


אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

 &2490  &2390

פילה סלמון 
(אילתית) נוזל כלים סוד

גבינה צהובה מגורדת
 500 גר' טרה

גבינה צהובה תנובה
 400 גר'

מחית סלט פירות
שישיה

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב-  &15

 &10

 &1990 &8 90

 &1790

ב-ב-

ב-

ב-

ב-

 &10  &22

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

ב-

 &45

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

XL / קליק

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

פתי בר עלית

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

לקילו

500 גר'

קילו

מיץ ענבים תירוש
אפרת

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &3790

ב-  &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

10 קילו 1 ליטר

 &69

בקרטון 
1 ליטר

2 ב-

2 ב-

2 ב-

 2

דג פילה
אמנון (מושט)

שישית בירה קורנה

מיונז תלמה
 500 גר

בצק עלים

 &30 ב-

L תבניות ביצים

 &20

 &490

3 ב-

נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

 &20

 &10

 &12

 &20

2 ב- 6 ב-

2 ב-

2 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

30& 50& קילו 2 ב-
2 ב-

750 גר' 

ב-

 &1690
ב-

 &1490

 &590

2 ב-50& 

 &10

 &18

 &790

 7

4 ב-

 &10

35& ב-

 &50 4 ב-

קוטג' טרה

3 ב-12& 

48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב טרה גבינת תנובה קורנפלקס 

דבש

850 גר'

 &2990
ב-

גבינה טרה 

פסטות ויליפוד
500 גרם

מארזי דנונה טבעי

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג בקניית זוג

שמנת טרה

 &10

שוקו יוטבתה

בקנית 
זוג

2 ב-19& 
בורקס תפו"א שף הבצק

ב-

ב-

אבקת כביסה 
אריאל

2 ב-55& 

2 ב-

מגוון 
שלגונים וטילונים
נסטלה
קראנצ' / גומיגם

 &690

חומוס 
אחלה/צבר
750 גר'
בקניית זוג

 &13 3 ב-

בשרים מחפוד
מס' 10 / 7 / 3

מארז
 טישו טאצ'
חמישיה



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב



vip

מסעדה חדשה! בכשרות מהודרת

vip

ארוחת ערב זוגית | 150& התעשיה 15, רעננה | 09-7482032
התעשיה 15, רעננה | 09-7482032

בתוקף עד ה- 15/6/17





יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

אם יצא לך בין 1-7

אם יצא לך בין 7-12

אם יצא לך בין 12-15

 את אוהבת לפרגן לעצמך דברים פשוטים ורגועים. את לא צריכה יותר מרגע לעצמך עם גביע יופלה או אפילו 
שמש טובה ואוויר צח כי את מבינה שבסופו של דבר, הקסם נמצא ברגעים הקטנים של החיים. 

 כשאת אומרת "פרגון" את מתכוונת ללימוד, הרצאה, קאוצ׳ינג וכל דבר שנועד להעניק משהו לנפש. 
בשבילך, כל מה שמרחיב את עולמך הרוחני הוא הפרגון הטוב ביותר. 

 בשבילך פרגון זה להשקיע. את תמיד תעדיפי יציאה משותפת עם חברות או סדנה מעניינת. מבחינתך, זו הדרך ליהנות 
ממה שהעולם מציע וככה את נוהגת בכל תחום בחיים.

סמני את התשובה הנכונה ובדקי איזה טיפוס מפרגן את:

בחני את עצמך:

את חייבת "משהו טעים". 
מה תבחרי לפרגן לעצמך?

מה היית בוחרת 
לעשות בערב חופשי?

מהי הפעילות הגופנית 
המועדפת עלייך?

2. פילאטיס בסטודיו 3. הליכה לילית1. תרגילים קצרים בבית

איזו פעילות מעשירה 
היית מפרגנת לעצמך?

3. קאוצ'ינג2. סדנה מיוחדת1. הרצאה מעניינת

חברה מציעה לך לצאת 
לשופינג. לאן תבחרי לצאת?

3. יריד אמנים2. חנות מותגים1. מרכז קניות

3. קריאת ספר2. לצאת להצגה1. קפה עם חברה

3. פרי1. גביע יופלה פרי 2. עוגה



טיול בשמי הארץ

פי מאה רכב שנת 2017

טיול משפחתי

זהב טהור

פטור חוב

ש'ק ענק

פטור חוב

פטור חוב

רכב

כרטיס ויזה  ספר תורה

תכשיט יוקרתי

ברכת צדיק

קניות בניו יורק

שרשרת יהלומים

שיקים של פייביש

פיצוץ של פרס

מזומן לכל שנה

קניה בחינם36,000 $ מוזמן

ועוד... ועוד....

מחיר כרטיס אחד בהגרלה, רק 20 ש"ח
ובאפשרותך לבחור אחד מ- 50 פרסים יוקרתיים שבהגרלה.

עורה עוסק בקירוב רחוקים זה למעלה מ-35 שנה, מקושר עם עשרות
משפחות באמצעות פעילויותיה השונים וקוצר הצלחה רבה.

בעזרת ה-20 ש"ח שלך- ילד יהודי נוסף ילמד לומר קריאת שמע!

לקבלת קטלוג הפרסים חייגו:

03-9290699
www.oorah.co.il

תאריך ההגרלה:

כ"ה באייר תשע"ז
20.5.2017

תיק פייביש- 100 ₪ בלבדבתרומה  של
מתנה!

20

 שימו לב: 
טעות דפוס בפליירים שחולקו בדואר.

פרס מס' 12, ערך מטיל זהב הוא לא 12,000 $.



בלעדי למכבי
שירותי רפואה דחופה 

קרוב לבית

שאחרים 
 ייסעו

מחוץ לעיר

לי יש
מכבי!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

 מוקד רפואה דחופה
 ושירותי משרד

19:00 עד 22:30 בלילה

 מרכז בריאות האישה
 למקרים דחופים
עד 22:00 בלילה

מרכז רפואי רבי עקיבא 86



רח׳ הירקון 8 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה,
 כלי עבודה, חשמל, פירזול,

ברגים, מנעולים, צבע, מתנות
מכשירי חשמל, ועוד.

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

* שעות פתיחה: ימים א׳ עד ה׳  17.00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 29.5.17  ד׳ סיוון תשע׳׳ז 

97.00 ש’’ח

ברז איכותי נשלףברז פייה קשת קצרה
 450 למטבח

140.00 ש’’ח140.00 ש’’ח170.00 ש’’ח180.00 ש’’ח

ברז איכותי לאמבטיה
 כולל צינור מתלה ומזלף

ברז איכותי ברבורברז קיר קצר
 ארוך

ברז נשלף 900

390.00 ש’’ח

4AA סוללה ברז קיר פייה יצוקה 
נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

6.00 ש’’ח185.00 ש’’ח115.00 ש’’ח110.00 ש’’ח

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

99.00 ש’’ח

תאורת חירום/פנס
LED 2.8W 

65.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

29.00 ש’’ח

מזלף לברז נשלף מזלף הדס 7 מצבים

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

עם חסכם
צינור ספירלה כפולה 

מתכת 2 מטר

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת עגול
 160 מ’’מ

35.00 ש’’ח

אסלה לבן / פרגמון

137.00 ש’’ח

 LED 12W תאורת חירום
קיר/נישא

100.00 ש’’ח

רובה איכותי

7.00 ש’’ח 137.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית חסכוני, 
שנתיים אחריות, 3 מהירויות

לשירותכם, 
אנו מבצעים במקצועיות, באחריות 
ובמחירים הוגנים, גם עבודות צבע, 

בנייה, שיפוצים, חשמל
אינסטלציה, התקנת ברזים, 

 פתיחת סתימות, אחזקה ועוד.
אפשרות לפריסת תשלומים ללא ריבית והצמדה.

דלי, יעה, 
מגב + מקל, 

מטאטא + מקל

39.00 ש’’ח

על כל קנייה מעל 150 ש׳׳ח, תינתן שעת חנייה על חשבון החנות.
 חניון רחב ידיים בגב החנות כניסה מרחוב הירקון 6.

מבצעים
חמים!



 שאחרים
ילכו רחוק

בלעדי למכבי
180 רופאים מומחים

בפריסה רחבה ברחבי העיר

לי יש
מכבי!

רופאים מומחים 
מהמובילים 

בתחומם

180
מומחים ברפואת 

נשים
ומרכז בריאות האישה

31
מרכזים רפואיים, 

בתי רופאים 
ומרפאות

41

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



הרופאים שלנו
ערים לבריאות 

הילדים שלך!

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם ברפואת ילדים יש קופות חולים    ויש מכבי

חדש: מומחי הילדים של מכבי
לשירותך בטלפון כל הלילה*

עם גישה לתיק הרפואי האישי של ילדכם
שעות פעילות המוקד: 

ימים א' - ה': 19:00 עד 7:00 | יום ו': 13:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת
מוצ"ש: חצי שעה לאחר צאת השבת עד 7:00 בבוקר

* המוקד מאויש ע״י צוות אחיות ורופאים



בס״דבס״ד

 בשביעות הרצון של החברים
זו השנה השלישית ברציפות!

מכבי מובילה

החברים שלנו 
מרוצים יותר! 

ע״פ ממצאי סקר לאומי לבחינת מערכת הבריאות המבוצע ע״י מכון ברוקדייל

מוגש כמידע לחברי מכבי





 ליאורה פרייברג רחמים – פיזיותרפיסטית ילדים
התפתחות מוטורית

 מיכל סלוצקין – קלינאית תקשורת
תקשורת שפה ודיבור

 אסנת ג'ילט גורן – מרפאה בעיסוק
פיתוח מיומנויות משחק

 ליאת חגג – אחות בריאות הילד והמתבגר
אנמיה? לא מה שחשבת

אמא בואי, 
זה חשוב לו!

יום רביעי, כ״א אייר )17.5.17( בין השעות: 22:00-20:00
עולם הילד - כהנמן 64, בני ברק

"חרדים לבריאות 
המשפחה"

מכבי שירותי בריאות שמחה להזמין אתכם 
לערב נוסף בסדרת

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

בתוכנית:
 הרצאות העשרה ומתן כלים  

בתחום התפתחות הילד:

הכניסה ללא עלות לחברות כל הקופות
יש להירשם מראש

בטל׳: 03-5771313 שלוחה 2





חייבת לקחת ברזל?
את לא חייבת לסבול מתופעות לוואי...

בריאות לכל שלב בחיים 6505 לייעוץ עם המומחים 
של אלטמן חייגי:

Comfort ברזל
ברזל ללא פשרות

אלטמן מציגה:

פטנט חדשני
לספיגת ברזל

מכיל ברזל חדשני
SiderAL בטכנולוגיה פטנטית

פטנט ייחודי לספיגת ברזל
נוח לעיכול

טעים במיוחד
מבוסס מחקרית

בכשרות מהודרת



הזמנות מיוחדות לכל האירועים
מחירים מיוחדים לקטרינג מוסדות

 שבועות

 הזמנות
 מיוחדות

לכל האירועים
 מחירים מיוחדים

 לקטרינג
 מוסדות

חגיגה חלבית 

 לחמי מחמצת בכל הטעמים וללא חומרים משמרים

כל סוגי המאפים | עוגות שמרים, עוגות גבינה במבחר טעמים

 סניף בני ברק - רח’ זבוטינסקי 56 | 03-5795395
 סניף פתח תקווה - רח’ בר כוכבא 11 | 03-9311280

עוגות גבינה, שמנת וקצפת | מאפים מכל הסוגים

 וכמעט כל מה שתעלו בדעתכם

לכבוד החג!!!

 זה קציר חיטים!

מבצעי חג 
מיוחדים



ולהישאר בריאלהיות בריא
*3833  meuhedet.co.il

 מהפך! הכי הרבה מצטרפים
למאוחדת בבני ברק!

רפואה מקצועית הזמינה ביותר
אורתופדיהא.א.גכירורגיה

*עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי 2016

אצלם
תחכה ותחכה 

עד מחר...

 רק במאוחדת בבני ברק, זמינות תורים 
'מהיום למחר' ברפואת משפחה וילדים!

אצלנו קובעים תור 
׳מהיום למחר׳





ולהישאר בריאלהיות בריא
*3833  meuhedet.co.il

 מהפך! הכי הרבה מצטרפים
למאוחדת בבני ברק!

*עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי 2016

בשבילם
אתה עוד 

מספר...

בשבילנו אתה 
מס׳ 1

 שירותי רפואה מקצועיים
עם יחס אישי 

דלת פתוחה
אצל מנהל המרפאה

 התאמה מלאה לקהילה
לשירותכם רופא או רופאה



אלפים באזכרה לחיילי בני ברק

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ד באייר תשע"ז 10/5/17 בני ברק20 1210//10 ד באדר תש"ע" 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, 
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 הגר"ר לוי זצ"ל

'ישועה  מוסדות  ראש  בד"ה: 
לוי  רפאל  רבי  הגאון  ליהודה' 
כשהוא  שני  ביום  נפטר  זצ"ל 
בן 76. הרב לוי נולד בטורקיה 
רבי  לאביו  סוריה,  גבול   -
כרב  שכיהן  זצ"ל  לוי  ישועה 
עם  ישראל  לארץ  עלה  אזורי. 
בנס  שהתגוררה  משפחתו 
אביב  לתל  עברו  משם  ציונה, 
- שם שימש אביו כרב קהילת 

בית הכנסת 'עזרה ותושייה'. 
הקים  שנה,  כשלושים  לפני 
'ישועה  מוסדות  רפאל  הרב 
ליהודה' בבני ברק על שם אביו 

זצ"ל. את בניין בית הכנסת בנה בעצמו במו ידיו, היה 
משכים לתפילת נץ ועבד את קונו ביראה. השנה נפטר 
גם אחיו, המקובל רבי אליהו ליאון לוי זצ"ל שהתגורר 

בבני ברק.
הלווייתו יצאה בצהריים מבית הכנסת והכולל 'ישועה 
ליהודה' ברחוב יואל 18 בבני-ברק לבית העלמין בבני 

ברק בסמוך לאחיו זצ"ל. ת.נ.צ.ב.ה.

 רבי ישראל דוד פרידמן זצ"ל
חסידי  זקן 
הרב  באיאן, 
דוד  ישראל 
ז"ל  פרידמן 
בשבוע  נפטר 
כשהוא  שעבר 
המנוח   .94 בן 
איש  היה 
מסירות  של 

עשרות  ששהה  שואה,  ניצול  דעה  לדור  שריד  הנפש, 
בכך  שמים  שם  וקידש  הברזל  מסך  מאחורי  שנים 
יהדותם  על  ולשמירה  נפש  ילדיו למסירות  את  שחינך 

גם ברוסיה הקומוניסטית.
המגיד  נכד  לאביו  שבאוקראינה  אודסה  בעיר  נולד 
ממעזריטש ומרבני העיר. בשואה נרצחו כל משפחתו, 
בו  פגעו  לא  ובנס  ההריגה  לבורות  הוכנס  הוא  ואף 
לעלות  ניסה  לזוגתו,  נישא  המלחמה  לאחר  הגרמנים. 
לסמל  והיה  הצליח,  לא  לצערו  אך  ישראל,  לארץ 
ודוגמה למסירות נפש עילאית למען התורה והמצוות, 
וכמעט  נעצר  פעם  ולא  מחתרתי  'חדר'  היה  בביתו 
תשכ"ז  בחנוכה  נרתע.  לא  הוא  אך  להורג,  והוצא 
החליטו הקומוניסטים לאפשר את יציאתו, והוא הגיע 

לארץ הקודש מרוסיה עם ילדיו, כשבידיו ספר תורה.
עד  התדרדר,  ומצבו  נחלש  האחרונים  בחודשים 

שבערב שבת, השיב את נשמתו לבוראו. ת.נ.צ.ב.ה.

 אחים לצרה
בהשבוע הוכנסו שני אחים לניתוח בו זמנית, לאחר 
הרפואי  ומצבו  הואיל  כליה  לאחיו  תרם  אחד  שאח 
בניו  גלינסקי,  למשפחת  אחים  בשני  מדובר  התדרדר. 
של מגיד המישרים הגאון הצדיק רבי יענקל'ה גלינסקי 
זצ"ל. אחד האחים החליט לתרום לאחיו כליה ולהציל 
שנים  מספר  עבר  שאחיו  לאחר  אחיו,  של  חייו  את 
לתפקד  כליותיו  הפסיקו  מאז  קשים,  דיאליזה  טיפולי 
לפני חמש שנים. בשל החמרה במצב הרפואי הניתוח 
זורז ומקווים שהוא גם יצליח וירפא את החולה, לצורך 
כך נערכו גם תפילות על ידי בני המשפחה בקבר האב 

הגדול.

 הילולת רשב"י מאוחדת
בעומר  ל"ג  בליל  ייערך  מרכזי  הדלקה  מעמד 
לקהילות הספרדיות בעיר, בהשתתפות חבר ה'מועצת' 
חנוך  העיר  ראש  שמעון,  בן  הגר"ש  בעדני,  הגר"ש 
גואטה.  יגאל  הכנסת  וחבר  דדון  אלי  וסגנו  זייברט 
וקהילות  הכנסיות  בתי  איחוד  ביוזמת  ייערך  המעמד 
בני התורה עדות המזרח בשיכון ג', במגרש ברחוב שד' 

רמז 6 בליווי תזמורת, כיבוד ושתיה.

תחנת כיבוי אש של אזור בני ברק, השיטור העירוני ועיריית בני ברק נערכים למניעת הדלקת 
מדורות במקומות מסוכנים בסמיכות לבתי מגורים ומבני ציבור

בני ברק נערכת לל"ג בעומר

מאת: עוזי ברק 

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

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

מצווה הבאה בעבירה.
ל"ג  ליל  לקראת  תפעיל  ב"ב  עיריית 
בעומר, החל מיום רביעי, י"ד באייר בלילה, 
למניעת  וסיירים  עובדים  של  גדול  צוות 

דליקות במקומות שיש בהם סכנה לציבור.
עבודה,  תיאומי  נערכו  אחדים  ימים  לפני 
מטה  ראש  דרנגר,  ישראל  הרב  בראשות 
מזכיר  טננבוים,  אברהם  ובהשתתפות  רה"ע 
מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  ודוברה;  העירייה 
אגף תשתיות ופיתוח; מר נתנאל נחום, מנהל 
מנהל  נוגלבלט,  חיים  מר  תברואה;  אגף 
אגף שירותי חירום פקד מאיר סויסה, מפקד 
השיטור העירוני ומר שלמה בורובסקי, מנהל 
מנהל  מלכא,  שלמה  מר  העירוני;  המוקד 
מנהל  חדד,  יוסף  מר  ופיקוח;  אכיפה  אגף 
זו סומנו האתרים  השיטור העירוני בפגישה 

בלתי  מדליקות  כתוצאה  להיפגע  העלולים 
אחראיות והוחלט על תגבור כוחות לסיורים 
בסיורים  הציבוריות.  ובגינות  אלו  באתרים 
חנייה  פקחי  עירוניים,  פקחים  חלק  ייטלו 
ושוטרי השיטור העירוני. אגף אכיפה ופיקוח 
יתוגברו  העירוני  והשיטור  העירייה  של 
במאבטחים ובניידות סיור, החל מיום שישי 

שלפני ליל ל"ג בעומר ועד לאור הבוקר.
התורנים  צוות  את  יגביר  העירוני  המוקד 
מוקדי  על  מתושבים  הודעות  לקבל  כדי 
נזקים  למניעת  ויפעל  מסוכנים  תבערה 
למוסדות חינוך, לתשתיות חשמל וטלפונים 

ולמתקני משחקים בגינות הציבוריות.
לקראת ל"ג בעומר פרסמו העירייה וארגון 
הרב  שבראשות  ילדים",  לבטיחות  "בטרם 
בטיחות,  המלצות  רה"ע,  סגן  דדון,  אליהו 
ובהן הצורך בזהירות באיסוף עצים למדורות 
להיכנס  לא  להקפיד  מסמרים,  בהם  ושאין 
בחיפוש  בניה,  כאתרי  מסוכנים,  למקומות 
בטוח,  במקום  המדורה  את  למקם  קרשים; 
להקפיד  וגז,  קוצים  חשמל,  מחוטי  הרחק 
באמצעות  ולבדוק  המדורות  בין  מרחק  על 
מבוגר את יציבות מבנה המדורה ושאין בה 

חומרים מסוכנים כתרסיסים או צמיגים.
שמבוגר  להקפיד  הציבור  נקרא  כמו"כ 
זמן  כל  במקום  וישהה  המדורה  את  יצית 
נוזלים  או  חפצים  לזרוק  לא  דליקתה, 
ראשונה  עזרה  בערכת  להצטייד  למדורה, 
המוחלט  כיבויה  על  ולהקפיד  נייד  וטלפון 

של המדורה לפני עזיבת המקום.
נתונים המצויים ברשות המשרד  בעקבות 
בפליטת  חדה  עליה  על  הסביבה  להגנת 
מזהמים לאוויר, בעת הבערת חומרים שונים 
במדורות, פנו הרב חנוך זייברט, ראש העיר 

והרב פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העירייה 
וראש המח' לאיכות הסביבה בקריאה לציבור 
מזעור  תוך  בעומר,  ל"ג  מדורות  להדליק 
נזקים סביבתיים. לצורך זה התבקש הציבור 
לא  למדורה,  וחשוף  נקי  שטח  על  להקפיד 
קוצים,  לשדה  בסמוך  ולא  לעצים  מתחת 
אבנים  בשורת  המדורה  את  לתחום  וכמו"כ 
מדורות  להדליק  האש,  התפשטות  למניעת 
מדורות  של  רב  מספר  במקום  מרכזיות 
ועצים  בלבד  יבשים  ענפים  לשרוף  קטנות, 
מתכת  וחלקי  מסמרים   ובלא  ברגים,  בלא 
ולא עצים מרוחים בצבע ובלכה. הציבור גם 
נקרא להקפיד שלא לשרוף פלסטיק וניילונים 
מזהמים  לפליטת  הגורמים  במדורות, 
מסוכנים ולריחות רעים, לא להשליך אבנים 
בסמיכות  לשבת  לא  למדורות,  וזכוכיות 
גדולה למדורה ולא בכיוון העשן, לכבות את 
המדורה באמצעות חול או מים ולהשאיר את 

השטח נקי מפסולת ומשאריות. 
בני-ברק,  אזור  של  כיבוי-אש  תחנת 
מפקד  שובל,  אורי  בכיר  טפסר  באמצעות 
מחוז דן בכיבוי אש וטפסר משה אבוטבול, 
בעומר,  ל"ג  לקראת  פרסמה  התחנה,  מפקד 
דף הנחיות מקצועיות בנושא הבערת מדורות 
המדורה,  במיקום  העוסקות  בעומר,  ל"ג 
שיטות ההדלקה, לבוש הולם בקרבת המדורה 
בעומר  ל"ג  יחל  בטרם  בטיחות.  ואמצעי 
יערכו כבאי התחנה סיור מקיף בכל האזורים 
ויהרסו דליקות שיש בהן סיכון. בל"ג בעומר 
תתוגבר תחנת כיבוי אש משמרות של עשרות 
כבאים ומתנדבי התחנה, וכל כלי-הרכב שבה 

יופעלו בכל מידת הצורך.

למעלה מאלף איש בעצרת אזכרה והתייחדות עם חללי ב"ב בהר הבנים בעיר

מאת: עוזי ברק 

למעלה מאלף איש השתתפו בעצרת אזכרה 
למעלה  ובהם  צה"ל,  חללי  עם  והתייחדות 
שהתקיימה  בבני-ברק,  העיר  תושבי  מ-380 
בהר  לבנים"  "יד  וסניף  העירייה  מטעם 

הזיכרון שמעלה רחוב הרב מימון.
יום  בליל  שנה,  מידי  מתקיימת,  העצרת 
הזיכרון, ברחבה הסמוכה לאנדרטת ההנצחה, 
בה חרוטים שמותיהם של תושבי העיר שנפלו 
חנוך  הרב  בהשתתפות  השונות,  במערכות 
זייברט, ראש העיר; הרב אברהם רובינשטיין, 
רה"ע,  סגן  שפירא,  מנחם  הרב  רה"ע;  מ"מ 
חברי הנהלת העירייה ומועצתה; הנהלת סניף 

"יד לבנים".
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, שהביא את 
דבר העירייה, הדגיש, כי אמנם, שמותיהם של 
הנופלים חרוטים על קירות אבן, באנדרטאות 
או במצבות, אך בקרב בני המשפחות היגון, 
ואינם  מרפים  אינם  הנורא  והמחיר  המכאוב 
והם נשארים כל העת עם הזיכרונות  חדלים, 
שנאמר  כפי  כי  ציין,  העיר  ראש  והגעגועים. 
עומדים  ודור  דור  ש"בכל  פסח,  של  בהגדה 

וגם  התקופות  כל  כולל  לכלותינו",  עלינו 
הקב"ה  אך  הטרור,  ארגוני  של  הפעולות 
בעם  לפגוע  ניסיונותיהם  וכל  מידם,  מצילנו 

ישראל נכשלו ויכשלו.
דברים בשם סניף "יד לבנים", השמיע מר 
הי"ד,  דרורי  יקותיאל  של  אחיו  דרורי,  אשר 
יום  במלחמת  ברמת-הגולן  בקרבות  שנפל 
את  מרגשים  בדברים  תיאר  והוא  הכיפורים, 
ואת מצב הערפול  הימים שלאחר המלחמה, 
ידע את מצבו של  שאיש מבני המשפחה לא 
שכבר  או  נעדר  שבוי,  הוא  יקותיאל-האם 
המרה  הידיעה  של  לבואה  עד  בחיים,  אינו 
מכריהם,  ואת  אותם  שטלטלה   הבית,  לבני 

בטלטלה כה נוראית.

רחמים"  מלא  "א-ל  תפילת  לאחר  קדיש, 
אליעזר  חיים  רבי  הידוע  החזן  ע"י  שנאמרה 
בנו  סולניצר,  ארז  מר  ע"י  נאמר  הרשטיק, 
של דב הי"ד, שקיבל את צו הקריאה כשהוא 
ליחידתו  להצטרף  מיהר  בטליתו,  עטוף 
יום- במלחמת  הגולן  ברמת  בקרבות  ונפל 
לזכר  לימוד  לאחר  דרבנן,  קדיש  הכיפורים. 
הנופלים, אמר מר יעקב קרויטהמר, אביו של 
החייל חנן הי"ד, שנפל בעת שירותו הצבאי, 
בהיתקלות עם מחבלים, בבית הדסה בחברון.
זיהוי  ענף  ראש  לנדאו,  אשר  הרב  סא"ל 
וקהילת  בית-הכנסת  ורב  בצה"ל  וקבורה 
"ישראל הצעיר" בבני-ברק למד פרקי משניות 
על  דברים  והשמיע  הנופלים  נשמת  לעילוי 
חשיבות הלימוד והתפילות להנצחת החיילים 

שנפלו במערכות השונות.
את העצרת הנחה אברהם טננבוים, מזכיר 
שיתוף-הפעולה  על  שעמד  ודוברה  העירייה 
של העירייה עם סניף "יד לבנים", בכל ימות 
סיורים  מתקיימים  לכך,  כשבנוסף  השנה, 
ביום הזיכרון בבית "יד לבנים" שברחוב בגנו 
תושבי  של  תמונותיהם  גם  ובו  בבני-ברק, 

העיר שנפלו בקרבות במלחמות השונות.

האנדרטה

הרב רפאל לוי זצ"ל

הרב ישראל דוד פרידמן ז"ל
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*עפ״י נתוני המוסד לביטוח לאומי 2016

אצלנו מוישי 
תמיד במרכז

אצלם
לא יבחינו 
במוישי...

 מהפך! הכי הרבה מצטרפים
למאוחדת בבני ברק!

מגוון שירותים רפואיים ושירותים ייחודיים להתפתחות הילד:
מרפאת פגיםפיזיותרפיהריפוי בעיסוקרופא התפתחותי

קלינאית תקשורת 
בעברית ובאידיש

פסיכולוג ופסיכולוגית 
התפתחותית

עובדת סוציאלית 
התפתחותית

זמינות תורים
גבוהה
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נעצרו בחשד לשימוש 
בשטרות מזויפים

אטרקציה: קוף נמלט 
מהכלוב ב'פינת החי'

שני אחים נעדרו 
יממה ונמצאו בריאים 

לבני  הגיעו  טבריה  תושבי  שלושה 
מנת  על  מזויפים  שטרות  עם  ברק 
נעצרו  אך  בעיר,  בחנויות  לרכוש 

והובאו להארכת מעצר

במהלך שיפוצים נרחבים שנעשים בפינת החי - נמלט קוף 
מהכלוב והוא נתפס לאחר מרדף ארוך ומתיש 

שני אחים ממשפחת אמזלג בני 8 ו-12 נעלמו מביתם בשעות 
הבוקר והמשטרה פנתה לעזרת הציבור וארגוני החסד במטרה 

לאתרם - עד שנמצאו 

מאת: עוזי ברק 

עצרה  ישראל  משטרת 
חשודים  שלושה  שישי  ביום 
תושבי  לחייהם  ה-20  בשנות 
לשימוש  בחשד  טבריה  העיר 
בחנויות  מזויפים  בשטרות 

בבני ברק. 
ע"פ החשד השלושה עברו 
לרכוש  וביקשו  עסקים  בין 
מוצרי מזון באמצעות שטרות 
כל  ש"ח   200 של  מזויפים 

אחד. 
במאפיית  המוכרים  אחד 
הצבי ברחוב רבי עקיבא פינת 
שמדובר  הבחין  קוק,  הרב 
למכור  סירב  מזויף,  בשטר 
בעלי  שאר  את  ועדכן  להם 

עקיבא,  רבי  ברחוב  החנויות 
את  עיכב  אחר  עסק  בעל 
משטרה  והזעיק  החשוד 

למקום. 
שהגיעו  משטרה  כוחות 
חשוד  בתחילה  עצרו  למקום 
בוצעו  מכן  ולאחר  אחד 
פעולות בתחום הגלוי והסמוי 
שני  של  למעצרם  שהובילו 

חשודים נוספים. 
ונלקחו  נעצרו  החשודים 
שנערך  בחיפוש  לחקירה. 
ש"ח   1800 אותרו  עליהם 

בשטרות של 200 מזויפים. 
להארכת  הובאו  החשודים 
מעצר בבהמ"ש השלום בת"א 
הוארך  ומעצרם  שישי  ביום 

עד ליום רביעי. 

מבקשת  ישראל  משטרת 
בעת  ערנות  לגלות  מהציבור 
ולדווח  שטרות  ומתן  קבלת 
המשטרה  לגורמי  במיידי 
לזיוף.  חשד  עולה  כאשר 
באפס  תפעל  "המשטרה 
החוק  פורעי  כלפי  סובלנות 
הדין  את  למצות  ותפעל 

עימם".

מאת: עוזי ברק

בשעות  ראשון  ביום 
מכלוב  קוף  נמלט  הצהריים 
בפינת החי בבני ברק שנמצאת 
בשיפוצים  אלו  בימים 
להנאתו  טייל  הקוף  מקיפים, 
לכלוב  שמחוץ  במרחבים 

כשהוא משוחרר.
ניסו  החי  פינת  עובדי 

וכמה  בכמה  אותו  ללכוד 
השמועה  ובינתיים  דרכים, 
לו  שמסתובב  הקוף  על 
בעיר  הופצה  לכלוב  מחוץ 
לדווח  התבקשו  והתושבים 

למוקד העירוני 106.
לכדו  קצר,  זמן  לאחר 
הנמלט  הקוף  את  האחראים 
סורג  מאחורי  אל  והשיבוהו 

ובריח.

מאת: עוזי ברק

ביקשה  ישראל  משטרת 
עזרת הציבור  ביום שישי את 
באיתורם  החסד  וארגוני 
בני  תושבי  אחים  שני  של 
חמישי  מיום  שנעדרו  ברק, 
לאחר  כשעה  בבוקר,   9:00
הילדים  המשטרה  הודעת 
אותרו בריאים ושלמים ושבו 
למשפחתם, המשטרה הודתה 

לכל המסייעים.
אחים  בשני  מדובר 
 8 בן  כשאחד  יחד  שנעדרו 
והשני בן 12 כשיצאו מביתם 

זמן  שבו  ולא  את ללימודיהם  הפיצה  המשטרה  רב, 
תמונתם עם פרטיהם המלאים 
בהקדם  אותם  למצוא  בשביל 
המשטרה  וכוחות  האפשרי. 
פיקוד  )חדר  חפ"ק  הקימו 
בני ברק, שם  בעיריית  קדמי( 
רוכזו מאמצי החיפושים אחר 

שני האחים. 
לאחר כשעה של חיפושים 
בריאים  אותרו  הילדים 

ושלמים.
נמסר  המשטרה  מדוברות 
כי הם מוסרים תודה רבה לכל 
מי  ולכל  בפרסום  שסייע  מי 

שסייע בחיפושים.

 אחד החשודים בניידת.
צילום: עוזי ברק

צילום: מתוך סרטון

 הילדים

לקבל הכוונה מקצועית ללימודים ולתעסוקה

תלמידת י''ב,
מתלבטת מה כדאי לך

ללמוד בשנה הבאה?

ניתן ורצוי לבוא בליווי ההורים
ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום ומותנית בתאום טלפוני מראש

תקבלי מידע על תחומי לימוד שונים
אפשרויות התעסוקה וההשמה במקומות העבודה.

תמלאי שאלון נטיות תעסוקתיות ממוחשב
ותקבלי תדפיס עם פרופיל הנטיות האישי שלך

תתייעצי באופן אישי עם פסיכולוגית תעסוקתית,
יועצות לימודים ותעסוקה

רח' האלוף דוד 187, רמת גן
www.jct.ac.il קמפוס לוסטיג

לפרטים:
058-3272161 | 03-630-7109

בואי אלינו
למפגש
יעוץ אישי

כ ח
אייר

יום רביעי
(24 במאי)



בלעדי ללקוחות מאוחדת בבני ברק:
 אימונים מחזוריים בשילוב אבזור חדשני לתרגילי אירובי,עיצוב,

 חיזוק פיטבול ופילאטיס המבטיחים שיפור מקסימלי של הכושר הגופני 
על כל מרכיביו

 העלאת מסת שריר       
 שריפת שומן

 שיפור סיבולת לב ריאה
 שיפור הגמישות

 בונה עצם לאוסטאופורוזיס
 איזון המערכות לחולי סכרת ולסובלים מלחץ דם

 לקוחות מאוחדת, הצטרפו לקהל המתאמנים/ות המרוצים 
בחדר כושר מעגלים, ותיהנו ממחירים משתלמים!

מאוחדת דואגת לבריאות 
 שלכם ושמחה לבשר
 על שיתוף פעולה עם
מכון הכושר מעגלים!

 לקביעת שיעור ניסיון 
התקשרו עכשיו: 03-5706681 

 חדר כושר מעגלים
רח' הרב בלוי 10, בני ברק

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.ilרח' בלוי 10 בני ברק

חדש!
התעמלות בריאותית 

בחדר כושר מעגלים
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תפילה לזכר החיילים 
בבית העלמין פוניבז'

בני ברק דואגת לקשישים
ב'מרכז שקד' מרחיבים את הפעילות למען המשפחות 

המטפלות בהוריהם הקשישים  במסגרת הפעילות כנס 
מקצועי לבני המשפחות

מאת: עוזי ברק

הליכוד  סניף  ערך  הזיכרון,  יום  שני,  ביום 
לחללי  מסוגו  ייחודי  אזכרה  טקס  ברק  בבני 
ישראל.  במערכות  שנפלו  החרדים  צה"ל 
השר  ישראל  ממשלת  נציג  השתתפו  באזכרה 
ויוזם  בליכוד  החרדי  המטה  יו"ר  קרא,  איוב 
הטקס יעקב וידר ונציג משפחות השכול הרב 
וקדיש  לזכרם  תפילה  נאמרה  דרקסלר,  יצחק 

לעילוי נשמתם.
המטה  שפעילי  השנייה  השנה  זו  למעשה, 
של  העלמין  בבית  מקיימים  בליכוד  החרדי 
חללי  לזכר  טקס  ברק  בבני  פוניבז'  ישיבת 
ישראל,  במלחמות  שנהרגו  החרדים  צה"ל 

וחלקם קבורים במקום.
גדולה  מהומה  התעוררה  הטקס  בשעת 
למקום  שהגיעו  קיצוניים  פעילים  כשכמה 
ניסו למנוע את קיום הטקס בטענה שלא ראוי 
שיתקיים טקס אזכרה לחיילים חרדים וכי לא 
הטקס  מארגני  אך  יופסק,  שהטקס  עד  יתפנו 
שמשטרת  לאחר  כמתוכנן  אותו  המשיכו 
המוחים  את  הרחיקה  למקום,  הגיעה  ישראל 

ועיכבה לתחקור כמה מהם.
אמר  קרא,  איוב  השר  הממשלה,  נציג 
הטקס  את  לכבד  "הגעתי  כי:  הטקס  במהלך 
ישראל  ממשלת  כנציג  רק  לא  הזה,  המיוחד 
כאח שכול, שבא ממשפחה שכולה,  גם  אלא 

ישראל,  רבות עבור ביטחון מדינת  שהקריבה 
צה"ל  ישראלי,  חייל  הוא  חרדי  חייל   - בעיני 
הוא הצבא של כולם, וחשוב שנזכור ביום זה 

גם את החללים החרדים".
אומר  ברק,  בבני  הליכוד  יו"ר  וידר,  יעקב 
חרדי  טקס  שיתקיים  "חשוב  כי  העיר'  ל'קול 
שישנם  כפי  בדיוק  החרדים,  החללים  לזכר 
בדואים,  דרוזים,  לחללים  ייחודיים  טקסים 
וכן הלאה. דווקא בתקופה בה ישנם קיצוניים 
החרדים  הקדושים  זכר  את  להשכיח  המנסים 
והעם,  הארץ  הגנת  למען  נפשם  את  שמסרו 

החשיבות לקיומו של הטקס רק גוברת".
הוא  כי  סיפר  בטקס  שהשתתף  חרדי  חייל 
לעילוי  להתפלל  "באנו  עצומה,  בושה  חש 
נשמת החללים החרדים הקדושים, איך יהודים 
חרדים יכולים להתנגד לאמירת קדיש ותפילת 
קל מלא רחמים ולפגוע כך במשפחות שכולות 

שנכחו במקום? אני מלא בושה".

מאת: עוזי ברק 

עיריית בני ברק הרחיבה בימים אלו, בסיועו 
העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ובאישורו 
סיוע  לצורך  שהוקם  שקד,  מרכז  מסגרת  את 
ולהיערך  להתמודד  המבקשים  משפחות  לבני 
שהובהר  לאחר  בהוריהם,  לטיפול  כראוי 
מפניות של בני משפחות, על קשיים בשאלות 
מורכבות ורגישות, כמו "כיצד לטפל בהורה? 

מה טוב להורה?"
פועל  אלו,  נושאים  עם  התמודדות  לצורך 
מקצוע  ואנשי  סוציאליות  עובדות  של  צוות 
לשירותים  העירוני  מהאגף  כחלק  בתחום, 
מנדל  מנחם  הרב  שבראשות  חברתיים, 
מויאל,  ארלט  עו"ס  רה"ע;  סגן  איזנברג, 
מנהלת  סעדון,  בן  מירב  ועו"ס  האגף  מנהלת 
המרכז. בין הפעילויות שבוצעו באחרונה היה 
כנס גדול של בני משפחות, שהאזינו להרצאתו 
של עו"ד אביעזר ארליך, העומד גם בראשות 
שהציג  העירייה,  של  לארנונה  הערר  ועדת 
נושא  של  השונים  המקצועיים  ההיבטים  את 
לו השלכות  ורכוש", שיש  גוף  "אפוטרופסות 
המטפלים  משפחות  לבני  ומורכבות  רבות 

בהוריהם. 
התחום  את  סקר  ארליך  אביעזר  עו"ד 
הציבור  בפני  והציג  המשפטיים  מהצדדים 
בהן.  הטיפול  ודרכי  אותנטיות  דוגמאות 
ערנות  הציבור  גילה  גם  ההרצאה  במסגרת 

על  המעידות  שאלות  ושאל  לעניין  מרובה 
מורכבות הטיפול בהורה. לרשות הציבור שלא 
לקבל  אפשרות  עומדת  גם  בהרצאה,  השתתף 

את תוכן ההרצאה מצוות מרכז "שקד".
עו"ס מירב בן סעדון, מנהלת מרכז "שקד" 
ציינה בכינוס מקצועי של המרכז, כי מהעבודה 
הפונים  ציבור  עם  הצוות  של  היומיומית, 
מתברר, כי בני המשפחה המטפלים, הנקראים 
בחוסר  אחת  לא  שרויים,  עיקריים,  מטפלים 
הוריהם  של  המורכבת  התלות  לנוכח  אונים 
והצורך בעזרתם, כאשר עם הרצון העז של בני 
המשפחה לסייע ולעזור, הם נתקלים בקשיים 
זה  ולצורך  הטיפול,  באופני  ובהתלבטויות 
מקיים המרכז ערבי מידע, הן בגישה הרגשית 
בהתמצאות  והן  הנכון  לטיפול  והמקצועית 
בסבך הבירוקרטיה ובסוגיות משפטיות שונות.

במפגש הצוות, הדגישה גב' אסתר צוויבל, 
ציבור  של  הרצוף  הקשר  את  המרכזת  רכזת 
מקצועי  צוות  הכולל  השירות,  עם  הפונים 
וציבור מתנדבים. המטרה הינה להוות כתובת 
בקרוביהם  הטיפול  נושאי  לכל  מתאימה 
הפונים  ציבור  פועל  זה  ולצורך  הקשישים, 
"יד  עם  פעולה  בשיתוף  גם  "שקד"  מרכז  עם 
ולבני  לקשישים  המעניקה  עמותה  ריבה", 
בהתנדבות  משפטי  ייעוץ  משפחותיהם 
עו"ד  באמצעות  ולמימושן  לזכויותיהם 

מקצועיים, מיומנים ובעלי ותק רב.

משתתפים רבים בטקס 
תפילה לזכרם של חללי 
צה"ל החרדים שנערך 
על ידי 'המטה החרדי 

בליכוד' בבני ברק

בס״ד

לפרטים נוספים חייגו 8840* 
מותנה בהצגת תעודת אזרח ותיק

ט.ל.ח   עם תעודה נושאת תמונה |

s a d o t o u r s . c o . i l

ההצעה כוללת:
לינה בבית מלון במרחק הליכה מהכותל המערבי, 

בכשרות מהודרת במחיר מיוחד ו
 סיור מודרך בעיר ו מופע מרכזי ו מבחר פעילויות ו

הרצאות מרתקות:
הרב מיכאל לסרי - לגעת באושר

הרב מרדכי נויגרשל - יהדות מזווית שונה
הרב זמיר כהן - סוד האושר במשפחה

חיליק פרנק והלהקה - מופע שירה ונגינה - המופע המרכזי

אזרחים ותיקים
ואזרחיות ותיקות,

לגיל שלכם יש פלוס!
"שלישי בשלייקס+" מזמין אתכם 

לשלושה ימים של נופש ״כשר למהדרין״ בירושלים

בין התאריכים כ׳-כב' באייר תשע"ז )16-18.5.17(

המחיר ל-2 לילות  הסעות ממספר נקודות מרכזיות ברחבי הארץ
)כרוכות בעלות נוספת(

לפרטים נוספים: 04-8611111, שלוחה 3 
בימים א׳–ה׳ 09:00-16:00 

"שלישי בשלייקס +" ביוזמת המשרד לשוויון חברתי

מלאי החדרים מוגבל | הרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד
בסיס האירוח במלונות הינו חצי פנסיון 

ירקות
חסלט

בשר
גלאט חלק

מוצרי חלב
 מהדרין העדה החרדית 

מלון לאונרדו ו מחיר לשניים - ₪1,900 ו מחיר לאדם - ₪1,655
  המלון בכשרות רבנות ירושלים 

 לאורחי "שלישי בשלייקס+" כשרות מהודרת  אזור ובישול בנפרד 
 הכשר במיוחד עבור תאריכי האירוח 

 הכשרת המטבח תבוצע על ידי משגיחי הכשרות של המלון 



בלאומית תקבל יותר ותשלם פחות!

הצטרפו ללאומית 
1-700-507-507

מרגיש
מקופ״ח?

יותר רחב

> טיפולי התפתחות הילד כגון: תרפיה במוזיקה, 
שחייה טיפולית, תרפיה באומנות ועוד.

> הסרת משקפיים בלייזר בהשתתפות עצמית 
נמוכה וללא תקופת המתנה

> טיפולי רפואה משולבת ללא הגבלת 
טיפולים, ללא רופא ממיין וללא תקופת המתנה

> הנחות משמעותיות עבור מגוון רחב של 
תרופות ותכשירים בבתי המרקחת של לאומית

יותר אפשרויות

> התייעצות עם כל רופא מומחה בעל וותק   
של מעל 5 שנים לחוות דעת שניה

> ניתוחים עם רופאים מנתחים ממיטב 
המומחים בארץ

> ביצוע ניתוחים בבי״ח פרטיים או בשר״פ

יותר משתלם

> מצטרפים עוד היום ללאומית ומשלמים 
את התשלום החודשי הנמוך ביותר מבין 

כל קופות החולים, וחוסכים עד אלפי 
שקלים בשנה!

עוברים ללאומית ומצטרפים ללאומית זהב, הביטוח 
המשלים המשתלם בישראל, החל מ-16 ₪ לחודש בלבד*!

*הפרמייה מתייחסת לילדים בתכנית ״לאומית זהב״ ובכפוף לתנאי הסכם השב״ן ללקוחות לאומית ולמצטרפים חדשים.

רביעי חינם!החל מילד 
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אל תעשו רעש
ראש העיר הורה לבצע אכיפה 

מוגברת נגד מטרדי רעש 

מאת: עוזי ברק 
של  הכספים  בגמ"ח  אלים  שוד  ניסיון  סוכל 
בסיוע  ברק,  בבני  בית שמאי  ברחוב  קפלן  הרב 
מתנדבי ארגון השומרים. השוד נמנע והחשודים 

נלכדו.
ביום חמישי בשעות הערב המאוחרות התקבל 
שמסתובבים   30 כבני  אנשים  שני  של  דיווח 
לראשיהם,  קסדות  עם  בשכונה  כחשודים 
אחרי  במרדף  החלו  למקום  שהגיעו  מתנדבים 

החשודים שנלכדו ברחוב חזון איש.
כוחות משטרה שהוזעקו למקום לכדו את שני 
מדמיע,  גז  אקדח  נמצא  ובאמתחתם  החשודים 
שוד  לבצע  התכוונו  הם  התכנון  לפי  כי  התברר 
הם  העדויות  לפי  קפלן,  הרב  של  בגמ"ח  אלים 
הסתובבו ברחוב וסביב ביתו זמן רב והתושבים 
השומרים  מתנדבי  את  הזעיקו  בכך  שהבחינו 

שלכדו אותם - רגע לפני ביצוע השוד.
ושני  השומרים  למתנדבי  הודו  השוטרים 
החשודים, בני מיעוטים מחיפה עם עבר פלילי, 
ומשם  דן'  'מרחב  משטרת  תחנת  אל  נלקחו 

הובאו בפני שופט להארכת מעצר. 
בעבר נרשמו ניסיונות לשדוד את הגמ"ח של 
קפלן מספר פעמים, כאשר הניסיון האחרון היה 
סאטמר  בשיכון  כשנתפסו  שנים,  כחמש  לפני 
הסמוך לגמ"ח, שני אלמונים שהסתובבו באופן 

מחשיד מתחת הבניינים.
לעצור  שהצליחו  המשטרה  כוחות  לתדהמת 
בכנופיה  מדובר  כי  התברר  החשודים,  אחד  את 
נערכה  כך  ולצורך  במיוחד  גדול  שוד  שתכננה 
בצורה משמעותית לביצוע העבירה. גם בתפיסה 
מוסלקים  ובהם  אופנועים  שני  נמצאו  הקודמת 
מספר אקדחים, סכינים וכובעי גרב שככל הנראה 

הועמדו לשימוש לשם ביצוע השוד.

סוכל ניסיון שוד
בגמ"ח כספים מרכזי

מתנדבי 'השומרים' לכדו זוג חשודים בני מיעוטים שניסו לבצע שוד 
אלים עם אקדח, גז מדמיע וקסדות 

מאת: עוזי ברק

יחדיו  יפעלו  העירוני  והשיטור  בני-ברק  עיריית 
באמצעות  התושבים,  של  החיים  איכות  לשיפור 
ומטרדים  רעש  מטרדי  למניעת  מוגברת  אכיפה 
ואבטחת  הציבורי  הסדר  שמירת  ולהגברת  אחרים 
רחובות העיר, כך סוכם בין הרב חנוך זייברט, ראש 
מרחב  מפקד משטרת  מ"מ  חדד,  דני  לסנ"צ  העיר 

דן, ובהשתתפות הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע.
זו  מגמה  לקידום  כי  נקבע,  העבודה  בפגישת 
יוגברו סיורי הפיקוח העירוני ושל השיטור העירוני 
האכיפה  אגף  מנהל  מלכא,  שלמה  מר  בביצוע 
מפקד  סויסה,  מאיר  ופקד  העירייה  של  והפיקוח 
אכיפה  תבוצע  ראשון  כשבשלב  העירוני,  השיטור 
כרמקולים  קול  במכשירי  רעשים  כנגד  מוגברת 
ציבוריות  בגינות  ונדליזם  קריוקי,  ומערכות 

וברחובות, הצתת מדורות ושימוש בנפצים.
חל  כי  הבהיר,  העירייה  דובר  טננבוים,  אברהם 
 7 בלילה-   11 השעות  בין  רעש  הקמת  על  איסור 
חל  אחה"צ;   4 בצהריים-   2 השעות  ובין  בבוקר 
הגורמים  מכשירים  הפעלת  על  מוחלט  איסור  גם 
לרעש והחורג מהתקנות בכל שעות היממה. לקצין 
משטרה גם סמכות להחרמת המערכת היוצרת את 
הרעש. כמו"כ ישנו איסור לביצוע עבודות תיקונים, 
שיפוצים ובניה בבנייני מגורים בין השעות 8 בערב 
איסור  7 בבוקר. בד בבד, במוצאי שבתות חל  עד 
מוחלט על ביצוע עבודות שיפוצים ובנייה. על מפרי 
תקנות הרעש יוטלו קנסות כספיים כבדים, ועל כל 
למוקד  לדווח  התושבים  מוזמנים  מטרד  או  בעיה 

העירוני "106", או למוקד המשטרתי "100".

ל-36 55
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 1990

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

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

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים
₪110
מזגן 3.5 כ"ס

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מאות מוצרים במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים! לדוגמא:

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

אל תאמר מחר
פן יהיה מאוחםםם!!

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690 ל-36 70

חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 2490

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מבחר 
מגהצי 
קיטור

טפאל

מקפיא
6 מגירות

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

מקרר
dF 450

מקרר
420 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36 10
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 390 ל-36 44

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

כיריים גז
אטלקיות

ראשי
סבאף

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

מקררי
בלומברג

תנור
דו תאי
משולב

במחירים
הכי זולים!

במחירים
הכי זולים!

מחירי טרום קיץ על כל המזגנים מכל המותגים!

הן
 כ

לי
גי

זולים!הכיהמחירים

גם
36

תשלומים!

וגם

*keep7

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

כשרות 
הבד"ץ

כולל התקן
משמרת השבת

23 ל-36 
חודשים

ל-36 
חודשים

ל-36 
150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

למעוניינים: התקנה יהודית איכותית ומקצועית עם שירות מיוחד ואחריות כפולה!

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

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

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא
 בנוסף, לשירותכן שני מרכזים לבריאות האישה

מרפאת גני טל נשים, רח׳ חזון איש 62
מרפאת קונקורד נשים, רח׳ בן גוריון 13



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים דחופה זה כללית

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
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< מיון נשים  <  מעקב רופא  <  שירותי אחיות  <  מוניטור
<  אולטרה סאונד  <  בדיקות מעבדה  <  שירותי משרד

ר׳ עקיבא 83 מול גן ורשא
 בנוסף, לשירותכן שני מרכזים לבריאות האישה

מרפאת גני טל נשים, רח׳ חזון איש 62
מרפאת קונקורד נשים, רח׳ בן גוריון 13



כל בני ברק  יודעת
רפואה מקצועית זה כללית

מרכז רפואי עזרא

<  מרכז חדשני ומרווח 
<  ציוד רפואי מתקדם

<  רופאים מביה״ח בילינסון
<  טובי המומחים במגוון תחומים

רפואת ילדים |  רפואת משפחה  |  אף אוזן גרון
 עור |  נוירולוגיה | כירוגיה כללית | כירורגיית נשים

עיניים | קרדיולוגיה | אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   
עזרא 11



כל בני ברק  יודעת
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<  ציוד רפואי מתקדם

<  רופאים מביה״ח בילינסון
<  טובי המומחים במגוון תחומים
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 עור |  נוירולוגיה | כירוגיה כללית | כירורגיית נשים

עיניים | קרדיולוגיה | אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(   
עזרא 11
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לעיתים ניתן ללמוד על עומק הצרה, בהתאם לזהות הגורם 
שאליו נושאים עיניים בתקווה. בית המשפט העליון מעולם 
שעשו  החרדים,  הפוליטיקאים  של  תקוותם  מקור  היה  לא 
הכול כדי להימנע מלהביא נושאים ציבוריים להכרעה בפני 
הערכאה השיפוטית העליונה במדינה. הדברים נכונים כלפי 
ההיררכיה השיפוטית עצמה, אך רלוונטיים שבעתיים כלפי 

כמה מהאישים חובשי הגלימה היושבים על כס השיפוט.
שנקלעו  ירושלים,  אנשי  ושלמים,  יראים  יהודים  כמה 
בשבועות האחרונים לרוטינה של מעצרים ושחרור בתנאים, 
יכולים לספר מהאירועים שחוו על בשרם, כי זהות השופט 
עצמה.  ההיררכיה  מאשר  פחות  לא  חשובה  בדין,  היושב 
לזהות מיהו השופט  לומדים  דין,  עורכי  כמו  פוליטיקאים, 
בעל המזג השיפוטי הנכון לעניינם. מי נמנה על בית שמאי 
ומי על בית הלל. לעיתים, בית שמאי של החרדי מבני ברק, 
כבר  זהו  אך   – מירושלים  הפלוגתא  בר  הלל של  בית  הוא 

נושא למאמר אחר, באווירה אחרת.
לחשוש  למדו  החרדים  שהפוליטיקאים  שופט  יש  אם 
רובינשטיין.  אליקים  השופט  זהו  מאחרים,  יותר  מפניו 
היועץ המשפטי סרוג הכיפה, שפתגמים אידישאיים שגורים 
ערכי  את  להנחיל  כדי  לאום,  לחוקי  נזקק  לא  לשונו,  על 
מסורת ישראל בפסקי הדין שיוצאים תחת ידיו. האיש שלא 
יומי, שוזר מקורות מהתלמוד ומהלכה,  מפספס לימוד דף 
דין  פסק  קריאת  שכל  עד  יהודיים,  ופתגמים  מוסר  מאמרי 
הוא  וערכאות.  הלכה  ומשפט,  יהדות  של  לקונצרט  נדמית 
לא מפסיק לפרוט על המקלדת ולהנחיל שני עולמות, כאשר 
'תחרות  והולך במעין  מוסיף  רק  הוא  דין  דין לפסק  מפסק 

רובינשטיין' עצמית, שאף פעם לא נגמרת.
רובינשטיין מכיר את החרדים לפני ולפנים. לא רק מהיכל 
המשפט בו עולים אינספור נושאים הנוגעים לציפור הנפש 
החרדית, מהיכל בית המדרש ממנו הוא שואב את השראתו 
לפסקי הדין הארוכים והמגוונים, ומהיכל בית הכנסת הרב-
לצד  מתפלל  הוא  בו  בירושלים,  קטמון  שכונת  של  גוני 
חרדים. את הפוליטיקה החרדית, מכיר אליקים רובינשטיין, 
שנות  ותחילת  השמונים  שנות  בסוף  מהכנסת.  הכול  לפני 
התשעים, הוא כיהן כמזכיר ממשלתו של יצחק שמיר. לא 
החתונות  כל  על  חרדים  פוליטיקאים  רקדו  בהן  שנים  היו 
 - הקתדרלות  כל  על  ולומר  להוסיף  אפשר  הזה  ובשבוע   -
המסריח  התרגיל  האחדות,  ממשלות  של  ימים,  כאותם 

והממשלה הצרה שהוקמה בשלהי תקופת שמיר. 
ימים. כספות  נחלים שוצפים של תקציבים זרמו באותם 
אטומות הכילו הסכמים עלומים – שאת חלקם הציע שמיר 
הנפשות  את  הכיר  רובינשטיין  הקיר.  על  לתלות  בשעתו 
הפועלות, והן מצידן למדו לדעת שיש עם מי לדבר. בשנה 
הראשונה לכהונת רבין הוא נותר בתפקידו כמזכיר הממשלה, 
והיה שותף לקשרי העבודה ההדוקים עם שר הפנים שתפקד 
כמנכ"ל של המדינה, חרף העננה שריחפה מעל לראשו. את 
דמות האיש שנוח לבריות, הוסיפו הפוליטיקאים להכיר גם 

כשמונה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. 
רובינשטיין נחשב עד היום לרבי לוי יצחק של היועצים 
המשפטיים לדורותיהם, כזה שדן פוליטיקאים לכף זכות - 
ידובר בהמשך. לא פלא אפוא, שכאשר מונה  ועל כך עוד 
פוליטיקאים חרדים חשו  גם  האיש לבית המשפט העליון, 
נבחר לתפקיד, מישהו שמבין את השיח, מכיר  שסוף-סוף 

את השפה. גודל הציפייה – התחרה רק בגודל האכזבה.

נוטף דיו
בחודש הנוכחי חגג השופט רובינשטיין בר מצווה כשופט 
בבית המשפט העליון, אך הפוליטיקאים החרדים חשו למן 

הרגע הראשון, שעם היבחרו, הם קיבלו על עצמם עול.
נבחר  והחרדי,  הדתי  המגזר  את  המכיר  כיפה,  כחובש 
לנושאי  הנוגעים  בהרכבים  לשבת  אחת  לא  רובינשטיין 
דת ומדינה – שהציבור החרדי עומד במרכזם. כמעט בכל 
להתבונן  די  ראשם.  על  כשידיהם  החרדים  יצאו  הפעמים, 
למסקנה.  להגיע  כדי  האחרונות,  השנים  של  בפסיקות 
רובינשטיין ישב בהרכבים שדנו בחוק טל, והוביל באיטיות 
לפני  רגע   – ההסדר  את  בג"ץ  ביטל  שבסופו  התהליך  את 

הבחירות שהזניקו את יאיר לפיד.
את  שביטל  בהרכב  ביושבו  בחרדים  מוסר  הרביץ  הוא 
)מטאפורית,  הסכין  את  וסובב  שמש,  בבית  הבחירות 
כשביטל  לפיד,  יאיר  המכהן  האוצר  שר  תחת  משפטית(, 
את הסדר הבטחת הכנסה למשפחות אברכים, בעיתוי שבו 
היה ברור לכולם, כי פוליטית, החרדים לא יוכלו לתקן את 
המעוות. כמי שהיה בשר מבשרה של המערכת הפוליטית 
מהי  היטב  הבין  רובינשטיין  הטרום-משפטיים,  בתפקידיו 
קולמוסו  אך  שכזה,  בעיתוי  דין  פסק  מתן  של  המשמעות 

החד, נטף דיו.
לזכותו ייאמר, שהאיש לא ניסה להסתיר את עמדתו ולא 
מהפן  אותו  שהכירו  חרדים  פוליטיקאים  דעתו.  את  הצניע 
המקצועי כמזכיר ממשלה וכיועץ משפטי, למדו לראשונה 
דינו.  פסקי  של  השורות  מבין  עולמו  השקפת  את  לזהות 
הוא סיפר לא אחת, בפסקי דין שונים, על מקבצי הנדבות 
החסונים המופיעים בבית הכנסת שבו הוא מתפלל, ותיאר 

אותם ככאלה שכלואים בסיטואציה שנכפתה עליהם. 
הוסיף  הכנסה,  הבטחת  הסדר  בוטל  בו  הדין  בפסק 

בלתי  ספרותית,  אנקדוטה  הדין  פסק  בשלהי  רובינשטיין 
כשתיאר  מתפלל,  הוא  בו  הכנסת  מבית  בעליל,  משפטית 
בקול  שפנה  צעיר  חרדי  בחור  התפילה  בסוף  הופיע  כיצד 
"הוא  רובינשטיין,  כתב  "לדבריו",  המתפללים.  אל  נרגש 
המתפללים  אחד  לו.  לסייע  אביו  בידי  ואין  להינשא  עומד 
מי  לעבוד.  תלך  אולי  לעברו  התריס  הקמצנים  מן  שאינו 
שנתן נתן, אך התמונה העגומה של צעיר בריא המקים בית 
לא מקצוע וללא פרוטה לפורטה נותרה בזיכרוני". בתקופת 
שפל שבה הודר הציבור החרדי מכל מעגלי ההשפעה, וחטף 
הדין,  לפסק  שהתווספה  הזאת  הפסקה  מכה,  אחר  מכה 

הייתה כמו אגרוף בבטן הרכה.
עד  חסרות,  לא  השנים  במרוצת  נוספות  דוגמאות 
שפוליטיקאים חרדים התבטאו לא אחת, כי ישמחו להופיע 
לפני כל שופט אחר מלבדו. כל ההקדמה הזאת, ממחישה 
לאיזו סיטואציה נקלענו – כשהשבוע, בעתירת המרכולים 
על  יהבם  את  החרדים  הפוליטיקאים  השליכו  בתל-אביב, 
בו במשך  נהגו לסנוט  פסיקת השופט חובש הכיפה, שהם 

שנים.

תוספת שבת
השבוע  רובינשטיין  חזר  מלכתא,  שבת  של  בזכותה 
למשבצת חביב החרדים, אותה נטש ברגע בו מונה לתפקיד 
את  דחה  לא  רובינשטיין  השופט  המעלה.  רם  השיפוטי 
לבג"ץ  שעתרו  והעצמאים  הסוחרים  התאחדות  עתירת 
פתיחת  בסוגיית  מורחב  בהרכב  נוסף  דיון  לקיים  בבקשה 
את  לקבל  ביקש  ובהחלטתו,  אביב,  בתל  בשבת  העסקים 
הכנסת  לחברי  רובינשטיין  מאפשר  בכך,  המדינה.  עמדת 
החרדים לדלג על המוקש הגדול ביותר, במסגרת דרישתם 
לשנות את הסמכות לאישור חוקי העזר – ולחייב את אישור 
שר הפנים, רטרואקטיבית, גם על חוקי העזר שאושרו בתל 

אביב. 
לפני שבוע, הבהיר יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני, כי 
רטרואקטיבית  להחלה  מדרישתה  תיסוג  לא  התורה  יהדות 
של הצעת החוק, למרות הנפיצות הציבורית, ההתנגדות של 
כחלון וליברמן, והחשש מהזרמת שמן למדורת השבת של 
יש עתיד – שאותה אין בכוחו של אף רב ראשי או שר חינוך 

לדחות. 
מתפקידנו  שלנו.  להתחייבות  בציניות  תתייחסו  "אל 
לשמור על הפרהסיה הציבורית של ישראל ולא נוותר בעניין 
הזה", אמר לי גפני לפני שבוע, וכשאמר בלהט את דבריו, 
הוא דיבר כיליד תל-אביב, שכבוד השבת יקר לו, גם בעיר 

העברית הראשונה – שאחרים כבר איבדו לגביה תקווה.  
הרכיב  את  מנטרלת  רובינשטיין,  של  ההחלטה 
הרטרואקטיבי, לפחות נכון לעכשיו. דרעי היושב שבעה על 
המדינה,  בכירי  כל  ידי  על  ומנוחם  לעולמה,  שהלכה  אמו 
עם  שעה,  כצורך  השבעה,  במהלך  השבוע  כך  על  שוחח 
דעת  יחווה  המדרש  בית  אל  לנחמו.  שהגיעו  הבכירים 
בגלל  לא   – יצחק  תפארת  המדרש  בית  פני  על  )שהועדף 
ובאו  עלו  המקום(,  בעל  של  כבודו  מפני  אלא  המיקום, 
המנוחה  האם  זכתה  כחרדים.  חילונים  המדינה,  בכירי  כל 
תרחף  השבת  ששמירת   – שבת  בערב  לעולמה  שהלכה 

באולם המנחמים, במשך כל ימי השבעה.
בשיחות שנערכו בין החברים החרדים, הציע שר הפנים, 
בית  לפסיקת  להמתין  המכריע,  אך  הנמוך  מושבו  ממקום 

בית ספר לפוליטיקה

משבת ועד שב"ס

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מצא מנוח. הרה"ר לשעבר הרב יונה מצגר
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בסוגיית  הנוסף  הדיון  לגבי  העליון  המשפט 
סמך  על  העריך  דרעי  אביב.  בתל  המרכולים 
המשפטי  היועץ  בלשכת  גורמים  עם  שיחותיו 
לדרישת  בתגובתה,  תסכים  שהמדינה  לממשלה, 
הסוחרים לקיום דיון נוסף. אם כך אכן יהיה - טען 
תל  כלפי  הרטרואקטיבית  שההחלה  הרי   - דרעי 
אביב ממילא תהפוך ללא רלוונטית, עד לפסיקת 
יאפשר  הרטרואקטיבי,  הרכיב  נטרול  הבג"ץ. 
עביר  חקיקתי  בשינוי  להתמקד  החרדים  לחברים 
החלה  על  הדגש  את  ששם  פחות,  ונפיץ  יותר 
העזר  לחוקי  הפנים  שר  אישור  של  פוזיטיבית 
לשר  העבודה  משר  האכיפה  סמכויות  והעברת 

הפנים.
 - הכלכלה  כשר  דרעי  של  הקצרה  הקדנציה 
היחיד שנפגש עם  היה השר המכהן  שבמסגרתה 
הנשיא הנבחר של צרפת עמנואל מקרון, בתפקידו 
אז כשר כלכלה מקביל בממשלת צרפת - הסתיימה 
החרדי  השר  של  רצונו  חוסר  בגלל  השאר  בין 
לחתום על היתרי העבודה בשבת. השבת רודפת 
החזית  בראש  דרעי  עצמו  מוצא  וכיום  אחריו, 
העברת  את  דורש  כשהוא  חבריו,  לו  שהועידו 
סמכויות האכיפה משר העבודה חיים כץ – לידיו. 
יקום  האכיפה  סמכויות  על  דבר,  של  בסופו 
לפני כשנתיים,  כאן  וייפול דבר. במסמך שהובא 
נחשפו  שוויון',  'שבת  קואליציית  ידי  על  והופק 
הלא  הפקחים  מספרי  של  המגוחכים  הנתונים 
לדוגמה,  באשדוד,  השונות.  ברשויות  יהודיים 
דווח על פקח אחד ויחיד שעוסק ברישום עסקים 
לסרי,  יחיאל  העירייה,  )ראש  בשבת  הפעילים 
שווה  האכיפה.  את  להגביר  בשעתו  הבטיח 

צריך  סטטוס-קוו,  לשמר  שרוצה  מי  בדיקה(. 
המסורתיות,  בערים  דווקא  העבודה  את  להתחיל 
בהן האכיפה מתבצעת מן השפה ולחוץ, במקרה 

הטוב.
השר חיים כץ שמצוי בעצמו בעינה של סערה 
על  לשמוע  השבוע  סירב  פשוטה,  לא  משפטית 
נטילת הסמכות מידיו. במפלגות החרדיות תמהו 
מדוע ושאלו עם מי הוא מתואם, שלא על דעתם, 
יותר  הרבה  שלו  במקרה  שהתשובה  האמת  אך 
פשוטה. סגן שר הפנים משולם נהרי שכיהן למשך 
למד  הרווחה,  שר  כסגן  וכואבת  קצרה  תקופה 
להוציא שקל מהארנק  יותר  קל  כי  בדרך הקשה, 
כלשהי  סמכות  להוציא  מאשר  ביבי,  של  האישי 
מהשר כץ )חיים כץ, למרות שהמסקנה נכונה גם 

לכץ ישראל(. 

תוספת שב"ס
נושבת  לאן  בעבר  רמז  כבר  שהמפכ"ל  אחרי 
ואחרי  נתניהו,  נגד  המשטרה  בחקירות  הרוח 
הוסיפה  התיק  את  שמובילה  שהפרקליטה 
רק  נותר   – שעבר  בשבוע  שלה  הקריצה  את 
של  האחרונה  כמשענתו  מנדלבליט  היועמ"ש 
ראש-הממשלה. יותר מכל משבר פוליטי הקשור 
נתניהו  חקירות   – החולין  וימי  חגים  לשבתות, 
הממשלה  של  חייה  אורך  על  שישפיעו  אלה  הן 

הנוכחית, שאיש ממרכיביה לא שש להתפזר.
יכול רק לקוות שאגף האח"מים המיוחד  ביבי 
מבלי   – להתרוקן  ימשיך  במעשיהו,  שהוקם 

שהבכירים היושבים בו יוחלפו בבכירים בדרגתם, 
הפועלים  בנק  דירקטוריון  יו"ר  כיום.  המכהנים 
תקופת  וגם  השבוע  שוחרר  דנקנר  דני  לשעבר 
חברים  להגיע.  קרובה  אולמרט  של  השליש 
מספרים שאת הספר בן 1200 העמודים בהוצאת 
בתקופה  עוד  לכתוב  שהחל  אחרונות,  ידיעות 
שעיתונאי המערכת בשם יאיר לפיד עזר בשכתובו 
אולמרט  מתכוון  מ-2010(,  'גלובס'  פרסום  )לפי 
להוציא לאור, רק אחרי שיצלח בשלום את ועדת 

השחרורים.
יום העצמאות, בא בשערי האגף המיוחד  ערב 
באופן  מצגר.  יונה  הרב  לשעבר  הראשי  הרב 
סיפרו  השבוע  עמו  ששוחחו  אנשים  מפתיע, 
בגלל  אולי  השלמה.  תחושת  נשמעה  שבקולו 
הייתה  אותו,  שליוותה  האחרונה  שהמנגינה 
הפסיקה בערעור של בית המשפט העליון שקיבל 
את עסקת הטיעון והפחית את השנה שנוספה לו 
שנשאר,  השקט  בגלל  ואולי  המחוזי,  דין  בפסק 
אגף  של  בהילטון  התנאים  הבלגן.  כל  אחרי 
מיטות  בלי  בחדר,  שלושה  משופרים.  האח"מים 
הקפדניים  השב"ס  כללי  כל  עם  אך  קומותיים, 
בעיקר  הוא  הגדול  שהיתרון  דומה  שנשמרים, 
אומנם  מניינים  בלי  האסירים.  מהמוני  בניתוק 
כמו באגף התורני – למעט שבתות וחגים, אך עם 

הרבה פחות רעש באוזניים וצלצולים. 
בבניית  מיליונים  השקיע  הסוהר  בתי  שירות 
אחרי  גם  ולפרקו  לסוגרו  מתכוון  ולא  האגף, 
שחרורם של האח"מים היושבים בו כיום. משימת 
חייו,  מלחמת  בכלל  ואולי  נתניהו,  של  הקדנציה 

היא לדאוג לכך שהבא בתור, יהיה אחר מלבדו. 
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ההחלטה 
של השופט 
רובינשטיין, 

מנטרלת 
את הרכיב 

הרטרואקטיבי. 
דרעי היושב 

שבעה על אמו 
שהלכה לעולמה, 

שוחח על כך 
במהלך השבעה, 
כצורך שעה, עם 

הבכירים שהגיעו 
לנחמו בבית 

המדרש יחווה 
דעת )שהועדף על 

פני בית המדרש 
תפארת יצחק – לא 

בגלל המיקום, 
אלא מפני כבודו 
של בעל המקום(

ערב יום 
העצמאות, בא 
בשערי האגף 
המיוחד הרב 

יונה מצגר. 
באופן מפתיע, 

אנשים ששוחחו 
עמו השבוע 

סיפרו שבקולו 
נשמעה תחושת 

השלמה. התנאים 
באגף האח"מים 

במעשיהו – 
משופרים, והשב"ס 
שהשקיע מיליונים 
בבניית האגף, לא 

מתכוון לסוגרו 
ולפרקו גם אחרי 

שחרורם של 
האח"מים היושבים 

בו כיום

לא מוחל על סמכויותיו. חיים כץ בניחום אבלים אצל דרעי. צילום: יעקב כהן
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צרפת בחרה מקרון
המרכז  מועמד  בין  בצרפת,  הגורליות  הבחירות  אחר  עקבו  העולם  בכל 
במועמד  שתמכו  היהודיות  בקהילות  חגיגה    הקיצוני  הימין  למועמדת 
המנצח עמנואל מקרון  "יש משפחות יהודיות שהתכוננו לעשות עלייה 

אם לה פן הייתה מנצחת", אומר נתן, יהודי פריזאי

יעקב אמסלם

הבחירות  מערכת  כי  האומרים  יש 
השבוע,  לסיומה  שבאה  צרפת  לנשיאות 
בעשורים  לצרפת  ביותר  המשמעותית  הייתה 
בשילוב  הרעוע  הביטחוני  מצבה  האחרונים. 
מצב כלכלי לא מזהיר, העמידו בפני המועמדים 
אתגרים קשים לצליחה. אם זו הייתה דעתם של 
אזרחי צרפת, הרי שליהודי צרפת הייתה סיבה 
נוספת לדאגה: המועמדת הימנית מארין לה פן 
שהעלו  הצהרות  שורת  האוויר  לחלל  שיגרה 

חשש בקרב הקהילות המקומיות. 
כאשר  השבוע  בתחילת  הותרו  הספקות  כל 
עמנואל מקרון גבר על לה פן בפער עצום וניצח 
הנחשב   - מקרון  המדינה.  לנשיאות  בבחירות 
כעת לנשיא הצעיר ביותר בארמון האליזה מאז 
נפוליון ואשר טרם חצה את גיל 40 - מעולם לא 
נבחר בבחירות כלשהן והתפקיד הציבורי היחיד 
שמילא היה כהונה כשר אוצר במשך כשנתיים.

זכה  מקרון  הבחירות,  תוצאות  פי  על 
לה  יריבתו  בעוד  הבוחרים  מקולות  ב-65.9% 
פן זכתה ב-34.1% מהקולות. "נפתח דף חדש 
ואמון",  תקווה  של  דף  צרפת,  של  בהיסטוריה 
ברחבת  ההמונים  תשואות  לקול  מקרון  אמר 
לבדו  צעד  הוא  לנאומו,  קודם  הלובר.  מוזיאון 
שוב  ששודר  בקטע  ברחבה,  דקות  כ-4  במשך 
באופן  יושבע  הוא  ימים  חמישה  בעוד  ושוב. 

רשמי וייכנס לתפקידו. 
רבה  לאופטימיות  גרמו  כאמור  התוצאות 
בקהילה היהודית, שם חששו מלה פן, המגיעה 
ממפלגה אנטישמית. במהלך הבחירות, נרשמה 
הקהילות  בקרב  לטובתו  נדירה  התגייסות 
הקהילות  נציגי  נכנסו  זו,  במסגרת  היהודיות. 
כהן  חיים  ירושלים  העיר  מועצת  חבר  בליווי 

להתייעץ במעונו של הגר"ח קנייבסקי, שהורה 
להם לתמוך בעמנואל מקרון, הנחשב למועמד 

המרכז הצרפתי. 
נתן,  בהומור  אומר  לפיד",  יאיר  כמו  "הוא 
צעיר יהודי המתגורר בפריז. "לא כולם יודעים 
דבר  אבל  אקוטיים,  בנושאים  שלו  הדעות  את 
אחד בטוח - הוא עדיף מלה פן". דברים דומים 

בצרפת.  יהודיים  שאינם  בחוגים  גם  משמיעים 
ליהודים",  קשורה  לא  פן  ללה  "ההתנגדות 
לשלטון  מעלייתה  הגדול  "החשש  נתן.  מסביר 
והצרפתים  היה ממלחמה. היא מאוד לוחמנית 
לא רוצים את זה. ברור שהייתה לזה משמעות 
והיא  מאחר  היהודים  עבור  לכת  מרחיקת 
ההתנגדות  למזלנו  אבל  למיעוטים,  מתנגדת 
והיהודים  כלליות  סיבות  בגלל  גם  הייתה 

הרוויחו".
נתן מציין כי היו לא מעט יהודים שהצהירו כי 
במידה ולה פן תיבחר, הרי שהם יעלו לישראל. 
"אני מכיר כמה משפחות שלקחו את האופציה 
הזאת בחשבון וחשבו לעלות לישראל". הסיבה 
לה  מטילה  שהייתה  ההגבלות  הם  לדבריו, 
כיפות,  לאסור  תכננה  "היא  היהודים.  כנגד  פן 
יכולים  היו  שלא  דברים  אלו  שחיטה.  לאסור 

להתקבל אצל אף יהודי".
של  בחירתו  על  לברך  הזדרזו  בישראל  גם 
ישראלי. שגרירת  פרו  מקרון, הנחשב למועמד 
צרפת בישראל, הלן לה גל, אמרה על התוצאות: 
תוצאה  נתן  הצרפתי  שהעם  חושבת  "אני 
אדירה מאוד למקרון. זו בחירה של תקווה, גם 
צרפת  בין  ליחסים  התייחסה  היא  לאירופה". 
ידידותיים.  לישראל ואמרה כי הם "יהיו מאוד 
שר  כשהיה  וחצי  שנה  לפני  כאן  ביקר  מקרון 
מהחדשנות  התרשם  מאוד  הוא  הכלכלה. 

בישראל וקיבל השראה מהאנרגיה פה."  ראשי הקהילות בצרפת אצל מרן הגר"ח

סוכן 
?ביטוח
רוצה להיות

בס"ד

 

 

ההרשמה בעיצומה 
למסלול יעוץ ושיווק פנסיוני / אלמנטרי

מסלולי לימודים נוספים: ניהול ויעוץ תיקי השקעות.

03-730-1515
לפרטים והרשמה:
מרכז רימונים. רח' אהרונוביץ 10 בני ברק

בוא לקבל אצלינו תעודה
ותוכל להשתלב בעבודה.

נסיעות למירון ל"ג בעומר תשע"ז
 להילולת רבי שמעון בר יוחאי זיע"א

 לתושבי תל אביב - יפו בלבד, הרשמה ותשלום מראש בסך 30 ₪ 
במעמד הרב נפתלי לוברט, סגן ראש עיריית תל אביב - יפו

להלן זמני ומקומות היציאה:

 שד' רוטשילד פינת רח' שיינקין 
  מוצאי שבת, י"ז באייר תשע"ז, 13.5.17 ב – 21:00

      הרשמה: ב"מרכז שמיים" בטל' 072-2146146 בתשלום בלבד
 רח' שיינקין פינת שד' רוטשילד

  מוצאי שבת, י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב - 22:00

     הרשמה: יקיר לענס "בית שורשים" בטל'  03-5603243 בתשלום בלבד
 שד' רוטשילד פינת רח' בלפור 

  מוצאי שבת, י"ז  אייר תשע"ז, 13.5.17 ב-  22.30 

הרשמה:  ליפא יו"ט שטראוס בטל' 0533115925 בתשלום בלבד
 רח' דבורה הנביאה 87, נווה שרת

  מוצאי שבת, י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב- 22:30

  יום ראשון, י"ח אייר תשע"ז 14.5.17 ב- 8:30

  יום ראשון, י"ח  אייר תשע"ז, 14.5.17 ב-  14:00 

     הרשמה: אצל משפ' זיגלבוים בטל'  03-6499941 רחוב דף היומי 11 בתשלום בלבד
 קריית שלום, דרך קיבוץ גלויות 118

  מוצאי שבת, י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב- 23:00

  יום ראשון, י"ח אייר תשע"ז, 14.5.17 ב- 10:00

     הרשמה: דניאלה אבייב 0587161846 בתשלום בלבד
 האופה מבגדד, רח' משה דיין פינת דרך בר לב, בית גיל הזהב

  מוצאי שבת, י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב- 22:00

  מוצאי שבת  י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב- 23:45

  יום ראשון, י"ח אייר תשע"ז, 14.5.17 ב- 9:00

     הרשמה: אצל ר' יחזקאל 0526070228  בתשלום בלבד
 שד' חן 32

  מוצאי שבת, י"ז אייר תשע"ז, 13.5.17 ב- 22:00

     הרשמה: אצל הרב וולף בטל' 0544716468 בתשלום בלבד
 שד' בן גוריון 71 

  יום ראשון, י"ח אייר תשע"ז, 14.5.17 ב- 10:00

     הרשמה: אצל ר' עזרא בראוטמן בטל' 054-8451505 בתשלום בלבד
 רח' לינקולן פינת סעדיה גאון )ליד ויקטורי( 

  יום ראשון, י"ח אייר תשע"ז, 14.5.17 ב- 10:30

     הרשמה: אצל ליכטנפלד 0527117096 בתשלום בלבד

www.tel-aviv.gov.il , 03-5216582 :רחוב אבן גבירול 69, תֿל אביב-יפו 64162  טלפון: 03-5218711, פקס
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לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום

לקוחות כללית מושלם פלטינום
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שי בן מאיר

חוצפה טורקית: נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ 
קרא  והוא  ישראל  נגד  שוב  פועל  ארדואן 
כדי  הבית  להר  לעלות  ארצו  לאזרחי  השבוע 
להגן על זהותו המוסלמית של האתר, במקביל 
לטפל  לאומית  הבין  מהקהילה  ארדואן  דרש 
כל  כי  והוסיף  ישראל"  "פשעי  במה שהגדיר 
עלבון  הוא  כיבוש  תחת  ירושלים  שבו  יום 

למוסלמים.
ראש  עם  ארדואן  נפגש  הנאום,  אחרי 
ואמר  חמדאללה,  ראמי  הפלסטיני  הממשלה 
לו: "קשה להשיג שלום באזור מבלי שמוצאים 
אסור  הפלסטינית,  המטרה  עבור  הוגן  פתרון 
לאפשר לאף מדינה לפעול נגד החוק, הפתרון 
היחיד הוא להקים מדינה פלסטינית בגבולות 
על  לחץ  עוד  להפעיל  צריך  כך  ולשם   1967

ישראל", כך על פי הדיווח בסוכנות הידיעות 
הפלסטינית מען.

ארדואן לא הסתפק בזה, והוסיף: "ישראל 
ומגבירה  מענישה  להימנע  פעם  כל  מצליחה 
את התוקפנות כלפי הפלסטינים. כל הניסיונות 
העולם  כן  אם  אלא  ייכשלו  שלום  להשיג 

יעמיד את ישראל על פשעיה".
של  לדבריו  בחריפות  הגיבה  ישראל 
בכוונתה  אין  כי  מסר  העבירה  אך  ארדואן, 
החריפה  בתגובה  וכי  היחסים  את  להסלים 

הסתיים המשבר מבחינת ישראל.
טורקיה  שגריר  את  זימן  החוץ  משרד 
לאחרונה  רק  אוקום, שהגיע  כמאל  בישראל, 
נורמליזציה  על  ההכרזה  לאחר  לישראל, 
ביחסים, לשיחה עם מנכ"ל משרד החוץ יובל 

רותם, שיחה שהוגדרה "שיחת הבהרה".

ארדואן: "להעניש את ישראל"
הנשיא הטורקי מחריף שוב את היחסים עם ישראל, 
בשורת התבטאויות חריפות בהן דרש להעניש את 
  ישראל וקרא לאזרחי טורקיה לעלות להר הבית

השגריר הטורקי נקרא לנזיפה

תושבי חברון תומכים בארדואן. צילום: פלאש 90

ארי קלמן וארי פריד

סוער בצה"ל: חיילים דתיים מגדוד 77 של 
אירועים  כמה  על  התלוננו   7 השריון  חטיבת 
סיבה של  או  צורך  כל  של חילול שבת, ללא 

פיקוח נפש.
בדבריהם סיפרו החיילים על אירוע השיא, 
כשתת  שבועיים,  לפני  מבחינתם  שהתרחש 
מחלקה  למפקד  גרם  קהלני  אביגדור  אלוף 
'כדי  לבסיס  מחוץ  ולהסיעו  טנק  להניע 

להרשים תיירים'.
נסע  "הטנק  סיפר:  בגדוד  החיילים  אחד 
להראות  כדי  לבסיס  מחוץ  מטר   200 בערך 
אותו לתיירים, ודאי שלא לפעילות מבצעית. 
כך,  על  והתלונן  דיבר עם הסמג"ד  דתי  מ"מ 
המח"ט  לטיפול  האוגדה,  לרב  הגיע  וזה 

ואפילו לטיפול של מפקד האוגדה".
אספו  שעבר  חמישי  "ביום  החייל,  לדברי 
לא  שזה  להם  ואמרו  הדתיים  החבר'ה  את 
ושדבר  בנוח  ירגישו  שהם  ושרוצים  תקין, 
האחרונה  בשבת  אבל  שוב.  יקרה  לא  כזה 

כל  את  שכחו  חמור:  פחות  לא  מקרה  קרה 
האוכל בחוץ, או שהמקרר לא היה סגור, וכך 
הגיע  הטבח  התקלקל.  שבת  של  האוכל  כל 
בבוקר, נעל את המטבח מבפנים ובישל אוכל. 
אחד החיילים הדתיים נכנס דרך החלון, וראה 
שצוות המטבח מבשל. הטבח אמר לו שהוא 
שלו  לנגד  לומר  מאשר  בשבת  לבשל  מעדיף 

שהוא לא הוציא אוכל בשבת".
בדובר צה"ל הגדירו את המקרה כ"שיקול 
החטיבה  מפקד  לדבריהם,  מוטעה".  דעת 
ואף  הגדוד  במפקד  נזף  המקרה,  את  תיחקר 
קיים שיחת הבהרה עם כלל המפקדים בגדוד.

שבת  חילולי  בגין  החיילים  תלונות  על 
במטבח של הגדוד, מסר דובר צה"ל: "באשר 
למקרים שבהם בוצע שימוש במטבח בשבת, 
נדגיש כי מדובר באירועים שבהם היה מעורב 
חייל אחד, שהפר את פקודות הצבא במכוון, 
רואים  צה"ל  מפקדי  ונענש.  נשפט  כך  ועל 
האירועים  שני  רבה.  בחומרה  אלו  אירועים 

טופלו מיד".

המפקד הסיע 
טנק בשבת

תלונות חריפות של לוחמים על חילול שבת שלא לצורך 
בשני מקרים  בפעם הראשונה הוזז טנק בשביל 

תיירים, ובמקרה השני בושל אוכל בשבת
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לקוחות כללית מושלם פלטינום

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית

וטיפולי הבעה ויצירה בהסדר. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד.

לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ירושלים

טבריה

כרמיאל

נתיבות

חשיפה: תנועה ירושלמית 
חדשה לחרדים העובדים

 "מכרתם את העיר לחרדים"

"חרדים  עצמם  המגדירים  רבים 
לא  כי  האחרונות  בשנים  טוענים  עובדים" 
הם  לו  הפוליטי  מהבית  ראוי  מענה  קיבלו 
ונפלו, אך  משתייכים, מסגרות עבורם קמו 
כעת, נראה כי יש בשורה של ממש עבורם. 
נוסדה  זו  בתקופה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
חדשה,  חברתית  מסגרת  מעין  לראשונה 
עובדים  אותם  בין  ולשלב  לאחד  המנסה 

בוגרי ישיבות ברובם אשר נותרו ללא בית.
אחד מיוזמי הקמת המסגרת הוא אברימי 
ויועץ  פוליטי  איש  השני  בכובעו  קרויזר, 
לענייני חרדים אצל ר"ע ירושלים ניר ברקת. 
כי  'קו עיתונות' מדגיש קרויזר  בשיחה עם 
"לא מדובר במפלגה או במסגרת פוליטית, 
ימות  בכל  פועלת  אשר  במסגרת  אלא 
מכל  עובדים  לחרדים  כבית  לשמש  השנה 

המפלגות".
גורם המעורה בהקמת המסגרת החדשה 
בוגרי  חרדים,  באלפי  מדובר  כי  מדגיש 
העולם  בחיי  שהשתלבו  הישיבות  עולם 
חרדים  אלו  "יתומים",  מרגישים  אך  הזה, 
ששאיפת חייהם להקים בית תורני אך יצאו 

לשוק העבודה לצורכי פרנסה.
כאנשי  מקוטלגת  לא  החדשה  הקבוצה 
הגורם  לדברי  הכחולות",  "החולצות 
ולא  חדש  חרדי  על  מדברת  לא  "התנועה 
ישיבות  בוגר  חרדי  אלא  'טוב',  סיעת  על 
שמתאים את עצמו למציאות הנוכחית, הוא 
להתנתק  רוצה  ולא  החרדי  מהציבור  חלק 

ממנו".
מי  לחשוף  מסרבים  החדשה  בתנועה 
הדמויות הרבניות העומדות מאחורי המיזם, 
השותפים  ממון  בעלי  ואנשים  רבנים  "יש 
להישאר  מעוניינים  אך  המסגרת  להקמת 

בעילום שמם", הם אומרים.

מהקשר  קרויזר  של  התנערותו  למרות 
בין המסגרת החדשה להשתייכות פוליטית, 
קהילה כזו, במידה ותרקום עור וגידים ניתן 
בבחירות  בקלפי,  קולות  לאלפי  לתרגמה 
הצביעו  ברובם  הללו  האנשים  הקודמות 
אך  לליכוד,  חלקם  החרדיות,  למפלגות 
לריצה  כוח  יצברו  כבר  אולי  הבאה  בפעם 

עצמאית עד כדי הכנסת נציג לעירייה.
מקווים  בקבוצה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
בבוא  לרוץ  יסכים  עצמו  קרויזר  שאברימי 
מפלגת  של  הרשימה  בראש  ולעמוד  היום, 

החרדים העובדים בירושלים.
חרדי  ציבור  עבור  הוקמה  הפלטפורמה 
לעולם  ישיר  באופן  שייך  לא  כבר  שברובו 
הישיבות, אך כל שאיפתם שילדיהם יקבלו 
חינוך חרדי תורני, צריך לזכור כי לא מדובר 
מהציבור  באלפים,  אלא  שולית,  בקבוצה 

למסגרת  בעיקר שאינם משתייכים  הליטאי 
מחייבת כמו בציבור החסידי. יחד עם זאת, 
ישנם גם רבים הנמנים על חסידויות בעלזא, 
עליו  חזק  חברתי  גוף  המחפשים  ועוד  גור 
עבורה  להצביע  ועשויים  להישען  יוכלו 

מאחורי הפרגוד.  
את  למתוח  מוכנים  חרדים  מעט  לא 
הזיהוי  אף  ועל  הפוליטי,  הספקטרום 
האוטומטי עם המפלגות החרדיות – אפשר 
"הליכוד"  כמו  במפלגות  גם  אותם  למצוא 
ו"העבודה". "עם שותפים נוספים החלטנו 
צרכיהם  את  שיקדם  מערך  ולהקים  לנסות 
שאיש  מזוויות  העובדים,  החרדים  של 
יש  בהן.  מטפל  לא  החרדיות  מהמפלגות 
וזה  שלנו,  ברעיונות  שתומכים  רבנים  לנו 

לחלוטין לא ללכת נגד", אומרים בתנועה.

העיר הגלילית טבריה ידעה ימים רגועים 
מסע  מתנהל  האחרונים  בחודשים  יותר. 
החרדים  הגעת  נגד  תקדים  חסר  הסתה 
החרדית  הנציגות  ונגד  בעיר  להתגורר 
נגד  תושבים  החתמת  היתר  בין  בעירייה, 
בבתי  מלחמה  לעיר,  חרדי  ציבור  הגעת 
עבור  הקצאות  למנוע  מנת  על  משפט 
באמצעות  תיגר  וקריאות  החרדי  הציבור 

הטכנולוגיה נגד התחרדות העיר.
והסרטות  ציטוטים  הגיעו  עיתונות'  ל'קו 
אשר  העיר  תושב  קובי,  רון  נראה  בהם 
התמודד לראשות העיר והפסיד ברוב מוחץ 
ליוסי בן דוד ראש העירייה המכהן, כאשר 
האנטי  ההסתה  קמפיין  את  מוביל  הוא 

על  נאמרו  אשר  הציטוטים  מן  חלק  חרדי. 
אנחנו  מוצ"ש  בבקשה,  "תתעוררו  ידו: 
את  להחתים  כדי  הביג  למתחם  בכניסה 
תושבי טבריה על עצומה  נגד מכירת העיר 

לחסידויות מבני ברק וירושלים".
לבניין  לפעם  מפעם  מגיע  אף  קובי 
העירייה ומנהל מאבק אישי נגד מ"מ ראש 
העיר אליהו זיגדון ונציגי ש"ס בעירייה, את 
הקמפיין הוא מנהל בכל אמצעי אפשרי ואף 
סוחף אחריו קבוצת מתלהמים המתגוררים 
בעיר, אחד מהם החריף את הקמפיין וכתב: 

"שייחנקו אמן".
חבר מועצת העיר מטעם ש"ס יוסי אוקנין 
"במשך  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה  אומר 

אך  מהאיש,  התעלמנו  ארוכים  חודשים 
לאחרונה הוא מצליח לסחוף אחריו אנשים 

תמימים מה שגרר אותנו להשיב מלחמה".
אלו  הם  בעיר  החרדים  אוקנין,  לדברי 
שהעלו את ראש העיר יוסי בן דוד לראשות 
העיר ולכן הקשר מולו מוגדר טוב, "הגעתם 
מראש  הניתן  והגיבוי  לעיר  החרדים  של 

העיר מוציאים את אותם אנשים מדעתם".
החרדים בעירייה מחזיקים היום בשלושה 
 2018 בחירות  לקראת  לדבריהם,  מנדטים, 
ניתן יהיה להגדיל את הכוח לפחות במנדט 
לעיר  רבים  חרדים  של  הגעתם  בשל  נוסף 

בשנים האחרונות.

רמת השרון

 פלטפורמה חדשה ל"חרדים העובדים" הוקמה בירושלים ● אברימי 
קרויזר, ממובילי המהלך, ל'קו עיתונות': "זו לא מסגרת פוליטית" ● 

הערכות: התנועה תתמודד בבחירות 2018

הדתי  והציבור  השרון  רמת  עיריית  ראש  יחסי 
שאירע  מה  פי  על  לפחות  שרטון?  על  עלו  בעיר 
השבוע בעיר, התשובה היא חיובית. השבוע פורסם 
כי ישנם איומים על חייו של ראש העיר רמת השרון. 
מכתב  בצירוף  גרובר  של  לרכבו  הוצמד  קליע   
של  ביתו  מתחת  בקרוב".  מחיר  "תג  כתוב  שעליו 
ראש העיר רוססו כתובות נאצה דומות וגם איומים 
שהתקבלה  לאחר  כי  הודיעה  המשטרה  חייו.  על 
האירוע  ונסיבות  חקירה  נפתחה  בנושא  תלונה 

נבדקות.
כי  העריכו   העיר  לראש  המקורבים  גורמים 
נפרדת  במה  להקים  סירובו  היא  לאיומים  הסיבה 

לדתיים במהלך חגיגות יום העצמאות בעיר.
השרון  רמת  ההסדר  וישיבת  ראשית  מקהילת 
המעשה  על  לשמוע  "הזדעזענו  בתגובה,  נמסר 
הנפשע והחמור של איומים כנגד ראש עירית רמת 
השרון. כמו כולם, אנחנו בטוחים שהמשטרה תשים 
את ידה על העבריין ותעמיד אותו לדין. אנו קוראים 
לדובר העיריה להתנצל על הניסיון הבזוי לקשור את 

האירוע לציבור מסוים ללא כל מידע מוסמך".

 הקליע שישפיע על הדו קיום

החרדים יכתירו את אלדר 
בפעם השביעית?

מועמד שהפסיד בהתמודדות לראשות העיר מנהל קמפיין נגד ראש 
העיר והמגזר החרדי בעיר ● "נגד מכירת העיר לחסידויות מבני 

ברק וירושלים"

 פרסום

ראשון

בעוד  יסיים  אלדר  עדי  כרמיאל  עיריית  ראש 
כשנה וחצי את הקדנציה השישית שלו. אילו זה 
תלוי בנציגות החרדית בעיר, אלדר ימשיך כראש 

עיר גם בפעם השביעית.
כיום  המונה  בכרמיאל,  החרדית  הסיעה 
שלושה מנדטים ומהווה הסיעה השנייה בגודלה 
לשון  להוות  צפויה  אלדר,  של  בקואליציה 
הזולים  "המחירים   .2018 בבחירות  מאזניים 
והאפשרות לקיים בה אורח חיים תורני מושכים 
סירוקה,  פנחס  לדברי  רבות".  חרדיות  משפחות 
יו"ר 'דגל התורה' בעיר, "הפעילות נגד התחרדות 
ולא קיימת בכרמיאל, היחס מראש העיר  כמעט 

הוגן ומתחשב".
התמיכה הגדולה באלדר מצד הסיעה החרדית, 
הובילה לקדנציה של שותפות מלאה בכל הנוגע 
למרות  זאת  החרדי,  המגזר  עבור  להקצאות 
נגד  שונים  ארגונים  שניהלו  חורמה  מלחמת 

הקמת ישיבת 'רינה של תורה' המפורסמת.
ראש עיריית כרמיאל הואשם לא פעם על ידי 
"אם  החרדים,  לתושבים  עודף  ביחס  מתנגדיו 
חוטא  אני  התושבים,  לכל  שירות  אתן  לא  אני 
לתפקידי". השיב אלדר לא פעם. דומה כעת, כי 
אין מה שיערער את סמכותו של אלדר שבשיחות 

סגורות מצהיר כי יתמודד לקדנציה שביעית.

קרויזר עם ר' שלמה פפנהיים 
ז"ל. צילום: פלאש 90

ב"ב התייצבה מאחורי יחימוביץ'
סולחה? יו"ר ש"ס השר אריה דרעי יושב בימים 
דרעי  אסתר  הרבנית  אמו  פטירת  על  שבעה  אלו 
ע"ה. רגע מיוחד נרשם במהלך השבעה עת הגיעו 
לנחם ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר וסגנו מטעם 

ש"ס יעקב מעלימי.
מעלימי, מתלמידיו של הרב יורם אברג'יל זצ"ל, 
הארציות  בבחירות  ש"ס  עם  יחד  ביד  יד  הלך  לא 
האחרונות. כעת, הוא נצפה בניחום האבלים לצידו 

של הרב אברג'יל.
זוהר שידע  כמו כן, ראש עיריית נתיבות יחיאל 
המקומיות,  בבחירות  ש"ס  מול  מתוחים  רגעים 
במועמד  תמיכה שבשתיקה  הביעו  לאחר שבש"ס 
אייל מסיקה, נפגש עם אריה דרעי בניחום האבלים 

ואף לחץ את ידו.

סולחה: רה"ע ניחם את דרעי
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בעוד חודש: בחירות למועצה

עיר חרדית חדשה בדרך

בנימינה

כסיף

מודיעין

מאת: אבי רבינא

צפת

ההסתדרות

התלבטות ב'דגל': יצחקי או וידל

גלבך: "נתמוך בשוחט" 
'דגל': "למה לא חרדי"?

בחשד  שנעצר  לאחר  חודשים  שלושה 
עיריית  ראש  ומרמה,  גניבה  שוחד,  לעבירות 
צפת.  בעיריית  לתפקידו  שב  שוחט  אילן  צפת 
עם זאת עדיין מנוע ראש העירייה בהוראת בית 
המשפט מלעסוק בענייני מנהל התכנון והבניה 
ונושאי  אדם  כוח  ענייני  שלוחותיו,  כל  על 

רווחה.
של  קולות  נשמעים  ארוכים  חודשים  כבר 
עולים  שמות  העירייה,  במסדרונות  בחירות 
שוחט  כי  ברור  החרדית  לנציגות  אך  ונופלים, 

הוא מועמד ריאלי מבחינתם לקדנציה נוספת. 
מפלגות:  לארבע  התפצלו  בעירייה  החרדים 
ש"ס, דגל התורה והכלל חסידי, )אליעזר לזר(, 
ג' )נחמן גלבך( וחב"ד. בשיחה עם 'קו עיתונות' 

כי  בקואליציה  מושבו  ממקום  גלבך  אומר 
החרדים בעיריית צפת קיבלו בשנות כהונתו של 
שוחט מה שלא קיבלו קודם, לכן, מעריך גלבך 
נוספת  לקדנציה  העיר  לראשות  בו  יתמכו  כי 

במידה ויצא זכאי מהאשמות נגדו.
מפולג  היה  החרדי  הציבור  גלבך,  לדברי 
אך   ,2013 בבחירות  בשוחט  תמך  לא  וחלקו 
וללכת  להתאחד  סיבה שלא  אין  כי  כעת  נראה 
תמיכה  ולהביע  הבאות  בבחירות  אחד  כגוף 

באילן שוחט.
ממהרים  לא  התורה'  ב'דגל  זאת  לעומת 
לראשות  מטעמם  המועמד  זהות  על  להכריז 
לקהילה  שוחט  של  היחס  לדבריהם,  העיר, 
החרדית היה משפיל בחצי הקדנציה הראשונה, 

חודשים  בשלושה  חמור  במשבר  הייתה  העיר 
מה  את  בלתקן  כעת  עסוקים  "אנו  האחרונים, 
יחד  העיר".  שעברה  הטלטלה  לאחר  שאפשר 
לתת  סיבה  אין  כי  ב'דגל'  מצהירים  זאת  עם 
את ראשות העיר למועמד חילוני בעור מרבית 

מתושבי העיר הנם חרדים.
בחודשים  לאוויר  הופרחו  רבים  שמות 
סבן,  תמיר  חדד,  שלמה  ביניהם  האחרונים, 
התורה  ביהדות  אבל  מימון  וישי  אלקבץ  ויקי 
עד  ויבדקו  רצינית  עבודה  יעשו  כי  מבטיחים 
כמה לכל אחד מהם יש, אם בכלל, סיכוי לכבוש 

את ראשות העיר מול אילן שוחט.

ביבס: "לא אכנע לחרדים"

ar0544335347@kav-itonut.co.il

בעוד קצת יותר מחודש ייערכו הבחירות בעיר 
רמלה, ורבים מהתושבים החרדים שיצביעו בהן 
עשויים להכריע את הכף לטובת אחד מארבעת 

המועמדים המתמודדים לראשות.העיר 
היו  וההשמצות  התדרוכים  מזמן  לא  עד  אם 
בחדרים סגורים, הרי שבשבוע האחרון הסכינים 
בשלטי  נמרחו  מכוערים  וקמפיינים  נשלפו, 
חוצות ובמקומונים המופצים בעיר. עו"ד מוטי 
יצחקי, מ"מ ראש העירייה המתמודד לראשות 
הפיץ קמפיין נגד מועמד 'הליכוד' מיכאל וידל 

תחת הסלוגן "וידל מכר את העיר".
במודעת הקמפיין נכתב: "כבר 12 שנה וידל 

לעסקנים  מסדר  עיר,  ראש  להיות  רוצה  נורא 
שעוד  מי  לכל  שווא  הבטחות  מבטיח  עבודה, 
מוכן לשמוע, משקיע כספי עתק, לוקח הלוואות 
ומוכן למכור את העיר ואותנו, רק כי הוא ממש, 
הזמן  הגיע  עיר,  ראש  להיות  רוצה  ממש  אבל 

לקומבינה אחרת".
בבחירות  קטן  בפער  הפסיד  וידל  מיכאל 
מועמד  וידל  לביא.  יואל  ליריבו  הקודמות 
'הליכוד' זוכה כעת לגיבוי מלא מראשי ובכירי 
ביטן  דוד  הקואליציה  יו"ר  השלטון.  מפלגת 
והביע  וידל  של  הבחירות  במטה  השבוע  סייר 

תמיכה במועמדותו.

מנהל  גפני,  משה  ח"כ  התורה'  'דגל  ראשי 
התורה'  'דגל  של  המוניציפאלית  המחלקה 
מנחם שפירא ומנכ"ל החינוך העצמאי אליעזר 
החינוך  במוסדות  השבוע  סיירו  סורוצקין 

העצמאי בעיר לקראת הבחירות הקרובות.
ממצב  נוחות  אי  מביעים  התורה'  ב'דגל 
החינוך בעיר, "יש חוסר שוויון ופער מזעזע בין 
היחס לציבור הכללי לזה שמקבלים ילדי החינוך 
עצמאי, וזה חייב להשתנות". לדבריהם, בסמוך 
לבחירות יכריעו גדולי ישראל במי לתמוך מבין 

שני המועמדים עו"ד יצחקי ומיכאל וידל.

לקראת  העיר  לראשות  מועמדים  שני  בין  מתלבטים  החרדית  בסיעה 
הבחירות שייערכו בעוד כחודש 

ריח בחירות בצפת: בעוד נציג חרדי אחד מודיע כבר על תמיכה בראש העיר המכהן, 
בהנחה שיוכל להתמודד שוב, ב'דגל' שואפים להציב מועמד חרדי לראשות העיר

הוא  ביבס  חיים  מודיעין  עיריית  ראש 
גם  וממש  בליכוד  החזקים  האנשים  אחד 
כיו"ר מרכז השלטון המקומי, בעוד יש מי 
העירייה,  בניהול  תחתיו  להיכנס  שחותר 
מקדם  "אני  השבוע:  להצהיר  מיהר  ביבס 
אני  את תכנית העבודה לקדנציה שלישית, 
מתכוון להישאר כאן עוד הרבה שנים כראש 

עיר". 
המגזר  מול  היתקלויות  בעבר  ידע  ביבס 
בחבר  הטיח  כאשר  זה  היה  בעיר,  החרדי 
על  היושב  בוחניק  ברוך  העיר  מועצת 
יד  אתן  "לא  בעירייה,  החרדי  הנציג  תקן 
להשתלטות חרדית, לא בשביל זה נבחרתי, 
זאת עיר פלורליסטית. ראיתי מה קרה בבית 
שאן כשנכנסו גורמים חרדיים, לא אתן לזה 

יד".
ביבס המנסה לשדר את תדמית הממלכתי 
של  לקומבינות  אכנע  "לא  אומר:  נשמע 
לטובת  באתי  שלי.  במשמרת  לא  החרדים, 

העיר הזאת. זאת האמת שלי".

ראשי 'דגל התורה' בסיור השבוע בעיר רמלה

הבחירות  לקראת  החרדי  הקול  על  הקרב 
כשבועיים  בעוד  תאוצה:  תופס  בהסתדרות 
אבי  מול  יחימוביץ  שלי  בראש  ראש  יתמודדו 
נראה  אז  עד  ההסתדרות,  ראשות  על  ניסנקורן 
בקרב  רבה  לתמיכה  זוכה  יחימוביץ  ח"כ  כי 

העובדים החרדים.
ח"כ יחימוביץ' הגיעה בשבוע שעבר לפגישת 
של  כאורחת  ברק  בני  בעיריית  נדירה  תמיכה 
ליחימוביץ'  וסגניו.  זייברט  חנוך  העירייה  ראש 
ש"ס  תמיכת  את  שיזם  גואטה  יגאל  ח"כ  נלווה 
ביחימוביץ להסתדרות. יחימוביץ' נדהמה לגלות 
מונפים  בה  תמיכה  שלטי  תקדים:  חסר  מחזה 
אשר  העובדים  ועשרות  העירייה,  בניין  מתוך 
הביעו תמיכה במועמדותה לראשות ההסתדרות.

התמיכה החרדית ביחימוביץ' מגיעה בין היתר 
לאור העובדה כי היא דוגלת בצורך להכריז על 
חוק  כי  עולמה,  השקפת  מנוחה".  כ"יום  שבת 
שעות עבודה ומנוחה הוא חוק סוציאלי, חילוני, 

שאינו שנוי במחלוקת. 
בין  נעשית  ההסתדרות  לראשות  התמודדותה 
העובדים  זכויות  על  תשמור  כי  בידיעה  היתר 
אלפי  בן  סוציאלי  ציווי  "זהו  לדבריה,  בשבת, 

העובדה  נוכח  נתפס  בלתי  באופן  נאור  שנים, 
עבדות  בה  נהוגים  שהיו  בתקופה  שנכתב 
נחלת  שהפך  היהודי,  הציווי  האחר.  ושיעבוד 
יש  אדם,  לכל  לאדם,  כי  קבע  כולה,  האנושות 
לגביר  רק  ולא  בשבוע.  אחד  מנוחה  ליום  זכות 
ואפילו,  לגר,  וגם  לאמה,  וגם  לעבד,  גם  אלא 

שימו לב, לבהמה".

ב"ב התייצבה מאחורי יחימוביץ'
המועמדת המובילה לראשות ההסתדרות ביקרה בעיריית בני ברק וזכתה לגיבוי 
גורף של העובדים, שגם תלו שלטים עם קריאה לתמוך בה ● הסיבה לתמיכה 

החרדית: תמיכתה הבלתי מסויגת בשמירת השבת

הראשות  על  יתמודדו  כי  הודיעו  שלושה 
ראש  של  פטירתו  לאחר  בנימינה  במועצת 
המועצה פינקי זוארץ. הבחירות ייערכו בעוד 
מתושבי  שלושה  הודיעו  והשבוע  כחודש, 
ושלומי  וייסברג  איתי  פיין,  רם  המושבה, 

סלמה כי יתמודדו על התפקיד.
המתמודד רם פיין הפסיד בבחירות ב-2013 
בפער קטן לזוארץ, כיהן בשנתיים האחרונות 
יו"ר המועצה. שלומי סלמה שימש אף  כסגן 
המתמודד  המועצה,  יו"ר  סגן  בתפקיד  הוא 
איתי וייסברג כיהן בשתי הקדנציות האחרונות 

כחבר מועצה.

רמלה

הבינוי  משרד  הוציא  שעבר  בשבוע 
של  להקמתה  העבודות  את  לדרך  והשיכון 
תיועד  אשר  המזרחי,  שבנגב  כסיף  העיר 

לאוכלוסיה חרדית. 
הקמתה של העיר כחרדית נתפסת כמשגה 
החרדית,  בהנהגה  חלקים  בקרב  רק  לא 
הסבורים  נוספים,  רבים  גורמים  בקרב  אלא 
ילדים  מרובות  משפחות  אלפי  שליחת  כי 
ומעוטות הכנסה לפריפריה הרחוקה, בה גם 
כך קיים היצע מוגבל של מקורות תעסוקה, 

היא שגויה.
יזמים חרדים ושאינם, הביעו תרעומת על 
הקמת העיר בדרום הרחוק: "מדובר במהלך 
חרדית  עיר  דירות,  לבניית  מעבר  מוטעה. 
בשלב  אך  לתושביה,  פרנסה  לספק  צריכה 
זה, עדיין לא הוגדרו בכסיף אזורי תעשייה". 

אמרו היזמים.
החוסר  את  נימק  אף  היזמים  אחד 
מקצועיות בהקמת העיר החרדית הדרומית: 
"מהלך של העברת קהילה בת עשרות אלפי 
המעשי  פירושו  תעסוקה,  לא  לעיר  איש 
באוכלוסיה  מדובר  עוני.  פרבר  יצירת  הוא 
במרכז  ככולה,  רובה  להתגורר,  המבקשת 
הממוקמות  שכונות  או  ובערים  הארץ, 
וכל  העבודה  למקומות  קצר  נסיעה  במרחק 
לידי  יבא  לא  צריכות  שהן  השרותים  מערך 

ביטוי בעיר החדשה". 
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"לא נתפשר
על תל אביב"

הנציגים החרדים החליטו להעביר חוק שימנע את חילולי השבת, אך 
ממתינים לבית המשפט שיחליט אם לקיים דיון חוזר בפסיקתו על 
תל אביב  העברת חוק רטרואקטיבי צפויה להיתקל בהתנגדויותיהם 
של שר האוצר כחלון ושר הביטחון ליברמן, שהגיש מצדו הצעת 
חוק מתריסה המתירה תחבורה ציבורית בשבת  גפני וליצמן ל'קו 

עיתונות': "אי תמיכה בחוק תהווה הפרה קואליציונית"

ארי קלמן
סאגת השבת בעיצומה: פסיקת בית המשפט 
אביב  בתל  העסקים  פתיחת  את  שהתירה 
בשבת, מעיבה על שלמות הקואליציה. בשבוע 
הסיעות  ראשי  בין  מגעים  התקיימו  האחרון 
העברת  בדבר  הקואליציה  לראשי  החרדיות 
השבת  שמירת  את  קבוע  באופן  שיעגן  חוק 
החרדים  הנציגים  ישראל.  במדינת  בפרהסיה 
את  כוללת  האחת  לחוק,  גרסאות  שתי  הכינו 
את  מבטלת  ולמעשה  אביב  בתל  העסקים 
פסיקת בג"ץ, מה שצפוי לעורר התנגדות בקרב 

חלק מחברי הקואליציה. 
הצעת החוק השניה לא כוללת את תל אביב 
ההצעה  את  ולהבא.  מכאן  פקטו  דה  ותחול 
במידה  החרדים  הכנסת  חברי  יגישו  השניה 
ובית המשפט יקיים דיון חוזר בפסיקתו השנויה 
בחקיקה  הצורך  את  שיבטל  מה  במחלוקת, 
רטרואקטיבית. כעת, ממתינים הנציגים כאמור 
חוזר  דיון  לקיים  אם  המשפט  בית  להחלטת 
דרעי  אריה  הפנים  שר  של  לקימתו  ובמקביל 

היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה. 
מתמודדים  עמו  האקוטי  המכשול 
שיחול  הראשון,  בחוק  הוא  החרדים  הנציגים 
האזרחית  השנה  מתחילת  רטרואקטיבית 
ולמעשה יבטל את פסיקת בג"ץ. על פי הערכת 
ראשי הקואליציה, כחלון, החס על כבוד בית 
להערכות,  בניגוד  אך  לחוק.  יתנגד  המשפט, 
טוען שר הבריאות יעקב ליצמן כי לדעתו לא 
"כחלון  למתווה.  כחלון  של  התנגדות  צפויה 
אמר  מתנגד",  לא  שהוא  במפורש  לי  אמר 

ליצמן השבוע ל'קו עיתונות'. 
מצד  דווקא  מגיעה  המפורשת  ההתנגדות 
השר מטעם מפלגת 'כולנו', אלי כהן שהצהיר 
כי יתנגד לכל חוק שהוא למעשה כפיה דתית. 
יכול לומר מה שהוא רוצה", פוסק  "אלי כהן 
גם  אחת.  באבחה  האיום  את  ומבטל  ליצמן 
הביטחון  שר  של  האופציונלית  התנגדותו  על 
אביגדור ליברמן, קובע ליצמן בזעף: "אם הוא 

לא רוצה להיות שר ביטחון, אז שיתנגד". 
החשש  כי  להדגיש  מבקש  גם  ליצמן 
הטון  את  קובע  לא  לפיד  של  מהתחזקותו 
עולה  לא  הוא  והבלים.  "שטויות  במאבק. 
חישובים  ולפי  מנדטים  ל-24  מעבר  בסקרים 
ממפלגות  שואב  הוא  שלו  הכוח  את  שלנו, 

האופוזיציה", הוא מסכם ל'קו עיתונות'.

 

 "או חקיקה או דיון"

מוביל  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
השבוע  בראיון  בעניין.  מיליטנטי  קו  הוא  גם 
ל'קו עיתונות', הוא מזכיר את החוק המתריס 
הקובע  ביתנו'  'ישראל  לאחרונה  שהגישה 
ציבורית  תחבורה  להפעיל  תוכל  עירייה  כי 
"יש  עירוני.  עזר  חוק  העברת  ידי  על  בשבת 
דבריו.  בפתח  גפני  אומר  קואליציוני",  הסכם 
מיני  כל  על  הצבעתי  האחרונות  "בשנתיים 
חוקים הזויים ומשונים שאני לא מסכים איתם, 
לכל  הקואליציוני.  ההסכם  בגלל  תמכתי  אבל 
ויש  ללבו  הקרובים  הנושאים  את  יש  שותף 

כבוד הדדי בין החברים בקואליציה".
לא  ביתנו  וישראל  במידה  כי  מדגיש  גפני 
התורה,  ליהדות  החשובים  בחוקים  תתמוך 
שיהיו  הרי  שהגישה,  לחוק  התנגדותה  בשל 
יקרה  לא  שזה  מעריך  "אני  השלכות.  לכך 
חלק  הזה  שהנושא  בגלל  דבר,  של  בסופו 
גם  קיום.  לנו פה  ואחרת אין  מהאג'נדה שלנו 

בישראל ביתנו מבינים את זה".
גפני התייחס גם לפסיקת בית המשפט בתל 
אביב, שהפכה את הקערה על פיה וביטלה את 
לרגיעה  להביא  צפויות  שהיו  ההסכמות  כל 
בנחרצות  גפני  קובע  אבוד",  לא  "זה  בנושא. 
ייפתר  אביב  תל  של  "העניין  עיתונות'.  ל'קו 
לפי  שנגיש  חוק  בהצעת  או  חוזר  בדיון  או 
להדגיש  ומבקש  אומר  הוא  ההתפתחויות", 
יהיה שום דבר אחר. אין מציאות כזו  כי "לא 
שבה תל אביב תופקר בעניין חילולי השבת". 
הממשלה  ראש  מצד  התנגדות  גם  לדבריו, 
לחקיקה רטרואקטיבית לא באה בחשבון, "יש 

הסכם קואליציוני וחייבים לקיים אותו".
גפני מתייחס גם הוא לחשש  בסיום דבריו, 
ההתנהלות  בעקבות  לפיד  של  מהתחזקותו 
הדברים.  את  דוחה  אך  השבת,  בסוגיית 
לפיד  החלה,  השבת  שסוגיית  לפני  "הרבה 
אמת,  בזמן  כי  ומעריך  אומר  הוא  התחזק", 
מספר המנדטים של לפיד לא יבוא לידי ביטוי, 
לא  הימין  גוש  לחלוטין.  שונה  יהיה  "המצב 
לא  למה  תירוצים  מישהו מחפש  אם  משתנה. 
תירוץ  זה  אולי  האלה,  החוקים  את  להעביר 

טוב, אבל עלינו זה לא משפיע".

גפני וליצמן. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

עין  מילה של 
מקצועית

הלל כהן, אופטימטריסט ראשי

שומרים על העיניים שלך

מולטיפוקל - מה זה? 
עם המעבר לגיל 40+, מתרחשת לרוב תופעה המצריכה משקפיים 

מיוחדים לקריאה.
שרירי העין המתבגרים, מתקשים להתגמש כבימים עברו והראיה  

מקרוב נעשית פחות ברורה.
הפתרון הקלאסי הוא משקפי קריאה.

ישנם רבים המרכיבים משקפיים במהלך כל היום לתיקון הראייה 
למרחק, והצורך במרשם שונה עבור משקפי הקריאה מאלץ אותם 
לבחור בין שימוש ב-2 זוגות משקפיים )אחד למרחק והאחר 

לקריאה( או זוג אחד המשלב את 2 האפשרויות.
מדובר בעדשה רב מוקדית שבה יש פתרון לכל הצרכים. חיצונית, 
היא נראית כמו עדשה רגילה ללא קו הפרדה, אולם למעשה היא 
בנויה בצורה מדורגת; חלקה העליון מיועד לראיה מרחוק, וככל 
משפילה מבט אל חלקה התחתון של העדשה, המרשם הולך 

ומשתנה עד שהופך למרשם המיועד לקריאה.
בגלל המבנה המיוחד שלה היא מתאימה גם למרחקי ביניים 
)בין 65 ס"מ עד מטר באיור תעלת הביניים(, מה שנותן פתרון 

לעבודה מול מחשב וכו'.
באופן זה היא מהווה פתרון מומלץ ביותר ומוכח בהצלחה מדי 

יום עי" רבבות בכל העולם.
כדי ליהנות מהראיה עם עדשות מולטיפוקל, חשוב להקפיד 

על 3 כללים:
1. בדיקת עיניים מקצועית ביותר.

2. התאמה מדויקת של מרכז העדשה למרכז האישון.
3. הרכבה מדויקת עי" טכנאי מומחה להרכבת עדשות.

אחרי כל אלו, נשאר רק ליהנות מהנוחות שבהרכבת זוג משקפיים 
יחיד, לתיקון כל בעיות הראיה. 
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הועד

ישראלים,  מיליון  מחצי  יותר  ילכו  שבועיים,  בעוד 
אל  החדשה,  הכללית  העובדים  הסתדרות  חברי 
כהונתו  את  להמשיך  האם  יבחרו  שם  הקלפיות, 
ולתמוך  מהפכה  לחולל  או  ניסנקורן,  אבי  המכהן  היו"ר  של 
יחימוביץ' מהמחנה  הכנסת שלי  במועמדת החברתית, חברת 

הציוני.
ייצוג  היה  ולא  כמעט  הללו,  הבחירות  עד  מפתיע,  באופן 
מחבריה  אלפים  שעשרות  למרות  למעשה,  בהסתדרות,  חרדי 
הם חרדים, לא השכילו המפלגות החרדיות לנצל את המשאבים 
העצומים והכוח שיש בהסתדרות ולנתב אותם למען העובדים 

הללו.
בפועל, יש לתנועת ש"ס – המפלגה היחידה שכן מחזיקה 
ייצוג כלשהו בהסתדרות – מספר זעום של נציגים, אך בעקבות 
החלטה דרמטית שקיבל שר הפנים ויו"ר התנועה אריה דרעי, 
צפויה מהפכה של ממש.   – יצליח  שנטל  ההימור  אכן  ובאם 
מאחר ויחימוביץ' נושאת דגל הסיוע לעובד החלש – דגל אליו 
ש"ס מתחברת בקלות. חבר הכנסת ה'עממי' של התנועה, יגאל 
בין  שנחתם  ההסכם  על  אחראי  והוא  למלאכה  נקרא  גואטה, 

הצדדים, כמו גם על המאבק כולו.

"רגילה לעבוד עם ש"ס"
בראיון בלעדי ל'קו עיתונות', מסבירה יחימוביץ' את החיבור 
עם ש"ס והחיזוק שנגרם בעקבות כך, מפרטת את השקפותיה 
ומקווה  בשבת  עבודה  בנושא  רבות(  שנים  זה  )המוכרות 

שההליכה המשותפת תאחה קרעים ותגבש פלגים בעם.
מה יש לך בעצם להציע לעובד הדתי והחרדי?

"הייתה הזנחה קשה מאוד של כל עובדי המועצות הדתיות. 
הבלניות. אנשים שעובדים קשה ומשרתים ציבור גדול ולא היו 
קיימים בסדר יום של ההסתדרות, זה תמיד הייתה נישה זנוחה 
והזכויות המגיעות להם,  כל הכבוד  יקבלו את  כזו. אצלי הם 
גם בגלל תפיסת העולם שלי וגם בגלל שיהיו מיוצגים בצורה 

רצינית ומשמעותית על ידי ש"ס שהיא שותפה משמעותית.
שהסכים  מי  כל  והיקב  מהגורן  שהביא  ניסנקורן  לא  "אני 
הולכים  אנחנו  אצלנו  הליכוד.  ועד  מחד"ש  איתו,  לבוא 
לשותפות, ואני חושבת שהמכנה המשותף החברתי שלנו הוא 

פשוט עצום".
ועושה  מאמינה  חושבת  הזמן  כל  אני  להסביר,  לי  "חשוב 
ומכנה  מאחד  דבק  איזה  שלנו  השסועה  המדינה  בתוך  לייצר 
על  ביותר  הגדול  המשותף  שהמכנה  חושבת  ואני  משותף. 
סדר היום הוא הנושא החברתי. יש כאן באמת לא סתם חיבור 
פוליטי אלא תקווה גדולה לחיבור אמיתי על בסיס חברתי של 
צדק ושוויון ודאגה לחלש. יש כאן ניסיון לאיחוד פלגים בעם 
שאני מייחלת ומתפללת שהוא יצליח ויש לכך סיכוי גדול כי 

אנחנו מאוד חזקים ביחד".
בניגוד לניסנקורן, את סבורה מאז ומתמיד שהשבת צריכה 

להיות יום מנוחה לכלל העובדים?
כך  על  כתבתי  שנים,  עשרות  כבר  שלי  העמדות  "אלה 
וגם   ,2011 ב  שיצא  'אנחנו'  שלי  בספר  ומנומק  ארוך  פרק 
זה כתבות תחקיר:  כשהייתי עיתונאית סברתי כך ועשיתי על 
ביותר  זו המתנה המדהימה  אני מאמינה שיום מנוחה שבועי 
שהיהדות העניקה לאנושות, ואתה רואה שכל הדתות העתיקו 
של  בעולם  שנים  אלפי  לפני  קרה  גם  זה  מאתנו.  הרעיון  את 
יש  נאור,  כך  וכל  מוסרי  כך  כל  באופן  ופתאום,  עבדות, 
החוק  בעצם  זה  והגר.  והאמה  העבד  על  אפילו  ציווי שהוחל 
הסוציאלי הראשון בהיסטוריה האנושית, שבימינו עוגן בחוק 
שעות עבודה ומנוחה. אני מאמינה שיש מאות אלפי עובדים 
לכן  כרחם.  בעל  לעבוד  ונאלצים  בשבת  לעבוד  רוצים  שלא 
לעבוד  עסק  או  אדם  לאלץ  שאוסר  החדש  החוק  על  שמחתי 
בו על החוק  גואטה שאני קצת מקנאה  ואמרתי לח"כ  בשבת 

הזה והייתי רוצה לחוקק אותו בעצמי".
מה הסיכוי לדעתך לניצחון?

"לא הייתי נכנסת להרפתקה הזו אלמלי היה ברור לי שמדובר 
בסיכוי גבוה מאוד, ואלמלא האמנתי שזה מקום שאפשר לשנות 
ממנו את החברה בצורה יסודית. יש סחף אדיר בשטח, הרבה 
מנגנון  ולמרות  ההסתדרותי  המנגנון  לתדהמת  ועדים   מאוד 
של הפחדה ואיומים שהם נוקטים – נוהרים אלינו. אנשים לא 
מפחדים, זוקפים ראש, ובאים אתנו. אנחנו פרושים בכל הארץ 
בועדים הגדולים והקטנים, במפעלי תעשייה, בהייטק, בשרות 
תמיכה  לנו  יש  מקומות,  ובעוד  המקומיות  ברשויות  המדינה, 

אדירה". 

עודף בזבוז וחוסר ייצוג
"יש שלוש סיבות שבגללן אנחנו הולכים להסתדרות", פותח 
"הנושא  עיתונות',  ל'קו  הריאיון  את  גואטה  יגאל  חה"כ  גם 
הראשון הוא החלק החברתי של זכויות העובד, הנושא השני 
הוא הצורך בייצוג הולם לעובד הדתי והמסורתי בכל מוסדות 
הוא  השלישי  והנושא  היום,  עד  שהיה  כפי  ולא  ההסתדרות, 
לעבוד  אילוצים  בלי  בשבוע,  מנוחה  ליום  העובד  של  הזכות 

בשבת חלילה".
נתחיל בנושא הראשון של זכויות העובד, מה היה עד כה?

עדיפות  שיש  היא  בהסתדרות,  היום  הרווחת  "המציאות 
לטפל בענייניהם של ועדים חזקים כמו עובדי בנקים וכדומה, 
וחמישים  מאה  עד  מאה  של  הקטנים  הוועדים  זאת,  ולעומת 
עובדים, נדחקים לשוליים ולא מעניינים אף אחד. אנחנו רוצים 
ומיד  גואטה  אומר  שמחתנו",  ראש  על  אותם  דווקא  לשים 
מחריף את הטון: "הבעיה האמיתית היא שהתפיסה בהסתדרות 

ההסתדרות,  את  שמעשיר  זה  הוא  שהעובד  הייתה  היום  עד 
והמטרה שלנו שהיא תתהפך - שההסתדרות היא תהיה למען 

העובד, כדי להצדיק את קיומה ומטרותיה המקוריות".
במה מתבטא שהעובד מעשיר את ההסתדרות?

"אנחנו חושבים שיש קצת עודף בזבוז במנגנון ההסתדרות, 
כספים שבמקום להגיע חזרה לעובד הפשוט, מנווטים אותם 

לאחזקת כל מיני תפקידים מיותרים".
איך הגעתם לחיבור הבלתי טבעי לכאורה?

חברתי  אדם  הוא  דרעי  שאריה  לכולם  ידוע  המפקד,  "רוח 
בכל רמ"ח אבריו, ואין ספק שבנושא החברתי ובנושא זכויות 
העובד, התפיסה שלו ושל מפלגת ש"ס עולה בקנה אחד עם 
שלה  האחרות  הדעות  יחימוביץ'.  שלי  של  עולמה  תפיסת 
בעניינים מדיניים לא רלוונטיות כאן, מכיוון שמדובר נטו על 

רווחת העובד".
מה בעצם קיבלתם בהסכם עם יחימוביץ'?

יחידה דתית שמתמודדת במסגרת הזו, אין  "אנחנו מפלגה 
בוחרים  גם  לכן  מש"ס,  חוץ  דתית  מפלגה  ההסתדרות  בכל 
המפלגה  על  לסמוך  יכולים  ש"ס  מצביעי  שאינם  חרדים 
שתוביל קו שלא היה עד היום, שהשינוי המהותי בו יהיה בין 
והמתין לחסדיו  זה שעד היום העובד הדתי עמד כעני בפתח 
והנהגת  בהנהלת  מלאים  שותפים  נהיה  וכעת  הפריץ,  של 
הן  מלאים,  שותפים  נהיה  אנחנו  שלנו  בהסכם  ההסתדרות. 
והן  לנו,  שיש  הנוכחי  מהכוח   6 פי  עם  ההסתדרות  בהנהגת 
בצמרת  וניהוליים  בכירים  בתפקידים  הדתי  העובד  בשילוב 

ההסתדרות".
יש לך הערכה כמה קולות אתם 'שווים'?

המקומיות,  הרשויות  בכל  המרץ  במלוא  עובדת  "ש"ס 
וכידוע יש לש"ס משהו שאין להרבה מפלגות – מנגנון שטח 
רב זרועות בפריסה ארצית מסונפת, כולל ברשויות המקומיות 
ובמועצות הדתיות השונות. לפי המספרים שבידינו יש מאגר 
החברים  האחרונה,  בכנסת  ש"ס  מצביעי  אלף  כ-50  של 
בהסתדרות ומחזיקים בזכות הצבעה, ואין ספק שאם הציבור 
ויירתם למאבק  פה,  וגודל המערכה  הנושא  יבין את חשיבות 

בהמוניו - אז הניצחון יהיה בעז"ה מובטח".
זכות  בעלי  כולו,  והדתי  החרדי  שהציבור  ספק  לי  "אין 
חילולי  לצמצום  העניין,  לטובת  יירתמו  בהסתדרות  ההצבעה 
שבת ורווחתם, אני לא מעלה על דעתי שיש אדם דתי, ובטח 
ייצוג  שום  בה  שאין  אחרת  למפלגה  שיצביע  חרדי,  ובטח 
ניסנקורן שאמר  ושומרי מסורת, במיוחד אבי  כיפות  לחובשי 
רבדים  בו  שיש  השבת  נושא  על  לתקשורת  הראיונות  באחד 

לכאן ולכאן והוא לא ממהר להכריע בו.
"כל אחד מוזמן גם לשאול את רבותיו ולשמוע מהם, בוודאי 
ובוודאי שכל רב שישמע את הסיבות הללו, יורה באופן מיידי 

להצביע לרשימה המשותפת ולקדש שם שמיים".

שלי  הכנסת  חברי  בפתח:  מהפכה 
יחימוביץ' ויגאל גואטה, שיצאו בקמפיין 
בראיון  להסתדרות,  בבחירות  משותף 
בלעדי  יחימוביץ': "הזכות לנוח בשבת 
בשבת.  לעבוד  מהזכות  פחותה  לא 
ואיומים  הפחדה  של  מנגנון  למרות 
מפחדים,  לא  אנשים   - נוקטים  שהם 
גואטה:    ובאים אתנו"  זוקפים ראש 
דתי,  אדם  שיש  דעתי  על  מעלה  "לא 

ובטח חרדי, שיצביע למפלגה אחרת"

אבי גרינצייג

הקרב
על
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סערת הרדיו החרדי: 
ש"ס וג' נגד התאגיד 
משבר תקשורתי: בעקבות אי הכנסת סעיף לחוק התאגיד 

על הקמת רדיו חרדי - הודיעו הסיעות החרדיות כי 
יצביעו נגד החוק  מאמצים למציאת פתרון
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במהלך דיונים שהתקיימו השבוע בוועדה 
התאגיד  חוק  דיוני  לצורך  מיוחדת שהוקמה 
גואטה  יגאל  הכנסת  חברי  הגישו  החדש, 
לפיה  הסתייגות,  מש"ס  מלכיאלי  ומיכאל 
רדיו שישרת  התאגיד  שידורי  במסגרת  יוקם 

את הציבור החרדי. 
לאחר  לדרישה  נענה  הקואליציה  יו"ר 
התקשורת  משרד  נציגי  עם  ארוך  מו"מ 
ראש  קיבל את הסכמת  ואף  ואנשי התאגיד, 

הממשלה נתניהו בנושא.
דיון  במהלך  בלילה,  שני  שביום  אלא 
ארוך בנושא, גילו נציגי ש"ס שנשארו ערים 
יוכנס  לא  ההתחייבות  למרות  כי  בוועדה 
החרדי.  לרדיו  עצמאי  תדר  על  בחוק  סעיף 
גואטה הודיע לאלתר כי אם לא יוכנס בנוסח 
חוק התאגיד כי משרד התקשורת יקצה תדר 
לנושא תוך 90 יום מאז הקמת התאגיד - הוא 

לא יתמוך בחוק. 
המשבר  )שלישי(  אתמול  יום  במהלך 
דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר  כאשר  החריף, 
שרוי  היותו  אף  על  בנושא  להתערב  נאלץ 
בימי ה'שבעה' על אמו הרבנית אסתר ע"ה, 
ארבל  משה  עו"ד  לשכתו  מראש  וביקש 
לפעול בנושא, ולהקים צוות מיוחד עם אנשי 

החקיקה של ש"ס. 
הצהרים  בשעות  שהחל  הדיון  בפתח 

אתמול הודיע יו"ר הסיעה בכנסת חה"כ יואב 
בן צור כי ש"ס יחד עם יהדות התורה תתנגד 
לחוק התאגיד בועדה ובכנסת. בן צור ביקש 
התנגדותם  למרות  התורה,  יהדות  עזרת  את 
שהסביר  כפי  בכללותו,  בנושא  הנחרצת 
'קו עיתונות',  חה"כ אורי מקלב בשיחה עם 
"אנחנו נגד הקמת רדיו, אנחנו לא מתעסקים 
נגבה  אנחנו   - תתנגד  ש"ס  אם  אבל  בזה, 

אותה ונתנגד גם כן".
נמצא  לא  השורות  כתיבת  לשעת  נכון 
לעלות  צפויה  החוק  והצעת  הולם  פתרון 
במהלך היום )רביעי( לאישור סופי. עם זאת, 
גורם בכיר במשרד התקשורת אומר בשיחה 
להתחייב  יוכל  המשרד  כי  עיתונות'  'קו  עם 
תדר  יימצא  כי  ש"ס,  של  הכנסת  חברי  בפני 
מתאים תוך חודשיים מיום הפניית הבקשה, 
אך בעניין ניסוח החוק "זה לא קשור אלינו".

גואטה. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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המונים ליוו ביום שישי את הרבנית אסתר 
דרעי ע"ה, אמו של יו"ר ש"ס השר הרב אריה 
דרעי, אשר הזדככה בייסורים קשים והשיבה 

את נשמתה ליוצרה והיא בת 80 בפטירתה.
תרצ"ז  אדר  בי"ד  נולדה  ע"ה,  המנוחה 
ז"ל  אברהם  רבי  לאביה  שבמרוקו  במקנס 
ואמה מרת מרים ע"ה. ב-1968 עלתה לארץ-
עם  והתגוררה  משפחתה  כל  עם  יחד  הקודש 
ים.  בת  בעיר  ז"ל  דרעי  אליהו  רבי  בעלה 
קשיי  עם  והתמודדה  בדוחק  חיה  המשפחה 
פרנסה רבים. למרות זאת, שמרה מכל משמר 
על בניה ובמסירות נפש גידלה אותם לתורה, 
ולאחר  תורניים  ספר  לבתי  אותם  ושלחה 
ואחווה  לאהבה  תמיד  חינכה  לישיבות.  מכן 
ואת  תעצומות  לילדיה  והעניקה  האחים  בין 
ביקשה  לא  לעצמה  ואילו  להצליח,  היכולת 
דבר. ב"ה זכתה למשפחה מאוחדת לתפארת 
מכל  ונחת  בעמלה  ברכה  רואה  כשהיא 

צאצאיה.
מאוחר יותר עברה יחד עם בעלה להתגורר 
המשיכו  שם  בירושלים,  נוף  הר  בשכונת 
במעשי החסד הרבים והארת הפנים לכל אחד 
בעלה  עליה  נפטר  תשע"ב  אייר  בא'  ואחת. 
רבי אליהו דרעי ז"ל שהיה מופלא במידותיו. 
הקשה,  במחלה  חלתה  שנים  כ-9  לפני 

באופטימיות  לחיות  המשיכה  זאת  ולמרות 
להחדיר  המשיכה  מחלתה  ימי  בכל  רבה. 
בקב"ה.  ובטחון  אמונה  דברי  למשפחתה 
בימים האחרונים הידרדר מצבה והיא הורדמה 
והרבנים הוסיפו לה  והונשמה בבית החולים 
את השם חיה. בנה הרב אריה ובני משפחתה 
נגזרה  אך  חוליה,  ימי  כל  ממיטתה  משו  לא 

הגזרה והיא השיבה את נשמתה ליוצרה. 
ערש"ק  שישי,  ביום  התקיימה  הלווייתה 
אחרי מות קדושים, בבית ההלוויות הספרדי 
הרבנים  הספידוה  בירושלים.  המנוחות  בהר 
הגאונים הראשל"צ הגר"י יוסף, הגר"ד יוסף 
ביהמ"ד  וראש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
גדולי  מועצת  חבר  כהן  הגר"ד  דעת,  יחווה 
לאו  הגר"ד  חברון,  ישיבת  וראש  התורה 
רבה  יוסף  הגר"א  לישראל,  הרה"ר  שליט"א 
של חולון, בנה הגר"י דרעי רבה של באר שבע 

ובנה יו"ר ש"ס ושר הפנים הרב אריה דרעי.
בניה  מבורך.  ישרים  דור  והעמידה  זכתה 
שבע,  באר  של  רבה  דרעי  יהודה  רבי  הגאון 
וגן  בית  שכונת  רב  דרעי  ניסים  רבי  הגאון 
פינה",  "ראש  ומכון  כולל  וראש  בירושלים 
יו"ר ש"ס השר הרב אריה מכלוף דרעי, עו"ד 
שלמה דרעי, בתה חנה, אשת חתנה הגאון רבי 
זרע  ונינים  נכדים  ועשרות  נעים,  בן  שלמה 
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מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר.
יש אנשים שיוצאים לחופשה כדי לתפוס 
כמה ימי רוגע בשמש ולשכוח מהשגרה 
את  מחפשים  דווקא  אחרים  והעבודה. 
הטיולים שיקחו אותם למקומות חדשים 
האנשים  את  ויש  מדהימים.  ולנופים 
וספורט  הרפתקאות  להם  תביאו  שרק 
אז  השמיים.  עד  מרוצים  והם  אתגרי 
זאת  מה  מתאימה?  הכי  מונטנגרו  למי 
אומרת, היא מתאימה לכולם! מי שמגיע 
עם המשפחה והילדים ימצא במונטנגרו 
פעילויות  עם  ענקיים  ירוקים  פארקים 
המעוררים  מערות  טיולי  ומשחקים, 
את הדמיון, והמון שופינג במחירים של 
אזור הבלקן. חובבי ספורט אתגרי יוכלו 
סוערים,  במים  מרפטינג  הכל,  לעשות 
עמוק,  קניון  מעל  באומגה  ריחוף  דרך 
במסלולים  וג'יפים  טרקטורונים  ועד 
וטבע,  נופים  אוהבי  אתם  אם  הרריים. 
הרים,  ביופיים,  נופים מדהימים  תקבלו 
נהרות, אגמים, מערות, חופי ים, ערי נמל 
קסומות, עיירות ספא, וזו רק ההתחלה.  
אתם  מונטנגרו  בכלל  נמצאת  היכן 
שואלים? מדובר במדינה קטנה ונחבאת 
ואלבניה  סרביה  לקרואטיה,  הנושקת 
לחופי הים האדריאטי. מונטנגרו נראית 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
את  קיבלה   2006 בשנת  רק  משווייץ. 
שעריה  פתחה  אט  ואט  עצמאותה 
לתיירים מכל קצוות תבל שבאו לגלות 
את יופיה הנסתר של מונטנגרו. הם אכן 
גילו במהרה עד כמה יפה ואטרקטיבית 
הרים  של  ומושלם  נדיר  שילוב   – היא 
אגמים  לשמיים,  הנושקים  גבוהים 
מערות  כראי,  צלולים  מים  עם  ונהרות 
קילומטרים  לאורך  המשתרכות  נטיפים 
ולקינוח  האדמה,  לפני  מתחת  רבים 

שרשרת של חופי ים מטריפים על שפת 
כחול-טורקיז.  שצבעו  האדריאטי  הים 
למזג  גם  התיירים  זוכים  במונטנגרו 
חייכנית  שמש  עם  ונוח  חמים  אוויר 

מאירה ובריזה מלטפת. 

הילטון. זה המלון שלכם.
פודגוריצה  מונטנגרו,  של  הבירה  בעיר 
 - לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
יש  נכון,  פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא 
אבל  לינה  מקומות  ועוד  מלונות  עוד 
אין עוד מלון כמו הילטון, זאת יגיד לכם 
כל תייר מכל מדינה בעולם. מי שחולם 
להתפנק בכל רגע ורגע במהלך בחופשת 
שינפלד  בו.  להיות  המלון  זהו  הקיץ, 
פודגוריצה  הילטון  את  הוסיפו  תיירות 
הילטון  מלונות  של  מכובדת  לרשימה 
בהם הם מארחים את לקוחותיהם בשנים 
דרזדן,  בהילטון  מדובר  האחרונות. 
סופיה, הואה-הין בתאילנד, ברטיסלבה, 
פודגוריצה  הילטון  גם  וכעת  קפריסין, 
במונטנגרו והיד עוד נטויה. מלון זה יושב 
בנקודה מדהימה בין שלושת הפארקים 
הגדולים של העיר, כשמול המלון מרחק 
לבילוי  מושלם  פארק  נמצא  הליכה 
מוזמנים  ההורים  הילדים,  עם  משפחתי 
לנוח בכיף באחת מפינות הישיבה בעוד 
הצעירים משתובבים בפינת המשחקים. 
במרחק לא רב משם תגלו פארק נוסף, 
עם מסלולי חבלים והרפתקאות שתוכלו 
הזמן  איך  להרגיש  בלי  שעות  לבלות 

עובר. 
פודגוריצה  מהילטון  יוצאים  אם 
בעיר  קצת  להסתובב  ומתחילים 
ולשדרת  למדרחוב  מאד  מהר  מגיעים 
אליו  האזור  זהו  יוקרתיות,  חנויות 
והוא שמח  מגיעים תיירים מכל העולם 
חיים. אפשר לצאת לסיור בעיר  ושוקק 
העתיקה, לעבור ברחוב הרצגובאצ'קה, 

לסייר בארמון המלך, לראות את נהרות 
המוראצ'ה והריבניקה החוצים את העיר, 
הנהר  מעל  היפה  הגשר  השעון,  מגדל 
ועוד. אוהבי שופינג? פשוט היכנסו לכל 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 
השופינג  סיטי  דלתא  את  תפספסו  ואל 
גם  הגדול מכולם שיפתיע אתכם  סנטר 
במגוון וגם במחירים. בקיצור, יש המון 
מה לעשות! בתוך המלון עומדים לרשות 
עם  ספא  מפואר,  כנסת  בית  האורחים 
מאובזר  כושר  חדר  ומסאז'ים,  טיפולים 
היטב, לובי נעים וגדול, סוויטות וחדרים 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
בטיב  נמדדת  טובה  שחופשה  אומרים 
יכולים  אתם  כך,  אם  שלה.  האוכל 
כמו  מטבח  עוד  אין  כי  לחפש  להפסיק 
אנשים  תשאלו  שינפלד.  של  המטבח 
שכבר יצאו לחופשות בעולם – היכן הם 
טעמו את האוכל הטוב ביותר, ותקבלו 
שינפלד.   – מוחצת  אותה תשובה  תמיד 
ככה זה, כשמביאים לכם צוות ענק של 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים  שפים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים. ככה זה, כשהברים 
בחדרי האוכל עמוסים בכל טוב, בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים 
מקבלים  כשהאורחים  זה,  ככה  ועוגות. 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
מיוחד. הכשרות גלאט כשר תחת פיקוחו 
אם  שליט"א.  נחשוני  משה  הרה"ג  של 
טיפונת  נותרתם  עדיין  זה  כל  אחרי 
רעבים, בין הארוחות אתם פשוט נכנסים 
לטרקלין האירי ששינפלד פותחים בתוך 
מעדנים  מיני  לכם  יציעו  ומיד  המלון, 
טריים,  פירות  טעימה,  עוגה  ומטעמים, 
או שתייה קרה וחמה. אין מצב שמישהו 

יישאר רעב במונטנגרו.
במונטנגרו לכל אזור סיפור מיוחד ויופי 
הצפוני  באזור  לטייל  תצאו  אם  משלו. 
תגיעו לפארק הדורמיטור שנחשב פנינת 
אגמים  בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי 
הסקי  עיירת  משם  רחוק  לא  והרים. 
גבוהה במיוחד  נקודת תצפית  ז'בליאק, 
1300 מטרים,  על קניון טארה שעומקו 
כמו  לאמיצים  אקסטרים  והרפתקאות 
הנהר  במי  רפטינג  הקניון,  מעל  אומגה 
ופארק חבלים מהגדולים באירופה. אזור 
לעיר  בקרואטיה  נמצא  נוסף  טיולים 
המוקפת  העתיקה  העיר  עם  דוברובניק 
חוף  ולעיירת  רומנטית,  וטיילת  חומה 
קבטאט בעלת נמל מקסים. ניתן לצאת 
לריביירה  מעניינים  מאד  טיולים  לעוד 
העתיקה  העיר  בודווה,  של  המדהימה 
לבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת  קוטור, 
הישנה של מונטנגרו הנקראת צייטיניה 
השחור  וההר  פאר  ארמונות  ובה 
המפורסם, אגם שקאדר השוכן על גבול 
ומערת  ביוגראדסקה  פארק  אלבניה, 
בבטן  טיולים  המציעה  ליפה  הנטיפים 
וחובבי  למשפחות  כאמור,  האדמה. 
עולם  היא  מונטנגרו  אתגרי  ספורט 
טרקטורונים,   – אפשרויות  של  ומלואו 
רכיבה על סוסים, טיולי ג'יפים, פארקים 
עם משחקים והרפתקאות, אומגות ועוד. 
אז איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תתקשרו למשרדי שינפלד תיירות, משם 

כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?

היא חדשה, מסעירה, מרתקת ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של אירופה, מונטנגרו. היעד הכי 
חם של השנה שמתאים ל...כולם!
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הילה פלאח
ל"ג  לקראת  נערכים  בצפון  מאוחדת  במרפאות 
יפיצו  לקידום הבריאות  וכחלק מהפעילות  בעומר 
רבבות הוראות בטיחות להמוני הפוקדים את אתר 

הרשב"י במירון. 
מאוחדת  תפעל  במירון  הרשב"י  הילולת  באתר 
הנדרשים  הבטיחות  לכללי  המודעות  להעלאת 
ביום ל"ג בעומר. בין הפעילויות שתקיים מאוחדת 
במירון – חלוקת  למעלה מ-120 אלף עלוני מידע 
אשר בהם מפורטים כללי הבטיחות הנדרשים בל"ג 
התייבשות,  מכוויות,  זהירות  השאר  ובין  בעומר 
ענק  מסכי  גבי  מעל  יוקרנו  בנוסף  ועוד.  נפילות 
כחלק  וזאת  הבטיחות,  כללי  מירון  ביישוב 

מפעילותה של מאוחדת למניעת אסונות. 
הר  כל  לאורך  פרוסים  יהיו  מאוחדת  דיילי 
של  המרכזית  ההדלקה  עם  בפעילות  ויחלו  מירון 

האדמו"ר מבאיאן בחצות הלילה של מוצאי שבת.
יופיעו  מאוחדת  של  הבטיחות  הוראות  בנוסף, 
בראש  שיוצבו  והמרכזיים  הגדולים  המסכים  בכל 
ההר במירון וברחבת ההדלקה של חסידות באיאן.

במקביל, במאוחדת יצאו לקראת ל"ג בעומר עם 
קמפיין רחב של הסברה על נושא הבטיחות – על 

מנת להעביר את מסרי הבטיחות הנדרשים לציבור 
כדי למנוע אסונות. 

מאוחדת  של  השיווק  מנהלת  קידר  מאשי  הגב' 
במגזר החרדי אמרה כי "במאוחדת רואים חשיבות 
למאות  הבטיחות  הוראות  את  בלהעביר  רבה 
כדי  בעומר  ל"ג  במהלך  למירון  העולים  האלפים 

לקיים את הנאמר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
בערי  מאוחדת  מרפאות  של  הנרחבת  הפריסה 
הצפון תאפשר לרבבות מבוטחיה שיעלו להשתתף 
שירותי  את  לקבל  במירון  הרשב"י  בהילולת 
מאוחדת  רופאי  טובי  בידי  המקצועית  הרפואה 

המשרתים במרפאות הצפון. 

הילה פלאח
בשביעות  קיבלו  ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות 
בנגישות  משמעותי  שדרוג  על  הידיעה  את  רצון 
יכולים  מעתה,  המטפלים.  לרופאים  הלקוחות 
וסיסמא, לפנות  הלקוחות אשר להם שם משתמש 
ורופא  ילדים  רופא  משפחה,  לרופא  מקוון  באופן 
ליין של מאוחדת,  און  הנשים באמצעות משתמש 

ולקבל מגוון שירותים מרחוק. 
מקוון  באופן  לקבל  הלקוחות  יכולים  היתר  בין 
אישורי מחלה, מרשמים כרוניים, הפניות לבדיקות 
הרפואי  החומר  וכדומה.  למכונים  או  מעבדה 
ויופיע  עבודה  ימי   5 תוך  הלקוח  עבור  זמין  יהיה 
בתיק האישי הממוחשב של המשתמש, וכך יוכלו 
הצורך  בלא  האישורים  את  להדפיס  הלקוחות 

להגיע למרפאה. 
השירות החדש והמשודרג חוסך פניה למרפאה, 
חוסך קביעת תור לרופא ומאפשר לרופאים להפנות 

את זמן הביקור לרפואה נטו. 
מנהלי המרפאות מזמינים את הלקוחות להירשם 

למרפאות  ההגעה  את  לחסוך  ובכך  לשירות 
בנושאים אדמניסטרטיביים – רפואיים שונים.

מאוחדת  מרפאות  חמשת  בכל  פעיל  השירות 
מרום  ירושלים,  רחוב  במרפאת  ובהם  ברק  בבני 

שיר, אבני נזר, ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
כי  מציין  כהן  משה  ר'  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
"השירות החדש מאפשר למאוחדת לשפר עד מאד 
יכולים  שהלקוחות  תוך  ללקוחות,  השירות  את 
עניינים  לצורך  למרפאות  הגעה  לחסוך  מעתה 
משתפרת  גם  ובכך  רפואיים,  אדמיניסטרטיביים 

זמינות התורים אצל הרופאים". 

הילה פלאח 
של  השנתית  החינוך  בוועידת  השתתפו  אלפים 
חיים של תורה, שהתקיימה בשבוע שעבר באולמי 
ר"מים,  מחנכים,  בהשתתפות  בירושלים,  תמיר 
מעשיים  כלים  שקיבלו  והורים,  מוסדות  מנהלי 
בעולם  הפרק  על  שעומדים  בוערים  בנושאים 

החינוך התורני. 
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
למימוש זכויות, אשר בעברו עסק בהוראה, כמחנך 
בתי  את  ניהל  ובהמשך  תורה,  תלמוד  וכמנהל 
החולים לניאדו וביקור חולים, וכיום מזה למעלה 
מעשר שנים, מנהל את החברה המרכזית למימוש 
הרצאה  הועידה,  משתתפי  בפני  נשא  זכויות, 
המקצועי,  האבחון  בחשיבות  שעסקה  מאלפת, 
ההכרה  חשיבות  וטיפול,  להתמודדות  ככלי 
בהימצאות בעיה ואי ההסתרה. הרב שזירי עמד על 
והטיפול המאוחר, פעמים  ההשלכות של האבחון 

לאחר נישואי הילד. 
הכולל  התמיכה  סל  על  דיבר  שזירי  הרב 
למשפחות,  מעניקה  בראשותו  שהחברה  והמקיף, 
שמתמודדות מבחינה רפואית, מול הרשויות, אבל 

לא פחות חשוב 
מול  מכך, 
ה  י ט ר ק ו ר ו י ב
ת  ו פ ו ק ב
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ת  ו פ ת ת ש ה
ת  ו פ ו ר ת ב
חיים,  מצילות 

זה  וסיוע  החסד,  מארגוני  תמיכה  תורים,  קיצורי 
כפילנתרופיה לשמה.

מנחה הועידה, שח למשתתפים על אודות מקרה 
מטפל:  שזירי  הרב  שבו  לבו,  אל  שקרוב  מורכב 
תקשורתית  בעיה  עם  לילד  הורה  אליו  "הגיע 
קשר  ליצור  מוכן  ואינו  הבית  את  שעזב  חמורה, 
כימים  לילות  פועל  שזירי  והרב  ההורים,  עם 
וכבר  להורים,  והן  לילד  הן  ונחלה  מנוחה  למצוא 
הצליח בסייעתא דשמיא לפגוש את הילד ולהוביל 

להתקדמות". 
רבים  ביקשו  הרצאתו,  את  שסיים  לאחר 
ממשתתפי הועידה, לשוחח עם הרב שזירי ולקבל 

ממנו סיוע והכוונה אישית בנושאים השונים.

הילה פלאח
לרבבות  לסייע  ערוכה  בריאות  שירותי  מכבי 
העולים להילולת הרשב"י זי"ע, וסניפי מכבי במחוז 
העולים  חבריה  אלפי  מאות  לטובת  יעמדו  הצפון 

להילולא בהר מירון.
למכבי שירותי בריאות פריסה מלאה של מרפאות 
בכל אזור הצפון ולאורך ציר הנסיעה למירון, כמו 
הוחלט  כן  ועל  בחריש.  החדש  הרפואי  המרכז  גם 
ליהנות  האפשרות  את  החברים  לטובת  להעמיד 
משירותי רפואה איכותיים ומקצועיים בכל הסניפים 
במידת הצורך, באם יזדקקו חלילה לשירות רפואי.

ובעיה  מקרה  שבכל  במכבי  מציינים  בנוסף 
ללא  מכבי  למוקד  לפנות  אפשרות  ישנה  רפואית 

הרפואי  הצוות  כאשר  מקצועי,  לייעוץ  הפסקה 
המסור ינחה את המבוטחים לקבלת השירות הנדרש 
באחד ממרפאות מכבי באזור מירון, ובמידת הצורך 
ורבים  מאחר  שבאזור.  המיון  לחדרי  יופנו  אף 
מרבבות העולים למירון נוהגים לעלות ביום זה גם 
לקברי הצדיקים בצפת ורבים אף שוהים בעיר, צוות 
שישהו  החברים  לשירות  יעמוד  בצפת  המרפאות 

במקום.
ראש מחוז הצפון ד"ר גלית קאופמן מציינת כי 
מושלמת של  פריסה  ובצפת  בערי המחוז  לנו  "יש 
נפלא של רופאים  וצוות  נקודות,  שירותים במספר 
מומחים במגוון נושאים ולאור ריבוי העולים לציון 
אנו  אלו  בימים  הקדושים,  ולמקומות  הרשב"י 
נערכים לסייע בכל דרך כמיטב המסורת לחברינו".

הילה פלאח
במסגרת מדיניות 'הדלת הפתוחה' אותה השיקו 
של  השיווק  מנהל  החליט  בריאות  שירותי  במכבי 
את  לחזק  שלזינגר  משה  הרב  החרדי  למגזר  מכבי 
של  לפגישתם  מצטרף  הוא  שבוע  ומידי  היוזמה, 

מתאמי קשרי הקהילה עם הציבור.
הרב  מכבי  של  השיווק  מנהל  הצטרף  השבוע 
שקיימו  פתוחה'  'דלת  מפגש  אל  שלזינגר  משה 
משה  הרב   – ברק  בבני  הקהילה  קשרי  מתאמי 
דוד ויזל, הרב לוינגר, הרב יוסף בינדר והגב' חנה 
הרפואי  במרכז  קהל  קבלת  קיימו  אשר   – אייזנבך 

כהנמן בעיר.
חברי  יכולים  הפתוחה'  'הדלת  מפגשי  במסגרת 
מכבי להיפגש באופן ישיר ובלתי אמצעי עם מתאמי 
קשרי הקהילה באזור מגוריהם ולעלות בפניהם את 
שירותי  מכבי  במסגרת  דרושים  הם  להם  הצרכים 
נחשפים  מצדם,  הקהילה,  קשרי  מתאמי  בריאות. 
ככל  וסיוע  יד  להם  ומושיטים  ולמצוקות  לצרכים 

שניתן, גם בזמן אמת.
לשבוע,  אחת  נערכים  הפתוחה'  'הדלת  מפגשי 
השיווק  מנהל  של  החלטתו  פי  על  כעת,  כאשר 
משה  הרב  ישתתף  שבוע  בכל   – החרדי  למגזר 

קשרי  מתאמי  של  אחר  במפגש  אישית  שלזינגר 
הקהילה.

החרדי  למגזר  מכבי  של  השיווק  מנהל  לדברי 
"בתפיסת השירות המאפיינת  הרב משה שלזינגר: 
את מכבי, חשוב לנו להקשיב לצורכי הציבור בזמן 
מדיניות  פנייה.  ובכל  שניתן  ככל  לו  ולסייע  אמת 
נועדה לאפשר לציבור לקבל את  'הדלת הפתוחה' 
ישיר  שירותיהם של מתאמי קשרי הקהילה באופן 
פתוחה  לדלת  אצטרף  שבוע  מידי  אמצעי.  ובלתי 
הפתרונות  את  להרחיב  שנוכל  מנת  על  אחרת, 

והמענה המיידי לחברי מכבי".

הילה פלאח
חנוכת  התקיימה  נכבדים  ציבור  אישי  במעמד 
'אוהליך'  יסודי  העל  התורני  החינוך  למרכז  הבית 
שע"י שתילים. את המעמד כיבדו בהשתתפותם סגן 
שר החינוך מאיר פרוש, ר"ע בני ברק חנוך זייברט, 
סגני ראש העיר אברהם רובינשטיין מ"מ ראש העיר 
והסגן מנחם שפירא ויהודה הלוי משנה למנהל אגף 

החינוך בעיריית ב"ב.
מרכז חינוך תורני "אוהליך" הינו ישיבה לחינוך 
התנהגותיים  רגשיים,  קשיים  בעלי  לנערים  מיוחד 
רחב,  לימודי  מענה  נותנת  המסגרת  ונפשיים. 
פעילויות  רגשיים,  טיפולים  מעניקה  ובמקביל 

העשרה וליווי טיפולי-מקצועי לפי הצורך. 
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21. כל כיתה מתאפיינת ונבנית לפי גיל ומאפיינים 
תפקודיים ורגשיים, וכיתות בעלות גוון פסיכיאטרי.

מנכ"ל  דברים  נשא  הבית  חנוכת  מעמד  במהלך 
היתר:  בין  שאמר  רייסנר  ישראל  הרב  'שתילים' 
כל  רש"י  מלמד  ואהרון,  משה  תולדות  "אלה 
וכאן  ילדו...  כאילו  תורה  חברו  בן  את  המלמד 
מההורים,  יותר  ואמא,  מאבא  יותר  זה  במקום 
על  לכתוב  אפשר  ואירועים  סיפורים  של  מגילות 
הצוות  בין  לתלמיד,  המחנך  שבין  ההדוק  הקשר 
הוא  זה  במקום  הייחודיות  לתלמידים.  המקצועי 
שמעבר לזמן הלימודים התלמידים נמצאים בקשר 

רצוף עם הצוות בשבתות וחגים".
הרב רייסנר הוסיף "אני רוצה להודות לעירייה, 

יש  שחייבת.  מה  את  שעושה  עירייה  עוד  לא  זו 
כאן את מחלקת הנוער שמכירה את כל התלמידים 
החדש  למבנה  המעבר  אישי.  באופן  להם  ודואגת 

משפיע לטובה על תלמידים וגם על כך תודתנו". 
רגעים מרגשים במיוחד היו כאשר תלמיד המרכז 
התורני 'אוהליך' סיפר לאורחים הנכבדים על הדרך 
הארוכה שעשה עד שהגיע למקום זה ועל האהבה 

הרבה שמרעיפים עליו. 
מאיר  הרב  החינוך  שר  סגן  דברים  נשא  לסיום 
העובדה  את  רבה  רצון  בשביעות  שציין  פרוש 
שלו  בצורה  התמיכה  את  ומקבל  צריך  ילד  "שכל 
בדרך שלו. מרגש לראות את הנערים כאן. היסודות 
שהניח המנכ"ל הרב רייסנר עם הלהט והרגש שיש 

רק לו, מביאים את ההצלחה הגדולה". 

מאוחדת נערכת להילולת 
הרשב"י במירון

בשורה ללקוחות מאוחדת בבני ברק: 
אדמיניסטרציה רפואית בשירות מרחוק

ועידת החינוך: הרצאה על מימוש זכויות

מכבי נערכת לקליטת רבבות 
העולים למירון 

ה'דלת הפתוחה' מהדקת 
קשר עם הקהילה

נחנך מבנה חדש למרכז התורני 'אוהליך'

במרפאות מאוחדת בצפון יינתנו ממגוון שירותים  בנוסף תקיים 
מאוחדת במירון פעילות להעלאת מודעות לכללי הבטיחות

באמצעות רישום לשירות יוכלו הלקוחות לקבל מרשמים לתרופות 
קבועות, הפניות ואישורים בצורה מקוונת 

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות הרב שמאי שזירי הרצה 
בפני אלפי משתתפי ועידת החינוך השנתית

בקופת החולים נערכים לספק שירות למאות אלפי העולים להר 
 "פריסה מושלמת של שירותים בערי המחוז ובצפת"

מנהל השיווק למגזר החרדי של 'מכבי' הצטרף השבוע אל הדלת 
הפתוחה עם מתאמי קשרי הקהילה בבני ברק

את המעמד כיבדו בהשתתפותם סגן שר החינוך מאיר פרוש, ר"ע 
ב"ב חנוך זייברט וסגניו אברהם רובינשטיין ומנחם שפירא 
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תפתחו את העיניים

אתם רואים נכון.



בני ברק י"ד באייר תשע"ז 124610/5/17

האם עלינו לציין את יום ירושלים?

לפני  הצופים  הר  על  נולד  השורות  כותב 
קום המדינה, ולכך, ולא רק בשל כך – רואה 
הוא את עצמו כ'ירושלמי', עם כל המשתמע 
בטבור  אפוא  אני  מחובר  ולמוטב.  לטוב 
נשמתי לעיר הקודש והמקדש, ומודה להשי"ת 
ידי  על  לי-לנו,  אפשר  וחסדיו  רחמיו  שברוב 
שליחיו חיילי צה"ל, לשוב ולהתרפק על אבני 
הכותל המערבי, ולשפוך שם את צקון לחשנו 
המקדש  בית  בבניין  במהרה  ולראות  לזכות 
בנוי ומשוכלל בתפארתו על ידי משיח צדקנו.
וביחד עם זה, תמה תמה אקרא על ההטחה 
בי ובחרדים כמוני, מדוע כפויי טובה אנו כלפי 

קודב"ה בכך שאיננו אומרים 'הלל' ביום זה.
פתח דברי יעיר, ולא רק בגלל שדרך גוברין 
באמת,  אלא  במתקפה,  שמגיבים  יהודאין 
נוקבת,  שאלה  ולהציג  זו,  הזדמנות  לנצל 
כפיות  התיתכן  טובה:  כפיות  נדון  אפרופו 
טובה גדולה מזו, כאשר בטקסי יום ירושלים 
)ולא רק( שרים בדבקות את המנון 'התקוה', 
כאשר ב'המנון' זה - שם ה', או הודיה לה'  - 

פשוט 'אאוט'!
תוך  ההמנון,  בשירת  הפטריוטיות  ביטוי 
התעלמות מבישה מחסד ה' עם עמו וארצו? 
הודיה לה' מבלי להזכירו – הלזו הכרת הטוב 

תיקרא?
ומכאן – לגבי אמירת "הלל": אצל יראי ה' 
מקדמת דנא סידור התפילה הוא סגור וחתום 
בחותם קודש. לדוגמא: קדושי עליון ששרדו 
את השואה )כמו האדמו"ר מקלויזנבורג, הרב 
בסידור  להוסיף  ההינו  לא  ועוד(  מפוניבז' 

איזושהי תפילה לזכר השואה.
בחגים  התפילות  סדר  כי  מבואר  בקבלה 
ג'  העליונות:  ה"ספירות"  כנגד  מדויק  הוא 
חנוכה  תפארת.  גבורה,  חסד,  כנגד  הרגלים 
ושינוי  'תזוזה'  כל  והוד.  נצח  כנגד  ופורים – 
בסדרי התפילות הינם לא ראויים, שלא לדבר 
שזו פתיחת צוהר, לשינויים בסידור - משאת 
אלה  כולל  פרו-רפורמים  חוגים  של  נפשם 

המחופשים לאורתודוקסים.
והתרוממות  חדוה  חשים  כולנו  איברא, 
זה,  עם  ביחד  ברם,  ירושלים',  ב'יום  רוח 
ולהזהיר, שלא תתהווה  להיזהר  עלינו  שומא 
כ"יניקת  הסוד  בתורת  שמוגדר  מה  כך,  עקב 
טרמפ'  עלינו  'יתפסו  שלא  החיצוניים". 
למחוזותינו  תחלחל  אחורית'  וב'דלת 
'אסכולת המנון התקוה', כולל ספיחיה. וכבר 

היו דברים לעולמים.
ותן לחכם ויחכם עוד.

נגד: 
יניקת החיצוניים
הרב דוד מאיר דרוקמן 

רב העיר קרית מוצקין 

המאופיין  יום  הוא  ירושלים  יום 
בשמחה גדולה, הסיבה לחגוג היא הזכות 
ללכת  יכולים  שאנו  בחלקנו  שנפלה 
מקדשנו,  בית  שריד  יד  על  שיח  ולשפוך 
מרוב  הלבבות  את  שקורעות  בתפילות 
בארץ  פה  היהודי  העם  שאנחנו  השמחה 
ישראל יכולים להתפלל במקום היחיד בו 

שורה השכינה.
לא  אנו  כי  לדעת  צריך  זאת  עם  יחד 
יד  על  לריקודים  שותפים  להיות  יכולים 
הכותל המערבי, ביום זה יש גם תחושות 
של עצב על חורבן בית מקדשנו. ומשום 
ירושלים  ביום  לראות  התנגדות  יש  כך 
אור  כאשר  וגאווה,  לתפארת  רק  מקור 
על  בערבוביא.  בזה  זה  משמשים  וחושך 
כך צריך לומר כי תחושות אלו שלכאורה 
בכפיפה  לדור  יכולות  לזו  זו  מנוגדות 

אחת. 
למה הדבר דומה? לאחד שאביו נפטר 
ימים  במשך  שלו.  הגופה  את  מצאו  ולא 
והתפללו  הגופה  את  חיפשו  ארוכים 
סוף  ימים  כמה  גופתו, לאחר  את  למצוא 
שמחה  והייתה  הגופה  את  מצאו  סוף 
גדולה, אך אף אחד לא רקד, כי סוף סוף 

כי  לשמוח  צריכים  לפניו.  מוטל  המת 
רואים כמה הציבור החרדי שומר אמונים 
השומרים  הם  בשבתות  המערבי,  לכותל 
שאנו  לומר  אפשר  העיקריים,  הנאמנים 

לא שמחים על זה?!
על  ירושלים  את  מעלים  אנו  זה  ביום 
בתקופתנו  שזכינו  לאחר  שמחתנו,  ראש 
לישיבות רבות ולריבוי תורה עצום שלא 
היה כדוגמתו. הציבור החרדי נמצא בכל 
והוא  ירושלים  בעיר  פינה  ובכל  שכונה 
לא בחסד אלא  זכאי לחלוקת המשאבים 
בזכות, אך עדיין צריך לזכור כי אלו צרות 

של עשירים.
ירושלים  יום  תפיסת  כי  סבור  אני 
"שמחה  של  סוג  היא  חרדיות  בעיניים 
מהולה בעצב", שמחה על כך שגרים עתה 
אלפי יהודים חרדים שומרי תורה ומצוות 
בירושלים, עצב על חורבן בית מקדשנו, 
שמחה אמיתית יהא ניתן לעשות כשיהיה 
שחרור "ירושלים של מעלה" - וזהו שאנו 
בתפילותינו:  יום  כל  ומבקשים  מתחננים 
תשוב...",  ברחמים  עירך  "ולירושלים 
אך   - הקודש..."  עיר   - ירושלים  "ובנה 

במצב הנוכחי גדול הצער מן השמחה.

בעד: 
לשמוח אך לא לרקוד

הרב אליהו שלזינגר 
רבה של שכונת גילה 

"רבות בנות עשו חיל"
מערכת 'קו עיתונות' משגרת כוס תנחומים 

לידידינו, יו"ר תנועת ש"ס ושר הפנים, הפריפריה 
ופיתוח הנגב והגליל 

הרב אריה דרעי הי"ו

ולאחיו

הגאון רבי יהודה דרעי רבה של באר שבע 

הגאון רבי ניסים דרעי ראש כולל 'ראש פינה'

ועו"ד שלמה דרעי
בעקבות פטירת אם המשפחה הצדקת, אוהבת תורה 

ולומדיה, שנזדככה בייסורים מרים 

אלמנת הר"ר אליהו דרעי ז"ל
מרת  אסתר דרעי ע"ה

מי ייתן ובלע המוות לנצח ומחה ה' 
דמעה מעל כל פנים, ובבניין ציון 

וירושלים ננוחם בב"א
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במשקפי שמש מתנה,

באתגר מספר 1: 

הזוכיםהזוכים

דוד רבינוביץ 
משפחת שפיצר 

ס. טאוב 
מירי לוין

משפחת פנט

דוד רבינוביץ 
משפחת שפיצר 

ס. טאוב 
מירי לוין
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המכינה המקוצרת
לגילאי 30+

מזרזת את

למעוניינים בתואר ראשון:

עבודה סוציאלית / סיעוד
 / שירותי אנוש ורב תחומי

ההצלחה
שלך!

גבריםמסלול

ניתן עוד להצטרף 
למכינה שהחלה
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הדלקות בל"ג בעומר במירון בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
 האדמו"ר מבאיאן ידליק ראשון במוצ"ש בשעה 01:15, במתחמי באיאן וגנדי

 הרב שלום ארוש, בשעה 01:30 במתחם תולדות אברהם יצחק.

 האדמו"ר מזוועיל ידליק ב01:30 בישיבת בני עקיבא

 האדמו"ר מלעלוב ידליק בשעה 13:30 במתחם תולדות אברהם יצחק

 הרב קניג ידליק בשעה 14:00 במתחם באיאן

 ישיבת המתמידים בשעה 15:00 במתחם גנדי

 האדמו"ר ממודז'יץ ידליק בשעה 16:00 במתחם באיאן

 האדמור מרחמסטריווקא ידליק בשעה 16:00 במתחם החדש במושב

 האדמו"ר מדארג ידליק בשעה 17:00 במתחם גנדי

 הרב רפאל אבוחצירה ידליק בשעה 17:00

 האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ידליק בשעה 18:00 במתחם תולדות אברהם יצחק

ההדלקה    מעמד  את  כשיתחיל  ההדלקה  מעמדי  את  יסיים  אהרון  מתולדות  האדמור   

במתחם תולדות אהרון בשעה 19:00 ויסיים בסביבות השעה 21:00

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי הגיע לשמש 
כסנדק בברית לנינו בכורו של האדמו"ר מצאנז.

ראדין   בישיבת  התורה  שר  ביקר  הברית  לאחר 
בנשיאות הרב מיכאל גוגיג ובראשות רבי עובדיה 
"תפארת  לכולל  הגר"ח  המשיך  משם  ברוידא, 
נתניה – יד משה" בראשות רבי עמיהוד לוין, רבי 

הלל קוסמן ורבי משה ברוידא.
החינוך  של  חורב  ספר  לבית  הגר"ח  נסע  משם 

העצמאי ותלמוד תורה עוללים, הילדים קיבלו את פני מרן בבגדי חג כשהם מניפים דגלים 
לכבודה של תורה.

לאחר מכן המשיך מרן למוסדות אור לציון בראשות רבי יוסף חיים גבאי, לסיום ביקר 
הגר"ח בכולל מאור ישראל בראשות רבי יהושע רוזנברג ובישיבת עטרת מתתיהו בראשות 

רבי פנחס שקד.

האדמו"ר מסקווירא חש שלא בטוב ופונה לבית החולים 'הר סיני' במנהטן, לכבוד שבת 
הגיעו לשהות במחיצתו בני משפחה וגבאים.

ארגון החסד של שיכון סקווירא הביא למקום קרוואן בו התארחו בני המשפחה, האדמו"ר 
ערך את התפילות והשולחנות בחדר שבית החולים הקצה עבורו.

בשיכון סקווירא הנהיג את השבת חתנו, רבי אברהם יהושע העשיל טברסקי, בן האדמו"ר 
מרחמסטריווקא.

טבע  בו  במיאמי  האסון  מאז  חלפה  שנה 
הרב יצחק רוזנברג, ראש הקהל של חסידות 
סאטמר. במלאות שנת האבל, מינה האדמו"ר 
ריספלר  זליג  מאיר  ר'  הרה"ח  את  מסאטמר 

לכהן כראש הקהל.
חשבונות,  הנהלת  במשרד  המחזיק  ריספלר 
משמש כרואה החשבון עבור המוסדות לצד 
היותו אחד מנגידי החצר שמוזיל מהונו עבור 

מוסדות התורה. בסאטמר משמעות ייחודית לראש הקהל, אשר על כתפיו מונחות הכרעות 
רבות בענייני הכלל והפרט.

תלמיד ישיבת מיר, המתגורר באחת מדירות 
הגרי"מ  המקובל  של  חסיד  הינו  הישיבה, 
מורגנשטרן. כשלדירה הגיעו בעלי כנף ובנו 
קן, הזמין החסיד את רבו שהגיע לקיים את 
'לחיים  במקום  ערך  ואף  הקן  שילוח  מצוות 

טיש'.

מתפללי בית הכנסת פרושים בברכפלד, חגגו עם ר' יעקב מאיר פרוש שהזמין את הציבור 
לקידושא רבא בהולדת בתו ונכדתו. 

עם הכותרת 'לך אזבח זבח תודה', הזמין הרב פרוש את המתפללים בשתי מודעות נפרדות 
כשעל האחת חתום גם חתנו הרב עמרם לינדר.

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

אבחון תעסוקתי 
מקיף ומקצועי

לפני שאתה מחפש 

עבודה בדוק מה הכי 

מתאים לך!

באמצעות אבחון אישי מקיף ומקצועי, תוכלו למצוא את 
העבודה שתתאים לכישוריכם בצורה הטובה ביותר...

שיחות הכוונה עם 
יועצים תעסוקתיים

מגוון אבחונים 
תעסוקתיים

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>
sara.yosef@bbm.org.il

בני ברק

אבחונים במחיר מסובסד
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תעודת זהות: 
מכהן קדנציה ראשונה כחבר מועצה מטעם אגודת ישראל. חבר בוועדות השונות בעירייה.

רקע אישי: 
שואה.  לניצולי  ובנים  הונגריה  ילידי  להורים  הצעיר  כילד  בחיפה,  ויז'ניץ  רמת  בשכונת  גדלתי 
זכיתי  צפת,  עיה"ק  ילידת  לאשתי  כעשור  לפני  נישואי  ועם  בחיפה,  החסידות  בישיבת  למדתי 

לעבור לגור בה. למדתי בכולל צאנז בעיר העתיקה ולאחר מכן הקמתי סוכנות נדל''ן בעיר.

המסלול הציבורי: 
ייסדתי עם חברים את קופת  עם בואי לגור בצפת לפני כעשור, הקמתי ארגוני תרבות. בהמשך 
האחרונות  בבחירות  העיר.  מתושבי  לאלפים  מיליוני שקלים  חג  כל  העירונית שמחלקת  החסד 

נקראתי לדגל ע"י רבני העיר לייצג את הציבור במועצת העיר.
הישג עיקרי:  

ההצלחה להסביר לחבריי הלא חרדים במועצת העיר ובכלל, את הזכות של ילדינו ושלנו לקבל 
תקציבים ומשאבים שווים, וכתוצאה מכך להביא ב"ה הישגים רבים כדוגמת תקצוב כל המוסדות 
התורניים בבסיס התקציב פר תלמיד. כמו"כ כשערכנו בשיתוף משרד הפנים סדר ומחיקת חובות 

היסטוריים של גופים ציבוריים בעיר שולבו גם כל הגופים התורניים בתהליך.

נקודת שפל:
כשהבנתי שבפוליטיקה לא מספיקים רק כישורים ועשייה - אלא גם מרפקים ושרירים.

ההתחייבות שלי:  
לעשות הכול ע"מ לנצל את שטחי העיר הרבים לפתרון למצוקת הדיור בארץ, וכן לפעול בכל דרך 

כדי שכל תושב צפת יקבל את מה שמגיע לו בזכות, ולא בחסד.

הרב שלי: 
בחיי האישיים האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, בחיי הציבוריים אדמו"רי ורבני הקהילות בעיר, הכפופים 

למועצת גדולי התורה.

פינה תורנית:
מוסר מידי ערב שיעור דף יומי בבית הכנסת לעלוב בעיר זה 7 שנים.

שליהנציג
אליעזר לזר, חבר מועצת העיר צפת

"המטרה שלי היא לפתח ולשפץ את העיר כך שכל תושבי צפת מכל המגזרים, החוגים והעדות, 
ירגישו כיף וכבוד לגור בעיר. החזון שלי הוא צפת יפה יותר, נקייה יותר, מטופחת יותר, עם מרכזי 
חינוך  מבני  סלולים,  כבישים  מרהיבים,  גני שעשועים  מורחבים,  קניות  רבים, מתחמי  תעסוקה 

מותאמים, מבני קהילה משופצים, אתרי תיירות מרתקים, ותחבורה ציבורית יעילה''.

דבר הנציג:

בן 29, נשוי
ואב לארבעה

הביא לדפוס: ישראל פריי

הילה פלאח

בעקבות עומס רב שהצטבר על קו הביוב התת-
קרקעי באזור מערב בני ברק, יזם תאגיד המים  
 – דופן  יוצא  הנדסי  מבצע  ברק’  ‘מי  העירוני 
ולראשונה בישראל הוביל התאגיד לשדרוג  קו 
מטרים   80 של  באורך  תת-קרקעי  מרכזי  ביוב 
מבוצעות  כשהעבודות  בעיר,  הרצוג  ברחוב 
בטכנולוגיית ‘ניפוץ’ חדשנית הפועלת מתחת 

לקרקע ואינה גורמת לכל הפרעה בתנועה.
התת-קרקעיות  העבודות  ביצוע  על  ההחלטה 
בקו  ונשנות  חוזרות  הפרעות  לאור  התקבלה 
למקום  ובסמוך  הרצוג  רחוב  במורד  הביוב 
ז’בוטינסקי,  ברחוב  הרגל  הולכי  השתלבות 
אשר יצרו לעיתים פריצות ביוב וגרמו סבל רב 
למינימום  למזער  הכוונה  רקע  ועל  לתושבים. 
ולמרקם  לתנועה  לתושבים,  ההפרעה  את 
החיים התקין, הורה מנכ”ל התאגיד דוד צלניק 
של  הראשי  המהנדס  של  המלצתו  את  לקבל 

את  לבצע  קלצ’בסקי  עמוס  אינג’  התאגיד 
ההליך המורכב.

לצורך כך, נשכרו שירותיה של חברה, היחידה 
לביצוע  הכלים  את  יש  לה  בישראל,  מסוגה 
והשחלת  ‘ניפוץ’  בטכנולוגיית  הפרויקט 
צינור חדש בו זמנית. הפרויקט שבוצע בימים 
האחרונים בבני ברק שבר שיא ישראלי חדש, 
בו  בישראל  הראשון  לפרויקט  שהיה  לאחר 
הוחלף קו ביוב  בקוטר משמעותי ולאורך של 

כ-80 מטרים במשך פרק הזמן הקצר ביותר.
הפסח  ימי  לאחר  מיד  נקבע  העבודה  עיתוי 
ובמהלך העבודות שנמשכו כ-15 שעות בלבד, 
בקוטר  ישנה  בטון  מצנרת  הביוב  קו  הוחלף 
18 צול לקו פלסטיק תקני בקוטר של 20 צול. 
של  חדשנית  בטכנולוגיה  בוצעו  העבודות 
מתחת  הפועלים  בכלים  המבוצעת  ‘ניפוץ’, 
תוך  וההחלפה  הניסור  את  ומבצעים  לקרקע 
תושבי  של  החיים  בשגרת  פגיעה  מינימום 

האזור, ללא פתיחת מדרכות או כבישים.

לראשונה בישראל: קו ביוב 
מרכזי שודרג ב-15 שעות 

במורד  הישן  הביוב  קו 
ברק  בבני  הרצוג  רחוב 
הוחלף בתוך כ-15 שעות 
בקו חדש בביצוע הליך 
תת-קרקעי ובטכנולוגיה 
שנגרמה  ללא  חדשנית 
לתנועה  הפרעה  כל 

עמוס ולתושבים התאגיד  ומהנדס  צ'לניק  דוד  התאגיד  מנכ"ל 
קלצ'בסקי באזור העבודות

    נותר לך 
            רק 

      לבחור...

למקצועות  רחב  היצע  יש  בו  רמות,  בסמינר  ללמוד  את  גם  בואי 
מובילים שבסיומם תקבלי תעודה מקצועית המוכרת בתחום. 

הוראה
התמחויות

 במגוון מקצועות

הוראה
לגיל הרך

סמינר רמות,
פותח שערים לעתיד מבטיח! 

ועוד מסלולים לבחירה: 

מגורים
במקום

אוירה
ביתית

תעודות
 מוכרות

הרצאות 
בנושאי

הבית היהודי 

ליווי
מקצועי

לפרטים בין השעות 8:30-14:00 בטל:

03-6130734
רח' החמישה 8 פ"ת (ליד בית רבקה)

נפתחת הרשמה לשנה"ל תשע"ח 

  054-8411494 |050-4161818
סמינר בית יעקב ללימודי הוראה ומקצוע 

אדריכלות
ועיצוב פנים
 תעודה מטעם 

מה"ט 

הנדסת
תוכנה

 תעודה מטעם 
מה"ט 

   מזכירות
   רפואית
תעודה מטעם

התמ"ת

חשבות
 שכר

        תעודה מטעם
         לשכת רו"ח

יעוץ מס

הנהלת 
חשבונות

סוג 3 
תעודה מטעם

משרה"ח 

תעודה מטעם
לשכת יוע"מ

עיצוב
ותקשורת
חזותית 

תעודה מטעם
התמ"ת 

הידרותרפיה
ספורט טיפולי
מדריכה במכון כושר

       תעודה מטעם 
      מכללת וינגייט
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הוכח תוכיח
ֶאל־ ֱאמֹר  ֶאל־מֶֹׁשה  ה'  "ַוּיֹאֶמר 
ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַהּכֲֹהִנים 
כא,  )ויקרא  יו"  ְּבַעָּמֽ ֹֽלא־ִיַּטָּמא  ְלֶנֶפׁש 
ע"א,  קיד  יבמות  )מסכת  רבותינו  דרשו  א(. 
גדולים  ְוָאַמְרָּת-להזהיר  "ֱאמֹר  ברש"י(  הובא 
בישרות  יגדל  שהילד  רוצים  אם  הקטנים",  על 
להזהירו  הגדול  חייב  והמצוות,  התורה  ובדרך 
ולדאוג שיתחנך בקיום המצוות כבר בקטנותו, 
ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכוֹ ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה 

)משלי כב, ו(. זהו הביאור בדרך הפשט.
שאזהרת  כדי  רמז,  בדרך  שביארו  יש  אך 
הבן  על  רושם  ותעשה  תשפיע  הגדול  האדם 
הקטן, צריך תחילה שהאדם הגדול בעצמו יזהר 
ְׁשלוִֹמים  ְוַלִּנְזָהר,  ְוַלַּמְזִהיר  אז  ואו  דבר,  באותו 
ֵּתן ְּכֵמי ָנָהר )מזמירות שבת – דרור יקרא(, וכמו 
קשוט  ע"ב(  קז  מציעא  )בבא  רבותינו  שאמרו 

עצמך ואחר כך קשוט אחרים. 
במצוות  מתוקן  בעצמו  כשאדם  וממילא 
את  להוכיח  הוא  יכול  ארץ,  ובדרך  במידות 
ובזה  שומעם,  לב  על  יתקבלו  ודבריו  אחרים 
מובן ציווי התורה הוֵֹכַח ּתוִֹכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹֽלא 
ְטא )ויקרא יט, יז(, ודרשו רבותינו  ִתָּׂשא ָעָליו ֵחֽ
להוכיח  מצווה  שיש  ע"א(  לא  מציעא  )בבא 
את חברו אפילו מאה פעמים, כי ישראל אע"פ 
)סנהדרין מד ע"א(, ואסור  שחטא ישראל הוא 
יהודי שהוא אחינו בשרנו,  לנו להתייאש מאף 
ָׁשמוַֹע  ִאם  ְוָהָיה  ישמע,  הוא  שלבסוף  כיון 
בישן  שמעת  אם  ע"א(,  כח  )דברים  ִּתְׁשַמע 
תשמע בחדש )סוכה מו ע"ב(, אם הוא לא שמע 
לתוכחתך בפעם הראשונה, הרי שישמע ויקבל 

בפעם השנייה, השלישית או העשירית. 



ונספר בעניין התוכחה מעשה נפלא הממחיש 
גר  בירושלים  נחלאות  בשכונת  דברינו,  את 
מישרים,  ומגיד  צדיק  תורה  תלמוד  מנהל 
מרן  של  חמיו  זצ"ל,  פטאל  אברהם  רבי  ושמו 
רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, אבי הרבנית הגדולה 
מרגלית יוסף ע"ה, שמסרה נפשה בשביל שמרן 
על עצמה  ולקחה  בלי שום טרדה,  ילמד  זצ"ל 
ואפילו  הילדים,  וגידול  הבית  טרדות  כל  את 
מדברת,  הייתה  בקושי  זצוק"ל  מרן  עם  לדבר 

כדי לא להטרידו מלימודו.
לביתו  זצ"ל  למרן  הגעתי  דרכנו  בתחילת 
לשאת  אילת  לעיר  לבוא  אותו  והזמנתי 
בתמיהה,  הגיב  זצ"ל  מרן  בתחילה  מדברותיו, 
לרב  שאמרתי  לאחר  אך  שם?"  נעשה  "מה 
שתהילות לקל ישיבת אור החיים הגיעה לעיר, 
ואנשים רחוקים רבים צמאים לשמוע את דבר 
ה', ואף הקימה תלמוד תורה לתפארת )שכיום 
התפעל  ובנות(,  בנים  מאות  משבע  יותר  מונה 
מרן ואמר שישאל את הרבנית שהייתה באותו 
זמן במטבח, והרבנית השיבה בחיוב ובשמחה. 
ובאמת כך היה, טסנו יחד לאילת ומרן זצ"ל 
איש  מאות  שלוש  עיניו,  למראה  האמין  לא 
התאספו  ומצוות  תורה  משמירת  הרחוקים 
שעה  במשך  דרש  מרן  דרשתו,  את  לשמוע 
שלימה ולאחר מכן פתחו כולם בשמחה וריקוד 
ביקשו לאחר את  כולם  זצ"ל, למחרת  עם מרן 

עבודתם והגיעו להתפלל תפילת שחרית חגיגית 
עם מרן זצ"ל, והרב שמח מכך שמחה גדולה. 

רבות  שוחחה  מרגלית,  הרבנית  זמן  ובאותו 
הרבנית,  רעייתי  טובים  לחיים  תיבדל  עם 
שמוסרת  הנפש  מסירות  את  בפניה  ותיארה 
ואמרה שלמרן זצ"ל אפילו אין זמן לדבר עמה 
גם  ולכן  מתורתו  להפריעו  רוצה  אינה  והיא 
כשמדברת בטלפון היא נזהרת לדבר בלחש כדי 

שלא ישמע. 
היה  זצ"ל,  פטאל  אברהם  רבי  אביה  ובכן, 
הודפסו  )רבים מדרשותיו  כאמור דרשן מופלג 
בספרו "ויאמר אברהם" על התורה(, והיה לבוש 
ותרבוש על ראשו כדרך חכמי  בגלימה ארוכה 
השבתות  באחת  והוותיקים.  העתיקים  ספרד 
שני  ליוו  הרב  ודרשת  מוסף  תפילת  לאחר 
תלמידים את הרב לביתו, ובדרכם פגשו באדם 
שמתנגד  כך  על  שמצהיר  סדיסט,  עול,  פורק 
לדת ולאמונה, חרה אפו לראות את הרב הולך 
שבת,  מקדושת  ושמחות  צוהלות  בפנים  בדרך 
העשן  את  ונפח  סיגריה  הדליק  לרב,  התקרב 

למול פני הרב בחוצפה ועזות מצח.
שני האנשים שליוו את הרב רצו לעצור את 
ידברו  וביקש שלא  תפסם  הרב  אך  אדם,  אותו 
שום מילה, פנה הרב לאותו אדם ואמר לו: "יהי 
בתשובה  ואותך  אותי  יחזיר  יתברך  שה'  רצון 

שלימה לפניו, בקרוב", והמשיך בדרכו. 
עצמו,  על  המקרה  חזר  שוב  הבאה  בשבת 
בצאתו  הרחוב  בפינת  לרב  אדם  אותו  חיכה 
העשן  את  ונפח  סיגריה  הדליק  הכנסת,  מבית 
ובקור  לו הרב בענווה  ושוב השיב  פניו,  למול 
רוח: "יהי רצון שה' יתברך יחזיר אותי ואותך 

בתשובה שלימה לפניו, בקרוב". 
לשבת הבאה, חזר המקרה על עצמו, אך הפעם 
התקרבו  וכבר  סבלנות  הייתה  לא  לתלמידים 
לחצוף כדי להניאו ממעשיו, אך הרב תפס אותם 
בשני ידיו וציווה עליהם שלא לדבר עמו דבר, 
רצון  "יהי  ואמר:  פנה אליו בענווה  וגם הפעם 
שה' יתברך יחזיר אותי ואותך בתשובה שלימה 

לפניו, בקרוב", והמשיך בדרכו.
אך הפעם אותו אדם זרק את הסיגריה, ניגש 
הרב,  כבוד  שלום  "שבת  ואמר:  בענווה  לרב 
הדתיים  שאתם  חשבתי  חיי  כל  נאמנה,  אומר 
הטובים  שאתם  עלינו  ומתעלים  מתרברבים 
והמעולים ביותר, אך המילים הללו שאמרת לי 
בענווה 'ה' יחזיר אותי ואותך בתשובה שלימה' 
בתוך  עצמך  את  גם  כללת  לליבי,  עמוק  חדרו 
כאן  שאין  אומרת  זאת  כמוך,  כמוני  הדברים, 
בליבי  גמרתי  אז  או  והתרברבות,  התנשאות 
ולבקש  סליחתו,  את  ולבקש  הרב  אל  לבוא 
בה".  אלך  אשר  הדרך  את  לי  שיורה  מהרב 
שמח הרב, נישק וחיבק את אותו יהודי והזמינו 
לביתו לסעוד עמו את סעודת שבת, עד שלימים 
קיבל עליו אותו אדם עול מלכות שמים שלימה 

ונהפך לחסיד נלהב של הרב. 
ללמדך שאל לנו להתייאש מאף יהודי, אלא 
דברינו  אז  ואו  נועם,  בדרכי  אחד  כל  להוכיח 
יתברך  רצונו  לעשות  שנזכה  רצון  יהי  ישמעו. 
בישועת  לראות  בקרוב  ונזכה  תמיד,  כרצונו 
ובבניין  ישראל השלימה, בביאת משיח צדקנו 

בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן. 

אמור ואמרת

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בפרשתנו  הראשון  הפסוק 
המזהיר את הכוהנים מפני טומאה 
למתים כופל את עצמו: "אמור אל 
בני אהרן... ואמרת אליהם", מדוע כפלה 
התורה את האמירה – אמור, ואמרת? רש"י 
יבמות  במסכת  ז"ל  חכמינו  דברי  את  מביא 
על  גדולים  להזהיר   – ואמרת  אמור  )קי"ד( 
הציווי  משום  הוא  הלשון  שכפל  הקטנים. 
המיוחד שיש לכוהנים המבוגרים להזהיר את 

ילדיהם הקטנים לא להיטמא לקטנים.
בפרשת  גם  הרי  מתקשים,  רש"י  מפרשי 
קדושים נאמר )לעיל י"ט, ב(: "דבר אל עדת 
תהיו",  קדושים  אליהם  ואמרת  ישראל  בני 
ושם לא התקשו חז"ל על כפל הלשון 'דבר' 

'ואמרת'?
הגרא"ל צינץ זצ"ל מפרש שכל מקום שבו 
כופל הכתוב בלשונו, מטרתו להדגיש ולחזק 
את הדבר. לכן כפלה התורה בפרשת קדושים 
כן  ועל  זו.  מצווה  לחזק  כדי  'ואמרת'  'דבר' 

לא שאלו חז"ל על כפל הלשון.
אם כך מדוע בפרשתנו כן התקשו חז"ל על 
במסכת  שהגמרא  מבאר  והוא  הלשון?  כפל 
בבא מציעא )ס( על הפסוק )לקמן כה, לז(: 
"את כספך לא תיתן בנשך ובמרבית לא תיתן 
כך  ועל  לאווין.  שני  שיש  דורשת  אכלך", 
שואלים התוספות: "ואם תאמר ולמה שינה 
בלשון, לכתוב 'כספך לא תיתן בנשך ובנשך 
שהוצרך  "כיון  ומתרצים:  אכלך'?  תיתן  לא 
שני לאוין, אורחא דקרא לכתוב לשון משונה 
התורה  כאשר  שגם  הרי  יותר".  נאה  שהוא 
דרכה  לחזקו,  כדי  מסוים  דבר  לכפול  רוצה 
לשנות מעט בלשון. לפיכך כאשר נכתב 'דבר' 
'ואמרת' בשני לשונות שונים, זהו כדי לחזק 
חכמים  התקשו  בפרשתנו  אולם  הדבר.  את 
בלא  'ואמרת'  'אמור'  התורה  נקטה  מדוע 
שהתורה  תירצו  לפיכך  הלשון.  את  לשנות 

באה להזהיר גדולים על הקטנים.
עוד יש להבין, שבמתן תורה נדרש על ידי 
לבית  תאמר  "כה  הפסוק:  את  לבאר  חז"ל 
לבני  "ותגיד  רכה,  בלשון  לנשים   – יעקב" 
לגברים בלשון קשה. מדוע א"כ   – ישראל" 
לא נאמר לגדולים בלשון קשה ואילו לילדים 
הקטנים בלשון רכה, אלא משתמשת התורה 
וגם  לגדולים  גם  הרכה   – האמירה  באות 

לקטנים?
י"ל שהתורה בפרשה זו באה ללמדנו איך 
בלשון  דיברה  כך  ומשום  קטנים,  מחנכים 

רכה.
והעיקריים  החשובים  מהמרכיבים  אחד 
העדינות  הסבלנות,  היא  הילדים  בחינוך 
חז"ל  שרמזו  מה  וזה  האישית.  והדוגמא 

במילים: להזהיר גדולים על הקטנים. 
מסופר על הגרש"ז אוירבעך זצ"ל שליווה 
בחור של"ע חלה ועבר טיפולים קשים ורגע 
בחסדי השם  התברר  אלול  זמן  תחילת  לפני 
רק  אך  בישיבה,  ה'זמן'  את  להתחיל  שיוכל 

'סדר' אחד ביום, עד שמצבו ישתפר.
לצעירים  ישיבה  של  בשמה  נקט  הגרש"ז 

ונאנח  הארץ,  במרכז  השוכנת  מצוינים 
בכאב: "ראש הישיבה אינו מוכן להכניס את 
הבחור לישיבה בשום אופן, למרות שהתקבל 
לישיבה לפני המחלה. לטענת ראש הישיבה 
מהקשיים  להתעלם  יוכל  לא  הוא  ההיא, 

שהבחור יגרום לבחורים האחרים בישיבה".
ראש הישיבה היה תלמיד הגרש"ז בישיבת 
יכול  לא  ואני  'היות  אמר:  והוא  תורה,  קול 
מוכן  אני  ישיבה,  הראש  לבקשת  להתנגד 
מהנהלת  ולהתפטר  המפתחות  את  להניח 

הישיבה'.
ראש  מספר  וכך  לפגישה,  זימנו  הגרש"ז 
"תכננתי לפתוח בסדרת הטיעונים  הישיבה: 
ר'  אך  הבחור'  את  אקבל  אם  יקרה  'מה  של 
אלי  פנה  הוא  רצה לשמוע.  לא  זלמן  שלמה 
ואמר לי בקול בוכים: 'בודאי, יש לך משנה 
את  לקבל  תוכל  לא  מדוע  והגיונית  סדורה 
ממך  מבקש  אני  הפעם  אבל  דנן.  התלמיד 
להקשיב לדברי מבלי קשר לכל טיעון: 'כדי 
כוחות  שני  לנו  נתן  הקב"ה  לחנך  שנוכל 
מרכזיים: הראש והלב. בדרך כלל, עלינו לאזן 
לקחת  צריך  נדירות,  לעיתים  הכוחות.  בין 
בשתי הידיים את הראש, כביכול לעקור אותו 
בלב  ולהשתמש  בצד  אותו  להניח  ממקומו, 

בלבד... ואני פוסק שכאן זה המקרה!"
כשהוא  הגרש"ז  מבית  יצא  הישיבה  ראש 
ואכן גם מצא פתרון. הוא  מקבל את הפסק, 
קבע חברותא בשלישיה, כך שגם אם הבחור 
לצורך  מהישיבה  להיעדר  נאלץ  המבריא 
התלמידים  שני   – הרפואה  בבית  ביקורים 
מבלי  וללמוד  להמשיך  יכולים  האחרים 

לפגוע בסדרי הישיבה.
הוסיף ראש הישיבה: את הבעיה הטכנית 
החברותא  באמצעות  בס"ד  לפתור  הצלחתי 
בשלישיה, אך לא פחות חשוב מכך: ההוראה 
התפיסה  כל  את  שינתה  זלמן  שלמה  ר'  של 
עושים  לא  שחינוך  למדנו  שלי.  החינוכית 
באמצעות 'ותגיד לבני ישראל – בלשון קשה, 
אלא רק ובעיקר באמירה – בלשון רכה, ולכן 

התורה כופלת את המילים: אמור ואמרת.
יחד  ששהה  יהודי  שסיפר  בסיפור  נסיים 
עם הרה"ק רבי שם קלינגברג בגטו קראקא. 
כך  על  שהעירו  מקובלים  בשם  שם  שאומר 
חז"ל  תקנו  בה  עשרה'  'שמונה  שבתפילת 
בקשות על כל דבר מצרכי החיים, ואילו על 
ילדים אין מבקשים כלל שילכו בדרך הרצויה. 
'ומלפניך  מבקשים  שכאשר  אלא  הייתכן? 
מלכנו ריקם אל תשיבנו', או אז מתפללים אנו 
והוסיף  יושר.  באורחות  שילכו  צאצאינו  על 
ריקם  מלכנו  ומלפניך  של  תיבות  שראשי 
ב'אמור'  כמרומז  'ואמרת',  הוא  תשיבנו  אל 
'ואמרת' להזהיר גדולים על הקטנים, שילכו 

בדרך הישר והרצוי.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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



TADIRAN ALPHA

QUIET FUNCTION

מבחר מזגני תדיראן
הקיץ מתחיל בתדיראן אלפא

"סולטן-מוצרי חשמל" מביאים לכם 
את מזגני האיכות של תדיראן

עם טכנלוגיה מיוחדת ואחריות מלאה 

אמינות שמתחילה בטכנלוגיה

יעוץ מקצועי חינם

סולטן
מוצרי חשמל
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"סולטן-מוצרי חשמל" מביאים לכם 
את מזגני האיכות של תדיראן

עם טכנלוגיה מיוחדת ואחריות מלאה 

אמינות שמתחילה בטכנלוגיה

יעוץ מקצועי חינם

סולטן
מוצרי חשמל

צריך לשפץ את הבית?צריך לשפץ את הבית?

המלצות חמות

תוספות בניה- חלוקת דירות

ביצוע שלד וגמר עד מפתח

מתחייב למחיר הטוב ביותר
(אפשר לראות דירות לדוגמא בב"ב

של תוספות שלד, גמר וחלוקות דירות)

שיפוצים כלליים
בניית יחידות דיור

פתיחת חללים
תוספות בניה

החלפת שירותים
ומקלחות

החלפת ריצוף

שיפוץ בהחלפת
מטבח

עבודות גבס
שפכטל

צביעת דירות

055-6681454

אמינות אחריות
שירות אדיב

עכשיו יש לך הזדמנות!!!
עזרה ויעוץ בשיפוץ - איתך מההתחלה ועד הסוף

בס"ד

בדיקה, יעוץ
והצעת מחיר
בבית הלקוח
ללא תשלום! מתחייבים לרמת גימור הגבוהה ביותר

קבלן חרדי

בניית ממדים
תוספות בניה

גמר
חלוקת דירות

מתחייב לא לקחת 2 עבודות במקביל

איתך לאורך כל הדרך!
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לאישה

זוגיות: שני חצאים או שלם?

'אני מרגיש/ה שאיבדתי את זהותי העצמית מאז הנישואים'- זהו 
ומסבירה,  לצערי, משפט שכיח אצלי בקליניקה, מספרת משיחוב 
"אכן, במהלך חיי הנשואים שלנו עלולה להתעורר בנו שאלה איך 

לשמר את הזהות האישית שלי בחיי  הנשואים עם בן זוגי?

זוגיות  לחיי  כוונה  מתוך  שלנו  הזוגיות  חיי  את  מתחילים  רובנו 
אידאליים בריאים ומאושרים אלא שלעיתים מבלי להיות מודעים 
שלנו  האישיים  והצרכים  הרצונות  על  עצמנו,  על  מוותרים  אנחנו 

למען הרמוניה משותפת. על מנת 
לשמר את האהבה בתא המשפחתי 

שלנו אנחנו מוכנים לעשות הכל.

לדוג',  קלאסי  מקרה  לכם  אתן 
 28 בת  שלי  המטופלות  אחת 
ילדים  שני  פלוס  שנים   5 נשואה 
וחצי  ושנה   3 בני  מקסימים 
שהפכתי  "מהיום  משתפת: 
לטפל  צורך  הרגשתי   לאמא 
בילדי בבית על אף שהדבר כרוך 
בוויתור על קריירה כעורכת דין! 
מנקה,  מטפלת,  להיות  הפכתי 
מבשלת, מכבסת וכל מה שדורש 
מאשה עקרת בית במשרה מלאה 
התקדם  בעלי  במקביל,  להיות. 
התקדמות  עבודתו,  בתחום  מאד 
שדרשה מאתנו מעבר דירה לחו"ל 

לפרקי זמן ארוכים, השהייה בחו"ל לוותה בבדידות בכל המשתמע 
מכך, כולל עריכת חגים לבד ללא משפחה קרובה או חברים. היום 
אני מרגישה מבוזבזת, חסרת קשרים חברתיים, מלאה בתחושות של 

פספוס ואכזבה" מסכמת בכאב.

חשוב לדעת ולהפנים: כאשר אנחנו  מוותרים על אני העצמי אנו 
נתינה  אותה  באמת.  שאנחנו  מי  ועל  שלנו  הזהות  על  מוותרים 
והענקה ללא גבולות מפתחת בנו ציפייה לקבל חזרה אהבה,  תמיכה 
ובטחון בקשר הזוגי וכאשר זה לא מתממש אנחנו הופכים להיות 
ואיום  לחץ  יוצר  זה  מצב  זוגנו...  בני  כלפי  ותובעניים  ממורמרים 
לצד השני שעלול להרגיש חנוק או בכלל לחוש שכופים עליו משהו 
קונפליקטים  יוצר   זה  מצב   – להעניק  רוצה  אינו  או  יכול  שאינו 

שעשויים להוביל לפרידה.

שאנחנו  מי  להיות  לעצמנו  מאפשרים  לא  אנחנו  כאשר  למעשה, 
ברגע  רק  וזוגי.  עצמי  להרס  עצמנו  את  מובילים  אנחנו  באמת, 
על  שנוותר  מבלי  עצמנו  את  ולהגשים  לאהוב  לעצמנו  שנאפשר 
תחביבים ועל החלומות שלנו, אנחנו נרגיש יותר מסופקים ושלמים 
ובכך נוכל להעניק אהבה לילדנו ולבני זוגנו מתוך שלווה וסיפוק". 

המתכון של נועה משיחוב:

טובה  מחברה  קיבלתי  הזו,  המיוחדת  העוגה  של  המתכון  "את 
בצאת צום תשע באב לפני כשנתיים, ומאז אני לא מפסיקה לאפות 
חלומות  מבית  זוגית  יועצת   - משיחוב  נועה  לנו  מספרת  אותה", 
מתגשמים, "אני נזכרת בפעם הראשונה שתכננתי לאפות את העוגה 
הסתכלתי על המתכון וחשבתי לי שהוא מאוד מורכב והסיכון מדי 
גדול... אבל, אז הבנתי שאם אצמד למתכון ואדייק במינונים אצליח 
הצלחתי  ואכן  אותה.  להכין 
היתה  והתוצאה  למשוער  מעבר 
שהתקבלה  לאחר  מדהימה. 
בי  הלמה  הטעימה  התוצאה 
שקורה  מה  בדיוק  זה  תובנה: 
אנו  לא פעם  הזוגיות שלנו.  בחיי 
לאחר  זוגנו  לבן  לגשת  חוששים 
ידחה  שמא  מריבה  או  ויכוח 
אבל  להתפייס,  נצליח  ולא  אותנו 
עצמנו  את  אוספים  שאנו  ברגע 
תחושות  אותם  על  ומתגברים 
מונעות  שלרוב  וגאווה,  פחד  של 
מאתנו לעשות את הצעד הראשון 
מבט  עם  אליו  וניגשים  לפיוס, 
מבין ומכיל בלי להשמיע ביקורת 
אנו מביאים לעצמנו זוגיות יציבה 

ומאושרת.

העוגה מורכבת משלוש שכבות: 

1. שכבה ראשונה – בצק  פריך
2. שכבה שנייה -  חלבה מגורדת

3. שכבה שלישית - אגוזים טבעיים

השכבה הראשונה: בסיס, טעמה הוא בסיסי וטפל אך היא משמשת 
עבורנו כיסוד לבניית בית יציב. 

את  לנו  שמאירים  מתוקים  רגעים   – מגורדת  חלבה  שניה:  שכבה 
השגרה.

טיפ: כדאי לנו לזכור, לאפשר, ולשמר את אותם התחושות שגרמו 
לנו למתיקות נעימה, לתחושת בטחון אהבה ושלווה בקשר הזוגי.

שכבה שלישית: אגוזים טבעיים - הטבעיות היא זו שמסמלת את 
זהותי העצמית בחיי הזוגיות ובכך גורמת לי להעניק יותר לבן זוגי 

ולילדי.

ועכשיו ניגש למתכון עצמו שיעשה לכם מתוק:

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

איך להחזיר את "האני האבוד” בחיי הזוגיות?  נועה משיחוב - יועצת זוגית מבית חלומות 
מתגשמים, בטיפים לזוגיות טובה 

טעימה
פאי אגוזים עם חלבה - 3 שכבות

שכבה ראשונה - בצק:
חצי  כוס שמן )כוס חד פעמית( 

1 ביצה
1 שקית אבקת אפיה

2 שקיות סוכר וניל )אני שמה שקית 
אחת(

2 כוסות קמח )אפשר גם קמח מלא(
בתבנית  ולשטוח  הכל  לערבב   

עגולה בקוטר 24 

שכבה שלישית - אגוזים:
100 גרם אגוזי מלך 

100 גרם שקדים גרוסים 
50 גרם אגוזי פקאן טבעיים

מכניסים לתנור בחום 170 מעלות   

כ- 20 דקות עד שהבצק מזהיב
 מוציאים מהתנור ומזליפים סירופ 

מייפל / סילאן 100 אחוז טבעי בצורת 
שתי וערב בנדיבות

לתנור,  דקות  לשתי  מחזירים   

מצננים ומכניסים למקרר 
מגישים קר

שכבה שניה -חלבה:
150-200 גרם חלבה

 לגרר מעל הבצק בפומפייה גסה 

כיצד נתמודד עם 
לחץ בעבודה?

של  חלקם  מנת  היא  בעבודה  הלחץ  תחושת 
יומי.  יום  באופן  זאת  שחווים  רבים  אנשים 
ד"ר  זה משפיע?  ואיך  לעשות?  כדאי  מה  אז 
רפאל פרטר, כירופרקט מומחה, מפתח שיטת 
"מרכז  של  הקליני  והמנהל  עצמות"  "חילוץ 
כדאי  מה  מציע  משלימה"  לרפואה  רפאל 

לעשות:

אדם  לכל  חיובי-  וחשבו  עצמכם  את  הכירו   
ולדעת  ונפשו  גופו  את  להכיר  היכולת  את  יש 
אין  איתו.  להתמודד  ואיך  המתח  נמצא  היכן 
באומץ  אמצו  ההפך,  אלא  ממתח  לחשוש  סיבה 
לב ובביטחון את העוצמות בחייכם, קבלו אותם 
בשמחה וממשו את ייעודכם. אתגרו את עצמכם, 
התבוננו פנימה וזהו מה יעשה לגוף ולנפש שלכם 
טוב. גם אם אתם חווים קושי מסוים, זכרו שלפני 
לטוב  צפו  ולכן  מסויית  ירידה  חווים  עליה,  כל 
שיבוא. התמקדות בשלילי ממגנטת שלילי, ראיית 

הטוב ממגנטת טוב. 

הלב-  לבין  המוח  בין  הרמוניה  ליצור  נסו   
מדובר במשימה לא פשוטה להרבה אנשים. הלב 
הוא  ואם  חיובית  בסביבה  להיות  רוצה  מטבעו 
אינו חש את החיוביות הזו, הוא חש כעס ושנאה 
יצירה  עשייה,  מרגיש  כשהלב  הסביבה.  כלפי 
וחיוביות, יש אחדות בין הלב לבין המוח. נסו לא 
לשפוט קולגות ואת הבוס, אלא לבקר ולתקן רק 
את עצמכם. נסו לשדר טוב והטוב יחזור אליכם 

חזרה.

גוף  ומוקפד-  בריא  חיים  אורח  על  שמרו   
מאוזן  גוף  על  לשמור  כדי  ולכן  אחד,  הם  ונפש 
עמוקות  נשימות   21 קחו  בריא.  חיים  ואורח 
ביום; התחילו את היום בשתייה מרובה של מים 
בבשר,  הפחיתו  וניטרליות;  זרימה  המייצגים 
ומעובד  מתועש  אוכל  מלח,  לבן,  קמח  חלב, 
פירות  בירקות,  הרבו  הארוחות;  בזמן  ושתיה 
ואוכל מלא ומורכב; הקפידו על פעילות גופנית 
יום  במהלך  דקות;   8 במשך  מתיחות  ולפחות 
מהמחשב/  הראש  את  פעם  מד  הרימו  העבודה 
מעלה  מעלות   15 העיניים  את  והפנו  מהשולחן 
כדי לשחרר את המתח מהעיניים והמצח, בדרך זו 
ישתחררו אנדורפינים המשחררים מתח ומספקים 

הרפיה ורוגע.

מפתח  מומחה,  כירופרקט  פרטר-  רפאל  ד"ר 
שיטת "חילוץ עצמות" והמנהל הקליני של מרכז 
www.rephael.co.il .רפאל לרפואה משלימה

טיפים



שמים סוף לכאב

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

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

סדרת Soluroids מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207840

 הקלה מקומית מיידית 
 חיטוי ומניעת דימום

 הגנה מפני חדירת זיהומים
 שיפור תפקוד מערכת העיכול

 איחוי והתחדשות רקמות

הודעה בדבר תחליף המצאה

בבית המשפט השלום בתל-אביב-יפו 
בפני כב' השופט ד"ר קליין   

ז'בוטינסקי 7, רמת-גן  
טל': 077-657300

פקס: 077-6570301

התובעת: 
 ע"י ב"כ עו"ד תומר פרסלר

צד ג': 

-נגד-

-נגד-

שירי פלד, עו"ד  
ב"כ הנתבעת

הנתבעים:           

תא 4205-01-14    

 סיון קייזר

ע"י ב"כ עו"ד מפרקליטות מחוז ת"א - אזרחי
דרך מנחם בגין 154, תל אביב ( בית קרדן), ת.ד 

33051 טל': 03-6949346 פקס': 02-6468005

(שולחת הודעה לצד ג')

 חיים, בן משה רוז- ת.ז. 05278383-4
מרח' הרב עוזיאל 8, בני ברק, מיקוד 5164023

הואיל וביום 1.12.16 הגישה הנתבעת -1מדינת ישראל הודעה לצד ג' כנגדך 
במסגרת הליך זה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה ביחס להודעה זו, וזאת תוך 

45 ימים, מיום פרסום מודעה זו.

אל: צד ג' - מר חיים, בן משה רוז 

 מדינת ישראל- משרד המשפטים ואח' 

בשלמה המלך 31 בבני ברק
עברו לניהול של חברה חדשה

בעלת ותק וניסיון בתחום האירועים
ומעתה ניתן להזמין חתונות, בר מצוות ואירועים

בשורה משמחת
לבעלי השמחות!

אולמי רויאל
)אולמי יד עזרא לשעבר(

הננו שמחים לבשר כי

ניפגש בשמחות !

מגוון תאריכים פנויים כל הקודם זוכה
מחירים מיוחדים לרגל ההשקה

להזמנות: 03-6777200
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בגדים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. אחד ממיני המנורות או הפנסים שהשתמשו בהם בימי 
התלמוד למאור בנרות או בפתילות של שמן. "__ שהיתה 

דולקת והולכת כל היום כולו" )שבת כג.(
7. קצה, תחום. "מפתח בית אלישיב ועד__")נחמיה ג כא(

8. אחד משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. 
)דברים ח ח(

9. בשעה שהשמש מחממת ביותר, שעת הצהריים.  "כ___  
היום" )בראשית יח א( )בהיפוך אותיות(

10. רשום את האותיות לפי ערכם הגימטרי מימין לשמאל: 
א' – 400, ב' – 1, ג' – 8, ד' – 70 

11. נכון, נכונה, בצדק.  "____  בנות צלפחד דברת" )במדבר 
כז ז(

12. קיצור המילים: חזק ואמץ.
13. עשו דבר- מה שנית, חזרו על דבר. "קראו את ההלל אם 

גמרו ___  ואם ___ שלשו")פסחים ה ז(
14. מי שבא להעיד במשפט מסוים, אינו יכול להיות דיין 

בו ולחרוץ דינו של הנאשם. "ואין  ___  נעשה דיין" )ראש 
השנה כו.( 

15. שאלה, קושיה. "איני יודע ליישב סדר ___  הללו לפי 
שיטת הש"ס")רש"י כתובות סו:()בלשון יחיד(

16. תועבה,זוהמה. "סחי ו___ תשימנו בקרב")איכה ג מה(

11. עושר, שפע, ריבוי.  "וגליתי להם  ___  שלום ואמת" 
)ירמיה לג ו(

2. יחד, בכוחות מאוחדים. "לעבדו __   __" )צפניה ג ט(
3. )כלל הלכי( כל מה שאדם עושה בשם שולחו נחשב כאילו 

עשה זאת השולח גופו. "ש__ של אדם כמותו")ברכות ה ה(
4. חובת הבריות לדאוג לזקוקים לעזרה מבין 

הנמצאים בקרבתם בטרם ידאגו לעניים רחוקים מהם.                       
"___  עירך קודמין" )בבא מציעא עא.( )בהיפוך אותיות(

5. קיצור המילים: תומכי תורה.
6. מעטים האנשים שזכו בחייהם לתורה ולעושר גם יחד.    

"לא כל אדם זוכה לשתי  ___" )ברכות ה:(
9. )מימרת חכמים( אתה מביא למקום דבר שהוא מצוי שם 
בשפע? כלומר, אין אתה מחדש ולא כלום! "תבן אתה __ 

לעפריים")מנחות פה.(
13. התענינו בדבר, עסקו.  "ואל  ___  בדברי שקר"              

)שמות ה ט( )בלשון רבים,עבר(
14. לפי הסדר, ראשון – ראשון ואחרון – אחרון.                   

"הסדיר שמונה עשרה ברכות...____  הסדר" )מגילה יז:(
15. מפרשיות השבוע.

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?

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תכתנתוהמעטפותנישא

שואיסנלישרתחפטמהא

יהנתאבמשסנואגלאנפ

תרתדוחגעתשסנהזאית

נעישלנאשינכגואעדי

שליצסנאמאלשריצנסג

תווגאהמשסנניהאישי

דתתאמכסנדתענאשליל

תאכקנשבגדילסנמדגר

טשרסנתשיתשיתהאידי

נסישריתבפגרחנאיוש

בדכדכנינלגגאשדיפק

אמאשותצלחרבגילכאא

המילים נקראות בכל הכיוונים
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7       

8     9  
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 12   13   

14   15    

  16     

 

אבנט, חגר, מעיל, אדרת, חגרת, נעל, אזור, חלפת, סדין, אפוד, חלצתו, פתיגיל, בגד, 
כסות, רדידי, המטפחת, כתנת, רקמה, הצעיף, לבש, שלמה, והמעטפות, מחלצות, 

שמלה, והרעלות, מכנסי, שק, ותכריך, מלבוש, כלי גבר

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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



בס"ד

102.5 / 93 / 92.8 FM  

הן
 כ

לי
גי וממוקדי ההדלקות בארץ ובעולם היהודימהאולפן המרכזי במירון

מליל שישי ועד ראשון בלילה סביב השעוןשידורי ל"ג בעומר תשע"ז

ב-

    מנחם טוקר    אבי מימרן    מוטי לביא   בצלאל קאהן   הרב ישראל גליס

  קובי סלע    אלי פרידמן    ישי לפידות  ידידיה מאיר  חיים ולדר    עו"ד משה 

אוסדיטשר   יוסלה אייזנבך   אשר גרייבר   אלעד כהן   יהודה שוקרון   בערי וובר

    אפרים קמיסר     אריאל ברמן     דוד קליגר    איתי גדסי    בנצי לייזרוביץ

    הרב אברהם יוסף     הרב חיים אידלס    הרב יצחק פנגר     הרב יצחק דוד גרוסמן

בהגשת טובי השדרנים וצוות הכתבים:

שקלים!!בשווי אלפיפרסים
הרב צבי ירוםלפותרי חידת

ל"ג שמח!

במשך כל ל"ג בעומר ב'קול חי מיוזיק'שידור חי רציף של הניגונים מהמערה
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כמה קרוב, ככה זול נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 
רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 
03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: 
רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

כמה קרוב, ככה זול נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 03-5791433 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 03-5789482 | רח’ כהנמן 151. 03-5448588| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 03-5796771 
רח’ נויפלד 15. 03-5704963. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 03-6099821 | רח’ רשב’’ם 15. 03-6566551 | רח’ הרב קוק 11. 03-6324538 | רח’ הרב מלצר 24. 03-5226858 | רח’ פרדו 2. 
03-5703078 | רח’ חבקוק 25. 03-9479944 | תורת חיים 1. 03-5179802 | קלישר 17. 03-5755232 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 03-7364441 | רח’ הריף 1. 03-9099366 | ברכפלד: 
רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 08-6430456| הלל 8. 08-6103663  |  רח’ רשבי 15. 08-8523639 | חיפה: מיכאל 9. 04-6899718 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 04-9040905 

ניתן להשיג את כל 
מוצרי על האש

דרושים/ות 
קופאים/ות לעבודה 

במשמרות פרטים 
בטל.052-681-7736

בלעדי לחברי מועדון!

אבקת כביסה 
3990פרסיל
8 ק"ג

1990וניש קליה
3 ליטר

שמן זית למאור 
'מעולה'

1 ליטר
1390

790טחינה אחווה

500 גר'
רגיל/מלא

שעועית 

1 ק"ג
מיה

890

מארזי תבניות 
אלומיניום 'מעולה'

ללא מכסה
סוגים שונים

20
3 ב-

נרונים 'מעולה'

72 יח'
4 שעות

 
66 יח'
 6 שעות

נרונים 'מעולה'

1690

1990

טילונים

טעמים שונים
ריאו

1090
5 ב-

מיץ ענבים 'מעולה'

1 ליטר
כולל פקדון

1090

סלטי שמיר

300 גר'
סוגים שונים

2 ב-10

חצאי חזה עוף קפוא
גלאט עוף

1990
לק"ג

בר לחמית/פתי 

ק"ג  1-1.75
אסם

1990
ליח'

נאפה
לאחר
הפסח

קוסקוס/פתיתים 'מעולה' 
1190אטריות סבתא שיבולים

3 ב-
350-500 גר'

לא כולל קמח מלא

נאפה
לאחר
הפסח

נקניקיות עוף

800 גר'
גלאט עוף

1790

שניצל תירס 2 ק"ג

טבעול

3990
ליח'

נאפה
לאחר
הפסח

1990שישיית אר סי
1.5 ליטר

מארז תן צ'אפ/
פופסים

מיה
1190
2 ב-

פודינג/גלי

1 ק"ג
אסם

1990
ליח'

במבה/ביסלי

55-60 גר'
סוגים שונים

6 ב-15

ברמן

590שלישיית תירס אלסקה
160*3 גר'

רשת נתיב החסד מזמינה אתכם לבוא ולהינות ממבחר מבצעים ומוצרים בהנחה... כי כמה קרוב ככה זול

    המבצעים אש!גם בל"ג בעומר 
המבצעים בתוקף 

מיום ראשון                     
י"א באייר 7.5.17  

עד יום שישי                  
ט"ז באייר 12.5.17 

1190גביעי גלידה 'מעולה'
2 ב-

24/30 יח'

טרופיות
18 יח'

מאגדות שלגונים 10
לייט

6-10 יח'
שטראוס

1990
ליח'

תירס/ אפונה/אפונה וגזר/     
גזר/שעועית שלמה/צהובה

800 גר'
גלאט עוף

איגלו 'מעולה'890
כ-70 יח'

790

קוטל חרקים/
10יתושים

K301/K400
300 מ"ל

סנו

ליח'

חלב
תנובה
1.5 ליטר

מעדן 
YOLO

טעמים שונים
תנובה

מאגדת
יופלה פרי

1990

תנובה

3 ב-
10 790

YYY יופלה

890

500 מ"ל
תנובה

גבינה
בולגרית

1190

250 גר'
טרה

קוד:102394326

2.8%/1.7%
קוד:102395231

102395224
טרה

שמיניית 
מולר

1190

500 גר'
טרה

גבינה
צהובה

מגורדת

2490
עשיריית פיתות

ברמן
שישיית לחמניות

890
ליח'

590

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי יג"-י"ד באייר 9-10.5.17
מלפפון

לק”ג
₪390

מלון

לק”ג
₪390

דלעת/
דלורית

לק”ג
₪690

בצל 
ישראלי

לק”ג
₪290

תפו"א 
לבן ארוז

לק”ג
₪290

גזר ארוז

לק”ג
₪290

קולורבי

לק”ג
₪290

בצל חוץ 
לארץ

לק”ג
₪390

בכשרות
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