
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי כ"ב באלול תשע"ז   13/9/17 גיליון מס' 1122

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

 88 
עמודים

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

 איחוד הכוחות של מאוחדת עם מעייני הישועה, 
ישנה את פני הרפואה בבני ברק

בזכות שירות רפואי ללא פשרות וסל שירותים רחב יותר

יותר רופאים מומחים

הישועה  ומעייני  מאוחדת  רופאי  של  הפעולה  שיתוף 
לקוחות  מהיום,  פשרות.  ללא  הטיפולי  הרף  את  מעלה 
ביותר  הרופאים הבכירים  ייהנו משירותיהם של  מאוחדת 
במעייני הישועה, יחד עם מגוון שירותי הרפואה המקצועית 

והקהילתית של מאוחדת. 

זמינות גבוהה במיוחד

- משנה את  והמעבדות  הזמינות הגבוהה של המומחים 
כללי המשחק לטובתכם. עד היום הייתם מחכים חודש או 
חודשיים לרופא בכיר מבית החולים, כעת, לקוחות מאוחדת 
הפחתת  אחרת.  ברמה  זמינים  משירותים  ליהנות  יוכלו 
בקלות  להגיע  מאפשרים  המהיר  והשירות  הבירוקרטיה 
ולקוח  יתכן  הליכים.  ולקצר  השירותים  למיטב  ובמהירות 
להליך  היום  באותו  כבר  יתקבל  הרופא  בהפניית  מאוחדת 

רפואי מורכב במחלקה הרפואית הרלוונטית בבית החולים.

פחות בירוקרטיה

בלי  גם  הבכירים  לרופאים  להגיע  שאפשר  מסתבר 
בירוקרטיה, בלי טופס 17 ובלי כאב ראש.

מאוחדת לשירות הלקוח במרפאה ייעודית חדשה ובדלפק 
קיצור  כולל  השירות  הישועה.  מעייני  בתוך  אישי  שירות 
מהמרפאה   17 בטופס  צורך  ללא  בירוקרטיים  תהליכים 
אלא בהפניית רופא בלבד. בנוסף, תשיק מאוחדת כרטיס 
מאוחדת  לקוחות  יוכלו  באמצעותו  אשר  משותף   מגנטי 
ללא  הרחב  השירותים  מסל  וליהנות  יקר  זמן  לחסוך 

בירוקרטיה כלל. 

למטרה  להם  שמים  הישועה  מעייני  וביה"ח  מאוחדת 
כשרים  רופאים  להיות  המשותפת,  פעילותם  במסגרת 
ורצונותיו  החולה  צרכי  את  ולהעמיד  למקום  הנאמנים 

בראש מעייניהם.

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:09
18:26
18:06

19:19
19:21
19:21

פרשת ניצבים וילך

ולהישאר בריאלהיות בריא

זמני כניסת ויציאת השבת



זאב וורמברנד | מנכ״ל מאוחדת

 “בשעה טובה, נחתם הסכם ייחודי, 
בין בי”ח מעייני הישועה לבין מאוחדת”

״ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב, ָאַמר ה', ּוְרָפאִתיו״
מאוחדת וביה"ח מעייני הישועה שמים להם למטרה במסגרת פעילותם 
המשותפת, להיות רופאים כשרים הנאמנים למקום ולהעמיד את צרכי 

החולה ורצונותיו בראש מעייניהם. 
כשותפים לאמונה בהיות האדם נברא בצלם אלוקים ובחשיבות נוכחותה 
מתחייבים  אנו  המעשה,  בחיי  המוסריים  וציוויה  התורה  הדרכת  של 
להעניק את השירות הטוב והיעיל ביותר לכל הנזקק לכך, ולפעול ככל 

יכולתנו להביא מזור מלא לכאביו ומצוקותיו. 
אנו נושאים תפילה כי מעשינו יהיו לרצון לפני רופא כל בשר, ומייחלים כי 
רשות תינתן בידנו לרפא את הניתן לרפא ולטעת תקוות אמת בלב כל 

הנצרכים לרפואה שלמה.

שלמה רוטשילד | מנכ״ל מעייני הישועה

 "השירות הייחודי הוא בשורה
גדולה מאד ללקוחותינו"

 "אנו בשותפות אמיתית
כי מאוחדת היא הקופה 

המתאימה ביותר לציבור החרדי"

יעקב ליצמן | שר הבריאות
 ״שיתוף הפעולה הייחודי

של מאוחדת ומעייני הישועה 
יקל מאד על האזרחים״
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בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:09
18:26
18:06

19:19
19:21
19:21

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ניצבים וילך

עברנו למשכננו החדש והמרווח, 
ר' עקיבא 86, קומה 7

צילום פנורמי 
וסיטי במקום תשלומים נוחים

כל טיפולי השיניים 
תחת קורת גג אחת
עם תעודת אחריות

יפקע  הגיוס  כי התיקון לחוק   בהחלטתם 
בעוד שנה - קבעו שופטי בג"ץ את סדר היום 

של מערכת הבחירות הבאה. 

בעיטת פרידה



אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 32-33

אין  כבר  לנבוכדנצר  המעשה,  בעולם   
משקל, ואפם וחמתם של שופטי בג"ץ עדיין 

משחק תפקיד, משכך, קיימות 3 אופציות

שלוש אופציות



אבי גרינצייג 

/ עמ' 52
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חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו.

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!
מיוחד לחג! 

בעקבות החלטת בג"ץ

הליכוד יציב 
מועמד 
לראשות 
העיר

הערכה : הולכים לבחירות

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

/ עמ' 37

 האתרוגים של
גדולי ישראל

מיוחדים, נקיים ויפים 
מזן חזון איש/תימני

052-7635571

מכירת אתרוגים

הקודם זוכה!

החגים

לפני החגים כמתנה לאישה מתאים

בדי
ריפוד
במבחר
דוגמאות
גדול

להזכירכם!
לא לחכות

לעומס
שלפני החגים

החגים

מתאים
 כמתנה לאישה 

לפני החגים

בדי
ריפוד
במבחר
דוגמאות

להזכירכם!גדול
לא לחכות

לעומס
שלפני החגים

הזדמנות אחרונה לפני ראש השנה
הריפוד ישן, קרוע, מלוכלך?

זה הזמן להתחדש לקראת החגים

כתובתנו החדשה:
 רבי עקיבא 32 בני ברק

077- 40-900-70

מבית

ימים 
4

רכב לראש השנה
מבצע פותחים שנה עם חיוך

256&

(:

 a,b,x מוגבל לקבוצות*

TOURS
סוכנות ארצית להשכרת רכב

לחגמבצע
₪ 690

 ₪ 490

03-9216010בני ברק. ר׳ עקיבא 37  

"מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום"
 מי  גדולי הדור התכנסו ולאחר דיון ממושך וחריג באורכו פרסמו מכתב מיוחד 
הציע לאיים בפרישה מהקואליציה, ומדוע דחה מרן הגרי"ג אדלשטיין את ההצעה? 

 וגם: הניסוח המשותף של מרנן הגרי"ג והאדמו"ר מגור / עמ' 38

/ עמ' 42

הפתעה: בג"ץ נגד 
חילול השבת / עמ' 40

הרכב מורחב של בג"ץ ביטל אמש את התיקון לחוק הגיוס בשם ה'שוויון' 

הנציגים החרדים מאשימים - "השופטים מנותקים, החלטה אומללה"

הוספת פסקת ההתגברות, שתמנע מבג"ץ להתערב בעתיד בחוק הגיוס

כחלון שצפוי להתנגד - ולהוביל לפירוק הקואליציה בשם ההגנה על בג"ץ

ההחלטה: 

המתקפה:

הדרישה:  

המכשול: 

יה
פד

קי
וי

ה, 
בי

 צ
ם:

לו
צי

פרסום 

ראשון

המשגיח מפוניבז': 
הגה"צ רבי אליעזר 

גינזבורג זצ"ל / עמ' 22



בשבילי תנובה זה... 

)אלחנן מבני ברק(

״הרגע שאמא 
קוראת מהמטבח: 

ארוחת ערב!״

הבחירה של הבית
תנובה

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

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.

ארוחה אחת. בחירה אחת.



בשבילי תנובה זה... 

)אלחנן מבני ברק(

״הרגע שאמא 
קוראת מהמטבח: 

ארוחת ערב!״

הבחירה של הבית
תנובה

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

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.

ארוחה אחת. בחירה אחת.



מבצע סוף שנה: 
ממחירים שאסור לפרסם!

מכשיר שמור מבית הדרן

הכי מתקדם. הכי מקצועי. 
הכי שמור בעולם!

לצרכי פרנסה בלבד!

אלול. זו ההזדמנות לעשות
שינוי ולהצטרף לאלפים!



בשם ה' נעשה ונצליח!

תמיד תצאו בזול.

גם אם תשלמו עליהם פחות, 
תוכלו לומר עליהם יהי רצון

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות
שמחת חג ב חסד

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד 
 מודיעין עילית  אלעד  רכסים   טבריה  צפת  



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

שנה טובה ומתוקה!

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

RC

עוגת דבש אחוה
400 גר'

קמח

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &20

ב-

 &20

 &15

 &50 2 ב-

בד"ץ העדה 
החרדית

3 ב-

נס קפה 
עלית

L תבניות ביצים

עלית

רבע לשבע / 
עד חצות

3 ב-

2 ב-

2 ב-3 ב-

2 ב-2 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

3 ב-20& 

 &19 2 ב-

שישיה

מוצרי 
השבוע חלב טרה נייר טואלטפרסיל ג'ל

 48 גלילים

בקניית זוגעוגיות עבאדי

גבינת טרה

 &10

 &12

 &25 &35

 &10 &25

 &10

שוקולד עלית 
במגוון טעמים

במבה 9+1

ב-

ב-

 &10  &22 3 ב-2  ב-

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

רביעיית סודה 
שוופס

 &40  2

10& ב-  3

10& ב-  3

10& ב-  3

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

רבע כבש עטרה

קורנפלקס דבש

דבש
 350 גר'

יין סלקטד יין קונקורד
כרמל מזרחי

ב-

8 קילו
אבקת כביסה פרסיל

 &100 ב- 6

 &20 ב- 2

 &8 90  &1390

 &3990

 &2390 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

מארז 1 קילו 
תמרים

קוטג' טרה / תנובה

 &18 90

לחם פרוס
אגמי 

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1890
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

לקילו

 &50

משקה 
ג'אמפ

5 ב-20& 

2 ב-19& 
בירה מאלט 
1.5 ליטר

2 ב-50& 

נרות
50 יח'

 &18 90

ב-

מגוון עוגות עלית 
טורטית/ פסק זמן / 
רולדות

 &790

2.7 ליטר

במגוון 
טעמים

גבינת טרה 750 גר'

בקניית 
זוג

 &8 90

 &12 90

 &14 90

 &79 90
מארזי דנונה טבעי

10& ב-  3

 &10 ב-

נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

 &35 2 ב-
קפה עלית /
 רד מאג

 

500 גר'
טחינה אחוה
בד"ץ

2 ב-15& 

בקרטון 
1 ליטר

תרכיז אחווה
4 ליטר

מיקס חטיפים של עלית

דובשניות
300 גר'

מעדני טרה מו 
מארז

נייר סופג טאץ'

שוקו 2 ליטר 
יוטבתה

10& ב-

 &1090
בקניית זוג

קליק



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק*פרהביוטיקה החל משלב 2

במעון אני היחידה שכבר יודעת 
להשחיל טבעות. כשאמא ראתה 

את זה היא חייכה לעצמה והכינה  
לי עוד בקבוק סימילאק

כל כך כאבה לי הבטן בשבועות 
האחרונים. טוב שאימא החליטה לנסות 

סימילאק, עכשיו גם אני וגם אמא 
רגועים יותר ומצליחים להרדם

למהדרין

3+
6 

גה

 אומ

להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

**מתוך מחקר בקרב אמהות חרדיות יוני 2016
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82% מהאמהות המשתמשות בסימילאק למהדרין מצהירות:
**"מאז שהתחלתי להשתמש בסימילאק למהדרין, התינוק שלי רגוע יותר"

היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01



נבחרת המבצעים

המבצעים בתוקף עד ה- 14.10.17 ו/או עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים, התמונות להמחשה 
בלבד, מינימום מלאי מפריט 100 יח', ממגוון מוצרי נעמן המשתתפים במבצע.

*מבצע 1+1 מתנה על הזול מביניהם.

סיר לחץ 6 ליטר
3 מצבי בישול

כולל מכסה זכוכית לשימוש כסיר רגיל

מערכת אוכל 
יוקרתית מפורצלן, 18 חלקים
דגם טייגר, באריזת מתנה

מערכת סכו"ם
24 חלקים

נירוסטה, דגם ברקן, באריזת מתנה

₪ 299 רק
90₪ 199 רק

90₪ 79 רק
90₪ 89 רק

90
₪ 59990 42990 ₪במקום 29990 ₪במקום 19990 ₪במקום במקום

עד % 50 הנחה
על מגוון סירים ומחבתות

סט 2 מחבתות 24+28 ס״מ
ציפוי מראה שיש,
Soft touch ידיות

על מגוון כלי הגשה ומערכות אוכל

להשיג ברשת חנויות נעמן

1+1 מתנה שנה טובהשנה טובה

לארח, לבשל, להשקיע, 
ליהנות ופשוט להתחדש.



ולהישאר בריאלהיות בריא

לקראת יום הכיפורים
 מאוחדת מפעילה 

מוקד רפואה והלכה
לשאלות ותשובות בענייני הצום

בשיתוף מוקד ה.ר.ב.
לחברי כל קופות החולים

*3833  meuhedet.co.il

 מוקד טלפוני יפעל ברציפות
 בימים ראשון-רביעי, בין התאריכים ד׳-ז׳ בתשרי )24-27.9(

בשיתוף ד"ר אמיל שני מומחה ברפואת משפחה ורופא מרחב במאוחדת
ד"ר ליאון סניור מומחה ברפואת נשים, מנהל מוקד נשים בבני ברק

ד"ר יעקב פרידמן פסיכיאטר מבית חם

כתובות למשלוח מסמכים רפואיים במידת הצורך במוקד "ה.ר.ב."
 מייל: mh025020202@gmail.com פקס: 02-5020222 

מוקד רפואה והלכה
בענייני צום יום הכיפורים

בשיתוף מוקד ה.ר.ב. בנשיאות גדולי הדור, 
בראשות ובהכוונת הגרמ״ש קליין שליט״א

טלפון המוקד: 02-5020202



בס"ד

ובנוסף קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪
ומקבלים מבחר מתנות בשקל אחד בלבד!

הבית שלך למוצרי חשמל

₪ 999

₪ 2,290
₪ 999

עושים סוף 
שנה למחירים

הבעש"ט 16, ב"ב 03-5795171
פתוח רצוף 10:00-21:00 אספקה מיידית לכל הארץ

תנור
משולב

מקפיא
ענק

מכונת כביסה

מחיר
פיצוץ

גז, זכוכית
בצבע

לבן, שחור, 
כסף, חול

טוסטר אובןמעבד מזוןשואב אבק כיריים גז זכוכית

ציקלון 
עוצמת יניקה 

חזקה

19 פעולות 
במעבד אחד

45ליטר,
מצב שבת, 

טורבו

מעבד מזון + קומקום זכוכית + 
מגהץ קיטורמטחנת בשרטוסטר + מיקסר יד

מיחם 50 כוסות
+ פלטת שבת + מיקסר יד

2000Wלחץ קיטור
2.4 בר,

הספק מרבי 
2135W

499
שקל!

800
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | מוגבל ל100 יחידות | לא כולל מזגנים |  ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד

800
שקל!





כßßד אלול תשעßßזיומא דהילולא של החßßח

מˆטרפים 
ללימו„

'‰„ף ‰יומי
ב‰לכ‰' 

ל˜בל לוח '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰'     לפיח יעורי '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰'     לכל מי„ע ‡ו„ו מבחני '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰' 

מו˜„ '„רו' 02-5609000

ל‰רבו זכויו ליום ‰„ין 

מˆטרפים 
ללימו„

'‰„ף ‰יומי
ב‰לכ‰' 
ביום יי כ"„ ‡לול

יום ‰ילול מרנ‡ '‰חפ חיים' זיע"‡
וכמ„י נ‰ י˜יים יום לימו„ ופיל‰ עולמי לעילוי נמו וכלל יר‡ל י‡ח„ בלימו„ ורו,
ל˜ר‡ ‰ימים ‰נור‡ים.   בזכויו  ול‰רבו  ועובכל ‰י ל‰יווע  מנינן'  'מני‡ „מר ˜‡ 

מˆטרפים ללימו„ '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰' - בלימו„ ‰לכו ב ב'מנ‰ ברור‰'
ב‡לפי יעורי '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰' ברחבי בעולם, מחז˜ים במיר ‰לון, 

ל‰כב ול‰חם לחיים טובים בספרן ל ˆ„י˜ים. 

‰לימו„ ב'„ף ‰יומי ב‰לכ‰' ביום ‰‰ילול‡ על פי ס„ר '‰„ף ‰יומי ב‰לכ‰':
‰לכו ב סי' רנ"„ סעיפים ‰-ז 



כמה קל להיות מאושר

תקף מ-13.9 עד גמר המלאי. כפוף לתקנון המבצע, לרוכשים מעל 499 שח בקנייה מצטברת ביום אחד, לא ניתן לפצל חשבוניות. לא כולל קניות 
ביינות ביתן, דוכנים זמניים, מזון וסופר פארם למעט קוסמטיקה. קבלת המתנה בהצגת והחתמת חשבוניות מקור בלבד. שובר מתנה אחד ללקוח. 

אין כפל מבצעים הנחות והטבות מועדון, 2000 מתנות במלאי, ט.ל.ח.

קניון אילון, שפע כרימון

 מתנה50
₪

בעזריאלי גיפטקארד
בקנייה מעל 499 ₪ ביום
החל מ- 13.9 עד גמר המלאי

מבצע החגים חוזר לקניון אילון!
זה הזמן להיערך כראוי לחג וליהנות ממאות חנויות, ממיטב המותגים המובילים 
מהארץ ומחו"ל. היכנסי לקניון אילון והתחדשי בקלות וביעילות. חג שמח!



 בחג הזה,
הקיטל יהיה לבן למהדרין.

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג 
בינלאומי

 מלבין
ב-3 דרגות





החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ב באלול תשע"ז 13/9/17 בני ברק18 121/3/1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 ליצמן אצל מרן שר התורה

ישראל  גדולי  לבתי  עלה  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר 
בבני ברק להתברך לקראת השנה החדשה. תחילה עלה 
למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, 
לבית  הרבה  ועזרתו  התגייסותו  על  לשר  הודה  הגר"ח 
על  הוקרה  כאות  הישועה'.  'מעייני  החרדי  החולים 
'דרך  ספרו  את  ליצמן  לשר  הגר"ח  העניק  פועלו, 

אמונה'. על הספר כתב שר התורה הקדשה בכתב ידו.
הגאון  התורה  חכמי  מועצת  חבר  בבית  ביקר  בהמשך 
רבי שמעון בעדני. השר ליצמן שמע מהרב דברי שבח 
על עזרתו לעולם התורה ועל פועלו במערכת הבריאות. 
בשבועות  טובה.  שנה  בברכת  בירכו  מכן  לאחר 
נוספים  ישראל  גדולי  בבתי  השר  ביקר  האחרונים 

כמסורת של שנים בערב הימים הנוראים.

 משחית הרכוש נעצר 

ונכים.  מיוחדים  ילדים  של  רכוש  גנב  נלכד  השבוע 
המשטרה  הצליחה  מאומצות  חקירה  פעולות  ולאחר 
לעצור חשוד נוסף במקרה אחר של הצתת עסק למשחקי 

ילדים, ברחוב ז'בוטינסקי 50 ברמת גן.
תוך  בחקירה  פתחו  לזירה  שהוזעקו  המשטרה  חוקרי 
בן 57,  נעצר חשוד  וביום שני השבוע  איסוף הראיות. 
הוא  מכן  ולאחר  לחקירה  הובא  והוא  ברק  בני  תושב 

הובא להארכת מעצר בבית משפט שלום בתל אביב.

 הצדקת שרה רבי ז"ל 

הייתה  ז"ל.  רבי  שרה  הצדקת  בעיר  נפטרה   62 בגיל 
למשפחות  רבות  סייעה  עצומה,  חסד  כבעלת  ידועה 
לכל  קשבת  אזן  הייתה  נפשה,  נימי  בכל  ולגלמודים 
אדם. הקפידה לקבל את השבת כחצי שעה לפני כניסת 

השבת. 
עבדה  לשוה"ר.  לדבר  או  לקבל  הסכימה  לא  מעולם 
במשך שנים לטובת הבנות בסמינר אור החיים. כמו"כ 
הרב  הגדול  המחנך  בעלה  לתלמידי  נדיבה  ביד  סייעה 
נפתלי רבי, והייתה מכינה עבורם סעודות ומיני מתיקה. 
מפיה  נשמה  לא  ומעולם  הארורה  מהמחלה  סבלה 
טרוניה, אלא קיבלה הכול באהבה. לאחר ייסורים קשים 
שבת,  בערב   16:10 בשעה  נשמתה  את  מסרה  ומרים 

זכתה ונטמנה כעשרים דקות טרם כניסת השבת. 

 הרב דוד קרישברג ז"ל

בד"ה: בשבת אחה"צ השיב את נשמתו הטהורה הרב 
דוד קירשברג ז"ל. המנוח התגורר בקרית הרצוג והיה 
מתפלל בבית הכנסת 'אישי ישראל'. כל חייו ידע צער 
ומכאוב, היה תמיד מתהלך בצידי דרכים, היה משכים 
ניהל  לפרנסתו  לפני התפילה,  כמה שעות   ולומד  קום 

את חברת 'ירפא'.
הרב  חמיו  בבית  הכרתו  את  ואיבד  ברע  חש  בשבת 
שהגיעו  'הצלה'  כוחות  שיבלחט"א,  בצלאל  יוסף 
פונה  והוא  נמרצות  החייאה  בפעולות  החלו  במהירות 
לבית החולים במצב קשה, שם למגינת ליבם של מכריו 
 54 בן  כשהוא  הטהורה,  נשמתו  את  השיב  ומשפחתו 
שנים בלבד. השאיר אחריו שישה ילדים, כשזכה לחתן 

רק בת אחת, ובנו הקטן בן 12 בלבד.
ברחוב  מביתו  בבוקר  ראשון  ביום  יצאה  הלווייתו 
גניחובסקי 15 בבני ברק ועברה דרך בית הכנסת 'אישי 

ישראל' לבית החיים סגולה בפ"ת. ת.נ.צ.ב.ה.

ליצמן אצל הגר"ח

זהירות בקניית ביצים 

 
השירות הווטרינרי ופקחי השיטור העירוני החרימו ביצים בעייתיות עם חותמות מזויפות

מאת: עוזי ברק 

לכמויות  הציבור  נזקק  החג,  ולמאכלי  לסעודות  ההכנות  במסגרת 
גדולות יותר של ביצים, מה שהביא כנראה, סוחרים מאזורים ברחבי 
הארץ לסחור בערים שונות, ובהן גם העיר בני ברק, גם בביצים שאינן 

בפיקוח וטרינרי כנדרש.
על  ברק  בני  של  העירוני  בשיטור  שנתקבל  חשאי  מידע  בעקבות 
מסחר בביצים שהחותמות המוטבעות עליהן מזויפות, הוחלט ע"י מר 
שלמה מלכא, מנהל אגף האכיפה והפיקוח של העירייה ומר יוסף חדד, 
מנהל השיטור העירוני, לפתוח בפעולה מקיפה לגילוי סוחרים בתנאים 

אסורים.
מאיר  בפיקוד  העירוני,  בשיטור  ופקחים  שוטרים  יצאו  זה  לצורך 
ממרחב  שוטרים  בשיתוף  ברק,  בבני  העירוני  השיטור  מפקד  סויסה, 
דן, בהתאם להוראותיו של נצ"מ שלום בוריה, מפקד המרחב, לסדרה 

של סיורים ומעקבים בקרב סוחרי ביצים ברכבים פרטיים.
במבצע  שולב  הביצים  של  המקצועית  הבדיקה  את  לאפשר  כדי 
השירות הווטרינרי של עיריות בני ברק וגבעתיים, בסיוע הרב ישראל 

משה פרידמן, חבר הנהלת עיריית בני ברק וסגן יו"ר האיגוד הווטרינרי 
וד"ר משה רפאלוביץ, הווטרינר המחוזי.

תושב  חוקי,  בלתי  וסוחר  תוצאות  נתנו  והסיורים  המעקבים  ואכן, 
עיר שכנה, נתפס עם מאות תבניות ביצים שמקורן אינו ידוע, והביצים 
מועצת  מפקחי  הוזעקו  למקום  הווטרינרי.  הרופא  בהנחיית  הוחרמו, 

הלול, לצורך לקיחת הביצים להשמדה.
בני  עיריות  של  הוטרינרי  השירות  מנהל  רפאלוביץ,  משה  ד"ר 

בלתי  בביצים  כי  לציבור,  הבהיר  וגבעתיים  ברק 
סכנה  ישנה  סכנות:  סוגי  שני  ישנם  מוחתמות 
התרנגולת  בגוף  שנמצאים  חמורים  לזיהומים 
בלול  הנמצאות  בהפרשות  או  סלמונלה,  כחיידקי 
גם אם התרנגולת עצמה בריאה. סכנה אחרת היא 
או  לתרנגולות  הניתנת  אנטיביוטיקה  מהצטברות 
חומרי הדברה, שהינם חומרים כימיים המצטברים 
להצטברות  חלילה,  להגיע,  עלולים  והם  בביצים, 

בכבד של הצורך אותן. 

אבי רבינא

הוריקן "אירמה", אחת הסופות העוצמתיות ביותר שידע האוקיאנוס 
האטלנטי, כבר הורד בדרגת העוצמה שלו לסופה טרופית שממשיכה 
כעת  נמוכה.  בעוצמה  כי  אם  בארה"ב,  פלורידה  במדינת  להכות 

מתחילים להיחשף הנזקים הכבדים - בארה"ב ובאיים הקאריביים.
היהודית  הקהילה  ראשי  הפנו  נודעה,  לא  עיין  הסופה  כשעוצמת 
בנוגע  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  למעונו  שאלה  במיאמי 
ונזקיה.  מהסופה  הגדול  החשש  בעקבות  וסביבותיה,  מיאמי  ליהודי 
ולהתפנות  לצאת  התושבים  על  האם  הגר"ח  את  שאלו  בקהילה 

מהמקום מאחר שהסופה כבר הרגה קודם לכן רבים. 
לגר"ח הפנה הרב משה סמוטני, מנאמני שר התורה.  את השאלה 
הגר"ח השיב באופן חד משמעי: "זה שעת סכנה". מה שאומר שעל 
התושבים להתפנות מבתיהם. הגר"ח סיים את תשובתו בברכת הצלחה 

ליהודי המקום שלא יינזקו מפגעי הסופה.
של  נשיאותו  תחת  העומדת  גדולה  קהילה  קיימת  ביץ'  במיאמי 
האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו, מדובר באזורים שהיו תחת סיכון בסופה 
האחרונה. אנשי הקהילה המודאגים הפנו שאלה לאדמו"ר הרב פינטו 

שהורה להם להישאר במיאמי ולא לעזוב למרות החשש.
בתשובה לחסידיו אמר הרב: "בימים כאלו של סער וסופה עולמית, 
בפרט לקראת הימים הנוראים יש לעזור ולסייע לכל אדם ולמסור נפש 
בעבור כל אדם באשר הוא. הקב"ה בוחן אותנו ורוצה לראות עד כמה 

אנחנו מוכנים לעשות האחד למען השני. זה הכול ניסיון מהקב"ה".
בזמן  רבנן  "תנו  סוכה:  במסכת  הגמרא  דברי  את  ציינו  גם  רבים 
רע  סימן  במזרח  לוקה  כוכבים...  לעובדי  רע  סימן  לוקה  שהחמה 
מזכירים  שהם  תוך  מערב",  ליושבי  רע  סימן  במערב  מזרח,  ליושבי 
את ליקוי החמה שהיה בארה"ב בשבועות האחרונים והסופות שהגיעו 

בעקבותיו.
באיים  נהרגו   37  - בסופה  כה  עד  חייהם  את  איבדו  אדם  בני   47
הקאריביים, מתוכם לפחות עשרה בקובה. בארה"ב נהרגו 10 בני אדם 
נוספים. מספר המנותקים מחשמל עומד כעת על כ-6.2 מיליון בני אדם 

- כשליש מאוכלוסיית פלורידה. 6.5 מיליון בני אדם נקראו להתפנות 
מבתיהם בפלורידה. יותר מ-585 מקלטים נפתחו והם מאוכלסים על 
בארה"ב  פדרליים  עובדים  אלף  מ-21  יותר  אנשים.  אלף  כ-200  ידי 

פועלים ישירות לתמיכה בתושבים ושיקום כתוצאה מהסופה.
הוריקן "אירמה" אינו הסופה המשמעותית הראשונה שמכה בחופי 
ארה"ב. בשנת 1992 היכה הוריקן "אנדרו", שעלות הנזקים שגרם להם 
הייתה 27 מיליארד דולר. בשנת 2005 היכה הוריקן "קתרינה", שעלות 
הנוכחית  הנזקים מהסופה  דולר.  מיליארד   108 הייתה  הנזקים שגרם 

מוערכים בכ-172 מיליארד דולר.
בנט  נפתלי  התפוצות  שר  הצעת  את  אישרה  הממשלה  כך,  בתוך 
לשיקומה  ביוסטון  היהודית  לקהילה  דולר  מיליון  בסך  חירום  לסיוע 
מהנזק האדיר שנגרם לה בעקבות הוריקן הארווי. "המבחן של מדינת 
היהודים הוא ברגעי משבר של אחינו בעולם. יש כאן אמירה ברורה 

של ערבות הדדית", הסביר השר בנט את ההחלטה.
הסיוע יועבר לשיקום מוסדותיה של הקהילה )בתי ספר, בתי כנסת 
והמרכז הקהילתי(, שלא ממומנים או נתמכים על ידי הרשויות ואין כל 
צפי לשיקומם. בימים הקרובים תעשה עבודת מטה במשרד התפוצות 
והיעילה ביותר להעברת כספי הסיוע  על מנת לפעול בדרך המהירה 

לקהילה ולטובת מילוי צרכי הקהילה שנפגעה.
הקהילה היהודית של העיר, המונה כ-60 אלף אנשים, נפגעה באופן 
שימוש,  מכלל  הוצאו  הכנסת  ובתי  הספר  מבתי  רבים  משמעותי. 
בצורה  ניזוק  קשישים   300 שגרה  בימי  המכיל  היהודי  האבות  בית 
בנוסף,  קשה.  בצורה  הוצף   )JCC( הקהילתי  והמרכז  משמעותית 
אלפי משפחות יהודיות איבדו את בתיהן. בזכות תרומות של קהילות 
יהודיות מרחבי העולם, בין היתר מישראל, הוקם מחנה עבור הקהילה 

היהודית בו חיים אלפי אנשים.

בהוראת מרן שר התורה, התפנו רבבות יהודים מבתיהם מחשש 
מסופת ההוריקן 'אירמה' הרב פינטו לחסידיו בקהילה 

המקומית: "הקב"ה בוחן אותנו ורוצה לראות עד כמה אנחנו 
מוכנים לעשות האחד למען השני"

הגר"ח ליהודי מיאמי: "זה שעת סכנה"
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מחדל ההסעות: סודרו 
הכשלים והתקלות

עיריית בני ברק מסכמת את משבר ההסעות של הילדים המיוחדים, שנגרם כתוצאה 
מכשל של חברה שזכתה במכרז ולא עמדה ביעדים

מאת: עוזי ברק

מערך  את  בעבר  שהפעילו  החברות 
ההסעות הגדול במערכות החינוך בבני ברק 
בשיתוף  הכול,  עושות  והן  לעבודתן,  חזרו 
לפעול  העירייה,  של  הסעים  מחלקת  עם 
במתכונת מלאה לחלוטין כבעבר, ובמהירות 
בכל  שישנן  בעיות  גם  ולהסדיר  האפשרית, 
שנה, בימים הראשונים של שנת הלימודים, 
זאת לאחר שהמצב ששרר בימים הראשונים 
את  שיבש  הלימודים  שנת  פתיחת  של 
המשך עבודתה של החברה שזכתה במכרז 
טננבוים,  אברהם  הבהיר  כך   – להסעות 
הרבים  לפרסומים  ודוברה,  העירייה  מזכיר 
שהיו בימים האחרונים על המשבר בהפעלת 
גרסאות  ציטטו  כשחלקם  ההסעות,  מערך 

שלא תמיד עמדו במבחן המציאות.
הדובר ציין, כי בהתאם לתקנות העיריות 
של   סכום  עד  עבודה  כל  מכרזים,  לגבי 
בין  פנימי  מכרז  מצריכה  שקלים   687,000
עבודה  ואילו  לסכום,  בהתאם  ספקים,   4-6
פומבי,  מכרז  מצריכה   ₪  687,000 מסך 
ואכן, בהתאם לכך, המכרז לשירותי הסעות 
לתלמידים ולעובדי הוראה למוסדות חינוך, 
המכרזים  במסגרת  פורסם  ומיוחד,  רגיל 

הארציים של השלטון המקומי.
עם סיום התאריך להגשת הצעות למכרז, 
העירייה,  של  המכרזים  ועדת  התכנסה 
חבר  שטיצברג,  שמחה  הרב  של  בראשותו 

עו"ד  של  ובהשתתפותו  העירייה,  הנהלת 
העירייה,  של  היועה"מ  ליבוביץ,  יהודה 
המכרז,  מעטפות  נפתחו  זו  ובמסגרת 
להחלטת  ושבהתאם  הצעות,  שש  ונמצאו 
באגף  ולהשוואה  לבדיקה  הועברו  הועדה 
התקציבים, במח' ההסעות של אגף החינוך 

ובמח' המשפטית של העירייה.
לועדה  נמסר  המקצועית,  הבדיקה  לאחר 
לקבל  יש  הצעות,  שש  מתוך  כי  בישיבתה, 
בתנאי  שעמדה  מירושלים,  חברה  הצעת 
בישיבה  הזולה.  ההצעה  והייתה  המכרז 
הועלו שאלות על היקף עבודתה של החברה 
הזוכה, ובתגובה מסר מר מאיר שטיינרייך, 
העירייה,  של  ומכרזים  חוזים  אגף  מנהל 
שונות,  גדולות  מעיריות  שלחברה המלצות 
כ-200  החברה  לרשות  כי  נמצא  ובבירור 
ב-10,000  מדובר  לעיתים  אוטובוסים, 
עם  עובדת  זו  וחברה  לחודש,  מסלולים 

עיריית ירושלים וישובים נוספים.
היקף  על  החיובית  הדעת  חוות  עם  יחד 
עבודתה וגודלה של החברה, הוחלט בועדה 
גם לזמן את נציגי החברה המומלצת לשימוע 
יכולת  את  שוב  לברר  כדי  הועדה,  בישיבת 
עמידתה של החברה בכל הדרישות ובהיקפי 
בישיבת  הופיעו  לכך,  בהתאם  ההסעות. 
מבעלי   שניים  שלאחריה  המכרזים  ועדת 
החברה בעלת ההצעה המומלצת, הם נשאלו 
ע"י חברי הועדה והיועה"מ של העירייה על 
דרישות  במסלול  לעמוד  ויכולתם  ניסיונם 

מדובר  כי  נתונים  והציגו  והבהירו  המכרז, 
רבות,  עיריות  עם  העובדת  גדולה,  בחברה 
עובדים  הם  עמה  ירושלים  עיריית  ובהן 
כבר 20 שנה, לרשות החברה 200 כלי רכב  
והם מכירים גם את העיר בני ברק מעובדת 
לאחר  משנה.  כקבלי  בעבר  בעיר  עבודתם 
חברי  החליטו  הרבות,  והתשובות  השאלות 
הועדה, ולאחר חוו"ד משפטית, כי בהתאם 
לכל הנתונים והפרטים, יש לקבל את הצעת 

החברה מירושלים.
נתקל  הלימודים  שנת  תחילת  עם  אולם, 
הועמדו  ולא  רבים  בקשיים  ההסעות  מערך 
כלי רכב רבים הנחוצים למטרה זו, ובעקבות 
לא  העירונית,  המערכת  של  לצערה  זאת, 
נאלצו  רבים  וילדים  רבות,  הסעות  בוצעו 
להישאר בביתם, ובכך נגרמה גם עגמת נפש 

להוריהם.
כינס  והתקלות,  הקשיים  משהובררו 
זייברט, ראש העיר את הגורמים  הרב חנוך 
העירוניים המפעילים והמכירים את התחום, 
הכאוב,  המשבר  לפתרון  הכול  לעשות  כדי 
ומשהוברר כי חרף כל המאמצים והפעולות 
להסדרת  המשבר  תחילת  מאז  שנעשו 
יכול  לא  שהוא  כמות  המצב  התקלות, 
להימשך, ומאותה עת החלו חברות שעבדו 
בעבר עם המערכת העירונית לחזור לעבודה 
ולהפעיל את המערכת בהקדם, ככל שניתן. 

וינרוט מתפלל 
וממשיך לעבוד

אחד  וינרוט,  יעקב  הדין  עורך 
בישראל,  הגדולים  המשפטנים 
התייחס למצבו הרפואי במהלך ראיון

מאת: עוזי ברק 

שנעשה  ראיון  במהלך 
האחרון,  שישי  ביום  עמו 
עורך הדין ר' יעקב וינרוט, 
אחד מהמשפטנים הגדולים 
בארץ שמייצג כרגע את בני 
הזוג נתניהו – הביע אמונה 
חודרת בקב"ה כשדיבר על 
המחלה  עם  ההתמודדות 
סובל,  הוא  ממנה  הקשה 
שהוא  התפקיד  על  וכן 

ממשיך לאייש.
וינרוט  יעקב  עו"ד 
התראיין לערוץ 2 והתייחס 
הקשה,  בריאותו  למצב 
לא  שהרופאים  לאחר 
נותנים לו סיכוי לחיות זמן 

רב עקב מחלה קשה. 

לריבונו  מתפלל  "אני 
של עולם שייתן לי עוד יום 
ועוד יום. אני יהודי מאמין, 
אצלי אף שעה לא פשוטה 
אני  רופאיי  במצוות  אבל 

ממשיך לעבוד", אמר.
כידוע, בימים אלו מייצג 
וינרוט את בני הזוג נתניהו, 
ראש  אשת  את  ובפרט 
 – נתניהו  שרה  הממשלה 
מרמה  במעשי  שהואשמה 
כשנשאל  אולם  חמורים. 
בעניין  דעתו  על  וינרוט 
מות  שמתפרס  ההאשמות 
הוא  כי  ענה  בתקשורת, 
"לא בא בטענות נגד המוות 
את   – התקשורת  נגד  או 

שניהם אי אפשר לשנות".

וינרוט 
הי"ו

את אבא או אמא

אוכל לחג יהיה להם.
לא נוכל להחזיר להם

חסדי נעמי דואגים לשמח אלפי יתומים ואלמנות כל השנה ובמיוחד לקראת החגים.

היו שותפים איתנו במצווה העצומה לפני יום הדין.

תורמים לחסדי נעמי ומשמחים יתומים ואלמנות

www.naomi.org.i l   | ברק   בני   10 יוחאי  בר  רחוב 
ם י ק ק ז לנ י  צ ר א ע  ו י ס כז  ר מ

1-800-677-777
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עד 40% הנחה על קנדלברות 35% הנחה על מחלקי יין 35% הנחה על דבשיות

15.10.17 המבצעים לחברי מועדון, מחדשים ומצטרפים חדשים, בתוקף עד 
או עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון. אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח

חדש! גביע מקולקציית בראשית, ייחודית וממוספרת

"הצורפים",
סימן שאתם מכבדים
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אבי רבינא

פוניבז'  ישיבת  ובוגרי  מתלמידי  רבבות 
האחרונה  השבת  במוצאי  ליוו  לדורותיה 
הצדיק  הגאון  הישיבה,  משגיח  את  למנוחות 
רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל, שנפטר בפתאומיות 
לאחר ימי מחלה קצרים. הגר"א גינזבורג, בן 68, 
גדולי  ובהוראת  האחרון,  רביעי  ביום  התמוטט 
ישראל הוחלט להוסיף את השם 'רפאל' לשמו, 
שמים  רחמי  ולעורר  התפלל  התבקש  והציבור 
והוא  הגזירה  נגזרה  אחה"צ  בשבת  לרפואתו. 

השיב את נשמתו ליוצרה.
הרב  המשגיח  של  נכדו  היה  גינזבורג  הרב 
לממשיך  נחשב  והוא  זצ"ל,  לוינשטיין  יחזקאל 
דרכו הרוחנית. דמותו האצילית השפיעה רבות 
מידי  אותו  לראות  שזכו  הישיבה,  תלמידי  על 
רב  זמן  כבר  המדרש  לבית  מגיע  ביומו  יום 
קונו.  לפני  כעבד  מתפלל  והיה  התפילה,  לפני 
התלמידים אף זכו לשמוע ממנו ועדי מוסר, ואף 
שלקה  לפני  שעות  מספר  האחרון,  רביעי  ביום 
העבודה  על  נוסף  ועד  לתלמידיו  מסר  בלבו, 

הנדרשת מהם בימי חודש אלול.
בערב  כי  מסופר,  לתפקיד  מינויו  נסיבות  על 

רבי  הגאון  הישיבה  מנהל  נקרא  תשמ"ה  פסח 
אברהם כהנמן זצ"ל לביתו של מרן הסטייפלער 
גינזבורג  הגר"א  את  למנות  התבקש  שם  זצ"ל, 
זצ"ל למנהל רוחני בישיבת פוניבז' – ומאז כיהן 

בתפקידו זה.
בישיבת  למד  בבחרותו 
לקרבתם  זכה  שם  פוניבז', 
שראו  הישיבה  ראשי  של 
שעדיו  כמי  אז  כבר  בו 
לגדולות. לאחר מספר שנים 
נישא לביתו של הרב מרדכי 
שכיהן  זצ"ל,  ברמן  שלמה 
כראש הישיבה. לפני כעשור 
נפטרה ממחלה קשה רעייתו 
ע״ה  הצדקנית  הרבנית 
במסירות  לימינו  שעמדה 

ברוב  המשגיח  אולם  רבה, 
והמשיך  המשפחה  בני  כל  את  עודד  צדקותו 
הרבים  לתלמידיו  מוסר  ובהרבצת  ה'  בעבודת 
ביתר שאת. ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר 
סיים וועד נוסף לתלמידיו בענייני 'אלול' ולאחר 

מכן לקה בלבו. 
בראשם  אלפים  השתתפו  הלווייתו,  במסע 

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראשי 
רבי  הגאון  מרן  הישיבה  ראש  פוניבז'.  ישיבת 
במהלכם  הספד,  דברי  נשא  אדלשטיין  גרשון 
זצ"ל  המשגיח  של  המוסרית  "דרכו  על  עמד 
ללמד  שהייתה 
את  כולנו  את 
האמונה.  דרכי 
מה  השאלה  כעת 
רוצים  בשמים 
חיזוק  מאתנו? 
שלא  האמונה. 
כמו  קיבלנו 
אנחנו  שצריך 
להשפיע  חייבים 
להגיע  עצמנו  על 
האמונה  לדרגת 
זכרונו  המשגיח  של 

לברכה".
פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
מסוגל  לא  "השטן  הספד:   דברי  הוא  אף  נשא 
מנסה  הוא  טוב,  לומדים  שבישיבה  לראות 
גדולי  ע"י  שנוסדה  בישיבה  בלימוד  להפריע 
השבוע  ניסה  הוא  וצדיקים,  נקיים  עולם, 

ממשיכים  שאנחנו  ראה  הוא  אחת,  בצורה 
ללמוד ומתגברים עליו, אז הוא לקח מאתנו את 
טהורה  נשמה  וצדיק,  נקי  נפש  כזה  המשגיח, 
הקב"ה  עליו.  משהו  לומר  יכול  לא  אחד  שאף 
זה  למה  שאלות  עם  יתומים,  אותנו  השאיר 
יש  מלכות,  הרוגי  בעשרה  כמו  אבל  לנו.  קורה 

ניסיונות, יש שאלות ואין תשובות".
ברמן  פרץ  חיים  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
שדיברו  זוכר  "אני  המשגיח:  גיסו  את  הספיד 
הסטייפלער  הסבא  אצל  המנוח  של  המינוי  על 
זצ"ל, שאמר שרבי אליעזר צריך להיות משגיח. 
הדורות  של  המשגיחים  את  להמשיך  יכול  הוא 
הוא  בחו"ל.  הגדולות  הישיבות  של  הקודמים, 
המשגיח  של  הדת  עיקרי  כל  את  אותנו  לימד 
זצ"ל. הוא הוריד לנו לשפה שלנו את ההנהגות 
שלי  הרבי  היה  הוא  הקודמים.  הדורות  של 
הבר  מאז  שנה,  ארבעים  כבר  התורה  בלימוד 
צריך  מה  להתנהג,  איך  ללמוד,  איך  מצווה. 

להתעכב".
ההמוני  ההלוויה  מסע  יצא  ההספדים  בתום 
 - פוניבז'  החיים  בית  לעבר  ברק  בני  ברחובות 
שם נטמן לצד רעייתו ע"ה ובסמוך לקבר אביו 

וסביו זצ"ל.

המיטה בהיכל הישיבה. צילום: בעריש פילמר

 מרן הגרי"ג אדלשטיין בהספד
צילום: בעריש פילמר

המשגיח מפוניבז': הגה"צ 
רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל
בגיל 68 בלבד, נפטר משגיח ישיבת פוניבז' הגר"א 
  ימים אחרי שהתמוטט  זצ"ל, מספר  גינזבורג 
עצמנו  על  להשפיע  "חייבים  ספד:  הגרי"ג  מרן 
להגיע לדרגת האמונה של המשגיח"  הגרב"ד 

פוברסקי: "השטן מנסה להפריע ללימוד"

משה, נהג אמבולנס ב'עזר מציון', מספר: כשקיבלתי 
ל'תל  מ'  ממשפחת  מישהו  לקחת  המשימה  את 
השומר' הרגשתי שאני לא מסוגל. מי למען השם 
המשפחה  את  מכיר  אני  אמבולנס???  שם  צריך 
שנים  מ-5  יותר  קצת  לפני  טוב.  מדי  יותר  הזאת 
חלתה שם האם במחלה. הגידול היה ממאיר ואלים, 
תקווה...  הוסיפה  לא  בלבלב  היה  שהוא  והעובדה 
הרב ואשתו היו נוסעים קבועים באמבולנס שלי. 
לקחתי אותם לקבל טיפול 3 פעמים בשבוע, הלוך 
וחזור, 6 נסיעות בשבוע. ראיתי אותה דועכת מול 
עיני בעלה והילדים, מדי פעם הייתי מגיע אליהם 
בערב ומוציא את המשפחה עם האמא לאיזה פארק 
נחמד. היא הייתה יושבת בכיסא גלגלים, והילדים 

היו משחקים סביבה. זה היה מחזה מעורר בכי. 

גם ברגעי הפטירה הייתי איתם. בכל יום ב'שבעה' 
באתי לנחם, ואחר כך פגשתי אותם בשמחות שהם 

עשו ותמיד זכרו להזמין אותי. 

הגעתי לכתובת. למטה כבר חיכה לי אב המשפחה, 
קרה??"  "מה  בנו.  ולצידו  גלגלים,  בכיסא  יושב 

קראתי בבהלה, לא מאמין למראה עיניי.

"הפעם זה אני", הוא השיב לי, "הפעם זו לוקמיה, 
אותו  והבית  מחלקה  אותה  היא  המחלקה  אבל 
בית..." הוא סיפר שהטיפולים שעבר לא הועילו, 
זר,  מתורם  עצם  מח  השתלת  לעבור  חייב  והוא 
אבל התורם עדיין לא נמצא... מאז עברו כבר כמה 
חודשים. שוב חזרתי להיות שם "בן בית", שרואה 
את הסבל והצער מקרוב, ורואה גם את התפילות 
והתחנונים שיימצא תורם, שתהיה רפואה שלמה. 

חייבים  חיים!  של  שאלה  הוא  שחולף  יום  כל 
להתגייס להציל את חייו, בשביל הרב ובשביל 
וחלילה ליתומים  יהיו חס  היתומים שלו, שלא 

עגולים.

עגולים?! 3

המגבית נערכת ע"י 'עזר מציון' למען הצלת חייהם של 52 החולים המחכים לתרומת 'מח עצם'. עבורם כל יום הוא שאלה של חיים...

לזכות בברכת מרן שר התורה לבריאות ולהינצל מהמחלה ל"ע

למען 52 חולי סרטן קשים
המחכים לתרומת 'מח עצם'

שבס"ד תציל את חייהם.

תרום עכשיו 180 שקל
ותזכה לברכתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א:

"התורמים והמסייעים יזכו לבריאות איתנה
ולהינצל מכל מקרים קשים ר"ל"

מגבית 
חירום!

חלאק'ה?! 4
אותם  לשמח  רצינו  כמה  מספרת:  דינה  דודה 
ביום ההולדת השלישי שלו. הרופאים לא נתנו 
לו אישור לצאת, לכן ארגנו מסיבה ענקית בתוך 
המחלקה  בכל  התנגנו  השירים  החולים.  בית 
מחייכות.  ובכרזות  בבלונים  קושטו  והקירות 
בצורת  ממתקים  שקיות  עם  שולחן  גם  היה 
ישב  ובמרכז  ענקית,  הולדת  יום  ועוגת  ציצית 
והחלוש  הקטן  האפרוח  מוישי,  גלגלים  בכיסא 
קטיפה  כיפת  הקירח  ראשו  על  השלוש,  בן 
יחד,  כולנו  פיזזנו  ומסביב  וכתר מרהיב,  רקומה 
משפחה חמה ואוהבת, מתנדבות מסורות וצוות 
הזה,  המקסים  לילד  להעניק  מנסים  המחלקה, 
שסובל כמעט מחצית מחייו, כמה רגעי שמחה.

לאחיו הגדולים חגגו את החלאק'ה בסיבוב אצל 
גדולי הדור לגזירת תלתל. עטופים בטלית לקח 
אותם גיסי לחיידר, והרב'ה אהרן ערך את הטקס 
המסורתי. אלו היו תמיד רגעים מרגשים מלאים 
תפילות ודמעות של אב ואם המתחננים לבורא 
עולם שהזוך והטוהר ילוו את הילד תמיד, שיגדל 

בתורה ובמעשים טובים. 

אהרן  רב'ה  את  הזמין  מוישי,  של  אבא  גיסי, 
על  מוישי  את  לבחון  החולים,  בבית  למסיבה 
טבלת האל"ף-בי"ת המרוחה בדבש, אך כשהוא 
הוציא את הטלית התחננה אחותי: "רק לא זה, 
היא  בטלית..."  עטוף  אותו  לראות  מפחדת  אני 

נשנקה מבכי, ואיתה גם אנחנו. 

הילד הזה מחכה כבר כמה חודשים להשתלת 
היחידה  הרפואית  האופציה  זאת  עצם'.  'מח 
שלו. הגוף שלו כמעט לא שורד את ההמתנה 
הזאת, וחייבים למצוא לו תורם לפני שיהיה 

מאוחר! 
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סליחות קרליבך או חזנות?

כשם  סליחה'  ו'בקשת  עצם,  כשם  'סליחה' 
פועל הם דבר נשגב הפוגש אותנו בסיטואציות 
האדם  בין  לעצמו,  האדם  בין  בחיינו:  שונות 

לחברו ובייחוד בין האדם למקום.
מה  כל  אל  הלב  פתיחת  היא  סליחה  בקשת 
שאופף את הווייתו של האדם. היא העזה אדירה 
וכמעט בלתי אפשרית של המבקש. להודות על 
הטעות ולבקש את הנכון, הרצוי והנחשק - את 

מה שבאמת נפשו מבקשת לעשות.
מכיוון  משלה,  צבעים  סליחה  בקשת  לכל 
של  ערבוביה  אותה.  שמבקש  זה  הוא  שהלב 
צלילים, תווים, מנגינות, מחזות וסיפורים. אל 

לנו לבקש דרך אחת לדבר עדין כמו לב.
בתוככי פזמוני הסליחות אפשר למצוא את 
מצד  יחד;  בוקעים  והשמחה  התקוה  הצער, 
אל  "לשמוע  ומאידך,  בגדנו",  "אשמנו  אחד 
הרינה ואל התפילה", ככה היא הסליחה - רגע 

צער, רגע תקווה ורגע שמחה. המוני רגעים.
את אלו תוכלו לראות במנייני הקרליבך, את 
עמוד  על  עומדי  ממקום  לראות  יכול  אני  אלו 
החזן, בתפילה בשכונת 'הר נוף' שבירושלים. 

העיניים המתגלגלות אל עבר השמים כאשר 
כולם בוכים יחדיו "הנשמה לך והגוף פעלך", 
את  שלמה.  רבי  של  האלמותית  במנגינתו 
אש  במין  מתלהטות  האנשים  שלבבות  הרגע 
קדושה שכזאת - סוחפים את הגוף הנדהם. את 
הפרצופים שנראה כאילו הם עצמם לא מבינים, 
"נפלו" פה בחצות הליל לתפילה  איך פתאום 

שאיננה חובה, ובכל זאת מרגישים כאילו היה 
זה המקום שלהם מימים ימימה.

ביקש  שנים  שכבר  "ליטוואק"  אותו  את 
להרגיש משהו בסליחות וכלום לא עזר לו - גם 
לא הפירושים שבצד העמוד, וכעת הפך לנהר 
של רגשות. אותו ילד צעיר שהצליח להישאר 
על  מבין  ואיננו  בחייו,  הראשונה  בפעם  ער 
התחושה.  את  חש  אך   - המהומה  ולמה  מה 
מזה  הראשונה  שבפעם  מבוגרת,  אישה  אותה 
עשרות שנים מרגישה שגם היא חלק מהתפילה 

הגדולה. שגם היא אומרת סליחות..
דרור  נותן  הקהל  כאשר  והגעש  הרעש  את 
לנהר היוצא מליבו, ופורץ בריקוד של קדושה 
במנגינה המפורסמת 'ניגון קרקוב' על המילים 

שומר ישראל.
ידעתי  אנשים,  אותם  כל  את  כשראיתי 
הצליחה  התפילה  כיצד  ראיתי  שהצלחתי. 
לעורר בכל אחד את מקומו המיוחד, ראיתי את 
הזיק הטהור שנצץ באור גבוה ונשגב מכל מצח 

יהודי שהיה בתפילה. 
הייתי מציע לכל אדם לנסות ולו פעם אחת 
במוצ"ש  שיתקיים  שלנו  במניין  להשתתף 
נוף  הר  בשכונת  לאומי  הדתי  באולם  הקרוב 
ולבחון; אולי התו שלו גם רוצה את זה, אולי 
המנגינה שלו מבקשת את הניגון הזה. לך תדע 
יהודי קדוש, אולי שם תצליח להגיע גבוה יותר, 

הלא בסופו של דבר - לשם כולנו חותרים.

ולרגש  העמוד  לפני  לגשת  לי  הוא  זכות 
את ההמונים בתפילת הסליחות הראשונות. 
רמת  בעיר  הכנסת  בבית  כשאגש  השנה, 
שלמה  הרב  של  הנוגע  ניגונו  את  אשיר  גן 
עדיין  אולם,  ישראל'.  'שומר  קרליבך 
מפי  הנאמרות  אותנטיות  סליחות  מבחינתי 

חזן הן הדבר האמיתי. 
לחוויית  נחשפתי  האחרונות  בשנים 
הכנסת  בבית  החזנות  במעמדי  הסליחות 
הגדולים ברחבי הארץ, שונה מאוד מחוויית 
ילדותי  משחר  הורגלתי  אליה  הסליחות 
שם  בישיבות,  בחרותי  ובימי  הכנסת  בבתי 
וזכורות  ובפלצות  בבכי  נאמרות  הסליחות 

לי בעיקר כחוויה של חרדה ואימה. 
השתתפתי  בהם  בולטים  סליחות  אירועי 
אדלר  חיים  ידידי  של  הצלול  בקולם  היו 
הרשטיק,  לייזר  וחיים  רנד  ישראל  ומוריי 
בתפילות  תפיסתי  על  רבות  שהשפיע  דבר 

בימים הנוראים בכלל והסליחות בפרט.
ההשוואה ברמה המקצועית בין סליחות 
עולם  של  סליחות  לבין  קרליבך  בנוסח 
החזנות אינה ניתנת לתיאור כלל. בסליחות 
שסוחפים  רגש  אומני  מופיעים  קרליבך 
באמצעות  ורק  אך  הציבור  את  אחריהם 
הרמה  חזנות  בסליחות  אולם  הרגש. 
הנוסח  על  וההקפדה  הדיוק  המקצועית, 

מקבלים מקום של כבוד. 
מקפידים  אינם  הקרליבך  זמרי  בעוד 

כלל על נוסח התפילה המסורתי שהשתרש 
בעקשנות  מקפידים  )אולם  דנא,  מקדמא 
שר(  קרליבך  שהרב  וניואנס  ניואנס  כל  על 
על  דווקא  מקפידים  החזנות  בעולם  אנחנו 
אותנו  שמלווה  המסורתי  התפילה  נוסח 
מפראג.  המהר"ל  מימי  עוד  דורות  כבר 
עלולים  חזן  אני  בהם  הכנסת  בתי  מתפללי 
למצוא את עצמם מזמזמים מנגינה המוכרת 
להם הן משירי קרליבך והן מהעולם הרחב 
אולם ההקפדה העיקרית שלי להישאר ככל 

האפשר צמוד למסגרת הנוסח הקפדנית.
עם  זורם  מהעמוד,  יורד  כשאני  גם 
ומצטרף  ההמונים למניין הקרליבך הסמוך 
בשירה חסידית אלולית וסוחפת. אני מוכרח 
עבורי  מהווה  לא  בציבור  ששירה  לסייג 
הנוסח  כמיטב  אמיתיות  לסליחות  תחליף 
משלים  חברתי  כאירוע  אלא  והמסורת, 

באווירת ימי אלול. 
דעה  כל  מכבד  אני  כי  אציין  לסיכום: 
שהסליחות  שמרגיש  למי  אמליץ  ואף 
במניין  יותר  עמוק  ממקום  יגיעו  שלו 
הקרליבך, להשתתף בו. מבחינתי, הסליחות 
האותנטיות, הם הסליחות עם נוסח מדויק, 
עם חזנים מקצוענים ומוזיקה ברמה גבוהה 
המנוגנת לפי חוקי המוזיקה. ולסיום: נעזוב 
התפילה  וסגנון  המקצועיות  רמת  את  בצד 

ונייחל שתפילותינו יתקבלו ברצון.

קרליבך: צער ותקווה
הקומזיצער זלמן שטוב  

חזנות: הדבר האמיתי
החזן יקי לאער

10
ם 
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ן 
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בו

מפעל חצי מליון

חלה
הפרשתכולן עורכות

הכוונות

התפילה

הביצוע

המתכון

עם הרבנית תחי’
אישית 

בואי תהיי אחת מהן 
הפרשת חלה שטרם נראתה

כל משתתפת תברך בעצמה על הבצק שמכינה במקום, יחד עם כולן

כל אחת תקבל בכניסה: קערה, 
קמח, מים, שמן  וכל המוצרים

 אשה יקרה!  מגיעה ? אנא תיידעי אותנו כדי שנוכל להכין עבורך את הערכה
הכניסה לנשים ונערות בלבד ₪20 כולל המוצרים והקערה במתנה

03-579-03-03

הפרשת חלה

יום שלישי כ”ח אלול 19.9.17 ו 20:00
באולמי שמחת עולם רח’ אהרונוביץ 18 פינת השלושה בני ברק

שעות אחרונות של השנה24

מה
עצ



תוקף המבצע עד 15.9.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבניהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה 
של מגוון המוצרים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. מלאי מינימלי למבצע לכל מוצר 4 יח’ לסניף.

ירושלים
כנפי נשרים 68
02-5871-168

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא בין רובע ג’-ז’

073-7219-219

אלעד
שמעון בן שטח 8, מרכז רימון 

0737-218-218

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

רק המחיר מדבר!
לא הטבות. לא מתנות. רק מחיר מנצח!

לדוגמא ממגוון 
המוצרים:

₪ 3990
₪ 5510

CN160230 :דגם
• נפח כללי  574 ליטר
• נפח תא קירור 394

• נפח תא הקפאה 160 ליטר
A דירוג אנרגטי •

מקרר מקפיא תחתון

₪ 2990
₪ 3515

₪ 2490
₪ 3280

HRS521 :דגם
• נפח כללי 494 ליטר

• נפח תא קירור 333 ליטר אחסון
• נפח תא הקפאה 161 ליטר אחסון

B דירוג אנרגטי •

 ZOP909/38903  :דגם
• פירולטי מפואר

• נירוסטה
• 74 ליטר

A דירוג אנרגטי •

SBS תנור בנוימקרר

₪ 990
₪ 1190

 LGH7508-BK  70 ' :דגם
• 5 מבעירי גז רוחב 70

• ציפוי כיפות ותומכי זכוכית
יציקות ברזל

• משטח זכוכית מחוסמת 8 מ״מ

כיריים גז

₪ 499
₪ 590

IXUS-185 :דגם
• 20 מגה פיקסל
8 X זום אופטי •

• 3 שנות אחריות מבית קרט

₪ 980
₪ 1175

GV8981 :דגם
• מיכל נשלף

bar 6.5 לחץ קיטור •
• 400 גרם אדים

• 2 שנות אחריות ניופאן

מגהץ קיטור אדים

₪ 799
₪ 939

 FJ-SM1050S  :דגם
• כולל בלנדר ומטחנת בשר

• 5 מהירויות כולל פעולת פולסים 
לביצועים מרשימים • שמירה על 
מהירות קבועה בכל עומס עבודה
• קערה בנפח 6 ליטר מנירוסטה 

מוברשת • 1500 וואט

מיקסר מקצועי משולב

₪ 1990
₪ 2340

WAK24260IL :דגם
• 1200 סל”ד

• צג גדול
A :דירוג אנרגטי •

מכונת כביסה 8 ק״ג

₪ 1090

₪ 990
₪ 1440

LFZ2451V-WMCR :דגם
• נפח ברוטו: 219 ליטר

• נפח נטו: 209 ליטר
D דירוג אנרגטי •
DE FROST •
• תוצרת אירופה
• 3 שנות אחריות

מקפיא 6 מגירות

מצלמה דיגיטלית

החל מ...

₪ 2290
החל מ...

החל מ...

₪ 2790

תנורים
דו תאיים

מזגנים

חבילות 
מתחתנים

היחיד עם הכשר מהדרין 
לשבת של בד״צ העדה 

החרדית ירושלים



בני ברק כ"ב באלול תשע"ז 122613/9/17

חתונת סוף השנה
10 הרכבי תזמורות, 20 נגנים ועשרות זמרים - כך נראתה 

חתונת הזמר שלום ברנהולץ
מאת: עוזי ברק

'קונקורד'  באולמי  האחרון  חמישי  ביום 
החתונות  זמר  טובה  בשעה  נישא  ברק  בבני 

הפופולארי שלום ברנהולץ.
ומוזמנים,  אורחים  מאות  גדשו  האולם  את 

תעשיית  צמרת  רבנים, 
החסידית  המוסיקה 
ישיבה  בחורי  ועשרות 

מכל עולם הישיבות.
בסידור חופה וקידושין 
כובד הרב הראשי לישראל 
כשאת  לאו,  דוד  הרב 
הנעים  החופה  מעמד 
פוטולסקי  גלעד  הזמר 
בליווי אמן הקלידים אשר 

גבאי.
הופקדו  הערב  של  האמנותי  החלק  על 
מאסטרו יהודה גלילי ותזמורתו יחד עם הזמר 
בזה  עלו  הערב  כל  כשבמשך  גרינבוים,  קובי 
במוסיקה  והאמנים  הזמרים  מיטב  זה  אחר 
החסידית בממדים כאלה שהרבה זמן לא נראו 

באירוע כזה או אחר של הברנז'ה.
תזמורות  הרכבי  עשרה  התחלפו  הבמה  על 

עמי  של  תזמורתו  ביניהן  מלא,  בהרכב  שבאו 
כהן, עמי כהן, בני לאופר, משה שמחה, שמשון 
שאול  אליאב,  יוני  דביר,  ואריק  עמירן  דניאל, 

כהן, אהרל'ה נחשוני ועוד.
נוספים  ואמנים  והנגנים  הזמרים  בגזרת  גם 
לשמוח  שהגיעו 
נרשמה  החתן  עם 
ממש  של  אינפלציה 
יוני  דיקמן,  רולי   -
לפידות,  ישי  ברגר, 
אברהם  ג'רופי,  מנדי 
קובי  ברדוגו,  משה 
טויטו,  אייל  ברומר, 
קליין,  משה  מן,  אבי 
ישי  פליישמן,  יהודה 
גפני,  מאיר  שלר, 
יחיאל  דים,  יהודה  אילסון,  אבי  חקשור,  בריו 
משה  גבאי,  אשר  אלחדד,  נאור  ליכטיגר, 
דרור,  אבי  יפת,  שמואל  )מושמוש(,  אברהם 

איציק אהרון וזמרים ונגנים אורחים נוספים.
את סיום האירוע חתם קומזיץ מיוחד ומרגש 

בהשתתפות עשרות זמרים.

הילדים חולצו בשלום
מתנדבי ארגון 'ידידים' חילצו שני ילדים שננעלו ברכב והצילו את חייהם, 

בשני מקרים שונים 
מאת: עוזי ברק

שני  'ידידים'  ארגון  מתנדבי  חילצו  השבוע 
שונים  מקרים  בשני  ברכבים  שננעלו  ילדים 

שאירוע יום אחרי יום.
המקרה הראשון התרחש ביום חמישי בשעה 
9:29 התקבלה קריאה במוקד ״ידידים״ על ילד 

מיוחד שננעל ברכב ברח׳ רבינוב בבני ברק.
יצחקי  אוריאל  פישר,  אהרן  באגד,  יעקב 
הגיעו  למקום,  בסמוך  שהיו  נוספים  וכוננים 
את  חילצו  מאומצת  צוות  ובעבודת  במהירות 

הילד בשלום.
מספר:  למקום  ראשון  שהגיע  באגד  יענקי 
בעל   5 כבן  ילד  ראיתי  למקום  ״כשהגעתי 
עצמו  את  ונעל  לרכב  שנכנס  דאון,  תסמונת 
מבפנים. הילד היה פעיל ועבר ממושב למושב, 
ניסיונות הפתיחה ללא פגיעה  מה שהקשה על 
והילד  נפתחה  הדלת  קצר  זמן  בתוך  אך  בילד, 

הוחזר לחיק אביו.״
בתוך  ילד  שוב  ננעל  שישי,  ביום  למחרת, 
קריאה  התקבלה   16:13 לשעה  סמוך  רכב. 
ברח׳  ברכב  שננעל  ילד  על  ״ידידים״  במוקד 

בירנבוים בבני ברק.
הגיע  דן,  מרחב  כונן   - גולדשטיין  רובי 
הילד  את  חילץ  קצר  זמן  ובתוך  במהירות 
הקריאה  ״כשהתקבלה  סיפר:  רובי  בשלום. 
שניות   40 בתוך  למקום,  בסמוך  הייתי  במוקד 
והוחזר  חולץ  כבר  הילד  האירוע  שיגור  מרגע 

לחיק הוריו כשמצבו מוגדר טוב״.
מההורים  ומבקשים  שבים  ידידים  בארגון 
לשמור על ערנות מרבית כדי שמקרים מעין אלו 

לא יסתיימו באסון חלילה.

חילוץ הילד

צילום: מוטי קרליץ

מאת: עוזי ברק 

של  'גשרים'  מיוחד  לחינוך  הספר  לבית 
שעבר  בשבוע  פרצו  ברק  בבני  שרה'  'אוהל 
בלילה שני גנבים חסרי לב וחמסו מתוך משרדי 
השייכים  תקשורת  מחשבי  שישה  ביה"ס 
יקרי  במחשבים  מדובר  הספר.  בית  לתלמידי 
ועלותם  שקלים  באלפי  תוכנות  שמכילים  ערך 

נאמדת בכעשרים אלף ש"ח למחשב.
הגב'  שרה'  'אהל  של  החינוך  מערך  מנהלת 
יהודית  גב'  ביה"ס  מנהלת  טרבלסי,  קרין 
גב'  ביה"ס  של  התקשורת  וקלינאית  שטיינמץ 
"לאחר  נדהמו:  בבוקר  שהגיעו  שטיגליץ  תמר 
וההנהלה  ההורים  ניסיונות  של  רבות  שנים 
כמו  אחרות  בדרכים  המחשבים  את  להשיג 
העניק  שונים,  צדקה  לארגוני  ופנייה  מגביות 
משרד הבריאות את המחשבים במהלך השנתיים 

האחרונות. ועכשיו כשסוף סוף הילדים יכולים 
להביע את עצמם – נלקחה מהם ברשעות זכות 

בסיסית זאת ע"י גנבים חסרי מצפון".
במצלמות האבטחה נראו שני צעירים שפרצו 
לבית הספר, השחיתו רכוש באולם בית הספר 
והפכו את המשרד. הנהלת 'אהל שרה' ומשטרת 
ישראל פונו לבקש את עזרת הציבור ובמקביל 

נפתחה חקירה.
ואכן,  מאומצת,  בחקירה  פתחה  המשטרה 
ברק(  בני  תושב   34 )בן  חשוד  נעצר  אמש 
זו,  אף  זו  לא  והגניבה.  ההתפרצות  בביצוע 
לבית  יושב  והוא  אותר  כולו  שהרכוש  אלא 
טאבלטים  ב-7  מדובר  בצהרים!  היום  הספר 
כששוויו של כל אחד מהם כ-17,000 ש"ח וכן 

2 רמקולים גדולים.
בבית  מעצרו  בהארכת  לדיון  הובא  החשוד 

משפט השלום בת"א.

המחשבים הגנובים שהוחזרו

הושבו המחשבים שנגנבו 
מבית הספר לבעלי לקויות

המשטרה השיבה רכוש רב ויקר אשר נגנב מבית ספר לילדים 
עם צרכים מיוחדים  החשוד הובא לדיון בהארכת מעצרו 

בבית משפט השלום בת"א

התרגשות גדולה בעולם התורה עם הופעת 
'לדעת  המדרש  בתי  בהיכלי  הראשון  הכרך 
ודעת  חכמה  מאמרי  המכיל  ומוסר',  חכמה 
ועשרת  ר''ה  וכן  אלול,  חודש  עבודת  בענייני 
ימי תשובה ויום הכיפורים מהגאון הצדיק רבי 

סעדיה בן יוסף זצללה"ה מבאר יעקב.
העמיד  זצ"ל,  סעדיה  רבי 
למאות  הרבה  תלמידים 
הקדושות,  בישיבות  ואלפים 
]קטמון[,  יוסף'  'פורת 
ארץ'  ו'נווה  יוסף'  'שארית 
הרביץ  כן  וכמו  יעקב[  ]באר 
רבות  בערים  ויראה  תורה 
דורות  והקים  הארץ  ברחבי 
השם,  ויראי  תורה  בני  של 
מבין תלמידיו מכהנים רבנים 
חשובים בקהילות שונות וכן 

ת''ח מרביצי תורה ויראה.
זצ"ל  סעדיה  רבי 

שבעידודו של אביו יצא ללמוד בישיבת 'בית 
לישיבת  עלה  ממנה  ת''א.  נובהרדוק  יוסף' 
'באר יעקב' ומאז היה מקושר כל ימיו לרבותיו 
שפירא  שמואל  משה  רבי  מרנן  הדור  גדולי 
את  קיבל  ומהם  זצוק''ל  וולבה  שלמה  ורבי 

דרכי ההנהגה בתורה ועבודת השם.
העצום  ידיעותיו  בהיקף  גדלותו  מלבד 
התגלה  לחכמתו,  שקדמה  וביראתו  בתורה 
רבנו בשיחותיו ובהנהגותיו כאמן נפש החודר 
עמוקה  בהבנה  מסתוריה.  את  ומגלה  לנבכיה 
העדינים,  הנימים  על  פרט  רבה  ובמיומנות 
את  עמו  העלה  ויראה  תורה  מלא  חם  ובלב 

תלמידיו מעלה אחר מעלה בדרך העולה בית 
א-ל.

בהיכלי  דבר  לשם  היו  רבנו  של  שיחותיו 
הישיבות  ובבתי המדרשות, תלמידי  הישיבות 
ואברכי הכוללים שתו בצמא את דבריו ומרוב 
חיבת הדברים העלו אותם על הכתב וכך זכינו 
במשך  לדורות.  עמנו  נשתמרו  שהם 
נקבצו כרכים עבי כרס עמוסים  השנים 
הקלטות  סרטי  וכן  ומאמריו  בשיחותיו 

רבים שהונחו על שולחן המערכת.
ספר  ואפילו  במזל  תלוי  הכל  אכן 
עשורים  לשני  קרוב  שבהיכל.  תורה 
מרומים,  לגנזי  הסתלקותו  מאז  חלפו 
מי  מצוא  עת  בכל  שאלו  רבים  ורבים 

יראנו טוב. 
בניו  נקבצו  דשמיא  בסייעתא  והנה 
במלאכת  לעסוק  והחלו  ותלמידיו 
משיחותיו  עולם  לאור  להוציא  הקודש 

וממאמריו. 
אי''ה לקראת הימים הנוראים הבעל''ט - יצא 
חכמה  'לדעת  הספר  של  הראשון  הכרך  לאור 
בעניני  העוסק  נוראים.  ימים   - אלול  ומוסר' 
של  עמודים   400 כ-  טובים,  ומעשים  תשובה 
שיחות מוסר והנהגה הראויה בימים הנוראים 
והחכמה  המוסר  שמלבד  מאמרים  הבעל''ט, 
ותבונה לכל מבקש  שבהם, הם מאלפים דעת 
א-ל  בית  לעלות במסילה העולה  השם החפץ 

ולזכות לתשובה שלימה. 
ברק  בני   25 עזרא  ברחוב  להשיג  ניתן 

אצל משפחת בן יוסף או בטלפון: 
050-417-00-11 , 03-674-24-16

הופיע: הספר שרבים ציפו 
לו: 'לדעת חכמה ומוסר'

מאמרי מוסר וחכמה בעניני חודש אלול מאת 
הגאון  הצדיק רבי סעדיה בן יוסף זצללה"ה 

מבאר יעקב

בני ברק ט"ו באלול תשע"ז 12186/9/17

הילד הלמדן והשקדן דודי מילר ז"ל מת"ת 'בוסטון' 
הלך לעולמו כשהוא בן 12, לאחר שחלה בשנה 

האחרונה במחלה הנוראה

בויז'ניץ נערכים לחגים

ליצמן מנחם את 
המשפחה. צילום: 
יענקי פרבר

הנער דוד מילר ז"ל

מאת: עוזי ברק

הלך  בבוקר  שישי  ביום  כואבת:  טרגדיה 
לעולמו הילד דודי מילר ז"ל, כשהוא בן 12, 
השנה  במהלך  הקשה.  במחלה  שחלה  לאחר 
בתל  'שיבא'  החולים  בבית  אושפז  האחרונה 

השומר, שם עבר סדרת טיפולים קשים.
ומצטיין  למדן  תלמיד  היה  ז"ל  מילר 
מנת  על  ברק,  בבני   ' 'בוסטון  תורה  בתלמוד 
לא להחסיר את לימודיו, התקינה חברת בזק 
וכך  החולים  בית  אל  שידור  מצלמת  בכיתתו 
בשיעורים  משתתף  כשהוא  ללמוד  המשיך 

מרחוק תוך כדי סדרת טיפולים קשה.
בתפילה  העתירו  ומכריו  מחבריו  רבים 
לרפואתו של דוד בן ענת חיה בלומה, ורבים 
גם הגיעו לבקרו ובראשם שר הבריאות יעקב 
את  השיב  והוא  הגזרה  נגזרה  אך  ליצמן, 

נשמתו לבוראו.
ש"ס  סט  לקבל  הייתה  לאחרונה  משאלתו 
משלו ללמוד בו, ולהיפגש עם שר הבריאות, 
החלום  את  לו  הגשימה  'משאלות',  עמותת 

רשת  מתנת  ש"ס  ולקבל  השר  עם  להיפגש 
החנויות 'אור החיים'.

נפש  אציל  בילד  "מדובר  כי  סיפרו  חבריו 
במחלה  רבות  שנלחם  ולמדן  שקדן  ומיוחד, 

הארורה".
התגורר  "דודי  מספר:  פרבר  יענקי  שכנו 
בית  באותו  והתפלל  מגוריי  למקום  סמוך 
הכנסת שבו אני מתפלל, דודי היה מגיע מגיל 
קטן מאד לכל התפילות, היה עומד לצד אביו 
התקיימה  זמן  כמה  משנה  ולא  התפילה,  כל 
עם  יחד  וחגים,  שבת  יום  חול,  יום  התפילה, 
הנוראים,  הימים  של  הארוכות  התפילות 
כאדם  ומתפלל  אביו  לצד  עומד  היה  דודי 
בוגר. הטוהר והתמימות נראו על פניו מהיום 
הוריו  את  שכיבד  ילד  לראשונה,  שראיתיו 
ואהוד  אהוב  היה  התפעלות,  מעוררת  בצורה 

והיווה דוגמא לשאר חבריו".
בשעת  שישי  ביום  התקיימה  הלווייתו 
בהשתתפות  ירקון  העלמין  בבית  הצהריים 

קהל רב.

מאת: עוזי ברק

הימים  לקראת  אוהלך:  מקום  הרחיבי 
בבניית  בויז'ניץ  התחילו  הבעל"ט  הנוראים 
אלפי  יכיל  אשר  התפילה'  'היכל  הענק  אוהל 
מקומות תפילה, האוהל ממוקם בשטח הבניה, 
הבאה  לשנה  אי"ה  תושלם  כי  מייחלים  שם 
מלאכת הבניה ויתנוסס בתפארה בית המדרש 

הגדול 'אהבת ישראל'.
כעת הושלמו שתי הקומות התחתונות של 

הבניין האדיר 'בית ויז'ניץ'.
לתכנן  מורחב  צוות  ישבו  הקהילה  בוועד 
ידיים,  ורחב  קומה  גבה  אוהל  הקמת  את 
לתכנון  פרטים  לפרטי  מחשבת  מלאכת  עם 
ומיזוג  מקומות הישיבה, הפתחים, המעברים 
למען  'אקוסטי'  תכנון  על  ובדגש  האוויר, 

תרועה  קול  את  המקומות  אחרוני  עד  ישמעו 
ואת דברי האדמו"ר.

מחירו של מקום באוהל, מתחיל ב400 ש"ח 
למקום הכי זול ומגיע עד 2,400 שקל למקום 
מקומות   6,500 ישנם  הכול  בסך  יקר.  הכי 
ישיבה. האוהל יהיה בגודל 60 מטר אורך, 30 
גלריה  וקומת  כניסות  בו 10  יהיו  רוחב,  מטר 

לעזרת נשים.
הסוכה תהיה השנה בשטח היכל התפילה, 
חג  לפני  כדפנות.  לה  ישמש  האוהל  ומבנה 
ימוקם  ובמקומו  יפורק  ההיכל  גג  הסוכות 
אולם  עתק,  בהון  כרוכה  זו  אפשרות  הסכך, 
ותאפשר  ורחבה  גדולה  סוכה  תאפשר  היא 
בימי  המשתתפים  לרבבות  מרווח  מקום 

שמחת בית השואבה.

בקרית ויז'ניץ בבני ברק החלו בבניית האוהל הענק להיכל 
התפילה לימים הנוראים, שמוקם על רצפת ביהמ"ד הגדול 
ההולך ונבנה בימים אלו עם 6500 מקומות  מחיר מקום 

מתחיל ב-400 ש"ח ועד 2,400 ש"ח

להרשמה: 2245* )שלוחה 3(

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

יצאתי
גר     ושקה

מקצוע מבוקש!
הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון ועיצוב 
ציבוריים,  במוסדות  משתלב  מבנים. 
בוועדות לבינוי ערים במשרדי אדריכלות 

וכמתכנן עצמאי.

 100% מימון
שכר לימוד*

 הנדסאי אדריכלות רשאי לחתום 
על תכניות אדריכלות עד 4 קומות.

 הירשמו ללימודי אדריכלות
ותצאו מקצוענים!

 ההרשמה
למגוון הקורסים 

בעיצומה

 *לגברים מימון מלא בכפוף 
לקריטריוני מה"ט. לנשים מלגות גבוהות

טי
תנ
או

 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

 לסוחרים ומשווקים: מכירת ג'ארדים פתוחים ללא מיון
 )מהקטיף לשטיפה וללקוח(

לסוחרים מתחייבים למחירים הכי נמוכים בשוק!
בית אריזה למיון אתרוגים, הדסים ולולבים מושב תקומה, משק 3

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

נתיבות: רח' ירושלים 66
יעקב: 054-4933671 - לסוחרים

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



בלעדי לחברי מכבי:

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

91,153

רופאים | שירותי אחיות | רנטגן | לקיחת דמים | מעבדה
מרכז רפואי רבי עקיבא 86

מוקד רפואה דחופה 
בתוך העיר עד 22:30

טיפולי השיניים הזולים ביותר 
רק 22 ₪ לטיפול!

טיפולי שיניים משמרים לחברי מכבי שלי מגיל +15
במרפאות מכבי דנט: רבי עקיבא 86 וכהנמן 64

עולם הילד – כל השירותים הרפואיים 
המתקדמים לילדים במקום אחד

 רופאים | אחיות לבריאות הילד | עיניים | ריאות | קלינאית תקשורת
נוירולוגיה | תזונה | אנדוקרינולוגיה | פסיכיאטריה | גסטרואנטרולוגיה 

אורתופדיה | אורתופטיקה | מכבי טבעי
מרכז רפואי כהנמן 64

אולטרסאונד | רפואת נשים | שירותי מעבדה ובדיקות דימות | מעקבים | אחיות
מרכז רפואי רבי עקיבא 86

 מרכז בריאות האישה למקרים דחופים
עד 22:00 ללא צורך בקביעת תור

לקבל יותר
חברי מכבי בבני ברק

                   בוחרים
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חברי מכבי בבני ברק
 כבר יודעים

מה זו מומחיות רפואית

91,153

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

שר הבריאות 
הרב יעקב ליצמן: 

"יש ארבע קופות חולים, 
אך כשמכבי עושה משהו 
היא עושה את זה בצורה 

הטובה ביותר"

מנכ"ל מכבי שירותי בריאות 
מר רן סער:

״העובדה שמכבי היא הגדולה 
ביותר בבני ברק זוהי זכות עצומה 
אך עוד יותר מכך זוהי מחוייבות 
אל כל אחד ואחד מחברי מכבי 

בבני ברק״

״ההסכם עם מכבי שירותי 
בריאות מטיבה עם תושבי 
בני ברק שכידוע מחצית 

מתושביה הינם חברי מכבי״.

מנכ"ל בית החולים 
מעייני הישועה 

הרב שלמה רוטשילד: 



בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפואקפוא קפוא

קפוא

הודו טחון קרטון כנפיים עוףצוואר בקר

קרטון חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

1990 980

3890

3890

2490

ליחי' לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790
ליח' בקניית 2 יחי' בקניית 2 יחי'

לק"ג38 383890מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

ָּכִרמֹון
מלאים מבצעים
אשפר

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א
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מי שבנה על כך שהליך "החזרה בתשובה" של השופט 
ביטוי  לידי  שבא  רובינשטיין,  אליקים  לגמלאות  היוצא 
בקבלת הדרישה לדיון נוסף בבג"ץ מרכולי השבת, תבוא 
)עם  אמש  התבדה   - האחרונה  בפסיקתו  גם  ביטוי  לידי 

סגירת הגיליון( ובגדול.
ביניש  לשעבר  הנשיאה  של  השחרור  בפסיקת  כמו 
הפוליטית  המערכת  את  והכניסה  טל  חוק  את  שביטלה 
לענייני  המומחה  ישב  בו  ההרכב  פסיקת  כך  לכאוס, 
על  חוזרת   - רובינשטיין  אליקים  העבר,  בעתירות  גיוס 
פגיעה  סופגים  עצמנו  מוצאים  אנו  שוב  תהליך.  אותו 
ישירה באותה סיטואציה בעייתית, כשאנו מצויים גם כך 
של  השנייה  במחציתה  פוליטית  טלטלה  של  בעיצומה 

הקדנציה.
 - שנה  בעוד  יפקע  החדש  הגיוס  הסדר  כי  בהחלטתם 
הבחירות  מערכת  של  היום  סדר  את  בג"ץ  שופטי  קבעו 
לפני  שעה  עיתונאים  מסיבת  שכינס  לפיד  יאיר  הבאה. 
וידע לשם מה נכנסו  זיהה גם הוא את המגמה  הפסיקה, 

שופטי ההרכב לחופה.
שנת ארכה פועלת לרעתנו. אם בג"ץ היה מחייב לתקן 
לנסות  איכשהו  היה  ניתן  עוד  ועכשיו,  כאן  את החקיקה 
של  ודרישתם  שנה,  וניתנה  הואיל  בזק.  חקיקת  להעביר 
הח"כים החרדים היא להעביר כעת את פסקת ההתגברות, 
בסוף  זאת  מאפשר  כחלון  הבג"ץ  מגן  את  לראות  קשה 
האחראי  השר  את  לראות  קשה  יותר  ועוד  המשמרת, 
ליברמן, שהעביר את חוק הגיוס עם לפיד, מגיע לבחירות 
כמי שסייע לחרדים לעקוף את  כשעל מצחו חץ מטרה, 

בג"ץ בשנית.
ולא בפעם  ראינו  בפסקי הדין על חוקיות ההתנתקות, 
לכיפתו.  חופפת  המיעוט  שופט  של  שעמדתו  הראשונה 
השופט  של  בעניינו  רלוונטית  הקביעה  הזה,  במקרה 
לשבות  לי  הזדמן  חודשים  כמה  לפני  בלבד.  סולברג 
הגיוס  וחוק   - אטיאס  לשעבר  השר  עם  ביחד  במחיצתו 
שרק  כפי  בחופשיות,  ונדון  השולחן  על  עלה  המתוקן 
את  סיפק  אכן  הדתי  סולברג  מאפשר.  השבת  חסיון 
יתר  עמדת  נגד  כנו,  על  החוק  בהותרת  וצידד  הסחורה 
הנוספים  הכיפה  חובשי  שלושת  כולל  ההרכב,  חברי 

)רובינשטיין, הנדל ושהם(.
המובהקת  האג'נדה  בעל  רובינשטיין  של  פגיעתו 
גדושת הפתגמים והסיפורים נגד הסדר "תורתו אומנותו", 
הייתה צפויה. מחר בבוקר הוא יתייצב לתפילת השחרית 
שנתיים  שהתייגעו  הכנסת  חברי  קטמון.  של  בשטיבל'ך 
לריק ישכימו לתפילת ותיקין ויכוונו בתפילת שמע קולנו, 

חוס ורחם עלינו.

לא תבערו אש
“מה השתנה לרעה” שאל מרן ראש הישיבה הגראי”ל 
שטיינמן את שלושת חברי הכנסת של דגל התורה, ערב 
כינוסן של מועצות גדולי וחכמי התורה. ליטאים מהסוג 
לאחרונה  להזדמן  שזכו  חסידית,  ארומה  עם  החדש, 
דימו את  5 בשעה שניתנה הרשות לדבר,  חזו”א  לרחוב 
קולו  אנפין.  בזעיר  מסיני”  ”כנתינתם  למעין  המתרחש 
של הרב הישיש שחצה זה מכבר את גיל המאה ורק לפני 
נשמע  ומצוקים,  אראלים  סביבו  נאבקו  ספורים  חודשים 
מילה.  כל  עם  וגובר  והולך  השיחה,  בתחילת  חלושות 

שהרהורי  מכך  חושש  שהוא  השיחה  בתחילת  בו  ניכר 
ליבו לא מגיעים לאוזני הנוכחים, אך כשהשפתיים זעות 
והקול נשמע בחלל החדר, הטון מתגבר והמילים הופכות 

למימרא קצרה, חדה ושנונה.
שנשאלה  לקושיה  אוזן  היטו  הכנסת  חברי  שלושת 
באידיש, ושיקפה את דילמת השבת יותר מכל המאמרים 
שנכתבו לאחרונה בעברית צחה. לתוכן התשובה שניתנה 
באותו מעמד נשוב תכף ומיד, אבל אי אפשר שלא לסיים 
בישראל  גדול  של  נוספת  בתמיהה  השאלות  שלב  את 
שאף הוא לא השתתף בכינוס המועצות בחמישי האחרון. 
”האם זה יעזור” שאל מרן הגר”ח קנייבסקי כשהועלתה 
הקושיה  הממשלה.  שלמות  על  לאיים  האפשרות  בפניו 
שיצאה מרחוב רשב”ם השלימה את השאלה שהושמעה 

ברחוב חזו”א. שתי השאלות, היו למעשה - תשובה.
הסבר  שטיינמן  הגראי”ל  למרן  השמיעו  הכנסת  חברי 
העבודות  היקף  האחת,  רגליים.  שלוש  על  שנסמך 
הערים  תחנות  בכל  הכר  לבלי  לדבריהם  שתוגברו   -
המרכזיות בישראל. השנייה, תכניות העבודה שהפכו את 
בסופ”ש  כביש  עבודת  מהשגרה.  לחלק  השבת  מלאכת 
יעדים.  השגת  וזירוז  תהליכים  לקיצור  לסגולה  הפכה 
של  קיומן  לעצם  שניתנה  הפרהסיה  השלישית,  הרגל 
העבודות וחייבה את התייחסות חברי הסיעות החרדיות. 
לליבת  ומגיעים  כל הקליפות  את  כמו תמיד, כשמסירים 

הבעיה, מגלים שהתקשורת אשמה.
עוד  התגובה  הוראת  ניתנה  התשובה  לאופי  בהתאם 
בטרם התכנסה האסיפה. בשל העובדה שמשני נותני הטון 
בישיבה,  מלהשתתף  נבצר  החרדית  הליטאית  בהנהגה 
הייתה ברורה כבר מהדקה הראשונה, השורה התחתונה. 

חשיבותו של הכנס הייתה בעצם קיומו, וקדושת השבת 
בו  לאולם  הסמוך  בחדר  שהיתי  לאווירה.  הוסיפה  רק 
התקיימה אסיפת ברית המועצות הלא שגרתית. אי אפשר 
היה שלא לחוש רטט אלולי כשבזה אחר זה התאספו זקני 
העדה, ולא בחדר כינוסים מפואר או בטרקלין רחב ידיים, 

אלא באולם תלמוד תורה חוות דעת בירושלים. 
אפילו במיקום ובאווירה, היה סוג של אמירה. השלום 
במחוות  והתבטא  צנוע,  במקום  כל  לעין  הוצג  הפנימי 
פשוטות כמו באותו רגע שבו ראש ישיבת פוניבז’ הגרי”ג 
אדלשטיין קם ממקומו ועקר לשולחן המועצת החסידית. 
חברי הכנסת שמנציחים שנות דור את קטטות השישים-
ארבעים, הוצאו והוכנסו חלופות והושמו במקומם הראוי 

והפרופורציונאלי. גם העיתונאים.
בפרפרזה לאמרתו של מנחם בגין המנוח, ”יש שופטים 
גדולי  שיש  המעמד  בתום  לומר  היה  ניתן  בירושלים”, 
תורה בבירת ישראל. בסוג של אחריות ממלכתית שכבר 
מזמן אינה נראית בקרב ההנהגה הישראלית הרשמית, לא 
ולא הופרחו איומים ממשיים. על חצי  הושמעו אזהרות 
כאן  מחתים  היה  ביבי  הממשלה,  לראש  שניתנה  השנה 
ועכשיו את היועץ המשפטי לממשלה, ועם המסר החיובי 
יכול  יהודי מסורתי  של שמירת הפרהסיה הציבורית, כל 

להזדהות. 
של  היפוכה  היא   - השבת  לשומרי  המובטחת  הברכה 
היה  הטון  גם  התוכן,  רק  לא  והחרמות.  האיומים  שפת 
שבתי. המסר המתון הזה של שבת מחבקת ולא מרחיקה, 
השבת  את  שהפכו  עיתונאים  עיני  לנגד  גם  שיהיה  ראוי 
חשבון  על   - אש  תבערו  לא  כותרות.  בה  לחפור  קרדום 

יום השבת.

תחנת גדולי האומה
נבלמה בתחנת  גם אחרי שרכבת הפרישה מהממשלה 
ולא  ראויים  חרדים,  כנסת  חברי  כמה  יש  האומה,  גדולי 
ישראל כץ  מתלהמים, שבאים חשבון עם שר התחבורה 
ישלם,  עוד  הוא  הללו  השבת  רכבות  שעל  ומבטיחים 
וביום חול. לא עוזרים לכץ ההסברים ש“רכבת ישראל” 
לא קרויה על שמו הפרטי וגם לא מסייעות בידיו ההנחיות 
שהוציא היועמ”ש לממשלה – האוסרות על התערבותו. 
לדידם של חברי הכנסת, המחוזקים בפרשנויות מוסמכות 
הקטר,  הוא  כץ  רה”מ,  בלשכת  בכירים  גורמים  של 
מלאכה  אין  הוראתו,  בלי  תזוזה  אין  והמסילה.  הקרון 
בלי הנחייתו. לדידם, במבחן השטח, רוח השר שמחזיק 
במשרד זו הקדנציה השלישית ברציפות, רלוונטית יותר 

מכל הנחיה משפטית דקדקנית. 
אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה )לא מנחם לייזר 
הכול(  תכלית  היא  למירון  כמובן, שעבורו הרכבת  מוזס 
שר  נגד  התקשורתית  המתקפה  שאפילו  השבוע  טען 
העבודה חיים כץ אחרי שעצר את עבודות הרכבת ב'שבת 
”הוא  התחבורה.  שר  לשכת  מכיוון  בכלל  יצאו  חזון', 
רוצה לגזור סרטים על הפרויקטים שהוביל וכמה שיותר 
בשבת,  עבודה  ולפיו,  נתון  שמציג  הח”כ  טוען  מהר”, 
של  מואץ  בקצב  הפרויקטים  התקדמות  את  לזרז  יכולה 
צפויה  התערבות,  כולל  לא   - אחוזים  וחמישה  עשרים 

במקרה הזה, של כוח עליון.
של  בלשכתו  ברורים,  סימוכין  יש  הזו  לתיאוריה 
כץ,  בישראל  רואים  רה"מ  בלשכת  נתניהו.  אבו-יאיר, 
החקיינים  על  שמקלות  המעגליות  הידיים  תנועות  בעל 
והבדרנים לעשות את מלאכתם, מעין תמנון רב זרועות. 
כשעינם הממצמצת בין חקירה לחקירה, בין טיסה לגיחה, 
רואים  הם  בממשלה,  אפשריות  חלופות  לעבר  צופיה 
הקילוגרמים  טרום השלת עשרות  גודלו,  במלוא  כץ  את 

ממשקלו. 
לא  וגם  ביטן  בכנסי  הסדרתית  ההתייצבות  עוזרת  לא 
הבעת הנאמנות בשיחות גלויות. בלשכת רה"מ, סמוכים 
הפסקה,  ללא  שמתדרך  הבכיר  השר  הוא  ובטוחים שכץ 
היום  את  מכין  שכבר  המכהן,  הליכודי  הגורם  הוא-הוא 
מלבדו,  אחר  אין  הנוכחית.  בקדנציה  עוד   - שאחרי 
מחוץ  סער  הליכוד.  של  המעודכנת  השרים  ברשימת 
למשחק בכנסת הנוכחית, השר לביטחון פנים ארדן, איבד 
שטייניץ  המבולבל  יובל  העצמי,  בטחונו  את  מכבר  זה 
הכביש  על  שנותר  כשלג   – צחה  לפתע שסביבתו  מגלה 
אחרי שלושה ימי שמש, והבכירה הבאה בתור היא מירי 

רגב. 
כץ  נתניהו,  שאחרי  הגמדים  רשימת  על  כשמתבוננים 
מקפיד  וגם  השאר  כל  מעל  אחד  בראש  לפחות  בולט 
יוצא  ללא  כמעט  האגפים,  כל  עם  טובים  יחסים  לתחזק 
מן הכלל. בלשכת נתניהו חוששים מהיום שבו היועמ”ש 
הם  להתפטר.  נתניהו  את  שיחייב  אישום  כתב  על  יורה 
חוזרת  הבלתי  ההזדמנות  על  יוותר  לא  שכץ  בטוחים 
צורך  ללא  הליכוד,  ראשות  את  לכבוש  בפניו  שתיקרה 
תוצאות  עם  רק  אולמרט,  אחרי  לבני  כמו   – בבחירות 
אחרות. להשלמת התיאור רק חסר שהקריקטוריסט יאיר, 

בית ספר לפוליטיקה

בעיטת פרידה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה



33בני ברק  33 כ"ב באלול תשע"ז 13/9/17

לא רק התוכן. גם 
הטון היה שבתי. 

המסר המתון של 
שבת מחבקת 
ולא מרחיקה, 

ראוי שיהיה 
גם לנגד עיני 

עיתונאים שהפכו 
את השבת 

קרדום לחפור 
בה כותרות. לא 

תבערו אש - על 
חשבון יום השבת

בלשכת רה"מ 
בטוחים שכץ מכין 

את היום שאחרי 
- בקדנציה 

הנוכחית. אין אחר 
מלבדו, ברשימת 

שרי הליכוד. סער 
מחוץ למשחק, 

השר לביטחון 
פנים, איבד את 
בטחונו העצמי 

וסביבתו של 
יובל המבולבל 
שטייניץ, צחה 

כשלג אחרי 
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יאייר לנו עוד ציור אנטישמי, שכץ והחרדים מרקדים במרכזו.
במוצ"ש הזכור לרע, בו התייצב כץ בנתיבי איילון למסיבת עיתונאים 
שצולמה ממעוף הרחפן וגרמה לכולנו לראות כוכבים, ביבי כבר גמר 
אומר לפטר את השר שירד מהפסים. ראש הממשלה חזר בו מכוונתו 
נתניהו  חגגו.  והעיתונאים  נתקעו  הופסקו, החיילים  אחרי שהעבודות 
שמחפש מאז ומתמיד את האינטרס הפוליטי שעומד מאחורי הכותרות 
נגדו – סימן את כץ כמקור המידע ונשבע לנקום. מכתב הפיטורין כבר 
אלה  היו  אך  שוגרה,  המכהן  השר  נגד  התקדים  חסרת  ההצרה  הוכן, 
התורה,  מיהדות  ואחד  מש"ס  אחד  בכירים,  חרדים  פוליטיקאים  שני 
שהפצירו בו באישון ליל שלא לזרוק את החרדים מתחת לגלגלי קטר 
ההסתה השועט. "אל תפטר את כץ, כי הראשונים שיפסידו מזה יהיו 
החרדים", אמרו לו השניים, ששמרו על ערוצים עקיפים עם כץ מאחורי 

הקלעים.
בסבב הנוכחי, כץ שמשמש גם כשר המודיעין, עשה עבודת הכנה 
נעלמה  יד  כי  והבין  הגזרה  לרוחב  נערך  הוא  האויב.  קווי  מאחורי 
אישי, שיסומן  ליעד  אותו  מכוונת את האצבע לעברו במטרה להפוך 
בהחלטת מועצת גדולי התורה. אם שמו של כץ היה מוזכר לדיראון, 
בהחלטה משותפת של כל גדולי ישראל, הוא היה מאבד סיכוי לתמיכה 
הריאליים,  המחליפים  מרשימת  רגע  בן  ונמחק  פוטנציאלית  חרדית 
בוודאי בקדנציה הנוכחית. ראש הממשלה שהעדיף בגדול להרגיע את 

הגזרה, לא היה מזיל דמעה לנוכח החרפת הטון הנקודתית.
ממגננה  עלה  הוא  האסיפה  של  ובעיצומה  הסכנה,  את  זיהה  כץ 
להתקפה ותוך כדי כך חשף את הנוסחה שגובשה מול ראש הממשלה. 
דעת  על  רשמית  דעת  חוות  הובאה  שבשעתו  ולהזכיר  לחזור  "צריך 
הרכבת  להנהלת  לפנות  עלי  שאוסרת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
דעת  על  שהתקבל  פתרון  שהציע  זה  הוא  אני  לזה  מעבר  ולהתערב. 
ישראל  למסורת  הכפיפות  סעיף  את  להחיל  ראשי המפלגות,  שלושת 
קווי  הקצאת  בנושא  ב-1991  שתוקן  כמו  בשבת,  עבודות  לנושא  גם 
תחבורה ציבורית וזה מה שמקודם כעת. שלושתם התכנסו איתי ביום 
ולאחר  ישראל  למסורת  הכפפה  של  בפתרון  לתמוך  והחליטו  ראשון 
נכנסו אל רה״מ עם העמדה הזאת. אני זה שהבאתי את הפתרון  מכן 
היצירתי - אחרי שבדקתי את ההיסטוריה, ומי שרוצים לשרבב את שמי 

אלו גורמים פוליטיים מתחרים".
)נשבות  הקרובה  בחצי השנה  בחקיקה  ויוסדר  יאומץ  עד שהרעיון 
מתיר  שהחוק  כך  על  הדיבורים  שכל  ולהזכיר  לשוב  צריך  ונשפוט(, 
המצב  את  מלשקף  רחוקים  בלבד,  נפש  פיקוח  של  במצב  עבודות 
המשפטי כפי שהוא מעוגן בהסדרי החקיקה של מדינת היהודים. סעיף 
12 לחוק שעות עבודה ומנוחה שנחקק בראשית שנות החמישים קובע 
העסקת  להתיר  העבודה,  לשר  ומאפשר  לחלוטין,  שונים  סטנדרטים 
לפגוע  עלולה  העבודה  שהפסקת  משוכנע  הוא  "אם  בשבת,  עובד 
רבה  פגיעה  לפגוע  או  הרכוש,  או  הגוף  בביטחון  או  המדינה  בהגנת 
בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, 
חיוניים לציבור או לחלק ממנו". סעיף הסל הזה, מאפשר לשר הממונה 

מרחב פעולה ברוחב ששת המסלולים בנתיבי איילון כולל פסי הרכבת 
המפרידים ביניהם.

התח"צ הפך ליח"צ
של  המאובטחת  מכספתו  הדין  פסק  נשלף  כאילו   - נפלא  בתזמון 
מזכיר ועדת הרבנים למען שמירת השבת - גלגלו השבוע שופטי בג"ץ 
את סיעת מרצ והעותרים הרפורמים שביקשו לאפשר תחבורה ציבורית 
סיכוי  אין  אבל  נהדרת,   - הפסיקה  בעקבות  שיצאה  הכותרת  בשבת. 
המימרה  על  חותמים  החרדים  הכנסת  חברי  את  נראה  שבעקבותיה 
על  בגלל המקל שהונחת  רק  ולא  בירושלים",  "יש שופטים  הבגינית 
נתנו  שהשופטים  מלמד  הדין  בפסק  עיון  הקצר.  הגזר  אחרי  ראשינו 
תחבורה  חברת  אם  כי  כשקבעו  העתירה,  של  מחודשת  להגשה  פתח 

שמעוניינת להפעיל קווים בשבת, תגיש עתירה מחדש, הם ידונו בה.
כץ,  ישראל  של  ליח"צ  גם  טוב  בא  התח"צ  עתירת  של  הטיימינג 
שמשרד התחבורה – בהנחייתו, הביע עמדה ברורה במסגרת העתירה. 
גם חברי כנסת חרדים שנוטרים לו טינה על תעלולי הרכבת, מסכימים 
שבעניין עתירת התח"צ, הוא עשה מעל ומעבר כדי להבהיר את עמדת 
המדינה. לא רק כלכלית, גם פוליטית, מסתבר, לא מפסידים משמירת 
השבת – גם אם למחצה. בסופ"ש הזה ניתן לומר, על בסיס אמרתו של 
אחד העם, כי יותר מששמר ישראל כץ על השבת, השבת שמרה עליו.

העתירה,  לא  זו  החרדים,  הנציגים  מעיני  שינה  להדיר  שצריך  מה 
הגורמים  זהות  דווקא  אלא  ההחלטה,  של  הנסתרת  המשמעות  או 
הרפורמים  הארגונים  דור,  שנות  במשך  הגשתה.  מאחורי  העומדים 
שקנו אחיזה בקרב הציבור היהודי בארה"ב, ניסו ללא הצלחה לחדור 
ללב המיינסטרים הישראלי. בשנתיים האחרונות, הם מצליחים לחדור 
ללבבות, בחסות של יהדות מקרבת, תפילה שוויונית וכותל משפחתי.

הקוראים  חוצות  שלטי  החילוניות  הערים  ברחבי  נראו  שנה,  לפני 
לציבור המסורתי להגיע לתפילות הימים הנוראים, באווירה שוויונית. 
רשויות  עשרות  שהעניקו  החסות  שנה,  לפני  אך  נחשפה,  זה  במדור 
החגים  לתפילות  להגיע  לציבור  הקוראים  רחוב  לשלטי  מקומיות, 
אומנם  המסורת  שומרי  של  רובם  רוב  ושוויונית".  משפחתית  "ברוח 
הוסיפו לנהור, ברגל, לבתי הכנסת האורתודוקסיים, אך לראשונה זה 
עשרות שנים, זוהתה קפיצה דרמטית בשיעור המתפללים בבתי הכנסת 

הרפורמים והקונסרבטיביים, כאן בישראל. 
עינינו  שחלפה.  השנה  במהלך  והתעצמה  הלכה  רק  הזאת  המגמה 
הרואות שהרפורמים כאן כדי להיאבק בכל הכוח על דעת הקהל - מה 
שמחזק את הצורך בריבוי אהבה במקום שנאה. מי שאינו מבין כיצד 
ניתן לשלב בין שמירה על קוצו של יוד לבין הקפדה יתירה על קירוב 
לבבות, מוזמן לשוב ולעיין בנוסח ההחלטה של מועצות גדולי וחכמי 

התורה.  

האחריות מחייבת. כינוס מועצות גדולי וחכמי התורה בירושלים. צילום: משה ויסברג
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במעמד מנכ"ל מאוחדת ומנכ"ל מעייני הישועה נחנך 
יוכלו  במסגרתו  אשר  החולים  בית  עם  המשותף  המיזם 
החולים  בבית  רפואי  שירות  כל  לקבל  מאוחדת  לקוחות 
מאוחדת  לקוחות  יזכו  מעתה  ביורוקרטי.  סבך  ללא 
הרפואה  שירותי  ושאר  בכירים  רופאים  של  משירותיהם 
עם   * רופא  בהפניית  צורך  ללא  הישועה  מעייני  בתוך 
ומעייני  מאוחדת  מנהלי  התברכו  לדרכו  המהלך  יציאת 
מנכ"ל   * קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  אצל  הישועה 

בשורה  הוא  הייחודי  "השירות  וורמברנד:  זאב  מאוחדת 
גדולה מאד ללקוחותינו" * מנכ"ל מעייני הישועה שלמה 
היא  מאוחדת  כי  אמיתית  בשותפות  "אנו  רוטשילד: 

הקופה המתאימה ביותר לציבור החרדי"
מאוחדת  בין  מסוגו  וראשון  מיוחד  הפעולה  שיתוף 
לדרכו  יצא  ברק  בבני  הישועה  מעייני  החולים  לבית 

לתועלת מאות אלפי תושבי בני ברק ולקוחות מאוחדת. 
מנכ"ל  השתתפו  הפעולה  שיתוף  השקת  במעמד 

מעייני  החולים  בית  ומנכ"ל  וורמברנד  זאב  מר  מאוחדת 
הישועה שלמה רוטשילד. כן השתתפו ד"ר דוד מורל עוזר 

מנכ"ל ויועץ פרויקטים.
במעייני  מסוגו  והראשון  הייחודי  הפעולה  שיתוף 
מיטב  את  לקבל  מאוחדת  ללקוחות  יאפשר  הישועה, 
ללא  הישועה,  במעייני  המתקדם  הרפואי  השירות 

ביורוקרטיה מיותרת. 
בכירי הרפואה המקצועית של מעייני הישועה בתחומי 
יקבלו  וגרון  אוזן  אף  עור,  אורתופדיה,  נשים,  רפואת 
הלקוחות  קהל  את   08:00-15:00 השעות  בין  יום  מידי 
של מאוחדת ללא הפניית רופא תוך בחינת התיק הרפואי 
האישי שבמחשבי מאוחדת, ובכך יוכלו לקוחות מאוחדת 
של  המבוקשים  הרפואה  בכירי  של  משירותיהם  ליהנות 

מעייני הישועה. 
בנוסף לכך, מידי יום בין השעות 15:00-19:00 יוכלו 
וילדים  משפחה  רפואת  שירותי  לקבל  מאוחדת  לקוחות 
בית  במתחם  משירותיהם  שיעניקו  מאוחדת  רופאי  ע"י 
החולים ובמידה שיידרשו בדיקות נוספות יופנו הלקוחות 

להמשך טיפול מיידי במסגרת בית החולים. 
על המערך כולו ינצחו מתאמי שירות מטעם מאוחדת 
שיפעלו בבית החולים ויעניקו את הסיוע המקצועי הנדרש 
ללקוחות מאוחדת המבקשים לקבל את שירותי הרפואה 
ממשרדי  יפעלו  השירות  מתאמי  הישועה.  במעייני 

מאוחדת שימוקמו בבית החולים. 
השירות  את  לקבל  מאוחדת  לקוחות  יוכלו  היתר  בין 
ללא צורך בטופס 17. כידוע, כאשר צריך לקוח כל קופת 
חולים להגיע לבדיקה בבית החולים דורשים ממנו בבית 
 .17 טופס  בציבור בשם  הידוע  טופס התחייבות  החולים 
את ההתחייבות צריך הלקוח להסדיר במרפאה הקהילתית 
בכל  נהוג  כך  זמן.  לקחת  שעשוי  ביורוקרטי  תהליך   –
קופות החולים ובכל בתי החולים, אולם לפחות ללקוחות 

מאוחדת, ובעיר בני ברק לא עוד. 
הרפואה  שירותי  בתחום  מהפכה  שמובילה  מאוחדת 
השירות  את  השיקה  בפרט  ברק  ובבני  בכלל  בישראל 
החדש בשיתוף בית החולים 'מעייני הישועה'. מהיום כל 
לקוח מאוחדת יוכל לגשת לבדיקות בבית החולים מעייני 
הישועה, בהפניית רופא בלבד וללא צורך להידרש לטופס 

שיתוף הפעולה הייחודי 
בין מאוחדת לביה"ח 

מעייני הישועה יצא לדרך 

מהפכת הבריאות בבני ברק:

מנכל מאוחדת ומנכל מעיני הישועה בחתימת ההסכם
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ההתחייבות. בין היתר ניתן יהיה לבצע במעייני הישועה את 
הבדיקות הנחוצות ובהן בדיקת MRI, בדיקות CT, אולטרה 
סאונד, ומגוון הבדיקות המוצעות בבית החולים, לצד הביקור 
הבכירים  הרופאים  עם  הייעוץ  ושירותי  החוץ  במרפאות 
שיא  מאוחדת  ללקוחות  יינתנו  כן  כמו  הישועה.  שבמעייני 

מיטב שירותי השב"ן גם בבית החולים מעייני הישועה. 
עם יציאת המהלך המהפכני לדרכו התקיים ביקור מיוחד 

ויוצא דופן במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי.  
וורמברנד,  זאב  מר  מאוחדת  מנכ"ל  השתתפו  בביקור 
ד"ר  רוטשילד,  שלמה  הישועה  מעייני  החולים  בית  מנכ"ל 
דודי  ר'  פרויקטים,  ומנהל  מאוחדת  מנכ"ל  יועץ  מורל  דוד 
מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ור'  מגזרים  תיאום  מנהל  שוורץ 

מרכז במאוחדת. 
מנכ"ל מאוחדת הציג בפני מרן שר התורה את המהפכה 
של  הבריאות  לקידום  והפעילות  ברק  בבני  מאוחדת  של 

הלקוחות.
מהפכת  להמשך  התוכניות  סדרת  על  סיפר  וורמברנד 
הבריאות בבני ברק ופתיחת מרפאות נוספות לתועלת הציבור 
והרחיב על כ-30 רופאים חדשים שהצטרפו בשנה האחרונה 

למרפאות מאוחדת בבני ברק.
ולמנכ"ל  מאוחדת  למנכ"ל  הודה  קניבסקי  הגר"ח  מרן 
על  בחום  ובירך  הגדולה  המהפכה  על  הישועה  מעייני 

הפעילות והעניק את איחוליו לרגל השנה החדשה.
הארץ  במרכז  ללקוחותינו  מאד  גדולה  בבשורה  "מדובר 
ובבני ברק בפרט" אומר מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד 
"שרות מיוחד זה הינו ייחודי ללקוחות מאוחדת אשר יוכלו 
בבית  רפואיות  בדיקות  ולביצוע  רופאים  לבדיקות  להגיע 
החולים מעייני הישועה ללא כל צורך להתעסק בביורוקרטיה 
חלק  הוא  זה  פעולה  שיתוף   .VIP שירות  למעשה  ולקבל 
במעייני  רואים  אנו  ברק.  בבני  מאוחדת  של  מהמהפכה 
הישועה פרטנר מקצועי ראוי.  מאוחדת ממשיכה בכך לבוא 
נמשיך  ובעתיד  ללקוחותיה,  המיטבי  השירות  את  ולהעניק 

לבצע מהלכים לטובת הלקוחות". 
בטקס  אמר  רוטשילד  שלמה  הישועה  מעייני  מנכ"ל 
השקת שיתוף הפעולה של מאוחדת והמרכז הרפואי מעייני 
הישועה - ״אנחנו בשותפות אמיתית כי מאוחדת היא הקופה 
המתאימה ביותר לציבור החרדי. מרגישים את השינוי שהם 
עשו ברחובות בני ברק. שירותי הרפואה של מאוחדת הורחבו 
בצורה מרשימה בבני ברק. אנחנו רואים בהם שותפים לכל 
ומעייני  מאוחדת  היסטורי.  הסכם  על  איתם  חתמנו  דבר. 
העיר.  תושבי  לטובת  הגדול  למהלך  יחד  יוצאים  הישועה 

התהליך יוצא לדרך באופן מיידי". 
מנהל מחוז מרכז במאוחדת אלישע הוסמן בירך אף הוא 
על שיתוף הפעולה ואמר "מדובר במהפכה משמעותית של 
שירותי הרפואה בעיר בני ברק. מאוחדת מנגישה את השירות 
ללא  לקוח  לכל  לנגיש  אותו  והופכת  ביותר  הטוב  הרפואי 

ביורוקרטיה מיותרת".
כי  עולה   2016 לשנת  הלאומי  הביטוח  מנתוני  כי  יצוין 
מאוחדת היא הקופה המובילה בכמות המצטרפים בבני ברק, 
האחרונה  בשנה  הצטרפו  העיר  מתושבי  אחוז  כחצי  כאשר 
הישג  מאוחדת  רושמת  בכך  ללקוחותיה,  והפכו  למאוחדת 
בהם  נוספות  חרדיות  בערים  גם  כמו  ברק,  בני  בעיר  נוסף 

רשמה עליה משמעותית.
מאוחדת  שירותי  כאשר  נחשפים  הדרמטיים  הנתונים 

מצויים בתנופת שיא. 
5 מרפאות, רחוב  למאוחדת בבני ברק פרישה רחבה של 

ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
משפחה  רפואת  שרותי  ברק:  בבני  מאוחדת  במרפאות 
וילדים, אף אוזן גרון, רפואת עיניים , רפואת נשים מורחבת, 
כירורגיה, כירורג כלי דם ורופא גסטרואנרולוגיה, נוירולוגיה, 
יד,  לכף  מומחה  אורתופד  וילדים,  למבוגרים  אורתופדיה 
אנדוקרינולוג  אלרגיה,  דיאטנים,  המטולוגיה,  אורולוגיה, 
למחלות  מומחה  ילדים,  ונפרולוגיה   , נפרולוגיה  ילדים, 
וילדים, קלינאי תקשורת לילדים ומבוגרים  ריאה למבוגרים 
יחידה  הילד,  להתפתחות  יחידה  יידיש(,  דוברת  )לילדים 
פסיכולוג   , וילדים  מבוגרים  פסיכיאטר   – הנפש  לבריאות 
מבוגרים וילדים ,שרותי מעבדה ללא תור ומזכירות עד השעה 
20:00 ברציפות, שרותי בית מרקחת עד השעה 20:00 בערב 
רצוף. שלושה בתי מרקחת גדולים במרפאות רחוב ירושלים 
סאונד  אולטרה  מכון   , הרצוג  ובקרית  נזר  אבני  ובמרפאת 
נשים במרפאות רחוב ירושלים ומרום שיר,  אולטרה סאונד 
ללא  ברציפות  שפתוחים  אחיות  חדרי  לתינוקות,  ירך  פרקי 

צורך בקביעת תור עד השעה  20:00 בערב, 
ציפורניים  פטרת  ובדיקת  גנטיות  בדיקות 

במרפאת אבני נזר. 
וכחלק  נזנח  לא  הסדנאות  תחום  גם 
מפעילה  הבריאות  קידום  מפעילויות 
בריאות  סדנאות  מגוון  ברק  בבני  מאוחדת 
סדנאות  לצד  וסכרת  הרזייה  ובהם: 
בהפרעת  טיפול  ובהם:  לילדים  מיוחדות 
החייאת  תינוקות,  עיסוי   , לתינוקות  שינה 

תינוקות.
ואדיב  אישי  שירות  להעניק  מנת  על 
מעסיקה  החרדי  המגזר  לצרכי  המותאם 
הזמינים  קהילה  קשרי  מנהלי  מאוחדת 
כדי  ללקוחות  היממה  שעות  כל  לאורך 
ביורוקרטיות  ולפתור בעיות  להעניק מענה 

שמתעוררות מעת לעת.

מנהל מחוז מרכז במאוחדת 
אלישע הוסמן בירך אף הוא על 

שיתוף הפעולה ואמר "מדובר 
במהפכה משמעותית של שירותי 
הרפואה בעיר בני ברק. מאוחדת 

מנגישה את השירות הרפואי הטוב 
ביותר והופכת אותו לנגיש לכל 
לקוח ללא ביורוקרטיה מיותרת"

"
מנכל  מאוחדת ומנכל מעיני הישועה מתברכים  אצל מרן הגרח קנייבסקי

שר הבריאות ליצמן בחתימת ההסכם
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 מערכת הבחירות החלה: ישי אדוארד 
יתמודד לראשות העיר

ראש העין

מבשרת ציון
ראש המועצה נעצר ונחקר 

בחשד לשוחד

שטרית לראש העיר: 
"יש לך אגו מלוכלך"

בעיר ראש העין הפך בבת אחת  השטח המנומנם 
כי  אדוארד  ישי  עו"ד  הכריז  עניין. השבוע,  למעורר 
המכהן  העירייה  ראש  מול  העיר  לראשות  יתמודד 
ראשון  בחירות  כנס  ערך  כבר  הוא  משה.  בן  שלום 
ושם  ואוהדים  בפעילים  מלא  אולם  למלא  והצליח 

הכריז על התמודדותו.
כשזכה  האחרונות  בבחירות  ניצח  משה  בן  שלום 
בחמישים וארבעה אחוזים מקולות הבוחרים והדיח 
סיני, שזכה בכארבעים  את ראש העיר המכהן משה 
ושישה אחוזים בלבד. כעת, אדוארד מכריז כי למרות 

הקושי, הוא בטוח כי ינצח את ראש העיר המכהן.
על  אישיות  אף  כה  עד  הכריזה  לא  העין,  בראש 
הראשון  הוא  אדוארד,  העיר.  לראשות  התמודדות 
פתח  ובכך  לראשות  התמודדותו  על  בגלוי  שהכריז 

את מערכת הבחירות בעיר.

נעצר  שמעון,  יורם  ציון,  מבשרת  מועצת  ראש 
השבוע לחקירה יחד עם איש העסקים רמי לוי בחשד 
לעבירות מרמה והפרת אמונים. יחד עמם, נחקרו גם 

מנהל עיתון מקומי ואיש עסקים נוסף.
בהסכמת המשטרה שמעון שוחרר למעצר בית של 
חמישה ימים. בנוסף הוסכם כי הוא יורחק ממשרדי 
עליו  נאסר  חודשיים,  למשך  ציון  מבשרת  מועצת 
הוטל  כן  כמו  בפרשה.  המעורבים  עם  קשר  ליצור 
על שמעון  צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום, 

והוא נדרש להפקיד ערבויות לצורך שחרורו.
ראש  כי  נחשף   '2 ב'ערוץ  שפורסם  בתחקיר 
לאיש  לסייע  מנת  על  פעל  שמעון  יורם  המועצה 
העסקים רמי לוי ולקניון החדש שבבעלותו במבשרת 
לכאורה  פעל  המועצה  ראש  כי  עלה  בתחקיר  ציון. 
על מנת לאפשר לאיש העסקים לחמוק מתשלום מס 

שבח בסך 21 מיליוני שקלים עבור גג הקניון. 
על  לכאורה,  פעל,  ששמעון  גם  נחשף  בתחקיר 
מנת להקל על תשלומיו של איש העסקים למועצה 
המועצה,  ראש  של  אשתו  כי  נחשף  עוד  המקומית. 
מה   - בקניון  השיווק  מנהלת  היא  שמעון,  ליאת 
שעלול להצביע על ניגוד עניינים של ראש המועצה 

בבואו להכריע בנושא.

חיפה

אאאאא

כי לא מצביעיה  ל'דגל התורה' ברור  בעוד 
לראשות  יהב  יונה  העירייה  בראש  יתמכו 
את  אמרו  לא  וש"ס  ישראל'   ב'אגודת  העיר, 
בנושא.  להתבטא  ומיעטו  האחרונה  המילה 
ל'קו עיתונות' נודע כי במפלגת 'דגל התורה' 
שוקדים במרץ להביא לתמיכה חרדית אחידה 
כחלק  יהב,  יונה  מול  שיוצב  נגדי  במועמד 
מהמאמצים נפגש המועמד סגן השר ירון מזוז 
עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בלשכתו 

בכנסת בירושלים.
סגן השר מזוז אמר בשיחה עם 'קו עיתונות': 
"הייתה פגישה טובה עם גפני, מקווה שיקבלו 
את ההחלטה לבחור בי, אני אשב עם כל נציגי 

המפלגות – השרים אריה דרעי ויעקב ליצמן 
ואציג תמיכה חרדית מלאה במועמדותי". 

ראוי לציין כי במהלך השנתיים האחרונות 
יהב  ביונה  התורה'  'דגל  מפלגת  נאבקה  בהן 
יעקב  מהשר  לתמיכה  כמעט  זכתה  לא  היא 
במועמד  אחידה  חזית  שיצירת  כך  ליצמן, 

משותף תהיה מלאכה קשה.
לעומת זאת, נראה כי בש"ס מיישרים קו עם 
'דגל התורה'. בכיר במפלגה אמר השבוע ל'קו 
עיתונות' כי אין הבטחה לתמיכה באף מועמד 
מיהב  ליותר  מצפים  היו  הם  אך  זה,  בשלב 
המועמדת  מזוז,  לדברי  הנוכחית.  בקדנציה 
מועצה  כחברת  המשמשת  רותם,  קליש  עינת 

והודיעה כי תתמודד לראשות העיר, תסיר את 
מועמדותה בחודשים הקרובים.

כי  מזוז  מבהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
הוא אינו מתמודד רק מטעם מפלגת הליכוד: 
יליד חיפה, ואגיע להבנות עם הערבים,  "אני 
תודה  להגיד  הזמן  הגיע  והחילונים,  החרדים 

ליונה יהב ולבחור בירון מזוז". 
ח"כ משה גפני אמר על הבחירות בחיפה: 
"יונה יהב כשל לחלוטין בתפקידו כראש עיר. 
אנחנו בוחנים את התמיכה ביתר המועמדים, 
אני חבר של ירון מזוז וישבתי אתו. נבחר במי 
שיהיה לו את הסיכוי הטוב. נסלק את יונה יהב 

מהתפקיד שלו".

הכספים, שטרם  ועדת  יו"ר  עם  ונפגש  השטח  את  להכין  ממשיך  השר  סגן 
הבטיח את תמיכת 'דגל'  טוען ל'קו עיתונות' כי המועמדת עינת קליש רותם 
תסיר מועמדותה  גפני: "נבחר במי שיהיה לו את הסיכוי הטוב. נסלק את 

יונה יהב מהתפקיד שלו"

כוסית  הרמת  בטקס  שנכח  מהאישים  אחד  אף 
ציפה  לא  החדשה  השנה  לרגל  טבריה  בעיריית 
שהאירוע החגיגי יהפוך להתכתשות מביכה בין ראש 
העיר יוסי בן דוד לחבר סיעתו דודיק שטרית, עד לפני 

מספר חודשים חבר בקואליציה.
חברי  עם  העיר  ראש  התעמת  המסורתי  בטקס 
לבן  שאמר  חרמש  שמוליק  זה  היה  האופוזיציה, 
 35 "אתה  השיב:  דוד  בן  כבר".  הביתה  "תלך  דוד: 
שנה במועצה ורק מבלבל את המוח". בהמשך החלו 
חילופי מילים קשות בין חבר המועצה שטרית לראש 

העירייה.
שטרית: "מעולם המצב של העיר לא היה גרוע כל 
כך, אתה רוצה להשתיק את כולם, אתה לא מסתובב 
ברחוב הגליל, אתה לא מסתובב במדרחוב ולא רואה 
את מצב הסוחרים שכורעים תחת נטל הארנונה הכבד. 
השלטים  ואת  בתיירים  המחסור  את  רואה  לא  אתה 
למכירה, אתה מנסה להשתיק אותנו". בן דוד: "לדבר 
"לא  שטרית:  העיר?"  למען  עשית  מה  יודע,  אתה 
עשיתי כי אתה לא נותן לאף אחד לעשות כלום, אני 
רציתי להקים ועדה אבל אתה מנעת ממני בגלל האגו 
המלוכלך שלך ובגלל זה המצב של העיר כל כך גרוע, 

בגלל ההתנהלות והאגו שלך".

חדרה

חריגים  לטונים  שהגיע  סוער  עימות 
התרחש בישיבת המועצה האחרונה בעיריית 
גנדלמן הושפל  חדרה. ראש העירייה צביקה 
האופוזיציה.  חברי  ידי  על  קשים  בביטויים 
החרדים  החברים  ביניהם  הקואליציה,  חברי 
יהודית, השפילו  וזהות  'דגל התורה'  מש"ס, 
את מבטם והעדיפו לא להתגייס לעזרתו של 

גנדלמן. 
אז  הישיבה,  תחילת  עם  החל  העימות 
שאילתה  עודד  שירלי  המועצה  חבר  הפנתה 
מה  מסתיר  העיר  ראש  "מדוע  העיר:  לראש 
ביטון?  משה  העירייה  סמנכ"ל  של  שכרו 
משלם  בכספי  וזלזול  כזו,  חוצפה  ראיתי  לא 
המיסים. מאיפה הכסף?" צביקה גנדלמן ענה 

קצרות: "אלו כספים מתקציב הראשות".
חיים  המועצה  חבר  התערב  זה  בשלב 
ראש  בתפקיד  גנדלמן  של  קודמו  אביטן, 

אתה  שלך  השקריות  "בתשובות  העיר: 
אמיתיים,  דו"חות  מעביר  לא  אנשים,  מטעה 
אני אוריד לך את המסכה מהפנים, אי אפשר 
לשקר כל כך הרבה את הציבור, אתה מטעה 
הפרצוף  את  אחשוף  אני  המועצה,  חברי  את 
בונים  "אנחנו  גנדלמן:  שלך".  האמיתי 
האחרונות  שנים  בארבע  העיר  את  ומפתחים 
וקשה לך עם זה, אתה האחרון שתלמד אותי 

מה זה שקיפות וטוהר שלטון". 
חברי  בין  הקשות  והאמירות  הטונים 
המועצה לראש העיר התלהטו. חיים אביטן: 
"תתבייש לך גנדלמן, למה אתה מאיים ומפחיד 
שקרן.  חצוף  חתיכת  שלך?  התושבים  את 
הבחירות.  את  וגנבת  לקנוניה  שותף  היית 
הדברים  למרות  שכמותך".  אחריות  חסר 
לא  בישיבה  שנכחו  המועצה  חברי  הקשים 
מלבד  העיר,  ראש  על  להגן  פיהם  את  פצו 

חבר המועצה שי ברכה ממפלגתו של גנדלמן 
שנאות להגן עליו לאחר דקות ארוכות.

במהלך הישיבה הואשמה הנציגות החרדית 
קודם  שנה  בגנדלמן  תמיכה  מראש  סגרה  כי 
אביטן  הנאה.  לטובות  בתמורה  הבחירות 
שהואשם  לאחר  העירייה  מראש  שהודח 
בפלילים וזוכה לאחר מכן, הודיע כי יתמודד 

שוב לראשות העיר בבחירות 2018.
ופנה  משליטה  אביטן  יצא  דברים  בסיום 
חצוף,  "אתה  לגנדלמן:  קשות  במילים 
אתה  העיר,  את  מנהל  לא  אתה  כלומניק! 
מנוהל על ידי אנשים מסוימים שדאגו שתהיה 
מתנשא  יהיר,  שחצן,  אתה  עיר.  ראש  פה 
והולך זחוח. חסר אחריות שכמותך, יום הדין 

יגיע, צביקה הביתה!"

אביטן מאשים את גנדלמן: 
"גנבת את הבחירות"

עימות חריג בין המועמדים לראשות העיר - חיים אביטן וצביקה גנדלמן  אביטן 
האשים: "כלומניק שחצן, גנבת את הבחירות", ואילו גנדלמן השיב: "אתה אחרון 

שתלמד אותי על שקיפות"

ערד  ליצמן: "לא מחפש את 
ראשות העיר והקואליציה"

 הקמפיין של סגן השר: מנסה 
להשיג תמיכת החרדים

בראשה  והעומד  ערד  עיריית  בין  המתח 
לאחרונה  הפך  גור,  לחסידות  חמו  בן  ניסן 
למשבר אמון חריף בין כלל התושבים בעיר. 
העיר  ראש  כי  טוענים  גור  חסידות  אנשי 
ראש  אנשי  ומנגד,  במכוון,  להם  מתנכל 
פועלים  החסידות  מנהיגי  כי  טוענים  העיר 
כדי לפגוע בבן חמו באופן אישי ובעיר ערד 
גם מלחמת השלטים בעיר ממשיכה,  בכלל. 
ראש  נגד  שלטים  תולים  החסידות  כשאנשי 
נגד  מבזים  שלטים  תלו  ערד  ותושבי  העיר, 

כ"ק מרן האדמו"ר מגור.
למתקפה  השבוע  יצא  ליצמן  יעקב  השר 
"אצל  חמו.  בן  ניסן  העיר  ראש  נגד  חריפה 
והכל  בקואליציה  היינו  הקודם  העיר  ראש 

היה בסדר". אמר ליצמן. שר הבריאות הוסיף 
לי  שיביאו  אחד,  דבר  צריך  "אני  לתקוף: 
מתנהג  חמו  בן  חוק,  פי  על  שמגיע  מה  את 
לנו כספים שמגיעים  נותן  לא  באנטישמיות, 
אף  שעברה  ובשנה  לחינוך  מתנכל  הוא  לנו 

הוציא צו הריסה לסוכות". 
מועמד  מטעמי  להציב  מחפש  לא  "אני 
לראשות העיר". הבהיר ליצמן. לדבריו: "אם 
ביזוי  של  בשיטה  ימשיכו  בערד  החילונים 
כל  למחות,  אלפים  יום  בכל  נביא  האדמו"ר 
מולם,  אתמודד  אני  בפוליטיקה  מדובר  עוד 
אני  לנו  יקר  הכי  הדבר  בביזוי  כשמדובר 
ליצמן  ח"כ  מאלימות".  חוץ  הכול  אעשה 
סירב להתייחס לבחירות הקרובות ולהבטיח 

"לא  הבהיר:  אך  מטעמם  מועמד  יריצו  כי 
מחפש להיות בקואליציה, אני רוצה את מה 

שמגיע לנו".
שני  בין  הוויכוח  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
הלימודים,  שנת  בתחילת  ניצת  המגזרים 
ברכה  הפיץ  חמו  בן  ניסן  העירייה  כשראש 
לתלמידי  גם  ובהם  בעיר,  הספר  בתי  לכלל 
גור.  חסידות  עם  המזוהה  התורה  תלמוד 
המכתב הגיע עם עציץ, אבל מנהל התלמוד 
התורה, הרב יצחק פלר, השיב: "תודה, אין 
צורך, לא שתילים ולא בעיטות, לא עציצים 
צהרונים  וכיתות  גנים  אלא  השפלות,  ולא 
וארוחות, לא מדובשך ולא מעוקצך, שתהיה 

ערבות הדדית שוויונית".

הקרב על ערד הגיע השבוע לטונים צורמים במיוחד, לאחר שתושבים חילוניים 
בעיר התעקשו לבזות את מרן האדמו"ר מגור  שר הבריאות מבהיר: "כשמדובר 
בביזוי הדבר הכי יקר לנו אני אעשה הכול חוץ מאלימות. אני רוצה את מה 

שמגיע לנו"  וגם: העציץ שהדליק את האש מחדש

טבריה
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הועדה המוניציפלית של העבודה 
תחליט: האם להריץ מועמד מול חולדאי

ראש העיר: "מתמודד לקדנציה נוספת"

תל אביב

גבעתיים

מאת: אבי רבינא

ירושלים

ar0544335347@kav-itonut.co.il

מחריף המאבק הדתי נגד ראש עיריית ירושלים 
אריה  ירושלים,  העיר  מועצת  חבר  ברקת:  ניר 
של  התורה  גדולי  מועצת  חבר  עם  נפגש  קינג, 
ש"ס וראש מוסדות 'אור החיים' הגאון רבי ראובן 
חילולי השבת  מגמת  על  הרב  עם  דן  קינג  אלבז. 

בעיר שמתגברת לטענתו.
בתי  ויותר  "יותר  קינג,  אמר  הפגישה  במהלך 
עסק מחללים שבת תוך הפרת חוק שעות עבודה 
ומנוחה בנוגע לשבת. מערכת האכיפה והתביעה 
העירונית לא עושים כמעט דבר על מנת לאכוף את 
מפורשות  הבטחות  למרות  העבריינים,  על  החוק 

לעשות כך מצד ראש העיר".
ממשיכה  ירושלים  שעיריית  מכל  "החמור 
להזרים כספים למיזמים שיוצאים לפועל בשבת", 
כספים  חודש  מדי  מזרימה  "העירייה  קינג,  ציין 
ביצוע'  'קבלני  של  לסוג  שהפכו  פרטיים  לגופים 
"אני  בעיר".  השבת  חילולי  לטובת  העירייה  של 
הציונות-הדתית  של  הרבנית  להנהגה  קורא 
כל  ולהחרים  העיר  ראש  את  לנדות  בירושלים, 
אירוע שהוא משתתף בו, כל עוד הוא לא מפסיק 

את חילולי השבת במימון העירייה", הוסיף.

קינג לחבר המועצת: "לנדות את ברקת"

העבודה  מפלגת  של  המוניציפלית  הוועדה 
עצמאית שתתמודד  רשימה  להעמיד  האם  תכריע 
אביב  תל  העיר  למועצת  בבחירות  מטעמה 
ובראשה יעמוד מועמד מטעמה לראשות העיר או 

לתמוך בראש העירייה המכהן רון חולדאי. 
הוועדה  אולם  יתמודד,  מי  ברור  לא  זה  בשלב 
הזכות  את  לשמור  להחליט  עשויה  המוניציפלית 
ככל  זאת  ברשימה,  הראשון  המקום  את  לבחור 
הנראה כדי להעמיד בראשה אדם שיתמודד ראש 
בימים אלה עורכת המפלגה  בראש מול חולדאי. 
סקרים כדי לבדוק את מידת הפופולריות של אישי 

ציבור שונים ולבחור ביניהם.
גורמים במפלגת 'העבודה' מסרו ל'קו עיתונות' 
רשימה  הקרובות  בבחירות  תעמיד  "המפלגה  כי 
בהתאם  העיר  תושבי  למען  שתפעל  אטרקטיבית 
לערכי תנועת העבודה אך לא מן הנמנע כי יתמכו 
בראש העיר המכהן חולדאי. במידה וחולדאי לא 
שיצטרך  הרי  העבודה  מפלגת  תמיכת  את  יקבל 
יהיה  שלא  לאחר  מבחוץ  רבים  משאבים  לגייס 

זכאי למימון המפלגות".

לאחרונה  שהתפרסם  גבעתיים  עיריית  ראש 
כמי שעורר את סערת ה"הדתה" לאחר שאסר על 
עמותות דתיות להיכנס לבתי הספר בעירו, הודיע 
כי  הסביר  קוניק  נוספת.  לקדנציה  יתמודד  כי 
מקווה  הוא  וכי  לשינוי  מספיקה  לא  אחת  קדנציה 
שהציבור ייתן לו את המנדט להמשיך פעם נוספת 

בראשות העיר.
מול  האחרונות  בבחירות  התמודד  קוניק 
מהפך  וחולל  שחר  בן  ראובן  המכהן  העיר  ראש 
דרמטי  במהפך  מדובר  כי  ציינו  בעיר  בגבעתיים. 
באחוזים  המכהן  העיר  ראש  את  שניצח  לאחר 
יצביעו  כי  בטוח  לא  בעיר  הדתי  בציבור  בודדים. 

לקוניק בשל הקצנתו נגד הדת.
עם  חדשה  מדיניות  החל  גבעתיים  העיר  ראש 
רבים,  דתיים  שהכעיסה  הלימודים  שנת  תחילת 
"הנחיתי, וזאת לאחר שנעשו ישיבות רבות בנושא, 
והתייעצויות עם תושבים שונים בעיר ופעילי ציבור 
כי ברירת המחדל בגני הילדים - כבר החל מפתיחת 
שנת הלימודים - תהיה, העברת כל חומרי הלימוד 
והתכנים על ידי צוות הגן בלבד. כל דרישה לתוכן 
חיצוני מכל סוג שהוא, לרבות בנושאי דת אך לא 
רק, תוכל להיכנס לגן אך ורק במידה ותהיה עבורה 

דרישה בכתב, חתומה על ידי רוב הורי הגן".

ני ברק
ב מפלגת הליכוד תציב מועמד 

לראשות העיר

ניצחון  וידר  יעקב  רשם  האחרון  בשבוע 
ברק.  בני  בעיר  הליכוד  סניף  על  בהתמודדות 
המועמד הדומיננטי מולו היה שלמה אלמגור, 
מי שכיהן בעבר כיו"ר הסניף. בבחירות 2013 
לבסוף  אך  בבחירות  התמודדות  על  דובר 
פרשו המועמדים. אז כיהן כיו"ר הסניף שלמה 
להתמודד,  וידר  של  כוונתו  למרות  אלמגור, 

הדבר לא יצא לפועל.
עולה,  עיתונות'  'קו  לידי  שהגיע  ממידע 
שנה  ב-15  השנייה  הפעם  זו  הנראה  ככל  כי 
ברק.  בבני  בחירות  שייערכו  האחרונות 
הליכוד  במפלגת  המוניציפאלית  הוועדה 
רשימת מועמדיה  את  ולקבוע  צפויה להתכנס 
יצטרפו  הנראה  ככל  כאשר  בעיר,  לרשימה 
הסניף.  וותיקי  גם  להתמודדות  בתמיכתם 
יעקב  יוצבו  הראשונים  המקומות  בארבעת 
הנחשבים  בעיר,  המפלגה  בכירי  לצד  וידר 

לאנשי עשייה ואהודים בקרב פעילי השכונות.
להתמודד  צפוי  עצמו  וידר  זאת,  מלבד 
שסיכוייו  למרות  העיר,  לראשות  הנראה  ככל 
אפסיים, הסיבה להתמודדות היא האמירה כי 
'הליכוד' בבני ברק חי וקיים וכי תפקיד ראש 

העיר לא מכור מראש.
ב-2013  הבחירות  לקיום  שדחף  מי 
העיר  למועצת  הליכוד  רשימת  ולהתמודדות 
וידר,  יעקב  בליכוד  החרדי  המטה  יו"ר  היה 
שנתקל  במוקש לא פשוט. המאבקים היו בין 
היה  שלא  המפלגה,  כוח  בא  אלמגור,  שלמה 
מעוניין בקיומן של בחירות, לבין יעקב וידר - 
חבר נשיאות הליכוד שניהל מאבק עיקש כדי 
שהבחירות יתקיימו. כעת, עם בחירתו של וידר 

ליו"ר הסניף - הוסר המכשול.
הבחירות  לביטול  להביא  הניסיון 
הדמוקרטיות למועצת העיר בני ברק – יספוג 

מפלה לאחר שסביר להניח כי בית הדין העליון 
רשימה  להריץ  להורות  יחליט  הליכוד  של 
לא  קדנציות,  שתי  לפני  בבחירות  ברק.  בבני 
לאחר  ברק,  בבני  הליכוד  מפלגת  התמודדה 
לחצים כבדים שהופעלו על המפלגה. לפיכך, 
נסללה הדרך למשא ומתן פנימי וחלוקת תיקים 
לביטול  שהובילה  המפלגות,  בין  מוקדמת 

הבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר.
ינסו  החרדיות  במפלגות  בכירים  כי  יצוין, 
להפעיל לחץ על ראשי הליכוד ברחבי הארץ 
להורות לפעילי המטה החרדי במפלגה לבטל 
כל  את  לגרור  העלולה  העצמאית,  הריצה  את 
לגרום  אולי  ואף  בחירות  של  לקלחת  העיר 
מה  בנפרד,  לרוץ  נוספות  עצמאיות  לרשימות 
החרדיות  לרשימות  דבר  של  בסופו  שיזיק 

בעיר.

גם אם שאר הרשימות והמועמדים יגיעו להסכמה, בליכוד בבני ברק מתכוונים לרוץ 
עד הסוף  יו"ר הסניף החדש יעקב וידר מתכוון להציג מועמדות לראשות העיר - 

למרות הסיכוי האפסי

חבר המועצה נגד החרדים: "אברכים מקרית 
ספר מפתים נערים ללמוד תמורת אוכל"

ישיבות מועצה בעיר מודיעין עוברות לרוב 
בישיבת  חריגים.  ואירועים  עימותים  ללא 
אבי  המועצה  חבר  עורר  האחרונה  המועצה 
אלבז, יו"ר תנועת מודיעין חופשית, את השד 
הדתי והחל להסית נגד המגזר החרדי מהעיר 

הסמוכה מודיעין עילית. 
וחברי  העיר  ראש  בפני  שהציג  בשאילתה 
המועצה טען אלבז כי "אברכים, אנשי גרעין 
להגיע  נערים  מפתים  עילית  ממודיעין  תורני 
ללימודי תורה ותפילות תמורת הבטחה לכסף 
לדברי  בדבר".  לטפל  שצריך  וטען  אוכל  או 
האופוזיציה,  חבר  אלבז,  במועצה,  גורמים 

מציג קו אנטי חרדי מאז כניסתו למועצה.
במהלך הישיבה הוסיף אלבז להלהיט את 

אנשים  או  דתיות  שעמותות  וטען  הרוחות 
חיזוק  לצורך  הספר  לבית  נכנסים  דתיים 
לעמותות  גם  מקום  "יש  כן  ואם  המורשת, 
עמותה  שכל  בכך  נענה  הוא  חילוניות". 
נבדקת ושיש צורך שתהיה זיקה בין הילדים 

למורשת שלהם.
כשנשאל בעבר חבר המועצה מה דעתו על 
מודיעין עילית השכנה, ענה: "הייתי שם כמה 
חושב  אני  שטייטעל.  כמו  נראה  וזה  פעמים 
שהם חוזרים לתקופת הגטאות ולימי הביניים. 
לבוא בלבוש  צריך  מי שנכנס  בני ברק:  כמו 
טאליבאן. זו תרבות אחרת לחלוטין והפערים 

אדירים ומשפיעים".
ישנו  למהדרין,  חילונית  עיר  במודיעין, 

ברוך  התורה'  'דגל  מטעם  אחד  חרדי  נציג 
את  ומוביל  באופוזיציה  היושב  בוחניק, 
את  מקבל  בוחניק  בעיר.  הדתיים  המאבקים 
ומתכוון  התורה'  'דגל  מסיעת  המלא  הגיבוי 
להתמודד למועצת העיר גם בקדנציה הבאה 

ולקבל מנדט אחד נוסף.
'דגל  צמרת  הגיעה  האחרונה  בתקופה 
החינוך  ויו"ר  גפני  משה  ח"כ   - התורה' 
העצמאי אליעזר סורוצקין - לסיור במוסדות 
החינוך בעיר יחד עם בוחניק. שם שמעו על 
השנה  במשך  בוחניק  מתמודד  אתם  הבעיות 

כולה.

מתקפה חסרת תקדים בישיבת המועצה של האופוזיציונר נגד השכנים החרדים ממודיעין 
עילית  חבר המועצה מ'דגל' בוחניק צפוי להוביל את הרשימה גם בבחירות הקרובות, 

בתקווה להכפלת כוחה

עין
די

מו

חובות
ר לראשונה: הטבה לתימנים בלבד

ייערכו  כשנה  בעוד  כי  העובדה  לולי 
יובן  לא  רחובות,  העיר  לראשות  הבחירות 
תושבי  רבים  הורים  בעוד  שלפניכם.  הסיפור 
של  הכבד  העול  תחת  נאנקים  רחובות  העיר 
התשלום לצהרונים, ועומלים בכל דרך להשיג 
תושבי  נדהמו  האחרון  שבשבוע  הרי  הנחות, 
החליטה  רחובות  עיריית  כי  לגלות  רחובות 

להעניק הנחה משמעותית לתימנים בלבד.
מעניקה  רחובות  עיריית  הדיווח,  פי  על 
שקלים,   600 של  בגובה  לצהרונים,  הנחות 
ליוצאי תימן. בחברה העירונית וברשת חוויות 
מכחישים כי יש להם קשר לדברים המדוברים 
בכתבה וכי עניינים אלו לא קיימים אצלם כלל. 
אך בדיקה מעמיקה העלתה כי עובדי העירייה 
הונחו לא להבליט זאת, ובפועל מי שמקבל את 

ההנחה אלו עולים מתימן בלבד.
בשיחה עם סגן ראש העיר זוהר בלום, הוא 
מתימן  חדשים  "עולים  והוסיף:  הכחיש  לא 

ומאתיופיה לא מוגדרים כעולים על פי לוחות 
הזמנים, לכן הם מטופלים ללא הגבלה כרגע… 
אתם רוצים לקרוא לזה גזענות? אנחנו נותנים 
לכם מתנה". עובדי העירייה הכחישו כי קיימת 
כי  עלתה  מעמיקה  בדיקה  אך  שכזו.  הנחה 
בני העדה התימנית  קיימת בקרב  ההנחה אכן 
העדה  בני  של  קיפוח  לצד  האתיופית,  והעדה 

החרדית, הרוסית ומגזרים נוספים בעיר.
את  להאשים  בוחרים  פוליטיים  גורמים 
מדובר  כי  וטוענים  מלול  רחמים  העיר  ראש 
במדיניות להאדיר את בני העדה התימנית שהם 
נתח אוכלוסייה גדולה בעיר לקראת הבחירות 
הקרובות. לדבריהם, ראש העיר מעוניין לפצות 
הכבדות  הטענות  לאחר  זאת  התימנים  את 
על  התימנית  הקהילה  מצד  נגדו  שנשמעו 
קיפוח בחוסר ייצוג ברב עיר בשל כוונתו של 
מלול למנות ספרדי לתפקיד רב העיר ולא רב 

תימני.

"בניגוד  בתגובה:  נמסר  רחובות  מעיריית 
רחובות  שעיריית  בהנחה  מדובר  אין  לנטען, 
בהנחה  דעת עצמה. מדובר  על  לתת  החליטה 
תכנית  במסגרת  שונות  לאוכלוסיות  שניתנת 
תוספתיות(,  לימודיות  יום  )מסגרות  מיל"ת 
לקידום  ארצית  כלל  ממשלתית  תכנית 
תלמידים בתחום הלימודי והחברתי, בדגש על 
אוכלוסיות הזקוקות לתמיכה נוספת כגון ילדי 

עולים.
"במקרה זה, מדובר בסבסוד שניתן במסגרת 
משפחות  של  מאד  מועט  למספר  התכנית 
עולים  של  אמצעים  ודלות  ילדים  מרובות 
האחרון  בעשור  רק  למדינה  שהוברחו  מתימן 
בנוסף  כי  נציין  בעיר.  קליטה  במרכז  וגרים 
לאוכלוסיית  הניתן  הממשלתי  הסבסוד  על 
העולים, עיריית רחובות מעניקה סבסוד על סך 
של מאות שקלים מידי חודש מעלות הצהרונים 

לכלל ילדי רחובות זכאי מיל"ת".

 יוצאי תימן הם היחידים שמקבלים הנחה של 600 שקל לצהרונים  גורמים 
בעיר מאשימים: "ניסיון של ראש העיר לפצות את התימנים לקראת הבחירות" 

 העירייה: "לא מדובר בהחלטה שלנו"

ערד

פרסום 

ראשון
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"מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום"
גדולי הדור התכנסו ולאחר דיון ממושך וחריג באורכו פרסמו מכתב מיוחד  בהנחיות: גיבוש חוק שיצמצם 
את היתרי העבודה בשבת ומעקב צמוד  מי הציע לאיים בפרישה מהקואליציה, ומדוע דחה מרן הגרי"ג 

אדלשטיין את ההצעה?  וגם: הניסוח המשותף של מרנן הגרי"ג והאדמו"ר מגור 

ארי קלמן

תורה  תלמוד  חצר  התמלאה  הצהרים,  בשעות  חמישי  ביום 
ורבנן,  זה את מרנן  בזה אחר  חוות דעת ברכבי השרד שהביאו 
גדולי ומאורי הדור, חברי שלוש מועצות גדולי התורה, שהגיעו 

לדיון חירום בעקבות מצב חילולי השבת בארץ הקודש. 
השנייה,  בקומה  סגור  חדר  לתוך  יחד  התכנסו  הרבנים   22
שם, מאחורי דלתות העץ העבות, דנו בכובד ראש בנושא מעל 
שלוש שעות, באופן נדיר וחריג במיוחד, כאשר ברוב הזמן איש 
נציגי  ועשרות  הפוליטיקאים  כולל  לחדר,  להיכנס  מורשה  אינו 

התקשורת שהגיעו לסקר את המאורע. 
בראשית הכינוס פתחו ראשי הסיעות החרדיות, דרעי, ליצמן 
ראשון  נמצאים.  הם  בו  המצב  את  לרבנים  שהסבירו  וגפני, 
מצב  את  ישראל  גדולי  בפני  שסקר  דרעי  היה  השר  הדוברים 
התחילו  מתכנסות  ״כשהבינו שהמועצות  ואמר:  חילולי השבת 
יהיו עבודות. בהמשך כל חוק  לדבר אחרת, בחודש הקרוב לא 
עזר תהיה סמכות למשרד הפנים לאשר או לא״, כשהוא מתייחס 
הרווחה  מנכ"ל משרד  כי  עיתונות' בשבוע שעבר  'קו  לחשיפת 

הורה לבטל את העבודות בחודש הקרוב.
לאחר שסקרו את המצב בפני הרבנים יצאו כלל חברי הכנסת 
כשעה  במשך  במתח  המתינו  שם  צדדי,  לחדר  הכינוס  מאולם 
וחצי לנעשה בקומה מעליהם, שם היו מכונסים גדולי הדור יחד 
עם מזכירי המועצות הרב אברהם רובינשטיין, הרב מרדכי שטרן 

וחה"כ יואב בן צור.
לאיים  חובה  כי  מסלונים  האדמו"ר  הציע  הדברים  במהלך 
"ראש  מהממשלה,  פרישה  של  איום  על  הפחות  לכל  לרמז  או 
יד  לתת  לנו  אסור  יעבור,  בל  חוק  שזה  להבין  חייב  הממשלה 

לחילולי השבת", אמר. 
האדמו"ר  אך  האדמו"ר,  על  חלקו  המועצות  חברי  שאר 
מויז'ניץ הציע פשרה: "צריך לתת להם תקופה קצרה לתקן את 

החוק. ולאחמ"כ יחזרו הח"כים עם תשובות לגבי שינוי חקיקה". 
ה'מועצת'  אז  כי  הוסיפו  ההצעה  עם  שהסכימו  האדמו"רים 

תתכנס בשנית ואם לא יהיו תוצאות ידונו אז בדרכי הפעולה. 
רכבת  את  להחרים   - נוספת  אפשרות  העלה  מגור  האדמו"ר 
חילולי השבת", אמר  ליהנות מהפירות של  לנו  "אסור  ישראל, 

הרבי לגדולי ישראל.
הגרי"ג  מרן  היה  לבסוף,  הדברים  את  שהכריע  שמי  אלא 
של  הפוליטי  "מצבו  כי  הסביר  הארוכים  שבדבריו  אדלשטיין, 
ראש  לחקירות  מתייחס  כשהוא  כה",  בין  קשה  הממשלה  ראש 
הממשלה  שראש  כאפשרות  לקחת  חייבים  "אנחנו  הממשלה, 
ינצל את הפחד מהכינוס הזה ויקדים את הבחירות". מרן הגרי"ג 
הסביר כי חייבים להבין ש"זו הממשלה הכי פחות רעה שהייתה 

לציבור לומדי התורה מזה שנים רבות וצריך לנהוג בחכמה".
בסיום דבריהם חזרו חברי הכנסת לחדר, כשאת המתח באוויר 
ניתן היה לחתוך בסכין. גדולי ישראל הורו לחברי הכנסת לפעול 
מיד בתחילת מושב החורף, לשנות בחקיקה את הליכי אישורי 
העבודות בשבת כדי לשמור על הסטטוס קוו ולצמצם את הפרצה 
המדאיגה. חברי המועצות ביקשו מהח"כים לעדכן אותם בעוד 

זמן מה על ההתפתחויות בנושא.
בידיו של מרן הגרי"ג אדלשטיין היה מסמך ההחלטות שהוכן 
מבעוד מועד והונח על שולחנם של חברי המועצות, אלא שאז 
"אנו   - נכתב  בו  מהסעיפים  אחד  את  ידו  בכתב  הגרי"ג  שינה 
כלום  ירוויח  ולא  יפסיד  את השבת  מי שמחלל  מתפללים שכל 

ולא יהיה לו מזל והצלחה".
מרן הגרי"ג טען כי הדבר יכול לגרום לחילול השם וכי צריך 
צעד  ממקומו,  הגרי"ג  מרן  קם  זה  בשלב  הנוסח.  את  לשנות 
לשולחן ה'מועצת' החסידית והתיישב לצדו של מרן האדמו"ר 
מגור. השניים התייעצו דקות ארוכות על נוסח, שבסופו הכריעו 
כי ייכתב - "הדבר ידוע שכל מי שמחלל שבת אינו מרוויח כלום 

ואין לו מזל והצלחה".

חכמי  מועצת  נשיא  את  טלפונית  עדכן  צור  בן  יואב  חה"כ 
התורה מרן חכם שלום הכהן, שיצא מוקדם כדי למסור שיעור 
והביע את הסכמתו. לאחר פיזור הכינוס הקריא מזכיר ה'מועצת' 

הרב אברהם רובינשטיין את ההחלטות לתקשורת. 
התורה  שר  מרן  לבית  ה'מועצת'  מזכיר  הגיע  הדיון,  לאחר 
היה  הגר"ח  מרן  הסיכומים.  על  אותו  ועדכן  קנייבסקי  הגר"ח 
מעורב בימים שלפני ה'מועצת' בדחיפה לכינוס ואף דובר כי מרן 
יחרוג ממנהגו וישתתף במועצת אך בשל חולשתו שלח דברים 

עם הרב זילברשטיין שהביא אותם בפני גדולי ומאורי הדור.
"עלינו להילחם בכל הכוח למען השבת קדש אשר היא ברית 
שבתות  שתי  ישראל  שמרו  ואלמלא  שבשמים  לאבינו  ביננו 
חילול  שיש  במקום  אלא  מצויה  הדליקה  ואין  נגאלין,  היו  מיד 
הרי  שבת  והמחלל  כולן  המצוות  כל  כנגד  שבת  ושקולה  שבת 
ואוי  השבת,  בעד  נפש  מסרו  הדורות  ובכל  ע"ז,  כעובד  הוא 
ויה"ר שנזכה  באר"י,  חילולי שבת  לכך שמתרבים  לנו שהגענו 
להנצל מזה ולשמור שבת כהלכתו ועי"ז ימחלו לנו כל עוונתינו 
אנוש  כדור  ע"ז  עובד  אפילו  השבת  את  המשמר  כל  כדאמרינן 
ויזכו כל הנזהרין והמעשין לכתיבה  מוחלין לו על כל עוונתיו, 
הגר"ח  כתב  ומתוקה",  טובה  ולשנה  בסשצ"ג  טובה  וחתימה 

במכתב המיוחד לכינוס.

ההיסטורית  לישיבה  להיכנס  שזכה  השבת  ועדת  של  היחיד  הנציג 
היה  התורה,  גדולי  ורבנן  מרנן  בפני  נרגשים  דברים  לשאת  זכה  ואף 

הרב זכאים.
בפצותי  יראתי  הנוראים  לימים  הידוע  הפיוט  בנוסח  שפתח  אחרי 
שיח בפני מרנן ורבנן עיני העדה, סיים באומרו: אך תמכתי יתדותי על 
שבת קודש האות והעדות בין השם ובין בניו, הזועקת מנהמת ליבה על 
חילולה, ובשמה ולכבודה הנני עומד היום בבחינת ואדברה בעדותיך 

נגד מלכים, מאן מלכי רבנן.
השנים,  במשך  השבת  למען  הועדה  פעילות  את  בקצרה  סקר  הוא 
ותיאר בפרוטרוט כיצד חלה הרעה בשמירת השבת מבחינת הפרהסיא 
הציבורית, שכן במשך שנים רבות נשמרה השבת בחוצות קריה באופן 
כמעט מלא למעט זעיר שם זעיר שם בקיבוצים מסויימים. אבל במשך 
ועסקים  קניונים  להקים  ברית  מפירי  כמה  כשהחלו  לצערינו  הזמן 
והן עתה  בפאתי הערים החלה הפירצה להתרחב בממדים מבהילים. 
ולדאבון  וחנויות.  עסקים  קמו  הערים  בתוככי  שגם  המספחת  פשתה 

הלב אף יהודים מסורתיים מתקשים לעמוד בניסיון המר הזה.
במימון  או  בגופים  הציבוריות  העבודות  את  להוסיף  יש  כמובן 
ממשלתי כמו רכבת ישראל, ואחרון הכביד  הרוח הגבית שנתן הבג"צ 
פסיקה  של  ואחריתה  מרכולים,  פתיחת  לאפשר  אביב  תל  לעיריית 

קנטרנית זו שנועצת חרב בליבה של השבת מי ישורנה.

הדרכים  בכל  לפעול  מרע"  "סור  בבחינת  מחד,  הועדה:  חזון 
החוקיות לעצור את חילולי השבת, וגם לרבות פנייה לשומרי השבת 
להדיר רגליהם ממקומות מחללי שבת. ולהעדיף מקומות שומרי שבת 
המתפעלות  גדולות  רשתות  שישנן  בחשבון  לקחת  אף  יש  דווקא. 
חנויות בתוככי הערים החרדיות, אשר להן כמה חנויות ועסקים בערים 
אחרות מחללות שבת בפרהסיא, בלי ספק כוח הקניה החרדי העצום 

יכול להשפיע באופן דרסטי לעצירת הסחף הנורא.
ומאידך, יש גם את חלק ה"עשה טוב" כי בהחלט חשים אנו שחסרה 
הסברה נכונה מצידנו בקרב הציבור הכללי, שלא רבים יחכמו להבין 
בדור  אם  מצידנו.  זעקה  קול  קמה  בכלל  מה  ועל  השבת,  מתנת  מהי 
זה  או סב שומרי שבת. לצערנו בדור האחרון  היו אב  לכולם  הקודם 
נדרשות  מסורתיים  המוגדרים  בקרב  אף  וכאמור  והולך,  מתמעט 
עיניהם להבין את ערכה  והסברה מקיפות להאיר את  פעולות שכנוע 

ואת חשיבותה.
וזוכים  מתקבלים.  הדברים  הלב  מעומק  שבפנייה  לימד  הניסיון 

להאהיב את השבת בקרב שדירות הציבור.
הוא סיים בפניה למרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור כי יצוו את ברכתם 
ומטרותיה  יעודה  את  למלא  שתזכה  הועדה  על  בתפילתם  ויעתירו 
להפיץ את בשורת השבת ולשמור ולהגן על כבודה עדי נזכה לגאולה 

השלימה במהרה בימינו. אמן.

 הרה"ג ראובן זכאים 
נציג ועדת הרבנים למען השבת וראש בית המדרש להוראה "זכרון יעקב" 

הסברה וכוח קנייה
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כמה קל להיות מאושר
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יעקב אמסלם

שהתקיים  דיון  במהלך  בבג"ץ:  הפתעה 
תחבורה  להפעלת  בעתירה  )שני(,  השבוע 
ציבורית בשבת, המליצו השופטים לעותרים 
התנועה  זנדברג,  תמר  הכנסת  חברת   –
ישראל  ותנועת  חדו"ש  עמותת  הרפורמית, 
שאכן  מה  עתירתם,  את  למחוק   – חופשית 
של  הדעת  חוות  היה  להמלצה  הנימוק  קרה. 
השופטים לפיה, אין לעתירה קייס ממשי וכי 
לנהוג  החוק שמורה  לפי  פעל  שר התחבורה 

כמורשת ישראל. 
"הצענו לעותרים למחוק את העתירה, ככל 
לעתירה  צד  ויהיה  מתאים  מפעיל  שיימצא 
כלשהי  עמדה  להביע  מבלי  וזאת  עתידית, 
בפסק  השופטים  כתבו  שכזו",  עתירה  לגבי 
את  מקבלים  הם  כי  הודיעו  "העותרים  הדין. 
ההצעה. נוכח האמור העתירה נמחקת וזכויות 
הצדדים שמורות לעתיד". השופט חנן מלצר 
שר  ידי  על  כיום  הנהוגות  לתקנות  התייחס 
השר  שהתקין  "התקנות  כי  ואמר  התחבורה, 
הן מתירות במידה מסוימת. לכאורה התקנות 

יותר ליברליות מהחוק".
גילויי  גררה  הדברים,  מטבע  ההחלטה, 
ציפו  שלא  החרדים,  מצד  רצון  שביעות 
למחווה שכזאת משופטי בג"ץ הידועים באי 
הבריאות  שר  שבקדושה.  לדברים  חיבתם 
העותרים  מטרת  כל  כי  אמר  ליצמן  יעקב 
ישראל  מסורת  יסודות  את  "לקעקע  הייתה 
לאורך  בישראל  הנהוג  קוו  הסטטוס  והרס 
יד  לכך  נתן  כשלא  בג״צ  עשה  טוב  השנים. 
שר  את  שיבח  הבריאות  שר  זה''.  במקרה 
הברורה  עמדתו  על  כץ  ישראל  התחבורה 
על  להגן  ''יש  ולפיה  בבג''ץ,  בעתירה  בדיון 
בנושא  קוו  הסטטוס  לשימור  המדינה  עמדת 

התחבורה הציבורית בשבת''.
גם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שיבח 
את ההחלטה ואמר כי "היו ניסיונות רבים של 
חוק  הצעת  להעביר  ואחרים  כאלה  קבוצות 
ברור  היה  בשבת,  ציבורית  תחבורה  שתהיה 
לבקשה  להיעתר  יכול  לא  המשפט  שבית 
הזאת והוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר 
הוא  שבעצם  מציאות  זאת  הנוכחי.  במקרה 

זרק את הרפורמים ואת כל הארגונים האחרים 
מכל המדרגות, בצדק מבחינה משפטית".

צור  בן  יואב  ח"כ  בכנסת  ש"ס  סיעת  יו"ר 
בירך אף הוא על ההחלטה ואמר כי "מדובר 
במדינה  משפט  לבית  ראויה  בהחלטה 
הוסיף  עוד  יהודי"  צביון  בעלת  דמוקרטית 
ח"כ בן צור כי להחלטה מרכיב חברתי חשוב 
עבודה  שעושה  הנהגים  "ציבור  כי  והדגיש 
אינטנסיבית ראוי לקבל את השבת כיום חופש 

שוויוני לכל אדם ולכל בע"ת באשר הוא".

סקר: 63% נגד כדורגל 
בשבת

סמית  מכון  של  חדש  סקר  כך,  ובתוך 
יהודית  למדינה  ה'תנועה  ידי  על  שהוזמן 
ודמוקרטית', מצא כי 63% מכלל האוכלוסייה 
להתחשב  יש  כי  סבורים  הבוגרת  היהודית 
לקיים  ולא  השבת  שומרי  הכדורגל  בשחקני 
 58% השבת.  צאת  לאחר  עד  המשחקים  את 
הכדורגל  באוהדי  להתחשב  יש  כי  סבורים 

שומרי השבת ולדחות את המשחקים. 
נתון מעניין נוסף מעלה, כי למרות שהמצב 
מתקיימים  המשחקים  מן  חלק  בו  הנוכחי 
האוכלוסייה,  מכלל   59% על  מקובל  בשבת, 
58% טוענים כי אם משחקי הכדורגל יתקיימו 
יפגע  לא  המהלך  בשבת  ולא  חול  בימות  רק 

בהם והם יצפו גם ביום חול במשחקים.
הסקר למעשה ממוסס את הטענות לפיהן, 
לרצון  מנוגדים  חול  ביום  הכדורגל  משחקי 
ויגרמו למיעוט קהל, ומוכיח כי רוב  הציבור 
הציבור סבור כי יש להתחשב בשומרי השבת 

ולהימנע מחילול שבת בעקבות המשחקים.
ודמוקרטית  יהודית  למדינה  בתנועה 
הכדורגל  משחקי  נגד  העתירה  את  שהגישו 
לעמדותיהם:  חיזוק  בסקר  רואים  בשבת, 
"רוב ברור מכלל עם ישראל תומך בעמדתנו 
שכבר התקבלה בבג"ץ. בג"ץ קבע כי משחקי 
שחקני  של  בזכויות  פוגעים  בשבת  הכדורגל 
עבודה  שעות  לחוק  ומנוגדים  הכדורגל 
ומנוחה. אנו קוראים לראש הממשלה ולחברי 
יום  ואת  בג"ץ  החלטת  את  לכבד  הממשלה 
השבת ולא לבצע מחטף פוליטי בניגוד לרצון 

רוב העם".

הפתעה: בג"ץ נגד 
חילול השבת

במהלך דיון בעתירה שביקשה להפעיל תחבורה ציבורית 
בשבת, הציעו השופטים לעותרים למשוך את עתירתם, 
החרדים  הח"כים    משפטי  ביסוס  לכך  ואין  מאחר 
צהלו: "בית המשפט לא יכול להיעתר לבקשה הזאת, 
והוא עשה את זה בצורה הטובה ביותר במקרה הנוכחי" 
 ובמקביל, סקר קובע: מרבית הציבור דוגל בדחיית 

משחקים לימות החול

בית משפט עליון. צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר

 מבצע
 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים

ילד
של אבא,

אתה לא לבד!
אבא יודע בדיוק

מה אתה צריך
רק תבוא ותבקש...

אומן אומן ראש השנה
רבי נחמן - השליח שלך אצל אבינו שבשמים

בריאות    שלום בית    זיווג    פרי בטן    נחת מהילדים  
שמחה ושלוה    ברכה והצלחה    שפע פרנסה

שנה חדשה ומאושרת מתחילה אצל רבי נחמן באומן

חויה של פעם בשנה! הזדרזו להירשם!
מגוון טיסות סדיר וצ'רטר  ן  פריסת רשמים בכל הארץ  ן  הנחות לילדים

משהו נפלא קורה לך!

לפרטים והרשמה:

02-633-8444
ו  סניף דרום: הרצל 24 אשקלון      18 גבירול  אבן  סניף ראשי ירושלים: עבודת ישראל 1  ו  סניף מרכז: חברון 27 בני-ברק  ו  סניף אלעד: 

טיסות
לכל העולם

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות 
ומקצועיות

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות
מאורגנות

   www.ntours.net    info@ntours.net 
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ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 שעות הפעילות: בימי ב׳, בין השעות: 14:00-20:00
ובימי ד׳, בין השעות: 8:00-13:00

לשירותי רפואה משלימה ניתן להגיע עם סיכום רפואי בלבד, ללא צורך בהפנייה!
השירות ניתן לנשים וגברים

 מרפאת אבני נזר
רח‘ אבני נזר 7, טל: 03-6156400 

 מהיום, יינתנו במרפאת אבני נזר
 שירותי דיקור סיני, דיקור אסתטי, רפלקסולוגיה וטווינה

במחירים מוזלים ובהנחות מיוחדות לחברי מאוחדת “עדיף" ו"שיא":

 ללקוחות ‘עדיף‘
36 טיפולים

₪ 100 

ללקוחות מאוחדת 
 ‘עדיף’ ו’שיא’

טיפול ניסיון ב-39 ₪

 ללקוחות ‘שיא‘
 54 טיפולים

80 ₪ )ל-18 טיפולים ראשונים( 

 טיפול
 עשירי חינם!

לרוכשים סדרה

 אצלנו תרוויח 
יותר גם ברפואה 

משלימה!

 אצלנו תמצא 
 מכון פיזיותרפיה 

אצלם תתפשרחדש!
על המחיר...
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בג"ץ נגד הישיבות: 
מבטל חוק הגיוס

בית המשפט העליון קיבל את העתירות הקנטרניות 
נגד חוק הגיוס המתוקן, והורה לממשלה לחוקק 
חוק חדש תוך שנה בלבד  במידה ולא יחוקק, 
המתווה שקידמה 'יש עתיד' בממשלה הקודמת, 
ייכנס לתוקף  המשמעות: הסנקציות הפליליות 
והמכסות הדרקוניות ישובו  החרדים דורשים 
חקיקה עוקפת בג"צ  הערכות: נתניהו ייכשל 

בהעברת התיקון וילך לקלפי

יעקב אמסלם

)ג(  אמש  הכריע  העליון  המשפט  בית 
השלטון  לאיכות  התנועה  של  בעתירתה 
את  ופסל  המתוקן  הגיוס  חוק  בסוגיית 
החוק. לפי החלטת השופטים, על הממשלה 
לחוקק חוק חדש תוך פרק זמן של שנה מיום 
קבלת ההחלטה. במידה ולא יחוקק החוק, 
במתכונת שקבעה  יהיה  שיוחל  הגיוס  חוק 
במידה  במסגרתו  עתיד',  'יש  מפלגת 
הנדרשות  במכסות  יעמדו  לא  והישיבות 
על  פליליות  סנקציות  יוטלו  שנה,  מידי 

המסרבים להתגייס. 
במידת  השופטים  דנו  הדיון,  במהלך 
חוקיותו של החוק, כאשר שני הפרמטרים 
שעמדו מול עיניהם היו אי הטלת סנקציות 
ביעדים  עמידה  ואי  המסרבים  על  פליליות 
שעבר  המתוקן  החוק  במסגרת  שנקבעו 
הדיון,  בתום  החרדיות.  המפלגות  באישור 
אינו  הוא  כי  קולות  ברוב  השופטים  קבעו 
חוקתי ובכך הטילו למערבולת את הנציגות 
החוק  כנגד  בחריפות  שנלחמה  החרדית 

שהעבירה מפלגת יש עתיד. 
נדבך  ההסדר  הוראות  את  "כשבוחנים 
עמוק  כשל  קיים  כי  מתברר  נדבך  גבי  על 
צמצום  של  המטרה  את  לממש  ביכולתו 
בחלוקה  השוויון  אי  של  משמעותי 
בהחלטת  נכתב  הצבאי",  השירות  בנטל 
השופטים. "בפסק הדין קבעו כל השופטים 
בשוויון.  פוגע  החדש  הגיוס  הסדר  כי 
בהרכב  השופטים  תשעת  מבין  שמונה 
כבר  נכשל  החדש  הגיוס  הסדר  כי  קבעו 
הקשר  מבחן  הראשון,  המידתיות  במבחן 
הרציונאלי, שעניינו ההתאמה בין ההסדרים 

בחוק לבין תכליתו".

"בג"ץ להוט למלחמת 
גוג ומגוג"

חריפות  תגובות  עוררה  הפסיקה  כצפוי, 
תגובות  לצד  החרדית.  הפוליטית  במערכת 
והמחנה  עתיד  יש  מח"כי  רצון  שביעות 
חסכו  לא  החרדים  הח"כים  הציוני, 
בית  על  זעמם  את  והביעו  בסופרלטיבים 
השיפוטי  "האקטיביזם  העליון.  המשפט 
של בג"ץ מרוקן כליל את חשיבות החקיקה 
בכנסת שהופכת לאות מתה", אמר סגן השר 
מאיר פרוש שהיה מחברי הוועדה שגיבשה 
המשך  הינה  "הפסיקה  המתוקן.  החוק  את 
לתקיעת היתדות בארון המתים. בג"ץ להוט 

למלחמת גוג ומגוג". 

גם ח"כ אורי מקלב שהיה מחברי הועדה, 
שב והדגיש את משמעות הפסיקה לתדמיתו 
של בית המשפט. "פסק דין זה מוכיח שוב 
ישראל  עם  מערכי  מנותק  המשפט  בית  כי 
ותורת ישראל", מסר מקלב. "לימוד התורה 
הוא הערך העליון ביותר כל זכותנו וקיומנו, 
בגלל  רק  הינו  והערכי,  המוסרי  הקנייני 

תורת ישראל".
חבר הכנסת משה גפני מסר כי הוא דוחה 
"במהלך  וכי  בג"ץ"  פסיקת  את  וכל  "מכל 
וחמתם  על אפם  זאת  נתקן  השנה הקרובה 
מה  מושג  שום  להם  שאין  השופטים  של 
זכות  וכל  התורה  לומדי  של  המשמעות 
הישיבות  בתלמידי  תלוי  כעם  שלנו  הקיום 

וכל העולם כולו". 
אמר  ליצמן  יעקב  ח״כ  הבריאות  שר 
אמש כי לדעתו, מדובר בהחלטה "אומללה 
וגרועה" שתיכנס להיסטוריה של "פסיקות 
בג"צ  "שופטי  היהודי.  בעולם  איומות" 
כדי  דרך  בשום  בוחלים  אינם  כי  הוכיחו 
להצר צעדיהם של לומדי התורה בישראל, 
של  נפשה  בציפור  לפגוע  מטרה  מתוך 
הישיבות  בני  שהם  החרדית  היהדות 
נאפשר  לא  אומנותם.  שתורתם  הקדושות 
ללמוד  אדם  מאף  למנוע  בעולם  כוח  לאף 
תורה וכי הוכח שכל מהלך שכזה של כפיה 
כל  או  חוק  באמצעות  התורה,  לומדי  נגד 

סנקציה שהיא - נידון לכישלון מראש". 
חבר הכנסת ישראל אייכלר בחר להוסיף 
וכמו  החריפה  לתגובתו  תיאורים  כדרכו 
המושב  בפתח  כי  הבטיח  הוא  גם  גפני, 
לצמצום  החרדית  הנציגות  תפעל  הבא 
העליון. "בג"ץ  המשפט  בית  של  כוחו 
מקורות  סביב  החבל  את  לכרוך  ממשיך 
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ולתמיד".  אחת  ניעור  חייב  הזה  "המוסד 
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מהאליטות ברחביה בירושלים". 



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 בשעה טובה, פתחנו לשירותכם
 מכון פיזיותרפיה חדש בבני ברק המותאם לאורח חייכם:

 טיפולי פיזיותרפיה ע"י פזיותרפיסט ופיזיותרפיסטית

שעות פעילות המכון: א'-ה' 8:00-19:00
 

 תורים ייקבעו במזכירות מכון הפיזיותרפיה 
באמצעות הפנייה מרופא בלבד

 רח' עזרא 11 קומה 1  
טל: 03-9642299  פקס: 03-9235405

שעות מענה טלפוני:
א',ג' 12:00-19:00 ב' 11:00-19:00 ד', ה' 8:30-16:30 

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם תחפש
פיזיותרפיסט...

 אצלנו תמצא 
 מכון פיזיותרפיה 

חדש!



פתח תקוה:
רח' חובבי ציון 32

03-9319911

בני ברק:
רח' הרב ש"ך 1

03-6188170 | 03-6164664

ירושלים:
רח' יעקב מאיר 5

02-5375231

שוק
של תשמישי 

קדושה
ב

גופיות ציצית 
ילדים

 פתיל
מחוזק

 ציציות
ילדים

טלית גדול 
קליל כל המידות 

60-70-80

ציצית כותנה 
+ פתיל 
מחוזק

 תיק טלית
עם ידית

טלית קטן 
 צמר -

 דגם קליל

תיק תפילין 
עם ידית

טלית קטן 
צמר

לילדים

מראה 
לתפילין

17.90
₪

₪ 850

₪ 100₪ 15₪ 79

₪ 30₪ 25

13.90
₪

₪ 199

₪ 25

₪ 5 ₪ 9.9

4 ב-3 ב-
₪ 120₪ 100

₪ 40

₪ 19.9 ₪ 19.9₪ 320

₪ 220₪ 200

הנחה
69%

עטרות סברובסקי 
אמיתי

למעלה מ-100 דגמים

 500 סוגי רקמות
לשקית טלית תפילין

+ מתנה רקמת שם חינם!

כיפות ילדים
למעלה מ-100 דגמים!

סט מחזורים + סידור + 
 תהילים מעור אמיתי

כולל הטבעת שם

1500

15040180

סט מחזורים עם 
פלטת ציפוי זהב- 

עור מעובד

400
₪

סטנדר שולחני 
משולב עור 

אמיתי
ספלי נטילת 

ידים מנירוסטה 
מבחר דגמים

ספרי תורה 
לילדים



והמשקף מוכןדקות

שפה חדשה במשקפיים

טוב לראות אותך

אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

* בסניף בני ברק בלבד

אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים



ר י ח מ ת  ו ח פ ת  ו י ר ט ר  ת ו י

דרושים
קופאים/יות
פרטים בטל׳

קניות050-4144808
  לחג

רק ב- שנה טובה וחג שמח לכל קהל לקוחותינו

בני ברק  כהנמן 106 )מול קוקה קולה( טל. 03-7504077
שעות פתיחה: א׳-ג׳ 07:30-23:00 ד׳-ה׳ 07:30-24:00 ו׳ 07:00-14:00 | שירות משלוחים | חניון תת קרקעי חינם!

את  ולהפסיק  לבטל  יכולה  הרשת  בסניף.  הנמצא  לתקנון  בכפוף  המלאי,  גמר  עד  או  ה-20.9.17,  עד  מ-13.9.17  החל  בתוקף  המחירים 
סניף.  בכל  הקיים  בשילוט  ומוצג  לסניף  מסניף  שונה  המבצע  לפני  המוצרים  מחיר  מוצר.  מכל  יח׳   100 מינימום  מלאי  מוקדמת.  הודעה  ללא  המבצעים 
בלבד. ברק  בני  לסניף  תקפים  המחירים  אחרת.  צויין  אם  אלא  יח׳/ק״ג,  ל-6  מוגבלים  המוצרים  בלבד.  להמחשה  התמונות  סיטונאית.  מכירה  אין  ט.ל.ח. 

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון! מוגבל ל-2 יח׳

דובשניות
האחים )300 גרם(

יח׳
רק 390

₪8

סוכריות טופי )850 גרם( /
סוכריות ג׳לי שמחות )600 גרם(

רק
ליח׳

90
₪10

מגוון עוגות דבש
אסם

יח׳
רק 2₪15

מגוון עוגיות
אסם

מגוון מארזי
 חטיפי אסם

יח׳
רק 3₪27

וופל אגו
כרמית )135 גרם(

יח׳
רק 4₪18

דבש טבעי 
מעולה )1 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪29

קנה 3 יינות יקבי כרמל
קבל רביעיית סודה שוופס מתנה )1.5 ליטר(

מגוון תבלינים
 מיה

יח׳
₪10רק 4

תירוש ענבים
יקבי ציון )1 ליטר(

אג׳קס
 חגיגת פרחים )1 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪6

פסטה
שדות

יח׳
₪10רק 5

נוזל כלים
פיירי )1.35 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪7

בצק עלים
מעדנות

רק
ליח׳

90
₪10 יח׳

רק 3₪20

יח׳
₪33רק 3

+

החנות תהיה פתוחה גם במוצ״ש 16.9 שעה מצאת שבת ועד 00:00

שוק הירקות והפירות של שוק העיר הטובים ביותר באיכות ובמחיר!
עגבניה, מלפפון, בצל, 

חציל, דלורית

רק
לק״ג

90
₪1

סלק בוואקום / ערמונים 
קלופים / שום ארוז

יח׳
₪10רק 3

תמר מג'הול
)1 ק״ג(

רק
ליח׳

90
₪14

תמר צהוב

רק
לק״ג

90
₪6

תפוח עץ גלה/רימון/
קלמנטינה

רק
לק״ג

90
₪4

רק
לק״ג

90
₪49

טרי

דג סלמון נורווגי טרי

ק״ג
390רק

₪49
טרי

דג אמנון טרי

ק״ג
290רק

₪49
טרי

רבע כבש קפואדג בורי טרי

רק
לק״ג

90
*מותנה בקנייה ₪59

מעל 200 ₪

שוק דגים!

פריגת בטעמים
 )1.5 ליטר(

יח׳
₪18רק 4 רק

ליח׳
90

₪19

שמן זית
סבא חביב )750 מ״ל(

מגוון ירקות קפואים
סנפרוסט

רק
ליח׳

90
₪7

מסיר כתמים
וניש קליה )3 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪19

גפילטעפיש 
דלידג )570 גרם(

רק
ליח׳

90
₪8

קטשופ 
אסם )זוג(

רק
ליח׳

90
₪14

מגוון גלידות 
שטראוס )2 ליטר(

רק
ליח׳

90
₪14

שוקולד פרה/אקסטרא
עלית שטראוס

יח׳
רק 5₪20

נייר טואלט סנו סופט 
)24 גלילים(

גליל
כפול

רק
ליח׳

90
₪29

טיטולים פרימיום 

יח׳
₪100רק 4

מבצעי הטריות והמבצעים שבדף זה בין התאריכים: 13-16.9, או עד גמר המלאי.
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מבצעי הטריות והמבצעים שבדף זה בין התאריכים: 13-16.9, או עד גמר המלאי.



בני ברק כ"ב באלול תשע"ז 124813/9/17

יו"ר ש"ס התייצב השבוע בפעם החמישית לחקירה בלהב 
 433 דרעי: "סיימתי חקירה נוספת. גם הפעם עניתי על 
כל השאלות בפירוט רב. בעזרת השם הכל טוב ויהיה טוב"

לקראת סגירת תיק או 
הגשת כתב אישום?

ברוך ברגמן

שר הפנים ויו"ר ש"ס נחקר השבוע בפעם 
החמישית מאז נפתח התיק בעניינו. החקירה 
ארכה שבע שעות והתקיימה במשרדי יחידת 
להב 433 במשטרה. בחודש שעבר נחקר דרעי 
מתרכזים  השר,  כנגד  החשדות  שעות.  כ-6 
והפרשת  מרמה  הון,  הלבנת  בתחום  בעיקר 
אמונים. כמו כן, בתיק המרכזי קיימות ראיות 

חדשות על עבירות בתחום המס. 
בכל  ברורה  תמונה  הציגו  לא  במשטרה 
עתה,  עד  הידוע  לפי  לחקירותיו.  הנוגע 
האחד  מישורים.  בכמה  מתמקדת  החקירה 
עומדת  הוא עמותת מפעלות שמחה בראשה 
חוקרי  של  חשדם  פי  על  דרעי.  יפה  רעייתו 
הועברו  לעמותה,  כספים שנתרמו  המשטרה, 
היתר  ובין  המשפחה  בני  של  פרטי  לשימוש 
עם  האחרונות.  בשנים  נדל"ן  רכישת  לטובת 
זאת, לא ברור עד כמה היה דרעי עצמו מעורב 
בפעילות העמותה ולדברי מנהליה, השר היה 

ממודר לחלוטין מהפעילות. 
החקירה  התקיימה  השבועות  חג  בערב 
המס.  בעבירות  גם  שעסקה  הראשונה 
נדל"ן  היתר בעסקת  בין  עוסקת  זאת,  חקירה 
הדין  עורך  לאחיו  השר  בין  שהתקיימה 

זכויות לבניין  שלמה דרעי. השר מכר לאחיו 
בשכונת גבעת שאול בירושלים ולפי החשד, 
הסכום שהעביר לו היה נמוך בהרבה מהשווי 
האמיתי, זאת בכדי להפחית את תשלומי המס. 
"סיימתי  דרעי:  אמר  החקירה,  לאחר 
כל  על  עניתי  הפעם  גם  נוספת.  חקירה  כעת 
טוב  הכל  בעזרת השם  רב.  בפירוט  השאלות 
ויהיה טוב. שיהיה יום נפלא לכל עם ישראל".

עוד  בפרשה  נחקרו  דרעי,  הזוג  בני  מלבד 
העיר  מועצת  חבר  ובהם  רבים,  חשודים 
ירושלים משה ליאון, מנכ"ל המשרד לפיתוח 
השליטה  בעל  משעל,  אריאל  והגליל  הנגב 

בערוץ 20 מיכאיל מירילשוילי ובנו יצחק. 

דרעי. צילום: אוהד צויגנברג

מתח במערכת הפוליטית ובש"ס

אלי כהן

)ה'(  השבוע  בסוף  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
כ-  קיבלו  בירושלים  'ישורון'  הכנסת  בבית 
יורה"  ל"יורה  הסמכה  תעודת  נבחנים   250

)המקבילה לתואר ראשון( מטעם הרבנות.
באירוע נכחו הרב הראשי לישראל הראשל"צ 
הגאון רבי יצחק יוסף, השר לשירותי דת ח"כ 
הראשית  הרבנות  ומנכ"ל  אזולאי  דוד  הרב 

לישראל הרב משה דגן. 
והתייחס  הרבנים  את  בירך  הראשל"צ 
לאחריות של הרב במילוי תפקידו. "כמה סמלי 
בחודש  התעודות  את  מקבלים  שאתם  הדבר 
יראת  הרבה  צריך  השנה,  לראש  סמוך  אלול, 

שמיים לאדם שמורה הוראות בישראל".
ימי  אלו,  "בימים  אמר:  דבריו  בסיום 
למליצי  זקוק  ישראל  עם  והסליחות,  הרחמים 
יושר  מליץ  יותר  מה  הדין.  ליום  בבואו  יושר 
עוסקים  כשרים  יהודים  מאות  לראות  מאשר 
בתורה לשם שמיים? כמה נחת יש לבורא עולם 

בשעה זו".

השר לשירותי דת ח"כ הרב דוד אזולאי ציין 
לטובה את גיוון הנבחנים שהגיעו מכל העדות 
והמגזרים, וציין את הקושי וההתמדה הנדרשת 
ההסמכה.  תעודת  וקבלת  המבחנים  במעבר 
המבקשים  המלעיזים  לאלו  התשובה  "אתם 
להשחיר את פני היהדות. כאן יושב קהל קדוש, 
שהגיע  עד  רבות  ועמל  טרח  מהם  אחד  שכל 
אמר  בחסד",  ולא  בזכות  התעודה,  את  לקבל 

השר.
ברכה  דברי  נשא  הראשית  הרבנות  מנכ"ל 
האחרונים  השיפורים  את  הרבנים  בפני  וסקר 
שהוכנסו במחלקת הבחינות וציין כי חל גידול 
כ-  נבחנו  והשנה  הנבחנים  במספר  דרמטי 
10,000 נבחנים. עוד ציין כי ההכרה בתעודות 
בארץ  הרשמיים  המוסדות  בכל  ההסמכה 

ובעולם מוכיחה את חשיבותה. 
לאחר הדברים עברו מאות הרבנים החדשים 
הרבנים  מידי  ההסמכה  תעודות  את  לקבל 
הטקס  טובה. את  בשנה  ולהתברך  הראשיים 
הנחה דובר הרבנות הראשית עו"ד קובי אלתר.

יושר מאשר  מליץ  יותר  "מה  החדשים:  לרבנים  הראשל"צ 
לראות מאות יהודים כשרים עוסקים בתורה לשם שמיים?" 
 שר הדתות: "אתם התשובה לאלו המלעיזים המבקשים 

להשחיר את פני היהדות"

רבני הדור הבא: כ- 250 
רבנים הוסמכו ל"יורה יורה"

צילום: פוטו אריאל

הגדול הממוזג והיחיד בעיר ב'ארמונות חן'
רח' שלמה המלך 29 ב"ב

השוק המרכזי
לארבעת המינים

שי נאה לכל 
באי השוק 
*למביא מודעה זו

השכרת 
דוכנים 

בעיצומה!

עשרות אלפי לולבים אתרוגים, הדסים 
וערבות, כל הכשרויות כל ההידורים

 סוכות, סכך, קישוטים, בדים לסוכה,
שולחנות, כסאות, תאורה ועוד ועוד...

בתי הוראה פתוחים 
 לציבור הרחב
 ממוצאי יום כיפור
עד ערב חג סוכות

לפרטים נוספים:

058-7663012
*עד גמר המלאי

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

 זה
כבר עניין של 

מסורת

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

החל 
ממוצאי 

יוה"כ

משרדנו ברח' הרוא"ה 164 ר"ג
טלפון: 0737422202 | פקס:  0737422207 | חיים מלול: 053-3357316

הגעת אל היעד...!

5 חד'

2.5 חד'

דו משפחתי 
6 מפלסים 

12 חד' 4 חניות-
& 6.350.000

קומה ראשונה + 
מרפסת, מעלית, 

חניה-
& 2.250.000

80 מ"ר,קומה 2.5 
אחרונה. אופציה 
לבניה בגג ובצד,

פיר למעלית,
& 1.800.000

גדולה,קומה 
שלמה,מעלית,חניה,

בנין שמור ויפה,
במחיר הזדמנות

& 2.470.000

4 מפלסים, 
כ-400 מ', גימור 

ברמה גבוהה מאד! 
אכלוס לקראת פסח

4 חד', כ- 90 מ"ר, 
משופצת, אדריכלית. 

יפיפייה, בנין בוטיק
& 2.250.000

קומה 2, 
4 חד',  

90 מ"ר, 
חניה, 

מעלית, 
בנין חדש יחסית 

+ 2 מחסנים 
מושכרים ב- 

&1,000
& 2.050.000

5 חד' + יחידה 
+ 180 מ"ר חצר 
משופצת ויפה-
& 3.100.000

בסמיכות לב"ב, 4,5 חד', קומה 3, 
שמורה ומסודרת + גג, כ-65 מ"ר, חניה 

בטאבו, 6 דיירים, רחוב שקט ונעים
& 1.990.000

דופלקס גג בדו משפחתי, שקט, 
4 כיווני אוויר, מאווררת ומעוצבת, 

משופצת ברמה מהממת, מרפסת ענקית, 
חניה כפולה, ארונות קיר-

& 4.200.000

קומת קרקע 55 מ' + 
אופציה לסוכה, 

2 כיווני אוויר
& 1.450.000

12 חד'

דירת גן

השכרה

למכירה

השכרה

השכרה

4 חד'

3 חד'

דו משפחתי

5 חד' 170 מ"ר 2 
מפלסים משופצת

& 7.000

2,5 חד' שמורה
& 3.700

2 חד' משופצת
& 2.350

במשרדנו מבחר גדול של דירות למכירה / להשכרה בר"ג ובגבול ב"ב

דופלקס

6 חד'

4 חד', 100 מ', קומה 6 ואחרונה, 
מעלית ישירה, מעוצבת, 

אדריכלית ברמה הגבוהה ביותר! 
& 3.500.000

4,5 חד'

4 חד' נדירה למביני ענין בלבד!!
4 חד'

בהבניםבהר השלום

באהרונסון
בבעלי 
מלאכה

בשכונת 
הלל

בשכונת 
הלל

בשיכון ג'

באבן גבירול

בחנה סנש

הסנה

באזור יוקרתי בר"ג

ביהודה 
הנשיא

054-6215521

בחנה סנשבחנה סנשבהר השלום

054-6215521

054-6215521

054-6215521054-6215521
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בין חברי ועדת סל התרופות: מקורבו של הגר"ח
לסל  מיוחדים  טיפולים  להכנסת  בבקשות  תדון  הועדה 
התרופות  סך הבקשות עומד על כ-3 מיליארד בעוד 
  בלבד  שקלים  מיליון   450 היא  התקציב  שמסגרת 
עולה  חיים  הקונפליקט: מחירן של התרופות המצילות 
ומסגרת התקציב נותרת כפעם  בין חברי הוועדה: הרב 

מנחם הבלין

יעקב אמסלם

כמידי שנה, לקראת שנת 2018, מונו חברי 
התרופות  בדבר  שידונו  התרופות  סל  ועדת 
לחברי  יעלו  ולא  התרופות  בסל  שיכללו 
קופות החולים בכסף. בראש הוועדה יעמוד 
פרופ' רוני גמזו, מנהל בית החולים איכילוב 

ולשעבר מנכ"ל משרד הבריאות. 
חברי הוועדה אמורים לדון במאות בקשות 
חיסונים  טיפולים,  תרופות,  של  להכנסתם 
וטכנולוגיות שונות בהיקף של כ-3 מיליארד 
שעומדת  התקציב  מסגרת  כי  יצוין  שקל. 
שצפויים  כך  מיליון,   450 רק  היא  לרשותם 
דיונים סוערים בהם ישכנעו בעלי העניין את 

חברי הוועדה לאשר את בקשותיהם. 
הוועדה כוללת חמישה נציגי ציבור: יו"ר 
השופטת  בכור,  הוזמן  אורנה  אשדוד  נמל 
בעבר  ששימשה  גרסטל  הילה  בדימוס 
מרכז  במחוז  המחוזי  המשפט  בית  כנשיאת 
וכנציבת הביקורת על הפרקליטות, הרב עו"ד 
מנחם הבלין שמשמש כחבר דירקטוריון של 
שנחשב  ומי  הישועה,  מעייני  החולים  בית 
קנייבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  למרן  מקורב 
ישראל  מקרקעי  רשות  של  המשפטי  היועץ 
עו"ד יעקב קוינט שהיה חבר גם בוועדות סל 
קודמות, וכן ד"ר זיאד דבור, לשעבר הרוקח 

הראשי של צה"ל.
הרופאים  יהיו  בוועדה  נוספים  חברים 
מרדימה  רופאה  מטות,  עידית  פרופ' 
וטיפול  הכאב  ההרדמה  מערך  ומנהלת 
יהודה,  בן  דינה  פרופ'  באיכילוב,  נמרץ 
ודיקנית  בהדסה  להמטולוגיה  האגף  מנהלת 
האוניברסיטה  של  לרפואה  הפקולטה 
המערך  מנהל  תורן,  עמוס  פרופ'  העברית, 
החולים  בבית  ילדים  להמטו-אונקולוגיה 
שיבא, וכן ד"ר עינת בירק, מנהלת מכון הלב 

בבית החולים לילדים שניידר.
פרופ'  בוועדה  ייצגו  החולים  קופות  את 
שירותי  לחקר  המכון  מנהל  פורת,  אבי 
סמנכ"ל  מוסינזון,  דוד  ד"ר  במכבי,  בריאות 
וינקר,  שלמה  פרופ'  מאוחדת,  של  הרפואה 
ופרופ'  לאומית,  של  הרפואה  חטיבת  ראש 

יאיר בירנבוים, הרופא הראשי של כללית.
חברי  יתמודדו  עמה  העיקרית  הדילמה 
הוועדה, היא העובדה כי מידי שנה מפותחות 
במגוון  חיים  ומצילות  יעילות  תרופות 
לעיתים  ועולה  מטפס  מחירם  אך  תחומים, 
שעל  כך  למטופל,  שקלים  אלפי  למאות 
חברי הוועדה להחליט  אם יבחרו את הצלת 
של  חייהם  שיפור  לעומת  מטופל  של  חייו 

מטופלים רבים ואחרים. 

יענקי קצבורג

זקן רבני מרוקו וזקן הדיינים בארץ ישראל, 
הגאון רבי יהושע מאמאן, נכנס השנה לשנת 
השנה,  ראש  לפני  ספורים  ימים  המאה. 
נכנסנו לקודש פנימה לביתו בשכונת גאולה 
לחשוף  נאות  הישיש  והגאון  בירושלים, 
בענייני  משנתו  את  ומיוחד  ראשון  בראיון 

דעתו  ואגדה,  הלכה 
לאומן,  הנסיעה  על 
הנישואין,  גיל  על 
המקובלים  על 
 , ם י ז ח ת מ ה
לשם  והמחלוקת 
של  רבה  עם  שמים 
ירושלים הגאון הרב 

מאשש זצוק"ל. 
קיבלנו אף הצצה 
לדמותו ההיסטורית 

ראש  דרכו  בנו ממשיך  עם  שיחה  באמצעות 
רבי  הגאון  שבע  בבאר  אור"  "תורה  ישיבת 
אברהם מאמאן, ונאמן ביתו ויד ימינו הקרוב 

ביותר ר' דניאל כהן.
המחלקים  "מקובלים"  הרבה  יש  היום 

ברכות, ראוי ללכת אצלם?
אופן,  בשום  המתחזים  אצל  ללכת  "אסור 
הוא תלמיד  אם  הוא  ידע? הכלל שלנו  ואיך 

חכם, מותר ללכת רק לתלמידי חכמים בלבד, 
עלול  אצלו,  ילך  לא  חכם  תלמיד  שאינו  מי 
ושלום  חס  אותו  לבלבל   – אותו  להכשיל 

בעצה שאינה הוגנת, צריך לבדוק".
השנה  לראש  לאומן  לנסוע  ראוי  האם 

כמנהג ברסלב?
ילדיו  עם  בביתו  יהיה  השנה  "ראש 
זה  עדיף,  ומשפחתו 
בזמן  ילך  הדין,  יום 
צדיקים,  לקברי  אחר 
עדיף  השנה  בראש 

בארץ ישראל".
בדורנו  מי  על 
אפשר או צריך לברך 

"ברוך שחלק"? 
יוסף.  יצחק  "הרב 
כל  את  יודע  הוא 
התורה כולה בעל פה, 
הקדוש ברוך הוא חלק לו מחכמתו, הוא ראוי 

לברכה זו".
מתרבים לצערנו חילולי השבת בפרהסיה 
לפעול  לזה,  העצה  מה  בירושלים,  כאן 

בדרכי נועם או אולי לצאת להפגין?
אחרת.  בדרך  אפשר  אי  נועם,  בדרכי  "רק 

דרכיה דרכי נועם".

הגר"י מאמאן: לא לנסוע לאומן בר"ה
זקן רבני מרוקו בראיון חג ל'קו עיתונות': "ראש השנה 
  "יהיה בביתו עם ילדיו ומשפחתו עדיף, זה יום הדין
על מקובלים: "אסור ללכת אצל המתחזים בשום אופן"

 הראיון המלא בסוף השבוע 

במוסף החג של 

מחירים חגיגיים

489



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

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

אדור- ממלכת החולצות, מזמינה אתכם להתרשם מקולקצית 
חולצות ענקית, כל הדגמים בכל הסגנונות ועם המחירים הטובים ביותר. 

צווארון רגיל 
F-8

חולצות חפת 
מלא צווארון 

אמריקאי

סלים פיט 
F-8 רגיל

צווארון רגיל 
כפתור צהוב

F-8Y

צווארון 
צרפתי 
S-F-6

סלים כפתור 
F8-Y צהוב

צווארון 
אמריקאי 

F-9

סלים כפתור 
צהוב בצווארון 

SF-BDB

חולצות חפת 
מלא סלים פיט 

צווארון רגיל

חולצות חפת 
מלא סלים פיט 
צווארון אמריקאי

צווארון חדש 
F-10

צווארון 
אמריקאי סלים

F-9Y 

תואם ברוקס 
ברדרס סלים 

פיט כפתור צהוב 
F-10Y

חולצות רגילות 
ללא כיס צווארון 
רגיל + אמריקאי 

R גיזרה

תואם ברוקס 
ברדרס סלים פיט 
חפת מלא צווארון 

F-10

תואם ברוקס 
ברדרס סלים פיט 
צווארון אמריקאי 

כפתור צהוב

תואם ברוקס 
ברדרס צווארון 

אמריקאי כפתור 
צהוב

חולצות ילדים 
גיזרת סלים

חדש! 

ADORE אדור

חדש! 
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שוב  בג"ץ  החליט  הגיליון,  סגירת  עם 
הראש  עם  ו'ללכת  מהמציאות  להתעלם 
הגיוס.  חוק  את  פוסל  שהוא  תוך  בקיר', 
כבר  היו  פגיעה,  שצפו  החרדים  הח"כים 
היטב,  מנוסחות  תגובות  עם  מוכנים 
אפם  'על  ועד  אייכלר  של  מ'נבוכדנצר' 

וחמתם' של גפני.
כבר  לנבוכדנצר  המעשה,  בעולם  אבל 
שופטי  של  וחמתם  ואפם  משקל,  אין 
החוק  בשלטון  תפקיד  משחק  עדיין  בג"ץ 
אינו  בג"ץ  שגם  ומאחר  משכך,  הישראלי, 
מנותק לחלוטין והוא נתן ארכה של שנה - 

קיימות 3 אופציות על השולחן.
שינויים  בכנסת,  חוזרת  חקיקה  האחת, 
ניסיון  על  שיתבססו  רעיוניים,  או  מזעריים 
לתקוע טריזים בין חוות הדעת השונות של 
חוזר  ושוב  החוק,  את  שפסלו  השופטים   8
חלילה לבג"ץ, ומי יודע מתי יסתיים הגלגל 

והאם.
הולכות  החרדיות  המפלגות  השנייה, 
ההסכם  בליבת  שהנושא  מכיוון  הסוף,  עד 
כחלון  את  מאלצות  הן  הקואליציוני, 
לחוקק פסקת התגברות שתצמצם או תמנע 
של  עתידית  למעורבות  אפשרות  לחלוטין 
ברירה  בלית  מסכים  כחלון  בנושא.  בג"ץ 

ועולם הישיבות נושם לרווחה.
שכחלון  אלא  השנייה,  כמו  השלישית, 
הצבא  בינתיים  לבחירות,  והולך  מתנגד 
ישיבות  בחורי  רבבות  ובוהו,  לתוהו  נקלע 
ומלקק  יושב  לפיד  ורק  כעריקים  מוגדים 
המנדטים  את  גם  וכנראה  השפתיים,  את 

שכחלון יקווה להרוויח ממהלך שכזה...

  

מראה  קודש,  עם  בראש  צבאות  כשרי 
למעמד  ביותר  הטוב  התיאור  אולי  כהן: 
עת  האחרון,  חמישי  ביום  שנערך  הנשגב 
התכנסו שרי התורה, גדולי הדור ומנהיגיו, 
המתרחבים  השבת  חילולי  בפרצת  לדון 

במדינת ישראל.
נדמה כי גם לולי הסוגיה הכואבת, מהווה 
כינוס שכזה חיזוק מיוחד וראוי לימי האלול, 
והעוצמה  הגדלות  הדין.  ימי  יגיעו  טרם 
כל  על  משפיעים  שכזה,  מאירוע  שקורנים 

יהודי ויהודי שנחשף אליו.
במשך למעלה משעתיים יושבים מנהיגי 
המדוכה,  על  והעדות  החוגים  מכל  הדור 
להרבות  עיניהם,  לנגד  אחת  כשמטרה 
ולהאהיב כבוד שמים. על הפרק נושא רגיש 
ומורכב, מחד, אסור להתפשר, אם הסטטוס 
 - יתחילו להיפרם  וההסכם קואליציוני  קוו 

אחת דינם להיקרע לחלוטין.
מאידך, גם נקיטת צעדי קיצון של פרישה 
מהממשלה עשויה להזיק. זכר ימי ממשלת 
לפיד עדיין צרוב בכולנו, ומי כגדולי ישראל 
שמשא עולם התורה על כתפיהם להבין את 
התורה  עולם  לקריסת  החשש  המשמעות, 
גם  מה  זה.  אחר  בזה  שיינתכו  ולגזירות 
את  "תספק  חלופית  ממשלה  אם  שספק 
שאין  כך  השבת,  של  זה  בעניין  הסחורה" 

טעם להחליף פרה בחמור.

  

אחרי דיון ממושך, גדולי ישראל יודעים 
השלכות  עם  החלטה,  לקבל  שעליהם 
מהותיות - גם אם לא מיידיות, אך גם לפנות 
המסורתיים,  החילונים,  ישראל,  לאזרחי 
הדתיים. יודעים הם כי בחוץ ממתינים כלי 
וזו  זה,  מכינוס  לכותרת  צמאים  התקשורת 
בהחלט הזדמנות לקרב דרכם את העם כולו 

מעט לקדושת השבת.
תקיף   - ביותר  הנכון  הניסוח  מהו  אבל 

אבל מובן, נחרץ אבל מתחשב?
גדולי ישראל דנים ביניהם בכובד ראש.

הישיבה,  ראש  מרן  ניגש  מסוים  בשלב 
האדמו"ר  כ"ק  מרן  אל  אדלשטיין,  הגרי"ג 
מסוים  ריכוך  על  מסכימים  הם  ויחד  מגור, 

נוסף והנה - יש נוסח מוסכם.
מועצת  נשיא  הן  קט,  רגע  עוד  מחכים 
מוקדם  לצאת  נאלץ  אמנם  התורה  חכמי 
לא  אבל  מוסר.  שהוא  קבוע  שיעור  מחמת 
מודע  שיהיה  מבלי  החלטה  שתצא  יתכן 
לה, יחד שבטי ישראל. מרן חכם שלום כהן 
שומע את הנוסח, מצטרף אף הוא, ומזכיר 
לפוליטיקאים  החוצה,  נשלח  ה'מועצת' 
על  בהמוניהם  שצובאים  התקשורת  ולכלי 

הדלתות.
"הדבר ידוע שכל מי שמחלל שבת אינו 

מרוויח כלום ואין לו מזל והצלחה".

  

שבועות  לפני  השבת,  מאבקי  ואפרופו 
יקי  וואלה!  אחדים, חשף כתב הכנסת של 
כי ראש הממשלה מתכוון לחתום  אדמקר, 
בשבת,  כדורגל  לשחק  מיוחד  היתר  על 
עתירה  ובעקבות  בג"ץ,  דרישת  לאור  זאת 
הם  בה  בענף,  שחקנים  קבוצת  שהגישה 

דרשו לאפשר להם לנוח בשבת.
מלעסוק  להימנע  בחרו  התורה  ביהדות 
בנושא, יש להם מספיק על הראש ואינספור 
מי  בנושא השבת.  אחרות  פתוחות  חזיתות 
שנכנס בעובי הקורה, הוא ח"כ יגאל גואטה 

מש"ס.
צריך להבין, לא תמיד מעשיו או גישתו 
החרדי  למיינסטרים  מתאימים  גואטה  של 
כל  על  ביקורתיות  בעיניים  אותו  שבוחן 
צעד ושעל, אבל זה בדיוק העניין, הוא לא 
של  לומדעס  להסביר  בשביל  לכנסת  הגיע 
לדאוג  בשביל  לא  ואפילו  בער,  ברוך  רבי 
או  פרסטר  בכובעי  לחגים  הנחה  לתלושי 

לספק איזה ויץ לכותרת חג בעיתון.
- חיזוק  ויחיד  גואטה הובא לצורך אחד 
הקשר של ש"ס עם ה'עמך', העם שבשדות, 
הבחירות  במערכת  איבדה  שש"ס  הציבור 
אך  כמעט  להסתפק  כשנאלצה  האחרונה, 

ורק בבסיס התורני שלה.
גואטה יודע לדבר אל הקהל הזה, לדאוג 
וכן,  עליו.  שמעיקים  בנושאים  לעסוק  לו, 
האלה,  הנושאים  אחד  הוא  בשבת  כדורגל 
ויפה עשה גואטה שהניף דגל מאבק למען 
ממנו  מצפים  שהם  המגרש  זה  מצביעיו. 

'לשחק' בו.

שלוש אופציות
אבי גרינצייג / על סדר היום

פסילת חוק הגיוס מותירה שלוש אפשרויות 
ישראל,  גדולי  מראה    הקרוב  לעתיד 
מגור,  והאדמו"ר  אדלשטיין  הגרי"ג  מרנן 
מתייעצים יחד על הניסוח העדין של המכתב, 
הוא המסר החשוב ביותר מכינוס ה'מועצות' 

 וגם: המגרש החדש של גואטה

Empowering You!

פתיחת שנת הלימודים חשוון תשע"ח אוקטובר 2017

נפתחה ההרשמה לשנה"ל תשע"ח

הרשמה ותיאום למבחני קבלה
לימודי נוסח תפילה וחזנות 

מנהל בית הספר יצחק ראשי: 050-7219916

חזנות לומדים בבירת החזנות



ייעוץ מקצועי
והתאמה אישי

מתחייבים לשירות 
יעיל וזריז

כל החלקים לכל
סוגי הרכבים

חנות חדשה ומרווחת.
שימו לב לכתובתנו

החדשה

היעד לרכבים
מפנקים

כל האקססוריז והגאדג'טים לרכב 
תחת קורת גג אחת בשירות אישי אדיב ומהיר 

במיוחד.המותגים האיכותיים ביותר,
 המוצרים המבוקשים ביותר
 וההמצאות החדשות ביותר 

ממתינות לכם על המדפים ב"אוטו בני ברק". 

מחירים משתלמים ומבצעים מיוחדים.
שווה להיכנס לאוטו בני ברק!

החדשה: ו  נ ת ב תו כ ל ב  ל ו  מ שי
רח' ירושלים 47 פינת וינברג 2 ב"ב
להזמנות ותיאום תורים מראש:

054-72-72-300

טיפולים והכנת רכב לטסט ⋅  הזמנת חלקי חילוף ⋅ פנסים ⋅ מראות ⋅ גג למזגן

משלוח חינם
עד הרכב



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

טכנו
שרוליק

בס"ד
כלי בית, כלי מטבח, ברזים,

 אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, 
חשמל, פירזול, ברגים, מנעולים, 
שכפול מפתחות, צבע,מכשירי 
חשמל, עגלות משא, סולמות, 

מתנות ועוד.

שכפול מפתחות
מבצעים

חמים!

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

 אפשרות להתקנת ברזים 
ועבודות תחזוקה ושיפוצים

ארון נעליים
 5 קומות

מערכת סטריאו

מכונת גילוח עם הכשרמכונת תספורת

מגהץ קיטור

מתקן כביסה

 49.00 ש’’ח 99.00 ש’’ח

הקדימו קניות לחגים, אל תמתינו לרגע האחרון מבצעים מיוחדים לחגים

עד 10 
תשלומים 
ללא ריבית

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

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 19.9.17  כח׳ אלול תשע׳׳ז 

החנות פתוחה גם בכל יום שלישי רצוף עד 21:00

החנות תהייה פתוחה במוצאי שבת כה׳ תשרי 16.9.17 משעה אחר יציאת השבת עד חצות.

כיסוי כסא בית, סוכת ילדים תופסנים במבוק עץ לסכך PVC מפות

נורת לד לסוכה כבל מאריך כבל מאריך בתוף שרשרת לדגוף תאורה מוגן מים נורה מחליפת 
צבעים

בדיםמוטות ברזלסכךבדים

דשא סינטטי 
איכותי

עמיד לאורך 
שנים

חיתוך לפי 
מידות

קישוטיםמסמרים ברגים

כסא מתכת מתקפל 
מרופד

שרפרף גדול

חגז

שרפרף מתקפל

כסא צברמיטה מתקפלת

שולחן מתקפל

1.20 מטר 
1.80 מטר 

כסא 
ילדים

שרשרת תאורה כל פריט ב-10 ש׳׳ח , שנתיים אחריותאזיקוניםפרוג׳קטור

היכונו לחג סוכות בטכנו שרוליק
סוכות בכל המידות במחירים מצויינים. 

בהכשר מלא.

לקוח יקר, כבעבר אנחנו מתחייבים למחירים הוגנים וזולים במיוחד. היכונו לחגים בטכנו שרוליק.
סוכות, סכך, בדים לסוכה ,במבוק, דשא. כבלים לחשמל, כלי עבודה, צבע,  מברגות, תאורה, מנורות 

חירום, שולחנות, כסאות. מיטות ועוד הרבה מוצרי בית, כלי מטבח, ברזים, מתנות ועוד.
רצוי לבצע הזמנות בהקדם ולהימנע מהלחץ שיגיע בהמשך.

 כל מי שיזמין בימים אלו יקבל הובלה חינם עד למדרכת הבית בכל זמן שיבחר.
החנות פתוחה באופן קבוע כל יום שלישי אחר הצהריים ברצף.

החנות תהייה פתוחה במוצאי שבת כה׳ תשרי 16.9.17 משעה אחר יציאת השבת עד חצות.

עגלת משא 
מתקפלת

70 ק׳׳ג  169.00ש’’ח
90 ק׳׳ג  195.00ש’’ח

סולם אלומיניום 4
שלבים

179.00 ש’’ח 

שעון שבת
 24 שעות

רגיל       19.00ש’’ח
דיגיטלי 110.00ש’’ח

מזגן      49.00ש’’ח

עגלות קניות 
מבחר חומרים 

וגדלים
החל מ- 60 ש׳׳ח

סולמות דרגש

2 שלבים  99.00ש’’ח
3 שלבים 128.00ש’’ח
4 שלבים 168.00ש’’ח

מגן למכשירי
 חשמל מתח 

וברקים

 19.00 ש’’ח

סט אביזרים 
לאמבטיה

 29.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

 240.00 ש’’ח

מברגה אימפקט
2+ סוללות

550.00 ש’’ח
720.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

230.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

 345.00 ש’’ח

   12w מברגה נטענת

 250.00 ש’’ח

מייבש כלים

 24.00 ש’’ח

סלסלת ירקות

 49.00 ש’’ח

מייבש כלים מתכת

 59.00 ש’’ח

סל כביסה 60 ליטר
ראטן

 29.00 ש’’ח

מעמד לנייר טואלט

 54.00 ש’’ח
ניקל  39.00ש’’ח
לבן    38.00ש’’ח

9 ליטר   19.00ש’’ח
26 ליטר 45.00ש’’ח
50 ליטר 49.00ש’’ח

פח שובך סל כביסה 60 ליטר

 44.00 ש’’ח

פיתיון ג׳ל לתיקניםפיתיון ג׳ל לנמלים

 53.00 ש’’ח

סט שירותים ראטן

 29.00 ש’’ח

סיר לילה משקל אדם 
דיגיטלי

 49.00 ש’’ח

סכומון תליה 
מתכת

 12.00 ש’’ח

מברשת אסלה

 9.00 ש’’ח

סל כביסה נמוך 
ראטן

 29.00 ש’’ח

קטלן לסוכה

 49.00 ש’’ח

80x60 תיק

 12.00 ש’’ח

ברז עמידה קרים 
גבוה

 110.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
חמניה

 29.00 ש’’ח

 24.00 ש’’ח



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

ועוד מגוון שירותים נוספים מחוץ לסל במחירים הזולים ביותר מבין כל הקופות!

צ'ק היריון ע"ס 8,000 ש"ח
הנותן 75% החזר למגוון שירותים

 סל שירותים
רחב ומגוון

שירותי דולה/אחות פרטית 
בזמן הלידה

תוספת 3 ימי הבראה ליולדת
)מלידת הילד הרביעי ואילך(

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחות יותר:

בריאות ללא פשרות

 במאוחדת שיא 
סל ׳טרום ולידה׳ 

משתלם יותר!

 * בהתאם לתקנון מאוחדת שיא יולי 2017. 
תמצית זכאות בלבד. הזכאויות המלאות מפורטות בתקנון מאוחדת שיא.
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