


אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

2% הנחה למשלמים
בכרטיס אשראי לאומי קארד

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

 &2490  &2390

פילה סלמון 
(אילתית)

גבינה צהובה מגורדת
 500 גר'

רביולי 
שטראוס

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב-  &15

 &20

 &1490

 &8 90

 &1790

ב-

ב-

ב-

ב-

 &10  &22

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

ב-

 &10

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארז קרלו

גבינה צהובה 
תנובה

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

קילו

יין סלקטד
לבן/אדום

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &3790

ב-  &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

1 ליטר10 קילו

 &69

בקרטון 
1 ליטר

2 ב-

2 ב-

3 ב-

 2

יוגורט מולר

דג פילה

בטעמים שונים
מיקסים/קציפה

אמנון (מושט)
גבינת תנובה בטעמים
זיתים / בצל / שום שמיר

מיונז תלמה
 500 גר

בצק עלים
לאחר הפסח

 &10 ב-

L תבניות ביצים

 &490

נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

 &20

 &10  &10

 &12

 &20

2 ב-

2 ב- 3 ב-

6 ב-

4 ב- 2 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

50& קילו 2 ב-

750 גר' 

ב-

 &1690
ב-

 &1490

 &590

10& 2 ב-50& 

 &30

 &790

 7

 2

 &10

35& ב-

 &100 6 ב-

קוטג' טרה / תנובה

3 ב-10& 

48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב טרה / תנובה גבינת תנובה קורנפלקס 

דבש

850 גר'

 &2990
ב-

גבינה טרה 

פסטות ויליפוד
500 גרם

 400 גר'

מארזי דנונה טבעי

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג בקניית זוג

שמנת טרה

 &10

שוקו יוטבתה / 
תנובה

גבינת סקי
250 גרם

בקנית 
זוג

2 ב-19& 
בורקס תפו"א שף הבצק

ב-

ב-

ב-

אבקת כביסה 
אריאל

2 ב-55& 

2 ב-

מגוון 
שלגונים וטילונים
נסטלה
קראנצ' / גומיגם

שמנת מתוקה
38%
טרה/ יטבתה

 &13 3 ב-

יופלה בטעמים

מארז
 טישו טאצ'
חמישיה

 &10 ב-4 

בקניית זוג

250 גרם

 &10
גבינת תנובה

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

4

3



מארז שלישיית
קוטג’ 5%

250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית 
קצפת צמחית 20%

250 מ”ל x 3 יח’

שמנת מפוסטרת 
לקצפת 38%

250 מ"ל

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק”ג

ף
מד

חדש על ה

קרם פרש 30% 
200 גרם

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

ת
עו

בו

מיוחד לש

 גבינה למאפים 9%
500 גרם

ף
מד

חדש על ה

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

 חג
 שבועות
שמח

עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

בה
חגיגת מוצ רי תנו



B

B



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

בחני את עצמך:

 מה הפרגון שלך
לכבוד שבת?

מה את אוהבת לעשות 
כשאת בדרך?

יש לך יום חופשי מהעבודה. 
כיצד תנצלי אותו?

2. לצאת לים 3. להשתתף בקורס מעשיר1. להשלים שעות שינה

החלטת לפרגן לעצמך ולצאת 
לטיול. מה יהיה היעד שלך?

3. ביקור במוזיאון2. טיול לצפון1. שמורת טבע באזור

כאחת שיודעת לפרגן לעצמה, 
 החלטת שמגיעה לך מתנה

נחמדה. אבל איזו בדיוק?
3. דיסק אהוב2. תכשיט שווה1. פריט איפור

3. לשמוע הרצאה מוקלטת2. לדבר בטלפון עם חברה 1. להקשיב למוזיקה 

3. זר פרחים1. סלטים מהמעדניה 2. ארוחה מקייטרינג 

הקרובה אם יצא לך בין 1-7 לחנות  לקפוץ  אפילו  או  שקטה  מוזיקה  עם  לעצמך  מרגע  יותר  צריכה  לא  את  ורגועים.  פשוטים  דברים  לעצמך  לפרגן  אוהבת   את 
ולפרגן לעצמך משהו קטן כי את מבינה שבסופו של דבר,  הקסם נמצא ברגעים הקטנים של החיים. 

כשאת אומרת "פרגון" את מתכוונת ללימוד מעשיר, הרצאה וכל דבר שנועד להעניק משהו לנפש. בשבילך, כל מה שמרחיב את עולמך הרוחני אם יצא לך בין 12-15
הוא הפרגון הטוב ביותר. 

ליהנות ממה שהעולם מציע אם יצא לך בין 7-12 זו הדרך  שווה. מבחינתך,  או שופינג  יציאה מעניינת  חברות,  בילוי עם  זה להשקיע. את מעדיפה  פרגון   בשבילך 
וככה את נוהגת בכל תחום בחיים.

סמני את התשובה הנכונה ובדקי איזה טיפוס מפרגן את:



המוקדים נסגרים ביום חמישי ב-12:00 בלילה. אסור לכם לפספס!
חבילת שיפוץ מושלמת

75₪

751

  הפתעה

מערכת ישיבה יוקרתית

50₪

501

  נברשת לסלון

מטבח אקסלוסיבי

65₪

650

  מיחם לשבת

ספריה מלכותית

50₪

502

  ש"ס ובלכתך בדרך

מיצובשי אאוטלנדר 2017
7 מקומות

  ביטוח חובה
     ומקיף

טל. 02-5951000

טל: 02-5374545  75₪

750

000022 5559999555551110000000000000 0טטטטלל

נגריית ניסים
טל. 02-5612384

מבית רפאלי ביטוחים
טל. 02-5377177

טל: 02-5377888 

054-853-6596 טל: 

רכשת
ערכת חמצן

למקרי התקף לב וקוצר נשימה

פעמים 
3כל הקטלוג

₪
סה"כ ₪1,440
120  12

סה"כ ₪720
₪60   12

סה"כ ₪3,000
₪250   12

רכשת
תיק החיאה מושלם!
ציוד החיאה מלא לתינוקות ולמבוגרים

במימוש חבילה זו במימוש חבילה זו

פעמים
15כל הקטלוג

10 כרטיסים
לבחירה אישית 10 כרטיסים

לבחירה אישית כל הקטלוג

רכשת ערכת החיאה
לתינוקות וילדים למקרי דום לב וחנק

במימוש חבילה זו
20 כרטיסים לבחירה אישית

סה"כ ₪540
₪45   12

כל הקטלוג

השתתפת בזכות
הצלת חיים!

5 כרטיסים לבחירה אישית
במימוש חבילה זו

ארזנו לכם חבילות משתלמות במיוחד

*593502-9-401-401

מצטרפים עכשיו למכירה הסינית של איחוד הצלה. 
מגשימים חלום ומצילים חיים אחת שתיים

הזדמנות אחרונה להצטרף 

לתינוקות וילדים למק

זה נגמר!מחר

כנסו עכשיו:



חדש!

יש טעם להתרענן

במתיקות
מעודנת



3 ימים אחרונים 

להגרלה הגדולה!!



בכשרות בד"ץ 
העדה החרדית

ושלם פשוט 



ביום שלישי כ”ז אייר תשע”ז, 23.05.2017 

במרכז הרפואי מעיני הישועה, אולם ההרצאות קומה 2
התכנסות: 19:15 | פתיחה: 19:30 | סיום: 22:00 
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שומרים 
על 

הילדים!
הופכים את המרחב למקום 
הכי בטוח לילדים ולפעוטות

אימא לתינוק? מטפלת? גננת? 
שומרת על הנכדים?

הערב הזה מותאם במיוחד בשבילך!

 
הנך מוזמנת לכנס מעשיר בנושא בטיחות תינוקות וילדים, מניעת תאונות בית 

והפחתת הסיכון למוות פתאומי בלתי מוסבר בתינוקות )מוות עריסה( בהנחיית הגב’ דבי אנגלרד

לאור מקרים כואבים ולאור קריאת גדולי ישראל שליט”א יתקיים כנס מיוחד במסגרת חובת ההשתדלות

מחלקת הבריאות 
האגף לשרותים חברתיים

אגף החינוך

דבר ההלכה
נציג ועד ההלכה בראשות גדולי ישראל שליט”א 

ריענון החייאה
ד”ר יורם בן יהודה, מנהל מחלקת ילדים במרכז הרפואי מעיני הישועה 

הפחתת סיכון למוות פתאומי בתינוקות )מוות בעריסה( ושמירת סביבת שינה בטוחה
ד”ר ענת שץ, מומחית לרפואת א.א.ג. ומנהלת מרפאת נשימה-שינה ילדים במרכז הרפואי שערי צדק .יו”ר 
עמותת עתיד לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות וחברת ההנהלה העולמית של הארגון הבינלאומי 

לחקר ומניעת מוות פתאומי בתינוקות

פשוט לשמור על הילדים - מניעת היפגעות בבית וברכב
גב’ אורלי לביד–ברזל, מנהלת מרחב מרכז בארגון בטרם לבטיחות בילדים

נתונים ומידע אודות מוות מסיבה לא ידועה 
ידועה בתינוקות’, לשכת הבריאות  ‘מוות מסיבה לא  גב’ מתי אברהם, אחות טיפת חלב ומרכזת תחום 

מחוז תל אביב  

דברי סיכום וברכה
מנכ”ל המרכז הרפואי מעיני הישועה; ראש עיריית ב”ב; יו”ר אגודת ‘עזר מציון’

שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪ 

שמרטפיה במקום לנרשמות בטל: 03-5771109 

מרכז מידע ויעוץ
חצר פעילה



המשתתפים  המותגים  של  הראיה  ומסגרות  השמש  משקפי  כל   ,31.5.17 המבצע  *תוקף 
במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות 
מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש 
בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות.

* ניתן להמרה למסגרת ראיה

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית

ומקבלים משקפי שמש
*במתנה

במחיר חסכוניקונים מזגן

המותגים המשתתפים במבצע:

המבצע חל על מגוון המזגנים של 
המותגים המשתתפים במבצע:

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

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

073-7219-219

קיץ משתלם
בטרקלין חשמל כהלכה

A דירוג אנרגטי | BTU-H 8,881 - תפוקת חימום | COP - 3.91 - BTU-H 9,240 - תפוקת קירור



)מעל יש ב"ב(
שלמה המלך 12

03-5746605

80 מקומות ישיבה | נעים לשבת | שירות משלוחים

ח
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ש
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 | 
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בל
ם 

קו
מ

 ב
ם

וני
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 ה

רי
חי

מ
*

מסעדת בשרים על האש

צ'ולנט בליל שישי
מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  

׀ מלווח  ׀ זיוה ׀ לחם שום ׀ 
מגוון פסטות 

+ פריגת זכוכית מנה שווארמה בפיתה 

רק

ע 
צ

ב
מ

ק!
&33ענ

מעורב
קבב

ועוד...

שיפודים
בורגר

סטייקים
פרגיות

 סלטים
מבחר 

ענק

Pizza phone

מבצע!
מבצע! מבצע!

03-5746601/5

על כל מגש 
L / XL פיצה

מבצע!
מבצע!

סלט ירקותחינםחינם

ת
 ע

כל
 ב

צע
מב

 ה
ת
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ק

סי
הפ

 ל
ת

אי
ש
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רה

חב
ה



ברוך
 הבא!

גם ברמת שלמה,
מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,

הכר את   
      המומחה!

מרכז רפואי מכבי
רח׳ אהרונוביץ 19 )שיכון ה׳( בני ברק
לזימון תורים: 03-5605001 או 3555*

מכבי שמחה לצרף 
לצוות המומחים שלה

מומחה חדש

ד"ר אליעזר קליינמן
רופא משפחה ותיק 

בעל ניסיון רב
מומחה לקרדיולוגיה ופרופ׳ לפיזיולוגיה

דובר אידיש ואנגלית 
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במשקפי שמש מתנה,
באתגר מספר 1: 

הזוכיםהזוכים

דוד רבינוביץ 
משפחת שפיצר 

ס. טאוב 
מירי לוין

משפחת פנט

דוד רבינוביץ 
משפחת שפיצר 

ס. טאוב 
מירי לוין

משפחת פנט



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 חדש ובלעדי במאוחדת בבני ברק! 
סדנה לנשים בנות 50+ בנושאי גיל המעבר,

מהרי להרשם, מס' המקומות מוגבל!
לפרטים ולהרשמה:

במוקד זימון תורים של מאוחדת 3833* ובמרפאות:
 מרום שיר רח' יעקב לנדא 4, טל: 03-6159600 

 ירושלים רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626 
 אבני נזר רח' אבני נזר 9, טל: 03-6156400 

 קרית הרצוג רח' נורוק 20, טל: 03-6180688 
 ויז'ניץ דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

"לקראת
גיל המעבר" 

הנך מוזמנת לסדנת

 הסדנה תעסוק בנושאים: 
 השינויים הגופניים בתקופה וההתמודדות עמם
 הקן המתרוקן השינוי במערכת המשפחתית 

 לאחר עזיבת הילדים את הבית
 הטיפול בהורים מזדקנים

 ועוד נושאים מגוונים

 המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי,
 י"ט בסיוון )13.6( בשעה 20:00
במרפאת מרום שיר בבני ברק

 סדנה בת 7 מפגשים בהנחיית עובדת סוציאלית,
רופאה ופיזיותרפיסטית.



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"א באייר תשע"ז 17/5/17 בני ברק16 121//1 ר תש"עבא "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

 הגאון רבי דב ויין זצ"ל

ברוך דיין האמת: הגאון רבי דב ויין 
איכילוב  החולים  בבית  נפטר  זצ"ל 
כשהוא  בערב  שני  ביום  אביב  בתל 

בן 88.
הרב ויין היה תלמיד חכם ומתלמידי 
מרן ה'חזון איש' זצ"ל, נולד בפולין, 
בצעירותו למד בישיבת פוניבז' אצל 
והמשגיח  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  מרן 
ה'מכתב  בעל  דסלר,  הגרא"א 
רבי  הגה"צ  והמשגיח  מאליהו' 

יחזקאל לוינשטיין זצ"ל.
לאחר חתונתו שימש כמשגיח בישיבת פוניבז' הקטנה 
ולאחר מכן עבר ללמד בישיבת 'נווה ארץ' בבאר יעקב 
ולקרב רחוקים, שם שימש עשרות שנים והשיב רבים 
מעוון. מאות בתים חבים לו את חייהם הרוחני. לאחר 
מכן עבר לישיבת 'דבר שמואל' כפר גנים בפתח תקוה, 
שם מסר שיעורים תמידין כסדרן ושימש כאחד מראשי 
הישיבה. כשהוקמה רשת הכוללים 'תורה ודעת' נענה 
לבקשת הרב מרדכי דינר ושימש כאחד מראשי הכולל 

בסניף המרכזי בבני ברק.
יצא  הלווייתו  מסע  מבורך,  ישרים  דור  אחריו  הותיר 
מביתו ברחוב הלפרין אל בית החיים ויז'ניץ בבני ברק. 

ת.נ.צ.ב.ה

 ילדה נפלה מגובה ונפצעה

בשעות  שישי  ביום 
נפלה   10 בת  ילדה  צהריים 
מגובה של כשלושה מטרים 
בגן משחקים ברחוב יהודה 

נחשוני בעיר.
מתנדבים  חובשים 

מארגוני ההצלה הוזעקו למקום והעניקו לילדה טיפול 
מכן  ולאחר  וקיבועים  חבישות  הכולל  ראשוני,  רפואי 
היא פונתה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים 

תל השומר, כשהיא סובלת מחבלות בצוואר וגפיים.

 שבת התאחדות בראדז'ין

השבת פרשת בהר - בחוקותי 
ראדז'ין  חסידי  יחדיו  יתכנסו 
לשבת  האדמו"ר  בראשות 
רבתי  והתוועדות  התאחדות 
וחשובי  זקני  בהשתתפות 
אחיעזר  במושב  החסידים 
במסגרת שבת שקודמת להילולת 

זיע"א,  הי"ד  מראדזין  שלמה  שמואל  רבי  האדמו"ר 
שביום חמישי ער"ח סיון יחול יום השנה להסתלקותו.

הזהב  בשושלת  החמישית  החוליה  הי"ד  האדמו"ר 
אביו  מקום  את  למלא  הוכתר  ראדזין  איזביצא  לבית 
בחודש  פטירתו  שתאריך  זיע"א  יוסף"  ה"תפארת 
שבט תרפ"ט והוא אך בן כ"א שנים, עם עלותו על כס 
ההנהגה כשדרכו הקדושה בעוז ובחריפות, החל ללחום 
את מלחמות ה' בפולין ואף מחוצה לה, כששמעו יוצא 
את  להנהיג  הספיק  רב  זמן  למשך  לא  אך  למרחקים, 
ימ"ש, עת החלו  עלייתו של הצורר הנאצי  העדה. עם 

להישמע קולות רשע בעולם. 
וציבור  החסידות  של  המרשימה  התפתחותה  עם 
התבקשו  המרוחקות  בערים  וגדל  שהולך  האברכים 
לקיים  השלישית  השנה  זו  האדמו"ר  ע"י  המארגנים 
לאור  החסידים,  ציבור  לכלל  כללית  התאחדות  שבת 
הוראתו נטלו על עצמם מספר אברכים את עול הארגון 
לארגנו על הצד היותר טוב. לשם כך הוכשר המתחם 
את  לקלוט  שיוכל  מנת  על  אחיעזר  מושב  של  התורני 
הציבור הגדול שצפוי לבוא לשבת, לתפילות ולעריכת 
"תפארת  מכון  לאור  הוציא  השבת  לרגל  השולחנות. 
מתורתו  באריכות  הובאו  בו  מיוחד  ספר  ראדזין" 
בעל  של  מחייו  בלעדי  תיעוד  עם  יחד  והנהגותיו 

ההילולא זיע"א.
לילדי  מיוחד  כינוס  יתקיים  השבת  במהלך  כמו"כ 
החסידות על ידי ארגון "צעירי ראדזין" להנחלת מורשת 
זקני  דברים  יישאו  במהלך השבת  לצעירים.  החסידות 

ורבני החסידים.

כניסתם של שלושה אוטובוסים שהגיעו מאזור חיפה לעיר 
התורה והחסידות בבני ברק, כשעה לפני יציאת השבת, מהווה 
פגיעה בלתי נסלחת בכבוד שבת המלכה ובכבוד תושבי העיר, 
בכל  תישמר  השבת  שקדושת  כדי  הכול  עשו  ייסודה  שמאז 

אזוריה, ככל הניתן.
להתקבל  יכול  לא  החברה  בעלי  ע"י  שיינתן  תירוץ  כל 
אדם  כיום  אין  שכן  שבוצע,  החמור  המעשה  על  ולמחול 
שבת  שישנה  יודע  שאינו  יהודי,  הוא  אין  אם  וגם  בארץ, 
ושישנם המונים מתושבי ארצנו הקדושה השומרים על השבת 
מגוריהם  שבאזור  הכול  ושעושים  עינם  כבבת  והלכותיה 

תישמר השבת מאז כניסתה ועד צאתה.
שתמורת  החברה,  בעלי  את  להבין  מאוד  קשה  כך,  משום 
בצע כסף יכנסו לעיר שדגל השבת הוא מדגליה המרכזיים ולא 
יתחשבו בתושביה, ושמעשים מעין אלו כה פוגעים בהם ובבני 

ביתם.
כל מי שקורא את דברי ימיה של העיר, יודע עד כמה פעלו 
מייסדיה, בראשותו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל, ראש העיר 
ואף  קץ,  אין  במסירות  השבת,  תישמר  ברק  שבבני  הראשון, 
עודדו את מקדימי כניסתה ומאחרי יציאתה, ולא אחת, רבים 
לעזוב  השורות,  כותב  של  אביו  ובהם  התנדבו,  מתושביה 
ולעמוד שעות בכניסות שונות לעיר, כדי  את ביתם בשבתות 
ידוע  ביסודותיה.  יפגעו  ולא  לתחומיה  יכנסו  לא  רכב  שכלי 
גם, כנכתב בספרו של רבי יצחק מאיר ז"ל, מראשוני תושביה 
וראש העירייה, שמרן החזון אי"ש זצוק"ל קרא למתפללי בית 
בו, שלא להתחיל את תפילת ערבית בליל  הכנסת שהתפללו 
שבת עד לשובו של ר' מיכל רוט ז"ל, ממתפללי בית הכנסת 
ומייסד המשטרה המתנדבת לשמירת שבת קודש, שיצא לבתי 
הכנסת בעיר, כדי לתאם עם מתפלליהם את יציאתם לשמירת 

השבת ברחובותיה למחרת היום.
ואם כה היו מייסדיה וראשוניה, שהקדישו מזמנם כדי ליטול 
רבות,  שנים  לפני  כבר  העיר,  בתחומי  השבת  בשמירת  חלק 
הכיצד יתכן ש-93 שנה לאחר ייסודה של העיר, המטרופולין 
ברכבים  להיכנס  -מצח  עזי  אנשים  ינסו  וליראה,  לתורה 
לתחומיה לפני צאת השבת, והחמור מכך, שאוטובוסים אלו 
בר  שמעון  רבי  קדישא  הבוצינא  של  להילולא  לנסיעה  יועדו 
יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ואותם אוטובוסים ינסו 

בגלגליהן לדרוס את השבת בראש כל חוצות?

נסיעה למצווה הבאה בעבירה

ר' אברהם טננבוים
מזכיר העירייה ודוברה 

להסיע  גויים  נהגים  ונשלחו  יהודים  של  חברה  בבעלות  אוטובוס  בנידון 
יהודים  במוצש"ק, ל"ג בעומר להילולא במירון.

תמצית הבעיות ההלכתיות העומדות בפנינו הם: 
של  שבהמה  אף  בשבת.  נוסע  יהודי  בבעלות  אוטובוס  כלים.  שביתת  א. 
וכו'.   שורך  ינוח  למען  כמש"כ  גוי.  ע"י  אפילו  בשבת  אסור שתעבוד  יהודי 
אך לגבי כלי מלאכה של יהודי נפסק שאין חיוב שביתת כלים בשבת, ולכן 
אין איסור דאורייתא בעצם העובדה שהאוטובוס נוסע בשבת. עם זאת לדעת 
הרמ"א, במקום שהדבר מפורסם ויש קול לדבר, יש לכתחילה לאסור. לפיכך 
ונוסע בשבת, לדעת  רמ"א יש  אוטובוס שיש עליו שלט של חברה יהודית 

טעם לאסור משום זילותא לשבת )מ"ב רנ"ב מ"ח(.
ב. אמירה לגוי.  אסור ליהודי לומר לגוי שיעשה לו מלאכה בשבת, כמבואר 
בסי' ש"ז. ובמקום   שהדבר ברור מתוך הנסיבות שצריך לנסוע בשבת כדי 
להגיע בשעה המיועדת, נחלקו האחרונים לדעת הט"ז ומ"ב הוי כאומר לו סע 
יוסף זצ"ל העלה כי  בשבת ואסור. )רמ"ד מ"ב סקכ"ד(. ואולם מרן הגר"ע 
לדעת מרן כל שלא אמר לו בפירוש שיעשה בשבת מותר )חזו"ע שבת א' עמ' 

ק"ס וכ"כ בשם בא"ח(.
מחוץ  להספד  חלילים  בשבת  שהביא  גוי  בשבת.  גוי  ממלאכת  הנאה  ג. 
לתחום מותר להשתמש רק אחר זמן בכדי שיבואו מאותו מקום. )שכ"ה- ט"ו, 
ו.ז.(  ולכן לכאורה מותר לעלות לאוטובוס רק אחר זמן נסיעה מקרית אתא 

לב"ב. ומסתבר שעליה לאוטובוס בשעה 9:45 היא זמן המותר בשופי.
ד. מלאכת פרהסיא: עם זאת כתב מרן בסי' רמ"ד כי מלאכת פרהסיא כגון 
ספינה הידועה לישראל, דינה כמו מלאכת מחובר, שפסק בסעי' ג' שם שאם 
בנו גויים בית לישראל בשבת נכון להחמיר שלא יכנסו בו. אוטובוס עם שלט 
חברה יהודית נראה כפרהסיא. ובמ"ב  כ' כתב לסמוך בעבודה בקבלנות  על 

רבינו תם להתיר להשתמש.
על  בשוגג  עברו  בפירוש שיסעו בשבת  אמרו  אם  בעלי החברה  לסיכום: 
איסורי דרבנן. והנוסעים בדיעבד לא עברו איסור. אך אם היו יודעים, היה נכון  
לדעת מרן להחמיר שלא לנסוע באוטובוס זה. ולדעת מ"ב יש להקל בדיעבד. 
השבת,  לצאת  סמוך  שיצאו  האוטובוסים  שאר  על  ללמוד  יש  זה  וממקרה 
שעלולים להיות חששות חילולי שבת המוניים, והמשכיל יבין וידע להיזהר.  

הגאון רבי הלל הלוי 
אב"ד באלעד, מחבר שו"ת משפטי הלוי

מאת: עוזי ברק
 

ואישי  רבנים  של  מראש  אזהרות  למרות 
האחרונה  התקופה  כל  במהלך  ציבור 
ל"ג  חג  לקראת  ההתארגנויות  ובמהלך 
של  בהיערכותם  שבת  מחילולי  בעומר 
חברות האוטובוסים ואנשי ביטחון ומשטרה 
- נרשם חילול שבת בתוככי העיר בני ברק 

על ידי נהגי אוטובוסים.
קרן  א.  ההסעות  חברת  של  אוטובוסים 
ברק  בני  העיר  בשערי  נכנסו  בע"מ  פסגות 
כשעה לפני צאת השבת והתושבים ברחוב 
תוככי  אל  הכניסה  את  מנעו מהם  ירושלים 

העיר.
ל'קו עיתונות' נודע, כי כשעה לפני צאת 
רחוב  אל  אוטובוסים  שלושה  נכנסו  שבת 
את  עברו  הרא"ה,  רחוב  מכיוון  ירושלים 
מנעו  שהתושבים  ולאחר  השבת  מחסומי 
ונעצרו  עוכבו  מהם את המשך הנסיעה הם 

מול בנייני העירייה.
ל. תושב העיר שמתגורר ברחוב ירושלים 
מספר: "הנהגים רצו להיכנס בשבת לתוככי 
את  מהם  למנוע  ניסו  וכשהתושבים  העיר 
צריכים  הם  כי  סיפרו  הם  הנסיעה,  המשך 
להגיע אל חברת 'אגד' שמתמקמים ברחוב 
ברק  מבני  נוסעים  לקחת  כדי  איש,  חזון 
להם  התירה  שהמשטרה  ואמרו  למירון, 
להיכנס. לאחר בלגן עם התושבים וצעקות 
העירייה  בנייני  מול  נעצרו  הם  לעברם 

ובצאת השבת המשיכו לרחוב חזון איש".
את  שאל  ברחוב,  שמתגורר  אחר  תושב 
הנהגים אם הם יהודים והם ענו שכן, למרות 
שלדבריו "אחד מהם היה נראה בן מיעוטים, 
לאחר מכן הוא שאלתי אותם האם החברה 
א. קרן פסגות היא בבעלות יהודית והם ענו 

שכן".
תושבים שמנעו את המשך חילולי השבת 
יכול  "לא  כי  עיתונות' בתדהמה  ל'קו  ציינו 

מהנהגים  תבקש  יהודית  שחברה  להיות 
חבל  על  וללכת  שבת  ולחלל  לעיר  להיכנס 
דק בגלל שחלק מהנהגים הם אינם יהודים".
ממנהלי  אחד  הגיב  עיתונות'  'קו  לפניית 
גויים  שכולם  בנהגים  "מדובר  כי  החברה 
וקיבלו סידור הגעה מוקדם ולא חשבנו על 

כך".
לשאלת כתב המערכת שהרי עדיין מדובר 
יהודים  עבור  גויים  של  שבת  בחילולי 
כי  המנהל  הגיב  ההלכה,  פי  על  שאסור 
"הרבה פעמים מבקשים ממני אנשים שיהיו 
מיד  שיגיעו  בשביל  מיעוטים  בני  נהגים 

בצאת שבת"...
עבור  הוזמנו  האוטובוסים  כי  נטען,  עוד 
חברת אגד מחברת א. קרן פסגות שנמצאת 
בקרית אתא שבצפון הארץ. עם זאת, המנהל 
או רמזו לגרום  כי באגד לא ביקשו  הדגיש 

את חילול השבת המדובר.

הנאה ממלאכת גוי

בלב בני ברק – אוטובוסים חיללו שבת
למירון,  לנסיעה  שיועדו  אוטובוסים  נהגי 
כשעה  ברק  לבני  ונכנסו  השבת  את  חיללו 
לפני צאת השבת  תושבים בלמו אותם והם 
נעצרו מול בנייני העירייה  מתברר: מדובר 

בטריק קבוע שכרוך בחילולי שבת
האוטובוסים. צולם במוצ"ש

חשיפת

'קו 

עיתונות'



היה כאב?

יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש. מכיל דיפירון

לשיכוך כאבים בינוניים עד חזקים 
ולהורדת חום גבוה שאינו מגיב 

לאמצעי טיפול אחרים.

אופטלגין.
חזק בכאבים חזקים.

אריזה מתאימה לשימוש בשבת )ללא קריעת אותיות(

 50 קפליות אופטלגין בבקבוק.
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בני ברק כ"א באייר תשע"ז 121817/5/17

מאת: עוזי ברק

ה'  משיכון  נוספת  מוצא  דרך  פתיחת 
לשיפור  הביאה  ברק,  בבני  אהרונוביץ  לרחוב 
זאת  ובעקבות  מהשיכון,  ביציאה  משמעותי 
חלה ירידה משמעותית בעומס כלי הרכב שהיה 

עד כה ביציאה מהשיכון.
חנוך  הרב  העיר  ראש  הנחיות  במסגרת 
זייברט לשיפור ושדרוג מצב התנועה באזורים 
שונים של העיר, ביצע אגף התשתיות ופיתוח 
של העיריה בהנהלת הרב חנוך זיידמן, בתיאום 
את  נתונים,  בדיקת  ולאחר  תנועה  מהנדסי  עם 
שינוי כיוון החד סטריות ברחוב הרב מאיר בר 
אילן שבשיכון ה', וכעת כיוון הנסיעה ברחוב 
הרב  רחוב  לכיוון  שפירא  הרב  מרחוב  הוא 

ריינס. 
ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
בשנים  בשיכון  הרכב  כלי  ריבוי  עם  כי  ציין, 
יציאה  אפשרות  של  קיומה  ובשל  האחרונות 
אחת בלבד ממרכז השיכון ברחוב הרב שפירא, 
תנועה  עומס  נוצר  אש,  כיבוי  לתחנת  בסמוך 
הצטברו  בו  ביום  מסוימות  שעות  והיו  גדול, 

בעקבות זאת פקקי תנועה ארוכים.
הרב  ברחוב  התנועה  כיוון  שינוי  ביצוע  עם 
בר אילן שבמרכז השיכון ופתיחת מוצא נוסף, 
דרכי  לשתי  מהשיכון  רכב  כלי  יציאת  פוצלה 

יציאה לכיוון רחוב אהרונוביץ ולמרכז העיר.
הוא  מוצא,  דרך  בתוספת  זה  מהלך  ביצוע 

וסלילת  תשתיות,  פיתוח  לעבודות  בנוסף 
מיליוני שקלים  בסכום של  ומדרכות,  כבישים 
ברחובות שבקרבת שיכון ה', ובהם רחוב הושע 
שהפך בחלקו לדו סטרי; רחוב הרב שך, רחוב 
השלושה שהפך כולו לדו סטרי, ובעקבות זאת 
שופר מצב התנועה בצמתי הרחובות רבי יצחק 

נפחא – הרב שפירא- אהרונוביץ.
אשר לפתיחת הדרך הנוספת מרחוב אברהם 
והדרום,  ירושלים  גהה,  כביש  לכיוון  דוד  בן 
בנוסף ליציאה מרחוב הרב כהנמן שליד "קוקה 
הביא  זה  דראסטי  שינוי  כי  ספק,  אין  קולה", 
לשיפור כללי בכבישי האזור ולהקטנת עומסי 
כל  כאשר  בעבר,  גדולים  כה  שהיו  התנועה 
שינויי התנועה באזור ופתיחת רחוב אברהם בן 
ובחוות  באישורי משרד התחבורה  בוצעו  דוד 
דעת מקצועית של טובי מהנדסי התנועה שנתנו 
כביש  שהינו  דוד  בן  אברהם  לרחוב  עדיפות 

רחב ביותר.

מאת: עוזי ברק 

במשטרת  דיווח  התקבל  וחצי  כשבוע  לפני 
אדם  ודקירת  גניבה  ניסיון  על  ישראל 
במינימרקט 'השקדיה' ברחוב ז'בוטינסקי פינת 

סוקולוב בבני ברק. 
על פי החשד, למקום הגיעו החשודים קטין 
חבריהם,  עם  ביחד  מטבריה,   20 ובן  מהדרום 
תפס  המקום  בעל  וודקה.  בקבוק  לגנוב  וניסו 
אותם בשעת מעשה והחשודים החלו להתעמת 

עמו. 
חברו של בעל המקום שנכנס לסייע לו, נדקר 
ידי  על  טופל  החשודים,  ידי  על  החזה  בבית 
לבית  מד"א  ע"י  ופונה  הצלה  איחוד  מתנדבי 

איכילוב  חולים 
בינוני  במצב 
ברחו  והחשודים 

מהמקום.
י  ר ק ו ח
המשטרה שפתחו 
ביצעו  בחקירה 
פעולות שהובילו 

ביום חמישי האחרון למעצרו של הקטין וביום 
ראשון השבוע למעצרו של החשוד הנוסף.

להארכת  הובא  הקטין  החשוד  כך  בעקבות 
לנוער בשוקן  מעצר שניה בבית משפט שלום 
מעצר  להארכת  הובא  הבגיר  והחשוד  בת"א, 

בבית משפט שלום בת"א.

מאת: עוזי ברק

בשעות  ירי  בוצע  ברק,  בבני  נחום  ברחוב 
זרמו  רבים  כוחות  השבוע,  בסוף  הצהריים 

למקום והיורה נעצר.
שערכו  משטרה  כוחות  הוזעקו  למקום 
נורו  שממנו  האקדח  אותר  בסיומן   – סריקות 
המשטרה  זה,  באירוע  נפגעים  אין  היריות. 

פתחה בחקירה. 
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר: "התקבל 
למקום  ברק.  בבני  נחום  ברחוב  ירי  על  דיווח 
ונלקח  אותר  האקדח  משטרה.  כוחות  הוזעקו 
הנראה  ככל  נפגעים.  אין  המשטרה.  ידי  על 
לפי  בחקירה".  נפתחה  פלילי.  באירוע  מדובר 

הביאו  היורה,  את  עצרו  השוטרים  המשטרה, 
אותו לחקירה ומעצרו הוארך. 

כוחות ההצלה ומתנדבי איחוד הצלה מסניף 
בני ברק העניקו טיפול לנפגע חרדה קל במקום 

ללא צורך פינוי לבית חולים.
עבודות  במהלך  כי  עולה,  האירוע  מחקירת 
הם  בניין,  בגג  שמש  בדוד  פועלים  שביצעו 
הוצרכו להוריד את הדוד מהגג דרך חלונו של 
אחד השכנים, שלא ראה זאת בעין יפה ובלהט 
הבית  דלת  לכיוון  וירה  אקדח  שלף  הוויכוח 
השכן, ומיד לאחר מכן הסתגר בביתו כשהוא 
שהוזעקו  המשטרה  כוחות  הדלת.  את  נועל 
למקום פרצו את דלת הבית ופרקו אותו מנשקו.

נפתחה יציאה נוספת משיכון ה'

גנבו, דקרו ונעצרו

שינוי כיוון התנועה החד סטרי ברחוב בר אילן שבמרכז שיכון 
ה' בני ברק ופתיחת יציאה נוספת לאהרונוביץ ולמרכז העיר - 

גורמים להקלה ניכרת בתנועה

נערים שאינם תושבי העיר ניסו לגנוב בקבוק וודקה מחנות 
השקדיה, התעמתו עם המוכר ודקרו את חברו וברחו

שינוי כיוון התנועה ברחוב בר אילן

יריות במרכז העיר
שוטרים שהוזעקו לרחוב נחום לאחר 
ירי תפסו את האקדח, בנס לא היו 

נפגעים בנפש והיורה נעצר  הרקע: 
סכסוך שכנים בגלל דוד שמש

חנות השקדיה

רק
 ב

וזי
 ע

ם:
לו

צי

 לימודי איפור מקצועי 
לכלות,אירועים ושמחות 

עכשיו ב-

יש לפנות 
ליועצת הלימודים 

למגזר החרדי   
          אורין, בטלפון-  

052-4222200 



מיוחד
לתלמידות

י“ב

לפרטים:
058-3272161 ,03-630-7109

יום ייעוץ אישי
והכנה למבחני תיל

כ ח
אייר

יום רביעי
(24 במאי)

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

ניתן ורצוי לבוא בליווי ההורים
ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום

ומותנית בתאום טלפוני מראש

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

שאלון נטיות תעסוקתיות ממוחשב
עם פרופיל הנטיות האישי

ייעוץ אישי עם פסיכולוגית תעסוקתית,
יועצות לימודים ותעסוקה

סדנת הכנה למבחני תיל מותאמים ללוסטיג

בונוס למשתתפות:

הנחה בדמי רישום

.B.Sc בהנדסת תוכנה
.B.Sc במדעי המחשב

.B.A  בחשבונאות ומערכות מידע
.B.A במנהל עסקים מסגרת חרדית

עם לימודי קודש
תואר מוכר

ומבוקש בשוק
שכר לימוד
מוזל ומלגות

עזרה במציאת
עבודה מתאימה
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בעל החסד הנודע: רבי 
צבי זוננשיין זצ"ל

זוננשיין זצ"ל, שנודע כמי שהרבה  בגיל 92 נפטר בבני ברק איש החסד רבי צבי 
לסייע למשפחות נזקקות בריהוט אותו היה מביא בעצמו לבתיהן

מאת: עוזי ברק

טרגדיה קשה: הבחור החשוב חיים אלימלך 
ז"ל תלמיד ישיבת 'דברי חיים' ברחוב האדמו"ר 
בפתאומיות  נפטר  השלום,  שבהר  מרוז'ין 

כשהוא בן 19.
ביום שני בשבוע שעבר יצא הבחור אלימלך 
אל ביתו שבמעלות לצורך טיפול שיניים שהיה 
צריך לעבור למחרת ביום שלישי ונשאר לישון 
בביתו. למחרת, חיפש אותו אביו בשעות הבוקר 
לבית – שם  בכניסה  יצא לחפשו  וכשלא מצא, 
הצלה  כוחות  חיים.  רוח  ללא  כשהוא  נמצא 
שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה 

אך מותו הפתאומי נקבע בזירה.
במשטרת  רצו  הפתאומית  הטרגדיה  בעקבות 
בגופת  המוות  שלאחר  נתיחה  לבצע  מעלות 
של  המשפטית  המחלקה  בעזרת  אך  הבחור, 
זק"א בראשותו של ר' מכל'ה גוטווין הושג כתב 

ויתור וגופת הבחור שוחררה לקבורה.
ביום רביעי הובא חיים אלימלך ז"ל למנוחות 
ובני  חיים'  'דברי  מישיבת  חבריו  בהשתתפות 
המומים מהטרגדיה הפתאומית  משפחתו שהיו 

שפקדה אותם.
יעקב  רבי  הגאון  חיים'  'דברי  ישיבת  ראש 
ויזמן סיפר על הבחור חיים אלימלך שהיה בחור 
מיוחד, בן עליה מובחר, שקדן וירא שמים, ואמר 
"כואב לנו שהוא נלקח מאתנו בפתאומיות, כולם 
שמחה,  תמיד  הקרין  הוא  אותו,  אהבו  בישיבה 
הוא היה ממייסדי הישיבה, הוא למד בישיבה 3 

שנים והיה בשיעור ג'". 
עם  אלינו  הגיע  "הוא  הישיבה,  ראש  לדברי 
'תורת  מישיבת  מגובשים  תלמידים  של  קבוצה 
הטרגדיה  בעקבות  בטבריה,  הקטנה  מאיר' 
הבחורים בישיבה לקחו על עצמם מספר דברים 
מקווים  ואנחנו  נשמתו  ולעילוי  לזכרו  לעשות 

שיצא מזה חיזוק גדול בישיבה". גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

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

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

ל-36 50
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1790 ל-36 28

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 990 ל-36 47

חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1690

מקפיא 
ענק

 7 מגירות
NF

מקפיא
6 מגירות

מקרר
dF 450

מקררי
שארפ

הן
 כ

לי
גי

36
תשלומים!

מקררי בלומברג

במחירים 
הכי זולים!

שבוע מכירות מיוחד!

סה"כ:
₪ 6890

סה"כ:
₪ 5390

סה"כ:
₪ 2890

מקרר
כולל משמרת השבת

מכונת כביסה 6 קילו
תנור דו תאי

מקרר שארפ
מכונת כביסה בוש
תנור
סאוטר דו תאי

חבילות חתנים 
במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
23המחיר הזול ביותר! ל-36 

חודשים
ל-36 

חודשים
ל-36 

150191חודשים 80₪₪ ₪

מקרר
מכונת כביסה
תנור חד תאי

1

ל-36 44
חודשים ₪

סה"כ:

סה"כ:
₪ 1590

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה
7 קילו

ל-36 28
חודשים ₪

החל מ:

החל מ:
₪ 990

תנור 
משולב

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

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

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

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

במקום לסבול כל הקיץ, מזמינים היום מזגן חדש ב'שיא החשמל והמיזוג' 
ונהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים!

הרי בסוף
תקנו מזגן...

כל הדגמים במחירים מסובסדים
על ידי החברה!

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

)עובר למצב שבת אוטומטי(

תלמיד ישיבת 'דברי חיים' בבני 
ברק נפטר בפתאומיות בביתו

זאבי קליין

החסד  אנשי  מגדולי  זצ"ל,  זוננשיין  צבי  רבי 
בבני ברק ומחשובי חסידי צאנז ז'מיגראד, נפטר 

בתחילת השבוע באופן פתאומי והוא בן 92.
המנוח נולד בכ"ב אייר תרפ"ה בקנדה, לאביו 

רבי דוד ז"ל ולאמו מרת הנדה ע"ה. 
חסד  ובעל  כצדיק  יזכרוהו  ברק  בני  תושבי 
למשפחות  ורהיטים  תנורים  מקררים,  שחילק 

נזקקות לחתנים ולכלות מעוטי יכולת. 
ללא  ממש,  בגופו  חסדיו  את  עשה  צבי  ר' 
סוחב  היה  עמותה.  או  חסד  ארגון  של  מעטפת 
המשפחות  לבתי  הרהיטים  את  ומביא  בעצמו 

הנזקקות. 
התגורר  שנחלש,  לאחר  האחרונות,  בשנים 

בבית האבות ויז'ניץ. 
ובת,  בנים  שני  ישרים,  דורות  אחריו  הותיר 

נכדים וצאצאים הממשיכים את דרכו. 
מבית  בצהריים  שני  ביום  יצאה  הלווייתו 
המדרש צאנז ז'מיגראד ברחוב הרב מינץ לבית 

העלמין ירקון, שם נטמן.
ת.נ.צ.ב.ה.

טרגדיה: הבה"ח 
חיים אלימלך ז"ל



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:

סניף ראשל"צ:
סניף פתח תקווה:

סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z - C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שד' המלאכה 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
רח' בן ציון גאליס 26, א.ת. סגולה

א.ת רחובות, משה יתום 28
א.ת מישור אדומים, החרובית 24

גרניט פורצלן

₪ 49 60x60 מלוטש נאנו
למטר

ניאגרה סמויה ואסלה תלויה

₪ 690 תוצרת איטליה, 
כולל מושב מהודר

אמבטיה אקרילית לבנה

₪490 160x70 או
170x70

ארון תלוי 100 ס”מ

₪1,490 עץ סנדביץ’

גרניט פורצלן

₪ 49 60x60 מלוטש נאנו
למטר

ניאגרה סמויה ואסלה תלויה

₪ 790 תוצרת איטליה, 
כולל מושב מהודר

אמבטיה אקרילית לבנה

₪490 160x70 או
170x70

ארון תלוי 100 ס”מ

₪1,490 עץ סנדביץ’
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הרבנית מרים טרגר ע"ה

הקהילות הספרדיות 
התאחדו בהדלקה

מאת: אלי כהן

בירושלים  צדק'  'שערי  החולים  בבית 
נפטרה ביום שני בבוקר בגיל 80 הרבנית מרים 
טרגר ע"ה, בתו של פוסק הדור מרן הגאון רבי 
הגאון  ואלמנת  זצ"ל,  אויערבך  זלמן  שלמה 
רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל, ראש ישיבת "עץ 

חיים" באנטוורפן בלגיה.
ניסן  בכ"ז  בירושלים  נולדה  ע"ה  הרבנית 
שלמה  רבי  הגאון  הדור  פוסק  לאביה  תרצ"ז 
חיה  הרבנית  ולאמה  זצ"ל  אויערבך  זלמן 
רבקה ע"ה. בחודש ניסן תשע"ה נפטר בעלה 

הגאון רבי יהודה אריה טרגר זצ"ל.
בעלה  לימין  עמדה  שנה  שישים  במשך 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  טרגר  יהודה  רבי  הגאון 
הישיבה,  כאם  נודעה  הרבנית  אנטוורפן. 
להם  והייתה  אתה  נועצו  התלמידים  כאשר 
בני  כל  על  אהובה  הייתה  רחומה.  כאם 
להקים  זכתה  הגדול  בעלה  ולצד  הקהילה, 

עולה של תורה באנטוורפן.
בעלה  פטירת  לאחר  האחרונות  בשנים 
משפחתה,  לצד  בירושלים  להתגורר  הגיעה 
ועל אף ייסוריה הרבים האירה פנים לכל אדם.
ישראל'  'בית  מביהכ"נ  יצאה  הלווייתה 
חמיה  הקים  אותו  בירושלים,  תורה  בעזרת 

קרא  אויערבאך  הגר"ש  מרן  אחיה  זצ"ל. 
עליה 'ויאכל חצי בשרו' והעיד עליה כי כבר 
ויראת  מיוחדת  לב  חכמת  הייתה  מצעירותה 

שמיים הייתה נטועה בה.
אויערבאך  דב  אברהם  רבי  הגאון  אחיה 
כי תמיד היו מחוברים  רב העיר טבריה אמר 
גם כשהיו בארץ רחוקה ואמר כי היא הייתה 

מעיין של חכמה וחסד.
רב  אויערבאך  עזריאל  רבי  הגאון  אחיה 
שכונת בית וגן בירושלים אמר כי היא קיימה 
וממולדתך',  מארצך  לך  'לך  הפסוק  את 
פנים.  במאור  לתורה  חייה  כל  את  והקריבה 
יצחק  וחתנה רבי  כן ספדו לה שני בניה  כמו 
לורנץ. לאחר מכן נטמנה בהר המנוחות לקול 

בכיות מכריה הרבים.
אויערבאך  למשפחת  הגאונים  האחים 
יושבים  אויערבאך  הגר"ש  מרן  בראשות 
העיר'  טובי  ב'בית  מהימים  בחלק  שבעה 
ויושבי  רבנים  אדמו"רים  כאשר  בירושלים, 
על מדין צפויים להשתתף במקום. זמני ניחום 
אבן  רחוב  אויערבאך  הגר"ש  בבית  אבלים 
שפרוט שכונת שערי חסד מיד יום עד השעה 
 ,13:00-15:00 השעות:  ובין  בבוקר,   10

.19:30-21:30

מאת: אבי רבינא

בליל  השתתפו  מאות  שנים,  של  כמסורת 
של  המרכזי  ההדלקה  במעמד  בעומר  ל"ג 
בבני  ג'  בשיכון  הספרדיות  הקהילות  איחוד 
 22:00 השעה  לקראת  החל  המעמד  ברק. 
שעה  ונמשך  הקהילות  ונציגי  רבני  בראשות 

ארוכה. 
בין  מורכב  הספרדיות  הקהילות  איחוד 
היתר מבתי המדרש המרכזיים בשכונה, כמו 
ישיבות,  ובני  אברכים  קהילת  המדרש  בית 
יוסף",  "חזון  ולתפילה  לתורה  המדרש  בית 
קהילת היכל אלימלך, בית הכנסת בית יצחק, 

נוספים  ורבים  מרן  מורשת  בית  הכנסת  בית 
כל  לאורך  חלק  נטלו  אשר  השכונה  מתושבי 

המעמד.
ובשיתוף  תזמורת  בליווי  נערך  האירוע 
וסיוע מכבי שירותי בריאות. יצוין, כי הרבנים, 
מורי הדרך של הקהילות נטלו חלק במעמד. 
בין היתר נראו: הרב שלמה צדוק, הרב משה 
מזרחי, הרב אליה תודה והרב דניאל חיימוב.

הקהילות  רבני  כובדו  ההדלקה,  במהלך 
הרשב"י.  לכבוד  נר  בהדלקת  הציבור  ונציגי 
יגאל  ח"כ  הציבור  נציגי  נראו  אף  בהדלקה 
גואטה, סגן ראש העיר מטעם סיעת ש"ס הרב 

אליהו דדון ונתי נחום.

הרבי מגור בניחום אבלים

בגיל 80 נפטרה 
בתו של מרן 

הגרש"ז אויערבאך 
זצ"ל ואלמנתו של 
ראש ישיבת 'עץ 
חיים' באנטוורפן 

בשיכון ג' בבני ברק נערך מעמד הדלקה מרכזי לקהילות 
הספרדיות, בהשתתפות רבני השכונה ואישי ציבור

חייבת לקחת ברזל?
את לא חייבת לסבול 

מתופעות לוואי...

Comfort ברזל
ברזל ללא פשרות

אלטמן מציגה:

6505 לייעוץ עם המומחים 
בריאות לכל שלב בחייםשל אלטמן חייגי:

פטנט חדשני
לספיגת ברזל

מכיל ברזל חדשני
בטכנולוגיה פטנטית 

SiderAL
פטנט ייחודי לספיגת ברזל

נוח לעיכול
טעים במיוחד

מבוסס מחקרית
בכשרות מהודרת

 ניתן לממש שובר אחד בכל קנייה  להשיג ברשתות הפארם, 
מבצעים  כפל  אין  הפרטיים   המרקחת  ובתי  הטבע  בתי 
יינתן רק בצרוף חשבונית  והנחות  החזר ההנחה לקמעונאי 

קופה מפורטת בתוקף עד 31.12.17 או עד גמר המלאי, ט.ל.ח.

10 ₪ הנחה
ברכישת מוצר

Comfort ברזל

✄
 



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

טיולים לפארק הדורמיטור I האגם השחור I בודווה I קוטור I פארק ביוגראדסקה I אגם שקאדר I דוברובניק וקבטאט )בקרואטיה( 
I צייטינייה I ג'יפים I אפשרות לספורט אתגרי למשפחות: טיפוס הרים, רפטינג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים, אומגות ועוד  

 אין חופשה מוצלחת יותר מזאת הקיץ, נקודה.

שעושה את החופשה
מה 

ה 
ז

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

מלון הילטון פודגוריצה
החדש והמפואר במיקום מרכזי 

בעיר הבירה פודגוריצה

חופשה ברמה
30 שנות מוניטין עם האירוח, 

האוכל, התכניות 
והטיולים של שינפלד

יעד חדש
שילוב של טבע, 

הרים, מערות 
וחופי ים מדהימים

האוכל של שינפלד
 בארים ענקיים

       של מיטב השפים 
                  ובר אירי חופשי

1000 & הנחה לנרשמים עד 26/5

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו



חליפות
אקסוס עודפים
&220 

חולצות תוית זהב 
100% כותנה 

2 ב 130 ללא גיהוץ

חולצות 
עודפי ייצור

3 ב 100 

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
חיסול10 ימים בלבד!

XSOS
מכנסיים 

עודפים
3 ב 100 



חליפות צמר 
וורונין עודפים

&399 

מכנסיים 
וורנין צמר עודפים 

&99 

חולצות תוית זהב 
100% כותנה 

2 ב 130 ללא גיהוץ

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
10 ימים בלבד!

XSOSסוס
אק

מכנסיים 
עודפים

3 ב 100 



בני ברק כ"א באייר תשע"ז 122617/5/17

אבי רבינא

עשרות אלפי אברכים ובני תורה בראשות 
אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
רבי שמואל  הגדול  הגאון  את  למנוחות  ליוו 
יעקב בורנשטיין זצ"ל, במסע הלוויה שנערך 
ל"ג  של  בעיצומו  ובירושלים  ברק  בבני 
פריחתו  בשיא  הסתלקותו  בעקבות  בעומר, 

לאחר מחלה קצרה.
תש"ז  השנה  ראש  בערב  נולד  הגרש"י 
זצ"ל,  בורנשטיין  דב  ישכר  הרה"ח  לאביו 
ונצר  שבירושלים  הדעת  מנקיי  שהיה 

מעדת  למשפחת 
 , ץ י ש ו ד א ר
ספג  זה  בבית 
השורשים  את 
ת  ו ד ו ס י ה ו
 . ו ת ו ל ד ג ל
התחנך  בילדותו 
"יבנה",  בת"ת 
שם כבר ניכרו בו 
ההתמדה  אותות 
 , ת ו ל ע ת ה ה ו
נכנס  מכן  לאחר 
בישיבת  ללמוד 
צבי"  "תפארת 
ת  ו ש א ר ב
טרופ  הגר"ר 
והגרי"מ  זצ"ל 
י  ק ס ר ב ו פ ל ש
ובהיות  זצ"ל, 
מכינה  הישיבה 
חברון  לישיבת 
אף נקשר באותה 
של  בדמותו  עת 
הגר"א כהן זצ"ל 
ישיבת  ראש 

חברון.
ת  נ ש ב
נכנס  תשכ"ב 
בישיבת  ללמוד 
כשכבר  חברון 
יצא  עת  באותה 
עדיו  כי  שמו 
ונקשר  לגדולות 
ברבותיו  ודבק 

הגדולים ראש הישיבה מרן הגר"י סרנא זצ"ל 
והמשגיח הגר"מ חדש זצ"ל.

בגדלותו  התבלט  בישיבה  לימודו  בעת 
והיה בחיר תלמידי הישיבה כשכבר  בתורה, 
ממנו  והושפעו  סביבו  התקבצו  עת  באותה 
רבות מיטב תלמידי הישיבה באותה עת כמו 
הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון והגר"י לנדא 

זצ"ל ר"מ בישיבת חברון.
מיר,  בישיבת  ללמוד  החל  נישואיו  לאחר 
הגר"ח  מרן  הגדולים  ברבותיו  נתדבק  שם 
שמואלביץ זצ"ל והגר"נ פרצוביץ זצ"ל, והיה 
מקושר אליהם, כשברבות הימים אף היה זה 
עולם.  לאור  תורתם  ספרי  את  והוציא  שערך 
בד בבד קיבל תורה ממרן הגר"י הוטנר זצ"ל. 
עם פתיחת ישיבת כנסת יהודה בשכונת ס. 
המורחבת בירושלים נקרא להרביץ בה תורה, 
כשלאחר מכן אף כיהן כר"מ בישיבות "נחלת 
ירושלים"  "תורת  ובישיבת  בפ"ת  דוד" 
טורדא, בשנת תשמ"ז נקרא לכהן פאר כראש 

ישבת חברון גאולה, ולפני כעשור החל לכהן 
כראש ישיבת "קרית מלך" בב"ב. 

האדירה,  התורה  הרבצת  למסכת  במקביל 
זאת  ספרי  סדרת   - רבים  ספרים  חיבר  אף 
ספרים  וסדרת  הש"ס,  מסכתות  על  ליעקב 
וענייני  משלי  מגילות,  חמש  התורה,  על 

המועדים.
מיד לאחר חג הפסח נפל למשכב ותפלות 
והישיבות,  התורה  בהיכלי  נערכו  לרפואתו 
בליל  הקודש  ארון  נשבה  לב  למגינת  אולם 

ל"ג בעומר.
ונהי  קינה  דברי  נשאו  ההלוויה  במסע 
ד  " ב ר ג ה
ר"י  פוברסקי 
שביכה  פוניבז' 
הכאב  גודל  את 
כי  שנוק  בקול 
בפינו  אין  דבר 
בלשוננו,  ומילה 
תפלה  אלא 
"הושיעה השם". 
רימר  הגר"ב 
מלך  קרית  ר"י 
סיפר בהספדו על 
ויגיעתו  התמדתו 
מחד  העצומה 
היותו  גודל  ועל 
מאידך,  מבקש 
כבר  כי  בהעידו 
תלמיד  בהיותו 
בישיבה  צעיר 
היה שוקד והוגה 
שעות  בתלמודו 
ברציפות  רבות 
כלל,  הפסק  בלא 
ברבותיו  ודבוק 
הגר"ח  מרנן 
ץ  י ב ל א ו מ ש
והגר"נ  זצ"ל 
זצ"ל  פרצוביץ 
זכה ללמוד  שאף 
בסדרי  עמהם 
וטהרות,  קדשים 
י  " ש ר ג ה ש כ
העיד  בעצמו 
כל  כי  בפניו 
כי  לו,  ניאותו  עמהם  ללמוד  שביקש  מקום 
נוסע  היה  נישואיו  לאחר  מיד  אברך  בהיותו 
מידי שבת לבית חמיו שהתגורר בתל אביב, 
ומידי שבת הייתה לו קביעות ללמוד אצל מרן 
הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל, כשיחד עם בנו הג"ר 
חיים פיינשטיין ר"י עטרת שלמה היו לומדים 
צאת  עד  בבוקר  עשרה  אחת  מהשעה  החל 
מדובר  הקיץ  כשבשבתות  ברציפות,  השבת 
הספד  דברי  נשאו  כן  שעות.  ושבע  בשש 
גפן  הגרח"י  אוזבנד,  הגרח"מ  הבלין,  הגר"י 

ומקורבו הבה"ח בנימין גפן. 
בירושלים  מיר  מישיבת  ההלוויה  במסע 
חברון  ר"י  כהן  הגר"ד  הספד  דברי  נשא 
וכל  שנה  כשישים  מכירו  הוא  כי  שהעיד 
וידע בתפלה ומתעלה  ימיו היה עמל בתורה 
הלשון  ושמירת  העיניים  ובשמירת  בקדושה 
הגר"י  הספד  דברי  נשאו  כן  נפש.  במסירות 
קפלן  הגרח"י  סגל,  הגר"ד  המשגיח  אזרחי, 

והגר"ר גפן.

אבל ב'קרית מלך':
הגרש"י בורנשטיין זצ"ל

רבבות השתתפו בצהרי ל"ג בעומר במסע הלווייתו של 
הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, מראשי ישיבות 
חברון גאולה וקרית מלך  קווים לדמותו ודברי ההספד

עם מרן הרב שטיינמן

עם מרן הרב קנייבסקי

עם מרן הרב אדלשטיין

הדרך לחברות המובילות
מתחילה במכללה למינהל

B.Sc מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A כלכלה ניהול
התמחות בשמאות מקרקעין

B.A מדעי ההתנהגות
לנשים בלבד

168
03-6902000  

החלה ההרשמה לשנת תשע"ח

 בואו ללמוד קרוב לבית

מסלול
לימודי
ערב

מלגות
והסדרי
מימון

מרצים
בכירים

מהתעשייה

שילוב
לימודים
ותעסוקה

שילוב מלגות מסלול
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הקריסה השנתית
למרות ההבטחות וההיערכות המוקדמת, שעות ארוכות 
חלק    מירונה  שעלו  האוטובוסים  מאות  המתינו 
וצעידה  הסדרנים  מצד  אטימות  על  דיווחו  מהנוסעים 
רגלית ארוכה  בצל ההתנערות מאחריות, הוקם צוות 
  ליישוב  גישה חדשים  דרכי  להקמת  שרים שיחתור 

דרעי: "המשטרה התמודדה עם אתגר קשה"

יעקב אמסלם

גם לאחר היערכות רחבת היקף שהחלה 
היה  ניתן  לא  לכן,  קודם  חודשים  עוד 
קריסת  של  הקשים  המראות  את  למנוע 
התחבורה בדרך לציונו של רשב"י במירון 
של  אינסופיים  טורים  בעומר.  ל"ג  ביום 
ארוכות  שעות  עמדו  אוטובוסים  מאות 
כשעליהם עשרות אלפי מתפללים, שחלקם 
החלו להתפלל תפילת שחרית בצדי הדרך 
לאחר שהבינו כי הסיכויים להתפלל בציון 

הרשב"י נמוכים. 
בשעות הראשונות של ההילולא, ביציאת 
מנוחות.  מי  על  התנהל  עוד  הכל  השבת, 
ביעילות  הניעו  והשאטלים  זרמה  התנועה 
את המתפללים מהחניונים הסמוכים לעבר 
התחוללה  בוקר  לפנות  בשעות  היישוב. 
עצום  לחץ  נוצר  כאשר  הגדולה,  הקריסה 
של מתפללים שסיימו זה עתה את מעמדי 
ומנגד  לבתיהם,  לשוב  וביקשו  ההדלקות 
נוצר עומס של אוטובוסים שהגיעו מרחבי 

הארץ לקראת תפילת ותיקין. 
שלא  פקק  פשוט  יצר  הזה  "המצב 
מאות  עמדו  וכך  עליו  להתגבר  היה  ניתן 
אוטובוסים עם עשרות אלפי המתפללים", 
אמר תושב בני ברק שהמתין לא פחות מ-3 

שעות בדרכים המובילות למירון.
בשלב מסוים, כאשר הבינו המתפללים כי 
התנועה לא מתקדמת, החליטו חלקם ללכת 
רגלית לכיוון ההר, "היינו במרחק שעתיים 
ממירון, אבל ידענו שזה או ללכת שעתיים 
ולהישאר  שעתיים  לחכות  או  ולהגיע 
"לא  הנוסעים.  אחד  סיפר  מקום",  באותו 
לנו  הייתה  לא  אז  התקדם,  שמשהו  ראינו 
ברירה". מנגד, אלפים המתינו באותה שעה 
לשאטלים שיחזירו אותם לכיוון החניונים, 
אך הפקק הארוך לא אפשר גישה למקום. 
הנוסעים  נגד  קשה  יד  הפעילה  "המשטרה 
אחרי  באנשים  שמדובר  הבנה  לגלות  בלי 

לילה בלי שינה", טוען אחד הנוסעים. 
להתאזר  עת  באותה  ביקשו  במשטרה 
המשטרה  שהוציאה  ובהודעה  בסבלנות 

הארוך  לעיכוב  הסבר  היתר  בין  נכתב 
בוקר  "לפנות  כי  האוטובוסים  בהגעת 
למושב  הסמוכים  החניונים  אל  ירדו 
ועם הגעת  זמנית אלפי מבקרים,  בו  מירון 
שהובילה  סדר  הפרת  החלה  האוטובוסים 
וחשש  הסמוכים  התנועה  צירי  על  לעומס 

לביטחונם של המבקרים". 
נלקחה  לא  השנה  גם  שנה,  בכל  כמו 
האחריות על ידי אף גורם. עם זאת, השבוע 
יעמוד  כחלון  משה  האוצר  שר  כי  דווח 
שרים  מספר  חברים  יהיו  בה  ועדה  בראש 
במירון  התחבורתי  המערך  בניהול  שידונו 
לסלול  יש  כי  היא  הרווחת  כשההבנה 
דרכי גישה חדשים למקום או להרחיב את 
הקיים. "אנחנו נראים מדינת עולם שלישית 
בגודלו  השני  התיירות  אתר  את  שמזניחה 
בישראל, וכל שנה צריכים לבקש כמו עניים 
בפתח תקציב של כמה מיליונים נקודתית", 
אמר השבוע יו"ר ועדת הכספים משה גפני. 
הסיעה  בישיבת  ציין  דרעי  השר  גם 
טעות  אינם  לקריסה  הסיבות  כי  השבוע 
אנוש אלא תשתיות התחבורה המצומצמות 
במקום. "מערך התחבורה כולו במירון היה 
משאבים  שהשקיעה  המשטרה  באחריות 
רבים וניהלה אותו באופן מקצועי ואחראי", 
אמר דרעי. "אלא שהיא התמודדה עם אתגר 
קשה של אירוע המוני בשטח טופוגרפי קטן 
הכשרת  עם  הבאה  שבשנה  נקווה  וצפוף. 
כביש גישה חדש של קק״ל התנועה תזרום 

יותר".
מנחם  הכנסת  חבר  מירון,  איש  ואילו 
השנתי  לכשל  כי  טוען  מוזס,  אליעזר 
הקמת  אחד:  פתרון  רק  קיים  במקום 
הפונקציות  כל  את  יתכלל  אשר  על  גוף 
אליה  במירון  בעומר  ל"ג  ליום  הקשורות 
הגורמים.  בין  מלא  סנכרון  ויעניק  וממנה 
כל  את  תחתיו  המאחד  אחד  גוף  היה  "לו 
מושלם",  בסנכרון  הפונקציונליים  הגופים 
המראות  את  רואים  היינו  "לא  מוזס.  אמר 
זו  בשנה  וחווינו  שראינו  המיותרות 

כבקודמות לה".
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בחוצות  האוויר  מזג  שבוע,  לפני  רק  נפתח  הקיץ  מושב 
הכנסת,  במליאת  אך   – רגוע  השבוע  היה  ירושלים 
נראה  בנט  החינוך  ששר  פעם  בכל  זינקו  הטמפרטורות 
במליאה,  שהתקיימה  השאלות  בשעת  מיקרופון.  בקרבת 
זלזול שניכרת במשך  נימת  אותה  בנט,  נשמעה מקולו של 
המהלומות  נתניהו.  כלפי  האובססיביים  מציוציו  שבוע 
מהרשת הגיעו למליאה ובנט שאף פעם לא נותר חייב, נתן 
שואו יוצא מגדר הרגיל, אפילו בשבילו. עד כדי כך שחברי 
עושי  של  קולות  במליאה  שהשמיעו  העבודה  של  הכנסת 
ידי בנט בתגובה ללא אחר מאשר ראש- שלום, הושוו על 
הממשלה נתניהו. הדמון הגדול, לא מימין אלא משמאל.  

מקורב לרה"מ שירד מהמליאה ללשכה הממוקמת בקומת 
)שמפניה  ולהירגע  מים  כוס  לשתות  כדי  בכנסת  הממשלה 
כבר אין בסביבה(, היטה אוזן לחדשות התאגיד, שהושק בו 
ביום. מהדורת הערב של חמש, נפתחה בדיווח מהכנסת – 
כשבנט מככב כאילו היה ראש הממשלה הראשון מהמפד"ל 
והערוץ המדווח הוא ערוץ 7. אותו מאזין ידע לספר, שגם 
בגדר  הייתה  הממשלה,  ראש  בשם  שהושמעה  ההקלטה 
טעות טכנית של מתחילים – כשהקלטה של נתניהו בישיבת 
הסיעה, הובאה בטעות במקום ציטוט של בנט בסיעה. אוי 

לבושה. 
בעוד ראש-הממשלה שוהה בכנסת, כלוא בין כתלי בית 
המחוקקים, הדיווחים המדאיגים מתאגיד החדשות המשיכו 
לזרום, כמו צרות הבאות בצרורות. בשמונה בערב, פתחה 
אבן  עוד  אבן-סער,  גאולה  את מהדורת החדשות המגישה 
שראינו  לטרפת  נתניהו  את  שהובילו  מכשול,  וצור  נגף 
קיבל במה במהדורה  ומי  כאן באביב התקשורתי האחרון. 
הראשונה? ניחשתם נכונה, שר החינוך נפתלי בנט, שהמשיך 
את החגיגה מהמליאה – ונראה ביומו הראשון של התאגיד, 
שידורי  פתיחת  ביום  הימים,  באחרית  ייראה  שדרעי  כפי 

הערוץ החרדי.
עונה,  תחילת  הנחות  לבנט  עשתה  לא  אבן-סער  גאולה 
אבל לחברים בלשכת רה"מ היה די והותר בצלילי קולו של 
בנט המושמע ברמה מעל גלי האתר, ודמות דיוקנו הניבטת 
הבית  אנשי  של  הקשרים  מסכת  על  הסיפורים  מהמסכים. 
היהודי בתאגיד השידור הציבורי, נשפכו כמו דלק למדורה 
לחברים  הוכיח  הראשון,  השידורים  יום  האחרונה.  בשנה 
ששמעו את הקינות של רה"מ, שגם פרנואיד, יכול לסבול 
הראשונים,  מהשידורים  לפחות  אמיתית.  מרדיפה  לעיתים 
ניתן להסיק שנפתלי בנט הוא הכוכב הגדול ביותר שהוחתם 

בתאגיד החדש.
כאן,  עד  להם  עלו  הקבס  שתחושות  חשבו  כשבלשכה 
את  המעכב  תנאי  על  צו  שהוציא  בג"ץ  החלטת  פורסמה 
פיצול תאגיד השידור הציבורי, ומותיר לעת עתה את חטיבת 
 ,"8 מספר  "תיקון  התאגיד.  ראשי  שליטת  תחת  החדשות, 
באולפני  יושב  שבנט  כדי  תוך  שפורסמה  בהחלטה  נכתב 
התאגיד במהדורת השעה 8:00 )מישהו אמר 'צו 8'?( "איננו 

בשונה  בו,  שכלולה  לרפורמה  ראויה  מעבר  תקופת  נותן 
חוק  של  התחולה  ליום  שקדם  יחסית  הארוך  הזמן  מפרק 
השידור הציבורי". עוד פסיקה-שתיים מהסוג הזה, ובלשכת 
בהתפקדות  הבג"ץ  שופטי  את  גם  יאשימו  הממשלה  ראש 

לבית היהודי.

טוהר המכינות
נוהגים  קודים שהצדדים  יש   – בין ראש ממשלה לשריו 
לכבד. את ליצמן שאף פעם לא נותר חייב כשמדובר בקטטה 
טובה עם חבריו, לא תשמעו לעולם פוגע אישית בכבודו של 
ראש הממשלה. איווט שישב באופוזיציה ושפך על נתניהו 
וגופרית, למד להאריך את הפתיל עם כניסתו לתפקיד  אש 
הרביעית.  נתניהו  מקואליציית  אינטגרלי  לחלק  והפיכתו 
מתעמת  האחרונים  בחודשיים  עצמו  שמצא  כחלון,  אפילו 
גורר אותו בציציות ראשו  עם ביבי בעל כורחו, כשנתניהו 
בלי  אפיים,  אחת  מנה  לנתניהו  החזיר   - התאגיד  למדמנת 
לשבור את הכלים ולטנף בקולו על ראש הממשלה. את חוק 
'נטו משפחה' הוא העביר מעל לראשה של משפחת נתניהו 
בלי  אך  ועקיצות,  רמיזות  הרבה  עם  מרשימה.  באלגנטיות 

להשתלח אישית ברשת החברתית או במליאה.  
קבלו דוגמה טרייה מהשבוע. בלשכת שר הפנים הופתעו 
מהפרסום שיצא מלשכת ראש הממשלה על הטבות בנוגע 
לרישוי עסקים – תחום המצוי בסמכות שר הפנים. כשדוברו 
של דרעי הכין הודעה מתובלת היטב, עם רמיזות מגוונות 
לעברו של ראש-הממשלה זולל הקרדיטים, הוא נחסם על 
ידי השר. "ברגע שראשי המפלגות הולכים לראש-ממשלה 
על הראש, זה סופה של הקואליציה", הסביר השר, שכיהן 
תחת שלושה ראשי ממשלה, ומשלושתם – יצא עם תובנה 

אחת זהה.
שר  גם  השבוע  להעיד  יכול   – בנט  של  התזזיתיות  על 
ריקושטים  חטפו  ממפלגתו  הכנסת  שחברי  הביטחון, 
במליאה. "ליברמן שלח אתכם כמו כלבלבים - לכו תנשכו", 
ישראל ביתנו, על רקע סערת  אמר בנט לחברי הכנסת של 

סגירת המכינה הצבאית אור עציון.
ליברמן הוא האחרון שיכול להטיף על נימוסים והליכות, 
בעניין  רעות  לא  טענות  לבנט  יש  שספציפית,  עוד  ומה 
השבוע  הזכיר  אומנם  ליברמן  הצבאית.  הפנימייה  סגירת 
סגירת הפנימיות הצבאיות קיבל  בצדק שאת ההחלטה על 
את  שחנך  מר  יריב  )עוד  יעלון  בוגי  הקודם  הביטחון  שר 
העובדתי  הצדק  אך  התאגיד(,  של  הראשון  השידורים  יום 
עם בנט, הואיל ובמשמרת של ליברמן, הוחלט להחיל את 
ולא  הסגירה רק על הפנימייה הדתית-לאומית באור עציון 

על הפנימייה האליטיסטית בחיפה. 
יש   – ולהיעשות  להיראות  צריך  כשהצדק  גם  ועדיין, 
אמצעים פחות אגרסיביים כדי להשיג את המטרה. החרדים 
שהתייצבו לצד בנט בפורום ראשי המפלגות, יודעים שמול 

שר הביטחון המכהן, אפשר להתנהל אחרת ולהשיג תוצאות. 
לגבי  הסגורים  החדרים  בתוך  שקורה  למה  להיכנס  מבלי 
- כולל בפגישה שהתקיימה השבוע עם  תקנות חוק הגיוס 
נציגי הפרקליטות בראשות עו"ד הילה ארליך עמר - אפשר 
רק לציין בכלליות שסוד הקסם מול שר הביטחון המכהן, 
הוא שמירה על קוד הכבוד, וסגירת עניינים שבציפור הנפש, 

בתוך החדר, בלי לצייץ בחוצות ולעלוב בלי הפסקה. 
הכנסת  מחברי  אחד  השבוע  סיכם  זה",  את  אין  "לבנט 
החרדים שתמכו בעמדת בנט מול שר הביטחון אך לא אהבו 
מול  בטענותיו  עובדתית  צודק  אולי  "הוא  התנהלותו,  את 
אי  שכך  אומר  כשהוא  צודק  איווט  אבל  הביטחון,  משרד 
אפשר להתנהל. אי אפשר לירות בלי הבחנה בתוך הנגמ"ש, 
כמו שבנט תמיד אומר, לפני שממצים מהלכים בין קולגות 

בממשלה, יושבים בתוך החדר ומנסים לסגור עניינים". 
רגע  השבוע  היה  החרדים  שלח"כים  זה  שבטוח  מה 
הקדושות,  הישיבות  ולא  הצבאיות  כשהמכינות  נחת,  של 
הרי  האבסורד,  למרבה  התקשורתית.  הסערה  בעין  עמדו 
שהפעם, הנציגים הדתיים לאומיים נעזרו בנציגים החרדים, 
כדי לשמור על טוהר המכינות. לא מכינות לישיבות, אלא 

מכינות צבאיות.

סינדרום ירושלים
שלנו,  החינוך  שר  אצל  שיפה  מה  פראנויה.  אפרופו 
למסקנה  מגיעים  הם  בעיניו  מתבוננים  יריביו  שכאשר 
שהתנהלותו נובעת מרצון אישי להחליפם בתפקיד. ליברמן 
בטוח בכך שמאחורי המתקפה של בנט עומדת האובססיה 
מסבירים ששר  בסביבתו  בקריה.  הגבוהות  לנעליו  להיכנס 
החינוך מתוסכל מכך שעם שישה מנדטים )חמישה, אחרי 
פרישתה של לוי-אבוקסיס(, איווט השיג את התפקיד הנכסף 
את  ומרר  מאחור  שנותר  אחרי  עוד  וזה  הביטחון,  שר  של 

חייו של ביבי מספסלי האופוזיציה.
עוד',  לא  'לעולם  יותר.  מורכבת  הסיטואציה  ביבי  מול 
הבטיח בנט לעצמו במוצאי הבחירות, אחרי שקלט מה עולל 
לו ביבי בשתי היממות שלפני ההליכה לקלפיות. בנט עמד 
מזייף  כשהוא  הלאומי,  למחנה  לויאליות  וגילה  הבמה  על 
גילה  במוצאי הבחירות  זהב'.  'ירושלים של  לצלילי  קשות 
הגיטריסט מכיכר רבין, שנתניהו ניצל את זמרתו להשלמת 
הרוקיסט  המתנחלים.  מחנה  בתוך  האגרסיבי  הקמפיין 
נתניהו, גזל מידיו של בנט את הגיטרה שעל מיתריה פרט, 

ושבר אותה על ראשו.  
הראשון  מיומה  וידועה  גלויה  הזאת  הפוליטית  התובנה 
תובנה  גם  לה  נוספה  האחרון,  בשבוע  אבל  הקדנציה,  של 
חזרו מארה"ב, כשהם בטוחים באמת  ושקד  בנט  לאומית. 
ובתמים שנתניהו פספס הזדמנות, החמיץ את העיסה. במקום 
להכות על הברזל עם כניסתו של נשיא אוהד שאפשר בקולו 
נרדם  השמרים.  על  שקט  ביבי  פעולה,  מרחב   – ובמעשיו 

בית ספר לפוליטיקה

פסטיבל כאן 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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פסטיבל כאן 

בתפקיד ונתן לאבו מאזן לחדור לבית הלבן מתחת 
ההזדמנות  את  כדרכו  ממסמס  כשהוא  לרדאר, 
ונוח  קל  זה  הישראלי.  הימין  של  ביותר  הגדולה 
הפאסיביות  נגד  בנט  של  המתקפה  את  לפרש 
שמנעה את העברת השגרירות, כציניות פוליטית 
מזוקקת גרידא, אבל מי שמשוחח עם בכירי הבית 
תסכול  בקולם  חש  המתנחלי,  והימין  היהודי 

אמיתי, נגד האיש שדחייתו אומנותו. 
שגם  הרי  הצבאיות,  הפנימיות  בפרשת  כמו 
הנכונות  את התובנות  מי שמשמיע  הזה,  בסיפור 
לא בהכרח צודק בעובדות. נתניהו הוא דחיין בלתי 
נלאה, אבל בכלל לא בטוח שהוא זה שפספס את 
הטראמפ. בלשכת רה"מ היה מי שסיפר השבוע, 
שעל התנהלות ראש-הממשלה בפרשת השגרירות 
טראמפ.  של  בחירתו  עם  חולק  היה  ולא  כמעט 
הבית  שרי  כולל  כולם,  הבינו  הקבינט,  בישיבות 
היהודי, שאם השגרירות תועבר – ישראל תיאלץ 
מזומן,  בכסף  ההצהרתית,  האמירה  על  לשלם 

ואולי אף במחווה של הקפאת בנייה.
רה"מ מסבירים שבנט מושפע מאנשי  בלשכת 
מועצת יש"ע, שניזונים מאנשיהם מעבר לים, אשר 
שעמדותיו  להם  "סיפרו  מדומה.  במציאות  חיים 
פרידמן,  השגריר  של  כדעתו  טראמפ  של 
יציג לתפקידים הבכירים הם  שהמועמדים שהוא 
השבוע  הסביר  הישראלי",  הימין  ותורמי  תומכי 
הם  קורה  לא  "כשזה  רה"מ,  בלשכת  בכיר  גורם 
יוצאים מגדרם ומוציאים את התסכול על נתניהו, 
שמהרגע הראשון קרא לגלות זהירות עם הנשיא 

הנבחר ולא להתרשם מההצהרות". 
ינחת פה בשבוע הבא,  אז משיח אמריקאי לא 
ולא יגיח מכבש ה'אייר פורס 1', אבל בינתיים בנט 
בעניין  נתניהו  על  הלחץ  מנופי  הפעלת  מצפצף. 
השגרירות, מחוכמת – פוליטית ומדינית. במישור 
במישור  מימין.  נתניהו  את  מאגף  הוא  הפוליטי 
ראשית  כל  מראש  לנטרל  מבקש  הוא  המדיני, 
במקום  מעשי.  אינו  שממילא  'דיל',  על  מחשבה 
אדום  שטיח  האמריקאי  הנשיא  לרגלי  לפרוש 
ולחוץ על חשיבות  ולדבר מהשפה  של הצהרות, 
לירושלים,  אמונים  להישבע  נאלץ  ביבי  השלום, 
לשלוף את הפרוטוקולים של שיחותיו עם הנשיא 
האמריקאי, ולדרוש - מהשפה ולחוץ גם כן, את 

העברת השגרירות האמריקאית לבירת ישראל. 

ניפגש בכותל 
בהיעדרו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי 
דין  א  צלאח  ברחוב  השבוע  התקיים  מנדלבליט, 

 – יצרים  וגדוש  אמוציות  רווי  דיון  בירושלים, 
המדינה  תשיב  כיצד  השאלה  עמדה  שבמוקדו 

לבקשה לקיום דיון חוזר בבג"ץ המרכולים. 
זה  מתחככים  שבמהלכן  העצמאות  בחגיגות 
בזה, בכירי מערכת המשפט, נמצאה הדרך להעביר 
לגורמים בפרקליטות את מורת הרוח של שופטים 
משפטית- דרמה  עוד  לנוכח  בעליון,  בכירים 
פוליטית מיותרת שהייתה יכולה להימנע. לא רק 
לשר הפנים, נגרמה אי נעימות כשבג"ץ אישר את 
חוקי העזר – דווקא ביום בו מצא לנכון להעביר 
גם  העזר.  לחוקי  ההתנגדות  מכתב  את  ליועמ"ש 
מהסיטואציה,  נחת  רוו  לא  מסתבר,  השופטים, 
שהייתה בה נראות תקשורתית של מחטף משפטי. 
הפרקליטות,  כלפי  השמיעו  הם  הטענות  את 
שהייתה מודעת לתהליך ולא הגישה בקשת ארכה. 
בתוך  השבוע  נשמעו  האלה,  לשיחות  ההדים 
בראשות  הפרקליטות  כשבכירי  הסגור,  החדר 
פרקליט המדינה שי ניצן התכנסו לדיון עם בכירי 
גלגלו  בפרקליטות  גורמים  כאשר  הפנים.  משרד 
את הכדור למשרד הפנים ושאלו מדוע היועמ"ש 
ראש  הגיב  ארכה,  בבקשת  פנה  לא  המשרד  של 
המטה, עו"ד משה ארבל, שבהשכלתו כדוקטורנט 
למשפטים, יודע מה להשיב, פוליטית ומשפטית. 
הפוליטי-המשפטי,  השיח  את  שמכיר  כמי 
ארבל לא נותר חייב, כשהזכיר לחברים שאין כל 
שהם  העובדה  לנוכח  מצדם,  להיתממות  מקום 
שקיים  ההיוועצות  לתהליך  היטב  מודעים  היו 
שר הפנים ולמועד הצפוי של תשובתו. כשמהצד 
בכלל  דרעי  של  שהמכתב  טענה  הועלתה  האחד 
נשלח לא חתום, ואולי בכלל נכתב לאחר הפסיקה, 
הבהיר ארבל שהגיוני יותר להניח שהמכתב נשלח 
במועדו אך התגלגל הלאה למערכת השפיטה. על 
טענה משיבים בטענה, ועל קונספירציה הגיונית – 

בקונספירציה מופרכת עוד יותר. 
כבוש  חילוני  שטח  הם  אביב  בתל  המרכולים 
בעיקר  היא  שהמלחמה  מבינים  כולם  כאשר 
הכותל  ברחבת  הריבונות  שאלת  על  הצהרתית. 
אמיתי.  ויכוח  ניטש  זאת,  לעומת  בירושלים, 
הריבונות הדתית כמובן, ולא הריבונות המדינית, 
הסתם  מן  יאמרו  ח"ן  ויודעי  שמקובלים  למרות 
לגלות  השבוע  שנוכחנו  כפי   - תליא  בהא  שהא 
לנציגי  רה"מ  לשכת  אנשי  בין  שהתגלע  בוויכוח 
בית  שריד  ברחבת  האמריקאית,  השגרירות 
מקדשנו. תגובת המדינה לעתירות בעניין מתווה 
הכותל, מעוכבות ונדחות – בהתנהלות שמזכירה 
יותר מדי את הסחבת החרדית בפרשת המרכולים. 

אחד מבכירי יהדות התורה שמבין לאן נושבת 
הרוח הציע השבוע לחברים מש"ס, לחזור למתווה 
ברפורמים  ההכרה  את  ממנו  ולהשמיט  הישן 
לא  לעכשיו  נכון  שתוקם.  המועצה  במסגרת 
תינתן  אם  וספק  הספרדי  מהצד  תשובה  ניתנה 
ולשוחח  להמשיך  העדיפו  ובדגל  בש"ס  בקרוב. 
השבוע על עניינים שברומו של עולם כמו מצוקת 
הפיטורים הצפויה של נציג דגל בהרצליה. אם זה 
יימשך כך, גם התוצאות בהגיע הפסיקה על רחבת 
בתל  למרכולים  זהות  תהיינה  בירושלים,  הכותל 

אביב - לרעה. 

רכבת השבת 
התחנות התל-אביביות בהן חלפה רכבת מירון, 
במשבר  הארץ  סערה  בעטיין  תחנות  אותן  הן 
רכבת השבת. הנוסעים מבני ברק שנסעו ברכבת 
מרכז  סבידור  בתחנת  עלו  במוצ"ש,  המיוחסים 
שהעבודות שנעשו בה באותה שבת זכורה לסערה, 

כמעט והובילו לפיטוריו של שר התחבורה.
היחידה  בדרך  הנסיעה  את  שחגג  כץ,  ישראל 
למירון שלא הייתה פקוקה, זוכר עד היום את שני 
חברי הכנסת החרדים, אחד מש"ס ואחד מיהדות 
באותו  לראש-הממשלה  טלפון  שהרימו  התורה, 
שר  את  לפטר  שלא  בו  והפצירו  סוער,  מוצ"ש 
התחבורה. אם תעשו זאת, הם אמרו לנתניהו, לא 

תכבה את האש אלא תגדיל את הלהבה.
במוצ"ש  מירון  רכבת  בין  הזאת,  הניגודיות 
שעלתה על הפסים עם כץ בתוכה כידיד החרדים, 
כץ  את  והורידה  שכמעט  שבת  רכבת  לאותה 
מהמסילה, משקפת את מה שנראה כאן בשבועות 
נאכפת  לחילונים,  השבת  שמירת  האחרונים. 
נדחה  ל"ג  לחרדים.  שבת  מאשר  יתירה  בקפידה 
בערים  בעוד  החילוניות,  הערים  ברחובות  לל"ד 
לא  כאילו  במוצ"ש  חוגגים  ובמירון,  החרדיות 

הייתה לפניו שבת.   
בראיון שחנך  ושוב,  שוב  כך  על  נשאל  ליצמן 
כפי  בתשובתו,  ודבק   – התאגיד  שידורי  את 
שפציינט דבק במרשם שנתן לו רופאו. "מגזימים 
ליצמן,  השיב  השבת",  חילולי  על  בפרסומים 
"דחו את ההדלקה ל-1:00 בלילה ונראה לי שגם 
השוטרים הגיעו מאוחר. לא התעסקתי כלל בנושא 
יודע שעשו את כל ההשתדלויות  מירון אבל אני 

שלא יהיו חילולי שבת". 
ליצמן צודק בדבר אחד. ההשתדלויות שנעשו 
במירון, הן אותן השתדלויות שנעשו בתל אביב, 

ובדיוק בגלל זה, גם התוצאות דומות.  
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החרדים שהתייצבו 
לצד בנט והגנו 

על טוהר המכינות 
בפורום ראשי 

המפלגות, יודעים 
שסוד הקסם 

מול שר הביטחון 
המכהן, הוא 

שמירה על קוד 
הכבוד, וסגירת 

עניינים שבציפור 
הנפש, בתוך 

החדר, בלי לצייץ 
ולעלוב בחוצות 

המרכולים בת"א 
הם שטח חילוני 

כבוש. על שאלת 
הריבונות ברחבת 
הכותל בירושלים, 
לעומת זאת, ניטש 

ויכוח אמיתי. 
הריבונות הדתית, 

ולא הריבונות 
המדינית, למרות 

שמקובלים ויודעי 
ח"ן יאמרו מן 

הסתם שהא בהא 
תליא

מככב בתאגיד כמו דרעי באחרית הימים ברדיו החרדי. בנט ודרעי
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

הסתדרות

רחובות

ראש העין

חולון

גדולי הרבנים בעד יחימוביץ' 
לראשות ההסתדרות 

בחירות  יתקיימו  הבא  שלישי  ביום 
ניסנקורן  אבי  בין  הוא  כשהקרב  לתפקיד 
יחימוביץ.  שלי  לחה"כ  הנוכחי,  היו"ר 
בימים האחרונים, עם ההיערכות לבחירות, 
בני  עיריית  במסדרונות  סערה  התחוללה 
וראשי  העובדים  מרבית  בעוד  כאשר  ברק 
חה"כ  לצד  התייצבו  המקומיים  הועד 
יחימוביץ', בשל השקפתה הנחרצת הדוגלת 
בשביתת העובדים בשבתות, יש מי שניסה 
להציג מצג שווא בתמיכת הרבנים ביריבה 

ניסנקורן.
עיתונות'  'קו  חושף  הבחירות,  לפני  רגע 
כי גדולי הרבנים בבני ברק חתמו על "גילוי 
זכות  בעלי  כל  על  כי  הקובע  נחרץ,  דעת" 
ליחימוביץ'. על  ורק  ההצבעה להצביע אך 
בעדני  שמעון  רבי  הגאון  חתומים  המכתב 
חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הגאון 
רבי שלמה קורח אב"ד בני ברק, הגאון רבי 
שלמה מחפוד ראש בד"ץ יורה דעה והגאון 

רבי פנחס קורח ראש כולל שערי הלכה. 
מלבד דעותיה על השבת, חבירת מפלגת 
ההסתדרות,  על  בקרב  ליחימוביץ'  ש"ס 
בפעילותו של ח"כ יגאל גואטה, הביאה את 
הרבנים להחלטה כי היא המועמדת הראויה 

לעמוד בראשות ההסתדרות.
לראשונה,  כאן  הנחשף  הדעת'  ב'גילוי 

מועמד  יש  כי  "שמענו  הרבנים:  כותבים 
בשבת  ובעבודה  שבת  בחילולי  שתומך 
אחרת,  מועמדת  זאת,  ולעומת  ל"ע,  קודש 
אשר דוגלת והביעה את עמדתה מזה שנים 

בשבת,  עובדים  העסקת  איסור  על  רבות 
לתנועת  חברה  חרדית  שתנועה  ובפרט 

"הבית החברתי". 
להצביע  יש  כי  נחרצות  קובעים  הרבנים 
לגלות  "הננו  בקלפי:  יחימוביץ'  עבור 
כל  על  שחובה  הק',  התורה  דעת  דעתנו, 
ולהשפיע  להצביע  חלק  לקחת  ואחד  אחד 
אך ורק למפלגת 'הבית החברתי' בהסתדרות 
ולעומדת בראשה ולהשפיע ככל יכולתו על 

חבריו לעבודה". 
חברת הכנסת יחימוביץ' אמרה בעבר כי 
שורשיו ההיסטוריים של חוק שעות עבודה 
שלנו,  במקורות  נעוצים  בשבת  ומנוחה 
צווי  "זהו  לקדשו'.  השבת  יום  את  בשמור 
נאור באופן בלתי  סוציאלי בן אלפי שנים, 
נתפס נוכח העובדה שנכתב בתקופה שהיו 
הציווי  האחר.  ושיעבוד  עבדות  בה  נהוגים 
היהודי, שהפך נחלת האנושות כולה, קבע 
מנוחה  ליום  זכות  יש  אדם,  לכל  לאדם,  כי 
אחד בשבוע. ולא רק לגביר אלא גם לעבד, 
לב,  שימו  ואפילו,  לגר,  וגם  לאמה,  וגם 

לבהמה", אמרה.

אשקלון

 היסטוריה: חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני חתם אמש לצד רבני 
בני ברק על "גילוי דעת" לתמוך בחה"כ יחימוביץ לראשות ההסתדרות • 
רבני בני ברק הביעו את דעתם בעד מועמדת "אשר הביעה את עמדתה על 

איסור העסקת עובדים בשבת"

מנדט  שווה  באשקלון  האשכנזי  החרדי  הציבור 
סיעות  לשתי  מפריעה  אינה  זו  עובדה  אך  אחד, 

מפלגת 'יהדות התורה', לנהל קרב איתנים.
התורה  יהדות  נציגי  שני  בין  המחלוקת 
ישראל(  )אגודת  עשור  אברהם  האשקלונים, 
הרוטציה  בעניין  התורה(  )דגל  יעקובי  ואבשלום 
ביניהם רחוקה מסיום. כך מסתמן לאחר שבשבוע 
הבא צפוי נציג 'דגל התורה' אבשלום יעקובי לפנות 
לבית הדין של הרב שרגא בירושלים בטענה כי נציג 
'אגודת ישראל' מפר את הסכם הרוטציה עליו הוא 

עצמו חתום, ומסרב לפנות את מקומו.
לפנות  עשור  אברהם  אמור  היה  כשנה  לפני 
שנכתב  כפי  התורה'  'דגל  נציג  לטובת  מקומו  את 
"הליכות  דין  בית  בין המפלגות.  בהסכם הרוטציה 
דיון  קיים  שרגא  ברוך  רבי  הגאון  בראשות  עולם" 

לבקשת עשור אך הוא לא התייצב לדיון.
ביום שני הקרוב צפוי נציג 'דגל התורה' אבשלום 
סירובו  סביב  מחודש  לדיון  בקשה  להגיש  יעקובי 
של נציג 'אגודת ישראל' לקיים רוטציה. עשור מצדו 
המועצה  ראשות  את  לו  הובטח  בהסכם  כי  טוען 
הדתית במחצית הקדנציה השנייה, ומי שנטרל את 

המינוי היה יעקובי, כך שאינו מחויב להתפטר.
את  שפך  "יעקובי  עיתונות':  ל'קו  הגיב  עשור 
דמי, אני לא רוצה להכיר אותו ולדבר אתו, שיבוא 

להתנצל ולדבר". 

דגל ואגודה מגיעים לבית הדין

חילולי שבת מסכנים את הקואליציה

ראשי הקהילה החרדית במכתב 
תמיכה מאולץ בראש העיר

רחובות  בעיר  הליטאית  הקהילה  ראשי 
העירייה  בראש  חריג  תמיכה  במכתב  יצאו 
רחמים מלול, בראש המכתב חתום נציג 'דגל 
התורה' בעירייה שלמה מונטג. המכתב מגיע 
בניסיון למנוע משבר מול ראש העיר, משבר 
שנוצר בשל מאבק נקודתי על הקצאה אליה 

לטשו עיניים הציבור הליטאי אך לא קיבלו.
ונציג  מלול,  רחמים  רחובות  עיריית  ראש 
רגעים  ידעו  מונטג,  שלמה  התורה'  'דגל 
שהאחרון  לאחר  האחרונה  בעת  משבר  של 
ברחוב  מגרש  הליטאית  הקהילה  בשם  דרש 
הקהילה  ראתה  ובו  לעירוני,  שהפך  הרואה 
אלא  הילדים,  בגני  הצפיפות  להקלת  תקווה 
המפעילה  פרטית  לעמותה  הוקצה  שהוא 
של  מקורבו  בראש  העומדת  יום,  מעונות 
כלשהו  וחשש  זהירות  )״מטעמי  העיר  ראש 
בכל  בהחלטותיי,  אובייקטיביות  לחוסר 
בקשה הקשורה לעמותה הנ"ל איני משתתף 
בהצבעות״, מסר מלול בתגובה(. כפי שנחשף 

לראשונה ב'קו עיתונות'.
מעוניינים  לא  הארצית,  התורה'  ב'דגל 
שם  וירושלים,  חיפה  מלבד  נוסף  במשבר 
בהצלחה  שיאמר  מי  ויש  בקושי  מתמודדים 
הערים.  ראשי  של  מפלה  התנהלות  מול 
מלול  להשיב.  אין  כי  נראה  הנעשה,  את  אך 
לעבר  הליטאיות  העיניים  לטישת  על  זועם 
המבנה העירוני, ובינתיים בקהילה הליטאית 
כלפי  מאשימים את מלול בהתנהלות מפלה 

מוסדות החינוך.
שלמה  היתר:  בין  חתומים  עליו  במכתב 
נתן  בעירייה, הרב  'דגל התורה'  נציג  מונטג 
ומנהלי  החרדית  הקהילה  מרבני  ויינפלד 
נכתב:  בעיר,  החרדים  הספר  ובתי  הגנים 
"בשם מוסדות החינוך והתורה אשר בעירנו 
והערכתנו  תודתנו  את  להביע  הננו  רחובות 
עירנו  של  שגשוגה  למען  הרב  לפועלכם 

בגשמיות ורוחניות".
במכתב "התמיכה" שולחים הכותבים מסר 

בהקצאות  החרדית  האפליה  על  אמירה  ובו 
במספר  והמבורך  העצום  "הגידול  בעיר: 
יוצר  ובמוסדות,  בכיתות  בגנים  התלמידים 
המוסדות  מנהלי  ולנו  להורים  רבות  ציפיות 
ההולכת  לפעילות  מספקת  גג  קורת  למצוא 
כשליח  אליך  נשואות  עינינו  כאשר  וגדלה, 
ציבור שלוחא דרבנן שתוכל להמשיך לעזור 
ולסייע לכולם בחן בחסד בדי רחבה ונדיבה 

מתוך שלום ורעות".
בסיום המכתב מתייחסים הנציגים לסוגיית 
ההקצאות שנחשפה ב'קו עיתונות' ומציינים 
כי "באנו בזה להביע את צערנו כי מוציאים 
גורם  זאת,  לצד  מהקשרו".  לגיטימי  וויכוח 
עיתונות'  ל'קו  אומר  הליטאית  בקהילה 
ביחסים  הגולל  את  יסתום  לא  המכתב  כי 
העכורים מול מלול עד אשר ייענה לדרישות 

הקהילה באופן רציני.

מחשש להחרפת היחסים מול ראש העירייה רחמים מלול, ראשי הקהילה הליטאית 
במכתב גיבוי מאולץ בו הם קובלים על המחסור והצפיפות במוסדות: "ציפיות רבות 

להורים ולמנהלי המוסדות למצוא קורת גג מספקת"

 פרסום

ראשון

המשפט  בית  חילוני,  מאבק  של  שנים  לאחר 
המחוזי בת"א דחה השבוע עתירה שהגישה עיריית 
חולון נגד החלטת ועדת הערר לבטל היתר בניה ל-6 
גני הילדים החרדים שנבנו ברחוב יהושפט בשכונת 

נווה ארזים.
קריית החינוך החרדית הייתה אמורה לכלול שני 
טענו  השכונה  דיירי  ילדים.  גני  ושישה  ספר  בתי 
איננה  שכלל  חרדית  אוכלוסייה  תשמש  הקריה  כי 
מתגוררת בשכונה, תיבנה על שטח שמיועד לצורכי 

חנייה ותגרום להחמרת עומס התחבורה.
לוועדה  עררים  שני  הוגשו  המאבק,  במסגרת 
המשיכה  נידונו,  שהעררים  שבזמן  אלא  המחוזית, 
העירייה לבנות וכבר הוציאה אישורים לשישה גנים 

שנבנו. אז החליטו התושבים להחריף את מאבקם.
כי  הערר  ועדת  החליטה  חודשים  כארבעה  לפני 
העירייה  התוכנית.  את  וביטלה  צודקים  התושבים 
מנגד הגישה עתירה נגד החלטת ועדת הערר לבטל 
שהחלו  החרדים  הילדים  גני  ל-6  הבניה  היתר  את 
לסיומה  הפרשה  הגיעה  כאמור,  השבוע,  להיבנות. 

בפסיקת בית המשפט נגד עתירת עיריית חולון. 
ל'קו  אומר  )ש"ס(  זברלו  חיים  העיר  ראש  סגן 
המבנים  להקמת  התנגד  עצמו  הוא  כי  עיתונות' 
לבניית  התאמה  וחוסר  צפיפות  "ישנה  בשכונה. 
המבנים בשכונה". אומר זברלו. לדבריו, לא מדובר 

במאבק חילונים חרדים אלא בדיון מקצועי נטו.

החילונים ניצחו: "לא תוקם קריה חרדית"

שלמה מחפוד
ראש בד“ץ יורה דעה

ורב שכונת נווה אחיעזר ושיכון ו‘

שמעון בעדני
ראש כולל תורת חיים

וחבר מועצת חכמי התורה

פנחס קורח
ראש כולל שערי הלכה

במשבר  מאיימת  העין  בראש  ש"ס  סיעת 
ציבורית  תחבורה  קווי  הפעלת  בשל  קואליציוני 
כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  החודש.  מסוף  החל  בשבת 
בכוונתם  שוקלים  המקומית  בש"ס  בכירים  גורמים 
וחילולי  במידה  העירונית  מהקואליציה  לפרוש 

השבת בתחבורה הציבורית יפעלו כאמור.
ל"קו  אומרים  בעיר   ש"ס  עם  המזוהים  רבנים 
יפעלו לפרישת המפלגה מהקואליציה  כי  עיתונות" 
על רקע חילולי השבת והפרת הסטטוס קוו. היזמה 
חבר  היא של  הציבורית בשבת  התחבורה  להפעלת 
המועצה עומר שכטר )מרצ( ואינה קשורה לעירייה 
או למשרד התחבורה. יו"ר סיעת ש"ס בראש העין, 
חבר המועצה יעקב אדמוני, אמר כי "מדובר ביוזמה 
של אדם אחד שמעוניין לעשות הון פוליטי. אנחנו 

נפעל כהוראת תנועת ש"ס".
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ראש העיר גר בפתח תקווה

 העירייה חוזרת לחלל שבת

אשדוד

הרצליה

חדרה

 יו"ר האופוזיציה: "אני 
דתי מבטן ומלידה"

מאת: אבי רבינא

ירושלים

בית שמש

האופוזיציה  יו"ר  בעיר,  לבחירות  וחצי  שנה 
רמי גרינברג )ליכוד( רואה את עצמו כובש את 
מוביל  גרינברג   .2018 בבחירות  העיר  ראשות 
רחוב  תושבי  עם  משותף  מאבק  אלו  בימים 
שטח  להכשיר  מנסה  העירייה  שם   - בייליס 
הבתים,  בין  הכלוא  בשטח  יביל  מבנה  מסביב 

לטובת גן ילדים.
לפני  הוצב  המדובר  המבנה  גרינברג,  לדברי 
העיריה  ע"י  חוקית  לא  בצורה  חודשים  כמה 
וללא היתרי בנייה נדרשים, תוך גרימת נזק רב 

לדרך הגישה וחדירה לשטחים פרטיים. מאבק 
זה מצטרף לשורת מאבקים אותם מנהל גרינברג 
הוא מגדיר כאחד ש"לא  אותו  מול ראש העיר 

יודע לתפקד".
לקראת  השטח  את  להכשיר  החל  גרינברג 
כי  הצהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הבחירות. 
ראש  "אני  שעות,   24 לבחירות  מתכונן  כבר 

העיר הבא של פתח תקווה מטעם התושבים".
את  להנהיג  ברוורמן  איציק  נבחר  ב-2013 
מכלל  אחוז   57 של  ברוב  תקוה  פתח  העיר 

היה  הבחירות  של  הגדול  המפסיד  הבוחרים. 
בסיבוב  ברוורמן  מול  שהתמודד  אהד,  אורי 
השני ולא זכה לתמיכת החרדים בעיר. גרינברג 

עצמו התמודד בסיבוב הראשון.
גרינברג מצפה לתמיכת החרדים למרות שלא 
נתמך על ידם ב-2013, "אני בן אדם דתי מבטן 
ומלידה בניגוד לברוורמן שרחוק מהדת, באופי 
היכן  ביקורת  מרים  אני  דתי,  אנטי  הוא  שלו 
כי  נגדי  לטעון  יכול  לא  אחד  אף  אבל  שצריך, 

אני מוביל קו מסית נגד החרדים".

מפלגה חדשה? פינדרוס: "לא 
תעבור את אחוז החסימה, 'דגל' 
מייצגת את החרדים העובדים"

להרצת  האפשרות  על  עיתונות'  'קו  חשיפת 
מפלגת 'חרדים עובדים' חדשה בבחירות 2018 
בירושלים מחוללת הדים רבים. ב'דגל התורה' 
לא  נראית  חדש  מפלגה  להקמת  האופציה 
ריאלית, שם טוענים כי מפלגת דגל התורה מאז 
ובמשך שנים דאגה לחרדים העובדים  הקמתה 

וידעה לשלב אותם במוסדותיה.
פינדרוס,  יצחק  ירושלים,  רה"ע  ומ"מ  סגן 
אומר בשיחה עם 'קו עיתונות' כי מפלגת 'דגל 
הפוליטית  ברמה  מייצגת  הירושלמית  התורה' 
את החרדים העובדים. "אני וחבריי מייצגים את 
החסימה,  אחוז  את  ועברנו  העובדים  החרדים 
כזו  סיכוי שמפלגה  רואה  לא  הפוליטית  ברמה 
לשאלה  מגיב  הוא  ירושלים",  לעיריית  תיכנס 

האם יש סיכוי למפלגה כזו.
לדברי פינדרוס, "ברור שהבעיות של החרדים 
לפתור  נכונות  יש  אך  הסתיימו,  לא  העובדים 
לכל  השנה  ימות  במשך  מענה  ולתת  ולסייע, 
הציבור  ידי  על  הנדרשים  החברתיים  הנושאים 

העובד". 

יוזמה  כל  על  מברכים  התורה'  ב'יהדות 
חברתית אשר תיתן מענה לחרדים עובדים, אך 
לדבריהם, מענה כזה ניתן על ידי הנציגים עצמם 
למרות  עובדים".  כ"חרדים  הם  אף  המוגדרים 
התורה'  ב'יהדות  משדרים  אותה  האופטימיות 
יהפכו  היום  הקמות  חברתיות  יוזמות  כי  נראה 
יתרוצצו  אז  פוליטית,  למפלגה  היום  בבוא 
'יהדות התורה' מחוג בית אחד למשנהו  בכירי 
ביותר  הקשה  כבעיה  שיסתמן  במה  לטפל  כדי 
של יהדות התורה – ההתנגדות והמרירות בתוך 

הציבור החרדי, והקריאות להחרים את ג'.

התורה'  'יהדות  מטעם  הבחירות  ועדת  חבר 
כ"איש  היתר  בין  שמוגדר  מי  ובר  אברהם 
האפשרות  על  מגחך  המפלגה,  של  המספרים" 
בירושלים,  חדשה  חרדית  מפלגה  הקמת  של 
לדבריו, "מפלגה כזו תהיה הרחק הרחק מאחוז 

החסימה". 
בניגוד לעבר, היום ברור לכולם כי אין פער 
החרדיות  המפלגות  השקפת  בין  אידיאולוגי 
לבין דרישותיהם של 'החרדים העובדים'. ובאם 
יש פער כל שהוא, 'יהדות התורה' יודעת לגשר 

עליו מבלי להצטייר כפשרנית.
ממקימי  כאחד  נקשר  ששמו  מי  לעומתם, 
הגיב  קרויזר,  אברימי  החדשה,  הפלטפורמה 
שיש  חושב  לא  "אני  עיתונות':  'קו  לחשיפת 
חדשה".  חרדית  פוליטית  בהתארגנות  צורך 
צריך  עובדים'  ל'חרדים  היחס  קרויזר  לדברי 
של  לתשתית  וחובה  צורך  "יש  להשתנות: 
למבוגרים  התחומים  בכל  חברתיים  פתרונות 

ולנוער".

"ראש העיר דאג לפתוח 
מקומות בשבת"

ar0544335347@kav-itonut.co.il

יו"ר האופוזיציה בפתח תקווה מכשיר את השטח להתמודדות הבאה ופוזל 
לקול החרדי בעיר: "אף אחד לא יכול לטעון שאני מסית"

סגן ומ"מ ראש העיר מגיב לחשיפת 'קו עיתונות' על הניסיון להריץ 
מפלגה חדשה לחרדים עובדים בעיר 

השבוע  ערך  לפיד  יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר 
ראש  של  כאורחו  חדרה  בעיר  ביקור 
לכלי  בראיון  גנדלמן.  צביקה  העירייה 
תקשורת מקומי נשאל לפיד על הרוב הדתי 
'יש  לאיש  הנחשב  גנדלמן  של  בקואליציה 
הקדנציה שלו  הבנתי מתחילת  עתיד'."לפי 
שייפתחו  מקומות  ליותר  דאג  דווקא  הוא 
לפיד  אמר  מסוימים".  במקומות  בשבת 
כשהוא מנסה להרגיע את הזעקה החילונית. 
אנשים  יש  עתיד'  ב'יש  "גם  הוסיף:  לפיד 
דתיים, כל הרעיון הוא ללמוד לחיות ביחד".

של  לכהונתו  הראשונה  בשנה  כזכור, 
לסיעות  בינו  הוויכוחים  התרבו  גנדלמן 
הדתיות בקואליציה על רקע פתיחת מרכזי 

קניות ובילוי בשבת.

המאבק על זהותה של בית שמש מגיע לשיא 
אישה  שתקפו  סיקריקים  אחד,  מצד  נוסף: 
ומנגד  הדתי,  השד  את  ועוררו  אבן  באמצעות 
ל"ג  מדורת  בעת  חרדי  רב  שתקפו  חילונים 

בעומר.
שנה וחצי לבחירות המקומיות בעיר, נראה כי 
בצד החילוני כמעט אין שיח המדבר על תקווה 
ועל שינוי עתידיים. כולם רק עוסקים בשאלה אם 
ניתן לחיות בעיר חרדית, עד כמה החיים  בכלל 
בעיר כזו מפריעים לחיי היומיום או מה הציפיות 

ממקום המגורים. 
מהצד  אדומים.  קווים  שוב  נחצו  השבוע 
מדורה  בעומר,  ל"ג  בליל  זה  היה  החילוני, 
שהודלקה על ידי תושבים חרדים בראשות הגאון 
רבי נתן קופשיץ בשכונה הגובלות עם השכונה 

הוותיקה, גרמה להתלהטות הרוחות.

תושבים  כמה  בעיני  חן  נשאה  לא  ההדלקה 
חילונים שהחלו להביע מחאתם במקום. מחאתם  
התעצמה עם הגעתו של הגאון רבי נתן קופשיץ 

והאווירה במקום החלה להתלהט.
ל'קו  סיפר  באירוע  שנכח  התושבים  אחד 
להשתלח  החלו  חילוניים  תושבים  כי  עיתונות' 
ברב קופשיץ ואף נזרקו חפצים חדים לעבר כמה 

ממתפללי בית הכנסת המקומי.
המתיחות בין חרדים לבין חילונים בבית שמש 
רוחשת מתחת לפני השטח כבר תקופה ארוכה, 
היא  הבחירות  את  בעיר  שמריחים  ככל  אבל 
פורסם  שעבר  שבוע  במהלך  ומתעצמת.  הולכת 
ילד  ידי  על  שנזרקה  מאבן  נפצעה  אישה  כי 
משום  זאת  הסיקריקים,  משפחות  עם  המזוהה 
משה  העירייה  ראש  בצניעות.  התלבשה  שלא 
ואמר:  ומשפחתה  האישה  את  ביקר  אבוטבול 

"אנו לא נמצאים איפה שנמצאים אותם קיצונים. 
חרדים,  בין  היטב  ולהבחין  לדעת  צריך  עכשיו 
אותך  שתקף  מי  סיקריקים,   - קיצונים  לחרדים 
זה סיקריקים, אפילו מול הבית שלי הם הפגינו". 
מהאופוזיציה  כהן  מוטי  העיר  מועצת  חבר 
מועמד  של  "ניצחונו  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר 
הצפויה  התוצאה  הוא  הבאה  בקדנציה  חרדי 
שמש.  בית  על  שעובר  הדמוגרפי  ההליך  של 
במהלך 20 השנים האחרונות עברו חרדים רבים 
להתגורר בעיר והם מהווים כיום לפחות מחצית 
להיות  של  "המשמעות  כהן  לדברי  מתושביה". 
חילוני בבית שמש בימים אלה היא שרמת בית 
העיר  לחרדים,  סגור  אזור  להיות  הפכה  שמש 
במרחב  ביטוי  לידי  בא  וזה  והולכת  מתחרדת 

הציבורי".

 ריח הבחירות קורע את העיר
המאבק על זהותה של בית שמש מגיע לשיא נוסף: מצד אחד, סיקריקים שתקפו 
אישה באמצעות אבן ועוררו את השד הדתי, ומנגד חילונים שתקפו רב חרדי בעת 

מדורת ל"ג בעומר

ראש  נגד  יצאו  באשדוד  אופוזיציה  גורמי 
העיר יחיאל לסרי בשל כך שאינו מתגורר בעיר 
אשדוד. לפני כמה חודשים החליט לסרי לגור 
בפתח תקווה, ועובדי העירייה יצאו בחריפות 
נגדו: "הייתי מצפה מראש עיר, להביא דוגמה 
על  מדבר  הזמן  כל  הוא  אחרת.  קצת  אישית 
העיר,  של  והתפתחותה  לביסוסה  שלו  החזון 
אבל הוא עצמו מעדיף את פתח תקווה", אמר 

אחד מעובדי העירייה.
מעיריית אשדוד נמסר: "ראש העיר כידוע 
תקווה,  פתח  לתושבת  קצר  זמן  לפני  נישא 
התארגנות  לתקופת  נדרשת  הדברים  שמטבע 
שתי  בין  מדלגים  הם  ולכן  לאשדוד  למעבר 
מספר  בתוך  ההיערכות  השלמת  עד  הערים 
שבועות. יודגש כי מקום מגוריו הקבוע ומרכז 

חייו היה, נותר ויהיה באשדוד".
חבר מועצת העיר מטעם ש"ס, אבי אמסלם, 
לא אהב את ה"רדיפה האישית", כלשונו, נגד 
ראש העיר: "מדובר בחטטנות בחייו הפרטיים 
בכל  נוכח  "לסרי  לדבריו,  העיר".  ראש  של 
הכלל,  מן  יוצא  ומתפקד  העירייה,  ישיבות 
מגוריו מחוץ לעיר בשל צרכים משפחתיים לא 

פוגמים ולו במקצת בפעילותו המקצועית".

פתח תקוה

חוזרים: שירותי  בהרצליה  חילולי השבת 
החלו  הים  לחוף  בהרצליה  חינמיים  הסעות 
ובשיתוף  במימון  האחרונה  בשבת  לפעול 
אלעד  העיר  מועצת  חבר  הרצליה.  עיריית 
אמר  התורה'  'דגל  את  המייצג  צדיקוב, 
בכל  פועל  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
לדבריו,  בעיר.  השבת  זילות  נגד  המישורים 
ברחובה  גדולה  מחאה  קיימו  אשתקד  בקיץ 

של עיר בשל הפעלת התח"צ בשבת.
מטעם  מועצה  כחבר  המשמש  צדיקוב 
'גשר' אומר ל'קו עיתונות', כי באופן רשמי 
להפצת  התנגדותו  בשל  מהקואליציה  נזרק 
אך  הילדים,  בגני  אנטי-משפחתיים  ערכים 
בפועל ייתכן כי ימשיך בתפקידו בקואליציה 

לאחר שסמכויותיו לא נלקחו באופן רשמי.
ידעו  פדלון  משה  העיר  ראש  עם  יחסיו 
מעמד  על  נאבק  צדיקוב  ומורדות.  עליות 
ל"האכלת  עד  השבת  מחילולי  בעיר,  הדת 
ידי  על  וטרפות  בנבלות  עניים  של  עמותה 

העירייה במודע". כדבריו.
אינו  בעיר  היהדות  קודשי  על  המאבק 
חרדי  גורם  לדברי  ל'דגל'.  ש"ס  בין  אחיד 
בעיר, בש"ס, לה יש נציגות בקואליציה, לא 
שותפים לכל המאבקים אותם מנהל צדיקוב.

חשיפת 
'קו 

עיתונות'
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מרן הגר"ח: להצביע 
לפרלמנט הצרפתי

לקראת ביקור טראמפ – 
התבטאות מביכה

ארי קלמן

הורה  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  "מרן 
בבחירות  ולהצביע  לצאת  צרפת  ליהודי 
שעות  חשבון  על  גם  הצרפתי,  לפרלמנט 
עיתונות',  ל'קו  אומר  כך  בישיבות",  הלימוד 

חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב. 
הבחירות  יתקיימו  כשבועיים,  בעוד 
השבוע  נכנס  ולקראתן  הצרפתי,  לפרלמנט 
הגראי"ל  ישראל,  גדולי  למרנן  חביב  מאיר 
שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.
על  חביב  סיפר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
ישראל  גדולי  חוויותיו מסבב הביקורים בבתי 
ואמר כי הרבנים הביעו את תקוותם לבחירתו 
של חבר פרלמנט שומר מצוות. "זכיתי להיכנס 
הרב  ואצל  שטיינמן  הרב  הישיבה  ראש  אצל 
ברכות  קיבלתי  אדלשטיין.  והרב  קנייבסקי 
מאוד חשובות, דיברנו על הבחירות לפרלמנט 
בצרפת שיתקיימו ב4 במאי. חשוב להם שיהיה 
על  החרדי  הציבור  על  פרלמנט שישמור  חבר 

הכשרות ועל שבת".
יהודי  שתקפו  "מאז  כי  וסיפר  הוסיף  הוא 
חרדי בגלל שלבש כיפה, כמחאה לבשתי כיפה 
אנטי  מועמדת  מתמודדת  מולי  בפרלמנט. 
חנוכיות  על  שנה  לפני  פוסט  שכתבה  דתית 

שיעשו  בושה.  ש'זה  וכתבה  ציבורי  במקום 
לסגירת  מתנגדת  והיא  כנסת',  בבית  זה  את 
שולטים  שהיהודים  ואומרת  בשבת  חנויות 
הוסיף  חביב  זה".  את  להפסיק  וצריך  במדינה 
כי ראש הממשלה נתניהו הקליט סרטון תמיכה 

במועמדותו שיפורסם בקרוב.
מתקיימות  הצרפתי  לפרלמנט  הבחירות 
המדינה  לנשיאות  הבחירות  לאחר  כשבועיים 
עמנואל  המרכז  מועמד  ניצח  כזכור  בהם 
פן,  לה  מארין  יריבתו  על  שגבר  מקרון 
היהודי  לציבור  כמסוכנת  שסומנה  מועמדת 
אלו  בחירות  בכלל.  בצרפת  ולמיעוטים  בפרט 
חשובות לא פחות מהבחירות לנשיאות מאחר 
והרוב בפרלמנט הוא זה שקובע את סדר היום 

במדינה. 

ברוך ברגמן

נשיא  של  הראשון  ביקורו  לפני  שבוע 
נמשכות  בישראל,  טראמפ  דונלד  ארה"ב 
מיוחד  צוות  המאובטח:  לביקור  ההיערכות 
את  המכין  הממשלה  ראש  לשכת  מטעם 
צוות  עם  האחרונים  בימים  נפגש  הביקור 
ההכנה של הקונסוליה האמריקאית בישראל. 

ביקשו  כאשר  מבוכה,  נרשמה  בפגישה 
טראמפ  הנשיא  מאנשי  ראה"מ  לשכת  בצוות 
הנשיא  לביקור  להתלוות  לנתניהו  לאפשר 
נענו בשלילה  האמריקני בכותל המערבי, אך 
בצד  כשבדקו  פרטי.  ביקור  זהו  כי  בטענה 
צלם  לנשיא  להתלוות  יוכל  האם  הישראלי 
שיתעד את האירוע, אמר בכיר אמריקני: "מה 
פתאום, מה זה עניינכם? זה לא השטח שלכם, 

אלא חלק מהגדה המערבית".
הציטוט שפורס גרם לבכירי לשכת ראה"מ 
הממשלה  ראש  במשרד  בכיר  גבה.  להרים 
הגיב לדיווח ואמר כי האמירה שהכותל הוא 
בתדהמה,  התקבלה  המערבית,  בגדה  שטח 
מנוגדת  הזו  שהאמירה  משוכנעים  "בישראל 
לידי  שבאה  כפי  טראמפ  הנשיא  למדיניות 
התקיפה  ובהתנגדות  שלו  בהתנהלות  ביטוי 
ישראל  להחלטת מועצת הביטחון האחרונה. 

פנתה לארה"ב בעניין הזה". 

כאמור, ביום שני הבא ינחת בשעות הבוקר 
בישראל,  היסטורי  לביקור  טראמפ  הנשיא 
וחתנו  יחד עם בתו  במהלכו הוא צפוי לבקר 
ברחבת  קושנר  ואיוונקה  ג'ראד  היהודיים 

הכותל.
בישראל  ההערכה  גוברת  הביקור,  לקראת 
כי טראמפ לא יעביר את השגרירות לירושלים. 
בשינוי  הממשלה  ראש  את  האשימו  בימין 
שחל ביחס הממשל האוהד כלפי ישראל, בכך 
שגילה בפני האמריקנים עמדות מתרפסות ולא 
העברת  בעניין  נחרצת  ועמדה  נחישות  הביע 
טילרסון  רקס  המדינה  מזכיר  השגרירות. 
התבטא השבוע בעניין ואמר כי "הנשיא דונלד 
השגרירות  העברת  אם  לאמוד  מנסה  טראמפ 
האמריקנית לירושלים תקדם או תפגע בסיכוי 

להשגת הסכם ישראלי-פלסטיני".
רגישות  לגלות  החליט  טראמפ  לדבריו, 
בעניין,  מושכלת  שהתנהלות  בתקווה  בנושא 
"טראמפ  המדיני.  התהליך  לקידום  תסייע 
כללי  ובאופן  השלום,  את  לקדם  מעוניין 
שיכולות  החלטות  בקבלת  נזהר  מאוד  הוא 
להשפיע על התהליך – אני חושב שהדברים 
תלויים בישראל ואיך היא תראה את זה האם 
זה יעזור להשגת עסקה, או שזה יהווה הפרעה 

לכך". אמר מזכיר המדינה.

חבר הפרלמנט הצרפתי מאיר חביב נכנס השבוע להתברך בבתי 
מרנן גדולי הדור, הגראי"ל שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג 

אדלשטיין  בשיחה עם 'קו עיתונות' הוא אומר: "גדולי ישראל 
בירכו אותי שאבחר והורו שחובה לצאת ולהצביע בבחירות גם על 

חשבון הלימוד"

שבוע לביקור: מבוכה לאחר סירוב אנשי המשלחת האמריקנים 
לאפשר לנתניהו להצטרף לביקור בכותל המערבי  בימין 

מאשימים את נתניהו בהתרפסות מול הממשל ובארה"ב מצננים 
את ההתלהבות בנושא העברת השגרירות לירושלים

אצל הגר"ח. צילום: אלי קובין

רוצים להיות בטוחים? התייעצו עם חשמלאי מורשה לגבי תקינות ארון החשמל הביתי ומרכיביו.

הוא לנתק  המגן  מפסק  של  תפקידו 
שימוש  של  במקרה  לבית  החשמל  את 
כשיש  או  תקין  שאינו  חשמלי  במכשיר 

סכנת התחשמלות.   

המגן  מפסק  תקינות  את  לבדוק  מומלץ 
פעם בחודשיים. 

לוחצים על כפתור הבדיקה של מפסק המגן.
אם החשמל בבית מופסק - סימן שהמפסק 
תקין. בסיום הבדיקה מרימים חזרה את המתג 

כדי לחדש את אספקת החשמל לבית.

 וודאו שבארון החשמל שלכם מותקן מפסק מגן ובדקו את תקינותו

מפסק מגן  - מציל חיים!
איך בודקים?מתי בודקים?מהו מפסק מגן?

תקע! שילמת כבר 
ועד בית?

זה לא הזמן שקע.
 יש לי בדיקה של 

מפסק המגן 
על הראש... מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

מפסק מגן
מא״ז ראשי מפסק מגןמפסק מגן

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים

מזגן ח. ילדים

מזגן ח. הורים

תאורת מטבח

מייבש
מכונת כביסה

תאורת חצר

דוד מים

תאורה סלון
מקרר

תנור בישול
פרוזדור

חדר ילדים



יש בך את הכח,
להוציא אל הפועל!

בני ברק

קורס מנהלי גביה
תמיד חלמת לעבוד במשרדי עו"ד מובילים בתחום?

זה הזמן שלך ללמוד מקצוע מבוקש ומעניין בקורס קצר )10 מפגשים(, 

אפשרויות תעסוקה מגוונות לרבות עבודה במשרדי עו"ד ובמשרדי ממשלה.
ריכוז הקורס: עו"ד יוסף ויצמן.

<< השמה מיידית, למצטיינים – תוך כדי הקורס >>

לעבוד עם 
  משפטנים!

קורסים נפרדים לגברים )ערב( ונשים )בוקר( ייפתחו מיד אחרי שבועות. 

ערב הסברה והרשמה לגברים ביום ה', כ״ט אייר, 25.05 בשעה 18:00 
בהכוון תעסוקתי, רח' הירדן 31, בני ברק

פרטי הקורס:

<< לפרטים והרשמה 03-7707300/1 >>

מחיר מיוחד 
דרך הכוון:

₪ 1,800
בלבד!

במקום 3,600



בני ברק כ"א באייר תשע"ז 123417/5/17

"לפעול ולהשפיע לבית החברתי"
לקראת מהפכה? שבוע לבחירות בהסתדרות - מסתמן סחף לכיוונה של שלי יחימוביץ'  המועמדת לראשות 
  'ההסתדרות ושותפיה מש"ס מסבירים בפנייה מיוחדת למצביע החרדי והדתי מדוע להצביע 'הבית החברתי
וגם: הפרטים המלאים על צורת ההצבעה, והסיבה שהפעם אף אחד לא יוכל לדעת מה הצבעתם  עם סגירת 

הגיליון - נשיא ה'מועצת' במכתב מיוחד

אלי כהן

הקרב על ראשות ההסתדרות מגיע לישורת האחרונה, ביום 
שלישי הקרוב יצאו מאות אלפי חברי הסתדרות לממש את זכותם 
והמהפכנית  הרעננה  מועמדותה  בין  ולהכריע  הדמוקרטית, 
יחימוביץ', חברת הכנסת המזוהה עם מאבקים למען  של שלי 
העובדים ואשר הביעה בעבר שוב ושוב את דעתה בעד מנוחה 
ניסנקורן,  אבי  ובין שימור מעמדו של  לכלל העובדים בשבת, 

יו"ר ההסתדרות המכהן, שאינו זוכה לתמיכה חרדית רשמית.
יחימוביץ' סגרה כבר בתחילת הדרך הסכם לריצה משותפת 
ברשימה אחת עם מפלגת ש"ס, כאשר המתווך הוא ח"כ יגאל 
שהתגייס  המפלגה,  של  השטח'  'מלך  שנחשב  מי  גואטה, 
רבה  בחריפות  התבטא  ואף  האחרונים,  בחודשים  לקמפיין 

בראיון שהעניק למוסף החג 'כל ישראל' מבית 'קו עיתונות'.
שלי  עבור  האחד   – פתקים  בשני  יצביעו  הרשימה,  תומכי 
הבית  מפלגת  עבור  והשני  ההסתדרות  לראשות  יחימוביץ' 
החברתי. נשים תוכלנה להצביע בפתק שלישי בצבע סגול עבור 

שלי יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.
בנוסף, נחשף בגיליון זה כי כמה מגדולי רבני יהדות ספרד, 
שמועות  ניסנקורן  מטה  עם  המזוהים  גורמים  הפיצו  בשמם 
על מכתב תמיכה חד משמעי  על תמיכתם במועמדותו, חתמו 
ביחימוביץ', ובו נאמר בין השאר "שמענו כי יש מועמד שתומך 
זאת,  ולעומת  ל"ע,  קודש  בשבת  ובעבודה  שבת  בחילולי 
שנים  מזה  עמדתה  את  והביעה  דוגלת  אשר  אחרת,  מועמדת 
רבות על איסור העסקת עובדים בשבת, ובפרט שתנועה חרדית 

חברה לתנועת 'הבית החברתי'.
אחד  כל  על  הק', שחובה  התורה  דעת  דעתנו,  לגלות  "הננו 
'הבית  למפלגת  ורק  אך  ולהשפיע  להצביע  חלק  לקחת  ואחד 
יכולתו  ככל  ולהשפיע  בראשה  ולעומדת  בהסתדרות  החברתי' 

על חבריו לעבודה".
הגר"ש  התורה,  חכמי  מועצת  נשיא  גם  הצטרף  זה  למכתב 

ובו הכריע: "הריני בא בקריאה של  כהן, שפרסם אמש מכתב 
מי  לכל  ולהשפיע  לפעול  בגיבורים,  ה'  לעזרת  לבוא  חיבה 
שיש בכוחו ולהצביע עבור רשימת ״הבית החברתי״ והעומדת 
בראשה, ועמה נציגי תנועת ש"ס הקד' הי"ו בבחירות הקרובות 

להסתדרות.
"רשימה זו אשר חרטה על דגלה לדאוג לזכויותיהם ומעמדם 
של העובדים בכלל ושומרי התורה והמסורת העמלים לפרנסתם 
ובמיוחד  פרנסתם,  תקופח  שלא  לחמם  מטה  על  בפרט, להגן 
דעתה  הביעה  אף  ששמעתי  כפי  אשר  השבת  שמירת  בנושא 
ביום שבת קודש שהיא מקור  עובדים  כנגד העסקת  גלי  בריש 

הברכה וההצלחה. 
והמסייעים למען  "והנני לברך בברכת כהן את כל העוזרים 
הצלחת רשימה זו ובפרט נציגי התנועה הקד' והפעילים די בכל 
דמיטב  מילי  בכל  ויבורכו  יצלח  בידם  ה׳  שחפץ  ואתר,  אתר 
בבריאות גופא ונהורא מעליא באושר וכבוד ונחת מכל יוצ"ח, 

אורך ימים ושנות חיים אכי"ר".
ל'קו עיתונות' נודע כי בסוף השבוע יחתמו על מכתב זה גם 

שאר חברי מועצת חכמי התורה ורבנים נוספים.
ההסתדרות,  של  הבעייתית  תדמיתה  ובעקבות  חריג,  באופן 
קיבל בית המשפט את פניית מטה יחימוביץ' והורה על העברת 
כל הקלפיות למוקד אחד, שם ייספרו יחד, כדי למנוע ולו החשש 
הקל ביותר למידע על מי הצביע עבור מי, ולהימנע מתופעות 

פסולות של לחצים ואיומים להצבעה עבור מועמד מסוים.
כעת, עם כניסת הבחירות לישורת האחרונה, פונים שלושת 
 – החברתי'  'הבית  רשימת  של  המשותף  הקמפיין  מובילי 
אריה  הפנים  שר  ש"ס  יו"ר  יחימוביץ',  שלי  חה"כ  המועמדת 
עיתונות',  'קו  לקוראי  אישית  בפניה  גואטה,  יגאל  וח"כ  דרעי 
כדי להסביר מדוע על כל מצביע דתי או חרדי לממש את זכות 
של  ובמועמדותה  החברתי  הבית  ברשימת  ולתמוך  ההצבעה 

יחימוביץ'

יגאל גואטהאריה דרעיח"כ שלי יחימוביץ'

והיא  שנים,  עשרות  חברתית  לוחמת  היא  שלי 
היום  סדר  על  שהעלו  והמעטים  מהראשונים 
להתפרנס  הבסיסית  הזכות  למען  תמיד  ונלחמו 
באופן  ורווחה  בריאות  חינוך  ולקבל  בכבוד 
הפרטות,  הקבלן,  עובדי  תופעת  ונגד  שוויוני,  
פערים בחברה, ומתן כוח מוגזם לבעלי ההון. היא 
להתערב.  כדי  על משהו  ידברו  לא מחכה שכולם 

היא הראשונה להתייצב, גם כשזה לא פופולרי.
שלי תדאג שבמוסדות ההסתדרות יכהנו מנהיגי 
בצמרת  עסקנים.  ולא  בחרו  שהעובדים  עובדים 
מנהיגי  של  מכריע  רוב  יש  שלי  של  הרשימה 

עובדים.
דמי החבר יחזרו לעובדים ויפסיקו לשרת שכבת 
שומן קטנה של עסקנים. הם ישמשו לסיוע משפטי 
משובח במשברים, לקרן שביתה, להטבות וזכויות, 
עליהם  ולהגנה  העובדים  לטובת  ולמאבקים 

במקומות עבודה גדולים וקטנים כאחד.
שלי תוביל, כמו שהובילה לאורך שנים, פעולות 

נחושות לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
הדלת  בשיטת  המאבק  את  תוביל  שלי 
שנקלטים  עובדים   10 כל  על  בה  המסתובבת, 
הופכים  חדשים  עובדים   20 ישירה  להעסקה 
את  ותמחק  ומכרזים  חוץ  במיקורי  קבלן  לעובדי 

החרפה של עובדי דור ב', ג', ד' ועוד. 
נגישה,  תהיה   שלי  של  בראשותה  הסתדרות 
שקופה ופתוחה לחבריה. יו"ר הסתדרות לא תהיה 

חברה של שר האוצר אלא חברה של העובדים.

חברי הסתדרות יקרים, תומכי תנועת ש״ס ושאר 

האדם  למען  בהסתדרות  מהפך  שרוצים  החברים 

העובד, למען החלשים ולמען שכל אלה שיש להם 

פחות!

לתמוך  החליטה  בהסתדרות  ש״ס  סיעת 

יחימוביץ,  שלי  בראשות  החברתי  הבית  ברשימת 

במגוון  בעין  עין  רואים  שאנחנו  העובדה  בשל 

הנוגע  בכל  רחבה  בינינו הסכמה  יש  נושאים.  של 

לסוגיות חברתיות, ועשור שלם של חקיקה חברתית 

משותפת ומאבקים משותפים למען הדל והחלש. 

שיתוף הפעולה בינינו מביא אותנו לכל שכבות 

חברתי  יום  סדר  כי  מוכיח  העובדים,  ציבור 

ניצחוננו  את  בקרוב  ויבטיח  ומלכד,  מאחד  הוא 

בבחירות. 

לתנועת ש״ס ולשלי יחימוביץ, יש תפיסות עולם 

הדאגה  החברתיים,  לעניינים  הקשור  בכל  דומות 

לעובדי  הוריות,  חד  לאימהות  הדאגה  לחלשים, 

הקבלן ולכל האוכלוסיות המוחלשות. 

התנגדות  שנים  במשך  הביעה  יחמוביץ  שלי 

נחרצת לעבודה בשבת וזו סיבה נוספת לתמוך בה, 

להצביע עבור הבית החברתי וביחד להביא ניצחון 

ומהפך בהסתדרות.

חבר הכנסתשר הפנים ויו"ר ש"סהמועמדת לראשות ההסתדרות

אל  ה',  לדבר  היראים  ההסתדרות  חברי  אחיי 

הגיע  לשינוי!  היסטורית  הזדמנות  להחמיץ  לנו 

הזמן לייצוג ראוי של העובדים החרדים והדתיים 

המגיע  החלק  את  לקבל  שנוכל  כך  בהסתדרות, 

מהדלת  אלא  הקבצנים  כאחרוני  ולא  בזכות  לנו 

הראשית.

ובעקבות פסיקת בית המשפט  באופן היסטורי, 

שהשגנו, לא תהיה שום אפשרות לדעת מה הצביע 

לגני  יועברו  והקלפיות  מאחר  הסתדרות,  חבר  כל 

מאחר  אחת.  כמקשה  ייספרו  שם   – התערוכה 

ומבריונות  מאיומים  ולפחד  לחשוש  מה  אין  וכך, 

את  ורמסו  ההסתדרות  את  שהשחיתו  גורמים  של 

העובדים עד עפר בשנים האחרונות.

להצביע  בבטחה,  השינוי  את  להוביל  הזמן  זה 

יחימוביץ'  בשלושה פתקים מנצחים – עבור שלי 

הבית  רשימת  עבור  ההסתדרות,  לראשות 

ולנשים  וליחימוביץ'  לש"ס  המשותפת  החברתי 

עבור שלי  הנוסף  הסגול  הפתק  את  לשכוח  לא   –

יחימוביץ' לראשות נעמ"ת.

מי שמאמין לא מפחד!

Scanned by CamScanner
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ש“ס בהסתדרות בית חברתי  �   ש“ס בהסתדרות בית חברתי �  ש“ס בהסתדרות 
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!מי שמאמין

שלי

מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין
מי שמאמין שהנבחרים צריכים לייצג את הבוחרים ולא את עצמם מי שמאמין

מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום פערים מי שמאמין בצמצום  
מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הדתי מי שמאמין בייצוג הולם לעובד הד 

מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות מי שמאמין בדאגה לשכבות החלשות
מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון מי שמאמין בניצחון  מי שמאמין בניצחון

מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות מי שמאמין במיגור השחיתות
מי שמאמין בההסתדרות למען העובד ולא בעובד למען ההסתדרות

מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי מי שמאמין שהגיע הזמן לשינוי אמיתי
מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין במנהיגות חברתית מי שמאמין

מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפחד מי שמאמין לא מפח 

הבית החברתי
ב-23.5 כולנו מצביעים



לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

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





בני ברק כ"א באייר תשע"ז 123817/5/17

המבקר מאשים: השר אריאל 
חילק מיליונים למקורבים

דו"ח מבקר המדינה מפנה אצבע מאשימה לעבר שר החקלאות 
לעמותות  לפריפריה  מתקציב  כספים  שהעביר  אריאל  אורי 
מקורבות  גם במערך הכשרות מצא המבקר ליקויים בדמות 
ומינויים  ריאלי  לא  עבודה  שעות  מספר  כוזבים,  דיווחים 
עוסקת  הרבנות  מטעם  מיוחדת  וועדה  הרבנות:    אסורים 

בנושא, יישום המלצותיה, יוביל לפתרון מלא של הליקויים

בדיון שהתקיים בתביעתם של עשרות חוזרים בשאלה נגד 
למחוק  לפרקליטות  ברעם  השופט  המליץ  החינוך  משרד 
את תביעת צד ג' שהוגשה נגד המדינה  עו"ד אורי קידר: 
"החינוך החרדי לא יסכים שיוצג כביכול יש בו פגם, גם 

לא במשתמע, כאשר ההיפך הוא הנכון"

השופט: למחוק התביעה 
נגד המוסדות החרדים

דע מה שתשיב. עו"ד קידר ועו"ד בלום עם נציגי התובעים

זוועה בסוריה: מתקן שריפת גופות
מחלקת המדינה האמריקנית האשימה את סוריה בשריפת גופות ובהקמת מתחמים לשם ביצוע העלמת ראיות  עוזר שר 
החוץ שיגר גם רמז עבה לרוסיה שלדבריו על אחריותה לסיים את הזוועות במקום  סוריה הכחישה: "מנותק מהמציאות"

ארי קלמן

התפתחות משפטית בפשרת תביעת החוזרים 
בשאלה נגד החינוך החרדי שנחשפה בשעתו 
המחוזי  המשפט  בבית  עיתונות'.  ב'קו  כאן 
דיוני  )שני( הליך  בירושלים התקיים שלשום 
שהגישו  הנזיקית  בתביעה  משפט  קדם  של 
עשרות חוזרים בשאלה נגד המדינה, שדרשו 
פיצוי כספי על הנזק שנגרם להם כביכול בגין 
החרדי.  בחינוך  ליב"ה  לימודי  הכללת   אי 

המדינה  עיתונות,  בקו  בשעתו  שנחשף  כפי 
תורה  ג' לעשרות תלמודי  צד  הודעת  הגישה 
כתב  הגישו  מהם  שחמישים  קטנות  וישיבות 
הדין  עורכי  משרד  באמצעות  נרחב  הגנה 
הוכיח,  ההגנה  כתב  בלום.  קידר  נבו  כבירי 
בסיס  כל  אין  בשאלה  החוזרים  לתביעות  כי 
משפטי ועובדתי, וכי גם לדברי המדינה עצמה 
לא היה מקום להגיש את ההודעה הפוגענית 

לצד ג' נגד החינוך החרדי.
כבר בראשית הדיון הבהיר שופט ביהמ"ש 
המחוזי משה ברעם שדן בהליך כי הוא נוטה 
רואה  הוא  וכי  המוסדות  עמדת  את  לקבל 
התובעים,  שבחרו  בהליך  משפטי  קושי 

המהותי. לדיון  שנכנסים  לפני  עוד   וזאת 
קידר שטען בשם החינוך החרדי,  אורי  עו"ד 
הביע  המשפט  ובית   - הדיון  במהלך  הבהיר 
הסכמה לדברים, כי המדינה לא הייתה צריכה 
להפנות מלכתחילה את התביעות נגד המוסדות 
החרדים. "המדינה שגתה בעצם הגשת הודעת 
הדין  לפי  שפעלו  החרדים  למוסדות  ג'  הצד 
תוך  הראשונה  מהמעלה  איכותי  חינוך  ונתנו 
שימור מורשת ישראל, יהדות וערכים. החינוך 
בו פגם,  יש  יסכים שיוצג כביכול  החרדי לא 
 גם לא במשתמע, כאשר ההיפך הוא הנכון."

במהלך  נרשמה  המשמעותית  ההתפתחות 
משה  המחוזי  ביהמ"ש  שופט  כאשר  הדיון, 
ברעם שדן בהליך והיה קשוב לדברים, הציע 
הטענות  בעקבות  לפרוטוקול  מחוץ  למדינה 
את  למחוק  המוסדות,  של  המשקל  כבדות 
המוסדות  נגד  הטענות  את  ולבטל  התביעה 
החרדים. כדי לקדם את ההצעה הוא אף ביקש 
מהפרקליטה שניהלה את ההליך להעלות את 
עשרות  המחוז. אם  פרקליטת  בפני  הצעתו 
המוסדות החרדים יימחקו מהליך, המשמעות 
החל  בטרם  עוד  ניצחון   – תהיה  המעשית 

הדיון.

ברוך ברגמן

גינויים  שגררה  כימי  בנשק  המתקפה  לאחר 
סטוארט  השבוע  טען  בעולם,  רבות  ממדינות 
ג'ונס, עוזר שר החוץ של ארצות הברית לענייני 
המזרח התיכון, כי צבאו של אסד הקים משרפות 
לשריפת גופות אסירים. לדברי עוזר שר החוץ, 
המשרפה הוקמה בכלא סדנאיא צפונית לדמשק. 
"ארצות הברית מזועזעת נוכח הזוועות שמבצע 
משטר אסד, עם תמיכה ללא תנאים מצד רוסיה 

ואיראן", אמר ג'ונס.
את  להפסיק  חייב  אסד  "משטר  לדבריו, 
המתקפות על אזרחים, ורוסיה חייבת לשאת את 
האחריות ולהבטיח כי המשטר עושה זאת". לפני 
הנתונים שהציג ג'ונס, בין השנים 2011 ו-2015, 
משטרו של בשאר אסד חטף בין 65 אלף ל-117 
המוניות.  להורג  הוצאות  וביצע  אדם,  בני  אלף 
של  זוועותיו  על  נוסף  מידע  יתפרסם  "בקרוב 

אסד", סיכם ג'ונס.
דובר הבית הלבן שון ספייסר התייחס לדבריו 

של ג'ונס ואמר כי הנשיא טראמפ הבהיר תמיד 
הצעדים  את  מראש  לפרסם  מעוניין  לא  שהוא 
הוא  לפעול  מוכן  יהיה  "כשהוא  ינקוט.  שבהם 
אמר  ספייסר  הדובר.  אמר  ידעו",  שכולם  ידאג 
עוד כי "החשיבות בדברי מחלקת המדינה היא 
למנות את הזוועות והפרת זכויות האדם שסוריה 
מבצעת, ולקרוא לקהילה הבינלאומית להצטרף 

אלינו כדי להפעיל לחץ על סוריה".
יממה לאחר מכן, הכחישה סוריה את הדברים. 
"הממשל  כי  אמר  הסורי  החוץ  במשרד  גורם 

חדש  הוליוודי  סיפור  אתמול  פרסם  האמריקני 
לאמת".  קשר  לו  ושאין  מהמציאות,  שמנותק 
את  האשים  האמריקני  "הממשל  לדבריו, 
ממשלת סוריה בהקמת משרפה בכלא סידנאייא. 
הטענה הזו לא נכונה לחלוטין, והיא פרי דמיונו 
של הממשל האמריקני". לטענתו, עיתוי הדברים 
הוא לקראת סבב שיחות בג'נבה שנועדו להביא 
והכוונות  "המטרות  בסוריה.  למלחמה  סוף 
שלהן מבחינת התוכן, הצורה והעיתוי גלויות", 

הבהיר הגורם.

יעקב אמסלם

)ג(,  אתמול  שפורסם  המדינה  מבקר  דו"ח 
מרכז  רבים.  בתחומים  לפלילים  חשש  מעלה 
החקלאות  שר  של  בהתנהלותו  עוסק  הדו"ח 
הזרים  אריאל  המבקר,  לדברי  אריאל.  אורי 
פוליטיים,  למקורבים  כספים  שיטתי  באופן 
ובאזורים  בפריפריה  לתמיכה  שיועדו  כספים 
מיליון   110 על  שעמד  התקציב  מוחלשים. 
מקורביו  לעמותות  ברובו  הועבר  שקלים, 
הממשלתיים  בקריטריונים  שעמדו  בלי  גם 
"מידור  כי  נכתב  בדו"ח  הכספים.  לקבלת 
ועירוב  הממשלה  משרדי  של  המקצועי  הדרג 
פוליטיים  ומקורבים  עניין  בעלי  שתדלנים, 
אורי  דאז  הבינוי  שר  חמורה...  פגיעה  מהווה 

אריאל נושא באחריות לכשלים שהועלו".
על פי המבקר, פעולות פסולות אלה הביאו 
להתיישבות  והחטיבה  הבינוי  שמשרד  לכך 
שלא  כך  הסיוע,  למתן  מידה  אמות  קבעו 
ביישובים  שפועלות  עמותות  בין  הבדל  היה 
ביישובים  שפועלות  אלה  לבין  מוחלשים 
ולהוצאה  גבוה,  חזקים במעמד חברתי-כלכלי 
המדינה  מקופת  שקלים  מיליוני  עשרות  של 
מפעולותיהן  שחלק  בעמותות  תמיכה  לשם 
אינו עולה בקנה אחד עם תכליתה של החלטת 
הממשלה. המבקר קבע עוד כי 56% מהתקציב 
אורי  של  הפוליטיים  למקורביו  זרם  המדובר 
אריאל. "לפחות 56% מהגרעינים שזכו לסיוע 
עמותות  היו  האסטרטגית  התוכנית  במסגרת 
בעלות זיקה דתית-אידיאולוגית למפלגתו של 

השר אריאל".
"מבקר  בתגובה:  נמסר  אריאל  מהשר 
המדינה הבהיר כי המלצתו על בדיקת יועמ"ש 
החקלאות  שר  לשר.  ולא  לעמותות  מתייחסת 
הנחה  וכבר  המדינה  מבקר  קביעות  את  מכבד 
בהתאם  לפעול  הרלוונטיים  הגורמים  את 
יודגש שהמבקר לא ממליץ  להנחיות המבקר. 
השר,  פעילות  את  היועמ"ש  לבדיקת  להעביר 
אלא את פעילותן של עמותות מסוימות, שלשר 

לא היה כל קשר לתקצובן בפועל". 
המבקר,  עוסק  בו  פחות  לא  חשוב  נושא 
נוגע לאגף הכשרות של הרבנות הראשית. לפי 
המבקר, נמצאו ליקויים רבים בדמות: תשלום 
מופרז שנדרש מבתי עסק, דיווחים כוזבים של 
משגיחים והעלמות עין של המועצות הדתיות. 
של  הכשרות  מצב  את  בדו"ח  מדגיש  המבקר 

מופקד  אחד  משגיח  לדבריו  כאשר  ירושלים, 
בעיר  שונות  בשכונות  עסק  בתי  עשרות  על 
שעות  מ-12  למעלה  עובד  הוא  כי  ומדווח 
ביממה, כמו רוב המשגיחים בעיר. המבקר ציין 
גם ניגודי עניינים בדמות מינוי מקורבים וקרבה 

משפחתית אסורה.
בסיכום דבריו על המועצה הדתית בירושלים 
בראשה  והעומד  "המועצה  כי  המבקר  כתב 
סדרי  של  ושיטתית  חמורה  להפרה  יד  נותנים 
בתי  של  להטעיה  חשש  כדי  עד  תקין  מינהל 
העסק והציבור הסומכים ידם על כשרות המזון 
סדרי  עם  להסכין  ניתן  לא  העסק.  בתי  ועל 

המינהל הבלתי תקינים של המועצה".
"במועד  בתגובה:  נמסר  מהרבנות הראשית 
ידי מבקר המדינה,  כתיבת דו"ח הביקורת על 
בישראל  הכשרות  מערך  לבחינת  הוועדה 
טרם  ומסקנותיה  עבודתה  את  סיימה  טרם 
הראשית  הרבנות  המדינה.  למבקר  הוגשו 
ביישום המלצות  רבה  רואה חשיבות  לישראל 
הממשלתיים  הגופים  לכל  וקוראת  הוועדה 
הנוגעים בדבר, ובראשם המשרד לשירותי דת, 
הכשרות  מחלקות  ותקנון  תקצוב  על  המופקד 
בתחומו  אחד  כל  ולסייע  להירתם  המקומיות, 
ליישום המלצות הוועדה וזאת בשיתוף פעולה 
שיבטיח  באופן  שהוקם,  ההיגוי  צוות  עם 
לעניין  הנוגעים  ההיבטים  מכלול  של  הסדרה 
שומרי  הציבור  ולטובת  הכשרות  לטובת 
הוועדה  מסקנות  יישום  בישראל.  הכשרות 
הוצגו  אשר  הליקויים  של  מלא  לפתרון  יוביל 

בדו"ח המבקר".
הדו"ח עוסק גם בנושאים נוספים כדוגמת: 
פשעי  עם  בהתמודדות  המשטרה  היערכות  אי 
ניתוח  חדרי  של  סדורה  לא  התנהלות  סייבר, 
של  הנפשי  בטיפול  כשלים  החולים,  בבתי 
מקצועיים  לא  עובדים  העסקת  צה"ל,  חיילי 
למדינה,  המזיקה  דיפלומטיים  בתפקידים 
הערמת  אזרחיים,  קבורה  במקומות  מחסור 
להסדיר  המבקשים  זרים  זוג  בני  על  קשיים 
מעמדם, פרצות בגדר הגבול, פיקוח לקוי של 
הקמת  עיכוב  ההדברה,  על  החקלאות  משרד 
העסקת  בשטחים,  שפכים  לטיהור  מתקנים 
יועצים חיצוניים במשרד הביטחון ללא פיקוח 
כ-17  זה  אפליה  על  אישום  כתבי  הגשת  ואי 

שנה. 
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הגידול  לאור  הינו  ברקוביץ  מנחם  של  מינויו 
החד בפניות לטיפול המקצועי באמצעות מערך 
  המרפאות של 'בית חם' הפרוסים ברחבי הארץ

הרב אריה מונק מנכ"ל בית חם: "הארגון מפעיל 
ולתת  השירות  את  לייעל  כדי  רבים  משאבים 

מענה מרבי לפונים"

יותר שירות, יותר 
השמות: במרכז 

להכוון תעסוקתי 
של עיריית בני 
ברק מרחיבים 

את השורות

מנהל חדש לרשת 
המרפאות המקצועיות 

של 'בית חם'

הרחבת שורות 
במרכז 'הכוון'

הילה פלאח

ארגון  של  המקצועיות  המרפאות  לרשת 
'בית חם' מונה מנהל, אשר ינהל את הפעילות 
המרפאות  רשת  במסגרת  המתנהלת  הענפה 

הארציות של 'בית חם'. 
מנחם ברקוביץ אשר מונה כמנהל המרפאות 
הבריאות. הוא  ניסיון עשיר בתחום  בעל  הינו 
המרפאות  מערך  ההתרחבות  לאור  מונה 
וייעול  הפניות  והצורך בהענקת מענה לאלפי 

השרות במרפאות. 
בתוך כך בית חם  מרחיב את פעילותו אף 
המטפלים  למאות  וצירף  הטיפולי  בהיבט 
פסיכולוגים   4 עוד  בארגון  המקצועיים 
מקצועיים  ומטפלים  פסיכיאטרים   2 חדשים, 
מצטרפים  החדשים  המטפלים  נוספים. 

המקצועיים,  המטפלים  מאות  לשאר  בזאת 
הראשונה  מהשורה  למומחים  נחשבים  אשר 

בתחומי פעילותם. 
בית חם מאגד בתוכו את כלל שירותי בריאות 
הנפש באמצעות רשת מרפאות בפריסה ארצית 
בהם ניתנים מגוון שירותי בריאות הנפש, יעוץ 
פסיכולוגים,  פסיכיאטרים,  ידי  על  והכוונה 
בשיטות  מטפלים  ומגוון  סוציאליים  עובדים 
לטיפול  זוכים  כולם  המטופלים  מגוונות. 
לאורח  במיוחד  המותאם  ודיסקרטי  מקצועי 

החיים החרדי. 
חם  בית  מנכ"ל  מונק  אריה  הרב  לדברי 
"הארגון מפעיל משאבים רבים כדי לייעל את 
השירות ולתת מענה מרבי לפונים ולכן צרפנו 
הולך  ששמו  ברקוביץ  מנחם  את  לשרותינו 

לפניו ועסק רבות בתחום הרפואה". 

הילה פלאח 

במרכז  מסיימים  הקיץ  עונת  תחילת  עם 
ברק  בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון 
ומשרד הרווחה את תהליך הרחבת השורות. 
ארבעה  עוד  נוספו  אלו  בימים  במסגרתה 
יקצרו  אשר  חדשים  תעסוקה  מקדמי 
משמעותית את התהליך אותו עוברים הפונים 
המבוקשת.  המשרה  להשגת  בדרך  למרכז 
מקצועיים.  מאבחנים  עוד  נוספו  כן,  כמו 
לעוד  לאפשר  כדי  נועדה  השורות  הרחבת 
למשרה  ביותר  הקצרה  בדרך  להגיע  פונים 

המותאמת להם בליווי מגוון אנשי מקצוע.
מטרת הרחבת השורות היא להגיע ליותר 
התהליך  וקיצור  השמות  יותר  משרות, 

למציאת  בדרך  למרכז  הפונים  עוברים  אותו 
העבודה. ומתן מענה מקצועי לכמות הפונים 

הגדולה.
בני  עיריית  של  תעסוקתי  להכוון  במרכז 
תאפשר  השורות  "הרחבת  כי  מציינים  ברק 
יותר  רבה  ובמהירות  ביעילות  לטפל  לנו 
הפונים  של  וגדלה  ההולכת  הפניות  בכמות 
למרכז. כחלק מהמלך הידקנו גם את הקשר 
מאגר  את  והרחבנו  השונות  הקהילות  עם 
יעיל  מותאם,  מענה  לתת  מנת  על  המשרות 

ומקצועי יותר לכל הפונים.
לקביעת  וכן  הקורסים  לאחד  לרישום 
03- בטלפון:  לפנות  ניתן  תעסוקתי  אבחון 

7707300/1/2/3

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

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

הן
 כ

לי
גי

המכינה המקוצרת
לגילאי 30+

מזרזת את

למעוניינים בתואר ראשון:

עבודה סוציאלית / סיעוד
 / שירותי אנוש ורב תחומי

ההצלחה
שלך!

גבריםמסלול

ניתן עוד להצטרף 
למכינה שהחלה
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הורחבו שירותי 
המכון החדש 

להתפתחות הילד

שביעות רצון משירותי מכבי 
בבני ברק והסביבה

רפואת נשים למקרים דחופים 
ללא צורך בקביעת תור מראש 

עד 22:00 בלילה  מוקד רפואה 
דחופה עד 22:30 בלילה

הילה פלאח 

שפתחה  הילד  להתפתחות  המכון 
קהל  לעצמו  צבר  ברק,  בבני  מאוחדת 
מגוון  לקבל את  זוכה  נכבד, אשר  לקוחות 
לביתם,  בקרבה  הילד  התפתחות  שירותי 
ועתה שודרגו עוד שירותי המכון ולתועלת 
תקשורת  קלינאית  התווספה  הלקוחות 

נוספת הדוברת את שפת האידיש. 
כחלק מבשורת המכון החדש להתפתחות 
שירותיה  את  לקבל  הלקוחות  יוכלו  הילד 
של הקלינאית הנודעת גב' ר. דנציגר.        

ועובדת  אחיה  במכון  עבדה  דנציגר  גב' 
עשיר  ניסיון  באמתחתה  תקשורת.  בגני 
בעברית  לילדים  הדיבור  טיפולי  בתחום 
החרדי.  למגזר  מלאה  ובהתאמה  ובאידיש 
ש.  גב'  של  לשירות  מתווספת  הקלינאית 
המטפלת  הותיקה  הקלינאית  וינשטוק 

בעברית ובאידיש.
להוסיף  העת  כל  שוקדת  מאוחדת 
ולהרחיב שירותים נוספים במכון התפתחות 
הילד. זאת בנוסף לכלל השירותים הניתנים 
פרופ'  מאבחן  התפתחותי  רופא  במכון: 
היחידה  את  שניהל  שופר,  אבינועם 
שנים  במשך  בשניידר  ילדים  לנוירולוגיה 
ד"ר  של  באחריותו  פגים  מרפאת  רבות.  

ילדים  רופא  דנה,  מבי"ח  מרק  ירחימוביץ 
טיפולי  וילודים.  פגים  במחלקת  בכיר 
בעיסוק,  ריפוי  טיפולי  תקשורת,  קלינאות 
סוציאלית  עובדת  פיזיותרפיה,  טיפולי 
התפתחותיים.  ופסיכולוגית  ופסיכולוג 
באחריות  זית  מ.  הגב'  מנהלת  המכון  את 

ובמסירות רבה.
מרפאת  מנהלת  הרברט  ש.  הגב'  לדברי 
החדש  הילד  התפתחות  "מכון  שיר  מרום 
רבה  ואחריות  מקצועיות  על  דגש  שם 
לילדים ועוטף את המשפחה כולה בטיפול 
מתוך  עובדים  המטפלים  ואכפתי.  מסור 
את  לקדם  כנה  ודאגה  שליחות  הרגשת 
על  גם  אלה  בימים  עמלים  אנו  הילדים. 
מתקיימת  במכון  לילדים.  סדנאות  פתיחת 
כבר בפעם השלישית סדנת עיסוי תינוקות, 
מרוצות  בסדנא  שהשתתפו  האימהות 
במוקד  הרישום  הסדנא.  על  מאד  ומודות 
זימון תורים 3833* או במזכירות מרפאות 

מאוחדת". 
המרחב  מנהלת  מ"מ  רוזנטל  מ.  גב' 
אומרת כי "מאוחדת פועלת כל העת להעניק 
ובהתאמה  בנגישות  הרפואה  שירותי  את 
והמכון  הלקוחות,  ציבור  לצרכי  מושלמת 
זה,  להתפתחות הילד פועל בהתאם לחזון 

ונוחל הצלחה רבה". 

הילה פלאח

שירותי  את  משמעותית  הרחיבה  מכבי 
הרפואה בבני ברק וביוזמת הנהלת המחוז 
למקרים  תורנית  נשים  מרפאת  פועלת 
דחופים ללא צורך בקביעת תור מראש עד 
בהעברת  הביקור  בלילה.   22:00 השעה 
נרשמה  רבה  רצון  ושביעות  בלבד.  כרטיס 

בקרב חברי מכבי בבני ברק וסביבתה.
רפואה  לשירותי  מוקד  פועל  כמו"כ, 
 22:30 השעה  עד  הערב  בשעות  דחופה 
כי  המחוז  ראש  יזמה  בנוסף,  בלילה. 
שירותי  יפעלו  השירות  שיפור  במסגרת 
המשרד במרכז הרפואי ברחוב רבי עקיבא 
חברי  לרווחת  בלילה   22:30 השעה   עד 

מכבי תושבי העיר.
הורתה  חסיד  דבורה  הגב'  המחוז  ראש 
על  האלו  החיוניים  השירותים  את  לעבות 
מנת לתת את השירות הטוב ביותר לחברי 
מכבי. ראש המחוז ציינה כי מכבי השקיעה 
שירותי  בהרחבת  מאד  הרבה  השנה 
סדר  בראש  עומדת  ברק  בני  וכי  הרפואה, 
העדיפויות כאשר במהלך השנה האחרונה 
התווספו עשרות רופאים ומטפלים במגוון 
את  להתאים  מנת  על  הרפואה,  תחומי 
ולרוח  החרדי  המגזר  לצרכי  הרפואה 

התרבות של חברי מכבי. עוד היא מדגישה 
את החשיבות שבשירות אישי מותאם לכל 
ומענה  בירוקרטיה  בנושאי  וחבר  חבר 

למטופלים,
הגב' חסיד הביעה שביעות רצון מנתוני 
חברים  של  גדול  מעבר  ניכר  המעברים 
מקופות אחרות למכבי. והוסיפה כי המגזר 
לו  שנותן  בארגון  רב  אמון  רוחש  החרדי 
תוך  ביותר  והמקצועי  הטוב  השירות  את 

התאמה מושלמת לאורח חייו.
ציין  עובדיה  אליהו  מר  המרחב  מנהל 
נשים  מרפאת  עומדת  החברים  לשירות  כי 
למקרים דחופים עד השעה 22:00 בלילה, 
מוקד  וכן  מראש.  תור  בקביעת  צורך  ללא 
 19:00 השעות  בין  הפועל  דחופה  רפואה 
מומחים  רופאים  מגוון  וכולל:   ,22:30  –
רפואת  דחופה:  רפואה  שירותי  ומכלול 
שירותי  טראומה,  ילדים,  רפואת  משפחה, 
אחיות,  שירותי  רנטגן,  מכון  מעבדה, 

ובנוסף, מוקד אשפוז יום!
עקיבא  רבי  רח'  הרפואי החדש:  במרכז 
דחופה  רפואה  מוקד  שירות  ברק.  בני   86
מכבי  כרטיס  בהעברת  ניתן  מכבי  לחברי 
בלבד, במקרה של הפניית רופא – השירות 
ללא תשלום כפוף לתקנון משרד הבריאות.

בשורה למבוטחי 'מאוחדת' בבני 
ברק: לקהל המטפלים המקצועיים 

התווספה קלינאית תקשורת נוספת 
הדוברת את שפת האידיש

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

שימו לב! אם לא תבחרו תכנית חיסכון עד לתאריך ז' 
בסיון תשע"ז (1.6.17), המדינה תבחר, באופן אקראי, 

עבור ילדכם תכנית בקופת גמל או בנק. 
זה הזמן לבחור עבור ילדכם את  התכנית המועדפת 

עליכם, בקופת הגמל או בבנק (גם עפ"י ההלכה).
תכנית חיסכון לכל ילד מאפשרת להפקיד מדי חודש 50 ₪ לילד, עד הגיעו לגיל 18, 

בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו.
הורים שיבקשו להכפיל את החיסכון, יוכלו להפקיד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים.

התקופה שבה תוכלו לבחור
תכנית  חיסכון לילדכם

מסתיימת בתאריך
ז' בסיון תשע"ז (1.6.17)

מה?
עוד לא

חסכתם?

לפרטים נוספים >>

להתחלה קלה יותר בעתיד

הביטוח הלאומימשרד האוצר

מתקשרים
בוחרים עכשיו >>>

<

!ומצטרפים לתכנית

*2637

איך מצטרפים לתכנית?
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ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

כל עוד אנו מתנהגים כאילו הכל כשורה בעולם, עולים הסיכויים להרס מוחלט של הכל. אם נודה שרב הקלקול, יש 
סיכוי להציל הכל.

חיי אדם משולים להר. המלך דוד ע"ה אמר יפה בתהלים: "מי יעלה בהר השם."
הכלל החשוב ביותר בחיים הוא לדעת )לא רק ללמוד או להבין(, שבפסגת ההר יש אדם אחד ויחיד שהוא הקרוב 
ביותר לא-ל. כלל זה כולל את הידיעה שיש רק אדם אחד שקרוב ביותר לאדם הזה. לדוגמא, משה רבנו ומשרתו, 
יהושע בן נון. "משה אמת ותורתו אמת". זה תקף לגבי כל האנשים, ללא הבדל דת ולאום. סירוב להכיר בכך משמעו 

הרס הכל בפועל ממש.
כל אחד מחוייב לקיים את שבע מצוות בני נוח כפי שהביאם משה בתורתו. אין שום אמת אחרת! כל סטייה קטנה 

מכך עלולה לגרום לקטסטרופה טוטאלית, כנ"ל.
כל  עוד אנו מודעים למצב, אין זה משנה אם אנו מחשיבים עצמנו דתיים או לא, או כל הגדרה אחרת.

שורש הפורענות של השמדה גרעינית הוא הכחשה ואי ידיעת המושג הנ"ל.
"החוק היהודי" מדגיש ש"אין הנחש ממית, אלא החטא". לדוגמא, לא פצצת האטום הורגת אלא האדישות כלפי 
תורת חב"ד. הרעיון המרכזי הוא לא לחשוש מהפצצה אלא הסיבה. הא-ל שלח את איראן או מדינות אחרות אלינו כדי  

להעביר מסר. הנקודה המרכזית היא שקיים אחד ורק אחד )כפי שכתוב לעיל(.
פצצת האטום היא עניין חומרי. היא יכולה להשחית רק את הגוף, לא את הנשמה ויתרה מכך, לא את העולם הבא.

כעת, ברצוני להסביר איך הדבר הגיע למודעותי. שני הדברים המשמעותיים ביותר בחיי הם: א. ספר תהלים ב. הרבי 
מלובביץ.

א. כשהקדשתי את עצמי לחלוטין לספר תהלים, ידעתי שתהיה הפיכה באיראן והזהרתי את היהודים להימלט מייד! 
חצי שנה לאחר מכן זה אכן התרחש, כידוע.

ב. כשהקדשתי את עצמי לחלוטין לתורת הרבי מחב"ד, הבנתי שצריך להעביר את המסר הלאה.
בתורה כתוב: "וירעו אותנו המצרים": בכל גלויות העם היהודי, האומות עשו לנו רע. הם גרמו לנו לתכונות שליליות 
ורעות. זה קרה במיוחד בגרמניה הנאצית. הם הטביעו בנו תכונות שליליות, בפרט עקשנות. במה זה מתבטא? ע"י 

הסירוב שלנו להכיר בעובדה שרק אדם אחד הוא הקרוב ביותר אליו )כפי שהוסבר לעיל(.
לזכות הרבי מלובביץ', העברתי קורס כדי להסביר רעיון זה. הקורס הזה נועד לומר שהמסר הוא שקיים אדם אחד 

הקרוב ביותר לא-ל ואדם אחד הקרוב ביותר לאדם הזה - נכון ויהיה נכון תמיד. 
כולו:  ולנערות צעירות הרבי אמר מיד להכריז בעולם  יהודיות  כשכתבתי לרבי מלובביץ' על המצב בנוגע לנשים 
"ערמומית נכנסה לנשים, אי אפשר בלי חב"ד'". הרבי התכוון לא רק לנשים יהודיות אלא לכל הנשים. שחובה ללכת 

בדרך חב"ד בגלל שחז"ל אמרו "הכל בזכות האישה."
לכן, כשאדם מתבונן עמוק לתוך ליבו ונשמתו ובוחן עצמו באמת ודאי יודה שיש בו תכונות שליליות ,בפרט עקשנות, 
למרות שאולי אינו מודע לכך. כשאדם יודע ומודה בבעיה שלו הוא יכול לטפל בה. וכך ההודאה עשויה למנוע את 

פצצת האטום, בגלל שהסיבה לפצצה היא חוסר הרצון שלנו להודות בפני עצמנו בבעיית היום.
ככל שאנשים יסרבו להבין שאני הקרוב ביותר לרבי, זמן ההשמדה הטוטאלי יתקרב מהר יותר.

אבא בוכה מרה מליבו אל לב בנו באומרו לו לא ללכת בדרך המסוכנת. לכן אפילו הסטייה הקטנה ביותר ממה 
שהסברתי תאיץ את בוא פצצת האטום!

מסקנותיי הן כדילקמן: 
1. על אנשים בעלי ממון לטפל בזה דרך הסברה במצב, כמו באמצעות שלטים ומודעות שיופצו בלוחות המודעות, 
על גבי מכוניות ואוטובוסים, או אוטו מנגן עם אורות וצבעים מרהיבים, כדי שישמח את הבריות, וכן באמצעי התקשורת 

השונים. זה צריך להיעשות מיידי!
2. בבתים ובבניינים על כל האנשים לקרוא, ללמוד ולעסוק בתורת הרבי מחב"ד.

הנני ערב לכך שככל שנקדים לעשות שני דברים אלה, נזכה לראות את השלום האמיתי, כי המשיח יגיע! תיכף 
ומיד.

לעצה וברכה בהקשר להנ"ל, נא להתקשר אלי )יואל( בטלפון: 02-5023283.

לפני פצצת האטום
כתבה פרסומית
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האדמו"ר מבעלזא יצא ללונדון בראש אלפים 
המוסדות  מרכז  את  חנכו  שם  מחסידיו, 

שבנייתם הסתיימה ברוב פאר והדר.
לפני הגיעם ללונדון, חנו בעיירה בעלזא, שם 
משמש  כשהאדמו"ר  עם  ברוב  תפילה  נשאו 

כשליח ציבור.
מבעלזא  האדמו"ר  קרא  התפילות,  בסיום 
פתקאות בהן הוזכרו שמות הזקוקים לישועה. 

הגראי"ל  לאחרונה:  הורע  הרפואי  ישראל שמצבם  גדולי  נכתבו שמות  בראש הרשימה 
שטיינמן, האדמו"רים מגור, סקווירא, צאנז וסאדיגורה.

מאות  בראשות  יצא  מסאטמר  האדמו"ר 
מנדיבי החצר למסע מרגש אל ערש מולדתם 

'סיגעט' הקרובה לגבול הרומני-הונגרי. 
הכנסת  לבית  הפינה  אבן  את  יניח  האדמו"ר 
את  ששימש  התפילה  לבית  שחזור  שיהיה 
העלמין  בית  מדין.  על  שישבו  האדמו"רים 
ובתי האדמו"רים כבר נרכשו לפני שנים ובית 

הכנסת יהווה סגירת מעגל.
במסגרת המסע ישבות האדמו"ר מסאטמר עם נדיבי עם בערש מולדת החסידות מעז'יבוז' 

סמוך ונראה לקבר הבעל שם טוב.
בכדי להביא צעדים אלו לכדי גמר, תרם כל משתתף במסע 7,000 דולרים לטובת בניית 

בית הכנסת.
במסע האירופאי, יבקר הקהל בראשות האדמו"ר מסאטמר, באנטוורפן ובריסל. יעלה על 

קברי הצדיקים בבעלזא, פרמישלאן, סאסוב, אניפולי וברדיטשוב, סיגעט ואועל.

שיחת  התפרסמה  שבועות  כמה  לפני 
נחרצות  דעתו  הביע  בה  מסאטמר  האדמו"ר 
הגיוס  בלשכת  מהתייצבות  הנמנעים  נגד 
"מאז  הישראלי.  המחוקק  עם  כמוסכם 
שיכל  ומי  דיחוי,  ליטול  התייצבו  ומתמיד 

הוציא פטור" אמר אז האדמו"ר.
בראשות  מסאטמר  האדמו"ר  יוצא  במקביל 
במנהטן  שייערך  אדיר  למפגן  רבנים  מאות 

לקראת חג השבועות.
בשולחן  כשבשיחתו  לקריאה,  מסאטמר  מהרז"ל  האדמו"ר  של  אחיו  הצטרף  השבוע 
ל"ג בעומר אמר לשומעי לקחו גם הוא: הסדר היה תמיד שהלכו לקבל דיחוי, מי שרצה 
להצהיר כי אין לו חלק בישות הציונית היה מסדר פטור על סעיף בריאות נפשי. מי שלא 

הצליח, הצהיר על היותו בן ישיבה וקיבל דיחוי שנתי.
בהמשך אמר האדמו"ר כי ייתכן והדרך היחידה לבטל את חובת הגיוס, לו היו מתאחדים 
כולם יחד שלא לגשת ללשכות הגיוס ואז היה המחוקק מבין כי אין ביכולתו לשבר את 
רוח העם. אמנם להורות לציבור לנהוג כך אי אפשר מאחר וזו שאלה אם מותר לשנות 
נתון  - שיש פחד תמידי בכל רגע  נפש  וגם שהדבר הוא מסירות  ממה שנהגו עד עתה, 

ממעצר וענישה.

בחורי  בין  הקשר  הידוק  לטובת  החלטות  שורת  לקבלת  התכנסו  פוניבז'  ישיבת  ראשי 
הישיבה וסדיר הלימוד, ואלו הן ההחלטות שפורסמו מהתכנסות ראשי הישיבה:

מי  את  לבחורים  שיהיה  כדי  הישיבה,  בהיכל  ב'  בסדר  לשבת  יתחיל  הישיבה  צוות   .1
לשאול שאלות. 2. השיעורים יתחילו בזמן המדוייק וימשכו שעה וחצי כדי שיספיקו יותר 

במסכת קידושין.
במקביל, בפנימיות הישיבה, נתלה מכתב שנכתב באסיפה:

בישיבה  להחזיק  לעצמם  היתר  המורים  יחידים  ויש  היות  שיחי'  הקד'  ישיבתנו  "לבני 
מחשב וכל הדומה לזה לצורך חידושי תורה ושיעורים. הננו להודיע כי גם זה אסור ללא 

הוראת היתר כלל."
על המכתב חתומים, ראשי הישיבה מרנן הגרי"ג והגרב"ד, נשיא הישיבה הגר"א כהנמן 

והמשגיח הגר"א גינזבורג.

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין
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 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק
ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי
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בסניף בני ברק
נפתחת קבוצת תמיכה לאלמנות

 קבוצת התמיכה תכלול 12 מפגשים אשר יתקיימו
בסניף הביטוח הלאומי בימי ראשון בין השעות 12:00-10:00.

המעוניינות להשתתף מתבקשות ליצור קשר בהקדם בטל' 03-6152963.
ניתן להשאיר שם ומספר טלפון בתא הקולי, ואנו נחזור אליכם בהקדם.

נם חי ההשתתפות 

 שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו מזמין נשים
מבני-ברק ואלעד, בגיל 60 ומעלה, שהתאלמנו בשנתיים 

האחרונות, להשתתף בקבוצת תמיכה.

נשמח לראותכן!

  בס“ד

המשרד לשרותי דת

המשרד לשרותי דת (להלן-המשרד) מודיע כי בכוונתו להתקין מבחנים לחלוקת כספי 
העוסקים בהפעלת "בתים יהודיים", בהתאם להוראות סעיף  תמיכות למוסדות ציבור 
3א' לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985 ובהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה 

מתקציב המדינה ולדיון בהן ועל פי מבחני תמיכה שוויוניים.

המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת מבחני התמיכה המוצעים, 
בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם ברשומות.

.www.dat.gov.il הנוסח המוצע מפורסם באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו
גם באתר האינטרנט של משרד המשפטים, בכתובת הנוסח  ניתן לראות את  כן 

.http//mishpatim.gov.il

התמיכה  מבחני  טיוטת  בעניין  הצעות  להציע  או  להעיר  להשיג,  המעוניין  כל 
תחום  מנהל  אנטמן,  אפרים  למר  בכתב  בפניה  זאת  לעשות  מוזמן  המוצעים, 
02-5311332 או בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה: ועזבונות במשרד לפקס  תמיכות 

Tmichot@dat.gov.il

8.6.2017. לאחר מועד זה יגובש  את הפניות יש להעביר עד ליום שני י״ד בסיון, תשע"ז 
נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד 

למועד האמור.

אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות 
לתמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילויות בתחום שבנדון, או בכל מוסד ציבור אחר.

פניה לציבור בעניין כוונת המשרד לשרותי דת להתקין 
מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור העוסקים בהפעלת 

"בתים יהודיים"
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האם רפורמת הכשרות של הרב לאו יעילה?

ייווצרו  החדש  המתווה  ימומש  אם 
לפיה  החלופה  חמורות.  כשרות  בעיות 
אחד  ידי  על  תבוצע  הקטניות  ברירת 
רמת  את  להוריד  הולכת  העסק,  מעובדי 
לא  עסק  בעל  שאף  מכיוון  הכשרות. 
יבזבז זמן וכוח אדם מתוך צוות המסעדה 
כ"מותרות",  נתפס  שבעיניו  מה  על 
ובמקום שהעובד יעסוק בברירת קטניות 
ניקיון  בעבודות  אותו  יעסיק  הבעלים   -
שתפקיד  לציין  למותר  סחורה...  וסידור 
רחב  הלכתי  ידע  דורש  כשרות  משגיח 
בנושאי כשרות המזון וידע אודות ירקות 
לעבור  אף  המשגיח  ומחובתו  נגועים. 
תקופת לימודים ובוחן שבסיומו מוענקת 

לו תעודת הסמכה.
העסק  בית  עובד  כיצד  ברור  לא  כלל 
המזון.  כשרות  הלכות  בטיב  מצוי  יהיה 
גם אם יימצא אחד שכזה - הוא לא נמנה 
על פלח האוכלוסייה שמתאים לה לעבוד 
בעבודות מטבח של ממש, וברגע שייקרא 

אל דגל קילוף הירקות הוא יעזוב.
יעז  נאמן  שטבח  סביר  לא  לזה,  נוסף 
לפצות פה מול מי שבסמכותו לקצץ לו 
שעות במשמרת. ושהוא משובץ מטעמו 

באופן ישיר ורשמי.
הכשרות  על  השגחה  לכולם,  כידוע 
כל  יהיה  שזה  אדם  להציב  דורשת 
נהפך  ברגע שהוא  העסק.  בבית  תפקידו 
לטבח אוטומטית הראש לא בחשבוניות 
של  התיבול  במרקם  אלא   - החתומות 
)שאחד  מבושל  הלא  ביין  לא  המרק. 
המלצרים השאיר בטעות פתוח על הבר 
אלא   - שבת(  שומר  שאינו  למגע  חשוף 
הרב  המלאי  והספק  תפו"א  בקילוף 
בבדיקת  לא  הלקוחות.  עומס  לקראת 
טלפונים  והרמת  המדף  על  מוצרים 
ברשותם  שיש  לבדוק  כדי  לספקים 
אישור מכירת חמץ - אלא בהוצאת מנות 

ללקוחות תוך כדי לחץ המטבח.
'טבח נאמן' יהיה בעמדה פשוטה יותר 
הכלים.  שוטף  לפני  אחת  יותר,  ונחותה 
יתקבלו  כשרות  ליקויי  על  הערותיו  וגם 
באותה רצינות שמתקבלות הערותיו של 

שוטף הכלים.
בין  העניינים  ניגוד  שבעיית  גם  מה 
משגיח שמקבל משכורת דרך העסק רק 
תבוצע  הקטניות  ברירת  אם  מתעצמת, 

בידי אחד מעובדי העסק.

נגד: 
בעיות חמורות 

הרב יניב שפירא 
יו"ר הועד הארצי של משגיחי הכשרות

בישראל,  הכשרות  מערך  את  לייעל  במטרה 
צוות  לאו,  דוד  רבי  הגאון  הראשי  הרב  הקים 
לשנות  דרכים  ולהציע  ההיבטים  מכלול  לבחינת 
או לתקן את ההסדרים הקיימים. מסקנות הצוות 
אושרו על ידי מועצת הרבנות הראשית. בין היתר 
באופן  יפוצל  הכשרות  משגיח  תפקיד  כי  נקבע 
ידי  על  מעתה  יבוצע  הפיקוח  עבודת  שמרכיב 
בקר כשרות ואילו המרכיב הביצועי של פעולות 

הלכתיות-כשרותיות יבוצע בידי נאמן כשרות.
נאמן הכשרות יהיה אדם בעל אורח חיים דתי 
שיאושר על ידי הרבנות המקומית, אך הוא יהיה 
העסק.  מבעל  שכרו  את  ויקבל  העובדים,  אחד 
להתערב  סמכות  תהיה  לא  המקומית  לרבנות 

בגובה שכרו, בתנאי העסקתו או בפיטוריו. 
על  לפקח  הוא,  הכשרות  בקר  של  תפקידו 
הרבנות  של  הכשרות  בנהלי  עומד  שהעסק  כך 
הראשית. כל בקר כשרות, יופקד על אשכול בתי 
הפיקוח  שעבודת  כך  גיאוגרפית,  סמוכים  עסק 
אחידים  כללים  לפי  ותתבצע  יעילה  תהיה  שלו 
הדתית  המועצה  ידי  על  יועסק  הוא  ושוויוניים. 
כל  ללא  יהיה  שהוא  כך  ידה,  על  ישולם  ושכרו 

זיקה עם בעל העסק. 
של  אפשרות  לבחון  הוועדה  המליצה  בנוסף 
הוזלת עלויות הפיקוח על הכשרות בהסכמת בית 

העסק  על שילוב מצלמות כחלק ממערך הכשרות.
צוות הוועדה ראה את הצורך בניתוק הזיקה בין 
המשגיח למושגח, כך שכל ההתנהלות הכלכלית 
התנאים  כאחד   - הדתית  המועצה  מול  תתבצע 
אך  איכותי.  כשרות  מערך  ליצירת  החשובים 
הרב שצברו משגיחי  והידע  בניסיון  הכרה  מתוך 
הכשרות, המליצה הוועדה וכך נקבע גם בישיבת 
מועצת הרבנות הראשית, שנאמני ובקרי הכשרות 
שיקלטו למסגרת החדשה, יבואו ככל שניתן מתוך 

מאגר משגיחי הכשרות הפעילים. 
העסקה  צורת  על  בנוסף  המליצה  הוועדה 
שתבטיח שהתמורה לבקרי הכשרות תהיה הולמת 
ראויים  אנשים  לגייס  יהיה  שניתן  באופן  וראויה 

למערך הכשרות. 
הוועדה הייתה מודעת היטב למשמעות אימוץ 
מסקנותיה, בכלל, ולעניין מודל ההעסקה, בפרט. 
שכאמור,  כיום,  הפועלים  הכשרות  משגיחי  על 
מקבלים שכרם ישירות מבית העסק. הוועדה לא 
הקלה ראש חלילה בכך, אולם סבורה כי לטובת 
וכן  הכשרות  שומרי  ציבור  ולטובת  הכשרות 
את  לנתק  יש  המשפט,  בית  לדרישות  בהתאם 
הזיקה שבין המשגיחים לבתי העסק שבאה לידי 
הכרוך  הקושי  כל  עם  הישירה,  בהעסקתם  ביטוי 

בכך.

בעד: 
העובדות הפשוטות

עו"ד קובי אלתר 
דובר הרבנות הראשית לישראל

מבצעי קיץ חמים!!

מבצעי קיץ חמים!!



בני ברק כ"א באייר תשע"ז 124417/5/17

לאישה

לצאת עם התינוק לחופשה וליהנות

 37% כי  מעידים  אוונט  פיליפס  ע"י  בעולם  שנערכו  מחקרים 
הקיץ  בתקופת  ראשונה  הורות  חוות  אשר  הטריות,  מהאימהות 
תקופת  כי  "ברור  ועצבנות.  נינוחות  חוסר  של  בתחושות  מלוות 
החגים עלולה ליצור התמודדות עם מגוון אתגרים ייחודיים ודרישות 
מהדמות האימהית. במהלך חופשת הקיץ ההורים רוצים לשנות את 
וקרובי  חברים  לבקר  או  לחופשה  ולצאת  שלהם  יום  היום  שגרת 
משפחתית,  ומגשרת  הורים  מנחת  רונן,  איילת  אומרת  משפחה", 
ניתן  כיצד  שימושיים  טיפים  ומעניקה   ,AVENT לפיליפס  יועצת 

לצאת עם התינוק לחופשה ואפילו ליהנות.
רונן אומרת כי יציאה לחופשה היא דבר טוב על מנת לאגור כוחות, 
לשנות אוירה ולצאת מהשגרה. אך בין אם זוהי חופשה שמטרתה 
מנוחה או טיול, בן אם אתם מתארחים אצל חברים או קרובים, חשוב 
וכדאי להתארגן מראש ולדעת לאן נוסעים, על מנת שתוכלי לארגן 
את סדר היום שבמהלך החופשה עד כמה שניתן בדומה לסדר היום 
אשר יתאים גם לצורכי התינוק. בשונה מחופשות קודמות, חופשה 
עם תינוק צריכה לשלב את צרכייך ואת צרכי התינוק. קחי בחשבון 
כי בחופשה מעין זו תדרוש ממך יותר גמישות ופחות ספונטאניות. 
התינוק  הצרכים השונים של  בין  תצליחי לשלב  אם  זאת,  עם  יחד 

לאופי החופשה תוכלי גם את וגם תינוקך ליהנות משינוי האווירה.

כשאת רגועה ונינוחה גם תינוקך יהיה רגוע ונינוח
הדרך בה את- אמא טרייה, פועלת ומרגישה, משליכה באופן ישיר 
תינוקך  נוחות,  ואי  עצבנות  תחושות  תקריני  כשאת  התינוק.  על 
אם  מנגד  נינוח.  ולא  שקט  חסר  הוא  גם  ויהיה  אלו  תדרים  יקלוט 
ומההזדמנות  מהחופשה  תיהני  תירגעי,  עמוקה,  נשימה  תיקחי 
שניתנה לך לחוות חוויות חדשות, מראות ומפגשים חדשים במהלך 
ורוגע אצל תינוקך.  נינוחות  וישליך גם על  יקרין  זה  החופשה, כל 
אחת הדרכים לחוש יותר רוגע ונינוחות במהלך החופשה היא תכנון 
מקדים לגבי סדר היום יום במהלך החופשה וכן שילובו בסדר יומו 
זמני האכלה ושינה קבועים,  יש  של התינוק. לדוגמא: אם לתינוק 
במהלך החופשה יש להמשיך לשמור על סדר יום זה, כך הוא יחוש 

בטוח ורגוע ואת תוכלי ליהנות במקביל מהבילוי.

התארגנות נכונה מבחינת ציוד לקראת החופשה
לפני כל חופשה יש לארגן את כל הציוד הנדרש והבסיסי של התינוק 
הכולל: ביגוד, מזון, בקבוקי הזנה, מוצצים, טיטולים, סבון רחצה 
המתאים לתינוקות, משחקים לתינוק, עגלה וסלקל לנסיעות ברכב. 
כמו כן, רצוי להצטייד בתיק תרופות הכולל תכשירים להורדת חום 
ושיכוך כאבים, קרם הגנה, פלסטרים, תכשיר דוחה יתושים המיועד 
לתינוקות מעל גיל 4 חודשים, תכשיר להקלה על כאבי שיניים. אם 
המזון  את  לרכוש  אפשרות  ישנה  תמיד  לא  בחו"ל,  היא  החופשה 
לכל  בכמות מספקת  להצטייד  כדאי  ולכן  לנו  המוכרות  והתרופות 

תקופת החופשה.

קבלי עזרה ותמיכה מהסובבים אותך
וגם  בתינוק  גם  והטיפול  העבודה  כל  את  עצמך  על  תעמיסי  אל 
אותך,  בסובבים  שניתן  כמה  עד  היעזרי  החופשה.  וניהול  בתכנון 
את  איתך  המבלים  חברים  או  משפחה,  קרובי  בבעלך,  בעיקר 
החופשה ויכולים להיות שותפים פעילים בטיפול השוטף בתינוק. 
יציאה  בזמן  עליו  בשמירה  או  חיתולים  החלפת  בהזנתו,  אם  בין 
לטיול, מרווחי זמן אלו יכולים לסייע לך לקבל פרקי זמן המיועדים 

לזמן איכות אינדיווידואלי שלך עם עצמך.

איך מתמודדים עם תינוק בטיסות?
יהיה  הטיסה  שתזמון  מאוד  רצוי  טיסה,  כוללת  החופשה  באם 
בשעות  טיסה  זמן  לתאם  עדיף  לדוגמא:  התינוק,  לנוחות  בהתאם 
בקבוק  לתינוק  לתת  רצוי  ונחיתות  המראות  בזמן  ישן.  התינוק  בו 
או מוצץ, דבר אשר יעזור לו לשחרר את הלחץ באוזניים. לנסיעה 
או  במונית  לנסוע  מתכוונים  אתם  באם  סלקל  לקחת  כדאי  לחו"ל 
יקרה  עגלה  לקחת  רצוי  לא  כן  כמו  תינוקכם.  לבטיחות  מכונית, 
להישבר שכן  עלולה  היא  למטוס  הציוד  בעת העמסת  מידיי, שכן 

מניחים עליה מזוודות וחפצים כבדים למיניהם.

שינה במהלך החופשה
עבור התינוק שינה הינו צורך בסיסי וחשוב בחיים. אם לתינוק יש 
חסך או שיבוש בשעות השינה אליהם הוא רגיל הדבר עשוי לגרור 
לחוסר שקט ושיבוש החופשה ועבורכם להיות כאירוע קשה, ארוך 
תינוקכם  של  השינה  שגרת  מהי  יודעים  ההורים  אתם  ומתמשך. 
במהלך  מכך,  יתרה  החופשה.  במהלך  גם  אותה  שתשלבו  וחשוב 
מעייפים  אשר  סביבתיים  גירויים  ליותר  חשוף  התינוק  החופשה 
השכבה  לשעת  התייחסו  יותר.  אף  חשובה  המנוחה  ולכן  אותו 
בלילה, אם לתינוק יש שעת שינה קבועה, השתדלו מאוד לא לאחר 
אותה משמעותית, אך יחד עם זאת, תזכרו כי ניתן להתחיל את שעת 
השינה גם כאשר הוא ברכב או העגלה וזאת כדי לא לשבש לחלוטין 

את התנהלות סדר היום שלכם בחופשה.

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

רוצים לתכנן חופשה יחד עם התינוק 
זה  למשפחה?  שהתווסף  החדש 
לייעול  רעיונות  כמה    אפשרי! 

החופשה המשפחתית 

סירות קישואים ממולאות טעימה

עונת הרחצה בפתח: 
כל מה שצריך לדעת על 

חוגי שחיה לילדים
עונת  נפתחת  גם  ואיתו  מגיע  אוטוטו  הקיץ 
המון,  הילדים  עם  מבלים  אנו  בקיץ  הרחצה. 
ושנים ממקומות הבילוי הפופולאריים בקיץ הם 
הים והבריכה. כדי למלא את הזמן הפנוי, לשמור 
להיות  להם  ולאפשר  ילדינו  של  בטיחותם  על 
לחוג  הילד  את  לרשום  מומלץ  במים,  עצמאיים 
שחיה. אורי סלע, מומחה להידרותרפיה, הבעלים 
שיטת  ומייסד  המים  עולם  מרכזי  רשת  של 
שצריך  הדברים  כל  את  מציג   WEST השחייה 

לדעת על חוגי שחיה לילדים.
המאפיינים  הגדול  והחופש  השרבי  האוויר  מזג 
את חודשי הקיץ מהווים את הסיבה לכך שהבילוי 
בים  רחצה  הוא  והילדים  ההורים  על  המועדף 
ובבריכה. ההרשמה לחוגי השחיה מתחילה כבר 
ואיתה באות התלבטויות רבות: היכן  לפני פסח 
כדאי לרשום את הילד לחוג שחיה, באיזה אביזרי 

שחיה צריך להצטייד וכדומה. 
 לפני הכניסה למים מומלץ לקחת את הילדים 
בבחירת  המתאימים.  האביזרים  את  לבחור 
משקפת  בוחרים  אתם  כי  וודאו  המשקפת 
משקפת  הילד.  של  לפניו  במידותיה  המתאימה 
ואילו  נוחה  תהיה  ולא  מידי  יותר  תלחץ  קטנה 
גדולה תאפשר כניסת מים לעיניים. בנוסף חובה 
אדים,  )נגד  פוג"  "אנטי  עם  משקפת  לקנות 
כלום  לראות  לא  לילד  גורמת  אדים  עם  משקפת 
משקפת  בלי  להיות  יעדיף  הוא  דבר  של  ובסופו 
בבחירת  שלו(.  השחייה  של  בהתקדמות  ויפגע 
בגד הים יש לשים דגש לכך שחלק הגוף התחתון 
הים הצמודים  בגדי  מוגבל מתנועה מלאה.  אינו 

הם המומלצים לשחיה. 
גיל  ולא   3 גיל  הוא  לשחייה  המומלץ  הגיל   
היא  המטרה  ממליצים.  רבים  שרופאים  כפי   6
להרגיל את הילד כמה שיותר מהר למים, לחזק 
ואת  הנשימה  את  לפתח  הכתפיים,  חגורת  את 

יכולות השחייה. 
 בבחירת קורסי השחיה יש לבחון את השיטות 
יומית,  בקייטנה  קורס  בארץ:  הקיימות  השונות 
קורס של 12 שיעורים, קורס בן 10 שיעורים דרך 
המציעות  שונות  אפשרויות  ועוד  החינוך  משרד 

ללמד את ילדנו שחיה. 
הנלמדת:  והטכניקה  השיטה  את  לבחון  יש   
מיקום  ועוד.  חתירה  חזה,  סגנון  גב,  שחיית 
לימודי השחיה צריך להיות מקום מוסדר, מורשה 
ובעל רישיונות. חשוב מאוד שהחוג יהיה בקצב 
את  כשנבחן  להתמיד.  יוכל  והוא  לילד  המתאים 
יודע  הוא  האם  הילד  את  נשאל  השחייה  רמת 
מסוגל  הוא  והאם  משקפת,  עם  לבד  לשחות 
תשובה  היכולות,  מלבד  מטרים.   25 לשחות 
בוטח  מספיק  שלנו  הילד  האם  תציג  זו  לשאלה 
ובביטחון  לבד  שחייה  היעד-  בהשגת  בעצמו 

מלא. 
או  מי המדריך  הוא  לברר  נוסף שחשוב  דבר   
המורה המעביר את הקורס. בחרו במדריך שלילד 
התקדמותו  את  יבטיח  הדבר  איתו.  כיף  יהיה 
יש  לשחיה.  אהבתו  ואת  הילד  של  המהירה 
לוודא שמדובר במורה מוסמך אשר עבר את כל 
שחייה  מורה  תעודת  וקיבל  הנדרשים  הקורסים 

מורשה. 
להתמיד  יוכל  בו  לשחייה  זמן  לילד  מצאו   
לאורך כמה חודשים. ההתמדה היא סוד הקסם- 
ולא  חזה  מטר   100 לשחות  לדעת  צריך  הילד 
כדאי להפסיק לפני שזה קורה, גם אם לוקח שנה 
להגיע ליעד זה. בנוסף, חזקו את הילד בפידבקים 
שחיה.  שיעור  כל  בסיום  לו  ותחמיאו  חיובים 
חיובית  וחוויה  חיובים  פידבקים  הילד,  העצמת 

תקדם את קצב לימוד השחיה שלו. 

טיפים

אופן ההכנה:
1. שוטפים היטב את הקישואים וקוטמים את קצותיהם. 
תוכנם  את  ומרוקנים  לאורכם  הקישואים  את  חוצים 

באמצעות כפית. 
הבשר,  המילוי:  חומרי  את  מערבבים  בקערה,   .2
הפטרוזיליה, פירורי הלחם, תערובת הצ'וקלומומו ומעט 
מלח וכמון. ממלאים בנדיבות כל חצי קישוא בתערובת 

ומניחים בצד.
3. בתבנית פיירקס גדולה, מסדרים את חצאי הקישואים 
ומזלפים מעליהם שמן זית. מוסיפים את הלימון, שיני 

השום והתיבול. מכסים בנייר כסף ואופים כחצי שעה.
4. מסירים את נייר הכסף ואופים עוד כ- 10 דקות או 

עד שהקישואים משחימים מעט ורכים, אך לא מדי.
חברת  באדיבות:   / זובריצקי  יולה  וסטיילינג:   צילום 

וגרנולה,  בריאות  מוצרי  בייצור  המתמחה  "רפאל'ס" 
הופק בשיתוף אתי בטיטו - מתכונאית

מצרכים )ל- 6 מנות(:
8 קישואים בגודל בינוני
500 קרם בשר בקר טחון

2  שיני שום קצוצות
1/4 חבילת פטרוזיליה שטופה וקצוצה דק

1/4 כוס פירורי לחם
1 כוס תערובת צ'וקלומומו

1/2 כפית מלח
1/2 כפית כמון

לרוטב: 
2 שיני שום מקולפות וכתושות

2 כפות שמן זית
2 כפות מיץ מלימון טרי

1 כף גרידת לימון
1/2 כפית מלח



בוטיק יוקרה לאבזרי שיער ואקססוריז

ארועים    תינוקות    ילדות    נשים    כתרים

% הנחה

על כל החנות

ד  ב ל ב ע  ו ב ש ל ע  צ ב מ ימים   

אחרונים!!

מאת יבניאל שירם

מציעה הכל, והרבה יותר
כדי  לחופשה  שיוצאים  אנשים  יש 
דווקא  אחרים  רוגע,  ימי  כמה  לתפוס 
את  ויש  הטיולים,  את  מחפשים 
למי  האתגרי.  הספורט  של  האנשים 
מונטנגרו מתאימה? לכולם! מי שמגיע 
ימצא פארקים  והילדים  עם המשפחה 
ירוקים עם פעילויות ומשחקים, טיולי 
מערות, והמון שופינג במחירי הבלקן. 
לעשות  יוכלו  אתגרי  ספורט  חובבי 
רפטינג במים סוערים, ריחוף באומגה 
מעל קניון עמוק, טרקטורונים וג’יפים 
אוהבי  אתם  אם  הרריים.  במסלולים 
הרים,  של  יופי  תקבלו  וטבע,  נופים 
ערי  ים,  חופי  מערות,  אגמים,  נהרות, 
רק  וזו  ספא,  עיירות  קסומות,  נמל 

ההתחלה.  
מדובר  מונטנגרו?  נמצאת  היכן 
הנושקת  ונחבאת  קטנה  במדינה 
לחופי  ואלבניה  סרביה  לקרואטיה, 
נראית  מונטנגרו  האדריאטי.  הים 
של  והמלהיבה  הפראית  השווייץ  כמו 
יותר  יפה  שהיא  יגידו  ויש  הבלקן, 
ומושלם  נדיר  שילוב  היא  משווייץ. 
לשמיים,  הנושקים  גבוהים  הרים  של 
אגמים ונהרות עם מים צלולים כראי, 
לאורך  המשתרכות  נטיפים  מערות 
קילומטרים רבים מתחת לפני האדמה, 
ולקינוח שרשרת של חופי ים מטריפים 
על שפת הים האדריאטי שצבעו כחול-

טורקיז. 

הילטון. זה המלון שלכם
בעיר הבירה של מונטנגרו, פודגוריצה 
לתפארת  חדש  מלון  לו  שוכן  שמה, 
פודגוריצה.  הילטון  הוא  הלא   -
הילטון  את  הוסיפו  תיירות  שינפלד 
של  מכובדת  לרשימה  פודגוריצה 
מארחים  הם  בהם  הילטון  מלונות 
האחרונות:  בשנים  לקוחותיהם  את 
הואה-הין  סופיה,  דרזדן,  הילטון 
בתאילנד, ברטיסלבה, קפריסין, וכעת 
גם הילטון פודגוריצה במונטנגרו והיד 
עוד נטויה. מלון זה יושב בין שלושת 
העיר, כשמול  הגדולים של  הפארקים 
מושלם  פארק  הליכה  מרחק  המלון 
לבילוי משפחתי עם הילדים, עם פינות 
קצר  במרחק  משחקים.  ופינת  ישיבה 
נוסף, עם מסלולי חבלים  תגלו פארק 
והרפתקאות שתוכלו לבלות בו שעות 

בלי להרגיש איך הזמן עובר. 
ושדרת  מדרחוב  תמצאו  בפודגוריצה 
לצאת  אפשר  יוקרתיות,  חנויות 
ברחוב  לעבור  העתיקה,  בעיר  לסיור 
בארמון  לסייר  הרצגובאצ’קה, 
המוראצ’ה  נהרות  את  לראות  המלך, 
מגדל  העיר,  את  החוצים  והריבניקה 
ועוד.  השעון, הגשר היפה מעל הנהר 
לכל  היכנסו  פשוט  שופינג?  אוהבי 
בעיר,  הגדולים  הקניות  ממרכזי  אחד 

ואל תפספסו את דלתא סיטי השופינג 
בית  יש  במלון  מכולם.  הגדול  סנטר 
טיפולים  עם  ספא  מפואר,  כנסת 
היטב,  מאובזר  כושר  חדר  ומסאז’ים, 
וחדרים  סוויטות  וגדול,  נעים  לובי 

יפהפיים וחדרי אוכל ענקיים. 

אוכלים ומטיילים. אתם באים?
לחופשות  יצאו  שכבר  אנשים  תשאלו 
האוכל  את  טעמו  הם  היכן   – בעולם 
אותה  תמיד  ותקבלו  ביותר,  הטוב 
זה,  ככה  שינפלד.   – מוחצת  תשובה 
שפים  של  ענק  צוות  לכם  כשמביאים 
שלהם  שההתמחות  בינלאומיים 
בסגנונות  כשרים  יהודיים  במאכלים 
אשכנזיים ומזרחיים, כשהברים בחדרי 
בשרים,  טוב,  בכל  עמוסים  האוכל 
תוספות,  סלטים,  מרקים,  דגים, 
קינוחים ועוגות. כשהאורחים מקבלים 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
קידושא  עם  מלא  פנסיון  ובשבת 
כשר  גלאט  כשהכשרות  מיוחד.  רבא 
נחשוני  פיקוחו של הרה”ג משה  תחת 
שליט”א. בין הארוחות בטרקלין האירי 
ומטעמים,  מעדנים  מיני  לכם  יציעו 
עוגה טעימה, פירות טריים, או שתייה 
יישאר  שמישהו  מצב  אין  וחמה.  קרה 

רעב במונטנגרו.
במונטנגרו אפשר ומומלץ לטייל באזור 
שנחשב  הדורמיטור  פארק   - הצפוני 
בצמחיה,  מלאה  טבעית  יופי  פנינת 
עיירת  משם  רחוק  לא  והרים.  אגמים 
גבוהה  תצפית  נקודת  ז’בליאק,  הסקי 
כמו  אקסטרים  והרפתקאות  במיוחד 
אומגה מעל הקניון, רפטינג במי הנהר 
באירופה.  מהגדולים  חבלים  ופארק 
עם  דוברובניק  נמצאת  בקרואטיה 
העיר העתיקה המוקפת חומה וטיילת 
בעלת  קבטאט  חוף  ועיירת  רומנטית, 
לריביירה  טיולים  עוד  מקסים.  נמל 
קוטור,  העתיקה  העיר  בודווה,  של 
הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא  עיירת 
שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו  של 
על גבול אלבניה, פארק ביוגראדסקה 
משפחות  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
לצאת  יכולים  אתגרי  ספורט  וחובבי 
סוסים,  על  רכיבה  לטרקטורונים, 
משחקים  עם  פארקים  ג’יפים,  טיולי 

והרפתקאות, אומגות ועוד. 
איפה נרשמים לכל הטוב הזה? פשוט 
תיירות,  שינפלד  למשרדי  תתקשרו 

משם כבר ידריכו אתכם.
 03-6189999 

www.shainfeld.com או

מוכנים להצגה 
של הקיץ?
היא חדשה, מסעירה, מרתקת 
ומעל הכל יפהפייה אמיתית. 
תכירו את הכוכבת החדשה של 
אירופה, מונטנגרו. היעד הכי חם 
של השנה שמתאים ל...כולם!
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת חיות ובהמות מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

11. כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנים  ___" 
)שבת מג.( )בלשון יחיד, נקבה(

7. ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.  "____  
טובה תדשן עצם" )משלי טו ל(

8. הרכינו את ראשם כלפי מטה  להבעת הכנעה או הוקרה 
ותודה. "___  העם וישתחוו")שמות יב כז(

9. זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים" )תהלים סח, כו( )בלשון 
יחיד(

10. קיצור המילים : כל צורכו.
11. מאותיות ה-א"ב.

12. קיצור המילים : הלכות חגיגה.
14. המתן לי קצת, חכה מעט.                               

"____- לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות(
16. עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה פרשה ס 

פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(
17. מתבונן, מסייר, מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם" 

)נחמיה ב יג( )בכתיב חסר( )בהיפוך אותיות(
18. איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ( )לא 

בלשון סמיכות(

1. מורחק, מוזז מעט.                                                      
"שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(

2. לקיחה מלא הקומץ, נטילת משהו בשלוש אצבעות 
תיכוניות.   "כל היום כשר...לתנופה להגשה ל___" )מגילה 

ב ה(
3. רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי                    

ערכם הגימטרי: א' – 6, ב' – 6, ג' – 100
4. נסר-עץ המחובר חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  

"ה___  טמאות לחטאת" )פרה יא ב( )בלשון יחיד(
5. הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד(

6. גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___" )רש"י במדבר 
לב לט(

9. קדרה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, 
השותפות      לא תמיד יעילה, שכן פעמים זה סומך על 

זה, או זה פועל   בניגוד לזה - ונמצא העסק מפסיד.                                     
"קדרא דבי __ לא חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(

13. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון 
לבהמות.  "לכן כאכל קש לשון אש ו___  להבה ירפה" 

)ישעיה ה כד(
14. תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.  

"___  של צורפי זהב" )שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(
15. מתחנות בני – ישראל  ביציאת מצרים.  ___ - שפר.  

)במדבר לג כג(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

יתדוהצפירשלתישאגא

תאטצשרכחסהגישגאנא

דלשברבלונמענדרפהג

האשישיסקלאריתדואנ

דגעדמשמאתהשמגזאשו

תושסנהסזענאאמשיאפ

ירשאמאנישרשרידקרא

אשההסנמאילרתוואאנ

תרבגאישרישרוישאשו

פיבאדיתגואשממנאנת

ישאושערסנמסרנחנשא

כיתגדוארפשחיקשיאה

שעירשתואתושאדבאוצ

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

איל, בהמה, בקר, גדי, גמל, האתון, הפרד, ואקו, ודישן, והצפיר, וזמר, וטלה, ויחמור, 
ומריא, ועיר, וצבי, ותאו, חמור, כבש, כשב, מקנה, סוס, עגל, עדר, עז, עתודים, פר, פרא, 

פרה, צאן, ראם, רחלים, שה, שור, שעיר, תיש

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4 5  6 

7       

8     9  

10     11  

 12 13  14   

15  16     

17    18   

 
 מאונך                                                        מאוזן

ים  כרוך כפקעת, מעוגל.  "אבנים בשבת באבנ .1
 ___" )שבת מג.( )בלשון יחיד, נקבה(

מורחק, מוזז מעט.                                                       .1
 "שלחן בצפון  ___  מן הכותל" )יומא לג:(

ידיעה טובה מהנה את האדם ומרחיבה דעתו.   .7
 "____  טובה תדשן עצם" )משלי טו ל(

"כל   ו בשלוש אצבעות תיכוניות. נטילת משה לקיחה מלא הקומץ, .2
 היום כשר...לתנופה להגשה ל___" )מגילה ב ה(

הרכינו את ראשם כלפי מטה  להבעת הכנעה או  .8
 הוקרה ותודה. "___  העם וישתחוו")שמות יב כז(

רשום את האותיות מלמעלה כלפי מטה לפי                     .3
 100 –, ג' 6 –, ב' 6 –ערכם הגימטרי: א' 

זמר.   "קדמו  ___  אחר נגנים"                   .9
 )תהלים סח, כו( )בלשון יחיד(

חיבור רופף או ברווח מסוים מנסר שני.  עץ המחובר -נסר .4
 "ה___  טמאות לחטאת" )פרה יא ב( )בלשון יחיד(

 הפעם, עתה ביחוד.  "עתה  ___" )מלכים א יז כד( .5 קיצור המילים : כל צורכו. .10
גרוש.  "ולשון הורשה שהוא טירוד ו___"                        .6 א"ב.-מאותיות ה .11

 )רש"י במדבר לב לט(
לא       ה של שותפים אינה קרה ואינה חמה, כלומר, השותפותקדר .9 קיצור המילים : הלכות חגיגה. .12

 - בניגוד לזה   או זה פועלפעמים זה סומך על זה,  שכןתמיד יעילה, 
לא "קדרא דבי __                                     ונמצא העסק מפסיד. 

 חמימא ולא קרירא" )עירובין ג.(
                              המתן לי קצת, חכה מעט.  .14

 לי זעיר" )איוב לו ב( )בהיפוך אותיות( -"____
"לכן  ות. עשב יבש, גבעולים יבשים של עשבים שונים למזון לבהמ .13

 )ישעיה ה כד( כאכל קש לשון אש ו___  להבה ירפה"

עלוב, חלוש.  "דווין  ו___  היו"  )בראשית רבה  .16
 פרשה ס פסקה יג( )בלשון יחיד, זכר(

תנור התכה, מכשיר שמלבים בו אש לשם התכת מתכות.   .14
 "___  של צורפי זהב" )שבת ח ד( )בהיפוך אותיות(

מסתכל.  "ואהי  ___ בחומת ירושלם"  ,מתבונן, מסייר .17
 (בהיפוך אותיות))נחמיה ב יג( )בכתיב חסר( 

שפר.  )במדבר  -ישראל  ביציאת מצרים.  ___  –מתחנות בני  .15
 לג כג(

איד, צרה, שבר.  "יראו עינו  ___" )איוב כא כ(  .18
 )לא בלשון סמיכות(

  

 

43 בני ברק כ"א באייר תשע"ז 17/5/17

האם רפורמת הכשרות של הרב לאו יעילה?

ייווצרו  החדש  המתווה  ימומש  אם 
לפיה  החלופה  חמורות.  כשרות  בעיות 
אחד  ידי  על  תבוצע  הקטניות  ברירת 
רמת  את  להוריד  הולכת  העסק,  מעובדי 
לא  עסק  בעל  שאף  מכיוון  הכשרות. 
יבזבז זמן וכוח אדם מתוך צוות המסעדה 
כ"מותרות",  נתפס  שבעיניו  מה  על 
ובמקום שהעובד יעסוק בברירת קטניות 
ניקיון  בעבודות  אותו  יעסיק  הבעלים   -
שתפקיד  לציין  למותר  סחורה...  וסידור 
רחב  הלכתי  ידע  דורש  כשרות  משגיח 
בנושאי כשרות המזון וידע אודות ירקות 
לעבור  אף  המשגיח  ומחובתו  נגועים. 
תקופת לימודים ובוחן שבסיומו מוענקת 

לו תעודת הסמכה.
העסק  בית  עובד  כיצד  ברור  לא  כלל 
המזון.  כשרות  הלכות  בטיב  מצוי  יהיה 
גם אם יימצא אחד שכזה - הוא לא נמנה 
על פלח האוכלוסייה שמתאים לה לעבוד 
בעבודות מטבח של ממש, וברגע שייקרא 

אל דגל קילוף הירקות הוא יעזוב.
יעז  נאמן  שטבח  סביר  לא  לזה,  נוסף 
לפצות פה מול מי שבסמכותו לקצץ לו 
שעות במשמרת. ושהוא משובץ מטעמו 

באופן ישיר ורשמי.
הכשרות  על  השגחה  לכולם,  כידוע 
כל  יהיה  שזה  אדם  להציב  דורשת 
נהפך  ברגע שהוא  העסק.  בבית  תפקידו 
לטבח אוטומטית הראש לא בחשבוניות 
של  התיבול  במרקם  אלא   - החתומות 
)שאחד  מבושל  הלא  ביין  לא  המרק. 
המלצרים השאיר בטעות פתוח על הבר 
אלא   - שבת(  שומר  שאינו  למגע  חשוף 
הרב  המלאי  והספק  תפו"א  בקילוף 
בבדיקת  לא  הלקוחות.  עומס  לקראת 
טלפונים  והרמת  המדף  על  מוצרים 
ברשותם  שיש  לבדוק  כדי  לספקים 
אישור מכירת חמץ - אלא בהוצאת מנות 

ללקוחות תוך כדי לחץ המטבח.
'טבח נאמן' יהיה בעמדה פשוטה יותר 
הכלים.  שוטף  לפני  אחת  יותר,  ונחותה 
יתקבלו  כשרות  ליקויי  על  הערותיו  וגם 
באותה רצינות שמתקבלות הערותיו של 

שוטף הכלים.
בין  העניינים  ניגוד  שבעיית  גם  מה 
משגיח שמקבל משכורת דרך העסק רק 
תבוצע  הקטניות  ברירת  אם  מתעצמת, 

בידי אחד מעובדי העסק.

נגד: 
בעיות חמורות 

הרב יניב שפירא 
יו"ר הועד הארצי של משגיחי הכשרות

בישראל,  הכשרות  מערך  את  לייעל  במטרה 
צוות  לאו,  דוד  רבי  הגאון  הראשי  הרב  הקים 
לשנות  דרכים  ולהציע  ההיבטים  מכלול  לבחינת 
או לתקן את ההסדרים הקיימים. מסקנות הצוות 
אושרו על ידי מועצת הרבנות הראשית. בין היתר 
באופן  יפוצל  הכשרות  משגיח  תפקיד  כי  נקבע 
ידי  על  מעתה  יבוצע  הפיקוח  עבודת  שמרכיב 
בקר כשרות ואילו המרכיב הביצועי של פעולות 

הלכתיות-כשרותיות יבוצע בידי נאמן כשרות.
נאמן הכשרות יהיה אדם בעל אורח חיים דתי 
שיאושר על ידי הרבנות המקומית, אך הוא יהיה 
העסק.  מבעל  שכרו  את  ויקבל  העובדים,  אחד 
להתערב  סמכות  תהיה  לא  המקומית  לרבנות 

בגובה שכרו, בתנאי העסקתו או בפיטוריו. 
על  לפקח  הוא,  הכשרות  בקר  של  תפקידו 
הרבנות  של  הכשרות  בנהלי  עומד  שהעסק  כך 
הראשית. כל בקר כשרות, יופקד על אשכול בתי 
הפיקוח  שעבודת  כך  גיאוגרפית,  סמוכים  עסק 
אחידים  כללים  לפי  ותתבצע  יעילה  תהיה  שלו 
הדתית  המועצה  ידי  על  יועסק  הוא  ושוויוניים. 
כל  ללא  יהיה  שהוא  כך  ידה,  על  ישולם  ושכרו 

זיקה עם בעל העסק. 
של  אפשרות  לבחון  הוועדה  המליצה  בנוסף 
הוזלת עלויות הפיקוח על הכשרות בהסכמת בית 

העסק  על שילוב מצלמות כחלק ממערך הכשרות.
צוות הוועדה ראה את הצורך בניתוק הזיקה בין 
המשגיח למושגח, כך שכל ההתנהלות הכלכלית 
התנאים  כאחד   - הדתית  המועצה  מול  תתבצע 
אך  איכותי.  כשרות  מערך  ליצירת  החשובים 
הרב שצברו משגיחי  והידע  בניסיון  הכרה  מתוך 
הכשרות, המליצה הוועדה וכך נקבע גם בישיבת 
מועצת הרבנות הראשית, שנאמני ובקרי הכשרות 
שיקלטו למסגרת החדשה, יבואו ככל שניתן מתוך 

מאגר משגיחי הכשרות הפעילים. 
העסקה  צורת  על  בנוסף  המליצה  הוועדה 
שתבטיח שהתמורה לבקרי הכשרות תהיה הולמת 
ראויים  אנשים  לגייס  יהיה  שניתן  באופן  וראויה 

למערך הכשרות. 
הוועדה הייתה מודעת היטב למשמעות אימוץ 
מסקנותיה, בכלל, ולעניין מודל ההעסקה, בפרט. 
שכאמור,  כיום,  הפועלים  הכשרות  משגיחי  על 
מקבלים שכרם ישירות מבית העסק. הוועדה לא 
הקלה ראש חלילה בכך, אולם סבורה כי לטובת 
וכן  הכשרות  שומרי  ציבור  ולטובת  הכשרות 
את  לנתק  יש  המשפט,  בית  לדרישות  בהתאם 
הזיקה שבין המשגיחים לבתי העסק שבאה לידי 
הכרוך  הקושי  כל  עם  הישירה,  בהעסקתם  ביטוי 

בכך.

בעד: 
העובדות הפשוטות

עו"ד קובי אלתר 
דובר הרבנות הראשית לישראל

מבצעי קיץ חמים!!

מבצעי קיץ חמים!!
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המבצעים בתוקף 
מיום ראשון                     
י"ח באייר 14.5.17  

עד יום שישי                  
כ"ג באייר 19.5.17 

בלעדי לחברי מועדון!

כבר מעכשיומתקייצים

1990אבקת כביסה

6 ק"ג
אריאל

3990
1990גלידת מיניס

ריאו
2490

1990גבינה צהובה מגורדת

500 גר'
טרה

1990 1990דגני בוקר 'מעולה'1990

400 גר'
5סוגים שונים

ליח'

1990אקונומיקה פסגה

4 ליטר
סנו

790

לק"ג

קטשופ 
קנה2מתנהקבל'מעולה'

מוצרי
זוגלובק
*לא כולל פיצה אישית

מים בטעמים/         
ספרינג תה

1.5 ליטר
סוגים שונים

4 ב-
1790 שלגון גלי גל

ריאו
7 ב-

10 סרדינים אלסקה
בצק עלים/ג'חנון בצק /410 ב-

מלאווח/פלאפל

צפור השרון/
תהילה

990
ליח'

3 ב-

משקאות
חלב
1 ליטר

סוגים שונים
יטבתה

790
ליח'

קוטג'
250 גר'

טרה

1190
3 ב-

גבינת
סקי
250 גר'

שטראוס
3%/5%

10
3 ב-

זוג
גבינה
850*2 גר'

תנובה

2490
זוג  ב-

מרגרינה
שמרית

10
3 ב-

200 גר'

חלב
בקרטון

1 ליטר
תנובה

10
2 ב-

5990פילה סלומון נורווגי
קוד:10392148

לק"ג

דוריטוס

55 גר'
סוגים שונים

5 ב-עלית
מנה חמה1090

סוגים שונים
לא כולל נודלס

5 ב-20
עוגיות מיני/קרמוגית/

פתי בר וניל 500 גר'

אסם
3 ב-20

 חטיף רינגלס 'מעולה'

55 גר'
טעמים שונים

10
3 ב-

נאפה
לאחר
חדשהפסח

טיטולי בייביסיטר
4 ב-

8990

פטריות 'מעולה'
400 גר'

3 ב-
פסטה אסם1190

500 גר'
סוגים שונים

חומוס 750 גר'/חומוס תוספות    520 ב-אסם
400 גר' טחינה/מטבוחה/חציל 

במיונז /כרוב אדום 400 גר'

אחלה
790

ליח' שקדי מרק 'מעולה'
2 ב-400 גר'

1390

נאפה
לאחר
הפסח

גריסים/חיטה/ 
בורגול/גרישה

500 גר'
מיה

41090 ב-

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ'-כ"א באייר 16-17.5.17
סלק

לק”ג
₪290

תפו"א 
לבן ארוז

לק”ג
₪290

גזר ארוז

לק”ג
₪290

מלפפון

לק”ג
₪390

בצל

לק”ג
₪290

אפרסק

לק”ג
₪690

רוגלך

500 גר'
ברמן

שקיות קליק990
/טבלאות שוקולד פרה עלית

סוגים שונים
4 ב-

1690 שלגון/טילון מגנום
קורנטו

טעמים שונים
3 ב-גלידות שטראוס

20

אורז פרסי

מיה
1 ק"ג

2 ב-
1090 לחם אקטיב

750 גר'
ברמן

990
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