
 גיליון מס' 1118   2/8/17 י' באב תשע"ז  רביעי   בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום 

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

18:57
19:15
18:55

20:11
20:13
20:13

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת ואתחנן

אבי בלום מסכם מושב / בי"ס לפוליטיקה עמ' 18-19

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  ׀ מלווח 
 זיוה ׀ לחם שום ׀ מגוון פסטות 

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

כשר למהדרין

שעות פתיחה: א' - ה' - בין השעות 12:00 ועד חצות • מוצ"ש - שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

בלבד  להמחשה  התמונות  ׀  ט.ל.ח.  ׀  עת  בכל  המבצע  תנאי  את  לשנות  רשאית  החברה 

משפחתית ראשונה ב-45 ₪ + משפחתית שנייה ב-1/2 מחיר!

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

אחרי  תאוצה:  צוברת  ירושלים  תאטרון  סערת 
קוראת  החרדית,  הנציגות  של  לקיר  מקיר  הגינוי 
מירי רגב לניר ברקת להתערב  במקביל, לחץ על 
ברקת מכיוונם של חברי המועצה שהצטרפו לפיני 

העירייה  של  התקשרות  כל  "לעצור  ודורשים  במכתב  עזרא 
עם התאטרון"  ח"כים נוספים מצטרפים למחאה - גואטה: 
מוזס:  חילונית",  "כפיה  גליק:  שמענו",  שלא  "משהו 

"התערבות בוטה באורח החיים שלנו"
  / עמ' 14

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

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
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בני ברק. ר׳ עקיבא 37 
כפר חב״ד. ר' ס״ו 5
03-9216010

החל מ-

לגרם

בני ברק. ר׳ עקיבא 37 
03-9216010

טבעות יהלום 
מהבורסה
 במחיר יצרן

זהב

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: קבב / בורגר / 
חזה עוף / פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי
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משלוחים לכל חלקי העיר              

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

שרת התרבות: "הדעת אינה סובלת הדרת חרדים"

שר הבריאות יעקב ליצמן 
בראיון ל'קו עיתונות'

/ עמ' 22

"אנחנו 
שבעים אחוז 
ודגל שלושים, 
ירדנו מנדט 
בגללם"

שנתיים לפטירת הבבא ליאון 
זצ"ל: 'סיום' וספר תורה

/ עמ' 8

תושב העיר 
נעצר לאחר 
ביצוע סדרת 

מעשי שוד / עמ'  8 

ָבכֹה תְִבֶכה ַבַליְָלה וְדְִמָעתָּה ַעל ֶלֱחיָּה
רבבות פקדו את שריד בית מקדשנו במהלך תשעה באב והעתירו לגאולה 

השלמה במהרה

צילום: ויקיפדיה



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

 &2990

גבינה צהובה עמק

קמח

טחינה עדן
בד"ץ

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &13

 &20

 &10 ב-

ב-

 &20

 &13

ב-

 &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

500 גר'

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-3 ב-

2 ב-

נוזל כילים פיירי
1.350 ליטר

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

1.25 קג'

לקילו

מוצרי 
השבוע חלב טרה כריותפרסיל ג'ל

וניל / עוגיות / שוקולטה

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10 &14

 &10

משקה ג'אמפ

ב-

ב-

 &25 ב-2 

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

שישיה
RC

 &40  2

20& ב-  5

10& ב-  3

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

מארז 4 יחידות קרטיב 
ג'ויה נסטלה

ארטיק קראנץ 
נסטלה

פסטות ויליפוד בד"ץ

ב-

12 קילו

 &79
אבקת כביסה אריאל

ב-3790& 

פילה סלמון 
(אילתית)

 &10 ב- 7

 &32 ב- 2  &22 ב- 2

 &22 2 ב-

 &8 90

 &2390 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

5 ב-10& 

קוטג' טרה

 &2990

קרם הגנה 
דר' פישר

קפה רד מאג

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1690
ב-

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &2990
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 

2 ב-22& 

בירה מאלט 
1.5 ליטר

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

2 ב-30& 
מארז 5 יח' 
לה פרוטה
נסטלה

 &790

בקניית זוג

400 גר

ב-

 &1490
1490& ב-

ב-

שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

סוכר

 &18 90

2.7 ליטר

גבינה זיתים / 
בצל תנובה

קורנפלקס 
דבש

אבקת כביסה 
פרסיל מרוכז

במגוון טעמים

 &18 90

תרכיז אחווה
4 ליטר

גבינה טרה 750 גר'

בקניית 
זוג

 &8 90
גבינה תנובה 850 גר'

30& ב-  2





בני ברק חנות המפעל: ר' עקיבא 52  בפסאג'    ירושלים: רח' יחזקאל 7 פינת חגי       אלעד: מרכז מסחרי נחלת יצחק קומת המותגים קומה 2    מודיעין  עילית: רח' רשב"י 7 (מול המעלית)    
ביתר עילית: רח' הרן 6 כיכר העיר    בית שמש: רח' ערבות הנחל 9 (מתחת ל”יש”)    אשדוד: רח' ינאי במ. המסחרי (מעל בר-כל)     רכסים: רח' הכלנית 39 א' גבעה ב'  04-8268800    נתיבות: רמב”ם 13 פינת ירושלים 08-6659000

טלפון רב קווי:  1599-578-946

בשיתוף

רק190 490 רק

כל הכובעים
שמחירן* עד 350

כל הכובעים
שמחירן* עד 900
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מבצע

299
כובע 100% לבד תוצרת אירופה

לא סיני ולא עודפים!!!

במחיר הכי זול! בהתחייבות!

מבצע
190

רק

490
רק

כל הכובעים
שמחירן* עד 350

כל הכובעים
שמחירן* עד 900

כזה עוד לא היה!

ובנוסף



לבקשת לקוחותינו 
שומרים על 
הקול שלכם,
ללא פשרות!

*3833  meuhedet.co.il

בתכנית:
 דברי פתיחה הרב אריה קליין מנהל קשרי לקוחות

'אנטומיה ומחלות מיתרי הקול' ע"י רופא אף אוזן גרון ד"ר פטר פרידמן 
'צרידות ושמירה על הקול' ע"י קלינאי התקשורת אלעד כהן 

 האירוע יתקיים אי"ה ביום ה', י"א באב )3.8( בשעה 20:00 
במרכז הרפואי מעייני הישועֿה, אולם הרצאות קומה 2,

רח' הרב פוברסקי 17, בני ברק

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

ולהישאר בריאלהיות בריא

בנושא 'שמירה על הקול'
 מאוחדת ומעייני הישועה 

מזמינים את תושבי בני ברק לאירוע גברים







החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בני ברק8 י' באב תשע"ז 2/8/17 121//1 תש"ע בא " 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

 נדל עקץ אישה
כבת  אישה 
טופלה   56
במיון  השבוע 
'טרם איכילוב' 
ב  ו ח ר ב
י  ק ס נ י ט ו ב ' ז
ברק,  בבני 
לאחר שנפצעה 
מנדל  כתוצאה 
שעקץ  מסוכן 

אותה.
טרם  ממיון 

נדל הוא רעיל  כי "ארסו של  נמסר  איכילוב בבני ברק 
לחום  לנפיחות,  וגורמת  מאוד  מכאיבה  ונשיכתו 
בהיותה  הנדל  ידי  על  בחזה  נעקצה  ולהקאות. האישה 
במקום  וצריבה  אודם,  מכאבים,  מאז  וסבלה  בביתה, 
איכילוב',  'טרם  רופאי  ידי  על  טופלה  היא  העקיצה. 
ושוחררה  כאבים  נוגד  וטיפול  טטנוס  חיסון  קיבלה 

לביתה עם המלצה להמשך מעקב".

 נפל ונפצע באורח בינוני

מסולם  פועל  נפל  שעבר  השבוע  אמצע  במהלך 
של  חירום  רפואת  מתנדבי  ברק.  בבני  הלח"י  ברחוב 
רפואי  טיפול  לו  העניקו  ברק  בני  סניף  הצלה  איחוד 
מד"א  ידי  על  פונה  והוא  בינוני  הוגדר  מצבו  ראשוני, 

לבית החולים.
מחקירת האירוע עולה כי הפועל נפל מסולם תוך כדי 
המקרה  נסיבות  מחסן.  בתוך  שיפוצים  עבודת  ביצוע 

בבדיקה.

 ר' מיכאל איפרגן ז"ל

ר'  נפטר  השבוע 
ז"ל,  איפרגן  מיכאל 
גד  אופנת  מבעלי 
כשהוא  ברק,  בבני 
בפטירתו.   47 בן 
חלה  ז"ל  המנוח 
האחרונה  בתקופה 
קשה  במחלה 
מספר  ואושפז 
בבתי  פעמים 
בני  כאשר  חולים, 
שוהים  משפחתו 
חמישי  ביום  לצדו. 
בשבוע שעבר מצבו 
התדרדר והוא השיב 

את נשמתו ליוצרה למגינת לב חבריו ובני משפחתו.
היה חולה במשך שנתיים, מאז  איפרגן  כי  סיפר  חברו 
ומורדות, בעקבות כך הוא מכר את  היו במצבו עליות 
היה  ז"ל  "מיכאל  לדבריו,  חודשים.  כמה  לפני  החנות 
כולם,  על  וחביב  טוב  אדם  היה  הוא  מיוחדת,  אישיות 
לא  לו מהשני, מעולם  היה אכפת  תמיד  שמח בחלקו, 
אמר לשום אדם את המילה לא, ואין שום אדם שיכול 

לומר עליו מילה רעה".
העיר  תושבי  ילדיו  וחמשת  אשתו  את  אחריו  הותיר 
והוא  בערב  חמישי  ביום  התקיימה  הלווייתו  אלעד. 

נטמן בהר המנוחות בירושלים. ת.נ.צ.ב.ה

מאת: עוזי ברק

תרגיל רעידת אדמה לכל מוסדות החינוך 
ארצי  כלל  תרגיל  במסגרת  נערך  ברק  בבני 
הכנות,  נערכו  התרגיל  לקראת  זה.  בנושא 
מוסד  לכל  ותרגולים  הדרכות  השתלמויות, 
הביטחון  אגף  בהנחיית  בנפרד,  חינוכי 
מר  שבהנהלת  העירייה,  של  חירום  ושירותי 

חיים נוגלבלט.
במסגרת התרגיל, הועמד בכל מוסד חינוכי 
בכל  החינוכי,  המוסד  לליווי  מדריך"  "בקר 
"פיקוח  של  החשיבות  בגלל  התרגיל.  שלבי 
מוסדות  ריבוי  ובנוסף,  חיים",  מציל  נפש 
החינוך בעיר )כן ירבו(, פנה מר חיים נוגלבלט, 
מנהל האגף לשירותי חירום, לארגוני החסד 
שיעברו  במתנדבים  ולסייע  להתגייס  בעיר 

התלמידים  בהכוונת  והדרכה  השתלמות 
במהלך התרגיל. הארגונים שהביעו את רצונם 
להשתתף בתהליך היו זק"א מחוז תל אביב, 

איחוד הצלה וארגון צוות המגזר הדתי.
שהשתתפו  למתנדבים  הערכה  כאות 
בתרגיל, נערך טקס מכובד לחלוקת תעודות 
למתנדבים שנערכו לקראת התרגיל ונטלו בו 

חלק פעיל ביום התרגיל.
זק"א,  במשרדי  התקיים  הטקס 
האגף  מנהל  נוגלבלט,  חיים  ובהשתתפות 
באגף.  הביטחון  מחלקת  מנהל  יצחק  ויונה 
מר חיים נוגלבלט הודה למתנדבים בשם הרב 
חנוך זייברט, ראש העיר, ששהה באופן בלתי 
תודתו  את  למסור  וביקש  לעיר,  מחוץ  צפוי 
וההתמדה של  על המסירות  בדגש  האישית, 
המתנדבים שבאו לסייע ולבקר את התרגיל, 

למרות הפעילות ההתנדבותית המבוצעת על 
ידם והמסייעת לציבור בחיי היום יום.

יונה יצחק, מנהל מחלקת הביטחון באגף 
הדגיש את ההערכה הרבה למתנדבים, שעל 
אף עיסוקם, הם מוצאים זמן לסייע לקהילה 
והביע  אחרים,  ובאירועים  בתרגילים  גם 
המתנדבים  עם  הפעולה  ששיתוף  תקוותו 

ימשך ואף יורחב לתחומים נוספים.   

מאת: עוזי ברק 

היחידה המרכזית במשטרה 
מספר  בגין  חשוד  עצרה 
בשנים  שבוצעו  שוד  מעשי 
האחרונות ברחבי ת"א, הצפון 

ואזור המרכז.
החקירה,  של  זה  בשלב 
משבעה  פחות  בלא  מדובר 

מעשי שוד אשר בוצעו בבנקים, 
בחנות תכשיטים ובצ'יינג'ים.

נעצר  האחרון  שלישי  ביום 
בחולון,  חנקין  ברחוב  החשוד 
צ'יינג  בעלי  שהחשיד  לאחר 
מתצפת  נראה  כשהוא  במקום, 
במצלמות  ונקלט  הצ'יינג  על 
האבטחה. עוד החשיד את בעלי 
הנראה  שככל  משום  הצ'יינג 

נשא עליו אקדח.
משטרה  הזעיקו  הבעלים 
ספורות  דקות  תוך  שהגיעה 
שחשש  החשוד,  אך  למקום, 
הצליח  עקבותיו,  על  עלו  כי 
להימלט לאוטובוס שנסע לכיוון 

רחוב סוקולוב שבחולון.
אחריו  דלקו  השוטרים 
האוטובוס  את  לעצור  והצליחו 
הציג  תחילה  לחשוד.  ולגשת 
אך  בלבד,  אנגלית  כדובר  עצמו 
השוטרים  של  מעמיק  מתחקור 
כי  התברר  בכליו,  ובחיפוש 
זהות  תעודת  עליו  נושא  הוא 

ישראלית.
השוטרים  איתרו  בנוסף, 

תאמו  אשר  משקפיו,  את  בכליו 
למשקפי השודד מאירועי השוד 
השונים, כפי שנקלטו במצלמות 

האבטחה.
נעצר,  שהחשוד  לאחר 
מצאו  שם  בביתו,  חיפוש  נערך 
וידיים,  פנים  מסיכות  השוטרים 
בהם החשוד עשה שימוש בעת 

ששדד בנקים ברחבי ת"א.
ברשותו  נמצאו  כן,  כמו 
הלבוש,  פרטי  כל  וכן  אקדחים 
במעשי  אותו  שימשו  הם  שגם 

השוד.
ברק,  מבני   26 בן  החשוד, 
של  זה  בשלב  לחקירה.  הועבר 
שבעה  לו  מיוחסים  החקירה, 
בחנות  בבנקים,  שוד  מקרי 
להמרת  ובסוכנויות  תכשיטים 
השלום  משפט  בית  כספים. 
מעצרו,  את  האריך  אביב  בתל 
נוסף  לדיון  בהמשך  יובא  והוא 
תבקש  שבמהלכו  בעניינו, 
את  בשנית  להאריך  המשטרה 
בעוד  זאת,  החשוד.  של  מעצרו 

חקירתו נמשכת.

מאת: עוזי ברק

נערכה  איש  כאלף  במעמד 
סיום  כולל  השנתית,  ההילולא 
מסכת,  וסיום  תורה  ספר  כתיבת 
להסתלקות  שנתיים  במלאת 
לוי  ליאון  אליהו  רבי  המקובל 

זצ"ל.
פאר  ברוב  נערכה  ההילולא 
שלמה'.  'היכל  באולמי  והדר 
הערב נפתח בסיום מסכת פסחים 
על ידי הגאון רבי שמעון בוגדרי, 
רב העדה הכורדית בארץ ובעולם 
עטרת  בישיבת  רוחני  ומשגיח 
רבי  הגדול  הגאון  פ״ת.  הלווים 
אברהם חפוטא נשא דברי זיכרון.

ראש  גינתי  ישי  הרב  הגאון 
של  וחתנו  יצחק  ברכת  ישיבת 
על  שיחתו  את  הקדיש  המנוח 
קירוב כל יהודי לאבינו שבשמיים 
הגאון  נטו.  ישראל  אהבת  מתוך 
״והם  על  דיבר  גזית  חיים  רבי 
תלמידי  אלו  לרגליך״  תוכו 
חכמים שמכתתים רגליהם מעיר 
לעיר להביא את דבר ה׳ להמוני 

עמך בית ישראל. 
בנו  נשא  המרכזי  המשא  את 
וממשיך דרכו הרה״ג יהושע לוי 
ראש ישיבות עטרת הלווים וקול 
אליהו פ״ת, שעמד בעניין מיתת 
דברי  את  והביא  צדיקים מכפרת 
יהודה  רבי  פטירת  על  הגמרא 
הנשיא שמי שהשתתף בהלווייתו 

ופטירתו  הבא  העולם  לחיי  זכה 
כיפור  יום  כמו  היא  הצדיק  של 

שעיצומו של יום מכפר.
הרבנים  בנוכחותם  עוד  כיבדו 
ראש  פינטו  משה  רבי  הגאונים 
אליהו  רבי  משה,  פאר  ישיבות 
פ״ת  אחדות  שכונת  רב  הכהן 
הרב  זיע״א,  הרב  של  חתנו 
יחזקאל סלומון רב חסידי סערט 
שמעון  והרה״ג  באלעד  ויז'ניץ 
זרביב ראש ישיבת ראשית חכמה 

באלעד. 
הסידור  הושק  הערב  במהלך 
אליהו״  ״קינת  החדש  השלם 
ליום  עיניים  מאירות  באותיות 
החורבן  אגדות  ובו  באב  תשעה 
בהרחבה גדולה. הסידור יצא על 

ידי מכון 'עטרת הלווים'. 
טעם  בטוב  הנחה  הערב  את 
ישראל אשר הכיר  בן  אבי  ודעת 
את הרב באופן אישי ונהנה תדיר 
המעמד  את  וברכותיו.  מעצותיו 
מזרחית  תזמורת  ליוותה  הקדוש 
ר׳  העולמי  החזן  של  אותנטית 
אבי  של  בניצוחו  חבושה  משה 

אוחיון.  

תרגיל חירום למוסדות החינוך בעיר

תושב העיר נעצר לאחר 
ביצוע סדרת מעשי שוד

שנתיים לפטירת הבבא ליאון 
זצ"ל: 'סיום' וספר תורה

בעקבות ריבוי מוסדות החינוך בעיר, ערך האגף לשירותי חירום תרגיל משותף עם 
  מתנדבים מארגוני החסד זק"א ת"א, איחוד הצלה ב"ב וארגון צוות המגזר הדתי

התרגיל כלל גם השתלמויות והדרכות לתלמידים בנושא רעידת אדמה במוסדות חינוך 

בן 26 מבני ברק נעצר בחשד למעשי שוד 
גדולים של בנקים, חנויות תכשיטים וצ'יינג'ים 

• החשוד מוכר בכינוי 'השודד האמריקאי'

הילולה משולבת בסיום כתיבת אותיות בספר 
תורה וסיום מסכת נערכה לזכר המקובל רבי 

אליהו ליאון לוי זצ"ל

הענקת תעודות הוקרה למתנדבים

המסכה ששימשה באירועי השוד 

צילום: דוד זר

הנדל שהובא לטרם

הפצוע מטופל בזירה

איפרגן ז"ל



מגיע לך יותר!!

תוקף ההטבות עד  יג' בטבת תשע"ח )31.12.17(, אין כפל מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית 
"מגיע לך יותר". מימוש ההטבה במסירת קופון בקופת בית העסק, בקניית כרטיס ראשון במחיר קופה מלא. הטבה אחת ללקוח. 

הנפקת כרטיס המשויך לתכנית מגיע לך יותר בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק . טל"ח.

"מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44

רק לקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" נהנים מהטבות מיוחדות

  1+1 חינם על כרטיסי כניסה 
למגוון אטרקציות ברחבי הארץ

חברי “מגיע לך יותר!!”, בימים אלה מופצת לביתכם חוברת ההטבות
בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע

מגיע 
 לכם 

ליהנות 
כפליים



בני ברק י' באב תשע"ז 12102/8/17

מאת: עוזי ברק 
אירועי הקיץ של מחלקת התרבות בעיריית 
יופעלו  העיר  ילדי  אלפי  לעשרות  ברק  בני 
שיא.  בהיקפי  השנה  הקיץ  חופשת  במהלך 
במסגרת זו הופקה חוברת מרשימה בת עשרות 

עמודים שהופצה בעיר.
פעילויות  מאות  הכוללת  בתכנית  מדובר 
בשלל  העיר,  לילדי  ומרתקות  מגוונות 
מופעים,  חינוכיות,  חוויות  טיולים,  אירועים, 
ומקומות,  נושאים  במגוון  והרצאות  הקרנות 
ועד לכ"ט באב, שהוכנו  י"א באב  החל מיום 
להנחייתו  בהתאם  ארוכים,  חודשים  במשך 
חנוך  הרב  העיר  ראש  של  התקציבי  ולסיועו 
זייברט, להפעלת מגוון כה ענק של פעילויות 
לילדי העיר בני ברק ובקידום מעשי והוצאתן 
מחלקת  בידי  התכניות  מגוון  של  לפועל 
התרבות העירונית שבראשה הרב שלמה זכריה 
קוסטליץ, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב 
יעקב רוזן, בסיועה ובחסותה של הנהלת 'מכבי 

שירותי בריאות'.
שתועמדנה  והחוויות  האטרקציות  בין 
לרשות אלפי ילדי העיר יהיו פארקי שעשועים 
ביתר,  במבוא  כיף  ספידי  חיים,  חפץ  בקיבוץ 
אקשן פארק, פארק פרס, פארק רעננה, פארק 
הרצליה, פארק רמת השרון; שורה ארוכה של 
התחתון  לגליל  לביריה  לצפת,  ובהם  טיולים 
ומרתקים  מלהיבים  מופעים  העליון;  ולגליל 
עם מיטב האמנים, וכל אלו במחירים נמוכים 
כל  עירוני.  סבסוד  שקיבלו  לאחר  במיוחד 
התכניות, האירועים והמופעים עומדים ברמה 
משמרת  ובברכת  גבוהה  וחינוכית  איכותית 

הקודש והחינוך של בני ברק.
למגוון  הנרשמים  המוני  על  להקל  כדי 
התרבות  מחלקת  ידי  על  הועמדה  התכניות, 
העירונית מערכת ממוחשבת וחדשנית, שכדי 
להפעילה באופן היעיל והנוח ביותר, הושקעו 
בה מאמצים ואמצעים מרובים, והיא מאפשרת 
ולרכישת  לרישום  עת,  באותה  פניות,  עשרות 
מהיר  באופן  ולתכניות,  למופעים  כרטיסים 

ונוח ביותר.
בד בבד, מחלקת התרבות עסקה גם בקביעת 
בעיר,  אזורים  בחמישה  אוטובוסים  תחנות 
המגוונים  לטיולים  הילדים  הסעת  לצורך 
ולאטרקציות השונות. כדי להבטיח את הסדר 
בהן  נקבעה  והפעילויות,  הנסיעות  במהלך 

חובת ההשתתפות של אחד ההורים.
הוכנה  והמופעים  האירועים  עונת  לקראת 
התכניות  כל  של  ומקיפה  מהודרת  חוברת 
כוללת  והיא  אליהן,  הקשורות  וההנחיות 
תשבצים  חידונים,  של  עמודים  עשרות  גם 
השיתוף  ובמסגרת  חינוכיים,  ושעשועונים 

בנושאי  חידונים  עסקו  'מכבי'  עם  המבורך 
היגיינה,  על  שמירה  נכונה,  כתזונה  בריאות 
וכללי  גופנית  פעילות  השיניים,  בריאות 
בטיחות לקיץ. בחוברת גם פורסם מסלול לרכב 
לחידונים,  הפתרונות  את  להביא  ניתן  אליו 

כשלאחר מכן תתקיים הגרלה גדולה לזוכים.
לקיץ,  הענפה  לפעילות  ברכתו  בדברי 
להורים  המרשימה  בחוברת  שפורסמו 
ולילדים, הדגיש ראש העיר את חשיבותן של 
פעילויות אלו ההופכות את ימי חופשת הקיץ 
למלאי תוכן ועמוסי חוויות איכותיות, לעומת 
ימי חופשה בעבר בהם היו ההורים עסוקים כל 
הזמן בחיפוש אחרי תעסוקה ותכניות למילוי 

ימי חופשת ילדיהם.
הנהלת  חבר  קוסטליץ,  זכריה  שלמה  הרב 
העירייה וראש מחלקת התרבות, עמד בדבריו 
המגוונות  התכניות  מאות  של  חשיבותן  על 
רוחני  בפיקוח  המחלקה,  של  והמבורכות 
הן  שתוצאותיהן  מעולה,  חינוכית  ובהתאמה 
שנת  לקראת  היכולת  ושיפור  כוחות  אגירת 

הלימודים המתקרבת ובאה.
שיבח  המחלקה  מנהל  רוזן,  יעקב  הרב 
צוות  של  והמקצועית  המסורה  העבודה  את 
ושלל  התכניות  מגוון  להכנת  המחלקה 
עונת  לפני  אחדים  חודשים  זה  האירועים, 
הקיץ, במטרה להעמיד לרשות ילדי העיר שפע 

תכניות, חוויות ואתגרים לכל יום.

פעילות קיץ ענפה 
במחלקת התרבות
מחלקת התרבות יוזמת מגוון ענק של פעילויות למען 
ילדי העיר - כולל אירועים, טיולים, חוויות חינוכיות, 
עם  מהודרת  בחוברת  והכל  ועוד,  הקרנות  מופעים, 

עשרות עמודי חידונים, תשבצים ושעשועונים

חוברת אירועי הקיץ

3.5
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לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 6 0 5 0 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

לידיעת ציבור
המבוטחים

בתאריכים י״ד באב - י״ח באב,
10.8.2017 - 6.8.2017

לא תתקיים קבלת קהל
בסניפי הביטוח הלאומי בבני ברק ואלעד

ועדות רפואיות שנקבעו לתאריכים אלה יתקיימו כרגיל.

שימו לב, 
בימים אלה תוכלו להגיש תביעות ומסמכים

באתר הביטוח הלאומי ובתיבת השירות מחוץ לסניף.
כמו כן תוכלו לבצע באתר מגוון פעולות בשירותים המקוונים, 

ולפנות אלינו בבירורים במדור "פנו אלינו".

בשאלות ובמקרים דחופים תוכלו לפנות
למוקד הטלפוני הארצי 6050*                                     

בס״ד



צלונים לרכב במתנה

חודש חניה חינם באמצעות 'פנגו'*
חניה מהנייד בכל הארץ 

*בכפוף לתקנון, אזורי ומועדי החלוקה. ט.ל.ח. 

אספקה תוך        שעות*
המכשיר הינו לאפליקציית Waze בלבד 

וסים חסום לחלוטין לשאר האפליקציות ולאינטרנט

סע חכם עם Waze שמור מבית הדרן
חבל שתסתבך!

ניווט Waze גם בחו"ל ללא עלות נוספת

מבצע בין הזמנים

צל

 כולל תוכנת החניה 'פנגו'

*למצטרפים חדשים
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מאת: יאיר קורן

והחלה  ההסעות  מערך  את  משדרגת   Gett חברת 
ובת"א.  ברק  בבני  שיתופיות  הסעות  שירותי  להציע 
השירות  האם  בודק  התחבורה  משרד  כך  בעקבות 

עומד בתנאי הרישיון.
שירות  להציע  החלה,   Gett חברת  לאחרונה 
נפגשות  שבו  התפר  קו  על  שנמצא  יותר  מתוחכם 
שיתופית.  ונסיעה  ספיישל  מונית  שירות,  מונית 
השירות, שמכונה Gett Together מורכב משאטל 
ומקווים. בפורמט שאטל, רכב השירות אוסף נוסעים 
מנקודה מרכזית משתנה, למשל תחנת רכבת או יציאה 
מאירוע המוני, ומפזר את הנוסעים בין נקודות הורדה 

שונות שיקבעו בהתאם ליעדם. 
פורמט זה מיועד לפעול במודל של שיתוף פעולה 
מנת  על  לגט  ישלמו  חברות  במסגרתו  עם מעסיקים, 
 Gett להפעיל שאטל בעבור עובדיהן. לדברי מנכ"ל
משלמות  חברות  שכיום  בשעה  און,  מארק  ישראל, 
השירות  בחודש,  שקל  אלף  כ־80  שאטל  בעבור 
לכל  בחודש  שקל  אלף   10 רק  להן  יעלה   Gett של 

העובדים.
פיילוט  של  במתכונת  כיום  פועל  השאטל  שירות 
בשני מיקומים: בין תחנת רכבת האוניברסיטה לרמת 
ביזנס  ברק  לבני  ברק  בני  רכבת  תחנת  ובין  החייל 
עובד  מהם  שאחד  הקווים,  "שני  און  לדברי  סנטר. 
כבר מעל חודש וחצי, מראים תוצאות מדהימות. יכול 
להיות שבשלב הראשון אנשים רק מוותרים על הגעה 
עם רכב פרטי לתל אביב, אבל בשלב השני אם נעשה 
לתחנת  ברכב  ההגעה  על  גם  יוותרו  הם  טוב  זה  את 

הרכבת".
האם  הקרובים  בשבועות  יבחן  התחבורה  משרד 
הפעלת  של  מסווה  תחליף  הוא  החדש  השירות 
הרישיון.  בתנאי  עומד  הוא  והאם  שירות,  מוניות 
שימוע  ביצע  התחבורה  משרד  האחרונים  בשבועות 
כאשר  אישור,  ללא  נוסעים  הסעת  על  אובר  לחברת 
לפי הפקידות הבכירה במשרד השימוע עלול להוביל 

להעברת חומרים למשטרה.

מאת: יאיר קורן 

של  תלונות  ועוד  עוד  עולות  האחרונות  בשנים 
הולכי רגל, שאינם מסוגלים ללכת על המדרכה מבלי 
התושבים,  אומרים  כך  המדרכות,  חייהם.  את  לסכן 
אופניים,  עבור  נוסף  נסיעה  מסלול  להיות  הפכו 
ודומיהם,  ממונעים  קורקינטים  חשמליים,  אופניים 
והשלטים  שנערם  הגזם  החונות,  המכוניות  עם  ויחד 

החוסמים כבר לא נשאר מקום להולכי הרגל.  
יצאו מתנדבי עמותת אור  זו,  בכדי לעצור תופעה 
ממאה  בלמעלה  המדרכות  מצב  את  לבדוק  ירוק 
בפני  להתריע  במטרה  ברק,  בני  גם  בהם  יישובים, 
להולכי  סכנה  וישנה  במידה  המקומיות  הרשויות 

הרגל. 
המתנדבים בדקו שני פרמטרים עיקריים: האם רוחב 
המדרכה הוא 130 ס"מ לפחות על פי תקן התכנון של 
משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה, והאם ישנם 
בין  הרגל.  להולכי  המפריעים  המדרכה  על  חסמים 
זבל, מכוניות, עמודי חשמל  פחי  החסמים שנבדקו: 
מעבר  מאפשרים  ואינם  המדרכה  באמצע  המוצבים 

לעגלות ולבעלי מוגבלויות ועוד. 
בכל המדידות שנעשו בבני ברק נמצא כי המדרכות 
אינן עומדות בתקן. ונמצאו חסמים ברחובות השונים 
במרחב המוקצה להולכי הרגל: כמו מחזורית, פסולת, 

עץ, קופות צדקה, עמודי תאורה ועוד.

משרד התחבורה בוחן 
Gett את השאטלים של
השאטלים של החברה פועלים לתקופת 
ניסיון מתחנות רכבת בבני ברק ובת"א 

האם נמצאו מפגעי 
בטיחות במדרכות בעיר? 

בבדיקה שערכו מתנדבים התברר כי המדרכות בבני ברק אינן עומדות בדרישות  מנכ"ל 
פנויות עבור תושביהם,  לוודא שהמדרכות  ירוק': "הרשויות המקומיות צריכות  'אור 

בכדי שהם לא ייאלצו לרדת לכביש ולסכן את חייהם"

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!
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זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

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

7 שנות אחריות מלאה ללא 
TOP תוספת תשלום בדגמי

מזגני תדיראן אלפא מגוון מזגני טורנדו
5 שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

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

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

גם המחירים הכי זולים, גם ב-36 תשלומים וגם אחריות חינם על מגוון מזגנים 
מזמינים עכשיו מזגן חדש ומפסיקים לסבול מהחום!

מקרר 2 דלתות

זה הזמן למקרר חדש ומסובסד!
חברת סמסונג, בלומברג ושארפ מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

במחירים הכי זולים!

מקררי
בלומברג

במחירים הכי זולים!
אפשרות לרכישה כולל 

התקן משמרת השבת

אפשרות לרכישה 
כולל התקן

משמרת השבת

סה"כ: 2290 ₪
₪ 64סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
סה"כ: 990 ₪ל-36 חודשים

₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר איכותי
450 ליטר

החל מ- 1990 ₪

החל מ- 990 ₪
₪28
ל-36 חודשים

₪
החל 

56מ-
ל-36 חודשים

תנור דו תאי

תנור חד תאי

מכונת כביסה
7 ק"ג

החל מ- 990 ₪
₪ 28סה"כ
ל-36 חודשים

מקפיא
6 מגירות

מקרר איכותי
260 ליטר

כולל התקן
משמרת השבת

מרתון מבצעים על מגוון מוצרים וגם ב-36 תשלומים!

החל 
מ-
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פרסום תמונות זוועה מפיגועים

מאוד מפריע ומקומם לראות את התמונות. 
התקשורת  את  שבת  במוצאי  פתחה  אשתי 
וראתה את התמונות. זה החזיר לה את הכול 
פוגע  זה  שקורה,  מה  שזה  לנו  צר  בחזרה. 
טוב  שזה  חשב  אולי  מישהו  במשפחות. 
היא  הבעיה  הדם.  את  העולם  לכל  שמראים 
בשביל  במשפחות.  פוגע  זה  בנו,  פוגע  שזה 

מה צריך את זה?
אם היה אפשר הייתי מבקש מאוד להפסיק 
דבר.  לא משרת שום  זה  זמן  לאורך  זה.  את 
שמגיעים  הגורמים  מכל  מבקש  מאוד  אני 
פשוט  ואחרים,  זק"א  כמו  לזירה,  ראשונים 

לא לפרסם.
בהרבה  בנו,  פוגע  זה  במה  היא  הבעיה 
פעם  עוד  זה  את  שרואות  אחרות  משפחות 
ואומרות - 'בשביל מה? בשביל מה צריך את 
זה?' אני יודע שכולם אומרים שטוב להוציא 

את זה ואני חושב שזאת טעות גדולה.
'אולי  שיקולים...  מתוך  לי  אמר  מישהו 
ודם?  רצח  זה  מה  יודעים  אנשים  טוב'.  זה 
מאוד  אני  זה.  את  להפסיק  אפשר  חבל שאי 
לזירה  ראשונים  שמגיעים  מהגופים  מבקש 
לא לפרסם זאת. אני לא יודע למה טוב להם 
אנחנו  דבר  של  בסופו  כי  זה;  את  לפרסם 
של  קורבנות  הם  האלה  שהקורבנות  יודעים 
בשביל  הדם  את  לראות  צריך  לא  הסתה. 

לדעת את זה.

פה  שהיינו  המעמד  את  מאוד  מזכיר  זה 
נורא  לילה  לאותו  שבאנו  שנים,  שש  לפני 
באיתמר כדי לזהות ולקחת את הנכדים שלנו 
פגשנו  אשתו  וטובה  יוסי  את  הביתה.  אלינו 
ביקשה  טובה  האחרון,  שישי  ביום  ממש 
להכין  ארבעס,  של  גמ"ח  שעושה  מאשתי 
שישי  וביום  זוכר'.  ה'שולם  לצורך  חומוס 
הצהריים  אחרי  הביתה  אלינו  הגיעה  טובה 

לקחת את הארבעס. 
ואמרתי  התפילה  אחרי  פגשתי  יוסי  את 
ישבנו במרפסת אחרי הסעודה  לו מזל טוב, 
והייתה לי תחושה לא טובה. זה פעם ראשונה 
שקורה לי כזה דבר. אמרתי לצילה אשתי ולא 
הייתה  שעה  רבע  אחרי  הסלולר.  את  פתחנו 
אזעקה. נכנסנו לבתים כפי שמתבקש, ואחרי 
תושבים  וכמה  חיילים  הגיעו  מסוים  זמן 
מהיישוב שהצטרפו לראות אם כולם בבתים 

ונודע לנו איפה קרה האסון.
מבינים  אנחנו  עולה,  והכול  חוזר  הכול 
שחיה  שכולה  כמשפחה  אבל  אסון.  שקרה 
את הדברים האלה ואת הכאב מדי יום ביומו, 
כל אירוע מזכיר לנו, כל תמונה, כל דבר, אז 
לא צריך לקרות משהו מיוחד. כשקורה כזה 
מבין  אתה  אצלנו  שקרה  למה  שדומה  דבר 
מה  מבין  אתה  עוברים.  שהם  הטרגדיה  את 
עובר על המשפחה הזאת ואת הקושי הגדול 

להתמודד.

פרסום התמונות מפיגועים קשים, כמה 
שזה כואב - זו מצווה בפני עצמה, הסיבה 
שקוברים קדושים שנרצחו כי הם יהודים 
זה  הדם,  עם  בבגדיהם  ההלכה  פי  על 
הרצח  התמונות,  ללא  ונקם!  זעם  לעורר 

היה נשכח כבר בחדשות שלמחרת.
בהצלת  אלא  המת,  בביזיון  מדובר  לא 
הפוטנציאליים  הנרצחים  של  חייהם 
הבאים, צריך להשיג תוצאות הסברתיות. 
אחת הדרכים היא לפרסם תמונות שמראות 

את החייתיות בה נוהגים המחבלים.
קורה  כדי שיבינו מה  יש לפרסם אותן 
על  פה  מדובר  עסק.  לנו  יש  מי  עם  פה, 
העם  זה  שניים.  או  אחד  לא  זה  רוצחים. 
שלום.  לעשות  רוצים  אנחנו  שאתו 
מישהו  לעורר  יכולים  אולי  כאלה  דברים 

מתרדמתו.
צריכות  והמערכות  העיתונאים 
שיש  למי  הללו.  התמונות  עם  להתמודד 
תמונה מסודרת של קונפליקט בין מדינות 
על  להסכים  יכולים  שלא  עמים  בין  או 
של  התמונה  את  שיראה  אדמה,  פיסת 
הטבח המזעזע ואולי הוא יבין שהתמונה 
שאף  ותפילה  תקווה  כולנו  כזו.  לא  היא 
כאלה,  לתמונות  נחשף  לא  בחיים  פעם 
אבל אם חס ושלום יהיו עוד אירועים נדע 

איך להתמודד עם זה.
הוא  טיימינג  התזמון.  הוא  נוסף  עניין 
עניין מרכזי בתחום ההסברה והתקשורת. 
כתוצאה  חיים  נקברו  אנשים  אלפי  ביפן 
העולם  עיני  ולכן  מחריד  טבע  מאסון 
ככל  קשה  תמונה,  כל  לשם.  ממוגנטות 
במזרח  נקודתי  מאסון  שמגיעה  שתהיה, 
והשכול  ההרס  לעומת  מתגמדת  התיכון 
האדיר באי החבול. אמת, השוואת אסונות 
הזו  במערכה  אבל  וקשה,  ציני  עניין  היא 
הרעיון שתמונה כלשהי תהיה אפקטיבית 

מול המתרחש ביפן היא טעות.
התמונות  פרסום  התחתונה  בשורה 
חריפות  כך  כל  תמונות  מאוד,  מועיל 
אם  ההסברתי.   במישור  לנו  מסייעות 
ישראל,  הזה,  מהסוג  בפרסומים  נתמיד 
נרצחים  אנשים  שבו  כמקום  תיתפס 
אדם  בדמות  חיות  ידי  על  באכזריות 

המשוטטות ברחובות.
כי  הם  אף  מסכימים  המקצוע  גורמי 
ניתן לשכנע  היחידה שבאמצעותה  הדרך 
באכזריות  הבינלאומית  הקהילה  את 
הזוועה  צילומי  בפרסום  הינה  המעשה 
ניצבים  בהמיות  איזו  "בפני  שידגישו 

אזרחי ישראל".

בעד: לזעזע ולהסביר
ברוך מרזל 

נגד: פוגע במשפחות
חיים פוגל 

אב שכול 

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ



קיץ ובין 
 הזמנים

במוזיאון

 תערוכת מטבעות רומיים מתקופת
בית שני ועד תקופת המשנה

תערוכת האמן הסיני איי וייוויי 

היכל הספר

שדרת בתי הכנסת העתיקים 

פעילויות מיוחדות לכל המשפחה

דגם ירושלים מימי הבית השני  

א', ב', ה' 17:00-10:00 | ג', ד' 21:00-10:00 |  ו' 14:00-10:00

 * הכניסה חינם לילדים בחודש אוגוסט. לא לקבוצות ולא כולל פעילויות בתשלום.
  בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו. 

כניסה 

חינם* 

לילדים



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חולצות אקסוס תוית אפורה
חולצות אקסוס תוית שחורה

חגורות
חגורות עור

חגורות עור פרה
עניבות משי מודפס

גרביים כותנה
חפתים גומי | מבחר צבעים

נעליים אקסוס

2 ב-130
2 ב-110

29
50
60
45
9
5

189

80
70
50
70
90
80
12
15
400

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(



בני ברק 18 י' באב תשע"ז 122/8/17

על ראש הממשלה המנוח שרון  המשפט שהיה חביב 
"דברים שרואים מכאן לא רואים משם" – משקף היטב 
את אירועי האקטואליה בשבועות האחרונים. ההבדל בין 
לקריאות  בקריה  הצבאי  המשפט  בית  שופטי  של  המלל 
הקרע  את  היטב  מבטא  הסמוכים,  ברחובות  המפגינים 
העיתון  הקמת  בכינוס  הלהט  להמונים.  הממסד  בין 
לידי  שבאה  הציבורית  הקרירות  לעומת  החדש  הספרדי 
ביטוי בסקרים, מעיד יותר מאלף מאמרים על האדישות 
הבית  לעיתון  אשכנזי  עורך  מינוי  במודל  הציבורית. 
שנות  עטרת  ממוחזרת(  )ואולי  מוחזרת   – הספרדי 
החרדית  היהדות  בשביל  ליושנה.  והתשעים  השמונים 
שבסוף  לקוות  רק  נותר  קומה  השבוע  שזקפה  הספרדית 

הדרך התוצאות תהיינה דומות, בבחירות ולא בחקירות.
אותן זוויות ראייה שונות בין מבט מבפנים לבין הנראות 
שלהי  של  המחוקקים  לבית  גם  רלוונטיות  החיצונית, 
הקיץ הנוכחי. הפער בין הכותרות המרוחות על חקירות 
את  היטב  משקף   – הקואליציוני  השקט  למול  נתניהו 
ההבדל בין עובדות למאוויים. את מושב הקיץ שהסתיים 
החרדים  הכנסת  חברי  לסכם  יכולים  האחרון,  בשבוע 
כמעט במינימום תלונות. אפילו המשבר שהתחולל בגין 
הסכמתם הראשונית למתווה הכותל, נפתר לבסוף בקול 

דממה דקה של ליברמן וכחלון. 
מה שרלוונטי לסוגיות ההצהרתיות, בגינן פרצו בעבר 
ככל  בעתיד  תפרוצנה  גם  הסתם  ומן  פוליטיות  מלחמות 
בנושאים  שבעתיים  נכון  הבחירות,  מועד  שיתקרב 
שר  עוברות.  ההטבות  זורמים,  התקציבים  המהותיים. 
ועדת  יו"ר  עם  הקדנציה  בראשית  שהתקוטט  האוצר 
הכספים – למד לעשות כבוד לחברים החרדים. גם ליברמן 
שזרק חזיזים, מאפשר ללקט בשקט את המוקשים שהותיר 
בוגי יעלון ברחבת משרד הביטחון. בניגוד לכל הכותרות 
וההפחדות, התחושה של השותפים הקואליציוניים היא, 
לעולמה  תלך  הזאת  הממשלה   – בהם  תלוי  שזה  שככל 

בשיבה טובה, של שלוש שנים יציבות, לפחות.

מצטיינים בלי תואר  
את הפגרה הקרובה, ינצלו הפוליטיקאים האשכנזים כדי 
לקושש  ינסו  הספרדים  חבריהם  בעוד  מצברים,  להטעין 
מנויים. "גם ככה את כל חופשות החגים הפכו אצלנו לימי 
עבודה עם מעמדי הקבלת פני רבו בחול המועד", התלונן 
גם את הבין  "והנה  השבוע בהומור שחור עסקן ספרדי, 
הזמנים היחיד בשנה שבו איננו צריכים לתזז בין חברות 
החתמת  של  אתגרים  למסלול  לנו  הפכו  האוטובוסים, 

מנויים".
של  שלושה  )מול  ש"ס  של  היחיד  הבית  שעיתון  עד 
יהדות התורה( יתפוס את מקומו הראוי בשוק התקשורת 
המפלגתית, ייאלצו הש"סניקים לקרוא על מעללי הח"כים 
מטעמם בשלושת ביטאוני האחות הקטנה האשכנזית )לא 
כל כך קטנה, אם להתחשב בסקרי דעת הקהל לאחרונה(, 
שם הם מוזכרים באותיות הקטנות, או בעיתונות הבלתי 

תלויה, שם מוצגים מעללי כולם, עם הערת אזהרה. 
כאשר באים להכתיר את הח"כ המצטיין של המושב, 
בלי מקדם מכירות ביטאוני, אי אפשר להעניק את התואר, 
אומנם  דרעי  הנוכחיים.  הסיעות  לראשי  מאליו,  כמובן 
בחשמל,  ההנחות  התחבורה,  בתחום  מעט  לא  עשה 
תזוזה,  נרשמת  ולאחרונה  החרדיות  לרשויות  המענקים 
בינתיים, על הנייר )ולצערו של דרעי, לא על נייר העיתון(, 
בסקרים.  ביטוי  לידי  בא  לא  זה  כל  אבל  הבינוי,  בתחום 
לא  אך  יש,  דווקא  וביטוי  הואיל  מדויק  לא  אולי  המונח 
במובן החיובי. המושב הקרוב יהווה עבורו הזדמנות אולי 
אחרונה, להפוך את הלך הרוח הציבורי לקראת הבחירות 
הקרובות, ודומה שלא יהיה די אם שינוי המגמה ייראה רק 

מעל דפי ביטאון הבית המתחדש.
יעקב  הבריאות  ושר  גפני  מוישה  הכספים  ועדת  יו"ר 
שעברה,  העונה  אירועי  על  להתלונן  יכולים  לא  ליצמן, 
שהשיא  דומה   – הופקדו  עליהם  התחומים  בשני  אך 
ליצמן,  שעברה.  החורף  בעונת  נרשם  והוא  מאחוריהם, 
המצולק מפרשת בית החולים הדסה, צריך להודות בכל 
זרם  את  שהסיט  גבאי,  אבי  הנבחר  העבודה  ליו"ר  יום 
תקציב הסקרים לכיוון מפלגת העבודה. גפני אומנם עמד 
הנוכחית  הקדנציה  של  הגדול  'הפיק'  אך  המשמר,  על 
את  החזיר  שבמהלכה  החורף  בתקופת  היה  מבחינתו, 

עטרת תקציבי הישיבות ליושנה.
שווה  מהנציגים,  אחד  של  אישית  בולטות  בהיעדר 

להפנות את הזרקור לבולטות של אחד מהאירועים, וכאן, 
האחרון  בשבוע  שהסתיים  בתהליך  מדובר  ספק,  ללא 
של המושב, עם אישור תקנות חוק הגיוס. המהלך הזה, 
שר  מתקופת  עוד  הדרך,  מראשית  בהרחבה  כאן  שסוקר 
מאה  קיבל  החרדי  שבמבחן   - יעלון  לשעבר  הביטחון 
בדיבורים ואפס במעשים - תם ונשלם בהצלחה, אלא אם 

כן שופטי הבג"ץ יאמרו בקרוב את דברם.
לשניים  דווקא  טובה  מילה  לומר  צריך  הזה,  בעניין 
שר  סגן  האחד,  פעילים.  כנסת  כחברי  מכהנים  שאינם 
מקומו  את  שפינה  התורה,  מיהדות  פרוש  מאיר  החינוך 
לטובתו של ח"כ יעקב אשר. השני, אריאל אטיאס, שתלה 
מגפיים  לנעול  נאות  אך   – הקבלן  ברחוב  הנעליים  את 

צבאיות ולבוסס בבוץ הטובעני של חוק הגיוס.
אם יש מודל פוליטי של עסקנות ציבורית לשם שמים 
ממנו  הגיוס,  חוק  זהו  ימינו,  של  החרדית  בציבוריות   –
איש לא יכול לצאת עם פרחים לשבת בקנה. פרוש כבר 
חטף כשהשטריימל שלו הועף ברחובות הבירה. לאטיאס 
ליום',  מ'יום  דרעי  כמו  תקשורתיים,  מראיונות  שבורח 
הוויכוח הטרחני והמייגע סביב כל סעיף, ממש לא היה 
ריבלין  יעקב  ידידי  עם  ביחד  חסר. בראיון שערכתי עמו 
הבהיר  הוא  חי'(,  'קול  ברדיו  'פילפוליטיקה'  )בתכניתנו 
כי המעורבות שגילה בקיץ, אינה קדימון לחזרתו לקראת 
הסתיו הקרב ובא. את המלאכה הזו, הוא רואה כהשלמת 
יוסף  הגר"ע  מרן  ידי  על  אישית  עליו  שהוטלה  משימה 

בית ספר לפוליטיקה

ארוכה הדרך  

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 עטרה מוחזרת לעיתון ממוחזר. כינוס העיתון החדש של ש"ס. צילום: יעקב כהן
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ארוכה הדרך  
מנוי  יעשה  אולי  הוא  ונשלם.  תם  ובזה  זצ"ל, 
לא  שמו  בו,  תלוי  שזה  ככל  אך  החדש,  לעיתון 

ייכתב ופועלו לא יסוקר. 
הקב"ה  באמונה,  ציבור  בצרכי  העוסקים  וכל 

ישלם שכרם. 
  

רב של שבת
בעיצומה של ההתמודדות על משרת רב העיר 
עוד משוכה  האחרון  בשבוע  בית שמש, שעברה 
כאן  נכתב  מועמדות,  להגשת  המועד  תום  עם 
בבחירת  והמקומי,  הכלל-ישראלי  הצורך,  על 
רב שאינו שש אלי מחלוקות הקורעות את העם. 
רב תלמיד חכם, שיצליח לחבר בין העיר הישנה 
את  להנעים  הבריות,  בין  להלך  שיידע  לחדשה, 
פייט  לתת  להשניא.  ולא  להאהיב  היהדות,  דבר 
בלי  לקרב  ולהוכיח שאפשר  'צהר'  לרבני  אמיתי 
להיות דתי לייט, ליצור דו שיח בלי להתפשר על 

עיקרי הדת. לא רב מטעם, אלא רב עם טעם.
מרחיקים,  ולא  מקרבים  ערים  לרבני  כדוגמה 
רבני  לכהונת  המועמדים  בנוף  לכולנו  החסרים 
שהגיע  קוק  הכהן  הגר"ש  על  כאן  סופר  ערים, 
את  וכינס  ברחובות  למדתי  בה  הישיבה  להיכל 
בתי  מול  מאולתרת  שבת  לקבלת  התלמידים 
'עם  שירת  למעגל  בשבת.  שנפתחו  העינוגים 
שראה  חילוני,  נוער  גם  הצטרף  שביעי'  מקדשי 
את הרב החרדי, בעיניים דומעות, מסביר בעברית 
אי  ישראל  אהבת  השבת.  קדושת  מהי  ישראלית 
אפשר לזייף, וכשהזיק נדלק בעיניים והקול חדר 
את  שעשו  אלה  גם  לרוקדים,  הצטרפו  ללבבות, 

דרכם למקום כדי לחלל את השבת.
בשבוע שעבר, השלים לי אחד מבני המשפחה 
את חלקו השני של הסיפור, אותו שמע לאחרונה, 
במינה  מיוחדת  מוסרית'  ועד  'שיחת  במסגרת 
אחת  המשפחה,  לבני  רחובות  של  רבה  שעורך 
נכדים  בנים,  אחים,  שבת  של  באווירה  לתקופה. 
משפחת  של  הרבני  השבט  בני  נחשפים  ונינים, 
קוק, לא רק לפן ההלכתי של כהונה רבת שנים על 

כס הרבנות, אלא גם לזווית היהודית.
מסתבר שלאותו ריקוד מיוחד במינו של שירת 
עם  ביד  יד  הצטרפו,  אליו  שביעי',  מקדשי  'עם 
בני הישיבות, בני נוער חילוניים - היה המשך לא 
למתחם  שהגיעו  מהרוקדים,  כמה  מעניין.  פחות 
הצעיר,  תנועת השומר  חניכי  על  ונמנו  הבילויים 
גבולות  ללא  עליהם,  נפעמו מהאהבה שהורעפה 
הרב  אל  שאחרי  בשבוע  ופנו  נלוות,  ודרישות 
הראשי של העיר, בבקשה שירצה בפני החניכים 
רבה  הפך  שנים,  במשך  אז,  מני  יהדות.  בנושאי 
קבוע  למרצה  הפנים,  נשוא  רחובות,  של  החרדי 

לנוער בכנסי השומר הצעיר. 
אהבה  ומשדרים  נכון  כשפועלים  כי  ללמדך, 
במקום שנאה, אפשר ליצור חיבורים בין הקצוות 
הכי רחוקים, ולא רק בימים קשים. אין תובנה יפה 
מזו, בתום ימי האבל על הבית שחרב בגלל שנאת 

חינם. 
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"גם ככה את כל 
חופשות החגים 

הפכו אצלנו לימי 
עבודה עם מעמדי 

הקבלת פני רבו 
בחול המועד", 

התלונן השבוע 
בהומור שחור עסקן 

ספרדי, "והנה גם 
את הבין הזמנים 

היחיד בשנה שבו 
איננו צריכים 

לתזז בין חברות 
האוטובוסים, 

הפכו לנו למסלול 
אתגרים של 

החתמת מנויים"

בלייני השבת שנמנו 
על חניכי תנועת 

השומר הצעיר, פנו 
אל הרב בבקשה 

שירצה בפניהם 
בנושאי יהדות. 

כשמשדרים אהבה 
במקום שנאה, 

אפשר ליצור 
חיבורים בין הקצוות 

הכי רחוקים, ולא 
רק בימים קשים. 

אין תובנה יפה מזו, 
בתום ימי האבל על 
הבית שחרב בגלל 

שנאת חינם

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה ברמת גן 
ובגבעת שמואל

 דרושות: 

מטפלות
אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה 

ואוהבת לילדים. אפשרויות להשתלמות 
ולקידום מקצועי.

052-4239577 
 nogaa@emunah.co.il
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הרשות לפיתוח ירושלים

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

בין הזמנים ירושלים זה מינימום יומיים

מוזיאונים ואתרים 
עיר דוד, מנהרות הכותל, 

מערת צדקיהו, מוזיאון המדע, 
מוזיאון ארצות המקרא, רכבת 

הכותל, מגדל דוד, ועוד.

הנחה
על הלילה השני

או ארוחת 
ערב חינם

או ילד ראשון 
ללא תשלום

חבילות לינה

במלונות נבחרים בירושלים, בכפוף לתנאים, ט.ל.ח.

מגוון סיורים מרתקים ברחבי העיר
סיורי סגווי, הרובע היהודי, עמק 

המלך, פארק ירושלים ועמק 
הצבאים, מיצג הלילה של עיר 

דוד, עין יעל, ועוד.

ירושלים שלא הכרתם

משרד ירושלים ומורשת מזמין

אייסלנד בארנה
פארק הקיץ הענק למגזר החרדי

י״ד-י״ח אב, 6-10.8.17
שעות פתיחה: 23:00-14:00 (שעות נפרדות)
משטח ההחלקה על הקרח הגדול בישראל, 

פארק מתנפחים ענק, מתחם לקטנטנים, 
מתחם מזון למהדרין ועוד.

כניסה ב- 20 ₪ בלבד!    טל׳: 079-9285438
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ההסכם הקואליציוני נחשף: 
מתנ"סים ייפתחו בשבת

אשקלון

לקראת בחירות מוקדמות: לוד
שמונה מתמודדים

נגד  ראייתית  תשתית  גיבשה  המשטרה 
חמו,  בן  יהודה  סבא,  כפר  עיריית  ראש 
חקירה  בתום  זאת,  בשחיתות.  החשוד 
שערכה היחידה הארצית של המשטרה, להב 
433. במסגרת הפרשה נחקרו חשודים רבים 
ראש  לרבות  באזהרה,  חלקם  במעורבות, 
מתפקידו  העיר  ראש  יתפטר  באם  העירייה. 
בטווח שלפני שנה עד הבחירות, או לחלופין 
לבחירות  סבא  כפר  תלך   - לדין  יועמד  אם 

מוקדמות.
לפני  שהחלה  החקירה,  ממצאי  פי  על 
הארצית  ביחידה  והתנהלה  חודשים  מספר 
מחוז  פרקליטות  בליווי  הונאה  לחקירות 
מרכז, בן חמו קיבל תרומות אסורות בשווי 

עסקים  שונים  מאנשי  שקלים  אלפי  מאות 
בעיר, תוך מצג שווא לפיו התרומות מיועדות 

לרכישת מוצרי מזון לרווחת תושבי העיר.
לתפקיד  מועמדים  משמונה  פחות  לא 
יו"ר  דור  שאול  זה:  בשלב  העיר  ראשות 
לוי,  יובל  עו"ד  סבא,  בכפר  ההסתדרות 
סער,  רפי  העיר,  סגן ראש  צנעני  איתן  עו"ד 
משה  הנדין,  הרסגור  עילאי  שיינפיין,  ממה 
מסיעת  העיר  לראש  המשנה  כהן  ואורן  נוח 

הליכוד.
אורן כהן, המתמודד לראשות העיר אמר: 
"בצער קיבלתי את הידיעה לעניין התשתית 
לזכור  יש  ועדיין  העיר  ראש  נגד  הראייתית 
אם  זה,  עם  יחד  החפות.  חזקת  לו  שעומדת 

יש ממש בדברים - הרי שזוהי רעידת אדמה 
אם  חמו  בן  יעשה  וטוב  לכולנו  מטלטלת 

יפרוש מהחיים הפוליטיים והציבוריים".
הדין  עורכי  חמו,  בן  של  סנגוריו  תגובת 
"להמלצת  סירקיס:  ודקלה  צור  בן  בעז 
המשטרה אין תוקף מחייב. מעבר לכך וכפי 
שניתן לראות, קיים פער מהותי בין הטענות 
של  בתחילתה  המשטרה  ידי  על  שהועלו 
העיר,  לראש  שיוחסו  והמעשים  החקירה 
מפיה  הנשמעות  וההמלצות  הטענות  לבין 
כיום. אנו מניחים, כי פער זה יהיה אף גדול 
יותר בהמשך הדרך, עת יתברר כי ראש עירית 

כפר סבא, מר יהודה בן חמו, פעל כדין".

ירושלים ב'דגל' קוראים לריצה נפרדת: 
"חוסר שוויוניות"

לשלומי  קוראים  ישראל'  ב'אגודת  בעוד 
היה  בהן  בערים  משותפת  לריצה  אמונים 
האחרונות,  בבחירות  הסיעות  בין  פיצול 
הנכון  הדבר  כי  בטוחים  התורה'  ב'דגל 
לעשות הוא דווקא להתפצל מ'אגודת ישראל' 
וחוסר  לקיפוח  טענות  בשל  הירושלמית, 
מחזיקה  ישראל'  'אגודת  ובעוד  איזון, מאחר 
בחמישה נציגים, הרי ש'דגל התורה' מסתפקת 

בשלושה נציגים בלבד.
ב'דגל התורה' אומרים בצורה חד משמעית 
הנציגים  מספר  הגדלת  על  יוסכם  לא  אם  כי 
תתמודד  המפלגה  שלראשונה  הרי  למפלגה, 
לטענת  העיר.  למועצת  עצמאית  ברשימה 
שבידיהם,  הנתונים  פי  על  בעיר,  'דגל'  אנשי 
מרבית המצביעים ל'יהדות התורה' בירושלים 
כל  שאין  כך  הליטאית,  לסיעה  משתייכים 
הצדקה שההסכם המיתולוגי ברשימה הארצית 

ישפיע על הרשימה המקומית בירושלים.
שוחחו  הירושלמים  התורה'  'דגל  נציגי 
המצב  כי  אחד  פה  וציינו  עיתונות'  'קו  עם 
תיערך  לדבריהם,  להמשיך.  יכול  לא  הקיים 
גדולי  בבתי  מחודשת  והחלטה  התייעצות 
מועצת  חבר   .2018 בחירות  לקראת  ישראל 
עיתונות'  ל'קו  אומר  קלרמן  ישראל  העיר, 
לא  שהוא  לכל  ברור  העכשווי  "המצב  כי 
יכריעו  הריצה  צורת  על  לדבריו,  שוויוני", 
יצחק  העיר  ראש  סגן  הרבנים.  האמת  ברגע 
היא  נפרדת  "ריצה  יותר:  אף  נחרץ  פינדרוס 
שוויונית  הבלתי  החלוקה  לאור  הרצוי  הדבר 

בין המפלגות".
בעיריית  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר 
בשיחה  אומר  ראוכברגר,  אליעזר  ירושלים, 
'קו עיתונות': "אין ספק שאחדות כוחות  עם 
הוכח  זה  ביותר.  הטוב  הדבר  זה  ושותפות 

ידיים אפשר להגיע  תמיד. באחדות ובשילוב 
להישגים גדולים, אבל כשמדברים על אחדות 
אמיתית  נכונה,  וחלוקה  הוגנות  גם  צריך 
האחדות".  במסגרת  המפלגות  בין  ומשקפת 
שיחות  יתנהלו  "בהמשך  ראוכברגר,  לדברי 

ומו"מ, וההחלטות יתקבלו בהתאם".
מלבד הקרב המצפה ל'דגל התורה' להוכיח 
תצטרך  היא  החסידים,  מול  בעיר  גודלה  את 
גם לבלום זליגת קולות של חרדים מודרניים 
לעבר  כחולות'(  'חולצות  לכינוי  שזכה  )מה 
של  ביוזמתו  לקום  העלולה  חדשה  רשימה 
ברקת,  ניר  העיר  ראש  יועץ  קרויזר,  אברמי 
כי  עיתונות',  ב'קו  לראשונה  שדווח  כפי 
החרדים  עבור  חדשה  חברתית  פלטפורמה 
העובדים שוקלת התמודדות בבחירות 2018, 
וכי קרויזר מסומן על ידי מייסדי הפלטפורמה 

כאיש שאמור להוביל אותה קדימה.

שלושת נציגי 'דגל' מבהירים ל'קו עיתונות' כי החלוקה הנוכחית לא יכולה להימשך 
 פינדרוס: "ריצה נפרדת היא הדבר הרצוי"  ראוכברגר: "אחדות דורשת גם 
הוגנות וחלוקה נכונה"  קלרמן: "המצב העכשווי ברור לכל שהוא לא שוויוני"

אם המלצת המשטרה תתקבל וראש העיר יעמוד לדין בתקופה הקרובה - תלך כפר 
סבא לבחירות מוקדמות  שמונה מתמודדים כבר הודיעו על ריצה לתפקיד הנחשק

כפר

סבא

ביתר

מאיר רובינשטיין: לא 
אתמודד בירושלים

הפרקליטות: לדחות הבחירות 
לרבנות בשלושה חודשים

מתמיד.  רחוקות  נראות  לוד  לרבנות  הבחירות 
את  לדחות  השבוע  ביקשה  המדינה  פרקליטות 
האחת  לבג"ץ.  שהוגשו  עתירות  בשתי  הדיון 
"מידע  ובעקבות  הקיים  הבוחר  הגוף  הרכב  נגד 
מודיעיני" שהגיע לידיה בטענה כי ההליך המנהלי 

עלול להפריע להליך הבחירות התקין.
כזכור, בית המשפט העליון כשבתו בבג"ץ קבע 
כי הבחירות לרבנות לוד, שהיו אמורות להיערך 
התפקיד  על  יידחו.   - בתמוז  כ"ט  ראשון  ביום 
מתמודדים כ-16 רבנים, אך הבולטים והמובילים 
הם שני חסידי חב"ד: רב שכונות שרת-רמט בלוד 
הרב יצחק מוזגורשוילי, ורב שכונת גני יער הרב 

מאיר ביטון.
בית המשפט החליט כי הדיון בעניין הבחירות 
ייערך רק בעוד כשלושה חודשים בטענה שההליך 
המנהלי עלול להפריע להליך פלילי שהפרקליטות 

פתחה בו בשל המידע המודיעיני שברשותה.

יבנה ראש העיר הדיח את חבר המועצה החרדי 

ראש עיריית יבנה צבי גוב ארי שלח מכתב 
לחבר המועצה החרדי רחמים דוידי, בו הודיע 
העיר.  במועצת  מחברותו  פיטוריו  על  לו 
הסיבה: מגוריו של דוידי בעיר רחובות, ולא 
מכהן  הוא  בו  מקום  ביבנה,  שיגור  כמתבקש 
כחבר מועצה. דוידי עצמו מכחיש בשיחה עם 
'קו עיתונות' וטוען כי הוא גר בביתו של אחיו 

ביבנה.
במכתבו שנשלח השבוע לדוידי כתב ראש 
העיר: "בהתאם לסמכותי על פי סעיף 123 א' 
לפקודת העיריות הריני להודיעך על התפנות 
מקומך במועצת העיר והפסקת כהונתך כחבר 
כי  מועצת העיר". במכתבו, טוען ראש העיר 
דוידי הגיש תצהיר כוזב בנוגע למקום מגוריו 
בעיר  הוא  מגוריו  מקום  בעוד  יבנה,  בעיר 

רחובות.
בכתובת  כי  "אציין  הוסיף:  העיר  ראש 
הנ"ל )ביבנה( התגוררו הוריך זיכרונם לברכה 
וכיום במהלך שלושת השנים האחרונות, לכל 
הפחות, הבית הנ"ל הינו ריק מחפץ ואדם כפי 
לפטור  בבקשה שהגשת  העדת  עצמך  שאתה 

מארנונה בגין נכס ריק מאדם".
ל'קו  דוידי  אומר  לדברים,  בתגובה 
עיתונות': " זאת הוצאת דיבה, הטענות נגדי 
הן שקר וכזב, ואני מתכוון להתייעץ עם עורך 
שלי  הטיפול  המשך  את  לבחון  מנת  על  דין 
בעניין הזה. אני מאוד מקווה שמשרד הפנים 
צורך  יהיה  ואם  הזה  המהלך  את  יאשר  לא 

אנחנו גם נגיע למבקר המדינה". 
אחי,  אצל  ביבנה  גר  "אני  כי  מסביר  דוידי 

בכתובת  בביתה  גרתי  נפטרה  שאמי  עד 
שצוינה במכתב וסעדתי אותה. לאחר פטירתה 
אכן  והילדים  אשתי  אחי,  של  לביתו  עברתי 
גרים ברחובות. אני נמצא ביבנה רוב השבוע, 
על  דירה  כאן  לי  ויש  כאן  מתפלל  כאן,  ישן 
משהו  לא  וזה  זה  את  יודע  העיר  ראש  שמי. 

חדש שהוא גילה רק עכשיו".
כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הוסיף  דוידי 
מורו ורבו הגאון רבי יצחק זילברשטיין יכריע 
האם לפנות לעו"ד לעתירה נגד החלטת ראש 
דת  בנושאי  "פעילותי  דוידי,  לדברי  העיר. 
לעשות  העיר  לראש  שגרמה  זו  היא  בעיר 

מהלכים נגדי".

ראש העיר צבי גוב ארי הדיח את חבר המועצה החרדי רחמין דוידי, זאת בשל 
מגוריו בעיר רחובות  דוידי ל'קו עיתונות': "אני גר אצל אחי ביבנה, ראש 

העיר פועל נגדי בגלל פעילותי בנושאי דת"

החרדים  של  זעמם  את  עוררו  סותרים  דיווחים 
כי  דווח  האחרונים  הימים  במהלך  באשקלון. 
במסגרת ההסכמים הקואליציוניים עם ראש העיר 
מתנ"סים  בשבת  ייפתחו  גלאם,  תומר  הנבחר 
שישמשו לפעילות עבור עולי חבר העמים. הדבר 
יוצר מתחת לפני השטח תחושה של שינוי, ומעלה 

במקביל את המתח אצל הנציגות הדתית בעיר.
הדבר  כי  טוענים  דתיים  שאינם  המועצה  חברי 
בפתיחת  מדובר  אלא  שבת  בחילול  כרוך  אינו 
המתנ"סים עבור פעילות שאינו חריגה אך נצרכת 
הדתית  הנציגות  מנגד  חרדי.  שאינו  הקהל  עבור 
טוענת כי מדובר בשבירת הסטטוס קוו. נציג חרדי 
עמו שוחחנו הבהיר כי פטרונו של ראש העיר הרב 
ברדא לא יסבול חילולי שבת בעיר, ואף אם הדבר 
יבוא  לא  זה  בפועל   - הקואליציוני  בהסכם  נחתם 

לידי ביצוע.
שמרנית  כעיר  רוב  פי  על  נתפסת  אשקלון 
ומיושנת, אבל דווקא בה יש ציבור חילוני המקווה 
לשבור את הסטטוס קוו הקיים בנושאי דת ולהביא 
מפעילי  מגיעות  היוזמות  המגזרים.  בין  לריחוק 
בראשה  והעומד  העירייה  על  הלוחצים  שטח 

לשנות את הסטטוס קוו הקיים.

חוק  את  לקדם  החליט  נתניהו  הממשלה  ראש 
היישובים  את  לספח  האמור  חוק  רבתי,  ירושלים 
שתושבי  כך  הבירה.  לעיר  לירושלים,  הסמוכים 
בבחירות  יצביעו  עציון  גוש  או  עילית  ביתר 
ראשונה.  בקריאה  עברה  החוק  הצעת  בירושלים. 
בתחילת  כבר  אותה  לקדם  הורה  וראש הממשלה 

המושב הבא של הכנסת.
רובינשטיין,  מאיר  עילית  ביתר  עיריית  ראש 
לנו  תהיה  "לא  לדבריו,  לחוק.  השבוע  התייחס 
בעיה עם הדבר כל עוד הם יוכלו להצביע בביתר". 
לראשות  יתמודד  לא  כי  הבהיר  רובינשטיין 
עיריית ירושלים, לדבריו, לראש העיר ברקת וליוסי 
יתמודד לראשות  כי  סיכויים  קיימים  דייטש אשר 
העיר, אין ממה לחשוש. אם זה תלוי ברובינשטיין, 

הוא נשאר לקדנציה נוספת בעיר ביתר עילית. 
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שניים יתמודדו לראשות העיר
חולון

מאת: אבי רבינא

פתח תקווה

ar0544335347@kav-itonut.co.il

מתכוונת  תקווה  בפתח  האתיופית  העדה 
להתמודד כרשימה עצמאית למועצת העיר פתח 
ייצוג  בחוסר  המרגישים  העדה,  ראשי  תקווה. 
וקיפוח החליטו כעת, שנה וחצי קודם הבחירות, 

להיערך להתמודדות נפרדת למועצה.
בראש הארגון עומדים היו"ר נדב טללה וסגנו 
בבחירות  לרוץ  מתכוונים  הם  אוריה,  דניאל 
שהתקיימה  בפגישה  העיר.  למועצת  הקרובות 
חברי  בפני  הארגון  אנשי  הציגו  לאחרונה 
הקהילה את העשייה שלהם בשנה האחרונה, דנו 

באתגרים החדשים והכריזו על כוונתם.
לדבריהם, "הגוף הבשיל לרוץ למועצת העיר 
שרק  מבינים  ואנחנו  מאחר  עצמאית,  כרשימה 
ולא  שלנו  בבעיות  לטפל  נוכל  עצמנו  בכוחות 
שלנו  הפעילות  פירורים.  לנו  שנותנים  אחרים 
מאוד  שלנו  והקהילה  אינטנסיבית  מאוד  היא 
לעשות  פוליטי  כוח  לנו  יהיה  כך  ורק  מאוחדת 
שינוי אמתי ולא נצטרך לבקש כל פעם טובה כזו 

או אחרת".

העדה האתיופית תרוץ למועצה

רמת השרון
ראש העיר וסגניו טיילו 

בחו"ל. האופוזיציה: "העירייה 
מושבתת"

לראשות  הבחירות  יערכו  וחצי  כשנה  בעוד 
כי  ללמוד  כבר  ניתן  ברחוב,  ומהשיח  העיר. 
אפשר  אי  המערכה.  לקראת  מתחמם  השטח 
"כלכלת  על  ברחוב  מהשיח  גם  להתעלם 
ועל  אותותיה,  את  לתת  החלה  אשר  בחירות" 
מועמדים אשר מביאים רוח חדשה לעיר בקרב 

הקהל הצעיר יותר.
בבחירות  שהתמודד  חזן  שמעכון  עו"ד 
הקודמות והפסיד לראש העירייה המכהן מוטי 
העיר  לראשות  שוב  יתמודד  כי  הודיע  ששון, 
מול ששון המכהן כבר חמש קדנציות רציפות. 
אני  הצליח,  לא  וזה  קולות  בהרבה  "זכיתי 
מרגיש שהפעם חולון מוכנה לשינוי", אמר חזן.

הצעירים  סיעת  יו"ר  הוא  נוסף  מתמודד 
בעיר מורן ישראל, שסירב להצהיר כי יתמודד 
לראשות, אך כשנשאל האם בכוונתו להתמודד 

לא הכחיש ואמר כי "זה עומד על הפרק".

רחובות הסיעה התפצלה בגלל 
היוזמה של מלול

ת שמש
בי

דריכות שיא בעיר בית שמש לקראת בחירות 
2018, סיכום בין ראשי המפלגות, שר הבריאות 
שר  וסגן  המרכזית'  'הסיעה  נציג  ליצמן  יעקב 
אמונים'  'שלומי  נציג  פרוש  מאיר  החינוך 
עשוי להחזיר את האחדות לרשימה המפולגת 

'אגודת ישראל'. 
התפצלה  המאוחדת  הרשימה  כזכור, 
מנדטים,  לארבעה  וזכתה  האחרונות  בבחירות 
ושניים  אמונים(  )שלומי  כוח  לרשימת  שניים 
לרשימת אגודת ישראל. כעת, נרשמת היתכנות 

לריצה משותפת בבחירות הבאות.
האחרונה  בתקופה  קיים  ליצמן  יעקב  השר 
השניים  פרוש,  השר  סגן  עם  ממושכת  פגישה 
הערים  בכל  משותפת  לריצה  אפשרות  העלו 
בבחירות בעוד כשנה וחצי. השר יעקב ליצמן 
כי  הבהיר  אך  ישיבה,  קיימו  כי  השבוע  אישר 
יחד  לרוץ  יש הבנה משותפת  אך  "אין הסכם, 
אמר:  פרוש  מאיר  השר  סגן  הערים".  בכל 
שאגודת  טבעי  והכי  ליצמן  השר  עם  "ישבתי 
ישראל תרוץ ברשימה אחת. דיברנו על מספר 

ערים וסוכם לחשוב וללבן את הנושא".
על  היא  כזה,  הסכם  של  המידית  ההשפעה 
העיר בית שמש, שם כאמור התפצלה הרשימה 
ארנרייך  ישעיהו  פנימיים.  דעות  חילוקי  בשל 
סירב  שמש  בית  בעיר  המרכזית  הסיעה  נציג 
יחד  ילכו  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  לאשר 
פרנקל  אברהם  לעומתו,  אמונים,  שלומי  עם 
משלומי אמונים אומר בשיחה עם 'קו עיתונות' 
כי וודאי יש היתכנות. לדבריו על היזמה לריצה 
משותפת שמע רק דרך התקשורת, כך שעדיין 
אין כל סיכום סופי המחייב לרוץ יחד. לדברי 
פרנקל, ריצה משותפת תעשה רק טוב לצדדים 
ישראל  לאגודת  הכוח  את  להגדיל  ועשויה 

לפחות במנדט אחד.
מעריך  'כוח'  סיעת  יו"ר  גולדברג  שמעון 
'יהדות  סיעת  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
'דגל  כולל   - יחד  תרוץ  פלגיה  כל  על  התורה' 
יחסי  זה  בשלב  גולדברג,  לדברי  התורה'. 
הכוחות די ברורים ואפשר לשוב ולאחד כוחות.

בחמישה  החזיקה  התורה'  'יהדות  סיעת 

כאשר  שמש,  בית  העיר  במועצת  מושבים 
'דגל  )עם  הסיעות  שלושת  יחד  התמודדו 
התורה'(. הפיצול הגדיל את כוחה של הנציגות 
החרדית, 'דגל התורה' עם 3 מנדטים, ו'אגודת 
ישראל' עם ארבעה מנדטים יחד. כך, שהליכה 
משותפת נשקלת, אך לא מן הנמנע כי הרשימות 
יתמודדו בנפרד גם בקדנציה הבאה, אם יגיעו 
הייצוג  את  תגדיל  כזו  ריצה  שדווקא  למסקנה 

החרדי.
כי  'שלומי אמונים' הצהירה לא אחת  סיעת 
תעשה הכול כדי להגדיל את הנציגות שלה. סגן 
השר מאיר פרוש אמר בישיבה שקיים עם נציגי 
אמונים  שלומי  כי  בעיר  החסידיות  הקהילות 
נחושה להגדיל את הייצוג שלה במועצת העיר. 
הגדיל  אף  חסידי'  מ'הכלל  העסקנים  אחד 
תקבל  לא  אמונים  ושלומי  במידה  כי  לומר 
ייצוג לפחות כמו שיש לה היום במועצה, היא 

תתמודד שוב ברשימה עצמאית.

פרוש וליצמן הגיעו להבנות 
על ריצה משותפת - הנציגים 

המקומיים מפקפקים
למרות הרצון הטוב, במועצת העיר מפקפקים בסיכוי ששלומי אמונים והסיעה המרכזית 

ירוצו יחד בבית שמש  מנגד, נשקלת אופציה לאיחוד מלא גם עם 'דגל'  פרנקל: "אין 
סיכום סופי", גולדברג: "כולם ירוצו יחד, יחסי הכוחות ידועים"

'כיכר  בסיעת  החברים  בין  דעות  חילוקי 
ספרדי  רב  מינוי  בסוגיית  ברחובות  העיר' 
חברים  בסיעה  בסיעה.  לקרע  הובילו   - לעיר 
חברי המועצה אבאי זאודה ויערה ספיר. מלבד 
הקרע, קראו פעילי הסיעה להדחתו של זאודה 
בישיבת  ספרדי  רב  מינוי  בעד  הצבעתו  בשל 

מועצת העיר.
רב  מינוי  בעד  הצביע  כי  הסביר  זאודה 
בתפקיד  "מדובר  במינוי,  הצורך  בשל  ספרדי 
רבות  שנים  העיר,  תושבי  רב  זמן  מייחלים  לו 

שיש רק רב אשכנזי בעיר, גם לציבור הספרדי 
מגיע ייצוג מכובד ברבנות העיר". אמר זאודה. 
בחרה  ספיר,  יערה  לסיעה,  חברתו  לדבריו, 
"אם  פוליטיים.  משיקולים  מההצבעה  לברוח 
לישיבה  מגיעה  הייתה  היא  עניינית  הייתה 

ומצביעה נגד מינוי רב ספרדי", טען.
"העמדה  בתגובה:  מסרה  ספיר  יערה 
הייתה  עוז  העיר  כיכר  בהנהלת  שגובשה 
בחר  בפועל,  נוסף.  ראשי  רב  למינוי  התנגדות 
מחוץ  גורמים  עם  להתייעץ  זאודה  אבאי 

לרשימה ולתמוך בעמדת ראש העיר ולהצביע 
בעד. זאת למרות שהיה ברור שהציבור שבחר 

בנו אינו תומך בהחלטה כזו".
ספיר הוסיפה: "להתנהלות מתמשכת כזו אין 
הצדקה, ועל כן הוחלט ברוב בישיבת ההנהלה 
כיכר  את  ולייצג  להמשיך  יכול  אינו  אבאי  כי 
העיר עוז ואת הציבור שבחר בנו. ביקשנו ממנו 
בתור  לבא  אותו  ולפנות  תפקידו  את  לסיים 

ברשימה, אך הוא סירב".

למרות החלטת סיעת 'כיכר העיר' להתנגד להצעתו של ראש העיר מלול ולהצביע נגד 
מינוי רב ספרדי - הצביע חבר הסיעה אבאי זאודה בעד המינוי  התוצאה: קרע בסיעה 

וקריאה לפיטוריו של זאודה

השרון  רמת  בעיר  האופוזיציה  חברי  תשעת 
מתחו השבוע ביקורת חריפה על ראש העיר אבי 
ההשמדה  במחנות  לטיול  נסיעתו  בשל  גרובר 
בפולין יחד עם בכירי העירייה. גרובר נסע לטיול 
יעקב  סגנו  עם  יחד  ההשמדה  במחנות  מודרך 
קורצקי ומנכ"לית העירייה. סגנית העירייה דוברת 

וייזר שהתה באותה עת בחופשה פרטית בחו"ל.
דבר  לנו  זכור  "לא  זעמו:  האופוזיציה  חברי 
מעולם  השרון,  ברמת  שלנו  העבר  מניסיון  כזה, 
יחד  נעדרו  העירייה  בכירי  שכל  מצב  אירע  לא 
מהעיר והשאירו את העיר ללא מענה". כך תקפו 
באופוזיציה. והוסיפו: "מ"מ ראש עיר, או תפקיד 
סגן זה לא עסק פרטי של אף אחד, על ראש העיר 
להעביר  העירייה  בכירי  היעדרות  בעת  לוודא 

סמכויות לגורמים מטעמו לקבל החלטות".
בניסיון  "מדובר  מסר:  גרובר  אבי  העיר  ראש 
מגוחך לנגח אותי, שכרגיל מאחוריו אין שום דבר 
רציני למעט רדיפת הפרסום של האופוזיציה, לכל 
המחלקות והאגפים בעירייה יש מנהלים ועובדים 
השוטף  לתפעול  דואגים  אשר  וטובים  מוכשרים 

של העיר".

אשדוד לאחר שפוטר - עמרם כנפו 
מש"ס הפתיע

ש"ס,  מטעם  העיר  ראש  מקום  ממלא 
כנפו, שהתפטר מכל תפקידיו בעירייה  עמרם 
הגיע השבוע  נגדו,  אישום שהוגש  כתב  בשל 
את  הפתיע  שם   - העיר  הנהלת  לישיבת 
העיר  הנהלת  ישיבת  בנוכחותו.  הנוכחים 
העתידה  המועצה  ישיבת  לקראת  התכנסה 

לאשר את תכנית הגג בעיר אשדוד.
אב.  בתי  כ-65,000  היום  קיימים  באשדוד 
 30,000 עוד  להתווסף  עתידים  הזו,  לכמות 
עמרם  בכ-40%.  לגדול  צפוי  והעיר  דירות 

כנפו שפוטר מתפקידו, עדיין מחזיק בתפקיד 
הוביל  הנראה  שככל  מה  מועצה,  חבר  של 

להשתתפותו בישיבה.
הציבורית  בזירה  רב  זמן  נראה  לא  כנפו 
נעדר מישיבות המועצה מאז  ואף  האשדודית 
התפטר מכל תפקידיו. כזכור, כנפו נעצר לפני 
הוגש  ולאחרונה  שימוע,  לו  נערך  שנים,  כ-5 
אלף   240 בסך  שוחד  על  אישום  כתב  נגדו 

שקל, בנוסף לאופציה לרכישת דירה מקבלן. 
גורם בעיריית אשדוד שוחח עם 'קו עיתונות' 

והסביר כי הגעתו של כנפו לישיבה נעשתה על 
פי בקשה של ראש העיר יחיאל לסרי. לדבריו, 
לסרי מייצר לקראת ישיבת המועצה על הסכם 

הגג, תמיכה מקיר לקיר בקואליציה.
שכן  מחליף,  מונה  לא  כנפו  של  במקומו 
הוא התפטר באמצעות השעיה מכל תפקידיו, 
אך לא מעצם חברותו במועצה. כמו כן, ראש 
העיר אינו יכול למנות מחליף שכן על פי החוק 
אסור למנות סגן ראש עיר בזמן שנותרו פחות 

מ-28 חודשים לבחירות.

כנפו, שנותר חבר מועצה לאחר שהתפטר מתפקידיו - הגיע לישיבת הנהלת העיר 
אחרי תקופת היעדרות  גורם בעירייה: "מדובר בבקשה של ראש העיר לסרי"
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מאת: ארי קלמן

מאבקים  הרבה  פשוט,  לא  מושב  היה  "זה 
וגם הרבה הצלחות, יש דברים שאנחנו עדיין 
יעקב  הבריאות  שר  אומר  בבג"צים",  תלויים 
שיפורסם  עיתונות',  ל'קו  בראיון  ליצמן 
ישראל'.  'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו 
"לא נוותר על שום פסיק בהסכם הקואליציוני, 
וזה נוגע לכל הנושאים הדתיים, שבת, גיור, כל 
זה כקוצו  על  נעמוד   - הדברים, מה שיש שם 

של יוד".
מבחינה אישית עברה עליך תקופה לא קלה, 

משבר הדסה, זה הוריד לך מהפופולאריות?
לא  ובוודאי  היום,  זה  את  מרגיש  לא  "אני 
אחרי הפסק דין של בג"ץ שאמר שאני צודק, 
הוא נתן פחות ממה שהייתי מוכן לתת להם... 
אני דאגתי בכל התקופה רק לילדים, מה שהם 
לא דאגו, כי אף אחד לא ישכנע אותי שרופא 
מעלות   38 של  בחום  סאקר  לגן  ילד  שלוקח 
אוהל, שהוא  בלי  כיפת השמיים, אפילו  תחת 
דואג רק לילד. אגיד לך עוד משהו, הפגינו ליד 
הבית שלי שני הורים, אז שלחתי לקנות להם 

אוהל שלא יעמדו בשמש". 
ולגבי הפופולאריות...

"אדם צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות 
לא  או  פופולארי  להסתכל  צריך  לא  והוא 
השכל  לפי  לעבוד  צריך  הוא  כי  פופולארי 
אינטרסים,  לי  ואין  פריימריז  לי  אין  הישר, 
גם   - לעשות  שצריך  מה  לעשות  משתדל  אני 
לא  שזה  הדרך  בתחילת  רואים  לפעמים  אם 

פופולארי". 
המון אנשים עוקבים בדאגה אחרי הבשורה 

שלך בעניין הקנאביס. איפה זה אוחז?
מתעניין  החרדי  שהמגזר  חושב  לא  "אני 

בקנאביס..."
יש גם חולים חרדים.

"המדיניות שלי שקנאביס הוא סם ולא צריך 
ויש  רפואי  קנאביס  יש  עכשיו  אותו.  לקחת 
שהתור  הבעיות  אחת  לזה.  שזקוקים  כאלה 
זמן,  הרבה  לוקח  לקנאביס  רפואי  לאישור 
בגלל שאנחנו לא סומכים על רופאי המשפחה. 
אנחנו מדריכים רופאים מיוחדים שיוכלו לתת 
מיוחדים  קורסים  עשינו  לחולים.  קנאביס 
מצפה  אני  ולכן  רופאים   100 עוד  והוספנו 
שקנאביס  אומרת  המדיניות  יקוצר.  שהתור 
אני מצפה שהוא  זה  את  ומי שצריך  הוא שם 
יקבל את זה יותר בקלות, ואגב גם יותר בזול. 

אנחנו עובדים על זה ואני מקווה שנצליח".
גפני  היו לך לא מעט פיצוצים עם חה"כ 

לאחרונה...
להבין,  צריך  אתה  ויכוחים.  ושם  פה  "יש 
הוא דגל התורה ואני אגודת ישראל, וכל אחד 
מועצת  יש  לו  ולמדיניות שלו.  למפלגה  דואג 
גדולי התורה ולי יש מועצת גדולי התורה כל 

אחד שומע לשלו. נהרא נהרא ופשטיה".

על  מדברים  שבדגל  שוב  שומעים  אנחנו 
מספרים. 60 40, זה לא ישתנה?

"אתה כנראה מתכוון 70–30, אנחנו שבעים 
שפרשו  החלק  עם  שהיה  שמה  מניח  אני  כי 
הוא  אז  אחד,  מנדט  ירדנו  זה  שבגלל  ממנו 

עושה חשבון נפש במספרים".
שיש  שמועות  האחרונים  בשבועות  היו 
השר  ש"ס  יו"ר  עם  שלך  ביחסים  התקררות 

דרעי. מה קרה שם?
מבין...  לא  אני  בסדר.  והכל  אתו  "ישבתי 
שאני  נקרא  זה  משהו  למישהו  מעיר  אני  אם 
רב אתו? מותר לי להעיר למי שאני רוצה ואני 
עושה זאת גם לעוזרים שלי, אז בגלל זה אני 
רב איתם? ככה זה, יש לי פה ושם הערה ומותר 
זה  שיפה  מה  חושב.  שאני  מה  את  להגיד  לי 
שאתה הכי פתוח איתם, הכי פתוח, ולא עושה 

כל מיני קונצים וברוגז".
היו לך תקופות טובות יותר ופחות עם סגן 

השר פרוש. מה המצב כיום?
"יחסים קורקטיים. הכול בסדר, הכול הולך, 

יש מפלגה עובדת".
בוא נדבר על יאיר לפיד. אתה מכיר אותו?

"לא אני לא מכיר אותו".
הוא היה שר אוצר בקדנציה האחרונה.

"מי זוכר שהוא היה שר אוצר?"
זה לא סוד שהוא עולה בסקרים...

ובשבועיים  סקרים  קורא  אני  "איפה? 
האחרונים הוא רק יורד. אל תשכח שהוא היה 
ואני בסקרים היה לי כבר  יורד,  כבר 25, הוא 
שנקרא  מה  שהגוש,  אחד,  דבר  יודע  אני   ...9
רואה  לא  אני  ממשיכה,  הנוכחית  הקואליציה 
שיש אינטרס ללכת עם לפיד או מישהו אחר".

אתה לא מודאג מזה?
"לא תהיה קואליציה עם לפיד".

כמו  הוא  השבוע,  אתו  נפגשת  גבאי,  אבי 
לפיד?

החברים  בין  היה  הוא  שר  היה  "כשהוא 
אותו  בירכתי  גם  בממשלה,  שלי  הטובים 
כשנבחר ונפגשתי אתו. אבל אמרתי לו תקשיב 
תמשיך  אם  כחבר:  לך  אומר  שאני  למה  טוב 
לדבר על תחבורה ציבורית בשבת וכל הדברים 
ולא  לפיד  כמו  שתסיים  לך  מבטיח  אני  האלו 

תהיה שום ממשלה אתך".
ובמקביל  בנט,  יש לך קשר טוב עם השר 
בדגל תוקפים אותו על הפגישה עם הרפורמים.

מי  כל  תוקפים  שב'דגל'  רואה  הייתי  "אם 
ראיתי,  לא  אבל  ניחא.  הרפורמים  עם  נפגש 
רק על בנט כאילו לתקוף אותי... על  צועקים 
אף שהוא נפגש עם הרפורמים - הוא לא יעשה 

דבר בלי תיאום שלנו".
לפעמים  בכנסת,  שנים  המון  נמצא  אתה 

נמאס לך?
"פחות מגפני, זה לא סוד שלפעמים רציתי 
החלטה  וזו  הרבנים  אצל  זה  כרגע  לעזוב. 

שלהם".

את  ליצמן  מסכם  הבריאות,  כשר  לכהן  שהחל  אחרי  שנתיים 
מושב הקיץ  על הפופולאריות האישית, משבר הדסה, הקנאביס 
הרפואי והעימות עם דגל  וגם: היחסים עם דרעי ופרוש, דעתו 

על לפיד ואבי גבאי, הקשר עם בנט והתוכניות להמשך

"אנחנו שבעים אחוז ודגל 
שלושים, ירדנו מנדט בגללם"

הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-

הסרת 
משקפיים 

בלייזר
 התאמה מלאה
לציבור החרדי

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

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ

הסרת משקפיים עושים בבי״ח





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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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





י' באב תשע"ז 2/8/17 בני ברק 1226

בכל קראנו אליו
ד  ֶאָחֽ ה'  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע 
נצטווינו  זו  בפרשה  ו(.  ד,  )דברים 
 - בתורה  החשובות  המצוות  באחת 
מצוות קריאת פרשת שמע ישראל בכל יום, 

בוקר וערב.  
במשך כל הדורות קריאת שמע ישראל הצילה 
ולצערנו  שהיה,  היכן  היהודי  העם  על  ושמרה 
יודעים  לא  יהודים  ילדים  למיליון  קרוב  בימינו 
להחזיר  וצריך  שמע,  קריאת  זה  מה  ועיקר  כלל 
ילדי ישראל מהי  בזה עטרה ליושנה וללמד את 
עלו  שאתה  שמע,  קריאת  של  וכוחה  מעלתה 
יהודים להיהרג בגרדום ובמשרפות ומסרו נפשם 

על קדושת ה'. 
לפני מספר שנים זכינו לראות במו עינינו מה 
האדם,  אצל  לחולל  שמע  קריאת  של  בכוחה 
ומעשה שהיה כך היה, נערת קיבוץ בת למשפחה 
ביום  החליטה  ומצוות,  תורה  שומרת  שאינה 
ולימים  שלימה,  בתשובה  לחזור  אחד  בהיר 
שמים  ירא  ישיבה  בחור  עם  להתחתן  עמדה 
החתונה  את  לעשות  מחתנה  וביקשה  בתכלית, 

בקיבוץ החילוני בו נולדה וגדלה. 
אביה היה אחד מראשי הקיבוץ ועשה מאמצים 
כך  ואכן  לבקשתה,  בחיוב  יענו  הקיבוץ  שאנשי 
היה, החתונה נערכה ברוב פאר והדר בלב ליבו 
הנוכחים השתתף אחד מאנשי  בין  הקיבוץ.  של 
הקיבוץ הסמוך שניגש לאבי הכלה ושאלו כיצד 
והלכו  שפזלו  כאלו  באושים  פירות  לו  "יצאו 
רוח  באורך  אביה  לו  השיב  החרדי",  לעולם 
הקיבוץ  מילדות  שאחת  מכך  התחיל  שהכול 
לספר  התוודעה  היא  ושם  שלה  לסבתא  נסעה 
קריאת  לומר  לשמירה  כסגולה  נכתב  בו  תורני 
את  שלה  מסבתא  הילדה  ביקשה  בלילה,  שמע 

הסידור ולקחה אותו לקיבוץ.
)הכלה  חברתה  עם  דיברה  לקיבוץ  כשבאה 
גדולה  סגולה  שיש  בפניה  והשיחה  המדוברת(, 
משפחות  שישים  גרים  בקיבוץ  והרי  לשמירה, 
פגזים  מיני  מכל  עליהם  ולהגן  לשמור  וצריך 
הילדות  עצמן  על  קיבלו  יחדיו  ולכן  וטילים, 
פעם  שלושים  השינה  לפני  לילה  בכל  לקרוא 
קריאת שמע )ובסה"כ שישים פעם שתיהן יחד(, 
צמח  וכך  הקיבוץ.  אנשי  על  יחדיו  ישמרו  וכך 

הנטע הנפלא הזה. 
אפילו ילדות שנולדו בקיבוץ חילוני התעוררו 
היהודית  ונפשם  שמע,  קריאת  בזכות  בתשובה 

בערה בקרבם באמירת המילים הקדושות הללו.



שהוא  מספר  זצ"ל  גלינסקי  יעקב  רבי  הגאון 
ברח לפולין בזמן המרדף של הנאצים הארורים, 
הצליח  וכבשוה  לפולין  הגרמנים  וכשהגיעו 

להסתנן בדרך לא דרך לרכבת הנוסעת לבוכרה.
לעת ערב הגיע עם הרכבת לבוכרה ולא הכיר 
וחשש  ידע,  לא  השפה  את  וגם  אדם,  אף  שם 
שיבחינו בו ויסגירוהו למשטרה, אך לפתע ראה 
אדם שעומד ליד תחנת הרכבת ומצחצח נעליים, 
חשב הרב בליבו ואמר, אם אלך לשאול אותו אם 
הוא יהודי, הרי שבמידה והוא גוי הוא יבין שאיני 
להיות  יכול  שני  מצד  אך  אותי,  ויסגיר  מארצם 

שהוא יהודי ויוכל לשמור עלי. 
אלך  ואמר,  מחשבה  הרב  של  בליבו  עלתה 
בסמוך אליו ואגיד "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 

גוי,  הוא  ואם  שיבין,  הרי  יהודי  הוא  אם  אחד", 
הוא לא יבין את השפה ויעזבני לנפשי.

ואכן כך עשה, ניגש ליד אותו אדם ואמר את 
בחזרה  השיב  סנדלר  ואותו  ישראל,  שמע  פסוק 
חיבקו  ועד!"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
שם  והחביאו  לביתו  הכניסו  הסנדלר,  ונישקו 
עד  ולשתות  לאכול  לו  ונתן  ימים  עשרה  במשך 
שלבסוף הגיע הרב לארץ ישראל. וכל זאת בזכות 

קריאת שמע. 
ונסיים במעשה ההצלה הידוע שלאחר שהביסו 
הרבנים  שמעו  הנאצים,  את  הברית  צבאות 
שלמנזר מסוים נלקחו יהודים רבים כדי להינצל 
מהנאצים הארורים, ניגשו הרבנים לכומר וביקשו 
שיוכלו  כדי  שם  שנמצאים  היהודים  שמות  את 
המשפחה  משמות  שרבים  עקא  דא  אך  לקחתם, 
של היהודים נמצאים גם אצל גויים )כגון מילר, 
פראנק, וכדומה(, ולכן לא הסכים הכומר לתנאי.

המנזר  ילדי  כל  את  כינסו  הרבנים,  עשו  מה 
לאולם וצעקו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, 
ולפתע רבים מהילדים קמו מכיסאותיהם והשיבו 
ילד  מיהו  הרבנים  ידעו  וכך  מאמא",  "מאמא, 
יהודי שלימדה אותו אמו כבר מילדות לומר את 
קודם  אחד  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  שמע  הפסוק 
ולימים  בנשמתם,  נקבע  הזה  הפסוק  השינה, 

הצילם מהשמד. 



ְקרוָֹבה ְיׁשּוָעִתי ָלבוֹא

בתשעה באב לעת ערב מתחילים לומר פסוקי 
נחמה "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר אלוקיכם" )ישעיה 
מ, א(.  ונשאלת השאלה, הרי עדיין לא נבנה בית 
להתעצב  להמשיך  עלינו  היה  ולכאורה  המקדש 

ולבכות על חורבן הבית? 
שאנו  הדבר  שעצם  מבארים  רבותינו  אלא 
זוכרים את ציון וירושלים, זה מה שיבנה את בית 
קודשנו ותפארתנו, ויחיש גאולתנו, ִצּיוֹן ִהיא ּדֵֹרׁש 
יש ָלּה )מושאל מירמיה ל, יז. וע"ע ראש השנה 
יום  לאחר  נחמה  פסוקי  לומר  יש  ולכן  ע"א(,  ל 
שלם שהתאבלנו וזכרנו את חורבן הבית, ואדרבה 
ההתאבלות על בית המקדש היא זאת שמחישה 

ומקרבת לנו את הגאולה השלימה בעוד צעד.  
ידוע המעשה בקיסר צרפת נפוליאון שראה את 
היהודים יושבים לארץ ובוכים בליל תשעה באב, 
מתאבלים,  הם  מדוע  לשאול  המקום  לרב  שלח 
בית  חורבן  עקב  בוכים  שהם  הרב  לו  והשיב 
זה קרה?  ואמר, מתי  נפוליאון  המקדש, התפלא 
לא שמעתי על זה בחדשות ולא ראיתי שכתבו על 

כך בעיתונים.
לפני  אלא  עכשיו  קרה  לא  שזה  הרב  לו  אמר 
אלף ושמונה מאות שנים, התפעל נפוליאון ואמר, 
"עברו כל כך הרבה שנים ובכל זאת אתם בוכים 
זה  זה קרה היום? אם כך בטוחני שבניין  כאילו 
יבנה שוב". עצם הדבר שעם ישראל צמים ובוכים 
על חורבן בית המקדש זו הנחמה הגדולה, ובפרט 
השנה שהרבה יהודים נוספו למעגל הצמים וכל 

בתי הכנסיות היו מלאים עד אפס מקום.
יהי רצון שנזכה לעבוד את ה' אלוקינו באמת 
נראה בקרוב בקרוב בנחמת  כך  ובזכות  ובתמים 
אמן  צדק,  גואל  ובביאת  ירושלים  בבניין  ציון 

ואמן. 

סממן יהודי 

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

לפני  בעמדו  רבינו  משה 
את  ומצווה  מוכיח  פטירתו 
התורה  בדרך  ללכת  ישראל 
והמצוות. ובתוך דבריו מציע לבני 
ישראל: "ובקשתם משם את ה'... ומצאת 
נפשך"  ובכל  לבבך  בכל  תדרשנו  כי 

)דברים ד, כ"ט(.
זי"ע  מראדומסק  שלמה  התפארת 
שואל, הלא אמרו חז"ל במסכת סנהדרין 
)צ"ו( שמציאה באה בהיסח הדעת. א"כ 
ולאחר  ויחפש  יבקש  שאדם  אפשר  איך 

מכן יהיה רק "ומצאת" לשון מציאה? 
שאמרו  דרך  על  שזהו  משיב:  והוא 
"פתחו  ג'(  )ה',  השירים  בשיר  במדרש 
לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם 
את  העובד  שהאדם  אולם".  של  כפתחו 
השמים  מן  אותו  מסייעין  מעט,  הקב"ה 
זהו  לעבודתו.  מעבר  הרבה  להתעלות 
ה'"-  את  משם  "ובקשת  הכתוב:  שאמר 
תמצא   – "ומצאת"  מעט.  אותו  שתבקש 
ובכל  לבבך  בכל  תדרשנו  "כי  הרבה. 
שתזכה  רבה  מציאה  לידך  תגיע  נפשך"- 
בדרגה  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  לדורשו 
גבוהה עד מאד. וזו המציאה באה בהיסח 
מן  לו  הנתווסף  החלק  על  כי  הדעת. 
השמים, על זה לא התייגע, היא באה לו 

במתנת חינם ומבלי שישים דעתו לכך.
עוד שמעתי לשאול על פסוק זה מדוע 
ומסיים  "ובקשתם"  רבים:  בלשון  פותח 
בכל  תדרשנו  כי  "ומצאת  יחיד:  בלשון 
שיש  שהכוונה  י"ל  נפשך"?  ובכל  לבבך 
איך  אך  שמבקשים,  אנשים  סוגי  הרבה 
במאמץ  תלוי  זה  לאדם  באה  המציאה 

שכל אחד עושה.
גדול  גוי  מי   ..." בפרשה:  הפסוק  על 
אשר לו אלוקים קרוב אליו כה' אלוקינו 
בכל קראינו אליו" )ד', ז'( מובא במדרש: 
שמואל  לרבי  פפא  בר  חנינא  רבי  שאל 
לך  תפילתי  "ואני  דכתיב  מהו  נחמן:  בר 
ה' עת רצון" )משמע שלא תמיד מועילה 
לו:  אמר  רצון(?  בעת  רק  אלא  התפילה 
ופעמים  פתוחים  פעמים  תפילה  שערי 
נעולים... אמר רב ענן שערי תפילה אינן 
ננעלין לעולם, דכתיב "כה' אלוקינו בכל 
תפילה,  אלא  קריאה  ואין  אליו",  קראינו 
ואני  יקראו  טרם  "והיה  שנאמר:  כעניין 
כתיב,  רבה:  בר  חייא  רבי  אמר  אענה". 
"קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל 
ה'" הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה 

שיתנו לך.
בין  חלוקות  דעות  כמה  לנו  הרי 
החכמים בעניין קיבול התפילות. לכאורה 
יש לתמוה, הרי כל אחד מן החכמים מביא 
יתפרשו  א"כ  איך  מפסוק,  לדבריו  ראיה 

כל הפסוקים כחדא. אפילו שיש מחלוקת 
הם,  אחד  התורה  פסוקי  החכמים,  בין 
ליישב את הנאמר שהתפילה  ניתן  וכיצד 
"בכל  הנאמר  עם  רצון,  בעת  רק  נשמעת 

קראנו אליו"?
משל:  פי  על  מדובנא  המגיד  ביאר 
עשיר אחד נתן לרופא סכום כסף לשנה, 
כדי שיבוא כל בוקר לבדוק את בני ביתו 
אם בריאים הם, ואם לאו שירפאם. לא כן 
עשו תושבי העיר, אלא כאשר חלה אחד 
מבני ביתם קראו לו שיבוא לרפאו ושילמו 
הרופא  טרחתו.  עבור  פעם  בכל  לרופא 
עבור  משלמים  העיר  שתושבי  ביודעו 
עמהם  מתעסק  היה  וביקור,  ביקור  כל 
נותן את התרופות  , ולא היה  כמתמהמה 
היעילות ביותר. לעומתם לעשיר נתן את 
תשומת הלב המרבית, והיה רוקח לו את 
התרופות הטובות ביותר וכך נרפא החולה 

מיד, שהרי את שכרו קיבל בתמידות.
אדם  יש  הקב"ה.  הנהגת  היא  כן 
ומשתדל  ידו,  ועוצם  כוחו  על  שסומך 
אשר  התחבולות  בכל  מחסורו  בהשגת 
אליו  כלתה  כי  בראותו  ורק  ידו,  תמצא 
מתעורר  מחסורו,  משיג  ואין  הרעה 
מיד,  נענה  אינו  כזה  לבקש רחמים. אדם 
ומתעכבת ישועתו. כי אם יענוהו מיד, לא 
במהרה יתעורר שוב להתפלל. לכן מוטב 
רבים  ימים  כך  יעמוד  למען  שיתמהמה 
כן  לא  עולמים.  בבורא  באמונה  ויתחזק 
יום ובכל  הצדיקים הקוראים אל ה' בכל 
משוועים  שבקלים  קל  דבר  על  ואף  עת, 
לעכב  סיבה  להקב"ה  אין  בוראם,  אל 

בקשתם ונענים מיד.
של  שאלתו  את  גם  מיישב  זה  הסבר 
לאחר שאדם  איך  זי"ע,  התפארת שלמה 
מבקש ומחפש מקבל הוא בהיסח הדעת 
כמו מציאה, הרי הוא טרח ועבד בשביל 
זה? יש לומר שהכוונה היא שכאשר אדם 
מבקש את ה' בכל עת, כמו הצדיקים, הרי 
ששכרו הוא ששערי תפילה אינם נעולים 
בפניו לעולם ומיד הוא מוצא את מבוקשו 
כמו כביכול בהיסח הדעת. אך זה בתנאי 
 - נפשך  ובכל  לבבך  בכל  תדרשנו  כי 
כאשר בקשותיו באות באופן תמידי ולא 

רק כשהוא נקלע לצרה ובמצוקה קשה.
וזהו "ובקשתם" לשון רבים. כי מדובר 
סוגי האנשים המבקשים. צדיקים  כל  על 
התולים כל העת את צרכיהם בבורא עולם 
לעצמם  הישגיהם  את  התולים  ואחרים 
מוצא  מי  אך  למצוקה.  נקלעו  ועכשיו 
כמו בהיסח יד, זה שדורש את ה' כל העת 
בכל לב ובכל נפש- ואליו מתייחס הכתוב 

בלשון יחיד.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

כי  עיתונות'  'קו  מבית  ישראל'  ב'כל  נחשף  השבוע  בסוף 
תיאטרון ירושלים סירב לקיים אירוע של 'שירת הבקשות' - רק 

משום שמדובר באירוע המתקיים בהפרדה. 
שהאירוע  לאחר  מיממה  פחות  כאשר  הסיפור,  של  ראשיתו 
ונוצר  הכרטיסים  כלל  נמכרו   – בירושלים'  ב'השבוע  פורסם 
מחסור משמעותי, בשל כך, ביקשו בהפקה להעביר את המעמד 
מאולם ז'ראר בכר לאולם התאטרון, אך כאמור בתאטרון סירבו 
הקודש  טהרת  על  בהפרדה  אירוע  קיום  מבחינתם  כי  והסבירו 
או שחורים  ליהודים  ערבים  בין  אירוע בהפרדה  לקיום  "שקול 
ולבנים", וזאת גם לאחר שהוסבר להם כי המשתתפים באירוע 

כולם חפצים בכך. 
הסיעות  מכלל  העיר  מועצת  חברי  כי  נודע'  עיתונות  ל'קו 
הדתיות - ש"ס, יהדות התורה והבית היהודי – חתמו על מכתב 
ששלח חבר המועצה פיני עזרא לראש העיר, ובו נכתב: "הנושא: 
הדרת חרדים ודרישה לעצירת כל האירועים אשר ממומנים על 

ידי העירייה בתיאטרון ירושלים עד להפסקת האפליה".
"אני פונה אליך בתפקידך כראש עיריית ירושלים אשר חרט על 
דגלו את השוויוניות בין האוכלוסיות הרבות בעיר וכמי שדואג 
לסייע לאוכלוסייה החרדית בהקצאת משאבי תרבות ותקציבים. 
זוכה  ירושלים אשר  תיאטרון  כי  לגלות בשבוע שעבר  נדהמתי 
אשר  לחילופין  או  העירייה  של  רבים  אירועים  במקום  לערוך 

ממומנים על ידה החליט להדיר את החרדים מהתיאטרון. 
סירבה  שזו  לאחר  התיאטרון  הנהלת  של  היא  "ההחלטה 
תרבות  אירוע  במקום  לערוך  המזרח  מן  מורשת  לאגף  לאפשר 
למגזר החרדי, בשל הדרישה הבסיסית של האגף לאפשר במקום 

ישיבה בהפרדה בין גברים לנשים כפי שמקובל בחברה החרדית, 
והשוותה את היא הסכמתה בדוגמא אשר זכורה לנו ממשטרים 

אפלים שלא רוצה להפריד בין לבנים לשחורים. 
ידיר אוכלוסייה גדולה  ייתכן שמוסד תרבות בירושלים  "לא 
וחשובה כמו הציבור החרדי רק בשל גחמה של מנהל כזה או 
הנהלת  מול  בנושא  המיידית  התערבותך  את  מבקש  אני  אחר. 
התיאטרון או לחילופין לנקוט צד בנושא ולהודיע לתיאטרון כי 
לביטול ההנחיה  עד  עם המקום  כל התקשרות  העירייה תעצור 

המפלה".
של  בהחלטה  "מדובר  בתגובה:  נמסר  ירושלים  מעיריית 
המייסדים  והתורמים  ההנהלה  שקיבלו  ירושלים  תיאטרון 
תרבות  אירועי  בתיאטרון  יתקיימו  לא  כי  הקובעת  הקמתו,  עם 
בהפרדה על רקע דת, גזע או מין ולא יתקיימו אירועים פוליטיים. 
קיום  רבים שמאפשרים  קיימים אולמות תיאטרון  יודגש, בעיר 
אירועים המותאמים לציבור החרדי, בהתאם לסייגים ולהנחיות 
מתקיימים  אלו  באולמות  והעירייה.  לממשלה  המשפטי  היועץ 
אירועים רבים במהלך השנים לכלל המגזרים בעיר, תוך פריחה 

תרבותית רב גוונית לטובת כלל התושבים".
כבר ביום חמישי הצטרפו למתקפה על התאטרון יו"ר ועדת 
הכספים ח"כ משה גפני, שר הפנים אריה דרעי, וחברי הכנסת 
שרת  גם  בחריפות  לדברים  הגיבה  בהמשך,  ומקלב.  מלכיאלי 
התרבות מירי רגב שאמרה כי "תופעת ההדרה במוסדות תרבות 
בישראל חייבת להיפסק. הדעת אינה סובלת שתאטרון ירושלים 
ואורחות  הדתית  השקפתם  בשל  החרדים  תושביה  את  ידיר 
של  באירועים  הנהוגה  לנשים,  גברים  בין  ההפרדה  חייהם. 
הציבור החרדי, אינה ולא יכולה להיות עילה להדרה של ציבור 

שלם ממוסד תרבות ציבורי. 

התרבות  משרד  ידי  על  נתמך  שאינו  תרבות  בהיכל  "מדובר 
ירושלים להיכנס  זאת, אני קוראת לראש עיריית  והספורט, עם 
לעובי הקורה ולפעול על מנת שכל הציבורים בירושלים יקבלו 
מענה ראוי על פי צרכיהם ללא כל אפליה. הזכות לצרוך תרבות 
היא זכות שווה לכולם, ערבים, יהודים, חילונים, דתיים וחרדים. 
ראוי שתאטרון ירושלים, ככל מוסד תרבות ברחבי הארץ, יפתח 

את שעריו בצורה שוויונית לכולם".
מאוד  "אני  שהגיב:  גואטה  יגאל  חה"כ  גם  הצטרף  לדברים 
מצפה מכל חברי הכנסת החילונים שיביעו מחאה על הדבר הזה, 
לא לעשות  חילונית. כמו שמבקשים ממנו  כפייה  שהוא פשוט 
יהיה  הוא  אם  רק  לאירוע  שיבוא  גדול  ציבור  יש  דתית,  כפייה 

בהפרדה, אז למה לא מגיע לציבור מה שצריך?
שלא  משהו  זה  במיידית,  האירוע  את  לקיים  מצפה  "אני 
לו  ומותר  לעירייה  ארנונה  שמשלם  שלם  ציבור  יש  שמענו, 
להשתמש במבנה ציבורי ברוח ישראל סבא. אחת הבעיות היא 
שאין מנהל מחלקת תרבות חרדית ומי שמנהל לא מבין או לא 

רוצה להבין, זה חמור מאוד!"
הכפיה  שבישראל  ספק  כל  "אין  הגיב:  גליק  יהודה  ח"כ  גם 
דתית  כפיה  מכל  מונים  עשרות  וחמורה  קיימת  החילונית 
מתחפשת  היא  כי  ממנה  וצבועה  גרועה  אף  היא  אפשרית. 
למתקדמת, חוקית, פלורליסטית וצודקת אבל יש בה רק צרות 
אופקים שנאה וקידוש של דת חדשה. יש לשים להם מראה מול 

הפנים".
חה"כ מוזס הגיב אף הוא: "לבטל אירוע בי-ם בגלל הפרדה, 
בוטה  בהתערבות  מדובר  דתית.  אנטי  וכפייה  חרדים  הדרת  זו 

באורח החיים שלנו".

שרת התרבות: "הדעת אינה סובלת הדרת חרדים"
סערת תאטרון ירושלים צוברת תאוצה: אחרי הגינוי מקיר לקיר של הנציגות החרדית, קוראת מירי רגב 
לניר ברקת להתערב  במקביל, לחץ על ברקת מכיוונם של חברי המועצה שדורשים במכתב "לעצור 
כל התקשרות של העירייה עם התאטרון"  ח"כים נוספים מצטרפים למחאה: גואטה: "משהו שלא 

שמענו", גליק: "כפיה חילונית", מוזס: "התערבות בוטה באורח החיים שלנו"

 חשיפת

 'קו 
עיתונות'

מאת: אוריאל צייטלין

החיל  שהורשע  לאחר  חודשים  שמונה 
שנה  וכמעט  אזריה,  אלאור  מחברון,  היורה 
וחצי לאחר המקרה, ולאחר שעורך דינו יורם 
הקודמת  ההכרעה  על  לערער  ביקש  שפטל 
של  בהריגתו  יורשע  אזריה  אלאור  לפיה   -
התקיים   - בכלא  חודשים   18 וירצה  המחבל 
הזו  בפעם  גם  אך  בעניינו,  חוזר  דיון  השבוע 
ואזריה  בעינה  נותרה  המשפט  בית  הכרעת 

הואשם בהריגה. 
מתמיד  יותר  קשים  דברים  נאמרו  הפעם, 
במהלך  יותר  כבדות  האשמות  בפניו  והוטחו 
ושניים  הדין,  פסק  הוקרא  בהן  השעתיים 
מהשופטים אף ביקשו להחמיר את עונשו, מה 
שהיה גורם לדיון הנוכחי אותו ביקש אלאור 

להיות הרסני בעבורו. 
אולם, ההכרעה נשארה כפי שהייתה וכעת 
עתירה  הוא  העכשווי  מהעונש  היחיד  המנוס 
יאשר  הדין  ובית  במידה  שתתאפשר  לבג"ץ, 
אם   - בפועל  העונש  ביצוע  את  לעכב  בקשה 
כבר  שאמר  כפי  שפטל  עו"ד  יבקש  וכאשר 

ביום הדיון שזו כוונתו, לאחר שהתברר מפסק 
הדין שלא חל שינוי בהרשעה. 

עשרות מפגינים ליוו ותמכו בחייל מחברון 
ביום זה, ולאחר הקראת הדין החלו מפגינים 
מהימין התומכים בחייל לנאום בזה אחר זה, 
בעבר.  שהיו  כפי  סדר  הפרות  נרשמו  לא  אך 
של  אמו  התעלפה  הקשה,  הבשורה  למשמע 
החייל בבית המשפט, אביו של החייל אושפז 
שהידרדר  בריאותו  מצב  בעקבות  בעבר 

בעקבות הסערה שמשפחתו עוברת. 
יום  ב',  אדר  י"ד  וחצי,  שנה  לפני  כזכור, 
בסכין  חמושים  מחבלים  שני  הגיעו  הפורים, 
ודקרו חייל צה"ל מגדוד שמשון בעיר חברון. 
חיילים שהיו במקום חיסלו מחבל אחד ונטרלו 
אל  הוא  גם  הוקפץ  אזריה  אלאור  השני.  את 
המחבלים,  נטרול  אחרי  דקות  והגיע  הזירה 
אך מסיבה כזו או אחרת, לאחר 11 דקות הוא 
אותו.  והרג  הפצוע  המחבל  כלפי  באש  פתח 
לפי מה שאמר התובע, אלאור אמר למפקדיו 
"מחבל מגיע לו למות", אך על פי דבריו בבית 
המשפט הוא חש סכנה ממשית לפעולה מצד 

המחבל ועל כן ירה בו.

בית המשפט פסק בתחילת השבוע כי "המניע לירי 
היה נקמני"  הרמטכ"ל אייזנקוט הודיע כי ישקול 

להקל בעונשו

אלאור אזריה 
הורשע בשנית

משהו גדול קורא!
יותר עמודים! יותר כותבים! יותר תוכן! יותר מאמרים! 
יותר כתבות! יותר סיפורים! יותר מדורים! יותר מעניין!

המהדורה החדשה של "כל ישראל" 
עיתון סוף השבוע של הציבור החרדי

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים
ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

בחצרות הקודש | פרסום | ביקורת מסעדות | מדור למשפחה 
החרדית | מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | גרפולוגיה | 

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות, מתנות ועוד.

שכפול מפתחות

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

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 18.8.17  כו׳ באב תשע׳׳ז 

ידיות שפכטל

1 ליטר    10.00 ש’’ח
5 ליטר    24.00 ש’’ח
18 ליטר  56.00 ש’’ח

שפכטל

5 ליטר    39.00 ש’’ח
18 ליטר 124.00 ש’’ח

סיד סינטטי צבע פלסטיק 
אקריליק לבן

1 ליטר     18.00 ש’’ח
2.5 ליטר  38.00 ש’’ח
5 ליטר     56.00 ש’’ח
18 ליטר  140.00 ש’’ח

סל שוק

מוט טלסקופי לרולר

2 מטר    23.00 ש’’ח
3 מטר    29.00 ש’’ח

זוג ידיות לדלת מנעול בולדוג ניקל

 44.00 ש’’ח
16x45
16x70

צילינדר גלגלת צילינדר רגיל איזמל מקצועי מסור ברזל מסור עץ

טרפנטין 1 ליטר

16w קטלן קטלן כפול

650W ג׳קסון

 270.00 ש’’ח

 109.00 ש’’ח

מברגה אימפקט +
2 סוללות

599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח

 12v
18v

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 

סולם אלומיניום 4
שלבים

199.00 ש’’ח 

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

190.00 ש’’ח

LED פנס נטען
תאורת חירום

27.00 ש’’ח

פנסים טלסקופיים מתכווננים שרשורי

קצף פוליאוריתן

חומצת מלח 1 ליטר סייפון חומר לפתיחת 
סתימות 1 ליטר

מסור גרונגמפתח צינורות

פטיש תפסניםפטישיםמפתח שוודי

סופר 7

 26.00 ש’’ח

מברשת  אסלה

 15.00 ש’’ח 12.00 ש’’ח

מכסה כרום ׳׳4 
מתכת

ניאגרה דו און 
פלסאון

ניאגרה טיטאן 
ליפסקי

ברז מזיגה מפואר 
למתקני מי שתיה

 127.00 ש’’ח

ברז אמבטיה 2 ידיות 
כולל צינור ומזלף

 140.00 ש’’ח

מאוורר שולחןמאוורר תלוי ׳׳16מאוורר עמוד ׳׳16

98.00 ש’’ח

קומקום חשמלי
 2 ליטר

מגן למכשירי חשמל 
מתח וברקים

 53.00 ש’’ח

מאוורר ריצפה ׳׳16 מאוורר תעשייתי ׳׳18
קומבינה 3 אפשרויות

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

מוט מקלחת 
3 מצבים

59.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

מפות פלסטיק PVC רוחב 1.40 מ׳

8.00 ש’’ח למטר

סולמות דרגש הוריקן מאוורר טורבו 
דיגיטלי + טיימר

סל כביסה ראטן
60 ליטר

44.00 ש’’ח 335.00 ש’’ח 

פוליפילה קלסימוטינר 1 ליטר

8.00 ש’’ח
1 ק׳׳ג    5.00 ש’’ח

5 ק׳׳ג    25.00 ש’’ח

פתיון ג׳ל 15 גר׳ סודה קאוסטיק
להדברת נמלים

 87.00 ש’’ח

סיליקון אקרילי

 7.00 ש’’ח

ספריי צבע

תאורת חירום LED 120 לדים
120v נטענת

 114.00 ש’’ח

 73.00 ש’’ח

נטלה כסף מעוטר נטלה מתכת כרום בונדרול

1 ליטר    18.00 ש’’ח
5 ליטר    49.00 ש’’ח

מברשת צבע איכותית

צינור שרשורי למזגן

 3.00 ש’’ח למטר

מעדן זרימה לברז 
הברגה פנימית 
והברגה חיצונית

 5.00 ש’’ח

זוג ידיות אקרילי 
לברז

 9.00 ש’’ח

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

185.00 ש’’ח

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

109.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

175.00 ש’’ח

מאוורר תעשייתי 
׳׳30 תלוי

139.00 ש’’ח

ברז קיר ארוך

מתלה על מקלחון 
ניקל כרום

 222.00 ש’’ח 148.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

׳׳2    6.00 ש’’ח
׳׳3    9.00 ש’’ח

׳׳4    11.00 ש’’ח
׳׳5    13.00 ש’’ח
׳׳6    15.00 ש’’ח

2 שלבים  110.00ש’’ח
3 שלבים 140.00ש’’ח
4 שלבים 184.00ש’’ח

 17.00 ש’’ח 10.00 ש’’ח 18.00 ש’’ח

 18.00 ש’’ח 23.00 ש’’ח 19.00 ש’’ח 46.00 ש’’ח 19.00 ש’’ח

מנעול רתקרתק למנעול

10    59.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    99.00 ש’’ח

10    53.00 ש’’ח
13    69.00 ש’’ח
16    89.00 ש’’ח

׳׳10    29.00 ש’’ח
׳׳12    42.00 ש’’ח
׳׳14    49.00 ש’’ח

קטן     22.00 ש’’ח
 16.00 ש’’ח 22.00 ש’’חגדול    59.00 ש’’ח

שטוח    17.00 ש’’ח
 18.00 ש’’ח 53.00 ש’’ח 13.00 ש’’חשפיץ    23.00 ש’’ח

 25.00 ש’’ח
ידית עץ    24.00 ש’’ח
ידית צהובה 28.00 ש’’ח

400 גר׳  19.00 ש’’ח
500 גר׳  24.00 ש’’ח
1 ק׳׳ג     32.00 ש’’ח
2 ק׳׳ג     58.00 ש’’ח

׳׳8      25.00 ש’’ח
׳׳10    29.00 ש’’ח
׳׳12    39.00 ש’’ח

מברגה אימפקט 
   12w ליטיום

   12w מברגה נטענת

׳׳12    90.00 ש’’ח
׳׳16    99.00 ש’’ח 85.00 ש’’ח 119.00 ש’’ח

תלייה 
עמידה
239.00 ש’’חנמוך 540.00 ש’’ח

מאוורר תעשייתי
׳׳30 עומד

520.00 ש’’ח

 283.00 ש’’ח 379.00 ש’’ח

 16.00 ש’’ח

 189.00 ש’’ח

 15.00 ש’’ח

מידהמידה

מבצעים
חמים!

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

 אפשרות להתקנת 
ברזים ועבודות 

תחזוקה ושיפוצים
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת כלי עבודה חלק ב'
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מסכת יחידה,אחדות. "אתם עשיתוני ____ אחת" 
)ברכות ו.( )בלשון רבים(

7. התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" 
)יבמות ד יג( )בכתיב מלא(

8. סמטה, רחוב צר. "ל____ שאינו מפלש" )שבת 
טז א(

9. יסוד,עיקר. "יש ____ למקרא" )סוכה ו: (
11. מעיל עליון רחב. "מכסאו ויעבר _____" )יונה ג 

ו( )בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(
13. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית 

לב ח( )בהיפוך אותיות(
14. שאל, חקר, בחן. "ו____ וחקרת ושאלת היטב" 

)דברים יג טו( )גוף שלישי עבר(
16. איך,כיצד. "_____ אתה יודע שזה חיב לזה" 

)סנהדרין ג ו(
17. שם מסכת בסדר נזיקין במשנה,בתוספתא  
ובתלמודים העוסקת בדינים ובבתי דין בישראל.

1. התרגשות רבה. )בשל צער, אבל,רוגז( "כל קרע שאינו בשעת _____" 
)מועד קטן כד.(

2. נדיבות, יחס של רצון ואדיבות. "משה נהג בה ____ ____ ונתנה" 
)נדרים לח.(

3. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה. "____ 
של תאנה" )כלאים א ח(

4. קיצור המילים : בסיעתא דשמיא.
5. קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

6. למד,שנה מסורת של תנאים. "_____ והדר מפרש" )בבא קמא יג: (
10. מקום לשכון בו, מעון, בית מגורים ארעי או קבוע. "חקקי בסלע 

____" )ישעיה כב טז( )בכתיב מלא(
12. חזק, כביר. ארז _____. "והיה לארז ____" )יחזקאל יז כג(

15. מראה. "לשחקים חזקים כ___ מוצק" )איוב לז יח(
16. קיצור המילים : הלכה ד.

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

תאדגששסנגסנמסמרתא

דאתירתהמאמאקשנגדג

אנודגאדרננגצישאתנ

תאפאנתפגכתדונלגרת

סנלתאוצדתגנעאיותל

שאישסניתגימהישתדכ

סנכהתשריכשחומכגתא

נארגאמהשנסונשידגמ

שעאנגפגיתשגגעאנאה

תאתראונתאגהתנצאנא

סנהנגחתדנרדיתדרינ

שאנוישרגתאענתגאמס

תגקדגרזנישאתנתאנש

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

גרזן, תער, משור, תער הסופר, מגרה, מחוגה, כשיל , מסמר, כילפות, מפוח, מרצע, 
מקצועה, קנה, פצירה, אמה, אנך, המאכלת, שכין

  25תשבץ מספר ש
  באדיבות עוזי קייש                                               

1 2 3 4 5 6  

7       

8     9 10 

11    12   

13    14 15  

   16    

17       
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שזה בריא
דודה חיה פתרה את הכאבים שלה ועכשיו כבר אין לה בעיה להתיישב ולקום. רפואת 

הצמחים המודרנית יכולה לעזור גם לכם

טבעי

מאת: שרה בן מאיר

החכמה  לדודה  יש  גדול.  חיוך  אלי  חייכה  חיה  דודה 
שלנו, הרבה סיבות לחייך. היא בורכה בתבונה עמוקה, טוב 
אוהבות  המשפחה  בנות  משפחתי,  מפגש  ובכל  ואומץ  לב  

להתקבץ סביבה ולשמוע אותה.
אבל הפעם החיוך שלה היה גדול ושמח מהרגיל. "פתרתי 
את הבעיה שלי", היא אמרה לי בשקט, "אם עד עכשיו, בשעה 
הטחורים  בגלל  מכאבים  התפוצצתי  כבר  היום,  בסוף  הזאת 
ולא הייתי מצליחה לעמוד ולא לשבת, זה עבר. עכשיו הכל 

בסדר".
האחרון  בזמן  משתפת.  שהיא  ושמחתי  אותה  חיבקתי 
בבעיות  ומשתפות  מספרות  משפחה  בנות  שיותר  נוכחתי 
מהסוג הזה וטוב שכך. כשמחליפים מידע על בעיה רפואית, 

אפשר להרוויח וללמוד מנסיונם של אחרים.
"אצלי זה כנראה קרה בגלל היחלשות שרירים עקב הגיל", 
אמרה דודה חיה, "אבל אצל האחיינית שלי יעל, ההריון גרם 
לבעיה. המשקל הגדול של הבטן הכביד וההרמונים החלישו 
את השרירים ושתינו היינו מתיישבות בקושי וקמות בקושי. 

רק לשכב הצלחנו. סבלנו מגרד, דימום וכאבים".
התפלאתי  דודה",  חודשיים  אותך  ראיתי  לא  הכל  "בסך 

"וכבר פתרת את זה כל כך מהר?"
בשמחה,  הדודה  סיפרה  מצוין",  פתרון  לנו  מצאה  "יעל 
"טבעי לגמרי. אפילו לא היינו צריכות לצאת מהבית. הסברנו 
בטלפון מה מציק לנו ומה כואב, כל אחת דיברה עם יועצת, 
טיפול  מאיתנו  אחת  לכל  והתאימה  שלה  הרקע  על  שביררה 

אישי".

זה טיפול דרך קופת החולים?
יחס  ומקבלים  פרטית  במסגרת  משלימה  רפואה  זו  "לא 
המוצרים  את  בנתה  נטורופתית  איכותי.  מאד  וטיפול  אישי 
ששלחו לנו מצמחי מרפא משובחים ולקחנו טיפות פעמיים 

ביום. קיבלנו קרם וכדורים צמחיים".
על מה מדובר?

מרפא  צמחי  העולם  מכל  שמלקטת  ישראלית  "חברה 
מעולים ומכינה פורמולות לבעיות בריאות. הם מלווים אותך 
בטלפון וזמינים לכל שאלה. הם שלחו לנו גם המלצות - מה 
מאד  היו  הם  המצב.  את  לשפר  כדי  לאכול  לא  ומה  לאכול 

רציניים ומקצועיים".
אבל דודה חיה, אלה צמחים. לא תרופות אמיתיות. ממתי 

את מאמינה בדברים האלה?
והרגישה  לפניי  ניסתה  שיעל  בגלל  אבל  האמנתי.  "לא 
טוב, רציתי לנסות גם. ועכשיו אני שמחה לספר לך שצמחים 
יכולים להשפיע על פינוי פסולת מהגוף בדרך טבעית ועדינה. 
דווקא הצמחים מחזקים את המערכת החיסונית. מה שכדורים 

רגילים לא עושים. ניסיתי והרווחתי".
הכל באישור משרד הבריאות וכשר?

"בוודאי. את יודעת שיעל בודקת הכל. הצמחים הם באישור 
משרד הבריאות והייצור בכשרות מהודרת". 

הבעיה והסימנים
התרחבות  מתיחה,  הוא  עליו  דיברה  חיה  שדודה  המטרד 
זה קרה לכם?  וצניחה של כלי הדם ברקטום. איך תדעו אם 
ורידים  יכול להצביע על  לפעמים רק דימום קל ללא כאבים 

עם  בגרד  מדובר  לפעמים  הגוף.  של  התחתון  בחלק  נפוחים 
כאב. סימן נוסף שיכול להעיד כי אתם סובלים מהבעיה היא 
או  בכאבים  שכרוכים  הטבעת  פי  סביב  בליטה  או  נפיחות 

חלילה בדליפה של צואה.
עקב  אצלם  תופיע  שהבעיה  כאלה  יש  קורה?  זה  למה 
ישיבה ממושכת, או עם העלייה בגיל. שילשולים או עצירויות 
יחמירו את הבעיה. המצב אופייני גם לאנשים עם עודף משקל 

ולנשים בתקופת ההריון. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשריות  סיבות 
גפנית  פעילות  הכבד:  אל  מהקל  הן  הטבעת  פי  באיזור 
או  רבים  שיעולים  למשל  בטני,  תוך  לחץ  מתח,  מאומצת, 

הקאות וגם אי-ספיקת לב.
כדאי  לא  הטבעת,  פי  באיזור  כאבים  חשים  ואתם  במידה 
להתעלם. כאב חזק יכול להעיד על התפתחות קריש דם בתוך 

הטחור. מצב שידרוש התערבות ניתוחית מיידית.

תנו לעזור לטבע לעזור
ובדרך  מסתבך  שהוא  לפני  במצב  לטפל  שאפשר  אלא 
טבעית. החברה שדודה חיה סיפרה עליה היא TTM – חברה 
ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח של צמחי מרפא. החברה 
משתמשת בצמחים שנבדקו במחקרים רפואיים ומזקקת מהם 

תמציות מרוכזות במיוחד של החומר הפעיל בכל צמח.
מי שרוצה להימנע מתופעות לוואי שיש לתרופות הכימיות 
יכול  מהטבע,  שמגיע  והטהור  הצמחי  במקור  ומעוניין 
הכוונה לפתרון הטבעי  ולקבל  חינם  ייעוץ  להתקשר לשיחת 
שמתאים לו. לפרטים נוספים ניתן להתקשר 072-3922668 

ttmisrael.com או להיכנס לאתר החברה
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