ראש  של  בחפותו  מאמינים  אנחנו 
הממשלה באמונה שלמה. אם יש שאלה 
הדברים  היו  מה  יודעים  לא  שאנחנו 
שהגיעו אל שלטונות החוק, זאת אומרת 
ממצאים  החוק  לשלטונות  יש  אם 
להרשיע שיצאו בהצהרה, בינתיים שום 
אדם  מרשיעים  אנשים  קורה,  לא  דבר 

ותולים אותו בכיכר העיר. 
גם  הממשלה,  בראש  שתומך  הגוש 
של  השיטה  את  מקבל  לא  מהשמאל, 
רדיפה  הזויה,  שיטה  שהיא  הרדיפה 

אינסופית כלפי השלטון המכהן.
נתניהו ומשפחתו סומנו כמטרה ומאז 

שנבחר לראשות הממשלה לא מפסיקה 
השמאל,  ידי  על  המנוהלת  התקשורת, 
בעבר  שמענו  לאות.  ללא  אותו  לרדוף 
הנעליים  הבקבוקים,  פרשיות  על 
מכל  שרה.  רעייתו  שקיבלה  והמתנות 
חייו  את  דבר, אבל  יצא  לא  ההאשמות 
מיררו. אף אחד מהשמאל לא עבר את 
יצא  נתניהו  של  הנאום  הזאת.  הרדיפה 
לו מהנשמה, הוא לא היה אומר את זה 

אילו לא היה נרדף. 
ציד  שעושים  עיתונאים  כמה  ישנם 
וזה  הגון  לא  זה  הממשלה,  לראש 
לתת  חוק  בשלטון  אסור  אמיתי,  לא 
יום,  היום  חיי  את  להוביל  לתקשורת 
אישית  מלחמה  לנהל  אסור  לתקשורת 

נגד ראש ממשלה. 
את  לו  שיש  היחיד  הוא  הימין 
במדינה  דברים  ולשנות  לעשות  הכוח 
ובמצב הנוכחי אנו מגדילים את מספר 
המנדטים לקראת הבחירות הבאות. אם 
תסתכלו על הצד שרוצה לגעת בשלטון 
הטלפון  את  נותנים  הייתם  למי  החוק, 
האדום? על מי הייתם סומכים? מדינת 
על  יומי  יום  באיום  נמצאת  ישראל 
חזק  ממשלה  ראש  רק  ישראל,  גבולות 
יכול להתמודד מול האתגרים הקיימים 

מבית ומחוץ.

נגד: פשיטת רגל מוסרית
גיל שמואלי 

יו"ר חוג נאמני חירות בליכוד וחבר מרכז

בעד: נאום מהנשמה
אבי ג'אמל 

חבר מרכז הליכוד חיפה



אדור  מצטרפת  שנה  כבכל 
לעולם הישיבות המתחיל את 

הזמן החדש. 
מוותרים  לא  בחורים  מאות 
החולצות  סורנטו.  חולצות  על 
עם  ובאיכות,  בטיב  הידועות 
בד נעים ואורירי, 100% כותנה, 

הדבקה מלאה וללא גיהוץ.
המכנסיים,  החליפות,  וכמובן, 
והעניבות  החגורות  הנעליים, 
באיכות המושלמת ועם המחיר 

הטוב ביותר.
אדור. כאן מתחילים את הזמן.

 10:00-13:00 10:00-22:00 | יום ו':  שעות פתיחה: א'-ה': פתוח רצוף! 

קאליש 4, טל. 03-5038773 | עזרא 11, טל. 03-5559733

חוזרים לישיבות
עם אדור!

מבצע מטורף!
190 3 חולצות אדור

לא כולל חולצות סורנטו | בתוקף עד ר"ח אלול  100% כותנה 

בס"ד



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

189

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



בני ברק כ"ד באב תשע"ז 122216/8/17

יעקב אמסלם

'בין  כימי  החרדיות,  המשפחות  לילדי  טובים  ימים  היו  לא 
הזמנים'. על המימרה הזו, אין חולק. אך המחיר אותו היא גובה 
מידי שנה, מעורר לעיתים פלצות. מידי 'בין הזמנים', מתחרשים 
אסונות כבדים כתוצאה מחוסר זהירות או אי שמירה על הכללים. 
גם בבין הזמנים הנוכחי, נרשמו מספר אירועים שבניסי ניסים לא 

הסתיימו בנפגעים באופן קשה או בהרוגים. 
המקרה הסבוך ביותר היה חילוצם של בני משפחה מנחל עמוד. 
המשפחה, המונה עשרה נפשות, טיילה בוואדי נחל עמוד הסמוך 
כוחות  לחילוץ  ונזקקה  דרכה  את  איבדה  הטיול  ובמהלך  לצפת 
המשטרה. הסיפור החל בשעה 5 בערב, אז התקבל דיווח במוקד 
שוטרים  צוות  עמוד.  נחל  באזור  במצוקה  אדם  אודות  ה-100 
שהוזעקו למקום יצרו קשר טלפוני עם הגבר אשר מסר כי חברו 
שיצא לטייל בנחל עמוד עם אשתו ושמונת ילדיו, שהקטן שבהם 
בן שנתיים, יצר אתו קשר טלפוני ודיווח לו שהם נקלעו למצוקה 
עקב מחסור במים, תשישות ואיבוד הכיוון במעמקי תוואי הנחל.

בטלפון,  המשפחה  אב  את  שתיחקרו  ואזרח  משטרה  מתנדב 
לאחר  מים.  עם בקבוקי  לכיוונם  ויצאו  נמצאים  הם  היכן  הבינו 
מספר קילומטרים בתוואי שטח הררי איתרו את המשפחה. בני 
החשיכה  עקב  ותשושים.  מים  ללא  כשהם  נמצאו  המשפחה 
והערכת מצב שבוצעה, הוחלט על חילוץ האב והתינוק על ידי 
במקום  ימתינו  המשפחה  בני  ששאר  בזמן  והאזרח,  המתנדב 
יחידת  מתנדבי  להגעת  עד  להם  שהובאה  שתייה  ועם  במנוחה 

חילוץ גליל כרמל של משטרת ישראל.
לאחר זמן קצר הגיעו מתנדבי יחידת החילוץ אל האם ושבעת 
בשל  הנחל.  לתוואי  מחוץ  אל  לחילוצם  במסע  והחלו  ילדיה 
והאפלה  המורכב  הדרך  תוואי  המשפחה,  בני  של  תשישותם 
היחידה  שמתנדבי  בזמן  שעות  כ-6  ארך  החילוץ  המוחלטת 
ומאפשרים להם מנוחה כל מספר  בני המשפחה  מאבטחים את 
קצר  זמן  לאחר  הדרך.  במעלה  ולהמשיך  כוחות  לאגור  דקות 

חולצו כל בני המשפחה כשהם בריאים ושלמים.

ניסים וחסדי שמים
ילדים  בהם  משפחה,  בני   11 שם  בצפת,  היה  נוסף  אירוע 
ובינוני  קל  באורח  רק  בנס  נפצעו  העשרה,  בגיל  ונערים  קטנים 
בתאונת דרכים בה התהפך רכב משפחתי גדול. התאונה אירעה 
הנפגעים,  בצפת.  אלעזר  דוד  ברחוב  )ראשון(  השבוע  בתחילת 

אחת  משפחה  בני  שהינם 
חולצו  צפת,  מתושבי 
מהרכב  אזרחים  ידי  על 

המשפחתי.
כי  נמסר  ממד"א 
על  דיווח  התקבל  תחילה 
שהתהפך  מסחרי  רכב 
ברחוב דוד אלעזר בצפת. 
ופאראמדיקים  "חובשים 
טיפול  העניקו  מד"א  של 
רפואי ופינו לבית החולים 
'זיו' בצפת את הפצועים – 
בהם: ילד כבן 5 עם חבלת 

ראש, והיתר במצב קל, בהם 9 ילדים בגילאי שנתיים עד 16".
לזירה:  שהגיע  גליל,  הצלה  איחוד  סניף  ראש  קליין,  נחי 
"מדובר בבני משפחה שיצאו ככל הנראה לטיול משפחתי לרגל 
עם  יחד  צדו.  על  התהפך  נסעו  בו  והרכב  הזמנים  בין  חופשת 
רפואי  טיפול  הענקנו  למקום  בסמיכות  שגרים  נוספים  חובשים 
ילדים   – נפגעים  ולכעשרה  הרכב  לנהג  התאונה  בזירת  ראשוני 
ונערים, שחולצו מהרכב ההפוך בסיוע אזרחים, כשהם סובלים 

מחבלות קלות ופציעות קלות ובמצב קל".
מהמרכז הרפואי זיו בצפת הודיעו על הטיפול בפצועים וציינו 
את גילם של בני המשפחה שנע בין שנה אחת בלבד ל-45. כולם 

אושפזו במצב קל עם חבלות גפיים, פנים וראש בחדר המיון.
באירוע מקביל שהתרחש במעלה בוקק בדרום הארץ, חולצו 
במקום.  הקיים  ההליכה  במסלול  שנקבעו  גור  חסידי  ארבעה 

הארבעה יצאו לטיול כשלא היו בידיהם ציוד מספק כדי לסיימו 
לשתייה  מים  ללא  כשהם  עצמם  את  מצאו  הם  הערב  ובשעות 
הקבוצה  אודות  ששמעו  המחלצים,  לילה.  לראיית  ופנסים 
שהגיעו  עד  המסלול  לצד  ופסעו  לנחל  נכנסו  קשר,  יצרה  שלא 
את הבחורים שאיבדו את דרכם. בחסדי שמים, לא היו נפגעים 
בשעות  גם  במקום  ששורר  החם  האוויר  מזג  למרות  באירוע 

הלילה. 

בין הזמנים תשע"ז: חילוצים וניסים

אלו הכללים: 
ומתנדבי  ישראל  במשטרת  הרבים,  האירועים  בעקבות 
יחידות החילוץ המשטרתיות ערוכים לתקופה זו ונמצאים 
בכוננות לתת מענה במידת הצורך לאזרחים הנקלעים למצב 
מסוכן. השבוע שבו והדגישו במשטרה מספר כללים בנושא 
תנועה בטוחה )ברכב וברגל( לציבור המבלים והמטיילים, 
הביתה  ולחזור  בבטחה  הטיול  את  לסיים  להם  שיסייעו 

בשלום: 
 יש לתכנן את מסלול הטיול בהתאם לתנאי מזג האוויר 

ולשעות בהן צפוי עומס החום.
כלל  של  הפיזית  ליכולת  המסלול  את  להתאים  יש   

משתתפי הטיול )ילדים וקשישים(.
כך  הטיול,  ומשך  המסלול  של  אורכו  את  לתכנן  יש   

שיסתיים לפני רדת החשיכה.
 יש להצטייד בכמות מתאימה של מים )לפחות 4 ליטר 

לכל מטייל(.
 לבוש מתאים: נעלים סגורות, כובע, קרם הגנה.

נייד  הטענה  ואמצעי  סלולארי  בטלפון  להצטייד  יש   
)להימנע מהפעלת אפליקציות "גוזלות" סוללה(.

 יש לעדכן חברים בדבר המסלול, מועד תחילת הטיול 
והצפי לסיומו. 

 יש לנוע בשבילים מסומנים בלבד ולתכנן לינה בחניון 
מוסדר.

 יש להצטייד במפה מעודכנת.
ומלוחים  ממתקים  פחות  הטיול,  במהלך  קלה  אכילה   

ויותר פירות.
 זכרו: אנחנו אורחים בטבע, החיות והצמחים היו שם 

קודם ויהיו שם גם אחרינו, שמרו עליהם.
 יש לנוע בשבילים מסומנים בלבד ולשים דגש מיוחד 

לסימוני שדות מוקשים.
 יש להצטייד בפנסים וסוללות נוספות.

 יש לנהוג בזהירות, להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי 
הדרך,  ולהקפיד על נסיעה רק בכבישים סלולים.

יעקב אמסלם

של  הרשמית  החופשה  לתקופת  נחשב  הזמנים'  'בין 
הציבור החרדי. בתקופה זאת, יוצאות המשפחות החרדיות 
מרחיקים  שאף  כאלו  ויש  ישראל  ארץ  של  בנופיה  לתור 
ליעדים באירופה וברחבי העולם. אלא שבימים האחרונים, 
לסרטונים  החברתיות  ברשתות  המשתמשים  נחשפו 

המציגים את הציבור החרדי באור שלילי. 
באחד המקרים, הופץ סרטון של משפחה חרדית המבלה 
משתכשכים  המשפחה  בני  כאשר  הארץ,  במרכז  בפארק 
אליה.  להיכנס  אסור  היה  ואשר  במקום  שהייתה  במזרקה 
וברוב  המשפחה  בני  על  קנס  הטיל  במקום,  שסייר  פקח 
חוצפתו אף תיעד את הדברים והפיץ ברשת. פרסום הדברים 

גרם כאמור לחילול ה' ובחוגים רבים מחו על ההתנהגות. 
במקרה נוסף נראו חרדים עושים שימוש בנדנדה בפארק 
בעיר אשדוד, במה שהוצג לאחר מכן ברשתות החברתיות 
שנחשפו  אזרחים  כולו.  החרדי  הציבור  עבור  כביזיון 
לסרטונים אלו ברשתות החברתיות קראו קריאות גנאי כנגד 

הציבור החרדי ובמקרים רבים אף ניבלו את פיהם. 
הדברים עוררו פולמוס רחב בציבור החרדי. איש החינוך 
היה  לדעתו,  כי  ואמר  לסוגיא  התייחס  בלוי  מרדכי  הרב 
עליהם לנהוג אחרת מאחר והם מייצגים ציבור שלם. "בימי 
בין הזמנים כל יהודי חרדי הוא שגריר של הציבור החרדי 
בכל מקום", אמר הרב בלוי. "אם נוהגים לא מתורבת זה גם 

חילול השם נורא". 
רע  שם  מוציא  "גם  ואחרות,  אלו  התנהגויות  לדבריו, 
על המגזר, דבר שמביא נזקים ארוכי טווח וגם מזיק מאד 
מיהודי  נדרש  מאשר  יותר  הרבה  דורשים  מאתנו  לקירוב. 

שאינו שומר תורה ומצוות".

תופעת ה'שיימינג': 
"זה מזיק לקירוב"

בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות, נראו 
הגון  לא  שימוש  עושות  חרדיות  משפחות 
הרב  החינוך  איש    ציבוריים  במתקנים 

מרדכי בלוי: "זה מוציא שם רע למגזר"

בניגוד ל'בין הזמנים' מידי שנה, הפעם 
לא נרשמו אסונות שגבו קרבנות, אך 

מספר אירועים נגמרו בניסים ללא נפגעים 
 בנחל עמוד חולצה משפחה שתעתה 

  במסלול: בין המחולצים ילדים קטנים
בצפת התהפכה משפחה חרדית עם רכב 
משפחתי: בנס עשרת בני המשפחה יצאו 
ללא פגע  ובמעלה בוקק חולצו בחורי 

הישיבה, גם הם ללא פגע
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ביתר

קרית גת

חשש חרדי: אברג'ל 
יתמודד שוב

ראשי האולפנה: יוסי 
ברודני לא יכהן שוב

לא ייערכו פריימריז בחב"ד
יקי  נציגי חב"ד  בין  פריימריז  נערכו   2013 בבחירות 
חב"ד  מטעם  נציג  תפקיד  על  מיוחס  ויעקב  הרשקופ 
ברשימה החרדית המאוחדת. הרשקופ זכה ברוב גדול, 

כמעט כפול ממיוחס.
כעת, בעקבות חשיפת 'קו עיתונות' כי הרשקופ צפוי 
לפרוש מ'יהדות התורה' לטובת מפלגה חרדית עצמאית 
הפריימריז  הקטנות,  הקהילות  את  בתוכה  שתאגד 
בחב"ד יבוטלו. בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר הרשקופ 
כי קיים סיכוי לשילובו של  יעקב מיוחס, שהיום משמש 

כעוזרו, במפלגתו החדשה. 
שתתמודד  ישראל'  'אגודת  ברשימת  זאת,  עם  יחד 
מחסידות  נציג  הם  אף  לשלב  צפויים   2018 בבחירות 
כך,  או  כך  בעיר.  משפחות  מאות  כמה  יש  לה  חב"ד, 
בעוד  סוערות,  לפני השטח  הרוחות מתחת  ביתר  בעיר 
אחת,  ברשימה  להתמודד  שואפות  הגדולות  הקהילות 
ולהתמודדות  לפיצול  הקוראים  קולות  מעט  לא  ישנם 

נפרדת, בשל חוסר ייצוג בעירייה.

עו"ד חיים אברג'ל, המכונה האופוזיציונר של עיריית 
לחרדים בשביל  על שנאה  לרכב  בעבר  ניסה  גת,  קרית 
ומי  כשל,  אך  העיר  לראשות  שלו  הקמפיין  את  לקדם 
יחסים  יש  לו  דהרי,  אבירם  היה  הבחירות  את  שניצח 
טובים עם המגזר החרדי. אברג'ל מוגדר בעיר כ'אנטי' 

חרדי.
את הבחירות הקודמות אברג'ל פתח באמירות קשות 
נגד הציבור החרדי. למרות שהוא מזוהה עם הליכוד הוא 
נחשבת מסורתית  גת  וקרית  רץ בצורה עצמאית מאחר 
כעת,  העיר.  תושבי  רוב  של  לרוחם  אינה  וההסתה 
לקראת בחירות 2018, אומרים בסביבתו של אברג'ל כי 
הוא צפוי להתמודד פעם נוספת, אך הפעם הוא מקווה 

להתמודד במסגרת 'הליכוד' ולנצח את הבחירות.
ברשימה  מכובדת  חרדית  נציגות  יש  גת  בקרית 
ראש  עם  הקשר  הנציגים,  לדברי  שס"ג.  של  מאוחדת 
החרדי  הציבור  מצוין,  דהרי  אבירם  הנוכחי  העיר 
כמעט  מחולקים  ותקציבים  בעיר  חורג  בן  להיות  חדל 

בשוויוניות בין המגזרים.

תל אביב הפגנה במועצה: "אתה לא ראש העיר שלנו"

הפגינו  אביב  בתל  גנים  לילדי  הורים 
מועצת  בשיבת  ילדיהם  עם  השבוע 
את  להוציא  הכוונה  על  במחאה  העיר, 
החינוך.  אשכולות  משערי  המאבטחים 
מאיימים  שבגינה  העירייה  בהחלטת 
הלימודים,  שנת  את  לפתוח  לא  ההורים 
מהשנה  תתבסס  האבטחה  כי  נקבע 
הגנים  בין  שינועו  רכובים  סיירים  על 
באופנועים. "אתה לא ראש העיר שלנו". 

זעקו הורים לעברו של חולדאי.
בתיאום  התקבלה  העירייה  החלטת 
נקבע  ובה  במשטרה,  אביב  תל  מחוז  עם 
יפעל בשנת  כי מערך האבטחה המחודש 
הלימודים הבאה בעשרה אשכולות גנים. 

מאות  על  שתשפיע  בהחלטה  מדובר 
ילדים ועל תחושת הביטחון בגני הילדים, 
וההורים זועמים: "לא נפקיר את הביטחון 
לא  קטנה,  פוליטיקה  בשביל  הילדים  של 

נפתח את שנת הלימודים אם ההחלטה לא 
תשתנה", הם מאיימים על ראש העיר.

בחר  חולדאי  און  העירייה  ראש 
להאשים את הממשלה, בישיבת המועצה 
היא  לצערי  הממשלה  "החלטת  אמר: 
נוסף שבו מדינת ישראל בהחלטה  מקרה 
השלטון  על  מטילה  חפוזה,  פוליטית 
אינה  ולמעשה  נוספות  עלויות  המקומי 

חוסכת דבר להורים".

בעקבות הכוונה לצמצם את האבטחה במוסדות החינוך, הפגינו הורים לילדי 
גנים בישיבת מועצת העיר השבוע  ההורים מאיימים על חולדאי בהשבתת 
הלימודים בגני הילדים  חולדאי: "החלטה פוליטית חפוזה של הממשלה"

יוסי ברודני שקיבל את ראשות העיר גבעת שמואל 
על מגש של כסף בבחירות האחרונות, לא יישאר לבד 
במירוץ הקרוב. ראשי האולפנה שידעו סכסוך מתוקשר 
יפעלו  כי  הודיעו  האחרונה,  בתקופה  העיר  ראש  מול 
להציב מועמד נוסף מול ברודני שלדבריהם "כשל ולא 

הוכיח מנהיגות מול הורי הבנות".
האחרונות,  בבחירות  העירייה  לראשות  המועמד 
ובכך  האחרון  ברגע  פרישתו  על  הודיע  עטיה,  אלי 
המועמד  ברודני,  יוסי  המכהן,  העירייה  ראש  נותר 
היחיד לתפקיד. ברודני מכהן כראש עירייה מאז 2008. 
תכנית  בעקבות  הציבור  בקרב  לפופולרי  נחשב  הוא 
העביר  במסגרתה  ואשר  בעירייה  שקידם  התייעלות 
וקידם לאחר  ולחינוך,  יותר לרווחה  תקציבים גדולים 
אקוסטי  קיר  בניית  ציבורי  מאבק  של  ארוכות  שנים 
קשה  מאבק  ניהל  האחרונה  בעת  אך  גיורא.  בשכונת 
לו  לעלות  עלול  אשר  דבר  האולפנה,  בנות  הורי  מול 

בכיסאו.
בעת  שלילי  בהקשר  שוב  הוזכר  ברודני  של  שמו 
מכן  לאחר  תקופה  הלם.  רימון  ביתו  לעבר  שנזרק 
עלתה  ביתו  סביב  האבטחה  כי  המשטרה  הודיעה 
לדרגה הגבוהה ביותר בעקבות "סכנה ממשית לחייו".

הרצליה

לאחר תקופת מתיחות בין ראש עיריית 
העיר  מועצת  לחבר  פדלון  משה  הרצליה 
השבוע  צדיקוב,  אלעד  התורה'  מ'דגל 
יו"ר  זה  היה  לסיומה.  הסאגה  הגיעה 
בין  גפני שתיווך  'דגל התורה' ח"כ משה 

הצדדים והביא לסיום המשבר. 
העיר  ראש  הדיח  תקופה  לפני  כזכור, 
ומהוועדות  מהקואליציה  צדיקוב  את 
הכנסת  נגד  מלחמתו  בשל  העירוניות 

תכנים שאינם הולמים לגני ילדים בעיר.
העירייה,  ראש  של  התנהלותו  בשל 
מהותית  פגישה  גפני  משה  ח"כ  ביטל 
"בחוסר  מכתב:  כתב  אז  העיר.  ראש  עם 
מועצת  בישיבת  החלטה  העברת  הגינות 

ברצוני  בינינו,  למוסכם  בניגוד  העיר 
העיר,  לראשות  בך  תמכנו  כי  לך  להזכיר 
עקב כך אני מבטל את הפגישה בינינו עד 

שתחזיר את המצב לקדמותו". 
שעבר,  שבוע  במהלך  הגיעה  התפנית 
אז נערכה פגישת פיוס בין אלעד צדיקוב 
לראש העיר, בהשתתפות מנכ"ל העירייה 
על  סיכמו  הארבעה  גפני.  משה  וחה"כ 
חזרה ליחסים תקינים ואף סמכויותיו של 
המועצה  ישיבת  עד  לו  יושבו  צדיקוב 

הבאה.
הסולחה:  לאחר  אמר  גפני  חה"כ 
בין  שהיחסים  כך  על  ומברך  שמח  "אני 
לבין  צדיקוב,  אלעד  והרב  התורה'  'דגל 

חזרו  פדלון,  משה  הרצליה  עירית  ראש 
לראשות  פדלון  במשה  תמכנו  לתקנם. 
העיר בהוראת מרן ראש הישיבה הגראי"ל 
לכך  רבה  חשיבות  רואה  ואני  שטיינמן, 
לעבוד  ישובו  העיר  וראש  צדיקוב  שהרב 
ביחד ובשיתוף פעולה, גם למען הצרכים 
הדתיים בעיר וגם עבור כלל צרכי תושבי 

הרצליה".
בשיחה עם 'קו עיתונות' אישר צדיקוב 
סייעתא  הייתה  כי  והוסיף  הפרטים  את 
דרך  לפריצת  שהובילה  מיוחדת  דשמיא 
לסיים  "האינטרס  לדבריו:  הצדדים.  בין 
ולראש  לנו  משותף  היה  המתיחות  את 

העיר".

נציג 'דגל' חזר לקואליציה
הסתיימה המתיחות בין ראש העיר הרצליה משה פדלון וחבר המועצה 

אלעד צדיקוב, בתיווכו של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני  צדיקוב 
ל'קו עיתונות': "אינטרס משותף לסיים את המתיחות"

תניה
נ נציגי 'דגל' וש"ס ל'קו 

עיתונות': "לא שוללים 
ריצה משותפת"

וחודשיים  שנה  הערים,  במרבית 
עדיין  בו  מוקדם  זמן  פרק  זהו  לבחירות 
לא מדברים בגלוי על הבחירות לראשות 
העיר, אך לא בעיר נתניה. שם הדיבורים 
אודות הבחירות החלו בשלב מוקדם, זאת 
בשל המלצת המשטרה להעמיד לדין את 
אף  המשטרה  פיירברג.  מרים  העיר  ראש 
הודיעה בעבר כי קיימת תשתית ראייתית 
והפרת  מרמה  שוחד,  עבירות  לביצוע 

אמונים על-ידי ראשת העיר.
בעיר  כי  עולה,  עיתונות'  'קו  מבדיקת 
זוכים  חילונית,  ברובה  אשר  נתניה 
העיר,  ראש  מצד  הוגן  ליחס  החרדים 
הזמנים  בין  בתקופת  ביטוי  לידי  הבא 
בשורת הופעות ואירועים לציבור החרדי 
זאת,  רק  לא  העירייה.  ידי  על  הממומנים 
על המודעות מתנוסס קרדיט נכבד לראש 
העיר מרים פיירברג על מימון האירועים. 
העיר  מבני  רבים  בקרב  מתפרש  הדבר 
לקראת  החרדים  קולות  אחר  כחיזור 

מש"ס  החרדים  הנציגים  אך   הבחירות, 
ומ'דגל התורה' מבהירים בשיחה עם 'קו 
עיתונות' כי לא מדובר במהלך של "חיזור 
של  במהלך  אלא  החרדים",  קולות  אחר 
שוויוניות מתבקש ויחסים טובים עם ראש 

העיר.
משה לחובר, נציג 'דגל התורה' החבר 
בבחירות  שהתמודדה  סיעה  'גל',  בסיעת 
האחרונות יחד עם 'אגודת ישראל', מאשר 
פיירברג  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
מעניקה יחס ראוי לציבור החרדי. לדבריו, 
"הקשר עם פיירברג מצוין, אך אנו חותרים 
לשוויוניות גם בדברים משמעותיים יותר 

הנוגעים לחינוך ולהקצאות מבנים". 
ופיירברג  במידה  לחובר,  לדברי 
בה  יתמכו  שלא  סיבה  אין  שוב  תתמודד 
ליחסים  מתייחס  גם  לחובר  נוספת.  פעם 
שולל  ולא  המקומית,  ש"ס  מפלגת  עם 
ירוצו ש"ס  כי בבחירות הבאות  אפשרות 

והחרדים האשכנזים ברשימה אחת.

סגן ראש העיר מש"ס, חגי חדד, מציג 
לזו  זהה  עמדה  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
של עמיתו מ'דגל התורה': "לא מן הנמנע 
שנרוץ יחד בבחירות הבאות". אומר חדד 
"הכול  מיד:  מסייג  אך  עיתונות',  ל'קו 
התורה  חכמי  מועצת  של  בהחלטה  תלוי 
חדד  לדברי  דרעי".  אריה  התנועה  ויו"ר 
ל"פרגון" של פיירברג לחרדים אין אלמנט 
פוליטי, אלא מדובר ביחס שהושג לאחר 

עבודה מאומצת של הנציגים החרדים.
בבחירות  קיבלה  ש"ס  מפלגת 
האחרונות ארבעה מנדטים, בעוד הסיעה 
האשכנזית 'גל' המורכבת מ'דגל' ו'אגודה' 
קיבלה 2 מנדטים. לא מן הנמנע שדרכיהן 
של 'דגל התורה' ו'אוגדת ישראל' ייפרדו 
בשל החשדות סביב נציג 'אגודת ישראל' 
שמעון שר. אך הדבר נתון להכרעת גדולי 

ישראל בבוא העת.

הנציגות החרדית תמימת דעים: אם יתאפשר למרים פיירברג להתמודד לכהונה 
נוספת - נתמוך בה  לחובר: "יתכן ונרוץ יחד"  חדד: "הכול תלוי בהחלטת 

המועצת ויו"ר התנועה"

גבעת שמואל
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קמפיין חילוני נגד לסרי: 
"מוכר את העיר לחרדים"

הנציג החרדי: ראש 
העיר נקם בי ופיטר אותי

אשדוד

יבנה

מאת: אבי רבינא

עפולה
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שנתיים לאחר שפוטר על ידי ראש העיר, חבר 
המועצה דוד סוויסה חזר השבוע לקואליציה של 
מירון. בישיבת מועצת העיר שהתקיימה השבוע 
הצטרפותו  על  מירון,  יצחק  העיר,  ראש  הודיע 
של חבר המועצה לקואליציה, והוא יקבל לידיו 
סמכויות  עם  בתפקיד  וישמש  החינוך  תיק  את  

נרחבות. 
לפני פחות משנתיים שלח ראש העיר מכתב 
לסוויסה בו הודיע לו על הדחתו מהקואליציה, 
והסית  השטח  את  ליבה  שסויסה  בתואנה  זאת, 

את תושבי העיר נגד מירון.
סוויסה:  הגיב  לקואליציה  חזרתו  לאחר 
"בתקופה האחרונה אני וראש העיר קיימנו מספר 
אמיתית  כוונה  יש  כי  התרשמתי  בהן  פגישות, 
להשקיע בלא מעט נושאים בעיר כשהדגש הוא 
על נושא החינוך. אני לוקח את התפקיד החשוב 
אני  וגמרנו.  לזבנג  באתי  לא  שנים,  ל-10  הזה 
לשפוט  המועצה  וחברי  העיר  מתושבי  מבקש 

אותנו על פי מבחן התוצאה".  

שנתיים אחרי שפוטר – 
סוויסה חזר לקואליציה

בעיר  השבוע  שנחתם  הגג  הסכם  בעקבות 
בעיר  מועצה  וחברי  תושבים  יצאו   – אשדוד 
יחיאל  העיר  ראש  נגד  מסית  בקמפיין  אשדוד 
בשביל  לחרדים  העיר  את  מכר  "הוא  לסרי: 

לקנות אותם לקראת הבחירות הבאות". 
הסכם הגג הגיע ביום חמישי האחרון לדיון 
עתירה  בעקבות  המחוזי,  המשפט  בבית  בהול 
שהוגשה על ידי כ-250 תושבי אשדוד, ביניהם 
חברי מועצת העיר צבי צילקר, הלן גלבר ואלון 
העיר  מועצת  החלטת  לביטול  בדרישה  חסן, 
בעתירה  גג.  בהסכם  המדינה  עם  להתקשר 
נטען  לוי,  תדמור  משרד  באמצעות  שהוגשה 
שלא  לישיבה  בדחיפות  כונסה  המועצה  כי 
אישורו  וכי  ההסכם  את  לאשר  כדי  המניין  מן 

התקבל במחטף ובהליך בלתי תקין.
קריאות  תושבים  זעקו  החתימה  לטקס  מחו 
נגד ראש העיר: "לא ניתן לך למכור את העיר 
להיות  מתאים  לא  לסרי  קדנציה.  עוד  תמורת 

ראש העיר של כולנו".

רחמים דוידי, חבר מועצת העיר, שפוטר על-
גוב  גוב-ארי, פונה במכתב לראש העיר צבי  ידי 
כתב:  במכתבו  מרכז.  מחוז  על  ולממונה  ארי 
"ראש העיר החליט לנקום בי כי סירבתי לקרוא 
ואין  הסף,  על  דוחה  אני  לכן  שמו,  על  לאמפי 

לדרישה זו כל עגינה ותוקף חוקי".
קיבל  אותו  הפיטורין  מכתב  כי  טוען  דוידי 
מראש העיר, נמסר לו על-ידי פקחי העירייה אשר 
באו למסור לו אותו בזמן ששהה בקופ"ח. "כמו 
כן הם השקיעו שעות על-חשבון משלם המסים 
לפני,  ערב  המכתב  את  לי  לתת  שיכולת  בזמן 

בישיבת מועצת-עיר בה נכחתי".
לעיני  נגלה  ליום אתה  "מיום  כותב:  עוד הוא 
אנשים  ורודף  קטנוני  נקמן,  כאיש  הציבור 
טבול  מכתבך  כל  ואגו.  פוליטיים  מטעמים 
עיר,  לראש  ומבישה  מביכה  פוליטית,  בנקמנות 
תמשיך  לכן,  חוקי,  בסיס  כל  בה  שאין  ובוודאי 
סוף  עד  המועצה  שולחן  סביב  אותי  לראות 
הקדנציה. מבקש לאחל לכולנו כי תעסוק בניהול 
של  והתפרצויות  נקמנית  ברשימה  ולא  העיר 
שלוף, ללא בסיס חוקי, בדיוק כמו שעשית מול 
מהנדס העיר לפני מספר שבועות ונאלצת לחזור 
בך משסביבך הבהירו לך שאינך יכול לנהוג כך."

ראשל"צ שר הדתות לראש העיר: שואף 
לקדם בחירת רב ראשי ספרדי

ראשון  בעיר  ספרדי  ראשי  רב  מינוי  הליך 
עתירה  לאחר   – המעשי  לשלב  נכנס  לציון 
שהוגשה החודש נגד משרד הדתות, בטענה כי 
בכוונה תחילה הוא אינו ממהר לזרז את מינוי 
הרב הספרדי לעיר, השבוע הודיע שר הדתות 
הליך  את  לקדם  "שואף  הוא  כי  אזולאי  דוד 

המינוי ולהביאו לידי גמר".
המכתב של שר הדתות הופנה לראש העיר 
"שמחתי  נכתב:  ובו  צור  דב  לציון  ראשון 
נכונה  לציון  ראשון  עיריית  כי  לראות  מאוד 
לקדם תהליך בחירות לרב הספרדי של העיר, 
את  לקדם  שואף  אני  לתפקידי  נכנסתי  מאז 

הליך המינוי ולהביאו לידי גמר. אני שמח על 
הודעתך על כינוס מועצת העיר על מנת לבחור 

את נציגי העירייה לוועדת הבחירות".
מי שפעל כל העת להאצת ההליך הוא תושב 
על  העתירה  להגשת  שדאג  עזרא  יעקב  העיר 
ידי עו"ד אביעד הכהן. עוד קודם תשובת בג"ץ 
בנידון, משרד הדתות החליט להביא לתחילת 

ההליך. 
לשכנתה  בדומה  לציון,  בראשון  כי  יצוין 
נגד  תושבים  החתמת  החלה  רחובות,  העיר 
מינוי רב ספרדי לעיר, בטענה כי המינוי הוא 

מיותר ובא על חשבון כספי הציבור.

שר  למכתב  הגיב  הכהן,  אביעד  פרופ' 
הדתות כי "למרבה הצער, כל נושא מינוי רבני 
עניין  ויותר  יותר  להיות  הופך  בישראל  העיר 
לאינטרס  דאגה  ופחות  פוליטי  סחר-מכר  של 

הציבורי".
בהמשך הוא ציין כי הם שמחים "שהמדינה 
הסחבת  את  להפסיק  העותר  לבקשת  שותפה 
העיר  לציון,  בראשון  ספרדי  עיר  רב  במינוי 
שמכאן  ומקווים  בארץ,  בגודלה  הרביעית 
בהקדם,  ויסתיים  כסדרו  ינוע  ההליך  ואילך 
והרב שייבחר יהיה גם אדיר במלוכה, גם בחור 

כהלכה".

אחרי שהוגשה עתירה נגד שר הדתות בטענה לעיכוב הליכי בחירת רב ספרדי לעיר, 
הודיע אזולאי כי "שואף לקדם את הליך המינוי"  פרופ' אביעד הכהן: "מינוי 

הרבנים הופך לסחר-מכר פוליטי"

סגן ראש העיר תורג'מן ל'קו עיתונות': 
"משה ליאון מוזמן להתמודד בגבעתיים"

המרוץ לראשות עיריית ירושלים מתחמם: 
משה ליאון ומאיר תורג'מן, אלו שני האישים 
לראשות  יתמודדו  כי  בעבר  הודיעו  שכבר 
העיר במידה וניר ברקת יחליט לפרוש לטובת 
כי  ההצעה  עלתה  השבוע  הארצית.  הזירה 
כוחות  יאחדו  תורג'מן  ומאיר  ליאון  משה 
כל  ברוטציה  ויכהנו  העיר  לראשות  במרוץ 

אחד למחצית הקדנציה.
יכולה  ההצעה לאיחוד כוחות בין השניים 
אך  הקרובות,  בבחירות  לניצחונם  להוביל 
נראה כי הצדדים לא אהבו את האופציה של 
יתמודד,  לא  וברקת  ובמידה  משותפת,  ריצה 

כל מועמד יתמודד בנפרד על הראשות. 

לא  "ההצעה  כי  אמר  עצמו  ליאון  משה 
רלוונטית". אנשיו אומרים כי במידה וברקת 
לקדנציה  להתמודד  ולא  לפרוש  יחליט 
הכישורים  לו   - ליאון  ש"משה  הרי  שלישית 
המתאימים ביותר לתפקיד - יהיה ראש העיר 

הבא של ירושלים".
טון  משדר  תורג'מן  מאיר  העיר  ראש  סגן 
הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  יותר.  תקיף 
הם  מה  הודיע  לא  עדיין  ברקת  "ניר  אומר: 
לנושא".  אתייחס  יודיע  כאשר  תכניותיו, 
תורג'מן גם שולח מסר חריף לליאון: "העיר 
אם  לטרמפיסטים.  זקוקה  אינה  ירושלים 
הוא  בספק,  ואני  כישורים  יש  ליאון  למשה 

מוזמן להתמודד בגבעתיים".
אך נראה כי אצה לו הדרך למשה ליאון. 'קו 
עיתונות' שוחח עם אנשיו הקרובים של ראש 
העירייה ניר ברקת, אלו אומרים שכרגע רצונו 
שלישית  לקדנציה  להמשיך  הוא  ברקת  של 
לראשות העיר, "ישנם פרויקטים רבים שהוא 
התחיל והוא לא רוצה לגדוע אותם באמצע, 
מה  את  להשלים  נוספת  קדנציה  חייב  הוא 
לדבריהם,  המקורבים.  טוענים  שהתחיל". 
חוגי   – הליכוד  בשטח  לפעולותיו  במקביל 
כי  כעת  נראה  עורך,  הוא  אותם  וכנסים  בית 
ימשיך לקדנציה שלישית ואחרונה בירושלים.

בעוד מקורבי ברקת טוענים כי הוא בכלל מתכוון להישאר לקדנציה שלישית, 
מתחוללת קטטה של ממש על מקומו  ליאון על ההצעה לרוץ במשותף עם 
תורג'מן: "לא רלוונטי"  תורג'מן: "ירושלים אינה זקוקה לטרמפיסטים" 

לים
רוש

י

ת 
רמ

רון
הש חבר המועצה מאשים את סגן 

ראש העיר מ'דגל' בשוחד בחירות

העיר  מועצת  חבר  השרון:  ברמת  סוער 
העירייה  למבקר  קרא  אסולין  אלמוג  אהרון 
ראש  סגן  אצל  בחירות  לשוחד  חשד  לבדוק 
העיר יעקב קורצקי, נציג 'דגל התורה'. הסיבה: 
קורצקי,  יעקב  ידי  על  שנעשה  פומבי  פרסום 
סגן ראש העירייה, על ארגון טיול לילדי העיר 

לספארי ברמת גן, שהתקיים השבוע.
בהצעה לסדר שהגיש חבר המועצה אלמוג 
העיר  ילדי  כי  שמחתנו  "לצד  נאמר:  אסולין 
לגבי  תהיות  עולות  הזו,  באטרקציה  יבקרו 
מבדיקה  ופרסומה.  ההזמנה  עצם  חוקיות 
אסור  הדבר  כי  נראה  שערכתי,  ראשונית 
שוחד  של  כסוג  להיתפס  יכול  והוא  לכאורה 
כמובן.  לכאורה  עצמית,  והאדרה  בחירות 
שנעשה  הפומבי  הפרסום  לאור  כי  לי  נראה 

אין מנוס מבדיקת חוקיות המעשה כאן על ידי 
הבמה הציבורית, בשקיפות המתבקשת".

אסולין  אלמוג  אהרון  המועצה  חבר 
המדינה  לביקורת  הועדה  כיו"ר  גם  המשמש 
ראש  נגד  מאבקים  מספר  חולל  באופוזיציה, 
העיר וסגניו, וקשריו עם יעקב קורצקי החרדי 
אסולין  מבקש  כעת,  מורדות.  בעיקר  ידעו 
לחקור את קורצקי על "שוחד בחירות" בעוד 
מדובר ביוזמה מאורגנת מטעם העירייה עבור 

ילדי העירייה.
סגן ראש העיר יעקב קורצקי מסר בתגובה 
הרווחה,  תיק  מחזיק  "בתור  להאשמות: 
מיותר לציין שברמת השרון, למרות התדמית 
משפחות  מעט  לא  יש  שלה,  האליטיסטית 
ילדים שגדלים בתרבות  ויש לא מעט  נזקקות 

מעט  לא  הרב  לצערנו  יש  ומחסור.  עוני  של 
לפעמים  עניות,  לא  הן  אם  שגם  משפחות 
שזה  חושב  ואני  כלכלית,  במצוקה  נמצאות 
תפקידו של איש ציבור, לנסות לעזור ולדאוג 
את  לשמח  גאה  ואני  לעזרה,  שזקוק  מי  לכל 
כל ילדי רמת השרון באירועים שונים שאנחנו 

יוזמים עבורם". 
את  לשתף  גאה  "אני  הוסיף:  קורצקי 
ילדי  כלל  עבור  שיזמנו  השונים  האירועים 
העיר ולכלל הקהילה, ללא הבדל של דתיים/
חילוניים. כשילד אחד ממשפחה נזקקת יוצא 
שכרי  זה   - ומאושר  שמח  וחוזר  להפנינג 
נעשה  הנושא  שכל  להדגיש,  חשוב  האמיתי. 

על פי כל כללי החוק ובשקיפות מלאה".

אלמוג אסולין, חבר מועצה לוחמני מהאופוזיציה, טוען כי הסעת ילדים לספארי 
על ידי נציג 'דגל' מהווה שוחד בחירות  קורצקי: "הכול נעשה לפי כללי החוק 

ובשקיפות מלאה"
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לאורך כל שעות היממה הגיעו אלפים להשתטח על 
ציונו בהר המנוחות  עם ערב נערך טיש מיוחד 

בראשות מרן האדמו"ר מבעלזא
פישל רוזנפלד

החל מצאת השבת נהרו המוני בני ישראל אל 
ציונו של רבן של כל בני הגולה, מרן המהר"א 
ביום  חל  שלו  ההילולא  שיום  זצ"ל,  מבעלזא 
המרכזיות  מההילולות  באחת  מדובר  ראשון. 
מאחר  החרדי,  הציבור  בקרב  ביותר  והמוכרות 
שנפקדו  רבות  בישועות  מפורסם  ציונו  ומקום 

בהן המתפללים בציון הקדוש.
לציונו  העולים  בעלזא  חסידי  אלפי  בין 
גם  לראות  היה  ניתן  המנוחות,  שבהר  הקדוש 
את ההמונים שאינם משתייכים לחסידות עולים 
של  מיוחדת  לכוננות  שהביא  מה  להתפלל, 
בבירה,  הציבורית  התחבורה  שירותי  ספקיות 
באשר  מיוחדות  הודעות  שפרסמה  אגד,  חברת 
בכלל  לירושלים  הציבורית  התחבורה  לתגבור 
ולהר המנוחות בפרט. זאת, לצד הפעלת מוקדים 
זה  אחר  בזה  אוטובוסים  יצאו  מהם  מיוחדים 

בשיטת "מתמלא ויוצא".
ידי  על  שהוקמו  רובים  התרמה  דוכני  לצד 
הבעלזאים  החסד  ארגוני  של  הצדקה  קופות 
להבחין  היה  ניתן  הקדוש,  לציון  העולה  בדרך 

גם באוהל החסד הענק שהוקמה במקום על ידי 
קופת הצדקה 'אהבת חסד' שחילק 'לעקיך און 
של  עצום  ממבחר  שנהנו  למתפללים  בראונפן' 

מזונות ושתיה קרה.
עם סיום תפילת השחרית בבית מרן האדמו"ר 
ומי  דודו  של  לציונו  האדמו"ר  עלה  מבעלזא, 
המפוארת,  החסידות  בראש  לפניו  שעמד 

המהר"א מבעלזא זצ"ל.
שסעדו  ולאחר  ערב  דמדומי  עם  מכן,  לאחר 
באולמות  ההילולא  סעודת  את  החסידים  אלפי 
בקרית  הגדול  המדרש  בית  שבבניין  השמחה 
בעלזא, ערך מרן האדמו"ר מבעלזא את השולחן 
הטהור להילולת דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל. 

הטהור,  השולחן  עריכת  לאחר  בלילה, 
החסידות  שושלת  כי  החסידים  אלפי  התבשרו 
מבעלזא,  לאדמו"ר  נין  הולדת  עם  מתרחבת, 
בן לנכדו הרב אברהם שמואל צבי רוקח, חתנו 
וראש  דומ"ץ  רכניצר,  דוב  ר' מאיר  של הרה"ג 

ישיבת בעלזא בחיפה.
השבת  בליל  תיערך  זכר'  ה'שלום  שמחת 
הקרובה בעריכת השולחן בגרויסע שטיב, וביום 

שני תיערך שמחת הברית בקרית בעלזא.

הטיש. צילום: אנשיל בעק

אלפים בהילולת המהר"א מבעלזא

בשבת: פיגוע 
דקירה בירושלים

מחבלת ניסתה לתקוף מתפלל שנמלט, ובהמשך 
דקרה מאבטח של הרכבת הקלה ונלכדה  שני 

אחים נעצרו בחשד להשתייכות לדאע"ש

אוריאל צייטלין

מגמת הטרור מתחדשת בירושלים. צעירה 
בשבת,  דקירות  שרשרת  ביצעה  פלסטינית 
בהן פצעה מאבטח של הרכבת הקלה באורח 
קל ברחוב דרך בר לב פינת סולטן סולימן, 

סמוך לתחנת הרכבת של שער יפו בעיר.
ממשטרת ישראל נמסר כי המחבלת הגיע 
כשסכין   11:45 השעה  בסביבות  למקום 
חרדי  יהודי  בעקבות  ללכת  והחלה  בידה 
בסמוך  כשהייתה  בטלית.  לבוש  כשהוא 
מספר  אותו  לתקוף  וניסתה  סכין  לו, שלפה 
פעמים. בס"ד הוא הצליח לברוח ולא נפגע.

לכיוון  המשיכה  העקשנית  המחבלת 
התקרבה  שם  הסמוך,  האוטובוסים  מתחם 
בידו  אותו  ודקרה  ערבי-נוצרי  למאבטח 
כח  זה  בשלב  שברשותה.  הסכין  באמצעות 
המחבלת  את  זיהה  במקום  שהיה  משטרה 

ואת תקיפת המאבטח ועצר אותה לחקירה.
שעבר  בחודש  כי  לפרסום  הותר  כן,  כמו 
נעצרו בשיתוף פעולה של המשטרה והשב"כ 
שני אחים אזרחי מדינת ישראל, בשל תמיכת 

השניים בארגון המדינה האסלמית.
בן  ג'בארין  מחמוד  הם  העצורים  האחים 
בן 20  ג'אברין  נעים  ואחיו הצעיר ממנו   25

תושבי אום אל פאחם. בגג המבנה בו שהו 
האחים בשעת המעצר נמצא רובה מסוג קרל 

גוסטב.
החקירה,  ממצאי  השב"כ,  הודעת  פי  על 
ברשותם,  שנמצאו  תמונות  מספר  לרבות 
תומכים  השניים  כי  החשד  את  מחזקים 
ובאידאולוגיה  האסלאמית  המדינה  ברעיון 

המסוכנת של הארגון.
בשב"כ  מידע  התקבל  החקירה  במסגרת 
ללחימה  לצאת  התכוון  מחמוד  לפיו 
המתחוללת בסוריה במסגרת ארגון דאע"ש, 
הארגון  פעיל  עם  בקשרים  עמד  כך  ולצורך 
פאחם  אל  אום  תושב  הוא  אף  בסוריה, 
שהתגייס ללחימה בראשית 2014. עוד עלה 
בחקירה כי האח הצעיר, נעים נשבע אמונים 
לראש ארגון המדינה האסלאמית, אבו בכר 

אל בגדדי, ובכך ראה עצמו פעיל הארגון.
כתבי  הפרקליטות  הגישה  שישי  ביום 

אישום נגד השניים.
עוד באום אל פחם, השייח ראאד סלאח, 
מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלמית, 
כוחות  ידי  על  בביתו  פשיטה  לאחר  נעצר 
מחוץ  אל  הוצא  הארגון  כזכור,  הביטחון. 

לחוק.
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המסגרת מיועדת לבני 15-17 אשר רוצים מסגרת לימודים 
איכותית המשלבת שקידה בתורה ולימודים טכנולוגיים. 

המסגרת מתנהלת ע"י מחנכים יר"ש מנוסים

המענה יכלול: 
אבחון | יעוץ | בניית והתאמת תוכנית אישית לכל תלמיד | ליווי 
ע"י אנשי מקצוע חרדים |הכנה והכשרה לעולם המעשה | תנאי 
פנימיה מלאים עם צוות חרדי מיומן | אפשרות ללימודי הנדסאות

הבן שלך לא מסתדר בישיבה?

לכל תלמידומקצועי מענה אישי 

יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

קרן אייל מעובדים ולא מעובדים, 
ללא חשש ניקובים וסתימות.

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק תשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 )פניה מר''ע 142( ב''ב
טל: 054-43-140-43

יריד 
שופרות 

ענק!

מבחר ענק של למעלה מ- 2000 שופרות ! 

ים

דרשופר לילד

שוןשופר מהו
שופר די

&49
בלבדבלבדבלבד

החל מהחל מ

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.



ועכשיו במחיר מיוחד: 
2 ב-2 חולצות של מותג היוקרה

&199
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דיווח והכחשה: האם 
ברק חוזר לעבודה?

אנטישמיות בשוויץ: 
"יהודים, נא להתקלח"

האורחים  כי  נכתב  נופש,  בעיירת  במלון  שהוצב  בשלט 
היהודים רשאים לגשת למקרר רק בשעות מסוימות ועוד 
היא   "התחושה  מובהק  אנטישמי  אופי  בעלי  שלטים 
לבקר  דתית מה  חזות  לבעלי  לא  ובעיקר  ליהודים  שאין 

באירופה. מרגישים את השנאה"

איציק שכטר

במלון  חדר  שהזמינה  חרדית  משפחה 
ארוזה  הנופש  בעיירת  פרדייס"  "אפרטהאוס 
אופי  בעלי  שלטים  לגלות  נדהמה  שבשווייץ, 
המלון.  ברחבי  שהוצבו  מובהק  אנטישמי 
היהודים:  "לאורחינו  נכתב  השלטים  באחד 
וגם  נא להתקלח לפני שאתם נכנסים לבריכה 
אחרי שאתם שוחים",  בשלט שהוצב בבריכת 
ההוראות,  את  תפרו  "אם  עוד  נכתב  המלון 
לבריכה.  הגישה  את  בפניכם  לסגור  אאלץ 

תודה רבה על ההבנה".
שהתמקמו  לאחר  כי  סיפר  המשפחה  אב 
של  המקרר  על  נוסף  בשלט  הבחינו  במלון, 
במלון  היהודים  האורחים  כי  צוין  ובו  המלון 
היהודים:  "לאורחינו  בו.  בשימוש  מוגבלים 
אתם רשאים לגשת למקרר רק בשעות הבאות: 
10:00-11:00 בבוקר ו-16:30-17:30 בערב", 
שהצוות  שתבינו  מקווה  "אני  בשלט.  נכתב 

פעם".  כל  אותם  שמטרידים  אוהב  לא  שלנו 
"היינו בשוק", שחזר אבי המשפחה. "אף אחד 
לא ניגש אליהם כי לא רצינו לפתוח בעימות".

היום':  ל'ישראל  סיפרו  במלון  אורחים 
"היינו מזועזעים מהשלט הזה. התחושה היא 
בעלי  ליהודים  לא  ובעיקר  ליהודים  מה  שאין 
חזות דתית מה לבקר באירופה. מרגישים את 
במלון  יהודים  אורחים  סיפרו  עוד  השנאה". 
אמנם  למקום  רצויים.  לא  מאוד  "הרגשנו  כי 
קוראים פרדייז אבל ליהודים זה ממש לא. יש 

לזה ניחוח אנטישמי ממש".
אמר  במלון,  האנטישמי  לשלט  בתגובה 
יו"ר ההסתדרות הציונות העולמית  סגן ומ"מ 
יעקב  באנטישמיות,  למאבק  המחלקה  וראש 
חגואל: "בימים אלו שאנו מציינים 120 שנה 
שבשוויץ,  בבאזל  הראשון  הציוני  לקונגרס 
אסור לתת לאנטישמיים להרים ראש. אני רואה 

זאת בחומרה".

לפי דיווחים, הסכם מתגבש בין יו"ר העבודה אבי גבאי 
לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, במסגרתו ברק יהיה 
מועמד המפלגה לתפקיד שר הביטחון עם שריון ברשימת 
על  לוותר  יתחייב  ברק  בתמורה    לכנסת  המפלגה 

האפשרות לעמוד בראשות המפלגה  ברק: להד"מ
אלי רובין

ראש  כי  היום"  "ישראל  בעיתון  דווח  אמש 
הממשלה לשעבר אהוד ברק מנהל מגעים עם 
יו"ר העבודה הנבחר אבי גבאי וכי בין השניים 
הקרקע  הכשרת  את  המהווה  תכנית  מתגבשת 

להצטרפותו של האחרון למפלגה.
יעמוד  ברק  המתגבשת,  התכנית  פי  על 
גבאי.  שיוזם  ביטחוניסטים"  "קאדר  בראשות 
שברק  התחייבות  בתוכו  כולל  אף  ההסכם 
בראשות  לעמוד  האפשרות  על  לוותר  יסכים 
הממשלה.  לראשות  כמועמדה  המפלגה 
בתמורה, גבאי יעניק לברק את אחד השריונים 
לכנסת,  העבודה  ברשימת  המפלגה  ברשימת 

המגיעים לו כיו"ר. 
תהיה  העבודה  בה  אופציה  בכל  ממילא, 
או  כמרכיבה  הממשלה,  לשולחן  שותפה 
הביטחון.  לשר  מועמדה  יהיה  ברק  כשותפה, 
סיפרו  המתגבש  בהסכם  המעורבים  גורמים 
ל"ישראל היום", כי ברק לא יהיה מוכן להיות 
שר  לתפקיד  המפלגה  של  חיצוני  מועמד 

הביטחון ללא שריון ברשימת המפלגה.
כי  היום' אמר  ב'ישראל  נוסף שצוטט  גורם 
"גבאי פועל ככל יכולתו לגבש מחנה גדול ככל 
הניתן, ולכן הוא רוצה לצרף אליו כמה שיותר 

לו לנצח בבחירות. ציפי לבני  כוחות שיסייעו 
שותפה  גם  היא  ולכן  הזאת  להבנה  שותפה 
אם  אפילו  אלה,  בימים  המתגבשים  למהלכים 
המהלך ידרוש ממנה לוותר על חלק מהכוח בו 

היא מחזיקה היום".
לפוליטיקה  ששובו  יודע  "ברק  לדבריו, 
לשר  במינוי  היותר  לכל  הפעם  להסתכם  יוכל 
ביטחון ולא יותר מכך, ולכן הוא מביע נכונות 
לוותר על המקום הראשון ולחזור ככוח מוביל 
כי  הגורם  זאת מדגיש  עם  גבאי".  בכוורת של 
"את ההחלטה הסופית אם לחזור יקבל ברק רק 
והוא  יתקדם כמצופה  בסוף התהליך, אם אכן 

יגיע למסקנה שיש לו לאן לחזור". 
מלשכתו  כי  צוין,  הכתבה  שבשלהי  אף  על 
דבר",  זה  על  ידוע  לא  "לנו  נמסר:  ברק  של 
בטוויטר:  האישי  בחשבונו  לצייץ  ברק  מיהר 
החום  השפעת  בסיס.  נטולת  ראשית  "כותרת 
להתאמץ  למה  ניוז'.  'פייק  היום'.  'ישראל  על 

לקבל תגובות? הנה תגובתי: להד"ם".
שברק  "סבור  הוא  כי  נמסר  גבאי  מלשכת 
הוא איש ראוי אולם אין כרגע כל מגעים איתו 
מעבר לזה. הדברים יבחנו רק סמוך לבחירות". 
ביטחון בראשות  לגבי הקמת קאדר של אנשי 

ברק לצדו של גבאי נמסר כי "אין דבר כזה".
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לשבוע בלבד!במחירים מוזלים מהיבואן לצרכן 

מיוחדים!ולמוסדות במחירים מכירה בסיטונאות 

רמקול נייד מטען נייד 
ופנס במוצר אחד   

 ₪49

כבל אוקס 
דיבורית

 ₪10

מתאם לכל 
הכרטיסים

 ₪10

USB מפצל

 ₪10

מטען סמסונג מקורי 

 ₪25

נטסטיק איכותי במיוחד 
ZTE מבית

 ₪159

אוזניית בלוטוס נשלפת 
 פיינבלו ללא רטט

תומך מוזיקה ושתי מכשירים    

 ₪99

 אוזניית בלוטוס
 פיינבלו נשלפת

תומך שתי מכשירים רטט ומוזיקה 
הדגם עם חיזוק בחיבור לאוזנייה 

 ₪129

רמקול בלוטוס נייד 
 USBסאמוויקס כניסה ל

וכרטיס חזק ועוצמתי 
במיוחד שנה אחריות 

 ₪69

 רמקול USB עץ חזק 
 עם עוצמה כפולה 

שנה אחריות   

 ₪69

אוזניות סטריאו בלוטוס 
כפתור 

 ₪59

אוזניות איכותיות 
 AAA לפלאפון איכות

 ₪19

נגן די ג'י מן מברזל עם 
רמקול מובנה וכפתורי 

טאצ' כולל מגן מסך 
זכוכית וספינר מתנה  

 ₪205

רמקול בזוקה גדול

 ₪99

נגן סובו + ספינר מתנה

 ₪160

אוזניות קשת עם מיקורפון 
איכותיות במיוחד 

סאמויקס שנה אחריות   

 ₪65

דיסק און קי 32 ג'יגה 

 ₪59

 נגן סובו בלוטוס
+ ספינר מתנה 

 ₪169
 מטען מיקרו דו צדדי

2 אמפר מירקייס מקורי 
חזק ואיכותי במיוחד שנה אחריות 

 ₪35

נגן בייסיק עם מסך 
צבועני ו80 שעות עבודה 

+ מגן מסך זכוכית וספינר מתנה

 ₪145

 טמגוצ'י משחק 
לגידול חיה 

 ₪25

 נרתיק נגד מים לפאלפון
/נגן/מצלמה 

 ₪15

מצית נטענת 

 ₪15

נגן MP4 רמקול מובנה 

 ₪149
JBL אוזניות קשת 

 ₪149

  דיסק און קי
/כרטיס  2 ג'יגה 

 ₪15

אוזניית בלוטוס פיינבלו 
איכותית מיוחד שנה אחריות 

 ₪79

אוזניות קשת בלוטוס 
איכותיות מיוחד 

 ₪119

מאוורר נטען 3 מצבים 
 מטען נייד מובנה

+ כבל מתנה 

 ₪39

מגוון כבלים

 ₪10

רמקול פצצה לנגן 

 ₪19
מטען 1 אמפר 

לרכב

 ₪5

מתאם כרטיס 
למצלמה

 ₪5

נרתיק ריצה לנגן 
או לפאלפון

 ₪5

 נגן גלסבא פלוס 
 עם משחקים 

+מטען וספינר מתנה  

 ₪199

 מטען נייד
 2600

מיליאמפר

מטען נייד 
 4400

מיליאמפר 

מטען נייד 
 5600

מיליאמפר

מטען נייד 
 7200

מילאמפר

מטען נייד  
 10400
מילאמפר

מטען נייד 
 18000

מילאמפר 

 ₪19 ₪39 ₪49 ₪69 ₪99 ₪139

       מגוון מוצרים
    ומבצעים מיוחדים
לבין הזמנים!

 

 פרקי תהילים
 להצלחה ולישועה לכלל ולפרט

 לכתיבה וחתימה טובה

ולשמירת הצאצאים  
 ברוחניות ובגשמיות

 

 יום כיפור קטן
 י"ג מידות

 ותקיעת שופר
 

 מי שברך
 לחולים, לזש"ק
 וזיווגים הגונים
 כל שם בפרטות

 

 
 שמות ל"מי שברך" מ ירת

 מוקד התפילות
   -        

 

 

 
 ותפילת רבים

 לולאער"ח י נשביום 
 

 בחלקת אוהל הציון הקדוש של

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  חדש  

 בצהרים בדיוק   :  מנין נו ף בשעה 
 





לבית הספרחוזרים
בפחות ממחיר כוס קפה
ומקבלים אייס קפה מתנה!

אסטרא

רבי עקיבא 15 ב"ב | טלפקס: 03-5798805למשרד לתלמיד ולילד

החנות פתוחה כל יום בין השעות 10:00-21:00 יום ו' עד 13:30
היריד מתקיים מכ"ב תמוז- ט' באב

10%
הנחה

ים
צוע

 הצע
על כל מתחם

בקניה מרוכזת לגן
מתנה
אישית
לגננת

₪ 4.90₪ 4.90
רק ב-

0000000000000000₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
שלישיית

חודים
לעפרון

מכני

חבילת
מחקים

שטדלר/קמפוס
מוגבל ל-2 יחי' ללקוח

חמישיית
מחברות
קמפוס

מהדק +
סיכות קנגרו

דבק
סטיק
גדול

צבעי פסטל
אסטרא

עם עטיפת כסף
*בקניה
מעל

₪ 150

עטי פיילוט
0.4

החל מ- 4.90

עיפרון
פיילוט מכני

חבילת
מדגישים

עט מחיקה (טיפקס)
/נוזל מחיקה

חב' 12
עפרונות

ביק/קריון

עטיפות עפיפון
החל מ- 4.90

בואו לחנות לקנות את
כל הדרוש לביה"ס ולהנות!

ממגוון ענק איכותי של

ילקוטים
וקלמרים

מודן
קל גב
COOL

מ.
כ.

א.
 | 

ח.
ל.

ט.
 | 
בד

בל
ה 
ש
מח

לה
ת 

ונו
מ
ת
ה

בס"ד

שווים
כל מוצרי ניקי במחירים הכי 

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
ק

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90

₪ 4.90
₪ 4.90

עשרות מוצרים

תיק ים
ניקי

053-3114755

12
עפרונות
צבעוניים

2 יחידות

ספריים, 20 עטיפות למחברות, מחברת ספירלה פוליו, מחדד פח גרמני, דפדפת פוליו עבה ועוד ועוד...
דפים, מ

 שמר
טליין,

 אר
.₪ 4.9

0 -
ם ב

צרי
 מו

ות
שר

 ע
וד
וע

טושים מחיק

₪ 4.90

טושים רחיצים
מחברות מובילות

₪ 4.90

למגיעים דרך פרסום זה

ועוד מותגים מובילים נוספים

מוגבל ל-2
יחידות ללקוח

על כל רכישה מעל 100 ₪,  מקבלים שובר לאייס קפה/וניל במאפיית "בראבו" הסמוכה

הזול ביותר

קניה מרוכזת
ב

לסל
התחייבות 

הזדמנות אחרונה לקוראי 'קול העיר' - יום ראשון, כ"ח באב בלבד



בני ברק כ"ד באב תשע"ז 123216/8/17

הילה פלאח

תרחיש  לכל  ממש  ערוכים  בשיבא  "אנחנו 
למקרה  ועד  קלה  הכי  מלידה  החל  אפשרי, 
הכי מורכב שיש. צוות המומחים שלנו הוא רב 
מערכתי, הוא נמצא פה 24/7 כדי לתת מענה 
ביולדת  טיפול  הדורש  אפשרי  תרחיש  לכל 

וכמובן בעובר. 
"חדרי הלידה שלנו גדולים וערוכים לטפל 
במגוון רחב של מקרים ואפשרויות בו זמנית. 
מרדימים,  רופאים  בזמינות  לנו  יש  רגע  בכל 
רופאי חירום, פגיה, טיפול נמרץ, חדרי ניתוח 
המיילדות  צוות  בכוננות.  מיוחדים  וצוותים 
את  ויעשה  ואדיב  מקצועי  הוא  שלנו  הנפלא 
הכל כדי להפוך את חווית הלידה להכי טובה 
שיש", מסבירה אורלי בן גדליה, סגנית אחות 

אחראית חדרי לידה בבית החולים שיבא.
המיוחד  השירות  את  הנגשנו  "לאחרונה 
שלנו גם לציבור החרדי. השינוי כולל ארוחות 
מפנקות וטעימות בכשרות בד"צ עדה חרדית, 
התייחסות לנושא השבת- התאמנו את עצמנו 
להלכה ולאווירת השבת של היולדת החרדית  
תוך שיתוף מלא של הצוות המקצועי והמנוסה 
שלנו שבקי ומתודרך בנוגע לדרישות הנוגעות 
גם  בהתאמה  ורגיש  מכבד  טיפול  לנתינת 
מהטמעת  כחלק  זאת  החרדית.  ליולדת 
הרפואי  כמרכז  שיבא  של  הכוללת  התפיסה 
לכל  מותאם  מענה  הנותן  בישראל  הגדול 

האוכלוסיות".
הרב  העומס  עם  מתמודדים  אתם  איך 
שרוצות  הנשים  של  מהאמון  דווקא  שנובע 

ללדת במקום הכי מקצועי?
וללדת  לבוא  שרוצים  העובדה  "באמת, 
צוות  היותנו  את  מוכיחה  אצלנו,  פה  דווקא 
למרות  איכותי  מענה  שנותן  וטוב  מוביל 
עומס  לזמני  ערוכים  אנחנו  העומסים. 
 10-16 בין  של  גדול  מאד  בצוות  ומתוגברים 
עזר  כוחות  גם  לנו  יש  במשמרת.  מיילדות 
גדולים ומיילדות שנמצאות בבית בכוננות, כך 

שבמידת הצורך אנחנו מתגברים בהן. 
על  ולשמור  להמשיך  שנוכל  כדי  "כעת, 
אדיבה  שירות  רמת  ועל  היולדת  בטיחות 

הגוברת,  לדרישה  מענה  כדי  תוך  ומקצועית 
אנו מרחיבים את חדרי הקבלה לחדרי הילדה 
ובונים  הלידה  חדרי  של  המעטפת  כל  ואת 

חדרי יחידה וחדרי השהיה חדשים ועוד".
אצלכם  קיימים  מיוחדים  שירותים  אלו 

בחדרי לידה?
"אנו רואים חשיבות רבה לתת ליולדת לנהל 
והעדפות  הציפיות  פי  על  הלידה  חווית  את 
האישיות שלה תוך שמירה על בטיחות שלה 
מעמידים  אנו  זו  מטרה  מתוך  היילוד.  ושל 

בפניה אפשרויות מגוונות:
לידה  שמאפשר  טבעית-  לידה  מרכז   
בית  מסגרת  בתוך  רק  בית,  של  בתנאים  כמו 

החולים. 
מלווה  או  בעל  להכניס  מאפשרים  אנו   

לחדר הניתוח בלידה קיסרית.
ידידותי- כזה שמיד  ניתוח   אנו מאפשרים 
האמא  על  התינוק  את  מניחים  הלידה  לאחר 
ומאפשרים להם להיות קצת ביחד ולא לקחתו 

מיד לחדר הילודים.
שהתינוק  מצב  הפרדה-   0 מאפשרים  אנו   
הלידה  מאחרי  החל  לאמא,  צמוד  הזמן  כל 
ועד לשחרור, כולל בזמן הבדיקות, החיסונים 
ומול  היולדת  מיטת  ליד  שנעשים  והטיפולים 

עיניה )אם מעוניינת(.
ניתן לבחור בביות מלא או בביות גמיש-   
כשהיולדת מחליטה אם וכמה היא רוצה, על 

פי שיקול דעתה.
יינתנו  טיפולים  אלו  מחליטה  האמא   
לתינוק- אנחנו מיידעים בהמלצות של משרד 
הבריאות והאמא היא זו שבוחרת מה כן ומה 

לא.
"כשבאתי  אישי:  טיפ  מספקת  היא  לסיום, 
בעצמי ללדת את ילדיי, בקורס ההכנה ללידה 
פתוח,  בראש  תבואי  המיילדת:  לי  אמרה 
מה  תבחרי  בשטח,  שיקרה  מה  עם  תזרמי 
וכך  לך  טוב  מה  תראי  זמן.  באותו  לך  שנכון 
תנהגי. את זה אני רוצה להעביר גם הלאה - זה 

סופר נכון".

כנס משותף של 'מאוחדת' ו'מעיני 
הישועה' בנושא בריאות הקול

היכן את 
מעדיפה ללדת?

  אין ספק שבלידה הפן המקצועי הוא הכי חשוב
אורלי בן גדליה - סגנית אחות אחראית חדרי לידה 

שיבא מסבירה מדוע חשוב לבחור בבית חולים 
מקצועי  למה כדאי ללדת דווקא בשיבא?

בכנס האזינו המשתתפים להרצאות מקצועיות  סגן מנהל 
מחוז מרכז הרב משה כהן: "בריאות הקול הינו נושא חשוב 
מאד, ובשימוש נכון אפשר למנוע בעיות רבות, על כן הייתה 
הישועה  מעיני  עם  המשותף  האירוע  לקיום  רבה  חשיבות 

לתועלת ציבור תושבי בני ברק"

120 מעסיקים השתתפו 
בכנס הסברה 

ביוזמת  נערך  הכנס 
להכוון  המרכז 
תעסוקתי של עיריית 
בשיתוף  ברק,  בני 
ההשקעות  מרכז 

במשרד הכלכלה

הילה פלאח

השתתפו  תחומים  במגוון  מעסיקים   120
המרכז  בין  בשת"פ  שנערך  מיוחד  בכנס 
להכוון תעסוקתי של עיריית בני ברק ומשרד 
במשרד  ההשקעות  מרכז  עם  יחד  הרווחה 
במרכז  שהתקיים  ההסברה  בכנס  הכלכלה, 
למעסיקים  ניתן  ברק  בבני  תעסוקתי  להכוון 
להם  המגיעות  זכויות  על  המידע  כל  את 

בהעסקת עובדים מהציבור החרדי.
מנהל  שכטר  דוד  ר'  הביא  הכנס  בפתח 
המרכז לידיעת המעסיקים את סל השירותים 
אותו מעניק המרכז לפונים אליו, החל מאבחון 
מקצועי, והתאמת מקום עבודה מותאם לכל 
פונה ועד להכשרות תעסוקתיות והשמת אלפי 
עובדים במקומות עבודה המותאמים לציבור 
החרדי. גם לציבור המעסיקים שמאות ממנו 
זוכים כבר היום למענה רחב מהמרכז ניתנים 

וזהו  בכנס  נידון  ממנו  שאחד  שירותים  סל 
העסקת  בעקבות  המדינה  של  הכספי  הסיוע 
ידי  על  שהושמו  החרדי  מהציבור  עובדים 

המרכז להכוון.
מר אשר שטרית סגן מנהל מרכז ההשקעות 
במשרד הכלכלה הרחיב בפני המעסיקים את 
למעסיקים  שניתנות  והאפשרויות  ההסבר 
עובדים  העסקת  של  במסלול  יבחרו  אשר 
של  התכנית  במסגרת  וזאת  החרדי,  מהמגזר 

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה.
מעסיקים רבים שנמצאים כבר היום בקשר 
בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  המרכז  עם 
עובדים  קלטו  ואף  הרווחה  ומשרד  ברק 
מהציבור החרדי ציינו את היעילות והשירות 
המיוחד אותו הם זוכים לקבל מצוות המרכז 
רצונם  שביעות  את  וכן  תעסוקתי  להכוון 

מהעובדים החרדיים.

הילה פלאח

בריאות  לקידום  רבות  פועלת  מאוחדת 
זו  חשובה  מפעילות  וכחלק  לקוחותיה 
קיימה בשבוע האחרון כנס בריאות משותף 
בנושא  הישועה,  מעיני  הרפואי  המרכז  עם 

בריאות מיתרי הקול. 
ממשמשים  החגים  חודש  כי  העובדה 
הכנס  לקיום  טריגר  היא  אף  היוותה  ובאים 
ונרשמה היענות רבה מצד הקהל כאשר יותר 
מ-150 אנשי חינוך, מרצים, מלמדים ובעלי 

תפילה השתתפו בכנס המיוחד. 
דברי פתיחה נשא מנהל התפעול ב'מעיני 
על  שבירך  פנחסי  מיכאל  הרב  הישועה' 
בין  המתקיים  התמידי  הפעולה  שיתוף 
לתועלת  הישועה,  מעיני  לבין  מאוחדת 
תושבי העיר ולקוחות מאוחדת. את האירוע 
מנהל  קליין  אריה  הרב  טעם  בטוב  הנחה 
והשתתפו  ברק  בני  מאוחדת  לקוחות  קשרי 
בו מנהלי קשרי הקהילה הרב נתן צישנסקי 

והרב ישראל ויזל. 
מפי  נשמעה  מרתקת  מקצועית  הרצאה 
ד"ר פטר פרידמן, רופא ומנתח בכיר ביחידת 

אף אוזן גרון במעיני הישועה, שהרצה בפני 
המשתתפים על אנטומיה ומחלות של מיתרי 

הקול. 
מר אלעד כהן קלינאי תקשורת למבוגרים 
מאוחדת  במרפאות  לקוחותיו  את  המקבל 
בפני  הציג  ירושלים  ברחוב  ברק  בבני 
על  השמירה  כללי  את  הרבים  המשתתפים 
המותאמת  מקצועית  מצגת  והקרין  הקול 
לקהל החרדי וזאת לצד חלוקת עלוני מידע. 
כהן הסביר לנוכחים כי צרידות אינה גזירה 
אולם  קסם  פתרונות  "אין  בה.  לטפל  וניתן 
לטפל  ניתן  ומקצועית  ממושכת  בעבודה 

במרבית הבעיות", ציין. 
מצד  רבה  ערנות  נרשמה  הכנס  במהלך 
תשובות  וקיבל  שאלות  ששאל  הקהל 

מהמומחים בתחומי בריאות הקול. 
משה  הרב  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  לדברי 
כהן, "בריאות הקול הינו נושא חשוב מאד, 
רבות,  בעיות  למנוע  אפשר  נכון  ובשימוש 
האירוע  לקיום  רבה  חשיבות  הייתה  כן  על 
המשותף עם מעיני הישועה לתועלת ציבור 

תושבי בני ברק".
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על כן אנוכי מצווך
"ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיוֹם ְּבָרָכה 
רבותינו  כו(.  יא,  )דברים  ּוְקָלָלה" 
חולין  ע"ב,  לט  )קידושין  אומרים 
קמ"ב ע"א( ששכר מצוות בהאי עלמא 
בעולם  אינו מקבל שכר המצוה  ליכא, האדם 
הזה  בעולם  מפרותיהם  נהנה  רק  אלא  הזה 
והקרן קיימת לו לעולם הבא )יעוי' פאה פ"א 

מ"א(. 
ָאנִֹכי  ְרֵאה  הפרשה,  בתחילה  שנרמז  וזה 
אך  הפירות,  אלו  ְּבָרָכה-  ַהּיוֹם  ִלְפֵניֶכם  נֵֹתן 
"ּוְקָלָלה"  הבא,  לעולם  ונשמרת  קיימת  הקרן 
ולכן  ה'בא.  ל'עולם  ל'ו  ק'יימת  ו'הקרן  ר"ת: 
)"ְּבָרָכה  לקללה  הברכה  את  התורה  הסמיכה 
ּוְקָלָלה" ולא פירטה את הברכה תחילה ואח"כ 
ברכה,  היא  הקללה  שגם  לרמז  הקללה(, 

שהקרן קיימת לו לעולם הבא.
על  מקשה  זיע"א  הכהן  חויתה  רבי  הגאון 
ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ֶאת  הפרשה,  בתחילת  הפסוק 
ִּתְׁשְמעּו )דברים יא, כז(, כל "את" בא לרבות 
לרבות  בא  מה  ולכאורה  ע"ב(,  כב  )פסחים 

בפסוק זה? ועוד, מה ביאור המילה "אשר"?
ומבאר זאת על פי דברי רבותינו )תוספתא 
כ,  שמות  ברש"י  הובא  ה"א,  דסוטה  פ"ד 
פי  פורענות  ממידת  טובה  מידה  שגדולה  ו( 
ַהְּבָרָכה  "ֶאת  הכתוב:  שרמז  וזה  מאות.  חמש 
ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו", "אשר"- א-1, בעד מצוה אחת 

מקבל האדם ש"ר- 500, פי חמש מאות!
ולפי זה מובן מדוע דן ה' יתברך את ישראל 
וחילולי  עבירות  ריבוי  שיש  אף  על  לטובה, 
שבת וכו', כיון שמעט המקיימים את המצוות 
שכרם ופועלם פי חמש מאות מהעבירות, וזהו 
והוי  מ"א(  פ"ב  )אבות  רבותינו  דברי  עומק 
יודע  אתה  שאין  כבחמורה  קלה  במצוה  זהיר 

מתן שכרן של מצות.



מחשבה טובה
הברכה  את  התורה  תולה  הפרשה  בהמשך 
ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  והקללה בשמיעה, 
ֹלא  ִאם  ְוַהְּקָלָלה  אלוקיכם...  ה'  ִמְצוֹת  ֶאל 
ִתְׁשְמעּו" )שם, כז-כח(, אך חילוק יש ביניהם, 
שבברכות נאמר רק "ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' 
והטובה,  הברכה  מובטח  אז  וכבר  אלוקיכם" 
ואילו בקללה אין מספיק אי השמיעה בלבד, 
ֹלא  ִאם  "ְוַהְּקָלָלה  מעשה,  עשיית  גם  אלא 
ִתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוֹת ה' ֱאֹֽלֵקיֶכם ְוַסְרֶּתם ִמן ַהֶּדֶרְך 

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם".
ע"א(  מ  )קידושין  רבותינו  שאמרו  וכפי 
למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  שמחשבה 
הוא  ברוך  הקדוש  אין  רעה  מחשבה  ואילו 
דברי  לשמוע  שבא  אדם  למעשה.  מצרפה 
עצם  ִּתְׁשְמעּו"-  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת  תורה, 
את  פועלת  כבר  התורה  בדברי  השמיעה 

פעולתה, ומעניקה לאדם שפע ברכה וטובה. 
ולכן הדבר הראשי והמרכזי שעלינו לפעול 
וליזום בדורנו הוא להשמיע את דברי התורה 
אצל כל המון בית ישראל. אפילו אם בתחילה 
טובה  תשפיע  השמיעה  עצם  יקיימו,  לא 

וברכה. 
במציאות העגומה בדורנו רבים מאחינו בית 
וחצי דבר מתורתנו  יודעים דבר  אינם  ישראל 
אחד  את  שאלו  שנים  כמה  לפני  הקדושה, 
שר  ילד  שכל  פשוטה  שאלה  הציבור  מאישי 
אבות  כמה  פסח,  בליל  בהגדה  אותה  ומפייט 
יש לעם ישראל, אך גם את זאת לא ידע וענה 
שיש ארבעה אבות. ופעם אחת הלכה הרבנית 

לקרבה  ניסתה  אגב  ובדרך  לתופרת,  שתחי' 
ולדבר על ליבה בעניין שמירת השבת. השיבה 
אני  ככה,  אותי  תראי  "אל  ואמרה  התופרת 
לבשל  לא  ומשתדלת  מסורתית,  אישה  דווקא 

הרבה בשבת, אלא רק בצמצום.." 
לדברי  והאזנה  נובע מחוסר שמיעה  זה  כל 
ְוָכל  נַֹעם  ַדְרֵכי  ְּדָרֶכיָה  הקדושה,  התורה 
ְנִתיבוֶֹתיָה ָׁשלוֹם )משלי ג, יז(, אך זאת ירגיש 
לשמוע  לבא  הצעד  את  יעשה  אם  רק  האדם 
ולטעום מטעמה הנפלא, ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי טוֹב ה' 

)תהילים לד, ט(. 
הברכה  כל  ִּתְׁשְמעּו",  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  "ֶאת 
שאדם  התורה  דברי  שמיעת  בעצם  נמצאת 
מזככים,  מקדשים,  הם  והם  ומאזין,  שומע 

ומדביקים אותו לה' יתברך.


ראה אלול הגיע 
הרחמים  חודש  אלול  לחודש  אנו  נכנסים 
והסליחות, ראה- ר'אה א'לול ה'גיע, ֶּבן ָאָדם, 
)מנוסח  ְּבַתֲחנּוִנים  ְקָרא  קּום  ִנְרָּדם,  ְּלָך  ַמה 
הסליחות(, ועלינו להתכונן להגיש את המאזן 
השנה,  ראש  ביום  עולם  בורא  לפני  השנתי 
למדנו,  כמה  השנה,  התפללנו  תפילות  כמה 
איך למדנו, כמה שמרנו את פינו מלשון הרע 
עינינו  את  שמרנו  כמה  אסורים,  ודיבורים 

ומחשבתנו.  
מא'  הכנה  ימי  ארבעים  בפנינו  עומדים 
אנו  יכולים  שבהם  הכיפורים  יום  עד  אלול 
למלא את מצבורי המצוות והמעשים הטובים 
מסלנט  ישראל  רבי  הגדול,  המשפט  לקראת 
"כי  י"ד(  מכתב  ישראל  )אור  באגרתו  כותב 
הקורא  מקול  פלצות  אחזו  איש  כל  מלפנים 
קדוש אלול", כשהיו מברכים את חודש אלול 
ברטט  כולו  מתמלא  מסלנט  ישראל  רבי  היה 
מתקרבים  הדין  ימי  עילפון,  כדי  עד  וחלחלה 

וצריך להתעורר.
אלול  בתחילת  שבים  ואינם  שממתינים  יש 
בטענה שיש עוד זמן, "כשנכנס לחודש תשרי 
זה  אין  אך  נחזור",  מאוזניים-משפט,  שמזלו 
נכון, צריכים לנצל את הימים הגדולים שניתנו 
זאת  ורמזו  מתחילתם,  כבר  אלול  בחודש  לנו 
ע"א,  סא  )ברכות  רבותינו  במאמר  המפרשים 
עירובין יח ע"ב( אחרי ארי ולא אחרי אישה, 
אחרי  טובים  ומעשים  בתשובה  לחזור  מוטב 
חודש אב שמזלו מזל אריה, מלשוב בתשובה 
אחר חודש אלול שמזלו בתולה )אישה(. כדאי 
ארי"-לאחר  "אחרי  בתשובה  לשוב  לאדם  לו 
אחרי  "ולא  ב'א(,  א'לול  )ר"ת-  אב  חודש 

אישה"- לאחר חודש אלול. 
ְלדוִֹדי  ֲאִני  קדושים,  ימים  הם  הללו  הימים 
ִלי )שיר השירים ו, ג(, אני אצל המלך,  ְודוִֹדי 
אני עם המלך, והמלך נמצא איתי, אני לדודי, 
לסוג  נכנסים  הזה  הקדוש  בחודש  לי,  דודי 
)דברים  אלוקיכם  לה'  ַאֶּתם  ָּבִנים  מלכות,  של 
יד, א-ב(, ישראל בני מלכים. כשהמלך נמצא 
אתנו סדר ההנהגה אחרת, איננו יכולים לבוא 
עם אותם הנהגות שהתנהגו קודם לכן, נכנסנו 
להיות בני מלכים, עכשיו צריך לדבר כמו בן 
שמוציאים  ומילה  מילה  בכל  להיזהר  מלך, 
מהפה, ללמוד בהתמדה ולא להפסיק באמצע 
הלימוד, ולהתפלל מעומק הלב, כיון שהמלך 

נמצא איתנו. 
יכנס  והסליחות  הרחמים  רצון שחודש  יהי 
בישועה  לראות  ונזכה  ולברכה  לטובה  עלינו 

השלימה בקרוב, אמן. 

אכילת הפירות בעוה"ז

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

מצוות הצדקה נאמרה בפרשה זו: "כי 
די מחסורו  לו...  ידך  פתוח תפתח את 
אשר יחסר לו... נתון תיתן לו... כי בגלל 
מעשיך  בכל  אלוקיך  ה'  יברכך  הזה  הדבר 
ובכל משלח ידך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ 
על כן אנוכי מצווך לאמור פתוח תפתח את ידך 

לאחיך לעניך..." )דברים טו, ח – י"א(.
רמ"ח  מצוות.  בתרי"ג  אותנו  מצווה  התורה 
מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה,  אך אינה 
"ובחרת  של  הכללית  האמרה  למעט  מנמקת 
המצוות  פורשו  רבותינו  בדברי  אמנם  בחיים". 
בדרך של פרד"ס – פשט, רמז, דרש, וסוד, אולם 
זו  זה אינו מפורש בתורה שבכתב. שונה מצווה 
המצווה  מבטיחה שבעבור  זה שהתורה  שמלבד 
מסיימת  היא  ידינו,  מעשה  בכל  אותנו  ה'  יברך 
כביכול  ובו  חריג,  הנראה  בפסוק  זו  מצווה  את 
אמירת שכנוע, שהואיל והקב"ה ברא בעולמו עם 
עשירים ועניים, על כן התורה נותנת עצה לטובתנו 
להינצל מפני העוני – בזה שנפתח את ידינו לעני. 
ויש להבין מה התורה מוסיפה בשכנוע המיוחד 

על פני הברכה המיוחדת שנאמרה על מצוה זו?
מסופר שבעיר לבוב לא היה מי שחש על בשרו 
מזלמן  יותר  בעולם'  סובב  'גלגל  הפתגם  את 
פנים.  לו  האירה  ההצלחה  זמן  לפני  עד  הסוחר. 
עשיר מופלג היה, והונו גדל מיום ליום. סוחרים 
ביקשו לעשות איתו עסקאות משותפות. בן ובת 
מפוארות  בחתונות  השיא  שניהם  שאת  לו  היו 

והעניק להם בסיס לחיים ביד רחבה.
פתאום קרתה המפולת. עסקאות כושלות רדפו 
זו את זו, ועד מהרה לא נותר לו דבר מכל רכושו. 
אפילו את ביתו המפואר נאלץ למכור. זלמן היה 
השניים  אך  לימינו,  יעמדו  ובתו  שבנו  בטוח 
אותו  ועזבו  שונות  בתואנות  מאביהם  התחמקו 
לאנחות. אם לא די בכך, גם אשתו חלתה פתאום 

ל"ע ונפטרה.
ישראל  רבי  אל  פעמיו  את  זלמן  שם  לו  בצר 
זי"ע. בדמעות שטח את סיפורו העצוב.  מרוז'ין 
הרבי שמע בקשב רב והשיב לו: "יש בלבוב די 
והותר יהודים רחמנים שיתמכו בך. אשלח בידך 
איגרת אל חסידי בעיר, והם יסייעו לך להתאושש 
האירו  זלמן  של  עיניו  הצלחה".  לראות  ולשוב 
בהכרת הטוב. ואז הוסיף הצדיק ואמר: "מבקש 
שידוך  תחפש  לעירך  בשובך  מיד  כי  ממך  אני 

ותישא אישה יראת שמיים".
בשובו ללבוב ניגש זלמן אל חסידי רוז'ין ומסר 
להם את מכתב רבם. הללו התגייסו וערכו מגבית 
למען העשיר שירד מנכסיו. כשהצטברו בידיהם 
זה  לזלמן.  אותם  העניקו  אדומים  מאות  חמש 
מתאימה.  עסקה  לחפש  יצא  ומיד  רגע  בזבז  לא 
אישה  נשא  גם  הוא  פנים.  לו  האיר  המזל  ואכן, 
וזו הביאה לו עוד שלוש מאות אדומים  נכבדה, 
דמי נדוניה. לא חלף זמן רב וזלמן שב למעמדו 

הקודם.
בנו של זלמן ראה שאביו חזר והתעשר, והחל 
לדבר על ליבו דברי חלקלקות: "הלא אינך אדם 
צעיר. לשם מה לך להיות תלוי באישה חדשה? 
את  לבלות  בביתי,  להתגורר  ובוא  אותה  גרש 
להשמיע  החלה  הבת  גם  בנעימים".  שיבתך 
להטות  סירב  האב  אביה.  באזני  זו  ברוח  דברים 
שוב  הרפו.  לא  השניים  אולם  לדבריהם,  אוזן 
אשתו  כלפי  ארס  דברי  באוזניו  טפטפו  ושוב 
וגבעות  השנייה. במתק שפתיים הציעו לו הרים 

אם רק ייאות לעבור לגור בבתיהם. 
עבר  חזרה  בדרכו  ליריד.  זלמן  נסע  אחד  יום 
מרוז'ין.  ישראל  רבי  ישב  שבה  סדיגורה,  דרך 

על  וסיפר  וברכתו,  עצתו  על  לרבי  הודה  הוא 
אמר,  "חוששני"  מילדיו.  חווה  שהוא  ההצקות 
באמת  אולי  דבריהם.  אחר  לנטות  החל  "שליבי 

הם מבקשים את טובתי?"
"שמע נא לעצתי", השיב לו הצדיק. "חכמינו 
אמרו: 'מותר לשנות מפני השלום'. כתוב עכשיו 
ולבתך.  לבנך  לאשתך,   – מכתבים  שלושה 
רכושך,  כל  את  שאיבדת  להם  ר  ַסֵפּ במכתבים, 
אין  לביתך  נסיעה  דמי  ואפילו  כל,  חסר  ונותרת 
כספית  עזרה  מהם  לבקש  נאלץ  אתה  לכן  בידך. 
כדי לשוב הביתה ולהיות בביתם עד שתתאושש. 

בינתיים המתן כאן אצלי עד שיגיעו התשובות".
זלמן עשה כדברי הרבי. הוא העלה על הכתב 
עד  שרכש  הסחורה  התקלקלה  איך  שלם.  סיפור 
נאלץ  והוא  אזל,  כספו  לנהר.  להשליכה  שנאלץ 
לקנות  כדי  המפוארים  בגדיו  את  למכור  אפילו 
מזון לדרך. הוא סיים בתחינה לעזרה. חלפו כמה 
ימים ושלושה מכתבים הגיעו לסדיגורה: האחד 
תחילה  מבתו.  והשלישי  מבנו  השני  מאשתו, 
סליחתך  את  מבקש  "אני  בנו.  מכתב  את  קרא 
לחוצה  בתקופה  "אני  הבן,   כתב   , ומחילתך" 
כלכלית. אין באפשרותי לארח אותך בביתי. אני 
מציע שתישאר בחצר הצדיק, ושם בוודאי ירחמו 

עליך".
לקרוא  עבר  מיד  הדברים.  למקרא  נדהם  זלמן 
את מכתבה של בתו. "צר לי, אבא", כתבה הבת, 
"אך אין באפשרותי לשלוח לך כסף. הלוא ידוע 
גדול,  גביר  של  בנו  עם  בתי  את  שידכתי  כי  לך 
על  סמוך  שתהיה  עדיף  מרובות.  וההוצאות 

שולחן הצדיק משתתגורר עם אשתך הרעה".
המכתב  את  ופתח  ליבו,  מעומק  נאנח  זלמן 
השלישי, מאשתו. "קיבלתי את מכתבך", פתחה 
לדאוג  שלא  ממך  אני  "מבקשת  וכתבה,  הרעיה 
כלל! אם עד עתה עזר לנו השם יתברך, ודאי לא 
לך  ואשלח  תכשיטיי  את  אמכור  חסדיו.  יעזבונו 
כסף כדי שתוכל לחזור ללבוב. לפרנסתנו מוכנה 

אני למכור מאפים בשוק".
זלמן.  של  מעיניו  זלגו  ההתרגשות  דמעות 
בידו.  המכתבים  ושלושת  הצדיק  אל  נכנס  הוא 
שקיבלת  "נראה  הצדיק,  לו  אמר  לביתך",  "סע 

תשובה..."
להמתין  מהעגלון  זלמן  ביקש  ללבוב  בהגיעו 
הסחורות.  עמוסת  העגלה  עם  צדדית  בסמטה 
הוא נכנס אל ביתו, מתחזה לעני חסר כול. על אף 
פנים,  ובמאור  בשמחה  אשתו  אותו  קיבלה  זאת 
שלח  זלמן  ונוחם.  עידוד  דברי  עליו  והרעיפה 
להודיע לילדיו כי חזר לעיר, אך השניים לא רצו 

כלל לבוא לבקרו.
הסחורה  את  להכניס  לעגלון  הורה  אז  או 
יקרי  תכשיטים  מאמתחתו  הוציא  זלמן  לחצרו. 
את  לפניה  חשף  ואז  אשתו,  בעבור  שקנה  ערך, 
האמת. כשנודע לבנו ולבתו שאביהם חזר להיות 
עשיר, באו אליו וברוב חוצפתם שוב ניסו לדבר 
המכתבים  שלושת  את  האב  נטל  אשתו.  בגנות 
והחל לקרוא אותם באוזני הבן והבת.  כשסיים, 

גירשם מהבית בבושת פנים.
מעבר  לעני  שבצדקה  לנו  אומרת  התורה 
אם  חוזר.  גלגל  של  היגיון  גם  בה  יש  למצווה 
ח"ו  גם אם  בזמנים קשים של האחר,  לתת  תדע 
תיפול בעצמך יהיה מי שיחזיר לך. אם לא, ברגע 
שמתכחשים  אנשים  של  מכתבים  תקבל  האמת 

למצוקתך.
כראוי  הצדקה  מצוות  את  שנקיים  רצון  יהי 
ותקוים בנו התפילה: ואל תביאנו לא לידי ניסיון 

ולא לידי ביזיון.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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



 
  

אגף
החינוך

בס“ד

גני ילדים חרדי, רשמיצהרוני ציל“ה

הננו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לתוכנית
יום לימודים ארוך -ציל"ה

בסבסוד משרד החינוך לשנת תשע"ח הבעל"ט.
הצהרונים יפתחו אי"ה מיד עם פתיחת שנת הלימודים (9/17)

למי? הצהרון מיועד לילד הגנים.
איפה?  במבנה הגן בו ילמדו הילדים

מה? * טיפול מסור וחם, צוות גננות מנוסות . ופיקוח פדגוגי צמוד.
          * תכנים חינוכים להעשרת עולמם של הילדים, פעילויות  יצירה, ידע וחוויה 

            וחוגי העשרה.
         * ארוחת צהריים בשרית חמה (בכשרות הבד"ץ העדה החרדית)

מתי?  במהלך ימי הלימודים הרשמיים של משרד החינוך משעת סיום הלימודים  
עד לשעה: 15:45 (בגני מגזר חרדי) ועד לשעה 16:00 (בגני הממ"ד).  

עלות- 50 ₪ לחודש (500 ₪ לשנה עבור  10 חודשי פעילות)
רישום- ההרשמה תחל מיום ראשון כ"ט תמוז (23.7.17) עד רביעי  א' אלול (23.8.17)

1. באמצעות כרטיס אשראי במוקד טלפוני 24 שעות ביממה בטל: 03-5771740  
עד 8 תשלומים

(יש למסור מספר זהות של הילד, מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס  ומספר טלפון)
2. באמצעות  מזומן או 3 המחאות במשרדי החברה הכלכלית לב"ב בע"מ, בנין 

"אפי קונקורד " ברח' בר כוכבא 21 ב"ב קומה 7 בין השעות 9:00 14:00- 

שימו לב!!!  
* פתיחת הצהרונים מותנית בהשתתפות כ- 20 ילדים מילדי הגן 

* הרישום מותנה בתשלום מראש.                               
* המקדימים להרשם מבטיחים את מקומם.

* המחיר כפוף להחלטת  משרד החינוך. 
          * לתשומת לבכם, ביטול השתתפותו של ילד בצהרון לאחר רישום, יתבצע ע"י הודעה בכתב לפקס: 

 077-4564101                 
                      * ביטולים יאושרו עד 31.3.18  בלבד

בברכת חופשה מהנה ובטוחה!
אתגרים

חני בן זימרה
מנכ"לית

 
  

אגף
החינוך

מחלקת גני ילדים

בס“ד

מוקד לתשלום אגרות כניסה
ובירור מקום השיבוץ בגני הילדים העירוניים

הורים יקרים!

שמחים אנו להודיעכם על הפעלת מוקד טלפוני חדש בס"ד
בו תוכלו לשלם בכרטיס אשראי את אגרת הכניסה לגנים,

וכן ניתן יהיה לברר בו על מקום השיבוץ של ילדכם
בגן בשנה"ל הבעל"ט ה'תשע"ח.

מספר הטלפון במוקד 03-5771749, 24 שעות ביממה,
עד ליום שלישי, ז' באלול ה'תשע"ז (29/8/17).

המוקד יקריא לכם את מספר האישור אותו עליכם לרשום ולהציג אותו 
בפני הגננת ביום הראשון ללימודים כאישור כניסה לגן.

כמו כן ניתן לשלם את האגרה בסניפי הדואר, ואת השובר החתום
יש להציג לגננת ביום הראשון ללימודים.

ערעור על מקום השיבוץ יתקבל רק בפקס' 03-6147518,
ותשובה על הערעור, הן חיובית והן שלילית, תינתן תוך שבוע ימים!

הננו מאחלים להורים ולתלמידים היקרים שנת לימודים מוצלחת

מח‘ חזות העיר

 
  

 

תושבים יקרים, 

כדי להערך מבעוד מעוד לגיזום עצים ציבוריים שבסמיכות 
לבתים ומפריעים לפתיחת הסוכות כראוי, וזאת בנוסף 
לסיורים עירוניים לאיתור ולרישום המקומות המצריכים 
גיזום, הנכם נקראים לעדכן את המוקד העירוני "106" 

ולמסור פרטים על כך.

אנו מודים לכם מראש על העדכון.
כדי שנוכל להתארגן היטב ובזמן לעבודות אלו,

הנכם מתבקשים לעשות זאת בהקדם,
ולא יאוחר מיום חמישי, ט‘ באלול ה'תשע"ז (31,8,17).

נערכים לסוכות!נערכים לסוכות!

 
  

דוברות
ומזכירות
העירייה

בס“ד

חופשות הקיץ
במחלקות

ובאגפים עירוניים
עם תחילת חופשות הקיץ במחלקות ובאגפים עירוניים שונים,
הרינו להביא בזה לידיעת ציבור התושבים את פרטי החופשות:

המוקד העירוני "106" עומד לרשותכם, בכל שעות היממה, להודעות על מקרים דחופים 
בנושאי חירום, תברואה, בניה, מים, ביוב, תאורת רחובות וכל מפגע אחר.

בכבוד רב,
אברהם טננבוים

 מזכיר העירייה ודוברה

תאריך החופשהשם המחלקה/האגף
גזברות, תקציבים, קופת העירייה; משכורות;

מינהל ההכנסות-מחלקות שומה, שומת מוסדות 
וסקר נכסים, גבייה ממגורים, גבייה מעסקים והנחות 

ממסים.

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 
חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז - )24,8,17(-  כולל.

בנושאי עיקולי בנק, נא לפנות למוקדים בטל: 3019* 
או 03-9275641

מיום שלישי, ט'  באב ה'תשע"ז )1,8,17(, עד יום אגף ההנדסה
שלישי, ל' באב ה'תשע"ז - )22,8,17( - כולל.

תורנות במחלקת הפיקוח על הבנייה תימשך כל העת.
אגף תשתיות ופיתוח- הנהלה, מחלקת תחבורה, 

חזות העיר, חשמל ונטיעות.
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 

חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז )24,8,17( - כולל.
משאבי אנוש – במשרדי העירייה וכוח-אדם – במבנה 

"קונקורד"
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום 
חמישי, ב' באלול ה'תשע"ז - )24,8,17( -  כולל.

מיום ראשון, כ"א באב ה'תשע"ז )13,8,17( עד יום רשות החנייה
ראשון, כ"ח באב ה'תשע"ז - )20,8,17( - כולל.              

לא תתקיים קבלת קהל ולא מענה טלפוני. הפיקוח 
על החניה נמשך כל העת !

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום רשות השילוט והפרסום
חמישי, כ"ה באב ה'תשע"ז )17,8,17( - כולל.

מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום שישי, תאגיד "מי ברק" למים ולביוב
כ"ו באב ה'תשע"ז )18,8,17( - כולל.

סגור לקבלת קהל, מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז מרכז להכוון תעסוקתי
)6,8,17( עד יום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז )10,8,17( – כולל.

החל מיום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז )10,8,17( עד אגף החינוך
יום שלישי, י"ד באלול ה'תשע"ז )5,9,17( תתקיים 
קבלת קהל בין השעות 10 עד 12 בצהריים בלבד.

מיום רביעי, י"ז באב ה'תשע"ז )9,8,17( עד יום שלישי, השירות הפסיכולוגי החינוכי
ל' באב ה'תשע"ז )22,8,17( – כולל.

סניף פרדס כץ- מיום חמישי, י"ח באב ה'תשע"ז שי"ל – )שירות יעוץ לאזרח(
)10,8,17( עד ליום שלישי, ז' באלול ה'תשע"ז 

)29,8,17(; סניף רבי עקיבא – סגור לרגל שיפוצים;  
סניף דוד המלך פתוח בחודש אוגוסט בשעות 

הבוקר, בתיאום מראש בטל': 03/5776391.
מיום ראשון, י"ד באב ה'תשע"ז )6,8,17( עד יום החברה הכלכלית 

ראשון, כ"ח באב ה'תשע"ז )20,8,17( - כולל.
לא תהיה קבלת קהל ומענה טלפוני.

הרישום לצהרונים  במערכת הממוחשבת יפעל 24 
שעות ביממה.



בני ברק  כ"ד באב תשע"ז 123616/8/17

לאישה
אמאל'ה, ג'וק!!

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לביבות בטטה

1. מה פוגע במראה העור שלנו?
חלקם  גורמים,  ממגוון  נגרם   עורי  נזק 
הזדקנות  ביניהם:  לא,  וחלקם  בשליטתנו, 
החשיפה  היקף  ובעיקר  האוויר,  מזג  טבעית, 
המזיקים  המזונות  בין  )כאשר  תזונה  לשמש, 
לעור: אלכוהול, סוכר, מלח, קפאין, בשר אדום 
וחלב(. גם תרופות מסוימות משפיעות על מראה 
העור. מחקרים אף מוכיחים כי סטרס ולחץ נפשי 
ההזדקנות  בתהליך  משמעותיים  גורמים  הינם 

של העור.
2. האם לתאי העור יש זיכרון?

רבות  שנים  במשך  "זוכרים"  העור  תאי  אכן, 
מקרינת  כתוצאה  להם  שנגרמו  הנזקים,  את 
הבלתי  הנזק  הוא:  לכך  השמש. ההסבר המדעי 
הדנ"א  ברמת  השנים,  במשך  שמצטבר  הפיך, 
עיקר  השמש.  מקרינת  כתוצאה  העור,  תאי  של 
הנזק הגנטי בתאי העור נגרם בילדות ובנעורים, 
והוא מתבטא עשרות שנים מאוחר יותר, בצורת 
וכמובן  עור,  גידולי  שומות,  נמשים,  כתמים, 

קמטים.
3. איך ניתן להשיג שיפור אמיתי במראה 

העור, ללא פעולה ניתוחית?
לטיפול  רבים  כלים  האסתטית  לרפואה 
האסתטיקה  בשוק  הכללית  המגמה  עור.  בנזקי 
ניתוחיים,   - כירורגיים  מטיפולים  מעבר  היא: 
לטיפולים, שאינם ניתוחיים. כיום קיימות מגוון 
בהן:  כירורגיות,  שאינן  העור,  להצערת  שיטות 
טיפולי לייזר, טיפולי פילינג ומזותרפיה לחידוש 
הטיפול  בתחום  בפיגמנטציה.  ולטיפול  העור 
הזרקת  הן:  הפופולריות  השיטות  בקמטים, 
שהנפוץ  מילוי,  בחומרי  שימוש  או  בוטוקוס, 

בהם הוא חומצה היאלורונית. 
4. טיפולים אסתטיים - קשורים בכאבים 

ובסיכון, נכון או לא נכון?
ותופעות  רוב הטיפולים האסתטיים בטוחים, 
אמנם  הם  בלבד.  מועטות  בעקבותיהם  הלוואי 
בזמן  מקומי,  בכאב  מלווים  להיות  עלולים 
קצר(.  זמן  לאחר  עובר  זה  כאב  )אך  הטיפול 
סימנים משמעותיים,  אינם משאירים  הטיפולים 
לשיגרה.  מיידית,  כמעט  חזרה  ומאפשרים 
רפואית  פרוצדורה  ככל  אסתטיים,  טיפולים 
אחרת )ובשונה מטיפולים קוסמטיים(,  מוכחים 
מחקרית כיעילים למשך זמן וכבטוחים לשימוש. 

הם מותרים לביצוע על ידי רופא מוסמך בלבד.
5. האם כל אחד ואחת יכולים להצעיר את 

העור?
כיום,  הקיימים  האסתטיים  הטיפולים 
מתאימים לכלל האוכלוסייה הבוגרת. המודעות 
למרות,  פעם.  מאי  גבוהה  ולאסתטיקה  ליופי 
שרוב הטיפולים המשויכים לקטגוריית 'הרפואה 
האסתטית', בדרך כלל אינם הכרחיים, יש בכוחם 
החיים,  איכות  את  משמעותי  באופן  לשפר 
של  החברתי  התפקוד  ואת  העצמי  הדימוי  את 

המטופל.
באדיבות ד"ר ליאת גולדשייד – זמירי, מנכ"לית חברת 
'לומינרה דרם' העוסקת במחקר, בפיתוח, בייצור ובשיווק 

של אביזרים רפואיים וגנריים בתחום הרפואה האסתטית

טיפים

1 קילו בטטה 
30 גרם בצל ירוק קצוץ 

70 גרם צ׳ילי מתוק 
20 גרם סויה 
3 גרם תימין 
10 גרם מלח 

5 גרם פלפל לבן 
200 גרם פנקו 

5 עובדות על הצערת 
העור

דע את האויב: אילו חרקים אנו רואים בסביבת ביתנו? מי מהם רק מגעיל ומי מהם באמת יכול להזיק 
לנו? והכי חשוב איך מתמודדים  רוית קלוד, מנכ"לית חברת אס.סי ג'ונסון, עושה סדר ומרגיעה: " יש 

לא מעט פתרונות איכותיים ומתקדמים להתמודדות עם החרקים"

טעימה
המרכיבים )30 יח'(:

מבינה  אני  לאט  לאט  "חרקים. 
איתם  "אישו"  יש  שסביבי  מי  שלכל 
על הציר שבין גועל לחרדה. בתפקידי 
המתמחה  חברה  כמובילת  הנוכחי, 
יותר  בתחום, למדתי שהדברים הרבה 
לא  יש  וכיום,  שנדמה  ממה  בשליטה 
ומתקדמים  איכותיים  פתרונות  מעט 
פותחת  החרקים",  עם  להתמודדות 
ואף  מסבירה  קלוד,  רוית  בדבריה 

נותנת פתרונות.
אני  איתו  הנושא,  אישי,  "באופן 
מתמודדת מדי יום כל היום לערך, הוא 
כילדה,  עבורי.  מעגל  סגירת  של  סוג 
גדלתי באזור כפרי ליד שדות ומרחבים 

גינת  לי  היתה  אפילו  חרקים.  בלכידת  פעם  לא  והתאמנתי  פתוחים, 
כולם כמוני.  אני מבינה שלא  חיפושיות קטנה בחצר. אבל, לאחרונה 
שאנשים שמסוגלים להזיז הרים וגבעות, לרוץ קילומטרים או להפיק 

אירועים יוצאי דופן לא מצליחים לתפקד כשהם מול חרקים. 
התהייה לגבי הסיבות בשלן אנחנו לא מסתדרים עם חרקים או סובלים 
מאנטומופוביה )פחד מחרקים( עניינה לא מעט אנשים ברחבי העולם 
גדול שנערך בשנת 2016  וכלה בפסיכולוגים. במחקר  החל ממדענים 
באוניברסיטת צ'פמן שבארצות הברית דורגו הפחדים הכוללניים של 
וכיוון שהטבלה לא משקרת הנה כמה נתונים מעניינים:  האמריקניים 
ממשלתית  רשות  של  מהטרדה  הפחד  ממוקמים  הטבלה  בראש 
)כשישים אחוזים מהנשאלים( ומוות בהתקפת טרור )ארבעים אחוזים 
מהנשאלים(. כשיורדים כלפי מטה באחוזים פחד מחרקים נמצא במקום 
מכובד ביותר )מטריד כ-25 אחוזים מהנשאלים( כשמתחתיו ממוקמים 
פחדים כמו פחד גבהים )24.5 אחוזים(, פחד מאבטלה )24.6 אחוזים( 

ואפילו מחטיפה )19.5 אחוזים(. 

אז למה באמת אנחנו מפחדים?
התשובה אגב די מורכבת וכוללת שלושה פרמטרים עיקריים:

 סיבות תרבותיות- בעוד בתרבויות מסוימות חרקים נחשבים למשהו 

ידידותי, בתרבויות אחרות חרקים הם סמל למשהו שראוי להגעל ממנו. 
ובל נשכח, הפחד עובר דרך תהליך החברות- כאשר ילדים רואים את 
ההורים שלהם נגעלים מיצור כזה או אחר, הם מאמצים התנהגות דומה. 
 סיבות בריאותיות- נוכחות של חרקים בסביבה מסמנת עבורנו, גם אם 

בתת מודע, הערת אזהרה: הם עלולים להעביר אלינו מחלות ובאופן 
עקיף משדרים לנו שהסביבה איננה נקייה. 

 סיבות סביבתיות- הסביבה בה רוב האנשים חיים בתרבות המודרנית, 

תדיר.  איננו  חרקים  לבין  ביניהם  שהמפגש  כך  "נקייה",  סביבה  היא 
באופן טבעי, ככל שאנו פוגשים בהם פחות, הפחד מהם רק גדל. 

ראש בראש- אנחנו והם
חרקים,  עם  להתמודד  ביותר  הנכונה  הדרך  מהי  אותי  כששואלים 
התשובה שלי נחלקת לשניים: ראשית, כדאי שנדע עליהם )או לפחות 
על הזנים הפופולריים שלהם( מעט יותר, כי ידע, כמו שאמרו לא מעט 
אנשים חכמים, הוא כוח. ברגע שנבין מי מהם מסוכן באמת ומי ידידותי 
לסביבתו, נוכל לשכך את רמות הפחד שלנו. ובלי קשר, רצוי ומומלץ 
להתאבזר בכלים המתאימים כדי להיפרד מאלו שעלולים באמת להזיק. 
החרקים  בתחום  בעולם  הגדולות  שהחברות  להזכיר  המקום  זה  אגב, 

מחקר  מקיימים  בהן  מעבדות  מפעילות 
מתקדמים  מוצרים  ומפתחים  לגביהם 
רכיבים  שיכילו  כאלה  מפניהם-  להגנה 
לאדם  ידידותיים  גם  שיהיו  אפקטיביים 

וגם לסביבה. 
המדוברת,  בשפה  ג'וק/מקק  או  תיקן: 
להעביר  ויכול  תברואתי  למפגע  נחשב 

מחלות מעיים וחיידקים שונים. 
יתוש: כל כמה עונות מבשרים לנו שזנים 
חדשים/ישנים של יתושים מגיעים לאזורנו 
)כמו למשל יתוש הזיקה שהלחיץ בעיקר 
נשים הרות( ואנו אמורים להתמודד איתם 
עשרות  קיימים  בארץ  הקיימים.  בכלים 
סוגי יתושים וקשה יהיה למפות את כולם, 
אך מה שניתן לאמר זה שחלקם מהווים מטרד בלבד )כמו יתושי עש 
)כמו  עלולים להעביר מחלות  ואף  עוקצים  וחלקם  בהיר(  חום  שגונם 

יתוש הנמר האסייתי שסימן ההיכר שלו הם פסים בשחור ולבן(.  
זבוב הבית: זבוב בגוון אפור, שמעבר לרעש הטורדני שלו גם מעביר 

חיידקי מעיים. 
גם  ופוגע  עור  למחלות  בעיקר  הגורם  ושעיר  קטן  זבוב  החול:  זבוב 

בבעלי חיים. 
זבוב הבשר: זבוב בגוון ירוק מטאלי המעביר מחלות מעיים ומעיד על 

מפגע תברואתי. 
פרעוש : חרק חסר כנפיים המעביר מחלות כמו דבר וטיפוס.  

במקרים  שעלולה  הבהרות  לקדחת  הגורם  חיידק  מעבירה  קרצייה: 
מסויימים להיות קטלנית. 

עש: קיימים שני סוגים מוכרים, עש הקמח )חום כהה עם כתמי חלודה( 
המצוי במזונות יבשים ועלול להזיק לבריאותנו ועש הבגדים )גוון צהוב 

אפרפר( הגורם לחורים בבגדים ואיננו מזיק לנו.  
לעץ  שקשור  מה  כל  והורסים  בהירות  נמלים  כמו  נראים  טרמיט: 

ורהיטים.  
נמלה: נמלים חומות בהירות/צהובות הנם מפגע אסתטי בלבד, נמלים 

שצבען אדום עוקצות מאוד. 
)מלדרה מטרידה(: כשמו כן הוא, מטרידן רציני, ועל הדרך  חומייני 

הוא גם מזיק לחקלאות ואוכל עלים, פרחים ושורשים. 

אז איך נתגונן באופן ראוי מפני חרקים?
 שלב ראשון- ריסוס מקדים, מומלץ לפני עונת הקיץ או מעבר לבית 

חדש. 
  שלב שני- התאבזרות בתכשירים שונים:

שתפקידו  אפקטיבי  אך  ידידותי  נוזל  המכילים  חשמליים  מכשירים   

להרחיק יתושים. 
 תכשירים ייעודיים לקטילת מיני סוגי חרקים בטווח המיידי ובטווח 

הארוך, כמו למשל תרסיס להרחקת נמלים, תרסיס להרחקת מעופפים 
או תרסיס להרחקת תיקנים. 

יתושים  זני  של  רחב  מגוון  להרתעת  הגוף  על  למריחה  תכשירים   

מגוון  לדעת- האזורים בהם  כדאי  אגב,  לבית.  או מחוץ  בבית  כשאנו 
היתושים הוא הגדול ביותר הם לרוב אזורים  טרופיים ועשירים בלחות, 

לכן כדאי לחפש מוצרים המותאמים לאזורים אלו

. AUTAN-ו RAID ג'ונסון ישראל, המשווקת את מוצרי SC רוית קלוד היא מנכ"לית

המלצת הגשה: שמנת חמוצה או צ׳ילי מתוק 

רשת קפה ביגה מעניקה מתכון בריא וטעים , מתכון פשוט וקל להכנה כך שניתן לשתף את 
הילדים בהכנתו וליצור זמן משפחתי חוויתי

אופן ההכנה:
1. מכניסים את הבטטות המקולפות  לסיר מים רותחים עד שהבטטות הופכות 

רכות  )ניתן לבדוק על ידי הכנסת סכין לתוך הבטטות ברגע שהסכין נכנסה 
חלק הן מוכנות(. 

2. מעבירים את הבטטות דרך מסננת, ובמעיכות קטנות מורידים מן הבטטות את 
הנוזלים כאשר היא עדיין בתוך המסננת.

3. מניחים את הבטטות בקערה גדולה ומועכים אותה בעזרת מזלג עד למרקם 
אחיד. 

4. מוסיפים את יתר המרכיבים פרט לקמח תירס ומערבבים היטב מכינים קערה 
קטנה נוספת עם קמח התירס. 

5. מחממים תנור ל-150 מעלות 
6. משמנים את הידיים במעט שמן ויוצרים כדורים של 40 גרם מהתערובת

7. מצפים כל כדור בקמח תירס. 
8. מועכים בעדינות את כדורי הבטטה לכדי לביבה. 

9. מסדרים את כל הלביבות על מגש אפייה ומכניסים לתנור למשך רבע שעה
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סובלים מבעיה גופנית, כאבים או מערכת גוף עצלה? נסו את רפואת הצמחים המתקדמת. 
השיטה הותיקה נחשבת היום לחוד החנית המדעי

מאת: חיים בן מאיר

טיפלו  הם  לאמריקה,  הגיעו  הראשונים  כשהמתיישבים 
תמיד  שלא  המערבית  הרפואה  של  שיטות  בעזרת  במחלות 
הספיקו כדי להילחם במחלות התקופה. היסטוריונים טוענים 
וושינגטון,  ג'ורג'  הדגול  האמריקאי  שהנשיא  שהעובדה 
הושבע לנשיאות, רק עם שן אחת בפיו! נגרמה בשל חיסונים 
במינון מופרז שקיבל נגד אבעבועות שחורות והם אלה שגרמו 

לנשירת שיניו, ובהמשך גם למותו.
אותה  של  באמריקה  הראשונים  הרופאים  שכך,  מכיוון 
תקופה, החלו לאסוף מידע מהאינדיאנים על רפואת הצמחים 
שתי  של  סינתזה  בעזרת  לטפל  והחלו  שלהם  המסורתית 

השיטות. 
שנים  עוד  לאנושות  הועילה  הצמחים  רפואת  למעשה, 
רבות קודם לכן. שמם של צמחי מרפא רבים עבר מדור לדור 
ורופאים רבים שילבו בין רפואת הצמחים לרפואה המערבית 
המתפתחת. אולם מזה שנים רבות שהרפואה הכימית הפכה 
לנפוצה יותר ורפואת הצמחים נשארה עניין שמקובל בעיקר 

על "משוגעים לבריאות".

סוף סוף שינוי
אבל בשנים  האחרונות, תהילתם של צמחי המרפא חוזרת, 
פשוט  המרפא  שצמחי  שמוכיחים  מדעיים  למחקרים  תודות 

עובדים! 
כשנעזרים בתמצית של צמח לריפוי בעיה גופנית, אין צורך 
צמחי  של  מטרתם  לוואי.  תופעות  תגרור  שהתמצית  לדאוג 
מרפא היא להמריץ את הפעילות של מערכות הגוף ולהוביל 
להיעזר  בלי  טובה,  בצורה  לתפקד  "נזכר"  הגוף  שבו  למצב 

בתרופות.

או  לנטורופתים  לפנות  יש  מרפא,  בצמחי  להיעזר  כדי 
על  מוצרים  הביתה  להזמין  גם  אפשר  ועכשיו  הרבליסטים 
בשם  ישראלית חדשה  מובחרים, מחברה  מרפא  צמחי  בסיס 

.TTM

תמציות מרוכזות ויעילות
 TTM חברת  הוציאה  ממושכים  ופיתוח  מחקר  אחרי 
 100% הם  המוצרים  בריאות.  בעיות  במספר  לטיפול  ערכות 
טבעיים ומבוססים על תמציות מרוכזות פי 5, של צמחי מרפא 
מובחרים. מדובר בצמחי מרפא שלוקטו מבתי גידול מובחרים 

מרחבי העולם וגודלו בתנאים אופטימלים. 
בגוף.  רחבה  פעילות  יוצר  ערכה,  שבכל  הצמחים  שילוב 
לטיפול   Aperta בערכת  הנכלל  הכשותית  צמח  למשל, 
המעי  תסמונת  ועל  עוויתיים  בטן  כאבי  על  מקל  בעצירות, 

הרגיז ומפחית נפיחות ואי-נוחות במערכת העיכול. 
צמח שן הארי שתמצית מרוכזת שלו נכללת בערכה, ידוע 
כיעיל לטיפול בבעיות עיכול, משפר את תהליכי הפינוי בגוף 
במוצרים,  ששולב  הסיני  התמר  המעי;  להתרגלות  גורם  ולא 
ומרגיע  ההתרוקנות  על  מקל  המעיים,  פעולת  את  מעודד 

במצבי לחץ.
הערכות שפיתחה החברה יעילות גם להורדת רמות גבוהות 
הפטרת  בבעיית  מעמיק  מערכתי  לטיפול  בדם;  שומנים  של 

שתוקפת את ציפורני הרגליים ועוד.
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופתית, מרצה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה 
את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: "אחוזי ההצלחה 
מאוד גבוהים והלקוחות שלנו רואים שיפור מיידי. גם לקוחות 
המרפא,  צמחי  יתרונות  את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו 
הופתעו לגלות לאורך התהליך את האפקטיביות של המוצרים. 

היתרון הגדול: המוצרים מייעלים את פעילות מערכות הגוף 
ובכך מעניקים שיפור מיידי וגם מסייעים לטווח הרחוק".

  

ליווי אישי לכל מטופל
לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 
ובחרו  במשפחה,  והטיפול  העבודה  הלימודים,  בין  בריצה 
 בשיטות העדכניות ביותר, כדי לטפל בבעיה באופן מהיר ויעיל. 
אין צורך לצאת מהבית כדי לקבל את הטיפול ולא נדרש לבזבז 
נעשה בשיחת טלפון עם  זמן בתור בבית המרקחת. האבחון 
צוות היועצים המומחים של TTM, שמקיימים בירור טלפוני 
לאחר  ביותר.  המדויק  הטיפול  את  לו  ומתאימים  דיסקרטי 
ההתאמה האישית, הערכה המתאימה מגיעה עד לפתח הדלת.  

היועץ המומחה מטעם TTM מלווה טלפונית את המטופל 
ועוקב אחר הצלחת הטיפול.  ההתקדמות תגיע אם המטופל 
יהיה מחויב ויטול באופן יומי את הכמוסות והטינקטורה לפי 
ההוראות. היועץ מחויב גם הוא להצלחת הטיפול ולכן מוודא 
לשאלות  וזמין  כמתוכנן  מתנהל  שהתהליך  הדרך,  לאורך 

ולהתייעצות.
בכשרות  איכותיים  מוצרים  רכישת  על  רק  מדובר  לא  כאן 
מהודרת אלא על חבילה שכוללת גם יעוץ וליווי מקצועיים. 
במקום שמטופל ירכוש תרופות מרשם ויילך לדרכו, להתמודד 
לבד עם הבעיה ועם שאלות שאולי יצוצו בהמשך, כאן הדרך 
היא אחרת ומחויבת.  TTM מאמינה באחריות גבוהה כלפי 
המטופלים ובדרך משותפת ליעד שהוגדר מראש - גוף בריא, 

עצמאי וחזק.
TTM-לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל

1-700-556-700
ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה

בברכת בריאות שלמה

כמה שזה בריא
טבעי

תוכן שיווקי
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מאכלים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. דבר אחר. "זאת ועוד ____" )סנהדרין קד.(
5. )בהרחבה( חפירה, בור למטרה מסוימת. "ששרפה 

חוץ מ____" )זבחים יד א( )לא בלשון סמיכות(
7. שהודפסה בו צורה מסוימת. "מעשר שני אינו נפדה 

אלא בכסף ____" )רש"י בכורות נא.(
8. קיצור המילים : זבח משפחה.

9. רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל: 
א' - 6,ב' - 200,ג' - 100,ד' - 50

10. מי שמקבל הנאה מדבר מה. "זה ____ וזה לא 
חסר" )בבא קמא כ: ( )בלשון רבים(

13. רוגז, זעם. "מ____ ידך אני כליתי" )תהלים לט יא( 
)לא בלשון סמיכות( )בכתיב חסר(

15.  פינוק,עדינות יתרה. "על הארץ מהתענג ומ____" 
)דברים כח נו( )בכתיב חסר(

17. עיון מתמיד. "ו___ הרבה יגעת בשר")קהלת יב יב(
18. רפואה, ארוכה. "לשוא הרבית רפאות ____ אין לך" 

)ירמיה מו יא(
19. ולד שהוצא מרחם בהמה על ידי ביקוע כרסה אחר 

שחיטתה. "____ פקועה" )חולין עד.(

1. דג ים גדול. מן הדגים המותרים לאכילה, ששמותיהם נזכרו בתלמוד. 
"כספתיאס ואכספטיאס ו___" )חולין סו: (

2. חבורה,חבר אנשים. "וארח ל____ עם פעלי און" )איוב לד ח(
3. הריק, הביא לידי ריקות,הוציא כל מה שבתוך-. "ל____ כל נכסי 

האומות וליתן לך" )ויקרא רבה כד(
4. התענה, צם.  ישב ב____

5. אחת הדרגות בדרך גלגוליו של הארבה מן הביצה.  "יתר ה____ אכל 
הארבה" )יואל א ד(

6. תמימות, יושר. "הולך ב____ ילך בטח"  )משלי י ט( )בכתיב חסר(
11. מכשיר העשוי סכין עקום לקצור בו תבואה ועשבים.  "שלחו ____ כי 

בשל קציר" )יואל ד יג(
12. הגון, נאה, טוב, ישר. "אנשים שאינם ____"  )כתובות כב.( )בלשון 

יחיד( )בכתיב חסר(
14. מפרשיות השבוע. )בהיפוך אותיות(

15. צר, אוייב ,שונא. "מעליך ויהי ____" )שמואל א כח טז(  )בלשון 
יחיד( )לא בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

16. זה וגם זה, איש איש. "____ אחד ואחד" )ברכות ו ו(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

תדאנתדסנישאמאמאנא

נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא

אאירשנלאתגדגשהיגא

גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

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

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

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חלה, ונקדים, חמאה, עגה, 
לחם, פת, לבבות, פתבג

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7     8  

9       

10    11  12 

   13  14  

 15 16  17   

18     19  

 

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד
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