
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי כ"ז בסיון תשע"ז   21/6/17 גיליון מס' 1113

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

19:13
19:30
19:10

20:30
20:33
20:32

פרשת קורח

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

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 

אבי בלום 

שבת וינפש

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 22-23

כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

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

פרסם  
ותתפרסם
03-5796643

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12
*בקנייה במקום בלבד

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק
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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

כל החנות 

חפיפהבייביליס

shuli  
מקצועית ומתמחה בבייבי הייר

050-3015848

פאות שולי

מקבלת עבודות מפרטיים ופאניות!

מתווה הכותל: הרבנות 
נגד היועהמ"ש

הרבנות  ביקשה  חוקה,  בוועדת  בדיון 
ייצוג עצמי בדיון בבג"ץ בנושא מתווה 
הכותל - מאחר והמשיב מטעם המדינה 
הוא היועץ המשפטי שיזם בעבר את 
המתווה  במשרד המשפטים התנגדו: 

"הרבנות איננה חזות הכל"
/ עמ' 20

100,000 שקל פרס 
למחברי ספרים

תורנית  לספרות  הפרס  במסגרת 
של עיריית בני ברק, לזכרו של 
יצחק  ר'  העיר  וראש  מייסד 
יחולקו השנה  ז"ל,  גרשטנקורן 
של  סך  על  הזוכים  בין  פרסים 

מאה אלף שקל
/ עמ' 12/ עמ' 10

נתן חג'אני טבע בכנרת: גופתו 
נמצאה לאחר 5 ימים / עמ' 16

אזהרה: "סלמונלה בטחינה 
גולמית" / עמ' 14

משרד הרווחה מתחמק
היתר  לקבלת  הקריטריונים  בדבר  עיתונות'  'קו  לפניית  להשיב  סירבו  במשרד 
לעבודה בשבת, והסתפקו בתשובה ערטילאית: במידה והפסקת העבודות גוררת 

פגיעה בביטחון המדינה - רשאי השר להתיר / עמ' 18

 פרסום

ראשון

בשמחת  השבוע  שראינו  החגיגות 
את  משקפות  התורה,  יהדות  יו"ר 
מאשר  יותר  הרבה  נכוחה,  המציאות 
סיעת  עם  המשותפת  בישיבה  האווירה 
ש"ס. לא אווירת שבת חש ביבי בחברת 
תחושה  דווקא  אלא  השבוע,  החרדים 

של "וינפש".



עו"ד אלקנה בישיץ 
ז"ל נהרג בתאונה

יעקב פרידמן
 סמנכ"ל 'קו עיתונות'

איש החסד

56
עמודים



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

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

מארזי קרלו

קמח

טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &15

 &20

 &2990

 &10 ב-

ב-

 &95

ב-

 &20

 &10

משקאות שוקו/בננה/
אייס קפה

יין סלקטד
לבן/אדום

ב-  &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

3 ב-

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-

3 ב-

נוזל כילים פיירי
1.350 ליטר

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &15  2

 &100 5 ב-

48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב תנובה / טרה כריותחיתולי האגיס

וניל / עוגיות / שוקולטה

1 ליטר
תנובה

זוגלובק / תירס / נקניקיות

2 ק"ג

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10

 &10

לחם מחיטה מלאה 
/ אג'מי

קוטג' טרה

ב-

ב-

 &25 ב-2 

ב-

ב-

ב-

2 ב-55& 
בירה מאלט 
1.5 ליטר

 &13 3 ב-

מגבונים לחים

 &10  2

10& ב-  3

ב-

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

10

4

2 ב-

נסטלה

 &10

ארטיק קראנץ 
נסטלה

קפה רד מאג

קרם הגנה 
דר' פישר

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

פילה סלמון 
(אילתית)

ב-3790& 

 &30 ב- 2

 &20 ב- 2

250 גרם

5 ב-100& 
באיכות מפתיעה!

 &2490

 &8 90

 &2390  &2990

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

5 ב-10& 

לבן תות/ אפרסק 
יטבתה

קפה נמס עילית
בקניית זוג

 &18 90

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& 

4 ב-10& 

טיטולים

דגני בוקר
שוגי/ קוקומן חום לבן

מארז 6 יח' טישו

 &690

2 ב-30& 
קרטיבים 
לה פרוטה
נסטלה

 &790



 הם
לא מכירים אתכם

 אנחנו
מכירים אתכם מקרוב

 מרפאת ויז'ניץ
רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 מנהל המרפאה הרב יצחק ויינר
לשירותכם בטל: 050-4141358

מוקד לילה ומוקד שבת וחג 
חינם ללקוחות מאוחדת

רפואה מתקדמת
עם האבזור החדיש ביותר

בדיקות מעבדה )גם ע"י אח( בכל יום 
ללא צורך בקביעת תור בין השעות 8:00-11:15

המרפאה בניהולו של הרב יצחק ויינר
חסיד ויז'ניץ, עסקן רפואי ותושב השכונה

 מרפאת מאוחדת בויז'ניץ
 שירותי הבריאות הכי מתקדמים, הכי אישיים

 והכי מתאימים לאורח החיים שלכם!

מאוחדֿת ויז׳ניץ
בלב השכונה



20 שנות 

ניסיון

גלובלסק
מיטב החוקרים והעוקבים בארץ אנשי יוצאי מערכת הביטחון 

שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם

ניהול מעקבים וחקירות רחבות היקף בארץ ובחו"ל

חוקרים מורשים מטעם משרד המשפטים וחברים בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל

שירותי מעקבים וחקירות

מכשירי   | אלקטרוני  ציוד 
זעירים  סמויים  הקלטה 
בעולם ביותר  המתקדמים 

שירות אישי בתאום לו"ז הלקוחמחירים קבועים מראשסודיות מובטחת מקצועיות ואמינות

רח' השר משה 41, רמת גן | לקביעת פגישה: 054-344-25-25

כל סוגי מצלמות נסתרות ומערכות 
למוסדות  לעסקים,  אבטחה 
סגור במעגל  פרטיים,  ולבתים 
הכי מתקדם בעולם+שליטה מרחוק

ובילוש  חשאיות  חקירות 
יעוץ   | ופרטיים  לעסקים 
מידע  ואבטחת  ביטחוני 

עובדים בשיתוף פעולה עם עיריות, משרדי עו"ד, חברות אשראי, בנקים גופים מסחריים ופרטיים ועוד



 הם
לא מכירים אתכם

 אנחנו
מכירים אתכם מקרוב

מרפאת ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510
מנהל המרפאה הרב יצחק ויינר, לשירותכם בטל: 050-4141358

 לשירותכם במרפאת ויז׳ניץ, מוקד חירום ללא עלות, 
רק ללקוחות מאוחדת!
שעות פעילות המוקד:

א'-ה' 20:00–23:00
שישי משעה 18:00 ועד השעה 5:00 בשבת לפנות בוקר 

שבת משעה 9:00 ועד השעה 23:00 במוצ"ש רצוף

מוקד שבת וחג וערבי השבוע 
בזמינות גבוהה 

בלב השכונה

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il





 במרפאת מאוחדת בויז'ניץ
בחרנו עבורכם את מיטב המומחים:

ד"ר טוביה אליאל
ד"ר אסף צביון

רופאים מומחים בעלי אבחנה מדויקת, רופאי ילדים
רגישות לזולת ויחסי אנוש מעולים

פודיאטור מומחה והיחיד מסוגו בבני ברק! פודיאטורד"ר יואל גרינוולד
מטפל בציפורן חודרנית בשיטה ייחודית

מומחה בדרמטולוגיה – מחלות עור.רופא עורד"ר דניאל ליכטינשטיין
מנהל רופאי עור ארציים 

מנתח ניתוחים בריאטרים, כולל פתיחת כירורגד"ר מכלבסקי ולדימיר
טבעת לאחר ניתוח

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

נבחרת הרופאים
בלב השכונה

 הם
לא מכירים אתכם

 אנחנו
מכירים אתכם מקרוב

מרפאת ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510
מנהל המרפאה הרב יצחק ויינר, לשירותכם בטל: 050-4141358



)מעל יש ב"ב(
שלמה המלך 12

03-5746605

80 מקומות ישיבה | נעים לשבת | שירות משלוחים

מסעדת בשרים על האש

צ'ולנט בליל שישי
מגוון פיצות ׀ סלט ים תיכוני  

׀ מלווח  ׀ זיוה ׀ לחם שום ׀ 
מגוון פסטות 

*בקניית שני מגשים

פיתה שניצל

רקבאגט שניצל
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20&

מעורב
קבב

ועוד...

שיפודים
בורגר

סטייקים
פרגיות

Pizza phone

מבצע!
מבצע!

03-5746601/5

מבצע!
מבצע!

מגש פיצה 
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מגש פיצה 
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מבצע!

שנישני



לפרטים נוספים:

לקוחות כללית מושלם פלטינום בבני ברק

מגוון ספקים חדשים בתחומי התפתחות הילד

אפק-מרכז טיפולי 
רב תחומי

גילברט רבקה
דוד נעה

דלפין ברוך
דנדרוביץ שרית

ווייס שפרה
טפליצקי תמר
מעגלי קשב

מרכז גלאי
נפש לנפש

אהרונוביץ 19

הרב קוק 17
מנחם 28
הר סיני 21

הרב כהנמן 64
בירנבוים 7/11
צירלסון 34/13
ז'בוטינסקי 160

הירקון 39
אונקלוס 3

1-800-100950

052-7600697
050-4300438
052-7121429
053-3124685

052-7604130 | 03-6775893
03-5624040
09-7402022

077-5315312 | 050-8566307
054-8439236 | 072-2555660

טלפוןכתובת שם מקום מתן שירות
אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים,

בדיקות קשב וריכוז
טיפול בהבעה ויצירה
טיפול בהבעה ויצירה
בדיקות קשב וריכוז

טיפול בהבעה ויצירה
טיפול בהבעה ויצירה

ריפוי בדיבור
אבחונים דידקטיים ופסיכודידקטיים,

 בדיקות קשב וריכוז
אבחונים, בדיקות קשב וריכוז

טיפול בהבעה ויצירה

שם שירות



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ז בסיון תשע"ז 21/6/17 בני ברק10 121//1 תש"ע ב "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
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 מקווה חדש נבנה עבור מרן הגר"ח

עבודות נרחבות מתקיימות בימים אלו בחצר ביתו 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי. לא רבים יודעים, 
אבל ברחוב רשב"ם קיים "מקווה" ישן, שכמעט ולא 
ישן  היותו  מחמת  האחרונות,  בשנים  בשימוש  היה 

מאוד וכמעט לא שמיש.
ערב  מידי  לטבול  הגר"ח  מרן  נהג  כך  בעקבות 
אחותו  של  בביתה   ,10 רשב"ם  ברחוב  במקווה  שבת 
אביו  את  ששימש  במקווה  שתחי',  ברזם  הרבנית 
הוחלט  האחרונים  בשבועות  זצ"ל.  הסטייפלער  מרן 
שבבית  המקווה  את  מחדש  לבנות  ובעצם  לשפץ 
מידי  למקווה  היציאה  את  עליו  להקל  בכדי  הגר"ח, 
יום שישי. העבודות מתקיימות בקצב מהיר במיוחד, 
תושלם  הקרובים  כי בשבועות  מקווים  הגר"ח  ובבית 

המלאכה.

 נפטרה עורכת הטהרה

בשיבה  נפטרה  שעבר  בשבוע  שלישי  ביום  בד"ה: 
ברק,  בבני  הישועה'  'מעיני  החולים  בבית  טובה 
האישה החשובה מרת דבורה ברויאר ע"ה, כשהיא בת 

95 בפטירתה.
פוסק  והייתה שכנה של  בווינה  נולדה  ע"ה  דבורה 
הדור הגר"ש וואזנר זצ"ל, כשעלה לישראל התחתנה 
הזוג  בני  זצ"ל,  ברויאר  מרדכי  ר'  הרב  בעלה  עם 

התגוררו בתחילה בת"א ואחר כך הגיעו לבני ברק.
אמת  של  בחסד  התעסקה  שנים  עשרות  במשך 
והייתה מתעסקת בטהרת נפטרות. גידלה וחינכה דור 

ישרים מבורך, צאצאים העוסקים בתורה ובמצוות. 
הלווייתה יצאה מביתה ברחוב רד"ק בבני ברק לבית 
ובני משפחתה.  רב  פוניבז' בהשתתפות קהל  העלמין 

ת.נ.צ.ב.ה.

 30 לרבנית מרת מרים יפרח ע"ה

הרבנית  של  הפתאומית  לפטירתה  ה-30  במלאות 
להרה"ג  חבר  אשת  ע"ה,  יפרח  מרים  מרת  הצדקנית 
רבי  משה יפרח, ראש ישיבת "שערי תשובה וחיים" 
בהשתתפות  מר  הספד  התקיים  אלחנן,  רמת  בשכונת 

קהל רב יחד עם תלמידי הישיבה.
חבר  בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  הרבנים  הספידוה 
פחימה  מכלוף  רבי  הגאון  התורה,  חכמי  מועצת 
רבי חזקיהו מישקובסקי, שסיפרו על הרבנית  והגאון 
כפי  והשתיקה,  הצניעות  הישרות,  סמל  ע"ה שהייתה 
שספגה בסמינר באר יעקב בראשותו של הרה"ג משה 
שסללו  ע"ה  קוק  שרה  והמורה  זצ"ל  יעקובזון  מנחם 

את דרכה בעבודה ודבקות בה'.
הרבנית הרבתה בגמ"ח ועזרה לזולת בצנעא, אשר 
מכוח עבודתה בעיריית ב"ב במחלקת רווחה ידעה על 
ומסייעת  לדבר  ממעטת  והייתה  מתמודדות  משפחות 
הרבה מעבר למסגרת עבודתה, וכפי שנודע למשפחה 

רק בימי ה'שבעה' מהמנחמים הרבים.
וחתנים  בנים  שיבלחט"א,  בעלה  את  אחריה  הותירה 
ונכדות, דור ישרים מבורך.  ת"ח, בנות וכלות, נכדים 

ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק 

לשנת  תורנית  לספרות  ברק  בני  פרס 
 100,000 של  סכום  על  יעמוד  ה'תשע"ח 
הפרס,  מקבלי  בין  יחולק  והוא  שקלים, 

בהתאם להחלטת ועדת הרבנים.
חברי ועדת הפרס ,שהינו היוקרתי בעולם 
ברוך  רבי  הגדולים  הגאונים  הינם  התורני, 
רבי  פוניבז';  ישיבת  ראש  פוברסקי,  דב 
מנחם מנדל שפרן, מחשובי הדיינים בדורנו 
וראש ישיבת "נועם התורה" ורבי שלמה בן 

שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.
 135  - תורניים  ספרים  של  שיא  מספר 
ספרים, נשלחו בשנה האחרונה לועדת הפרס 
לספרות תורנית של עיריית בני-ברק, עובדה 
המעלה את הפרס לפסגת מערכות הפרסים 

לספרות תורנית בארץ ובעולם.
ראשי  רבנים,  נמנים  הספרים  שולחי  בין 
ישיבות,  ותלמידי  אברכים  דיינים,  ישיבות, 
נושאים  במגוון  עוסקים  כשהספרים 
וכתובים,  נביאים  בתורה,  כביאורים 
בהלכה,  ופסקים  שו"ת  בש"ס,  ביאורים 
דרשות והלכות על חגים ומועדים ומגוון רב 

בתחומים תורניים.
הפרסים היוקרתיים שעל שמו של מייסד 

יצחק  רבי  הראשון,  העירייה  וראש  העיר 
ספרים,  למחברי  מחולקים,  גרשטנקורן 
ידי  על  ייסודו  מאז  שנה,   37 זה  ברציפות 
ז"ל.  וינברג  שמואל  ר'  דאז,  העיר  ראש 
בשלוש  שחוברו  לספרים  ניתנים  הפרסים 
הפרס  מתן  תאריך  לפני  האחרונות  השנים 
שהוגש  הספר  על  קודם  פרס  קיבלו  ולא 
לועדת הפרס. הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
מתוך  לזוכים,  הפרס  מסגרת  להרחבת  פעל 
ההכרה בייחודיות הפרס והחשיבות המרובה 
להן הוא זוכה,  כנאה וכיאה לבני-ברק, עיר 

התורה והחסידות.
גדולי תורה,  היו  בין מקבלי הפרס בעבר 
ראשי ישיבות ורבנים ידועי-שם, ובהם הגר"י 
הגרש"ז  ירושלים;  של  רבה  זצ"ל,  קוליץ 
ברוידא זצ"ל, ראש ישיבת חברון; הגרש"מ 
יבלח"א,  ארלנגר  והגר"א  זצ"ל  דיסקין 
מראשי ישיבת "קול תורה"; הגרא"ד רוזנטל 
פרצוביץ,  הגר"ר  בירושלים;  ראב"ד  זצ"ל, 
בקשי-דורון;  הגר"א  מיר;  ישיבת  מראשי 
"שפת  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  פלקסר  הגר"י 
בחיפה;  אב"ד  זצ"ל,  רקובר  הגר"ב  אמת"; 
לירושלים;  הראשי  הרב  עמאר,  הגרש"מ 
הגר"מ מלכה, רב העיר אלעד; הגר"ד כהן, 
ראש ישיבת חברון כנסת ישראל;  הגרמ"ש 

קליין, רב שכונת "אור החיים" ודיין; הגר"מ 
שטרן, מראשי ישיבת חכמי לובלין; הגרש"י 
"קריית- ראש-ישיבת  זצ"ל,  בורנשטיין 
ישיבת  מראשי  זוכובסקי,  הגר"נ  מלך"; 
מראשי  ליפקוביץ,  הגרא"י  "גאון-יעקב"; 
ואלקין,  הגר"ח  עליון;  מדרש  בית  ישיבת 
מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת ישראל"; 
מאיר";  "זכרון-  בד"צ  חבר  הגרמ"י שטרן, 
"דרכי  בביד"צ  דיין  טולידאנו,  הגרע"י 
הרוחני  מנהלה  גלדווסר,  הגרי"פ  תורה"; 
דומב,  הגרי"ש  ישראל";  "אור-  ישיבת  של 
מאיר";  "בית  ישיבת  של  הרוחני  מנהלה 
משפט"  "נתיבות  כולל  ראש  רוט,  הגר"א 
ישיבות  ראשי  דיינים,  רבנים,  עשרות  ועוד 

וכוללי אברכים מכובדים וידועי-שם.
לועדת  מועמדות  להגיש  ניתן  זו  בשנה 
הפרס עד ליום חמישי, י"ט בתמוז ה'תשע"ז 
אל  המועמדים  הספרים  את  לשלוח  וניתן 
ברק  בני  עיריית  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
הפרסים  הפרס.  ועדת  ומזכיר  ודוברה 
כ"ה  ראשון,  ביום  חגיגי  במעמד  יוענקו 
יצחק  לרבי  הזיכרון  יום  ה'תשע"ח,  בתשרי 
גרנשטקורן ז"ל, מייסד העיר וראש העירייה 

הראשון.

מאת: עוזי ברק

בתי-ספר  תלמידי  מ-13,000  למעלה 
וגני-ילדים עירוניים בבני-ברק, מספר שיא, 
ישתתפו בקייטנות שתיפתחנה לאחר תחילת 
החופשה השנתית. בעקבות הצלחתן הגדולה 
לקייטנות  שעברה  בשנה  המפתיע  והרישום 
העירוניות לסוגיהן, החליט ראש העיר הרב 
חנוך זייברט לסייע להרחבת המסגרות, כדי 
תלמידים  יותר  של  השתתפותם  לאפשר 
במסגרות השונות. רמתן המקצועית ואיכותן 
החינוכית תהיינה גבוהות מחד גיסא, ומחיר 
גיסא,  מאידך  וסובסד  הוזל  ההשתתפות 

בהתאם להנחיית ראש העיר.
מופעלות  ג'  ב',  א',  בכיתות  הקייטנות 
מנוהלות  והן  החינוך,  משרד  במימון  חינם, 
המדריכות  כשצוות  כיתות,  מחנכות  ידי  על 
בקפידה  נבחר  סמינרים  תלמידות  שהינן 
ראיונות  לאחר  הספר,  בתי  הנהלות  ידי  על 
אלו  בכיתות  הקייטנות  את  והשתלמויות. 
תחום  מנהלת  ברוורמן,  עטרה  גב'  מרכזת 

ההתנדבות הרשותי בחינוך. 
התקיימו  הקייטנות  הפעלת  לקראת 
ובהדגמה,  בהסברה  למדריכות  השתלמויות 

בו  הקייטנות  לצוותי  מרכזי  כנס  ונערך 
השמיעו דברים על חשיבותן של הקייטנות 
בבתי"ס ייחודיים של תקופת החופש הגדול 
הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
העצמאי  החינוך  מנכ"ל  סורוצקין,  אליעזר 
של  החינוך  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  והרב 

העירייה.
קייטנות,  מתקיימות  ו'  ה',  ד',  בכיתות 
והעלות  וטיולים,  מופעים  גם  שכוללות 
 290 היא  לתלמידה  להשתתפות  הכספית 
מפעילות  אלו  בכיתות  הקייטנות  את   .₪
נבחרו,  והן  שבתות,  של  בתיה  מדריכות 
בריכוז  רבות,  מועמדות  מתוך  מיון,  לאחר 
גב' אסתר מושקוביץ, מנהלת המח' לחינוך 

משלים.
קייטנות מטעם  ח' מתקיימות  ז',  לכיתות 
העירייה וארגון "אתנחתא - בתיה", על ידי 
הספר,  בתי  בתוך  רכזות  שהינן  מחנכות, 
ערכיות  פעילויות  תכלולנה  והקייטנות 
וחינוכיות וטיולים. דמי השתתפות לתלמידה 
בקייטנות של כיתות אלו עמדו בתחילה על 
העירייה  של  מימון  לאחר  אך  שקלים,   240
וארגון בתיה בסך 50 שקלים לכל תלמידה, 
ל-190  תלמידה  של  ההשתתפות  הוזלה 

שקלים.
החינוך,  באגף  גני-ילדים  מחלקת 
שבהנהלת הרב יוסף סטל, מארגנת קייטנות 
לאלפי  העירוניים  גני-הילדים  במסגרות 
תלמידות בעשרות רבות של גני-ילדים. בכל 
פעילויות  תהיינה  הגנים  לילדות  הקייטנות 
פעלולים,  ריתמיקה,  סדנאות,  בדרמה, 
בקייטנות  והתעמלות.  חי-גן  בובות,  הצגת 
העירוניים.  מהסמינרים  מתנדבות  תפעלנה 
 100 בסך  הינה  בקייטנות  ההשתתפות 
הנגב  לפריפריה,  המשרד  בסיוע  שקלים, 

והגליל.
דגש  גם  לקראת הפעלת הקייטנות הושם 
וזאת  בהן,  הבטיחותי  ההיבט  על  מיוחד 
שהתקיימו  והשתלמות,  הערכות  במסגרת 
שבבני  מרכז  יעקב  בית  ספר  בית  במבנה 
ברק, והן נועדו לרכזות ולמנהלות הקייטנות. 
על  מפורטות  הנחיות  ניתנו  אלו,  במסגרות 
כן  כמו  בתחום.  ניסיון  בעלת  מחנכת  ידי 
נמסרו הנחיות ונהלים על ידי הרב בא גד. כל 
משתתפת קיבלה, לאחר ההשתלמות, רישיון 
והנחיות  תדרוך  דפי  עם  הקייטנה,  להפעלת 
ולפעילויות  לפארקים  ליציאה  לטיולים, 

מגוונות.

היערכות לקייטנות הקיץ 

100,000 שקל פרס למחברי ספרים

אגף החינוך בעיריית בני ברק נערך להשתתפות שיא בקייטנות של תלמידים 
ותלמידות, חלקם בחינם וחלקם במימון חלקי  

במסגרת הפרס לספרות תורנית של עיריית בני ברק, לזכרו של מייסד וראש העיר ר' 
יצחק גרשטנקורן ז"ל, יחולקו השנה פרסים בין הזוכים על סך של מאה אלף שקל

המקווה שנבנה



לקוחות כללית מושלם פלטינום בבני ברק

25 טיפולי התפתחות הילד נוספים בשנה
בתחומים: רכיבה טיפולית, ספורט טיפולי, שחייה טיפולית

וטיפולי הבעה ויצירה בהסדר. 
* גילאי 3-9 עד 70 טיפולים בשנה, גילאי 10-18 עד 55 טיפולים בשנה.

כולל הזכאות במושלם זהב לכלל תחומי התפתחות הילד.

לפרטים נוספים:

*בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום



בני ברק כ"ז בסיון תשע"ז 121221/6/17

עו"ד אלקנה בישיץ ז"ל 
נהרג בתאונה

מאת: עוזי ברק

את  קיפח  ז"ל,  בישיץ  אלקנה  הדין  עורך 
 ,9:40 לשעה  סמוך  שלישי,  יום  בבוקר  חייו 
ענק  במשאית  ופגע  אופנועו  על  שרכב  בעת 
– מרחק קטן לפני מחסום הבידוק המוצב על 

כביש 443.
בישיץ יצא ממשרדו החדש שברחוב כנרת 
בבני ברק לדיון בבית המשפט בירושלים, אך 
והוא  הקשה  התאונה  אירעה  הדרך  באמצע 

נהרג במקום.
לפי עדויות וסרטונים ממצלמות האבטחה 
גדולה  משאית  נהג  מכבים',   – 'מחסום  של 
כי  ובישיץ שהבחין  לרוחבו  הכביש  את  חצה 
הצליח  לא  אך  להאט,  ניסה  חסומה  הצומת 
לבלום, סטה קלות מהנתיב, התנגש בעוצמה 
בדופן המשאית ועף מהאופנוע. חיילים שהיו 
לנסות  לעברו  רצו  בתאונה  והבחינו  במחסום 
לעזור לו ולהציל את חייו, יחד עם מתנדבים 
מעוצמת  אך  בסמוך,  שהיו  הצלה  מאיחוד 
נותר אלא להמתין לפרמדיק של  התאונה לא 

מד"א שיקבע את מותו בזירה.
אמר:  מודיעין,  זק"א  מתנדב  סופר,  שרגא 
משאית  מעורבות  עם  קשה  בתאונה  "מדובר 
סמיטריילר ואופנוע, כאשר הגעתי לזירה רוכב 
האופנוע כבן 40 היה שרוע על הכביש צמוד 
למשאית, אופי הפגיעה ממנו סבל הייתה קשה 
החייאה  וניסיונות  מאמצים  אחרי  וקטלנית, 

רבים, רופא מד"א אישר את מותו במקום".
בערלה יעקובוביץ', איש זק"א וחברו הטוב 
הצער  למרבה  וגילה  לזירה  הגיע  בישיץ,  של 
בגופת  לטפל  "באתי  קרוב:  בחבר  מדובר  כי 
להפתעתי  וגיליתי  הכיסוי  את  הרמתי  ההרוג, 
הרבה כי מדובר במכר וותיק שלי. רק אתמול 
סיפר  מצמרר",  זה  איתו,  נפגשתי  בלילה 

בערל'ה ל'קו עיתונות'.
"הוא אחד  סיפר:  דייטש  חונה  איש החסד 
החברים הקרובים וזה כואב מאוד, עכשיו אני 
עבורו,  יושר  למליץ  שיהיה  לכם  לספר  יכול 
וסיפורי  צדקות  מיני  לכל  המון  לי  שעזר 
משפחות בשקט בשקט והתנאי היה שהוא לא 
מרשה שיידעו על הצדקות. כואב הלב איבדנו 
"בלתי  מציין:  הוא  לסיום  וחביב".  יקר  איש 
נתפס בן אדם שלפני שעה היה איתך ופתאום 

תוך דקות נעלם ועוד בכזו טרגדיה, פחד".
יהודי  מספר  העיר'  'קול  כתב  עם  בשיחה 
למוד סבל: "לא אשכח את ליל שישי שהייתי 
בר  להיערך  אמורה  למחרת  יום  בבילינסון, 
ברגל  אלי  מגיע  הוא  שלו,  הבן  של  המצווה 
כמעט  לבילינסון,  שמואל  מגבעת  הבן  עם 
שהם  ליקרים  של  בקבוקים   2 עם  בלילה,   12
איתי  ויושב  מצווה  בבר  לחלק  מתכוונים 
הוא  הלילה.  לתוך  שעות  כמה  אותי  ומשמח 
שלא  קשים  לילות  לי  כשהיו  מתקשר  היה 
את  ימלא  מי  לשלומי…  לשאול  נרדמתי, 

מקומו?"
"נהג  כי  עיתונות'  ל'קו  סיפרו  ראיה  עדי 
גזר  בכך  לחוק,  בניגוד  פרסה  עשה  המשאית 

את דינו של אלקנה שהגיע במורד הכביש".
במקום  שנכח  בכיר  חרדי  תקשורת  איש 

כתב: "הייתי במקום וראיתי את התאונה. נהג 
המשאית פושע עשה פרסה, ובשנייה האופנוע 

התרסק עליו".
ז"ל  אלקנה  הובא  אמש  הערב  בשעות 
למנוחות בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, 
בהשתתפות מאות חברים ובני משפחה. תהא 

נשמתו צרורה בצרור החיים.

עו"ד  מזעזעת:  טרגדיה 
נהרג  ז"ל,  בישיץ  אלקנה 
בתאונת דרכים קשה בכביש 
443 - כשהאופנוע עליו רכב 
התנגש במשאית שחצתה את 

הכביש לרוחב

יעקב פרידמן
 סמנכ"ל 'קו עיתונות'

איש החסד
מסרב  המוח  להאמין,  ממאן  הלב 

לקלוט והנפש בוכה. אלקנה ז"ל.
'קו  רשת  של  הותיק  הכתב  זה  היה 
הבוקר  אלי  שחייג  ברק,  עוזי  עיתונות' 
בתוך לחץ הדד-ליין של סגירת העיתון 
מקצה  עולמי  את  טלטל  אחת  ובשנייה 
את  פתח  הוא  רגע",  "תשב  לקצה. 
בבהלה,  זעקתי  קרה?"  "מה  השיחה, 
והוא הנחית עלי את הבשורה המזעזעת: 

"אלקנה מעורב בתאונת דרכים".
ניסיון,  למוד  אני  הרב  לצערי 
על  ומספרים  לשבת  לך  כשאומרים 
ידיד   – אחת  היא  המשמעות  תאונה, 
נמצא  שתמיד  האמיתי  החבר  נפשי, 
שם, ביום ובלילה ובכל עת, היקר באדם 

אלקנה בישיץ – ז"ל.
האבדה עצומה ועדיין אינני יודע מה 

עוצמתה.
שלם  עיתון  למלא  אפשר  אלקנה, 
גודל  על  לספר  כדי  יספיק  לא  ועדיין 
חקוקות  שהיו  והחסד  הצדקה  מעלות 
יודע  אינני  לבך.  לוח  על  וחרוטות 
דווקא  ומדוע  ואיך  שמים  חשבונות 
'הטובים הולכים', אך בקשה אחרונה לי 
אליך, בהגיעך לפני כיסא הכבוד תדאג 
לאותם מסכנים, אלמנות ויתומים ושאר 

נזקקים, לשליח אחר שיחליף אותך.
אלקנה, אהבתי אותך מאוד.

חדש!

דאודורנט

להגנה
עד 48 שעות
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אזהרה: "סלמונלה 
בטחינה גולמית"

עשרות אנשים נפגעו לאחר שצרכו טחינה גולמית שהוגשה 
במספר אולמות שמחות בבני ברק, והייתה נגועה ככל 

הנראה בחיידק הסלמונלה

מאת: עוזי ברק

ברק  בבני  הישועה'  'מעיני  הרפואי  למרכז 
שנפגעו  משפחות  של  מקרים  מספר  הגיעו 
טחינה  מאכילת  כתוצאה  הסלמונלה,  בחיידק 
גולמית באירועים שונים, ובעקבות כך אושפזו 

בבית החולים.
מידע  של  הצלבות  ערכו  הרפואי  במרכז 
ונודע על מספר מקרים של משפחות מורחבות 
כאשר  בשמחות,  שהשתתפו  קהילות  ואנשי 
אלו  שאותם  היה  המקרים  בכל  השווה  הצד 
נפגעו  ספציפית(  )מחברה  טחינה  שאכלו 

ואחרים לא נפגעו.
למשרד  הועבר  הישועה'  מ'מעיני  המידע 
הוכח  טרם  כה  ועד  מאחר  אולם  הבריאות, 
ואושר הדבר באופן וודאי, אין את האפשרות 

לפרסם את זהות החברה.

תסמיני  כי  העובדה  ולאור  זאת  עם  יחד 
בטן,  בכאבי  מלווים  מאוד,  קשים  המחלה 
על   – גבוה  חום  ולעיתים  בחילות, שלשולים 
הציבור לנהוג במשנה זהירות ובכל מקרה של 
לרופא  ולגשת  הבריאות  למשרד  לדווח  ספק 

לצורך אבחון וקבלת טיפול אנטיביוטי.
מעקב  לצורך  אשפוז  נדרש  קשים  במקרים 

וקבלת טיפול תרופתי ונוזלים בווריד.
משפחה  של  עדויות  ישנם  כי  נודע  עוד 
שהתארחה בשבת בשמחה משפחתית במלון 
בעיר ורבים מהאורחים דיווחו במהלך השבוע 
על כאבי בטן קשים ועל חום גבוה, חלק מבני 
בבתי  רפואי  טיפול  לקבלת  פונו  המשפחה 
חולים. בתחילה סברו כי האוכל שהוגש היה 
אך  הבטן,  לכאבי  שגרם  והוא  ירודה  באיכות 
ההידבקות  את  במשפחה  תולים  כעת  כאמור 

בטחינה הנגועה שהוגשה בסעודות.

הרבנית מרת רבקה 
מרקוביץ ע"ה

אמו של הגר"ש מרקוביץ', מראשי ישיבת פוניבז', הלכה 
לעולמה בשיבה טובה  הלווייתה יצאה מגבעת הישיבה 

להר המנוחות

מאת: עוזי ברק 

ברוך דיין האמת: ביום רביעי בשבוע שעבר 
'מעיני  החולים  בבית  טובה  בשיבה  נפטרה 
מרת  הצדקנית  הרבנית  ברק  בבני  הישועה' 
רבקה מרקוביץ ע"ה, אשת חבר לגאון רבי צבי 
מרקוביץ זצ"ל ראש ישיבת קרלין וחבר מועצת 

גדולי התורה, כשהיא בת 96 בפטירתה. 
הרבנית ע"ה נולדה לאביה הגאון רבי שבתי 
יגל זצ"ל ראש ישיבת סלונים ורב העיר רמת 
גן. בצעירותה התחנכה ב'בית יעקב' בקראקא 
לישראל  המשפחה  עלתה  בהמשך  שבפולין, 

נישאה  לפרקה  ובהגיעה 
צבי  רבי  הגאון  לבעלה 
מרקוביץ זצ"ל, ששימש 
ראש  תפקידים,  במגוון 
רבה של  סלונים,  ישיבת 
ישיבת  ראש  גן,  רמת 
קרלין סטולין בי-ם וחבר 
מועצת גדולי התורה של 

'דגל התורה'. 
לדורות  שריד  הייתה 
קודמים, צנועה וחסודה, 
ימיה  שכל  זכתה  אשר 
מאודה  נתנה  מנעוריה 
אמונה  תורה  להרבות 
את  חינכה  ומוסר, 
והעניקה  ישראל,  בנות 

שם  קידשה  אלוקים,  ויראת  דעת  בחכמתה 
ומשפחתה  צאצאיה  את  לחנך  וזכתה  שמים, 
במסירות אין קץ לתורה וליראת שמים עשרות 
שנים ולהעמיד דורות של מרביצי תורה ויראה 
את  וביטלה  לה  כל אשר  את  בישראל. מסרה 
עצמה כל חייה להיות אשת חיל עטרת בעלה 
הגדול ולתורתו, טובת עין וטובת לב ומאירת 

פנים לכל אדם ובכל עת. 
בנים  מבורך,  ישרים  דור  אחריה  הותירה 
וחתנים המפארים את עולם התורה והישיבות, 
מרביצי תורה ויראה. בניה: הגאון רבי שמואל 
ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי אליעזר יוסף 
מאיר',  'בית  כולל  ראש 
הגאון  יעקב,  רבי  הגאון 
הגאון  חתניה  יצחק,  רבי 
גרוסברד  דוד  יצחק  רבי 
והגאון רבי עובדיה יעבץ. 
יצאה  הלווייתה 
מרחבת  רביעי  ביום 
פוניבז',  ישיבת  גבעת 
בני  בהשתתפות 
המורחבת  משפחתה 
ותלמידי הישיבה, בדרכה 
האחרונה אל בית הלוויות 
ומשם  בירושלים  שמגר 
שם   – המנוחות  הר  אל 
לבעלה  בצמוד  נטמנה 

זצ"ל.
מודעת אבל

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

להתנסות לך ולחברותייך
 Little Babies חיתולי האגיס

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך
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ב                 למהדרין חושבים עלייך והכינו במיוחד עבורך

ערכת לידה מהודרת לתינוק וליולדת

כולל משלוחרק ב-

077-670-4553
הזמיני עכשיו את ערכת הלידה של סימילאק:

המוקד פעיל בימים א'-ה', בשעות 9:00-16:00

http://lp.dnanet.co.il/similac *8147

אמא, מגיע לך
מזל טוב?

הערכה מיועדת לנשים בתקופת 3 חודשים לפני לידה ו/או לאימהות לתינוק עד גיל חצי שנה והיא כוללת: סימילאק למהדרין 400 גר' • בלנאום בייבי, שמן רחצה יומיומי, 200 מ"ל • משחת החתלה 1-2-3 
מוסטלה 50 מ"ל • מוצץ אורתודנטי  0-6 חודשים • דוקטור עור, נוטריק קרם ידיים, 100 מ"ל• מגבוני בייביסיטר באריזת  24 מגבונים • זוג חיתולים בייביסיטר מידה 2 • תיק רחצה איכותי. 

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. התמונות להמחשה בלבד. ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. המבצע בתוקף עד 09.07.17 ט"ו תמוז 
תשע"ז או עד גמר המלאי ט.ל.ח
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מאת: עוזי ברק

הכנרת  במימי  למוות  טבע  האחרון  שישי  ביום 
נתן חג'אני ז"ל מבני ברק. עם זאת, חלפו 5 ימים 

עד לאיתור גופתו אתמול )שלישי(.
נתן חג'אני התחתן לפני שלושה חודשים, ונסע 
בטבריה.  מלון  בבית  בשבת  לנפוש  משפחתו  עם 
בני המשפחה  נסעו  כניסת שבת  לפני  כמה שעות 
אחיו  נתן,  מסוים,  בשלב  סירה,  על  ועלו  לכנרת 
וחברו קפצו מהסירה למים להתרענן, אך הוא לא 
החזיק מעמד וטבע מול עיניהם של בני המשפחה. 
אחריו,  החיפושים  החלו  שונים  עיכובים  לאחר 
כאשר בני משפחתו ממתינים במשמרות על חופי 
הכנרת, עד ליום החמישי לחיפושים, כאשר גופתו 

נמצאה ביום שלישי לפני הצהריים.
עד לפתיחת החיפושים, פרסמה אשתו הטרייה 
מור בקשה לציבור הרחב: "עם ישראל היקר, אני 
מתחננת לעזרה שלכם, אני מור, אשתו של הטובע, 
ליהנות  קצת  רצינו  בטבריה  שבת   - לשישי  באנו 
מהכנרת, בעלי קפץ למים להתרענן וטבע לי מול 
עושה  ולא  בכלום  עוזרת  לא  המשטרה  העיניים. 
בוכה  אונים  חסרת  הכנרת  מול  יושבת  אני  כלום 
ונקרעת שבעלי פה מולי בתוך המים ואף אחד לא 

עושה כלום בשביל להחזיר לי אותו". 
עוד חשפה האלמנה במונולוג מצמרר: "איבדתי 
את אבא שלי בגיל קטן בבריכה, הוא טבע לי מול 
הפנים, ועכשיו בפעם השנייה אני עוברת את אותו 
חודשים   3 לפני  התחתנו  הטרי.  בעלי  עם  הסיוט 
והדמעות לא מפסיקות  הלב שלי נשבר לחתיכות 
לעזור  לבוא  שיכול  מי  מתחננת  אני  לרדת. 
את  לעורר  לי  תעזרו  לכנרת...  שיגיע  בחיפושים 
המדינה, את ראש עיריית טבריה, ראש הממשלה 
וכל מי שיש לו כוח להחזיר את בעלי. תתפללו לנס 

לנתן בן יונה".
כי:  ואמרה  לדברים  הגיבה  ישראל  משטרת 
"בניגוד לנטען, משטרת ישראל מפעילה את כלל 
המקצועיות  והיחידות  הטכנולוגים  האמצעים 
הדיווח  קבלת  מרגע  זה,  מצער  באירוע  לטיפול 
עשרות  פועלים  אלו  לרגעים  ועד  שישי  ביום 
באוויר  בים,  ובלילה,  ביום  ומתנדבים  שוטרים 
הזמן  בפרק  הנעדר  את  לאתר  בניסיון  וביבשה 
הקצר ביותר. אנו נמשיך לפעול בכל שעה עם כלל 
הכוחות והאמצעים עד לאיתורו של הנעדר על מנת 

להקל ולו במעט על סבלה של המשפחה".
בנוסף, דיווחה המשטרה כי ביום הרביעי נמשכו 
הסריקות לאורך שעות הלילה על ידי השיטור ימי 
בניסיונות  החוף  ציר  את  שסרקו  משטרה  וניידות 
מחיל  צוות  לחיפושים  הצטרפו  שני  ביום  איתור. 
הכוללים  מתוגברים  משטרה  כוחות  לצד  הים, 
שטורי שיטור ימי, פרשים, סיירים ולוחמי מג"ב, 

עם מסוק משטרה ורחפן ששולבו בהמשך.
הרביעי  ביום  כי  מסרו  זק"א  מדוברות  גם 
לחיפושים בכנרת, החל משעות הבוקר המוקדמות 
פעלו צוללי זק"א יחד עם צוללי היחידה הצפונית 
בתנאים  חיפוש  בצלילות  ישראל  משטרת  של 

מורכבים אחר הנעדר.
של  הצוללים  יחידת  מפקד  אוטמזגין,  חיים 
זק"א, הוסיף וציין: "ניסיונם של יחידת הצוללים 
הצפונית של משטרת ישראל מהווה עבורנו מצפן 
ועמיתים  שותפים  להיות  לנו  ומאפשרת  מקצועי 

מקצועיים במשימה מורכבת ומאתגרת".
ביום  המנוח  של  גופתו  נמצאה  לבסוף  כאמור, 
הודעה  פרסמה  והמשטרה  להיעדרותו,  החמישי 
לפני הצהריים: "בתום חמישה ימי חיפושים אחר 
של  ארוכה  פעילות  לאחר  הבוקר  בכנרת,  הנעדר 
זה  ובשלב  גופה  אותרה  ומערכת הסונאר  צוללים 
בהמשך,  המשפחה".  מול  הזיהוי  הליך  יתבצע 

הובא הטובע למנוחת עולמים.

נתן חג'אני טבע בכנרת: גופתו 
נמצאה לאחר 5 ימים

5 ימים אחרי שטבע בכנרת - נמצאה גופתו של נתן חג'אני ז"ל מבני ברק  אשתו 
נזכרה באביה שטבע לנגד עיניה והתלוננה על אזלת יד בחיפושים  במשטרה 

הגיבו: "פועלים בכל האמצעים"

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

שרב כבד!

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

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

מקררי
בלומברג

מקררי
סמסונג
4 דלתות, 3 דלתות

מקררי 
שארפ
1999

החל מ-

₪

מבחר ענק של מכונות כביסה תנורים דו תאיים

df 450מגהצי קיטור טפאל
מקרר + מכונת כביסה

+ תנור חד תאי

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה כרצונכם וקבלו 
את המחיר הזול ביותר! לדוגמא:

סה"כ: 2990 ₪ סה"כ: 1690 ₪

החל מ- 1490 ₪ החל מ- 2090 ₪

₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 41החל מ-
ל-36 חודשים

₪ 58סה"כ
ל-36 חודשים

₪ 46סה"כ
ל-36 חודשים

במחירים
הכי זולים!

במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

בוש, סימנס, 
קונסטרוקטה

מקרר איכותי

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תשלומים!36

7
שנות אחריות 

מלאה ללא 
תוספת תשלום 

TOP בדגמי

מגוון מזגני טורנדו

שנות אחריות 5
מלאה ללא

תוספת תשלום

מזגני תדיראן אלפא

מגוון מזגנים מכל המותגים במחירים הכי זולים!

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

התחזית: 

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

עובר למצב שבת אוטומטי

מחפשים



דגני הבוקר של תלמה במבצע - משחקים הכי מהר ויכולים 
לזכות במקרן אור קולי מבית מלכות וקסברגר

שלכם רוצה גם המשפחה 
מקרנצ'יק?

משחקים בצ'יק
ויכולים לזכות* במקרנצ'יק

 איך משתתפים?
קונים 2 אריזות ממגוון דגני תלמה 

ושומרים את החשבונית

מתקשרים לטלמסר 03-3739090 
ועונים הכי מהר במשחק הדגנים

עניתם בצ'יק?
זכיתם!

*מתקשרים לטלמסר, עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע  ויכולים לזכות בפרס: מקרן מבית מלכות וקסברגר | 10 זוכים ביום – סה"כ 150 זוכים | המבצע בתוקף בין התאריכים
י"ב בסיון- ב' בתמוז תשע"ז 6.6-26.6.17 בימים א'-ה' בלבד | ניתן להשתמש בגין קבלות קנייה מתאריך ז' בסיון 1.6.17 ואילך | יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות 

וכהוכחה לקניה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי יוניליוור ישראל מזון בע"מ, רח' גלבוע 3, קרית שדה התעופה | התמונה להמחשה בלבד



בני ברק כ"ז בסיון תשע"ז 121821/6/17

סערת חילולי השבת: משרד 
הרווחה מתחמק מהסבר

למרות הטענה כי העבודות בשבת נעשו בהיתרים 
ממשרד העבודה האחראי על כך, במשרד סירבו 
להשיב לפניית 'קו עיתונות' בדבר הקריטריונים 

לקבלת היתר שכזה והסתפקו בתשובה ערטילאית: 
במידה והפסקת העבודות גוררת פגיעה בביטחון המדינה 

- רשאי השר להתיר עבודות בשבת  חברי הכנסת החרדים 
התכנסו לישיבה משותפת, דרעי ביקש לחשוב יחד, ליצמן 
אמר כי מדובר בהפרת ההסכם הקואליציוני וגפני הציע כי 

ראש הממשלה ייכנס לעובי הקורה

ארי קלמן

שוב  עולים  השבת  חילולי  שבו  בשבוע 
ציפו  החרדים,  הכנסת  חברי  של  לשולחנם 
העבודה,  משרד  תגובת  את  לשמוע  כולם 
הממונה בין היתר על הענקת היתרי העבודה 
פנתה  עיתונות'  'קו  לעבודות בשבת. מערכת 
ומי  פועלת השיטה  כיצד  להבין  כדי  למשרד 
דהיינו,  בשבת,  מותרת  עבודה  איזו  קובע 
תתבצע  עבודה  ואיזו  נפש,  בפיקוח  כרוחה 

ביום ראשון תוך הימנעות מחילולי שבת. 
חוק  כי  כל  קודם  להבהיר  ביקשו  במשרד 
שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובדים 
מועד  כאשר  השבועי,  מנוחתם  יום  במהלך 
שבת,  הינו  יהודי  לעובד  השבועית  המנוחה 
הבחירה  זכות  ניתנה   – יהודי  שאינו  ולעובד 

בין שישי, שבת או ראשון. 
העבודה,  במשרד  מבהירים  זאת,  עם 
בסמכות השר לתת היתרים מיוחדים למקומות 
השבועית  במנוחה  עובדים  להעסקת  עבודה 
כי הפסקת העבודה  הוא משוכנע  אם  שלהם, 
בהגנת  לפגוע  עלולה  השבועית  למנוחה 
בתהליך  הרכוש,  או  הגוף  בביטחון  המדינה, 
או  לציבור  חיוניים  צרכים  בסיפוק  עבודה, 
לחלק ממנו או לגרום לפגיעה רבה בכלכלה.  

עבודות  כיצד  ברור  לא  הדברים,  למרות 
מחויבות  הרכבת  במסילות  התשתיות 
במשרד  קודש.  שבת  המנוחה  ביום  להתבצע 
מסבירים  כץ,  חיים  השר  בראשות  העבודה 
ל'קו עיתונות' כי "בעת הגשת היתר להעסקה 
בשבת, בוחנים הגורמים המקצועיים במשרד 
המנויות  לעילות  בהתאם  לגופו  מקרה  כל 
המשרד  פעל  כך  הנדרשת.  וברגישות  בחוק 

תמיד וכך הוא ממשיך לעשות גם כעת".
של  במקרים  וכן  העבודות  עתיד  לגבי 
העבודה  במשרד  אומרים  ספציפיות,  עבודות 
כי "לרבות תמהיל העובדים )צמצום מקסימלי 
של היתרי עבודה בשבת לעובדים יהודים( וכן 
במקומות  משטרה  אישורי  של  קיומם  בדיקת 
בהם, אין מתאפשר ביצוע עבודות שלא בשבת 

מחשש לפגיעה בבטיחות הציבור".
העבודות  הן  מה  קובע  מי  לברר  ביקשנו 
הפוגעות בבטיחות הציבור, מה כרוח ב'פיקוח 
נפש' וכן האם ישנו מסמך רשמי עם מאפיינים 
השר  שמא  או  זאת,  לקבוע  ניתן  פיהם  על 
פוגע  מה  שיחליטו  אלו  הם  הממונה  והפקיד 
 – נפש  פיקוח  נחשב  ומה  האזרחים  בביטחון 
המסמך,  את  ולתת  להגיב  סירבו  במשרד  אך 
שקיפות  המחייב  המידע  חופש  חוק  למרות 

מלאה בנעשה במשרדי הממשלה. 

הח"כים התכנסו ושחררו 

הצהרות
התכנסו  התורה  ויהדות  ש"ס  כך,  בתוך 
חילולי  בעקבות  מיוחדת  לישיבה  השבוע 

במהלך  האחרונה.  בתקופה  המתרבים  השבת 
הישיבה, שיגר השר יעקב ליצמן איום מפורש 
יתערב  הממשלה  שראש  "חייב  כי  ואמר 
של  הפרה  זו  נסבל.  בלתי  זה  זה.  את  ויפסיק 
הסכם הקואליציוני ולא בטוח שנוכל להמשיך 
גם  שיתערב  חייבים  אנחנו  כרגע  שם.  לשבת 
כדי  כץ  חיים  השר  עם  וגם  בתחבורה  זה  אם 
להפסיק את העניין. ויפה שעה אחת קודם. זו 

הפרה של הסטטוס קוו".
עם זאת, יו"ר וועדת הכספים ח"כ משה גפני 
נמנע מלאיים על שלמות הקואליציה והסתפק 
גינוי. "בתקופה האחרונה שבת הפכה  בדברי 
ליום שבו רכבת ישראל משדרגת את המסילה. 
מהעבודות  גדול  שחלק  לחלוטין  ברור 
אפשר לעשות ביום חול". גפני גם הזכיר את 
התחבורה הציבורית בשבת שמתרבה והולכת. 

"ראש הממשלה צריך להיכנס לעניין", דרש.
חה"כ מקלב מצא את האשם - העיתונאים. 
לא  שהעיתונאים  שעד  היא  "הבעיה  לדבריו, 
הם  מהקואליציה,  נפרוש  שאנחנו  ישמעו 
אלו  כל  לסיפוקם,  הגיעו  לא  שהם  ירגישו 
מכבוד  אותם  מעניין  לא  בחדר  פה  שנמצאים 
לא  שאנחנו  כעת  נודיע  לא  אם  כי  השבת, 

פורשים מהקואליציה – כולם יתפזרו מפה".
רעיון  דווקא  הציע  אייכלר  הכנסת  חבר 
"אני  מהקואליציה,  בפרישה  כרוך  שלא  אחר 
או  פורשים  אם  להציע שעד שיחליטו  מבקש 
לא פורשים צריך לדעת שאם הממשלה תזלזל 
הקואליציוניים  בצרכים  נזלזל  אנחנו  בשבת 
חוקים  עשרות  יעבירו  שהם  יתכן  לא  שלהם. 
ילדים  כמו  בהם  נתמוך  ואנחנו  שבוע  בכל 

קטנים, והם יזלזלו בשבת הקדושה לנו".
הסיעות  פרסמו  המשותפת  הישיבה  בסיום 
הודעה: "אנו דורשים מראש הממשלה לקיים 
את ההסכם הקואליציוני, להחזיר את הסטטוס 
עבודות  את  מידית  ולהפסיק  לקדמותו,  קוו 
נכתב  צורך".  ללא  הרכבת  של  התשתית 
בהודעה. "כן הדבר לגבי תוספת קווים בשבת 
וחוסר אכיפה של חברות פיראטיות המפעילות 
תחבורה ציבורית בשבת. הסיעות רואות במצב 
הקואליציוני.  בהסכם  חמורה  הפרה  הנתון 
הנוגעים  והשרים  ראה״מ  עם  הישיבה  לאחר 
גדולי  של  להכרעתם  יובאו  הדברים  בדבר, 

ישראל".

פרסום 

ראשון

2273*
לייעוץ אישי, התקשרו בית שמש   | | באר שבע  | אשקלון  | אשדוד  אילת  סניפים: 

ירושלים   | יבנה   | | טבריה  | חיפה  חולון   | | חדרה  | הרצליה 
פתח   | עפולה   | עכו   | נתניה   | נתיבות   | נהריה   | כרמיאל   |
תקווה | קריון | קריית אונו | קריית שמונה | קריית גת | ראשון 
אביב תל   | רעננה   | רמלה   | רעות/מודיעין   | רחובות   | לציון 

הסרת שיער עושים רק 
במכון בטוח!

מהיום תבחרי
Care laser-ב

ותוכלי להיות רגועה

 25
שנות 
ניסיון

לפני שאת מסירה שיער,
תסירי את הפחדים

שימוש במכשור המוביל בעולם
הטיפולים מבוצעים במכשירי לייזר בלבד

מגוון גדול של מכשירי לייזר
התאמה מדויקת יותר לכל מטופל/ת

מעבר בין מכשירים לשיפור איכות הטיפול ותוצאותיו
באישור  ה- FDA האמריקאי, מכון התקנים ומשרד הבריאות

Care-כל הסיבות לבחור ב



02-6783806

יריד המכירות הענקיריד חיסול העודפים הגדול של 'מילר עודפים'
של 'מילר' מגיע לבני ברק

מאות מוצרים החל מ- ₪10

למשך 4 ימים בלבד!
שני-חמישי, ב'-ה' בתמוז (26-29.6.17)

המלאי מוגבל. כל הקודם זוכה!

₪ 50₪ 123

תהלים גדול
מעור קרוקו עם פינות זהב

במקום

₪ 29₪ 71

תורה עם תפילות שבת
משוחזר עתיק דמוי פלקטה

במקום

קולקצית הפרחים הפופולרית לחתנים וכלות של 'מילר'  
בכריכת עור עתיק בכל הנוסחים

במחירים חסרי תקדים וללא תחרות, לרגל השקת הקולקציה החדשה

₪ 30₪ 73

ברכת הבית
דמוי עור 30*30 ס"מ

במקום

ריד העודפים
י

THE BIG SALE

אולמי 'ערלוי' רח' מהרש"ל 12 | פתוח: 10:00-22:00 רצוף!



בני ברק כ"ז בסיון תשע"ז 122021/6/17

מתווה הכותל: הרבנות 
נגד היועהמ"ש

בדיון  עצמי  ייצוג  הרבנות  ביקשה  חוקה,  בוועדת  בדיון 
מטעם  והמשיב  מאחר   - הכותל  מתווה  בנושא  בבג"ץ 
  המדינה הוא היועץ המשפטי שיזם בעבר את המתווה 

במשרד המשפטים התנגדו: "הרבנות איננה חזות הכל"
ברוך ברגמן

החוקה  בוועדת  השבוע  התקיים  סוער  דיון 
הכותל  מתווה  הפרק  כשעל  הכנסת  של 
הרפורמי. הרבנות הראשית הציגה את דרישתה 
במסגרתה באופן חריג יתאפשר לה להציג את 
עמדתה בפני בג"ץ באמצעות ייצוג חיצוני. לפי 
הרבנות  את  מייצגת  המדינה  המקובל,  הנוהג 
לממשלה  המשפטי  היועץ  משרד  באמצעות 
שבו כיום יושב אביחי מנדלבליט שהיה מיוזמי 
לדעת  בניגוד  בו,  יתמוך  ובוודאי  המתווה 
ייצוג  הרבנות  מבקשת  כך,  בעקבות  הרבנות. 
חיצוני בכדי להגן את האינטרסים הדתיים של 

הרבנות במקום. 
הראשי  לרב  בכיר  יועץ  פרנק,  רפאל  הרב 
בדיון  אמר  הראשית  הרבנות  מועצת  ומזכיר 
כי "אנחנו מבקשים שלא יסתמו לנו את הפה, 
אותה.  להביע  רוצים  ואנחנו  דעה  לרבנות  יש 
ייתכן שדעתנו לא תישמע, אי אפשר לדון  לא 
בסוגיה חשובה שכזאת מבלי לשמוע את עמדת 
גם  לנו את הפה,  יסתמו  הרבנות הראשית. לא 
- אנחנו דורשים  אם הדעה שלנו לא מתאימה 

שדעתנו תישמע".
ועו"ד  לכך  התנגדו  המשפטים  במשרד 
מדברת  "המדינה  כי  בשמם  אמר  נויבואר  רני 
אנחנו  לממשלה.  היועמ"ש  מפי  אחד  בקול 
ולעמדת  הרבנות  לעמדת  רבה  חשיבות  רואים 

רב הכותל ועם זאת הרבנות איננה חזות הכל. 
המשפטי  היועץ  בהם  רבים  לדיונים  בניגוד 
הממשלה  כאן  מהממשלה  אחרת  חושב 
עמדת  הדבר.  אותו  חושבים  והיועמ"ש 
כפי  תובא  הרבנות  שעמדת  היא  היועמ"ש 
לא  אך  בה  לעיין  שיוכל  לבימ"ש  שנכתבה 
הדברים,  בעקבות  בנפרד".  שייצג  עו"ד  יהיה 
המשפטים  משרד  את  השווה  מלכיאלי  ח"כ 
שגרמו  ל"בריונים"  המשפטים  והיועצים 

לחורבן הבית וגרם לסערה.
האבסורד  את  הבהיר  מקלב  אורי  חה"כ 
בעניין כאשר בדרישות לתפקיד היועמ"ש אין 
ולו דרישה אחת לידע בהלכה היהודית. "האם 
זה לא פוגע בתהליכים בהם מעורבת ההלכה", 
אמר מקלב. "מה שעומד לנגד עיני הרבנים הוא 
מנקודת  יוצאים  והם  בלבד  היהודית  ההלכה 
לא  אנחנו  לכן  אותה.  סותר  לא  שהחוק  מוצא 
להם  יהיה  שלא  הדעת  על  להעלות  יכולים 
ייצוג  להם  להיות  צריך  מזאת  ויתרה  ייצוג, 
עצמאי באופן כללי כשמדובר על ערכי הלכה. 
בנושאי  אבל  שייצג  אחד  שיהיה  הוא  הסדר 

הלכה הוא לא יכול לייצגם לבד".
בוועדה לא הגיעו להסכמה והדיונים יימשכו 
בישיבות הבאות. יצוין כי יום ראשון הבא הוא 
המועד האחרון בו המדינה תשיב לעתירת נשות 
מדוע  לשאלה  הרפורמים  והארגונים  הכותל 

מדינת ישראל לא מיישמת את מתווה הכותל.

ברוך ברגמן

למנוחת  הובאה  )ראשון(,  השבוע  בתחילת 
עולמים רס"ר הדס מלכא הי"ד, בת 23 וחצי, 
במסגרת  שישי  ביום  דקירה  בפיגוע  שנרצחה 

פעילות מבצעית בשער שכם. 
רס"ר הדס מלכא, התגייסה למשמר הגבול 
בשנת 2012, לאחר שירות של 7 חודשים בחיל 
הים במסגרתו נאבקה להגיע למג"ב. בשירותה 
ירושלים,  עוטף  במרחב  שירתה  במג"ב 
כפרית  וביחידה  החילי  ההדרכה  בבסיס 
בדרום. בשירותה הדס ז"ל הוכשרה כמפקדת 

וכלוחמת יסמ"ג.
משולב  פיגוע  במהלך  נרצחה  הדס 
לפני  דקות  האחרון,  שישי  ביום  שהתרחש 
מג"ב  שוטרי  נקראו  תחילה  השבת.  כניסת 
לזירה ברחוב סולטאן סולימן בסמוך למערת 
צדקיהו. בדרכם למקום, התנפל אחד משלושת 
בצווארה  אותה  דקה  החיילת,  על  המחבלים 
מיהרו  הלוחמים  אנוש.  באורח  אותה  ופצע 
מידי:  מאוחר  זה  היה  אך  במחבל,  לירות 
שעה קלה לאחר שהובהלה לבית החולים הר 
שוטר  נפצע  עמה  יחד  מותה.  נקבע  הצופים, 

נוסף באורח קל ואושפז בבית החולים.
ניצב  במשטרה,  ירושלים  מחוז  מפקד 
העניינים  השתלשלות  את  שתיאר  הלוי,  יורם 

שלושה  עם  משולב  "בפיגוע  מדובר  כי  אמר 
של  מרווח  עם  שונות  זירות  בשתי  מחבלים 
כמאה מטרים ביניהן. בזירה אחת, מול מערת 
עם  אחד  מחבלים,  שני  מגיחים  צדקיהו, 
לפגוע  מנסים  סכין,  עם  והשני  אוטומט  נשק 
כאמור  השוטרים  בירי".  שמגיבים  בשוטרים 
בתגבורת  אך  במקום,  המחבלים  את  חיסלו 

שהוזעקה, הייתה המנוחה שנדקרה בדרך. 

טרור בכניסת שבת: 
לוחמת מג"ב נרצחה

הדס מלכא הי"ד, לוחמת מג"ב בת 23, נרצחה ביום שישי 
  בירושלים  העתיקה  בעיר  משולבת  במתקפה  האחרון 
וכאשר  העתיקה,  בעיר  שוטרים  תקפה  המחבלים  חוליית 
הייתה החיילת בדרכה למקום - היא נדקרה בצווארה ומתה

את הקיץ
צובעים לכם

מלון כינר גליל
חופשה משפחתית מושלמת

קסם על ים כינרת

04-6738822
kinar.co.il kinar@kinar.co.il

שיעורים
והרצאות

ארוחות
גורמה

מופעי
שירה

אטרקציות
והפעלות

טיולים
ופעילויות

חוף רחצה
ובריכת שחיה



מה שחשוב לך
כל

 פרופ' אייל שיף
 מנהל

אגף נשים

פרופ' ירון רבינוביץ
מנהל מחלקת נשים 

 ויולדות ומ"מ
מנהל אגף נשים 

פרופ’ אייל סיון
 מנהל מחלקה לרפואת

 האם והעובר וסגן מנהל בכיר
אגף נשים

המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר
ממשיך בתנופת שיפור מתמדת לטובת היולדות

   חדש בשיבא!
ארוחות מפנקות, טעימות, מזינות וטריות יום יום - בכשרות בד"צ העדה החרדית!

בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר.
המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, מזמין אותך ליהנות מהרמה הרפואית והמקצועית 

 מהגבוהות בארץ ובעולם וכל זאת מבלי להתפשר על רפואה על פי ההלכה.
במרכז תיהני מארוחות בכשרות בד"צ העדה החרדית ומהתאמתו לשומרות שבת כהלכתה.

בשיבא את יכולה להיות בטוחה שאת בידיים הכי טובות.

 בכירי 
הרופאים

 מנות טעימות 
בד"צ עדה חרדית

 רפואה 
מתקדמת

 מענה
הלכתי שוטף

תנאים מתאימים
לשבת כהלכתה

יחס אישי 
ומתחשב

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819 

לבירורים ולקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה:
03-530-5200
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השר  לנכדת  השבע-ברכות  חגיגות  על  להתבונן  אפשר 
ולפרגן  חיוך  חצי  להגניב  גם  וניתן  עקומה,  בעין  ליצמן 
בהנאה. אפשרי לשאול מה לזוג צעיר גוראי בשבוע חופתו 
ולחגיגה פוליטית שבה משתתפים מנהיגי המדינה, אך רצוי 
לראות בכך סימן לחוזקה, קידוש השם בעגה המגזרית, הכל 
כך חביבה. השר הפופולרי בישראל, הוא הראשון שהצליח 
משני  ואותה  אותו  ולהושיב  לרעייתו,  רה"מ  בין  להפריד 

עברי המחיצה.
התורה,  יהדות  יו"ר  בשמחת  השבוע  שראינו  החגיגות 
משקפות את המציאות נכוחה, הרבה יותר מאשר האווירה 
הן  מלמדות  התמונות  ש"ס.  סיעת  עם  המשותפת  בישיבה 
היהדות  של  מעמדה  על  הן  ליצמן,  של  האישי  מעמדו  על 
החרדית בקדנציה הנוכחית והן על איתנותה של הקואליציה, 
בחברת  ביבי  חש  שבת  אווירת  לא  ועכשווית.  אקטואלית 
מי  "וינפש".  של  תחושה  דווקא  אלא  השבוע,  החרדים 
שמאיים בישיבת סיעה משותפת במשבר פוליטי אמיתי על 
ראש-הממשלה, בשל חילולי השבת, לא מזמין את הגורם 
המאוים בלילה שלפני לסעודת מרעים. אמור לי מי מוזמניך, 

ואומר לך להיכן מועדות פניך. 
נעיצת  הכותל.  מתווה  במשבר  גם  נכונה  הזאת  התובנה 
העיר  בחומות  מנדלבליט  של  הדווקנית  הציפורניים 
בפני  שערורייה  היא  מהרבנות  ייצוג  למנוע  והתעקשותו 
עצמה ששווה כמה הפגנות מול בית היועמ"ש. מנדלבליט 
מעורב אישית במתווה, אחרי שדחף בכל כוחו את המהלך 
אישי  לכישלון  יהפוך  המתווה  כישלון  הממשלה.  כמזכיר 
מונע  הוא  כיועץ משפטי  הנוכחי  בכובעו  זאת,  ובכל  שלו, 
במהלך  הצורך  די  מעורבים  היו  שלא  הראשיים  מהרבנים 
של  הפילטרים  בלי  עמדתם  את  להשמיע   - התהוותו  בעת 

הפרקליטות והיועמ"ש.
לשמש  יכולה  אינה  מנדלבליט  נגד  הזאת  שהטענה  רק 
לבטל  פעם  לא  שהתחייבו  החרדים,  הכנסת  לחברי  תירוץ 
קורה  לא  זה  בינתיים  הממשלה.  במסגרת  המתווה  את 
כשהמפתחות נותרות בשלב זה בידי הפרקליטות והיועמ"ש, 
ובשלב הבא – בידי שופטי הבג"ץ. שק החבטות של העשור 
אך  מתפקידו,  פרש  רובינשטיין,  אליקים  השופט  האחרון, 
התורן  האשם  הסתם  מן  יימצא  דברו  את  יאמר  כשבג"ץ 

בביהמ"ש העליון.
חברי הכנסת החרדים, מקיימים את חובת המחאה שלהם 
בדיבורים, אך הרושם שנוצר הוא שאין בכוונתם ללכת עד 
שהרי  תחילה.  במחשבה  ואולי   – במעשים  ולנקוט  הסוף 
רצוי  אך  אימים,  ולהלך  השררה  מעוצמת  להתבשם  קל 
לזכור תמיד את מגבלות הכוח. אם לא נזכור זאת בעצמנו, 
כפי  הבא  בסיבוב  לנו  זאת  יזכירו  הישראלים  המצביעים 
הצילו  וחבריו  ליצמן  סיבובים.  שני  לפני  רק  לנו  שהזכירו 
התורה.  עולם  של  הכלכלי  קיומו  את  הנוכחית  בקדנציה 
לעולם  לא  אך  יתירה,  בהצלחה  עמדו  הם  הזאת  במשימה 
שנאת  את  עלינו  ונעורר  כמיעוט  להתנהג  נשכח  אם  חוסן. 
זו  כמו  להיראות  עלולה  הבאה,  הקדנציה   – ההמונים 

הקודמת ולא הנוכחית.
את המסר שמשגרים חברי הכנסת בין הקריאות, הזעקות 
בעל  נתניהו,  הממשלה  ראש  מכולם  טוב  מבין  והאזהרות, 
הסנסורים הרגישים לזיהוי משברים. במשבר השבת הקודם 

מול ישראל כץ, ביבי נשכב על מסילת הברזל בערב שבת, 
כץ משגר  ישראל  במוצאי השבת, שנהג הקטר  לגלות  כדי 
אליו שלוחים חרדים – שמעוניינים גם כן להישאר על הקרון 
הקואליציוני. את הלקח שלו, נתניהו למד. על הבלמים הוא 
ילחץ להבא, רק אחרי שאחרון חברי הכנסת החרדים יישכב 

על המסילה. 
ללכת  מחליטים  בראשם  וליצמן  החרדים  כשהחבר'ה 
עד הסוף, אין צורך בכינוסים משותפים וגם לא בהצהרות 
מהותיות  לסוגיות  נכונה  הזאת  התובנה  תקשורתיות. 
הכללית  והחשבת  בהדסה  הרופאים  כאחת.  ומקצועיות 
לנציבות  שמועמדותה  בויאנג'ו,  עבאדי  מיכל  לשעבר 
שירות המדינה טורפדה - יכולים להעיד מה באמת מתרחש 
תקנה,  אין  חזרה,  דרך  אין  הגב.  על  מסומנת  כשהמטרה 
ניסתה  הממשלה  ראש  של  כשרעייתו  ורפואה.  תרופה 
שהות  יממה.  תוך  נסוגה  היא  הרופאים,  במשבר  להתערב 
נתניהו  קצרה מאחורי המחיצה, הספיקה כנראה גם לשרה 
כדי להבין שהתערבותה בתחומי סמכותו של ליצמן תערער 

את יציבות הממלכה.
עד לאחרונה יכלו להעיד על כך גם ראשי איגוד הישיבות, 
שהתנגדו לתקנות המזון במוסדות החינוך שהוביל ליצמן. 
שר הבריאות ראה בהתנהלותם מעין הכרזת מלחמה, וקידש 
את התקנות שקודמו במשרדו, כאילו היו 'תקנות' רוחניות 
המזון,  תקנות  והנה,  לערער.  אין  שעליהן  אחר  מתחום 
אושרו השבוע בנוסח מרוכך שהשביע את רצונם של מנהלי 

הישיבות )ויש לקוות כי ישביע גם את התלמידים(. 
מתחת  לליצמן  חמק  שהנושא  משום  לא  קרה,  זה  כל 
לספודיק במהלך שבוע החגיגות, כפי שהתאגיד חמק לביבי 
גובשו  המעודכנות  התקנות  איתן.  בצוק  לרדאר  מתחת 
אחרי  ברכתו  את  לו  נתן  ומוסכם, שליצמן  מתואם  במהלך 
שכל הצדדים חישבו מסלול מחדש. מי שהזהיר בשעתו את 
מנהלי הישיבות שלא להיקלע לעימות חזיתי עם ליצמן היה 
אריה דרעי. "ליצמן מדבר כסב לנכדים שלומדים בישיבות. 
אל תתעלמו מהטענות, לכו דברו איתו, בלי מתווכים ובלי 
משחקים דרך חברי כנסת אחרים – ונסו למצוא פתרונות", 
נכבדי הפנים שביקשו ממנו להיקלע  הציע דרעי למנהלים 

עבורם למאבקי פנים.
כותרות  בלי  הישיבות,  ראשי  עם  המשותפות  הפגישות 
הולידו הבנות שקטות.  בוועדות,  ידיים  וכיפופי  בתקשורת 
אם רופאי הדסה היו משכילים לאמץ את דפוס הפעולה בו 
נקטו המנהלים בסוגיית תקנות המזון, היו נחסכות מאיתנו 
הזנה  עם  באוהלים,  שוכבים  קטנים  ילדים  של  מראות 
את  וגם  באורייתא,  רמיזא  דלא  מידי  ליכא  לקויה.  רפואית 
הדרך לפתרון המשבר בהדסה, ניתן אפוא ללמוד מהתובנות 

שהוסקו בהיכלי עולם התורה.
  

שולה מוקשים
בלי חלוקת עבודה של שישים ארבעים בין דגל לאגודה, 
ובלי מחלוקת סיעתית על זהות הגורם שיזכה בג'וב המבוקש 
לרדאר,  מתחת  לאחרונה  אושרה   – מוקשים"  "שולה  של 
התוכנית להוצאת ונטרול המוקשים הצה"ליים בשטח האש 

הגדול ביותר באזור המרכז.

המבשר שהודיע על פריצת הדרך, אינו דובר צה"ל וגם לא 
איש חטיבת ההנדסה. ח"כ יעקב אשר הכריז על כך בשבוע 
האחרון בגאווה, וראש עיריית אלעד ישראל פרוש שהעדיף 
מלכתחילה לשמור על שתיקה עד ליישום המיזם – מאשר 
בדיעבד את המידע. האגף ההנדסי שנערך בהתאם, הוא לא 
בעיריית  הנדסה  אגף  גם  אלא  בצה"ל  ההנדסה  חטיבת  רק 
 – אלעד  של  בשטחיה  הגובל  האש  בשטח  מדובר  אלעד. 
אותו הפשיר בקדנציה הנוכחית שר הביטחון איווט ליברמן. 
ליצמן  של  לעברו  ליברמן  הפטיר  יידשקייט",  "אביסלע 
הוצאת  במסגרת  השבת  שמירת  על  לו  הודה  כשהאחרון 
להיות  מאוד  יכול  הביטחון.  שר  לשכת  דוברות  הודעות 
שדווקא מכיוונו של השר שיחסיו עם החרדים ידעו עליות 
הפשרת  דירות.  אביסלע  הזאת  בקדנציה  נקבל  ומורדות, 
שטח האש הצה"לי הסמוך לאלעד, יכולה לספק נתח שוק 

דרמטי של אלפי יחידות דיור לחרדים באזור המרכז. 
נערכים  שבעקבותיה  הזאת,  בבשורה  לזלזל  אפשר  אי 
בשבועות האחרונים מגעים מתקדמים להודעה על חתימת 
דיור,  יחידות  אלפים  מעשרת  למעלה  לבניית  גג  הסכמי 
אוטופי  בחזון  מדובר  אלעד.  לעיריית  האוצר  משרד  בין 
סחבת  של  לפחות  עשור  מחייבת  המעשית  שהגשמתו 
ביום אחד,  נבנתה  לא  רומא העתיקה  גם  בירוקרטית. אבל 
ובדוגמה קצת יותר עדכנית – גם לא מגדלי הענק בבני ברק.  
לציבור  הדיור  בשורת   - הנייר  על  ההבטחות  מכל  אם 
החרדי לטווח הרחוק תגיע בקדנציה הזאת דווקא מכיוונה 
העיר  ראש  של  יכולותיו  על  רק  לא  יעיד  זה  אלעד,  של 
המכהן, ישראל פרוש, שלא נח לרגע, אלא גם על חולשתה 

של המערכת הפוליטית הארצית. 
ועדת  יו"ר  תחת  החרדית,  היהדות  של  הזהב  בקדנציית 
חרדים  ושרים  הנכונה,  למטרה  אגורה  כל  שמנתב  כספים 
הדיור  מצוקת   – משפחה  כבני  רה"מ  בלשכת  שמתקבלים 
פאנל  עם  ועידה  קיימה  אומנם  יתומה. ש"ס  נותרת  החרדי 
ראשי ערים, הצהרות פוזרו, מצגות הוקרנו, אך טרקטורים 
קרקעות  בכל  כי  נדמה  ולעיתים  עלו,  טרם   – השטח  על 

המדינה, הוטמנו מוקשים נגד חרדים. 

דירה להזכיר
מימיו של אטיאס במשרד השיכון, עבור לימי אורי אריאל 
ועד לימיו של השר המכהן )עדיין( גלנט, ההגבלות שהטיל 
רה"מ על הבנייה בשטחים, כולל בירושלים המזרחית – היו 
סוד גלוי. אטיאס סיפר בשעתו איך ההנחיות הגיעו ישירות 
זאת בשפה קצת פחות ברורה  מלשכת רה"מ. אריאל אמר 
וגלנט שחותר את דרכו לליכוד – נזהר בלשונו עוד יותר, אך 
ויוסי  בנט  נפתלי  הזה,  העובדתי  ובעניין  ברורה,  המציאות 

דגן צודקים בכל מילה. 
לחרדים.  הדירות  לא  וגם  במילים,  נבנית  אינה  ירושלים 
ח"כ יעקב אשר, שסימן לעצמו מטרה עם כניסתו לתפקיד, 
את  בשעתו  הגדיר  המפה,  על  החרדי  הדיור  את  גם  לשים 
יקיר",  "בן  להיות  וכחלון  מנתניהו  דורשים  לא  אנו  היעד. 
אך גם לא "בנים חורגים". לא לקבל פתרונות קסם עבורנו, 
אך גם לא להיות מודרים מכלל המיזמים שהממשלה מריצה 
מחיר  פרויקט  ובמרכזם,  האוכלוסייה,  כלל  עבור  בשטח 

בית ספר לפוליטיקה

שבת וינפש 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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למשתכן. 
לאחרונה  מתעסק  אומנם  המכהן  השיכון  שר 
בהכרח  ולא  פוליטי  אחר,  מסוג  חלופי'  ב'דיור 
כך  ועל  מסודר,  הוא  האחרון  )בתחום  נד"לני 
המדינה(,  מבקר  בדו"ח  בהרחבה  דובר  כבר 
בכיר  גורם  כאן  שאמר  במה  להיזכר  כדאי  אך 
"אין  שנה.  מחצי  למעלה  לפני  השיכון  במשרד 
לחרדים ניירות עמדה מסודרים, אין דעה אחידה. 
פוליטיקאי חרדי אחד מסביר לנו שחייבים להכליל 
פוליטיקאי  למשתכן.  מחיר  במכרזי  החרדים  את 
אחר מסביר לנו שאסור לאפשר זאת, כי להגרלות 
יסתננו גם חילונים ולכן יש לשחזר את אפשרות 
על  אמיתי  לחץ  אין  עמותות.  של  ההתמודדות 
ראש הממשלה, על שר האוצר ועל הגורם הבכיר 
בתחום, ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי. יצא לי 
כבר לראות מאבקים חרדיים מוצלחים והקביעה 
לא  החרדים  הזה,  שבמקרה  היא  שלי  הנחרצת 

מפעילים מנופים". 
למעלה מחצי שנה חלפה, ומעט מאוד השתנה. 
התכנסו  התורה  ויהדות  ש"ס  של  הכנסת  חברי 
ישיבה  עוד  משותפת,  סיעה  לישיבת  השבוע 
מצוקת  השולחן  על  עלתה  לא  בה  שגם  עקרה 
השגה.  ברי  משותפים  יעדים  הוצגו  ולא  הדיור 
ההנחיות שמאפשרות לשווק מכרזים בעלי צביון 
יחידים,  עבודת  בעקבות  אומצו  אומנם   – חרדי 
אך המימוש בפועל רחוק מלהרשים וגם לא ממש 

ישים.  
נוגעת  והיא  בעבר  פה  הועלתה  הזאת  הסוגיה 
הנוכחיות,  להנחיות  בהתאם  שקיימת,  לאופציה 
למשתכן  מחיר  מכרזי  במסגרת  דירה  לרכוש 
אפשרות  ואין  הואיל  לאחרים.  ולהשכירה 
לגשת  חרדים  לא  מרוכשים  למנוע  משפטית 
מראש  להכריז  היא  היחידה  האופציה  למכרזים, 
כל  מראש,  להרחיק  ובכך,  המתוכנן  הצביון  על 
רוכש פוטנציאלי שצביונו זר לתכנון המקורי והוא 
אינו מעוניין לשמוע ניגונים ללא הפסקה בכניסת 
השביעי  ביום  ברחובות  רגלית  לצעוד  השבת, 

ולהתגורר בשכונה ברוכת ילדים.
כל זה רלוונטי לרכישה לצרכי מגורים, אך ברגע 
ולהשכיר,  לרכוש   – המכרז  את  למסחר  שניתן 
מתריעה.  אינה  חרדי'  'צביון  על  מראש  ההכרזה 
בהגדרה  הרשמית  ההכרה  בטרם  עוד  אירע,  כך 
של 'צביון חרדי', במכרזי מחיר למשתכן ב'רמת 
שלמה'. רוכשים חילוניים שהבינו את הפוטנציאל 
במחיר  החרדית  בשכונה  דירה  ברכישת  הגלום 
על  הסתערו   – השוק  במחירי  והשכרה  מוזל, 

המכרזים. עשו קופה, על הכיפה.
לפעול  הכנסת  חברי  הבטיחו  שנה  כחצי  לפני 
צביון  בעלי  שבמכרזים  מנת  על  היועמ"ש  מול 
חרדי, יוכלל סעיף שמחייב מגורים במהלך חמש 
השנים שלאחר הרכישה. לעת עתה, הנוסחה לא 
מגזרים.  בין  אפליה  מנימוקי  משפטית,  מאושרת 
ח"כ יעקב אשר שנפגש לאחרונה עם שר האוצר 
ומנכ"ל  באב"ד  האוצר  משרד  מנכ"ל  כחלון, 
היה  היכן  השאלה  )על  רזניק  חגי  השיכון  משרד 
ברות  שהתקנות  סבור  להשיב(,  מיותר  השר, 
איזה  ונראה  נחיה  רק במגזר החרדי.  ולא  השגה, 
מהחלומות יתממש בראשונה. הסכמי הגג באלעד 

או רצפת הקריטריון של מחיר למשתכן.

התמלוגים לפרקליטות

לשהות  לי  הזדמן  חודשים  כשלושה  לפני 
אהוד  של  החופשיים  מידידיו  כמה  של  בחברתם 
הממשלה  ראש  נחשד  דברים  בהרבה  אולמרט. 
להפרת  הנוגע  בכל  אך  הואשם,  ואף  לשעבר 
אמונים לחברים – הוא לא נחשד מעולם. האיש 
ערך  לשמר  שידעו  הפוליטיקאים  מאחרוני  הוא 
של נאמנות אישית, ויעידו על כך חבריו שצועדים 

עמו משך שנים, חרף כל המשברים. 
באותה שיחה, עלה בהרחבה עניינו של הספר 
עליו אהוד אולמרט עמל במהלך שהותו מאחורי 
הסורגים. החברים ששומרים עם אולמרט על קשר 

רציף, שוחחו בחשש על השלכות כתיבת הספר, 
שבועות  כמה  כאן.  זה  שאנקרה  תחושה  ועוררו 
לפני שהתפוצץ הסיפור שמאחורי ספר הזיכרונות, 
נכתב כאן, בנימה קצת קונספירטיבית, על רצונו 
מעשיהו  בכלא  האח"מים  באגף  האסיר  של 
כ-1,200  בן  הזיכרונות  ספר  את  לאור  להוציא 
המאשימה  שהאצבע  מכך  חששו  ועל  העמודים, 
שהוא מפנה כלפי הפרקליטות, תגרום להכשלתו 
בדיוני ועדת השחרורים ותטרפד את קיצור שליש 

מתקופת מאסרו.  
מעשה,  לאחר  מתואר  קונספירציה  כשתרחיש 
כאן  אבל  נוחות.  ובאי  בחשש  מתקבל  הוא 
העובדות הפוכות. סביבתו הקרובה של אולמרט 
נפץ  חומר  בתוכה  עוטפת  הספר,  שכריכת  ידעה 
של  הפרסום  מאובססיית  החששות  תקשורתי. 
של  חיצונית,  ולא  עצמית  צנזורה,  בלי  אולמרט 
ואף  הושמעו  והפרקליטות,  המשטרה  נגד  המלל 
ודווקא   – לאחד  אחד  התממש  התרחיש  נכתבו. 
לעומת  הסוד,  משומרי  לאחד  שנחשב  אולמרט 
בביטחון  בפגיעה  מואשם  ומחליפו,  קודמיו 

המדינה. 
אולמרט אומנם לקח את המקרה ללב, אך יכול 
מאוד להיות, שמבחינתו, הצדק הפעם, ייעשה וגם 
ייראה. מאז שפרצה פרשת הספר המצונזר לחיינו 
והשיח  המזומנים,  מעטפות  על  מדבר  לא  איש 
כולו עוסק במעטפות המסמכים. משפל המדרגה 
של מדורי הפלילים, אולמרט שב לרום החדשות 
הכור  תקיפת  הביטוי.  וחופש  ביטחון  נושאי  של 
זרים, שבה  פרסומים  פי  על  לו  שיוחסה  הגרעיני 
ונדבקת לשמו. מומחי ביטחון ומשפט – מהפכים 
בזכותו. בחריצות המופרזת שלהם, הפכו השב"ס 
החדש,  לספר  מכירות  למקדמי   – והפרקליטות 
תרומתם.  עם  להתמודד  מסוגל  לא  יחצ"ן  ששום 
גם  בשלום  לעבור  בנוסף,  יצליח  אולמרט  אם 
השב"ס   – לחופשי  ולצאת  השחרורים  ועדת  את 
הפרחים  תמלוגים.  ידרשו  עוד  והפרקליטות 

לשב"ס, התמלוגים לפרקליטות המדינה.

23 

קל להתבשם 
מעוצמת 

השררה ולהלך 
אימים, אך רצוי 

לזכור תמיד את 
מגבלות הכוח. 

ליצמן וחבריו 
הצילו בקדנציה 

הנוכחית את 
קיומו הכלכלי 

של עולם 
התורה, אך 
לא לעולם 

חוסן. אם 
נשכח להתנהג 
כמיעוט ונעורר 

עלינו את 
שנאת ההמונים 

– הקדנציה 
הבאה, עלולה 
להיראות כמו 

זו הקודמת ולא 
הנוכחית

מאחורי המחיצה. רה"מ נתניהו בשמחת השבע ברכות לנכדת השר ליצמן. צילום: שלומי כהן
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חובות
ר

רמלה

ירושלים

 יו"ר ש"ס: "לא רוצים 
פה בני ברק"

  תלונה על בכר: "איים 
על היועצת המשפטית"

חדרה

בת ים

 חשש: הצעד של מלול מעלה אדומים
מסכן את הרבנות

הישג ענק לגואטה: הדיל 
של ש"ס ווידל

ראשי  רב  מינוי  נגד  בצל מחאת התושבים 
במינוי  מדובר  כאשר  רחובות,  לעיר  נוסף 
ידי  על  ברובה  תמומן  שאחזקתו  ספרדי  רב 
רחמים  העיר  ראש  דבק  הדתית,  המועצה 
ספרדי  ראשי  "רב  ימונה  כי  בעמדתו  מלול 

לעיר, ובמקביל יכהן רב ראשי אשכנזי".
תושבים  עשרות  יצאו  האחרון  ביום שישי 
למחאה נגד ראש העיר על החלטתו למנות רב 
עלות  כי  מובילי המאבק טענו  ראשי ספרדי, 
מינוי רב ראשי ספרדי בשנה תעמוד על חצי 
מיליון שקל, כאשר העירייה תממן לא פחות 
יגיע  והיתר  אחוז,   70  - שקל  אלף  מ-350 

ממשרד הדתות.
סיפקה  כבר  במחלוקת  השנויה  ההחלטה 
יאיר  עתיד'  'יש  יו"ר  בידי  תעמולתי  'נשק' 
בעיר  במוצ"ש  בחירות  כנס  שערך  לפיד, 

מצד  מחאה  קריאות  ספג  שם   - רחובות 
בעיר.  נוסף  ראשי  רב  מינוי  נגד  התושבים 
על  בהצבעה  נמנעו  בעירייה  שנציגיו  לפיד, 
את  ושלח  התושבים  למחאת  האזין  הנושא, 
חה"כ אלעזר שטרן )יש עתיד( שהגיש למחרת 

'הצעה לסדר' נגד מינויו של רב ראשי נוסף.
מלמדת  "המציאות  שטרן:  כתב  בהצעתו 
שאין הצדקה למינוי שני רבני ערים ושברוב 
הדת.  שירותי  על  השפעה  לכך  אין  המקרים 
לא זו אף זו; לעתים התקוטטויות על סמכויות 
הדת  בשירותי  פוגעות  הערים  רבני  שני  בין 

ובמעמד הרבנים עצמם".
כי  חוששים  החרדית  הפוליטית  בצמרת 
הצעד עשוי לפגוע כבומרנג גם בערים אחרות 
ולהוביל מהלך של ביטול אחד משני תפקידי 

הרבנים בערים גדולות נוספות.

תושבים שהפגינו נגד ראש העירייה רחמים 
והבהירו  עיתונות'  'קו  עם  שוחחו  מלול, 
"זוהי  דתי:  רקע  על  במאבק  מדובר  לא  כי 
לשמאל,  ימין  בין  פוליטית  מחאה  אינה 
זאת  וחילונים.  דתיים  בין  מחאה  אינה  זו 
העיר  תושבי  של  ומוצדקת  לגיטימית  מחאה 
מחטפים  ולא  דמוקרטי  חוק  שלטון  שרוצים 

פוליטיים", טענו.
קצנו  רחובות  תושבי  "אנחנו  לדבריהם, 
במינויים לא מוצדקים, בבזבוז כספים, בעיר 
לא  ורחובות  ציבור  ובמוסדות  נקייה  לא 
מתוחזקים. שלא תבינו לא נכון, יש גם אנשים 
מישהו  אבל  בעירייה.  ואכפתיים  נפלאים 
התבלבל בתפקיד שלו... אתם כאן, כדי שלנו 
בשביל  לא   - נבחרתם  זה  בגלל  טוב,  יהיה 

מינויים פוליטיים כאלה ואחרים".

המועמד  הביס  האחרון,  שלישי  ביום 
לראשות העיר רמלה מיכאל וידל ברוב גדול 
את שני המתמודדים מולו בבחירות לראשות 
העיר. וידל, איש 'הליכוד', נתמך על ידי ש"ס 
את  גרף  וכך  בעירייה  נציגים  שני  יש  לה   -

הבחירות ברוב קולות מוחץ.
וידל נבחר עם רוב של 53.71% מהקולות, 
הבחירות  לתאריך  עד  בתפקידו  לכהן  וצפוי 
לאוקטובר  שנקבע  המקומיות,  ברשויות 
2018 - זאת כיוון שמערכת הבחירות הוקדמה 
באופן לא צפוי בעקבות התפטרותו של ראש 
העיר הקודם יואל לביא, שכיהן בתפקיד 24 

שנים.
וידל גבר על ממלא מקום ראש העיר עו"ד 
מהקולות.  אחוז   26.19 שקיבל  יצחקי,  מוטי 
שנתמך  שטרנברג,  עדי  השלישי,  המתמודד 
ומפלגתו,  כחלון  משה  האוצר  שר  ידי  על 
זכה ל-20.1 אחוז מהקולות. בסך הכול נרשם 
 56,308 ומתוך  יחסית,  נמוך  הצבעה  אחוז 
תושבים   20,360 הצביעו  בחירה  זכות  בעלי 

בלבד. 
מאזניים  משקל  היוותה  ש"ס  מפלגת 
שני  רק  אמנם  יש  למפלגה  הללו,  בבחירות 
שווה  שלה  הקולות  מאגר  אבל  מנדטים, 
בעוד  קולות,  כ-3,600  מנדטים,  שלושה 

הליכוד הביא כ-3,200 קולות. 
בחינם,  לא באה  בוידל  התמיכה של ש"ס 
התופינים שהובטחו למפלגה הם סגן בשכר, 
מיכאל  בעיר  ש"ס  יו"ר  יקבל  אותו  תפקיד 
יו"ר  והצבת  ועדות  ראשי  תפקידי  דרעי, 

למועצה הדתית בעצה אחת עם ראשי ש"ס.
של  לבחירתו  עד  בשטח  נוכח  שהיה  מי 
הוא  ההישג,  את  לזכותו  לזקוף  ויכול  וידל 
מזכ"ל תנועת ש"ס ח"כ יגאל גואטה. בימים 
ירד  עצמו  הבחירות  וביום  לבחירות  שקדמו 
גואטה לרמלה וניהל משם את מטה הבחירות 
בעצמו  טלפונים  מרים  תוך שהוא  ש"ס,  של 

ומעודד מצביעים להגיע לקלפי. 
יממה לאחר בחירתו, עלה וידל לירושלים 
התורה  חכמי  מועצת  נשיא  ברכת  את  לקבל 

בפני  גולל  וידל  כהן.  שלום  רבי  הגאון  מרן 
נשיא המועצת את המצוקה רבת השנים בכל 
ומוסדות החינוך התורניים בעיר  ענייני הדת 
ברמה  העיר  פני  את  לשנות  והבטיח  רמלה, 
מוסדות  ובפתיחת  הדת,  במבני  התורנית, 
חינוך למען הציבור המסורתי שומרי המצוות 

בעיר. 
זכה  לה  התמיכה  על  למרן  הודה  וידל 
גדול בעיר  ״קידוש השם  זה  היה  כי  והסביר 
רמלה, כאשר כל ציבור הבוחרים עשה ופעל 
׳ועשית  הציווי  לקיים  מרן  של  הוראתו  כפי 
אלפי  כי  וידל  אמר  עוד  יורוך׳״.  אשר  ככל 
לטובתו  הכף  את  הכריעו  ש״ס  של  הקולות 

ברוב גדול.
ש"יזכה  בחום  בירכו  ה'מועצת'  נשיא 
והרבצת  להגדלת  שאיפותיו  את  להגשים 
התורה בעיר לעשות נחת רוח לקב״ה, ולהיות 

אהוב על המקום ועל הבריות״.

בעקבות ההחלטה השנויה במחלוקת למנות רב ספרדי על חשבון המועצה הדתית, 
יוזמים ב'יש עתיד' חקיקה שתבטל את התקן לתפקיד רב נוסף  תושבים: "זו אינה 

מחאה פוליטית. לא רוצים מחטפים"

החרדים הפגינו: "רוצים 
לגרש אותנו"

 – פוסקות  לא  חדרה  בעיר  הדת  מלחמות 
מחאה  קול  להקים  שהחליטו  חילוניים  תושבים 
גבולות  הנציגות החרדית, בטענה להרחבת  מול 

מוסדות הדת בעיר, נתקלו בתגובה מפתיעה.
השבוע  השתתף  ביטון,  בועז  בעיר  ש"ס  יו"ר 
יחד עם ראש העיר בהנחת אבן הפינה לאנרבוקס, 
והמופעים של העיר חדרה. אחת  היכל הספורט 
"מה  ביטון:  על  ביקורת  מתחה  העיר  מתושבות 
זה להפוך את חדרה  ואת חבריך  שמעניין אותך 

לבית שמש ובני ברק". 
פה את  רוצים את  "לא  והשיב:  ביטון הפתיע 
בני ברק ולא רוצים פה את בית שמש, רוצים את 
חדרה! כמו שהיא הייתה וכמו שהיא עכשיו, עיר 
ולא  וחילוניים,  דתיים  בין  קיום  ודו  שפיות  של 
ניתן לקומץ קטן ושולי לייצר פה מלחמת אחים".

השבוע  פתח  אדומים  במעלה  החרדי  הציבור 
במאבק רחב, בגלל מחסור חמור במבנים לתלמוד 
תחילה  שיועד  מבנה  המקומיים.  ולגנים  התורה 
עבור  לפעילות  הועבר  החינוך  מוסדות  עבור 
הכיתות  מצוקת  למרות  זאת  השלישי,  הגיל  בני 

החריפה.
שעבר  פנחס",  "נוות  תורה  בתלמוד  מדובר 
ניסים  לשעבר  ח"כ  לחסות  שנים  כשלוש  לפני 
זאב. השבוע, לאור "הרצון לגרש אותנו" כדברי 
יצאו עשרות מתושביה החרדים של מעלה  זאב, 
כשריאל,  בני  העיר  ראש  נגד  להפגנה  אדומים 

בזעקה נגד הצפיפות והמחסור בכיתות לימוד.
'קו  עם  אומר בשיחה  זאב  ניסים  ח"כ לשעבר 
העיר  ראש  מצד  אדירה  חוצפה  "זו  עיתונות': 
חינוך  מוסדות  עבור  שיועדו  מבנים  להקצות 
לאוכלוסייה שלא נצרכת למבנים חדשים, אף אחד 
לא מבין את חוסר ההיגיון של העירייה שמטפחת 
אוכלוסיות חזקות על פני המוחלשות בעיר, זאת 

למרות מצוקת הכיתות החריפה בשכונה.
אל  העיר,  "ראש  זאב:  אמר  ההפגנה  במהלך 
יוצאי  תפחד מהכובעים שלנו. כולנו כאן ציונים 

צבא. אל תגרום לעיר הזו לעבור גירוש שקט".

בתמיכת ש"ס, ניצח מועמד הליכוד מיכאל וידל את יריביו ברוב מוחץ  ש"ס 
תקבל סגן בשכר, ראשי ועדות ומינוי יו"ר מועצה דתית בהסכמתה

את  כיום  לייצג  מתיימרת  מרצ  רשימת 
אינו  זה  ייצוג  אך  בירושלים,  הערבי  הציבור 
חשים  אשר  רבים,  ערביים  תושבים  מספק 
מצד אחד שייכים לעיר על כל המשתמע מכך 

ומנגד לא זוכים לייצוג הולם בעירייה.
החליטו  ערביים  חברתיים  פעילים  מספר 
להריץ רשימה, בשלב זה תחת השם "המפלגה 
המזרח ירושלמית" – כאשר בכוונת הפעילים 
להכניס לפחות שני נציגים לעירייה בקדנציה 

הקרובה. 

ראוי לזכור, כי במזרח ירושלים חיים כיום 
ומרביתם  ערביים  תושבים  אלפי  עשרות 
את  להם  שיש  כך  קבע,  תושבי  נחשבים 
הזכות להצביע בבחירות. חלק גדול מהם אף 
משלמים ארנונה בסכום זהה ליתר האוכלוסיות 
בעיר, עם זאת, באופן שיטתי הערבים נמנעים 

מהשתתפות בבחירות המקומיות בעיר.
את  לייצג  אמור  שהיה  מי  טבעי,  באופן 
אך  מרצ,  מפלגת  היא  בעירייה  הערבים 
המפלגה רשמה היחלשות בקדנציה האחרונה, 

מרצ  כיו"ר  שנים  במשך  שכיהן  אללו,  פפה 
המקומית פרש מהחיים הפוליטיים ומי שנכנס 
במקומו הוא דווקא איתי גוטלר, חבר מועצה 

במפלגת העבודה.
החדשה  המפלגה  את  לראות  קשה  עדיין 
אכן  אם  אך  לקלפי,  מצביעים  רבבות  סוחפת 
בהרכב  דרמטי  שינוי  יתחולל  יקרה,  הדבר 
השפעה  גם  ותהיה  המקומית  המועצה 

משמעותית על זהותו של ראש העיר הבא.

האם הערבים ישתתפו 
לראשונה בבחירות?

מפלגה ערבית חדשה מתכוונת להתמודד למועצת העיר, בתקווה להכניס 
לפחות שני נציגים  החשש: השלכות משמעותיות גם על זהות ראש העיר 

והקואליציה העירונית

חברת מועצת העיר בת-ים קטי פיאסצקי-מורג 
המשפטי  ליועץ  תלונה  מכתב  השבוע  הגישה 
בו  בכר,  יוסי  ים,  בת  עיריית  ראש  נגד  לממשלה, 
היא  בדבריה  מצדו.  הולמת  לא  להתנהגות  טענה 
טוענת לאיומים מצד בכר על היועצת המשפטית 
של העירייה, בהם אסר עליה ליצור קשר עם חברת 

המועצה ממרצ.
על פי גרסת פיאסצקי, היא ניגשה בסוף ישיבת 
מועצה ליועצת המשפטית של העירייה עו"ד חנה 
כהן-מוצן, ותהתה מדוע הצעתה לסדר לא נכללה 
נוכח  שהיה  בכר  יוסי  העיר  "ראש  היום.  בסדר 
במליאה, נתן לכהן מוצן הוראה שלא לשוחח עמי 

ולהיכנס למשרדו".
לטענות,  בביטול  מגיבים  העיר  ראש  בסביבת 
באומרם כי היועצת המשפטית נכנסה לשוחח עם 
היו  כי  מכחישים  אך  הישיבה,  לאחר  העיר  ראש 

איומים מצדו כלפיה, כפי שתיארה פיאסצקי.
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טבריה ראשי האופוזיציה: "רובינשטיין מנסה 
למחוק אותנו, נכפיל את הקולות"

מאת: אבי רבינא

חיפה

ראשי  ביתר,  בעיר  באוכלוסייה  הגידול  עם 
הדל  כוחם  גם  כי  בטוחים  בעיר  האופוזיציה 
זיידה  לעת עתה, יגדל בקדנציה הבאה. מנחם 
ואורי הולצמן, שני האופוזיציונרים המרכזיים 
מבהירים  רובינשטיין,  מאיר  העיר  ראש  של 
בראיון ל'קו עיתונות' כי הם כאן כדי להישאר, 
נוספת  ולהיבחר פעם  להקשות על ראש העיר 

ואף להגדיל את כוחם.
חברי  הפתיעו  הקודמות  בבחירות 
אך  מנדטים,  שני  כשהשיגו  האופוזיציה 
כעת,  על השלטון.  צפוי בקרב  כישלון  נכשלו 
באחוזים  גדל  בעיר  התושבים  שציבור  לאחר 
גבוהים, האופוזיציה בעיר מקווה לגדול באופן 
משמעותית  בצורה  אותותיה  את  ולתת  יחסי 

בקדנציה הבאה.
עד  הולך  זיידה,  מנחם  האופוזיציה,  יו"ר 

הסוף: "אתמודד שוב גם על הראשות, במידה 
אני  רובינשטיין  לטובת  יתערבו  לא  והרבנים 
זיידה  נשמע  בהליכה",  הבחירות  את  לוקח 
בתמיכה  מחזיק  הוא  לדבריו,  מתמיד.  בטוח 
שקטה של מספר רבנים בעיר, ואף יש לו סיכוי 

להגדיל את כוחו במועצת העיר.
הוא  אף  הולצמן,  אורי  לאופוזיציה,  חברו 
למעלה  "קיבלנו  למצבם:  באשר  אופטימי 
מ-1600 קולות בבחירות הקודמות, נכפיל את 
כוחנו, הן על ידי קבוצות הן על ידי יחידים – 
יש הרבה רבנים שעולים לרגל ותומכים בנו". 

 – בעיר  יחיד  שלטון  "יש  הולצמן,  לדברי 
דעתם,  את  להביע  חוששים  כולם  דיקטטורה, 
מצפונו  צו  פי  על  יצביע  אחד  כל  בקלפי  אך 
לאופוזיציה של  נוספים  למנדטים  יתורגם  וזה 
רובינשטיין". לדברי חבר האופוזיציה, היחסים 

האישית:  ברמה  גם  גרועים  העיר  ראש  עם 
"ראש העיר מנסה למחוק אותנו, הוא לא מדבר 
אתנו מאז שנבחרנו, מחוץ לישיבות העירייה, 
באופן  שולח  שאני  ממכתבים  מתעלם  הוא 

סדרתי, כביכול אנחנו לא קיימים".
כי  ציינו  בעירייה  גורמים  דבריהם,  למרות 
החרדי,  הגוש  כל  תמך  הקודמות  בבחירות 
לראשות  רובינשטיין  במאיר  בודדים,  למעט 
גם  כך  דרמטי,  שינוי  יהיה  לא  באם  העיר. 
החרדי  הגוש  ילך  אז  וחצי,  כשנה  בעוד  צפוי 
החרדיות,  המפלגות  מטעם  אחד  מועמד  עם 
תמיכת  את  להדק  אז  עד  ינסה  רובינשטיין 
ובמקביל  במועמדותו  החסידיות  הקהילות 
לחזק קשרים עם ראשי 'דגל התורה' וש"ס, כדי 
להבטיח את תמיכתם בו ולהימנע ממרוץ קשה 

ומפילוג בעיר.

 סגן השר העביר כתובת: "לא 
שולל ריצה לראשות העיר"

להתמודד  שוקל  מזוז  ירון  הפנים  שר  סגן 
על ראשות עיריית חיפה. סגן השר, המתגורר 
כתובתו  את  העביר  הסמוכה,  ביאליק  בקרית 
בתקופה האחרונה לקרית שמואל אשר נמצאת 
חיפה.  עיריית  של  המוניציפאלי  בשטחה 
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר מזוז כי הוא לא 
שולל אפשרות של התמודדות לראשות העיר 

בבחירות הבאות. 
לדברי מזוז, "העבודה הפרלמנטרית בכנסת 
לראשות  ההתמודדות  עוזה,  במלוא  נמשכת 
העיר חיפה נבדקת באופן ראשוני ולא מחייב, 
אך נעשות פעולות שיאפשרו את התמודדותי 

בבוא העת".
יונה יהב, המכהן קדנציה שלישית בתפקידו 

ובתמיכה  בקשיים  להיתקל  עשוי  עיר,  כראש 
החרדי  במגזר  במועמדותו.  בלבד  חלקית 
יהב,  עם  נוסף  לסבב  ימשיכו  לא  כי  נראה 
לאחר קדנציה של חיכוכים וחילופי מהלומות, 
הנוגעות בין היתר למאבק בית הספר נתיבות 
בשכר'  'הסגן  ולמאבק  שמואל  בקרית  משה 
שלא ניתן כפי שחייב ההסכם לחבר המועצה 

מיכי אלפר.
חרדים  גורמים  אומרים  הנמנע",  מן  "לא 
בעירייה בשיחה עם 'קו עיתונות', "כי הציבור 
מזוז  השר  בסגן  תמיכתו  את  יביע  החרדי 
במשבר,  יהב  עם  היחסים  ויתמודד,  במידה 
הציבור החרדי יהווה משקל מאזניים בבחירות 

הקרובות ואף יכריע אותם", הם טוענים.

מזוז  בידי  לסייע  עשוי  אשר  נוסף  דבר 
במידה ויתמודד, הוא המאבק נגד נזקי זיהום 
השר  כסגן  תפקידו  במסגרת  בחיפה  האוויר 
מפעלים   26 "יש  לדבריו,  הסביבה.  להגנת 
אחד  בכל  אבקר  אני  חיפה.  במפרץ  מזהמים 
מהם. המשרד לאיכות הסביבה עושה בדיקה 
מהמפעלים.  אחד  בכל  הזיהום  היקף  לגבי 

מפעל שיימצא מזהם - ייסגר".
עורכים  בליכוד  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
לבדוק  שנועדה  מעמיקה  בדיקה  אלה  בימים 
אפשריים  מועמדים  של  הפופולריות  את 
שונים, תוצאות הבדיקה ישפיעו ללא ספק על 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של  ההחלטה 

במי לתמוך לראשות העיר חיפה.

דימונה

משבר פנימי בקואליציה

ar0544335347@kav-itonut.co.il

בשיחה עם 'קו עיתונות' משוכנעים מנחם זיידה ואורי הולצמן כי בבחירות 
הקרובות יזכו ביותר מנדטים  בסביבת ראש העיר מאמינים שש"ס ו'דגל 

התורה' יתמכו במועמדותו

עימות בית ראש עיריית חיפה לראש עיריית 
כי  טען  יהב  יונה  חיפה  העיר  ראש  דימונה. 
הודעה  מסר  ביטון  בני  דימונה  העיר  ראש 
חיפה  בעובדי  פגיעה  כי  לכאורה  משתמע  בה 
ואף  כ״בומרנג״  ליהב  תחזור  דרום  כימיקלים 

תביא לפגיעה בו אישית.
ביטון תקף את יהב, בשל התנגדותו לשינוע 
האמוניה באמצעות אוניות שיעגנו בנמל: "אנו 
אחרת  החלופות,  את  לאשר  לרה"מ  קוראים 
"החלופה  יהב:  לטענת  הנגב".  כל  את  נסגור 
אניות  ועגינת  שבכניסת  מהסיכונים  מתעלמת 

אמוניה ברציף".
ישראל  שממשלת  "לאחר  ביטון,  לטענת 
גם  נמצאה  בנושא,  פעלו  בראשה  והעומד 
לטווח  כחלון  משה  האוצר  שר  של  חלופה 
ומכל  בנגב,  אמוניה  מפעל  להקמת  הרחוק 
שראש  הדעת  על  יעלה  לא   - נסגר  האמוניה 
הוא  כאילו  לשרים,  מכתב  מוציא  חיפה  העיר 
את  לאשר  לא  ומבקש  ישראל,  ממשלת  ראש 
מדינת  את  לנהל  רוצה?  אתה  מה  החלופה. 

ישראל?"
בתגובה, גינה יהב את דברי ביטון ואמר כי 
בך!' שמשמיע  'נפגע  בסגנון  האיומים  ״דברי 
חמורות  אמירות  הם  דימונה  עיריית  ראש 
של  מעמדו  עם  מתיישבות  שאינן  ומסוכנות 

נבחר ציבור וראש עיר".

ביטון נגד יהב

ראש עיריית טבריה יוסי בן דוד מתמודד מול 
אופוזיציה כבדה מבית, זה החל בעימותים מול 
והגיע לשיא  דודיק שטרית,  חברו לסיעה בעבר 
ויצמן  ברוך  המועצה  שחבר  בעת  השבוע  נוסף 

מהקואליציה יצא למתקפה נגדו.
ויצמן הכריז כי יתנהל באופן עצמאי ולא יהיה 
ביקר  בדבריו  הקואליציונית.  למשמעת  מחויב 
את ראש העיר בכך שמזניח את נושאי התברואה 
יש  מוזנחות  השכונות  תאורה,  "אין  בשכונות. 
בסיסי  טיפול  חוסר  ישנו  תברואתיים,  מפגעים 

בצרכי התושבים", טען. 
הסמכויות  את  שומר  העיר  ראש  לטענתו, 
לחברי  סמכויות  להעניק  וחושש  לעצמו 
אין  למה  לעירייה?  מנכ"ל  אין  "למה  המועצה. 
רב ראשי לעיר? אם הוא רוצה שיפטר אותי, אני 

לא אפרוש מיוזמתי לאופוזיציה".
כאמור, אחת הביקורות היא על כך שלא מונה 
מנכ"ל חדש לעירייה מאז עזיבתו של פרג'י שמש 
לפני כשנה. במשרד הפנים מתחו ביקורת על כך 

ואמרו כי מדובר ב"מהלך לא תקין".

ביתר

לוד
נציג ש"ס יגיש בג"ץ נגד 

משרד הדתות
בית שמש גרינברג תובע רב אשכנזי

י"ב  בתאריך  חודשים,  כשלושה  בעוד 
לרבנות  הבחירות  להיערך  צפויות  אלול, 
העיר בית שמש, אשר נחשפו לראשונה ב'קו 
פרש  ביטון  שמעון  שהרב  לאחר  עיתונות', 
מאפשר  בעיר  הבחירות  הליך  מתפקידו. 
עד  כאשר  אחד,  ראשי  רב  בחירת  זה  בשלב 
אך  ספרדים,  הם  המרכזיים  המתמודדים  כה 
בקרב האשכנזים בעיר מסרבים להשלים עם 

ההחלטה.
בעוד בקרב המועמדים הספרדים עולים כל 

במירוץ,  להתמודדות  אפשריים  שמות  העת 
פרץ  אלחנן  הרב  רביב,  ינון  הרב  היתר,  בין 
החלו  האשכנזי  בצד  בוטבול,  אהרן  והרב 
השבוע בהצעת רבנים אפשריים להתמודדות, 
רבי  הגאון  הוא  כה  עד  המוביל  השם  כאשר 
ואף  להתמודד  שעשוי  כמי  שלזינגר,  אליהו 

לזכות בתמיכת מרבית חברי הגוף הבוחר.
שמואל  התורה',  מ'דגל  שמש  בית  סגר"ע 
הבוחר,  בגוף  כנציג  אף  שמשמש  גרינברג, 
"'דגל  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אומר 

רבני  עם  יחד  הקרוב  בזמן  תתכנס  התורה' 
להיערך  למנת  על  הכנסת,  וחברי  התנועה 
בנוגע  ועמדתה  משנתה  את  ולפרסם 

לבחירות".
למרות שההליך מאפשר בחירת רב ראשי 
התורה  "דגל  גרינברג:  לדברי  לעיר,  אחד 
ראש  בפני  דעתה  את  הביעה  ואף  סבורה 
העיר משה אבוטבול כי יש למנות שני רבנים 

ראשיים, ספרדי ואשכנזי לעיר בית שמש".

לשלושת המועמדים הספרדיים הבולטים לרבנות העיר, הצטרף רבה של גילה 
הגר"א שלזינגר  סגן ראש העיר ל'קו עיתונות': "בדגל דורשים שני רבנים 

ראשיים, ספרדי ואשכנזי, לעיר בית שמש"

סגן השר ירון מזוז העביר כתובת לחיפה במטרה להיערך להתמודדות נגד יהב 
 היעד: תמיכת ראש הממשלה נתניהו והמפלגות החרדיות

בעוד מעט יותר מחודש ייערכו הבחירות 
לרבנות העיר לוד, שהותירו את אליהו ממן, 
של  לקואליציה  מחוץ  בעירייה,  ש"ס  נציג 
ניסיונות  הסיבה:  רביבו,  יאיר  העיר  ראש 
הרב  את  הבוחרת  הועדה  הרכב  את  לשנות 

הראשי.
כעת, בהיותו מחוץ לקואליציה, צפוי ממן 
הרכב  על  הדתות  משרד  נגד  לבג"ץ  לערער 
הבחירות  הראשי.  הרב  לבחירת  הועדה 

צפויות להיערך ביום ראשון כ"ט תמוז.
הרב מאיר  הם  שני המועמדים המובילים 
מוזגרשווילי.  יצחק  והרב  ביטון  שמעון 
הבחירות נערכות לאחר פטירתו הפתאומית 
של הרב הראשי ללוד - הרב חיים חדד זצ"ל, 
הגיעו  בגין  אורטנר  נתן  הרב  של  ופרישתו 

לגיל המחייב פרישה על פי חוק.
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על אף התעקשות הרופאים המתפטרים ולמרות התנהלות 
הדסה בפרשת המחלקה ההמטו-אונקולוגית, משרד 

הבריאות מבהיר: "מוכן להחזיר את המצב לקדמותו, 
לשפר את התנאים להוסיף מיטות, משאבים וכוח אדם"

שר הביטחון אביגדור ליברמן מקדם הצעת חוק ולפיה, 
אחת לשנה יעברו חברי הקבינט בדיקת פוליגרף שתכליתה 

למנוע הדלפות מהדיונים הסגורים

אלי רובין

הסאגה המתמשכת עם הרופאים המתפטרים 
רואה  לא  כרם  עין  הדסה  החולים  מבית 
הבריאות  משרד  )שלישי(  אמש  סופה.  את 
המייצגת  לין,  ארנה  לעו"ד  במכתב  הודיע 
ההמטו- מהמחלקה  שהתפטרו  הרופאים  את 
את  להחזיר  מוכן  המשרד  כי  אונקולוגית, 
המצב לקדמותו במחלקה, ואף מוכן לשפר את 
התנאים. להוסיף מיטות, משאבים וכוח אדם.

ששת  התפטרו  החודש  בתחילת  כזכור, 
על  וזאת  המחלקה,  את  המאיישים  הרופאים 
רקע שינוי שרצה לבצע מנכ"ל הדסה פרופסור 
זאב רוטשטיין. מטרת השינוי הייתה על מנת 
בילדים  לטיפול  הישנה  המחלקה  את  לפנות 
הטיפול  על  המשלמים   – מחו"ל  סרטן  חולי 

באופן פרטי, כשהדבר יעזור לשקם את מצבה 
הפיננסי של הדסה.

הרופאים המתפטרים, אף פנו לבית החולים 
של  אפשרות  לבחון  מנת  על  צדק,  שערי 
העתקת המחלקה מהדסה אליהם, אך כשנודע 
אל שר  פנה  הוא  רוטשטיין,  לפרופסור  הדבר 
יאפשר  שלא  מנת  על  ליצמן  יעקב  הבריאות 

זאת, וזה נענה בחיוב.
החולים  לילדים  ההורים  כך,  בעקבות 
החולים  לבתי  דרכם  את  לעשות  נאלצים 
שבמרכז על מנת לאפשר את המשך הטיפול. 
בית  החולים,  משפחות  בני  הקימו  במקביל, 
חולים שדה בגן סאקר בירושלים כאות מחאה. 
הוקם  האהל  כי  מבהירים,  וההורים  הרופאים 
על מנת לקבל ייעוץ מהרופאים, אך טיפולים 

אינם ניתנים במקום.

זאבי סגל

שר הביטחון אביגדור ליברמן הודיע השבוע 
הצעת  את  לקדם  דרך  בכל  ויפעל  יתמוך  כי 
אילטוב,  רוברט  ח"כ  לסיעה  חברו  של  החוק 
ביטחוני  המדיני  הקבינט  חברי  יחויבו  ולפיה 
לדברי  לשנה.  אחת  פוליגרף  בדיקת  לעבור 
בתופעת  להילחם  ההצעה  מטרת  ליברמן, 
לנוכח  וזאת  הקבינט  מישיבות  ההדלפות 
והדיונים  הישיבות  מתוך  תמלילים  הדלפת 

שעסקו בלקחי 'צוק איתן'.
"מדובר  כי  נאמר,  להצעה  ההסבר  בדברי 
עם  להתמודדות  כלים  לתת  שנועדה  בהצעה 
מדינה  סודות  וחשיפת  ריגול  מידע,  הדלפות 
מדינת  של  הלאומי  בביטחון  לפגוע  שיכולים 
השרים  ועדת  "חברי  כי  נאמר,  עוד  ישראל". 
ביטחון  על  אחראים  לאומי,  ביטחון  לענייני 

המידע המסווג, שחשיפתו לגורמי חוץ עלולה 
ובהתאם  הביטחון  ובשירותי  בצבא  לפגוע 

לרמת רגישותו, גם בביטחון המדינה".
את  שיוזם  אילטוב  רוברט  הכנסת  חבר 
הדלפות  לאור  בא  "החוק  כי  אמר  ההצעה 
למנוע  במטרה  מהקבינט,  ונשנות  חוזרות 
ביטחון  את  והמסכנת  המסוכנת  התופעה  את 
אינם  בקבינט  הדיונים  ישראל.  מדינת  תושבי 
יכולים להיות כלי למינוף פוליטי, כחבר ועדת 
חוץ וביטחון חומרת המעשים מצמררת אותי 

ויש לשים לכך סוף".
כמה  דלפו  האחרונים  בחודשים  כזכור, 
כאשר  הקבינט,  דיוני  מתוך  תמלילים  וכמה 
ליברמן האשים את שר החינוך  הביטחון  שר 
שורת  מאחורי  שעומד  כמי  בנט,  נפתלי 
הציגו  ככולם  שרובם  לאחר  וזאת  ההדלפות, 
ביחס  חיובי  באור  בנט  של  התנהלותו  את 

סאגת הדסה: משרד הבריאות 
נסוג - והמאבק נמשך

הפתרון להדלפות: 
בדיקת פוליגרף 

חמישי
בקטנה

Resort ליל שישי במלון ניר עציון
חמישי-שישי  ה׳-ו׳ תמוז, 29-30.6.17

חוויה מושלמת   במחיר משתלם!

שחיה לילית 
נפרדת

ארוחת ערב
בסגנון ברביקיו

ליווי 
מוזיקלי

טועמיה
צ׳ולנט לקראת חצות

בפיקוח הרה"ג 
ר' משה נחשוני שליט"א

והרב לוביץ' שליט"א

פקס: 04-9845500
 0 4 - 9 8 4 5 5 5 5  : ׳ ל ט

הזמנות ניתן לבצע גם באתר המלון ואצל סוכני הנסיעות

 |  
N

G

■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

בואו לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

תחילת השיעור:     נשים 10:00    גברים 18:30 פתיחת דלתות: כחצי שעה לפני השיעורשורה בכיתה: 1 | כסא: 4 (מול המרצה)
0 1 0 0 0 111

0 1 0 0 0 111

חדש בבית פרוג 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-2201433 בית פרוג

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

הפתיחה החודש למסלולי גברים בירושלים ובבני ברק
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מנכ"ל זק"א ת"א הרב 
צבי חסיד: "מתנדבי 

ארגון זק"א ת"א 
פועלים כל השנה 
בפעילויות למען 
כבוד הנפטרים 
וחילוץ והצלה, 

ונערכים לאירועי 
חירום לאומיים, 

בתקווה שלא יקרו"

"מכבי  מכבי:  מנכ"ל 
בריאות  שירותי 
המדדים  בכל  מובילה 
הסקרים  כל  לפי 
הנכונה  בדרך  וצועדת 
לטובת מיליוני חבריה" 
בנושא  עסק  הכנס   

שיתופי פעולה

שר הפנים והמפכ"ל שיבחו 
את פעילות זק"א-ת"א

כנס מנהלים שנתי ב'מכבי'

הילה פלאח

שהתקיים  הלאומי  החירום  שבוע  במסגרת 
לאומי  חירום  תרגיל  נערך  האחרון  בשבוע 
ישראל  מדינת  תורגלה  ובמסגרתו   17 רע"ד 
התרגיל  שיא  אדמה.  רעידת  לאירוע  במענה 
בכרמיאל  שהתקיימה  תכלית  בתצוגת  היה 
שנפגעה  בעיר  ומענה  התנהלות  ודימתה 

כתוצאה מרעידת אדמה. 
מס'  מזה  לתרגיל  שהוכשר  עצום  בשטח 
חודשים הוקמו אתרי סיוע בחרום, בי"ח שדה, 
תקשורת,  תשתיות  פריסת  שליטה,  אוהלי 
ותחנת  ואוהלים  פינוי  מרכזי  בהיטס,  אספקה 

ריכוז חללים.
תחנת ריכוז החללים שהוקמה על ידי רשות 
של  חי  תרגיל  ערכה  הפנים,  במשרד  פס"ח 
זיהוי חללים בתהליך מוסדר מקליטת החללים 
שהובאו על ידי פקע"ר ועד לזיהוי באמצעות 
ושיתוף  הרב  הניסיון  עקב  מדעיים.  אמצעים 
הוזמנו  אביב,  תל  זק"א  ארגון  של  הפעולה 
מתנדבי הארגון לתפעל את התחנה שהוקמה 
רופאי  צפון,  במחוז  מ"י  בשיתוף  במקום 
המכון לרפואה משפטית ואנשי משרד הפנים, 

כ-50 מתנדבים הובאו בהסעה מאורגנת מאזור 
חיים  סנ"צ  של  בפיקודו  לכרמיאל  המרכז 
קבלה  העמדות,  כלל  את  ואיישו  נוגלבלט, 
וקליטה, טביעות אצבע, שיניים, ד.נ.א. הסרת 

חפצים ותיעוד והעברה לאחסנה.
ואנשי  כאלונקאים  גם  שימשו  המתנדבים 
כמנהל  התפעול.  וגורמי  העמדות  בין  קשר 
חסיד.  צבי  הרב  זק"א  מנכ"ל  מונה  התר"ח 
הפנים  שר  בתר"ח  ביקרו  התרגיל  במהלך 
הרב אריה דרעי, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל 
רנ"צ  המשטרה  מפכ"ל  דת,  לשרותי  המשרד 
רוני אלשיך ששיבח בדבריו מאד את תפקודם 
פיקוד  אלוף  אביב,  תל  זק"א  מתנדבי  של 
ראשי  בכירים,  וצה"ל  משטרה  קציני  העורף, 

רשויות וקב"טים.
אמר:  חסיד  צבי  הרב  ת"א  זק"א  מנכ"ל 
פועלים כל השנה  זק"א ת"א  "מתנדבי ארגון 
וחילוץ  הנפטרים  כבוד  למען  בפעילויות 
החירום,  כוחות  עם  יד  ונערכים,  והצלה, 
לאירועי חירום לאומיים, בתקווה שלא יקרו". 

הילה פלאח

שירותי  מכבי  ידי  על  שנערך  מיוחד  בכנס 
בריאות השתתפו המנהלים של מכבי שירותי 
מכבידנט,   – הקבוצה  חברות  ושל  בריאות 
ממבט  מכבי  טבעי,  מכבי  בלב,  בית  אסותא, 
עסק  השנה  הכנס  ועוד.  יזמות  מכבי  ראשון, 
בנושא של שיתופי פעולה, כן הועלו במהלך 
המעסיקות  וחשובות  מרכזיות  סוגיות  הכנס 

את מערכת הבריאות בישראל.
את  סער  רן  המנכ"ל  סקר  הכנס  במהלך 
האתגרים.  לצד  מכבי  של  הרבים  ההישגים 
את  המובילה  הקופה  להיות  מצליחה  "מכבי 
מערכת הבריאות בעיקר בזכות הצוות המסור 
הגבוהה  לרמה  השרות  מתן  בשיפור  ומיקוד 

ביותר", ציין.

מתחומים  שונים  מרצים  השתתפו  בכנס 
בתחומם:  העשייה  תנופת  את  שהציגו  רבים 
שלו  ורדה  פרופ'  מקאן,  יו"ר  רדו   חנה  הגב' 
ור'  והבריאות,  הרפואה  בתחום  חדשנות  על 
ניתן  בהרצאות  זק"א.  יו"ר  זהב,  משי  יהודה 
דגש משמעותי על הנושא המרכזי שהוביל את 

הכנס - שיתופי פעולה הלכה למעשה. 
שטיצברג  שמחה  הרב  מכבי  הנהלת  חבר 
מיוחד,  יום  "זהו  אמר:  בכנס,  שהשתתף 
ובעיקר חוויה שמלמדת רבות על התנהלותה 
יחד עם כולם  של מכבי. לא הופתענו לראות 
את התהילה והתשבחות המורעפות על ראשי 
שמאז  סער  רן  מר  והמנכ''ל  מכבי  הנהלת 
שנכנס לתפקידו הצליח לגרום למהפך בעולם 

הרפואה". 

מנכ"ל מכבי בהענקת הפרס לראש מחוז ירושלים

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

ההרשמה בעיצומה: 072-259-2845

הידרותרפיה

 .B.A בחינוך וחברה - במקביל ללימודי תעודה בהידרותרפיה 
 .B.A בחינוך וחברה - עם מיקוד בטיפול בנוער בסיכון

 .B.A בחינוך וחברה - עם מיקוד בהדרכה והנחיית קבוצות

 מעוניינת ללמוד לתואר אקדמי
 יוקרתי ולעסוק במקצוע
מרתק של טיפול במים?

יום פתוח 
לנשים

השבוע!
ג' תמוז 27.06.17

הטבות ייחודיות לנרשמים ביום הפתוח

קמפוס אור יהודה

מסלולי לימוד נוספים לנשים באונו:
 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בשיווק ופרסום או במשאבי אנוש

 .B.A במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות )ראיית חשבון(
 .L.L.B במשפטים )עריכת דין(
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בשורה: בית ספר 
'מיוחד' בבני ברק 

 ASD לילדי
טיפול יחידני, דגש על שילוב, סימולציה של מכולת שכונתית, מסגרת לשעות אחר-הצהריים   אלו 
רק חלק מהיוזמות בבית הספר 'אור חדש', בית ספר לילדים מיוחדים שהולך ומוקם בימים אלו בבני 
ברק לקראת שנת הלימודים הבאה  מנכ"ל העמותה: "הכול נבנה במחשבה רבה למען הילדים, 

שיטת הלימוד ייחודית ומלווה על ידי גדולי אנשי המקצוע בתחום" 

ברוך ברגמן

בית הספר החדש שמוקם בימים אלו בבני ברק אמור 
להוות בשורה ממשית עבור הורים לילדים על הספקטרום 
הקטנים  הפרטים  כל  על  חשבו  הספר  בבית  האוטיסטי. 
והמשמעותיים לקידום הילד. כך לדוגמה, ייבנה לראשונה 
סופר המדמה מכולת שכונתית בכדי להרגיל את הילדים 

להתנהל עצמאית בחייהם. 
יותר  קצת  אבל  ברחוב,  שיש  כמו  סופר  ממש  "זה 
בית  מנהלת  אורזל,  רוחי  עיתונות'  ל'קו  מסבירה  קטן", 
האמתיים.  לחיים  אותם  להרגיל  היא  "המטרה  הספר. 
אותם  מלמדים  אנחנו  מוצרים.  שיבחרו  לקופה,  שילכו 
שכשחסר הולכים לקנות, צריך להבין שישנם ילדים שזה 
לא מובן מאליו עבורם. עבור ילדים בתפקוד גבוה מדובר 
כבר בהכשרה לחיי עבודה: במכולת המדומה הם ילמדו 
למדו  שהם  הידע  את  וליישם  סחורה,  להזמין  למכור, 
לכך,  בדומה  חווייתית."  בדרך  וזאת   – חשבון  בשיעורי 
ייבנה בבית הספר גם מטבח טיפולי שירגיל את התלמידים 

לעשות בו שימוש עצמאי.
סדר  בראש  כאמור  עומדת  האמתיים  לחיים  ההכנה 
אלו.  בימים  ומוקם  שהולך  הספר,  בית  של  העדיפויות 

"חוץ מהמכולת והמטבח", אומרת אורזל. "אנחנו בונים 
הלבשה  תאי  יהיו  אליו  כשבצמוד  לילדים,  כושר  חדר 
בעניין  גם  איך להתנהל  ומקלחות. אנחנו מלמדים אותם 
הזה. אנחנו משקיעים בו הרבה מבחינה חיצונית. המטרה 
שלנו היא שלהורים ולילדים תהיה הרגשה טובה ומקום 

מרחיב עיניים לגדילת והתפתחות הילד".
הספר  בית  רבה.  מחשבה  הושקעה  הבנייה  בשלב  גם 
ועל  הילדים  של  המיוחדים  צרכיהם  על  במחשבה  נבנה 
ספק  ללא  "המקום  חושיים:  לגירויים  הרבה  רגישותם 
אורזל.  לילדים עם בעיות שונות", אומרת  פיזית  מותאם 
לפרטים  עד  שהגיעה  רבה  במחשבה  נבנה  חדר  "כל 
הקטנים כמו תאורה מיוחדת, תקרה אקוסטית ורצפה שלא 
נותר  יהיו במבנה, עכשיו  כל התנאים ללמידה  מרעישה. 

רק לאכלס אותו".
הרשת  מדיניות  של  יוצא  פועל  היא  הלמידה  צורת 
הנפשי,  הטיפול  בין  אינטגרציה  לקיים  יש  כי  הגורסת 
ההתנהגותי, הגופני והשפתי. "לשם כך", אומרת אורזל, 
בהם  בשוק,  ביותר  הטובים  המקצוע  אנשי  את  "לקחנו 
אגודת  ויו"ר  תקשורת  כקלינאית  המשמשת  חורי  סיגל 
האוטיזם בישראל, ואלה לבון, מרפאה בעיסוק ומדריכת 
לצד  בתחום.  רבות  שנים  של  ניסיון  עם  שתיהן   ,DIR

יחד  לי ספק שכולן  ואין  עם מנתחת התנהגות  עבדנו  זה 
תצעדנה את בית הספר קדימה". 

בית הספר מותאם לילדים בכל רמות התפקוד, מהנמוך 
מעטפת  יקבלו  שונות  תפקוד  ברמות  ילדים  הגבוה.  ועד 
טיפולית ולימודית עם ילדים ברמתם. "בבית הספר שלנו 
יש ילדים בכל שכבות התפקוד ואנחנו מתאימים לכל אחד 
תכנית לימודים אישית", אומרת אורזל. לדבריה, זאת גם 
ועומדות על  הסיבה שכיתות הלימוד קטנות משמעותית 

חמישה עד שישה תלמידים בכיתה. 
"בכל ילד אנחנו לוקחים את התחום שבו הוא מתמקד 
ובו הוא מוכשר, ומפתחים את זה למקצוע עבורו, מתוך 
הנחה שזה הסיכוי שלו לעבוד בהמשך החיים". ההתאמה 
להשתלב  הילד  לומד  היתר  בין  מישורים.  בשלל  נעשית 
כמה  עד  בית,  ולנהל  נורמליים  חיים  לקיים  בקהילה, 

שיכולותיו משיגות.
תכנית  הספר  בבית  תופעל  הצהריים  אחר  בשעות 
ייחודית, במסגרתה ילמדו הילדים לצד ילדים נורמטיביים 
בני גילם. "כך הילדים יוכלו להשתלב עם ילדים רגילים 
בני גילם בסביבה בטוחה ובהמשך לנתב את זה לקהילה 
כדי שידעו לתפקד  בגינה,  או  כנסת  כמו בבתי  האמתית, 

כיאות בסביבה נורמטיבית".
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בית הספר ייפתח כאמור בשנת הלימודים הקרובה באזור 
צפון בני ברק. "בימים אלו עובדים הפועלים מסביב לשעון 
בכדי שהמבנה יהיה מוכן עד פתיחת שנת הלימודים". בסיום 
לא  שחשובה  נוספת  נקודה  לציין  אורזל  מבקשת  הריאיון 
פחות: "הורים רבים מתקשים להתנהל ביומיום עם הילדים, 
במיוחד כאשר הם יוצאים מן הבית ובייבי סיטר רגילה לא 
במסגרתה  תכנית  יזמנו  כך  לשם  בדיוק  מתאימה.  בדיוק 
יוכלו ההורים להשאיר את הילדים בבית הספר עד לשעה 8 
בערב פעמיים בשבוע. זה כמובן נתון לבחירתם, אך אנחנו 

מעניקים את האופציה". 
 

מעצמת 'שתילים'
האחרונות  בשנים  רחבה  למודעות  זכה  האוטיזם  נושא 
על  פרסומים  ובשל  הלוקה  האוכלוסייה  התרחבות  בשל 
דרכי טיפול שונות. על פי מחקרים, מספר הילדים הלוקים 
באוטיזם בישראל נמצא בעלייה: 1 מכל 87-66 ילדים נמצא 
על הרצף האוטיסטי. בקרב בנים בלבד, שם התופעה שכיחה 

יותר, המספרים עומדים על 1 מכל 57 ילדים.
על  המשפיעה  נוירולוגית  לקות  הוא  קלאסי  אוטיזם 
צדדים שונים בהתפתחות. אנשים הלוקים באוטיזם סובלים 
הפרעות  ורגשית,  מילולית  בהבעה  יכולת  מאי  היתר  בין 
בקואורדינציה  בעיות  פעולות,  על  חזרה  בדיבור,  חמורות 
ורגישות רבה למגע. בדרך כלל ניתן לאבחן ילד בספקטרום 
האוטיסטי רק בשנה השלישית לחייו, אולם באחרונה פורסם 
מחקר חדש שמצא שהתנועות הראשונות של הילדים יכולות 

לסייע לאבחן אוטיזם לפני גיל שנה. 
גם  תינוקות מתפתחת  והגדילה של  בתהליך ההתפתחות 
כבר  אולם  המילים.  מכן  ולאחר  ההברות  תחילה  השפה. 
הרמת  למשל:  כמו  הילד  שמפגין  מחוות  ישנן  לכך  קודם 
ידיים כשהוא רוצה לבקש שההורה ירים אותו על ידיו, יצירת 
קשר עין, ביצוע תנועות שלום ומחיאות כפיים. תנועות הגוף 
הללו מתפתחות לפני המילים. מחקר שבוצע על ידי חוקרים 
בהפגנת  מתקשה  הילד  שאם  מצא  מנצ'סטר  מאוניברסיטת 
ייתכן שהתפתחות הלשונית שלו תהיה  מחוות הגוף הללו, 
מאוטיזם  לסבול  הללו  הילדים  סיכויי  לטענתם,  לקויה. 

גבוהים יותר.
אם  החרדי.  העולם  על  פסחה  לא  שהסוגיה  מסתבר 
על  לילדים  ממש  של  מענה  ניתן  לא  האחרונות  לשנים  עד 
והוכיחה  'שתילים'  עמותת  הגיעה  האוטיסטי,  הספקטרום 
כי ניתן להעניק טיפול מיטבי גם לילדים האוטיסטים במגזר 

ידי  על  שנים   7 לפני  שהוקמה  'שתילים'  עמותת  החרדי. 
ישראל רייסנר ומפעילה כיום 3 בתי ספר בירושלים לילדים 
חיפה  בירושלים,  הרך  לגיל  גנים  וכן  האוטיסטי  הרצף  על 

ובמקומות נוספים. 
הרצף  על  ילדים   300 כיום  לומדים  שתילים  במוסדות 
לתפקוד  וכלים  לחיים  הכשרה  מקבלים  אשר  האוטיסטי 

מקסימאלי, בהתאם למצבם. 
"עמותת  רייסנר, מספר:  ישראל  מנכ"ל עמותת שתילים, 

שתילים הוקמה לפני 7 שנים במטרה לתת מענה לילדים עם 
צרכים מיוחדים במגזר החרדי. במוסדות שתילים אנו נותנים 
קשיים  למידה,  לקויות  בעלי  ילדים  לאוטיסטים,  מענה 
רגשיים, נוער בסיכון וילדים עם בעיות שפה, אולם ספינות 

הדגל הם המוסדות לילדים האוטיסטים". 
הזאת  לסוגיה  "נחשפתי  מוסיף:  הוא  נוצצות  כשעיניו 
לפני תקופה, וכשראיתי שאין מענה של ממש במגזר החרדי, 
כיום  שתילים".  את  הקמנו  וכך  מעשה,  לעשות  החלטתי 

כ-700  עובדים  הינה מעצמה של ממש. בשתילים  שתילים 
יותר  ומתחנכים  אחרים  צוות  ואנשי  מטפלים  מחנכים, 
שתילים  במוסדות  הטיפול  ותלמידות.  תלמידים  מ-1000 
הנפוצות,  השיטות  באמצעות  מתבצע  האוטיסטים  בילדים 

 .ABAו DIR
התנהגות.  דפוסי  לשינוי  טיפולית  גישה  היא   ABA
כי תגובת הסביבה היא בעלת  השיטה מבוססת על ההנחה 
הטיפול  ולכן  האדם,  התנהגות  על  משמעותית  השפעה 
מסביבתו  חיזוקים  ומתן  תכנית  עיצוב  כולל  זו  בגישה 
את  מגבירה  מהסביבה  החיזוקים  התאמת  המטופל.  של 

ההסתברות להופעת ההתנהגות הרצויה.
שמקבלים  הטיפול  מהות  את  יותר  טוב  להבין  מנת  על 
הילדים האוטיסטים בעמותת שתילים אנו פונים לגב' ליסה 
שמסבירה:  בירושלים,  שתילים  מוסד  מנהלת  ליבוביק, 
בעלי  וגם  הגבוה  התפקוד  בעלי  גם  האוטיסטים,  "הילדים 
התפקוד הנמוך והבינוני דורשים תכנית אינטנסיבית לעבודה 
יחידנית וזאת בנוסף לעבודה קבוצתית. מוקד העבודה שלנו 
את  לעשות  יוכלו  שהילדים  כדי  התקשורת.  תחום  על  הוא 
הצעדים שכל ילד רגיל עושה בשוטף, כמו יצירת קשר עין, 
לדעת לבקש דברים ולחיות ביחד עם האחר. אנו נותנים דגש 

על עצמאות כדי לאפשר להם איכות חיים".
ואיך הטיפול מתבצע בפועל? אנו שואלים את המנהלת 
מקצועי.  צוות  אנשי  הרבה  מצריך  "הדבר  שמשיבה, 
רגשיות,  מטפלות  בעיסוק,  מרפאות  תקשורת,  קלינאיות 
התפקידים  כשאחד  ועו"ס,  פסיכולוגיות  פיזותרפיסטיות, 
על  שאחראיות  התנהגות  מנתחות  של  הינו  המשמעותיים 

בניית תכנית הטיפול".
והנערות  הנערים  בהכנת  מתחילים   14 שמעל  בגילאים 
לחיים. בתוך בתי הספר נערכות מגוון פעילויות תעסוקתיות 
ששם  פנימית  מכולת  מנות,  חלוקת  ארוחת,  הכנת  ובהם 
שבה  מכבסה  ולמכור,  בעצמם  לארוז  הילדים  לומדים 

לומדים לכבס כביסה ועוד. 
ואם חשבנו שהעבודה של שתילים מתבצעת רק במוסדות 
לא  היא  "העבודה  לכך.  מעבר  הרבה  שזה  מסתבר  החינוך 
רק בבתי הספר אלא גם עם ההורים כדי שידעו איך להתנהל 
עם הילד בבית ולאפשר לו לנצל את המיומנות שרכש בבית 

הספר ולקחת את זה הביתה". 

את  לוקחים  אנחנו  ילד  בכל 
התחום שבו הוא מתמקד ובו 
הוא מוכשר, ומפתחים את זה 
הנחה  מתוך  עבורו  למקצוע 
לעבוד  שלו  הסיכוי  שזה 
ההתאמה  החיים".  בהמשך 
בין  מישורים,  בשלל  נעשית 
להשתלב  הילד  לומד  היתר 
חיים  לקיים  בקהילה, 
נורמליים ולנהל בית, עד כמה 

שיכולותיו משיגות

"
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לנשים  נערך  הקורס 
חרדיות במרכז להכוון 
תעסוקתי של עיריית 
בשיתוף  ברק  בני 
הטכנולוגי  הפורום 

ועמותת תפוח

מרכז י.נ.ר קיים טקס חלוקת תעודות מרשים למסיימי התכנית להכשרת 
מטפלים ב  CBT התלמידים הוכשרו במשך שנתיים בתכנית הכוללת 
לימודים עיוניים ועבודה מעשית מודרכת והוסמכו כפסיכותרפיסטים 

ביוזמת פאג"י הבנק הבינלאומי: קורס לאנגלית ברמה גבוהה לגברים נשואים

עשרות נשים סיימו קורס 
Angular  בטכנולוגית

הילה פלאח

ראש  בהשתתפות  מיוחד  בטקס 
זייברט,  חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית 
מר  ישראל'  'גוגל  של  השיווק  סמנכ"ל 
רובינשטיין  אברהם  הרב  קוגן,  יהודה 
עיריית  גזבר  אדלר  אהרון  ראה"ע,  סגן 
הכוון  מרכז  מנהל  שכטר  דוד  ברק,  בני 
מחלקת  מנהל  דוידוב  ליאור  תעסוקתי; 
הגב  קרן  תפוח,  עמותת  של  הדרכות 
תפוח;  מעמותת  הירשגל  ואוריה  זיסמן 
קלמן  ואסתי  מושקוביץ  ויהודית  והדס 
הטכנולוגי";  ה"פורום  מייסדות   -
ומשתתפות הקורס, הסתיים קורס תכנות 
של    Angular בטכנולוגית  לקוח  צד 

.Google
בו  למשתתפות  שיאפשר  הקורס, 
להתקדם בעולם ההייטק, לווה מקצועית 
על ידי הפורום הטכנולוגי תוך שימת דגש 
כלים מורחב למשתתפות  על מתן ארגז 
המובילות  בחברות  בכירות  מתכנתות   -
בחינה  לאחר  הישראלי.  הייטק  בעולם 
עם  יחד  תעסוקתי  הכוון  צוות  של 
יועבר  הקידום  שקורס  הוחלט  הפורום, 

 ,Google של    Angular בטכנולוגית 
הטכנולוגית  הקדמה  בחזית  המוצב 

ואפשרויות התעסוקה בו רבות.
זייברט  חנוך  הרב  שנשא  בדברים 
"סיום  כי  ציין  ברק  בני  עיריית  ראש 
שניתן  ההוכחה  הינו  הנוכחי  הקורס 
ביותר,  המבוקשים  הקורסים  את  לערוך 
ביותר,  הטובים  במקצועות  להשתלם 
מבלי  וזאת,  ביותר,  הגבוהה  ברמה 
ומהדרך  יוד מההלכה  לוותר בקוצו של 
כמו"כ,  חרדי".  כציבור  לנו  הסלולה 
ואת  המרכז  הנהלת  את  ראה"ע  שיבח 
כימים  לילות  ש"עושים  שכטר  דוד  ר' 
להביא פרנסה בכבוד מבלי להתפשר על 
עקרונות הציבור החרדי ובשיתוף פעולה 

מלא עם רבני העיר ונציגי הקהילות".
של  הכוון  מרכז  מנהל  שכטר,  דוד 
עיריית בני ברק חשף בפני המשתתפות 
שוקדים  אלו  שבימים  העובדה  את 
בניין  הקמת  על  העירייה  בהנהלת 
הייטק  למיזמי  כולו  BTC  שיוקדש 
של  משולב  בפרויקט  חרדיות,  לנשים 

העירייה וגורמים פילנתרופיים.

למדו במרכז י.נ.ר והוסמכו כמטפלים

לומדים אנגלית מדוברת ללא תשלום

הילה פלאח

הוסמכו  מקצועיים  לימודים  של  שנתיים  בתום 
 CBTב מטפלים   - פסיכותרפיסטים  י.נ.ר  במרכז 
אגודה   - איט"ה  בתחום,  המוביל  הגוף  באישור 
במהלך  התנהגותי.  קוגניטיבי  לטיפול  ישראלית 
הלימודים התנסו התלמידים בעבודה מעשית מודרכת 
הוסטלים  עם  פעולה  ובשיתופי  פרטיות,  בקליניקות 

ומוסדות טיפול נוספים.
בנוכחות  י.נ.ר  במרכז  שהתקיים  מרשים  במעמד 
פרופ' יופ מאיירס, יו"ר אטי"ה לשעבר, זכו התלמידים 

לקבל תעודת הסמכה. 
בטקס נשאו דברי ברכה מרכזי התוכנית במרכז י.נ.ר, 
כי  שציינו  רהט,  אהוד  וד"ר  הלברשטאט  נפתלי  ד"ר 
הלימוד לא מסתיים עם קבלת ההסמכה ועל המטפלים 

בדרכם  ולהשתלם  הדרכה  לקבל  ללמוד,  להמשיך 
המקצועית. 

תודה  דברי  נשא  התכנית  בוגר  אביני,  יאיר  הרב 
הרב  וגדושות.  מרתקות  שנתיים  על  התלמידים  בשם 
אביני הזמין את הבוגרים להצטרף ל"אגודת היועצים 
אגודה המאגדת   - בישראל"  במשפחה  והמטפלים 
הייעוץ  מתחום  ומצוות  תורה  שומרי  מקצוע  אנשי 

והטיפול.
המשתתפים קיבלו את ברכתו של הרב דניאל עשור, 
שיש  השליחות  תחושת  את  שחיזק  י.נ.ר  מרכז  רב 
הצריכים  לרבים  ולסייע  לנפש,  מזור  לתת  בתחום, 

עזרה.
בימים אלו מתגבשים מחזורי לימוד חדשים לגברים 
באישור   CBT ללימודי  נפרדות  בכיתות  ולנשים 

איט"ה. 

הילה פלאח

חוסר הידע השימושי בשפה האנגלית יכול להוות 
בעולם  ולהתקדמות  שונים  תפקידים  לקבלת  מכשול 
יוזם תכנית  העבודה. מערך פאג"י בבנק הבינלאומי, 
חרדים  לגברים  באנגלית  הידע  העשרת  שמטרתה 
מבני ברק. התכנית, בשיתוף עירית בני ברק, מיועדת 
הרחבה  ומטרתה  באנגלית  בסיסי  ידע  בעלי  לגברים 
וביסוס של ההיכרות עם השפה, תוך פיתוח המיומנות 
לכדי רכישת שפה שימושית, בדגש על עולם העבודה.
איכותי  בקורס  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  פאג"י 
"וול  לשפות  הספר  בית  ע"י  המועבר  גבוהה  ברמה 
כתיבת  שיחה,  סדנאות  גם  וכולל  ברק  בבני  סטריט" 
מיילים וכתיבת קורות חיים באנגלית, התכנית תצייד 

אתכם בארגז כלים יעיל לשוק העבודה הגלובאלי של 
ימינו.

דרישות התכנית: התחייבות לעמוד בתנאי המסגרת 
מהשיעורים   85% ב-  נוכחות  התכנית,  במהלך 
בתכנית, ביצוע 2 מבחנים מסכמים במהלך התכנית, 
תשלום דמי רצינות בסך 150 ₪ אשר יוחזרו לתלמיד 

במידה ויעבור את הבחינות. 
קודמים  לימודים  מועמדות:  להגשת  תנאים 
לגברים  מיועדת  התכנית  חרדית,  ישיבתית  במסגרת 
 – האנגלית  השפה  עם  בסיסית  היכרות  נשואים, 
בסיסיים. ודיקדוק  שיחה   + וכתיבה  קריאה   יכולת 

תשע"ז  סיון  כ״ד  לתאריך  עד  והרשמה  נוסף  למידע 
או   a037707300@gmail.com  )18.06.2017(

בטלפון 03-7707300 

הדרך לחברות המובילות
מתחילה במכללה למינהל

ההרשמה לשנת תשע"ח בעיצומה בואו ללמוד קרוב לבית

168
03-6902000  

מסלול
לימודי
ערב

מלגות
והסדרי
מימון

מרצים
בכירים

מהתעשייה

שילוב
לימודים
ותעסוקה

ם
ם

שייה

לול
ודי
רב

ת
רי

B.A
כלכלה ניהול

התמחות בשמאות מקרקעין

 B.Sc
מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A
מדעי ההתנהגות

לנשים בלבד



ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

מבצעי קיץ חמים ב-

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד3 תשלומים  מעל ₪200  | 4 תשלומים  מעל ₪500 |  6 תשלומים  מעל ₪1200

שעות פתיחה: 
ימים א'-ה': 9:00-23:00 רצוף

יום ו': 8:30-14:00

‹‹ יצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227

ארון דגם 707

קומקום לשבת קנדי סופרקריל מט

סופרקריל משי

פוליסיד

סופר גראד לבן

ספריי אימאייל

ספריי צבע

סופר 7

צבע אנטי עובש

לזור לעץ

600W סט מקדחה

תרמיל גב

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

מזרן מתנפח

אבוב ענק + ידיות

סירה זוגית

בריכת שפה מתנפחת

בריכה

מחצלת מבודדת

משאבת רגל 

צינור השקיה

דשא סינטטי

משקפות שחיה אופטיות

18X2 גוף תאורה לד

גוף תאורה כוכב

10W נורות לד יונדאי

סרט לד 5 מטר + שנאי לד

שקע ניסקו

שעון שבת

מאוורר מורפי

חדש! חדש!

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

5 שנות אחריות

דגם חדש!

מאוורר רוטרי "12

מאוורר רוטרי בלוסטאר

קטלן יתושים עגול

W8X2 קטלן יתושים

מטקה )קוטל יתושים(

מכונת תספורת פנסוניק

מכונת גילוח רמגניטון

משקל מזוודות דיגיטלי

תיק לתפילין

אופניBMX בסידן

אופניי הילוכים בסידן

K2 אופני הרים

רולרבליידס

קורקינט איכותי

קורקינט לילדים

מנשא לרכב 

קסדה לאופניים

ארגז לאופניים

פנימיות לאופניים

מחלקת אופניים ענקית 
במחירים  אביזרים   +

הזולים ביותר!

שולחן + ספריה

ארון

ספריה

ארון דלת אחת

ספריה 

כוורת

 *קומקום + מיחם לשבת18 ליטר
 2 ליטר  כ-8 כוסות

*אחריות לשנה

18 ליטר

18 ליטר

18 ליטר

מיוחד למקררים 
ולמכונות כביסה

400 מ"ל

כל הצבעים

2.5 ליטר

1 ליטר

כולל 630 חלקים

זוגייחיד

115X192CM

 כולל משאבת פילטר
63X240

2X1.5 מטר
גובה: 51 ס"מ

2X1.5 מטר

20 מטר + חיבורים 

 2 מטר רוחב
10 מ"מ

גדולגדול

קטןקטן

4.8W

*10 כנפיים
*תחתית עגולה

*כולל טיימר
*שנתיים אחריות!!

*מונסטאר
*מרובע

*כולל טיימר
*אחריות לשנה

*גודל "10
*55W מתאים לחדרים

*כולל טיימר
*אחריות לשנה

4W*
*מתאים למקומות קטנים

*אחריות לשנה

*דגם 
*מתאים לחדרי הבית

*אחריות לשנה

AA מופעל על סוללות*

*כולל ראשים מתהפכים
*אחריות לשנה

*חשמלית/ נטענת
*מאושר ע"י מכון צומת

*דגם 250
*שנתיים אחריות!!

*עד 150 ק"ג
*כולל סוללה

לבית/לרכב

כל המידות
מ- '18-'12

21 הילוכי שימנו
20'-24'

מעצור V איכותי

24 הילוכים שימנו אסרה
איזיפייר שימנו

חישוקים כפולים
מעצורי דיסק 

אחוריים וקדמיים

גלגלי סיליקון

2 גלגלים 
אלומיניום

יציב במיוחד

ל-3 זוגות אופניים

תו תקן

כל המידות

הכי זול בעיר '26-'12

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 80 ס”מ

עומק: 39.5 ס”מ
צבעים: 

מייפל, אלון

גובה: 185 ס”מ
רוחב: 60 ס”מ
עומק: 30 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 41.5 ס”מ
עומק: 39.5 ס”מ

צבעים: 
מייפל

גובה: 180 ס”מ
רוחב: 60 ס”מ
עומק: 24 ס”מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 83 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 31 ס”מ

גובה: 161 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 31 ס”מ

גובה: 184 ס”מ
רוחב: 158.5 ס”מ
עומק: 52.5 ס”מ

צבעים: אלון, פשתן

דגם 703

דגם 612

דגם 700

דגם 610

6 תאים

12 תאים

6 תאים12 תאים

*אחריות לשנה

*אחריות לשנה

*אחריות לשנתיים

ראש טוש עגול גדול
20 ס”מ

ברז נשלף אקווה

ברז קיר אקווה

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

גובה: 145.5 ס”מ
רוחב: 120 ס”מ
עומק: 60 ס”מ

צבעים: 
אלון

דגם 613

4 דלתות
2 מגירות

משאבה חשמלית משולבת

שכפול כל סוגי המפתחות לבית ולרכב
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

רק- ₪860

₪23990
רק- 

₪39990
רק- 

₪12990
רק- 

₪21990
רק- 

₪3990
רק- 

₪990
רק- 

רק- ₪28

₪3990
רק- 

₪16990
רק- 

₪17990
רק- 

₪2490
₪3990רק- 

רק- 

₪1990
₪2990רק- 

רק- 

₪3490
רק- 

₪6990
₪9990רק- 

רק- 

₪3490
רק- 

₪9990
רק- 

רק- ₪399

₪17890
רק- 

₪2490
רק- 

₪4990
רק- 

₪9990
רק- 

₪6990
רק- 

₪4990
רק- 

רק- ₪165

רק- ₪185

רק- ₪270

רק- ₪275

₪7990
רק- 

₪6990
רק- 

₪18990
רק- 

₪7990
רק- 

₪990
רק- 

₪6990
רק- 

₪790
רק- 

₪1990
רק- 

רק- ₪185

רק- ₪150

רק- ₪100

רק- ₪150

רק- ₪50

רק- ₪125

רק- ₪25

רק- ₪135

רק- ₪235

₪6490
רק- 

רק- ₪269

רק- ₪449

רק- ₪999

₪21990
רק- 

₪19990
רק- 

₪14990
רק- 

₪19990
רק- 

₪3990
רק- 

₪7990
רק- 

₪2490
₪1190רק- 

רק- 

רק- ₪319

רק- ₪430

רק- ₪300

רק- ₪300

רק- ₪200

רק- ₪280רק- ₪430
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תנופת התרחבות 
במרפאת מאוחדת 

בקרית ויז'ניץ בבני ברק
במרכז הרפואי בקרית ויז'ניץ ניתנים שירותי 

הרפואה הראשונית ורפואת מומחים  שירות 
חדש במרפאה: שירותי רפואת ילדים מידי ערב 

בין השעות 16:30-22:00

מאת: הילה פאלח

של  ההתפתחות  תנופת  במסגרת 
מאוחדת בבני ברק, הצטרפו רבים מתושבי 
נהנים  והם  למאוחדת  בעיר  ויז'ניץ  קרית 
הממוקמת  במרפאה  הרפואה  משירותי 

בלב הקריה. 
תושבי  קיבלו  רבה  רצון  בשביעות 
ויז'ניץ  קרית  ותושבי  בכלל  ברק  בני 
גרינוולד,  יואל  ד"ר  כי  הידיעה  בפרט את 
את  מקבל  בישראל,  הפודיאטרים  מבכירי 
גרינוולד  ד"ר  ויז'ניץ.  במרפאת  הלקוחות 
זוכה לביקוש רב בין היתר הודות לשיטה 

מיוחדת בטיפול בציפורן חודרנית. 
לביקוש  זוכה  אשר  נוסף  חדש  שירות 
גבוה הוא שירות רפואת ילדים בין השעות 
של  הצורך  מתייתר  ובכך   ,16:30-22:00
רפואים  חירום  למוקדי  לגשת  הלקוחות 
במסגרת  בילדים  הטיפול  את  ולקבל 

שירותי המרפאה.  
בדיקות  יום  התקיים  האחרון  בשבוע 
מחלות  לאיתור  ויז'ניץ  במרפאת  מיוחד 
ד"ר  קיבל  הלקוחות  את  בעור.  מסוכנות 
עור,  ברפואת  מומחה  ליכטנשטיין  דניאל 
הלקוחות  את  תשלום  ללא  בדק  אשר 
מבעוד  מסוכנות  מחלות  לגלות  במטרה 
את  מעלה משמעותית  אשר  דבר   – מועד 

הסיכויים לריפוי מהמחלה. 
המחלה  הוא  לסוגיו  העור  סרטן 
בישראל.  ביותר  הנפוצה  הממארת 
שנה  מידי  מאובחנים  אדם  בני  כ-900 
הממאיר,  העור  סרטן  במלנומה,  כחולים 
ובנוסף לכך מאובחנים בכל שנה למעלה 
בסוגים  החולים  אדם  בני  מ-10,000 

נוספים של סרטן העור, שאינם ממאירים.
במרפאת ויז'ניץ ניתנים בין היתר שירותי 
ופודיאטר.  עור,  כירורגיה,  ילדים,  רפואת 
כן ניתנים שירותי מעבדה ובדיקות דם על 

יום בין השעות  ידי אח, מוקד לילה מידי 
20:00-23:00 ומוקד שבת וחג על פי כללי 

ההלכה. 
יצחק  הרב  ידי  על  מנוהלת  המרפאה 
לקהל  ואישי  מסור  שירות  המעניק  ויינר, 

הלקוחות. 
במרפאת ויז'ניץ פועלת מידי שבת וחג 
רפואה  צוות  מעניק  ובו  שבת,  מרפאת 
למטופלים  דחופה  רפואה  טיפולי  נכרי 
ושאר  גיבוס,  הדבקות,  תפירות,  בהם 
חשוב  שירות  הדחופה.  הרפואה  שירותי 
מהווה  ויז'ניץ  קרית  בתוככי  המוענק  זה 
בשורה חשובה גם לאורחים הרבים הבאים 

לפקוד בשבתות ובחגים את הקריה. 
הצטרפו,  הענפה,  ההתפתחות  לאור 
כאמור, לקוחות רבים נוספים אשר יקבלו 
והקרוב  האדיב  המקצועי  השירות  את 

לבית באמצעות קשת מומחי הרפואה. 
למאוחדת בבני ברק פריסה רחבה של 5 
מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, אבני 

נזר, ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
מצויה  "מאוחדת  כי  אומר  במאוחדת 
כיום בתנופת התפתחות והתחדשות בבני 
המבוטחים.  במספר  הגידול  לאור  ברק 
עוד  ולשדרג  להמשיך  מאוחדת  בכוונת 
וגם תושבי קרית  את שירותיה בבני ברק, 
שירותינו  מיטב  את  לקבל  ימשיכו  ויז'ניץ 
מאוחדת  של  כחזונה  לביתם,  בסמוך 

לרפואה איכותית קרובה וזמינה".
הוסיף  ויינר מנהל המרפאה  יצחק  הרב 
כי "אנו שוקדים כל העת למען לקוחותינו. 
ובהם  רפואה,  מומחי  של  הצטרפותם 
והרחבת  גרינוולד,  ד"ר  הנודע  הפודיאטר 
שירותי רפואת הילדים גם לשעות הערב, 
מהווים קפיצת מדרגה נוספת ומשמעותית 
ויז'ניץ  בקרית  ללקוחות  המיטבי  בשירות 

וסביבתה".

הן
 כ

לי
גי

עם המכינות של 
מכללת מבחר

תתכוננו
להגיע 
גבוה!

מגוון מחזורים חדשים
של מכינות נפתחים בקרוב

לזכאים: המכינה חינם!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

מכינות גברים

מכינה לכל לימודי תואר ראשוןמכינות נשים

לגברים / נשים
בגילאי 30+

עבודה סוציאלית
סיעוד

שירותי אנוש ורב תחומי 

למעוניינים/ות בתואר ראשון: מכינה לתואר ראשון בהנדסת
מיפוי וגיאו אינפורמציה
מכינה לתואר ראשון ב:

סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב / 
שירותי אנוש ורב תחומי 
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת מנדי קליין

שמואל  בלאט'  'דער  סאטמר  ביטאון  עורך 
הוא  בו  מכתב  השער  בעמוד  פירסם  ווידר 
ישראל בארץ  גדולי  קרא לציבור לפנות אל 
שכונה  מה  נגד  מחאה  במכתבי  הקודש 

במודעה 'חלקם בגזרת הגיוס'.
והדבר  הברית  ארצות  על  השחר  כשהאיר 
את  מסאטמר  האדמו"ר  הזעיק  התפרסם, 
גבאו שחיתן אותו לילה את בתו, האדמו"ר 
הישיבה שם התפלל שעתיים  היכל  אל  יצא 

שהתפרסם  המכתב  נגד  והבהרה  מחאה  מכתב  הגבאי  ניסח  התפילה,  בזמן  גדול.  בבכי 
בעיתון המקומי.

נוסח המכתב לא היה לרוחו של האדמו"ר והוא ניסח מכתב בפני עצמו, כשהוא פונה אל 
ראשי הקהילות ומזמנם לפגישה דחופה.

בפגישה שנערכה בראשית השבוע, ביקש האדמו"ר מראשי הקהילה לקבל החלטה: האם 
להיקם עיתון חדש, או שמא להסתפק בקבלת השליטה על תוכן העיתון הקיים.

וואזנר  הגרי"ב  שנשלח  לאחר  שנים  שבע 
דסאטמר  לב  יטב  קהל  בראש  לעמוד 
ישיבת  בראשות  לעמוד  הרב  חוזר  בלונדון, 

'חכמי לובלין'.
במכתב שנשלח לקהל תלמידי חכמי לובלין, 
וואזנר  הגרי"ב  חזרת  על  הישיבה  מודיעה 
זמן  תחילת  עם  וכי  אביו  לבקשת  לישראל 
זכרון  בשכונת  להתגורר  יעבור  הוא  אלול 

מאיר, סמוך לישיבה. 
הרישום לישיבה גדולה נפתח והמבחנים ייערכו באמצע חודש תמוז, גם התלמידים שכבר 
בצירוף חתימת  על התקנות החדשות  ולחתום  להירשם מחדש  צריכים  בישיבה  לומדים 

ההורים. 
ביום חמישי האחרון הודיע הגרי"ב וואזנר לאדמו"ר מסאטמר כי הוא שב לישראל ליד 
אביו, בקרוב ייערך בלונדון מעמד 'צאתכם לשלום' ובסאטמר מחפשים רב חדש לקהילה.

בשבוע  הגיע  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
בת  חתונת  נערכה  שם  אילן,  לנווה  שעבר 
ישיבת  ראש  קאהן  משה  רבי  הרה"צ  אחיו, 

תולדות אהרן.
הקדיש  לסעודה  החופה  שבין  השהות  את 
המקומי  ההחלמה  בבית  לביקור  האדמו"ר 
את  כהנים  בברכת  בירך  שם  ליולדות, 
גבריאל  הרב  המקום  ומנהלי  התינוקות 
לסיום  רוזנפלד.  יונה  משה  והרב  פפנהיים 

התפלל האדמו"ר תפילת ערבית וחזר להמשך החתונה.

מהאדמו"ר  נפרדו  סקווירא  הקודש  בחצר 
בסעודת שבע ברכות לנכדתו, האדמו"ר יצא 
לחמישה שבועות למינסוטה, שם עבר ניתוח 

לב וישהה במקום עד להחלמתו.
גדולה,  בהתרוממות  נערכה  השמחה 
כשהאדמו"ר מעודד את שירת וריקוד הקהל 
במשך זמן רב והרב מיכל אייזנברג חרז כטוב 
ליבו כשהוא פורט על מיתרי ליבות החסידים.
החסידים  אז  'לחיים',  מעמד  נערך  לסיום 

עברו להתברך ולהיפרד מהאדמו"ר שאף נשא דברים והרגיע אותם. 
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מי משלם היום על משקפיים? 

הרה"ג ר' יצחק זיאת שליט"א
ולנוות ביתו תחי'

לרגל שמחת נישואי הבת תחי' עב"ג הבה"ח דוד הי"ו

איש  ויקירא,  רבא  גברא  להאי  דליבא  מעומקא  נלבבות  ברכות  מלא  טנא 
האשכולות ורב פעלים המוסר נפשו למען הכשרות, חדב"נ ויידא אריכתא של מרן 

ראש הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, שמו הנכבד מפארים ומרוממים

מראשי חברי בד"ץ נוה ציון

יהא רעווא מן שמיא שיזכו לבנות בית נאמן בישראל וירוו מהם ומשאר צאצאיהם רוב נחת 
דקדושה, ולראותם הולכים בדרך המסורה לנו מאבותינו עד ביאת גואל צדק בבריאות 

איתנה ונהורא מעליא.

שו"במפקחים ומשגיחים חברי הבד"ץ

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

איש  ויקירא,  רבא  גברא  להאי  דליבא  מעומקא  נלבבות  ברכות  מלא  טנא 

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן

מזלא טבא וגדיא יאה

בד"ץ "נוה ציון" בראשות מרן ראש הישיבה 
הגאון ר' שלום כהן שליט"א

האשכולות ורב פעלים המוסר נפשו למען הכשרות, חדב"נ ויידא אריכתא של מרן 
שליט"א, שמו הנכבד מפארים ומרוממים

האשכולות ורב פעלים המוסר נפשו למען הכשרות, חדב"נ ויידא אריכתא של מרן 
ראש הישיבה הגאון

בחוף 
שבו אתם 

לא שומעים 
את הקריאות 

של המציל, 
הביאו בחשבון 

שגם המציל 
לא  ישמע 

את הקריאות 
שלכם...

אין אדם נכנס למקום סכנה! אם אין מציל לא נכנסים!

שימרו על החיים

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, חס וחלילה, היא גם מסוכנת.
את האסונות הקשים המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי בטיחות: 
רק  מתרחצים   | המציל  להוראות  נשמעים   | מציל  עם  מוכרז  בחוף  רק  מתרחצים 
הדגל לצבע  לב  שמים   | המקומית  הרשות  הנחיות  ע"פי  המותרות  הרחצה  בשעות 

לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר

משרד הפנים

מגוון ענק של כל מוצרי הספיגה: 
חיתולים | סדיניות ועוד...

 מתאימים לתפילה באישור הרב שטרן שליט"א

מוצרי ספיגה וסיעוד למבוגרים

שירות אדיב ומקצועי | מענה אנושי ודיסקרטי | 
 משלוחים חינם עד הבית במהירות

| מחירים זולים במיוחד

שיווק והפצה של המותג העולמי ATTENDSשוודיה

100 יח'20& כל המידות כפפות ניטריל מבצע!15 יח'28&איכותיותסדיניות 60/90  מבצע!

 מוצרי ספיגה עד הבית!!!פארמה פיקס

להזמנות: 0522-177-174



כ"ז בסיון תשע"ז 21/6/17 בני ברק 1236

ֵלִוי  ֶּבן  ְקָהת  ֶּבן  ִיְצָהר  ֶּבן  "ַוִּיַּקח קַֹרח 
ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואוֹן ֶּבן ֶּפֶלת 
ְּבֵני ְראּוֵבן" )במדבר טז, א(. רבותינו 
שואלים )במדבר רבה יח, ח( קורח שפקח 
היה מה ראה לשטות זו. רגילים אנו לומר, מהי 
השטות הגדולה ביותר שהייתה לקרח? "ויקח 

קרח"- מחשבתו הייתה רק לקחת ולקחת.
אחד  לו  ונתגלה  גדול  עשיר  היה  קרח 
)פסחים  הצדיק  יוסף  שהטמין  מהמטמוניות 
לקחת  מחשבתו  הייתה  העת  וכל  ע"א(,  קיט 
אליו  פונים  כשהיו  כסף,  ועוד  עוד  ולהרוויח 
ומבקשים תרומה למשכן, היה מתחמק ואומר 
שאחרים יתנו, שגם להם יהיה זכות.. כך הוא 
תירץ את עצמו. והמידה הנוראה הזו שהייתה 
מן  להיאבד  אליו  הנלווים  ולכל  לו  גרמה  בו 

העולם, על ידי רדיפה אחר העושר והכבוד.
האפשרות  את  בידו  נתן  שהקב"ה  אדם 
הממונית צריך הוא לתת ולעזור ולא לשמור רק 
לעצמו, זוהי הדרך היחידה להישרד ולהצליח 
להעניק  הבריאה  שתכלית  כיון  העולם,  בזה 
ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עוָֹלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  ולתת, 
ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם )תהילים פט, ג(, להעניק לאשה 
בבית, לילדים, לשכנים ולידידים, וכפי שכותב 
הנפש החיים )בהקדמתו(: "האדם לא לעצמו 
ימצא  אשר  ככל  לאחרים  להועיל  רק  נברא, 

בכוחו לעשות". 
הוא  חייב  בראשו  שערות  לאדם  כשגדלות 
לגזוז אותם, רק כך הם ימשיכו לגדול ולצמוח, 
וכן בדשא, אם לא יכסח את הדשא הוא יפסיק 
לצמוח ולייצר תפוקה בשלב מסוים, אולם אם 
שממליצים  כפי  מסוימים  בזמנים  אותו  יכסח 
ויתנו  יתחזקו  השורשים  בתחום,  המומחים 

תוצרת טובה יותר. 
וכן הוא הדבר באדם שיש לו ממון, אם הוא 
"ישחרר" קצת מממונו לתרומה, לעזר ולסיוע 
יותר  יגדלו  רווחיו  וחסד,  צדקה  למוסדות 
ויהפוך להיות מעיין הנובע, ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביוִֹנים 
ִצְדָקתוֹ עֶֹמֶדת ָלַעד ַקְרנוֹ ָּתרּום ְּבָכבוֹד )תהילים 

קיב, ט(. 
רק  ממונו  את  ישמור  אם  להיפך,  וחלילה 
קרח  ממנו,  ילקח  ממונו  לבסוף  עצמו,  עבור 
ִלְבָעָליו  ָׁשמּור  עֶֹׁשר  לעצמו,  רע  מקח  לקח 
קרח  של  עושרו  זה  יב(,  ה,  )קהלת  ְלָרָעתוֹ 
)סנהדרין קי, ע"א(, הוא לא היה מוכן לתת גם 

לאחרים ולכן ממונו נלקח ממנו.  



ר ְונוָֹסף עוֹד ֵיׁש ְמַפזֵּ
לטובה  זוכה  לזולת,  ונותן  שמעניק  אדם 
לפני  שקרה  ומעשה  כפליים,  בכפל  וברכה 
מספר שנים בירושלים עיר הקודש, וסופר מפי 
בעל המעשה שהינו יהודי ירא שמים. ביום טוב 
הראשון של פסח קיים אחד מקרוביו את מצוות 
ברית המילה לרך הנולד לו, וקבע לעשות זאת 
מבעוד  השכים  כן  על  מוקדמת,  בוקר  בשעת 
שיספיק  כדי  להתפלל  ומיהר  יהודי  אותו  יום 
מצא  חיפושים  ולאחר  בזמן,  לברית  להגיע 

מניין שהתפללו בו בסה"כ שנים עשר איש.
את  הגבאי  מכר  התורה  לקריאת  כשהגיעו 
מצומצם  היה  שהמניין  בעקבות  אך  העליות, 

העליות,  את  ויקנה  לגבאי  מי שישיב  היה  לא 
יח,  א'  )מלכים  ָקֶׁשב  ְוֵאין  עֶֹנה  ְוֵאין  קוֹל  ְוֵאין 
כח(, אותו אדם הרגיש שיש בכך זלזול בכבוד 
ראשון  עליית  עליות,  שתי  קנה  ומיד  התורה 
)במקום כהן( ועליית חמישי, כל עליה עלתה 

לו סכום פעוט של 5 ש"ח. 
שיכבד  לגבאי  ציווה  הראשונה  העליה  את 
מאחורי  שהתפלל  וגלמוד  ישיש  יהודי  בה 
העמוד והיה ידוע בציבור כאדם מסכן ומדוכא 
וכיבדו  למצבו,  לבו  על  שם  איש  אין  אשר 

בעליה בכוונה לשמחו ולעודד את רוחו. 
לתורה  לעלות  גלמוד  לאותו  הגבאי  קרא 
שמחה  שום  ניכר  היה  לא  הפלא  למרבה  אך 
על פניו של האיש על שכיבדוהו בעליה, ואף 
לא ביקש לעשות "מי שברך" בעבור מי שקנה 
מיד  אך  יהודי,  אותו  תמה  העליה.  את  עבורו 
זכה  שבה  המצוה  על  ושמח  רוחו  את  עודד 

לנסות לשמח יהודי.
מקבל  יהודי  ואותו  ימים  חודש  עברו  והנה 
אותו  זה  היה  הפלא  למרבה  טלפון,  שיחת 
שקנית  האיש  "מדבר  הטלפון,  בקו  גלמוד 
הראשון  טוב  ביום  לתורה  העליה  את  עבורו 
של פסח, דע לך, בן שבעים וחמש שנים אנוכי 
עבורי  קנה  ולא  אדם  עלי  חשב  לא  ומעולם 
ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב  ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  לתורה,  עליה 
עלי  ליבך  בזה ששמת  יג(,  לא,  )תהילים  אֵֹבד 
את  ועודדת  נפשי  את  החיית  עליה  לי  וקנית 
רוחי, סוף סוף מישהו חושב עלי, ולכן מבקש 

אני לגמול עמך חסד על אשר עשית עמדי".
השניים נפגשו והיהודי הזקן בעל הייסורים 
שאל את קונה העליה לשלומו ולמצב פרנסתו, 
ובנותיו.  בניו  את  לחתן  הוא  מצליח  וכיצד 
סח,  מתהילים  )מושאל  יוֹם"  יוֹם  ה'  "ָּברּוְך 
זכינו לחתן שניים  כ(, השיב היהודי, "החורף 
מילדינו, תהילות לקל אני בעל חובות גדולים 
ואף ההוצאות המרובות לחג הפסח לא הטיבו 
את המצב, אך ה' יתברך גדול, הוא יסדר את כל 
העניינים", שמע הזקן לדבריו וביקש להיפגש 

עמו למחרת באותו מקום. 
הזקן  הוציא  למחרת  השניים  משנפגשו 
"אני  לקונה,  ומסרם  שטרות  חבילת  מכיסו 
זקוק  שבאמת  יהודי  עם  חסד  לעשות  רוצה 
כשפתח  זו".  מנחה  ממני  קבל  בבקשה  לכך, 
המקבל את צרור הכסף והחל לסופרו הופתעו 
לגלות שיש שם פי עשרת אלפים ממה שנתן! 
לכך  ובתמורה  ש"ח,  בחמש  עליה  קנה  הוא 
קיבל סך של 50,000 ש"ח במזומן. ואכן מעות 
אלו הצילוהו וסייעו בעדו למחוק את חובותיו 

שהעיקו עליו והייתה הרווחה בביתו.  
י,  ֶחֶסד )הושע  ְלִפי  ִקְצרּו  ִלְצָדָקה  ָלֶכם  ִזְרעּו 
יב(, אדם שעושה צדקה וחסד עם הזולת דומה 
לקבל  ומצפה  חיטים  מעט  שזורע  לאדם  הוא 
בצדקה,  גם  כך  חיטים,  של  רבים  שקים  מהם 
כפל  כנגדה  ומקבל  צדקה  מעט  זורע  האדם 
והגמול  יתברך  ה'  בעיני  הטוב  עשו  כפליים. 
על  רב  יותר  יהיה  מאיתו  שתקחו  הטוב 
אחר  ובמקום  שם.  )הרד"ק  הטובים  מעשיכם 

הארכנו ביסוד זה יותר, ואכמ"ל(. 
וחסד  צדקה  רודפי  להיות  שנזכה  רצון  יהי 
צדקנו  בביאת משיח  בקרוב  נראה  כך  ובזכות 

ובגאולה השלימה במהרה, אמן.

פרשת קרח

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

צר לי עליך אחי נעמת לי מאד

בהלם ותדהמה, בלב קרוע 
ומורתח עם פטירתו הטראגית 
של ידיד נפשי יקירי ואהוב ליבי 

בעל חסד בגופו ובממונו

עו“ד אלקנה בישיץ ז“ל
בן ר‘ יעקב ואסתר שיבדל“א

אוי מי יתן לנו תמורתו
תנחומי הכנים להוריו היקרים 

לילדיו ולכל משפחתו
המקום ינחם אתכם בשאר אבלי ציון 

וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

שוקי סלומון

עו"ד אלקנה בישיץ ז"ל

כוס תנחומים

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

מערכת 'קו עיתונות' שולחת את תנחומיה לבני 
המשפחה בתפילה שלא יידעו עוד צער וכאב

בצער רב וביגון קודר אנו מבכים את פטירתו 
הטראגית של ידידינו 

לפרטים נוספים: 052-7272449

דרושות
לאשכול גנים בפ“ת 

סייעותמחנכות לגיל הרך
דרישות התפקיד:

 ראש גדול    אהבה למקצוע   מקצועיות



מבצע קיץ 
מטורף!!!

ארון הזזה
DOORS מבית 

טריקה שקטה
אלומיניום 160/240

תוספת דלת מראה 349

&1490

פינת אוכל 0.80*1.30 - 1.70

סלון פינתי

זוג מזרניםספריית קודש

סלון 2+3 מיטה מרופדת יהודית

מגוון צבעים

ראש מתכוונן
+ארגז מצעים

+ויטרינה +במה
סנדוויץ מלא

+ריקליינרים + ארגז מצעים 
סנדוויץ'

החל מ-

&1,499

החל מ-

&2,990

&690

&4,350

&2,850

&3,990

מבצע מטורף!!!
לשבוע זה בלבד!

ספפה
+ארגז מצעים

&1,199

חדרי שינה | סלונים | כורסאות | פינות אוכל | ארונות | ספריות | חדרי ילדים 

אולם תצוגה ענק 450 מ”ר | עסקאות חתנים ומוצרי חשמל במחירים חסרי תקדים!
צירלסון 29 ב”ב, מסביב לבניין | 03-5754557 | א’-ה’ 10:30-21:00 | יום ו’ 10:30-13:00

ד!
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מבצע
ל-14 יום בלבד!

תושבי בני ברק והסביבה
 שימו לב!

רשות האוכלוסין
וההגירה

מדינת ישראל

שומרים לכם תור!
רוצים להנפיק תעודת זהות ביומטרית?

דרכון ביומטרי חכם?

הזמינו תור מראש!!
Bio-BB@piba.gov.il לזימון תור יש לפנות בדוא"ל

ולציין שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות ומספר טלפון
פניות ללא הפרטים המבוקשים לא תטופלנה

מרכז שירות ומידע ארצי 3450*
www.piba.gov.il

תושב המחזיק בידו תיעוד תקף,
אינו צריך להחליפו !!
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לאישה

על הפנים

מתבגרים  של  במראה  חמלה  ומעורר  ללב  נוגע  משהו  יש 
מטריד  מביך,  נעים,  לא  מבוגרים.  שכן  כל  מאקנה  הסובלים 
מי  באקנה.  מלאים  וגוף  פנים  עם  להסתובב  מבייש  ולעיתים 
שאין לו חוסן נפשי עלול לסבול מדימוי עצמי נמוך, מביטחון 
שהבעיה  מאד  ייתכן  אכזריות.  מהקנטות  ואפילו  ירוד  עצמי 
כוללת יותר, הוליסטית, ואפשר לטפל בה בהצלחה עם קבלות. 
איך? פנינו להלגה רקנטי המומחית לבעיות עור ולטיפוחו בכדי 
להבין קצת יותר על פצעי האקנה שלא נעימים לאף אחד ובשום 

שלב בחיים.
 אך בואו נתחיל מהתחלה, מהי למעשה אקנה? תופעה שכיחה 

מאד, אך מהי מקורה?
אקנה )חטטת / פצעי בגרות( היא דלקת של בלוטות החלב וזקיקי 
השערות, הנובעת מהפרשה נמרצת של שומן מבלוטות החלב 
בעור, מתגובה לקויה להורמון הטסטוסטרון, ומליקוי בתהליכי 
הייצור והתחדשות תאי העור )קרטיניזציה( שאינם מתנקזים אל 

פני העור אלא נאגרים ככיס שומן תת עורי )קומדון(. 
הבנתם?

שכיח  מצב  כאמור,  היא  אקנה   - נחמה  יש  אך   – רבים  צרת 
ביותר המופיע בקרב 80 אחוזים מהאוכלוסייה, וקשורה מאוד 
היא  ההתבגרות,  לגיל  בעיקר  ליחסה  שנהוג  למרות  לגנטיקה. 
יכולה להופיע כבר בגיל 9 ולהמשיך עד גיל 40 ואף יותר. סימני 
האקנה חמורים יותר אצל גברים, אך נמשכים בדרך כלל פחות 

זמן מאשר אצל נשים. 
משחות  תרופות,  עור,  רופא  כולנו.  כמו  הכול.  ניסיתם  בטח 
עקשן  אויב  להיות  יכול  אקנה  עוזר,  תמיד  לא  ותרחיצים... 

וסרבן... אבל יש מה לעשות! 

מה הפצע מספר לנו? 
האקנה,  לתופעת  המקור  איתור  גישה:  שינוי  ראשון-  "דבר 
את  הכולל  לריפויה  עד  בה  והטיפול  הבעיה  שורש  מציאת 
סיפור  יש  פצע  לכל  כלומר,  והסימפטומים.  הלוואי  תופעות 
מסורתיים  מטיפולים  להבדיל  לפענח,  שואפים  אנו  ואותו 

המתמקדים בפצעים בלבד. נקודתית".
יש שיטות טיפול חדשניות שמציעות פתרון טבעי לאקנה תוך 
נשמע  לוואי-  תופעות  וללא  כאבים  ללא  בלבד,  יום  שישים 

מבטיח? כדאי לנסות במכון של הלגה.

איך זה קורה? 
"רוב טיפולי האקנה עד היום נטו להיות ממושכים ומתסכלים, 
הפנים  בעור  רב  ויובש  רגישות  כמו  לוואי  בתופעות  ולוו 
ולתופעות קשות אחרות כמו כאבי שרירים ופרקים, נזק לכבד, 
עלייה ברמת שומני הדם, דיכאון ועוד )בעיקר בנטילת התרופה 

רוקוטן(.
הבעיה,  בשורש  מטפלים  החדשים  הטיפולים  זאת,  לעומת 
כאמור, ולא רק בסימפטומים, ומציעים פתרון טבעי לאקנה תוך 
שישים יום בלבד, ללא כאבים וללא תופעות לוואי, באמצעות 

שילוב של שיטות טיפול מתקדמות".

אז יש תקווה
"שיטות אלו פועלות בשלושה מישורים – טיפול, שינוי ושימור, 
המבטיחים לא רק טיפול יעיל ומהיר באקנה, אלא גם שמירה על 

התוצאות לאורך זמן. 
טיפול - שילוב בין עבודה פנימית וחיצונית.

ושינוי  מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  תפריטים  פנימית:  עבודה 
באורח חיים.

עבודה חיצונית: תכשירים ייעודיים, קרמים ומכשור מתקדם. 
שילוב זה יוצר מעטפת טיפול הוליסטית כוללנית בעלת השפעה 
מתחיל  הטיפול  העור.  מצב  על  טווח  וארוכת  משמעותית 
ייעודית, אשר  נוצרת תכנית טיפול  יסודי, ולאחר מכן  באבחון 
בסימנים  בפצעים,  מרבית  ביעילות  ומטפלת  העור  את  מחייה 

אדומים ובצלקות, תוך שישים יום. 
השאר  בין  כוללים  בשוק  כיום  הקיימים  החדשניים  הטיפולים 
הבעיה  את  המייבשים  ייעודיים  ובתכשירים  בחומצות  טיפול 
מהשורש - קומבינציה אפקטיבית של קוקטייל תכשירים ייחודי 
עם שימוש במכשור רפואי מתקדם, המאפשר ייבוש וריפוי של 

הדלקת, אשר גורמת להיווצרות הפצעים והסימנים האדומים.
הזה,  האויב  את  לנצח  דרך  יש  תקווה.  בהחלט  יש  בקיצור- 
האקנה, שמשבש לנו את העור ומתמקם לו בחוצפה על הפנים".

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלמון בלימון על מצע לקט ירקות מוקפצים

מזג האוויר החם בחוץ, יכול להעיק על הקטנטנים ולכן 
טיפים  מספר  להלן  האפשר.  ככל  עליהם  להקל  חשוב 
מהיועצת לפיליפס AVENT - עדי חיון, ומייסדת "בייבי 
בית- טיפת חלב פרטית עד הבית", כך שתוכלו לשמור 
על התינוקות שלכם רגועים ובטוחים, בזמן שהם נהנים 

מהשמש.

 תינוק בשבועות הראשונות לחייו לא מסוגל לווסת את 
או שנמצאים מחוץ  לכן, אם החדר לא ממוזג  גופו.  חום 
לבית, הלבישו אותו רק בשכבה אחת דקה ונעימה. בחרו 
פשתן  ובגדי  טבעית  כותנה  כמו  ונושמים  דקים  בבדים 
בצבעים בהירים שיעזרו לשמור על קרירות בחודשי הקיץ. 
אם חם מאוד, הסתפקו בחולצה ללא שרוולים או חולצת 
למגע,  חם  מרגיש  עדיין  הפעוט  ואם  קצרים  שרוולים 
כמובן  זאת  בלבד,  חיתול  עם  ערום  להשאירו  גם  אפשר 

במידה ואינו חשוף לשמש.

  עיניו של הבייבי שלך רגישות יותר לאור השמש. כדי 
בעגלה  טיול  או  ברכב  נסיעה  בזמן  ותסכול  סנוור  למנוע 
הקפידו לחסום את קרני השמש הישירות עם חיתול טטרה. 

בחודשים  הבייבי?  עם  בבריכה  להתקרר  רוצים   
בית  לבריכת  רק  הבייבי  את  להכניס  העדיפו  הראשונים 
יותר,  קטנטונת או אפילו גיגית, ואם תרצו בריכה גדולה 
בנוסף, הקפידו  כלור.  עם מלחים במקום  בבריכה   בחרו 
למרוח את כל גופו העדין בתחליב הגנה לתינוקות מפני 
וללא  היפואלרגני  קרם  העדיפו   .UVA/UVB קרני 

פראבנים כך תמנעו גירוי לעורם העדין.

הרבה  מאבדים  מזיעים  תינוקות  שרבי,  אוויר  במזג    
חיוניים.  ונוטריינטים  מינרלים  גם  ואיתם  בזיעה  נוזלים 
לכן, לתינוקות יונקים עד גיל חצי שנה מומלץ לא להסתפק 
במים בלבד אלא לצופף הנקות או להוסיף ארוחות תמ”ל 

בשעות החום או בזמן טיול בחוץ.  

יש  ולכן  ראשו  דרך  רב  גוף  חום  מאבד  שלך  הבייבי   
העדיפו  לשמש.  חשיפה  בכל  כובע  חבישת  על  להקפיד 
ואוזניו  עורפו  את  גם  שיכסה  רחבים  שוליים  בעל  כובע 
של הבייבי. רצועת סנטר קצרה תעזור לשמור על הכובע 

במקום. לכובעים מסוימים אפילו יש הגנת UV נוספת.

לתת  הקפידו  פעוטות!  לגירוי  מצוין  חומר  הוא  חול   
רק בשעות  זאת  ובגינה, אך עשו  בים  זמן משחק  לפעוט 
ולאחר  נחלשות  השמש  קרני  כאשר  המאוחרות  אחה”צ 
שווידאתם שהחול נקי מלכלוכים מסוכנים. כדאי להשגיח 

כך שהפעוט לא יכניס חול לעיניו או לפיו.

ביותר  החשובים  הדברים  אחד  הוא  שמגע  הידעת   
בהתפתחות הבייבי שלך? גם בחום הכבד הקפידו לעשות 
הפסקה מכל הפלאפונים ושאר העיסוקים ועשו לו עיסוי, 

שירו שיר והכי חשוב, חבקו אותו מכל הלב.

טיפים

אופן ההכנה:

1. מחממים מחבת עם שמן זית
2. צורבים את הסלמון על המחבת )כ2 דקות כל צד(

3. מפזרים על הפילה מעט מלח ומעט פלפל שחור 
גרוס

את  לתוכה  ומוסיפים  נוספת  מחברת  מחממים   .4
ירוקה,  שעועית  אפונה,  סגול,  בצל  הפטריות,  רבעי 

עגבניות שרי, זיתי קלמטה
לימון,  ומיץ  זית  שמן  מעט  שום,  כפית  מוסיפים   .5
וממשיכים  קצוצה  פטרוזיליה  כף  +פלפל,  מלח 

להקפיץ הכל ביחד
6. מערבבים בכלי כף שמן זית, כפית שום כתוש וכף 

פטרוזיליה קצוצה
7. מניחים את לקט הירקות בצלחת

8. מניחים לצד הירקות את פילה הסלמון
9. מורחים בעזרת מברשת את חלקו העליון של הדג 

עם התערובת שהכנו )שמן זית/שום/פטרוזיליה(

פילה סלמון
קורט מלח

קורט פלפל שחור גרוס
שמן זית

מיץ לימון
כף שום כתוש

2 כפות פטרוזיליה קצוצה דק

50 גר פטריות חתוכות לרבעים
50 גר בצל סגול חתוך לרצועות דקות

30 גר אפונה )סנפרוסט(
50 גר שעועית ירוקה )סנפרוסט

3 עגבניות שרי חצויות
7 זיתי קלמטה חצויים

המלצת הגשה: עם רבע לימון בצלחת

כך תגנו על התינוק במזג 
אוויר קיצי

את תופעת האקנה אין צורך 
להציג, כולנו מכירים  האם 
ניתן לטפל בבעיה מהשורש 
העובדה  עם  להשלים  או 
זעם?  יעבור  עד  ולחכות 
מופיעה  ומדוע  קורה  מה  לבדוק  הלכנו   
חזרנו עם תקווה    עור הפנים  על  החטטת 

טעימה

ק 
טי

פי
ס

קנ
ם: 

צילו

מרכיבים )מנה(:

ארוחה  לכל  שמתאים  ובריא  פשוט  מתכון  מעניקה  גרג  קפה  רשת 
ודגים  ירקות  המשלבים  יותר  קלים  מזונות  על  המתבססת  חגיגית 

בבישול וטיגון בריא. 
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בשמים
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנין, ספירה. "מספר____ העם אל המלך" )שמואל ב 
כד ט(

5. יופי, נועם, נוי. "דברי פי חכם____" )קהלת י יב(
6. ערום, חשוף,שאינו לבוש. "האי תנא שליח____" )כתובות 

סה: (
8. גרגרי חיטה מיובשים וכתושים לגריסים. "במכתש בתוך 

ה____ בעלי" )משלי כז כב(
10. אין___ לדבר. יש לו עוד ועוד. "רעתך רבה ואין____ 

לעונתיך" )איוב כב ב( )בהיפוך אותיות(
11. נעוץ, תקוע. "השפוד ה____ באהל" )אהלות א ג(

13. קיצור המילים : הר הזיתים.
15. מידת היבש, מן המידות שנזכרו במקרא. "וחמר שערים 

ו____ שערים" )הושע ג ב(
16. _____ החשמונאי.

17. רעב, חוסר לחם. "בחסר וב____ גלמוד הערקים ציה" 
)איוב ל ג(

18. קיצור המילים : ארון קודש.
 

1. גרזן גדול לחטיבת עצים. "מסעף פארה ב____" )ישעיה 
י לג(

2. קטיפה, תלישת הפרי. "אין דרך תלישה בכך ואין דרך____ 
בכך" )שבת עג: (

3. תלש, ניתק חלק של הצמח. "את ראש יניקותיו____" 
)יחזקאל יז ד(

4. עניות, חוסר כל. "אין קרבנו ב____" )נזיר מ: (
5. כל אשר נשמה באפו. "מה יתאונן אדם____" )איכה ג לט(

7. ראשית הגאולה. ____ דגאולה. "מלחמה נמי____ דגאולה" 
)מגילה יז: (

9. חיץ, רשת לכיסוי ולגידור. "ויפל אחזיה בעד ה____ 
בעליתו" )מלכים ב א ב(

12. נאמן, ישר, מי שדעתו מיושבת עליו. "_____נתתיך 
באומות נאמן" )שבת קה.(

14. עת, מועד. "לכל____ ועת לכל חפץ" )קהלת ג א(
 

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!

תאמנדתאאנשתנאקשתא

נוירתהאסתטשאתיניג

ריתדלאתנגאפתנדרתא

תנגותגתרנתכנאהגצנ

תיתדתיתדגתראהגתתק

תאתנגלתתגנכנתלאצר

תתואכנגיטאוסחאיסנ

שסנאריאותבמשנענממ

הנקאנתלדלאנגהתשני

תנדנשתאגאתקנגבאתל

דתבתמנאנגניסנגדנה

יראלנותתהאתתאתנאא

תאנאחונתדתכופראנא

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

אהלות, נטף, אהלים, נכאות, בשם, נרד, חלבנה, צרי, כופר, קידה, כרכום ,קנה 
לבונה, קנמון, לוט, קציעה, מור, שחלת

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com
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דרושים/ות 
קופאים/ות לעבודה 
במשמרות פרטים 

בטל. 052-681-7736

לחברי מועדון 
משתלם במיוחד

1.2 ליטר
פרי קטיף

5 ב-10מגבונים 'מעולה' מסיר שומנים
סנט מוריץ

750 מ"ל
1090

תמרים מג'הול
מובחרים

1 ק"ג
סוגים שונים

1490

חמישיית טישו /                         
שישיית נייר חתוך

מעולה
790

ליח'

תרכיז תפוחים

1.2 ליטר
פרי קטיף

1590

אג'קס

1 ליטר

590

טיטולי 
1990בייבי סיטר

ליח'
רביעיית סבון                          

890נקה 7 
ליח'

כוסות לשתייה                 
3 ב-10חמה 'מעולה'

40 יח'
8B

כמה מתחמם
ככה זול המבצעים בתוקף

מיום ראשון 
כ"ד בסיון 18.6.17

עד יום שישי
כ"ט בסיון 23.6.17

עלית
מארז צ'יטוס/שוש/

1590תפוציפס קידס
2 ב-

750 מ"ל
סנט מוריץ

1090נוזל כלים
2 ב-

רינגלס 'מעולה'

55 גר'
גריל/קלאסי

10
3 ב-

שטיחונים

50 גר'
עלית

10
4 ב-

עוגיות

סוגים שונים
ברמן

3 ב-
10

בורקס/ג'חנון 
בצק/בצק עלים/                    

מלווח ציפור השרון  
כנפיים עוף 10פלאפל תהילה

1190מחפוד
לק"ג

עוף ירושלים

אצבעות         
שוקולד

טעמים שונים
עלית

20
3 ב-

ממרח שוקולד 
פרה

500 גר'
חלבי/פרווה

עלית

קפה טסטר           10
2990צ'ויס

200 גר'

רבע לשבע/
עד חצות

סוגים שונים
עלית

20
2 ב-

כ-70 יח'
כרמית/מעולה

פריכיות אורז 790איגלו 

סוגים שונים
עלית

20
3 ב-

פסטה 

סוגים שונים
לא כולל                  

חיטה מלאה
טעמן

10
שמן קנולה5 ב-

1 ליטר
טעמן

20
3 ב- דייסת מטרנה

375 גר'

1390

לחם ברמן 
לעניין

750 גר'

890

חמאת בוטנים
'מעולה'

קלאסי/
שברי בוטנים

510 גר'

10
ליח'

חדש!

300-400 גר'

1590חלבה בארכה
2 ב-

טריפ פלוס

1.5 ליטר
סוגים שונים

10
3 ב-

1 ק"ג
כי טוב

1090אורז פרסי

ספרינג

1.5 ליטר
סוגים שונים

20
תרכיז פטל 4 ב-

פרי קידס

1 ליטר
סוגים שונים

690
שלגון גלי גלליח'

פרווה/חלבי
ריאו

6 ב-
10

גלידת קרמיסימו/
טורטית/מקופלת/

לוטוס

שטראוס

1490

ערכת
פדיקור

990

גבינה צהובה  
נעם

360 גר'
טרה

₪1490 ליח'

משקאות
חלב

סוגים שונים
1 ליטר
תנובה

₪990

דנונה בר 
טעמים שונים 

שטראוס

4 ב-15
₪

שמיניית
יופלה פרי

קוד:53981  
תנובה

₪1990

מאגדת
  יוגורט

קוד:14761254
תנובה

₪1190

בלי גרעינים

3 ב-
₪1090

בימים שלישי 
רביעי בלבד!
חלב בקרטון

 1 ליטר
טרה

מבצעי ירקות בימי שלישי רביעי כ"ו - כ"ז סיון 20-21.6.17 

אבטיח
מובחר

לק”ג
250

₪

עגבניה

לק”ג
₪390

מלון

לק”ג
290

₪

תפו"א לבן
ארוז

לק”ג
290

₪

בצל

לק”ג
290

₪

שזיף

לק”ג
₪690

ענבים

₪990
לק”ג

גזר
ארוז

לק”ג
290

₪

בלי גרעיניםלא כולל הרב לנדא 
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