
 שיתוף הפעולה חסר התקדים 
 בין מאוחדת לביה”ח מעייני הישועה 

יצא לדרך!

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

 הדים רבים לשיתוף הפעולה
 הייחודי בין מאוחדת

לבית החולים מעייני הישועה

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום שלישי כ"ח באלול תשע"ז   19/9/17 גיליון מס' 1123
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בני ברק

 96 
עמודים

י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:02
18:20
17:59

19:10
19:12
19:12

פרשת האזינו
ולהישאר בריאלהיות בריא

יציאת השבת:כניסת החג:

זמני כניסת החג ויציאת השבת



רבים מלקוחות מאוחדת כבר מימשו את זכאותם 
באמצעות  הרפואה  שירותי  מיטב  את  וקיבלו 
כן  כמו   * הישועה  מעייני  במתחם  מאוחדת  מרכז 
של הרפואה  מומחי  אצל  מהלקוחות  רבים   ביקרו 
וללא  מיותרת  ביורוקרטיה  בלא  הישועה  מעייני 

צורך בטופס התחייבות 
 בכירי הרפואה המקצועית של ביה"ח

לשירות לקוחות מאוחדת 
החולים בית  עם  מאוחדת  של  המיוחד  הפעולה  לשיתוף  רבים   הדים 
את  קיבלו  כבר  מאוחדת  לקוחות  מבין  ורבים  ברק  בבני  הישועה  מעייני 

השירות המשותף. 

שיתוף הפעולה הייחודי והראשון מסוגו מאפשר ללקוחות מאוחדת לקבל 
בירוקרטיה  ללא  הישועה,  במעייני  המתקדם  הרפואי  השירות  מיטב  את 

מיותרת. 

נשים,  רפואת  בתחומי  הישועה  מעייני  של  המקצועית  הרפואה  בכירי 
 8:00-15:00 השעות  בין  יום  מידי  מקבלים  וגרון  אוזן  אורתופדיה, אף 
התיק  בחינת  תוך  רופא  הפניית  ללא  מאוחדת  של  הלקוחות  קהל  את 
הרפואי האישי שבמחשבי מאוחדת. במידה שיידרשו בדיקות נוספות יופנו 

הלקוחות להמשך טיפול מיידי במסגרת בית החולים. 

שפועלים מאוחדת  מטעם  שירות  מתאמי  מנצחים  כולו  המערך   על 
בבית החולים ומעניקים את הסיוע המקצועי הנדרש ללקוחות מאוחדת 
המבקשים לקבל את שירותי הרפואה במעייני הישועה. מתאמי השירות 
מבין  רבים  כאמור,  החולים.  בבית  שמוקמו  מאוחדת  ממשרדי  פועלים 
לקוחות מאוחדת כבר מימשו את זכותם וקיבלו את מיטב שירותי הרפואה 

במתחם מעייני הישועה. 

ללא צורך בטופס 17
צורך ללא  השירות  את  לקבל  מאוחדת  לקוחות  יכולים  היתר   בין 
לבדיקה להגיע  חולים  קופת  כל  לקוח  צריך  כאשר  כידוע,   .17  בטופס 

בבית החולים דורשים ממנו בבית החולים טופס התחייבות הידוע בציבור 
בשם טופס 17. את ההתחייבות צריך הלקוח להסדיר במרפאה הקהילתית– 
ובכל החולים  קופות  בכל  נהוג  כך  זמן.  לקחת  שעשוי  בירוקרטי   תהליך 
בתי החולים, אולם לפחות ללקוחות מאוחדת, ובעיקר בני ברק - לא עוד. 

בכלל בישראל  הרפואה  שירותי  בתחום  מהפכה  שמובילה   מאוחדת 
החולים  בית  בשיתוף  החדש  השירות  את  השיקה  בפרט,  ברק  ובבני 
בבית  לבדיקות  לגשת  יכול  מאוחדת  לקוח  כל  מהיום  הישועה.  מעייני 
החולים מעייני הישועה, בהפניית רופא בלבד וללא צורך להידרש לטופס 
הבדיקות  את  הישועה  במעייני  לבצע  יהיה  ניתן  היתר  בין  ההתחייבות. 

הנחוצות ובהן בדיקת MRI, בדיקות CT, אולטרה סאונד, ומגוון הבדיקות 
המוצעות בבית החולים, לצד הביקור במרפאות החוץ ושירותי הייעוץ עם 
מאוחדת  ללקוחות  יינתנו  כן  כמו  הישועה.  שבמעייני  הבכירים  הרופאים 

שיא, מיטב שירותי השב"ן גם בבית החולים מעייני הישועה.

הסכם היסטורי
"מדובר בבשורה גדולה מאד ללקוחותינו במרכז הארץ ובבני ברק בפרט" 
אומר מנכ"ל מאוחדת מר זאב וורמברנד "שירות מיוחד זה הינו ייחודי ללקוחות 
רפואיות בדיקות  ולביצוע  רופאים  לבדיקות  להגיע  יוכלו  אשר   מאוחדת 

בבית החולים מעייני הישועה ללא כל צורך להתעסק בביורוקרטיה ולקבל 
למעשה שירות VIP. שיתוף פעולה זה הוא חלק מהמהפכה של מאוחדת 

מאוחדת  ראוי.   מקצועי  פרטנר  הישועה  במעייני  רואים  אנו  ברק.  בבני 
ובעתיד  ללקוחותיה,  המיטבי  השירות  את  ולהעניק  לבוא  בכך  ממשיכה 

נמשיך לבצע מהלכים לטובת הלקוחות". 

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

הגדול לטובת תושבי העיר. התהליך יוצא לדרך באופן מיידי". 

שיתוף  על  הוא  אף  בירך  הוסמן  אלישע  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל 
ואמר "מדובר במהפכה משמעותית של שירותי הרפואה בעיר  הפעולה 
בני ברק. מאוחדת מנגישה את השירות הרפואי הטוב ביותר והופכת אותו 

לנגיש לכל לקוח ללא ביורוקרטיה מיותרת".

 הדים רבים לשיתוף הפעולה הייחודי
בין מאוחדת לבית החולים מעייני הישועה



 ההימנעות מלהתייצב כחומה בצורה לצד חברי הכנסת של הימין מול 
בג"ץ, ולהכליל את הפסקה בקווי היסוד, מתבררת בדיעבד כפספוס.
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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

18:02
18:20
17:59
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19:10
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הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת החג ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת האזינו

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

צילום פנורמי 
וסיטי במקום תשלומים נוחים

כל טיפולי השיניים 
תחת קורת גג אחת
עם תעודת אחריות

איון
ר

חג

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

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

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

ללקוחותינו.

לקביעת תור: 03-6816040

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

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

פרסם  
ותתפרסם

 האתרוגים של
גדולי ישראל

מיוחדים, נקיים ויפים 
מזן חזון איש/תימני

052-7635571

מכירת אתרוגים

הקודם זוכה!

שוק ארבעת 
המינים

העירוני המרכזי
במרכז פיס קהילתי

שע"י עיריית בני ברק

גם השנה כבכל 
שנה כל ההידורים 

במקום אחד

כל סוגי הזנים ההידורים והכשרויות. 
סוכות נחלים, סכך וקישוטים לסוכה.

רח‘ ירושלים 1 | 050-3366497

נוכחים  יהיו  במקום 
מוצי"ם צמודים מבד"צ 
שטרן  הגרש"א  של 
יענו  אשר  שליט"א 

על שאלות הציבור.

קייטרינג בטעם ביתי

052-7170302

כולל מע"מ

כולל שינוע והובלה עד המקום
מיועד לאזור המרכז 

ומודיעין עילית
מיועד לאזור המרכז 

ומודיעין עילית

למוסדות
ע"ב ארוחת צהריים יומיתע"ב ארוחת צהריים יומית

מנה מושלמת - 14&

כולל שינוע והובלה עד המקום

"אנחנו מנהלים את המדינה, לא בג"ץ"
יו"ר ועדת הכספים מסכם שנה בראיון לוהט  על השבת: "אם ביבי לא יתקן את העניין הוא נכנס למערכת של בעיות אתנו" 
 על חוק הגיוס: "זה ליבת ההסכם הקואליציוני וכחלון יודע את זה"  על 'יש עתיד': "יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות 
עד הבחירות"  על תקציבי המגזר החרדי: "עדיין מקופחים, אבל שינינו סדרי עולם"  על המתקפה של פרוש: "זה נובע מזה 
שקשה כשאול קנאה, הוא מתוסכל"  על נתניהו: "מדינה מטורפת. מנסים להפיל אותו דרך חקירות"  עוד בתפריט: היחסים 
עם ליצמן ויעקב אשר, פליטות הפה, הנאום ב'ועידת הארץ', היועצים החרדיים וחלוקת ה- 60-40 ויש גם הבטחה לסיום: 

"אני יכול לומר לך בוודאות שבחיפה נחליף את יונה יהב" / עמ' 18-20

וואזנר ע"ה, אשת  יוטא  בד"ה: בשבת קודש נפטרה הרבנית מרת חנה 
חבר למרן בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, כשהיא בת 96 בפטירתה / עמ' 10

אלמנת בעל 'שבט הלוי' ע"ה

מרן שר התורה עלה לחזו"א 5: 
"א גוט געבענטשט יאר"

/ עמ' 12

לגליון זה 
מצורף 
מוסף 
ראש 
השנה

 96 
עמודים

שנה טובה!

סגנית שר החוץ ציפי חוטובליח"כ מיכאל מלכיאלי
/ עמ' 14

קללת סוף השנה

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22

הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ
נגד

ראשי המחלקות והאגפים בעיריית בני ברק 
להיערך  כדי  העיר,  ראש  בלשכת  התכנסו 
באופן המקסימלי לקראת החגים / עמ' 10

בני ברק נערכת 
לקראת החגים

בונה סוכה?
הכל במקום אחד
הגדולים והזולים 

בבני ברק
פרטים בעמ‘ 22 

03-5796643



דרושים
קופאים/יות
פרטים בטל׳

050-4144808

המבצעים  את  ולהפסיק  לבטל  יכולה  הרשת  בסניף.  הנמצא  לתקנון  בכפוף  המלאי,  גמר  עד  או  ה-30.9.17,  עד   24.9.17 מ-  החל  בתוקף  המחירים 
ט.ל.ח.  סניף.  בכל  הקיים  בשילוט  ומוצג  לסניף  שונה מסניף  לפני המבצע  מוצר. מחיר המוצרים  מכל  יח׳   100 מינימום  מוקדמת. מלאי  הודעה  ללא 
בלבד. ברק  בני  לסניף  תקפים  המחירים  אחרת.  צויין  אם  אלא  יח׳/ק״ג,  ל-6  מוגבלים  המוצרים  בלבד.  להמחשה  התמונות  סיטונאית.  מכירה  אין 

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

שנה טובה וחג שמח לכל קהל לקוחותינו

מבצעים בלעדיים לחברי מועדון!

שוק הירקות והפירות של שוק העיר הטובים ביותר באיכות ובמחיר!

תבלינים בשקית
מיה

יח׳
₪10רק 4

מאגדת מעדן מו
)שמינייה(

יח׳
₪18רק 2

מגוון סלטי שמיר

רק
ליח׳

90
₪4

מגוון מארזים
חטיפי אסם

יח׳
₪27רק 3

שקדי מרק
מנה )400 גרם(

רק
ליח׳

90
₪6

מגוון עוגיות
אסם

יח׳
₪20רק 3

קטשופ אסם
זוג

רק
ליח׳

90
₪14

סוכריות יוגטה
חספוסים

שישיית שוקולד מריר
ורד הגליל

יח׳
₪30רק 2

טופי ממולא )600 גרם( 
ג׳לי שמחות )750 גרם(

רק
ליח׳

90
₪10

סכו״ם מוכסף
)95 יחידות(

רק
ליח׳

90
₪19

נר נשמה
)דולק 24 שעות(

יח׳
₪10רק 8

אבקת כביסה 
מקסימה 6+1 )7 קילו(

רק
ליח׳

90
₪39

בירה הייניקן 
)6 * 250 מ״ל(

רק
ליח׳

90
₪27

תירוש ענבים
יקבי ציון

יח׳
₪33רק 3

קנה 3 יינות יקבי כרמל
קבל 4 סודה שוופס מתנה )1.5 ליטר(

+

פפסי מקס 2+6 
)1.5 ליטר(

גליל
כפול

סנו סופט
)24 גלילים(

רק
ליח׳

90
₪29

מארז דוריטוס
)חמוץ חריף / טבעי(

רק
ליח׳

90
₪7

ערק עלית 40%
)700 מ״ל(

יח׳
₪96רק 2

דג אמנון טרי

רק
לק״ג

90
₪17

טרי

דג בורי טרי

רק
לק״ג

90
₪29

טרי

שריר מספר 8 קפוא /
צלעות מספר 2 קפוא

רק
לק״ג

90
₪29

בצל / מלפפון

רק
לק״ג

90
₪1

עגבניה / תפו״א לבן / גזר

רק
לק״ג

90
₪2

כוסות יהלום
)40 יחידות(

יח׳
₪12רק 3

מפת ניילון שקוף
)45 מטר(

רק
ליח׳

90
₪24

תמר לח
)500 גרם(

רק
ליח׳

90
₪7

דג סלמון טרי

רק
לק״ג

90
₪59

טרי

רק
ליח׳

90
₪26

יח׳
₪10רק 4

בייגלה
בייגל בייגל

יח׳
₪20רק 3
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לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

Bio*

 רכיב ה-עם

תקשיבי לחוש האימהי שלך

מטרנה מאחלת לך ולתינוקך
 שנה טובה ומבורכת 

שנה שבה תדעי לקרוא את הסימנים
שנה שבה בכל יום מחדש...

לאמא ולי
יש שפת סימנים,

שרק היא
ואני מבינים.

*בשלבים 2,3







מרכז התתי“ם
הת“ת המרכזי

לקראת ימי החגים הבעל“ט 
הצלחנו בס“ד לארגן מכירה מסובסדת לבחורי ישיבות ולאברכי הכוללים

המכירה תתקיים מעתה ועד ערב חג סוכות בסניפי הרשת

חליפה יוקרתית קלאסית                    
חליפה יוקרתית פרימיום                         
מכנס קלאסי                                                   

מכנס פרימיום                                           
חולצות                                                 

חולצות                                               
עניבות קולקציה חדשה            

Capitol
OHHA

₪280
₪350
₪80
₪100
2 ב ₪120

2 ב ₪130

3 ב ₪100

חליפות פרימיום שחור / כחול                     
מכנסיים דוגמאות                                            

חליפות ילד מעוצבות *                           
חגורות                                             
חפתים                                             

עניבות                                      
נעל עור                                         

גרביים                                       
Vitalio
Bross

₪200
₪60
₪220
₪35
₪25
2 ב ₪20
₪160

3 ב ₪10
320
25

500
450
100
120
160
150
130

320
100
350

50
50
80

אלעד
חוני המעגל 26

03-7160640
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 17:00-22:00
ו‘: 10:00-13:45

נתיבות 
ירושלים 15

08-9248023
שעות פתיחה:

א‘-ה‘:10:00-20:00 
ו‘: 10:00-14:00

בני - ברק
רבי עקיבא 80

קומה א‘

03-5523340
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 10:00-22:00 
ו‘: 10:00-14:00

ירושלים
מלכי ישראל 41

קומה א‘

02-6501071
שעות פתיחה:

א‘-ה‘: 10:30-21:00
ו‘: 10:00-14:00

**
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ח באלול תשע"ז 19/9/17 בני ברק10 121//1 תש"ע בא "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 קביעת מזוזה בביהכנ"ס 'חזון יוסף' 

אהלך:  מקום  הרחיבי 
ומוצלחת,  טובה  בשעה 
ובני  אברכים  מנין 
תימן,  ק״ק   - תורה 
יוסף״  ״חזון  מקהילות 
החדש  למשכנם  נכנסו 

וילך״,  ״נצבים  פרשת  קודש  שבת  בערב  והמרווח, 
בהשתתפות עשרות מתפללים.

רבי  הרה"ג  יוסף״  ״חזון  ק"ק  רב  דברים  נשא  תחילה 
מדירת  הקהילה  מעבר  על  בדבריו  שעמד  תודה  אליה 
עראי לדירת קבע בתקופה זו ואף חיזק את ידי העושים 
במלאכה. כמו"כ נשא דברים הגאון הגדול רבי שלמה 
ונשא  הגיע  אשר  דעה',  'יורה  בד"ץ  גאב"ד  מחפוד 
דרשה בין קבלת שבת לערבית בנושא הכנה ליום הדין 
הקרב, בענייני התשובה, ולאחר התפילה בירך את קהל 
בנימין  ר׳  הרה״ג  כובד  המזוזה  בקביעת  המתפללים. 

מגאר, ממייסדי המניין.
גבאי ומנהל המניין הרב יצחק חג׳בי הדגיש את חשיבות 
הצורך בתפילה ברוב עם במקום מרווח ומכובד לעדת 
המעוניינים  התורה.  ובני  אברכים  ציבור  התימנים 
להשתתף בתפילות בימים נוראים ובחגים הבאים עלינו 

לטובה יכולים ליצור קשר בטלפון: 0504143596.

 פקחי העירייה השתתפו במרוץ

ושוטרי  פקחי  התקבצו  הבוקר,  בשעות  ו  ביום 
״מרוץ  ב  להשתתף  כדי  ברק,  בני  העירוני  השיטור 
הבנים״ המתקיים מידי שנה. השנה השתתפו הפקחים 
השוטר  של  משפחתו  בני  עם  יחד  במרוץ,  והשוטרים 
כמה  לפני  ונהרג  העירוני  בשיטור  שעבד  זמירו,  סנד 

בדרכו  דרכים  בתאונת  שבועות 
למשמרת בעיר.

המרוץ גרם לשוטרים להיכנס קצת 
אותם  תנסו  שאל  כך  גופני  לקושר 
מרדף  של  בקטע  הקרובים  בימים 
משפחתו  בני  המרוץ  בסיום  רגלי. 
עמוקה  הערכה  הביעו  השוטר,  של 
על המחווה, והודו למנהלי ומפקדי 
השיטור העירוני, על המשך הקשר 

החם ששומרים עם בני המשפחה של השוטר שנהרג.

 'תן כבוד' לקשישים

איחוד  של  המתנדב  בבית  השבוע  שהתקיים  בטקס 
הצלה בבני ברק בהשתתפות מחלקת הרווחה והיחידה 
נשים   15 ב"ב, סיימו  בעיריית  חברתיים  לשירותים 
המתנדבים  למערך  ויצטרפו   )44( מע"ר  קורס  הכשרת 
ב'תן כבוד'. המתנדבות החדשות קיבלו תיקי ציוד ושי 

לחג.
רציף  רפואי  מענה  לתת  בכדי  בא  כבוד"  "תן  פרויקט 
במטרה לעקוב אחר מצב בריאותם )דופק, רמת חמצן, 

לחץ דם, סוכר וכו'( של הקשישים.
"תן כבוד" מופעל ע"י חובשים ופרמדיקים מתנדבים, 
מדדים  להם  ובודקים  הקשישים  בבתי  המבקרים 
רפואיים בסיסיים, מדדים אלו מועברים למאגר נתונים 
ונמצאים תחת מעקב יום יומי ע"י רופא של הפרויקט, 
אשר במידת הצורך דואג להפנות את הקשיש להמשך 
רופא  עם  קשר  יוצר  לחילופין  או  במרפאה  טיפול 
המשפחה של הקשיש במקרי חירום ובהתאם לשיקול 
דעתו של הרופא האחראי על הפרויקט, מפונה הקשיש 

לחדר מיון.
של  בריאותו  מצב  אחר  המתמיד  המעקב  כי  יצוין 
הקשיש מאפשרת להיות עם האצבע על הדופק ובקרה. 
משנה  מקבלת  הדופק"  על  ה"אצבע  של  המשמעות 
חשיבות. ההידרדרות במצב בריאותו של הקשיש איננה 
והטיפול  הזיהוי  עצם  אחת,  בבת  כלל  בדרך  מגיעה 
ולאפשר  בריאותו  מצב  את  לשנות  יכולים  המוקדם 
של  הבריאותי  מצבו  בטרם  עוד  הטיפול  את  לקבל  לו 
הקשיש הערירי שמידרדר לבדו 
ניתן  בבית. פרויקט "תן כבוד" 
תשלום  וללא  חינם  לקשישים 
ארגון  של  ההתנדבות  במסגרת 
"איחוד הצלה" למען הקהילה.

כדי  בני ברק התכנסו בלשכת ראש העיר,  והאגפים בעיריית  ראשי המחלקות 
להיערך באופן המקסימלי לקראת החגים

בד"ה: בשבת קודש נפטרה הרבנית מרת חנה יוטא וואזנר ע"ה, אשת חבר 
מרן בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, כשהיא בת 96 בפטירתה

בני ברק נערכת לקראת החגים

אלמנת בעל 'שבט הלוי' ע"ה

 מאת: עוזי ברק 

לחגים הקרבים  ברק  בני  עיריית  היערכות 
כתשתיות,  נושאים  במגוון  תתפרס  ובאים 
מתוך  ונטיעות,  פיקוח  תברואה,  תחבורה, 
העיר  צביון  שמירת  את  לאפשר  מגמה 
וייחודיותה של האווירה החגיגית בעיר מחד 
באורח  החיים  שגרת  ניהול  והמשך  גיסא 
נאות לתושבי העיר ולבאים בשעריה מאידך 
שנקבעה  העירונית  המדיניות  זו   - גיסא 
לקראת החגים בישיבת היערכות שהתקיימה 
בראשות הרב חנוך זייברט, ראש העיר וצוות 
עירוני בכיר בהנהלת הרב ישראל דרנגר ראש 

מטה רה"ע ומנהלי אגפים ומחלקות.
כדי לקבל מידע מהמנהלים הנוגעים בדבר 
כונס  ההיבטים,  במכלול  עמדות  ולגבש 
ובהשתתפות  העיר  ראש  בראשות  מפגש 
העירייה  מועצת  חבר  הפטקה,  ישראל  הרב 
ויו"ר הועדה העירונית להוצאת סחורה; הרב 
אהרון  רו"ח  רה"ע;  רמ"ט  דרנגר,  ישראל 
זיידמן,  חנוך  הרב  העירייה;  גזבר  אדלר, 
מנהל אגף תשתיות ופיתוח; מר נתנאל נחום, 
מנהל אגף התברואה; מר דוד צלניק, מנכ"ל 
בורובסקי,  שלמה  מר  ברק";  "מי  תאגיד 
מנהל  עמר,  דוד  מר  העירוני;  המוקד  מנהל 
אגף  מנהל  מר שלמה מלכא,  ההנדסה;  אגף 
אכיפה ופיקוח; מר יוסף חדד, מנהל השיטור 
העירוני;  גב' ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת מח' 

תחבורה.

מוגברת  במתכונת  יפעל  התברואה  אגף 
מנופים  קבלני  באמצעות  אשפה,  לפינוי 
סביבתי,  ניקיון  רחובות,  טיאוט  ודחסים, 
כאשר תכנית העבודה כוללת תגבור מקומות 
נעולות  במכולות  תפילה  ומרכזי  ידועים 
כללי  פינוי  החג,  לכניסת  קרוב  שתיפתחנה 
ומגה- החג  ערב  במהלך  בעיר  פסולת  של 

החג  ערב  במהלך  בעיר  הפסולת  של  פינוי 
ובמוצאי החג, מתוך כוונה לסיים את הפינוי 

בכל אזורי העיר עד הבוקר שלמחרת.
זרימת  על  דגש  יושם  התנועה  בתחום 
צירים,  חסימת  ומניעת  כלי-הרכב  תנועת 
בהן  שיש  עבירות  על  תתבסס  כשהאכיפה 
הולכי-רגל  לבטיחות  או  לתנועה  הפרעה 
עירוני  פיקוח  שילוב  לבן",  ב"אדום  כחניות 
הנחת  או  תנועה  נתיב  חסימת  של  במקרים 
ושבים.  עוברים  למעבר  המפריעה  סחורה 
שמפריעים  כלי-רכב  יגררו  לפיקוח,  אשר 
לחסימת  או  הולכי-רגל  לבטיחות  לתנועה, 
באמצעות  שיפורסם  למגרש  תנועה,  צירי 
בעבודה  יתוגבר  הפיקוח  העירוני.  המוקד 
העירוני  השיטור  ניידות  עם  משולבת 
עד  בקביעות  שתפעלנה  התנועה  ומשטרת 
מרכזיים  צירים  לאורך  המאוחרות  השעות 
והרב  חזון-איש,  עקיבא,  רבי  כרחובות 
אחרים.  באזורים  גם  פעילות  תוך  כהנמן, 
המודעות  להסרת  גם  יתנהל  נרחב  מבצע 
עצים  רמזורים,  חשמל,  מעמודי  הפיראטיות 

ותמרורים. 

המוקד העירוני מתוגבר במהלך השבתות 
והחגים והוא יאויש בעובדים שאינם יהודים, 
בהתאם להנחיות מורי הוראה, לצורך אבטחת 
הצורך,  בשעת  ומענה  פריצות  ומניעת  העיר 
לתכנית,  בהתאם  המים  בארות  אבטחת 
ובחירום,  בשגרה  וביוב  לאירועי  מענה  מתן 
ופקחים  שוטרים  יאיישו  הרכב  כלי  כשאת 
נכרים, טיפול בבעיות כפתיחת מעליות וסיוע 

לחולים.
אספקת  תכנית  הוצגה  המשתתפים  בפני 
מקומיות,  ומבארות  המים  ממאגר  המים, 
יהודים  לא  כוננים  בהצבת  החגים  בימי 

לטיפול בתיקוני חירום, במידת הצורך.
כחלק מההיערכות לחיזוק ולשדרוג תחומי 
האבטחה ודגש מיוחד על נושא אבטחת בתי 
הכנסת ברחבי העיר יצאו הרב חנוך זייברט, 
המפקד  בוריה,  שלום  ונצ"מ  העיר  ראש 
החדש של משטרת מרחב דן בקריאה לגבאי 
לחפצים  לב  לשים  ולמתפללים  הכנסת  בתי 
סביב  סריקות  לבצע  חשודים,  ולאנשים 
לפי  לפעול  חריג  אירוע  ובעת  הכנסת  בתי 
לכוחות  וקריאה  ראשוני  בטיפול  הכללים, 
כבאות  משטרה,  מד"א,  וההצלה,  הביטחון 
ההולך  התושבים  ציבור  וכמו"כ  והצלה, 
את  לנעול  מתבקש  הכנסת,  בבתי  לתפילות 
דלתות וחלונות הבתים, כדי למנוע פריצות. 
ע"י  המופעלות  העירוני,  השיטור  ניידות  גם 
להגברת  העיר,  ברחובות  תשהינה  גויים, 

האבטחה באזורים השונים.

מאת: עוזי ברק

עם צאת השבת התקבלה הבשורה המעציבה על פטירתה בשיבה 
חבר  ע"ה, אשת  וואזנר  יוטא  חנה  מרת  הצדקנית  הרבנית  טובה של 

למרן פוסק הדור בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל.
והמידות  הנפש  לאצילות  ומופת  סמל  הייתה  הדגולה  הרבנית 
וזכתה  דבר,  לשם  נודעו  ומעשיה  תפילותיה  העבר,  מדור  ולרבניות 

להערכה והערצה רבה בכל מקום.
זצ"ל  קאהן  דוד  אהרן  ר'  הרה"צ  לאביה  נולדה  ע"ה  המנוחה 
אברהם  ר'  הגה"צ  נכדת  ע"ה,  ברכה  שיינדל  מרת  ולאמה  מהוניאד, 
יצחק הלר זצ"ל, בנו של רבה של צפת הגה"צ ר' שמואל הלר זצ"ל. 

אחיה היה כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל בעל 'דברי אמונה'.
כבר בנעוריה נודעה בצדקותה בצניעותה ובמעשיה הטובים ועדיה 
וייסורים,  תלאות  בשרה  על  עברה  האיומה  בשואה  לגדולות.  היה 
לסביבתה  סעד  ולהיות  אנוש  צלם  על  לשמור  נפשה  מוסרת  כשהיא 
באותם ימים קשים, עמדה כצוק איתן בפני הניסיונות הרבים וחיזקה 

את חברותיה באמונה ובתום לבב.
לאחר השואה נישאה לבעלה הגאון רבי דוד יהודה פריינד זצ"ל, 
אב"ד סאסראגן ובעל מחבר ספר 'אלופי יהודה', ויחד עמו הקימה בית 
נאמן בישראל. לאחר בואם ארצה התגוררו כל השנים בנתניה, לשם 
ופעלו  זי"ע,  מבעלזא  מהר"א  הרה"ק  של  ובהוראתו  בברכתו  הגיעו 
בירושלים.  התגוררו  ולאחמ"כ  והדת,  התורה  למען  ונצורות  גדולות 
לאחר פטירת בעלה נישאה להגה"צ רבי יעקב שמריה דייטש זצ"ל, 

גאב"ד חוג חתם סופר פתח תקוה.

לאחר פטירתו נישאה למרן בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, וקרוב לעשרים 
בעבודת  להמשיך  יוכל  למען  ונאמנות  במסירות  לימינו  עמדה  שנה 
הקודש מתוך שלווה והרחבת הדעת. עמדה לימין כל מפעילותיו הק' 

ללא ליאות עד להסתלקותו בהתקדש חג הפסח תשע"ה.
ישראל,  כלל  עבור  שהעתירה  החמות  בתפילותיה  ידועה  הייתה 
היו שולחים לה שמות לתפילה  ורבים  והנדכאים,  ולרפואת החולים 
לכלל  וחסד  צדקה  במעשי  רבות  פעלה  כן  עבורם.  שתתפלל  בכדי 
ולפרט, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון, והייתה משכילה אל דל 

לתמוך בלומדי תורה.
במשך כל השנים עמדה בקשר הדוק עם אחיה הגדול כ"ק אדמו"ר 

מתולדות אהרן זצוק"ל, ולאחר הסתלקותו עם בניו האדמו"רים.
שבת  ובליל  החולים,  בבית  ואושפזה  נחלשה  האחרונה  בתקופה 

קודש השיבה את נשמתה לבוראה עתירת זכויות ומעשים טובים.
דרך  ועברה   13 הלפרין  רחוב  מביתה  במוצ"ש  יצאה  הלווייתה 
ישיבת חכמי לובלין, שם המתין קהל רב. דברי הספד השמיעו הרבנים 
ומסירותה  צדקותה  את  נס  על  שהעלה  מאיר  זכרון  גאב"ד  ובראשם 

למען אביו הגדול בעל השבט הלוי זצוק"ל.
מבני ברק המשיכה ההלוויה לעיה"ק ירושלים שם עברה דרך בתי 
המדרש תולדות אברהם יצחק ותולדות אהרן במאה שערים, בראשות 

האדמו"רים וקהל רב, בדרכה להר הזיתים - שם נטמנה.
אלמנת  תחי'  למברגר  הרבנית  היחידה  בתה  את  אחריה  הותירה 
ירושלים,  מאקאווא  אב"ד  זצ"ל  למברגר  מנדל  מנחם  רבי  הרה"צ 

נכדים ונינים הממשיכים את מורשתה.



איתכם בכל זמן

ומועד

מרכז רפואי רבי עקיבא 86
לרשותכם השירותים הפתוחים בחגים:

ערב ראש השנה
  שירותי משרד | מרכז טיפול יום:  8:00-11:30

מרכז ייעוץ וטיפול יום רפואת נשים: 8:00-10:30

ערב יום כיפור
 שירותי משרד בין השעות 8:00-11:00

מרכז ייעוץ וטיפול יום רפואת נשים בין השעות 8:00-10:30

ערב חג סוכות
 שירותי משרד | מרכז טיפול יום: 8:00-11:30 

מרכז ייעוץ וטיפול יום רפואת נשים: 8:00-10:30

חוה"מ סוכות )א׳-ג׳(
שירותי משרד | מרכז טיפול יום | שירותי מעבדה | מרכז ייעוץ וטיפול יום 

רפואת נשים: 8:00-12:00

הושענא רבה
מרכז טיפול יום | שירותי משרד: 8:00-11:30 | 

מרכז ייעוץ וטיפול יום רפואת נשים : 8:00-10:30

מרכז רפואי כהנמן
ערבי חג וחוה"מ סוכות סגור

מכבי ללא הפסקה 3555*

מרפאת )נכרי( שבת וחג
רח׳ דמשק אליעזר 12

ערב שבת/ חג: שעה לפני כניסת שבת/ חג 
ועד צאת השבת/ חג בחצות - רצוף

רפואה דחופה
רח׳ רבי עקיבא 86 בני-ברק

חוהמ״ס בימים א׳-ג׳
מוקד רפואה דחופה

19:00 עד  22:30 בלילה
 מרכז בריאות האישה

 למקרים דחופים:
18:00 עד  22:00 בלילה

גם בבני ברק יש קופות חולים
מוגש כמידע לחברי מכבי

ערב שבת חוה"מ סוכות
שירותי משרד: 8:00-11:30  | מרכז ייעוץ וטיפול יום רפואת נשים: 8:00-10:30



בני ברק כ"ח באלול תשע"ז 121219/9/17

בכירי המשטרה בבית הרב

המחנכת נפטרה בדמי ימיה

מרן שר התורה עלה לחזו"א 5: "א גוט 
געבענטשט יאר"

ההצלה  ארגוני  ונציגי  ראשי  של  הערכות  פגישת 
והחסד יחד עם בכירי מרחב דן בבית הגרש"א שטרן

בשבת נפטרה לאחר מחלה המחנכת מרת חוה יוטא ליברמן ע"ה

רצונו לבקר אצל  קנייבסקי בפני מקורביו את  ותיקין הביע מרן הגר"ח  לאחר תפילת 
מחותנו, מרן הגראי"ל שטיינמן  וגם: מה הורה לכוון ב"אל תשליכנו"

מאת: עוזי ברק

והחירום  ההצלה  החסד,  ארגוני  ראשי  כל 
בעיר בני ברק התכנסו יחד עם נציגות בכירה 

של משטרת 'מרחב דן' 
בבית  הערכות  לישיבת 
לקראת  שטרן  הגרש"א 
הימים הנוראים והחגים 
בין  השת"פ  והעמקת 

כלל הכוחות.
ונציגי  ארגוני  ראשי 
את  קיבלו  החירום 
הגרש"א  של  ברכתו 
בהיערכות  ודנו  שטרן 

ההלכה.  ע"פ  פעולה  בדרכי  הבעל"ט  לחגים 
בנושא  נושאים  מספר  עלו  שהתקיים  בדיון 

הצלת חיים ואיתור נעדרים. 
החשוב  המפגש  על  בירכו  המשטרה  נציגי 
מייעץ  קשבת  אוזן  היותו  על  להרב  והודו 

ומנחה בחכמה ובתבונה כדרכו על פי ההלכה 
שום  ללא  טובה  לשנה  ברכתו  את  וקיבלו 
מכשול ותקלה. מטעם המשטרה השתתפו ק ' 
רב מחוז ת"א  לוי,  דן סנ"צ הוד  אג"מ מרחב 
מפקד  קב,  אליהו  רפ"ק 
ב"ב  העירוני  השיטור 
וסגנו  סויסה  מאיר  פקד 
מבדלי,  עומר  רס"ר 
ת"א  זק"א  בסיס  מפקד 
רס"ר קובי פרטיג, מנהל 
הפיקוח העירוני מר יוסי 
שלומוביץ,  אושי  חדד, 
מהצלה,  כץ  ואברומי 
הצלה  מאיחוד   - מילר  ויחיאל  פלדמן  אפי 
פרוינד  זאבי  מזק"א,   - גודלמן  יחיאל  ב"ב. 
ושלמה  מהשומרים,  זיו  ישראל  מציון,  מעזר 
וקמב"צ  בזק"א  גיפים  מיחי'  ישראלוביץ 

בידידים.

משנה: מאת: יאיר קורן
 

נפטרה  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית 
בשבת קודש המחנכת מרת חוה יוטא ליברמן 
ע"ה, כשהיא בת 49 בפטירתה, לאחר שחלתה 

במחלה הקשה.
הספר  בבית  מחנכת  שימשה  ע"ה  ליברמן 

בית יעקב "מרכז" ברחוב רמב"ם בבני ברק.
הקשה  במחלה  חלתה  שנים  כ-6  לפני 
ולימדה כרגיל, היא הסתירה את דבר מחלתה 
רק  כך.  על  דבר  ידעו  שלא  מתלמידותיה 
מעיני  החולים  בבית  כשאושפזה  לאחרונה, 
שהרבו  לתלמידות  הדבר  נודע  הישועה, 

להתפלל לרפואתה.
בבני  שנים    49 לפני  נולדה  ע"ה  המנוחה 
תורת  מנחיל  ליברמן  הגר"א  לאביה  ברק, 
למדה  זצ"ל,  רוזובסקי  שמואל  רבי  שיעורי 
החלה  חתונתה  לאחר  ומיד  בעיר  בסמינר 
של  דורות  שחינכה  כמחנכת  ולשמש  ללמד 
עשרות  במשך  והיראה  התורה  בדרכי  בנות 

שנים.
ילדים  ושמונה  בעלה  את  אחריה  הותירה 
שבת  במוצאי  התקיימה  הלווייתה  יתומים, 
ויצאה מביתה ברחוב השלושה 12 בבני ברק 

אל בית העלמין בבני ברק. ת.נ.צ.ב.ה.

אבי רבינא

קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  מרן שר 
עלה אמש )ראשון( בשעות הבוקר המוקדמות 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  למעונו 
שטיינמן, כדי לברך ולהתברך בברכת השנים 

לקראת ראש השנה. 
נודע  עיתונות'  ל'קו 
תפילת  לאחר  כבר  כי 
הגר"ח  הביע  החמה  נץ 
רצונו  את  ביתו  בני  בפני 
מחותנו  בית  אל  לעלות 

ראש הישיבה. 
נפגשו  ישראל  גדולי 
הנץ בחדר  לאחר תפילת 
הגראי"ל.  של  הלימוד 
גדולי  ישבו  דקות  כעשר 
השולחן  סביב  ישראל 

ושוחחו בדברי תורה. הנוכחים בפגישה סיפרו 
התרגש  הישיבה  ראש  מרן  כי  עיתונות'  ל'קו 
וקיבל בחיבה את מרן שר התורה כשהשניים 

מאחלים זה לזה ברכת שנה טובה. 
ומיוחד  לבבי  יחס  שורר  הדור  גדולי  בין 
לצד הערכה עצומה האחד לדעתו של רעהו, 
ציבוריות  שאלות  לזה  זה  לשגר  מרבים  והם 
נפרדו  ישראל  גדולי  אליהם.  הפונים  של 

בברכת 'א גוט געבענטשט יאר'.
בתוך כך, בני ביתו של שר התורה מספרים 

כי הוא הורה לקראת הימים הנוראים למספר 
מי  על  בשאלה  דלתו  על  שהתדפקו  פונים 
ורוח  לפניך  תשליכנו  "אל  בתפילת  לכוון 
על  לכוון  והשיב  ממנו".  תיקח  אל  קדשיך 
מרן ראש הישיבה שהקב"ה יחזקו, כך שיוכל 
מתוך  ישראל  כלל  את  להנהיג  להמשיך 

בריאות ושיאריך ימים.
יעברו  החג  בליל 
בשנה  להתברך  רבבות 
הגר"ח  אצל  טובה 
קנייבסקי ברחוב רשב"ם 
במקום  ברק.  בבני   23
הגר"ח  מחסומים,  יוצבו 
שעברה  בשנה  שישב 
העיר'  'קופת  של  בחנות 
את  ובירך  ביתו  שמתחת 
הקהל, צפוי לשבת השנה 
להטריחו  לא  מנת  על  לדרמן  הכנסת  בבית 

בעליה במדרגות. 
להתעכב  ניתן  לא  הרב,  הביקוש  בשל 
המתברכים  הגר"ח.  אצל  מפורטת  לברכה 
עוברים במעין 'סרט נע' במהירות לקבל ברכת 
'שנה טובה'. נוכחים במקום מספרים על תור 
מקבל  הגר"ח  נחמיה.  רחוב  עד  שמשתרך 
קהל במשך כשעה וחצי, היתר שלא מספיקים 
עד  הנותרות  התפילות  בין  לברכה  עוברים 

לסיום החג.

המשטרה אצל הרב

לולבים במקלט!

כ"כ ניתן להשיג הדסים מיוחדים א' א'

כל סוגי הלולבים באיכות מיוחדת 
ובמחירים מיוחדים

• שעות המכירה •
במקלט: כל ערב בשעות: 18:00-23:00 אחרי יוה"כ בשעות: 8:00-23:00  ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00

יהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומיםיהלומים

הלולבים מגידול מקומי וטריים במיוחד

• דרי (טירת צבי) • קורא • זהידי • ועוד

ברח' קהילות יעקב 72 ב"ב (מול ביה"ס כהנמן) 
וליד "אשפר בשר" רח' שלמה המלך 17 ב"ב

יש אתרוג תימני נקי ומהודר, 
ויש אתרוג יהלום!

ויש יהלומים!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש אתרוג יהלום!
 נקי ומהודר, 

ויש יהלומים!

יהלומיםיהלומיםיהלומים
(מול ביה"ס כהנמן) 

אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00 אחרי יוה"כ: בשעות: 9:00-23:00ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים
ברח' קהילות יעקב 

אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר: אחרי יוה"כ: בשעות: ליד אשפר:

יהלומיםיהלומיםיהלומים

יש אתרוגים...

 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

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

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

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

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

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



 ילדים,
שלום!תגידו יפה 

רח׳ אהרונוביץ' 19, שיכון ה׳, ב״ב

ומצרפת רופאה חדשה 
לצוות המומחים במרפאה

ד"ר עדי רון מרגלית
מומחית ברפואת ילדים

לזימון תורים חייגו 3555* מכבי ללא הפסקה

כדי לתת
לילדים שלכם

מכבי עושה הכל
יותר

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,
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הפתרון לביטול חוק הגיוס בבג"ץ

עם  להתווכח  לי  יצא  שנים  מספר  לפני 
סוגיית  על  התורה  מיהדות  גפני  הכנסת  חבר 
כי  מעניין  היה  הויכוח  לצה"ל.  גיוס החרדים 
תקפתי את הבעיה מנקודת מבט הלכתית ולא 

רק לאומית.
את  מציינת  שהגמרא  גפני  לח"כ  אמרתי 
ההשתתפות  לחובת  התורה  לימוד  בין  היחס 
סנהדרין:  ממסכת  הדברים  ואלה  במלחמה, 
"אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואלמלא 
מט,  )סנהדרין,  בתורה"  דוד  עסק  לא  יואב 

עמוד א(.
המודל של הגמרא הוא לא אברך בישיבה 
צבא  איש  דוד,  אלא  בצבא  לוחם  לעומת 
כסמל  שמשמש  עצמו,  בזכות  דגול  ולוחם 
אחרות,  במילים  תורה.  שלומד  למנהיג 
והגמרא,  התנ"ך  פי  על  האידאלית  המדינה 
מנותקים  התורה  לומדי  שבו  עולם  לא  הוא 
מצרכי האומה, של הגנה לאומית, והשתתפות 

במלחמות ישראל.
מי  ואמר,  התנגד,  לא  גפני  מפתיע  באופן 
חבל  להתגייס.  שילך  ברצינות  לומד  שלא 
עומדים  לא  החרדי  בציבור  הגיוס  שמספרי 
ובוודאי  כמדינה.  שלנו  הלאומיים  בצרכים 
גדולי  הם  היום  המדרש  בית  יושבי  כל  שלא 

התורה של הדור הבא. 
ארבעים שנה מתקיים בישראל דיון ציבורי 
פעם  הישיבות.  לתלמידי  הפטור  מתן  סביב 

בסוגיה,  להכריע  בג"ץ  נדרש  פעם  אחר 
והפסיקה שהתקבלה השבוע לא שונה מביטול 
חוק טל ב-2012, אלא שכמו בהרבה תחומים, 
לגיוס  כזרז  עצמה  את  הוכיחה  לא  הפסיקה 
אלא בדיוק להיפך, כזרז להכרזת מלחמה של 

החרדים ונסיגה במספרי הגיוס.
לשרת  חייבים  שכולם  שמאמינה  כמי 
את  להבין  חשוב  לאומי,  או  צבאי  בשרות 
לכפות  יכולים  לא  בג"ץ  שופטי  לשם.  הדרך 
כפי  תוכל  לא  הכנסת  של  חקיקה  וגם  גיוס, 
אפקט  שיצר  לפיד,  יאיר  של  החוק  שהוכיח 
בחורים  של  במוטיבציה  ונסיגה  בומרנג 

חרדים להתגייס.
חברתיים  תהליכים  בעידוד  הוא  המפתח 
הרחבת  החרדי,  בעולם  היום  שמתרחשים 
האוויר,  בחיל  כחול  שח"ר  כמו  מסגרות 
והוספת  חרדים,  לחיילים  ציבורי  גב  במתן 
לתרום  החרדי  החייל  את  שיכשירו  מסגרות 
לצה"ל בלי לסכן את אמונתו הדתית. השקעה 
במכינות קדם צבאיות לציבור החרדי, בעיני, 
הן המפתח ליצירת מהפכה מהסוג שהמכינות 

הציוניות דתיות יצרו. 
השנים  ארוך  העיוות  את  לפתור  נוכל  וכך 
שרוצה  מי  בנטל.  שוויון  היעדר  של  הזה 
עדיף שישקיע במכינה  בגולני  חרדים  לראות 

חרדית במקום להשקיע בעוד עתירה לבג"ץ.

הפכה  הישיבות'  בני  'גיוס  סוגיית 
לחלק מחיינו, כל תקופה נדמה כי החיים 
שבים למסלולם - ואנו נציגי הציבור שוב 
נדרשים לסוגיה זו, ושוב יושבים ומתקנים 
ושוב  משם,  קצת  מפה  קצת  החוק,  את 

בג"ץ.
שלנו.  מהמטלות  חלק  אלו  התרגלנו. 
על  לחשוב  לעצור  ראוי  אחת  פעם  אך 
הנושא שוב, על העומק המהותי של נושא 
מורכב זה. ישנה כאן מדינה אשר מנהיגיה 
ומקימיה הצהירו בעת כנס היסוד כי הינה 

מדינה 'יהודית ודמוקרטית'.
ישראל  שגדולי  ברור  'היהודית'  לגבי 
שהרי  בנושא,  אמונים  הם,  ורק  הם, 
את  לרפא  יכול  אינו  השורה  מן  אדם 
את  מובילים  אשר  הם  וממילא  החולה. 
קבעו  ועניין  דבר  בכל  התורני  המחנה 
ובאשר  בישיבה.  לשבת  צעיר  בחור  שעל 
ל'דמוקרטית' המודל המרכזי היא ארה"ב 

של אמריקה.
ובכן, בארה"ב, הגיוס הינו רשות. זוהי 
כי  למדים,  נמצאנו  מה'דמוקרטיה'.  חלק 
אפשר לה למדינה להתקיים באופן מופלא 
בעובדות  דן  אינני  הגיוס.  כפיית  ללא 
באשר לאי התאמתו של הצבא לצרכיו של 

הציבור החרדי בלשון המעטה.
כל  כי  מאמינים  אנחנו  העניין,  לעצם 

התורה  בזכות  רק  הינה  בארצנו  קיומנו 

)שהיא גילתה לנו על כך(. כל טענה אחרת 

הפוכה.  תוצאה  ישיגו  בנושא  כפייה  וכל 

ידי  על  נשלחנו  אשר  ציבור,  כנציגי  אנו 

גדולי ישראל לטפל גם בסוגיה זו, נמשיך 

איננה  ידיים  הרמת  הכוח,  בכל  הלאה, 

חיינו,  תמצית  על  מדובר  כאשר  אופציה 

דרכינו.

ימשיך  הקודש  בארץ  הישיבות  עולם 

התורה  שהרי  מצב,  בכל  ולפרוח  לשגשג 

- היא מקור החיים, צר לי שבג"ץ הסובל 

שוב  לכך  גורם  הציבור  באמון  משפל 

מוצה  בנושא  השיח  כי  לי,  נדמה  ושוב. 

עד תום, הציבורי בישראל הבין היטב כי 

ישנה  וחבריו  לפיד  של  'הדאגה'  מאחורי 

לפרוד  ולגרום  קולות,  להשיג  מטרה 

ושנאה בתוך העם.

כולי תפילה כי בשנה הזו, יבין כל זר כי 

'הם חיינו ואורך ימינו' ואין לנו כל כוונה 

שהיא.  צורה  בשום  זה  בנושא  להיכנע 

מאז ומעולם שאיפתנו הייתה 'תן לי יבנה 

וחכמיה'.

להקים מכינות בהסכמה
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי

לבטל גיוס החובה
ח"כ מיכאל מלכיאלי

 סימנים לשולחן החג | ראש דג סלומון וקרפיון | גפילטע פיש | קרעפלך | אוכל מוכן 
 הרינג מיוחד | מעושנים | מעל 70 סוגי סלטים

 כל סוגי החלות כוסמין, קמח מלא, ללא סוכר | עוגות דבש מיוחדות | עוגות ממאפיות בוטיק
 עיתונים | פיצוחים | ממתקים | מארזי שוקולד ופטיפורים 
ליקרים ומשקאות חריפים בטעם דבש, תפוחים ורימונים

מרום ירושלים סנדרס
לימיטד אדישןיין אדום מחוזקיין מומלץ לחג

169 ₪ ליחי'85 ₪ ליחי'2 ב- 50 ₪ 

T2 כרמלירדן 

מבצע מיוחד 
לחברי מועדון
  10% הנחה על כל

הסלטים, דגים מלוחים 

)הערינג(, וחלות.

הסוף לפקקים ולדוחו"ת החנייה
שירות חדש ללקוחותינו היקרים 
 כדי לחסוך זמן יקר בערב החג 

 שירות משלוחים עד הבית בהזמנה מראש 
בטלפון: 03-5568316   או בוואטסאפ: 050-7916929

*למזמינים מראש     *במינימום הזמנה

כל האוכל המוכן בכשרות הרב לנדא טעימות יין וליקרים



שנה טובה
ומתוקה

כללית מאחלת לתושבי בני ברק ולכל בית ישראל, 
שנה שבה יתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה, 

מתוך שמחה ובריאות איתנה!

האחיות במוקד ב-2700 * 
עומדות לשירותכם

בכל בעיה או שאלה בריאותית, 
כולל הפנייה למיון במידת הצורך

מוקד אחיות
 24 שעות ביממה

שירות רופא משפחה
וילדים און ליין
רופאי ילדים בליווי מקצועי

של מומחי בי״ח שניידר עומדים לשירותכם כל 
הלילה ורופאי משפחה מומחים

עומדים לשירותכם בין השעות 20:00-24:00
למתן ייעוץ טלפוני ב-2700 *

השירות מערב השבת/החג ועד מוצאי השבת/החג - משעה 13:00 )ביום ו' או ערבי חגים(
ועד השעה 06:00 )בבוקר שלמחרת השבת ו/או החג( השירות כרוך בהשתתפות עצמית.

רפואה דחופה טרם רח' ז'בוטינסקי 160 | טל. 1599-520-520
לשירותכם מוקד שבת וחג



*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מאוחדת ומעייני הישועה יחד, 
ואתם מקבלים יותר!

פחות בירוקרטיה
ללא טופס 17 מהמרפאה

מרפאה ייעודית בביה״ח 
ללקוחות מאוחדת

 שירות אישי ומהיר 
ללקוחות מאוחדת בדלפק ייעודי

זמינות תורים גבוהה
למגוון תחומים

נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!
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ללקוחות מאוחדת

 שירות אישי ומהיר 
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נגישות לרופאים מומחים
המובילים בביה״ח

מאוחדת ומעייני הישועה בשיתוף פעולה בלעדי
ולקוחות מאוחדת נהנים משירות מקצועי ואישי!
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"אנחנו מנהלים את 
המדינה, לא בג"ץ"
 יו"ר ועדת הכספים מסכם שנה בראיון לוהט  על השבת: "אם ביבי לא יתקן את העניין הוא 

נכנס למערכת של בעיות אתנו"  על חוק הגיוס: "זה ליבת ההסכם הקואליציוני וכחלון יודע 

 על תקציבי  "יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות עד הבחירות"  'יש עתיד':   על  זה"  את 

המגזר החרדי: "עדיין מקופחים, אבל שינינו סדרי עולם"  על המתקפה של פרוש: "זה נובע 

"מדינה מטורפת. מנסים להפיל אותו  נתניהו:   על  מזה שקשה כשאול קנאה, הוא מתוסכל" 

ב'ועידת  הנאום  הפה,  פליטות  ויעקב אשר,  ליצמן  עם  היחסים  בתפריט:  עוד    חקירות"  דרך 

הארץ', היועצים החרדיים וחלוקת ה- 60-40 ויש גם הבטחה לסיום: "אני יכול לומר לך בוודאות 

שבחיפה נחליף את יונה יהב"

להתהדר  שאפשר  שנה  הייתה  הזאת  השנה 
בהרבה מאוד הישגים. נתחיל בבלימת הניסיונות 
המשפט  בבתי  וגם  בכנסת  גם  פוסקים,  הלא 
את  לשבור  העליון,  המשפט  בבית  ובעיקר 
שחשובים  הדברים  את  להפוך  קוו,  הסטטוס 
הגיור,  של  בנושא  שתוקנו  דברים  מאוד,  לנו 
גם  הכותל,  של  בנושא  הרפורמים,  של  בנושא 
בדברים שהיו בתוך המכלול", פותח יו"ר ועדת הכספים, 
עיתונות'. ל'קו  השנה  סיכום  ראיון  את  גפני,  משה   ח"כ 

"אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכה על השבת. לשבת 
יש כמה היבטים, ההיבט המרכזי הוא הנושא של עבודות 
הרכבת, מכיוון שהרכבת משתדרגת, מתפתחת, מוסיפה 
מסילות ברזל, מעבירה את הקו הישיר לירושלים, הרכבת 
דן, כל הדברים הללו לצערי הרב  הקלה שעושים בגוש 
אי  היו  מאשר  יותר  עבודות  לכמות  השבת  את  לוקחים 

פעם בעבר".
הישיבה  לפני  שטיינמן  הרב  מרן  אצל  "כשהיינו 
מה  אותי:  שאל  הוא  התורה,  וחכמי  גדולי  מועצות  של 
הזאת,  האינטנסיביות  הכמות,  לו:  אמרתי  אז  השתנה? 

חוסר ההתחשבות. המציאות הזאת שבה עושים עבודה 
באחת  בשבת,  ומסיימים  בשבת  מתחילים  ימים,  תשעה 

מהשבתות לא היה צריך לעבוד. 
הזה.  בעניין  התחשבות  שום  אין  שכאילו  מראה  "זה 
שלא  התחבורה  שר  של  הטוטאלית  ההגנה  לעומת  וזה 
תהיה תחבורה ציבורית בשבת, מה ששר התחבורה אומר 
תוקף  ובחוץ  אותי  משבח  בחדר  ש'גפני  הזמן  כל  עלי 
גם  בחוץ,  גם  אותו  אני משבח  נכון.  לא  זה ממש  אותי' 
עכשיו בעקבות ההחלטה של בית המשפט, שמסלק את 
העתירה על תחבורה ציבורית בשבת, שיבחתי אותו כל 
הזמן. אבל אני תוקף אותו על זה שהוא מאפשר את זה 
וזה רוח המפקד ברכבת, כי היה יכול להיות בלי כל כך 
הרבה חילולי שבת. אני אישית לא מסכים לשום עבודה 
שאיננה פיקוח נפש, אבל גם מבחינתו היה אפשר לצמצם 

את זה. 
לנו  'אין  היא  כץ  חיים  ושל  שלו  המרכזית  "הטענה 
זה  את  לעשות  צריך  ולהגיד שבגלל שבת  לבוא  סמכות 
וכל, מכיוון שאפשר  זה מכל  דוחה את  אני  ביום אחר'. 
לתכנן, השרים יכולים להיות מעורבים בזה. התוכניות של 

באופן  אחרת,  מתוכננות  להיות  יכולות  הרכבת  עבודות 
כזה ששבת לא צריכה ליפול כל הזמן כזמן שעובדים בו. 
לא  הזאת,  המציאות  את  לתקן  נצטרך  שעכשיו  בוודאי 
לשרים  סמכויות  אין  שבה  ממשלה  שתהיה  להיות  יכול 
להיות  זה צריך  ישראל,  להתחשב בעובדה שיש מסורת 
כמו שהיה ב1991 בנושא של תחבורה ציבורית ועובדה 

שזה עבד ולא קרה שום דבר. 
החלטת  הייתה  האחרים,  הנושאים  בכל  דבר  "אותו 
גיור  לעשות  שיכולים  הרפורמים  של  בנושא  בג"ץ 
בג"ץ,  להחלטת  בניגוד  בבליץ  חוק  העברנו  במקוואות, 
כל  את  שעברה  הבג"ץ  החלטת  את  ביטלנו  פשוט 
כך במתווה  קוו בשנה הזאת,  נשמר הסטטוס  הקריאות. 
הכותל שהתברר לנו שהרפורמים נמצאים  בתוך המועצה 
המנהלת, ואני כמובן לא אאריך ולא ארחיב בעניין של מה 
קורה מבחינת התקצוב של הציבור החרדי, כל מי שנלווה 
לעניין הזה ועוקב אחרי מה שקורה בוועדת הכספים ומה 
שקורה במערכות היחסים שלי גם עם משרד האוצר, גם 

עם משרד החינוך והמשרדים האחרים".
ראש  שאם  טענות  יש  השבת,  על  לדבר  התחלת 

ארי קלמן 

"
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בעקבות  אז  כינוס המועצות,  לפני  לחוץ  היה  הממשלה 
ההחלטה הוא יכול להיות רגוע... 

"ממש לא, יש כמה דרגות שצריך לקחת אותן בחשבון. 
בינינו  הזה  הזמן  בכל  שהייתה  כפי  יחסים  מערכת  יש 
מתרסק  שהכול  יחסים  מערכת  ויש  הממשלה,  ראש  לבין 
ואנחנו פורשים מהקואליציה והולכים לבחירות. אלה שני 
האופנים שנמצאים בשני עברי המתרס, אבל יש גם אופן 
שלישי ורביעי איך אנחנו מתנהגים בתור חברי קואליציה, 
כאשר יש בעיות שכל אחד מאתנו גם נושא בתפקיד שיש 

לו משמעות מבחינת הקואליציה... 
"אם המצב שיהיה שיגידו 'בסדר, מה זה משנה, הייתה 
עם  לחיות  וממשיכים  התורה  גדולי  מועצות  של  ישיבה 
המצב  יחזור  לא  זה  קודם'.  שהיה  כפי  השבת  חילולי 
הקודם! אלה ההנחיות שקיבלנו מגדולי התורה וזה ברור 
לנו תפרשו מהקואליציה, אבל אמרו  לא אמרו  לחלוטין. 
באופן  וקיבלנו  המשמר  על  לעמוד  חייבים  שאנחנו  לנו 
הכי חריף את המסר הזה. וביבי צריך לדעת שאם לא יהיה 
תיקון של העניין הוא נכנס למערכת של בעיות שאנחנו לא 

נהיה מה שהיינו קודם". 

בג"ץ שמגץ
אומר  ואתה  בנו  פוגע  בג"ץ  כמה  על  לדבר  התחלת 
שלכל דבר נענה להם בחקיקה, מה תעשו עם ביטול חוק 

הגיוס? 
בהסכם  סעיף  לא  הוא  הישיבות  תלמידי  של  "הנושא 
הקואליציוני, הוא ליבת ההסכם אחרי מה שהיה בקדנציה 
נשב  אנחנו  חוזר  כשרה"מ  דרכים,  הרבה  יש  הקודמת. 
פעמים  ששלוש  אחרי  אולי  נוסף,  דיון  נבקש  אולי  אתו 
בג"ץ קבע מה שקבע והכנסת קבעה אחרת הוא לא יכול 
יותר להתערב, יש פה ויכוח על השקפת עולם. זה פסקת 

ההתגברות המצומצמת יותר".
יש סיכוי שזה יעבור עם כחלון?

"כחלון יודע שזה ההסכם הקואליציוני, אני לא חושש 
מהעניין הזה. לאיזה כיוון נלך אנחנו נחליט ונשאל קודם 

את גדולי התורה".
של  האלה  מהנושאים  תקבל  עתיד  יש  מנדטים  כמה 

שבת, גיוס ומתווה הכותל?
"מינוס... אגיד לך מדוע, בחירות כנראה יהיו בזמן עוד 
שנתיים, יאיר לפיד יעשה עוד הרבה טעויות כמו שעשה 

עד היום והוא לא מוסיף לעצמו שום מנדטים".

ומה תעשו עם בג"ץ בשאר הנושאים?
"גם בעניין המרכולים הכנו חוק שהיה אמור להיות מונח 
חזר  בג"ץ  כי  לבסוף  אותו  הבאנו  לא  הכנסת,  שולחן  על 
נוסף אנחנו  דיון  בו, ומכיוון שהייתה החלטה שמקיימים 
הפרה  שתהיה  בג"ץ  של  החלטה  כל  אותו.  מביאים  לא 
או  עשינו  שאנחנו  התיקונים  בעקבות  קוו,  הסטטוס  של 
בעקבות שזה היה המצב כל הזמן, תהיה חקיקה שתפתור 
את זה, אלא אם כן נוכל לפתור את זה באמצעים מנהליים 
חקיקת  או  תקנות  כמו  או  החלטות ממשלה  כמו  אחרים, 
משנה. ראש הממשלה והשרים יודעים את זה, שאנחנו לא 
מתכוונים לראות הפרה של הסטטוס קוו מצד בג"ץ או כל 

גורם אחר ושזה לא יתוקן". 
הכותל  מתווה  את  שהקפיאו  זה  על  בכם  נזף  בג"ץ 

בעיצומו של הליך משפטי, יכול להיות שזו טעות? 
רוצה,  שהוא  מה  להגיד  יכול  בג"ץ  אותי,  מעניין  "לא 
אנחנו מנהלים את המדינה. הם לא מנהלים את המדינה, 
מתווה  עושים.  שאנחנו  מה  פי  על  לפסוק  צריכים  הם 
שזה  אסור  היה  רע.  היה  במקורו  היה  שהוא  כפי  הכותל 
יהיה, התווספו שם דברים שהיה אסור לשים אותם. אחרי 
שהגענו למסקנה בעניין הזה, ביקשנו לבטל את המתווה. 
ללכת על מה שהיה בעבר, כפי שהיה קודם. הייתה טענה 
שאם  אומר  זה   טוב,  יותר  זה  שהקפאה  המשפטנים  של 
רוצים לחדש את זה צריך החלטה חדשה של הממשלה. אז 
הלכנו בדרך הזאת. בג"ץ לא יכול להתערב בזה. הוא לא 
מחליט, לא על מתווה הכותל, לא על האופן שהוא מבוטל 
הופך  בג"ץ  כן  אם  אלא  מחודש,  שהוא  האופן  על  ולא 
להיות סניף של הרפורמים, אז הוא סתם, כמו שהרפורמים 

אומרים - גם הוא אומר..." 
יכול להיות שטעיתם בנושא מתווה הכותל? 

"הכול יכול להיות, זה לא רלוונטי. טעות הכוונה שאתה 
לא  זה  שיהיה,  מה  וזה  טעיתי  אומר  ואתה  פעולה  עושה 
לומר  שרוצים  אלו  אותם  את  יש  אם  גם  אבל  המקרה. 

שטעינו, אז הנה: תיקנו את זה". 

כספים ותקציבים
תסכם לנו עוד שנה בוועדת הכספים...

"כמובן לא ארחיב בזה, אני יכול להגיד בוודאות שלא 
הייתה שנה כזאת מאז קום המדינה מבחינת תקצוב הציבור 
החרדי, וזה לא שהציבור החרדי לא ממשיך להיות מקופח, 
הגודל  סדרי  אבל  לרעה!  מופלה  להיות  ממשיך  הוא 

ובוודאי בשנה  הזאת  שעליהם מדברים במהלך הקדנציה 
שאני  מבלי  העולם,  כל  את  עלי  מקומם  שאני  מבלי  הזו, 
ולא  לחרדים  נותנים  אנחנו  אומר:  שאני  מצב  איזה  יוצר 
נותנים לאחרים. וועדת הכספים בראשותי פועלת בשביל 

כולם, וזו שנה שהיא חסרת תקדים מבחינת התקציב. 
גם  הולך  ואני  עכשיו  בו  להתמקד  הולך  שאני  "הדבר 
מוסדות  של  התקצוב  זה  הזה,  לעניין  הוועדה  את  לכנס 
הפטור  מוסדות  ושל  בכלל,  המוכש"ר  של  הפטור, 
בפרט. מאז ההנחיה שהייתה בלשכת היועמ"ש של עו"ד 
 55% לקבל  צריכים  הפטור  שמוסדות  הרטוך,  דה  אמנון 
והמוכש"ר גם מוגבל, נוצר קושי משפטי בעניין הזה וצריך 
בשבוע  העברתי  כל  קודם  אופנים.  בשני  כך  על  להתגבר 
שעבר 19 מיליון שקל למוסדות הפטור, מתוכם 10 מיליון 
שכבר  דבר  שזה  הפטור,  במוסדות  המיוחד  לחינוך  שקל 
מתקדם כמה שנים ואני מתכוון לקיים דיון על שני אופנים 

של הנושא הזה: 
של  מפרסום  מתברר  שנקבעו  האחוזים  שגם  "האחד: 
וזה  פחות  הרבה  לא המצב, מקבלים  החינוך שזה  משרד 
כמובן צריך לתקן, והדבר הנוסף, צריך לתקן באופן יסודי 
צריך  נכון,  לא  זה  ו75%   55% של  הזאת  העבודה  את 
היום לקבוע מה הוא תקציב המינימום שהמוסדות האלה 
צריכים לקבל. ודאי שהם יקבלו פחות מהחינוך הרשמי או 
הרשתות, אבל אי אפשר להמשיך עם המצב הזה וזה דבר 
שעדיין לא מצאתי לו פתרון. כולנו לא מצאנו לו פתרון, 
אבל אני מנסה לעבוד על העניין הזה ואני מתכוון לקיים 

ישיבה מאוד רצינית לגבי שינוי המצב". 

חב"ד ופרוש
שר  סגן  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  הכול  הסתם  מן 

החינוך מטעם יהדות התורה...
"אז ככה: האמת היא שבכל ישיבה שקיימתי עם משרד 
אני  המשרד,  אנשי  ועם  הקודמת  המנכ"לית  עם  החינוך, 
השתתף  והוא  פרוש  הרב  השר  סגן  עם  זה  את  תיאמתי 
שהייתה  לאחרונה  העניין.  בתוך  והיה  האלה  בישיבות 
הדברים,  מטבע  שמתקיימת  ישיבה  שהיא  כזאת,  ישיבה 

נכנסתי אליו ותיאמתי אתו את הישיבה והוא לא בא. 
מדבר  שאני  זה  לרגע  ועד  נכנס',  לא  'אני  אומר  "הוא 
אתך אני לא מבין למה, אני גם לא רוצה לנהל ויכוח כזה, 
בדיוק  מה  אותי,  תוקף  הוא  למה  גם  מבין  לא  אני  אבל 
הוא  אלי,  בא  הוא  לו?  עשיתי  טובות  מידי  יותר  העניין? 
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פנה אלי וביקש את הנושא הזה של ה'חנוך לנער'. העברתי לו 
מאוד  אני  הקואליציוני.  מהתקציב  אמנם  שקל,  מיליון  חמש 
מעריך את העבודה שלו אז נתתי לו וזה לא פשוט להעביר כסף 
אותי  הזמין  לא  מעולם  הוא  פרויקט,  עושה  הוא  קואליציוני. 

לאסיפה כזאת. 
"הייתה לו בעיה עם המשנה למנכ"ל בחינוך העצמאי. הייתי 
אתו אצל החשבת הכללית הקודמת והיא אמרה שהיא מאשרת 
את זה, והוא רק צריך אישור של מנכ"לית משרד החינוך דאז. 
- הוא לא עשה  זה  לכאורה סגן שר החינוך צריך לעשות את 
זה במשך  כדי להעביר את  לירוק דם  הייתי צריך  אני  זה.  את 
חודשים ארוכים עם הרבה מאוד בעיות. בסוף העברתי זה. לא 

קיבלתי מילה תודה, לא מפרוש ולא משוורץ.
"אני יכול עוד להרחיב אבל אני לא רוצה להיגרר לוויכוח. 
לא  אני  בתקשורת.  זה  על  לדבר  בכלל  שצריך  חושב  לא  אני 
מכתב  קיבלתי  פעם.  אחר  פעם  זה  על  חוזר  הוא  למה  מבין 
תודה מרבני חב"ד, לא קשור אידיאולוגית לשום דבר. אני עוזר 
לכולם, עזרתי לברסלב ובפרויקט הזה שחב"ד נתנו לי מכתב 
במדינות  שנמצאים  הליטאים  הרבנים  על  גם  היה  זה  תודה, 
אחרי  ויומיים  תודה,  מכתב  לי  נתנו  עליהם.  חל  גם  זה  הללו. 
שאני מקבל את המכתב הזה שלכאורה הרב פרוש צריך לשמוח, 
הרי כל הזמן הוא אומר שאני מוריד קולות מחב"ד, שזה אגב 
לא מתחיל ולא נגמר, אפילו לא קול אחד, ופתאום אני מקבל 
לפני  ישראל'  ב'כל  לראיון  )מתייחס  אצלך...  בראיון  התקפה 
שבועיים, בו תקף פרוש את גפני וטען שהוא 'עושה מעשי נתי 

גרוסמן' לפני בחירות ומוריד קולות בחב"ד. א.ק.( 
"למה מה עשיתי רע? הבאתי מכתב של הרב שך ששלומי 
סיפוח  נגד  והצביעו  אמר  שך  שהרב  מה  את  קיבלו  אמונים 
רמת הגולן והיו נגד סיפוח מזרח ירושלים. אבא שלו ר' מנחם 
פרוש ז"ל עשה את מה שהרב שך אמר. מה אני עשיתי עכשיו? 
שהבאתי את המכתב, שאני אמחק את תורתו של הרב שך? הוא 
יכול לשכוח מזה! תורתו של הרב שך תישמע בקול גדול. וגם 

מה העיתוי? זה נראה שזה נובע מזה שקשה כשאול קנאה".
פרוש דווקא הביא הוכחה שהיו 699 קולות לפני שדיברת 
על אופציה של ממשלת הרצוג ואח"כ הצביעו רק 237 איש 

בחב"ד...
"אפשר להמשיך לנושא הבא? אין שום הוכחה לצערי הרב". 

אז למה ירדו הקולות?
אחד  חלק  לשניים,  מתחלקים  חב"ד  הקולות.  ירדו  "לא 
שמצביע ליהדות התורה בכל מקרה בעקבות זה שאני יודע ואני 
עוזר להם, וחברים אחרים עוזרים להם, והם מרגישים שייכות 
קיצוניות  יותר  למפלגות  מצביע  הגדול  החלק  קטן.  חלק  וזה 
מיהדות התורה מבחינה מדינית, וזאת עובדה אם זה אלי ישי 
של  ההתפרצות  דעתי  לפי  הרב.  לצערי  מרזל.  ברוך  זה  ואם 
פרוש בעניין הזה שהיא לא אופיינית לו ואני קורא לו להפסיק 
עם זה, זה דבר שאסור לעשות בחוץ, נובעת מהעובדה שהוא 

מאוד מתוסכל מכך שהוא לא מצליח להביא תוצאות".

פקידי האוצר וחקירות נתניהו
לנושא הבא, היו לך אין ספור מאבקים עם פקידי האוצר 

ושר האוצר, מתי זה יפסק? 
"זה לא יסתיים, לא היו לי מאבקים עם שר האוצר, היו לי 
מאבקים עם פקידי האוצר וזה יותר נכון, זה יימשך הלאה. עם 
ומסתדרים  יושבים  כי בסוף אנחנו  כן מסתדר  אני  שר האוצר 
ומגיעים להסכמה. הוא ס"ה שר טוב, אני לא רואה בו יריב, יש 
דברים שיש חילוקי דעות אבל מסתדרים. הפקידים זה מאבקים 
כלומר  נושאים,  ואחד  באלף  מעורב  שאני  בגלל  יומיים.  יום 
הוועדה מעורבת ואני מעלה את זה על סדר יומה של הוועדה, 
וזה הנושא של המפעלים, הנושא של הבורסה, וכמובן נושאים 

שנוגעים גם לציבור החרדי. 
"בתוך המכלול אני לא מבודד נושאים, וזה אחד ההישגים 
הגדולים שלי כיו"ר וועדת הכספים שמעביר תקציבים לציבור 
החרדי, שאתה לא שומע ביקורת על הנושא הזה, מה שבעבר 
דואג  באמת  שאני  מכיוון  היא  והסיבה  להסתה.  הופך  היה 
לחילוני  דואג  אני  החרדי  לציבור  דואג  שאני  כמו  לכולם, 
בעניין  אפליה  אין אצלי  ולדרוזים.  ולערבים  הדתית  ולציונות 
הזה ואני חושב שכך צריך נציג ציבור של יהדות התורה וזאת 
המתכונת לכך שדברים נעשים. יש גם הישגים, מושגים בשקט 

ובלי הסתה". 
ועושה  לפעמים  לעצמך  יושב  אתה  כישלונות?  גם  יש 

חשבון נפש? 
"כן". 
כמו? 

"אני יושב לבד ואני לא אשתף אותך בזה"...
סביב  מתהדקת  והחגורה  בחקירות  נמצא  הממשלה  ראש 

צווארו, אתה רואה סכנה לקואליציה?
"אני לא חושש מבחירות, אני חושב שזה דבר נורא ואיום, 
המציאות הזאת, על מה אנחנו מדברים עכשיו? על החמגשיות 
זו מדינה מטורפת. הכול סביבו. זה  של אשתו? על מה? הרי 
פשוט  שהוא  דבר  זה  מדינה.  עדי  על  מכרז  שהוציאו  נראה 
בלתי מתקבל על הדעת, אני לא חסיד של ראש הממשלה, אני 
שותף שלו הרבה מאוד שנים, אני מכיר אותו, הוא איש מאוד 
זהיר, גם מה שאנחנו שומעים, אני לא יודע בדיוק מה יש, אבל 
לא  אני  לאדמה,  מתחת  אותו  מחפשים  שבה  הזאת  המציאות 
מכיר בעולם כזה אדם שכל כך הרבה חפשו אותו ולא על דבר 

כזה דרמטי, מדובר על דברים מאוד מאוד שגרתיים. 
"אני נגד שחיתות, אני נגד העובדה הזאת שנציגי ציבור לא 
נוגע  יהיה אצלם טוהר מידות, אבל מה שעושים לנתניהו לא 
לא לטוהר המידות ולא לשום דבר אחר, זה נוגע לעובדה שלא 
מצליחים להפיל אותו בקלפי אז מנסים להפיל אותו באמצעות 
החקירות האלה. ומה יש בחקירות? מה מתהדק סביבו? שיש 
פתאום עדי מדינה? מאיפה השיגו את עדי המדינה האלה ומה 
שהוא  העיקר  הרו,  לארי  נתנו  מה  שמענו  בתמורה?  נתנו  הם 
ידבר נגד ראש הממשלה. אני לא מקבל את הדברים האלה ואני 
הזו  הקדנציה  לבחירות.  קשור  לא  מזה,  יצא  גם  שהוא  מניח 
שנתיים.  עוד  ויש  ימיה  את  להשלים  צריכה  הממשלה  טובה, 
של  תקציב  להכין  צריך  שהוא  כחלון  האוצר  לשר  אמרתי 
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מחלוקות פנימיות
ראינו את המאבקים שלך עם השר ליצמן, האחרון שבהם 

על חוק ירושלים. איך היחסים עכשיו?
"אני לא יודע מה זה עכשיו, אנשים יוצאים לתקשורת בלא 
ואני  יכולה  שהיא  סיעה  טובה,  סיעה  נחשבים  אנחנו  צורך, 
חרדי.  גם מציבור שאינו  קולות  יהיה שנקבל  גם  מקווה שכך 
זו המתכונת שעליה אנחנו מדברים ואנחנו רואים את זה בחיי 
היום יום. אני לא מבין למה באגודת ישראל מפעם לפעם יוצאים 
באיזו הודעה שהיא מיותרת לחלוטין, אנחנו לא ערב בחירות, 
אנחנו לא בוויכוח עכשיו ולהרגיז ציבור גדול זה מיותר לגמרי 

ואני קורא לחברי באגודת ישראל להפסיק עם זה".
מנסים לצייר שיש לך מחלוקות עם חה"כ יעקב אשר... 

"לא!"
למי יש אינטרס לצייר את זה כך?

"האינטרסים פה הם כאורך הגלות". 
אתה  הארץ,  בוועידת  שלך  הדברים  סביב  סערה  הייתה 

מתחרט עליהם? 
נמוך.  קיו  איי  עם  חלקם  כנראה  מבינים,  שלא  אנשים  "יש 
מה אמרתי? נחזור על זה עוד הפעם, אני דווקא אוהב לחזור 
האנטי  החילוניים  האשכנזים  השמאל  לאנשי  אמרתי  זה.  על 
דתיים שהיו שם בריכוז גדול, איזו זכות יש לכם בקיבוצים של 
השמאל והשומר הצעיר לשבת על אדמות ערביות שהיו כאן 

לפניכם? אתם הייתם במקום אחר. 
"מה רע? איפה בדיוק הבעיה לומר את הדברים האלה כאדם 
להגיד  האומץ  את  יש  שלי  אחרים,  לבין  ביני  ההבדל  חרדי? 
את זה מולם בפנים. לבוא אליהם לוועידה ולהגיד להם שאם 
לא התורה הקדושה אין לכם זכות קיום כאן בארץ ולקבל את 
שאולי  שחשבו  אנשים  יש  הזה  החלק  בכל  כפיים.  מחיאות 
מצאו מציאה לתקוף אותי, הרי זאת אמירה מאוד מחוזית. זאת 
אמירה שכל אדם חרדי צריך ללמוד אותה, אם מישהו מדבר 
לפני החילונים הוא צריך להגיד אותה. הזכות שלנו על הארץ 
פה  לנו  אין  אותה. אחרת  לנו  נתן  תורה שהקב"ה  הלימוד  זה 
זכות קיום. זה מה שאמרתי להם. אז מה קם מישהו ואומר 'אני 

דור שביעי בארץ'. מה אתה מתערב, מישהו שאל אותך?"
יכול להיות שלפעמים אתה פזיז בהתבטאויות שלך?

"כן, אז מה? אם הן טובות אז זה בסדר".
השאלה אם הן טובות...

"אם הן לא טובות אז אני מתקן אותן בהמשך".

כישלון הדיור
לפני שנה ניסו להעלות את נושא הדיור ללא הצלחה. איפה 

טעינו? 
גדול, קודם  נושא שעדיין הכישלון הוא  "נושא הדיור הוא 
כל אני מדבר כללית, הדיור עדיין לא בא על פתרונו. בגלל שזה 
מתחיל בזה שהאנשים החזקים במשרד האוצר, אגף התקציבים, 

ואחרים שעומדים בעניין הזה ולפעמים גם בצדק, הם מחזיקים 
דיונים  נותנים לגעת בה. כשעולים  ולא  את הקופה הציבורית 
על  מס  נעשה  בוא  אומרים  הם  אז  הדיור,  מחירי  את  להוזיל 
דירה שלישית ועוד כמה רעיונות שלא בדיוק עוזרים, ובמקום 

להוזיל הם לוקחים עוד כסף לעצמם.
"עד שלא יקום שר חזק וממשלה חזקה שהיא תגיד אנחנו 
מתמקדים עכשיו בלהוציא כסף, הרי מה שצריך זה שהמדינה 
תזרים כסף בכדי לממן גם את המשכנתאות שיהיו מסובסדות 
כמו שהיו פעם, מענקי מקום. דברים שהמדינה צריכה להשקיע 
דירות,  בבניית  שנה   15 לפני  מעורבת  הייתה  המדינה  בהם. 
בנייה ציבורית, בפריפריה, והמדינה לא עושה את זה היום, אז 
המחירים כרגע לא יורדים. כל עוד לא ישקיעו כסף המחירים 

לא ירדו. 
"אם יהיה טוב לציבור הכללי יהיה טוב לציבור החרדי, ואם 
רע לציבור הכללי אז רע שבעתיים לציבור החרדי, אנחנו יותר 
ויותר מעורבים בנישואין שלהם, עוזרים להם  מחתנים ילדים 
פתרון  אין  ועדיין,  משתפר.  רק  המצב  אבל  דירות,  ברכישת 

לדיור". 
אתה כבר מעל שלושים שנה בעשייה הציבורית. אתה לא 
קם בבוקר לפעמים ואומר לעצמך בשביל מה אני צריך את 

זה?
"בכנסת אני 28 שנה ועם אופקים אז אני 48 שנה. זה נמאס לי 
מהיום הראשון, אני כל הזמן מתגעגע לחזור לכולל. אני עושה 
עבודה ואין לי דקה פנויה, אבל כל עוד שאני נמצא - אני צריך 
לעשות את כל מה שפונים אלי. משנה לשנה יש יותר פניות. זה 
דבר מובן שאני אגיד, זאת אפשרות שלא אהיה בכנסת הבאה".
תתעקש על חלוקה של 50-50 עם 'אגודה' בפעם הבאה? 

גבי  על  זה  על  ויכוח  לנהל  מתכוון  לא  אבל  מתעקש  "אני 
ויכוח בתקשורת, כי דקה אחרי  זה  ואני לא מנהל על  העיתון 
שאני אומר לך הוא עונה לי, אני חושב שכל הדיונים צריכים 
מנדטים,  מאוד  להרבה  לבוא  יכולים  ואנחנו  פנימיים  להיות 
והבעיה בחלוקה להעלות אותה עכשיו בתקשורת זה דבר רע, 

אמרתי את זה קןדם ואני מתעקש לומר את זה גם עכשיו". 
נעבור לנושא המוניציפאלי, יש ערים עם רוב חרדי מובהק 

עם ראש עיר חילוני, האם נראה שינוי בבחירות בעוד שנה?
"הנושא המוניציפאלי והסיסמאות האלה ששמעתי לאחרונה 
אינם רלוונטיים, צריך לדון לגופו של עניין במקומות שאנחנו 
מדברים וכמובן נשאל את גדולי התורה, הסיפור של להעמיד 
ראש עיר חרדי בעיר שהיא מעורבת, צריך לקחת בחשבון את 
ברבות  מהניסיון  הרב,  לצערי  הזה.  העניין  של  ההיבטים  כל 
השנים, אני לא ראיתי בכל המקרים שהציבור החרדי מחליט 

שהוא הולך לראשות העיר - כולם עומדים מאחוריו. 
"ראינו את זה בירושלים, הייתה החלטה על ראש עיר מסוים, 
לא רצינו שברקת ימשיך לחלן את ירושלים ואז מועצת גדולי 
התורה החליטה לתמוך במשה ליאון, שהוא אדם דתי, חרדי לא 
יכלו לשים מהרבה סיבות, הוא גם לא נבחר וחלק לא הצביעו 

עבורו. 
"יש גם תופעה מאוד חמורה שראינו בכמה מקומות בארץ 
שצריך לקחת אותה בחשבון, שיש יועצים לראש עיר, יועצים 
אינטרס  או  כסף  בצע  אולי  הוא  שלהם  שהאינטרס  חרדים 
סתם להתערב בתוך העניין, שגדולי התורה מחליטים לתמוך 
מועמד  איזה  בשביל  לעבוד  מחליט  והוא  מסוים  במועמד 
חילוני, שזו תופעה שצריך למגר אותה, זו תופעה חמורה מאוד 

מכיוון שצריך ציות לגדולי התורה. 
צריך  ירושלים  על  מדבר  כשאתה  לגופו,  מקום  כל  "ולכן 
לדבר על הסיכוי, לא לעשות דברים שהם סתם. נלמד את הנושא 
ונתייעץ עם הרבנים. לגבי צפת שהשאלה שם היא יותר קטנה 
מאשר ירושלים מטבע הדברים. צריך לראות את הדברים, יש 
שם ציבור מאוד מורכב מכל הגוונים, הסוגים והחוגים. צריך 
לראות האם עדיף לשים מועמד חרדי והיא שאלה רבת אנפין, 
יותר קרוב לבחירות. אנחנו  זה צריך לעשות  מאוד קשה, את 

עדיין לא שם. 
"אבל אני יכול לומר לך בוודאות שבחיפה נחליף ראש עיר. 
יונה יהב לא יהיה ראש העיר חיפה בוודאות. לא יהיו חרדים 
חיפה  מתושבי  רבים  דעתי  ולפי  בקלפי,  יהב  יונה  שישימו 
לא ישימו יונה יהב. הוא ראש העיר הרע ביותר שיש לציבור 

החרדי במדינת ישראל". 
יש גם את ערד...

"תמחק את השאלה". 
למה אתם לא מצטרפים להפגנות בערד? 

"תמחק"...
ח"כ הרב גפני, תודה ושנה טובה.

"שנה טובה לכל הקוראים ולכל בית ישראל".

המדינה, לא בג"ץ""אנחנו מנהלים את  



והמשקף מוכןדקות

שפה חדשה במשקפיים

טוב לראות אותך

אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

* בסניף בני ברק בלבד

אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים



בני ברק כ"ח באלול תשע"ז 1219/9/17 22

פנו  הנוכחית  הממשלה  הקמת  ערב 
לחברי  היהודי  ובבית  בליכוד  בכירים 
וביקשו  התורה,  ומיהדות  מש"ס  כנסת 
המתגבשים,  היסוד  בקווי  לכלול 
הצעת חוק שתגביל את כוחו של בג"ץ 
ליצור  הייתה  המטרה  חוקים.  בפסילת 
ראש חץ אלטרנטיבי לזה שהוביל משה 
כחלון – שניסה באותם ימים לעטוף את 
באריזת  נתניהו  לממשלת  הצטרפותו 
צלופן של שומר הסף של בית המשפט 

העליון.
מעשה  בשעת  שמעתי  פרוש  ממאיר 
על הלבטים האם להיענות להצעה. על 
עמדו  החרדית  הנציגות  של  היום  סדר 
דרישות חשובות יותר, קריטיות לקיומו 
תקצוב  החזרת  התורה:  עולם  של 
תלמודי התורה ומוסדות החינוך והשבת 
ולכוללים,  לישיבות  שקוצצו  התמיכות 
את  שהפלו  והתקנות  החוקים  ביטול 
תחומים  במגוון  לרעה  החרדי  הציבור 
וכלה  לדיור  עבור  הכנסה,  מהבטחת   –
הסנקציות  ביטול   – לכל  ומעל  בהזנה, 

הפליליות בחוק הגיוס.
קואליציונית  מרגע שהושגה הסכמה 
על מה שהוגדר בשעתו כ"החזרת המצב 
פלוס  תקציבית,  מבחינה  לקדמותו" 
תיקון חוק הגיוס, הנחת העבודה הייתה, 
הכנסת  חברי  של  חזיתית  שהתייצבות 
ואינה  מיותרת  הבג"ץ,  מול  החרדים 
נחוצה. למרות ההבנה בעל פה שהושגה 
עם כחלון ולפיה אם חוק הגיוס המתוקן 
הרי  ההגבלה,  פסקת  תיחקק  ייפסל, 
לחוקים  שנוגע  מה  בכל  הווטו  שזכות 
ניתנה  העליון,  המשפט  לבית  שנוגעים 

בכתובים, דווקא לכחלון.
ידוע  בהמשכים  הסיפור  של  המשכו 
לכל. מרגע שבג"ץ פסל את חוק הגיוס 
כחלון  את  לראות  קשה  שעבר,  בשבוע 
בהעברת  החרדים  בידי  ומסייע  מוותר 
חקיקה עוקפת בג"ץ. לכחלון, זה יעורר 
נוחות בבסיס הכוח של המצביעים,  אי 
הנוכחית  במשמרת  שמופקד  ולאיווט 
גדול  נזק  יגרום  זה  הביטחון,  תיק  על 

עוד יותר.
ההימנעות מלהתייצב כחומה בצורה 
לצד חברי הכנסת של הימין מול בג"ץ, 
קווי  במסגרת  הפסקה  את  ולהכליל 
כפספוס.  בדיעבד  מתבררת  היסוד, 
האופציה הטובה ביותר שנותרה לחברי 
בגלוי  להצטרף  היא  החרדים,  הכנסת 
בג"ץ,  התערבות  נגד  החקיקה  להליכי 
יקפיץ  ולגלגל מהלך שלא  ובכך לנסות 
היום  סדר  לראש  הגיוס  סוגיית  את 

במערכת הבחירות הבאה.
במישור  לפחות  מסוימת,  במידה 
בג"ץ  שופטי  אותם  אלה  התקשורתי, 
שעשו עבורנו את העבודה. גל הפסיקות 
לביטול  שקדם  האחרונה,  מהתקופה 
חברי  של  זעמם  את  עורר  הגיוס,  חוק 
גם   – הקואליציה  סיעות  מכל  הכנסת 
מיסוי  חוק  שביטלה  הפסיקה  מ'כולנו'. 
פגמים  של  בנימוק  שלישית  דירה 
שנפלו בחקיקה, הקפיצה גם את כחלון 
מהלומה  ספגו  הימין,  ח"כי  וחבריו. 
אחר מהלומה. ההחלטה לבטל תושבות 
בוטלה  ירושלים  ממזרח  פלסטינים  של 
בחוסר  ההחלטה  קבלת  של  בנימוק 
בפעם  המסתננים,  חוק  ביטול  סמכות; 
לשעבר  לשר  אפילו  גרם  השלישית, 
גדעון סער למתוח ביקורת על התערבות 

העליון. 
כי  שעבר  בשבוע  הכריזו  ושקד  בנט 
עם  הכנסת  שולחן  על  להניח  בכוונתם 
'חוק  הצעת  את   החורף  מושב  פתיחת 
תכיר  ההצעה  מחד,  החקיקה'.  יסוד 
לראשונה בסמכות בית המשפט העליון 
האבסורד,  למרבה  חוקים.  לפסול 
מדובר בסמכות שלא הוסדרה פורמלית 
העניק  בג"ץ,  כאשר  ברורה,  בחקיקה 
הנשיא  בתקופת  הסמכות  את  לעצמו 
הפרשנות  מכוח  ברק,  אהרון  לשעבר 
ייקבע  מאידך,  היסוד.  לחוקי  שנתן 
בחקיקה ברורה, כי הכנסת תוכל לחוקק 
מחדש חוק שנפסל בבג"ץ ברוב של 61.

הקואליציוניים  ההסכמים  לנוכח 
ממחצית  שיותר  העובדה  ולאור 
את  לראות  קשה  מאחורינו,  הקדנציה 
כחלון נותן יד להעברת חוקי היסוד. אך 
בתקופת  חסידים,  בספרי  שלמדנו  כפי 
יהודי  כל  של  הסגולה  הנוראים  הימים 
היא לעטוף עצמו באווירת "עמו אנוכי 
לא  חוץ,  כלפי  לפחות  אם  בצרה". 
שלנו,  הפרטית  הגיוס  בסוגיית  נתמקד 
המחנה  של  המשותף  בנטל  ונישא 
בזה  מתבטלים  שחוקיו  כולו,  הלאומי 
ברמה  הפחות  לכל  אז,  כי  זה,  אחר 
זעם  שנת  מעמנו  נחסוך  התקשורתית, 
של תקשורת עוינת ומשתלחת – ונהפוך 

את הצרה המגזרית שלנו, לצרת רבים.
הואיל והייתה זו שנה לא רעה – שרק 
ניתן  הגדולה,  הגיוס  צרת  באה  בסופה 
אפוא לאחל לנציגים החרדים כי תכלה 
וברכותיה  שנה  תחל  השנה.  סוף  קללת 
לא  הראשונות,  שהברכות  רצון  ויהי 

תתפוגגנה ותיהפכנה לקללות.   

קללת 
סוף השנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה השנה לא מגיע לך להתרוצץ!!בונה סוכה?
השוק המרכזי לסוכה

הגדולים והזולים 
בבני ברק

יוסי: 052-768-7979
פתוח רצוף: מ-08:00-24:00

הדפנות שכבשו את 
השוק - דפנות פלסטיק 
חזקות ויציבות ביותר!

חיתוך במקום חינם
שירות מקצועי ומנוסה 
אפשרות למשלוחים 

אפשרות לאשראי

פלורסנט לד מוגן מים 
שולחנות מתקפלים 

מיטות וכסאות מתקפלים

הסוכה עלינו!! לך נשאר רק להגיע

באישור ובהכשר הרבנים גדולי הדור שליט“א 
בד“ץ העדה החרדית

סוכות וסכך משובחים  כל הסכך טרי וחדש | במחיר הזול ביותר
הסכך שהוכיח את עצמו במשך שנים 

מחסן סוכות- דפנות עצים וסכך

קורות במבחר גדלים � לייסטים 
� דיקטים � דפנות עץ � סכך 

וסוכות ברזל במחירי מחסן

מתחייבים 

למחירים הזולים 

ביותר!

ניסיוןשנות 15 

לסוכהוקישטים בדים אביזרים 

סכך רפיה
 ללא חשש תולעים

סכך קנים

רח‘ דבורה הנביאה 9 
(ישיבת בית מאיר, בין חזון איש לעזרא)

עד ערב יום כיפורמבצע
בשפע חנייה  המלאי מוגבל! הזדרזו!!!

לייסטים.....3.5 & למטר
סכך קנים...30 & למטר

מחיר מיוחד למתקינים וקבלנים



פתח תקוה:
רח' חובבי ציון 32

03-9319911

בני ברק:
רח' הרב ש"ך 1

03-6188170 | 03-6164664

ירושלים:
רח' יעקב מאיר 5

02-5375231

שוק
של תשמישי 

קדושה
ב

גופיות ציצית 
ילדים

 פתיל
מחוזק

 ציציות
ילדים

טלית גדול 
קליל כל המידות 

60-70-80

ציצית כותנה 
+ פתיל 
מחוזק

 תיק טלית
עם ידית

טלית קטן 
 צמר -

 דגם קליל

תיק תפילין 
עם ידית

טלית קטן 
צמר

לילדים

מראה 
לתפילין

17.90
₪

₪ 850

₪ 100₪ 15₪ 79

₪ 30₪ 25

13.90
₪

₪ 199

₪ 25

₪ 5 ₪ 9.9

4 ב-3 ב-
₪ 120₪ 100

₪ 40

₪ 19.9 ₪ 19.9₪ 320

₪ 220₪ 200

הנחה
69%

עטרות סברובסקי 
אמיתי

למעלה מ-100 דגמים

 500 סוגי רקמות
לשקית טלית תפילין

+ מתנה רקמת שם חינם!

כיפות ילדים
למעלה מ-100 דגמים!

סט מחזורים + סידור + 
 תהילים מעור אמיתי

כולל הטבעת שם

1500

15040180

סט מחזורים עם 
פלטת ציפוי זהב- 

עור מעובד

400
₪

סטנדר שולחני 
משולב עור 

אמיתי
ספלי נטילת 

ידים מנירוסטה 
מבחר דגמים

ספרי תורה 
לילדים
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

 רב העיר הודיע: "אני פורש"

רמת גן

טבריה

משרד הדתות החליט כי בעוד חודשיים 
טבריה,  העיר  לרבנות  הבחירות  ייערכו 
דוד  רבי  הגאון  העיר  רב  פטירת  לאחר 
להיערך  צפויות  חשוון  בכ"ד  זצ"ל.  פרץ 
המוביל  המועמד  כאשר  הבחירות, 
הנתמך  בוחבוט  משה  הרב  הוא  לתפקיד 
המהלך  כי  כעת,  נראה  אך  ש"ס.  ידי  על 
חברים  יגישו  אותו  בג"ץ  במחסום  ייתקל 

בקואליציה העירונית.
על  זועם  אזולאי  דודיק  העיר  ראש  סגן 
לפני  רק  בעוד  לבחירות,  ללכת  ההחלטה 
המיתולוגי:  העיר  רב  לעולמו  הלך  חודש 
"בטרם חלפו שלושים יום למותו ומשרדך 
הרב  בחירת  עניין  את  בחפזה  מקדם  כבר 
לדחות  השר  מכבוד  דורש  אני  בטבריה. 
את כינוס הוועדה לקביעת מועדי הבחירות 
הבחירות  לאחר  עד  בטבריה  הראשי  לרב 
תקף  מהיום".  שנה  שיתקיימו  לעירייה 

אזולאי.
אזולאי הוסיף: "אין כל סיבה למהר, מה 
כ-3  מזה  פועלת  המקומית  שהרבנות  גם 
ושירותי  יגאל ממליה  שנים עם מ"מ הרב 
כל  אין  במלואם.  לתושבים  ניתנים  הדת 
בתקופה  העיר  לרב  בחירות  לקיים  סיבה 
לפני  מאוד  וטעונה  מתוחה  ממילא  שהיא 
טעם  בה  ויהיה  מוניציפליות  בחירות 
לפגם ותגרום לפילוג בציבור וביזוי מוסד 

הרבנות".
'הבית  סיעת  יו"ר  המועצה,  חבר  גם 
מדובר  כי  טוען  טרבלסי  רפאל  היהודי' 
להליך  יד  ייתן  לא  הוא  וכי  במחטף, 
ישקלו  בימים הקרובים  הנוכחי.  הבחירות 
לקראת  צעדיהם  את  הקואליציה  חברי 
את  לעכב  בבקשה  בג"ץ  להגיש  אפשרות 

הליך הבחירות.

חודשיים לבחירות לרבנות: חברי 
הקואליציה מאיימים בבג"ץ

רמת  העיר  רב  אריאל,  יעקב  הרב 
אמירת  מעמד  קודם  השבוע  הודיע  גן, 
הסליחות כי יפרוש מתפקידו, אך הבטיח 
כי לא יעזוב את הכשרות ואת תושבי העיר 
- אותם ימשיך ללוות גם לאחר פרישתו. 
בחודש חשוון הקרוב יפרוש באופן סופי 
מתפקידו לאחר שיגיע לגיל פרישה. הרב 
כ-24  גן  רמת  העיר  כרב  מכהן  אריאל 
רב  אף  הציג  לא  עדיין  זה  בשלב  שנים. 
את מועמדותו לקראת הבחירות שייערכו 

בקרוב.
לפני כשנתיים שבה ועלתה מועמדותו 
בעקבות  לישראל.  הראשי  הרב  לכהונת 
זאת עלתה יוזמה בכנסת לשנות את החוק 
הקיים המגביל את גילו של הרב הראשי, 
גיל  את  עבר  כבר  אריאל  שהרב  כיוון 
בשל  ממועמדותו  פרש  אריאל  הרב   ,70
מועמדותו של הרב דוד סתיו מרבני צהר.

'קו  עם  בשיחה  מעריך  בש"ס  גורם 
גן  רמת  לעיר  הבא  העיר  רב  כי  עיתונות' 
כך  בשל  הספרדי,  מהציבור  דווקא  יהיה 
שהבחירות ייערכו עבור רב אחד. לדבריו, 
אחד  אשכנזי  רב  של  רבות  שנים  אחרי 
רבני  לייצוג  דרישה מהשטח  ישנה  לעיר, 

עבור הציבור הספרדי.

סגן השר ז'קי לוי חשף: "אחזור להפוך את בית שאן" כרמיאל

אאאאא

בראשות  כהונה  של  קדנציות  חמש  אחרי 
עדי  כי  הסיכויים  גוברים  כי  נראה  העיר, 
אלדר, ראש העיר המיתולוגי, יפנה את מקומו. 
השבוע, התעוררו רבים מהתושבים לשמועות 
כי ראש העיר אלדר מצרף לשורות הקואליציה 
האופוזיציה  סיעת  וחברי  קונינסקי  משה  את 
"רק", במטרה להוריש לקונינסקי את ראשות 
העיר  ראש  כי  כה  עד  נעשה  לא  הדבר  העיר. 
חושש שלא ישיג רוב למהלך בשל המתיחות 

הקיימת בינו ובין סגניתו רינה גרינברג.
מקורבים לראש העיר מסרו: "יש התקרבות 
הטוב  המצב  אכן  העיר.  לראש  קונינסקי  בין 
ביותר היום הוא הרחבת הקואליציה על בסיס 

צעדיו  את  שוקל  אלדר  הקיימת.  הקואליציה 
מה  החליט  לא  ולכן  שלו  ההתמודדות  לגבי 

לעשות". 
צעדי  את  שוקל  "אני  אישר:  עצמו  אלדר 
לקראת הבחירות הבאות. באשר לרינה מערכת 
היחסים ביני לבינה היא מקצועית ונשענת על 
הערכה הדדית. כמו בכל מערכת יחסים יש בה 

עליות וירידות".
ההתרחשויות הפוליטיות בעיר לא משחקות 
הנוכחי  שהמצב  בעיר,  החרדים  של  לידיהם 
הוא מהטובים שידעו בשל יחסי מצוינים עם 
ראש העיר המכהן. הסיעה החרדית בכרמיאל, 
הסיעה  ומהווה  מנדטים  שלושה  כיום  המונה 

אלדר,  של  בקואליציה  בגודלה  השנייה 
 .2018 בבחירות  מאזניים  לשון  להוות  צפויה 
"המחירים הזולים והאפשרות לקיים בה אורח 
חיים תורני מושכים משפחות חרדיות רבות". 
לדברי פנחס סירוקה, יו"ר 'דגל התורה' בעיר, 
קיימת  ולא  כמעט  התחרדות  נגד  "הפעילות 
בכרמיאל, היחס מראש העיר הוגן ומתחשב".

הסיעה  מצד  באלדר  הגדולה  התמיכה 
החרדית, הובילה לקדנציה של שותפות מלאה 
בכל הנוגע להקצאות עבור המגזר החרדי, זאת 
למרות מלחמת חורמה שניהלו ארגונים שונים 
נגד הקמת ישיבת 'רינה של תורה' המפורסמת.

פוריים  יחסים  של  ארוכות  שנים  אחרי  בעיר:  החרדית  בקהילה  חשש   
עם ראש העיר, מי ימלא את מקומו  על פי הדיווחים, אלדר מתכוון 

להעביר את התפקיד ותמיכתו למשה קונינסקי

ערד

בין  המאבק  הגיע  האחרונים  בשבועות 
גור  חסידי  לבין  ערד  תושבי  החילונים 
לשיאים חדשים. החילונים טוענים: "ערד לא 
תהיה בית שמש", ומנגד חסידי גור דורשים: 
הכול  מעל  אך  חיינו".  באורחות  תפגעו  "אל 
תושבי  יצאו  שנה  בעוד  כי  העובדה  מרחפת 
בשל  חדש,  עיר  ראש  לבחור  לקלפיות  ערד 
שקטים,  לא  הצדדים  האחרונים  המאורעות 

ונערכים ליום הבוחר.
שסומן  חמו,  בן  ניסן  המכהן  העיר  ראש 
כאויב החרדים בעיר, הוא נציגו של יו"ר 'יש 
לעיר  השבוע  הגיע  שאף  לפיד  יאיר  עתיד' 
ו'רכב' על גל ההסתה נגד הציבור החרדי בעיר. 
משותפת  החרדים  עם  חמו  בן  של  היריבות 
ליריבות הקיימת בין כה ל'יש עתיד' ומפלגת 
'הליכוד' שבוחשת בבחירות וצפויה להעמיד 
מועמד מטעמה לראשות העיר. ל'קו עיתונות' 

נודע כי בסביבת השר ליצמן מגבשים הצגת 
חזית אחידה בתמיכה במועמד מטעם מפלגת 
'הליכוד' לראשות העיר, שיתמודד מול ראש 

העיר המכהן ניסן בן חמו..
 ,2015 בשנת  נערכו  האחרונות  הבחירות 
לאחר שכהונתה של ראש העיר הקודמת טלי 
כחברת  הצטרפותה  בשל  נגדעה  פלוסקוב 
התמודדו  בבחירות  'כולנו'.  במפלגת  כנסת 
חמו  בן  ניסן  מול  מהליכוד  סנדלרסקי  ולד 
שקול  עצמו  סנדלרסקי  גדול.  בפער  שניצח 
רק  זאת  אך  העיר,  לראשות  שוב  להתמודד 
'הליכוד'.  מפלגת  תמיכת  את  ויקבל  במידה 
כעת, בשל שיתוף הפעולה הצפוי בין החרדים 
שעשוי  מועמד  המפלגות  יעמידו  ל'ליכוד' 

לנצח את ראש העיר המכהן.
ערד משתייכים  אחוז מתושבי  ל–20  מעל 
למגזר החרדי, רובם חסידי גור, שהגיעו לאזור 

בבירור  המתנגד  בן-חמו  השנים.  במרוצת 
להתחרדות העירונית, נהנה מתמיכת הציבור 
קואליציה  מאחוריו  לאגד  והצליח  החילוני, 

רחבה של עשרה חברי מועצה מתוך 15. 
מנגד, סנדלרסקי, הציג בבחירות האחרונות 
תמיכה של חברי כנסת מהליכוד לצד תמיכה 
של רבים מהציבור החרדי שראו בו את הרע 
בעיר,  גור  חסידות  נציגי  ובכללם  במיעוטו, 
הקבוצות  בין  הקרע  משפחות.  כאלף  המונה 
העמיק עוד, כאשר על כרזות בחירות של בן-

חמו שנכתבו בשפה הרוסית, הוצגו צילומים 
בזבל,  המחטטים  חרדים  של  בשחור-לבן 
לצד תמונות נציגי חסידות גור במועצה תחת 
כך  לגור".  העיר  את  ימכור  "ולד  הכותרת 
נתונה  נוספת  פעם  בולד  החרדים  שתמיכת 
בפעם  עצמו  את  הוכיח  שלא  לאחר  בספק, 

הראשונה.

הדיל של ליצמן והליכוד: 
מועמד שיביס את בן חמו

הרצת  באמצעות  העיר,  ראש  עם  הממושך  לסכסוך  פתרון  מחפשים  המרכזית  בסיעה   
מועמד משותף עם הליכוד  ברשימת האופציות: ולד סנדלרסקי, שהובס בפעם שעברה

אליעזר לזר יתמודד לראשות 
העיר מטעם יהדות התורה

 האם אלדר יעביר את השרביט?

לבחירות  עד  נותרה  משנה  יותר  מעט 
כבר  צפת  ובעיר  המקומיות,  ברשויות 
'קו  לידי  שהגיע  ממידע  מנועים:  מחממים 
ונציג  העיר  מועצת  חבר  כי  עולה  עיתונות' 
אגודת ישראל אליעזר לזר, שוקל להתמודד 
מטעם  הקרובות  בבחירות  העיר  לראשות 

'יהדות התורה'.
זוכה  לזר  עיתונות',  ל'קו  שהגיע  ממידע 
מכל  ישראל  גדולי  בבתי  רבה  לתמיכה 
העיר  רבני  לבתי  ומקורב  והחוגים,  הזרמים 
צפת. בלשכתו של אליעזר לזר לא מכחישים 
העירייה  ''חבר  כי  מציינים  אך  הדיווח  את 
עם  התייעצות  לאחר  סופית  החלטה  יקבל 

גדולי ישראל''.
תושבי צפת עימם אנו משוחחים מתארים 

איש  ומצליח,  צעיר  כיזם  לזר  אליעזר  את 
כריזמתי ושנון שמתחבב בקלות על בן שיחו 
מחד, לצד היותו החלטי וחד מטרה אשר לא 
יעצור ולא ירפה עד אשר יגיע אל היעד אליו 

הוא מכוון. 
סערט  בחצר  בצעירותו  והתחנך  גדל  לזר 
ויז'ניץ בחיפה ומיד אחרי נישואיו עבר לעיר 
צפת, שם למד בכולל שנה ולאחר מכן פתח 
לאחד  הפך  מהרה  ועד  נדל''ן  לתיווך  עסק 
בבחירות  בעיר.  הגדולים  הנדל''ן  ממתווכי 
האחרונות נקרא אל הדגל על ידי רבני העיר, 
מטעם  העיר  מועצת  כחבר  לכהן  ונבחר 

'אגודת ישראל'. 
העירייה  חבר  פיתח  השנים,  במהלך 
קצוות  מכל  גורמים  עם  קשרים  לזר  אליעזר 

הקשת בעיר, והסיכויים שלו לנצח הם עקב 
היכולת שלו לאחד את כל המגזרים והחוגים 
תחתיו. לזר אף מחזיק בקשר אישי עם רבני 
העיר מכל הקהילות ונחשב למקורב לבתיהם 

של גדולי ישראל. 
תושבי  למען  פעילותו  של  הכותרת  גולת 
העיר, הוא מפעל החסד הענק שהקים בעיר, 
ליותר  שקלים  מיליוני  חג  מידי  מחלק  אשר 
ונצרכים  ילדים  ברוכות  משפחות  מאלפיים 
מכל העדות, החוגים והמגזרים. כל זה לצד, 
פתרון  צפת,  העיר  פיתוח  למען  פעילותיו 
מצוקת הדיור והרחבת העיר באלפי יחי' דיור 
נוספים לצד הגדלת שטחי המסחר והתעסוקה 
בעיר, שייצרו אלפי מקומות עבודה לתושבי 

העיר.

חבר המועצה המוערך של 'אגודת ישראל', מתכוון להתמודד לראשות העיר באם 
יקבל את ברכת גדולי ישראל  הכירו את המועמד החרדי שעשוי לזכות בצפת

פרסום 

ראשון

פרסום 

ראשון

צפת
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מועמד 'יש עתיד' פתח את הקמפיין

מועמד ראשון יוצא לדרך

אשקלון

קרית מוצקין

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

כוסית  הרמת  בשבוע  טקס  נערך  השבוע 
מכבר  לא  שהכריז  מי  עייש,  אבי  עו"ד  מטעם 
הרמת  אשקלון.  עיריית  לראשות  מועמדותו  על 
הכוסית הפכה עד מהרה למפגן פוליטי ופתיחת 
ערך  שעה  באותה  עייש.  של  הבחירות  קמפיין 
ראש העיר המכהן תומר גלאם טקס הרמת כוסית 

עם השר כחלון.
נאום  היה  תומכיו  קהל  מול  עייש  של  נאומו 
בחירות. בתוך שהוא פורס את משנתו הפוליטית 
ניכרה גם הביקורת הקשה של התנהלות ההנהגה 
הנוכחית: "כולנו יוצאים ביחד מכאן למסע של 
שנה, שבסופה נחליף את ההנהגה הזמנית, שלא 
בחירות  במסגרת  הכללי  הציבור  ידי  על  נבחרה 
דמוקרטיות כלליות וניקח את ההגה להוביל את 

אשקלון לשינוי אמיתי", אמר.
והעומד  העירייה  את  לתקוף  הוסיף  בנאומו 
בהתנהלות  מאסו  אשקלון  "תושבי  בראשה: 
ציבור  כספי  בבזבוז  ג'ובים,  בחלוקת  מושחתת, 
ובאיכות החיים הירודה". בשלב זה סביר להניח 
שלושה.  לפחות  יתמודדו  גלאם  תומר  מול  כי 
למרות  גדולים  סיכויים  גלאם  מול  למתמודדים 
היותו ראש עיר מכהן בשל כניסתו לתפקיד בסוף 

הקדנציה.

יו"ר סיעת העבודה בקרית מוצקין אבי רוטמן 
הודיע השבוע "בכוונתי להתמודד לראשות העיר 
סיעה  כולנו׳, שהינה  ׳מוצקין של  סיעת  במסגרת 
א-פוליטית, בה יהיו אנשים טובים ואיכותיים מכל 
קצוות הקשת הפוליטית, כולל אנשי ׳ליכוד׳, ׳יש 
מערכת  את  פתח  בכך  נוספות״.  ומפלגות  עתיד׳ 

הבחירות שתיערך בעוד כשנה.
הסוף  עד  להתמודד  מתכוון  כי  מגלה  רוטמן 
המכהן  צורי  חיים  המכהן  העיר  ראש  את  ולנצח 
בתפקידו מזה 25 שנה. "אני מעריך את הסיכויים 
ניסיוני  לנוכח  במיוחד  ביותר,  כגבוהים  שלי 
איש  היותי  ועצם  המוכחות  יכולותיי  העשיר, 
ביצוע ממדרגה ראשונה. אני האדם שיוכל להעיר 

את העיר", אמר.
דרכו של רוטמן בקרית מוצקין ידעה תהפוכות. 
לאחר  צורי,  של  באופוזיציה  היה  דרכו  בתחילת 
מכן נכנס לקואליציה וקיבל את תפקיד סגן ראש 
העיר, כעת הוא שוב באופוזיציה משם הוא מכריז 

על התמודדותו לראשות.

ת שמש
בי  בגור מאיימים: "נבוא בחשבון 

עם המתנכלים"

היחידה  ניהלה  האחרונים  בחודשים 
חקירה  ירושלים  במחוז  הונאה  לחקירות 
נבחר  פעל  לפיו  חשד  עלה  במהלכה  סמויה, 
הציבור חבר המועצה מעיריית בית שמש שלא 
כדין בניסיון לשבש ולהטות תנאי מכרז בתחום 
ההיסעים, וזאת כדי להשפיע על הזוכה במכרז 
לו  ולהוביל לכך שחברה הקרובה אליו, שיש 

אינטרס ממנה - תזכה במכרז האמור.
לפני  כי  עולה  לחוקרים  שהועבר  מהמידע 
שנה פרסמה עיריית בית שמש מכרז להיסעים 
פעל  שלטובתה  חברה  במכרז  זכתה  ובסיומו 
שלא  עובדה  חרף  וזאת  מועצה,  חבר  אותו 
במכרז  הנדרשים  הסף  בתנאי  כלל  עמדה 

האמור. 
לגלויה,  מסמויה  החקירה  הפכה  השבוע, 
הונאה  לחקירות  היחידה  חוקרי  פשטו  עת 
במחוז ירושלים על משרדו של החשוד ובתום 
הוא  כי  לו  הודיעו  במשרדו  שערכו  חיפושים 

לחקירה  הובל  החשוד  חקירה.  לצורכי  עצור 
חבר  שוחרר  שישי  ביום  ירושלים.  במחוז 

המועצה למעצר בית.
מהמשטרה נמסר: "הניסיון להטות ולתווך 
שמקורו  שקלים  אלפי  בשווי  ציבורי  מכרז 
בכספי ציבור וכל זאת, על פי החשד, לטובת 
שכן  ביותר,  חמור  הינו  עניין,  ובעלי  מכרים 
הנורמטיבי  באזרח  ישיר  באופן  פוגע  הוא 

שומר החוק". 
ובועד  בשקט,  עבר  לא  הבכיר  של  מעצרו 
חסידי גור הוציאו בסוף השבוע מכתב בו הם 
מגבים לחלוטין את חבר המועצה, וטוענים כי 
אינטרסנטים.  גורמים  של  בהתנכלות  מדובר 
במכתבם כתבו: "הננו לפה לכל בני קהילתנו, 
הכואבים על עלילה שפלה המכוונת נגד נציגנו 
היקר בעיריית בית שמש, הפועל ימים ולילות 
לצרכי  עת  בכל  וקשוב  אנ"ש  ציבור  עבור 
הוביל  אשר  לבב,  ובר  כפים  נקי  ולפרט,  כלל 

החינוך  במחלקת  מאבק  ובנחישות  בעקביות 
נגד שחיתות של שנים רבות בהסעות החינוך 
האמיתיים  הפושעים  מנסים  ועתה  המיוחד, 
להעליל עליו בשקרים את מה שעשו הם. חזק 

ואמץ, אל תירא ואל תחת". 
לגורמים  באיום  מסיימים  הם  מכתבם  את 
"בטוחים  המועצה:  חבר  לחקירת  שהובילו 
עד  נשקוט  ולא  ננוח  לא  דרכך,  בצדקת  אנו 
על  שנתפסת  אשריך  לאור.  הצדק  יצא  אשר 
הובלת מאבק צודק ביותר לטובת ילדי החינוך 
מהתנהלות  המומים  אנו  בעירנו.  המיוחד 
בשום  בוחלים  שאינם  אינטרסטיים,  גורמים 
דרך, למען כסות על פשעיהם שלהם, דעו, לא 
נעבור לסדר היום על מעשיכם, נדע להוקיע כל 
אשר נמנה על חורשי רעתנו. קהילת חסידי גור 

תבוא חשבון עם אלו המתנכלים לה".

אחרי מעצרו וחקירתו של חבר המועצה בחשד להטיית מכרזים, הוציאו בועד חסידי 
גור מכתב גיבוי לחשוד  "הוביל בעקביות ובנחישות מאבק נגד שחיתות של שנים 
עליו  להעליל  האמיתיים  הפושעים  מנסים  ועתה  המיוחד,  החינוך  בהסעות  רבות 

בשקרים את מה שעשו הם"

תורג'מן פתח את קמפיין הבחירות: 
"פתחתי מקומות בילוי בשבת"

ירושלים  עיריית  סגן ראש  סופי:  זה  עכשיו 
מאיר תורג'מן, כינס השבוע את בכירי הליכוד 
כוסית  הרמת  לטקס  פעילים,  מאות  לצד 
לקראת השנה החדשה שם חשף את כוונותיו 
כי  בפומבי  לראשונה  והצהיר  הפוליטיות, 
הסתייג  אך  העיר  לראשות  להתמודד  בכוונתו 

והבהיר: "רק במידה וברקת לא יתמודד".
ביניהם  הליכוד  בכירי  את  כינס  תורג'מן 
וחשף  קרא  איוב  והשר  כץ  ישראל  השר 
שסיפר  לפני  לא  הפוליטיות,  מכוונותיו  מעט 
והתגאה בהישגיו בתפקידיו בעיריית ירושלים. 
דבריו  את  לשמוע  יאהבו  לא  חרדיות  אוזניים 
אך  החילוני  קהל  לקרוץ  שכיוון  תורג'מן  של 
במידה  בו  החרדים  תמיכת  את  סיכן  בזמן  בו 

ויתמודד. 
בשבת  בילוי  מקומות  לצעירים  "פתחתי 
ויישארו  יברחו  לא  שהצעירים  כדי  בתלפיות, 
מחיאות  לקול  תורג'מן  סיפר  בירושלים", 
הכפיים. תורג'מן הוסיף: "אני אפעל שגם לילד 
חרדי יהיה גן ובית ספר בכל שכונה, ובאותה 
משפחה  יקלקל  שמישהו  אסכים  לא  נשימה 

שרוצה לנסוע לים בשבת", אמר תורג'מן.
תורג'מן מחזק את קשריו עם בכירי הליכוד 
ויתמודד,  במידה  תמיכתם  את  לקבל  ומצפה 
למרות  רבים.  שרים  עם  נפגש  האחרונה  בעת 
רצונו, יודע תורג'מן כי סיכוייו לנצח את ברקת 
אפסיים, מה שהוביל להסתייגות - "יש לי לחץ 
של הציבור להתמודד", אמר תורג'מן, "אני לא 

מתכוון לעשות את זה כל עוד ניר ברקת מכהן 
הטובה,  הכרת  שיש  חינכו  אותי  עיר,  כראש 
ויש לי הכרת הטוב לניר ברקת, אני לא מסוגל 
ניר  כן  אם  אלא  העיר  ראשות  על  להתמודד 

ברקת יחליט אחרת וירצה להתקדם קדימה".
העיר,  לראשות  התמודדות  של  במקרה  גם 
הפנים  בזירה  קשה  עבודה  לתורג'מן  ממתינה 
המגזרים.  כלל  של  תמיכה  ובהשגת  ליכודית 
ליאון  משה  להתמודד  צפוי  תורג'מן  מול 
ינסו  השניים  הליכוד.  את  הוא  אף  שמייצג 
את  שיבטיחו  הליכוד  בכירי  את  לכבוש 

תמיכתם דווקא בהם.

 סגן ראש העיר נערך ליום שאחרי ברקת  "פתחתי לצעירים מקומות בילוי 
בשבת בתלפיות, כדי שהצעירים לא יברחו ויישארו בירושלים", הצהיר בטקס 

הרמת כוסית וציין "יש לי לחץ של הציבור להתמודד"

לים
רוש

י

ת שאן
בי סגן השר ז'קי לוי חשף: "אחזור להפוך את בית שאן"

'קו  לידי  שהגיעו  בלעדיות  מהקלטות 
עיתונות' עולה כי סגן שר השיכון ז'קי לוי צפוי 
הקדנציה  בתום  מהכנסת  לפרוש  הנראה  ככל 
ולהתמודד לראשות העיר בית שאן - שם כיהן 

בעבר כראש עיר. 
רה"מ  ידי  על  ושובץ  לכנסת  שהוצנח  לוי, 
הגיע  ה-18,  במקום  כץ  ישראל  והשר  נתניהו 
בראשות  כהונה  שנות  עשר  לאחר  לכנסת 
העיר בית שאן. בבחירות האחרונות לרשויות 
כעת,  שטרית,  בן  רפי  יריבו  ניצח  המקומיות 

נראה כי לוי חוזר הביתה.

השבוע  ליכוד  לפעילי  כוסית  הרמת  בטקס 
התמודדותו  על  לוי  רמז  שאן,  בית  בעיר 
העיר  את  אוהבים  "אנחנו  העיר:  לראשות 
נעמיד  סיפורים  מול  מציאות  נעמיד  שלנו, 
מנהיגות מול רשלנות, נראה לכולם לאן העיר 

הזאת הלכה". 
שנים  פה  לנו  יהיו  "כשנחזור,  הוסיף:  לוי 
רבות לשקם את ההריסות. יש כאן שלטון של 
פחד, מאיימים על העובדים. אני אשמח לראות 
עשייה ולא רק יחצנות", אמר תוך שהוא עוקץ 

את ראש העיר המכהן.

על  המכריזות  המפורשות  המילים  מלבד 
שובו לזירה המוניציפאלית, נראה שסגן השר 
לוי סלל את דרכו להתמודדות נוספת לראשות. 
"האדם  העיר:  ראש  את  לתקוף  הוסיף  לוי 
אנשים  אותי  תופסים  כלום,  מסוגל  לא  הזה 
שאומרי עשינו טעות שלא בחרנו בך, הלכלוך 
תמיכה  לנו  יש  השקרים  מול  יסתיים,  לא 
שעשינו  המהפכה  את  זוכרים  וכולם  ציבורית 
בעיר, ואנחנו נחזור ונהפוך את העיר כי אנחנו 

אוהבים את העיר".

מהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי 'קו עיתונות' עולה כי סגן שר השיכון 
ז'קי לוי צפוי ככל הנראה לפרוש מהכנסת ולהתמודד לראשות העיר בית 

שאן - שם כיהן בעבר כראש עיר 

פרסום 

ראשון

גן יבנה

נציג ש"ס פורש
בגן  לבחירות  עד  ארוכים  חודשים  אנו  אמנם 
לרשת  מעוניין  שכבר  מי  יש  כי  נראה  אך  יבנה, 
את מקומו של ראש העיר דרור אהרון. עו"ד מוטי 
יוסף, שאמנם מסתפק כעת בחוגי בית מצומצמים 
על  תיגר  לקרוא  החליט  שכבר  נדמה  אך  בלבד, 
מעריכים  יבנה  בגן  אהרון.  דרור  של  מנהיגותו 
מועמדים.  מספר  עוד  יצטרפו  הבחירות  עד  כי 
שישה  קודמות  בבחירות  התמודדו  למועצה 
אהרון  דרור  המכהן  המועצה  ראש  מתמודדים, 

גרף למעלה מחמישים אחוז מהקולות.
נרשמה תזוזה בצד  לצד ההיערכות לבחירות, 
דרכו  את  סיים  כי  שהכריז  מי  במועצה:  החרדי 
הכבוד  על  לוותר  היה  ומבחינתו  הפוליטית, 
כבר לפני חודשים ארוכים, הוא נציג סיעת ש"ס 
במועצה, שמעון אלגרבלי. לדבריו, אין כל טעם 
את  באמת  לך  כשאין  במועצה  ולכהן  להמשיך 
האפשרות להשפיע בנושאים בהם אתה מאמין. 
ומאחורי  במועצה,  אחד  במנדט  מחזיקה  ש"ס 
הקלעים כבר החל קרב להחלפתו של אלגרבלי. 
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יריד סוכות ב-

שיכפול כל סוגי המפתחות
לבית ולרכב,  שרות 24 שעות

שרותי התקנת
מנעולים וצילינדרים,

שרותי פריצה לבית ולרכב

עמדת-

לייסטים מהוקצעים 
בעובי 20 מ"מ

במבחר גדלים
פרופטים 50 מ"מ
במבחר גדלים

רק-179&

מיטה קלה 
מבחר ברזנטים לפי מתקפלת

מטר, דשא סינטטי, 
PVC , בדים לסוכות

סוכות ירושלים
הסוכה למהדרין

סכך בהכשר
הבד"ץ בדים בעיצובים
מרהיבים, אביזרי עזר

קורות במבוק,
תיק לסוכה,

תפס פלא ועוד...

מבחר מנורות צבעוניות, 
ליבון, חסכוניות, 

פרוז'קטורים
ממיטב החברות

מבחר גרלנדות
כבל מאריכים,

רבי שקעים ועוד...

&3990
רק-

אקדח סיכות איכותי

מבחר ענק של סולמות

מבחר ענק של 
כלי עבודה ידניים, 
פטישים, מזמרות, 

מספרי ענפים, 
מגרפות ועוד...

מבחר גדול
במחלקת הפרזול
רתקים, מנעולים, 
מסמרים, ברגים, 
אום פרפר, ברגי 
הידוק, דיבל עץ, 

בריחים, חוטי 
קשירה, חוטי פשתן, 

רפיה טבעית, 
חבלים ועוד....

&29990

מיטת סלטים
מתקפלת
לאירוח ולסוכה
איכותית!

מבחר
ענק של
אזיקונים

בכל
הגדלים

במוצאי יום כיפור החנות תהיה פתוחה עד 1:00

3 תשלומים מעל ₪200 4 תשלומים מעל ₪500  6 תשלומים מעל ₪1200

&7990
רק-

&11990
רק-

מזרון מתנפח  

יחיד

זוגי

כסא דגם קלאב 
במבחר צבעים

&2990
רק-

כסא יהונתן 
)מפעל שומר שבת( 

&3490
רק-

שרפרף ישיבה

&1990
רק-

שולחן מתקפל
1.80 מטר
רגלי מתכת
מתקפל
למזוודה

&14990
רק-

חזק
במיוחד!

&11990
רק-

 2x36w

2x54w T5

מיוחד לסוכות ולמרפסת, 
פלורסט מוגן מים מורכב 
כולל נורות + כבל + תקע

&9990
רק-

  2x18 לד

 w20  מוגן מים
לד מובנה

&9990
רק-

&8990
רק-

מנורת לד ניסקו
10 Wמבצע

מיוחד

&990
רק-

הכי 
זול 
בעיר

&1990
רק-

שעון שבת לתקע
 מבית דיל אור וסאיינט

כירת גז ניידת 

מנורת שבת שולחני

מיחם עד מ-30-60 
כוסת 

שולחנות בגדלים נוספים

2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ 

| 86 ס”מ | 76 ס”מ

*ספסל מתקפל 1.8 מ’

סולם
5 שלבים

&21990
רק-

 צבע לזור 
לעץ

2.5 ליטר 

&16990
רק-

&11990
רק-

&8990
רק-

&9990
רק-

&4990
רק-

 + 2.40 x1.45 מפה 

מבחר ענק של מפות של יגר

רנר

ימי מכירות 

מטורף של 

כלי עבודה 

1.10 י"א תשרי

2.10 י"ב תשרי

מתנה לכל לקוח הספק עבודה
מהירות סיבוב
זווית חיתוך
עומק חיתוך

אביזרים נילווים:
3 מסוריות חיתוך / מפתח אילן

550 W
3,100 סל”ד

0-45 שמאלה וימינה
20 מ”מ

WX477 משור אנכי

רק-

&279

w 600 כולל  109 חלקים מקדחה

רק-

&399

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
מומנט פיתול מרבי
גודל כניסה

אביזרים נילווים:
מטען / 2 סוללות

12 V
2,400 -0 סל”ד

0-3000 פל”ד
Li-ion 1.3 Ah 2 סוללות

 100 Nm
6.35 מ”מ )”1/4(

WU280.1 מברגת אימפקט נטענת

רק-

&549

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

25 מ”מ
13 מ”מ
2.1 ק”ג

WX317 מקדחה רוטטת

רק-

&299

מתח עבודה
מהירות סיבוב
מומנט פיתול
סוללה

אביזרים נילווים:
 )PH2/SL5.5( ביט דו צדדי

12 V
0-360/0-1350 סל”ד

 25 Nm
1.5 Ah-Li -icn

WX128.1 מברגה נטענת

רק-

&319

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר בסיס
קוטר האקצנטר
משקל

אביזרים נילווים:
6 ניירות שיוף

שק איסוף אבק

300 W
12,000 סל”ד

125 מ”מ
2.5 מ”מ
1.4 ק”ג

WX652.1 מלטשת אקצנטרית

רק-

&279

* כלים קומפקטיים וקלים לנוחות וגישה למקומות צרים
* נורת לד לחיווי מצב סוללה

* כפתור לשינוי מהירות

כולל:
* מקדחה ומברגת אימפקט

20V/2.0Ah שתי סוללות *
* מטען 60 דק’

תיק נשיאה

WX910.1   20  סט מברגות

רק-

&990

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קצב דיסק
משקל

710 W / 230- 240V~50Hz 
12,000 סל”ד

115 מ”מ
22.2 מ”מ

2.0 kg

WX701.1 משחזת זוית

רק-

&229

כולם מחכים לימי 
עצור!המכירות השנתי!

רק-245&

הגיעו מיחמים במבחר גדלים 
לבתי כנסת ומוסדות בקיבול 

עד 300 כוסות ומעלה.

מבחר מזרונים, מזרונים מתקפלים

&29990
רק-

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

רק-110&

פלטת שבת 4 סירים 
אלקטרו חנן

קוצץ ירקות סלייסר המקורי

צינור השקיה 20 מטר

רק- 6990&

מאוורר עמוד
 ”16 

&7990
רק-

כירה חשמלית
להבה אחת

צבע לבן
שנה אחריות

רק- 8990& ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

רק- 165&

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

13 מ”מ
25 מ”מ
2.1 ק”ג
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יריד סוכות ב-

שיכפול כל סוגי המפתחות
לבית ולרכב,  שרות 24 שעות

שרותי התקנת
מנעולים וצילינדרים,

שרותי פריצה לבית ולרכב

עמדת-

לייסטים מהוקצעים 
בעובי 20 מ"מ

במבחר גדלים
פרופטים 50 מ"מ
במבחר גדלים

רק-179&

מיטה קלה 
מבחר ברזנטים לפי מתקפלת

מטר, דשא סינטטי, 
PVC , בדים לסוכות

סוכות ירושלים
הסוכה למהדרין

סכך בהכשר
הבד"ץ בדים בעיצובים
מרהיבים, אביזרי עזר

קורות במבוק,
תיק לסוכה,

תפס פלא ועוד...

מבחר מנורות צבעוניות, 
ליבון, חסכוניות, 

פרוז'קטורים
ממיטב החברות

מבחר גרלנדות
כבל מאריכים,

רבי שקעים ועוד...

&3990
רק-

אקדח סיכות איכותי

מבחר ענק של סולמות

מבחר ענק של 
כלי עבודה ידניים, 
פטישים, מזמרות, 

מספרי ענפים, 
מגרפות ועוד...

מבחר גדול
במחלקת הפרזול
רתקים, מנעולים, 
מסמרים, ברגים, 
אום פרפר, ברגי 
הידוק, דיבל עץ, 

בריחים, חוטי 
קשירה, חוטי פשתן, 

רפיה טבעית, 
חבלים ועוד....

&29990

מיטת סלטים
מתקפלת
לאירוח ולסוכה
איכותית!

מבחר
ענק של
אזיקונים

בכל
הגדלים

במוצאי יום כיפור החנות תהיה פתוחה עד 1:00

3 תשלומים מעל ₪200 4 תשלומים מעל ₪500  6 תשלומים מעל ₪1200

&7990
רק-

&11990
רק-

מזרון מתנפח  

יחיד

זוגי

כסא דגם קלאב 
במבחר צבעים

&2990
רק-

כסא יהונתן 
)מפעל שומר שבת( 

&3490
רק-

שרפרף ישיבה

&1990
רק-

שולחן מתקפל
1.80 מטר
רגלי מתכת
מתקפל
למזוודה

&14990
רק-

חזק
במיוחד!

&11990
רק-

 2x36w

2x54w T5

מיוחד לסוכות ולמרפסת, 
פלורסט מוגן מים מורכב 
כולל נורות + כבל + תקע

&9990
רק-

  2x18 לד

 w20  מוגן מים
לד מובנה

&9990
רק-

&8990
רק-

מנורת לד ניסקו
10 Wמבצע

מיוחד

&990
רק-

הכי 
זול 
בעיר

&1990
רק-

שעון שבת לתקע
 מבית דיל אור וסאיינט

כירת גז ניידת 

מנורת שבת שולחני

מיחם עד מ-30-60 
כוסת 

שולחנות בגדלים נוספים

2.40 מ’ | 1.80 מ’ | 1.22 מ’ 

| 86 ס”מ | 76 ס”מ

*ספסל מתקפל 1.8 מ’

סולם
5 שלבים

&21990
רק-

 צבע לזור 
לעץ

2.5 ליטר 

&16990
רק-

&11990
רק-

&8990
רק-

&9990
רק-

&4990
רק-

 + 2.40 x1.45 מפה 

מבחר ענק של מפות של יגר

רנר

ימי מכירות 

מטורף של 

כלי עבודה 

1.10 י"א תשרי

2.10 י"ב תשרי

מתנה לכל לקוח הספק עבודה
מהירות סיבוב
זווית חיתוך
עומק חיתוך

אביזרים נילווים:
3 מסוריות חיתוך / מפתח אילן

550 W
3,100 סל”ד

0-45 שמאלה וימינה
20 מ”מ

WX477 משור אנכי

רק-

&279

w 600 כולל  109 חלקים מקדחה

רק-

&399

מתח עבודה
מהירות סיבוב
ויסות מהירות
סוללות
מומנט פיתול מרבי
גודל כניסה

אביזרים נילווים:
מטען / 2 סוללות

12 V
2,400 -0 סל”ד

0-3000 פל”ד
Li-ion 1.3 Ah 2 סוללות

 100 Nm
6.35 מ”מ )”1/4(

WU280.1 מברגת אימפקט נטענת

רק-

&549

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

25 מ”מ
13 מ”מ
2.1 ק”ג

WX317 מקדחה רוטטת

רק-

&299

מתח עבודה
מהירות סיבוב
מומנט פיתול
סוללה

אביזרים נילווים:
 )PH2/SL5.5( ביט דו צדדי

12 V
0-360/0-1350 סל”ד

 25 Nm
1.5 Ah-Li -icn

WX128.1 מברגה נטענת

רק-

&319

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר בסיס
קוטר האקצנטר
משקל

אביזרים נילווים:
6 ניירות שיוף

שק איסוף אבק

300 W
12,000 סל”ד

125 מ”מ
2.5 מ”מ
1.4 ק”ג

WX652.1 מלטשת אקצנטרית

רק-

&279

* כלים קומפקטיים וקלים לנוחות וגישה למקומות צרים
* נורת לד לחיווי מצב סוללה

* כפתור לשינוי מהירות

כולל:
* מקדחה ומברגת אימפקט

20V/2.0Ah שתי סוללות *
* מטען 60 דק’

תיק נשיאה

WX910.1   20  סט מברגות

רק-

&990

הספק עבודה
מהירות סיבוב
קוטר דיסק
קצב דיסק
משקל

710 W / 230- 240V~50Hz 
12,000 סל”ד

115 מ”מ
22.2 מ”מ

2.0 kg

WX701.1 משחזת זוית

רק-

&229

כולם מחכים לימי 
עצור!המכירות השנתי!

רק-245&

הגיעו מיחמים במבחר גדלים 
לבתי כנסת ומוסדות בקיבול 

עד 300 כוסות ומעלה.

מבחר מזרונים, מזרונים מתקפלים

&29990
רק-

ארון שירות דגם 6280
5 מדפים

רק-110&

פלטת שבת 4 סירים 
אלקטרו חנן

קוצץ ירקות סלייסר המקורי

צינור השקיה 20 מטר

רק- 6990&

מאוורר עמוד
 ”16 

&7990
רק-

כירה חשמלית
להבה אחת

צבע לבן
שנה אחריות

רק- 8990& ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

רק- 165&

הספק עבודה
מתח עבודה
מהירות סיבוב
קצב הלימה
פוטר מהיר
קוטר קידוח מירבי:
בטון
עץ
מתכת
משקל

600 W
230-240 V

0-3,000 סל”ד
0-48,000 פל”ד

13 מ”מ
25 מ”מ
2.1 ק”ג
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

השופר.  תקיעת  הוא  השנה  ראש  של  שיאו 
התקיעות  בעל  אוחז  עת  אנו  ויראים  חרדים 
'לשמוע  הברכות  את  השמיעו  ועם  בשופר, 
היוצא  והקול  ו'שהחיינו',  שופר'  קול 
"קולי  מהקב"ה  מבקשים  אנו  בעקבותיהן, 
עיניים  עיני.  דמע  וראה  לו:  וצמודה  שמע" 
 , לרסיסים  רועדות, לב שבור  ניבים  דומעות, 
תרועה  יודעי  העם  "אשרי  כורעות.   ברכיים 
ובאור פניך יהלכון".  וכבר שאלו רבים מהו 
מהו  לשמוע,  המצווה  הרי  תרועה"  "יודעי 
התקיעה  בעל  אפילו  התקיעה?  בעניין  לדעת 
מברך "לשמוע קול שופר" ולא על התקיעה?

רבה  במדרש  חז"ל  בפי  נשאלת  זו  שאלה 
יודעים  אינם  האומות  וכי  אמור(:  )פרשת 
בוראם  את  לרצות  שיודעים  אלא  להריע? 

ובמה? בתרועה, והיינו בתשובה". 
משל.  פי  על  כדרכו  מדובנא  המגיד  הסביר 
איכר אחד בא לעיר, ובאותו יום פרצה דליקה. 
ותוקעים  עומדים  בשוק  כי  האיכר  רואה 
בחצוצרות ומכים בתופים, ואחר כך רצים בני 
אדם מכל הרחובות, ובידיהם דליי מים. עומד 
כשפורצת  הם,  מוזרים  אנשים  ותמה:  הוא 
כליזמרים, שיהיו  דליקה הם מעמידים בשוק 
בתופים.  ומתופפים  בחצוצרות  מחצצרים 
לשמחה זו מה עושה? משיבים לו: שהשמעת 
הקולות הללו הן בשביל לכבות את הדליקה 

ולא פירשו יותר.
גדול,  תוף  וקנה  הלך  מאוד.  התפעל  האיכר 
בעיר.  ראה  מה  לחבריו  והסביר  לכפר  הביאו 
כל  ונתכנסו  בכפר,  דליקה  פרצה  אחת  פעם 
הזכיר  האש.  את  לכבות  במרוצה  הכפר  בני 
בכיבוי  כלל  לטרוח  צורך  שאין  האיכר,  להם 
מין  העיר  מן  עמו  הביא  שהוא  מפני  האש, 
את  הוציא  האש.  את  שיבריח  כזה  מכשיר 
והתחיל  הבוער  הבית  לפני  והתייצב  התוף 
תיפופו  את  מגביר  והיה  כוחו,  בכל  מתופף 
כן  התוף  קולות  שגברו  ככל  אך  ויותר.  יותר 
מגג  התפשטו  והלהבות  האש,  לשונות  גברו 
אל גג ומבקתה לבקתה... עד שקם עליו חכם 
אחד וצעק: מטורף שכמותך!  בתיפוף  בלבד 
אין מכבים שריפה! התוף תפקידו רק להזעיק 
את בני האדם, שיזדרזו להציל את עצמם ואת 

האחרים  מן הסכנה!... 
יודעי  העם  "אשרי  של  המשמעות  היא  זאת 
פירושה  את  היודעים  העם,  אשרי  תרועה": 
בלבד  והחיצרור  התקיעה  התרועה, שלא  של 
יודעים  אינם  העולם  אומות  "וכי  העיקר.  הם 
יודעות  אינן  העולם  אומות  וכי   – להריע" 
"אלא  מאתנו?  יותר  יפה  ולחצרר  לתקוע 
שיודעים אנו לרצות את בוראם", אנו מבינים 
להעיר  אזהרה,  תקיעות  הינם  אלו  שקולות 
במעשיו,  מפשפש  שיהא  הקהל,  את  ולעורר 
ויתבונן  לו  הצפויה  הסכנה  מן  עצמו  שיציל 

לראות, היכן הוא נמצא ועומד בעולם הזה...
אשרי  האחד:  חלקים.  שני  יש  זה  בפסוק 
באור  ה'  השני:  והחלק  תרועה,  יודעי  העם 
החלקים.  שני  בין  קשר  ויש  יהלכון.  פניך 
ידיעת התרועה מתבטאת בזה שה' באור פניך 

יהלכון. 
פירש  זצ"ל  מסאטמר  יואל  הדברי  בעל 
שמעלקא  רבי  הרה"ק  של  פירושו  ע"פ  זאת 
מניקלשבורג זי"ע לפסוק )תהילים ל"ד( "לכו 
בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם". שלכאורה 
צריכים להבין את פשר המילים: אם רצון דוד 
למה  ה',  יראת  לקחו  לשומעי  ללמד  המלך 
להכריז  צריך  שהיה  בשעה  בנים"  "לכו  אמר 

מולם: "בואו בנים"? 
שמקשיבים  בשעה  שבעולם,  בנוהג  אלא 
אנשים ומאזינים לדברי המוסר היוצאים מפיו 
בתשובה  לשוב  לבם  מתעורר  הדורש,  של  
מבית  כשיוצאין  מיד  אולם,  ולתקן מעשיהם. 
המדרש ופונים לבתיהם, הכול נשכח. ההרגל 
עושה את שלו. על כן בא הפסוק להזהיר את 
יקרים!  בנים   – בנים"  "לכו  הללו:  אדם  בני 
מבית  ויצאתם  לדרככם,  הלכתם  שכבר  אף 
המדרש, גם אז "שמעו לי, יראת ה' אלמדכם" 

תחזרו  אל  מלבכם,  הדבר  יישכח  בל   –
לסורכם!...  

על פי זה פירש את הפסוק "אשרי העם יודעי 
תרועה" – אשריהם המשימים אל ליבם לידע 
בקרבם  נשבר  לבם  להיות  התרועה,  ענין 
מעשיהם  את  לתקן  שבירה(,  מלשון  )תרועה 
ולשוב אל ה'. אבל צריכים לדעת כי "ה' באור 
הקדושים,  בימים  רק  לא   – יהלכון"  פניך 
יבערו  התשובה  התעוררות  שרשפי  בשעה 
הימים  עבור  אחרי  גם  אלא  אש,  כיקוד  בהם 
-  שיחזרו  המקודשים בשעה אשר "יהלכון" 
למסלולם הרגיל, גם אז "באור פניך יהלכון"...
בין כסה לעשור תשמ"ט, התקיים כינוס אדיר 
גור,  בישיבות  המרכזית"  הפרסים  "קרן  של 
חנוך  יעקב  רבי  שהוקמה על שמו של הגאון 
וחבר  אמת  שפת  ישיבת  ראש  זצ"ל  סנקביץ 
יוסף  הרה"ח  נעמד  הערב  במהלך  מועצג"ת. 
כאשר  הנוכחים,  אלפי  את  וריגש  שטיין  דוד 
מורו  של  הופעתו  את  רוטט  בקול  שיחזר 
בסאן- זצ"ל  סנקביץ  חנוך  יעקב  רבי  ורבו 
פאולו. הרב שטיין התגורר אז בעיר בשליחות 

חינוכית, ונצמד לרבו.
תשי"ז  השנה  ראש  תפילות  את  סיפר:  וכה 
קודם  שבועיים  בברזיל.  זצ"ל  הגאון  עשה 
לכן הוא הגיע לסאן פאולו במסע נמרץ לגייס 
'שפת אמת'  ישיבת  אמצעים להשלמת מבנה 
בירושלים. בראש השנה התפלל בבית הכנסת 
"מחזיקי הדת" שהיה גדוש בהמוני מתפללים 

– חלקם תלמידיו עוד מפולין.
בליל ראש השנה לא עלה הגרי"ח סנקביץ על 
כל הלילה. למחרת,  יצועו, אלא עסק בתורה 
ביום א' דראש השנה, כמה דקות לאחר השעה 
לפני  כיבושין  דברי  להשמיע  התבקש   ,11
הדוכן  אל  עלה  הוא  כנהוג.   – שופר  תקיעת 
וכה  להבה.  חוצבי  התעוררות  בדברי  ופתח 
'יודעי'  תרועה",  יודעי  העם  "אשרי  אמר: 
קול  את  ששומעים  במה  די  לא  כי  דווקא! 
לעומק  לרדת  אותו.  להבין  גם  צריך  השופר, 

המשמעות.
הטעמים  שאחד  רס"ג  דברי  את  ציטט  הוא 
תורה,  מתן  את  להזכיר  הוא  שופר  לתקיעת 
בו נאמר "ויהי קול השופר הולך וחזק מאד 
)שמות  בקול"  יעננו  והאלוקים  ידבר  משה 
יט, יט(. והנה לא כתוב כאן משה 'מדבר' או 
'דיבר' אלא 'ידבר' בלשון עתיד... אלא שנרמז 
משה  של  ונשמתו  שכוחו  חז"ל  שאמרו  מה 
וכאן  ובכל הנשמות.  ודור,  דור  מתפשט בכל 
השתלטה עליו סערת רגש. היו מבין הנוכחים 
יעבור  תורה  מתן  על  מדיבורים  כי  שציפו, 
הוא  אך  ישיבתו,  אודות  לדבר  הישיבה  ראש 
הפתיע והמשיך: בכם הדבר תלוי! אם תדאגו 
ללמד את בניכם תורה, עד שמשה רבינו יהיה 
גם אצלכם בבחינת "משה ידבר" – אז יקוים 
בקול" – למלא ביום  יעננו  "והאלוקים  בכם 

הדין את כל משאלותיכם לטובה!...
כשבע דקות ארכה דרשתו. משסיים את דבריו 
הנלהבים, ירד ושב אל מקומו בכותל המזרח, 
באמירת  פתח  הקהל  הקודש.  לארון  סמוך 
האוויר  את  פילחה  רגעים  כעבור  'למנצח'. 
זעקת "הצילו!" הגאון המופלא, ראש ישיבת 
ותעל  במקומו.  צנח  בירושלים,  אמת'  'שפת 
האחרונה  דרשתו  ונותרה  השמימה.  נשמתו 

כצוואה לדורות!
פניך  באור  ה'  אם  תרועה?  יודעי  אנו  מתי 
יהלכון. כאשר נדע להאיר את סביבותינו באור 
ה' כדי שנלך אנו ובנינו באור ה' ואז נזכה שה' 

יעננו בקול. 
כי באור פניך ה' נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים 
ואהבת חסד. האור הזה הידוע ליודעי תרועה, 
הוא האור של התורה והחסד. האור המשפיע 
על דור העתיד. בואו נקבל על עצמינו לקחת 
מהימים הגדולים הללו את העוצמה להמשיך 
וללכת באור ה' ולהאיר לצאצאינו. ובזכות זה 
ומבורכת,  טובה  לשנה  בקול  יעננו  לה'  נזכה 

כתיבה וחתימה טובה.

ה' באור פניך יהלכון

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בריאות
.B.A בהפרעות בתקשורת - קלינאות תקשורת )אור יהודה(

.B.A בריפוי בעיסוק )אור יהודה(

חינוך

.B.A בחינוך וחברה עם הסמכה בילדים ובני נוער במצבי סיכון
.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בניהול ומנהיגות

.B.A בחינוך וחברה עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות
.B.A בחינוך השלמה למורים )ירושלים(

.B.A בחינוך וחברה במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה
.B.A בחינוך השלמה למורות ולגננות

מסלולי לימוד נוספים באונו

.L.L.B במשפטיםמשפטים

מכינות קדם אקדמיותמכינות

קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

מנהל 
עסקים

.B.A במנהל עסקים  בהתמחות בחשבונאות - ראיית חשבון )אור יהודה(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במימון ושוק ההון )ירושלים(

.B.A במנהל עסקים בהתמחות במערכות מידע )ירושלים(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות במשאבי אנוש )ירושלים(
.B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום )ירושלים(

 הסטודנטים החרדים של אונו עם
100% מעבר במבחני מועצת רואי חשבון!

 הצטרפ/י להצלחה ובוא ללמוד לתואר יוקרתי במנהל עסקים
 עם מגוון התמחויות: חשבונאות, מימון ושוק ההון, מערכות מידע,

שיווק ופרסום ומשאבי אנוש.

רואי חשבון 
בוגרי אונו

דרושים

למסלול ההצלחה שלך: 072-259-2845



היכונו לחגים בטכנו שרוליק
סוכות, סכך, בדים לסוכה, במבוק, דשא, 

כבלים לחשמל, כלי עבודה, צבע, מברגות, תאורה,
 מנורות חירום, שולחנות, כסאות, מיטות 

ועוד הרבה
ללא ריביתעד 10 תשלומים 

רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943 ניתן לבצע הזמנות בטלפון

הכל במחירים הוגנים וזולים במיוחד
סוכה קומפלט כולל : מסגרת ברזל, בד, לבוד, סכך בד”צ וקורות עץ כבסיס לסכך.

 החל מ 699 ש׳׳ח אפשרות להובלה עד מדרכת הבית במחיר סימלי.
שעות פתיחה : ימי חול 9.00-21.00 רצוף, כולל יום שלישי

ימי שישי וערבי חג 9:00-14:00
החנות תהיה פתוחה במוצאי שבת ג’ תשרי  23.9.17

 ובמוצאי יום כיפור י’ תשרי 30.9.17
חדש !! דפנות פלסטיק PVC לסוכה. התקנה פשוטה. אין צורך בבדים.

 נשמר לאורך שנים.

דשא סינטטי 
איכותי

עמיד לאורך שנים
חיתוך לפי מידות

כיסוי כסא שעון שבת דיגיטלי
10 תוכניות

 שבועי

תופסנים במבוק עץ לסכך PVC מפות

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

בדיםמוטות ברזלסכךבדים

חגז

שרפרף מתקפל

שולחן מתקפל

1.20 מטר 
1.80 מטר 

שרשרת תאורה פרוג׳קטור

מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

 345.00 ש’’ח

   12w מברגה נטענת

 250.00 ש’’ח

אקדח 
סיכות

650W ג׳קסון

 240.00 ש’’ח

קישוטיםמסמרים

כסא מתכת מתקפל אזיקונים
מרופד

שרפרף גדול

ברגים

כסא 
ילדים

מברגה אימפקט +
2 סוללות

550.00 ש’’ח
720.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

230.00 ש’’ח 

מיטה מתקפלת

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

השוק המרכזי
לארבעת המינים

שי נאה לכל 
באי השוק 
*למביא מודעה זו

השכרת 
דוכנים 

בעיצומה!

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

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

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

לפרטים נוספים:

058-7663012
*עד גמר המלאי

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

 זה
כבר עניין של 

מסורת

 זה
בר עניין של 

כ
מסורת

החל 
ממוצאי 

יוה"כ
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בעקבות חשד להימצאות חיידק סלמונלה בביצים 
משיווק "יש מעוף", קורא משרד הבריאות לציבור 

שלא לצרוך ביצים אלו.

כל אריזות הביצים  או לזרוק לפח  יש להשמיד 
המסומנות "יש מעוף" עד תאריך אחרון 20.9.17.

בנוסף חשוב מאוד, שלא לצרוך מזון שבושל עם 
ביצים אלו.

במידה והוכנו תבשילים מביצים "יש מעוף" ההמלצה 
היא שלא לצרוך ולא לאכול אותם.

הודעה חשובה

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

הודעה בדבר מטרה שעבורה ניתן, בכפוף לאישור
התקציב, לבקש תמיכה לפי סעיף 3א'
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב, תמיכות של המשרד 
לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם לסעיף 3א' לחוק יסודות 

התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה:

שירותי ייעוץ, סיוע ופיקוח הלכתי בתחום הפוריות
בקשה לתמיכה יכול שתוגש רק על-ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא  א. 
למטרת רווח (להלן - המבקש), ובהתאם לנוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב 
המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן (להלן-הנוהל). התמיכות יינתנו, בכפוף לאישור 

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
עותק ממבחני התמיכה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד ב. 

תמיכות 2017 www.dat.gov.il  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

עד ליום שלישי ד' בחשוון התשע"ח 24.10.17.
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

בקשות אשר לא מולאו כראוי, או שלא צורפו להן כל המסמכים הנדרשים,  עלולות  ה. 
להידחות בועדת התמיכות. בקשות אשר יגיעו באיחור יידחו ללא דיון.   

מוסד ציבור המבקש להגיש בקשת תמיכה לשנת 2017 למשרד לשירותי דת ואין  ו. 
ברשותו כרטיס חכם מתבקש לפנות בהקדם לגב' אוריאן לוגסי, תחום תמיכות 

 orianz@dat.gov.il :במשרד לשירותי דת בכתובת מייל
על מנת לקבל את הודעות המשרד ביחס למבחן התמיכה הנ"ל (ככל שיהיו), לרבות  ז. 
עדכונים ביחס למודעה זו, יש לשלוח פנייה בכתב  למר אפרים אנטמן, מנהל תחום 

תמיכות ועזבונות במשרד לפקס שמספרו 02-5311332 או בדוא"ל בכתובת:
Tmichot@dat.gov.il. על הפונים חלה החובה לבדוק כי פקס או הודעת דוא"ל   

ששלחו (אם שלחו) למשרד התקבלו במלואם ביחידה המקצועית.
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן שהבקשה  ח. 
לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה בשל כך. אין 
בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת תמיכות בכלל.



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

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

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

 סל שירותים
רחב ומגוון

שירותי דולה/אחות פרטית 
בזמן הלידה

תוספת 3 ימי הבראה ליולדת
)מלידת הילד הרביעי ואילך(

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחות יותר:

בריאות ללא פשרות

 במאוחדת שיא 
סל ׳טרום ולידה׳ 

משתלם יותר!

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



ולהישאר בריאלהיות בריא

לקראת יום הכיפורים
 מאוחדת מפעילה 

מוקד רפואה והלכה
לשאלות ותשובות בענייני הצום

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

*3833  meuhedet.co.il

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

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

ד"ר יעקב פרידמן פסיכיאטר מ׳בית חם׳

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

מוקד רפואה והלכה
בענייני צום יום הכיפורים

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

טלפון המוקד: 02-5020202
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