
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ח בתשרי תשע"ח   18/10/17 גיליון מס' 1126

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

17:25
17:42
17:22

18:36
18:38
18:38

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת נח

רבבות הקבילו 
פני רבם ברגל

פרסם ותתפרסם

שלא  בגבאי  כשצופים  חדשני,  ואפילו  יפה  משהו  יש   
את  שמאכלס  המתפללים  להרכב  בהתאם  טעמו  את  משנה 
בית הכנסת בו הוא מתפקד. בראיון ל'קו עיתונות' זרק יו"ר 
מתן  של  מהפכני  רעיון  האוויר  לחלל  גבאי  אבי  העבודה 
בלי  בכך,  שיחפוץ  ישיבה  בן  לכל  וללמוד  לשבת  אפשרות 
הגבלות ובלי מכסות, תוך תגמול, במקביל, של יוצאי צבא 
בשכר מינימום ובהטבות נוספות. גבאי הפתיע כשהשמיע את 
אותן אמירות בזכות לומדי התורה – גם לאוזניים חילוניות.

גבאי כלבבנו

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

צילום: אבי אוחיון, לע"מ 
צילום: שלומי כהן 

03-5796643
בנך מתקשה 
בישיבה ???

הבשורה הזו 
בשבילך !!

עמוד 19

בס"ד

עמוד 23

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

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

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

ללקוחותינו

לקביעת תור: 03-6816040

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

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!

קייטרינג בטעם ביתי

052-7170302

כולל מע"מ

למוסדות

מנה מושלמת - 14&

כולל שינוע והובלה עד המקוםכולל שינוע והובלה עד המקום

על בסיס ארוחת צהריים יומיתעל בסיס ארוחת צהריים יומית

1077
ו‘- ט‘ בטבת 12/27-24 

בס"ד

!&

052-6550629

.פרסום חזקמגזין פרסום ארצי מופץ ב-   בני ברק   ירושלים   ביתר   בית שמש   אלעד   אשדוד   מודיעין עילית
.לוחחזק

pirsumchazak@gmail.comפקס: 02-9661017 טלפון: 02-9661012

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לשבוע הקרוב לצורך הגהה.

נא לבדוק היטב ולשלוח תיקונים:
pirsumchazak@gmail.com : לפקס: 02-9661017 או למייל

לתשומת לבכם!

במידה ולא יתקבלו

 היום תיקונים עד סוף היום

תחשב המודעה

 כמאושרת!

תאריך: _______ שעה: _______ סוכנת: _______ גרפיקאית: _______ 
נשלח באמצעות: _______   הגהה מס' : _______ )יותר מ-2 הגהות - תשלום נוסף(

23/1110:50
מייל

שירה יעל
1

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים!!

tamar-travel.co.il “

  

 

   

850
 

10

שעות רחצה נפרדות

סדנת פרלינים
 מקצועית!

תוכניות מרתקות!סוויטות פאר!ארוחות גורמא!אירוח מושלם!

D E L I C E S

c h

o c o l a t s

חגיגת מחולות!
עם יעל עמוס

מופע יחודי של
האמנית חדוה לוי

רקודי עם
עם יעל עמוס

החל מ-

י"ב-י"ד שבט 28-30/1/18

 הרקדה סוחפת
עם האמנית רויטל שמחי

לרציניים בלבד!

ק“ג
לרדת

במשקל
במיוחד

 לאחר החגים!!

באישור משרד הבריאות 076-5459060

10-40
נסיון11 שנות

החלה הרשמה לקורס רציני

המדריך הראשי

 בקבוצה קטנה ואיכותית

עם תרגולת רבה
 צילומי וידיאו וחומר 

הרצאות רב
 ללא 'דע מה שתשיב' וללא התרמה

 12 מפגשים אחת לשבוע בערבים מחבר הספר החשוב 'מרצה נולד'
ר' צבי רפפורט

אמנות הדיבור בציבור

בהסכמת גדולי תורה ומביני דבר
38054-8526622 שנות הדרכה בפועל

התעמלות גברים
”אני יחזקאל אסחייק עוסק בפעילות 
גופנית. בהדרכת אדי קוגן נוכחתי 

לדעת שהוא מורה מקצוען זהיר ואחראי“
להרשמה: אדי-054-4299945 | אורן-053-7215344

ניתן לקבל 
אימונים 
פרטיים

נפתחה 
קבוצה חדשה 

במוצ“ש

דבריו של יו"ר העבודה ל'קו עיתונות' על האפשרות לפטור בחורי ישיבות מגיוס, גררו 
מתקפה חריפה של יו"ר 'יש עתיד'  גבאי: "צריך להיות פרקטיים" / עמ' 25 

בעקבות ראיון החג: 
עימות בין לפיד לגבאי

ללא פוליטיקאים: הרבנים מקדמים את 'השלום הספרדי'
נשיא מועצת החכמים מרן הגר"ש כהן שלח בחג את בנו לראש ישיבת 'כסא רחמים' 

הגר"מ מאזוז עם הקדשה אישית על ספרו החדש / עמ' 25

ח"כ מלכיאלי 
בראיון: "השלום 
תלוי בהחלטת 
מרת המועצת" הצדקנית  הרבנית 

חוה אסתר ליפקוביץ ע"ה

בחור  דוד:  נחל 
ישיבה נפצע

/ עמ' 22
/ עמ' 10

/ עמ' 23

/ עמ' 8



התקשרו
ספרו לנו

03-3739999
 למה בבית שלכם 

בוחרים תנובה

בשובר בשווי ₪250 ותוכלו לזכות
לקניית מוצרי תנובה

בשבילי
לבחור תנובה זה... 

לאכול עם מי שאנחנו אוהבים 
את מה שאנחנו אוהבים

בלומי מבני ברק

 ,03-6133555 BSD בכפוף לתקנון הפעילות הנמצא במשרדי גל אורן 
הפעילות בין התאריכים כ״ח בתשרי תשע״ח עד י״ח בחשוון תשע״ח )18.10.17-7.11.17(.
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500 זוכים
 בשובר בשווי  250 ₪ 
לקניית מוצרי תנובה
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ח
ל.

ט. 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

RC

קוטג' 
שטראוס

אבקת 
כביסה 
פרסיל
8 קילו

 &20

 &35 &45

 &15

 &20

 &15

טיטולים

בד"ץ
500 גר'

2 ב-40& 3 ב-100&  2 ב-50& 

4 ב-

ב-2 ב-

2 ב-

3 ב-

משקה ג'אמפ

L תבניות ביצים

2 ק"ג

זוגלובק
שניצל 
תירס / 
נקניקיות

2 ב-

2 ב-2 ב-2 ב-

2 ב-

גבינת 
נפוליאון

מוצרי 
השבוע פסטות ויליפוד  חיתולי האגיס נייר טואלט

 &16

 &20 &95 &35

 &25

מטרנה

ב-  &10 10& ב-3  ב-4

 &20

 &50

 &55

5ב-

2ב-
לקילוקילו

2 ב-

 &10 7 ב-

100& ב-  6

13& ב-  3

10& ב-  2

ב-

בירה מאלט
 1.5 ליטר

כריות 
צ'וקולדה/בננה/וניל

שמן קנולה טעמן
בד"ץ עד"ח

3

3ב-20& 

2ב-15& 2ב-50& 

פרסיל ג'ל

 &18 ב- 2  &22 ב- 2  &15 ב- 2

 &10 ב-

 &1690
ב-

 &18 90
ב-  &1790

ב-

 &8 90
ב-

 &790
ב-

 &3990
ב-

 &790
ב-  &8 90

ב-

פתיבר אסם
500 גר'

פתיבר
1.6 קילו

שמפו / מרכך הוואי
750 מ"ל

רוגלעך
אחוה

פודינג
1 קילו

מגבונים
רביעיה

מאגדת 
שוקולד
ורד הגליל

מיונז 
תלמה
 500 גר'

טישו טאצ'

אבקת כביסה 
סוד
5 ק"ג

חומוס 
אחלה

קוטג' 
תנובה

רד מאג

10& ב-  2

דג פילה אמנון
(מושט)

קמח חיטה
80% מנופה

קמח סוכר

קמח לבן
400 גר'המלאכים מנופה

מארז 
פיצה 
זוגלובק
שלישיה

חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

לחם אגמי 
חיטה מלאה

יין סלקטד

נרות חימום

אבקת כביסה 
אריאל
6 קילו

 &4990

חלב תנובה

1.5 ליטר

גבינת 
תנובה
500 גר'

גבינת 
תנובה
850 גר'

אדוארד
אלופים בחיסכון

טחינה 
אחווה
בד"ץ
500 מ"ל

בשרים 
מחפוד
מס' 4-7-10

 &3990
ב-  &2990

ב-

 &690
590& ב-

ב-

 2.7
ליטר

 48
גלילים

מעדני
 קרלו
מארז שמיניה

ימים ד', ה', ו':

בקניית זוג בקניית זוג



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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 �4.5 שעות של תוכ

מעונייני� לשמוע עוד?
צלצלו: 0722-722-777

זה הזמ� לפתוח את השנה החדשה בנ�יקה
 ולהשיג את המטרות שלכ� 

בעוצמה ובמהירות שלא הכרת�, 
בערב עיו� ב� 3 שעות �וחפות ומרתקות 

 שיטעינו אתכ� באנרגיה ובכלי� 
להשגת כל מטרה או יעד שתחפצו!

24/10/17
�ד‘ חשוו

אול� ”כליל מלכות“, רח' שלמה המל� 8,יו� ג‘
 בני ברק

ב�“ד

האירוע
לגברי� ונשי�

בהפרדה

(לא תתאפשר כני�ת

* הכני�ה בתשלו�
18:15

עגלות ותינוקות)

שנה חדשה 
חיי� חדשי�!

10 דקות ששינו לאלפי אנשי� את החיי�!
הטיפ היומי מפי אליהו שירי
1003-9038903 דק' שישנו לכ� את היו�



במזרחי טפחות
מחכה לך בנאדם בבנק

פשוט
תעבור!
תעשה לזה סוף

רוזנברג, עדיין מעבירים 
אותך בבנק מפקיד לפקיד?

הוא מכיר אותך והוא יודע בדיוק מה אתה צריך!



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ח בתשרי תשע"ח 18/10/17 בני ברק8 1210//10 ר תש"עב "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

 נהג 'אגד' הוריד נוסעים באמצע הדרך
נוסע שנסע בקו בני ברק ירושלים עם שני ילדיו הורד 
התלונן  שהנהג  לאחר  ראשי  בכביש  מהאוטובוס 
 2 עם  "חזרתי  הנוסע:  לדברי  לו.  מפריעה  שהמוזיקה 
למוזיקה  והקשבתי  ירושלים  לכיוון  ברק  מבני  ילדיי 
שהמוזיקה  אותי  לתקוף  התחיל  הנהג  לפתע  בדרך, 
מהאוזניות מפריעה לו. לאחר דין ודברים הנהג עצר את 

האוטובוס בצד הדרך והזמין משטרה".
עד  ראשי  כביש  על  מהאוטובוס  הורדו  וילדיו  הנוסע 
מאוחרת  לילה  בשעת  זאת  כל  נוסף,  אוטובוס  להגעת 
את  שחוו  הילדים  של  עיניהם  ומול  ראשי  ובכביש 
למוזיקה  הקשיב  שרק  אביהם  מול  הקשה  החוויה 

באוזניות.
התקבלו,  טרם  ישראל  ומשטרת  אגד  תגובות 

לכשתתקבלנה נפרסמן.

 הרבי ממכנובקא "אני כאן ללא דיבורים"
והחדש  הגדול  המדרש  בבית  תורה  שמחת  במוצאי 
שהוקם ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק עבור חסידות 
וביקש  החסידים  את  הרבי  עורר  בעלזא,   - מכנובקא  
מהם שלא ידברו בתפילה. "באם ידברו בתפילה - אני 

יישאר בבית". 
האדמו"ר חיזק את החסידים שלא לדבר בבית המדרש 
זאת,  לומר  חלילה  רוצה  לא  "אני  להם  ואמר  החדש 
משפחה  יש  השם  ברוך  בבית,  אצלי  לשבת  יכול  אני 
יום טוב. מה צריך  ילדים, ולאכול ולעשות שמחת  עם 
לשבת פה, אם לא יושבים בשקט ומדברים ולא שרים 
עם כולם. אין לי מה לעשות כאן. אני יכול לשבת אצלי 
בבית ברוך השם, יש לי איפה לשבת. אני בא לכאן כי 
אני רוצה להיות עם כל ה'עוילם'. אבל אם הציבור לא 
אוחז בזה, אם אנשים לא אוחזים בזה, לא צריך לבוא. 
לבוא לפה לשבת ולפטפט, בכל הפינות, ליד הילדים, 
מדברים,  ולא  ביחד,  כשיושבים  ככה.  תכלס'  לא  זה 

ושרים ביחד, והכל עושים ביחד". 
עוד הדגיש בדבריו "כל אחד שיידע, אם מגיעים לכאן  
צריכים לדעת, לא מדברים בתפילה, לא מדברים בטיש, 
ולא כשכל 'העוילם' צריכים להיות ביחד. זה לא הזמן 

לדיבורים בעניינים אחרים".
בעקבות דברי הרבי קיבלו עליהם החסידים שלא לדבר 

בבית המדרש החדש במיוחד בזמני התפילות

 יומא דהילולא 20 בביאלה
בדינר מיוחד שנערך השבוע ביום ראשון בחצר הקודש 
מרן  של  ה-20  דהילולא  יומא  את  ציינו  ב"ב  ביאלה 

האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלא ב"ב זצ"ל.
תמיד',  'אש  הגדול  הדינר  נערך מעמד  ההילולא  לרגל 
ב"ב,  מביאלא  האדמו"ר  מקומו  ממלא  בנו  בראשות 
וכן  וחסידים,  תלמידים  של  רב  קהל  ובהשתתפות 
ברק  בבני  כאן  לשהות  מחו"ל  שהגיעו  רבים  אורחים 

במהלך חג הסוכות ושמחת תורה.
האירוע נערך ברוב פאר והדר במשכן האירועים 'כתר 
יענקי  ר'  המנגן  בעל  של  בניצוחו  ברק,  בבני  הרימון' 
רובין ומקהלת מלכות שבראשותו של ר' פנחס ביכלר 

עם הסולן ר' זאנוויל ווינברגר.

 קידום לרב קשש 
ברכות לרב שימי קשש, לרגל מינויו לתפקיד סגן מנהל 
יהיה  תפקידו  במסגרת  ב"ב.  בעיריית  החינוך  אגף 
ומוסדות  התורה  תלמודי  היסודי,  תחום  על  אחראי 
החינוך לבנים באגף החינוך, בנוסף על תפקידו כמנהל 

התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בעיר.

אבי רבינא ועוזי ברק

חג הסוכות במעונם של גדולי ישראל: רבבות אלפי ישראל פקדו 
הישיבה  ראש  מרן  של  בבתיהם  ברגל,  רבותיהם  פני  את  והקבילו 
הישיבה  וראש  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  שטיינמן,  הגראי"ל 

מרן הגרי"ג אדלשטיין.
מחזה מרהיב היה במעונו של מרן ראש הישיבה ברחוב חזון איש 5 
כאשר למעלה מ10,000 איש פקדו את מעונו בימי חול המועד, בכל 
אחד מימות החג נכנסו אלפים לברך ולהתברך כאשר כל אחד עובר 
ביחידות לפני מרן ראש הישיבה הרבה מבין העוברים גם זכו שהשיב 

להם בקולו "א גוט מועד".
הבית  בני  זכו  תורה  שמחת  בליל 
שהתפללו במניין המצומצם לשמוע את 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  קולו 
בידיו  התורה  בספר  שאחז  שטיינמן 
אומר  כשהוא  ראשונה,  בהקפה  וכובד 

"אנא השם הושיעה נא".
באותם  דמעו  המתפללים  כל  עיני 
שזכו  כך  על  ושמחה  מהתרגשות  רגעים 
 104 את  ולראות  ממש  של  בנס  לחזות 
שנות התורה שמחים בכבודה של תורה.

הישיבה  ראש  מרן  כובד  למחרת 
ב"חתן תורה" וזכה לעלות לתורה ובכך 
המתפללים  של  ההתרגשות  את  העצים 

שזכו לקחת חלק בתפילה.

עידוד מיוחד
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי חגג 
שמחת בית השואבה בסוכה בביתו מיד 
מספר  כאשר  הראשון,  החג  במוצאי 
והמקורבים  המשפחה  מבני  מצומצם 
שמחים יחדיו ומכובדים בשיר המעלות. 
מרן  של  המסורתית  העלייה  את 
השנה  עשה  הוא  לירושלים,  שליט"א 
לשמחת  הגיע  מרן  המועד,  חול  בימי 
שבראשות  הכוללים  של  השואבה  בית 
שר  מרן  ביקר  קודם  עוד  אתרוג,  הגר"י 
בסוכת  שאול,  גבעת  בשכונת  התורה 
דרוק  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  תלמידו 
ראש ישיבות תפארת ישראל, ושוחח עמו 

בענייני הלכה.
כאשר  הגר"ח  מרן  הפתיע  מכן  לאחר 
'איחוד  בבית  לבקר  בכוונתו  כי  הודיע 
הענפה  הפעילות  את  לחזק  כדי  הצלה', 
באופן  ללבו  הקרובה  חיים,  להצלת 

מיוחד.
הגר"ח  מרן  הגיע  כאמור  לסיום 
שם  המערבי,  הכותל  לרחבת  קנייבסקי 
נשא תפילה במשך דקות ארוכות לישועת 

עם ישראל ולרפואת החולים הרבים.
אצל  בביקורו  הייתה  רבה  התרגשות 
איש החסד הרב הבר שבעקבות פעילות 
מתנת  בראשותו  העמותה  של  הברוכה 

שר  ומרן  במשטרה,  נחקר  כליה,  איש  מאות  תרמו  שבזכותה  חיים 
התורה הגיע לחזקו ולעודדו.

ביום הושענא רבה הגיעו לביתו לקבל ברכתו יו"ר ועדת הכספים 
ח"כ הרב משה גפני, סגר"ע בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפאלית 

של דגל מנחם שפירא והנגיד דן גרטלר.

מסע חיזוק
רחוב ראב"ד 17 המה אדם במהלך החג, אלפים הגיעו להקביל פני 
רב ברגל ולקבל את ברכת החג מראש הישיבה מרן הגרי"ג אדלשטיין. 
לצד ראשי ישיבות ורבני קהילות נראו גם עסקנים ועמך בית ישראל. 

מרכזית  לעצרת  לירושלים,  אדלשטיין  הגר"ג  מרן  עלה  שני  ביום 
שהתקיימה כמדי שנה בשכונת רמות, שם השתתפו אלפים שהגיעו כדי 
לשמוע דברי חיזוק מראש הישיבה, משם המשיך מרן ראש הישיבה 

לעצרת חיזוק מרכזית בגבעת זאב ומשם חזר לביתו בבני ברק. 
ביום שלישי השתתפו כ4000 ילדי העיר בני ברק באירוע ענק של 
עצמם  על  וקיבלו  מסכתות  סיימו  מהם  כשמאות  וצאצאינו',  'אנחנו 
הגדול  האירוע  הישיבה.  ראש  מרן  בראשות  אחרות  מסכתות  לסיים 
של  פניו  ואת  קדושים  אהל  בהיכל 
בשירה  ההמונים  קיבלו  הישיבה  ראש 

וריקודים.
החג,  בנעילת  היה  מיוחד  מעמד 
אלפי  בישיבה:  שנערכו  שניות  בהקפות 
של  שורות  על  עמדו  ואברכים  בחורים 
רגעי  כאשר  בהתלהבות,  ושרו  פרנצ'עס 
ראש  מרן  של  כניסתו  עם  היו  השיא 
הישיבה הגרי"ג אדלשטיין להיכל, כאשר 
האלפים שרים "לאורו ניסע ונלך", ולצדו 
יושבים ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי 
ושאר  כהנמן  הגר"א  הישיבה  ונשיא 

ראשי ורבני ישיבת פוניבז'.

בחצרות הקודש
ברק  בבני  החסידויות  בהיכלי  גם 
המרכזי  המקום  המונית,  נהירה  נרשמה 
מחדש  שנבנתה  ויז'ניץ  בסוכת  היה 
הגדול  המדרש  בית  נבנה  עליו  במקום 
הגיע  הראשון  החג  במוצאי  החדש, 
לסוכה הגר"י יוסף ובשאר ימי החג הגיעו 
ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  ובהם  עסקנים 
יעקב  ח"כ  ליצמן,  הבריאות  שר  גפני, 
אשר, חנניה צ'ולק וסגר"ע מנחם שפירא.
התקיימו  מרכזיות  שניות  הקפות 
גן  רמת  ראחוב  דחסידי  המדרש  בבית 
ציבור  אישי  האדמו"ר'  בהשתתפות 
וקהל רב. את הערב הנעימו הזמר יחיאל 
כיבד  אלטמן.  איציק  והקלידן  ליכטיגר 
בנוכחותו גם מר אברהם בלושטיין, מנהל 
ברק. בני  בעירית  עסקים  רישוי  מחלקת 

דארג,  בחסידות  הייתה  רבה  התרגשות 
שם עבר האדמו"ר אירוע לבבי קשה לפני 
התרגשו  הסוכות  ובחג  הנוראים,  הימים 
מאות החסידים כאשר רקדו עם האדמו"ר 
בסוכת החסידות מידי יום. האדמו"ר אף 

נשא דברים וחיזק את הנוכחים.
אורח  בעיר  נצפה  שניות  בהקפות 
שהגיע  המשטרה  מפכ"ל  מעניין, 
שם  ומודז'יץ,  בנדבורנה  שניות  להקפות 
גם  כאשר  התורה,  ספר  עם  במרכז  רקד 
עטרת  ישיבות  ראש  סורוצקין  הגרש"ב 
שלמה וסגר"ע ב"ב מנחם שפירא רוקדים 

עם ספר התורה והאדמו"ר.
בית  ברחבת  ב"ב  כץ  פרדס  בשכונת  היו  מרכזיות  שניות  הקפות 
השתתפו  שם  גואטה,  יגאל  הרב  בראשות  ישראל  ישמח  הכנסת 
הגאונים רבי משה חזקיהו, רבי ליאור גלזר, סגני ראשי העיר אליהו 
דן  דן בראשות ממ"ר  וצמרת המשטרה במרחב  ומנחם שפירא  דדון 

מומי בוריה.

רבבות הקבילו פני רבם ברגל
אלפים פקדו מדי יום את סוכתו של מרן הגראי"ל שטיינמן וזכו 
להתברך  מרן הגר"ח קנייבסקי ערך את מסעו הקבוע לירושלים 
וחיזק את איש החסד הרב הבר  מרן הגרי"ג אדלשטיין נשא 

דברי חיזוק בפני אלפים  וגם: סיקור מיוחד מחצרות הקודש
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במעון אני היחידה שכבר יודעת 
להשחיל טבעות. כשאמא ראתה 

את זה היא חייכה לעצמה והכינה  
לי עוד בקבוק סימילאק

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

סימילאק, עכשיו גם אני וגם אמא 
רגועים יותר ומצליחים להרדם

למהדרין
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

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

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

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

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

הידיעה  הגיעה  סוכות  חוה"מ  בערש"ק 
הרבנית  רום של  לשמי  סילוקה  על  המעציבה 
הצדקנית מרת חוה אסתר ליפקוביץ ע"ה, אשת 
זצוק"ל,  יהודה  מיכל  רבי  הישיבה  ראש  מרן 
שהסתלקה בשם טוב ובשיבה טובה בגיל 98, 
פוניבז'  נציבי  החיים  בבית  בערש"ק  ונטמנה 

לצד בעלה הגדול זצוק"ל.
הרבנית ע"ה נולדה בשב"ק ר"ח אדר תרע"ט 
רבי  הגאון  לאביה  בפולין,  לאפיטש  בעיירה 
העיירה  רב  זצוק"ל,  גרשנוביץ  יצחק  אברהם 
עזב  תרצ"ה  בשנת  קוברין.  במחוז  זאבינקה 
אביה את רבנות זאבינקה ועלה ארצה ונתיישב 
בבני ברק, ושימש כראש ישיבת תפארת ציון, 
כאן  האחרון.  יומו  עד  נפלאה  נפש  במסירות 
התקרב למרן החזו"א זצוק"ל, כשהיה משחר 
תורה  בדברי  רבות  עמו  ונועץ  לפתחו  רבות 
ובשאר עניינים, ומרן החזו"א השיב לו בכבוד 
ובכוחו  בשבחו  ומפליג  מכבדו  והיה  והערכה 
בפסק הלכה עד למאוד, ולאור גדלות זו צמחה 

והתעלתה הרבנית ע"ה בנערותה. 
אביה  עולמו  לבית  נסתלק  תשי"ד  בשנת 
והיא  זצוק"ל,  יצחק  אברהם  רבי  הגאון 
נודעה במסירותה הרבה לכבד את אמה ע"ה, 
באופן  אם  כיבוד  מצות  לקיום  והתמסרה 

מופלא, להסיר ממנה כל דאגה.
מיכל  רבי  למרן  נישאה  לפרקה  כשהגיעה 
מבחירי  שהיה  זצוק"ל,  ליפקוביץ  יהודה 
מרן  תלמידי  ומגדולי  חברון  ישיבת  תלמידי 
הגר"ש היימן זצוק"ל, ויחדיו הקימו בית גדול 
לד' ולתורתו, כשהיא נוטלת על עצמה את כל 
לצמוח  הגדול  לבעלה  ומאפשרת  הבית,  עול 
ולהתעלות במעלות התורה והרבצתה לרבים. 

זצוק"ל  בעלה  את  שהכיר  איש  החזון  מרן 
היה משגר  רבות,  בלימוד  עמו  להיוועד  שבא 
לו  שהציע  עד  שידוכין,  הצעות  לעת  מעת  לו 
המעלות,  כלילת  שהייתה  ע"ה,  הרבנית  את 
והוא שהכיר היטב ביתו ורוחו של חותנו רבי 
אברהם יצחק, העלה בפני הצדדים את הצעת 

השידוכין.
עם  הגרמי"ל  נפגש  תרצ"ט,  באייר  ואכן, 
חמיו לעתיד, ואת היסוסיו שטח במכתבו למרן 
ולהוציאו  הדבר  את  לסיים  שעודדו  החזו"א 
אל הפועל, חלופת מכתבים מעניינת התנהלה 
בשעטו"מ  הפועל,  אל  שיצאה  עד  ביניהם, 
לסמל  הפך  והוא  תרצ"ט,  תמוז  י"ג  בערש"ק 
למעלה  כשבמשך  הנפלא,  הזיווג  וליסוד 
נפשה  מוסרת  ע"ה  הרבנית  שנה  משבעים 
ועושה הכל כדי שיוכל בעלה ליישב במנוחה 

ולשקוד על התורה בלי מפריע.
בל"ג בעומר שנת ת"ש נישאו בני הזוג על 
גג 'בית שפירא הופמן' בב"ב, כשמרן החזו"א 
צעד כשושבין, ובסידור הקידושין כובד ראש 
לאחר  זצוק"ל.  סרנא  הגר"י  מרן  הישיבה 
בבית  שכור  בחדר  בפ"ת,  התגוררו  נישואיהם 
משפחת ברגשטיין, כשהמטבח משותף לשתי 
המשפחות יחדיו, והן משתמשות בו לחילופין. 
והגרמי"ל החל לכהן כמרביץ תורה בבני ברק 
בישיבת תפארת ציון. כל סדר יומו היה למען 

המטרה הנעלית של בית של תורה.
'פרוטות',  היו  בכולל  שניתנו  החלוקה  דמי 
על  עמד  הורוויץ,   - שוחט  שמעון  כשרבי 
נדבות  לקבץ  בפ"ת  הגדול  ביהכ"נ  מדרגות 
אותן חילק לאברכי הכולל בכל יום חמישי, אך 
בחלקה  ושמחה  התלוננה  לא  הרבנית  מעולם 
זכורה התמונה כשהרבנית ע"ה  תמיד. לרבים 

וילקומירר  רחוב  במעלה  שנים  במשך  צעדה 
בתה  לבית  הבצק  קערת  ובתוכה  העגלה  עם 
על מנת לאפות חלות לכבוד שב"ק כשלא היה 

בביתם תנור אפיה. 
בכל אותם השנים הייתה הרבנית ע"ה נותרת 
מלא  לבה  אך  בגפה,  ארוכות  שעות  בביתה 
באושר על זכותה להיות שותפה ללימוד תורתו 
ולהרבצת תורתו של בעלה הדגול, כשאיפתה 
מבעלה  ביקשה  הימים  באחד  ילדותה.  מאז 
היחידים  משפחתנו  קרובי  לבקר  נלך  'שמא 
על  לדבר  הגרמי"ל  ניסה  בפ"ת?'  לנו  שיש 
יודע ללמוד...  ליבה באומרו 'הרי עדיין אינני 
ממש לא יודע, אם אלך לביקורים, מתי אספיק 
צערו  את  הרבנית  כשראתה  משהו?!'  ללמוד 
העמוק והכנה על אותה שעה קלה של ביקור 
משפחתי, הערכתה אליו וללימוד תורתו גברה 

שבעתיים. 
יצא מן  ימיו, הקפיד בטרם  ואכן, עד לסוף 
שהתה  בו  החדר  אל  לצעוד  לשיעוריו,  הבית 
בתקופה  וגם  שלום.  לה  ולומר  הרבנית, 
האחרונה, כאשר כל פסיעה עלתה לו במאמצים 
וייסורים רבים, הקפיד שלכל הפחות תבחין בו 
הרבנית  ימיה  כל  בשלום.  לה  ולהנהן  מרחוק 
זצוק"ל  שבעלה  לפני  סועדת  הייתה  לא  ע"ה 
לאחר  או  היומיים  מהשיעורים  הביתה  שב 
התפילות  לאחר  לו  שחיכתה  הקהל  קבלת 

והשיעורים בישיבה.
לאחר כשנתיים מגורים בפ"ת, עברו לדירתם 
בב"ב,  וילקומירר  שברחוב  העץ  לצריף 
בניית  עול  כל  את  עצמה  על  נטלה  והרבנית 
תורתו  על  לשקוד  לבעלה  ואפשרה  הבית, 
באין מפריע. במשך עשרות בשנים ניהלה את 
ביתם שהיה תל תלפיות לאלפים, ואף העניינים 
הכספיים של הבית הופקדו בידיה, והתמסרה 

לכך מתוך שמחה והסתפקות במועט.
ביתם היה בית ועד לחכמים ואלפים שבאו 
לקבל עצה וברכה נענו על ידה בחפץ לב, וכך 
הקודש  לעבודת  גבול  ללא  בעדו  סייעה  היא 
להרבצת תורה וחינוך התלמידים. ואכן התבטא 

עליה בעלה - "שלי ושלכם שלה הוא".
הרבנית  אספה  שנים  עשרות  במשך 
לחלק  מנת  על  כסף  ע"ה  אחותה  עם  ע"ה 
ומתן  צניעות  מתוך  והכל  נצרכות  למשפחות 
חסד  גמלה  האחרונות  בשנים  וגם  בסתר, 
בתפילותיה  דמות  והייתה  לצאצאיה,  בעזרה 

והליכותיה המרוממות.
ובערש"ק  נחלשה,  האחרונה  בתקופה 
השיבה נשמתה ליוצרה, במעמד בני המשפחה 
הרוממה. מסע הלווייתה יצא בערש"ק בשעת 
אחה"צ מביתה ברחוב וילקומירר בדרכה לבית 
הגדול  בעלה  לצד  נטמנה  שם  פוניבז'  החיים 

ע"ה.
ישרים  דור  אחריה  הותירה  ע"ה  הרבנית 
מבורך, בניה הרבנים הגאונים: רבי משה דוד 
משגיח ישיבת באר יעקב ומראשי ישיבת בית 
דוד, רבי אברהם יצחק מראשי ישיבת בימ"ד 
עליון, וחתניה: רבי בנימין דוד אלישיב ראש 
הכוללים תפארת בחורים ובעמח"ס יד בנימין, 
מאור  ישיבת  ר"מ  שוורץ  אליהו  משה  רבי 
יצחק חמד, ובתה הרבנית קורלנסקי, אשת רבי 
בנימין ביינוש זצוק"ל, נכדים ונינים ההולכים 

כולם במורשתה המופלאה. ת.נ.צ.ב.ה

הרבנית הצדקנית מרת 
חוה אסתר ליפקוביץ ע"ה
אשת חבר למרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, הרבנית 
לעולמה  הלכה  ע"ה,  ליפקוביץ  אסתר  חוה  מרת 

כשהיא בת 98 בפטירתה
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נתפסו על חם 
בלשים תפסו גנבים כשהם מסתתרים מתחת למיטה 
ברחוב צפת בבני ברק • בחיפוש שנערך בכליהם 

נמצאו כלי פריצה נוספים

מאת: עוזי ברק 

ישראל  משטרת  בלשי  של  יזומה  פעילות 
שאחד  חשודים,  שני  של  למעצרם  הובילה 
 ,33 בן  והשני  יעקב  באר  תושב   ,17 בן  מהם 
לדירה  שהתפרצו  בחשד  יהודה,  אור  תושב 

ברחוב צפת בבני ברק. 
יצאו  הדירה  שבעלי  בעת  החשד,  ע"פ 
כשהם  למקום  החשודים  הגיעו  מהדירה, 
רעולי פנים, ניסרו את הסורגים ונכנסו לדירה.

בלשי  של  למגע  וחתירה  מהירה  תגובה 
המשטרה הובילה לאיתורם של שני החשודים 
כשהם מסתתרים מתחת למיטה בחדר השינה. 

נוספים.  פריצה  כלי  נמצאו  שנערך  בחיפוש 
ובעקבות כך החשודים נעצרו ונלקחו לתחנה 

לחקירה. 
יום לפני שמחת תורה הם הובאו להארכת 
אביב  בתל  השלום  המשפט  בבית  מעצר 

והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם.
מדוברות המשטרה נמסר: "משטרת ישראל 
ותפיסה  לאיתור  יזומה  בפעילות  ממשיכה 
עם  הדין  למיצוי  ופועלת  רכוש  עברייני  של 
של  וקניינו  רכושו  על  שמירה  העבריינים. 
משטרת  מיעדי  נפרד  בלתי  חלק  הנם  הפרט 

ישראל".

מאת: עוזי ברק 

משפט  מבית  ברוורמן  נאוה  השופטת 
השלום בת"א קיבלה את תביעתה של חברת 
ברק,  בבני  חיד"א  ברחוב  שייקה"  "אוטו 
אביזרי  ומכירת  רכב  לחשמל  כעסק  הפועלת 
בגנותה,  פרסומים  שהפיץ  לקוח  נגד   – רכב 

ופסק לה פיצויים של כ-28 אלף שקל.
2013 כאשר הנתבע  הפרשה החלה בשנת 
לרכב  מצבר  מהחברה  רכש  לבקוביץ  י'  מר 
רצו  ולא  לעבוד  הפסיק  חודשיים  ואחרי 
שייקה'  'אוטו  את  תבע  הוא  אז  לו  להחליף 
בבית המשפט לתביעות קטנות וזכה בפשרה 
חברת  מכן  לאחר  כשנה  שקלים.   600 של 
'אוטו שייקה' הגישה נגדו תביעת לשון הרע 

לפיצויים בסך 100 אלף שקל.
התובעת טענה כי בחודש אפריל של אותה 
שנה, הנתבע הסתובב ברחבי בני ברק והשמיץ 
פליירים  וחילק  בגנותה  מודעות  תלה  אותה, 
המודעות  בעיר.  דואר  בתיבות  משמיצים 
"אזהרה",   – קשות  מילים  כללו  והפליירים 
"גונב אנשים במחיר", "סחורה גנובה" ו"כל 
מלהיכנס  עצמו  את  ימנע  כספו  על  שחס  מי 

לחנות, ובזה ירוויח את הבריאות שלו".
שני  על  השאר  בין  התבססה  התביעה 
עדים שהעידו כי ראו את הנתבע מדביק את 
במכשיר  אותו  צילם  מהם  שאחד  המודעות 

הסלולר.
מודעות  שהדביק  הכחיש  הנתבע  מנגד, 
בתביעה  מדובר  לשיטתו,  פליירים.  חלק  או 
נגד  הגיש  שהוא  תביעה  על  כנקמה  שבאה 
התובעת בבית משפט לתביעות קטנות, בגין 
חודשיים  התקלקל  שלטענתו  מצבר  אותו 

אחרי רכישתו.

הנתבע אף טען כי לא השמיץ את התובעת, 
ואם סיפר למישהו מחבריו על העוול שנגרם 
לגרום  התכוון  לא  שרכש,  המצבר  עקב  לו 
בני  כי העדים שהעידו הם  נזק. עוד טען  לה 
להם  שיש  כך   - התובעת  מנהל  של  משפחה 
אינטרס להעיד לטובתו, ולעומת זאת, יש לו 
"קלף מנצח", והוא העובדה שבמועד הנטען 

הוא שהה בטבריה.
הלשון  בתחום  שעוסקת  נבון  מיכל  עו"ד 
השופטת  העובדתי,  "במישור  אמרה  הרע 
זה  הוא  הנתבע  כי  השתכנעה  ברוורמן  נאוה 
שהדביק את המודעות, וכי הייתה לו זיקה גם 
להפצת הפליירים. בסוגיה זו השופטת הזכירה 
שבמשפט אזרחי יש להכריע איזו גרסה יותר 
יש  שבו  פלילי  ממשפט  בשונה   – סבירה 
ספק  לכל  מעל  התביעה  גרסת  את  להוכיח 
התובע  גרסת  זה  במקרה  כי  וקבעה   – סביר 
היא האמינה יותר מבין השתיים. בקביעה זו 
וציינה  התביעה,  עדי  על  התבססה  השופטת 
כי מדובר בעדויות עקביות שהשתלבו זו בזו. 
'מנגד', הוסיפה השופטת, 'הנתבע מסר גרסה 
יחידה, לא ביסס גרסתו כדבעי, ולא טרח לזמן 
עדים, שלשיטתו היו יכולים לתמוך בגרסתו'. 
המשפטי,  למישור  עברה  השופטת  מכאן 
הרע,  לשון  מהווה  אכן  המודעה  כי  וקבעה 
ומופצת  ומבזה,  תוכן משפיל  בהיותה בעלת 
הזכירה  השופטת  זה  בהקשר  רבים.  בקרב 
והזכות  אינו חופש הביזוי,  כי חופש הביטוי 

להשמיע אינה הזכות להשפיל".
את  חייבה  השופטת  דבר,  של  בסיכומו 
הנתבע לשלם לתובעת פיצויים בסך 20,000 
בסך  עו"ד  ושכ"ט  משפט  הוצאות  וכן  שקל 

7,500 שקל.

תלה פלאיירים 
נגד עסק וישלם 

על לשון הרע
"חופש הביטוי אינו חופש הביזוי", כך כתבה השופטת 
את  שקיבלה  בת"א,  השלום  מבימ"ש  ברוורמן  נאוה 
לא  לקוח  נגד  שייקה"  "אוטו  עסק  בעל  של  תביעתו 

מרוצה שתלה נגדו מודעות מבזות בכניסה לביהכנ"ס
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אנשי חינוך
בוגרי אונו

דרושים

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2845

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את 
 B.A. הכלים הכי מקצועיים עם תואר אקדמי

בחינוך וחברה של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות 

תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.



הגב' שרון ג'ואל ניסים - מרפאה בעיסוק
הגב' אסתר שור - עובדת סוציאלית

ביום שני, ו' חשוון )30.10.17( בשעה 20:00
מרכז רפואי רבי עקיבא 86, בני ברק

מכבי קשובה לצרכים
של כל חבריה

,)ADHD( ומזמינה אתכן, אמהות לילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז
להשתתף בסדנת הדרכה בת 8 מפגשים להקניית כלים וידע

לקידום ילדיכן בצורה הטובה ביותר.

בהנחיית:

הסדנה מיועדת לאמהות לילדים בני 7-12 שנים,
שאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז. מספר המקומות מוגבל.
הרשמה מראש בטלפון: 03-5771313 שלוחה 2

מכבי,
שומרים על קשב

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

מחיר לחברות מכבי*: 240 ₪
לחברות שאר הקופות: 360 ₪

*חברי מכבי במשפחות מעל ל-4 ילדים יקבלו 50% הנחה



 הד"ר הרב משה רוטשילד נשיא ומייסד
מעייני הישועה בדברי ברכה

מנהל מחוז מרכז במאוחדת אלישע
הוסמן בדברי ברכה

קהל האלפים במעמד

בני ברק כ"ח בתשרי תשע"ח 121418/10/17

מאת: הילה פלאח

ולאחר  ומרוממת  מיוחדת  באווירה  ברק:  בבני  היסטוריה 
ובהשתתפות  עם  ברוב  התקיימה  וארגון  הכנה  של  שבועות 
ידי  בית שואבה מיוחדת על  וטף, שמחת  נשים  גברים,  אלפים 

בית החולים מעייני הישועה בשיתוף קופת חולים מאוחדת.
חול  האחרון,  שלישי  ביום  התקיימה  השואבה  בית  שמחת 
חול  של  והבולט  המרכזי  כאירוע  סומנה  והיא  סוכות,  המועד 

המועד בעיר התורה והחסידות בני ברק.
יוזכר כי רק לאחרונה נחתם הסכם היסטורי ורחב היקף בין 
קופת  לבין  הישועה  מעייני  החרדי  הציבור  של  החולים  בית 

החולים של הציבור החרדי מאוחדת. 
הישועה,  במעייני  מסוגו  והראשון  הייחודי  הפעולה  שיתוף 
הרפואי  השירות  מיטב  את  לקבל  מאוחדת  ללקוחות  מאפשר 

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

המבוקשים של מעייני הישועה. 
ניתנים   15:00-19:00 השעות  בין  יום  מידי  לכך,  בנוסף 
שירותי רפואת משפחה וילדים ע"י רופאי מאוחדת שמעניקים 
בדיקות  שנדרשות  ובמידה  החולים  בית  במתחם  משירותיהם 
בית  במסגרת  מיידי  טיפול  להמשך  הלקוחות  מופנים  נוספות 

החולים. 
מאוחדת  מטעם  שירות  מתאמי  מנצחים  כולו  המערך  על 
שפועלים בבית החולים ומעניקים את הסיוע המקצועי הנדרש 
הרפואה  שירותי  את  לקבל  המבקשים  מאוחדת  ללקוחות 
מאוחדת  ממשרדי  פועלים  השירות  מתאמי  הישועה.  במעייני 

שמוקמו בבית החולים. 
ללא  השירות  את  לקבל  מאוחדת  לקוחות  יכולים  היתר  בין 
שירותי  בתחום  מהפכה  שמובילה  מאוחדת   .17 בטופס  צורך 
ובבני ברק בפרט השיקה את השירות  הרפואה בישראל בכלל 
לקוח  כל  הישועה'.  'מעייני  החולים  בית  בשיתוף  החדש 
הישועה,  מעייני  החולים  בבית  לבדיקות  לגשת  יכול  מאוחדת 
וללא צורך להידרש לטופס ההתחייבות.  בהפניית רופא בלבד 

כמו כן ניתנים ללקוחות מאוחדת שיא מיטב שירותי השב"ן גם 
בבית החולים מעייני הישועה.

שלא  יכולים  לא  הישועה  מעייני  החולים  בבית  המבקרים 
בנייני בית  להיתקל בשלטים הממותגים של מאוחדת מעל כל 

החולים – המסמנים את שיתוף הפעולה המיוחד. 
לטובת  המהלכים  מקידום  וחלק  הפעולה  משיתוף  כחלק 
לקוחות מאוחדת בבני ברק, התקיימה השמחה הגדולה לטובת 

אלפי תושבי העיר בני ברק. 
האודיטוריום  הענק  בהיכל  כאמור  התקיים  המרכזי  המעמד 
והוראת  הנחיות  פי  כשעל  ברק,  בבני  אלחנן  רמת  בשכונת 
בעלזא  מלכה  בית  באולם  ורק  אך  התרכזו  הנשים  הרבנים 

והכניסה לנשים התקיימה דרך הרחוב המקביל. 
הישועה  מעייני  החולים  מבית  המוביל  המרכזי  הרחוב  כל 
על  ודגלים  מיתוג  ענק,  בשילוט  קושט  הענק  לאודיטוריום 

המבשרים על שיתוף הפעולה בין מאוחדת למעייני הישועה. 
באודיטוריום  הגדולה  בשמחה  שהשתתפו  האלפים  מלבד 
בניין  לתוך  חי  בשידור  האירוע  הועבר   – מלכה  בית  ובאולם 
מחלקות  בין  האירוע  הוקרן  שם  הישועה  מעייני  החולים  בית 
בתוך  המאושפזים  החולים  את  לשמח  מנת  על  החולים  בית 
המחלקות, כמו כן לטובת החולים ובני משפחתם הוקרן האירוע 

לתוך אולם ההרצאות בבניי בית החולים. 
גדולה  ובשירה  בשמחה  שהתקיימה  השואבה  בית  שמחת 
אמנות  מלאכת  כשעל  האלפים,  של  סוחפים  בריקודים  לוותה 
התזמורת הופקדה תזמורתו המורחבת של הבעל מנגן הרה"ח ר' 
רובי בנט וכן בעלי המנגנים ר' מוטי שטיינמץ ור' אברימי רוט. 
כולו  והאירוע  מימרן  ר' אברהם  הנחה בטוב טעם  את האירוע 
התקיים בפיקוח משמרת הקודש והחינוך בראשות איש החינוך 

הר"ר מרדכי בלוי. 
לצד האלפים נראו בקהל בכירי ומנהלי בית החולים מעייני 
נשיא  השתתפו:  היתר  בין  מאוחדת.  חולים  וקופת  הישועה 
הרב  בנו  רוטשילד,  משה  הרב  הד"ר  החולים  בית  ומייסד 
יו"ר  לידר  גרשון  הרב  החולים,  בית  מנכ"ל  רוטשילד  שלמה 
ועד הנאמנים, הרב יהושע יוסקוביץ מנהל אדמיניסטרטיבי של 
ביה"ח, הרב מיכאל פנחסי מנהל התפעול והמערך האמבולטורי, 

וצוות הניהול הבכיר של המרכז הרפואי מעייני הישועה. 
מטעם מאוחדת נכחו צמרת המחוז וההנהלה ובהם מנהל מחוז 
ומנהל המגזר החרדי  מרכז במאוחדת מר אלישע הוסמן, סגנו 

במחוז הרב משה כהן, ראש אגף שיווק ושירות במאוחדת רון 
שולוויס, יועץ המנכ"ל ומנהל תחום פרויקטים במאוחדת ד"ר 
ר'  דוד מורל, מנהלת השיווק למגזר החרדי הגב' מאשי קידר, 
מאוחדת  מנהלת  במאוחדת,  מגזרים  תחום  מנהל  שוורץ  דודי 
קשרי  מנהלי  המרפאות,  מנהלי  רוזנטל,  מלכי  הגב'  בב"ב 

הקהילה וצוותי מאוחדת בב"ב. 
נשיא  רוטשילד  משה  הרב  הד"ר  השמיע  ברכה  דברי 
רבה  בהתרגשות  שציין  הישועה  מעייני  החולים  בית  ומייסד 
בית החולים לפני 27 שנה. הוא שיבח  את השתלשלות הקמת 
בהתרגשות גדולה את שיתוף הפעולה שיש כיום לבית החולים 

עם קופת חולים מאוחדת ועוצמתה לתועלת הלקוחות.
ביותר  המתאימה  הקופה  רבות  שנים  כבר  שהיא  "מאוחדת 
בעיר  גדולים  מהלכים  כיום  עושה  הארץ,  בכל  החרדי  לציבור 
התורה והחסידות בני ברק. אנו רואים בכך חיבור טבעי. עשינו 
מהפכה גדולה בתוך בית החולים. כיום כל אדם בישראל יודע 
שלצד זה שבית החולים הוא הבית של גדולי ישראל – הוא גם 

מקצועי ביותר ". אמר הרב רוטשילד.
מר  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  ברכה  דברי  השמיע  אחריו 
אלישע הוסמן שאמר כי מאוחדת רואה בשיתוף הפעולה עם בית 
החולים מעייני הישועה מהלך אסטרטגי רחב היקף. "מאוחדת 
בבני  הרפואה  שירותי  את  מובילה  האחרונה  השנה  כל  לאורך 

ברק ושמחה להוביל את כל מהלכי הבריאות בעיר".
את  שנפתחו,  החדשות  המרפאות  על  ופירט  ציין  הוסמן  מר 
למאוחדת  שהצטרפו  המקצוענים  החדשים  הרופאים  עשרות 
הרבים  הצוותים  ואת  החדשים  השירותים  את  ברק,  בבני 

שהצטרפו רק לאחרונה לתועלת לקוחות מאוחדת בעיר. 
חנוך  הרב  ב"ב  עיריית  לראש  גם  הוסמן  מר  הודה  בנאומו 
מאוחדת  מאחורי  העומדים  העירייה  בכירי  ולכל  זייברט 
בפעילותם על מנת להעניק לתושבי העיר שירות מקצועי בעיר. 
ביותר בציבור החרדי בכל  "מאוחדת שהיא הקופה הגדולה 
הארץ והמתאימה ביותר לציבור החרדי - מובילה מהפכה בבני 

ברק ומי שמרוויח מזה אלו רק תושבי העיר". אמר הוסמן. 
בשקט  התפזרו  ברק  בני  העיר  תושבי  האירוע  של  בסיומו 
נרגשות למארגני האירוע האדיר על  והודו  ובקידוש ה'  מופתי 
השואבה  בית  בשמחת  לשמוח  היכולת  ועל  הברוכה  היוזמה 
כיאה  ומרגשת  עילאית  באווירה  והחסידות  התורה  עיר  בתוך 

וכיאות. 

בהיכל  נערך  המעמד 
האודיטוריום הענק ברמת 
נהרו  כשאלפים  אלחנן 
ב"ב  העיר  קצוות  מכל 
השמיעו  ברכה    דברי 
ביה"ח  ומייסד  נשיא 
מעייני הישועה הד"ר הרב   
ומנהל  רוטשילד  משה 
מאוחדת במחוז מרכז מר 

אלישע הוסמן

אלפים מתושבי ב"ב השתתפו 
של  השואבה  בית  בשמחת 
בית החולים מעייני הישועה 

בשיתוף מאוחדת



למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 2 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 22.10.17

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל
התחייבות

1

2

3

קונים יותר ממוצר אחד?

יריד ענק
יום ראשון 22.10.17

בכל סניפי הרשת

של רכישה מרוכזת 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת
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אמור  תורה,  שמחת  של  חג  באסרו  האחרון,  סופהשבוע 
שמונה  אחרי  הממשלה.  ראש  של  שמחתו  זמן  להיות  היה 
שנים במהלכן הושמץ על ידי כל עיתונאי זב דיו וסומן כמי 
שקורא תיגר על כל העולם – חוץ מאשתו, דף המסרים של 
ראש הממשלה הוקרא, מילה במילה, בנאום לאומה של מנהיג 

העולם החופשי.
יום  את  רדיופוני  בראיון  השבוע  הגדירה  שקד  איילת  אם 
הממשלה,  ראש  חגה,  כיום  הדיאטטי  הג'ובים  חוק  העברת 
בהשוואה, יכול היה להכריז על הרגע המכונן כיום עצמאותו. 
שהשתלמה,  לסבלנות  שחלחלה,  לעקשנות  ומופת  אות 
למנהיגות שהוכיחה את עצמה, חרף כל המשמיצים והלעגנים.

כמטאפורה,  החג  הושבת  רגעים,  באותם  שדווקא  אלא 
חוללה השבת כמציאות, בעוד הדלפה סתמית ולא חדשותית, 
בהדלפה  החגים.  אחרי  לו  שמזומנות  נוספות  חקירות  על 
לא  וגם  חדש  היה  לא  השבת,  מחללת  במהדורה  שפורסמה 
עם  והחתימה  בחקירה  ההתפתחויות  הפתעה.  של  ממד  כל 
זולת  ארי הרו על עד מדינה, לא אפשרו שום תוצאה אחרת 
נתניהו אחרי החגים. כשחומרים מהסוג  נוספות של  חקירות 
לנחקר  מלקרוא  מנוס  אין  המשטרתי,  לדסק  מתווספים  הזה 

ולהתחיל מבראשית. 
משגיח  כהכרזת  שגרתית,  הייתה  החדשותית  ההדלפה 
בישיבה על מועד פתיחת זמן חורף בר"ח חשוון. השאלה אם 
נתניהו ייקרא לחקירה בשבוע הראשון או השני של החודש, 
דרמטית כמידת השאלה האם הזמן ייפתח ביומו הראשון או 
השני של ראש חודש. אלא שדווקא בגלל היותה של ההדלפה 
כה צפויה, הכותרת הישראלית שגנבה את ההצגה מהאמירה 
מיקומו  הממשלה.  ראש  של  חמתו  את  עוררה  האמריקאית, 

בעת פרסום הידיעה - ליבה את הבערה.
שרי  רגוע.  היה  לא  פעם  אף   – נתניהו  אצל  סופשבוע 
שחוזר  ראש-ממשלה  על  לספר  תמיד  יודעים  הממשלה 
בעלת  קיסרית  קרב  רוח  עם  המשפחתי,  ממעונו  לירושלים 
לפני  בקיסריה  שבנה  הורדוס  למלך  היסטוריים.  ניחוחות 
למעלה מאלפיים שנה את הנמל הימי הגדול באזור, ציפורים 
המנהיג  גם  מלך'.  הורדוס  מלך,  'הורדוס  באוזניים  צייצו 
העבותים  התנ"כיים  השורשים  בעל  הנוכחי,  הישראלי 
ציוצים  בקיסריה  שומע  העמוקה,  ההיסטורית  והתודעה 

וירטואליים שתוכנם דומה: 'ביבי מלך, ביבי מלך'.
על הרקע הזה, התגובה של נתניהו להדלפה שיוחסה לגורמי 
החקירה, נראית במבט לאחור, פחות מתלהמת מכפי שתוארה 
בתקשורת. "כשהמפכ״ל אלשיך נכנס לתפקידו", כתב נתניהו 
שלא  חשובות:  החלטות  שתי  קיבל  "הוא  הפייסבוק,  בדף 
של  המלצות  יותר  יהיו  ולא  מהחקירות  הדלפות  יותר  יהיו 

המשטרה. 
חיצוני  ליועץ  מונה  חורב  ליאור  הפוליטי  שהיועץ  "מאז 
של המשטרה בעלות של מיליונים על חשבון משלם המיסים 
וללא מכרז, ההדלפות הלא חוקיות הפכו לצונאמי וההחלטה 
מזמן  כבר  הציבור  הייתה.  כלא  נעלמה  מהמלצות  להימנע 
הבין שיש כאן מסע ציד תקשורתי שקוף נגד ראש הממשלה 
נתניהו. כפי שקרה תמיד בעבר גם הפעם כל הטענות נגד ראש 

הממשלה יתבררו כמופרכות, ולכן לא יהיה כלום״.
וכשלוקחים  להיות,  אמורות  שהיו  בכותרות  בהתחשב 
ביבי  רגעים,  באותם  בסביבתו  ששהו  האנשים  את  בחשבון 
עוד הגיב בטון מינורי, קריר יחסית לחום הלוהט של סביבתו. 
מקבלים  שריו   – משפחתו  בני  בחברת  שגרתי  סופ"ש  אחרי 
לפיכך, שאחרי  כל פלא  אין  הבית.  חזרה בטמפרטורת  אותו 
למעלה משבוע של שהות משפחתית בחיק המשפחה, נתניהו 

חזר לעבודה במצב הרתחה. 

עברה  ההסטה  הזה,  בסופ"ש  נתניהו,  משפחת  מבחינת 
בהסטת  כמובן  ומדובר  בטית.  אלא  בתיו  לא  גבול.  כל 
החדשות האמיתיות מארצות הברית, לטובת חדשות מזויפות 

ישראליות, שמכפישות את ראש-הממשלה. 

כיפה אדומה
שני מינויים בכירים שאין קריטיים מהם, חמקו לביבי מתחת 
לכיפה, בפרפרזה להתבטאותו של נתניהו על התאגיד שחמק 
שנייה,  במחשבה  איתן.  צוק  מבצע  בעת  לרדאר  מתחת  לו 
ובכיפותיהם,  ובהתחשב בעובדה שנתניהו בדק בציציותיהם 
מדויק יותר לומר ששני הממונים, עשו לנתניהו כיפה אדומה. 
הראשון הוא מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, שנתניהו ראה 
בו איש כלבבו ולפי פרסומים זרים עטף אותו בהבטחה ארוכת 
טווח של מינוי לראש השב"כ הבא. השני הוא היועץ המשפטי 
לממשלה אביחי מנדלבליט, מזכירו הצמוד ושליחו המיוחד 
ערך  ראה  בהצלחה.  תמיד  לא  כי,  )אם  רגישים  למשברים 

פרשת מתווה הכותל(. 
בעיוורון,  שלקה  כמי  חש  ביבי  התאגיד  בפרשת  אם 
יוסף  הגר"ע  מרן  של  העיוורת  העז  למשל  מלאה  בהתאמה 

נתניהו  הללו,  השניים  של  המינויים  שבפרשת  הרי  זצ"ל, 
בן  מעין  במנדלבליט  ראה  ביבי  פקוחות.  בעיניים  בהם  בחר 
טיפוחים, איש אמונים, אחד כזה שלעולם לא יתקע סכין. או, 
שאריה  מה   - הצר  ברחובנו  למתרחש  בהשוואה  תרצו,  אם 

דרעי ראה ביגאל גואטה.
תעבור,  לא  שלעולם  מורחבת  במתכונת  ג'ובים  חוק  גם 
בהזמנה  למינויים  ערובה  ממשלה  לראשי  לספק  יוכל  לא 
לשני תפקידי המפתח של מפכ"ל המשטרה והיועץ המשפטי 
לממשלה. אפרופו חוק ג'ובים, אי אפשר שלא להתפעל מכך 
שאת הג'וב שלה - שרת המשפטים ממלאת בהצלחה יתירה. 
לא מדובר רק במישור המשפטי אלא בעיקר בזה התקשורתי. 
שנחשבים  שופטים,  עשרות  מונו  שקד  איילת  של  בקדנציה 
כסוג   - תקשורתית  הוצגו  אך  המערכת  של  מבשרה  לבשר 
ימניים  כמשפטנים   - המשפט  למערכת  איברים  השתלת  של 

ודתיים לאומיים. 
החוק שגיבשה שרת המשפטים אשר קיבל השבוע אור ירוק 
התקשורתי,  החן  לשקר  משקפת  בבואה  עוד  הוא  ממשלתי, 
והבל היופי העיתונאי. מדובר בחוק מצומצם ומהודק למינוי 
משנה למנכ"ל במשרדים ספורים - שכמעט לא ישפיע מעשית 
על המשילות של השר. וראו זה פלא, למרות שבקרב השרים 
רווחת הדעה שלחוק תהיה השפעה זניחה על תפקודם, ההצעה 

לא מפסיקה לספק כותרות מחמיאות לשרה הממונה. נתניהו, 
ובלשון רבים, יכלו רק לקנא השבוע בהצלחתה התקשורתית 
של שרת המשפטים. בעוד מנתניהו נגזלות כותרות אמיתיות, 

לשקד מוצמדות מחמאות מופרזות.
שני  ביבי,  של  חייו  משוש  שהם  הג'ובים  לשני  נחזור 
הבלתי  במחיר  גם  למענם  להילחם  ששווה  התפקידים 
בשני  כמובן  ומדובר  המשפטים,  לשרת  מחמאה  של  נסבל 
המשפטי  והיועץ  המשטרה  מפכ"ל  לתפקידי  המפתח  מינויי 
לממשלה. והנה, דווקא בקדנציה שבמהלכה נתניהו מסמן וי 
על שני התפקידים, הוא חוטף פגיעה ישירה משני הממונים. 

של  והמדופרסת  המודאגת  המבט  מנקודת  זאת,  ובכל 
לאלשיך.  מנדלבליט  בין  גדול  הבדל  יש  נתניהו,  משפחת 
היועמ"ש המכהן אומנם מעורר בקרבם געגועים עזים לסנגורם 
ירושלמית  אבן  הניח  שלא  וינשטיין,  יהודה  ישראל,  של 
במקומה טרם שאישר חקירת ראש ממשלה. מנדלבליט, לפי 
אותה השקפת עולם מגובשת, נגרר יותר משהוביל, נלחץ ולא 

לחץ. מעין יועמ"ש שנשבה, והכל כמובן לתפארת המליצה.
המעבר  דקה.  מכל  שנהנה  כמי  נראה  לעומתו,  אלשיך 
מסגנות ראש השב"כ לתפקיד הבכיר במשטרה, עשה משהו 
זכות  על  שהשמירה  בארגון  שנים  ששירת  לאיש  טוב  לא 
מתפקיד  הרשמית.  מדיניותו  היא  התקשורתית,  השתיקה 
קפץ אלשיך  בעשייה,  נמדד   – היחיד  בכיר שמבחנו  בארגון 
נדמה  הצד  מן  למתבונן  ולהג.  בברברת  שמתפאר  לארגון 
בניגוד  הזאת,  הניגודיות  לתפקיד,  כניסתו של אלשיך  שמאז 
לציפיות, רק הועצמה. כאילו חסך תקשורתי של שנים בחשכת 
שהצטרף  ברגע  והתפרץ  לפתע  ניעור  השב"כ,  מסדרונות 

לכחולי המדים. לו רק ניתן היה לעשות לו 'לייק'.
המשטרה  הקצרה,  שבתקופתו  מכך  להתעלם  אפשר  אי 
הגיבוי  למדד  בהתאם  ברחובות,  מדיניותה  את  קובעת 
גם   – שבוע  מדי  כמעט  חסרות,  לא  דוגמאות  התקשורתי. 
מהמגרש החרדי. במדינה דמוקרטית הפגנה היא הפגנה ללא 
קשר לפופולריות המפגינים ואהדת או שנאת המטרה. חסימת 
ציר תנועה אמורה להיות חסימה שוות התייחסות משטרתית, 
או  מאיר  התקשורתי  הזרקור  האם  בשאלה  התחשבות  בלי 
אלשיך  השב"כניק  שתחת  במשטרה  המפגינים.  את  מחשיך 
אנו רואים איך מתעצמת לה מדיניות האיפה ואיפה. דין אחד 
לחשוך לבוש השחורים שחוסם את רחובות מאה שערים ודין 
בנתיבי  המדינה  של  התנועה  עורק  את  שחוסם  למפגין  אחר 
איילון במסגרת מחאת הנכים. הראשון יטופל באגרופן, השני 

בכפפות של משי.
הקהל  לדעת  מודע  שאלשיך  בטוחים  רה"מ  של  בסביבתו 
דקה,  מכל  ונהנה  בישראל,  והפרשנים  הכותבים  מרבית  של 
את  מזכירים  הרדופה  בלשכה  החקירה.  של  הראשון  מהרגע 
לתדרך  מיהר  אלשיך  הראשונים  בשלבים  שכבר  העובדה 
לא  הם  קצרה.  תקופה  בתוך  תגובש  שהמלצה  ולהעריך 
מסוגלים להתעלם מהכותרות שמרקדות מול עיניהם, בקצב 
ובהקפות  השואבה  בית  בשמחות  המפכ"ל  של  הפיזוזים 
ראש  של  ביותר  הקרובה  בסביבה  שרווחת  התזה  שניות. 
ומכין  שאחרי,  היום  אל  מכוון  שאלשיך   – היא  הממשלה 
את הקרקע להתמודדות פוליטית עתידית. מעללי הרמטכ"ל 
ביבי  של  לתחושות  קדימון  רק  היו  ברק,  בתקופת  אשכנזי 
מכיוונו של  הגורפות  להכחשות  להתייחס  מיותר  רוני.  כלפי 
מה  וגם  שיאמר,  מה  כל  ובסיטואציה שכזאת,  היות  אלשיך, 
שלא, ישמש אוטומטית לרעתו בלשכת רה"מ חורשת הטובה. 
סרוג  לאף  היה  שלא  מה  כל  את  לאלשיך  יש  תיאורטית, 
שהכומתה  לפניו,  ביותר  הבכיר  הביטחוניסט  לו.  שקדם 
אפשרה לו להשתלט על המפלגה סרוגת הכיפה, היה תא"ל 

בית ספר לפוליטיקה

די להסטה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

במעמד של גבאי מוסכם. יו"ר העבודה בראיון החג לקו 
עיתונות. צילום: פישל רוזנפלד
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המעבר מסגנות 
ראש השב"כ 

לתפקיד הבכיר 
במשטרה, עשה 

משהו לא טוב 
לאיש ששירת 
שנים בארגון 

שהשמירה על 
זכות השתיקה 
התקשורתית, 
היא מדיניותו 

הרשמית. כאילו 
חסך תקשורתי 

של שנים בחשכת 
מסדרונות 

השב"כ, ניעור 
לפתע והתפרץ 

ברגע שהצטרף 
לכחולי המדים

גבאי הפתיע 
כשהשמיע את 

האמירות בזכות 
לומדי התורה 
– גם לאוזניים 

חילוניות. 
החרדים יוסיפו 

לתמוך ביו"ר 
הליכוד כשליח 

הציבור בעמדת 
ראש הממשלה, 
אך בחג האחרון 

גילינו שאנו 
יכולים להסתדר 

גם עם יו"ר 
העבודה. אם כי, 

לעת עתה, רק 
בעמדת הגבאי

)במיל.( אפי איתם. לאלשיך רזומה עשיר ובכיר בהרבה, הן בשב"כ והן 
במשטרה, אם כי מידת ההצלחה בפרק הגלוי מעוררת תהיות לגבי הפרק 
העלום. אם רק ירצה, יוכל בקלות לדלג לכל תפקיד פוליטי בכיר שיתפנה 
– מרצון או בכפייה, בתום תקופת הצינון האכזרית החלה על יוצאי מערכת 

הביטחון. 
בסביבת נתניהו בטוחים שאלשיך חפץ בכך בכל מאודו, ומרגע שזוהי 
יגלה  עוד  אלשיך  לעצמו.  מייחל  אלשיך  מה  חשוב  באמת  לא  התפיסה, 
רה"מ  בבית  שסומן  למי  לעולם.  להשתחרר  אפשר  אי  הזאת  שמההקפה 
– יש יום יום חג. כל אמירה היא סיבה למסיבה, וגם שתיקה, היא עילה 

למתקפה. אם אינכם מאמינים, לכו תשאלו את שרת המשפטים.

בשידור חוזר
המשפטי  בניסוח  להשתמש  אם   - מקלות  נסבות  בהחלט  יש  לנתניהו 
הרלוונטי - שהובילו למתקפתו נגד גורמי החקירה, אך אי אפשר להתעלם 
נגד  המתקפה  לעיל.  כאן  דובר  עליו   - לשיגרון  שנלווה  מההיגיון  גם 
המשטרה היא חלק מאסטרטגיה מלחמתית, שעד עכשיו עובדת לנתניהו 
דתי-ימני  גם  להפוך  מצליח  העולמי  הטראמפיזם  ה'בייס'.  בקרב  רע  לא 

כמפכ"ל אלשיך, למעין נוני מוזס החדש. 
יש שר בישראל שיושב מול נתניהו בשולחן הממשלה, שלמד על בשרו 
כי גם טקטיקה שעובדת תקשורתית, לא בהכרח מועילה משפטית. מקמפיין 
'הוא זכאי' של שנות התשעים, שנתניהו מודל 2017 מעתיק ומשחזר אחד 
לאחד, דרעי יצא זכאי בקלפי הבוחרים, ומורשע בכל הערכאות - בפתקי 
ההכרעה של השופטים. למרות שהוא מצוי בסיטואציה דומה ונתון תחת 
נמוך,  תקשורתי  פרופיל  על  לשמור  מעדיף  הלקח,  למוד  דרעי  חקירה, 
כשהדבר האחרון שהוא מעוניין בו זה לשחזר את אותה הצלחה מוכחת. 
לפחות לפי הסקרים, נתניהו, עד כה, מצליח להעתיק בהצלחה את המודל. 

נחיה ונראה אם גם במסלול המשפטי – התוצאה תהיה דומה.
מה שדרעי לא הפיק, לפחות נכון להשבוע, זה את הלקח השני מאירועי 
להתעסק.  לא  עדיף  הישראלית,  התקשורת  שעם   – והוא  שנים,  אותם 
ראשי  ישיבת  במהלך  מתוכננת,  בספונטניות  שלף,  שדרעי  ההצעה  את 
במאות  שמתוחזק  בעליל  נצפה  הבלתי  התאגיד  את  לסגור  המפלגות, 

מיליוני שקלים – אפילו נתניהו עצמו התקשה לאמץ רשמית.
לפני שנה בדיוק, היה זה דרעי שישב בסוכתו ובתשובה שנתן לראיון 
הקמת  את  למנוע  נתניהו  בהצעת  תתמוך  לא  ש"ס  כי  הבהיר  רדיופוני 
התאגיד הציבורי. אז מה קרה מאז ועד היום ששינה דעתו מקצה הסקאלה 

לקצה השני?   
חייבים להודות שעניינית, ההצעה שהעלה דרעי מוצדקת בכל קנה מידה. 
אם רק היה מדובר בכסף שמוזרם למוסדות חרדיים, כבר מזמן היינו רואים 
את התקשורת הישראלית כולה דורשת מעל כל במה, להפסיק את חגיגת 
הבזבוזים. אין היגיון לשפוך ים של מזומנים, על תחנת שידור – שהציבור 

בישראל מדיר את עיניו ממסכיה, כמו שילד חרדי מחונך ומתודרך, נבעת 
ממסכי האייפון. אם לזאת ייקרא שידור ציבורי, שידור פרטי מהו?

במה שקורה  להתבונן  בלי  לצפות,  אפשר  אי  הזאת  בסצנה  שגם  אלא 
כשהמסך מורם. מבחינתו של דרעי, רגע ההודעה על מינויו של התחקירן 
מוטי גילת לפרשן הבכיר של התאגיד, היה נוראי עוד יותר משעת פרסום 
ביבי.  של  בעיניו  אבן-סער,  גאולה  המגישה  של  מינויה  על  ההודעה 
ולמינויים  כשמצרפים לזה את מסמוס כל ההבטחות לרדיו חרדי-ספרדי 
לתפקידים  ומיוחד(  אחד  בחכם  מסתפק  היה  )דרעי  וחכמים  נבונים  של 
בכירים, מקבלים תוצאה די צפויה, של השתלחות בתאגיד הציבורי, חרף 

לקחי שנות התשעים, שנצרבו בבשרו.

גבאי כלבבנו
יש משהו יפה ואפילו חדשני, כשצופים בגבאי שלא משנה את טעמו 
מתפקד.  הוא  בו  הכנסת  בית  את  שמאכלס  המתפללים  להרכב  בהתאם 
בערב החג, התיישב יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי, לראיון מרתק מהזווית 
שניפק  הכותרות  ומולי.  גרינצייג  אבי  מול   – כאחת  והכללית  החרדית 
ברמה הכללית, כמו הצהרתו שלא יישב בממשלה עם הרשימה הערבית 

המשותפת, נותרו בכותרות גם לאחר החגים.
החרדיות.  הכותרות  אלה  הבדלנית,  כדרכנו  אותנו,  שמעניין  מה  אבל 
וללמוד  רעיון מהפכני של מתן אפשרות לשבת  האוויר  זרק לחלל  גבאי 
תגמול,  תוך  מכסות,  ובלי  הגבלות  בלי  בכך,  שיחפוץ  ישיבה  בן  לכל 

במקביל, של יוצאי צבא בשכר מינימום ובהטבות נוספות.
'קו עיתונות' בערב החג, מיהר יאיר  עוד בטרם יבשה הדיו מגיליונות 
לפיד לחוג את חגו. הוא התקיף את גבאי על אמרתו, והתייחס כמובן אך 
ורק לחלק הרלוונטי למתן האפשרות לכל מי שחפץ בכך לשבת וללמוד. 

למרבה ההפתעה, על אף שלפיד ירה, גבאי שמר על שגרה. 
הייתה זו הפעם הראשונה שבה חרג לפיד ממנהגו והתקיף בכל הכלים 
שעמדו לרשותו את מי שניצב לשמאלו. הכותרות באתרים ובעיתונים חגגו 
הפוליטיקאים  של  לדרכם  ובניגוד  במפתיע,  אבל  גבאי,  של  חשבונו  על 
שכולנו מכירים )ביבי והתאגיד בשבוע זה, כמשל(, הוא לא מיהר לחזור 
בו ואפילו לא להבהיר שהדברים הוצאו מהקשרם וצוטטו חלקית בלבד. 
מאמין  הדברים,  מאחורי  עומד  שהוא  מטעמו,  הוסבר  רקע  בשיחות 
להתנצלויות.  להיגרר  מתכוון  ואינו  לקופסה,  מחוץ  במתווה של חשיבה 

מאוחר יותר, הוא חזר על עמדתו גם בפני פורומים חילוניים. 
גם   – התורה  לומדי  בזכות  אמירות  אותן  את  הפתיע כשהשמיע  גבאי 
עיוורת במשל  עז  נכון שהחרדים כדרכם, כאותה  אז  חילוניות.  לאוזניים 
שהוזכר כאן קודם, יוסיפו לתמוך אוטומטית ביו"ר הליכוד כשליח הציבור 
שבמערכת  לגלות,  הופתענו  האחרון  בחג  אך  הממשלה,  ראש  בעמדת 
העבודה  יו"ר  עם  גם  רע  לא  להסתדר  יכולים  אנו  הנוכחית  הפוליטית 

הנבחר. אם כי, לעת עתה, רק בעמדת הגבאי. 

רוקד על הדיו. מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך בהקפות שניות
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 יריבו של ראש העיר לשעבר: 
"תומך ברביבו לראשות"

 מסתמן: כתב אישום 
נגד ראשת העיר

לוד

נתניה

רמלה

וידל  מיכאל  נבחר  חודשים  כארבעה  לפני 
 53.71% של  רוב  עם  רמלה  העיר  לראשות 
מהקולות, לאחר שמערכת הבחירות הוקדמה 
ראש  התפטרות  בעקבות  צפוי  לא  באופן 
 24 בתפקיד  שכיהן  לביא,  יואל  הקודם  העיר 
וידל  מתמודד  דרכו  בתחילת  כבר  אך  שנים, 
עם השמצות ממתנגדיו השואפים לכבוש את 

הראשות בקדנציה הבאה.
וידל הצליח עד כה להביא את מרבית שרי 
אלו  כי  להניח  וסביר  בעירו  לסיור  הליכוד 
יתמכו בו שוב לראשות ב-2018. וידל שספג 
חריגה  בהודעה  השבוע  יצא  ממתנגדיו  אש 
"מאז  כלשונו:  נגדו  'ההשמצות'  נגד  ותקיפה 
שנבחרתי, יש בעלי אינטרס שפועלים בדרכים 

לא לגיטימיות להסית ולפגוע בי ובקרוביי".
שקרים,  שנאה,  מפיצים  "הם  הוסיף:  וידל 
קיום  הדו  את  לערער  ומנסים  בלע  ודברי 
הנפלא שיש בעיר, צעד שעלול לפגוע פגיעה 
אנושה בעיר ובתדמיתה... לא אהסס לנקוט כל 
פעולה כדי למצות את הדין נגד פורעי החוק 
ועברייני מקלדת שעברו את הגבול. אני קורא 
לתושבים לא לתת יד ופתח לאלימות מילולית 
וגזענית ובטוח לא כזו שכל תכליתה לפגוע בי 

ועל הדרך הם פוגעים ברמלה".

וידל: מנסים לפגוע בי ובקרוביי

בבחירות 2013 התמודד יורם מרציאנו מול 
יאיר רביבו על ראשות העיר לוד וזכה בעשרת 
הבחירות.  את  הפסיד  אך  קולות,  אלפים 
מרציאנו שכיהן תקופה קצרה כח"כ במפלגת 
העבודה פרש לאחר תקופה קצרה והודיע על 
תמיכתו בנתניהו. כעת, הודיע כי לא יתמודד 
צפוי  ואף   2018 בבחירות  העיר  לראשות 

לתמוך ביריבו לשעבר יאיר רביבו.
רבות  פניות  קיבל  הוא  מרציאנו,  לדברי 
להתמודד לראשות, אך החליט שלא להתמודד 
ולעמוד בבחירות הבאות מאחורי ראש העיר 
עיריית  כמנכ"ל  כיהן  עצמו  רביבו  המכהן. 
לוד לפני הגיעו לכס ראשות העיר, והוא צפוי 

להתמודד לקדנציה נוספת בבחירות 2018.
יאיר רביבו מסר בתגובה: "הבחירות לפני 4 
שנים מזמן מאחורינו והיום אני ויורם ביחסים 
ובכל  ליורם  ויקרה  חשובה  לוד  מעולים. 
לו  מודה  ואני  לה  לפרגן  דואג  הוא  הזדמנות 
זכות  אמנם  זו  כיום  עיר  כראש  לכהן  כך.  על 

חשובה, אבל בעיקר אחריות גדולה מאוד".

האם עתידה הפוליטי של ראש עיריית נתניה 
הדיווח  פי  על  וקטן?  הולך  פיירברג  מרים 
פיירברג  נגד  אישום  כתב  יוגש  בקרוב  השבוע 
ראייתית  תשתית  גיבשה  שהמשטרה  לאחר 

לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.
פיירברג נעצרה לפני כשנה בחשד למעורבות 
 433 להב  ידי  על  שנחשפה  שחיתות  בפרשת 
במשטרה, במהלך החקירה עלה החשד כי ראש 
העיר קיבלה שוחד בין במישרין ובין באמצעות 
אחרים מיזמים וזאת בתמורה להקלות והטבות 
נחשדה  השאר  בין  להם.  שהעניקה  מפליגות 
פיירברג כי רכשה בהטבה מיוחדת יחידת דיור 

במגדל דיור שיועד תחילה לשמש כמלון.
הערים  מראשי  לאחת  נחשבת  פיירברג 
החזקות בישראל. היא בכירה במפלגת הליכוד, 
ובמידה ויתאפשר לה להתמודד לראשות, יהיה 
קשה לנצח אותה. המועמד הבולט שכבר מנהל 
בימים אלו קמפיין לראשות העיר הוא מוטי הוד 

שכינס את פעיליו והודיע כי יתמודד לראשות. 

שתי  הבחירות:  לקראת  מנועים  מחממים 
לראשות  להתמודד  צפויות  נוספות  דמויות 
כי  הודיעו  שכבר  אלו  על  בנוסף  חיפה  העיר 
יתמודדו לראשות העיר. על פי הדיווח, עו"ד 
דוד עציוני, יועצו הבכיר של שר האוצר משה 
להתמודד  צפוי  חיפה  העיר  ותושב  כחלון 
לראשות העיר, בנוסף, הודיע ד"ר איתן גלבוע, 

חבר מועצת העיר, כי יתמודד לראשות העיר.
של  התמודדותו  היא  המפתיעה  הידיעה 
עציוני הנחשב לאחד האנשים החזקים במשרד 
האוצר ובסביבתו של השר משה כחלון. עציוני 
של  הצעירים  מטה  את   2013 בבחירות  ניהל 
המועמד יעקב בורובסקי שהפסיד את הבחירות 
לראש העיר המכהן יונה יהב. עציוני סירב עד 
נודע  עיתונות'  ל'קו  אך  יתמודד  כי  כה לאשר 
כי עציוני )34( קיבל פניות בין היתר מגורמים 
למרוץ  להיכנס  חיפה  בעיר  בכירים  חרדים 

לראשות העיר.

במידה ויחל את קמפיין הבחירות שלו, צפוי 
האוצר  לשר  כיועץ  תפקידו  את  לעזוב  עציוני 
כחלון ולפנות את כל כוחו ומשאביו לנצח את 
יתמודד  עציוני  הדיווח,  פי  על  העיר.  ראשות 
מפלגת  במסגרת  ולא  עצמאית  ברשימה 
אומרים  עציוני  מקורבי  כחלון.  של  "כולנו" 
במקומות  קשרים  יצר  הוא  כי  עיתונות'  ל'קו 
הנכונים ו"שיחק בליגה של הגדולים" בצורה 
טובה ביותר, אותה ניתן היה לראות כששימש 
בתפקיד שליחו של שר האוצר לניהול המשבר 

בעיר לאחר השריפה הגדולה לפני כשנה. 
עציוני  הגיב  בעניינו,  השמועות  גל  לאחר 
הכרזתי  "לא  בעתיד:  יתמודד  כי  הכחיש  ולא 
שיש  מדהים  העיר,  לראשות  מועמדותי  על 
ואם  קרה,  שלא  מהלך  לטרפד  שרוצים  כאלו 
ריצה  כרגע לא הכרזתי על  יקרה!  יקרה? מה 

אך מי יודע מה יקרה בעתיד".
ד”ר  העיר  מועצת  חבר  הודיע  עציוני,  לצד 

על  שוב  להתמודד  שוקל  שהוא  גלבוע  איתי 
מעוניין  שהוא  טוען  גלבוע  העיר,  ראשות 
הוא  אבל  יהב,  את  ולהחליף  לעיר  לתרום 
בהחלט סבור שיהב היה ראש עיר טוב, שקידם 
למען  רבות  ועשה  יכולתו  כמיטב  חיפה  את 

תושביה.
לדברי גלבוע: "לקמפיין בשנת 2013 נכנסתי 
פוליטית,  מפעילות  ניתוק  של  עשור  לאחר 
ובכל זאת קיבלתי 7,000 קולות לראשות העיר. 
בבחירות למועצת העיר קיבלתי מנדט אחד – 
והבית  העבודה  הליכוד,  סיעות  כמו  בדיוק 
היהודי שמאחוריהן עמדה מפלגה גדולה. זהו 
הישג לא מבוטל. עכשיו, לאחר קדנציה פעילה 

במועצת העיר, הסיכויים שלי רק עולים".
כזכור, גם סגן השר ירון מזוז וחברת מועצת 
כי  בגלוי  הודיעו  רותם  קאליש  עינת  העיר 
יתמודדו לראשות העיר, ונראה כי הקול החרדי 

עשוי להוות לשון מאזניים מכריעה.

חיפה שני מתמודדים נוספים לראשות העיר
 הקרב על הדחת יהב: חבר המועצה ד"ר איתן גלבוע הודיע על התמודדות  גם 
יועצו של כחלון, עו"ד דוד עציוני, שוקל התמודדות -  בעקבות בקשות מגורמים 

חרדים בעיר 

מקומו  עילית,  במודיעין  לבחירות  שנה 
של ראש העיר יעקב גוטרמן לקדנציה נוספת 
נראה מובטח בשל הצלחתו לאגד סביבו את 
יחסיו מול  זאת,  כלל חברי המועצה. למרות 
זאת  מתוחים,  עדיין  התורה'  ב'דגל  בכירים 
'דגל  מכינוס  להיעדר  בחר  שהשנה  לאחר 
למעלה  השתתפו  שם  שמש  בבית  התורה' 
מ-100 נציגים של המפלגה מכל רחבי הארץ. 
המסורתי  מהכינוס  גוטרמן  של  היעדרותו 
לנוכחים  חריגה  הייתה  לא  שמש  בבית 
המפלגה.  מכינוסי  בהיעדרותו  שהורגלו 
המקומיות  לבחירות  הקרוב  המועד 
שלום"  ו"סוכת  אחדות  על  והדיבורים 
העצימו את התהייה על בחירתו של גוטרמן 
להחרים את הכינוס המאחד. במהלך הכינוס 
ובכיר  הנוכחים,  אחד  ע"י  השאלה  נשאלה 

כמפלגה  מתנהל  "גוטרמן  הגיב:  במפלגה 
מ'דגל  לסיעה  חבריו  לעומתו,  עצמאית, 
גולדברג,  מרדכי   - עילית  במודיעין  התורה' 
וייס  אברהם  מוטרפלר,  משה  גיטלר,  נחום 
מועצה  חבר  באירוע.  השתתפו  יפה  ואורי 
עם  ששוחח  עילית  במודיעין  התורה'  מ'דגל 
ערך  לא  העיר  ראש  כי  מספר  עיתונות'  'קו 
בסיעה  ולנציגיו  המועצה  לחברי  כינוס  אף 
נהג  "כך  המועצה,  חבר  לדברי  בסוכתו. 
גוטרמן תמיד, לא מדובר בהחלטה חריגה". 
הולך  "גוטרמן  מסביר:  נוסף  מועצה  חבר 
בפעם  העיר  ראשות  את  במתנה  לידיו  לקבל 
גדולי  בהחלטת  בחירות,  ללא  הרביעית 
ישראל, ואינו רואה צורך לטרוח עבור כינוסי 

בחירות או כינוסים מפלגתיים". 
כי  עיתונות'  ל'קו  הגיבו  גוטרמן  בסביבת 

ראש העיר אכן הוזמן לכינוס בבית שמש כמו 
יתר נציגי המפלגה. ביקור של בכירים בצבא 
ובמשטרה בסוכתו מנעו ממנו להגיע לכינוס 

המפלגה, לשם תכנן להגיע מלכתחילה.
'דגל התורה', שידע  יו"ר  גפני,  ח"כ משה 
גוטרמן.  העיר  ראש  עם  מתיחות  של  ימים 
בבית  התורה'  'דגל  כינוס  במהלך  התייחס 
לשכוח  "צריך  הפנימיות:  למתיחויות  שמש 
הבעיות  ואת  הקטנים  הסכסוכים  את 
אנו  אתם.  להתמודד  אפשר  אי  שלפעמים 
'תקופת   – קשה  הכי  בתקופה  נמצאים 
הסכסוכים'. נציג אחד רב עם הנציג השני, כל 
אחד חושב שהשני לוקח לו את המקום. צריך 
ולשכוח  בצד  והבעיות  הסכסוכים  את  לשים 
מהם. את הבעיות שיש במודיעין עילית לשים 

מאחורה".

וזכה לתמיכה  ראש העיר נעדר מכינוס החג של המפלגה בבית שמש, 
מפתיעה מגפני  חבר מועצה בעיר ל'קו עיתונות': "גוטרמן הולך לקבל 

לידיו במתנה את ראשות העיר בפעם הרביעית ללא בחירות"

 גוטרמן נעדר מכינוס החג: 
"הראשות בכיס שלו"

ירושלים

עין עילית
מודי

 יועצו של ברקת לשעבר יתמודד לראשות העיר
תחת הסלוגן העוקצני 'תודה ברקת, בהצלחה בליכוד', הכריז עו"ד אבי סלמן 
על פתיחת קמפיין התמודדות לראשות העיר  שינוי במועצה: אלעד מלכא 

החליף את חנן רובין שהתפטר
לא  עדיין  ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש 
כהונתו  להמשך  באשר  החלטתו  על  הודיע 
בתפקידו בירושלים, בינתיים, צצים מועמדים 
לצלוח  בכוחם  יש  כי  בטוחים  אשר  חדשים 
בזירה  ביותר  הקשות  אולי   - הבחירות  את 

המוניציפאלית.
מי  סלמן,  אבי  עו"ד  הוא  מהם  אחד 
ניר  העיר  ראש  של  כיועצו  בעבר  ששימש 
ברקת ואף היה ברשימתו של ברקת למועצת 
בחירות  בכנס  )שלישי(  אמש  שהודיע  העיר, 
כוונתו  בירושלים על  רשמי בשכונת תלפיות 
הציג  אף  סלמן  העיר.  לראשות  להתמודד 

סלוגן: "תודה ברקת, בהצלחה בליכוד".
בבחירות  מאזניים  משקל  שיהוו  החרדים 
לעצמם  הקלפים  את  שומרים  הקרובות 
במידה  כוונותיהם.  את  לחשוף  ומסרבים 
מבין  מי  אין  כי  נראה  יתמודד,  וברקת 
לנצח  לגביו  סיכוי  שקיים  כה  עד  המועמדים 
יוסי  העיר  ראש  סגן  המכהן.  העיר  ראש  את 
התמודדות  על  רבות  בו  שדובר  דייטש 
העיר,  לראשות  החרדים  כנציג  אפשרית 
ומקפיד  האחרונה  בתקופה  ברקת  לניר  קרוב 
לתחזק את הקשרים עם יתר המגזרים לקראת 

התמודדות אפשרית.

בתחילת  הנראה  ככל  יודיע  עצמו  ברקת 
עד  הפוליטיות,  כוונותיו  על  הלועזית  השנה 
עומדים  תורג'מן  ומאיר  ליאון  משה   – אז 
יתמודדו  כי  פעם  לא  הבהירו  אלו  הגדר.  על 
יתמודד.  לא  וברקת  במידה  רק  לראשות 
ראש  סגן  הם  אפשריים  נוספים  מתמודדים 

העיר עופר ברקוביץ ועו"ד יוסי חביליו.
שינויים  האחרון  נרשמו בשבוע  כך,  בתוך 
כחבר  שכיהן  מלכא  אלעד  העיר,  במועצת 
מטעם  הראשונה  הקדנציה  במחצית  מועצה 
העיר  למועצת  שוב  ייכנס  התעוררות,  סיעת 
ויחליף את חבר המועצה המתפטר חנן רובין.
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 עיתונאי רץ לראשות העיר

 מסתמן: יריבו של גנדלמן 
לא יתמודד

טבריה

חדרה

מאת: אבי רבינא ar0544335347@kav-itonut.co.il

'הרשת  את  המנהל  עיתונאי  נחמני,  אופיר 
העיר  לראשות  יתמודד  כי  הודיע  הצפונית' 
טבריה בבחירות 2018. לדבריו,  נמאס לו לסקר 
ולהשקיף מהצד על הנעשה בעיר והוא החליט 
את  תקף  נחמני  העיר.  תושבי  לטובת  להירתם 
מונע  "הוא  דוד:  בן  יוסי  המכהן  העיר  ראש 
בשלב  מתמודד   )42( נחמני  ונקמנות".  מאגו 
שולל  לא  אך  מאחוריו  מפלגה  ללא  עצמאי  זה 

אפשרות להצטרף למפלגה קיימת בעתיד.
ראש העיר יוסי בן דוד מתמודד עם אופוזיציה 
החותרים  בקואליציה  חברים  לצד  לוחמנית 
תחתיו. יו"ר האופוזיציה ציון פיניאן הודיע לא 
לפיניאן  העיר.  לראשו  מולו  יתמודד  כי  אחת 
הליכוד  שרי  בקרב  טובים  וקשרים  אחיזה  יש 

ולדבריו יקבל את תמיכתם בזמן אמת. 

ראש  את  להביס  שיכול  היחיד  המועמד 
המועמדים  מבין  גנדלמן  צביקה  חדרה  עיריית 
ראש  אביטן,  חיים  הוא  זה  בשלב  המסתמנים 
גנדלמן  מול  להתמודד  שתכנן  לשעבר  העיר 
משתנים  הכוחות  יחסי  כעת,   ,2018 בבחירות 
הרשות  יו"ר  לתפקיד  אביטן  של  מינויו  לאחר 
יואב  השיכון  שר  ידי  על  עירונית  להתחדשות 
גלנט מה שימנע את התמודדותו לראשות העיר.

לקבלת  בחשד  בעבר  נחקר  אביטן  כי  יצויין 
עיריית  כראש  כששימש  הנדל"ן  בתחום  שוחד 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ויו"ר  חדרה 
היועץ  של  להסתייגותו  שהוביל  מה   - בעיר 
המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, מהמינוי.

אותו  והגדיר  המינוי  נגד  חוצץ  שיצא  מי 
כ"מינוי פוליטי" הוא יו"ר יש עתיד יאיר לפיד. 
במידה והמינוי ישרוד, הרי שמלאכתו של ראש 
העירייה צביקה גנדלמן לכבוש שוב את ראשות 
להגיב  סירב  אביטן  חיים  קלה.  תהיה  העירייה 

לדברים.
המפלגות  בין  מתיחות  יש  העיר  במועצת 
ש"ס  מפלגת  הספרדי,  הציבור  את  המייצגות 
עם שני מנדטים ומפלגת 'זהות יהודית' שפרשה 

מש"ס אך כוחה גדול עם שלושה מנדטים. 
בחודש האחרון צפה המתיחות בין המפלגות 
סליחות  כינוסי  ערכו  שניהם  המפלגות  שוב. 
יהודית'  ב'זהות  לקולות.  בקלפי  יתורגמו  אשר 
קרוב  על  נתונים  עיתונות'  'קו  בפני  מציגים 
לעומת  הסליחות  בכינוס  משתתפים  ל-4,000 
ש"ס.  של  בכינוס  המשתתפים  מכמות  חצי 
שהקרב  כך  דומה,  יעד  לקהל  פונות  המפלגות 

יתלהט בסמוך לבחירות.

אילן שוחט נגד אליעזר לזר: "מגיע 
לישיבת מועצה פעם בחודש וחצי"

מתאים  זמן  זהו  המקומיות,  לבחירות  שנה 
מבחינת ראש עיריית צפת המכהן אילן שוחט 
כוונותיו באשר לעתידו הפוליטי.  להצהיר על 
תושבי  קמו  חודשים  וחצי  כארבעה  לפני 
כי  המשטרה  הודעת  בעקבות  לסערה  העיר 
התגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד שוחט 
אמונים.  והפרת  מרמה  שוחד,  עבירות  בגין 
הועברו  החקירה  וממצאי  נחקר  העיר  ראש 
לפרקליטות, מאז לא התרחש דבר, וראש העיר 

המשיך לנהל את תפקידו בראשות העירייה.
כי  שוחט  מצהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
בבחירות  העיר  לראשות  להתמודד  בכוונתו 
לא  כי  מדגיש  דבריו  בפתח  ולנצח.   2018
הייתה  לא  ואף  לדין  להעמידו  החלטה  הייתה 
מגמה  "יש  הפרקליטות:  של  כזו  המלצה 
וליצור  הגזרה  את  לחמם  המועמדים  בקרב 
אווירת בחירות בכוח, כל המועמדים בשלב זה 

ממוחזרים מהסיבוב הקודם", הוא אומר.
ובכוונתו  כפיו  בניקיון  בטוח  שוחט  אילן 
הציבור  בתמיכת  העיר  לראשות  להתמודד 
החרדי. לדבריו, ברגע האמת יקבל את תמיכתם 
הגדולות  המפלגות  ראשי  של  הפומבית 
בין  הנוספת.  בפעם  ניצחונו  את  שיבטיחו 
שמצליח  אחד  יש  כה  עד  שהכריזו  האישים 
להכניס אותו לפאניקה, וזה חבר מועצת העיר 

שכפי  לזר,  אליעזר  ישראל',  'אגודת  מטעם 
שוקל  כחודש,  לפני  עיתונות  ב'קו  שנחשף 
להתמודד על ראשות העיר צפת מטעם 'יהדות 
האפשריים  המועמדים  ללזר,  בנוסף  התורה'. 
העבודה,  מטעם  מועמדת  אלקבץ  ויקי  הם: 
שלמה חדד שיתמודד מטעם מפלגת נר, עו"ד 

תמיר סבאן ושוקי אוחנה.
העיר  ראש  תוקף  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
הנוכחי אילן שוחט את אליעזר לזר ואומר כי 
ששלחו  הרבנים  את  באמת  מייצג  לא  "הוא 
אותו ואין לו גיבוי מהם". אומר שוחט. "הוא 
ועסוק  עיר  ראש  להיות  שרוצה  בסרט  נמצא 
בחודש  פעם  מועצה  לישיבות  מגיע  בעצמו, 
וחצי ומוציא כותרות לעיתון שרובה היא לשון 
הרע ורכילות, כך לא בוחרים ראש עיר". תוקף 

שוחט.
הראשון  בעמוד  התפרסם  השבוע  זאת,  עם 
נדירה  תמיכה  מודעה  החרדים  היומונים  של 
והחוגים  העדות  מכל  צפת  העיר  רבני  כל  של 
פעילותו  על  לזר,  אליעזר  העיר  מועצת  בחבר 
בניגוד  לזר,  כי  המוכיח  הענפה,  הציבורית 
לטענת שוחט - זוכה לתמיכה מקיר לקיר של 

רבני העיר. 
אומרים  צפת  בעיריית  בכירים  גורמים 
בשיחה עם 'קו עיתונות' כי ''אילן שוחט בלחץ 

עומד  אשר  לזר,  אליעזר  של  מהתמודדותו 
בקשר שוטף עם כל רבני העיר ומקורב לבתיהם 
של גדולי ישראל וזוכה לתמיכה רחבה במיוחד 
שרוצים  בצפת  והקהילות  המגזרים  כל  בקרב 
את  שיפתח   - ויוזמת  צעירה  חזקה,  מנהיגות 
את  ירחיב  העיר,  של  הכלכליים  המשאבים 
הקופה  את  ויציל  והתעסוקה  המסחר  שטחי 
וההזנחה  נמצאת,  היא  בה  העצום  מהגירעון 

החמורה של פני רחובות העיר ושכונותיה''.
ל'קו  בשיחה  אומר  עצמו  לזר  אליעזר 
לא  העיר  למועצת  וחבריי  ''אני  כי  עיתונות' 
למען  לעשות  נמשיך   - רקע  לרעשי  נתייחס 
יותר,  טובה  צפת  ולמען  העיר  תושבי  רווחת 

נקייה יותר, מפותחת יותר ומשגשגת יותר''.
'דגל  יו"ר  של  לדבריו  התייחס  אף  שוחט 
התורה' ח"כ משה גפני ל'קו עיתונות' כי אינו 
בעיר  חרדי  עיר  ראש  להעמיד  אפשרות  שולל 
חרדי  מועמד  להריץ  היא  המטרה  "אם  צפת: 
בכל מחיר, שיבושם להם. אני לא מזלזל בהם 
הכרת  יש  לחרדים  אך  גפני  הרב  את  ומעריך 
את  יעריכו  הם  האמת  וברגע  כלפיי  הטוב 
העשייה שלי למענם". לסיכום הוא מבטיח כי 
ויתמקד רק בזירה  לא יתמודד בזירה הארצית 

המקומית בצפת.

ראש העיר מצהיר ל'קו עיתונות' כי יתמודד שוב למרות החשדות נגדו, מגיב לדברי גפני 
על האפשרות לראש עיר חרדי ויוצא במתקפה נגד המועמד החרדי המוביל אליעזר לזר: 
"מגיע לישיבות מועצה פעם בחודש וחצי ומוציא כותרות לעיתון"  לזר: "אני וחבריי 

למועצת העיר לא נתייחס לרעשי רקע"

בית שמש

מבשרת ציוןצפת
 לאחר הרחקה: ראש המועצה 

שב ללשכתו
המועצה,  מבניין  הרחקה  של  תקופה  לאחר 
שב  ציון  מבשרת  מועצת  ראש  שמעון  יורם 
לפני  נעצר  שמעון  במועצה.  ללשכתו  השבוע 
מעט יותר מחודש יחד עם איש העסקים רמי לוי 
וקבלת  אמונים  והפרת  מרמה  לעבירות  בחשד 
שוחד והורחק לתקופה של חודשיים מהמועצה. 

לפרקליטות,  סנגוריו  בין  ההסכמות  במסגרת 
קשר  ליצור  שמעון  על  ייאסר  כי  בנוסף  סוכם 
זמן של חודשיים,  עם המעורבים בפרשה לפרק 
ובנוסף יוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ לחצי 

שנה. 
מקורביו  בפני  הבהיר  לתפקידו  שחזר  שמעון 
כי בכוונתו לטהר את שמו. לדבריו מדובר בניסיון 
חיסול פוליטי של יריביו. שמעון צפוי להתמודד 
פעם נוספת לראשות המועצה. מסנגורו של ראש 
סמוך  "אני  נמסר:  קינן,  אורי  עו"ד  המועצה, 
מלאכתה  תבצע  שהמשטרה  לאחר  כי  ובטוח 
נאמנה היא תגיע למסקנה כי במר שמעון לא דבק 

כל רבב".

ירושלים

המפלגות  ראשי  של  המרכזי  הראש  כאב 
החרדיות היא ללא ספק העיר בית שמש, שם 
משקיעים הפוליטיקאים את מירב משאביהם, 
לאחר שברור לכל כי פוליטיקאי חרדי הוא זה 
שיעמוד שוב בראשות העיר בבחירות 2018, 
מה שפותח את הקרב בין המפלגות החרדיות 
מאחורי הקלעים ואף הפך לזירת התגוששות 
המפלגות  בתוך  הנציגים  בין  פנימית 
חלק  הם  ו"אחדות"  שלום",  "סוכת  עצמן. 
בקרב  האחרון  בחודש  שנשמעו  מהביטויים 
נציגי הציבור בעיר בית שמש, אך מתחת לפני 

השטח הקרב בעיצומו.
'דגל  כוונתה של  על  עיתונות'  'קו  חשיפת 
המסורתי  המפלגה  כינוס  את  לערוך  התורה' 
בסוכתו של סגן ראש העיר שמוליק גרינברג 
לקראת  כוונותיה  על  אמירה  לתת  ובכך 
את  ופתחה  עוררה סערה  הבחירות הקרובות 
שמוליק  העיר  ראש  סגן  בין  השקט  העימות 
גרינברג לחבר המועצה מ'דגל התורה' משה 
מועמד  השניים  מבין  מי  בשאלה  מונטג, 
פוטנציאלי לראשות העיר מטעם 'דגל התורה' 

– אם וכאשר. 
נזעק  והבלגן שהתעורר,  בעקבות הפרסום 
אין  כי  עיתונות'  ל'קו  ואמר  גפני  משה  ח"כ 

בהחלטה על מיקום הכינוס אמירה פוליטית. 
למתנ"ס  הועבר  הכינוס  ודברים  דין  לאחר 
נאמן'  'יתד   - התנועה  ובביטאון  העירוני, 
'דגל  של  המועצה  חברי  שלושת  כי  נכתב 
לכינוס  התנועה  נציגי  את  מזמינים  התורה' 

השנתי.
'דגל  בתוך  הפנימי  בעימות  די  לא  אם 
סיכומים שהושגו  על  הרי שהדיווח  התורה', 
העיר  ראשות  כי  לש"ס  התורה'  'דגל  בין 
הקפיץ   ,2018 בבחירות  'דגל'  לידי  תועבר 
אבוטבול  משה  שמש  בית  עיריית  ראש  את 
הסכם  שום  "אין  עיתונות':  ל'קו  שמבהיר 
אמורה  היא  כביכול  עליו  חתומה  שש"ס 
אני  אחרת,  למפלגה  הראשות  את  להעביר 
משוחרר מכל מחויבות ל'דגל', אין דיל ואין 

רוטציה". אומר אבוטבול.
גם ב'דגל התורה' הבינו כי להצהיר בשלב 
עימותים  יגרור  בידינו"  העיר  "ראשות  זה 
מיותרים, ולאחר הסערה שהתעוררה בעקבות 
הפרסום ב'קו עיתונות' הוחלט להזמין גם את 
התנועה,  לכינוס  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
מוקדמות  כוונות  על  שמועות  להזים  ובכך 

לקראת הבחירות.
על האפשרות כי מועמד חרדי יתמודד מולו 

אומר אבוטבול: "אני לא חושש מהתמודדות 
כפולה, אך במידה ויהיה מולי מתמודד נוסף 
מהמגזר החרדי, החילונים בבית שמש ינצלו 
את השסע להציב מועמד מטעמם, אני מקווה 
שבמפלגות החרדיות ישכילו להבין כי הצבת 
מועמד היא לא המטרה אלא הצבת היעדים". 
ראשית  דו  "התמודדות  הוסיף:  אבוטבול 
החילוני  התיאבון  את  תעורר  החרדי  במגזר 

ותביא סכנה לחרדים בבית שמש".
פני  מעל  השקט  העימות  את  שהציף  מה 
שפורסם  סמית  רפי  של  סקר  היה  השטח 
הסקר  ע"פ  שמש,  בבית  המקומית  בעיתונות 
במידה ושמואל גרינברג מתמודד הרי שהוא 
וכוחו  מצמצם פערים מראש העיר אבוטבול 
בנוסף,  הוותיקה.  השכונה  תושבי  בקרב  רב 
במנדטים  תגדל  התורה'  'דגל  הסקר  לפי 
מתרגש:  לא  אבוטבול  הקרובות.  בבחירות 
הגדולה  המפלגה  הייתה  שש"ס  ימים  "היו 
של  המועמד  אני  לכתר,  טענה  לא  אך  בעיר 
בי  תלוי  שזה  ככל  הקרובות,  לבחירות  דרעי 

אני ראש העיר פעם נוספת".
יפעל  כי  אבוטבול  חושף  דבריו  בסיום 
להקים רשימה תורנית מאוחדת בעירו כדוגמת 

רשימת שס"ג הקיימת בערים נוספות.

אבוטבול: "לא מחויב 
ל'דגל', אין שום הסכם"

על    רוטציה"  ואין  דיל  "אין  עיתונות':  'קו  לחשיפת  מגיב  העיר  ראש 
האפשרות לפילוג בקול החרדי: "החילונים ינצלו את השסע"  ועל עצמו: 

"ככל שזה תלוי בי אני ראש העיר פעם נוספת"
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סדרת אירועי 
חג ב'חזון יוסף'

מרכזית  השואבה  בית  שמחת 
בראשות הגר"ש בעדני, חתימה 
ואירועים  יסוד  מגילת  על 
נוספים  כך עבר החג בקהילת 

'חזון יוסף'

אבי רבינא

המדרש  בבית  תשרי,  חגי  תקופת  סיום  עם 
"חזון יוסף" מציינים בסיפוק את כלל הפעילות 
חג  וימי  הנוראים  הימים  לאורך  התורנית  

הסוכות. 
הקהילה  בני  השתתפו  אלו,  ימים  במהלך 
על  שאורגנו  והתכנסויות  שיעורים  בעשרות 
הוא  הקהילה. שיעור שבלט,  וראשי  גבאי  ידי 
שיעורו של הרה"ג רבי אליה תודה רב הקהילה. 
מאות  בנוכחות  נערכה  השואבה  בית  שמחת 
ובליווי  הקהילה  ומחברי  העיר  מתושבי 
הגאון  מרן  בראשות  גלזר  מוטי  של  תזמורתו 
התורה,  חכמי  מועצת  חבר  בעדני  רבי שמעון 
וסגנו  זייברט  חנוך  העיר  ראש  ובהשתתפות 
אלי דדון. האירוע היה בחסות עיריית בני ברק 
ומשרד הפריפריה הנגב והגליל בראשות השר 

אריה דרעי. 
בצאת חג שמחת תורה עלו גבאי בית המדרש 
לביתו של הרה"ג רבי קדוש אהרון ר"מ ישיבת 
'קנין התורה' ומחבר ספר 'מקדש מלך' וחתנו 
של הרה"ג רבי שמעון ביטון רבה של חדרה, 
על מנת שיצטרף למגילת היסוד לבית המדרש. 
במעמד הוחלט על פתיחת סדר לימוד לבחורי 
הסעודה,  לאחר  בליל שבת  הקטנות  הישיבות 
זצ"ל,  קדוש  יהודה  הרה"ג  נשמת  לעילוי 

מגדולי תלמידי החכמים בבני ברק.

"ש"ס תגדל בירושלים, השלום תלוי בהחלטת המועצת"
ח"כ מיכאל מלכיאלי מצהיר בראיון פתוח: 
  "חד משמעית ש"ס תגדל לדו ספרתי"
  "על גואטה: "היה בש"ס ונשאר בש"ס

על הנציגות המקומית: "יהיו פנים חדשות. 
הסיעה בירושלים מאוחדת"  על חברותו 
בועדת הארבעה: "בקרוב ממש כל העבודות 
מה  השאלות,  ושאלת    יופסקו"  בשבת 

יעלה בגורל 'השלום הספרדי'?
ארי קלמן

עם  שוחחנו  החרדים,  הכנסת  חברי  עם  הראיונות  סדרת  במסגרת 
ח"כ מיכאל מלכיאלי, הכוח הצעיר של ש"ס ומי שמסומן על ידי רבים 

כמטאור שעתידו הפוליטי לפניו.
השר  התנועה,  יו"ר  של  למצבו  כמובן  התייחסה  הראשונה  השאלה 
מלכיאלי  בתפקודו.  פוגעות  בעניינו  התכופות  החקירות  והאם  דרעי, 
זה  מי שאומר את  אריה,  רואה את הפעילות של  "אני  נחרצות:  שולל 
את  גם  מכיר  אני  הפעילות.  את  מכיר  לא  שהוא  או  מיתמם  שהוא  או 
הצוות של הלשכה שלו שמספר לי שמ-6 בבוקר ועד השעות הקטנות 
נושא מורכב באיזה  לי  ואין אצלו הפסקה. היה  של הלילה הוא עובד 
חוק ובשעה 5 וחצי התכתבתי אתו והאיש ענה לי והכל רהוט, אני לא 

רואה שום עייפות".
אתה לא חושש מהחקירה שמתנהלת נגדו? 

"אנחנו לא חוששים מכלום, וכמו שרבי אריה אמר שהוא מדבר עם 
התורה  חכמי  מועצת  שגם  בטוחים  אנחנו  הכל,  על  ועונה  החוקרים 

עומדים מאחוריו, הוא ינהיג את התנועה גם עוד חמישים שנה".
בוא נדבר קצת על המצב של ש"ס, הירידה בסקרים...

"אני נמצא בפגרה כמעט כל יום בעיר אחרת ואני רואה אש בעיניים 
של הפעילים והנציגים. אני אומר לך שיש תנועה תוססת וקהלים חדשים 
שמצטרפים וכל עולם התורה הספרדי שרואה בש"ס כבית היחידי שיש 
לו ואפשר לראות את זה בחקיקה שדואגת לכל הקהלים ואני אומר לך 

חד משמעית ש"ס תגדל לשתי ספרות". 
חה"כ מרגי אמר לאחרונה בראיון ל'קו עיתונות' כי הסיבה לירידה 
בסקרים היא שש"ס מתעסקת יותר עם הציבור החרדי ופחות בציבור 

הכללי...
"בוא נדבר במעשים, ש"ס לקחה כסף קואליציוני להנחות בתח"צ, 
ישראל, לאו  ועוד שלל דברים שזה לעם  למחירי המים, קרן הארנונה 
דווקא הציבור החרדי. מי שיסתכל על הפעילות של ש"ס, על החוקים 
ומשם  מקום  בכל  נמצאת  שש"ס  יראה  שלנו,  הכנסת  חברי  כלל  של 
יודע  יודע להסביר סקרים, אני  גם אני לומד שש"ס רק תגדל. אני לא 

להסתכל בשטח, בשטח אנחנו דו ספרתי".
בוא נדבר על פרישת יגאל גואטה, מעבר לזה שהפסדתם חבר כנסת 

פעיל, אין פה איזה מסר ש'אנחנו לא רוצים כמו יגאל'?
"יגאל היה בש"ס ויגאל נשאר בש"ס, אז יכול להיות שהוא לא מכהן 
זה  שחשוב  מה  ה'  בעזרת  אחרים,  בתפקידים  אלא  כנסת  כחבר  היום 
נשאר  עובדיה,  הרב  מרן  של  לדרכו  שנאמן  הציבור  שלנו,  שהציבור 
ולדאוג  אותו  היחיד שיכול לשרת  הבית  הוא מבין שזה  כי  הזה  בבית 

ליהדות ספרד".
לשנת  נכנסים  שאנחנו  בפרט  משמעותי,  די  תפקיד  פינה  גואטה 
בחירות מוניציפאליות, מזכ"ל התנועה, זה תפקיד שהיית רוצה לקחת 

על עצמך?
"אנחנו חונכנו שכל מה שמועצת חכמי התורה מטילה על כל אדם 
הוא צריך לעשות. אני ברוך ה' טוב לי בתפקיד שלי היום, אני מרגיש 

שאמשיך  מקווה  ומצליח.  דברים  ומקדם  למידה  של  בהליך  שאני 
להתקדם בתפקיד של חבר כנסת ולקדם חוקים למען בני התורה".

בזירה המוניציפאלית, אתה אומר שאתה מסתובב בשטח...
"ש"ס ערוכה לבחירות".

יש תחושה שצריך לעשות ריענון של רוב הנציגים שלכם...
"כל קדנציה יש ריענון וכמו שהיו"ר אמר שיהיו פנים חדשות. בסך 
הכל הציבור מרוצה מהתפקוד של הנציגים בכל הארץ, אבל תמיד יש 

מה לשפר".
את ירושלים אתה מכיר היטב. מה צפוי שם?

"ש"ס תגדל בירושלים".
למרות שאלי ישי צפוי לרוץ שם?

"לא יודע מי זה אלי ישי, אני יודע שש"ס תגדל בירושלים".
איך אתה מסביר את זה?

"בפילוח קולות 18.000 הקולות של מפלגת יחד בירושלים היו עם 
מרזל, ש"ס איבדה רק 5,000 קולות בירושלים וזה אפילו לא נציג אחד 
בעירייה. יש לנו חמישה נציגים מצוינים בעיר. ש"ס התרחבה בשכונות, 
במוסדות ובבתי כנסת, זו קדנציה מופלאה ביותר, רואים את זה בשטח 
וזה ייתן את אותותיו. תרשום את זה ותחזור אלי אחרי הבחירות: ש"ס 

תגדל בירושלים".
והמריבות הפנימיות שיש שם לא יזיקו?

אנשים  של  בטוקבקים  נמצאים  הם  כזה,  דבר  שום  מכיר  לא  "אני 
שמנסים ללבות את האש, אני מכיר את כל מועצת העיר ירושלים אין 
כולה  לסיעה  ברור  ויו"ר  אחת  דעה  תחת  מאוחדים  שכולם  סיעה  עוד 

ובהכוונה אחת, כמו ש"ס".
לאן אתה שואף להגיע?

"להמשיך להיות חבר כנסת טוב ולהצליח בתפקיד הזה".
איזה תפקיד היית רוצה, שר דתות או סגן שר אוצר?

"טוב לי איפה שאני".
אתה חבר וועדת הארבעה, היה סיכום שעד אחרי החגים לא יהיו 

עבודות, מה יהיה עכשיו?
"אני יכול לחשוף בפניך שאנחנו כל הזמן בדיונים. העבודות צומצמו 
אבל לא נעלמו, יש הרבה יותר גיוס של עובדים שאינם יהודים. תהיה 
בהכל,  ערניים  ואנחנו  על ההדק  ידינו  בקרוב.  גדולה מאוד  התקדמות 

תראו שבקרוב ממש כל העבודות בשבת יופסקו".
יש סיכוי שדגל התורה תרוץ יחד עם ש"ס?

שיש  חושב  אני  אנחנו...  מי  אז  לנו  תורה  שהמועצת  מה  זה  "אם 
ייחודיות שש"ס רצה לבד, משום שיש ציבור ענק שמצביע לש"ס בגלל 
ויהדות  שש"ס  היפה  שהלובי  חושב  אני  נמצאת.  לא  התורה  שיהדות 

התורה עובדות יחד בכנסת הוכיח את עצמו".
בעקבות מהלכי השלום בש"ס, יש סיכוי שנראה את אלי ישי יושב 

לצד דרעי בכנסת?
ה'מועצת'  אם  הכל.  הכל,  הכל,  לנו  מורה  שהיא  הנהגה  לנו  "יש 

תחליט כך אז מי אנחנו..." 

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע ב-

מכון אוצרות הסת"ם
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בואו לנצל את בין הזמנים לרכישת מקצוע קודש

03-9221168

תעודת 
הסמכה 
למסיימים

קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

מקצוע תוך חודש!
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אבי רבינא

תלמיד ישיבה כבן 19 שטייל עם חבריו לרגל ימי 
דוד  בנחל  הזמנים  בין 
אמש  נפצע  גדי,  שבעין 
הצהריים  בשעות  )ג( 
קשה  עד  בינוני  באורח 
על  שהידרדר  מסלע 

ראשו. 
חובש  אלנברג,  יצחק 
'איחוד הצלה' המשמש 
גם כמדריך טיולים, ראה 
את הסלע נופל ולדבריו 
יעל הפיל את הסלע על 

ראשו של הבחור.
"בתוך  הוסיף:  החובש 
התחלתי  ספורות  שניות 
סיוע  לו  להעניק 
תוך  ראשוני,  רפואי 
ממוקד  שביקשתי  כדי 
להזעיק  הצלה  איחוד 
לפינוי  מסוק  למקום 
החולים,  לבית  הבחור 
רפואי  טיפול  לאחר 
האירוע,  בזירת  ראשוני 

הבחור פונה במסוק לבית החולים כשהוא סובל 

מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון".

משטרת  של  גדי  עין  חילוץ  יחידת  מתנדבי 

פקחי  בסיוע  ישראל 

והגנים  הטבע  רשות 

בן  הפצוע  את  חילצו 

הוזעק  ולמקום   .19

האוויר  חיל  מסוק 

לבית  אותו  שפינה 

החולים הדסה עין כרם 

בירושלים, עם פציעות 

ראש ובמצב בינוני.

תלמיד  של  בישיבתו 

את  קיבלו  הישיבה 

פציעתו  על  הידיעה 

טלפונים  בתדהמה. 

שהועברו בין הבחורים 

רבני  בשם  הורו 

להעתיר  הישיבה 

של  לרפואתו  בתפילה 

בחור הישיבה שמעון בן מרים מלכה לרפואה 

שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

נחל דוד: בחור ישיבה 
נפצע בראשו

הבחור,  של  ראשו  על  סלע  הפילה  יעל  עדות,  לפי 
האוויר  חיל  מסוק  באמצעות  וחולץ  בינוני  שנפצע 

לבית החולים הדסה עין כרם

צילום: ויקיפדיה

בנכם מתקשה

בישיבה ???

אל תוותרו כל כך מהר!
הורים יקרים:

מי כמוכם יודע שלא כל אחד "זכה להיות" מתאים ומסוגל 

ללמוד במסגרת ישיבתית סטנדרטית ולהתאים את עצמו 

לקצב הישיבתי הרגיל.

הבשורה הזו בשבילכם
ישיבת עמל התורה- תל אביב, במתכונת משפחתית תומכת של "חנוך לנער על פי דרכו" 

הלימודים מתקיימים באווירה עוטפת ומחבקת. בלא לחץ, בניהול צוות מקצועי פדגוגי מנוסה, 
בקידום אישי ע"י חונכים לכל אורך הדרך, טיולים והפעלות.

והכל בנשיאות והדרכת הגרב"ד דיסקין שליט"א

לפרטים והרשמה הרב שטיבל 052-7600786
הרב ניסים עודד 054-8459008

על טהרת הקודש

בישיבת 'עמל התורה' מנסים להדביק את קצב הרישום: פנימייה נוספת נפתחת!

בישיבת 'עמל התורה' שהוקמה בצפון תל אביב עבור בחורי ישיבה שלעת עתה אינם בנויים למסגרת ישיבתית רגילה, פתחו לפני חודשים ספורים 

פנימייה המאפשרת לצרף לישיבה בחורים מכל רחבי הארץ. הביקוש עלה על הציפיות והפנימייה התמלאה. בישיבה לא שקטו על השמרים ועוד לפני 

תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים נוספים בתנאי פנימייה.   
ישיבת 'עמל התורה' הוקמה לפני כשנתיים בשכונת 'רמת החייל' 
ראו  הדור  גדולי  ובהכוונתם.  ישראל  גדולי  בברכת  אביב  שבתל 
ומענה לצורך הדחוף של בחורים, בוגרי  'חובת השעה'  בהקמתה 
אך  בתורה,  נפשם  שחשקה  תורניים,  ספר  ובתי  תורה  תלמודי 
מסיבות שונות בשלב זה אינם מתאימים למסגרת ישיבתית רגילה.

ולהכשירם  אלה  מעלה  בעלי  בחורים  לקדם  נועדה  להשתלב בעתיד בישיבות המקובלות.  הישיבה 
הישיבה עומדת בנשיאותו של מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א ותחת 
הגאון  תורה',  'אורחות  ישיבת  ראש  של  האישית  והכוונתו  פיקוחו 
שטיבל  מאיר  הרב  של  בראשותו  שליט''א,  דיסקין  דב  ברוך  והמשגיח הרב ניסים עודד.רבי 

הישיבה שמה לה למטרה לתת לכל תלמיד יחס אישי ולקדמו לפי 
חווייתי  ללימוד  הבחורים  את  להביא  חותר  הישיבה  צוות  יכולתו. 
מתוך סיפוק והנאה וללא אווירה של לחץ מצד ההנהלה או החברה. 
ומשחקים  אטרקציות  גם  תורמים  המיוחדת  האווירה  ליצירת 
המשולבים בקביעות בשעות ההפסקה והמנוחה של הבחורים, כמו 
גיוון באמצעות שיעורי מוסר נ''ך ומשניות.     גם ההקפדה על שיעורים קצרים יותר מהמקובל בישיבות, ותוספת 

בעלי  אברכים  לשלב  דאגה  הישיבה  הנהלת 
המדרש  בבית  היושבים  עשיר,  חינוכי  ניסיון 
לכל  אישי  יחס  המעניקים  כחונכים  ומשמשים 

בחור. 
דגש מיוחד ניתן על שימור רמה רוחנית גבוהה 
ככל  שמורה  חברה  ויצירת  הישיבה  ללומדי 
הכרוכים  ומהמפגעים  הרחוב  מפגעי  בתקשורת המקוונת בפרט. האפשר 

שום  אין  התורה'  'עמל  בישיבת  כי  לציין  יש 
טהרת הקודש בלבד. תערובת של לימודי חול, וכל הלימודים הינם על 

והורים  חינוך  אנשי  ולבקשת  למרחוק  יצא  הישיבה  של  שמעה 
לבחורים המתגוררים מחוץ לאזור המרכז, הורה הגאון רב"ד דיסקין 
שליט''א לראש הישיבה לפתוח פנימייה שתאפשר לתלמידים מכל 
נטלו  הישיבה  רבני  הישיבה.  תלמידי  על  להימנות  הארץ  עליהם את העול הכספי הכבד הכרוך בזה.רחבי 

של  בשורה  היוותה  האחרון  אלול  זמן  בתחילת  הפנימייה  הקמת 
ממש עבור בחורים מכל רחבי הארץ הזקוקים להווי החינוכי הייחודי 

שבועות  ותוך  ההזדמנות  את  לנצל  מיהרו  אלו  כל  הישיבה.   ספורים התמלאה הפנימייה עד אפס מקום. של 
הבחורים  של  הגדול  למספר  המודעים  הישיבה  בהנהלת  כאמור 
לפני  ועוד  השמרים  על  שקטו  לא  זו,  ייחודית  למסגרת  הנצרכים 
הרב ניסים עודד 0548459008לפרטים ורישום הרב שטיבל 0527600786 נוספים בתנאי פנימייה. תחילת החורף כבר מודיעים על הקמת אגף חדש שיקלוט בחורים 
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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

גבריםמסלול

לימודי הנדסה מהווים את הבסיס למערכות מודרניות לניהול 
ולפיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, 

כמו גם לפיתוח מערכות מודיעין ושליטה מדויקות.

בסיום הלימודים תוכל להשתלב בחברות תוכנה,
ברשויות הממשלתיות, בבזק, בחברת החשמל, במקורות,

במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

ההרשמה למכינה בעיצומה!
הבטיחו את מקומכם!המכינה חינם לזכאים!

הטכניון

אתה יכול לבנות
על המקצוע הזה!

לימודי הנדסה ע"י הטכניון - חיפה

במיפוי וגיאו
אינפורמציה

תואר ראשון

בא ללמוד מקצוע שיפתח לך פתח 
למישרה בכירה בענף הבנייה,

ההיי-טק והפיתוח!



בני ברק כ"ח בתשרי תשע"ח 122418/10/17

אלי כהן

שנה  מזה שלושים  דעה"  "יורה  ע"י  הנערכת  בית השואבה המרכזית  אלפים השתתפו בשמחת 
בנשיאות הגאב"ד הגר"ש מחפוד, רב שכונות דרום העיר בני ברק. כבר שעה ארוכה לפני תחילת 
האירוע התאספו ברחבה המוני בני ישיבות ואברכים וצבאו על מפתנו של ביהמ"ד "שלום ורעות".

השמחה שהפכה למסורת בעיר התורה אליה נוהרת סלתה ושמנה של היהדות הנאמנה מכל העדות 
את  ולהביע  דקדושה  בהתלהבות  מצוה  וריקוד של  החג  לשמוח בשמחת  כאחד  הבאים  והחוגים, 
הגאב"ד  דאתרא  למרא  הרבה  הערכתם 
רבי שלמה מחפוד, משכה גם השנה אלפי 

חוגגים.
ראשי  התורה  גדולי  בנוכחותם  כבדו 
ישיבות וכוללים ויושבי על מדין ובראשם 
הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, 
בד"ץ  וחברי  בעדני  שמעון  רבי  הגאון 
אישי  השתתפו  כן  כמו  דעה".  "יורה 
הפנים  שר  ובראשם  חשובים  ציבור 
הפריפריה הנגב והגליל אריה דרעי וסגנו 

משולם נהרי.
ניסים  הרב  הגאון  פתח  המעמד  את 

עטיה מבית דינו של הגר"ש מחפוד בדברי ברכה ושבח על עמלו של הגאב"ד והתמסרותו לענייני 
טהרת שולחנן של ישראל.

הגאון רבי פנחס קורח, גאב"ד "שערי הלכה", בפתח דבריו שיבח את פועלו של מקים עולה של 
תורה אריה דרעי ונשא דברים במעלת שמחת בית השואבה. הגה"צ אבנר עפגין ראש מוסדות בית 
הלוי הרחיב בשבח השמחה בחג הקדוש המשפיעה על כל השנה. הגאון רבי שמעון בעדני נשא 

שיחה מוסרית עמוקה בטעמי המצוות בחג הסוכות. 
השר דרעי סיפר כי מהיכרותו רבת השנים כאיש ציבור הרי נוכח לגלות שהשפעתו של הגר"ש 
מחפוד אינה רק בקרב קהילתו, אלא פרושה על קהילות רבות מעדות שונות ברחבי העולם היהודי.

והרחיב  המינים,  ארבעת  של  הסמליות  על  במדרשים  מחפוד  הגר"ש  נשא  המרכזי  המשא  את 
באחריותם הכבדה של מורי ההוראות בישראל לשאת את נטל העם שבשדות, ומאידך את חובתו של 

הציבור הכללי להתבטל בפני מעתיקי השמועה.
במועדים  התורה  עמל  בשבח  חיזוק  בדברי  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  הרשל"צ  חתם  המעמד  את 
כשהוא מביא עובדות מתקפותו של אביו מרן זצוק"ל בימי חורפו בירושלים, כאשר את ימי חול 
המועד היה מקדיש ללימוד רצוף מבוקר עד ערב בספריתו של הגאון רבי יוסף ידיד הלוי בביהכ"נ 
שימשיך  מחפוד  לגר"ש  חמות  ובברכות  הערכה  בדברי  מסיים  כשהוא  הבוכרים,  בשכונת  צופיוף 

להגדיל תורה ולהאדירה.
ביהמ"ד,  ברחבה שלפני  הגברה  ומערכות  ענק  מסכי  הוצבו  הרב שמגיע,  יצויין שמפאת הקהל 
כ"כ הוקצה אולם מיוחד עבור הנשים הרבות , עם מסכים במעגל סגור במתנ"ס בית הספר "כהנמן" 
הסמוך. וכי גדרי הצניעות נשמרו להפליא בכל מהלך הערב בפיקוח והכוונת המרא דאתרא הגר"ש 

הילה פלאח

בשנים האחרונות, תסמונת פיברומיאלגיה 
זוכה להכרה ולפיתוח תרופות יעילות, לאחר 
מענה  קיבלו  לא  ממנה  הסובלים  בהן  שנים 
ומזור, להתמודדותם עם התסמינים הכוללים 
בעוצמתם,  חזקים  מפושטים  שרירים  כאבי 
נראה  זו,  והפרעות שינה. לצד הכרה  עייפות 
של  הרפואיות  לזכויותיהם  הנוגע  שבכל 
לביטוח  המוסד  מפיברומיאלגיה,  הסובלים 

לאומי נותר הרבה מאחור. 
רחל כ. שסובלת מתסמונת זו שנים רבות, 
נאלצה לפרוש מעבודתה בהוראה, בשל מצב 
אובחן  שלימים  מוחלט,  תפקוד  חוסר  של 
מפרקים,  למחלות  מומחים  ידי  על  וטופל 
הרפואיות:  בוועדות  הופעותיה  את  מתארת 
"הועדות היו משפילות ולא ענייניות, הגעתי 
שמטפלים  מהרופאים  האישורים  כל  עם 
כואבת  בדיקה  הייתה  הספיק,  לא  וזה  בי, 
בשרירים,  שקיימת  הרגישות  את  לאמת  כדי 
ולבסוף קיבלתי אחוזי נכות שאינם מקנים לי 

כל הטבה".
ד"ר  מסביר  כך  הרפואיות",  "הועדות 
לתסמונת  מתייחסות  "אינן  דבירי,  א. 
בהם  מצבים  יש  ברצינות,  הפיברומיאלגיה 
מפרקים  מחלת  מכל  נופלת  אינה  התסמונת 
הנכות  אחוזי  זאת  ולמרות  אחרת,  קשה 

שנקבעים נמוכים מאוד".
החברה  אל  הגיע  כ.  רחל  של  המקרה 
רבות  הפעילה  זכויות,  למימוש  המרכזית 
הסובלים  של  זכויותיהם  לקידום  הנוגע  בכל 
הכרה  מקבלים  שאינם  ומצבים  מתסמונות 
לביטוח  המוסד  מצד  רשמית  והתייחסות 

לאומי. 
הצוות הרפואי של החברה חקר וקיבל לידיו 
את כל המידע הרפואי הרלוונטי, כמו גם את 
המידע שהופיע בפני המוסד לביטוח לאומי, 
הנוגע  בכל  משמעית  חד  למסקנה  והגיע 
מצב  "יש  נכות.  לקצבת  רחל  של  לזכאותה 
רפואי שלא קיבל התייחסות כלל, התהליכים 
יותר  הרבה  בצורה  להיעשות  צריכים  היו 
ארבע  וטכנית.  רפואית  מבחינה  מקצועית, 
שנים התיק התגלגל ללא טיפול נכון ולצערנו 

התוצאה הייתה שלילת זכאות." 
לה  סייע  החברה,  של  הרפואי  הצוות 
בהליך  מחדש  והחל  הרפואי,  התיק  בבניית 
הגשת הבקשה עבורה לקצבה, תוך כדי שהוא 
רפואית  מבחינה  הן  ומפקח,  אותה  מלווה 
והן מבחינה טכנית, על כל שלב ושלב, החל 
לקצבה,  זכאותה  לאישור  ועד  התיק  מבניית 
מאבק  של  רבות  שנים  לאחר  לבסוף  שהגיע 
ויעילה של החברה  מצידה והתערבות קצרה 
המרכזית למימוש זכויות, שהצליחה להוביל 

לזכאותה.
המרכזית  החברה  יו"ר  שזירי,  שמאי  הרב 
למימוש זכויות: "אני מניח שאילו המעורבות 
מוקדמת  הייתה  בתיק  בטיפול  המקצועית 
מכבר  זה  מוענקת  הייתה  הזכאות  בהרבה, 
והתהליך לא היה נמשך זמן כה רב. בסייעתא 
דשמיא הצלחנו להסדיר את הקצבה המגיעה 
הרימו  כבר  שבו  במקום  להצלחה  ולהוביל 
שאסור  להיות  צריכה  המסקנה  ואולי  ידיים, 
לגורמי  לפנות  וצריך  ולוותר,  ידיים  להרים 
מקרה  בכל  לפעול  ניתן  כיצד  ולברר  מקצוע 

ומקרה."

הילה פלאח

תלמידים במרכז החינוך התורני "אוהליך" 
מבית 'שתילים' סיימו לאחרונה קורס טיפולי 
לאילוף בעלי חיים. הקורס התקיים במסגרת 
בני  בעיריית  נוער  מחלקת  של  פעילויות 
המסגרות,  בתוך  הנמצאים  נוער  לבני  ברק 
במסגרתו  רוכשים התלמידים ידע ומיומנויות 

באילוף בעלי חיים.
נוסף  "אוהליך"  התורני  החינוך  במרכז 
תהליך  של  טיפולי  מוסף  ערך  לקורס 
רפלקטיבי לפעילות שבו הנער מקבל כוחות 
ובטחון העצמי  דימוי העצמי  פיתוח  נפשיים 
את  מלווה  מקצועי  טיפולי  צוות  ומנהיגות. 
הנפשיים  התהליכיים  את  ומעבד  הקורס 

שהנער מקבל בקורס.
באירוע חלוקת תעודות כיבד את נוכחותו 
רובינשטיין  אברהם  הרב  העיר  ראש  סגן 
התלמידים  של  מהמיצג  שהביע התפעלותו 
במשימות ממוקדות לאיתור נעדרים. באירוע 

אף השתתפו קבסי"ם, ואנשי חינוך.
מנהל "אוהליך" הרב נתן צבי פינקל הביע 
זייברט  חנוך  הרב  ב"ב  העיר  לראש  תודתו 
את  והציב  מעייניו  בראש  הנוער  את  שרואה 
כן  העדיפויות.  סדר  בראש  והחינוך  הנוער 
נוער,  הודה לרב אלדד אשורי מנהל מחלקת 

ולמנכ"ל  בנזימן  שלמה  הרב  מציל"ה  לרכז 
שתילים הרב ישראל רייסנר שהביאו לפריחה 
ולמודעות  מיוחדים  לנערים  מענים  במגוון 
הציבורית את הצרכים הייחודיים של הנוער. 
החינוכי  התהליך  את  תיאר  אף  פינקל  הרב 
של הנערים, נער שהתחיל את השנה מפוחד 
ארגז  עם  השנה  את  סיים  חברתית,  וחושש 
מנהיגות  ופיתח  חברתית,  להתמודדות  כלים 
תכונות  עם  מוביל  נער  ה'  ברוך  הוא  וכיום 

חיוביות רבות.
התעודות  את  חילקו  הטקס  של  בסיומו 
הרב אלדד אשורי ורכז תוכניות מציל"ה הרב 
הרבה  המקצועיות  את  וציינו  בנזימן  שלמה 

של הצוות במרכז התורני "אוהליך".
מרכז חינוך מונה כ-85 תלמידים בגילאים 
גיל  לפי  ונבנית  מתאפיינת  כיתה  כל   .13-21
ספציפיים,  ורגשיים  תפקודיים  ומאפיינים 
וכיתות בעלות גוון פסיכיאטרי. חלק מהנערים 
הפורמאליות  החינוך  ממערכות  נפלטו 
וחלקם אף מהמשפחה הגרעינית ומהקהילה. 
המחנכים והצוות הטיפולי מהווים מודל הורי 
שעות  בכל  בקשר  איתם  ונמצאים  לנערים 
היממה, וכן נמצאים בקשר רציף עם הגורמים 
הטיפוליים, המשפחות ומקומות העבודה של 

הנערים.

חולה בתסמונת פיברומיאלגיה 
הצליחה לקבל קצבת נכות 

קורס  סיימו  'אוהליך'  תלמידי 
טיפולי לאילוף בעלי חיים

אלפים בשמחת בית 
המרכזית  השואבה 

'יורה דעה'
וחבר  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  במעמד:  המשתתפים  בין 
הגר"ש    דברים  נשאו  שאף  בעדני  הגר"ש  ה'מועצת' 

מחפוד נשא את המשא המרכזי

בקורס רכשו הנערים מיומנויות לאילוף בעלי חיים 
  דבר המעניק ערך טיפולי לפעילות בו מפתח הנער 

את הדימוי העצמי ומקבל כוחות נפשיים 
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בעקבות ראיון החג: 
עימות בין לפיד לגבאי

ללא פוליטיקאים: הרבנים 
מקדמים את 'השלום הספרדי'

דבריו של יו"ר העבודה ל'קו עיתונות' על האפשרות לפטור 
'יש  יו"ר  של  חריפה  מתקפה  גררו  מגיוס,  ישיבות  בחורי 

עתיד'  גבאי: "צריך להיות פרקטיים" 

נשיא מועצת 
החכמים הגר"ש 
כהן שלח בחג 
את בנו לראש 
ישיבת 'כסא 

רחמים' הגר"מ 
מאזוז עם 

הקדשה אישית 
על ספרו החדש

מאת: ארי קלמן

בראיון החג ל'קו עיתונות', פתח יו"ר מפלגת 
בני  גיוס  נושא  את  גבאי  אבי  הנכנס  העבודה 
הכנסת  חברי  של  לפתחם  שנמצא  הישיבות 
ושרי הממשלה בעקבות ביטול החוק הקיים על 
ידי בג"ץ ובמענה לשאלתם של אבי בלום ואבי 

גרינצייג. 
חברי  יעדרו  הפעם  גם  האם  נשאל  גבאי 
מפלגת העבודה מההצבעה על חוק הגיוס, כפי 
שעשו בקדנציה הקודמת בעת שעבר החוק של 

לפיד, ויאפשרו לחוקק את החוק מחדש? 
"אני לא יוצא מהמליאה, אני בעד או נגד כל 
עמדה",  והבעת  מהחלטות  מתחמק  לא  דבר, 
אמר גבאי, "צריך לשים לב שבג"ץ אמר שלא 
שוויון  לפיד,  של  בחוק  גם  בנטל  שוויון  היה 
לא יכול להיות עם מכסות ויש גם את הערבים 
שלא מתגייסים. אני אומר דבר פשוט, אני שואל 
את עצמי פרקטית, אנחנו כבר 70 שנה בוויכוח 
גדול  חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים  הזה, 
מהחרדים לא עושים והערבים בכלל לא עושים. 
שכר  יקבל  לצבא  שהולך  שמי  בעד  "אני 
ילכו  חרדים  שיותר  רוצה שכמה  אני  מינימום. 
לשירות  או  לישיבה  שהולך  מי  אבל  לצבא, 
צבא  שעושה  מי  אבל  גמור,  בסדר  זה  אזרחי 
יקבל יותר. אני לא מאמין בלהמשיך את הוויכוח 
הזה עוד 70 שנה. אני אומר שמי שרוצה ללמוד 
ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו לעשות 

ורוצה  שלומד  מי  וגם  אזרחי,  שירות  או  צבא 
לצאת לעבוד יעשה שירות אזרחי".

ח"כ יאיר לפיד, יו"ר יש עתיד, מיהר להגיב 
לדברים בדף הפייסבוק שלו ובהודעה ששיגרה 
בראיון  איך  לראות  "עצוב  המפלגה:  דוברות 
יסוד  ערכי  על  מוותר  גבאי  אבי  עיתונות'  ל'קו 
הציבור  של  לעבודה  ויציאה  לצה״ל  גיוס  כמו 
שילמד',  בישיבה,  ללמוד  שרוצה  'מי  החרדי. 
ללכת  שמח  היה  שלי  הבן  גם  שם.  אומר  הוא 
ללמוד במקום להתגייס, אבל אותו אף אחד לא 

שאל", תקף לפיד.
יסכנו  שלנו  שהילדים  סיבה  שום  "אין 
תתמוך  העבודה  ומפלגת  יום  יום  חייהם  את 
היה  כי  רק  לו  מתחשק  שלא  מי  כל  בשחרור 
המתווה  אפילו  חרדי.  להיוולד  המזל  את  לו 
רחוק  כך  כל  הלך  לא  הנוכחית  הממשלה  של 
נשכח,  לא  ובואו  התורה.  ליהדות  בוויתורים 
גם  האלה  שהצעירים  פירושו  מהצבא  שחרור 
שכל  חושב  גבאי  אבי  אם  לעבודה.  ייצאו  לא 
מי שרוצה ללמוד בישיבה אינו צריך לפרנס את 
עצמו, מי אמור לפרנס אותם? אני קורא לגבאי 

לחזור בו מדבריו", סיים לפיד את דבריו.
ובמהלך  חייב,  נשאר  לא  מצדו  אלא שגבאי 
החג הגיב ללפיד ואמר: "לפיד תקף אותי כאילו 
להיות  צריך  הספר...  בבית  ילדים  איזה  אנחנו 
למי  נדאג  כל  קודם  הגיוס,  בעניין  פרקטיים 

שעושה צבא".

מאת: ארי קלמן

במהלך ימי החג, הגיע הגאון רבי יעקב כהן 
ראש ישיבת ״נזר התלמוד׳ בשליחות אביו מרן 
לביתו  כהן  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  נשיא 
של ראש ישיבת ׳כסא רחמים׳ הגאון רבי מאיר 
תורה  בדברי  לשוחח  כדי  ברק,  בבני  מאזוז 

ובעניינא דיומא. 
ספרו  את  מאזוז  לגר״מ  הגיש  כהן  הגר״י 
החדש של אביו - ׳דובר שלום׳ חלק ראשון על 
בכתב  מאזוז  לגר״מ  הקדשה  ועליו  המועדים, 
המועד  קדושת  בשל  אשר  מרן,  של  קודשו  יד 

נכתבה בערב חג הסוכות. 
ליכוד  בנושא  הרבנים  דנו  הפגישה  במהלך 
כהן  שהגר״י  תוך  האחדות,  וחשיבות  השורות 
מציין כי תנועת ש״ס הייתה מאז ומעולם הבית 
להימשך  צריך  וכך  הספרדי  הציבור  כל  של 
כאיש אחד בלב אחד למען אחדות עם ישראל 

ולמען עולם התורה הספרדי. 
למחרת, הגיע הגאון רבי יעקב כהן לתפילת 
דרעי  אריה  השר  ש״ס  יו״ר  בסוכת  שחרית 
כמסורת של שנים, ועדכן אותו לאחר התפילה 

בדבר הפגישה ותוכנה. 
הכיפורים  יום  טרם  ספורים  ימים  כי  יוזכר, 
ישראל  גדולי  אחת  לאכסניה  ובאו  התכנסו 
בראשות מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן, חברי 
מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני, 
הגאון רבי ראובן אלבז, הגאון רבי מאיר מאזוז, 
הראשל״צ ורבה של ירושלים הגאון הגדול רבי 
שלמה משה עמאר, הגר״י קנייבסקי, הגאון רבי 
יעקב כהן ועוד למעמד היסוד לעמותת ״אורם״ 
בראשות  בארה״ק  טהרה  מקוואות  לבניית 
הנגיד ר׳ אייל משיח, כינוס אשר הפך ל״מעמד 
אחדות״ בעם ישראל ולשמחה של ממש לקראת 

היום הקדוש והשנה החדשה הבעל״ט.

עמ' 14 בני ברק וירושלים, לצרף תמונת הראיון מתוך מוסף 
החג ותמונת לפיד לשימוש מהארכיון

 קיצצנו 
את המחיר

לשבוע
מבצע בליבערס לשבוע זה

כבד קצוץ ב- ₪15 בלבד
למביא מודעה זו!
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מאת: עוזי ברק 

מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף 
את  פעוט שאיבד  על  החייאה  ביצעו  ברק  בני 
ההכרה בביתו ברחוב שלמה הכהן בבני ברק. 

נסיבות המקרה בבדיקה.
יאיר עמאר חובש רפואת חירום של איחוד 

הצלה סיפר: "מדובר בפעוט בן מספר חודשים 
שלדברי בני המשפחה לא התעורר משנתו. יחד 
של  האופנועים  מיחידת  נוספים  חובשים  עם 
איחוד הצלה סניף בני ברק ביצענו בו פעולות 
חייו.  את  להציל  בניסיון  ממושכות  החייאה 
למרבה הצער נקבע מותו בבית החולים מעייני 
הישועה שבעיר נסיבות האירוע בבדיקה וייתכן 

מאת: עוזי ברק 

נקטעו   3 כבן  ילד  של  מאצבעותיו  שלושה 
ידו  על  שנסגר  ברזל  משער  כתוצאה  חלקית 
של  אמבולנס  צוות  ברק.  בבני  כנסת  בבית 
באיחוד  המתנדבים  וחובשים  הצלה  איחוד 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק  בני  סניף  הצלה 

ראשוני. 
מוישי סגל נהג אמבולנס איחוד הצלה מסר: 
שלושה  של  חלקית  מקטיעה  סובל  "הילד 
ידו  על  נסגר  ברזל  ששער  לאחר  מאצבעותיו 

תוך כדי שמחת בית השואבה בבית כנסת בבני 
ברק. לאחר טיפול רפואי ראשוני שקיבל בזירת 
האירוע פיניתי אותו למרכז הרפואי שניידר שם 

האורטופד פועל להציל את אצבעותיו". 
הצלה  איחוד  של  והסברה  דוברות  באגף 
ולהתקין  זה  מאירוע  לקחים  להפיק  קוראים 
דלתות  טריקת  של  אפשרות  שימנעו  אמצעים 
בפרט בבתים או מוסדות בהם נמצאים ילדים 
הבטיחות  בכללי  ונקיטה  זהירות  ופעוטות. 

ימנעו אסונות ופציעות.

ושוב: מוות בעריסה

קטיעה חלקית בידו 
של ילד

לא התעורר משנתו  בן מספר חודשים  ברק:  בבני  טרגדיה 
ומותו נקבע בבית החולים מעיני הישועה

אצבעותיו של ילד נקטעו חלקית משער ברזל והוא פונה לבית 
החולים 'שניידר' בפ"ת

הגאון שנחבא 
אל הכלים: הגר"י 
דז'ימטרובסקי זצ"ל
בערב שמחת תורה, הלך לעולמו הגאון רבי יצחק הלוי 

דז'ימטרובסקי זצ"ל, מראשי ישיבת 'קול יעקב'  בן 86 
היה בפטירתו

מאת: משה אברהמי

תורה,  שמחת  חג  התקדש  לפני  קלה  שעה 
הלוי  יצחק  רבי  הגאון  עולמו  לבית  הלך 
'קול  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  דזימטרובסקי 
יעקב' ומגדולי תלמידי החכמים בדור. במסע 
השתתפו  החג  במוצאי  נשערך  ההלוויה 
אלפים, והוא נטמן בהר המנוחות. בן 86 היה 

בפטירתו. 
בישיבה  משנתו  את  קנה  זצ"ל  הגר"י 
לצעירים בכפר סבא, ובישיבת לומז'ה בפתח 
ייבדל  עם  בחברותא  למד  היתר  ובין  תקווה, 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  ארוכים,  לחיים 
קנייבסקי. בנוסף, הוא נחשב מגדולי תלמידיו 

של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל. 
של  בתו  את  לרעייה  נשא  לפרקו,  כשהגיע 
הגרי"מ ליבוביץ, בנו של מרן הגאון רבי ברוך 
ובעל  קמניץ  ישיבת  ראש  זצ"ל  ליבוביץ  בער 

ה'ברכת שמואל'. 
למרות גדולתו התורנית, גאונותו ושליטתו 
ובפשטות,  בצניעות  התנהג  התורה,  במכמני 
לא ביקש לעצמו דבר. הוא כיהן כראש ישיבת 

'קול יעקב' לצד הגאון רבי יהודה עדס, ייבדל 
לחיים. הותיר אחריו בנים ובני בנים ההולכים 
בדרכו, והנודע שבהם הגאון רבי יחיאל מיכל 
חושן'  'מילואי  בעמח"ס  דז'ימטרובסקי, 

ומרבני ישיבת פוניבז'.
אחר ארונו הילכו אלפי תלמידים ומעריצים, 

והוא נטמן בהר המנוחות. יהי זכרו ברוך.

אבי רבינא

איראן הפרה  כי  הכריז השבוע  דונלד טראמפ,  נשיא ארה"ב, 
אינו  הוא  וכי  המעצמות,  עם  הגרעין  הסכם  את  פעמים  כמה 
מאשרר את ההסכם. הוא אמר כי הצעדים שעליהם הכריז נועדו 
את  מנה  טראמפ  הנשיא  גרעיני.  נשק  להשיג  מאיראן  למנוע 
הפשעים שביצעה איראן וציין כי היא "תומכת טרור וממשיכה 

בתוקפנותה במזרח התיכון וברחבי העולם".
לא  אם  הזה.  ההסכם  את  לאשרר  נוכל  "לא  הוסיף:  טראמפ 
במצב  נמשיך  "לא  והוסיף:  הצהיר  אותו",  נבטל   - אותו  נשפר 
הגרעין  בתוכנית  דרך  ולפריצת  אלימות  לעוד  נגיע  שבסופו 
בריתנו  ובנות  הקונגרס  מול  לפעול  לממשל  הוריתי  האיראנית. 
נשק  תשיג  לא  כדי שאיראן  בהסכם  הפגמים  עם  להתמודד  כדי 

גרעיני".
בטרור  תומך  באיראן  הפנאטי"  "המשטר  כי  אמר  הנשיא 
ובזוועות שביצע משטר אסד בסוריה. הוא חזר  ברחבי העולם, 
וביקר את ההסכם, ואמר כי התוקפנות האיראנית התגברה מאז 
להמשיך  לאיראן  מאפשר  "ההסכם  ב-2015.  ההסכם  שנחתם 
חלקים מסוימים מתוכנית הגרעין שלה", אמר טראמפ בנאומו. 
יוכלו להאיץ  יוסרו, הם  "בעוד כמה שנים, כשחלק מהמגבלות 
יישאר  כי אם ההסכם  את פיתוח הנשק הגרעיני". טראמפ אמר 
כפי שהוא, "בעוד כמה שנים משטר הטרור הבולט בעולם יחזיק 

בארסנל של נשקים גרעיניים. זוהי סכנה לעתידנו".
בנאומו הבטיח טראמפ נקיטת ארבע פעולות, לעבוד עם בנות 
הברית כדי למנוע מאיראן לקדם טרור, להחיל סנקציות נוספות 
על המשטר האיראני כדי למנוע מימון טרור, התייחסות למדיניות 
הטילים האיראנית וחסימת כל הדרכים של איראן להשגת נשק 

גרעיני.
בישיבת  השבוע  התייחס  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
הממשלה השבועית לנאומו של נשיא ארה"ב: "ברור לחלוטין, 

אם בוחנים את ההסכם הזה, שאם 
יהיה  לאיראן  דבר,  ישתנה  לא 
שנים  תוך  גרעיני  נשק  של  ארסנל 
זה,  את  בולם  לא  ההסכם  ספורות. 
ליצירת  מובטח  נתיב  מייצר  הוא 
את  להביא  שיכול  העשרה  מערך 
לעשרות  מהירה  בהזנקה  איראן 
אפילו  אטום,  פצצות  של  רבות 
מעבר לכך, ולכן ההחלטה היא כל 

כך חשובה", אמר נתניהו.
של  "החלטתו  כי  אמר  עוד 
הזדמנות  יצרה  טראמפ  הנשיא 
לתקן את הסכם הגרעין וגם לעצור 
הגוברת  האיראנית  התוקפנות  את 
ממשלה  שכל  מאמין  אני  באזורנו. 
לקדם  שמבקש  מי  וכל  אחראית, 
לנצל  צריך  וביטחון בעולם,  שלום 
של  שההחלטה  ההזדמנות  את 
מנת  על  יצרה,  טראמפ  הנשיא 
לשפר את ההסכם או לבטלו וכמובן 

לעצור גם את התוקפנות האיראנית. מובן מאליו שצריך לתמוך 
המהפכה.  משמרות  על  סנקציות  להטיל  הנשיא  של  בהחלטה 
טרור  להפצת  איראן  של  מרכזית  זרוע  הן  המהפכה  משמרות 
בעולם וכמובן להפצת תוקפנותה במזרח התיכון", דברי נתניהו.

כי  לאחר שהודיע  טראמפ השבוע  עורר ממשל  נוספת  סערה 
הכריז  כך  ובעקבות   ,2018 בדצמבר  מאונסק"ו  תפרוש  ארה"ב 
עמה.  יחד  מהארגון  לפרישה  ישראלית  היערכות  על  נתניהו 
פרישת ארה"ב מהווה מכה קשה לארגון משום שהמשמעות היא 
איבוד של כחמישית מהמימון הכולל שלה. ארה"ב הקפיאה את 
המימון שלה לסוכנות, בסך 80 מיליון דולר בשנה, כבר בשנת 

2011 לאחר שזו קיבלה לשורותיה את פלסטין כמדינה חברה. 
דאגתה  את  ומשקפת  דעת,  בקלות  התקבלה  לא  "ההחלטה 
ברפורמה  מהצורך  באונסק"ו,  בתשלומים  מהפיגור  ארה"ב  של 
נכתב  המתמשכת",  האנטי-ישראלית  ומההטיה  בארגון,  כוללת 

בהודעת מחלקת המדינה האמריקאית. 
נתניהו  כי  נכתב  הממשלה  ראש  משרד  שהוציא  בהודעה 
"מברך על החלטתו של הנשיא טראמפ  לפרוש מארגון אונסק"ו. 
לתיאטרון  הפך  שאונסק"ו  משום  ומוסרית,  אמיצה  החלטה   זו 
מעוות  הוא  ההיסטוריה,  את  לשמר  שבמקום  ומשום  האבסורד 
את  להכין  החוץ  את משרד  הנחה  נתניהו  כי  נכתב  עוד  אותה". 

פרישת ישראל מהארגון במקביל לארה"ב.

טראמפ נגד איראן: "משטר הטרור מסוכן לעתידנו"
הנשיא האמריקני יצא בחריפות נגד הסכם הגרעין שחתם קודמו עם איראן והחל בהליך לביטולו  נתניהו: "החלטתו 
  "של הנשיא טראמפ יצרה הזדמנות לתקן את הסכם הגרעין וגם לעצור את התוקפנות האיראנית הגוברות באזורנו

במקביל, ארה"ב הודיעה על פרישה מאונסק"ו



j1

s7

j1ace j3

j5
prime 

a5
2017 

a7
2017 

lg k-10
2017 

j7
prime 

j7
pro 

16GB

מכשיר 
’אפטק‘

סמסונג 
E1200

מיאו
F610

נוקיה
208

 ZTE
הכשר

650

חנות כשרה
ללא עלות 

חודשית

פשוט, 
קל ונוח 
לשימוש

חנות כשרה
ללא עלות 

חודשית

לחצנים גדוליםחזק ועוצמתי
 שמיעה וקליטה 
מעולות

מפוקח 
ללא עלות 

חודשית

מפוקח

כשר דור 3
המכשיר הכשר 
המתקדם בעולם

מפוקח

הכולל טביעת 
אצבע 
עמיד בפני 
מים ואבק 

מפוקחמפוקח

מפוקח

זיכרון

750699₪

120₪ 569₪ 389₪

349₪429₪

1500₪

2590₪

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

מחירים מסובסדים 
למכשירים באישור

 ועדת הרבנים לבני תורה 

12 תשלומים
 ללא ריבית

אחריות מלאה
 24 חודשים 

על חלק מהמכשירים

פתיחת קוים לכל החברות
סוכן עד הבית לחיבור
 הקוים ללא תשלום!!

שירות מקצועי
 ואדיב על ידי אנ"ש 
מקצועיים ואיכותיים

מעבדה >מכירה >אביזרים

ר‘ עקיבא 44  ב“ב (צמוד לסלקום בפסאז’) א-ה‘ 10:30-21:00 רצוף ו‘ 10:00-13:00

בפתיחת 
קו

רק

רק

1300₪ רק

1100₪ רק 2100₪ רק

1050₪ רק

1700₪ רק

שנתיים 
אחריות

רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק

S8 3199מבצע מיוחד
ר’ עקיבא 44 ב”ב (צמוד לסלקום בפסאז‘)
 א-ה’ 10:30-21:00 רצוף | ו’ 10:00-13:00

טלפון להזמנות ומשלוחים: 03-6099195

₪ רק 5 שנים 
אחריות

הכולל טביעת 
אצבע 
עמיד בפני 
מים ואבק 

www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין













לפרטים: 

054-6714440
איתי: 054-4831133

המדריכים שלך לחוויה באוויר
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 מיוחד

לבין הזמנים
199 ש”ח

חוויה שמימית בחוף נתני ה

מצנחי רחיפה

מדריכה טייסת לנשים
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לאישה
חוזרים לשגרה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עלי גפן ממולאים בטונה 

טיפים

1 קופסא טונה 5% עשבי תיבול
6 עלי גפן טריים
1 כף מיץ לימון

טריים:  תיבול  עשבי  תערובת  חופן 
קצוצים  ושמיר,  עירית  פטרוזיליה, 

דק
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

"אחרי החגים" 
כבר כאן

 

מסביב...  אוכל  והרבה  בחופש  ילדים  טיולים,  מנוחה,  מאחורינו,  החגים 
זהו הזמן לסדר את החיים    יכול להוביל להתרופפות  כל שינוי בשגרה 
 איך לחזור אחרי החגים לסדר ולהוריד חצי  ולהוריד חצי קילו בשבוע 

קילו בשבוע?

טעימה

רכיבים:

ומנהלת קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא  חלי ממן, כוהנת הדיאטות 
מעניקה טיפים חשובים לאימוץ הרגלי אכילה וחשיבה נכונים ובריאים 
שיעזרו לחזור לשגרה לאחר החגים ולהוריד את הקילוגרמים המיותרים 
החג  עד  לפחות  ארוך,  לטווח  רזים  להיות  לנו  שתעזור  נכונה  בצורה 
זה כשיורדים 0.5-1 ק"ג בשבוע", אומרת ממן, "אז  הבא. "הכי טוב 

הנה הדרך":

1. מודעות, מודעות, מודעות – קחו דף ועט, רשמו במשך יומיים את כל 
מה שאתם אוכלים. זו נקודת פתיחה מצוינת למודעות ולשליטה

תהליך ההרזיה מושפע מגורמים רבים אך הגורם המשמעותי ביותר אינו 
האכילה, אלא דרך החשיבה שלנו, המצב הרגשי שלנו ובעיקר הדיאלוג 
הפנימי שלנו עם עצמנו. חשיבה חיובית מעניקה מוטיבציה לאכילה נכונה 
מהמסלול.  אותנו  מסיטים  שלילים  רגשות  זאת  לעומת  פעילים.  ולחיים 
עשו שינוי קטן, הוא יכול להביא לשיפור גדול. כדי להתחיל את השיפור, 
אוכלים  שאתם  מה  כ-ל  כתבו  הקרובים  היומיים  ובמשך  ועט  דף  קחו 

ושותים. תרוויחו פעמיים: תדעו 
ותוכלו  באמת מה אתם אוכלים 
מה   – בהתאם  החלטות  לקבל 
אפשר להוריד מהיום-יום שלנו, 
בלי להרגיש רעבים מידי. ברגע 
ולמה  לעצמנו  מודעים  שאנחנו 
ההרגשה  אוכלים,  שאנחנו 
השליטה,  כליל.  משתפרת 

בידינו!
ארגנו   – ובפשטות  לבשל!   .2
לכם  שיהיו  כך  המזווה  את 
עם  לכו  הרצויים.  הפרודוקטים 
מזון  שאומר:  המנצח  הכלל 
מאיתנו  רבים  עדיף  תמיד  ביתי 
כדי  ארוחות  על  לדלג  מנסים 
בפועל,  אבל  קלוריות,  להפחית 
הוא  לעשות  יותר  הטוב  הדבר 
ביום.  קטנות  ארוחות   6 לאכול 
ארוחות   3 מאשר  יותר  יעיל  זה 

גדולות. רעבים בין לבין? פרי תמיד עדיף על חטיף. בפרי ממוצע יש כ- 60 
קלוריות וחטיפים רבים הם לפחות 100 קלוריות למנה, ולא רק שהם לא 

משביעים - הם ממש מרעיבים.
כאשר האוכל שאתם מבשלים הוא פשוט, קל להכנה ואינו דורש זמן בישול 
ותתמידו במקום לקנות מזון מוכן, עולה  רב, הסיכוי שתבשלו לעצמכם 
מאוד. חשוב לדאוג שמצרכים בריאים יהיו זמינים על מנת שלא "להיתקע" 
בלעדיהם, מה שמזמין קניית אוכל מוכן עתיר שומנים וקלוריות. שתייה 
מתוקה? כל כוס קטנה, 200 מ"ל – מכילה כ 4- כפיות סוכר! 80 קלוריות. 
בינינו – מי שותה כוס קטנה...אז הקץ לשתיה המתוקה. גם לזו הסחוטה 

טבעי. מים לשתיה זו הבחירה הכי טובה והכי טבעית.
3. גיוון – שימו לב שבצלחת יש לכם מגוון צבעים, ושלא בכל צהריים 
אתם בוחרים שוב בשניצל הנצחי ובאורז, חברו הטוב. זהו כנראה העיקרון 
החשוב ביותר. כאשר אנו אוכלים מגוון של מזונות, עולים מאוד הסיכויים 
זקוק,  הוא  להם  המזון  מרכיבי  כל  את  מקבל  הגוף  כך  לרזות.  שנצליח 
ומחפשת  "אומללה"  מרגישה  ולא  מקבלת  אותנו  שמפעילה  הנפש  וגם 
וגם אפונה באותה ארוחה. להחליט  פיצויים. לא צריך גם אורז גם לחם 
כי כשיש מבחר טועמים מכל אחד  ו/או חלבון אחד.  על פחמימה אחת 
ומגיעים לכמויות. שימו לב – תירס, אפונה, תפוח אדמה ובטטה הם לא 

ירקות, הם פחמימות.
4. גבולות ברורים – לשולחן הגישו לעצמכם רק את גודל המנה שתכננתם 

ומדדתם. את השאר שימו במקרר חזרה לפני הארוחה.

הירידה במשקל לטווח ארוך  ישנה התמקדות במטרה התחלתית,  כאשר 
מצליחה יותר. שימו לעצמכם מטרה התחלתית: 10% פחות במשקל, כך 
אנו מאמצים לעצמנו הרגלי בריאות טובים יותר. זכרו, תמיד למדוד את 
כמות השמן שאתם מוסיפים לסלט, לתבשיל ולטיגון הבצל. תמיד עם כף. 
לא 'לפי העין'. כך תחסכו הרבה קלוריות שלא ידעתם עליהם בכלל. לא 
רק את השמן צריך למדוד. גם את כמות הקוטג', האורז והלחם שאוכלים. 
כשמודדים – מודעים לכמות ואוכלים פחות. 2 כפות קוטג' 5% מכילות 
40 קלוריות ואילו כל הקופסא מכילה יותר מ- 200. ואצל כולנו, אם לא 
מודדים – אז בקלות אוכלים את כל הקופסא. גם את הלחם – לפרוס ולא 
לבצוע ואת האורז – למדוד. 3 כפות רגילות זה כמו פרוסה של לחם. בחרו 
מוצרי חלב דלי שומן. כוס חלב 3% שומן תתרום 120 קלוריות וכוס חלב 
גבינה צהובה 9% שומן  -  88 קלוריות. פרוסת  1% שומן תתרום פחות 
וכן  קלוריות   90 מכילה   28% צהובה  גבינה  ואילו  קלוריות,   60 מכילה 

הלאה...
5. ארוחה בחוץ- מאוזנת ושקולה! קבעו לה זמן, שלא תהיה בשגרה ובקשו 
תוספות  על  לוותר  מהמלצר 
המנה  הגדלת  ועל  מיץ  כמו 
 – לאמיצים  וטיפ  באגורה. 
לכם  לארוז  מהמלצר  בקשו 
בטוח  היא  מהמנה.  חצי 
לכם  שיהיה  וטוב  גדולה 
ממנה גם לאחר כך... באופן 
על  עדיף  ביתי  מזון  כללי, 
קנוי. כשמכינים אוכל בבית, 
של  כמויות  למדוד  יותר  קל 
ושאר  שמן  מלח,  סוכר, 
לדוגמא,  במנה.  המרכיבים 
יכול  קנוי  ציפוי  עם  שניצל 
להכיל 220 קלוריות ל- 100 
גרם, ואילו חזה עוף מתובל 
טוב וצרוב על המחבת בבית 
יכול להכיל 175 קלוריות ל- 
במסעדות  סלטים  גרם.   100
יכולים להכיל גם קרוטונים, 
גם גבינות שמנות, גם זיתים ועוד הפתעות שמקפיצות את כמות הקלוריות 
בסלט שנראה תמים וירוק ובריא. אם תכינו לבד ובבית הכל יהיה מבוקר 
ומדוד יותר. ואם אתם כבר אוכלים בכל זאת במסעדה, את כל התוספות 
של הסלט תבקשו בצד. ותוסיפו לבד. אתם הקובעים, אתם השולטים – 
בקשו  במסעדה,  ערב  לארוחת  יוצאים  כשאתם  בנוסף,  מרזים.  אתם  וכך 

מהמלצר לארוז לכם חצי מראש. כך תאכלו פחות ותרגישו נפלא.
ואימונים. כשאתם אוכלים, אתם  כבדו את עצמכם עם הרגלי תזונה   .7
קלילים  אימונים  לאמץ  חשוב  מסיחים.  ובלי  מסכים  בלי  אוכלים.  רק 
טיפוס  הלב.  קצב  את  מעלים  אתם  בו  ביום  דקות   30-45 בין  יומיומיים. 
ועוד.. אל תאכלו מול  מדרגות, רכיבה על אופניים, הליכה קלה, שחייה 
מסך המחשב או הטלפון. זה יוריד משמעותית את כמות הקלוריות שאתם 
אוכלים ביום. אוכלים – כבדו את האכילה והתייחסו אליה. ליד השולחן, 
מעל לצלחת כשהמחשב סגור ואתם מודעים לכך שאכלתם, ולמה וכמה 
אכלתם. כשאתם מרוכזים באכילה תוכלו להפעיל בקלות שיקול דעת:  4 
כפות אורז עדיפים על פיתה. משולש עוף ללא עור עדיף על שניצל מטוגן, 

סנדוויץ' עם גבינ"צ וזיתים עדיף על משולש פיצה שהזמנתם.
תאכלו  וגם  במשקל  תורידו  גם  פעמיים.  לכם  יעזרו  הטיפים  סיום:  לפני 
משמעותית  לכמות  היום  בסוף  מצטבר  בקלוריות  חסכון  כל  יותר.  בריא 
שתעזור לכם לרדת במשקל. אז אל תזלזלו בכוס מיץ, בכף שמן ובחטיף 

קטן. כבר אלו יכולים להגיע לפחות ל- 320 קלוריות. 
ההתמדה משתלמת...המאמץ שווה!

אופן ההכנה:
בקערה מפוררים את נתחי הטונה, מוסיפים 
המלח  התיבול,  עשבי  הלימון,  מיץ  את 
כפית  בעזרת  היטב.  מערבבים  והפלפל. 
הטונה,  בתערובת  הגפן  עלי  את  ממלאים 

מגלגלים ומקפלים.

אז "אחרי החגים" שחשבנו שלא יגיע, הגיע! 
מהשגרה,  יוצאים  בה  תקופה  הינה  החגים 
אינו  היום  וסדר  רבות,  בארוחות  מתארחים 
ויועצת  קלינית  דיאטנית  רותי אבירי,  קבוע. 
מציינת  סטארקיסט,  טונה  לחברת  תזונה 
המעברת  על  להקל  שיכולים  טיפים  מספר 
העבודה  לשגרת  והחגים,  החופש  משגרת 

והלימודים.
 

החגים,  באמצע  עוד  מתחילה  הבעיה 
שכשתסתיים  בעיה  הם  שהחגים  כשחשבנו 
יותר  הבריאה  החשיבה  בפועל  בה.  נטפל 
משגרת  חלק  בחגים  גם  לראות  היא  לאמץ 
אבל  אמנם,  יום  כל  לא  שחוזרת  החיים 
כדאי  אז  גם  חודשים.  כמה  כל  בהחלט 
והשובע  הרעב  לתחושות  להקשיב  לנסות 
הטבעיות שלנו ולהשתדל ברב הזמן לאכול 
אוכל בריא. נכון שיהיו יותר פיתויים בחגים 
ובחופשות, ונכון שיהיו יותר מקרים בהם זה 
המחשבה  ואופן  השאיפה  אבל  יתרחש,  לא 
הבריאים כדאי שיישארו זהים, וכך גם קרוב 
לוודאי החזרה לשגרת החיים בסיומם תהיה 

פחות קשה.

להלן כמה טיפים שיכולים להקל על המעבר 
משגרת החופש לשגרת העבודה והלימודים:

  החשוב ביותר זה לנסות להקשיב ולחדד 
הקודים  לפי  לאכילה  ההקשבה  את  יותר 
שקצת  שיתכן  והשובע  הרעב  של  הטבעיים 
שעמדו  הרבים  הפיתויים  לאור  היטשטשו 
שיתקן  הגוף  על  לסמוך  נסו  בחגים.  בפנינו 
לו  היו  )אם  "הטעויות"  את  טבעי  באופן 
כאלה( שעשה ויחזור למקום בו הוא חש נח 

ונינוח.

 נסו לחזור לשגרת כל הפעילויות המוכרות 
לכם מלפני החופשות. החזרה לעבודה כבר 
גם  יגרור  וזה  תעשה חלק מזה באופן טבעי 
האכילה  והרגלי  הפעילות  לשגרת  חזרה 
וכמויות  המנות   גודל  המזון,  סוגי  גם  כמו 
הפיתויים שהיו טרום החגים. אל תשכחו את 
גדולה  חשיבות  להם  יש  הביניים,  ארוחות 
מידיי  רעבים  להגיע  לא  עלינו  בשמירה 
לארוחה הבאה ולאכול בה יותר מידיי. כריך 
וירק,  גבינה  או  טונה  עם  מלא  מלחם  בריא 
יוגורט עם פרי או שייק פירות מרענן יכולים 

לשרת מצוין את המטרה.

השינה  לשעות  שתוכלו  ככל  מהר  חזרו   
שאתם רגילים בשגרת עבודה. עייפות גורמת 
עלול  וזה  רעב  של  לאשליה  פעמים  הרבה 
לכו  הגוף.  לצרכי  מעל  לאכול  לנו  לגרום 
מספיק  לגוף  ותנו  סבירות  בשעות  לישון 

שעות שינה.

מאכלים  של  שאריות  בבית  נשארו  אם   
לא בריאים וחטיפים שלא נמצאים בביתכם 
לחלק,  מהם:  להיפטר  דרך  מצאו  כשיגרה, 
עם  לזרוק..  פשוט  או  לעבודה  להביא 
תוכלו  לא  הבית  בכל  מפוזרים  שוקולדים 
לתחושות  ולהקשבה  לשגרה  חזרה  לנהל 
רעב אמתיות. )מחפשים לנשנש משהו? נסו 
נשנוש בריא כמו עלי גפן ממולאים בטונה, 

לפי המתכון המופיע למטה( 

 ולבסוף- נועו! הניעו את הגוף בכל דרך 
שתגרום הנאה. פעילות מהנה בריאה לא רק 
ושמחה  בריאה  ונפש  לנפש,  גם  אלא  לגוף 
בריא  לאכול  שרוצה  למי  פחות  לא  חשובה 

ולהרגיש טוב.



הכניסה חופשית – מס' המקומות מוגבל

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

מוקד נפרד לנשים בלבד
הסעות מבני ברק < משרת אם < אינטרנט חסום 

< אפשרויות קידום < תנאים מעולים

מוקד נפרד לגברים בלבד
משרת אחה״צ < אינטרנט חסום < הסעות מבני ברק

< תנאים מעולים < אפשרויות קידום

למד״א
דרושים

אתה רוצה
להציל חיים?
בוא להתפרנס מזה!

עובדים להשלמת נתונים 
ומילוי תיק פינוי לבי"ח

בני ברק

יום הסברה ייערך אי"ה
ביום שלישי, ד׳ חשון 24.10

בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק קומה 4

לגברים בשעה 14:00 לנשים בשעה 11:00

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח



בני ברק כ"ח בתשרי תשע"ח 123018/10/17

לאישה
חוזרים לשגרה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עלי גפן ממולאים בטונה 

טיפים

1 קופסא טונה 5% עשבי תיבול
6 עלי גפן טריים
1 כף מיץ לימון

טריים:  תיבול  עשבי  תערובת  חופן 
קצוצים  ושמיר,  עירית  פטרוזיליה, 

דק
מלח ופלפל שחור לפי הטעם

"אחרי החגים" 
כבר כאן

 

מסביב...  אוכל  והרבה  בחופש  ילדים  טיולים,  מנוחה,  מאחורינו,  החגים 
זהו הזמן לסדר את החיים    יכול להוביל להתרופפות  כל שינוי בשגרה 
 איך לחזור אחרי החגים לסדר ולהוריד חצי  ולהוריד חצי קילו בשבוע 

קילו בשבוע?

טעימה

רכיבים:

ומנהלת קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא  חלי ממן, כוהנת הדיאטות 
מעניקה טיפים חשובים לאימוץ הרגלי אכילה וחשיבה נכונים ובריאים 
שיעזרו לחזור לשגרה לאחר החגים ולהוריד את הקילוגרמים המיותרים 
החג  עד  לפחות  ארוך,  לטווח  רזים  להיות  לנו  שתעזור  נכונה  בצורה 
זה כשיורדים 0.5-1 ק"ג בשבוע", אומרת ממן, "אז  הבא. "הכי טוב 

הנה הדרך":

1. מודעות, מודעות, מודעות – קחו דף ועט, רשמו במשך יומיים את כל 
מה שאתם אוכלים. זו נקודת פתיחה מצוינת למודעות ולשליטה

תהליך ההרזיה מושפע מגורמים רבים אך הגורם המשמעותי ביותר אינו 
האכילה, אלא דרך החשיבה שלנו, המצב הרגשי שלנו ובעיקר הדיאלוג 
הפנימי שלנו עם עצמנו. חשיבה חיובית מעניקה מוטיבציה לאכילה נכונה 
מהמסלול.  אותנו  מסיטים  שלילים  רגשות  זאת  לעומת  פעילים.  ולחיים 
עשו שינוי קטן, הוא יכול להביא לשיפור גדול. כדי להתחיל את השיפור, 
אוכלים  שאתם  מה  כ-ל  כתבו  הקרובים  היומיים  ובמשך  ועט  דף  קחו 

ושותים. תרוויחו פעמיים: תדעו 
ותוכלו  באמת מה אתם אוכלים 
מה   – בהתאם  החלטות  לקבל 
אפשר להוריד מהיום-יום שלנו, 
בלי להרגיש רעבים מידי. ברגע 
ולמה  לעצמנו  מודעים  שאנחנו 
ההרגשה  אוכלים,  שאנחנו 
השליטה,  כליל.  משתפרת 

בידינו!
ארגנו   – ובפשטות  לבשל!   .2
לכם  שיהיו  כך  המזווה  את 
עם  לכו  הרצויים.  הפרודוקטים 
מזון  שאומר:  המנצח  הכלל 
מאיתנו  רבים  עדיף  תמיד  ביתי 
כדי  ארוחות  על  לדלג  מנסים 
בפועל,  אבל  קלוריות,  להפחית 
הוא  לעשות  יותר  הטוב  הדבר 
ביום.  קטנות  ארוחות   6 לאכול 
ארוחות   3 מאשר  יותר  יעיל  זה 

גדולות. רעבים בין לבין? פרי תמיד עדיף על חטיף. בפרי ממוצע יש כ- 60 
קלוריות וחטיפים רבים הם לפחות 100 קלוריות למנה, ולא רק שהם לא 

משביעים - הם ממש מרעיבים.
כאשר האוכל שאתם מבשלים הוא פשוט, קל להכנה ואינו דורש זמן בישול 
ותתמידו במקום לקנות מזון מוכן, עולה  רב, הסיכוי שתבשלו לעצמכם 
מאוד. חשוב לדאוג שמצרכים בריאים יהיו זמינים על מנת שלא "להיתקע" 
בלעדיהם, מה שמזמין קניית אוכל מוכן עתיר שומנים וקלוריות. שתייה 
מתוקה? כל כוס קטנה, 200 מ"ל – מכילה כ 4- כפיות סוכר! 80 קלוריות. 
בינינו – מי שותה כוס קטנה...אז הקץ לשתיה המתוקה. גם לזו הסחוטה 

טבעי. מים לשתיה זו הבחירה הכי טובה והכי טבעית.
3. גיוון – שימו לב שבצלחת יש לכם מגוון צבעים, ושלא בכל צהריים 
אתם בוחרים שוב בשניצל הנצחי ובאורז, חברו הטוב. זהו כנראה העיקרון 
החשוב ביותר. כאשר אנו אוכלים מגוון של מזונות, עולים מאוד הסיכויים 
זקוק,  הוא  להם  המזון  מרכיבי  כל  את  מקבל  הגוף  כך  לרזות.  שנצליח 
ומחפשת  "אומללה"  מרגישה  ולא  מקבלת  אותנו  שמפעילה  הנפש  וגם 
וגם אפונה באותה ארוחה. להחליט  פיצויים. לא צריך גם אורז גם לחם 
כי כשיש מבחר טועמים מכל אחד  ו/או חלבון אחד.  על פחמימה אחת 
ומגיעים לכמויות. שימו לב – תירס, אפונה, תפוח אדמה ובטטה הם לא 

ירקות, הם פחמימות.
4. גבולות ברורים – לשולחן הגישו לעצמכם רק את גודל המנה שתכננתם 

ומדדתם. את השאר שימו במקרר חזרה לפני הארוחה.

הירידה במשקל לטווח ארוך  ישנה התמקדות במטרה התחלתית,  כאשר 
מצליחה יותר. שימו לעצמכם מטרה התחלתית: 10% פחות במשקל, כך 
אנו מאמצים לעצמנו הרגלי בריאות טובים יותר. זכרו, תמיד למדוד את 
כמות השמן שאתם מוסיפים לסלט, לתבשיל ולטיגון הבצל. תמיד עם כף. 
לא 'לפי העין'. כך תחסכו הרבה קלוריות שלא ידעתם עליהם בכלל. לא 
רק את השמן צריך למדוד. גם את כמות הקוטג', האורז והלחם שאוכלים. 
כשמודדים – מודעים לכמות ואוכלים פחות. 2 כפות קוטג' 5% מכילות 
40 קלוריות ואילו כל הקופסא מכילה יותר מ- 200. ואצל כולנו, אם לא 
מודדים – אז בקלות אוכלים את כל הקופסא. גם את הלחם – לפרוס ולא 
לבצוע ואת האורז – למדוד. 3 כפות רגילות זה כמו פרוסה של לחם. בחרו 
מוצרי חלב דלי שומן. כוס חלב 3% שומן תתרום 120 קלוריות וכוס חלב 
גבינה צהובה 9% שומן  -  88 קלוריות. פרוסת  1% שומן תתרום פחות 
וכן  קלוריות   90 מכילה   28% צהובה  גבינה  ואילו  קלוריות,   60 מכילה 

הלאה...
5. ארוחה בחוץ- מאוזנת ושקולה! קבעו לה זמן, שלא תהיה בשגרה ובקשו 
תוספות  על  לוותר  מהמלצר 
המנה  הגדלת  ועל  מיץ  כמו 
 – לאמיצים  וטיפ  באגורה. 
לכם  לארוז  מהמלצר  בקשו 
בטוח  היא  מהמנה.  חצי 
לכם  שיהיה  וטוב  גדולה 
ממנה גם לאחר כך... באופן 
על  עדיף  ביתי  מזון  כללי, 
קנוי. כשמכינים אוכל בבית, 
של  כמויות  למדוד  יותר  קל 
ושאר  שמן  מלח,  סוכר, 
לדוגמא,  במנה.  המרכיבים 
יכול  קנוי  ציפוי  עם  שניצל 
להכיל 220 קלוריות ל- 100 
גרם, ואילו חזה עוף מתובל 
טוב וצרוב על המחבת בבית 
יכול להכיל 175 קלוריות ל- 
במסעדות  סלטים  גרם.   100
יכולים להכיל גם קרוטונים, 
גם גבינות שמנות, גם זיתים ועוד הפתעות שמקפיצות את כמות הקלוריות 
בסלט שנראה תמים וירוק ובריא. אם תכינו לבד ובבית הכל יהיה מבוקר 
ומדוד יותר. ואם אתם כבר אוכלים בכל זאת במסעדה, את כל התוספות 
של הסלט תבקשו בצד. ותוסיפו לבד. אתם הקובעים, אתם השולטים – 
בקשו  במסעדה,  ערב  לארוחת  יוצאים  כשאתם  בנוסף,  מרזים.  אתם  וכך 

מהמלצר לארוז לכם חצי מראש. כך תאכלו פחות ותרגישו נפלא.
ואימונים. כשאתם אוכלים, אתם  כבדו את עצמכם עם הרגלי תזונה   .7
קלילים  אימונים  לאמץ  חשוב  מסיחים.  ובלי  מסכים  בלי  אוכלים.  רק 
טיפוס  הלב.  קצב  את  מעלים  אתם  בו  ביום  דקות   30-45 בין  יומיומיים. 
ועוד.. אל תאכלו מול  מדרגות, רכיבה על אופניים, הליכה קלה, שחייה 
מסך המחשב או הטלפון. זה יוריד משמעותית את כמות הקלוריות שאתם 
אוכלים ביום. אוכלים – כבדו את האכילה והתייחסו אליה. ליד השולחן, 
מעל לצלחת כשהמחשב סגור ואתם מודעים לכך שאכלתם, ולמה וכמה 
אכלתם. כשאתם מרוכזים באכילה תוכלו להפעיל בקלות שיקול דעת:  4 
כפות אורז עדיפים על פיתה. משולש עוף ללא עור עדיף על שניצל מטוגן, 

סנדוויץ' עם גבינ"צ וזיתים עדיף על משולש פיצה שהזמנתם.
תאכלו  וגם  במשקל  תורידו  גם  פעמיים.  לכם  יעזרו  הטיפים  סיום:  לפני 
משמעותית  לכמות  היום  בסוף  מצטבר  בקלוריות  חסכון  כל  יותר.  בריא 
שתעזור לכם לרדת במשקל. אז אל תזלזלו בכוס מיץ, בכף שמן ובחטיף 

קטן. כבר אלו יכולים להגיע לפחות ל- 320 קלוריות. 
ההתמדה משתלמת...המאמץ שווה!

אופן ההכנה:
בקערה מפוררים את נתחי הטונה, מוסיפים 
המלח  התיבול,  עשבי  הלימון,  מיץ  את 
כפית  בעזרת  היטב.  מערבבים  והפלפל. 
הטונה,  בתערובת  הגפן  עלי  את  ממלאים 

מגלגלים ומקפלים.

אז "אחרי החגים" שחשבנו שלא יגיע, הגיע! 
מהשגרה,  יוצאים  בה  תקופה  הינה  החגים 
אינו  היום  וסדר  רבות,  בארוחות  מתארחים 
ויועצת  קלינית  דיאטנית  רותי אבירי,  קבוע. 
מציינת  סטארקיסט,  טונה  לחברת  תזונה 
המעברת  על  להקל  שיכולים  טיפים  מספר 
העבודה  לשגרת  והחגים,  החופש  משגרת 

והלימודים.
 

החגים,  באמצע  עוד  מתחילה  הבעיה 
שכשתסתיים  בעיה  הם  שהחגים  כשחשבנו 
יותר  הבריאה  החשיבה  בפועל  בה.  נטפל 
משגרת  חלק  בחגים  גם  לראות  היא  לאמץ 
אבל  אמנם,  יום  כל  לא  שחוזרת  החיים 
כדאי  אז  גם  חודשים.  כמה  כל  בהחלט 
והשובע  הרעב  לתחושות  להקשיב  לנסות 
הטבעיות שלנו ולהשתדל ברב הזמן לאכול 
אוכל בריא. נכון שיהיו יותר פיתויים בחגים 
ובחופשות, ונכון שיהיו יותר מקרים בהם זה 
המחשבה  ואופן  השאיפה  אבל  יתרחש,  לא 
הבריאים כדאי שיישארו זהים, וכך גם קרוב 
לוודאי החזרה לשגרת החיים בסיומם תהיה 

פחות קשה.

להלן כמה טיפים שיכולים להקל על המעבר 
משגרת החופש לשגרת העבודה והלימודים:

  החשוב ביותר זה לנסות להקשיב ולחדד 
הקודים  לפי  לאכילה  ההקשבה  את  יותר 
שקצת  שיתכן  והשובע  הרעב  של  הטבעיים 
שעמדו  הרבים  הפיתויים  לאור  היטשטשו 
שיתקן  הגוף  על  לסמוך  נסו  בחגים.  בפנינו 
לו  היו  )אם  "הטעויות"  את  טבעי  באופן 
כאלה( שעשה ויחזור למקום בו הוא חש נח 

ונינוח.

 נסו לחזור לשגרת כל הפעילויות המוכרות 
לכם מלפני החופשות. החזרה לעבודה כבר 
גם  יגרור  וזה  תעשה חלק מזה באופן טבעי 
האכילה  והרגלי  הפעילות  לשגרת  חזרה 
וכמויות  המנות   גודל  המזון,  סוגי  גם  כמו 
הפיתויים שהיו טרום החגים. אל תשכחו את 
גדולה  חשיבות  להם  יש  הביניים,  ארוחות 
מידיי  רעבים  להגיע  לא  עלינו  בשמירה 
לארוחה הבאה ולאכול בה יותר מידיי. כריך 
וירק,  גבינה  או  טונה  עם  מלא  מלחם  בריא 
יוגורט עם פרי או שייק פירות מרענן יכולים 

לשרת מצוין את המטרה.

השינה  לשעות  שתוכלו  ככל  מהר  חזרו   
שאתם רגילים בשגרת עבודה. עייפות גורמת 
עלול  וזה  רעב  של  לאשליה  פעמים  הרבה 
לכו  הגוף.  לצרכי  מעל  לאכול  לנו  לגרום 
מספיק  לגוף  ותנו  סבירות  בשעות  לישון 

שעות שינה.

מאכלים  של  שאריות  בבית  נשארו  אם   
לא בריאים וחטיפים שלא נמצאים בביתכם 
לחלק,  מהם:  להיפטר  דרך  מצאו  כשיגרה, 
עם  לזרוק..  פשוט  או  לעבודה  להביא 
תוכלו  לא  הבית  בכל  מפוזרים  שוקולדים 
לתחושות  ולהקשבה  לשגרה  חזרה  לנהל 
רעב אמתיות. )מחפשים לנשנש משהו? נסו 
נשנוש בריא כמו עלי גפן ממולאים בטונה, 

לפי המתכון המופיע למטה( 

 ולבסוף- נועו! הניעו את הגוף בכל דרך 
שתגרום הנאה. פעילות מהנה בריאה לא רק 
ושמחה  בריאה  ונפש  לנפש,  גם  אלא  לגוף 
בריא  לאכול  שרוצה  למי  פחות  לא  חשובה 

ולהרגיש טוב.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת נשק וכלי נשק במקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.
"אמר רבא ____" )חולין צ: (

6. פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו(
7. תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה שהכהנים 

נכנסין לאכול" )ברכות ב: (
8. כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות וזריזים 

לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (
10. בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב.

)בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
11. מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון 

תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
13. הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר 

כך ____ של יד" )מנחות לו.( )הווה(
14. דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.

"השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(
15. בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____"

)ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(
16. נגישה,דחיקה,דכוי.

"שבתה ___" )ישעיה יד ד(

1. שכר שילומים בעד מעשה. "השב ____ על גאים" )תהלים 
צד ב(

2. מפרשיות השבוע.
3. עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.

"עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
4. ניקה,טיהר.

"ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
5. כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.

"____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
7. מנהיג,מדריך.

"אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
9. יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"

)תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
12. בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז(

13. חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.
"בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

14. לוח קורה צרה.
"עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( )בלשון יחיד(

מאונך מאוזן

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

מצאו לפחות 10 הבדלים בין התמונות! חידת השבוע

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

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

מקל, אלה, גרזן, חרב, רומח, חנית, קשת, קלע, חץ, אשפה, מגן וצינה, קובע, מצחה, 
שריון קשקשים, איל מצור, אבני הקלע, איל הברזל, תלי, כידון

תגצתאלקמשאמקנעסנד

דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת

שידצגששגאברסשסנתי

תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

מקרר  יש  ומבודד  סגור  בחדר 
מחובר לחשמל, עם דלת פתוחה. 
מה יקרה לטמפרטורה של החדר 

לאחר זמן רב?

תשובה:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
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 

לנו:כתבו 

המקרר בחדר הסגור צורך חשמל ולכן 
החדר יתחמם! גוף החימום מאחורי המקרר, 
יחמם את החדר במידה רבה יותר מהאוויר 

הקר מתוך המקרר אשר יקרר את החדר.

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4   5 

6     7  

8    9   

10    11  12 

   13    

14   15    

  16     

 
 מאונך                                                        מאוזן

 
      הפרזה,תאור דבר בצורה מופרזת.            .1

 "אמר רבא ____" )חולין צ: (
                                               שכר שילומים בעד מעשה.   .1

 "השב ____ על גאים" )תהלים צד ב(
 מפרשיות השבוע. .2 פקודה,צו. "את ____ המלך" )אסתר א טו( .6
תואר כבוד לאיש,אדון. "אמר ____ משעה  .7

 ל" )ברכות ב: (שהכהנים נכנסין לאכו
עונת גידול הפרי על זמורות הגפן.                                .3

 "עת ה____ הגיע" )שיר השירים ב יב(
כנוי ליהודים יראי שמים המדקדקים במצוות  .8

 וזריזים לקיימן. "____ היו גומרין" )ברכות ט: (
                   ניקה,טיהר.                                         .4

 "ל____ אכילה ושתיה שבמעיו" )יומא ד: (
 בתו הצעירה של לבן הארמי ואשתו של יעקב. .10

 )בראשית כט טז( )בהיפוך אותיות(
     כנוי כבוד והערצה למנהיג או למלך.                     .5

 "____ ישראל" )שמואל ב כא יז(
מקום מוקף גדר לצאן או לבקר או לאיחסון  .11

 תבואות. "עושה ____לבית " )שביעית ג ד(
מנהיג,מדריך.                                                             .7

 "אין ____ לה מכל בנים ילדה" )ישעיה נא יח(
הסיר,שלף. "וכשהוא ___   ____ של ראש ואחר  .13

 נחות לו.( )הווה(כך ____ של יד" )מ
   יסוד,בסיס. "מזמור שיר ____ בהררי קדש"              .9

 )תהלים פז א( )לא בלשון סמיכות(
דיבור של אזהרה,שלא,לבלתי.                    .14

 "השמרו לכם ____ תשכחו" )דברים ד כג(
 בת איה,פילגש שאול. )שמואל ב ג ז( .12

"                   בגד,לבוש. "ולבש הכהן ____ .15
 )ויקרא ו ג( )לא בלשון סמיכות(

חן,יופי,דבר המעורר חמדה בלב.                                .13
 "בחורי ___ כלם" )יחזקאל כג ו(

נגישה,דחיקה,דכוי.                                   .16
 "שבתה ___" )ישעיה יד ד(

                                     לוח קורה צרה.                 .14
 "עושין ____ לביראות" )עירובין ב א( )בלשון יחיד(
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פותחים שנה עם-
המבצעים בתוקף 

מיום שלישי 
כ"ז בתשרי 17.10.17

עד יום שישי 
ל' בתשרי 20.10.17

נייר טואלט
טיטולי פרמיוםטאצ' זיתים ירוקים

טבעות/חרוזית
אבקת כביסה 

פרסיל

תה ליפטון
100 שקיות

מרשמלו לבן  שלוקים
'מעולה'

פירורי לחם 
'מעולה'

שלישיית תירס
אלסקה

שמן קנולה 
'מעולה'

1 ליטר

רינגלס 'מעולה'/
פרינגלס 76 גר'

4 ב-
1090 קפה נמס+שייקר

קוד:6669550
200 גר'

עלית

1990 סוכר/קמח

1 ק"ג
4 ב-סוגת/הטחנות הגדולות

1090

שקדי מרק 400 גר'/
מיני קרוטונים 250 גר' בייגלה/שטוחל'ה עוגיות שוקולד 

צ'יפס אחוה
קיצפיות/דקליות/

מעמול/רוגעלך/
ממולאות

אחוה
2 ב-

1490
2 ב-'מעולה'

1390

330-350 גר'
מאיר בייגל

3 ב-סוגים שונים
20

2 ב-200 גר'
10

חומוס צבר
1 ק"ג
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בלעדי לחברי מועדון!

8 ק"ג

5

קוד: 5090917
150 גר' 

כרמית

10

8 יח'

30 גלילים

  

₪

750 גר'
טרה

גבינה

990

1 ליטר
סוגים שונים

יטבתה

משקאות חלב
500 גר'

טרה

גבינה צהובה
מגורדת

2290₪

0%-3%
שטראוס

דנונה פרי

1290₪

מולר מיקס
סוגים שונים

טרה

2 ב- 4 ב-
790₪ 990₪

2 ב-בית השיטה

נוזל כלים
פיירי

780 מ"ל
10

10
4 ב-

10
2 ב-4 ב-

690

1490
21890100 ב-

43990 ב-

שישיית טונה
סטארקיסט

6*140 גר'
2990

1 ק"ג
5סוגת חיטה/גריסי פנינה/

אורז תאילנדי/בורגול

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי כ"ז-כ"ח בתשרי 17-18.10.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

חציל

לק”ג
390

₪

תפוח-עץ
זהוב מובחר

לק”ג
590

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

בצל

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

שום

2 ב-
990

₪

10
2 ב-

שלישיית שוקולד 
חלב ורד הגליל/

צימקאו אפיכל 500 גר'
ליח'10
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