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מספיקיש
לכולם!

חדש! 
12 מיני דנונה תות 

במארז משפחתי
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פגישה חינם 
עם

יועץ כלכלי
 למשפחות בנות
5 נפשות ומעלה

עד100,000 ₪

הלוואה

בריבית אטרקטיבית

בחשבון בו מופקדות
2 משכורות בסך

10,000 ₪ ומעלה * * *

₪ 1,200
מענק

לסטודנטים* *

פגישה עם
יועץ פנסיוני
  ללא עלות

ללקוחות
מעל גיל 35

הלוואה

ללא ריבית
עד30,000 ₪

בחשבון משותף בו 
מופקדות 2 משכורות * * *

**המענק   • מההטבות  אחת  כל  לגבי  המפורטים  בתנאים  ועומד   ) עסקי  )לא  פרטי  חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתנו  המענק(  )למעט  ההטבות   • המבצע  בטופס  המפורטים  לתנאים  וכפוף  ומעלה,   ₪  3,000 של  כולל  בסכום  חודשיות  משכורות  בהפקדת  מותנה  בעמלות  הטבה  *מבצע 
בכפוף  יוענק  אשראי  כלשהו.  אשראי  למתן  התחייבות  או  הסכמה  משום  זה  בפרסום  לראות  ***אין  בעמלות  הטבה  למבצע  ומצטרף  בחשבון  שותפו  של  ו/או  הסטודנט  של  בבנק(  )כמשמעותה  משכורת  תלוש/י  ומציג  בבנק(,  )כהגדרתו  סטודנט"  "חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתן 
ייעוץ   • השקעות   ביצוע  ו/או  אשראי  נטילת  לרבות  במסגרתו,  המוצעת  לפעילות  ו/או  לתוכנו  אחראי  הבנק  ואין  חיצוני  גורם  ע"י  יינתן  הכלכלי  הייעוץ   • לפועל  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרור  עלול  ההלוואה  בפירעון  אי-עמידה   • רצונו  לשביעות  ביטחונות  ולהמצאת  הבנק  דעת  לשיקול 
עת. בכל  להפסיקן  או  ההטבות  תנאי  את  לשנות  רשאי  הבנק   • בלבד  אחת  פעם  לניצול  ניתנות  ההטבות   • בבנק  הנהוגים  להסדרים  וכן  הבנק  במסמכי  המפורטים  לתנאים  כפופות  ההטבות   • הבנק  דעת  לשיקול  כפופה  לתכנית/למבצע  ההצטרפות   • ייעוץ  הסכם  על  בחתימה  מותנה  פנסיוני 

- שותפים לקצב החיים שלך
* פטור מעמלת ערוץ ישיר ועמלת מינימום ל – 10 שנים

וגם וגםוגםוגםוגם
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 מרכז שירות ומכירה שחק קיה פתח תקווה, רח' שנקר 18, קרית אריה. טלפון: 03-970-7600

*852



נעם 1
 זורם ברגע אחד

זורם ברגע אחד

חייגו עכשיו! 03-5193084

ם ב:
צול

מגוון צבעים

מומלץ ע״י 
מעצבי פנים

התקדמו למיניבר המהיר בעולם!
שלבו במטבח שלכם את המיניבר המעוצב נועם 1 עם המיכל 
לכל  וקרים  חמים  מים  לכם  שמעניק  הייחודי,  המשפחתי 

המשפחה בחול ובשבת, באפס שניות המתנה.

טי
תנ
או

הזהרו

מחיקויים

רשום

פטנט

המיניבר המהודר 

לשבת 
כ- 40 כוסות מים רותחים

< חנות המפעל גבעת שאול 40 ירושלים )תצוגה במקום( >

שיווק בלעדי:



הגשר החדש

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ד' בכסלו תשע"ח 22/11/17 בני ברק8 121//1 תש"ע דכ"ד ב 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, 

אבי רבינא, ישראל פריי, ארי קלמן, 
חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
לאה טנז'י, מלי מתתוב 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 נס בבני ברק
הבוקר  בשעות 
שלישי  יום  של 
קריאה  התקבלה 
החירום  במוקד 
'איחוד  של 
הצלה' על תאונת 
ברח'  דרכים 

מלצר בבני ברק.
כונני  לעיני 

 - הצלה  'איחוד  של  חירום  רפואת 
גודל  בני ברק' שהגיעו ראשונים למקום, התברר  סניף 
הנס. רכב מסוג פורד פוקוס התנגש בעוצמה בגדר אבן 

עם צמחיה, ולבסוף נעצר בגינת הבניין.
למקום  "כשהגעתי  סיפר:  מילר  יהודה  המתנדב 
שהתנגש  פוקוס  פורד  מסוג  ברכב  הבחנתי  התאונה, 
הוא  שנגרם  היחיד  הנזק  הנס  למרבה  וצמחייה.  בגדר 

לרכב ולצמחיה. לנהג הרכב שלום".

 פרץ לרכב ונעצר
בשבוע שעבר התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות 
חשוד בן 54, תושב העיר ת"א שפרץ לרכב ברחוב הירש 
בבני ברק. על פי החשד, החשוד הגיע כאשר הוא מצויד 
בגלון דלק, לאחר מכן התפרץ לרכב וניסע להניע אותו. 
כוחות  את  הזעיקה  בחשוד  שהבחינה  אורח  עוברת 
לאיתור  סריקות  וביצעו  למקום  שהגיעו  המשטרה 

החשוד אשר הספיק לברוח.
ממשטרת  ונעצר.  אותר  החשוד  קצר,  מרדף  לאחר 
עברייני  עם  הדין  למיצוי  תפעל  היא  כי  נמסר  ישראל 
רכוש. החשוד הובא להארכת מעצר בבית משפט שלום 

בת"א ומעצרו הוארך. המשטרה ממשיכה בחקירה.

 חמישה קטינים נכלאו באוטובוס אגד
היו  ברק  לבני  מחיפה  דרכו  את  שעשה   970 קו  על 
חמישה קטינים שחיכו לאימם שתצטרף אליהם בתחנה 
מרוחקת יותר. עוד בטרם הגיע האוטובוס אל התחנה, 
גם  נוסעים  כשעשרה  מקום  אפס  עד  התמלא  הוא 
עומדים, עם זאת, הילדים שמרו מקום לאמם, הסבירו 
זאת לנהג וביקשו ממנו לעצור בתחנה בה היא ממתינה. 
יוכל  ולא  מלא  האוטובוס  כי  לילדים  הבהיר  הנהג 

לאפשר לאימם להצטרף לנסיעה.
אותם  יוריד  שהנהג  הקטינים  ביקשו  ברירה,  בלית 
נכנס  לא  סירב,  שהנהג  אלא  המתינה.  היא  בה  בתחנה 
לתחנה והמשיך בנסיעה בנתיב המרוחק משולי הכביש. 
האוטובוס  נוסעי  כאשר  בבכי,  ופרצו  נבהלו  הקטינים 
להצטרף  לילדים  ויאפשר  שירחם  הנהג  לב  על  דיברו 

לאם.
וחצי,  קילומטר  אחרי  "רק  סיפר:  הנוסעים  אחד 
במרחק שתי רחובות, נאות הנהג לעצור לילדים סמוך 
משטרת  את  הזעיקו  הנוסעים  הכרמל'".  ל'מנהרות 
ישראל. שוטרים שהגיעו למקום שוחחו עם הנהג שטען 
כי הותקף ואפשרו לו להמשיך בדרכו. אחד השוטרים 
ואיים לעצור  נוסע שתיעד את מהלך הדברים  כעס על 

אותו.
לבירור  כבר  יזומן  "הנהג  הגיבו:  אגד  בחברת 
חריגה  התנהגות  לבדוק  יודעים  באגד  ההתנהלות. 
שלא  נהגו  אכן  אם  סוררים  נהגים  עם  הדין  ולמצות 

כהוגן".

 גנזך וקידוש השם
בבני  השם'  קידוש  'גנזך  בין  משותפת  נדירה  יוזמה 
ברק, המטביע את זיכרון השואה וקידוש ה' ו'משואה' 
תל  שבקיבוץ  השואה  ללימודי  הבינלאומי  המכון 
יצחק, מחזקת את הרגשת האחדות היהודית. במסגרת 
תערך  לפולין  מדריכים  שעוברים  חובה  השתלמות 
למדריכים  מיוחדת  השתלמות  הבא  החודש  באמצע 
יעביר  זה,  בנושא  ההשתלמות  את  "חסידות".  בנושא 
ישראל גולדווסר, מרצה בכיר ב'גנזך קידוש השם' בבני 

ברק. 
ביום העיון המיוחד ידון גם נושא שהוגדר כ"שוליים 
ויכול  ובעקבותיה",  השואה  לפני  בחסידות  ומרכז 
עולם  עם  להיכרות  ביותר  רחבה  בעל משמעות  להיות 
החסידות, גם בימינו. נושא נוסף, שאמור להיות מרתק, 
הוא "ניגון מהאפר" – על הסיפורים שמאחורי ניגונים 
על  תמשך  ההשתלמות  בשואה.  והושרו  שהולחנו 
הזדמנות  תספק  שהיא  ספק  כמעט  ואין  שלם,  יום  פני 
לגישור בין עולמות והכרת המשותף אותו ביקש הצורר 

הנאצי לגדוע, אך ב"ה הדבר לא צלח בידו.

מאת: עוזי ברק 

ברק,  בני  תושבי  לאלפי  משמחת  בשורה 
עובדי  עשרות  והסביבה:  שמואל  גבעת 
שעבר  בשבוע  הקימו  ישראל  נתיבי  חברת 
באמצע הלילה מחדש את גשר הולכי הרגל 
שמחבר את הערים בני ברק וגבעת שמואל, 
בתום הליך מואץ שכלל השקעה של למעלה 

ממיליון שקלים.
מחדש,  הגשר  להקמת  העבודות  בשל 
נחסם הכביש ביום שלישי בלילה בין השעות 

23:00 ועד 4:00 לפנות בוקר. 
לפני כשלושה חודשים  כזכור הגשר קרס 
שמשאית  ולאחר  קשה  דרכים  תאונת  בשל 
במקום.  נהרג  המשאית  ונהג  בו  התנגשה 

קידום  על  הוחלט  הקשה  האירוע  לאור 
אשר  מתקדמים  טכנולוגים  אמצעי  התקנת 
יתריעו בפני נהגי המשאיות באם כלי הרכב 
נוהגים חורג מהגובה המותר בחוק, זאת  בו 

לצד הגברת האכיפה ע"י משטרת ישראל. 
ותפעול  אחזקה  סמנכ"ל  נתנאל,  יהודה 
בחברת תשתיות התחבורה הלאומית, מסר: 
שיקום  של  מורכב  הנדסי  פרויקט  "הושלם 
הולכי הרגל  לרווחת  ופתיחתו מחדש  הגשר 
המעוניינים לחצות מעל כביש 4, בין הערים 
הזמנים,  קיצור  ברק.  בני  אל  שמואל  גבעת 
התאפשר  בלבד  חודשים  ל-3  שנה  מחצי 
גורמי  בהם  כימים  לילות  של  עבודה  בזכות 
האזור  תושבי  רווחת  למען  עמלו  המקצוע 
המרכיב  בהשבת  הדרך,  משתמשי  ושאר 

ביממה.  אנשים  אלפי  שימש  אשר  החשוב 
נמצאים  אתכם  הסובבים  וחיי  שלכם  חייכם 

אצלכם בידיים - נהגו בזהירות".
קורת הגשר החדש, משקלה כ-70 טונות, 
אורכה  מיוחד.  מנוף  באמצעות  הורמה 
מטרים,   20 הוא  החדשה  הבטון  קורת  של 
שהניף  המיוחד  המנוף  מטרים.   3.4 ורוחבה 
והעבודות  טונות,   300 שקל  הקורה  את 
לשיקום הגשר שקרס נאמדות במיליון ש"ח.

משרד  זה,  לאירוע  קשר  כל  ללא  כן,  כמו 
רחבה  תכנית  אלה  בימים  מקדם  התחבורה 
בהשקעה של כ-300 מיליון ₪ בה ישודרגו 
שמואל- 'גבעת  במקטע  התחבורה  תשתיות 

יוחלף  ובמסגרתה   ,4 שבכביש  גהה'  צומת 
גשר הולכי הרגל המדובר בחדש.

מאת: עוזי ברק 

ברק  בבני  והרפואה  החירום  ארגוני 
בשבת  יישאו  אותו  אחיד  זיהוי  על  הסכימו 
כלל הרכבים הנאלצים לנסוע בעיר. המטרה: 
תחבורה  בנסיעת  וזילות  פריצה  "למנוע 

בשבת".
הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ 
להחלטה  הוביל  רובינשטיין  אברהם 
כלל  מצד  להסכמה  שזכתה  החדשה, 
ארגוני הרפואה והחירום בעיר, לפיה 
כל רכבי החירום ומערך ההסעות של 
הרפואה  ומוקדי  החולים  בתי  עובדי 
וסימון  אחיד  שילוט  יישאו  בעיר 
מוסכם בשבתות - ולא יסתפקו בנוהל 
שימוש  של  כה,  עד  שהיה  השגרתי 

בפנסי האיתות של הרכב.
העיר  ראש  מקום  ממלא  בסביבת 
בה  המיוחדת  הישיבה  כי  הסבירו 
וארגוני  החולים  בית  נציגי  השתתפו 
העובדה  בשל  נערכה  החירום, 

'נוהל  את  מנצלים  שונים  ש"גורמים 
שאיתות  בידיעה  בעיר,  לנסיעה  הווינקרים' 
צורך  בשל  כ'היתר'  לתושבים  מוכר  הרכב 
האחרונה  בתקופה  גרם  הדבר  רפואי. 

לסיכונים רבים להולכי הרגל ולסיכון ממשי 
לתושבי העיר".

ארגוני  מכלל  נציגים  נכחו  כאמור  בדיון 
רוטשילד  שלמה  בעיר,  והרפואה  הבריאות 
מנכ"ל ''מעייני הישועה", חנניה צ'ולק יו"ר 
ארגון  מנכ"ל  שלומוביץ  אשר  מציון.  עזר 

הצלה, אפי פלדמן מנהל איחוד הצלה סניף 
ב''ב, ונציגי השיטור העירוני.

את  חיזק  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
את  וציין  בעניין  רובינשטיין  הרב  פעילות 

קורא  כשהוא  המשותף",  הדיון  "חשיבות 
לכנס את הפורום לעיתים קרובות.

אחיד  זיהוי  על  סוכם  ההבנות  במסגרת 
כלי  אופי  את  המציין  בולט  רפואי  בלוגו 
על בטחון  "לשמירה  הנסיעה,  ומהות  הרכב 
השבת  קדושת  ולחיזוק  העיר  תושבי 
ורצון  העיר  את  המאפיינת 
ובצורה  ייסודה",  מאז  גדוליה 
פרקטית: על כל רכבי החירום 
של המתנדבים הנוסעים בשבת 
עם  בולט  עירוני  שילוט  יהיה 

הכיתוב "רכב בתפקיד".
רובינשטיין  מלשכת 
"בכדי  נועד  הצעד  כי  נמסר 
בנסיעת  וזילות  פריצה  למנוע 
גרמה  שאף  בשבת,  תחבורה 
שניצלו  חיצונים  לגורמים 
בשבת". למעבר  העיר   את 

רכז  הלפרין,  נפתלי  הרב 
אמר  הצלה,  באיחוד  ההלכה 
שילוט  "נושא  עיתונות:  לקו 
כשנה  לפני  הצלה  באיחוד  עלה  הרכבים 
נוסע הרכב הינו תורן  כצורך עז להדגיש כי 
המבצע את מלאכתו לפי כללי ההלכה, אנו 
כל  ידי  על  כעת  יאומץ  זה  נוהל  כי  שמחים 

הוקם מחדש הגשר 
שקרס בעקבות התאונה 
גשר הולכי רגל שמקשר בין בני ברק לגבעת שמואל 
הגשר    ישראל  נתיבי  חברת  ידי  על  מחדש  הותקן 
שוקל 70 טונות ועבודות השיקום עלו מיליון שקלים 

 בהמשך יוחלף הגשר כולו

חיזוק חומות השבת 
מ"מ ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין 
שבת  חילולי  למנוע  החלטה  הוביל 
רכבי  "כל  בעיר:  שנוסעים  רכבים  של 
החירום וההצלה שנוסעים בעיר יישאו 

שילוט אחיד"
כל נציגי החירום וההצלה בפגישה

מגנט שהיה בעבר על רכב של תורן שבת

 צילום: יהודה מילר
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 אלבום על עבודות הפיתוח במקוואות
הוענק לרה"ע

בני ברק ד' בכסלו תשע"ח 121022/11/17

ההשקעה במקוואות - 
100 מיליון שקל

שירותי ייעוץ חינמיים לתושבים
שירות משפטי חינם לתושבי העיר במרכז שי"ל במגוון נושאים 

רחב על ידי עורכי דין שעובדים עבורכם בהתנדבות 

מאת: עוזי ברק 

 100 של  בהיקפו  תקדים  חסר  שיא  סכום 
המקוואות  במהפכת  מושקע  שקלים  מיליון 
ובמסגרתה  ברק,  בני  בעיר  בשיאה  הנמצאת 
עשרות  הטפחות,  ועד  מהמסד  מתבצעים, 
שכלול  שיפוץ,  פיתוח,  בינוי,  של  פרויקטים 
חנוך  הרב  מסר  כך   - מקוואות  של  ושדרוג 
של  האחרונה  בישיבתה  העיר,  ראש  זייברט, 
מועצת העירייה שעסקה בפיתוח המרשים עד 
בתקופה  נוספות  בינוי  ובתכניות  בתחום  כה 

הקרובה.
המועצה  לחברי  שנמסר  המידע  במסגרת 
בתחום שהינו מרכזי ומשמעותי ביותר לציבור 
מסר  הציבור,  ולכלל  והמצוות  התורה  שומרי 
הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח 
ופרטים  נתונים  וציבור  חינוך  מוסדות  ובינוי 
ובהנחייתו  שביזמתו  הפרויקטים  עשרות  על 
ובביצוע  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של 
האגף שבהנהלתו ובשיתוף מחלקת המקוואות 
גרין,  עזרא אברהם  הרב  העירונית שבראשות 
חבר מועצת העירייה ובהנהלת הרב מנדי סגל. 
מצגת  המועצה  לחברי  הוצגה  גם  בבד,  בד 
הקרוב  והעתיד  ההווה  העבר,  על  מפורטת 

בעשיה הגדולה בתחומי המקוואות.
כה  עד  כי  הוברר,  שנמסרו  מהנתונים 
הפיתוח  לתנופת  שקלים  מיליון   65 הוקצבו 
חסרת התקדים במערכת המקוואות, ובהתאם 
לנושא  התקציבית  המסגרת  תושלם  לתכנית, 
וכך  שקלים,  מיליון  ל-99  עד  זה  ערכי 
מתווספים 77 חדרים חדשים במקוואות, 213 

חדשים  ו-136  ובינוי  שיפוץ  לאחר  חדרים 
עומדים לקראת שיפוץ בקרוב.

הושקעו  בארי  ברחוב  המפואר  במקווה 
והולך  המוקם  במקווה  שקלים;   20,385,200
הקמח"  "טחנת  מתחם  שפרוט,  אבן  ברחוב 
נויפלד  במקווה   ;₪  17,592,010 מושקעים 
במקווה   ;₪  10,384,233 הרצוג  שבקריית 
שברחוב חפץ חיים 10,158,398 ₪; במקווה 
שבשכונת נוה אחיעזר 5,518,718 ₪; במקווה 
שברחוב  במקווה   ;₪  4,678,245 ה'  שיכון 
אחיה השילוני 3,753,003 ₪; במקווה ברחוב 
 6,380,000 כץ  פרדס  שכונת  דנגור,  הרב 
ויז'ניץ  קריית  רבינא,  שברחוב  במקווה   ;₪
8,800,000- ₪; במקווה שברחוב הרב קאליש, 
מרכז העיר 4,400,000 ₪; במקווה שבשדרות 

סירוקה, שכונת רמת אלחנן 7,150,000 ₪.
בפני  הדגיש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
של  מחדש  בנייתן  כי  העירייה,  מועצת  חברי 
תשתיות לבינוי מקוואות טהרה הינה משימה 
שלא ניתן לעצרה ולתחמה בזמן, וזאת משום 
ערכן המקודש של התכניות לבינוי המקוואות, 
נלקח  אלו  למטרות  התקציבים  כשבחשבון 
תושבי  במספר  הדמוגרפי  הגידול  בחשבון 
גדולות  שכונות  של  המהותי  ובשינוי  העיר 
ושלמות, וכיום, מתקבלות, כל העת, פניות של 
ברק,  לבני  אישית  להגיע  רבות  עיריות  ראשי 
כדי להתרשם מקרוב מהיקפי פיתוח הענקיים 
האדריכלי  ,הביצוע  הבינוי  ומרמת  במקוואות 
בכל  והמחודשים,  החדשים  המקוואות  בכל 

אזורי העיר.

מאת: עוזי ברק 

ראשוני  משפטי  ייעוץ  של  חדשני  שירות 
מופעל  ברק,  בני  העיר  לתושבי  תשלום,  בלא 
לאזרח,  ייעוץ  שירות   - שי"ל  ע"י  באחרונה 
של  חברתיים  לשירותים  לאגף  המשותף 
מהפעילות  כחלק  הרווחה,  ולמשרד  העירייה 

הענפה לרווחת הציבור שבמסגרת השי"ל.
במסגרת החדשנית ניתן שירות ייעוץ לאזרח 
מתנדבים  דין  עורכי  ע"י  ברק,  בני  לתושבי 
קמינר,  ליפא  עו"ד  ובהם  תחומים,  במגוון 
ודיני  ארנונה  המונציפאלי-  לתחום  מומחה 
לביטוח,  מומחה  רוט,  נתנאל  עו"ד  עירייה; 
עו"ד  סיעודי;  וביטוח  נזיקין  לאומי,  ביטוח 
המקרקעין  לדיני  מומחה  סלומון,  ישראל 
ולדיני משפחה; עו"ד דוד בנימין כהן, מומחה 
משה  עו"ד  וחובות;  לפועל  הוצאה  לתחום 
הרמן, מומחה לדיני משפחה ומקרקעין; עו"ד 
תעבורה  בדיני  מומחית  אורגיל,  כהן  אורית 
ורישוי עסקים; עו"ד יעל רצון אבהר, מומחית 
לדיני עבודה ויחסי עובד ומעביד; עו"ד נעמי 
וזכויות  נזיקין  צרכנות,  לדיני  מומחית  לירן, 
לשירות  בנוסף  זאת,  וכל  מוגבלויות,  לבעלי 
לתושבים,  מיסוי  סיוע  ס.מ.ל.-  ע"י  וייעוץ 
רונן  רו"ח  ע"י  לעסקים  וייעוץ  מס  בנושאי 

אילני.

השירות מופעל בשלושה מרכזים: שניים - 
במרכז העיר ברחוב דוד המלך 10 וברחוב רבי 
ברחוב  כ"ץ,  פרדס  בשכונת  ואחד   89 עקיבא 
אברבנאל 60. הרחבת השירותים בשי"ל הינה 
חלק מפעילותו הנרחבת של הרב חנוך זייברט, 
השירותים  ולשדרוג  לפיתוח  העיר  ראש 

לתושב.
משפטי  ייעוץ  מלבד  כולל,  בשי"ל  הייעוץ 
וכללי, גם נושאים בלעדיים כייעוץ ע"י כלכלן 
ושמאי מקרקעין בנושא נדל"ן וביקורת טרום 
הם  נוספים  נושאים  ונכסים.  דירות  רכישת 
טפסים,  מילוי  כולל  החולה,  לזכויות  ייעוץ 
יחסי עבודה, מידע בנושא ניצולי שואה ומילוי 
נותנים  שי"ל  מתנדבי  לכך.  הקשורים  טפסים 
מענה לכל שכבות האוכלוסייה, ובמקרים רבים 
הם התקווה לבעיות הביורוקרטיות שתושבים 
רבה,  סבלנות  עם  אמין  הצוות  בהן.  נתקלים 

אוזן קשבת ולב פתוח.
לצוות "שי"ל" המקומי, בהנהלת מר יחיאל 
חברתיים  לשירותים  העירוני  ולאגף  וקנין, 
סגן  אייזנברג,  מנדל  מנחם  הרב  שבראשות 
מגיעים  מויאל,  ארלט  עו"ס  ובהנהלת  רה"ע 
השירות,  היחס,  בעבור  רבים  תודה  מכתבי 
הנושאים  במכלול  ההולם  והטיפול  האדיבות 

והייעוץ ותרומתם לאזרח ניכרת.

עשרות פרויקטים 
של שיפוץ ופיתוח 
הושקעו במקוואות 
בעיר, בהיקף של 
למעלה מ-100 
מיליון שקלים

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.

R.
E.

L.
E.

   
05

2.
71

6.
42

87

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן



בואו להתחסן נגד שפעת
  ללא עלות

  ללא קביעת תור
  ללא צורך בהפנייה

החורף הזה
ייראה אחרת

בלי חום, בלי שיעול
ובלי לילות ללא שינה

ילדי מאוחדת בקריית הרצוג  בגילאי חצי שנה עד 12
מוזמנים להפנינג חיסוני שפעת

שיתקיים ביום ראשון ח' בכסלו (26.11(
בין השעות 16:00-18:30 במרפאת קריית הרצוג 

בתכנית:
 הליצן שרוליק מצחיקוליק

 כיבוד קל

ילדים בכיתות ב׳ ו-ג׳ יש להביא פנקס חיסונים

מחכים לכם 
צוות המרפאה

מרפאת קריית הרצוג רח' נורוק 18 ב״ב
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מאת: יאיר קורן

של  בתו  פטירת  על  השבעה  ימי  במהלך 
ראש ישיבת כסא רחמים הגר"מ מאזוז, גאולה 
החוגים  מכל  הרבנים  גדולי  עלו  ע"ה,  מאזוז 
הראשונים  זקן  ולנחמו.  הרב  את  לחזק  שבאו 
הטריח  דורון,  בקשי  אליהו  רבי  הגאון  לציון 
את עצמו במיוחד, וכשעמד לצאת, קם הגר"מ 

מאזוז ממקומו והרעיף עליו ברכות חמות.
הגאון  יוסף"  "פורת  ישיבת  ראש  כשהגיע 
הענין  על  שיח  בסוד  דיברו  צדקה,  משה  רבי 
הנפטרים,  לע"נ  ברכות  להביא  נוהגים  למה 
והסביר בשם אביו כי כשמברכים בקול בבית 
מתרגלים  כך  ידי  על  אמן,  שיענו  כדי  האבל 
לברך לאט, והזכות הזו, היא זכות גדולה עבור 
הנפטר. במהלך הביקור דחק הרב בגאון הרב 
צדקה והפציר בו שיוציא את כתביו וחידושיו 
שיקליד  למישהו  ייתן  "כבודו  עולם,  לאור 
ויכתוב, זה חשוב מאד! כ"כ הרבה חכמים היו 
הרבה  שאין  בגלל  לצערנו  אבל  יוסף,  בפורת 
גודל העיון  יודעים את  מכתביהם, אנשים לא 

שלהם".
הראש"ל  השאר:  בין  לנחם  הגיעו  עוד 
רבי  הגאון  לאו,   הגרי"מ  עמאר,  הגרש"מ 
הרוש,  שלום  רבי  הגאון  שמואלי,  בניהו 
הגאון רבי מרדכי טולדאנו, הגאון רבי שלמה 
'יורה דעה', הגאון רבי שלמה  מחפוד גאב"ד 
כהן  פנחס  רבי  הגאון  ב"ב,  העיר  רב  קורח 
מטבריה,  קוק  דב  הגה"צ  נתיבות,  העיר  רב 
רבי  הגאון  ממחנובקא-בעלזא,  האדמו"ר 
יצחק זילברשטיין רבה של רמת אלחנן, הגאון 
רבי אריה שכטר, הגאון רבי יצחק אבא שאול, 
הגאון רבי עזרא ניסן, הגאון רבי יהודה דרעי 
רבה של באר שבע, הגאון רבי רצון ערוסי רבה 

רבי  הגאון  הגאונים  האחים  אונו,  קרית  של 
מסעוד  רבי  והגאון  ניסים,  רבי  הגאון  שלמה, 
רבי  הגאון  רבי,  חיים  רבי  הגאון  שמעון,  בן 

זמיר כהן ראש ארגון "הידברות"  ועוד.
את  לראות  היה  מפליא  השם  קידוש 
לנחם  שהגיעו  הפוליטיקאים  של  התפעלותם 
עמדו  הם  מחדש  פעם  בכל  כאשר  הרב,  את 
נדהמים אל מול היקף גאונותו. כך היה למשל 
החינוך  של  הניחומין  ביקור  במהלך  כאשר 
נפתלי בנט, עלתה שאלה מורכבת במתמטיקה 
יד, והותיר את השר  והרב פתר אותה כלאחר 
המום. בנט שאל נדהם: "הרב למד ליבה?" אך 
הרב השיב מיניה וביה: "הכל נמצא בתורה!" 
היו:  לנחם  שהגיעו  הפוליטיקאים  בין 
האוצר  שר  אדלשטיין,  יולי  הכנסת  יו"ר 
השר  כץ,  ישראל  התחבורה  שר  כחלון,  משה 
אלי  הכלכלה  שר  ארדן,  גלעד  פנים  לביטחון 
כהן, שר התקשורת איוב קרא, השר זאב אלקין 
ושר המדע אופיר אקוניס. גם ראש הממשלה 
יואב  שלח מכתב ניחומין ע"י ראש הסגל מר 
הורביץ.  כן הגיעו סגן שר האוצר איציק כהן, 
שר הדתות דוד אזולאי, חה"כ משה גפני, סגן 
אשר,   יעקב  חה"כ  פרוש,  מאיר  חה"כ  השר 

סער,  גדעון  לשעבר  השר  מוזס,  מנחם  חה"כ 
מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך ועוד.

באזכרת השבעה שנערכה בצומת הרחובות 
סמוך לביתו של הרב, סיפר הרב על הייסורים 
בוודאי  היא  וכי  חייה,  ימי  כל  בתו,  שעברה 
מזומנת לחיי העולם הבא כי מעולם לא ראתה 

מנוח בעולם הזה. 
פוניבז'  החיים  בבית  נטמנה  הרב  של  בתו 
שבכסלו  ע"ה,  אסתר  הרבנית  רעייתו  לצד 
הקרוב, ימלאו י"ז שנים לפטירתה. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק 

ארגון החסד 'שפע חיים ורחמים' של חסידי 
צאנז שדואג לעזור ולסייע להורים לחתן את 

הילדים הודיע בימים אלו על 
פרויקט חדש מסוגו – חתונה 

ב-25 אלף שקלים בלבד.
שפורסמה  בהודעה 
החסידים  לקהל  השבוע 
להודיע  אנו  "שמחים  נכתב 
על  שלומנו  אנשי  לכלל 
תכנית חדשה של סבסוד ליל 
החתונה באופן משמעותי. על 
פי התכנית – אולם אירועים, 
סעודת חתונה, צלם, תזמורת, 
בסכום  זה  וכל  גראמער, 
בלבד.  שקלים   25,000 של 

חיסכון של 15,000 שקלים".
באולמי  רק  זה  בשלב  קיימת  זאת  תכנית 
)לשעבר  בב"ב  המלך  שלמה  ברחוב  ספיר 
כשהמטרה  הפאר'(  'היכלי 
זאת  פעילות  להרחיב  היא 

לאולמות נוספים.
למגמה  בהמשך  מדובר 
להוזלת  צאנז  בחסידות 
כשבדגלה  הנישואין  הוצאות 
של  התקדים  חסר  הפרויקט 
ש"ח  אלף   300 הלוואת 
לדירה. ל'קו עיתונות' נודע כי 
הסכמים  בסגירת  החלו  כעת 
עם אולמות שמחה בבני ברק, 
על  יושבים  אלו  כשבימים 
מו"מ עם אולם נוסף בבני ברק 

ועוד אולם בירושלים.

כח הקנייה של חסידות צאנז
בחסידות מציגים: חתונה בבני ברק ב-25 אלף שקלים 
עם  חוזה  ייסגר  בקרוב    ספיר  היכל  באולמי  בלבד 

אולם נוסף בעיר

גדולי ישראל וצמרת המדינה 
ניחמו את הגר"מ מאזוז

ראש  את  ניחמו  ציבור  ואישי  שרים  אדמו"רים,  רבנים, 
ישיבת 'כסא רחמים' על פטירת בתו גאולה מאזוז ע"ה 

שהסתלקה לבית עולמה בשבוע שעבר

צלצלו היום, גם אם אתם מתחילים מאפס:

03-730-1515 

*לגברים זכאים

יום פתוח
מסלול שיוציא אתכם סוכני ביטוח עם תעודות

ועם הכנסה חודשית של 12,000 ש"ח תוך שנתיים

למגמת ייעוץ ושיווק פנסיוני ואלמנטרי

לנשים
יום ראשון ח' כסלו 26/11

בשעה 19:30
   

לגברים 
יום חמישי ה' כסלו 23/11 

בשעה 19:30

כיבוד קל
 וקפה חם
 במקום

במקוםלנרשמים  נוספת הנחה

הכנסה חודשית

תוך שנתיים

מ-

₪ל-

בואו ללמוד איך לעלות



 אגד מודה לך 
 שלא שכחת 

ף את הרב קו ְלַתֵקּ

שכוייח
מוטי!

טוב שההגה בידיים של אגד

egged.co.il*2800
מרכז שירות לקוחות

ף וסע לשלום ַתֵקּ
 כשאתם מתקפים את הרב קו, אתם מסייעים לנו לשפר את השירות. 
הזמנים  לוחות  את  לדייק  לנו  מסייע  בזכותכם  שנצבר  המידע 
וקו. קו  בכל  הנסיעות  תדירות  את  הצורך  במידת   ולהגביר 
כך נוכל להמשיך ולהעניק שירות מצוין, תודה על שיתוף הפעולה!
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מקלב. צילום: דוברות הכנסת

אבי רבינא

מצבו  אחר  בדאגה  עוקב  היהודי  העולם 
לייב  אהרן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  של 
השבוע  אושפז  הישיבה  ראש  שטיינמן. 
עבר  אותו   - רפואי  טיפול  למטרת  שוב  )שני( 
במחלקה  אושפז  הישיבה  ראש  בהצלחה. 
רגילה בבית החולים 'מעייני הישועה', לקראת 
חצות היום נכנס מרן לטיפול רפואי אשר בגיל 
הזה נחשב למורכב. בחסדי שמים כעבור שעה 
במרן  הטיפול  את  החולים  בית  רופאי  סיימו 

בהצלחה.  
צמוד  ומעקב  לאשפוז  נשאר  הישיבה  ראש 
ורצון  חולשתו,  בשל  החולים  בית  רופאי  של 
הרופאים לעקוב מקרוב אחר הצלחת הטיפול. 
ל'קו  מסר  רוזנשטיין  יעקב  הרב  מקורבו 
היה  הישיבה  ראש  האשפוז  בימי  כי  עיתונות' 
בהכרה מלאה ואף שוחח עם בני ביתו בלימוד. 
לדבריו, בגילו ובמעמדו של ראש הישיבה לא 
הגראי"ל  אושפז  כך  ובשל  סיכונים  לוקחים 
המצריכים  יותר  חמורים  דברים  אין  כי  לוודא 

טיפול.
בעולם התורה והישיבות מעתירים בתפילה 
כל העת לרפואת ראש הישיבה. עצרת תפילה 
לרפואתו נערכה על קברו של מרן החזון איש 
זצ"ל. בישיבתו, אורחות תורה, נאמרים לאחר 

התפילה פרקי תהילים לרפואתו.  
הגראי"ל  סבל  האחרונים  הימים  במהלך 
מכאבים עזים ומחולשה והיה מרותק למיטתו. 
סבל  והוא  לסירוגין  וירד  עלה  גופו  חום 
מחולשה כללית. הגראי"ל לא קיבל קהל בימים 

האחרונים והפסיק את שיעוריו הקבועים. 
לפני כשבועיים שוחרר מרן ממחלקת טיפול 
יומיים,  בן  אשפוז  לאחר  החולים  בבית  נמרץ 
בשבועיים האחרונים לא התקיימה קבלת קהל. 
במניין  התפילות  את  התפלל  הישיבה  ראש 
במעונו  ותלמידים  משפחה  בני  של  מצומצם 
בתקופת  כי  מציינים  מקורביו   .5 איש  בחזון 
הישיבה  לראש  והדאגה  השמירה  החורף 

מתעצמת בשל הקור ושינויי מזג האוויר.
פניות ממקורביו  הישיבות התקבלו  בהיכלי 
בתפילות  להעתיר  שטיינמן,  הגראי"ל  של 
יצוין  הישיבה.  ראש  של  לרפואתו  ובתחנונים 
ביקרו בעת  'דגל התורה'  כי חברי-הכנסת של 
בחדרו  הישיבה  ראש  של  האחרון  אשפוזו 
דקות  במשך  במקום  ושהו  החולים  בבית  של 
ארוכות. גם בימים אלו מקבלים חברי הכנסת 

עדכון מפורט על מצבו.
לומר  החלו  והישיבות  התורה  בהיכלי 
של  לרפואתו  תהילים  ופרקי  נרגשות  תפילות 
פייגא,  גיטל  בן  לייב  יהודה  אהרון  רבי  מרן 

לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.

אבי רבינא

חבר הכנסת אורי מקלב פנה השבוע באופן 
וכן לבנק הדואר, בדרישה  ישראל  בהול לבנק 
לקוחות  של  והמחאות  חיובים  להחזיר  שלא 
הזכאים לקצבאות הילדים - זאת לאחר הודעת 
קצבאות  תקלה,  עקב  כי  הלאומי   הביטוח 

לחשבונות  ייכנסו  הילדים 
אמש  רק  הזכאים  של  הבנק 
שני,  ביום  במקום  )שלישי( 
לגרום  היה  עשוי  אשר  דבר 
לזכאי  כלכלית  לתסבוכת 
חיובים  ולהחזרת  הקצבאות 

והמחאות.  
כי  אמרו  הלאומי  בביטוח 
לקחים  ויופקו  בדיקה  תיערך 
על  תחזור  לא  שהתקלה  כדי 
בנק  הודיע  כך  בשל  עצמה. 
הדואר כי לקוחות אשר קיבלו 
בחודש שעבר קצבאות ילדים 

אי  עקב  וחיובים  המחאות  להם  יוחזרו  לא 
ההפקדה הבוקר.

של  פנייתו  עם  מיד  החלו  ישראל  בבנק 
המחלקות  עם  הנושא  בבדיקת  מקלב  ח"כ 
בהוראה  ומדובר  היות  בבנק,  המקצועיות 

רוחבית יותר לכלל הבנקים, וכי במידה ותינתן 
ליום  רוחבית  השלכה  לה  יש  כזאת  הוראה 

העסקים הבנקאי.
בתוכנית חיסכון לכל ילד מפקידה המדינה - 
לכל ילד עד גיל 18 - 50 שקלים בחודש מעבר 
לקצבת הילדים. ההורים, אם יחפצו בכך, יוכלו 
 - בחודש  שקל   50 בעוד  הסכום  את  להגדיל 
הילדים.  קצבת  חשבון  על 
בהגיעו של הילד לגיל 18 הוא 
חד-פעמי  מענק  בנוסף  יקבל 
של 500 שקל ומי שישמור על 
החיסכון עד גיל 21 יקבל עוד 
מענק חד-פעמי נוסף של 500 

שקל. 
ילד  לכל  חיסכון  תכנית 
הממשלה  הקמת  עם  נולדה 
בין  בוויכוח   ,2015 בשנת 
לאוצר,  החרדיות  הסיעות 
סכום  את  להשיב  שדרשו 
לשר  שקדמה  לתקופה  הילדים  קצבאות 
האוצר לפיד )לפיד, כזכור הפחית את קצבאות 
מופקדים  החיסכון  בתכנית  לכן  הילדים(. 
עד   2015 ממאי  רטרואקטיביים  תשלומים 
ילדים  לקצבת  לזכאות  בהתאם   ,2016 דצמבר 

בחודשים אלה.

התפללו: מרן הגראי"ל
 בבית החולים

עקב תקלה: לא הוחזרו 
חיובים בבנקים

שבועיים לאחר ששוחרר מאשפוז, 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  עבר 
בבית  ונותר  רפואי  טיפול  שטיינמן 

החולים למעקב

בעקבות תקלה בביטוח הלאומי בהעברת כספי קצבאות, דרש 
ח"כ מקלב מהבנקים לאפשר מרווח נשימה לחייבים

השטרות החדשים של ישראל
פשוט לבדוק שזה בטוח

אורך שונה
לכל שטר

הדיֿו
הבולטת

חוט 
חלון

הספר 
המוזהב

הדיוקן 
השקוף

הפס 
הזוהר 

סימנים
אולטרה-סגולים

הערך 
המנוקב
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בימים אלו נכנסים למחזור השטרות החדשים  בעריכים של 20 ו-100 שקלים חדשים.
בשטרות החדשים מגוון סימני בטחון מתקדמים, אותם תוכלו לראות, לחוש בידכם או לגלות בעת הטיית השטר.

בנק ישראל מזמין אתכם להכיר את השטרות החדשים וללמוד על סימני הביטחון המשולבים בהם.



בואו להתחסן נגד שפעת
  ללא עלות

  ללא קביעת תור
  ללא צורך בהפנייה

החורף הזה
ייראה אחרת

 מתכוננים לחורף בהפנינג שאסור לפספס!
מאוחדת מזמינה אתכם הורים וילדים בגילאי חצי שנה עד 12

להפנינג חיסוני שפעת, שיתקיים ביום חמישי ה׳ בכסלו )23.11(
בין השעות 16:00-18:00, במרפאת ירושלים 17, בני ברק

בתכנית:
 הפעלה בבעלי חיים
 פינת יצירה מתוקה

ילדים בכיתות ב' ו-ג' - יש להביא פנקס חיסונים

מחכים לכם
צוות המרפאה

מרפאת ירושלים רח׳ ירושלים 17, בני ברק

בלי חום, בלי שיעול
ובלי לילות ללא שינה



 
  

SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חגורות עורעניבות
ב- 35&3 ב- 100&
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

מעילי צמר חגורות עור
גבר ב- 300&ב- 35&



בני ברק ד' בכסלו תשע"ח 121822/11/17

אבי גרינצייג וארי קלמן. צילומים: ארכיון, דוד זר

יגאל  לשעבר  ח"כ  עם  עיתונות'  'קו  שערך  ראיון  במסגרת 
'כל  במוסף  השבוע  בסוף  במלואו  יפורסם  ואשר  גואטה, 

ישראל', תקף גואטה את אויבי ש"ס 'מבית ומחוץ'.
"אין לי תרעומת וכעס על ש"ס, יש לי כאב גדול על המפלגה 
ועל העומד בראשה, עקב הניסיון הנואל מבית ומחוץ להרוס כל 
חלקה טובה בתנועה", אומר גואטה ומרחיב: "נתחיל מבחוץ - 
אלי ישי וחבורתו, אנשים מתוסכלים כמו שלמה בניזרי שמנסה 
לצייר כאילו הוא ש"ס ומזיל עליה דמעות תנין, אבל הוא לא 
באמת ש"ס, הרי אם לא היינו מקרבים חילונים ועוברי עבירה 
הוא עצמו היה נשאר חילוני... כל מטרתם ומגמתם לחסל את 
התנועה על בסיס אישי, אינטרסנטי ומסיבות של אגו, לא יסולח 
ולא יכופר להם לדורי דורות, הקולר תלוי בצווארם שהם הרסו 
את  חצו  אחים,  בין  ושנאה  למחלוקות  וגרמו  תנועת ש"ס  את 
של  שקרים  בסיפורי  והכל  אותה,  ופילגו  הספרדית  היהדות 
ושקרים.  בדים  סיפורי  השלמה.  ישראל  ארץ  על  אידיאולוגיה 
על אף הסערה הגדולה שחוללו והמחלוקת העצומה שיצרו, הם 
על שפיות  התורה הספרדי, ששמר  בעולם  לפגוע  לא הצליחו 
ויש  המפוארת,  המסורת  ובשמירת  התורה  בלימוד  ושקיעות 
את  לקח  ששוב  אמסלם,  חיים  בשם  אחד  מתוסכל  עוד  בחוץ 

עשרת המנדטים שלו ועבר מי יודע לאיזה בית..."
שרמזת  מבפנים  הגורמים  ומי  מבחוץ,  הגורמים  אלה 

עליהם? 
"יש גורמים מבפנים, חייזרים מקרוב באו, אנשים שמעולם 
סייעו  לא  הם  ש"ס,  של  בחירות  במערכות  אותם  ראינו  לא 
לתנועה, לא תרמו לה כלום בשום עזרה, לא במטה, לא בקלפי, 
לא ברחובות ולא בשום מקום, וכל מגמתם היא השתלטות על 
תנועת ש"ס למטרות שאינן למען התורה ולא למען בני התורה 

אלא למטרתם האישית בלבד. 
"הצד השווה שבהם שדרכם להזיק והצד השני ששווה בהם 
ששניהם מעסיקים תעשיה נרחבת של הקלטות, ויכולים להקים 
ביחד תאגיד הקלטות. דרכם להכות את רעיהם ואחיהם בסתר 

ללא מורא, על אף הפסוק המפורש 'ארור מכה רעהו בסתר'. אוי 
להם מיום הדין, אוי להם מיום התוכחה. הציבור הספרדי לא 

ימחל להם עד סוף ימיו".

מה אתה חושב על מצבה הנוכחי של ש"ס? הסקרים לא 
את  עוברת  לא  היא  ובחלקם  בלשון המעטה,  לה,  מחמיאים 

אחוז החסימה...

"אין ספק שש"ס נמצאת כרגע בתקופה של ליקוי מאורות, 
ש"ס  של  הפוליטית  שהצמרת  מאמין  אני  יתברך  בעז"ה 
וההנהגה הרוחנית של התנועה יתעשתו במהרה ויעשו ישיבת 
חירום, כי עת צרה ליעקב, ויחזרו למסלול השפוי של בני עדות 
המזרח, כמורשתו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. אני מקווה שש"ס 
תפרוש שוב כנפיה על הציבור המסורתי, על מנת לאחד ולקרב 

את יהדות העם ולהחזיר עטרה ליושנה באמת.
"אין ספק שיש ציבור גדול שמשווע למסורת, וצריך לאסוף 
ולחבר ולקרב אותו שירגיש כמו בעבר שש"ס היא בית עבורו. 
להחזיר לו את הביטחון וההרגשה החמימה והאוהבת שקיבל 
לבני  לדאוג  צריכה  שש"ס  לכך  סתירה  כל  ללא  בש"ס,  תמיד 
הרי  מרן,  של  האדיר  מפעלו  את  ולהמשיך  הספרדים  התורה 
של  בניהם  הם  ברובם  התורה,  בני  אותם  כל  לכולנו  כידוע 
אותם מסורתיים שש"ס קירבה לפני 30 שנה וכל עולם התורה 

הספרדי גדל מכך.
לנו  אין  הזה  הציבור  שבלי  היא  האמת  לסקרים,  "בנוגע 
קצת  הם  וגם  תורה  בני  של  מנדטים  חמישה  מארבעה  יותר 
עדיין  לדאבוננו  וחלק  מחלוקות  בגלל  יתפזרו  חלק  מפוצלים, 
האשכנזים,  אחינו  אצל  לאגודה  והולכים  זרים  בשדות  רועים 
אבל אל תשכחו דבר אחד שרק ספרדי באמת דואג לספרדי. אל 
תשכחו את הימים שהיינו עניים בפתח, דופקים על דלתם של 
ראשי אגודת ישראל שיזרקו לנו כמה עצמות של שיריים. אחינו 

הספרדים אל תשכחו זאת, תתעשתו מהר".
והחיידק הפוליטי נטש אותך כבר?

"זה לא חיידק פוליטי, זה חיידק שהציבור המזרחי שבמשך 
היא  הכנסת  וגאוותו.  קרנו  את  להרים  חייבים   - נרמס  שנים 
לא מטרה אלא אמצעי, ואני אמשיך בכל האמצעים העומדים 
לרשותי להילחם עבור הציבור המזרחי בכלל ועבור בני התורה 

הספרדיים בפרט.
פונה  לכל  שעות   24 פתוח  להיות  ממשיך  שלי  "הטלפון 
ואברך, ואני מקבל עשרות פניות ביום וממשיך לענות לבקשות 
ונשארה  של אנשים ולטפל בהם. העזרה לציבור הייתה בדמי 
שם, אני כבר 20 שנה בפעילות ציבורית ואשאר בזה עוד שנים 

רבות, האמן לי שלא צריך להיות ח"כ בשביל לעזור לציבור".
בכל זאת, אם תהיה הצעה כזו, תרצה לחזור לכנסת במסגרת 

ש"ס?
"זה לא עומד מבחינתי על הפרק ולא משאת חיי".

ולחזור במשבצת של ניהול מוניציפאלי?
"אני מוכן תמיד להיות לעזר ולאחיסמך ולאוזן קשבת לכל 

מי שפונה אלי, אבל לא בתפקיד או באופן רשמי".
קיבלת פניות ממפלגות אחרות?

שיחות  ברבים  לחשוף  דרכי  אין  אבל  כאלה,  שיחות  "היו 
אישיות".

ספציפי  באופן  מתייחסים  אחרות,  מפלגות  על  כשמדברים 
גואטה  את  לצרף  מעוניין  הוא  כי  אחת  לא  שפורסם  למי 

לרשימתו, יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי.
שכח  באמת  שהשמאל  גבאי  של  האמירה  על  דעתך  מה 

להיות יהודי?
"אני לא מבין על מה המהומה הגדולה שהתעוררה בעקבות 
הדברים שלו, הרי השמאל עצמו בשנים האחרונות טען שהוא 
ואת הפריפריה ומטבע הדברים הציבור  הזניח את ערי השדה 
מציבור  מתנתק  כשאתה  וכנראה  המסורתיות,  את  מייצג  הזה 
כזה אתה מתנתק מהמסורת שלו, זה לא שהם חלילה לא יהודים 
וזה לא מה שהוא אמר, הם שכחו מה זה אומר להיות יהודים 

ולהתחבר למסורת שלהם. אבל כולם יהודים אהובים".
בכלל, מה דעתך על הקריצה למזרחיים של גבאי? 

המזרחי  לציבור  יתחבר  הציוני  שהמחנה  הזמן  "הגיע 

"יש ליקוי מאורות. מקווה 
שהנהגת ש"ס תתעשת"

יגאל  מתראיין  בכנסת,  מרשימת ש"ס  פרישתו  על  הודיע  מאז  לראשונה 
גואטה לעיתונות החרדית ופותח את כל הקלפים  על אויבי ש"ס מבחוץ 
ומבפנים  ואמסלם"(  בניזרי  כמו  אנשים מתוסכלים  וחבורתו,  ישי  )"אלי 
)"חייזרים מקרוב באו, הצד השווה שדרכם להזיק ולהקליט"(  על המצב 
בסקרים )"בני התורה הם לא יותר מ-4-5 מנדטים, וחלקם רועים בשדות 
ריצה  שולל  לא  אבל  לכנסת,  לחזור  מתכוון  לא    אגודה"(  אצל  זרים 

לראשות העיר בני ברק ושוקל קריירה בתקשורת 

"אין ספק שיש ציבור גדול 
שמשווע למסורת, וצריך לאסוף 

ולחבר ולקרב אותו שירגיש 
כמו בעבר שש"ס היא בית 

עבורו. להחזיר לו את הביטחון 
וההרגשה החמימה והאוהבת 
שקיבל תמיד בש"ס, ללא כל 

סתירה לכך שש"ס צריכה לדאוג 
לבני התורה הספרדים ולהמשיך 

את מפעלו האדיר של מרן, 
הרי כידוע לכולנו כל אותם בני 
התורה, ברובם הם בניהם של 

אותם מסורתיים שש"ס קירבה 
לפני 30 שנה וכל עולם התורה 

הספרדי גדל מכך"
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והפריפריה, ואני בהחלט חושב שיש הרבה 
יותר  אנשים במחנה הציוני שהם מסורתיים 
ממה שיש בליכוד. מה שמעניין את הליכוד 

באמת זה רק הקולות של המזרחיים בקלפי 
ולאכול אצלם מופלטות בפסח, אבל כשצריך 
למנות שרים אז אמסלם וביטן לא מתאימים 
כץ, שטייניץ, ארדן,  ויש שמות כמו אלקין, 
חצי  שהוא  ואקוניס  כץ  פעם  ושוב  לוין 
האחריות  את  מקבלת  רגב  מירי  ורק  יווני... 
למסיבות של המופלטות. אז תגידו לי עכשיו 

מי אליטיסט אשכנזי?"
הפנימיים  הסכסוכים  על  דעתך  ומה 

ביהדות התורה בין 'דגל' ל'אגודה'?
לשני  בהצלחה  "שיהיה  )בחיוך( 

הצדדים..."
להתמודד  צריכה  שש"ס  חושב  אתה 

לראשות העיר בני ברק?
"אני חושב שהגיע הזמן שהספרדים יהיו 
סיבה  שום  אין  ברק,  בבני  מהרוטציה  חלק 
שהליטאים והחסידים שנלחמים ביניהם על 
את  להשאיר  בשביל  יתאחדו  קבוע,  בסיס 
כל ה5 שנים של הקדנציה  הספרדים בחוץ, 
אבל  ואגודה,  דגל  בין  עולם  מלחמות  יש 
לא  הספרדים  ושלום  חס  הבחירות  ביום 
התורה  בני  שציבור  ברור  ברוטציה...  יהיו 
בעיר,  פה  מהליטאים  גדול  יותר  הספרדים 
בטח ובטח אחרי הפיצול של אנשי עץ. ואם 
חושב  אני  ברוטציה  חלקנו  את  נקבל  לא 
שאנחנו צריכים להתמודד על התפקיד, וגם 
אם בפעם הראשונה נפסיד - בפעם השנייה 

כבר ננצח".
יש מצב שתרוץ בעצמך לתפקיד?

"נתת לי רעיון..."
כמי  באלעד,  הנעשה  על  דעתך  מה 
שמתמצא היטב בפוליטיקה הפנימית בעיר?
השם  שברוך  אומרים  שאנשים  "שמעתי 
יש שקט באלעד, אז תדע לך שזה כתוצאה 
ולא בגלל שהם  מכך שרמסו את הספרדים, 
כדרכם  וספרדים  העיר,  מראש  שמחים 
עיר  וראש  הפוך  היה  זה  אם  שותקים. 
הייתה  אז  לאשכנזים,  כך  עושה  היה  ספרדי 
שהציבור  חושב  אני  אלוקים.  מהומת  כבר 
עצמו  על  להתעשת  צריך  באלעד  הספרדי 
מהר לפני שהוא יאבד את העיר לדורי דורות. 
אל תיתנו למחלוקת ביניכם לגמור לכם את 

העתיד בעיר". 
אז אולי אתה רוצה להציל את אלעד?

)צוחק( "אולי גם זה רעיון..."
להופיע  האחרון  בשבוע  גם  החל  גואטה 
בתקשורת הישראלית בתוכניות שונות, ולפי 

שמועות אף הוצעו לו משבצות שונות בכלי 
תקשורת מרכזיים בישראל.

שונים  תקשורת  מכלי  הצעות  "קיבלתי 

פה  שיש  היא  הדילמה  דנים,  כרגע  ואנחנו 
העם  דבר  את  ולהביא  להשפיע  אפשרות 
ביטוי  שבשדות  לעם  לתת  הבמה,  לקדמת 
שחסר בתקשורת בימים אלה. להציף בעיות 
רק  ולא  אותן  לפתור  ולנסות  חברתיות 

לפטפט עליהן".
ואיך הפידבק הציבורי, הן לעצם הפרישה 

מהכנסת והן להופעות בתקשורת?
עצמי  אני  לטובה,  עושה  "כל מה שהשם 
שאני  והתמיכה  המטורף  מהחיבוק  בהלם 
מדבר  אינני  ואני  העם,  שכבות  מכל  מקבל 
שונאי  שהם  אנשים  של  מסוג  תמיכה  על 
הדת, ולא באמת תומכים בי אלא באו לנגח 
את ש"ס, מעבר להם אני מקבל חיבוק גדול 
חיזק  שהכי  והדבר  מסורתי,  מציבור  מאוד 
אותי בימים אלו זה התמיכה הבלתי מסויגת 
ישיבות  ובחורי  תורה  בני  החרדי,  מהציבור 
ומבקשים  לחזק  הרף  ללא  שמתקשרים 

שאשאר בעשייה ציבורית".
אבל במשפחה מרוצים מן הסתם...

"אין ספק שהנהנים הגדולים מכל הפרישה 
האהובה  משפחתי  בני  אלו  מהכנסת  שלי 
והמקסימה, ובראשם נוות ביתי אשתי היקרה 
 30 כל  במשך  ולרוחב  לאורך  בי  שתומכת 
שנות נישואינו, וזה המקום להודות לה, וכך 
כל  על  בה  שתומכים  המקסימים  ילדיי  גם 

צעד ושעל".
מילה אחרונה לקוראי 'קו עיתונות'?

החרדי  הציבור  את  שמלווה  "העיתון 
לקוראים  מאחל  ואני  רבים  עשורים  כבר 
יגבר  שהאור  שמח,  אורים  חג  להם  שיהיה 
תורה  להגדיל  כולנו  ונזכה  החושך,  על 

ולהאדירה ולהחזיר עטרה ליושנה.
באמת  הספרדי  שהציבור  רצון  "יהי 
המחלוקות  כל  את  מעליו  ויסלק  יתעשת 
בתקופה  אותנו  שפוקדים  השטן  ומעשי 
ובעיקר  עצמם  על  יתעלו  שכולם  האחרונה. 
הרבנים שיש להם אחריות רבה על הציבור 
הספרדי, להביא שלום בין איש לרעהו למען 
הציבור הספרדי ולמען זכרו של מרן, שאין 
דמעה  ומזיל  בשמים  יושב  שהוא  ספק  לי 
על כל המחלוקת והצרה שפקדה אותנו. אני 
הרוחנית  להנהגה  ובתחנונים  בבקשה  פונה 
על  האור  שיגבר  רצון  והי  ספרד  יהדות  של 
ישראל  ועם  יהודה  תיוושע  ובימינו  החושך 

ישכון לנצח".

"אני חושב שהגיע הזמן שהספרדים יהיו חלק 
מהרוטציה בבני ברק, אין שום סיבה שהליטאים 

והחסידים שנלחמים ביניהם על בסיס קבוע, 
יתאחדו בשביל להשאיר את הספרדים בחוץ, כל 
ה5 שנים של הקדנציה יש מלחמות עולם בין דגל 
ואגודה, אבל ביום הבחירות חס ושלום הספרדים 

לא יהיו ברוטציה..."

הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-
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בעקבות ירידת ש״ס בסקרים, כאשר בחלקם 
החסימה,  אחוז  את  לעבור  מתקשה  אף  היא 
היהדות  של  כוחה  כי  בכיר  חרדי  גורם  מזהיר 
החרדית בכנסת צפוי להיפגע באופן משמעותי 

בבחירות הקרובות. 
לדברי הגורם, ״בעקבות ירידת ש״ס בסקרים, 
שבחלקם היא לא עוברת את אחוז החסימה, יש 
לכל  לחרדים  יהיו  הבאות  שבבחירות  חשש 
אותו  התרחיש  לפי  בכנסת״,  נציגים   8 היותר 
הוא מציג, ״במקרה הדי אפשרי שגם ש״ס וגם 
יחד יתמודדו לכנסת ושתי המפלגות לא יעברו 

את אחוז החסימה – נאבד לפחות 7 נציגים״.
מפלגת  בהם  סקרים  כמה  הוצגו  לאחרונה 
ש״ס בראשות השר אריה דרעי נמצאת במגמה 

של 4 עד 6 מנדטים, ובחלקם היא נמצאת סמוך 
מדי לאחוז החסימה ואף מתחתיו.

לסקרים  מתייחסים  לא  הרשמית  בש״ס 
וכפי  מקצועי,  ולא  מגמתי  זה  כי  וטוענים 
שאמר בשבוע שעבר סגן שר האוצר ח"כ יצחק 
שנעשים  סקרים  "אלו  כי  עיתונות'  ל'קו  כהן 
באמת  לא  שהם  כך  אינטרנטי,  ובאופן  בשבת 

משקללים את המצביעים".
עמו  הבכיר  החרדי  הגורם  כך,  ואם  כך  אם 
שוחחנו טוען כי ״האופציה היחידה להציל את 
המצב זה הורדת אחוז החסימה כפי שיזם ראש 
אחד  כל  התנגדו,  וליצמן  דרעי  אך  הממשלה, 
זה מה שיציל  כי  מסיבותיו, דרעי צריך להבין 
אותו, כן, אולי זה יכניס את יחד לכנסת - אבל 

זה עדיין שווה״.
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בפגישת ראשי המפלגות עם ראש הממשלה 
והשר יריב לוין ומזכיר הממשלה הערב )רביעי( 
נוסף,  בשבוע  השבת  חוקי  דחיית  בעקבות 
שצפויה  נוספת  חוק  הצעת  גם  לדיון  תעלה 
חה״כ  יזם  אותה  ואשר  ראשון  ביום  לעלות 
סיעות  מכל  ח"כים  חתומים  ועליה  גפני  משה 
בעבודות  השבת  חילולי  את  למנוע  כדי  הבית 

הרכבת.
יתווסף  החוק  הצעת  פי  על 
ומנוחה  עבודה  שעות  בחוק 
יתחשב  "וכן  ייכתב  בו  סעיף 
במסורת  הניתן  ככל  השר 

ישראל".
נכתב  לחוק  ההסבר  בדברי 
משלוש  אחת  היא  ״שבת  כי 
שנצטוו  הראשונות  המצוות 
שמירת  בעקבות  ישראל.  בני 
היהודי  העם  של  השבת  יום 
גילו כל עמי תבל את היתרונות 
הסוציאליים בקיום יום מנוחה 
נחים  העובדים  שבו  שבועי, 
יום  הם  גם  וקבעו  מעבודתם, 

מנוחה שבועי״.
כי  כותבים  החוק  יוזמי 

מטרות  שתי  ״להגשים  היא  בחוק  המטרה 
לפיה  חברתית,  מטרה  ראשית,  משולבות: 
כדי  אדם  לכל  שבועי  מנוחה  יום  לייחד  ראוי 
משפחתו  עם  לשהות  ממלאכתו,  לנוח  שיוכל 
ולבידור  לנופש  ולהתפנות  ידידים  בחברת  או 
יום  קביעת  נועד  כן  והעדפותיו.  בחירתו  לפי 
המנוחה להגן על בריאותו של העובד ולהבטיח 
תנאי עבודה הוגנים. שנית, הועדת יום המנוחה 
ומסורת  ההלכה  ציווי  רקע  על  נעשתה  בשבת 

ישראל..."

גופים  כי  התברר,  ״לאחרונה  נכתב  עוד 
והחברה  ישראל  רכבת  דוגמת  ממשלתיים 
ליום  השבת  יום  את  הפכו  לדרכים,  הלאומית 
מועדף לביצוע עבודות תשתית בכבישי ישראל 
המבוצעות  אלו  עבודות  הרכבת.  ובמסילות 
בצביונה  הן  קשה  פגיעה  פוגעות  בפרהסיה, 
היהודי של המדינה והן ברגשותיהם של מיליוני 
ישראל.  במדינת  ומסורתיים  דתיים  תושבים 
בנוסף לכך העבודות פוגעות גם בעובדים, בהם 
להם,  חשובה  ישראל  שמסורת  רבים  יהודים 
מבני  להיפרד  נאלצים  אשר 
לעבוד  וללכת  משפחותיהם, 
את  ולחלל  המנוחה  ביום 
השבת, כאשר חלק מהעובדים 
החלשות  לשכבות  משתייכים 
לעבוד  ונאלצים  בחברה 
שאם  חשש  מתוך  בשבת, 
יאבדו  בשבת,  לעבוד  יסרבו 
בשאר  גם  עבודתם  מקום  את 

ימי השבוע.״
מגישי  מסכמים  לכך,  אי 
החוק: "כיום, למרות הפגיעה 
החוק  ובעובדים,  בציבור 
כנוסח אינו מורה לשר לשקול 
ברגשות  פגיעה  של  שיקולים 
האמור,  נוכח  ישראל.  ובמסורת  הציבור 
מוצע לקבוע כי במסגרת שיקוליו יתחשב שר 
ככל  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה, 

שניתן במסורת ישראל".
להצעת  מצטרפת  הזו  החוק  הצעת  כי  יצוין 
יחד  הפנים  שר  הגיש  אותה  ממשלתית,  חוק 
ביהדות  גורם  אבל  כץ,  חיים  העבודה  שר  עם 
לא  "אנחנו  כי  עיתונות'  ל'קו  מסביר  התורה 
סומכים על השר כץ שעבד עלינו מספיק, לכן 

הגשנו את הצעת החוק באופן פרטי".

הצעת חוק חמישית 
למניעת חילולי שבת

בהצעה שיזם ח"כ משה גפני, יתווסף בחוק שעות עבודה 
  ומנוחה סעיף המחייב את השר להתחשב במסורת ישראל
גורם ביהדות התורה: "אנחנו לא סומכים על השר כץ שעבד 

עלינו מספיק"

גורם חרדי מזהיר: נאבד כוח 
בבחירות הבאות

סקרים מעוררים חשש כי ש"ס תתקשה לעבור את אחוז החסימה 
החסימה,  אחוז  הורדת  המסתמן:  הפתרון    הקרובות  בבחירות 

שעשויה לסייע גם ל'יחד'
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

יו"ר האופוזיציה הנכנס 
יתמודד לראשות העיר

ראש העיר הודיע: "לא אתמודד שוב"

חדרה

רעננה

עו"ד אוהד מרחב, חבר מועצת העיר שמונה 
של  במקומו  האופוזיציה  יו"ר  לתפקיד  השבוע 
הרשות  מנהל  לתפקיד  שמונה  אביטן  חיים 
העיר  לראשות  מתמודד  עירונית,  להתחדשות 

במשבצת הליכוד מול צביקה גנדלמן. 
יהיה  מרחב  אם  החליטו  לא  עדיין  בליכוד, 
מועמדם לראשות אך בשל שבתו על המשבצת 
בו  יתמכו  במפלגה  גם  כי  נראה  אביטן  של 

לראשות העיר.
וגאה  שמח  "אני  מסר:   עצמו  מרחב 
שלאורך  ובמקום  האופוזיציה  בראש  לעמוד 
אני  העיר.  ראש  לעמדת  מקפצה  היווה  השנים 
לחברי  ומודה  גדולה  אחריות  בתפקיד  רואה 
על  היוצא  היו"ר  אביטן  ולחיים  לאופוזיציה 

האמון והתמיכה בהעברת התפקיד לידי".
חברת  את  לציין  "חשוב  מרחב:  הוסיף  עוד 
חסרת  מלחמתה  ואת  עודד  שירלי  המועצה 
ובכוונתי  באופוזיציה  השנים  לאורך  הפשרות 
הביקורת  ועדת  בהחייאת  פעולה  אתה  לשתף 
במועצה וחשיפת התנהלות לא תקינה ועוולות 
ובכלל  זה  תפקיד  מתוך  בעירייה.  ציבוריות 
ממשית  שלטונית  אלטרנטיבה  להוות  בכוונתי 

לגנדלמן".

זאב  העירייה  ראש  ברעננה:  פוליטית  דרמה 
הפוליטיים  מהחיים  יפרוש  כי  הודיע  בילסקי 
כיהן  ביילסקי  הנוכחית.  הקדנציה  בתום 
לא  שנה  מ-20  למעלה  רעננה  העיר  בראשות 
לראשות  נבחר  האחרונות  בבחירות  רצופים. 
מפלגת  מטעם  כנסת  כחבר  שכיהן  לאחר  העיר 

'קדימה' למשך קדנציה אחת.
"לאחר  בילסקי:  אמר  השבוע  בהודעתו 
שלא  ההחלטה  בלבי  גמלה  קשות  התלבטויות 
אני  העירייה.  לראשות  נוספת  פעם  להתמודד 
סבור כי הגיעה העת לפנות את הדרך לדור הבא 
המובילה  כעיר  רעננה  על  לשמור  ישכיל  אשר 
מול  אל  חדשים  להישגים  ולהצעידה  בארץ 

האתגרים שבפתח". 
בילסקי פתחה באופן רשמי את  הודעתו של 
המרוץ. בין השוקלים להתמודד לראשות נמנים 
עד כה: חבר מועצת העיר חיים ברוידא, רחלי 
גליק  איתן  ועו"ד  הליכוד  ארי סקעת מטעם  בן 

שצפוי להתמודד מטעם 'יש עתיד'.

העיר  ראש  של  הפוליטי  עתידו  שאלת 
ירושלים, ניר ברקת, מעסיקה רבים הממתינים 
לקדנציה  ימשיך  האם  החלטתו  על  להודעה 
שלישית בעיריית ירושלים, או שיתמודד כבר 
בשלב זה על מקום ברשימה הארצית בליכוד. 
מול  לעיר  תקצוב  על  המאבק  של  בשיאו 
אברהם  עם  שוחחנו  כחלון,  משה  האוצר  שר 
שמעריך:  ברקת  של  החרדי  יועצו  קרויזר, 
על  המאבק  בתום  שבועות,  כשלושה  "בעוד 

התקציב, הוא יכריז על החלטתו". 
קרויזר מתייחס לדרמה הפוליטית בפרישת 
על  ברקוביץ  עופר  והכרזת  'התעוררות' 
התמודדות לראשות העיר: "לא מפחדים מאף 
אחד, אין מי שיכול לנצח את ברקת, ברקוביץ 
לא יוכל לשאת על עצמו את הפיצול של הקול 

החילוני ויפרוש לפני קו הגמר".
על מאבק הסגנות בין יהדות התורה לש"ס 
שפרץ בעקבות פרישת ברקוביץ ופינוי תפקידו 
קרויזר:  מתרעם  עיתונות',  ב'קו  ונחשף 
"הנציגים רבים על קרב שלא בא לעולם, אין 

אף נציג שיכול על פי חוק להתמנות לתפקיד 
הסגן, ואין בכוונת ברקת למנות אף אחד - לא 

בשכר ולא שלא בשכר".
להתפטרות  השבוע  הגיב  עצמו  ברקת 
חסרי  צעירים  "הם  מהקואליציה:  התעוררות 
על עתידו  נסתדר בלעדיהם". הערכות  ניסיון, 
בעוד  בערפל,  לוטות  ברקת  של  הפוליטי 
מקורביו הנמנים על אנשי הלשכה הירושלמית 
הרי  שלישית,  לקדנציה  ימשיך  כי  מעריכים 
על  האמונים  אביב  בתל  הלשכה  שאנשי 
המפקד הגדול של ברקת לליכוד מעריכים כי 
על  בליכוד  ויתמודד  בירושלים,  מיצה  ברקת 

מקום בפריימריז. 
למעמקי  אותנו  לוקחת  קרויזר  עם  השיחה 
גורם  "אין  כשנה:  בעוד  הקואליציוני  המו"מ 
אליי  פנה  שלא  המפלגות  מכל  אחד  פוליטי 
לתמיכה רשמית בברקת, יש בונקר חרדי שילך 
עם ברקת עד הסוף, אם הוא רוצה חיים קלים 

הוא יתמודד על התפקיד פעם שלישית".
ל'קו  אומר  הוא  ליאון  משה  עם  בשיחה 

טוב  הוא  עיתונות': "הקשר שלי עם החרדים 
יותר ממה שהיה לי מולם בבחירות האחרונות, 
חרדי  גורם  מאף  הבטחה  קיבלתי  לא  אך 
לתמיכה בי מראש". באשר להתמודדותו הוא 
פיו  למוצא  עד  צעד  אף  אעשה  "לא  מצהיר: 
של ברקת לא מתכוון להתמודד מולו". ליאון 
"כל הסימנים מראים  מרשה לעצמו להעריך: 
מה  הרבה  לו  יש  בארצי,  יתמודד  שברקת 
"המטרה  ומדגיש:  ליאון  אומר  שם".  לתרום 
לשמה באתי לירושלים היא להיבחר לראשות 
העיר, סגנות ראש העיר ותפקידים לא מעניינים 

אותי".
תמיכתה  את  הבטיחה  התורה'  'דגל  האם 
קרויזר:  השכונות?  הסכם  באמצעות  בברקת 
של  הבטחה  אין  פוליטי,  הסכם  לא  "זה 
עבודה  של  תוצאה  אך  בברקת,  לתמוך  'דגל' 
אותותיה  תיתן  לברקת  החרדים  בין  משותפת 
מסיים  הקרובות",  בבחירות  בו  בתמיכתם 
קרויזר ומעריך כי החרדים ילכו כמקשה אחת 

עם ברקת בבחירות הקרובות.

ירושלים

 קרויזר חושף: "פנו אליי מכל המפלגות 
החרדיות לתמיכה בברקת" 

היועץ החרדי של ראש העיר טוען כי "ברקוביץ לא יוכל לשאת על עצמו את הפיצול 
דד-ליין  מציב  ברקת,  עם  שוב  ילכו  מהמר שהחרדים  ויפרוש",  החילוני  הקול  של 
  להחלטה סופית של ראש העיר ומבטל את מאבק הסגנות בין ש"ס ליהדות התורה

ליאון: "יש לברקת הרבה לתרום בארצי"

'יהדות התורה' תריץ מועמד 
פרסום לראשות המועצה

ראשון

בלעדי

באר שבע
 מתמודד יחיד מול דנילוביץ: משה ינאי

רוביק דנילוביץ, ראש עיריית באר שבע, הודיע 
ראש  נוספת.  לקדנציה  יתמודד  כי  תקופה  לפני 
 2018 בבחירות  הקולות  מרבית  את  שגרף  העיר 
דנילוביץ  רחבה.  לתמיכה  זו  בתקופה  גם  זוכה 
הקים קואליציה רחבה אותה הוא שואף לשחזר 
ינאי  משה  האופוזיציונר  כעת,   .2018 בבחירות 

הודיע כי יתמודד מולו לראשות העיר.
ינאי הוא יו"ר סיעת 'אור' ומשמש אופוזיציה 
אותו,  שאוהבים  תושבים  "יש  העיר.  במועצת 
אבל להרבה אנשים לא טוב. בבחירות האחרונות 
ואני רוצה למשוך   39% בבאר שבע הצביעו רק 
את  הנוספים,  ה-61%  את  הבאות  בבחירות 
אנשים  עסקים,  בעלי  להם,  שכואב  התושבים 
אמר  הנוכחי".  במצב  להם  טוב  שלא  עובדים, 

ינאי.
ש"ס  סיעת  מייצגת  בעיר  החרדי  הציבור  את 
בה חברים עופר כרדי, שמעון טובול ועו"ד עופר 
אוחנה. בשיחה עמם הם מביעים נכונות לתמיכה 
זאת  העיר,  לראשות  בדנילוביץ  נוספת  פעם 
למרות המשבר התקשורתי שידעו מולו בפרשת 

משחקי הכדורגל בשבת.

מנואל
ע

קטנה  מושבה  ספק  ללא  היא  עמנואל, 
בהן  הגדולות  לערים  ביחס  משמעותית  ולא 
אך  חרדי,  עיר  ראש  להעמיד  פוטנציאל  יש 
הפכו  החרדית  בציבוריות  מסעירות  פרשיות 
אותה ליעד פופולארי במשחק המוניציפאלי 
אנו  לבחירות,  חודשים   11 כעת,  החרדי. 
איש  כהונת  של  עשור  אחרי  כי  חושפים 
חסידי  נציג  צפוי   – המועצה  בראשות  ש"ס 

להחליף אותו בתפקיד.
הוקמה  ביישוב  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
ועדת רבנים המורכבת מרבני כלל הקהילות 
כחודשיים  בתוך   .2018 בחירות  לקראת 
מוסכם  מועמד  על  להחליט  הועדה  צפויה 
על כלל המפלגות שירוץ לראשות המועצה. 
חלוקת המנדטים בין המפלגות לא מצביעה 
כך  החרדיות,  המפלגות  בין  גדול  פער  על 
עזרא  ש"ס  איש  כהונת  של  עשור  שלאחר 

של  נציג  להעמיד  כוונה  יש  בראשות,  גרשי 
שלושה  יש  לש"ס  במקומו.  התורה'  'יהדות 
חסידי  והכלל  החסידי  במועצה,  נציגים 
והקהילות  נציגים  שני  עם  התורה(  )יהדות 
עמנואל"  ו"תורת  אורות"  "טללי  הספרדיות 

כל אחת עם נציג אחד במועצה.
בשיחה עם ראש המועצה עזרא גרשי הוא 
לא  לפרוש,  לי  יורו  הרבנים  "אם  מצהיר: 
ראשית.  דו  התמודדות  תהיה  לא  אתמודד. 
מוסכם  מועמד  על  החלטה  תהיה  כי  ברור 
עליי,  מקובלת  שלהם  החלטה  כל  לראשות, 

לא אתנגד לשום מהלך שלהם".
2013 התמודד מול גרשי אליהו  בבחירות 
גפני שהפסיד בחמישים קולות בלבד, כעת, 

ככל הנראה גפני לא יתמודד שוב. 
הוחלט  לא  עדיין  כי  לציין  הראוי  מן 
ב'יהדות התורה' אם המועמד לראשות יוצנח 

כיום  המשמשים  אלו  מבין  יבוא  או  מבחוץ 
בתפקיד במועצה.

ש"ס  קיבלה  לכנסת  הארציות  בבחירות 
 395 התורה  יהדות  קולות,   459 בעמנואל 
קולות ומפלגת 'יחד' של אלי ישי 360 קולות. 
תתמודד  ו'יחד'  במידה  גרשי,  עזרא  לדברי 
נציגים  כשני  יכניסו  הם  הבאות,  בבחירות 

למועצה.
'קו  עם  בשיחה  אישר  ב'יחד'  בכיר  גורם 
רשימה  להריץ  מתעתדים  הם  כי  עיתונות' 
"הרצת  לדבריו:  וודאי  באופן  למועצה 
מועמד לראשות המועצה עומדת על הפרק, 
החלטה תתקבל בקרוב. אך הקולות שקיבלנו 
בבחירות הארציות לא מותירות ספק באשר 
לכוחנו ביישוב, אי לכך נריץ רשימה למועצה 

במקביל לרשימות החרדיות".

לאחר עשור של שליטת נציג ש"ס, ועדת רבנים מיוחדת צפויה להכריז על ראש עיר 
מוסכם מטעם יהדות התורה  טרם הוחלט אם אחד מחברי המועצה המכהנים יזכה 
בתפקיד או דמות שתגיע מחוץ לעיר  במקביל, ב'יחד' מתכוונים לרוץ בעיר ומקווים 

לקבל שני נציגים

יוםעוד 343



21 בני ברק ד' בכסלו תשע"ח 22/11/17

חבר המועצה החרדי מתפטר

עציוני נפגש עם ליצמן

טבריה

יבנה

חיפה

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

שלוותה  עצבים  מורטת  תקופה  בתום 
השבוע  נבחר  ובהפגנות,  לבג"ץ  בעתירות 
)שני( הגאון רבי משה בוחבוט לרבה הראשי 
של העיר טבריה. המירוץ לרבנות העיר החל 
שניים  עם  והסתיים  מועמדים  עשרה  עם 
בולטים - הגאון רבי משה בוחבוט והגאון רבי 

יצחק יוסף שלוש.
לפני כארבעה חודשים הלך לעולמו הגאון 
כ-40  במשך  העיר  כרב  שכיהן  פרץ  דוד  רבי 
תושבים  המירוץ.  נפתח  פטירתו  עם  שנה. 
מלכתחילה  רצו  בתוכם  העיר  וראש  רבים 
בבחירתו של הרב שלמה דידי הנחשב לדמות 
אהודה בעיר, אך נתקלו במחסום של מועצת 
הרבנות בראשית שלא אפשרה את מועמדותו 

מאחר ואינו מחזיק בתעודת כושר לרב עיר.
שני  ביום  הגיעו  הבוחר  הגוף  חברי   16
למלון עדן בעיר, שם נערכו הבחירות. לאחר 
שעות ספורות הוקראו התוצאות על ידי ועדת 
משה  רבי  בגאון  תמכו  חברים   10 הבחירות. 
חכמי  מועצת  נשיא  של  מועמדו  בוחבוט 
חברים  שישה  כהן.  שלום  רבי  הגאון  התורה 
יוסף  יצחק  רבי  הגאון  במועמדותו של  תמכו 

שלוש.
הפגנות  נערכו  הבחירות  יום  במהלך 
היהודי  מהבית  העיר  מועצת  חבר  בהובלת 
את  לעצור  לבג"ץ  עתר  שאף  טרבלסי  רפאל 
הגאון  מועמדות  פסילת  בשל  הבחירות  הליך 

רבי שלמה דידי. 

הניח  דוידי  רחמים  החרדי  המועצה  חבר 
ראש  של  שולחנו  על  התפטרות  מכתב  השבוע 
סאגה  סיים  ובכך  אריה,  גוב  צבי  העירייה 
מול  והתכתשויות  מכתבים  חילופי  של  ארוכה 
ראש העיר שהודיע לו לפני מספר חודשים על 
מועצה  כחבר  בתפקידו  שימש  דוידי  פיטוריו. 
להתמודד  הבטיח  פיטוריו  לאחר  באופוזיציה, 

שוב בבחירות הבאות.
אחת האשמות שהוטחו בו על ידי ראש העיר 
זה שאינו מתגורר ביבנה וחוקית אין באפשרותו 
להתפטרותו  הסיבה  את  מועצה.  כחבר  לכהן 
נסחב  שהדבר  "ראיתי  עצמו:  דוידי  הבהיר 
יש  העיר  לראש  כאשר  בבתי-משפט,  רב  זמן 
שעומד  ותקציב  שלו,  המשפטנים  סוללת  את 
לרשותו. לי היה חבל שהדבר יפגע בכיסי האישי, 
משאבים  אין  מועצת-העיר,  חברי  שלנו,  מפני 
מיוחדים למשפטים פוליטיים כאלו. נשארו 10 
מתכוון  אני  בהן  הקדנציה,  סיום  עד  חודשים 
ביום  להתמודדות  האנרגיות  את  ולחדש  לנוח 
למלחמות  נכנס  העיר  שראש  הרגשתי  הבוחר. 
ואני  מרצוני  מתפטר  אני  ולכן  מולי,  אישיות 
מעדיף לשמור את האנרגיות למועד הבחירות, 

ואז ראש העיר ייווכח בכוח שלי".

עציוני  דוד  חיפה  עיריית  לראשות  המועמד 
עזיבה של משרד  נמצא בתהליכי  שבימים אלו 
הסיעות  ראשי  עם  מגעים  לנהל  החל  האוצר, 
בו  תמיכתם  את  לקבל  ניסיון  לקראת  החרדיות 
שר  של  כעוזרו  כיהן  עציוני,   .2018 בבחירות 
החרדיות  הסיעות  לראשי  כחלון,  משה  האוצר 
שר  תמיכת  של  הבטחה  עם  להגיע  צפוי  הוא 

האוצר בו בבחירות הבאות.
בשבוע האחרון נפגש עציוני עם שר הבריאות 
הצדדים  בכנסת,  נערכה  הפגישה  ליצמן.  יעקב 
נושא  היו  בחיפה  הבחירות  כי  לאשר  סירבו 

השיחה בין השניים.
בתוך כך שמועות שהתרוצצו השבוע בישרו 
בשל  מהמירוץ  פורש  מזוז  ירון  השר  סגן  כי 
האחרונים  בסקרים  שקיבל  נמוכים  אחוזים 
מבהיר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  שפורסמו. 
מזוז: "בשלב זה אני לא פורש, אפגש עם ראשי 

המפלגות ולאחר מכן אקבל החלטה".

ליאור אקרמן ל'קו עיתונות': "שוקל 
להתמודד לראשות"

אם  תקווה,  בפתח  לבחירות  משנה  פחות 
ברורה,  כי מפת המועמדים  נראה  היה  כה  עד 
הרי שכעת היא צפויה לקבל תפנית דרמטית: 
ראש  סגן  בתפקיד  שכיהן  מי  אקרמן,  ליאור 
והיה מהבכירים במטה של ראש  אגף בשב"כ 
בבחירות האחרונות,  ברוורמן  איציק  העירייה 
בבחירות  העיר  לראשות  להתמודד  שוקל 
לפני  עבר  תקווה,  פתח  יליד  אקרמן,   .2018
הוא  וכעת  הסמוכה,  העין  לראש  וחצי  כשנה 
לקראת  תקווה  בפתח  להתגורר  לשוב  שוקל 

התמודדות אפשרית לראשות העיר.
אקרמן  מאשר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 

ומבהיר כי בתוך מספר ימים יקבל החלטה האם 
להתמודד לראשות העיר: "אם וכאשר אתכבד 
בבניין  לתפקיד  מועמד  עצמי  לראות  ואחליט 
נולדתי  שבה  העיר  כראש  יהיה  זה  העירייה, 
נודע  עיתונות'  ל'קו  אקרמן.  אומר  וגדלתי", 
חרדים  גורמים  עם  היתר  בין  נפגש  אקרמן  כי 
כי  סיכויים  קיימים  ויתמודד  ובמידה  בכירים 

יקבל את תמיכתם.
אקרמן:  מוסיף  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
להתמודדות  להיכנס  רבות  פניות  מקבל  "אני 
שאקבל  לפני  היטב  אשקול  העיר.  לראשות 
החלטה, לעיר פתח תקווה מגיע שינוי דרמטי 

ומנהיגותיות.  ניהוליות  יכולות  עם  עיר  וראש 
בתוך מספר ימים אקבל החלטה".

המועמד הבולט שכבר הצהיר על מועמדותו 
חבר  גרינברג,  רמי  הוא  ברוורמן  איציק  מול 
מועצת העיר מהאופוזיציה. אורי אוהד, שכיהן 
יתמודד  לא  כי  רמז  קצרה,  תקופה  עיר  כראש 
שוב ויעביר את תמיכתו לרמי גרינברג. כך או 
לקדנציה  יתמודד  כי  שהכריז  לברוורמן  כך, 
מנת  על  קשה  שטח  עבודת  ממתינה  שנייה, 

לזכות בראשות העיר פעם נוספת.

ולהתמודד  אליה  לשוב  שוקל  העין,  בראש  כיום  ומתגורר  בעיר  שנולד  לשעבר  השב"כ  בכיר 
לראשות העיר ואף מנהל מגעים מול גורמים בקהילה החרדית  אקרמן ל'קו עיתונות': "מקבל 

פניות רבות, אשקול היטב לפני שאקבל החלטה" 

פרסום 

ראשון

בית שמש

קווה
פתח ת

ת ים
ב

נכנסה  המערכת המוניציפאלית בבית שמש 
העיר משה  ראש  בחירות:  למערבולת  השבוע 
אבוטבול הודיע סופית על החלטתו להתמודד 
לקדנציה שלישית, זאת חרף האמירות החדות 
מראשי 'דגל התורה' על כוונתם להעמיד נציג 
להכריז  ממהר  אבוטבול  כי  נראה  מטעמם. 
שמקומו  חושש  והוא  מאחר  המועמדות  על 
לו,  מובטח  אינו  מוסכם,  חרדי  כמועמד 

לראשונה מאז החל לרוץ לראשות העיר.
למעשה, הבלגן החל כאשר אבוטבול הצהיר 
מהמרוץ,  אפרוש  יתמודד  ומונטג  "במידה  כי 
ובאם גרינברג יתמודד, אתמודד מולו". אמירה 
הפרשן  של  בטורו  עיתונות'  ב'קו  שנחשפה 
ממש.  של  סערה  וחוללה  בלום  אבי  הפוליטי 
התערבות  בדבריו  ראו  התורה'  'דגל  ראשי 
של  הפנימיים  בענייניה  אבוטבול  של  בוטה 
'דגל', ואף חשדו כי הוא סגר 'דיל' עם מונטג 
כדי לקבל שוב את המועמדות לראשות העיר. 
התמודדות  על  אבוטבול  של  הכרזתו  כעת, 
לקדנציה שלישית, הביאה את 'דגל' להחלטה 

סופית להתמודד לראשות העיר.
היה  כולו  המהלך  כי  מספרים  דבר  יודעי 

אבוטבול,  העיר  ראש  ידי  על  מראש  מתוכנן 
שחפץ לגייס לצדו את תמיכת יו"ר ש"ס אריה 
'דגל  ראשי  את  להלחיץ  ומנגד  מחד,  דרעי 
התורה' בהודעה כי רק מונטג יקבל את גיבויו, 
כעת, לאחר ש"השתמש" במונטג החליט ראש 
העיר להודיע על התמודדותו. מונטג, ששיתף 
הוציא  הנוכחי,  במהלך  אבוטבול  עם  פעולה 
הודעת הבהרה: "הייתה הצעה של ראש העיר 
חשבתי  העיר.  לראשות  בי  לתמוך  אבוטבול 
שבכך נוכל להיבחר לראשות העיר כמעט ללא 
לצערי  אך  למערכה  התגייסנו  כולנו  בחירות. 

הרב המפלגה עדיין לא קיבלה החלטה". 
מונטג גם מתח ביקורת מרומזת ועוקצנית על 
ראשי 'דגל' שלא גיבו אותו במהלך: "מצאתי 
עצמי במצב מורכב, מצד אחד ממתין לתשובה 
מהמפלגה, מצד שני מתחילת הדרך אבוטבול 
ריצתו  על  יכריז  הוא  תגובה  שבהעדר  אמר 
להתחיל  גפני  הרב  בקשת  לאור  לראשות... 
נעסוק  הפסח,  לאחר  רק  בפוליטיקה  להתעסק 

בהמשך העשייה למען העיר".
הוא  הפוליטי  מהתעלול  הגדול  המרוויח 
סגן ראש העיר שמוליק גרינברג, שרואה עצמו 

מועמד פוטנציאלי לראשות העיר מטעם 'דגל'. 
בשיחה עמו הוא יוצא למתקפה נגד התערבות 
הגראי"ל  "מרן  'דגל':  של  בענייניה  אבוטבול 
שנותיו  ממרום  עצמו  את  הטריח  שטיינמן 
לעיר בית שמש והביע את תמיכתו באבוטבול, 
בעוד אף אדמו"ר לא הגיע לעיר להביע תמיכה 
פומבית בו. 'דגל' תמכה באבוטבול בכל הכוח 
לא  התמודדות  על  אבוטבול  הצהרת  פעמיים, 
אותו,  שהכתירו  ישראל  גדולי  רק  רלוונטית. 
קנייבסקי  הגר"ח  שטיינמן,  הגראי"ל  מרנן 
המשך  את  יקבעו  הם  אדלשטיין,  והגרי"ג 
עתידו הפוליטי. קשה לי להאמין שאבוטבול, 
שהיה נאמן לגדולי ישראל בבחירות הקודמות 
- יעשה אחרת מדבריהם בבחירות הנוכחיות".

גפני,  משה  ח"כ  גרינברג,  של  פטרונו 
נשמע זועם לא פחות: "אבוטבול ניסה לגרום 
לסכסוך בתוך דגל התורה ולהחליט עבורה מי 
יהיה מועמדה לראשות העיר. 'דגל התורה' לא 
תסכים למהלך הזוי כזה שגורם מחוץ למפלגה 
'דגל  שלה.  המועמד  יהיה  מי  עבורה  יחליט 
בהחלטתם  רק  בנושא  החלטה  תקבל  התורה' 

ובאישורם של גדולי התורה".

'דגל' תרוץ ברשימה עצמאית
בסיעה מאוכזבים מהתנהלות סיעת ש"ס בעיר ומתכוונים לרוץ באופן עצמאי  "גפני נפגע 

אישית, כשנציג שלו הגיע לחקירת משטרה וכשפגעו במוסדות לילדים"
להריץ  החליטה  התורה'  'דגל  מפלגת 
לעיריית  עצמאית  רשימה  הקרובות  בבחירות 
אכזבה  רקע  על  מגיעה  ההחלטה  ים.  בת 
סיעת  מהתנהלות  התנועה  בצמרת  עמוקה 
ש"ס המקומית, שהתיימרה עד כה לייצג את 

מוסדות התנועה בעיר.
כי  התורה  בדגל  משדרים  חוץ,  כלפי 
מוקדם  המוניציפאליות  בבחירות  העיסוק 
עדיין, וכי הם לא עסוקים כלל בנושא. אך לפי 
הפשילו  בדגל  כי  נראה  בשטח,  ההתנהלות 
גם  הכוח,  בכל  ללכת  ומתכוונים  שרוולים 

בערים "גבוליות", מחוץ למעוזים החרדיים.
דגל  יו"ר  השבוע  אמר  פנימית,  בשיחה 
נפלה,  ההחלטה  כי  גפני  משה  חה"כ  התורה 
ים.  והתנועה תציג רשימה למועצת העיר בת 
זועם על המצב הפוליטי הנוכחי,  גפני נשמע 
'דגל'  נציגים  כי לא משנה כמה  ואף התבטא 

תכניס, ובלבד שכוחה של ש"ס לא יגבר.
בסיס הכוח המרכזי של 'דגל' בבת ים נמצא 
הגאון  בראשות  הישיבות',  'חניכי  במוסדות 
התורה  שר  מרן  ובנשיאות  גבאי  משה  רבי 
הגר"ח קנייבסקי. קהלים פוטנציאליים נוספים 
בית  מסביבת  התורה,  מבני  מגיעים  למפלגה 

הספר 'שובו' ומקהילת באבוב.
בתקופה האחרונה, הצטברה מאסה קריטית 
בה  המקומית,  ש"ס  סיעת  נגד  טענות  של 
תמכה הקהילה בבחירות האחרונות. בקהילה 
הבטחות  ועל  נענו,  שלא  צרכים  על  קובלים 

גדולות שהתנפצו אלי מציאות עגומה.
לשיא המתיחות הגיעו הצדדים לפני מספר 
לגני  מבנה  עמד  המאבק  כשבלב  חודשים, 
הובטח  הישיבות'  'חניכי  שלטענת  ילדים, 
להם, אך ניתן לבסוף למוסדות ש"ס. המאבק 
פריצות  עם  בשטח,  פיזי  לעימות  הידרדר 

"גפני  משטרה.  וחקירות  מנעולים,  והחלפות 
נפגע מזה אישית, כשנציג שלו הגיע לחקירת 
משטרה וכשפגעו במוסדות לילדים. הוא לא 
גורם  אומר  בשתיקה",  זה  על  לעבור  מוכן 

מעורב.
ערים  לכבוש  'דגל'  של  הכללי  הרצון  לצד 
ש"ס  בין  שעבר  הרע  שהדם  נדמה  חדשות, 
להכרזה  העיקרי  הזרז  הוא  הקהילה,  לבין 
הליטאית  הסיעה  של  וליציאתה  המוקדמת, 

לדרך עצמאית בעיר בת ים.
נפלה,  עצמאית  ברשימה  לרוץ  ההחלטה 
פעולה  לשיתופי  להרכב,  הקשור  בכל  אך 
ואיחוד עם רשימות אחרות, הכל פתוח. השם 
הוא  המפלגה  לראש  שמועמד  האולטימטיבי 
חניכי  של  המוסדות  מנהל  אלחרר,  יונתן 

הישיבות, ונציג השטח של 'דגל' בעיר.

 גרינברג: "אבוטבול לא ילך נגד גדולי ישראל"
ריצה  על  הודיע  הוא  ב'דגל',  הפנימית  בפוליטיקה  העיר  ראש  של  התערבותו  כישלון  בעקבות 
לקדנציה נוספת  גפני: "אבוטבול ניסה לסכסך בתוך דגל"  מונטג: "לצערי המפלגה לא קיבלה 

החלטה"  גרינברג: "גדולי ישראל שהכתירו את אבוטבול, הם יקבעו את עתידו הפוליטי"

מועמד ש"ס לרבנות ניצח
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ארי קלמן

את  החינוך  משרד  מדיר  כך  חשיפה: 
לכיתת  שקל   100.000 של  מתקצוב  החרדים 

כיתות  בניית  עבור  לימוד, 
חדשניות ביישובי הצפון.

שפורסם  קורא'  ב'קול 
לתקצוב  האחרונים  בימים 
חדשניות  לימוד  כיתות 
החינוך  משרד  בתקצוב 
שמגיע  המדע,  ומשרד 
ממשלה  החלטת  בעקבות 
לשדרג את כיתות הלימוד 
לכיתות  הצפון  ביישובי 
כי  נכתב  טכנולוגיות, 
מחטיבת  הספר  בתי  כלל 
את  לקבל  יכולים  הביניים 
סך  על  העומד  התקצוב, 
של 100,000 שקל לבניית 
ביותר,  חדשנית  כיתה 
טאבלט  מכשירי  הכוללת 
עבור  מסכים  לתלמידים, 
שלל  ועוד  המורים 

שיפורים טכנולוגיים.
גם  מיועד  הוא  כי  גם  נכתב  קורא'  ב'קול 
חרדים  מוסדות  )דהיינו  המוכש״ר  למוסדות 

כותבים  מכן  לאחר  שבסעיף  אלא  בצפון(, 
אחת  כי  המדע  ומשרד  החינוך  משרד  אנשי 
התקציב,  קבלת  לצורך  המחייבות  מהדרישות 
ו-ט,  ח  ז,  כיתות  יהיו  ספר  בית  שבאותו  היא 
מדיר  שבעצם  מה 
מאותה  החרדים  את 
שבכלל  משום  תכנית, 
המוכש״ר  מוסדות 
עולים  התלמידים 
לאחר כיתה ח׳ לישיבה 

קטנה.
נודע  עיתונות׳  ל׳קו 
הכספים  ועדת  יו"ר  כי 
גפני  משה  חה״כ 
פועל  התורה'  מ'דגל 
פנה  והוא  בעניין  כבר 
החינוך  לשר  השבוע 
נפתלי בנט ודרש ממנו 
את  בדחיפות  לפתור 

האפליה נגד החרדים.
השר  סגן  מלשכת 
פרוש נמסר כי "הנושא 
הגורמים  מול  בבדיקה 

הרלוונטיים במשרד".
מלשכת שר החינוך טרם נמסרה תגובה עד 

לשעת סגירת הגיליון.

כיתות  בניית  לקדם  שנועד  מיוחד  בתקצוב 
המוכש"ר,  מוסדות  גם  נכללים  אמנם  טכנולוגיות 
אך סעיף מחוכם הדורש מבתי הספר המתוקצבים 
  הפעלת כיתה ט' - מדיר את החרדים מהתקציב

גפני ופרוש פועלים לתיקון העוול

אפליה בצפון: כך מונעים 
תקציב מחרדים

חשיפת 
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מזל טוב ושפע ברכות-

שיזכו להקים בית נאמן בישראל- בורא עולם בקנין השלם זה הבניין

לידידנו היקר, רודף צדקה וחסדברכות ואיחולים לבביים 

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל

עב"ג הכלה  יעל מלכה לב  שתחי'כמר דניאל יהושע נ"י לרגל נישואי הבן  החתן החשוב 

מאחלים:
ישראל רנד

יעקב פרידמן

הר"ר מרדכי בנדיקט הי"ו
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                                   פרופ’ יוסי לסינג, מנהל אגף מיילדות וגינקולוגיה    פרופ’ ברי קפלן , מנהל 
סגנית מנהל אגף  ד”ר לינדה הראל,  מנהל מחלקת נשים   פרופ’ גבריאל אלסנר,  יולדות א’    מחלקת 
מיילדות וגינקולוגיה    ד”ר מירב רז, מנהלת מחלקת יולדות ב’   ד”ר איואנה אולתיאנו, מנהלת חדרי לידה 

נבחרת 
מנצחת:

אצלנו את רגועה מכל הבחינות!
המרכז הרפואי מעיני הישועה השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים לכל יולדת | בכירי הרופאים | צוות מנוסה ומקצועי 
מחלקה מלונאית | שלושה לילות | חדרי ניטור ואולטראסאונד נפרדים | פרטיות מוקפדת

במעיני הישועה את במרכז!



בני ברק ד'  כסלו תשע"ח 122422/11/17

הילה פלח

הפועלת  בריאות",  שירותי  ב"לאומית 
לצמיחה ושדרוג בקרב כל המרכזים הרפואיים, 
קיימת מערכת דירוג המתעדכנת און ליין לגבי 
ומחוז,  אזור  בכל  הניתנים  השירותים  כלל 
ובפרמטרים  רפואי  מרכז  כל  של  חלוקה  ע"פ 
המעידים על צמיחה בלקוחות, איכות רפואה, 
איכות שרות, ניהול תקציב וכדו'. אחת לשנה, 
נקבע ע"י המערכת דירוג מיוחד לכלל המרכזים 
בדירוג,  שזוכים  הראשונים  כאשר  הרפואיים, 
התחומים,  בכל  מאוד  הצטיינו  אשר  אלו  הם 
שסומנה  הגבוהה  המקצועיות  לרמת  ומעבר 
יחס  במתן  גבוה  דירוג  קבלו  גם  הם  לגביהם, 
בלתי- וקשר  אמון  איכותי,  שירות  אישי, 

בלתי  חלק  שהוא  ערך   – הלקוח  עם  אמצעי 
נפרד בשירותי "לאומית" ללקוחותיו. מערכת 
דירוג  להעניק  המאפשר  במודל  בנויה  הדירוג 
גם ע"פ חלוקה של גודל המרכזים הרפואיים, 
בהפרדה לפי מרכזים רפואיים גדולים, קטנים 

ובינוניים. 

כי  שוב  מעלה  והדירוגים  הנתונים  פרסום 
גדולה  הצלחה  בריאות"  שירותי  ב"לאומית 
במגזר  הרפואיים  במרכזים  רבה  והשקעה 
בראש  שעומדים  הרפואיים  המרכזים  החרדי. 
בבני  "לאומית"  מרכזי  הינם  הקטגוריות,  כל 
שמשגשגים  שמש  ובבית  ירושלים  ברק, 

ומצליחים ביותר. 
ברק  בבני  'כהנמן'  הראשי  הרפואי  המרכז 
הסניפים  בקטגוריית  הראשון  במקום  זכה 
הגדולים ואחריו המרכז הרפואי 'עזרה ומרפא' 
בירושלים שגם הוא ניצב אחרי בני ברק עם ציון 
הבינוניים  הסניפים  בקטגוריית  במיוחד.  גבוה 
של עד 5000 נפש, זכה המרכז הרפואי צאלים 

בבית שמש.
מנכ"ל "לאומית שירותי בריאות" מר ניסים 
מנהלי  לכל  והוקרה  תודה  ברכות  שיגר  אלון 
"עצם  כי  ואמר  הזוכים,  הרפואיים  המרכזים 
העמידה בהצלחה הרבה ביעדים והסטנדרטים 
מעידה  לעצמה,  קבעה  ש"לאומית"  הגבוהים 
על כך שהמנהלים הללו עושים עבודת שליחות 

מיוחדת ומסורה באופן קבוע וממושך".
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נחשפו  בירושלים  שנערך  אירוע  במהלך 
המשתתפות לפעילות הענפה של מכבי לקידום 
מכבי  השתתפות  במשפחה.  בריא  חיים  אורח 
באירוע עמדה השנה בסימן הצטרפות עשרות 
משמעותית  והתרחבות  חדשים  חברים  אלפי 

של מכבי שירותי בריאות ברחבי הארץ.
הקופה  הינה  בריאות  שירותי  "מכבי 
ברחבי  החרדיים  הריכוזים  בכל  המובילה 
רופאים,  של  מלאה  לפריסה  הודות  הארץ, 
מרפאות, מכונים ונגישות מרבית לכלל שירותי 
הרפואה הנדרשים ונתפסת כהכי טובה בשירות 
הרפואי, הכי מתקדמת והכי טובה למשפחה", 
את  מעניקה  "מכבי  מכבי.  בהנהלת  אומרים 
שירותי הבריאות הטובים בישראל והיא הקופה 
המובילה בשיעור הרופאים המומחים העובדים 
בה, פריסת רופאים ומרפאות מותאמות למגזר 
החרדי, מוקדי חירום המופעלים בשעות הערב, 
מוקדי שבת המופעלים על ידי רופאים שאינם 

יהודים ועוד".
אלפי  מול  שנערך   המרכזי  באירוע 
ההתפתחות  תנופת  על  הרצתה  המשתתפות, 
במכבי  הארצית  השיווק  מנהלת  מכבי,  של 
שנכנסה  קיש  בן  נירית  הגב'  בריאות  שירותי 
כהן  טוני  שהגב'  לאחר  לאחרונה  לתפקיד 
של  ושיווק  שירות  אגף  ראש  לתפקיד  מונתה 

מכבי.
מוצלחת  שנה  "לאחר  פתחה  דבריה  את 
גבוהים  להישגים  הגענו  במכבי,  ביותר 
משרד  נתוני  התפרסמו  לאחרונה  רק  במיוחד. 
הבריאות המצביעים על כך ששוב זכתה מכבי 
כל  מקרב  ביותר  הגבוה  המצטרפים  למספר 
ב-21,000  מדובר  בישראל.  החולים  קופות 
בשנה  רק  אלינו  שהצטרפו  חדשים  חברים 
האחרונה. הציבור הצביע שמכבי מובילה את 
שנתונים  ספק  אין  בישראל.  הבריאות  מערכת 
אלו מוכיחים על השקעה רבה ברפואה למען 

החברים".
ראשת  של  שבניהולה  המחוז  ברק  "בבני 
המחוז הגב' דבורה חסיד, אנו הקופה המובילה 
ומרכז  חברים   91,000 מ-  למעלה  עם  בעיר 
ביותר  רחבה  שירותים  פריסת  עם  ענק,  רפואי 
של כ-200 רופאים במגוון תחומים בכל רחבי 
העיר, וכידוע לפני מספר שנים היינו הראשונים 
מעייני  עם  מלא  פעולה  שיתוף  על   שחתמו 

הישועה". 
למגזר  השיווק  מנהל  שלזינגר  משה  הרב 
אלו  מעין  חשובים  "אירועים  כי  ציין  החרדי 
מכבי  מבחינת  מצוינת  פלטפורמה  מהווים 
לקיים פעילות קידום בריאות ולהביא להגברת 
המודעות לקידום נושאי בריאות בקרב חבריה, 
מיוחד  בכנס  נבעה ההחלטה להשתתף  ומכאן 

זה".
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ביקרו  המיוחדים  החיסונים  ימי  לקראת 
נציגי מאוחדת בבתי רבני העיר מודיעין עילית 
בבתי  ההתחסנות.  חשיבות  על  להם  והסבירו 
מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ר'  ביקרו  הרבנים 
המרחב,  מנהל  טל  אלעד  במאוחדת,  מרכז 
ר' אליהו אוחיון  רופא מרחבי,  ד"ר אמיל שני 
לאור  לקוחות.  קשרי  מנהלי  שור  משה  ור' 
להגיע  לציבור  קריאה  העיר  רבני  פרסמו  זאת 

ולהתחסן נגד נגיף השפעת. 
חתומים  עליה  במודעה 
רבי  הגאון  הרבנים: 
רבי  הגאון  קסלר,  מאיר 
ישראל זיכרמן, הגאון רבי 
הגאון  שטרנבוך,  ברוך 
והגאון  קנר  יהודה  רבי 
לוקסמבורג  יצחק  רבי 
הקריאה  כי  מציינים  הם 
מחובת  היא  להתחסן 
לנפשותיכם".  "ונשמרתם 

תשומת  את  להעיר  "הננו 
החיסון  קבלת  חשיבות  בדבר  הציבור,  לב 
במחלה",  הידבקות  למניעת  השפעת  נגד 
יכולה  "שפעת  ומוסיפים:  הרבנים  כותבים 
ולגרום לסיבוכים  להיות, ל"ע, מחלה מסוכנת 
שמומחי  האוכלוסיות  בקרב  במיוחד  קשים 
 65 בני  כמו  הדגש  את  עליהם  נתנו  הבריאות 
ומעלה, ילדים מגיל חצי שנה ועד 12 ואנשים 
מומלץ  החיסון  כרוניות.  ממחלות  הסובלים 
וכלל  ידי מערכות הבריאות ברחבי העולם  על 
בישראל.  הרופאים  ובכללם  הגופים הרפואיים 
ונשמרתם  ומחובת  לציבור  בזאת  קוראים  הננו 

לנפשותיכם להתחסן נגד השפעת". עוד הוסיפו 
מאוחדת  "במרפאות  כי  במכתבם  הרבנים 
הסידורים  נערכו  אף  החרדיים  בריכוזים 
צניעות".   בתנאי  החיסון  לביצוע   הדרושים 
נערכות  עילית  במודיעין  מאוחדת  מרפאות 
עונת  לקראת  מרוכזים  חיסונים  ימי  לערוך 
בעונת  השפעת  מחלת  מניטור  השפעת. 
השנה  כי  עולה  הדרומי  הכדור  בחצי  השפעת 
ויותר   5 פי  היה  בשפעת  ההידבקות  שיעור 
את  מעוררת  זו  התפרצות  הקודמות,  מהעונות 
וגורם לחשש  ליבם של מדעני העולם  תשומת 
השפעת  עונת  שגם 
תהיה  בישראל 
יותר. קשה   השנה 

מאוחדת  במרפאות 
עילית  במודיעין 
לערוך  נערכים 
חיסונים  מבצעי 
מורחב. צוות   ע"י 

להנגיש  מנת  על 
את  הילדים  לציבור 
ההתחסנות תערוך מאוחדת ימי פעילות שתלווה 
על  צילום  מהנה,  פלסטלינה  חוג  בג'ימבורי, 
 מגנט, יצירה מגוונת, פרסים והפתעות נוספות.

כהן  משה  ר'  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
רואה חשיבות רבה לחסן  כי "מאוחדת  מוסיף 
את הציבור כולו ובכך למנוע תחלואה. הרבנים 
מכלל  להתחסן  לציבור  שנה  מידי  קוראים 
מאוחדת  כן  ועל  לנפשותיכם,  מאד  ונשמרתם 
נערכת בכוחות מתוגברים להעניק את החיסון 

לכל הלקוחות".
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עשרה  מאחת  אחת  היא  עזרא  מרפאת 
מרפאות של 'כללית' בעיר בני-ברק, ולאחרונה 
שודרגה למרכז רפואי משמעותי ובו 20 רופאים 

הנותנים שירות.
עור,  רופאי  כוללת  היועצת  הרפואה 
אוזן  אף  כירורגיה,  נוירולוגיה,  אורתופדיה, 
גרון, קרדיולוגיה, אנדוקרינולוגיה ועוד. בנוסף 

נותנים שירות במרפאה 5 רופאי ילדים. 
ימות  כל  לאורך  יום  מידי  פתוחה  המרפאה 
בשעות  שלישי  )למעט  וערב  בוקר  השבוע 

אחה"צ(. 
בשעות  מענה  שנותן  המרקחת,  בית  גם  כך 
ובצהרים  מ-8:00-13:00,  בבוקר  נרחבות: 
הנרחבות  הפתיחה  שעות  מ-16:00-20:00. 
לסור  הרבים  מהלקוחות  אחד  לכל  מאפשרות 
למרפאה בשעות הנוחות לו ועם תורים בזמינות 

גבוהה. 
מומחים,  רופאים  של  שירות  ניתן  במרפאה 
וד"ר  לשינר  ויסצלב  ד"ר  אורתופדים:  כמוה 
מרגולין;  נאום  ד"ר  הנוירולוג,  תמיר;  ליביא 

בתחום כירורגיית נשים מקבלות ד"ר נועה לוי-
בנדט וד"ר חני בר לב.

במקום  ומסור  מיומן  אחיות  צוות  בנוסף, 
מעניק  הסיעוד  מנהלת  מרגני,  רונה  בראשות 

לכל אחד מהמבקרים שירות אישי ומקצועי.
של  בניהולה  האדמיניסטרטיבי,  הצוות 
ידוע ביחס החם והאישי לכל באי  יעל ארליך, 
לכל  ומקצועי  אדיב  שירות  ובמתן  המרפאה 

פנייה. 
לאחר שעות הסגירה של המרפאה מתקיימים 
סדנאות  לנשים,  התעמלות  שיעורי  גם  במקום 
 - מעישון  לגמילה  וסדנאות  סוכרת  לחולי 

לגברים.
המטופלים במרפאת עזרא, בני ברק, מביעים 
ומציינים  מהמרפאה  גבוהה  רצון  שביעות 
לשבח את האיכות הרפואית במרפאה, את היחס 
בה.  השוררת  הנעימה  האווירה  ואת  המיטבי 
והבריאות  שהם  יודעים  הם  'כללית'  כלקוחות 
בכל  טובות. ותמיד,  בידיים  נמצאים  שלהם 
נושא רפואי שיעלה, הם יוכלו ליהנות משירותי 

רפואה נרחבים בקרבת מקום לבית. 

זו השנה השלישית שמכבי מסיימת עם למעלה מ-21,000 מצטרפים 
חדשים נטו  בגלל השירות, בגלל הקדמה והאיכות הרפואית

על פי מערכת דירוג מקצועית, מרכזי "לאומית" בבני ברק, 
ירושלים ובבית שמש משגשגים ומצליחים ביותר

"לאומית": המרכזים 
הרפואיים במגזר החרדי 

מובילים בכל הדירוגים

"על פי נתוני הביטוח הלאומי מכבי 
היחידה שצמחה באופן חיובי"

מרפאת כללית עזרא: 20 רופאים 
מקצועיים ברפואת משפחה וילדים

רבני מודיעין עילית 
בקריאה ללקוחות מאוחדת 

להתחסן נגד שפעת
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הילה פלח

'אורין שפלטר' נודעת זה 
המקצועית  כמכללה  שנים 
מקצוע,  ללימוד  והמובילה 
היא  האחרונות  ובשנים 
קמפוס  שלוחת  הקימה 
השלוחה  לפיננסים,  חרדי 
ומקצועי  רב  מוניטין  צברה 

לבוגרי  נוצר  רב  וביקוש  הביטוח  חברות  אצל 
המסלול הייחודי.

הוא  מציע  המקצועי  שהקורס  האתגר 
המקצועיים  הכלים  כל  עם  ביטוח  סוכן  להיות 
והתעודה הרשמית של משרד האוצר, ולהרוויח 
שקלים  אלף  עשר  שנים  הלימודים  בתום  מיד 
במהלך  כבר  בתחום  ההשתלבות  בחודש. 

הלימודים מאפשר ליישם אתגר זה. 
מלבד זאת, יש גברים רבים הזכאים לסבסוד 

אחוז  חמישים  של 
קרן  ידי  על  לקורס, 
העבודה  ומשרד  קמח 

והרווחה. 
'אורין  של  הקורסים 
שפלטר' לציבור החרדי, 
מלאה  בהתאמה  כולם 
ובהפרדה  החרדי  למגזר 

מלאה כמובן.
'אורין שפלטר' מתהדרת במה  המכללה של 
אומר  זה  השמה.   95% מתחרה:   לאף  שאין 
השתלב  שלא  מי  אין  כמעט  מוכחת.  הצלחה 
היטב,  ומתפרנסים  מרוויחים  כולם  בעבודה; 

בסייעתא דשמיא.
אתם  המסלול  אודות  עוד  לשמוע  כדי 
יום  מחר  לגברים  הפתוחים:  לימים  מוזמנים 
חמישי ה' כסלו, ולנשים ביום ראשון הקרוב ח' 

כסלו.  

 ECMO למכשיר   - לחיבור  שנזקק  תינוק 
לאחר  מיד  והריאה  הלב  פעילות  את  המחליף 

הלידה הועבר למחלקת טיפול נמרץ בשיבא

מכשיר ה- ECMO של 
שיבא הציל חיי תינוק

ימים פתוחים 
לקורס ייעוץ פנסיוני

ב'אורין שפלטר'
שנתיים של לימוד ממוקד בקמפוס החרדי לפיננסים 
של 'אורין שפלטר' מביאות להכנסה חודשית שאי 
אפשר לסרב לה: 12 אלף שקל בחודש, כשהתוכנית 
היא שילוב התלמידים בעבודה כבר במהלך הלימודים 
• כל זאת בעקבות ביקושים ערים לסוכנים מקצועיים 

מטעם חברות הביטוח

הילה פלח

שנולד  תינוק 
האחרונים  בימים 
חולים  בבית 
הארץ,  במרכז 
לטיפול  הועבר 
הרפואי  במרכז 
בו  אשר  שיבא, 
ה מכשיר  נמצא 

ecmo-  הייחודי.
זמן  אובחן  קיסרי,  בניתוח  שנולד  התינוק, 
נשימתית,  כסובל ממצוקה  הלידה  לאחר  קצר 
מחלת  בגלל  או  מולד  מום  בגלל  הנראה  ככל 
רקע כלשהי. מיד כאשר זוהתה הבעיה, הוזנק 
שיבא,  של  צוות  נולד  הוא  בו  החולים  לבית 
ECMO  ריאה לב  למכונת  אותו  חיבר 

שלו  והריאה  הלב  פעילות  את  המחליפה 
והעבירו להמשך טיפול במחלקת טיפול נמרץ 
במצב  מאושפז  התינוק  כעת  בשיבא.  ילדים 

קשה אך יציב.
בהם  במקרים 
תינוקות  נולדים 
במצבים רפואיים 
נדרש  מורכבים, 
טיפול  עבורם 
חיים  מציל 
בפגייה,  מיידי 
או  נמרץ  בטיפול 
במחלקות אחרות 
גם  ופעמים רבות 
רפואי  למכשור 
חולים  בית  בכל  קיים  שלא  ומתקדם  חדשני 
מצוקת  זיהוי  שבין  הזמן  לטווחי  גם  בארץ. 
משמעות   – הטיפול  תגובת  לבין  התינוק 

קריטית.
שיבא  הרפואי  במרכז  היולדות  מחלקת 
מהגבוהות  ומקצועית  רפואית  רמה  מציעה 
בתחומם,  מובילים  מומחים  בארץ,  ביותר 
שאר  בכל  מפותחות  מקצועיות  ומחלקות 
מהיר  מענה  מתאפשר  זה,  באופן  התחומים. 
ככל האפשר במצבים מורכבים ובלתי צפויים.

רוצים לשפץ או לבנות? בדקו את זכאותכם לסיוע בשכר דירה 
ולדיור ציבורי
התקשרו 5442* 

בחרו במעבר לנציג שירות
בימים א'-ה', בין השעות 16:00-8:30

מתקשרים 5442* בכל שעה ביממה,
ומקבלים את כל המידע האישי ועדכונים:

סטטוס הטיפול מועד תפוגת זכאות

מסמכים נחוציםמיקומכם בתור לדיור

מועדי תשלום

*5442
זכאים לסיוע בשכר דירה או לדיור ציבורי?
יש לכם כתובת אחת!

מענה בעברית, 
בערבית וברוסית

למידע על תכניות הסיוע ותנאי הזכאות 
www.moch.gov.il :היכנסו לאתר המשרד
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ַהשֶֶּׁמׁש  ָבא  כִּי  שָׁם  וַיֶָּלן  בַּמָּקוֹם  וַיְִּפגַּע 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  וַיָּשֶׂם  ַהמָּקוֹם  ֵמַאְבנֵי  וַיִּקַּח 
יא(.  כח,  )בראשית  ַההוּא  בַּמָּקוֹם  וַיִּשְׁכַּב 
המוריה,  הר  למקום המקדש-  הגיע  אבינו  יעקב 
ושקעה עליו השמש בפתאומיות, כדי שילון לפחות 
לילה אחד בבית מלונו של ה' יתברך )יעוי' בחולין 
צא ע"ב(, לא היה ליעקב שמיכה ואף לא כרית, לכן 
וכמו  ראשו,  תחת  אותם  ושם  אבנים  מספר  ליקט 

שנאמר "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקוֹם ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו".
אולם לאחר מכן כותבת לנו התורה הקדושה: ַוַּיְׁשֵּכם 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר  ַיֲעקֹב 
)בראשית כח, יח( ודרשו רבותינו )חולין צא ע"ב(, 
רבים-כמה  )לשון  ַהָּמקוֹם"  "ֵמַאְבֵני  נאמר  בתחילה 
אבנים(, ואילו אח"כ נאמר "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן" )לשון 
זו  מריבות  היו  שהאבנים  מלמד  אחת(,  אבן  יחיד- 
עם זו וכל אחת אומרת "עלי יניח צדיק ראשו", כל 
אבן ואבן רצתה שיעקב אבינו הצדיק יניח עליה את 
וכל  יעקב אבינו  כיון שהכירו בקדושתו של  ראשו, 

אחת מהאבנים חפצה לזכות לשמשו ולעזור לו. 
האבנים  להירדם,  הצליח  לא  אבינו  יעקב  בינתיים, 
ביניהם,  ולריב  להתלחש  הפסיקו  לא  ראשו  שתחת 
מה עשה הקב"ה? איחד את כל האבנים ועשה אותם 
מרוצים  יהיו  האבנים  שכל  כדי  גדולה  אחת  אבן 
יכול  אבינו  יעקב  עכשיו  ובשלמות,  באחדות  ויחיו 
ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש. לאחר שקם יעקב  ַוָּיֶלן ָׁשם  להירדם, 
אבינו משנתו ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר 
ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו )בראשית כח, יח( ראה להפתעתו אבן 
אחת והבין שכל האבנים התחברו יחד כיון שחשבו 

אותו כצדיק ורצו שראשו יונח עליהם.
אמר יעקב אבינו בליבו: אבנים כאלו ראויים להיות 
מזבח לה', ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם 
אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה )בראשית כח, יח(, 
בכל  וחפצה  צדיקים  אוהבת  כך  שכל  הזאת  האבן 
ומשענה,  למשען  להם  ולהיות  אותם  לשמש  נפשה 

ראויה להיות מזבח לה'! 
יש אבנים עם לב אדם, האבנים הבינו מה זו מעלת 
אבן  להיות  זכו  ולכן  עליהם,  שינוח  ורצו  הצדיק 

מאבני המזבח!

  

יהונתן  רבי  על  צחות  בדרך  מסופר  זה  ובעניין 
הפך  וכשגדל  ילד שובב,  היה  אייבישיץ שבנערותו 
להיות גאון עולם הבקי בכל התורה כולה, פעם אחת 
אמו של רבי יהונתן קנתה תפוחים יפים וטובים, אך 
ידא  יש  יהונתן  רבי  והצדיק  השובב  שלבנה  ידעה 
אריכתא )יד ארוכה( ועלול הוא לשלוח ידו ולאכול 
את כל התפוחים, לכן החביאה את התפוחים תחת 

הכרית של אביו של רבי יהונתן.
בדבר,  הרגיש  מאוד  פיקח  שהיה  יהונתן  רבי 
כל  את  ואכל  אביו  של  מיטתו  למקום  בשקט  הלך 
התפוחים מלבד תפוח אחד שהשאיר שם. כשבאה 
תפוח  רק  שנשאר  ראתה  התפוחים  את  לקחת  אמו 
אחד ומיד פנתה ליהונתן בנה הקטן, "מה עשית בני, 

מדוע אכלת את כל התפוחים?"
ביניהם  מתקוטטים  היו  התפוחים  כל  "אמא, 
להם  אמר  ראשו",  את  צדיק  יניח  "עלי  ואומרים: 
הקב"ה, אל תדאגו, נעשה ממכם תפוח אחד גדול!" 
"הנה אמא", סיים רבי יהונתן, כל התפוחים התחברו 
ביחד ונעשו תפוח אחד כדי לזכות להיות תחת ראשו 

של אבא".
חכמים,  תלמידי  ולהעריך  להוקיר  שנזכה  רצון  יהי 
ונזכה  לעזור  שבכחנו  מה  בכל  להם  ונעזור  נתמוך 

לרצות את בוראנו יתברך תמיד. 

  

של  הילולתו  יום  חל  כסלו(  ו'  שישי  )יום  השבוע 
מורי ורבי ראש ישיבת "תפארת ישראל" הרב הגאון 
רבי חיים דב מאיר רובמן זצ"ל מחבר הספר "זכרון 
הישיבה  ראש  אצל  בית  בן  להיות  זכיתי  מאיר". 
כל   היה  הרב  בית.  בן  כך,  ממש  זצ"ל,  רובמן  הרב 
נפלאה, באצילות  בצורה  והכל  הדרכה,  חינוך,  כלו 

מיוחדת שאפיינה את אישיותו.
באצילות  מופלג  במינה,  מיוחדת  אישיות  היה  הוא 
והנהגה,  מוסר  היה  כולו  כל  דבר.  לשם  שהייתה 
מסביר פנים לכל אדם וחביב מאוד על התלמידים. 
)כתובות  חז"ל  מאמר  את  גם  הרב  קיים  שני  ומצד 
זרוק מרה בתלמידים, אבל הכל באצילות  קג ע"ב( 

למופת.
)בראשית  כתוב  ויחי,  בפרשת  אבינו  יעקב  בברכות 
ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  יב(  מט, 
זכורני את הסברו של ראש הישיבה זצ"ל, היינו אז 
בבית  אותנו  אסף  והרב  הבר-מצוה,  ילדים לאחר 
הכנסת מסביב לתיבה ושאל אותנו, שערו בנפשכם, 
נערים חביבים, אדם הולך ברחוב ומחלק ממתקים 
לעוברים ושבים, ממש כך, לכל אחד ממתק, לאלפי 
ורבבות אנשים היתכן כדבר הזה? אולי יש לו מפעל 
לממתקים...ולהיפך, שערו בנפשכם נערים חביבים, 
העוברים  לכל  ומרביץ  ומכה  ברחוב  הולך  אדם 

ושבים, ממש כך, סטירת לחי, היתכן כדבר הזה?
ַחְכִליִלי  ואפשי,  אפשי  כן  הקדושה,  התורה  אומרת 
ֵעיַנִים ִמָּיִין, תחייך לחברך ותן לו את עיניך, כי חשוב 
הדבר הזה יותר משתיתן לו יין, חברך מוותר על היין 

ומעדיף שתיתן לו את עיניך, תחייך אליו. 
ע"ב(  קיא,  )כתבות  חז"ל  דרשו  ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  טוב  יוחנן  רבי  אמר 
ממשקהו חלב, והם הם הדברים, תגלה את השיניים 
לחבר, תשאל בשלומו, זה חשוב לו יותר מחלב, הוא 
לו  ומועילים  זקוק עוד לחלב, דבריך חשובים  אינו 

יותר. 
שהחבר  ותראה  לב  שים  ואומר,  הרב  מסיים  והיה 
שנאמר  וכמו  חיוך,  מחזיר  והוא  שמחה  מתמלא 
ָהָאָדם  ֵלב  ֵּכן  ַלָּפִנים  ַהָּפִנים  ַּכַּמִים  יט(  כז,  )משלי 
משמחו,  הוא  הרי  לחברו  שהמחייך  כיון  ָלָאָדם, 
הוא מחלק ממתקים, ממש כך, הולך ברחוב ומחלק 
ברגזה  ברחוב  ההולך  ולהיפך,  ממתקים.  לכולם 
את  מכה  הוא  השני,  את  צובט  הוא  הרי  ובעצבות 

כלם... מחלק סטירות לחי..

  

ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ס(  )קיט,  בתהילים  אומר  המלך  דוד 
בכפילות  הרב  ודקדק  ִמְצוֶֹתיָך,  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ושוב  הזדרזתי,  כלומר  "חשתי",  שאומר  הלשון 

ממשיך ואומר "ולא התמהמהתי", למה לי . 
בשיחה,  זצ"ל  רובמן  הרב  הישיבה  ראש  לנו  אמר 
דקות  לשיעור,  להגיע  וממהר  רץ  תלמיד  ראיתי 
ספורות לפני השעה תשע, רץ.. רץ.. ואני עוצר אותו 
ושואל, מדוע אתה רץ? וכי זה מעשה של זריזות, לא 
ולא, שהרי מדוע לא הזדרזת בזמן, מדוע התמהמהת 
לה  שקדמה  אחרי  זריזות  זו  בריצה  אין  כן,  לפני 

התמהמהות. 
ולא  הזדרזתי,  כלומר  אומר, חשתי  דוד המלך  אבל 
התמהמהתי, שאצל דוד המלך היה זו זריזות אמתית, 
ולא שהתמהמה והצטרך אחר כך לרוץ, אלא ַחְׁשִּתי 

ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִּתי! 
בקרוב  שנזכה  לנו  תעמוד  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב לראות בגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו 

ובבניין בית המקדש, אמן. 

אבנים עם לב אדם 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

פוגש  לחרן,  בבואו  אבינו  יעקב 
שלושה  הבאר  על  לראשונה 
עדרי צאן רובצים עליה הממתינים 
על  גדולה  האבן  אך  ממנה.  לשתות 
כל  שמה  שנאספים  לאחר  ורק  הבאר,  פי 
הרועים, הם יחד מגוללים את האבן מעל פי 

הבאר ומשקים את הצאן. 
יעקב לנוכח בואה של רחל ניגש אל הבאר, 
את  וישק  הבאר  פי  מעל  האבן  את  "ויגל 
דברי  את  רש"י  מביא  אמו".  אחי  לבן  צאן 
המדרש "...כאדם שמעביר את הפקק מעל 
ויש  גדול".  שכוחו  להודיעך  הצלוחית  פי 
להבין, הרי יעקב מגיע לחרן לאחר י"ד שנה 
שנטמן בבית המדרש של שם ועבר, שם לא 
ישן. כמו שמביא רש"י על הפסוק: "וישכב 
מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא"  במקום 
בבית  ששימש  שנים  י"ד  כל  אבל  שכב, 
בתורה.  עוסק  בלילה, שהיה  לא שכב  עבר 
וא"כ מהיכן היה לו כוח כה גדול לגולל את 
יכולים  אנשים  מספר  שרק  הכבידה,  האבן 
של  כוחו  מתשת  תורה  הרי  אותה?  לגולל 
י"ד  ברצף  שעסק  למרות  כאן  והנה  אדם, 
שנה בתורה, לא רק שלא הותש כוחו, אלא 
מתברר שכוחו גדול עשרת מונים מכל איש. 

היתכן?
שאלה זו מתעוררת גם בהקמת המשכן. שם 
המשכן  את  "ויביאו  לג(  לט,  )שמות  נאמר 
המדרש  בשם  רש"י  מביא   – משה",  אל 
אדם  שום  להקימו  יכול  היו  שלא  תנחומא 
באדם  כח  שאין  הקרשים,  כובד  מחמת 
לפני  משה  אמר  העמידו.  ומשה  לזקפן 
אדם?  ידי  על  הקמתו  אפשר  איך  הקב"ה: 
כמקימו  נראה  בידך.  אתה  עסוק  לו:  אמר 
הוקם  שנאמר  וזהו  מאליו.  וקם  נזקף  והוא 
להבין  יש  כאן  גם  הוקם מאליו.   – המשכן 
מהיכן היה למשה רבינו כח כה גדול שלא 
היה בידי כל אדם ואפילו מספר אנשים יחד 
לא יכלו לעשות זאת? זאת ועוד, אם נעשה 
נס כדי להקימו והוא הוקם מאליו מה צורך 
ובהושטת  רבנו  משה  של  במעורבות  יש 
ידו. הרי הנס יהיה גדול שבעתיים אם כולם 

יעמדו מנגד והמשכן יתרומם מאליו?
בגמרא  נמצא  זה,  מאחורי  שעומד  הרעיון 
במסכת שבת )פ"ח( שם נאמר על הפסוק: 
"ויתיצבו בתחתית ההר" – א"ר אבדימי בר 
חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם את ההר 
כגיגית. ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
ויש  קבורתכם.  תהא  שם  לאו  ואם  מוטב 
להבין הרי הקב"ה נתן לנו בחירה, כנאמר: 
ואת  החיים  את  לפניכם  נותן  אנוכי  ראה 
הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים... 
כאן  ומדוע  אדם,  בידי  היא  הבחירה  אך 
לקבל  אותנו  והכריח  כפה  הקב"ה  לכאורה 

את התורה ולא נתן בידינו בחירה?
בני  הרי  שואלים  שם  תוספות  ועוד,  זאת 
היה  ומדוע  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל 
יהיו  שמא  ומשיבים:  זו?  בכפיה  צורך 
לא  זה  וגם  הגדולה.  האש  כשיראו  חוזרים 
ישראל  בני  כאשר  לחשוש,  מדוע  מובן 

משמיעים בברור: נעשה ונשמע?
ישראל  בני  ביד  השאיר  אכן  שהקב"ה  י"ל 
את הבחירה כמו שפנה לכל האומות והציע 
להם את הבחירה, אולם המציאות הכתיבה 
את כפיית ההר כגיגית. שהרי כשיש קדושה 
עילאה הכל מתרומם, ובשעה שהקב"ה ירד 
הנמוך  ההר  התורה,  את  לתת  ענן  בעמוד 
שאל  כן  ועל  הקדושה.  מעצם  התרומם 
מקבלים  אתם  אם  ישראל  בני  את  הקב"ה 
הרי  בעולם,  תוותר  והקדושה  התורה  את 
גבוה  להיות  ימשיך  סיני  הר  שעובדתית 
רוצים  לא  אתם  חלילה  שמא  או  ומרומם. 
ירד  וההר  המקום  את  אעזוב  ואזי  בה, 
והתוצאה תהיה ברורה, שם תהא  מגדולתו 

קבורתכם!
העדר  או  עונש  אינה  כגיגית  ההר  כפיית 
לאחר  מציאות  של  תוצאה  אלא  בחירה, 

מעמד ההוד של מתן תורה.
גם הנס בהקמת המשכן, לא היה זה נס של 
שידוד מערכות העולם, כי אז אכן היה עדיף 
שמשה רבינו לא יגע במשכן כדי שהנס יהיה 
משה  שכאשר  מציאות  זה  היה  יותר.  גדול 
שם את ידו הקדושה, התוצאה היא - המשכן 

התרומם מעליו כי הקדושה מרוממת.
י"ד שנה של לימוד  יעקב אבינו היה אחרי 
ללא  ועבר  שם  של  מדרשם  בבית  תורה 
לבנית  מחשבתו  ועכשיו  כלשהי,  הפסקה 
מעייניו  כל  הדורות.  ושרשרת  ישראל  בית 
והתעלות.  קדושה  של  שעה  באותה  היו 
היא  האבן  על  ידו  את  שם  שכשהוא  כך 
ולא  הקדושה  מעצם  מאליה  התרוממה 
 – גדול  שכוחו  להודיעך  וזהו:  פיזי.  מכוח 
של  עוצמה  רוחני,  כוח  אלא  פיזי  כוח  לא 
קדושה ורוממות שהיו לו באותו שעה שהם 

הרימו את האבן מלמעלה.
זוהי עוצמתם של גדולי וצדיקי הדורות אשר 
ומגביהים  מרוממים  הם  קדושתם  מכוח 

אותנו ובברכתם ניתן לצאת מבור תחתית.
ה"חפץ חיים" זצ"ל אמר שחלומו של יעקב 
ויהודי,  יהודי  לכל  נצחי  לקח  הוא  אבינו 
בסולם  ויורדים  העולים  אלוקים  ומלאכי 
ליעקב  רק  ולא  ואדם  אדם  לכל  שייכים 
עמו  מעלה  הוא  מתעלה  כשאדם  אבינו. 
ובירידתו  מרום.  לשמי  עד  הבריאה  כל  את 
עד  הבריאה  כל  את  משפיל  הוא  חלילה 
לתחתית התהום. כך שלכל אחד יש אחריות 

לעלות ולא לרדת.

ויגל את האבן
 מעל פי הבאר

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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אבי רבינא

קרובי  הם  שמש  בית  עיריית  מעובדי  ממחצית  יותר   ,53%
משפחה. מדובר ב-568 עובדים מתוך 1,078 עובדי העירייה. בין 
היתר כלולים ברשימת קרובי המשפחה המקומבנים 50 בני זוג, 28 
הורים, 96 אחים ו-22 דודים. כך עולה מדו"ח מבקר המדינה יוסף 

שפירא שפורסם אתמול )שלישי( בשעות אחר הצהריים.
אתמול  פרסם  שפירא,  יוסף  בדימוס  השופט  המדינה,  מבקר 
הדו"ח  במרכזו של  על השלטון המקומי.  ביקורת  דו"ח  )שלישי( 
עומדים ליקויי הבנייה ברשויות המקומיות – תופעה חמורה, כך 
פי שפירא, בה הרשויות שאמורות לשמור על החוק למעשה  על 

עוברות עליו בבנייה לא חוקית או בהעלמת עין מבנייה שכזו. 
בסעיף  ועוסק  שמש  בית  לעיריית  מתייחס  במיוחד  חריג  נתון 
של העסקת קרובי משפחה, כאשר כאמור, לפי הנתונים המוצגים 
שמש  בית  בעיריית  שהועסקו   1,078 מתוך  עובדים   568 בדו"ח, 
קרובי  מהם   329 ושלישית.  שנייה  מדרגה  גם  משפחה  קרובי  הם 
משפחה כהגדרתם בחוק, ובאחוזים - 30.5% מכלל עובדי העירייה.

העסקת  תופעת  של  הנרחב  ההיקף  אף  "על  כי  קובע  המבקר 
מיפוי  עשתה  לא  העירייה  שמש,  בית  בעיריית  משפחה  קרובי 
עובדים בעלי קרבת משפחה ולא בדקה את אופי הקרבה ביניהם".

במקרה של סגן ראש העיר בית שמש, מאיר בלעיש, הוא השתתף 

בוועדה לקבלת עובדים גם כשהייתה לו היכרות מוקדמת עם חלק 
קרוב  המלצתו.  סמך  על  בעירייה  לעבוד  שהתקבלו  מהמועמדים 
משפחתו, מנהל אגף משאבי אנוש, היה אף הוא חבר בוועדה. "על 
סגן ראש העירייה, מר מאיר בלעיש, לחדול מכל פעילות בעניינים 
הקשורים לכוח אדם בעירייה משום שיש בכך חשש לניגוד עניינים 

ופגיעה באמון הציבור", מבהיר המבקר.
"כל  את  להפעיל  לשקול  הפנים  למשרד  ממליץ  אף  המבקר 
הסמכויות העומדות לרשותו" כדי ליצור שינוי עמוק והכרחי באופן 
גירעונות מתמשכים,  התנהלותה של העירייה. הוא מתאר בדו"ח 
ליקויים  השכר,  בתקציב  חריגות  התייעלות,  בתוכניות  אי-עמידה 
ראש  סגן  של  אסורה  מעורבות  עובדים,  לקבלת  הבחינה  בוועדת 
העיר מאיר בלעיש בענייני כוח אדם והענקת כוננות ושעות נוספות 

לעובדים ללא תבחינים.
בתגובת עיריית בית שמש למבקר המדינה הבהירה העירייה כי 
קולטת  לעיר  הפכה  מכן  ולאחר  בראשיתה,  מעברה  הייתה  העיר 
עלייה. מטבע הדברים, טענה העירייה, תושבים רבים בה הם קרובי 
אי  אסורה,  בקרבה  מדובר  כשלא  כי  הוסיפה  העירייה  משפחה. 
אפשר למנוע העסקה של עובד, ולכן כל עוד הליך קליטת העובדים 
תקין – אין כל פסול בהעסקה. לטענתה, המבקר מציג "בסך הכל 

נתון סטטיסטי".
בדו"ח על העירייה כתב יוסף שפירא: "חומרת הדבר נעוצה בכך 

עיריית  אך  הקודמת,  בביקורת  כבר  עלה  מהליקויים  ניכר  שחלק 
בית שמש התעלמה מהדברים ולא הקפידה לתקן את הליקויים גם 
בחלוף שש שנים ויותר מפרסום ממצאי הביקורת הקודמת. נמצאו 
ליקויים רבים, חלקם חמורים, בתפקוד העירייה ובפעילותה בנושא 

הכספים ובניהול כוח האדם".
"עיריית בית שמש ממשיכה להתנהל במקרים רבים באופן כושל 
ובניגוד לכללי המינהל התקין בנושא כוח אדם. מהדוח גם עולה 
הליקויים,  תיקון  על  דיווחה  העירייה  וחמורה:  מדאיגה  תופעה 
אולם בביקורת נמצא כי רוב הליקויים לא תוקנו ודיווחי העירייה 

התבררו כלא מהימנים". נכתב בדו"ח.
מעיריית בית שמש נמסר בתגובה: "לגבי עובדי עירייה בקרבת 
משפחה, רובם ככולם עובדים בעירייה מזה שנים רבות ולא ניתן 
בדרגים  עובדים  רובם  כן  כמו  זו,  סיבה  בשל  כעת  אותם  לפטר 

הנמוכים ולא בתפקידים הבכירים.
יצוין עוד כי רוב הליקויים בדו"ח הקודם תוקנו, אם כי כמובן 
הדו"ח  קבלת  עם  לגמרי.  הסתיים  לא  שעדיין  בתהליך  מדובר 
העירייה  הנהלת  את  אבוטבול  משה  העיר  ראש  הנחה  הנוכחי, 
המלצות  את  ליישם  חותה  מתי  עו"ד  העירייה  מנכ"ל  בראשות 

הדו"ח בהקדם".

על פי הדו"ח החריף של השופט בדימוס יוסף שפירא, יותר ממחצית מעובדי עיריית בית שמש הם 
גירעונות מתמשכים, אי-עמידה בתוכניות התייעלות, חריגות   עוד בדו"ח החמור:  קרובי משפחה 

בתקציב השכר והענקת כוננות ושעות נוספות לעובדים ללא תבחינים

במרכז דו"ח המבקר: 
עיריית בית שמש
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הסרת משקפיים בלייזר
התאמה מלאה לציבור החרדי

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 
  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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הסרת משקפיים עושים בבי״ח



במזל טוב ובשמחה רבה נשגר ברכות מאליפות קמיה מורנו המאלפינו בינה 
אב"ד אש חיים שע"י מוסדותינו ראש כולל חלקת מחוקק חושן משפט לדיינות. 
שקדן עצום חריף ובקי טובא בכל חדרי תורה, יושב על מדין, תלפיות תל שכל 
 פיות פונים אליו, משיב לשואליו בארץ ובעולם בדבר הלכה במאור פנים, 

חובר חיבורים מחוכם. שמן תורק שמו 

כש"ת הגאון הגדול רבי

משה צבי 
 בוחבוט

שליט"א
 לרגל הבחרו לשבת על כס הרבנות 

כרבה הראשי של עיר הקודש טבריה ת"ו 

רואים אנו איך מתקיימת לעיננו ברכתו של אותו צדיק מורנו ורבינו זיע"א.  
אשר חזה למרחוק והבטיחו מבעוד מועד והכריז על רבנותו בעיה"ק טבריה.

מעליא,  ונהורא  גופא  בבריות  ממלכתו  על  ימים  יאריך  שהשם   נברכהו 
באתריה, והשבת  הקדושה  פרצות  לגדור  ולהאדירה,  תורה   להגדיל 

ואדם,  אלוקים  בעיני  וחסד  חן  ישא  בתלמידים,  גבולו  ה'   ירחיב 
למען  והעמוקים  הגדולים  וספריו  בחיבוריו  להמשיך  חיל  אל  מחיל  וילך 

כלל ישראל אכי"ר. 

בברכת מרנן ורבנן ותלמידהון

הרב שלום יהודה פרץ
ראש הישיבה והמוסדות

הרב משה חיים פרץ  הרב אברהם ישראל פרץ
ראש קהילת חניכי הישיבות בית אלרב ק"ק בית א'ל

ישיבת המקובלים בית א'ל 
כולל חצות

בית מדרש גבוה להוראה
כולל אור השמש 

 בית כנסת פרדס נסים
בית הדין ובית ההוראה אש חיים

 כולל דיינות חלקת מחוקק
 ק"ק בית א'ל בלגי'ה

 כולל בעלי בתים סוכת ידידיה
 ת"ת תורת ישעיהו 

 כולל כתר תורה
גמ"ח אביר יעקב

 תשית לראשו
עטרת פז
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לאישה

כל מה שרצית לדעת על הקפאת שומן 
והיה לך קר מידי לשאול

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לביבות טונה עם עשבי תיבול, כרישה ומנגולד ברוטב לימון

טיפים

2 קופסאות טונה עם עשבי תיבול )מסוננות(
2 כרישה )החלק הלבן בלבד(

1 צרור עלי מנגולד טריים
2 חלמונים

3-4 כפות פירורי לחם
שמן קנולה \ חמניות – לטיגון

3 כפות שמן זית
3 שיני שום קצוצות

1/3 כוס מיץ מלימון טרי 
1 כוס מים

מלח ופלפל לפי הטעם

את  מוסיפים  זית,  שמן  מחממים   .1
גבעולי המנגולד הקצוצים  ואת  השום 

)החלק הלבן(. 

מיץ  מים,  מוסיפים  דקות,   2 מאדים   .2
לימון, מלח ופלפל ומבשלים 10 דקות.

ללביבות  הרוטב  את  מוסיפים   .3
שהרוטב  עד  דקות,  כ-10  ומבשלים 

מסמיך.

למה כדאי להשתמש 
במסכה לשיער?

מהפכת  הקפאת השומן כבר כאן  עד היום, כדי להיפטר ממצבורי השומן התת עורי, היה צורך בניתוח 
או בטיפול פולשני. מהיום ניתן ליהנות מטכנולוגית המסת שומן בקור וניקוז לימפטי, כשיטה החדשנית 
ללא  פולשני,  לא  טבעי,  ביולוגי  תהליך  על  המבוססת  היקפים,  להצרת  בעולם  ביותר  והאפקטיבית 
 אך חשוב לדעת – לא מדובר ב"זבנג וגמרנו" אלא בטיפול ארוך  הרדמה, כאבים או תופעות לוואי 

טווח, כחלק ממגוון הטיפולים הדרושים להעלמת צלוליט

המומחית  רקנטי  הלגה  את  שאלנו  התחיל?  הכול  איך  אז 
בתחום וקיבלנו תשובה מפורטת ומעמיקה, "הטיפול להמסת 

התגלה  בקור  השומן 
רופאים  ידי  על 
מהארווארד, אשר גילו 
רגישים  השומן  שתאי 
מאשר  לקור  יותר 
בגוף,  אחרים  תאים 
בתהליך  נהרסים  ולכן 
שיטת  ההקפאה. 
המבוססת  הטיפול 
טכנולוגיית  על 
)המסת  קריוליפוליזיס 
בהקפאה(  שומן 
במחקרים  נמצאה 
היעיל  כפתרון  רבים 
פירוק  בתחום  ביותר 
התת-עורי,  השומן 
מול  גדול  בפער 

מקסימלית  רצון  שביעות  משיגה  כשהיא  האחרות,  השיטות 
בקרב מאות משתתפי המחקר. כיום השיטה מיושמת בהצלחה 

על אלפי מטופלים בעולם". 

לא מדובר בזבנג וגמרנו  
ברוב  הנהוגים  הטיפול  ולדרכי  הרווחת  לדעה  "בניגוד 
אפקטיבי  שומן  הקפאת  "תהליך  רקנטי,  מסבירה  המכונים", 
ארוכת  טכנולוגיה  על  ומבוסס  נקודתי  לטיפול  מעבר  חורג 
טווח. לכן, מי שמציע לכם הצלחה לאחר טיפול אחד למעשה 
שלושה  עד  חודשיים  )במשך  הטיפול  לאחר  אתכם.  מטעה 
חודשים( חשוב לעזור לגוף להיפטר מהתאים המתים שמתחת 
המסייע  לימפטי,  ניקוז  ע"י  ויעילה  מהירה  בצורה  לעור 
ארוך.  לטווח  המטופל  באזור  ומחוטב  מוצק  מעוצב,  למראה 
בנוסף, בעזרת טיפולי חבישות בתחבושות מיוחדות, הספוגות 
במינרלים שהותאמו באופן אישי לאופי הבעיה ונספגים בגוף, 
ניתן לפסל את הגוף ולהשיב לו  ניקוז רעלים בעזרתו  מתבצע 

את צורתו המקורית".  

מה זה שומן תת עורי?
הוא  והיתרה  עורי,  תת  שומן  הוא  בגוף  השומן  מכלל   90%"
באחוזי  והורדה  דיאטות  על  מדברים  כאשר  בטני.  תוך  שומן 
השומן  שכבת   - עורי  התת  לשומן  בעיקר  מתכוונים  השומן, 
הבטני  מהשומן  להבדיל  לעין,  ונראית  לעור  מתחת  שנמצאת 
שעוטף את האיברים הפנימיים. השומן התת עורי אמנם גורם 
לנו להראות שמנים, אך הוא גם מאוד חשוב, ומשמש כשכבת 
אנרגיה בעת  ומעניקה  וקור  בידוד המגנה על הגוף מפני חום 

מאמץ. בקיצור הכול במידה".

איך מתבצע תהליך הטיפול? 
בג'ל  הספוגה  רטייה  העור  על  מניחים  הטיפול  "בתחילת 
קור  פגיעת  המונע  מיוחד 
מניחים  מכן  לאחר  בעור. 
היוצר  מכשיר  העור  על 
קור  ומעביר  וואקום 
לתוך  בעור  הפנימי  לחלק 
לפגוע  מבלי  השומן,  תאי 
בגוף.  אחרים  בתאים 
תאי  את  מקפיא  הקור 
לבידודם,  וגורם  השומן 
למותם.  גורם  ובכך 
האורך  הטיפול  במהלך 
הקירור  אזור,  לכל  כשעה 
שכבת  של  ההדרגתי 
מתחת  שנמצא  השומן 
תאי  את  מפרק  לעור, 
טבעי,  בתהליך  השומן 
ברקמות,  פגיעה  ללא 
בעצבים, בכלי דם או בשרירים,  שכן השומנים עוברים תהליך 

הקפאה בטמפרטורות חמות יותר מאשר בתאים אחרים".

מה קורה בתהליך ואחריו?
וגורם  השומן  בתאי  פוגע  בקור  שומן  בהקפאת  "הטיפול 
ומתים.  נהרסים  השומן  תאי  בקור,  ההקפאה  לאחר  לפירוקם. 
במהלך  8-12 שבועות לאחר הטיפול, חשוב לסלק את התאים 
ובכך  לימפטי(  ניקוז  ידי  )על  לעור  מתחת  שהצטברו  המתים 
לעצב את האזור בצורה אסתטית. לאחר הטיפול, עובי השכבה 
הניקוז  עם  ויחד  משמעותית,  בצורה  מצטמצם  השומנית 
והאזור  הגוף,  של  המתאר  בקווי  לשיפור  מביאים  הלימפטי 

שטופל נראה חטוב".  

מה התוצאות?  
"השיטה החדשה מאפשרת המסת מצבורי שומן והצרת היקפים 
מבטיחה  ובזרועות",  העליון  בגב  בירכיים,  במותניים,  בבטן, 
מהגוף  והורחקו  שקוררו  השומן  תאי  "וכך  ומוסיפה,  רקנטי 
אינם נוצרים מחדש. לאחר 90 יום ניתן לצפות להפחתה של עד 
4.5 ס"מ בהיקף האזור המטופל, ללא ניתוח, ללא כאבים וללא 

תופעות לוואי".

)טיפול,   Helga של  השלבים  שלושת  שיטת  מפתחת  היא  רקנטי  הלגה 
כולל  טיפול  ועל  מדויקות,  ותוצאות  מטרות  על  המבוססת  שימור(  שינוי, 
השיטה  והסימפטומים.  הלוואי  בתופעות  לטיפול  מעבר  הבעיה  בשורש 
מזון  תוספי  נכונה,  לתזונה  )תפריטים  פנימית  עבודה  בין  שפיתחה משלבת 
קרמים  ייעודיים,  )תכשירים  חיצונית  עבודה  לבין  החיים(  באורח  ושינוי 
ומכשור מתקדם(, היוצרים מעטפת טיפול כוללת והוליסטית, בעלת השפעה 

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

המנגולד  עלי  את  מפרידים   .1
מהגבעול הלבן וקוצצים את העלים, 

הגבעולים והכרישה בנפרד. 
זית  שמן  במחבת  מחממים   .2
ומאדים את הכרישה ועלי המנגולד 
מכסים  האידוי,  לאחר  הקצוצים. 

אותם עד שמתרככים ומקררים. 
3. מוסיפים לתערובת הקרה להוסיף 
מלח  חלמונים,  לחם,  פירורי  טונה, 

ופלפל. 
 2-3 ומטגנים  לביבות  יוצרים   .4

דקות מכל צד עד להזהבה.

השיער  מוצרי  בשוק  ששלט  הצמד  שנים  במשך 
והמרכך. אך ככל שחלף הזמן, התברר  היו השמפו 
חיים  לשיערנו.  מספיק  מועיל  אינו  המרכך  שלרוב, 
  Professionalגלעד, מומחה בכימיית השיער ובעלי
השיער,  טיפוח  למוצרי  בינלאומי  מותג   ,FARCOM
מסביר למה כדאי להחליף את המרכך במסכת הזנה 

לשיער.

למה לא מומלץ להשתמש במרכך?
חומרי הריכוך שבמרכך גורמים לאשליה של שיער 
לייצר  להפסיק  לשיער  גורמים  אך  ונעים,  בריא 
להשתמש  כשמפסיקים  ו"להתייבש".   לבד  לחות 
שהשיער  מכן,  שלאחר  בשבוע  מרגישים  במרכך, 
נראה  נוסף,  שבוע  נמתין  אם  אך  מהרגיל.  יבש 
שהשיער חוזר לעצמו. החומרים הלחותיים במרכך 
לא טיפוליים ולא באמת נותנים לשיער את מה שהוא 
כשבעצם  ונעים,  רך  מרגיש  רק  השיער  ולכן  צריך 
יותר.  ויסודי  עמוק  לטיפול  וזקוק  יבש  עדיין  הוא 
המשמעות היא, שלא רק שהמרכך לא מטפל בבעיה 

מהשורש, אלא הוא גם מסווה אותה. 

למה להשתמש במסכה לשיער?

1. שיקום עמוק 
הוא  לשיער  המסכה  של  ביותר  החשוב  התפקיד 
שיקום עמוק, מפנים השערה, אל החוץ. שיקום זה 
מתבטא בחומרי הזנה וחומרים משקמים שמטרתם 
להבריא  ואף  אותו  לחזק  השיער,  את  "להבריא" 
במסכה,  השימוש  שלפני  כמובן,  מפוצלים.  קצוות 
הלכלוך  את  מנקה  אשר  בשמפו  להשתמש  חשוב 
והשומנים שהצטברו על השיער והקרקפת ורק לאחר 
השומן  את  מסיר  השמפו  במסכה.  להשתמש  מכן 
והמסכה  והשערה,  הקרקפת  על  המצוי  הטבעי 
השומן  אובדן  על  "מפצה"  הפעולה,  את  משלימה 

הטבעי ומחייה אותו.

2. ריכוך השיער
בקרקפת  החומציות  את  מאזנות  לשיער  מסכות 
ומעניקות לשיער ברק ורוך, מבלי לגרום לו לשומניות 
יתר. היתרון של המסכות לשיער הוא ריכוז גבוה של 
חומרי הזנה שונים אשר מסייעים לשיער להשתקם 
יוצרת  לשיער  המסכה  מהמרכך,  בשונה  ולהתרכך. 
שיקום וריכוך אמיתי לשיער ולא רק אשליית ריכוך.

3. סידור השיער
שיער בריא הוא שיער שמסתדר בקלות ונראה טוב 
לטפל  מסייע  לשיער  במסכה  קבוע  שימוש  יותר. 
ביובש וקשיחות השיער ובכך מקל את הסידור שלו. 
אותו,  לעצב  יותר  נוח  למגע,  ונעים  רך  כשהשיער 
בין אם מדובר בשיער פזור ביום יום ובין אם מדובר 
בתסרוקת ערב מורכבת. היתרון של מסכות לשיער 
הן מסייעות בהגנה  הוא שלמעט הטיפול הנקודתי, 

על השיער גם לאחר מכן.

איך להשתמש במסכה לשיער?
בראש ובראשונה חשוב להתאים את המסכה לצרכים 
שלכם: שיער צבוע, יבש, פגום וכו'. לרוב, מומלץ 
בשבוע,  פעמים   3 עד  לשיער  במסכות  להשתמש 
למרוח אותן על השיער )לא על הקרקפת(, להמתין 

5-7 דקות ולשטוף היטב.

הכנת הרוטב:אופן ההכנה:מצרכים

באדיבות: טונה סטארקיסט
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

ַהשֶֶּׁמׁש  ָבא  כִּי  שָׁם  וַיֶָּלן  בַּמָּקוֹם  וַיְִּפגַּע 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  וַיָּשֶׂם  ַהמָּקוֹם  ֵמַאְבנֵי  וַיִּקַּח 
יא(.  כח,  )בראשית  ַההוּא  בַּמָּקוֹם  וַיִּשְׁכַּב 
המוריה,  הר  למקום המקדש-  הגיע  אבינו  יעקב 
ושקעה עליו השמש בפתאומיות, כדי שילון לפחות 
לילה אחד בבית מלונו של ה' יתברך )יעוי' בחולין 
צא ע"ב(, לא היה ליעקב שמיכה ואף לא כרית, לכן 
וכמו  ראשו,  תחת  אותם  ושם  אבנים  מספר  ליקט 

שנאמר "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקוֹם ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו".
אולם לאחר מכן כותבת לנו התורה הקדושה: ַוַּיְׁשֵּכם 
ְמַרֲאׁשָֹתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר  ַיֲעקֹב 
)בראשית כח, יח( ודרשו רבותינו )חולין צא ע"ב(, 
רבים-כמה  )לשון  ַהָּמקוֹם"  "ֵמַאְבֵני  נאמר  בתחילה 
אבנים(, ואילו אח"כ נאמר "ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן" )לשון 
זו  מריבות  היו  שהאבנים  מלמד  אחת(,  אבן  יחיד- 
עם זו וכל אחת אומרת "עלי יניח צדיק ראשו", כל 
אבן ואבן רצתה שיעקב אבינו הצדיק יניח עליה את 
וכל  יעקב אבינו  כיון שהכירו בקדושתו של  ראשו, 

אחת מהאבנים חפצה לזכות לשמשו ולעזור לו. 
האבנים  להירדם,  הצליח  לא  אבינו  יעקב  בינתיים, 
ביניהם,  ולריב  להתלחש  הפסיקו  לא  ראשו  שתחת 
מה עשה הקב"ה? איחד את כל האבנים ועשה אותם 
מרוצים  יהיו  האבנים  שכל  כדי  גדולה  אחת  אבן 
יכול  אבינו  יעקב  עכשיו  ובשלמות,  באחדות  ויחיו 
ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש. לאחר שקם יעקב  ַוָּיֶלן ָׁשם  להירדם, 
אבינו משנתו ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר 
ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו )בראשית כח, יח( ראה להפתעתו אבן 
אחת והבין שכל האבנים התחברו יחד כיון שחשבו 

אותו כצדיק ורצו שראשו יונח עליהם.
אמר יעקב אבינו בליבו: אבנים כאלו ראויים להיות 
מזבח לה', ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם 
אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה )בראשית כח, יח(, 
בכל  וחפצה  צדיקים  אוהבת  כך  שכל  הזאת  האבן 
ומשענה,  למשען  להם  ולהיות  אותם  לשמש  נפשה 

ראויה להיות מזבח לה'! 
יש אבנים עם לב אדם, האבנים הבינו מה זו מעלת 
אבן  להיות  זכו  ולכן  עליהם,  שינוח  ורצו  הצדיק 

מאבני המזבח!

  

יהונתן  רבי  על  צחות  בדרך  מסופר  זה  ובעניין 
הפך  וכשגדל  ילד שובב,  היה  אייבישיץ שבנערותו 
להיות גאון עולם הבקי בכל התורה כולה, פעם אחת 
אמו של רבי יהונתן קנתה תפוחים יפים וטובים, אך 
ידא  יש  יהונתן  רבי  והצדיק  השובב  שלבנה  ידעה 
אריכתא )יד ארוכה( ועלול הוא לשלוח ידו ולאכול 
את כל התפוחים, לכן החביאה את התפוחים תחת 

הכרית של אביו של רבי יהונתן.
בדבר,  הרגיש  מאוד  פיקח  שהיה  יהונתן  רבי 
כל  את  ואכל  אביו  של  מיטתו  למקום  בשקט  הלך 
התפוחים מלבד תפוח אחד שהשאיר שם. כשבאה 
תפוח  רק  שנשאר  ראתה  התפוחים  את  לקחת  אמו 
אחד ומיד פנתה ליהונתן בנה הקטן, "מה עשית בני, 

מדוע אכלת את כל התפוחים?"
ביניהם  מתקוטטים  היו  התפוחים  כל  "אמא, 
להם  אמר  ראשו",  את  צדיק  יניח  "עלי  ואומרים: 
הקב"ה, אל תדאגו, נעשה ממכם תפוח אחד גדול!" 
"הנה אמא", סיים רבי יהונתן, כל התפוחים התחברו 
ביחד ונעשו תפוח אחד כדי לזכות להיות תחת ראשו 

של אבא".
חכמים,  תלמידי  ולהעריך  להוקיר  שנזכה  רצון  יהי 
ונזכה  לעזור  שבכחנו  מה  בכל  להם  ונעזור  נתמוך 

לרצות את בוראנו יתברך תמיד. 

  

של  הילולתו  יום  חל  כסלו(  ו'  שישי  )יום  השבוע 
מורי ורבי ראש ישיבת "תפארת ישראל" הרב הגאון 
רבי חיים דב מאיר רובמן זצ"ל מחבר הספר "זכרון 
הישיבה  ראש  אצל  בית  בן  להיות  זכיתי  מאיר". 
כל   היה  הרב  בית.  בן  כך,  ממש  זצ"ל,  רובמן  הרב 
נפלאה, באצילות  בצורה  והכל  הדרכה,  חינוך,  כלו 

מיוחדת שאפיינה את אישיותו.
באצילות  מופלג  במינה,  מיוחדת  אישיות  היה  הוא 
והנהגה,  מוסר  היה  כולו  כל  דבר.  לשם  שהייתה 
מסביר פנים לכל אדם וחביב מאוד על התלמידים. 
)כתובות  חז"ל  מאמר  את  גם  הרב  קיים  שני  ומצד 
זרוק מרה בתלמידים, אבל הכל באצילות  קג ע"ב( 

למופת.
)בראשית  כתוב  ויחי,  בפרשת  אבינו  יעקב  בברכות 
ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  יב(  מט, 
זכורני את הסברו של ראש הישיבה זצ"ל, היינו אז 
בבית  אותנו  אסף  והרב  הבר-מצוה,  ילדים לאחר 
הכנסת מסביב לתיבה ושאל אותנו, שערו בנפשכם, 
נערים חביבים, אדם הולך ברחוב ומחלק ממתקים 
לעוברים ושבים, ממש כך, לכל אחד ממתק, לאלפי 
ורבבות אנשים היתכן כדבר הזה? אולי יש לו מפעל 
לממתקים...ולהיפך, שערו בנפשכם נערים חביבים, 
העוברים  לכל  ומרביץ  ומכה  ברחוב  הולך  אדם 

ושבים, ממש כך, סטירת לחי, היתכן כדבר הזה?
ַחְכִליִלי  ואפשי,  אפשי  כן  הקדושה,  התורה  אומרת 
ֵעיַנִים ִמָּיִין, תחייך לחברך ותן לו את עיניך, כי חשוב 
הדבר הזה יותר משתיתן לו יין, חברך מוותר על היין 

ומעדיף שתיתן לו את עיניך, תחייך אליו. 
ע"ב(  קיא,  )כתבות  חז"ל  דרשו  ֵמָחָלב,  ִׁשַּנִים  ּוְלֶבן 
יותר  לחברו  שיניים  המלבין  טוב  יוחנן  רבי  אמר 
ממשקהו חלב, והם הם הדברים, תגלה את השיניים 
לחבר, תשאל בשלומו, זה חשוב לו יותר מחלב, הוא 
לו  ומועילים  זקוק עוד לחלב, דבריך חשובים  אינו 

יותר. 
שהחבר  ותראה  לב  שים  ואומר,  הרב  מסיים  והיה 
שנאמר  וכמו  חיוך,  מחזיר  והוא  שמחה  מתמלא 
ָהָאָדם  ֵלב  ֵּכן  ַלָּפִנים  ַהָּפִנים  ַּכַּמִים  יט(  כז,  )משלי 
משמחו,  הוא  הרי  לחברו  שהמחייך  כיון  ָלָאָדם, 
הוא מחלק ממתקים, ממש כך, הולך ברחוב ומחלק 
ברגזה  ברחוב  ההולך  ולהיפך,  ממתקים.  לכולם 
את  מכה  הוא  השני,  את  צובט  הוא  הרי  ובעצבות 

כלם... מחלק סטירות לחי..

  

ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  ס(  )קיט,  בתהילים  אומר  המלך  דוד 
בכפילות  הרב  ודקדק  ִמְצוֶֹתיָך,  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ושוב  הזדרזתי,  כלומר  "חשתי",  שאומר  הלשון 

ממשיך ואומר "ולא התמהמהתי", למה לי . 
בשיחה,  זצ"ל  רובמן  הרב  הישיבה  ראש  לנו  אמר 
דקות  לשיעור,  להגיע  וממהר  רץ  תלמיד  ראיתי 
ספורות לפני השעה תשע, רץ.. רץ.. ואני עוצר אותו 
ושואל, מדוע אתה רץ? וכי זה מעשה של זריזות, לא 
ולא, שהרי מדוע לא הזדרזת בזמן, מדוע התמהמהת 
לה  שקדמה  אחרי  זריזות  זו  בריצה  אין  כן,  לפני 

התמהמהות. 
ולא  הזדרזתי,  כלומר  אומר, חשתי  דוד המלך  אבל 
התמהמהתי, שאצל דוד המלך היה זו זריזות אמתית, 
ולא שהתמהמה והצטרך אחר כך לרוץ, אלא ַחְׁשִּתי 

ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִּתי! 
בקרוב  שנזכה  לנו  תעמוד  הצדיק  שזכות  רצון  יהי 
בקרוב לראות בגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו 

ובבניין בית המקדש, אמן. 

אבנים עם לב אדם 
   הרה"ג ראובן אלבז 

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

פוגש  לחרן,  בבואו  אבינו  יעקב 
שלושה  הבאר  על  לראשונה 
עדרי צאן רובצים עליה הממתינים 
על  גדולה  האבן  אך  ממנה.  לשתות 
כל  שמה  שנאספים  לאחר  ורק  הבאר,  פי 
הרועים, הם יחד מגוללים את האבן מעל פי 

הבאר ומשקים את הצאן. 
יעקב לנוכח בואה של רחל ניגש אל הבאר, 
את  וישק  הבאר  פי  מעל  האבן  את  "ויגל 
דברי  את  רש"י  מביא  אמו".  אחי  לבן  צאן 
המדרש "...כאדם שמעביר את הפקק מעל 
ויש  גדול".  שכוחו  להודיעך  הצלוחית  פי 
להבין, הרי יעקב מגיע לחרן לאחר י"ד שנה 
שנטמן בבית המדרש של שם ועבר, שם לא 
ישן. כמו שמביא רש"י על הפסוק: "וישכב 
מקום  באותו  מיעוט,  לשון  ההוא"  במקום 
בבית  ששימש  שנים  י"ד  כל  אבל  שכב, 
בתורה.  עוסק  בלילה, שהיה  לא שכב  עבר 
וא"כ מהיכן היה לו כוח כה גדול לגולל את 
יכולים  אנשים  מספר  שרק  הכבידה,  האבן 
של  כוחו  מתשת  תורה  הרי  אותה?  לגולל 
י"ד  ברצף  שעסק  למרות  כאן  והנה  אדם, 
שנה בתורה, לא רק שלא הותש כוחו, אלא 
מתברר שכוחו גדול עשרת מונים מכל איש. 

היתכן?
שאלה זו מתעוררת גם בהקמת המשכן. שם 
המשכן  את  "ויביאו  לג(  לט,  )שמות  נאמר 
המדרש  בשם  רש"י  מביא   – משה",  אל 
אדם  שום  להקימו  יכול  היו  שלא  תנחומא 
באדם  כח  שאין  הקרשים,  כובד  מחמת 
לפני  משה  אמר  העמידו.  ומשה  לזקפן 
אדם?  ידי  על  הקמתו  אפשר  איך  הקב"ה: 
כמקימו  נראה  בידך.  אתה  עסוק  לו:  אמר 
הוקם  שנאמר  וזהו  מאליו.  וקם  נזקף  והוא 
להבין  יש  כאן  גם  הוקם מאליו.   – המשכן 
מהיכן היה למשה רבינו כח כה גדול שלא 
היה בידי כל אדם ואפילו מספר אנשים יחד 
לא יכלו לעשות זאת? זאת ועוד, אם נעשה 
נס כדי להקימו והוא הוקם מאליו מה צורך 
ובהושטת  רבנו  משה  של  במעורבות  יש 
ידו. הרי הנס יהיה גדול שבעתיים אם כולם 

יעמדו מנגד והמשכן יתרומם מאליו?
בגמרא  נמצא  זה,  מאחורי  שעומד  הרעיון 
במסכת שבת )פ"ח( שם נאמר על הפסוק: 
"ויתיצבו בתחתית ההר" – א"ר אבדימי בר 
חמא בר חסא, מלמד שכפה עליהם את ההר 
כגיגית. ואמר להם אם אתם מקבלים התורה 
ויש  קבורתכם.  תהא  שם  לאו  ואם  מוטב 
להבין הרי הקב"ה נתן לנו בחירה, כנאמר: 
ואת  החיים  את  לפניכם  נותן  אנוכי  ראה 
הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים... 
כאן  ומדוע  אדם,  בידי  היא  הבחירה  אך 
לקבל  אותנו  והכריח  כפה  הקב"ה  לכאורה 

את התורה ולא נתן בידינו בחירה?
בני  הרי  שואלים  שם  תוספות  ועוד,  זאת 
היה  ומדוע  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל 
יהיו  שמא  ומשיבים:  זו?  בכפיה  צורך 
לא  זה  וגם  הגדולה.  האש  כשיראו  חוזרים 
ישראל  בני  כאשר  לחשוש,  מדוע  מובן 

משמיעים בברור: נעשה ונשמע?
ישראל  בני  ביד  השאיר  אכן  שהקב"ה  י"ל 
את הבחירה כמו שפנה לכל האומות והציע 
להם את הבחירה, אולם המציאות הכתיבה 
את כפיית ההר כגיגית. שהרי כשיש קדושה 
עילאה הכל מתרומם, ובשעה שהקב"ה ירד 
הנמוך  ההר  התורה,  את  לתת  ענן  בעמוד 
שאל  כן  ועל  הקדושה.  מעצם  התרומם 
מקבלים  אתם  אם  ישראל  בני  את  הקב"ה 
הרי  בעולם,  תוותר  והקדושה  התורה  את 
גבוה  להיות  ימשיך  סיני  הר  שעובדתית 
רוצים  לא  אתם  חלילה  שמא  או  ומרומם. 
ירד  וההר  המקום  את  אעזוב  ואזי  בה, 
והתוצאה תהיה ברורה, שם תהא  מגדולתו 

קבורתכם!
העדר  או  עונש  אינה  כגיגית  ההר  כפיית 
לאחר  מציאות  של  תוצאה  אלא  בחירה, 

מעמד ההוד של מתן תורה.
גם הנס בהקמת המשכן, לא היה זה נס של 
שידוד מערכות העולם, כי אז אכן היה עדיף 
שמשה רבינו לא יגע במשכן כדי שהנס יהיה 
משה  שכאשר  מציאות  זה  היה  יותר.  גדול 
שם את ידו הקדושה, התוצאה היא - המשכן 

התרומם מעליו כי הקדושה מרוממת.
י"ד שנה של לימוד  יעקב אבינו היה אחרי 
ללא  ועבר  שם  של  מדרשם  בבית  תורה 
לבנית  מחשבתו  ועכשיו  כלשהי,  הפסקה 
מעייניו  כל  הדורות.  ושרשרת  ישראל  בית 
והתעלות.  קדושה  של  שעה  באותה  היו 
היא  האבן  על  ידו  את  שם  שכשהוא  כך 
ולא  הקדושה  מעצם  מאליה  התרוממה 
 – גדול  שכוחו  להודיעך  וזהו:  פיזי.  מכוח 
של  עוצמה  רוחני,  כוח  אלא  פיזי  כוח  לא 
קדושה ורוממות שהיו לו באותו שעה שהם 

הרימו את האבן מלמעלה.
זוהי עוצמתם של גדולי וצדיקי הדורות אשר 
ומגביהים  מרוממים  הם  קדושתם  מכוח 

אותנו ובברכתם ניתן לצאת מבור תחתית.
ה"חפץ חיים" זצ"ל אמר שחלומו של יעקב 
ויהודי,  יהודי  לכל  נצחי  לקח  הוא  אבינו 
בסולם  ויורדים  העולים  אלוקים  ומלאכי 
ליעקב  רק  ולא  ואדם  אדם  לכל  שייכים 
עמו  מעלה  הוא  מתעלה  כשאדם  אבינו. 
ובירידתו  מרום.  לשמי  עד  הבריאה  כל  את 
עד  הבריאה  כל  את  משפיל  הוא  חלילה 
לתחתית התהום. כך שלכל אחד יש אחריות 

לעלות ולא לרדת.

ויגל את האבן
 מעל פי הבאר

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת רפואה, מחלות ומגפות
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____"           
)בבא קמא סז: ( )בלשון יחיד(

5. את,מכשיר לחפור בו באדמה.                    
"מ___ פסל וקרדום" )ברכות נז: (

7. ענין מוזר ותמוה.                                     
"אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(

8. מנוסה,בדוק,שבחנו אותו. "ישראל שהן בני בני 
____" )פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(
9. ארץ בצפון מזרח יבשת אפריקה,על גדות נהר 

הנילוס. )ישעיה לז ט(
10. משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר.              

"וכ____ לעינים" )משלי י כו(
12. דברי מרמה. "ולשון ____"                          

)משלי י לא( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(
15. פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה"         

)חולין נא.( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(
16. אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל 

לפתח,שהמשקוף נשען עליהם.   "מה ____  
מעומד אף דלת נמי" )קידושין כב: (

1. שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין. 
"ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

2. קרחת בחלק הראש שליד המצח.                             
"בקרחת או ב___" )ויקרא יג מב( )בלשון רבים(

3. רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם.               
"כי לך משפט ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

4. בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים על 
משה במדבר. )במדבר טז א(

5. נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____"         
)שביעית י ו( )בלשון זכר( )בכתיב מלא(

6. קיצור המילים : ראש השנה.
10. חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח(

11. לחם בלחם - בעברית. ובארמית? משל על מי 
שמשתמש בשני דברים זהים שאין השני מוסיף על הראשון.                                             

"הני בבלאי טפשאי דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
13. פזיזות,קלות דעת.                                                  

"____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(
14. אף אחד,שום איש,שום דבר. "___-אחד" )שמ"ב יז יב(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

הקדחת, השחפת, ובדלקת, חבורה, יבלת, כויה, מגפה, נגע, נגף, נתק, ספחת, פצע, 
צרבת, צרעת, שחין, ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא

סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי

תשסחנחגדתשאהשחפתח

אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג

1. גשר בנות יעקב נטוי מעל_____
2. שמה העברי של שכונת קטמון בירושלים.

3. שכונה. שמה המלא "אחוזת הרברט סמואל".
4. עין-גב נמצא בחוף הכנרת המזרחי/דרומי/מערבי?

5. מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
6. "רוב שני סימנים" קשור ל_____

7. המושג "פנים חדשות" קשור ל_____
8. מי היה בעלה הראשון של אביגיל?

9. מי היא מי-זהב?
10. כמה אנשים נקראו בשם חנוך? ציינו לפחות שניים.

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. הירדן העליון 2. גונן 3. אחוזה, בחיפה 4. המזרחי 5. הכהן מהלוי 6. שחיטת בהמה 
7. שבעת ימי המשתה של נישואין 8. נבל 9. "מיהטבאל בת מטרד בת מי זהב" מבנות 

עשו 10. ארבעה: בן קין, בן ירד, מבני מדין, בכור ראובן

 תשבץ 

                                                 באדיבות עוזי קייש
1 2 3 4  5 6 

7       

8       

9    10  11 

 12  13    

14   15    

16       

 
 מאונך                                                        מאוזן

          בהמה כחושה וחלשה. "ישלם תחתיו ____"  .1
 )בבא קמא סז: ( )בלשון יחיד(

שורה של אבנים או של לבנים או של קורות עץ בבנין.  .1
 "ו____ של אבנים" )מידות ג ז(

את,מכשיר לחפור בו באדמה.                     .5
 "מ___ פסל וקרדום" )ברכות נז: (

קרחת בחלק הראש שליד המצח.                              .2
 או ב___" )ויקרא יג מב( )בלשון רבים( "בקרחת

ענין מוזר ותמוה.                                      .7
 "אע"פ ש____   ___ הוא" )רש"י חולין ז.(

           רכוש שאדם מקבל מהוריו או מקרוביו לאחר מותם.     .3
 "כי לך משפט ה___" )ירמיה לב ח( )בכתיב מלא(

ו אותו. "ישראל שהן בני בני מנוסה,בדוק,שבחנ .8
 ____" )פסחים פז: ( )לא בלשון סמיכות( )יחיד(

     בן אליאב,הוא ואבירם אחיו עמדו בראש המתקוממים   .4
 על משה במדבר. )במדבר טז א(

נהר  ון מזרח יבשת אפריקה,על גדותארץ בצפ .9
 הנילוס. )ישעיה לז ט(

נתון כמשכון,נתון בעבוט. "היתה לו שדה ____"          .5
 )שביעית י ו( )בלשון זכר( )בכתיב מלא(

משל לדבר מכאיב ומרגיז ביותר.               .10
 "וכ____ לעינים" )משלי י כו(

 קיצור המילים : ראש השנה. .6

דברי מרמה. "ולשון ____"                           .12
 )בלשון יחיד( )בכתיב מלא( )משלי י לא(

 חוג,מעגל. "עג ____ ועמד בתוכה" )תענית ג ח( .10

  פגע והיכה. "זכרים ה____ זה את זה"        .15
 )חולין נא.( )בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

          בעברית. ובארמית? משל על מי שמשתמש  -לחם בלחם  .11
הראשון.                                             בשני דברים זהים  שאין השני מוסיף על 

 "הני בבלאי טפשאי דאכלי ___  ב___" )ביצה טז.(
אחד משני הדפנות שעל הסף מימין ומשמאל  .16

 "מה ____  נשען עליהם.  לפתח,שהמשקוף 
 מעומד אף דלת נמי" )קידושין כב: (

                       פזיזות,קלות דעת.                            .13
 "____ כמים אל תותר" )בראשית מט ד(

 אחד" )שמ"ב יז יב(-אף אחד,שום איש,שום דבר. "___ .14  
 



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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-



כמה קרוב, ככה זול
נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03 רח’ נויפלד 15. 5704963-03. 
| רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03 | רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת 
חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 | הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 08-
6103663  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | בתים: רח' ניסנבאום 25 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04  חדש!קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 )גפן לשעבר( 9419465 08- 

הטמפרטורות צונחות?
המבצעים בתוקף 

מיום ראשון 
א' בכסלו 19.11.17

עד יום שישי 
ו' בכסלו 24.11.17

סניף קוטלר
פתוח במוצ"ש

משעה אחרי צאת השבת
 עד 23:00
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

בלעדי לחברי מועדון!

המחירים גם!
  

₪

250 גר'
תנובה

גבינה

1090

קוד: 57477
1.5 ליטר

תנובה

חלב בקרטון

₪

קוד:57118
400 גר'

תנובה

מאגדת יוגורטגבינה צהובה
קוד:53998/
/14758100

14758117
תנובה

גבינה צפתית

₪

200-250 גר'
קוד: 48437/

/4131814
14760516

1090 1990
3 ב-

₪790₪1190

1290טופי עלית
850 גר'

400 גר'
אריזות ירושלים

1190 פיטריות 
רסק עגבניות3 ב-

'מעולה'

260 גר'

10
4 ב-

חד פעמי

מרקיות ח"פ שווה 3 ב-

מגבונים שווה 4 ב-

/B8 כוסות קרטון
יהלום/
צבעוני 

'מעולה' 3 ב-

לפתניות ח"פ שווה 6 ב-

קופסאות איחסון 
1/4 ליטר 'מעולה' 3 ב-

1090 תפוזינה

1.5 ליטר
סוגים שונים

20
חמישיית 4 ב-

890טישו 'מעולה'
8 ק"ג

אבקת כביסה
3990פרסיל

שלישיית 
פירורי לחם

3*220 גר'
אסם

חזה/כרעיים/790
ירכיים מוצפי 

בד"ץ בני ציון

2290לק"ג

עוגיות בדלי/
רוגעלך

400-600 גר'
סוגים שונים

אנגל

חומוס/חצילים890ליח'

1 ק"ג
מעדני מיקי

סוכר סוגת 890ליח'
דמררה

1 ק"ג

790

שלישיית 
קפה טורקי

3*85 גר'
עלית

נוזל כלים 1690
פיירי

1.35 ליטר

890

1390
'מעולה'

שקדי מרק 400 גר'/
קרוטונים 250 גר'

2 ב-

דייסת 
מטרנה

200 גר'
סוגים שונים

לא כולל גם וגם

10

ליח'ביסקויט מצופה

115-157 גר'
גרוס

990 קמח סוגת

סוכר סוגת

1 ק"ג

1 ק"ג

10

10

4 ב-

3 ב-

עוגיות ברמן

200 גר'
סוגים שונים

1090
3 ב-

אבקת מרק
פיטריות/בצל

400 גר'
אסם

1590
ליח'

אורז פרסי

1 ק"ג
סוגת

790
1 ק"ג

פודינג/
1990ג'לי אסם

ליח'

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי ג'-ד' בכסלו 21-22.11.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

בטטה  
מובחר

לק”ג
490

₪

בננה

לק”ג
490

₪

אבוקדו

לק”ג
690

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪

פלפל 
אדום/צהוב

לק”ג
590

₪
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