
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום שלישי ה' בסיון תשע"ז   30/5/17 גיליון מס' 1110

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

19:05
19:22
19:02

20:22
20:25
20:24

פרשת נשא

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

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

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: 
קבב / בורגר 
/ חזה עוף/ 

פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

מבצע לוהט!
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מבצע לוהט!

משלוחים לכל חלקי העיר              

שניצל בפיתה
רק

20&

 עד 250 

מקומות 

ישיבה

בבני ברק!!חדש 

 בין מגדלי בסר 3
עם נוף עוצר נשימה

 תפריט חלבי / בשרי עשיר  
בכשרות מהודרת 

אולם אירועים בוטיק ויוקרתי

כנסים | בר/בת מצווה | 7 ברכות | אירוסין | חינה

nomaevent9@gmail.com
03-5424104  | 052-6776421

 

www.noma.org.il nomaevent9@gmail.com

בנוסף לרשום קילו סורבה לשבת 
במחיר 39 ש"ח

זה במקום 76 ש"ח

100

בכותרת אולי להדגיש   " 
.

קופון השבוע

46&

בלבד

76&

במקום

רח‘ מצדה 9 מול בסר 3 | 1700-704730

בימי שישי בלבדה

קינוח לשבת

שעות פתיחה: ראשון עד חמישי 07:00-23:00
שישי 8.00-13.00 מוצאי שבת 21.00-24.00

גלידה 
חלבית ק“ג1
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כל טיפולי השיניים
תחת קורת גג אחת

תשלומים נוחים

השתלות שיניים
וטיפולים מורכבים
גם בהרדמה מלאה

יסודיות � אמינות � מקצועיות
050-813-99-64לפרטים טל:

הטובים ביותר!!מ

בשפע!המלצות 

עבודות נקיון ואחזקה סס

ר
ניקוי משרדים | חדרי מדרגות | עסקים ם

אולמות | בתים | מוסדות ובתי ספר

כשר למהדרין

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

פצפ דּוהי
P i z z a  F o o d

בדרך אליך !

חדש
בבני ברק 

אמיתיתגבינה 100%

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

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

03-6281181להזמנות: *5851

שעה לאחר צאת השבת ועד 1:00 בלילה

אאאאאאאאאאאא

פרסם 
ותתפרסם
03-5796643

הושלם 'האגף החרדי' 
במשרד השיכון

לקראת חג מתן תורה: 2,239 מוסדות, 138,647 בני תורה - כל הנתונים  בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

 פרסום

ראשון
/ עמ' 22

היערכות לשבועות: ניידות 
סיור יפטרלו ברחובות

לאחר ניסיון כושל בסיבוב שעבר, הפעם צפויה 
'דגל התורה' לרענן את מרבית נציגיה במועצת 
  ?מי בסיכון ומקומו של מי מובטח  העיר

כתבה שנייה בסדרה / עמ'  20

זעזועים ב'דגל': מרבית 
הרשימה תוחלף

/ עמ'  8

שר הפנים ורעייתו נחקרו בלהב 443 יחד עם 14 בני 
אדם נוספים במשך שעות ארוכות  החשדות: העברות 
כספים בין השר ואחיו, העברת תקציבי ממשלה לעמותות 
תוך ניגוד עניינים וקבלת תרומות באופן פסול  פעיל 

בכיר בתנועה: "התנהלות מקוממת" / עמ' 22 

רגע לפני 
החקירה

סקר:

עמ' 24 

ש"ס   7
יהדוה"ת   7

ריח בחירות: דרעי מצטרף לנתניהו בחדרי החקירות

עלילות טראמפ

החתן 
היהודי 

 חשוד
והצו בוטל

/ עמ' 24

חה"כ יעקב אשר ל'קו 
עיתונות': "בשורה של 
ממש שמשרד השיכון 

מכיר בבעיה של 
הציבור החרדי"

צילום: יעקב כהן



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

RC

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &7 ב-

 &2990

פילה סלמון 
(אילתית)

גבינה צהובה מגורדת
 500 גר'

בקנייה מעל 40&
ממוצרי טרה

רביולי 
שטראוס

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב- ב-  &15

 &20 &1490

 &1790

ב-

ב-

ב-

 &10  &22

ב-

 &10 &10

 &10

בקנית 
זוג

בקנית 
זוג

מארזי מעדני מו 
מארזי מילקי/ דניטרה

לבן תות/ אפרסק 
יטבתה

גבינה צהובה 
תנובה

קילו

יין סלקטד
לבן/אדום

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

ב-  &50 2 ב-

טיטולים

בקרטון 
1 ליטר

2 ב-

2 ב-

3 ב-

יוגורט מולר

דג פילה

בטעמים שונים
מיקסים/קציפה

אמנון (מושט)

מיונז תלמה
 500 גר

בצק עלים
לאחר הפסח

L תבניות ביצים

 &490

נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

 &18

 &10

 &10  &20

3 ב-

2 ב-

3 ב-

6 ב-

2 ב-

אינסטנט 
פודינג וניל
1 קילו

פתי בר עלית
 שוקו/ וניל
500 גר'

50& קילו 2 ב-

750 גר' 

 &1490

 &590

2 ב-50& 

 &10

 &30

 &790

 7

 2

 &20

 &100 6 ב-

 &10 2 ב-
קוטג' טרה / תנובה

3 ב-10& 
48 גלילים

מוצרי 
השבוע חלב טרה / תנובה גבינת תנובה קורנפלקס 

דבש

850 גר'

 &2990
ב-

גבינה טרה 

פסטות ויליפוד
500 גרם

 400 גר'

מארזי דנונה טבעי

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג בקניית זוג

שמנת טרה

 &10

גבינות סקי/ 
תנובה/ טרה

בקנית 
זוג

2 ב-19& 
בורקס תפו"א שף הבצק

ב-ב-

ב-

ב-

ב- 2 ב-55& 

3 ב-

מגוון 
שלגונים 
וטילונים
נסטלה
קראנצ' / גומיגם

שמנת מתוקה
38%
טרה/ יטבתה

 &13 3 ב-

יופלה בטעמים

 &8 90 ב-

מארז
 טישו טאצ'
חמישיה

 &10 ב-4 

בקניית זוג

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

310

2

3 ב-2 ב-
1 ליטר1 ליטר

 &12 &13

שוקו יוטבתה / 
תנובה

שוקו טרה

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

ב-3790& 

גבינת תנובה בטעמים
זיתים / בצל / שום שמיר

 &10 ב- 4
מתנהשקיות אוכלשומר חום/ צידנית/ תיק 

250 גרם



כשמתחשייק לכם
משהו מיוחד

פרווה



כל לקוח מקבל זוג עדשות חודשיותאתם נהנים וממשיכים לקבל מתנותהמבצע ממשיך גם ביום ראשון י' סיוון 4.6.17לכבוד היומהולדת

כל לקוח מקבל זוג עדשות חודשיותאתם נהנים וממשיכים לקבל מתנותהמבצע ממשיך גם ביום ראשון י' סיוון 4.6.17לכבוד היומהולדת

כל לקוח מקבל זוג עדשות חודשיותאתם נהנים וממשיכים לקבל מתנותהמבצע ממשיך גם ביום ראשון י' סיוון 4.6.17לכבוד היומהולדת
כל לקוח מקבל זוג עדשות חודשיותאתם נהנים וממשיכים לקבל מתנותהמבצע ממשיך גם ביום ראשון י' סיוון 4.6.17לכבוד היומהולדת



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  רחוב   : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

רשת עוז קרמיקה - עכשיו בפתח תקוה
עוז   קרמיקה   מביאה   את   בשורת   האופנה   והחדשנות .  רשת 
סניטריים,  כלים  ריצופים,  קרמיקות,  למצוא  תוכלו  אצלנו 
מקלחונים, אמבטיות, ארונות אמבט ועוד. רשת עוז קרמיקה 
הבית  עיצוב  בעולם  המובילים  המותגים  לכל  בית  משמשת 
ובמחירים שווים לכל כיס.  אנו   מזמינים   אתכם  להיכנס לאחד 

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה





עם טורנדו לומדים חברותא בנחת, באחריות! 
מספיק עם הדיבורים באוויר. 

טורנדו מציעים לכם מגוון מזגנים חזקים, אמינים 
והיחידים עם 7 שנות אחריות מלאה.

טורנדו, עושה את העבודה באחריות!
03-9011400 התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח. 7 שנות אחריות ללקוחות שישלחו חשבונית קנייה ותעודת אחריות לפקס: 

בלעדי לטורנדו!  שירות תוך יום מהרגע שהתקשרת!

שנות אחריות מלאה
ללא תוספת תשלום

TOP INV בדגמי

 02-6797053 תלפיות,   ,17 האומן  מיזוג,  מחסני   |  073-7211211 השבת,  כיכר   ,2 יחזקאל  חשמל,  יאקאב   |  073-7215215 רוממה,   ,60 ירמיהו  חשמל,  יאקאב   |  03-5045000 שאול,  גבעת   ,15 נשרים  כנפי  חשמל,  שיא   ירושלים  
  073-7218218  ,96 יהודה הנשיא  יאקאב חשמל,   |  03-5045000  ,32 עוזיאל  בן  יונתן  אלעד שיא חשמל,     02-5870264  ,68 נשרים  כנפי  | טרקלין כהלכה,   02-5382823  ,17 יונה  | ת.צורף,    02-5384406 ירושלים,   ,7 מיזוג, תובל   מחסני 
 טרקלין כהלכה, שמעון בן שטח 10, 073-7218218  | ענק המזגנים, יאיר רפאל, 054-3036610  טבריה חשמל ברמה, שזר 4, 04-8666072  בני ברק   שיא חשמל, יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא, 03-5045000 | חשמל החסד , רח ירושלים 2, 074-7576379
   073-7217217  ,55 עקיבא  רבי  כהלכה,  טרקלין   |  073-7216216  ,11 עזרא  כהלכה,  טרקלין   |  052-7660255  ,16 טוב  שם  הבעל  ומיזוג,  חשמל  לוינגר   |  03-6188783  ,13 דונולו  ת.צורף,   |  03-5792346  ,5 נפחא  יצחק   א.ספראי, 
 בית שמש שיא חשמל, שפת אמת 32, 03-5045000 | יאקאב חשמל, שד' נהר הירדן 36, 073-7212212 | מחסני מיזוג, יגאל אלון 14, 054-8111111 | מיזוג נטו, תמיר מחרר, 050-8992554  נצרת עילית חשמל ברמה, פנחס מילר 6, 04-8666072   
   08-9174643 23, מרכז עינב,  | מחסני מיזוג, הסתת   08-9762410 )בית לוטם(,  מודיעין מחסני מיזוג, אזור תעשייה שילת     03-5045000 , ממזרעיטש,   94 | שיא חשמל, המגיד   073-7214214 6, כיכר העיר,   ביתר יאקאב חשמל, הר"ן 
  050-8720669 הדואר,  ליד  סמייל,  אלקטריק  חב"ד  כפר    08-9739030  ,1 חמד  שדי  ת.צורף,   |  03-5045000  ,21 הנשיא  יהודה  חשמל,  שיא    |   073-7213213 עילית,  עסקים  מרכז   ,2 יחזקאל  שד'  חשמל,  יאקאב  עילית   מודיעין 
   08-9944929  ,20 אלפסי  יורם,  ביתאן  נתיבות    08-9475410  ,7 מול  הרכבת  מתחם  יורם,  ביתאן  שדרות    073-7219219  ,40 הפלמח  כהלכה,  טרקלין   |  03-5045000 ז',  רובע   26 הנס  בעל  מאיר  רבי  חשמל,  שיא   אשדוד 

אופקים ביתאן יורם, הרצל 23, 08-9965835   חיפה/קריות חשמל ברמה, מיכאל 13, 04-8666072.



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ה' בסיון תשע"ז 30/5/17 בני ברק8 " ב תש"ע 1210/3/10 בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 שנה לפטירת שמעון יוחאי לסרי ז"ל

לזכר  והתעוררות  חיזוק  כנס  נערך  האחרון  במוצ"ש 
בנו של מזכה הרבים הגאון רבי מיכאל לסרי, הבה"ח 

שמעון יוחאי לסרי ז"ל, שטבע בים באשדוד. 
מיכאל  הרה"ג  המרצים  בהשתתפות  נערכה  האזכרה 
לסרי, הרה"ג זמיר כהן הרה"ג יגאל כהן, הרה"ג ראובן 
צרף ואלפי אנשים שקיבלו על עצמם חיזוק, במלאות 

שנה לפטירתו הטרגית.

 האדמו"ר מבוטושאן נסע לרומניה 

יצא  מבוטושאן  האדמו"ר  לשלום':  'צאתכם  ברכת 
בעיירות  הק'  אבותיו  קברי  את  לפקוד  קודש  למסע 
בוטשעטש ובוטושאן שברומניה יחד עם קהל חסידים 

מארה"ק ומאירופה, להעתיר לישועת הכלל והפרט.
לפני צאתו קיים סעודת הילולא מרכזית בהיכל בית 
מדרשו ברחוב ישעיהו בבני ברק, לרגל יומא דהילולא 
ה-104 של בעל ה"יד יוסף" מבוטשעטש זי"ע, שנודע 

ש'כל מי שנגע ב'קלאמקע' )ידית( שלו נושע.

 טבע בביצה בקציר החיטים

ביום שישי נסעו קבוצת תושבים עם רבנים מבני ברק 
לקיים את מצוות קציר חיטים לפני חג השבועות – חג 
הקציר. בקציר החיטים השתתפו הגאון רבי שלמה בן 

שמעון והגאון רבי מנשה זליכה.
של  צעקות  לפתע  נשמעו  החיטים  קצירת  באמצע 
עזרה, אחד המשתתפים החל פתאום לטבוע בתוך ביצה 
מסוכנת וטובענית. הבחור שקע עד למותניו והתבקש 
חס  ישקע  שלא  לזוז  שלא  סביבו  הנמצאים  ידי  על 
חולץ בהצלחה  הוא  בפנים, בחסדי השם  יותר  ושלום 

על ידי שאר חבריו בשלום.

 רגלו של הילד ניצלה 

ילד כבן 8 שיצא מתלמוד תורה והיה בדרכו לביתו, 
אחיעזר  ברחוב  'דובק'  מפעל  של  הענק  בשער  נתקע 

להיפתח  שהחל  ברק,  בבני 
פתאום, רגלו וסנדלו נתפסו 
שאחד  וכמעט  ונמחצו, 
השער  של  הפלדה  מגלגלי 
שהיה  במה  רגלו  על  עלה 

גורם לקטיעתה.
דוד  הצלם  של  בתושייה 
הבחין  במקום,  שעבר  זר 
של  לעברו  וצעק  בנעשה 
השומר בכניסה של המפעל 
השער  סגירת  את  שיעצור 
הילד.  של  פציעתו  נמנעה   -
של  סנדלו  את  קרע  זר 

הילד ומשך אותו מתחת לשער. מתנדבי איחוד הצלה 
שהגיעו למקום טיפלו וחבשו את רגלו של הילד והוא 

פונה במצב קל.

עוזי ברק

המשותף  ברק,  בבני  העירוני  השיטור 
ניידות  את  יתגבר  ולמשטרה,  לעירייה 
של  שונים  באזורים  השבועות  בחג  הסיור 
העיר, תוך שהניידות מאוישות ע”י שוטרים 

ופקחים גויים.
עבודה,  פגישת  התקיימה  החג,  לקראת 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  בראשותו 
דרנגר,  ישראל  הרב  ובהשתתפות  העיר, 
רמ”ט רה”ע, המתאם את פעילויות השיטור 
העירוני בכל ימות השנה; מר שלמה מלכא, 
העירייה;  של  ופיקוח  אכיפה  אגף  מנהל 
העירוני  השיטור  מח’  מנהל  חדד,  יוסף  מר 
ופקד מאיר סויסה, מפקד השיטור העירוני. 
בפגישה סוכם על תגבור כוח האדם בניידות 
הביטחון  תחושת  את  להעלות  כדי  הסיור, 
לתושבים, ובד בבד, לטפל בפניות תושבים 
לשוטרים ולפקחים, כשכל ההנחיות במגוון 

הנושאים מתואמות הלכתית.
פועלים  העירוני,  השיטור  לסיורי  בנוסף 
בעיר מוקדים שונים, ובהם “בטרם”, “שיבה 
מאוישים  הם  שגם  מציון”,  ו”עזר  טובה” 

סיוע  מענה,  יתנו  והם  יהודים,  שאינם  ע”י 
וטיפול בתושבים בנושאים מגוונים.

על  משטרתי  מידע  נתקבל  אלו  בימים 
ירידה משמעותית בשיעורי פריצות לדירות 
כחלק  וזאת  ברק,  בבני  ובחגים  בשבתות 
השיטור  סיורי  של  הנרחבת  מהפעילות 
העירוני כנגד שב”חים וכנגד פורצים ולמערך 
לתושבים  והמשטרה  העיירה  של  ההסברה 
עם  מתאימים  צעדים  בנקיטת  הצורך  על 

יציאתם מבתיהם בשבתות ובחגים.
ראש  זייברט  חנוך  הרב  פנו  מכבר,  לא 
משטרת  מפקד  מ”מ  חדד,  דני  וסנ”צ  העיר 
במסגרת  לתושבים,  בקריאה  דן  מרחב 
בלוחות  המקומית,  בעיתונות  פרסום  מסע 
המודעות ובפליירים בבתי תושבים, להימנע 
מהכנסת שב”חים לעבודות בבתים ולקבלני 
לאחר  בינוי,  בעבודות  לשלבם  שלא  בניין 
וקבלני  בניין  קבלני  שישנם  הוברר  שאף 
אף  וישנם  שב”חים,  המעסיקים  שיפוצים 
הוסברה  בפניה  בלילות.  אותם  שמלינים 
בבד,  ובד  השב”חים,  של  העסקתם  חומרת 
בצמתי  העירוני  השיטור  סיורי  הוגברו 
הכניסה לעיר ובבניינים המוקמים והולכים. 

בהתאם לנתונים שאושרו ע”י מפקד המרחב, 
חל גידול משמעותי ביותר במעצרי שוהים, 

מסיעים ומלינים.
בעיה אחרת, שהועלתה בפנייה לתושבים 
היו  המרחב  מפקד  ומ”מ  העיר  ראש  של 
מבתיהם,  היוצאים  תושבים,  לבתי  פריצות 
מפתחות  מטמינים  החג  או  השבת  ולקראת 
לשטיחים  מתחת  או  חשמל,  בארונות 
פורצים  כשבחקירת  לדירות,  בכניסות 
שוהים  גם  ובהם  פורצים,  שישנם  הוברר 
בלתי חוקיים, שעוקבים אחר פעילות בעלי 
הבית,  את  עזיבתם  את  מנצלים  הדירות, 
הגורמות  ולגניבות  לפריצות  עת,  באותה 

לתושבים נזקים כספיים גדולים.
נקראו  זו,  בעיה  עם  להתמודד  כדי 
התושבים שלא להשאיר מפתחות במקומות 
נעולות  דלתות  על  להקפיד  ודומיהם,  אלו 
בנוסף  סורגים.  להתקין  וגם  סגורות  ודירות 
לכך, הוגברו סיורי השיטור העירוני בשבתות 
לא  ופקחים  שוטרים  באמצעות  ובחגים, 
וירדו  רכוש  עברייני  נעצרו  וכך  יהודיים, 

מספרי הפורצים באורח ניכר ביותר.

מאת: עוזי ברק

האישה  האמת:  דיין  ברוך 
גומבו  מרים  מרת  החשובה 
רמת  הספר  בבית  מורה  ע"ה, 
נפטרה  ברק,  בבני  אהרן 
בשעות  האחרון  חמישי  ביום 
שסבלה  לאחר  הצהריים, 
בחודשים האחרונים מהמחלה 
והיא   - בגופה  שקיננה  הקשה 

בת 63 בפטירתה. 
נולדה  ע"ה  גמבו  הגב' 
הגאון  לאביה  תשי"ד  בשנת 
הצדיק הישיש רבי משה טורק 
ברק  בני  מצדיקי  שיבלחט"א, 
ע"ה.  טשארנא  מרת  ולאמה 
צבי  רבי  הגאון  הוא  בעלה 
כולל  ראש  גומבו,  )הערשל( 
בני  מאקאווא  המדרש  בבית 

הקהילה  רבני  ומחשובי  ברק 
ומחבר הספרים 'אור צבי' י"ב 

כרכים על הש"ס. 
שימשה  רבות  שנים  במשך 
כמורה בבית הספר רמת אהרון 
של  דורות  וחינכה  ברק  בבני 
תלמידות לתורה ויראת שמים. 
בכל השנים עמדה לימין בעלה 
על  לשקוד  יוכל  למען  הגדול 

התורה באין מפריע. 
בשעות  יצאה  הלווייתה 
ברחוב  מביתה  הצהריים 
ועברה  ברק  בבני  דונולו 
לובלין  חכמי  ישיבת  דרך 
אל  ומשם  וילקומירר  ברחוב 
בבני  פוניבז'  העלמין  בית 
רב,  קהל  בהשתתפות  ברק, 
משפחתה.  ובני  תלמידותיה 

יהא זכרה ברוך.

עוזי ברק

בעיר  "השומרים"  ארגון  יו"ר 
בני ברק, הותקף השבוע באלימות 
כשהלך לתומו ברחוב עזרא בעיר. 
מתנדבים נוספים שהוזעקו למקום 
בכדי לסייע ליו"ר הארגון הותקפו 
גם הם על ידי החשוד, אך השתלטו 
ועיכבו אותו  זמן קצר  עליו לאחר 
שני  המשטרה.  כוחות  להגעת  עד 
לטיפול  נזקקו  שנפצעו  מתנדבים 

רפואי.
לחייו,  ה-30  בשנות  התוקף, 
בעל עבר פלילי רב ומוכר לארגון 
פליליים  מאירועים  ולמשטרה 
שונים בעיר בני ברק. התוקף נעצר 
העירוני  השיטור  צוות  ידי  על 
להמשך  המשטרה  לתחנת  ונלקח 
האם  יוחלט  בהמשך  חקירה, 
להארכת  שופט  בפני  להביאו 

מעצרו.
לאחר  אמר  בארגון  בכיר 
ירתיע  לא  גורם  אף  "כי  האירוע, 

מלהמשיך  הארגון  מתנדבי  את 
את  ולהעניק  שאת  ביתר  לפעול 
שכבות  לכלל  המתבקש  הביטחון 
לחסרי  ובפרט  בעיר,  האוכלוסייה 
כל  וילדים.  נשים  זקנים,  ישע, 
ניסיון של פגיעה כלפי אחד מאנשי 
ביד  יטופל  מתנדביו,  או  הארגון 
קשה ובכל האמצעים החוקיים הן 
מצד  והן  'השומרים'  ארגון  מצד 

המשטרה," הוסיף הבכיר.

טרגדיה: המורה 
נפטרה מהמחלה

תקף את יו"ר 
'השומרים' – ונעצר מורה בבית הספר רמת אהרן, מרת מרים 

גומבו ע"ה, הלכה לעולמה כשהיא בת 63, 
לאחר שחלתה במחלה הקשה שקיננה בגופה 

בחודשים האחרונים 

צילום: דוד זר 

צילום: דוד זר

פעילות שוטרים נגד שב”חים

היערכות לשבועות: ניידות 
סיור יפטרלו ברחובות

ניידות מאוישות על ידי שוטרים ופקחים גויים 
  ישמרו על הסדר במהלך ליל החג בעיר
במקביל, דווח על ירידה משמעותית בכמות 

הפריצות לבתים בשבתות



רוצים 
שירות
אישי 
ואנושי!



בני ברק ה' בסיון תשע"ז 121030/5/17

מאת: עוזי ברק

בני  עיריית  ע"י  שיופעל  עישון"  ללא  "יום 
ברק ורשת ערים בריאות, במסגרת כולל לבעלי 
ופעולות  הרצאות  יכלול  צבי",  "חמדת  בתים 
בעישון,  השליליים  ההיבטים  על  הסברה 
היום  כשבמרכז  ומסרים,  נתונים  עובדות, 
יודגשו פסקי הלכה מגדולי ישראל על האיסור 

בעישון, בעקבות תוצאותיו החמורות.
בינלאומי  "יום  מציינים  בשנה,  שנה  מידי 
ללא עישון" בתאריך הלועזי 31 במאי, במטרה 
להעלות את המודעות לנזקי העישון, חשיבות 
חל  זו,  בשנה  מעישון.  והגמילה  ההימנעות 
נקבע  כך  ומשום  השבועות,  בחג  זה  תאריך 
בארץ היום הבינלאומי ללא עישון ליום חמישי, 

כ"ט באייר התשע"ז )25,5,17(.
זייברט,  חנוך  הרב  של  ובברכתו  בעידודו 
ללא  "היום  את  העירייה  תפעיל  העיר,  ראש 
להימנע  להשפעה  להביא  במטרה  עישון", 
ארגנה  זה  ולצורך  השנה,  ימות  בכל  מעישון 
העירייה  מבקרת  גולדפינגר,  שושנה  רו"ח 
וחברת הנהלת רשת ערים בריאות בישראל את 
הפעילויות לעידוד המסגרות למניעה מעישון, 
בכולל  וההסברה  ההדרכה  יום  את  היתר,  ובין 
יוחנן  רבן  שברחוב  צבי",  "חמדת  בתים  בעלי 
תעמוד,  היום  כשבמרכז  ברק,  בבני  זכאי  בן 
של  המקיפה  הרצאתו  לפנה"צ,   11:30 בשעה 

"חיים  ספרו  וחלוקת  אסחייק  יחזקאל  הרב 
ללא עישון", בחסות שירותי בריאות "מכבי", 
ובמסגרתו פסקי הלכה, ובראשם של מרן הגאון 
האיסור  על  זצ"ל,  אלישיב  שלום  יוסף  רבי 

ההלכתי שבעישון.
בלבד  זו  לא  בעישון  כי  מודגש,  היתר,  בין 
שישנו ביטול מצוות עשה של שמירת הבריאות, 
נפשך",  ושמור  לך  "הישמר  של  לאו  גם  אלא 
כשביטול המצווה והעבירה על הלאו הם בכל 
שאיפה, ולא אחת, יש בעישון גם גרימת צער 

להורים.
ד"ר  ע"י  שהוכן  בנושא,  חומר  במסגרת 
הציבור  לבריאות  מביה"ס  דונחין,  מילכה 
בבי"ח "הדסה", עולה כי בנוסף לנזקי הבריאות 
בישראל,  הבית  משקי  הוציאו  החמורים, 
במהלך שנת 15' יותר מ-8 מיליארד שקלים על 
צריכת סיגריות, ולצורך השוואה, ההוצאה של 
משקי הבית על חלב ומוצריו עמדו באותה שנה 
על 7.6 מיליארד שקלים, כשבנוסף לכך, העלות 
למערכת  העישון  נזקי  של  והעקיפה  הישירה 
הבריאות בארץ הגיעה ל-1.7 מיליארד שקלים 
ההסברה  מערכת  תתוגבר  כך,  ומשום  בשנה, 
ממערכת  החל  המגזרים,  בכל  העישון  כנגד 
החינוך עד למפגשים עם מועדוני "גיל הזהב", 
מקצועיות  ופעילויות  חוצות  פרסומי  עם 
מוקדים  והפעלת  החולים  קופות  עם  בתיאום 

קבועים לעידוד הגמילה מהעישון.

מאת: עוזי ברק 

אזרח בן 62 הגיע 
במרפאת  לטיפול 
בבני  איכילוב  טרם 
שאחד  לאחר  ברק 
הברגים שהוכנס לו 
באופן  יצא  בניתוח 

פתאומי מהרגל.
הוכנס  הבורג 
בניתוח שנערך לפני 
שנים  מארבע  יותר 
ניתוח  בעת  אחרי 
לקיבוע שברים בכף 
לתדהמתו  הרגל, 
הברגים  אחד 
ברגלו  שנקבעו 
העצמות,  לאיחוי 

שנבהל  האיש  ולבצבץ.  מעצמו  לצאת  החל 
ברק  בבני  איכילוב'  'טרם  מיון  אל  התפנה 
והציג בפני רופאי המרפאה את הבורג שהחל 

לצאת מרגלו. 
כי  וראו  רנטגן  צילום  לאיש  עשו  הרופאים 
הוציאו  מכן  לאחר  הדם.  לכלי  נזק  נגרם  לא 
והעניקו  מבוקרת  בצורה  מהרגל  הבורג  את 
לו טיפול תרופתי אנטיביוטי למניעת זיהומים 

והאיש שוחרר עם המלצה להמשך מעקב. 
באורתופדיה  מתמחה  כבהא  נוראדין  ד"ר 
ברגים  שטיפל באיש במרפאה הסביר "שמים 
בניתוח כדי שיהיה חיבור בין העצמות במצב 
שהם  חשיבות  אין  האיחוי,  לאחר  שבר.  של 
ימשיכו להיות בפנים. כאן מדובר באדם שעבר 
ניתוח לאיחוי שברים בכף  לפני כארבע שנים 
רגל וכעת יש כבר איחוי טוב, ועל כן לא נגרם 
החוצה,  יצא  שהבורג  בכך  למטופל  נזק  כל 

למרות שזה לא אמור לקרות כאמור". 
שיכול  ביותר  הבעייתי  "המצב  לדבריו, 
בלתי  הוצאה  הם  כאלה  במצבים  להיות 
שעלול  דבר   – שמבצבץ  הבורג  של  מבוקרת 
ישנה סכנת  כן  לפגוע בכלי דם חשובים. כמו 
כי  נמצא  הרנטגן  בצילום  כי  אמר  עוד  זיהום. 

לא נפגעו כלי דם".
האורתופדי  המערך  מנהל  רובין  אמיר  ד"ר 
לא  שלי  הקריירה  "בכל  אומר:  'טרם'  של 
נתקלתי במקרה כזה, במקרים הנדירים שהבורג 
מבצבץ הוא מוצא בחדר ניתוח עם ציוד מיוחד. 
במיון טרם הודות לתושייה של הרופא הבורג 
הוצא בשלום ומעבר לאנטיביוטיקה לא נדרש 
שאני  הסיבה  הם  כאלה  מקרים  נוסף.  טיפול 
אוהב את העבודה שלי ב'טרם', אנחנו נתקלים 
והסיפוק  שגרתיים  לא  במקרים  שגרתי  באופן 

הוא היכולת להעניק טיפול ברמה גבוהה".

גמילה מעישון בבני ברק

אחרי 4 שנים: הבורג 
השתחרר מהרגל 

רשת ערים בריאות יחד עם עיריית בני ברק מפעילים "יום ללא 
עישון" - במטרה להימנע מעישון כל השנה

הפתעה ב'טרם - איכילוב' בבני ברק: אחרי ארבע שנים יצא 
מעצמו בורג שהוכנס בניתוח לאיחוי שברים 

רשימת הזוכים בהגרלת 'עורה' תשע"ז
1. 6 כרטיסי טיסה לא"י: משפ' צוקר
2. 18,000$ מזומן: משפ' שטיינוביץ

3. שכירות ומשכנתא: משפ' 
אוסטרייכר

4. ריהוט יוקרתי: משפ' פרנק
5. פייביש במזומן: משפ' דוד קליין

6. רכב 2017: משפ' שטיינברג
7. מאסטרכארד במתנה: משפ' 

יודקאווסקי
8. סוכות בא"י: משפ' שטטפלד

9. פאת רנסנס: משפ' וידרמן
10. קורס מקצועי: משפ' טורקל
11. מזומן חודשי: משפ' גלבקס

12. זהב טהור: משפ' ברקין
13. תכשיט יוקרתי: משפ' בורנשטיין

14. ספרי ארטסקרול: משפ' ציטרון
15. מזומן כל שנה: משפ' שבינדר

16. הרפתקה משפחתית: משפ' בוכמן
17. פאה חדשה: משפ' בוכהולץ

18. פי מאה: משפ' הרבסט
19. בקור בא"י: משפ' שון

20. מזומן שבועי: משפ' בניפלא
21. חופשה משפחתית: משפ' גרינווד

22. דמי שדכנות: חסוי
23. אשראי במתנה: משפ' יעקב 

הטניאן
24. 36,000$ מזומן: משפ' אבבייב

25. פרס לשמה
26. שולחן מלכותי: משפ' שלמה קאהן

27. תמיכה: משפ' זליקוביץ
28. זכות קניה: משפ' סקלקה 

29. 12  כרטיסי טיסה לא"י: משפ' דב
30. אגרות חוב: משפ' מזרחי,

31. קניות בניו יורק: משפ' יחיאל קליין
32. ספר תורה: משפ' זלץ

33. טיול בשמי הארץ: הזוכה של פיצוץ של 
פרס

34. תרומה כרצונך: משפ' נובסלר
35. שרשרת יהלומים: משפ' גרשון
36. שכר לימוד: משפ' יודקאווסקי

37. שיק שמן: משפ' שטארק
38. להדליק נר: משפ' פייגנבוים

39. פאת גלי: משפ' ניומן
40. כרטיס ויזה: משפ' מילרום

41. ביגוד למשפחה: משפ' צ'קנסקי
42. פטור חוב: משפ' מושקוביץ

43. ברכת צדיק: משפ' טיטלבוים
44. פאת ג'קולין: משפ' גולדשטיין

45. רכב: משפ' גולד
46. כרטיס אמריקן אקספרס: משפ' אלבו

47. שיקים של פייביש: משפ' בעמן
48. חופשה חלומית: משפ' עובדיה

49. קניה בחינם: משפ' בראון
50. פיצוץ של פרס: משפ' פרידמן

תמונה אומנותית (שרה וייצמן): משפ' וולף 

הגרלת סנוניות ראשונות

הקמפוסהקולינרי
ה י ר נ י ל ו ק ה ת  ו ע ו צ ק מ ל ה  ו ב ג ה ר  פ ס ה ת  י ב

culinarycampus.co.il | office@cuca.co.il

ם י ל ש ו ר י  4 0 ל  ו א ש ת  ע ב ג

שלנו? הקורסים  כל  את  להכיר  רוצה 

טל: 02-6522227

שואפת להנחיל בבית שלכם בישול 
בריא אבל את לא מצליחה? 

בואי לגלות איך לבשל בריא, מזין 
ובעיקר טעים. אוכל שהילדים יאהבו... 

וגם המבוגרים! הקורס שיגרום 
למשפחה שלכם לאהוב אוכל בריא!

קורס טרנדי במגמה עדכנית השולטת 
כיום אצל גדולי השפים בעולם.

היכרות עם סגנונות ומסורות בישול 
בינלאומיים, בכל שיעור תגלי עולם 
חדש- אסייאתי, מזרחי, אירופאי, ים 

תיכוני - חובה גם לכל בעלת קייטרינג. 

10 מפגשים |ערב
מ. זורגר | א. מייזליק ועוד

10 מפגשים | ערב
אביגיל מייזליק | חוי לב ועוד

מטבח עולמיבישול בריא

הרישום נסגר

הזדמנות 
אחרונה 
להצטרף

הלהיטים 
המבוקשים

קורסי נוספים: פטיסיירי שף • פרופשיונל שף • עיצוב אירועים • קונדטוריה מקצועית • קונדיטוריה בוטיק



במזרחי טפחות
לכל בנאדם

יש בנאדם בבנק

לגב' כהן שסגרו לה את הסניף והיא צריכה ללכת 
לסניף מרוחק כדי לקבל שירות אנושי

סגור

בדברים החשובים באמת, אין תחליף לאנושיות

 אין לך בנקאי כזה? התקשר 8860*
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גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים
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טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

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

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

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

במקום לסבול כל הקיץ, מזמינים היום מזגן חדש ב'שיא החשמל והמיזוג' 
ונהנים מהמחירים הכי זולים ומ-36 תשלומים!

מבצע סבסוד מקררים !!
מבצע לזמן מוגבל: חברת בלומברג ושארפ

מסבסדים לכם את המחירים ואתם מרוויחים!!!

מקררי
בלומברג

מקררי 
שארפ

כולל התקן מובנה
של משמרת השבת

1999)עובר למצב שבת אוטומטי(
החל מ-

₪

הרי בסוף
תקנו מזגן ומקרר...

לקראת שבועות: הכנסת 
 ספר תורה בקרית הרצוג

ועסקין בחדוותא דילי: מאות מתושבי שכונת קריית הרצוג השתתפו בהכנסת ספר תורה 
למוסדות 'שאר יישוב', בראשות רבני השכונה

מאת: עוזי ברק

'קו  למערכת  התלוננו  ישראל  רכבת  נוסעי 
וחריף בתחנת הרכבת  ריח צחנה חזק  עיתונות' על 

ברחוב הלח"י בבני ברק.
הנוסעים מציינים כי רכבת ישראל משנעת אלפי 
טונות של תברואה אל דרום הארץ וכשהיא עמוסה 
לריח  שגורם  דר  לתחנה,  בסמוך  הרכבת  עוצרת   -

צחנה עצום שמעיק על נוסעי התחנה בבני ברק.
הריח  ועוצמת  לסירחון  להאמין  אפשר  "אי 
קבוע  נוסע  עיתונות'  ל'קו  אומר  במקום",  שנוצר 
ברכבת, "אנחנו נמצאים בשנת 2017 עם טכנולוגיה 
מתקדמת ולא ברור למה הנוסעים צריכים לסבול את 
הריח הזה? מדוע לא בודקים אופציות אחרות, מדוע 
הקרונות נעמדים בסמוך לכניסה והיציאה של תחנת 
הנוסעים זה גורם להם לסבל רב, בימי הקיץ החמים 

הסירחון יותר עוצמתי ובלתי נסבל".
משנעת  ישראל  "רכבת  נמסר:  ישראל  מרכבת 
מטענים ובכלל זה גם אשפה מכל קצוות הארץ ובכך 
מחליפה מאות משאיות אשפה. פעילות זו מגבירה 
ותורמת  עומס  מפחיתה  בדרכים,  הבטיחות  את 

לאיכות הסביבה. 
ורכבת ישראל מטפלת  ריח לוואי  "לעיתים קיים 
מכולות  שהיית  זמן  קיצור  א.  מישורים.  בכמה  בו 
האשפה  הובלת  מיקוד  ב.  במתחמים.  הפסולות 
ג.  יותר.  קלה  הריח  בעיית  שבהן  הלילה,  לשעות 
נסיעת הרכבות בעיקר מחוץ לגבולות הישוב. ד. לצד 
כל אלה נבחן פתרון טכנולוגי לנטרול ריחות וכיסויי 

הרמטי של המכולות בזמן השהייה במתחם".

קרונות של תברואה שמובלות 
ברכבת ישראל מתחנת בני ברק אל 
דרום הארץ גורמות לסבל נורא 
  ובלתי נסבל של נוסעי הרכבת

מרכבת ישראל נמסר "אנו מטפלים 
בבעיה במספר מישורים"

מאת: עוזי ברק 

שמחת התורה - מאות מתושבי שכונת קרית 
חדש  תורה  ספר  בהכנסת  השתתפו  הרצוג 
ומהודר, שהוכנס לקראת חג מתן תורה למוסדות 
רבי  הגאון  בראשות  רשב"י,  והיכלי  ישוב  שאר 

הלל הלוי.
משפחת  ידי  על  נתרם  המהודר  התורה  ספר 

מנצורה משכונת 'קרית הרצוג'. 
בסיום התהלוכה והכנסת ספר התורה להיכל, 
בהשתתפות:  תורה  של  לכבודה  סעודה  נערכה 
חזקיהו,  הגר"מ  קורח,  הגר"פ  מחפוד,  הגר"ש 
ציבור.  ואישי  השכונה  רבני  דרעי,   הגר"מ 

סירחון ברכבת 
בתחנת בני ברק 

צילום: יעקב כהן



 03-618-9999
www.shainfeld.com

הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 
שקרה לחלק מהלקוחות בחופשות האחרונות. 

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
MONTENEGRO

עקב 
הארכנו את מבצע הביקוש הרב 

הנחה לשבוע 1000 & 
נוסף 

עקב הביקוש הרב הוספנו עוד טיסה שבועית ויציאות נוספות למונטנגרו

שינפלד - למי שמחפש את החופשה ברמה הגבוהה ביותר!

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

כל הפינוקים במלון 
בית כנסת, ספא מודרני, 

חדר כושר ענק
 וחדרים יפהפיים

מיקום הכי מרכזי 
בפודגוריצה 

קרוב למדרחוב 
הפארקים והאתרים

אירוח ברמה הגבוהה 
עם צוות שפים מובחר 

של שינפלד 
ובר אירי חופשי

מקצועיות ואמינות 
עם 30 שנות ניסיון 
וליווי במלון עצמו 
של מנהלי שינפלד

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון

 5 כוכבים של 
רשת הילטון העולמית

טיולי טבע ונוף 
במקומות היפים בעולם 
ופעילויות למשפחות 

וספורט אתגרי

ממשיכים את 

ההצלחה של החורף!!

הילטון הואה-הין 

בתאילנד
בינואר ופברואר 2018
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האם על החרדים לקדם תהליך מדיני?

יו"ר  גפני,  משה  הרב  ח"כ  דבר,  נפל  השבוע 
יולי  הכנסת  ליו"ר  בקשה  שיגר  הכספים  ועדת 
מדיני  דיון  לקיים  מבקש  הוא  בה  אדלשטיין, 
בישראל.  טראמפ  הנשיא  ביקור  בעקבות  דחוף 
ויודע, שאם הרב  מי שמעט מצוי בעניינים מבין 
מועצת  עם  מתואם  זה  ההצעה,  את  העלה  גפני 
גדולי התורה, ח"כ גפני לא עושה אף פעולה על 
דעת עצמו, בקשתו לדיון שכזה בוודאי מתואמת 

ומחושבת מכל צדדיה.
את  הביע  בגין,  מתקופת  עוד  שך,  הרב  מרן  
שחשבו  היו  אז  ונגד,  בעד  המדיני  בנושא  דעתו 
השמאל,  של  הנעימה  לאוזן  מכוונים  דבריו  כי 
לאחר זמן הבינו כי הרב שך לא סמך על השמאל 
השמאל  כי  הייתה,  השקפתו  להם.  האמין  ולא 
דיבר  שך  הרב  העמים".  ככל  "עם  להיות  חיפש 
על הנושא של קדושת החיים מול קדושת הארץ, 
כביכול  לחשוב  וטעה  זה  את  הבין  לא  השמאל 

הרב שך "שמאלן".
את  פרש  זצ"ל  רביץ  אברהם  הרב  ח"כ  אבי, 
שפרסם  מיוחדת  בחוברת  המדינית  משנתו 
במאות  חילק  אותה  השלישית",  "הדרך  הקרויה 
אלפי עותקים בעברית, אנגלית וערבית. החוברת 
הציגה תכנית מדינית סדורה: "ריבונות פלסטינית 
כפול  בתנאי   - בארץ  מסוימים  שטחים  על 

ומכופל שהיישובים היהודיים לא יזוזו ממקומם, 
והפלסטנים יקבלו אותם כאזרחים שווי זכויות".

מרנן הגרי"ש אלישיב, ויבדל"ח מרן הגראי"ל 
בנושאים  פעם  לא  דעתם  את  הביעו  שטיינמן 
ובכובד  עניינית  הייתה  ההתייחסות  אך  מדיניים, 
מרן  אחת  לא  אמר  קטיף  גוש  פינוי  בעת  ראש. 
הגראי"ל כי "להוציא 7,000 איש מהבית זה נורא 
ואיום מבחינת בין אדם לחברו", אך לא התייחס 

האם מבחינה מדינית הדבר ראוי או לא.
לברוח  הורו  לא  האחרונים  הדורות  גדולי 
מהעניין, דעתם הייתה כי יש לחוות את דעותינו 
להתנהל  אך  להתעלם,  ולא  המדיניים  בנושאים 
בכובד ראש, באחריות וברצינות רבה. אבי זצ"ל 
גפני  הרב  עם  יחד  הצבעה  כל  לפני  מגיע  היה 
מהפעמים  בחלק  ישראל.  גדולי  אצל  להתייעץ 
'כן  ולעיתים  להתערב',  'לא  היו  הוראותיהם 

להתערב', הכול לגופו של ענין.
חובה לזכור כי מה שהיה רלוונטי לפני כעשרים 
מדיניות  הוראות  היום.  יתקבל  בהכרח  לא  שנה, 
פרטני.  יחס  ומקבלות  משתנות  משקל  כבדות 
שהנחילו  ההשקפה  על  נסמכים  ישראל  גדולי 
גדולי הדורות האחרונים ומתווים קו שאומר "כל 
פעם להתייחס לגופו של עניין, כל הכרעה תקבל 

יחס שונה בהתאם למצב העכשווי".

נגד: לגופו של עניין
הרב יצחק רביץ

סגן ומ"מ ראש העיר ביתר

ביקורו של נשיא ארצות הברית, דונלד 
טראמפ, הבחירה להיות הנשיא האמריקני 
תוך  המערבי  בכותל  שמבקר  הראשון 
הגלויות  התמיכה  והצהרות  תפקיד,  כדי 
של  והביטחוניים  הלאומיים  באינטרסים 
חיובית  תפנית  מהווים  ישראל,  מדינת 

ביחסי ירושלים ווושינגטון. 
הזה,  מהביקור  חששו  שרבים  למרות 
אין ספק כי סוף סוף נבחר נשיא אמריקני 
שמבהיר למדינות העולם כי הפקרתה של 
מדינת ישראל לא תהווה אופציה. יחד עם 
הנשיא  של  ביקורו  לאחר  ובייחוד  זאת, 
תהליך  סביב  השיח  בסעודיה,  טראמפ 
עולה  שוב  לפלסטינים  ישראל  בין  מדיני 
על הפרק, ובאם אכן יתקיים תהליך כזה, 
מדינת ישראל צריכה ללמוד מההיסטוריה 

ולשמור על קווי היסוד הבאים:
הגדרת  לאחר  רק  יחל  מדיני  תהליך 
פרטנר מחויב וללא הצבת תנאים מוקדמים 
- בניגוד לדרישות העבר של יו"ר הרשות 
ישראל  מדינת  מאזן,  אבו  הפלסטינית, 
המשא  שיחות  כי  כך  על  לעמוד  צריכה 
מוקדמים  תנאים  הצבת  ללא  יחלו  ומתן 
בה  חדשה,  מציאות  ליצור  מנת  על  וזאת 

משותפת  כאחריות  יוכר  מדיני  תהליך 
ולא ככתב ויתורים חד צדדי. ההיסטוריה 
כבר לימדה אותנו שמהלכים חד צדדיים 
רק פילגו בין יהודים ליהודים וסיכנו את 

ביטחון אזרחיה של מדינת ישראל.
סיעת ש"ס והעומד בראשה, שר הפנים 
פעילים  שותפים  יהיו  דרעי,  אריה  הרב 
בזכות  וזאת  עתידי  מדיני  תהליך  בכל 
הקו הענייני והמעשי שהובלנו מזה שנים 
בכנסת ובממשלה, כמו גם הנכונות לקחת 
ללא  אמתי  שלום  תהליך  בקידום  חלק 
פרובוקציות ואיומי סרק על הקואליציה.  

שהסכם  בכך  להכיר  חשוב  ולסיכום, 
לפלסטינים  ישראל  בין  עתידי  מדיני 
מיהודה  שטחים  החזרת  על  יתבסס  לא 
העיר  של  בהגדרתה  יפגע  ולא  ושומרון 
העם  של  הנצחית  כבירתו  ירושלים, 
היהודי. במקום זאת ניתן לבסס את שלבי 
המשא ומתן על אינטרסים כלכליים לצד 

שיתופי פעולה בתחום.  

בעד: שותפים לכל תהליך
ח"כ יואב בן צור

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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

30.6.17
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לא כך תכנן אריה מכלוף דרעי לומר את ההלל ביום שישי 
הוא  חקירות,  על  פרסומים  של  רצופים  ביומיים  האחרון. 
מצא עצמו מהצד הלא נכון של הכותרת. בכל הנוגע לפרשת 
על  בשמחה  לוותר  שמח  היה  דרעי   - בהסתדרות  הזיופים 
אותה  ולהמיר  והמפסיד  המתלונן  בצד  נעימה  לא  שהות 

בהימצאות בעייתית בצד המושמץ אך המנצח. 
ביום  הצפויה  חקירתו  דבר  פרסום  עם  האישית,  בפרשה 
על  שקפץ   – היום'  וב'ישראל  ב'הארץ'  האחרון  שישי 
פוליטיקאי  חקירת  על  ראשית  כותרת  למרוח  ההזדמנות 
כמה  יודע  המי  בפעם  דרעי  עצמו  מוצא   – נתניהו  שאינו 
בשנה האחרונה בלי יכולות מגננה. בהיעדר מידע על מהות 
החקירה הצפויה, אין לו אפשרות להתגונן לכל רוחב הגזרה 
מפני הבלתי נודע. לפחות מהבחינה הזאת, חקירה בקרוב – 
כי בסיטואציה  לייצר גרסת הגנה ציבורית, אם  לו  תאפשר 

שכזאת, הנזק התדמיתי הוא הבעיה האחרונה.
המידע הראשוני על החקירה הצפויה, פורסם עם תום ימי 
ה'שבעה' של דרעי על פטירת אמו. בניגוד לפרסומים זרים 
קודמים הרי שהפעם, דרעי לא הופתע ולא שמע לראשונה 
על החקירה הצפויה – מהפרסומים התקשורתיים. המשטרה 
והפרקליטות בדרכן – סידרו לו שלושים ימי אבל עגומים 

במיוחד.
בראיון חג הפסח שנערך ב'קו עיתונות' דיבר דרעי בגילוי 
לב על יותר משנה שבה נשמרת זכות השתיקה. לא מצידו 
בראיון,  דיבר  לא  דרעי  והמשטרה.  הפרקליטות  מצד  אלא 
מסיבות מובנות וברורות – על המידע הלא רשמי שהתקבל 
המידע  התיק.  של  הצפויה  לסגירה  בנוגע  פעמים,  מספר 
הזה מזכיר במבט לאחור, את המידע שסיפקו הש"סניקים 
מהשטח במערכות הבחירות האחרונות, ועל כך עוד ידובר, 

תיכף ומיד. 
ולחזור  קלים  לא  ימים  לעבור  עומד  דרעי  האישי,  בפן 
אחרי  לשכוח  כך  כל  שרצה  רגעים  לאותם  הזמן  בגלגל 
למעלה משני עשורים. במישור הציבורי, עד כה דומה היה 
לראשו  מעל  שמרחפת  צפויה  חקירה  על  המידע  שעצם 
כפי  לרעה,  שלו  את  עשה  כבר   – משנה  למעלה  במשך 
שבא לידי ביטוי בסקרי דעת הקהל, שלא קמים מהשבעה. 

מנדטים. 
במאמר המוסגר צריך לומר, שבסופ"ש האחרון ההנחה 
אחרי  נסדקה,   - לסוקרים  חוקרים  בין  שקושרת  הזאת 
נתניהו מצליח להתייצב על שלושים מנדטים  כי  שהתברר 
בסקרים, חרף כל הכותרות על חקירות וכתבי אישום. מרום 
מיקומו בסקרים, הרשה לעצמו נתניהו למנות את איוב קרא 
שיכול  האומלל,  הנגבי  צחי  חשבון  על  התקשורת,  לשר 
לכתוב פרק אישי עדכני בספר איוב. נתניהו הרואה בעצמו 
הקיסר  את  בהתנהלותו  השבוע  הזכיר  היסטורית,  דמות 
אינקיטאטוס  סוסו  את  למנות  שביקש  קליגולה  הרומאי 
ההווה  מן  הדמויות  את  כמובן,  לבייש  מבלי   - לקונסול 
ובעיקר מן העבר. בשביל דרעי נותר רק לקוות, שלא יתגלה 

לפתע באחת החקירות, איזשהו סוס טרויאני. 
ובחודשים  בשבועות  ידובר  עוד  הצפויות  החקירות  על 
שיח  במסגרת  זה  שיהא  מעדיף  דרעי  כי  אם  הקרובים, 
שמזכיר את התיק של הרצוג שנפתח יחד עמו וכבר הספיק 
להיסגר, ולא את תיקי נתניהו – שגם שם נחקרה הרעייה, אך 

לא בו-זמנית, משום מה. 

פסק הבוחר

הש"סניקים  את  העסיקו  שעבר,  שישי  ליום  עד  לפחות 

של  בתלונותיה  כמובן  ומדובר   – אחר  מעולם  חקירות 
שאחזה  המאניה  בהסתדרות.  תבוסתה  בעקבות  יחימוביץ' 
בחברים ממטה ש"ס ברביעי שעבר, בעקבות הוראת נשיא 
ביהמ"ש המחוזי איתן אורנשטיין על הפסקת הליך הספירה 
עד לקיום הדיון באולמו – התחלפה בדפרסיה למחרת היום, 

כשהספירה חודשה והפערים רק הלכו וגדלו.
ומעדות  המחוזי,  ביהמ"ש  נשיא  לפני  להופיע  לי  יצא 
וההחלטיים  החדים  השופטים  באחד  מדובר   – אישית 
ביהמ"ש  לנשיאות  בדרכו  השיפוט.  כס  על  כיום  שיושבים 
ונהנה  ותיקים ממנו  דילג על מועמדים  המחוזי בת"א הוא 
כיום ממעמד איתן. בעולם המשפט מעריכים שאם רק ירצה, 
את הקריירה המשפטית הוא לא יסיים בהכרח באולם בית 

המשפט המחוזי.
שופטים  של  עדכני  זן  על  נמנה  אורנשטיין  השופט 
החלטה  כל  של  התקשורתית  למשמעות  היטב  שמודעים 
כשופט  מנהלים.  שהם  באולם  שמתקבלת  ופסיקה 
יודע להצמיד לכל מפורק, את  המתמחה בפירוקים – הוא 
לענבל  ותקשורתית.  משפטית  למידותיו,  התפור  המפרק 
הצמיד  הוא  התקשורתי,  הפרופיל  בעלת  הצבעונית  אור 
בזירה  מלחמה  להשיב  שיודע  ארז,  איתן  המפרק  את 

התקשורתית, בהתנהלות לא פחות צבעונית.
אורנשטיין הבין היטב מה משמעות ההחלטה הראשונית 
באולם  שנכח  ומי  הקולות,  ספירת  הליך  עצירת  על  שנתן 
למחרת היום, בעת הדיון – הבין מיד שהשופט מכוון לא 
רק למתדיינים יחימוביץ' וניסנקורן שהופיעו בפניו, אלא גם 
לכתבים הרבים שנכחו באולם. תקוותה של יחימוביץ' לדיון 
ודאות  חוסר  של  ימים  כמה  עוד  יחלפו  שבעקבותיו  ארוך 
הורה  – כשאורנשטיין  הדיון  נכזבה במעמד  עד להחלטה, 

במקום, לחדש את ספירת הקולות. 
"אם ידעתם על אי סדרים במהלך כל יום הבחירות, מדוע 
פניתם לעצור את הספירה רק בלילה?" שאל השופט, ובקולו 
נשמעה נימת תשובה, ולא צליל של סימן שאלה. ההוראה 
ליחימוביץ'  טכנית  מאפשרת  אומנם  הספירה,  חידוש  על 
להגיש עתירה לאחר פרסום התוצאות, אך כשמדובר בפער 
מוחץ של 55,661 קולות, לשני הצדדים גם יחד - ברורות 

ההשלכות.

הפסד והספד

הקולות  את  מזכירים  שלי,  מטה  של  והבכי  הנהי  קולות 
הבחירות  במוצאי  ישי  אלי  של  'יחד'  ממטה  שעלו 
ישי לפני שבוע במשרדו המאולתר  האחרונות. פגשתי את 
רשמי  לא  הכי  בלוק  רמדה,  מלון  של  הירושלמי  בלובי 
שראיתיו בעשור האחרון - נטול חליפה, משוחרר מעניבה, 
עוול  לו  היום שנעשה  ישי בטוח עד  בשרוולים מופשלים, 
לזירה. "נתמודד בבחירות הקרובות", הוא  ומבטיח לחזור 
מבטיח, "הן בבחירות לכנסת והן בבחירות לרשויות – ולא 

משנה איזה מהן תתקיימנה ראשונות".
מהקולות  כחמישית  לישי  חסרו  לכנסת,  להיכנס  כדי 
למרות  ניסנקורן.  מול  הפער  לסגירת  כיום  לשלי  שחסרו 
ציבורית  נראות  בשימור  יחימוביץ'  של  האינטרס  זאת, 
סיבה,  מאותה  נובע   – הזיופים  נגד  משפטית  מלחמה  של 
במשך  יחד  של  הזיופים  קמפיין  את  בשעתו  שהובילה 
הגברת,  של  ברציפות  הרביעי  ההפסד  זהו  חודשים.  מספר 
מאז ניצחה לפני שתי קדנציות בקרב על ראשות העבודה. 
תירוצים של אכלו לי, שתו לי, זייפו לי – הם החלופה הכי 
במישור  אך  בתבוסה,  והודאה  נפש  לחשבון  רצינית  פחות 

התקשורתי, הם מונעים מההפסד להפוך להספד.
הפסידה  היא  סדרתית.  למפסידה  הפכה  יחימוביץ'  שלי 
בבחירות 2013 )לביבי בקרב על ראשות הממשלה וללפיד 
לנצח.  מצליחה  לא  ומאז  המחנה(  ראשות  על  בקרב 
הנעילה  יצחק הרצוג במושב  יו"ר מפלגתה  עם  השתתפתי 
המכהן  היו"ר  כאשר  הדין,  עורכי  לשכת  של  הארצי  בכנס 
העבודה  האחרונות  שבבחירות   – בצדק  הזכיר  )עדיין( 
כן,  שלפני  הבחירות  לעומת  כוחה  את  הכפילה  בראשותו 

כששלי עמדה בראשה.
מאז ניצחונה בקרב על ראשות העבודה היא לא מפסיקה 
את  גם  ופספסה   - בבחירות  שפספסה  אחרי  להפסיד. 
ההזדמנות למזער נזקים ולהצטרף לממשלת נתניהו כשרת 
בקרב  להרצוג  הפסידה  היא  חוסם-לפיד,  בגוש  אוצר, 
והובסה  נכשלה  היא  הבחירות  אחרי  העבודה.  ראשות  על 
אפילו בקרב על ראשות ועדת הכלכלה - מול איתן כבל, בן 
הברית של הרצוג ויריבה המר באותה תקופה. גם מועמדיה 
השונים, ליו"ר קק"ל, למזכ"ל המפלגה ולמשמרת הצעירה 
היא  לשעבר,  היו"ר  של  שתמיכתה  הקשה  בדרך  למדו   –

ערובה בטוחה. לא להצלחה, אלא לכישלון. 
הבחירות לראשות ההסתדרות, מול עסקן בעל גוון אחד 
לטקס  להפוך  אמורות  היו  נבחר,  לא  שמעולם  אפור  של 
את  וגם  אחריה,  רדף  הרע  המזל  הבמה.  לקדמת  החזרתה 
אלא  מכובד  בהפסד  ולא  פספסה  היא  הזאת  המערכה 
של  ניסיונה  האחרונות,  הבחירות  אחרי  ישי  כמו  בתבוסה. 
לה  יאפשר  וחקירות,  בזיופים  בקש,  להיאחז  יחימוביץ' 
להילחם על התודעה, ולשנות את השיח בתקופה הקרובה – 
מעיסוק בתבוסתה הרביעית בסדרה, לדיון בזיופים, בדיונים 

משפטיים ובחקירות משטרה.   

קולות הרמאים

לא   – נשחקה  הפוליטית  שתדמיתה  יחימוביץ'  לגברת 
הייתה ברירה אלא לנסות את מזלה, וכשנכשלה – להאשים 
את קולות הרמאים בהפסדה. השאלה הגדולה היא מה עבר 
על  הז'יטונים  כל  את  לשים  כשהחליטו  הש"סניקים  על 

בית ספר לפוליטיקה

חקירות מזויפות

שוב חוזר הניגון. אלי ישי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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הגברת ולהמר על התוצאה הלא נכונה. אם הפער 
בסופו של יום היה עומד כל כמה מאות או אלפי 
רע,  במזל  ההפסד  את  לתלות  היה  ניתן  קולות, 
כעשרים  של  בפער  תבוסה  היא  כשהתוצאה  אך 
שמישהו  מהמסקנה  מנוס  אין  אחוזים,  וחמישה 

פה שגה מלכתחילה.
אחד  פה  הוחלט  שבה  ש"ס  סיעת  בישיבת 
)למעט קולו של סגן שר האוצר יצחק כהן( לתמוך 
דרעי  אריה  את  מרורים  שהאכילה  בגברת  דווקא 
במשך שנים, הוצג סקר עליו פורסם כאן בשעתו 
– ולפיו יחימוביץ' מובילה. במבט לאחור, מישהו 
המפה,  את  נכונה  קרא  לא  והוטעה.  טעה  פה 

שהונחה על השולחן בזווית הפוכה.
עם  בהתמודדות  נבחן  ראוי  שמאמן  אומרים 
שאלות קשות ברגעי הפסד. ייאמר לזכותו של מי 
גואטה  יגאל  ח"כ  הקרב מטעם ש"ס,  את  שניהל 
בורח  לא  שהאיש  לאו(,  שומע  אתה  הן  )ומכלל 
יממות  ארבע  אחרי  שעבר,  בחמישי  מורח.  ולא 
עלה  הוא  דאגות,  נטולות  לא  אך  שינה  נטולות 
חי  קול  ברדיו  פילפוליטיקה  לתוכנית  לשידור 
והשיב  מעלה(  והחתום  ריבלין  יעקב  )בהגשת 

לשאלות לא קלות. 
המתמודדת  אצל  שכמו  לגואטה,  הזכרתי 
סדרתי.  בכשל  מדובר  אצלם  גם  יחימוביץ', 
וגם  פרוש,  מול  באלעד  ברקת,  מול  בירושלים 
של  השטח  מאנשי  שמענו  הארציות,  בבחירות 
מה   – ומנותקות  יהירות  תחזיות  אותן  את  ש"ס 
אחרת.  סבור  גואטה  מערכות.  שידוד  שמחייב 
שלי  גם  ובזה  הסחורה,  את  סיפקה  לטעמו  ש"ס 
ש"ס  של  שכוחה  הסביר  הוא  מודה.  יחימוביץ' 
על  הסיפורים  וגם  משמעותית  גדל  הבוחר  בגוף 
בביהמ"ש  יוכחו  עוד  קלפיות,  והעלמת  זיופים 

כעובדות מדויקות. 
לעניינים  ביהמ"ש  פסק  שנים  שלוש  לפני 

ערעור  בעקבות  בג"ץ,  מכן  ולאחר  מנהליים, 
שהוגש – כי תוצאות הבחירות לעיריית בית שמש 
יבוטלו, מחשש לזיופים בהיקפים קטנים בהרבה. 
בכנס הארצי של לשכת עורכי הדין שנערך בשבוע 
שעבר באילת, ניחשו מרבית המהמרים שבבחירות 
להסתדרות – התוצאות בביהמ"ש תהיינה שונות.

לנוכחים, שגם בבית שמש הפער היה  הזכרתי 
נקבע  זאת  ובכל  הרמאים  קולות  ממספר  גדול 
דין  כי   – גב המועמד החרדי  באופן תקדימי, על 
הבחירות להיפסל. הרציונל היה, כי ברגע שהוכח 

שמדובר במגמה שיטתית, זהו ליקוי מהותי הפוגם 
בטוהר ההליך, ולפיכך די בכך שיהא חשש ממשי 
להטיית הבחירות. בהנחה שהבחירות להסתדרות 
בית  יבדיל  כיצד  לראות  יהיה  ייפסלו, מעניין  לא 
המשפט בין דינו של נבחר הציבור החרדי לדינו 

של הנבחר החילוני. 
שבבחירות  יוכח  שבביהמ"ש  מאמין  גואטה 
להסתדרות השערורייה הייתה הרבה יותר גדולה, 
ברחבי  והסתובבו  הועלמו  שהקלפיות  אחרי 
המדינה במשך שלושת ימי הגבלה. אלא שאפילו 
גבו  שעל  אבוטבול,  משה  שמש,  מבית  המועמד 
נחרש התקדים, סבור שאבדה תקווה לנוכח זהות 

המועמדים, שאינם חרדים. במקום להתלונן כמו 
במקרה  או  העקומה,  הרצפה  על  שמעד,  הרקדן 
הזה – המפה, מומלץ לש"סניקים בחום, להתחיל 
עובדתית  בתשתית  יותר  ואילך  מעתה  להשקיע 

ופחות בתשתית משפטית.

יבנה תחילה

לנו  מעביר  תורה,  מתן  חג  בערב  שנה,  כמדי 
את  ברילנט  שלמה  הרב  הישיבות  איגוד  מזכ"ל 
עולם  מצב  על  העדכניים  המספריים  הנתונים 
התשע"ז,  השבועות  חג  לערב  נכון  התורה. 
תורה  מוסדות  ב-2,239  תלמודם  על  שוקדים 
בארץ הקודש, כ-138,647 בני תורה החובשים את 
ישיבות  וכ-1,900  לצעירים  ישיבות   339 ספסלי 

גדולות וכוללי אברכים.
בישיבות הקטנות לומדים כ-33,162 תלמידים 
כ-38,258  כיום  לומדים  הגדולות  ובישיבות 
האברכים  ציבור  את  כוללים  הנתונים  תלמידים. 
הגדול, כ-79,496 אברכים בכוללים במסגרת יום 

שלם וכן בכוללים במסגרת חצי יום.
שח"כינו  לכך  נוספת  סיבה  שמחפש  מי 
בעצימות  פועלים  אך  גבוהה  מדברים  האמיצים 
נמוכה, לנוכח משברים כמו מתווה הכותל ומשבר 
הנתונים  את  שוב  לקרוא  מופנה  השבת,  מרכולי 
בשנתיים  זוכים  תורה,  בני  רבבות  המדהימים. 
הישיבות  בהיכלי  ברוגע  לשבת  האחרונות 
כואבים  תקציביים  קיצוצים  בלי  והכוללים, 
בקדנציות  הורגלנו  להן  תקשורתיות  והשפלות 

קודמות. 
ביום  אביב  תל  של  בפרהסיה  לזלזל  אפשר  אי 
הכנסת  חברי  נשלחו  ומתמיד,  מאז  אך  השבת, 
תחילה,  וחכמיה  ליבנה  לדאוג  כדי  החרדים 

ובמשימה הזאת, הם עומדים בהצלחה יתירה.
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רבבות בני תורה, 
זוכים לשבת 

ברוגע בהיכלי 
הישיבות והכוללים 

בשנתיים 
האחרונות. אין 

לזלזל בפרהסיה 
של תל אביב ביום 

השבת, אך מאז 
ומתמיד, נשלחו 

חברי הכנסת 
החרדים כדי 

לדאוג ליבנה 
וחכמיה תחילה, 

ובמשימה הזאת, 
הם עומדים 

בהצלחה יתירה

פגשתי את 
ישי לפני שבוע 

במשרדו 
המאולתר בלובי 

הירושלמי של 
מלון רמדה - נטול 

חליפה, משוחרר 
מעניבה, בשרוולים 

מופשלים. 
"נתמודד בבחירות 

הקרובות", הוא 
מבטיח, "הן 

בבחירות לכנסת 
והן בבחירות 

לרשויות – ולא 
משנה איזה 

מהן תתקיימנה 
ראשונות"

שבועות אחרי שתי שנות שובע. שטייגען בהיכלי הישיבות

המפה עקומה. פעילי ש"ס בבחירות להסתדרות 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ני ברק
ב

חובות
ר

יון
ש עצ

גו
'דגל' וש"ס ירוצו שוב יחד

בית שאן

זעזועים ברשימה הליטאית: ערד
מרבית הרשימה תוחלף

אושר: בחירת רב 
ספרדי לעיר

לראשונה: מונה סגן חרדי

התורה'  ב'דגל  דרמה  לפני  אנו  האם 
כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  ה"בני-ברקית"? 
בימים אלו מתכננים בחלונות הגבוהים של 
המפלגה להדיח את מרבית חברי הרשימה 
בסיבוב הבא, ולהותיר על כנם רק את סגני 
ומנחם  רובינשטיין  אברהם  העיר  ראש 

שפירא.
התורה'  'דגל  בכירי  בקרב  הדיונים 
המקומיות  לרשויות  הבחירות  לקראת 
החלו לאחרונה לצבור תאוצה, כאשר אחד 
הדברים המהותיים שחוזרים על עצמם מדי 
וצעיר  חדש  כוח  בשילוב  הצורך  הם  דיון 

ברשימה בבני ברק.
הקודמת  הקדנציה  בשלהי  כבר 
מהנציגות  חלק  להחליף  מאמצים  נעשו 
לחצים  בשל  הצלחה  ללא  אך  המקומית, 
האחרונים  בימים  כאמור,  שונות.  וסיבות 

עלתה העיר בני ברק שוב לשולחן הדיונים. 
ברגע  כך  על  יעודכנו  לבטח  המודחים, 
הם  להישאר  צפויים  שכן  מי  אך  האמת, 
סגני ראש העיר אברהם רובינשטיין ומנחם 

שפירא. 
לא אחת נשמעה ביקורת פנימית בסיעה 
התורה'  ל'דגל  השייך  מושב  הענקת  על 
חסידות  נציג  פרידמן,  משה  לישראל 
כלפיו  הופנתה  לאחרונה  ורק  בעלזא, 
עמדת  נגד  שהצביע  בעת  מאשימה  אצבע 
'דגל התורה' באחד מסיבובי ההצבעה על 

ההקצאות בעיר.
שיודח  כמי  עלה  ששמו  נוסף  נציג 
שטרן  שלמה  הוא  הבאות,  בבחירות 
מוסדות  כמנהל  השני  בכובעו  המשמש 
בעיר, מאחר ויש שטענו גם כי שטרן מצוי 
בניגוד עניינים ואין באפשרותו לכהן בשני 

התפקידים במקביל.
את  למצוא  העשויים  נוספים  נציגים 
עצמם מודחים לקראת הקדנציה הבאה הם 
רה"י  מרן  של  מקורבו  וירז'בינסקי,  יעקב 
הגראי"ל שטיינמן היושב באופוזיציה, נתן 
צבי כהן, הנחשב לזקן חברי המועצה בעיר, 
את  המייצגים  שוקרון  ויאיר  קקון  ומיכאל 
"ציבור בני התורה הספרדים" בתוך רשימת 
נכנסו  האחרונים  השניים  התורה'.  'דגל 
רבי בצלאל  למועצה כתלמידיו של הגאון 

פנחסי, ראש ישיבת "ברכת אפרים".
לא  עצמה  התורה'  ב'דגל  זה,  בשלב 
שישולבו  החדשים  השמות  על  מגובשים 
בכירים  גורמים  עם  בשיחה  ברשימה, 
עיתונות'  ל'קו  אומרים  הם  התורה'  ב'דגל 
כי "מפלגה חפצת חיים חייבת לשלב רוח 

צעירה בצמרת באופן ברור ומוצהר".

הספרדי  הראשי  הרב  לתפקיד  המירוץ 
מועצת  בישיבת  מתחמם:  רחובות  בעיר 
ברוב  אושרה  א'  ביום  שהתקיימה  העיר 
ספרדי  ראשי  רב  למנות  הצעה  קולות 
הוודאי  המועמד  הערכה  פי  כשעל  לעיר, 
משה  בן  גדעון  רבי  הגאון  הוא  למשרה 
המתגורר בעיר ירושלים אך עיקר פעולתו 

בעיר רחובות.
את  ישראל,  בערי  המקובל  פי  על 
מממנת  הראשי  הרב  של  משכורתו 
אלא  המקומית.  הדתית  המועצה 
של  מאושש  הבלתי  מצבה  שבעקבות 

המועצה הדתית ברחובות, ועובדת היותה 
תחת חשב מלווה, אין ביכולתה לממן את 
המשרה החדשה, מה שהוליד את הרעיון 
כרגיל,  ייעשה  הבחירות  הליך  הבא: 
הגוף  הקמת  ועד  הדתות  משרד  מאישור 
תהיה  התקן  את  שיממן  מי  אבל  הבוחר, 

עיריית רחובות.
נגד  הצביעו  המועצה  מחברי  חמישה 

ההצעה.
עלול  הראשי  הרב  של  בחירתו  תהליך 
לקחת עד כשנה מהיום, בעוד כחודשיים 
ועדת  להקים  דרעי  אריה  הפנים  שר  יחל 

כי  יצוין,  הראשי.  הרב  לבחירת  איתור 

למינוי  מתנגדות  רבות  חרדיות  קהילות 

מתגורר  אינו  כי  בטענה  משה  בן  הרב 

בעיר ואין בסמכותו לייצג את כל שכבות 

האוכלוסייה. 

ראש העירייה, רחמים מלול מקדם את 

בחירת הרב הראשי הספרדי, קודם ישיבת 

המועצה  לחברי  מלול  טלפן  המועצה 

וביקש באופן אישי כי יבואו להצביע, זאת 

על מנת להשיג רוב במועצה.

עציון'  'גוש  מועצת  בגוש:  היסטוריה 
התכנסה השבוע לאשר את מינויו של יואל 
במעלה  החרדית  הקהילה  מפעילי  סילבר, 
עמוס ובמיצד, יישובים המאכלסים מאות 
נאמן  משפחות חרדיות, כסגנו של שלמה 

ראש מועצת גוש עציון.
ודירקטור  מליאה  כחבר  מכהן  סילבר 
פעיל  והוא  עציון,  גוש  לפיתוח  בחברה 
נמצאת  בה  הגדולה  בהתפתחות  ציבורית 

גוש עציון מבחינה חרדית. 

בבחירות האחרונות פעל סילבר לטובת 
שלמה נאמן, והשבוע מונה כסגנו. מדובר 
חרדי  דמות  לראשונה  כאשר  חריג,  בצעד 
הנשלטת  במועצה  בכיר  לתפקיד  מתמנה 

בעיקר בידי חובשי כיפות סרוגות.

ראש העיר מתערב 
לטובת החילונים

לאחר ניסיון כושל בסיבוב שעבר, הפעם צפויה 'דגל התורה' לרענן 
את מרבית נציגיה במועצת העיר  מי בסיכון ומקומו של מי 

מובטח?  כתבה שנייה בסדרה

 נפתח המירוץ לתפקיד רבה הספרדי של רחובות, לאחר שמועצת 
  העיר אישרה את ההצעה למנות רב לעיר, על חשבון העירייה

המועמד המוביל: הגאון רבי גדעון בן משה מירושלים

יואל סילבר, פעיל מוכר במועצת גוש עציון שעבד לצד ראש 
המועצה בבחירות האחרונות  מונה כסגן ראש המועצה

הגיע  בערד  לחילונים  חרדים  בין  הממושך  המאבק 
השבוע שוב לנקודת רתיחה. היו אלו פקחים בליווי כוחות 
משטרה שהגיעו למקום מגורי התושבים החרדים, על מנת 
להוריד שלטים פוליטיים שנתלו באופן לא חוקי, לטענתם. 
בחזיתות  חרדים  תושבים  תלו  האחרונה  בתקופה 
"ילדי  כמו  דתיים,  תכנים  הנושאים  שלטים  הבניינים 
השבוע,  כשר".  אוכלים  "בערד  או  כיפה"  חובשים  ערד 
כי  בטענה  השלטים,  את  להסיר  פקחים  העירייה  שלחה 
על פי חוק העזר העירוני נדרש רישיון לתלייתם. במהלך 
העימותים בין הפקחים לתושבים עבר ראש העירייה ניסן 
בן חמו במקום האירוע וספג קריאות גנאי מהתושבים זאת 
בשל התערבותו החד משמעית לטובת החילונים במאבק 

המקומי.
בעיריית ערד טוענים בשיחה עם 'קו עיתונות' כי "הסרת 
דווקא,  החרדים  התושבים  כלפי  מופנית  אינה  השלטים 
אלא למשל גם כלפי שלטים כגון 'ילדי ערד עושים צבא'. 

ושלטים נוספים אשר נתלו ללא היתר ברחבי העיר".

ירושלים

מקורבי ח"כ אמסלם 
מריצים אותו

שאן,  בית  בעיר  החרדי  לציבור  יש  נציגים  ארבעה 
ברשימה מאוחדת בראשה עומד פנחס בדוש מייצגים זה 

לצד זה נציגי ש"ס ו'דגל התורה'. 
אך  רשימת ש"ס,  בדוש מטעם  פנחס  בעבר התמודד 
ש"ס,  הנהגת  לבין  בינו  שהתגלו  דעות  חילוקי  בשל 
התמודד בדוש מטעם 'דגל התורה'. אחרי מספר קדנציות 
בנפרד, בקדנציה האחרונה התאחדו הרשימות. בשיחה 
האחדות  כי  ברשימה  גורמים  אומרים  עיתונות'  'קו  עם 
תימשך גם בבחירות הבאות. לדבריהם, רשימה מאוחדת 

עתידה להכפיל את הכוח החרדי בעיר.
ראש העירייה רפאל בן שטרית ידוע ביחסיו הטובים 
וחצי,  כשנה  בעוד  בעיר,  החרדית  הקהילה  נציגי  עם 
מבטיחים גורמים חרדים כי ילכו אתו יד ביד בשל שיתוף 
הפעולה השורר בין שטרית לנציגות החרדית בעיר. גורם 
תוסף  כי הרשימה המאוחדת תקבל מנדט  חרדי מעריך 
בבחירות הבאות, בשל היצע הדירות והמחירים הזולים 

באופן יחסי. 

לכס  עיניים  שלוטשים  אלו  של  הארוכה  לרשימה 
ח"כ  של  שמו  גם  השבוע  נוסף  בירושלים,  העיר  ראש 
בעל  כמועמד  בכנסת,  הפנים  ועדת  יו"ר  אמסלם,  דוד 

פוטנציאל.
לפני הגיעו לכנסת שימש אמסלם כמנהל האגף לשיפור 
ביותר  החזק  לאיש  נחשב  היה  ואף  )שפ"ע(,  העיר  פני 
השבוע  מאשרים  הח"כ  מקורבי  בעיר.  הליכוד  בסניף 
שולחן  על  שוב  עלתה  לראשות  התמודדותו  אופציית  כי 

הדיונים. 
ניצחון של אמסלם יבוא רק עם תמיכה, אפילו חלקית, 
אישור  או  תמיכה  מכך,  וחשוב  החרדי  הציבור  של 
שבשתיקה של בנימין נתניהו. אמסלם, שהידק את קשריו 
מול  יתמודד  לא  האחרונה,  בתקופה  החרדי  הציבור  עם 

מועמד חרדי. 
שואף  ברקת  כי  נראה  היה  כשנה  לפני  אם  זאת,  עם 
של  הרי שבסביבתו  בליכוד,  הבאות  בבחירות  להתמודד 
ברקת מספרים בימים אלו כי הוא נסוג מהרעיון והסיכויים 
הולכים  העיר  לראשות   2018 בבחירות  שוב  שיתמודד 

וגדלים.
עד כה הצהירו על כוונתם להתמודד לראשות, חלקם רק 
במידה וברקת לא יתמודד שוב: סגרה"ע עופר ברקוביץ 
)התעוררות(, סגרה"ע מאיר תורג'מן וחבר המועצה משה 
ליאון. שמו של סגן ראש העיר יוסי דייטש עלה אף הוא 

כמי שעשוי להתמודד על תקן הנציג החרדי.
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אלעד

יחימוביץ' תעתור לבית 
המשפט לביטול הבחירות

מאת: אבי רבינא

צפת

שנעצרה  הקולות,  ספירת  סיום  לאחר 
ניסנקורן  אבי  המשפט,  בית  בהוראת  וחודשה 
זכה לכ-62% מקולות הבוחרים בארגון, ואילו 
של  פער  כ-37%,  עם  סיימה  יחימוביץ'  ח"כ 
יותר מ-55 אלף קול. יחימוביץ' איתנה בכוונתה 
לעתור לבית המשפט לביטול הבחירות בטענות 

קשות של זיופים ועיוותים שונים. 
יותר מ-244 אלף בעלי ובעלות זכות בחירה, 
זכותם  את  מימשו  וגמלאים,  עובדים  בהם 
ההסתדרות.  של  הנבחרים  למוסדות  והצביעו 
שיעור  נרשם  הנוכחית  הבחירות  במערכת 

והוא  הקודמות  למערכות  ביחס  גבוה  הצבעה 
עמד על 45.66%.

יחימוביץ  כאמור, הקרב עדיין לא תם, ח"כ 
המשפט  לבית  לעתור  בכוונתה  כי  הודיעה 
לביטול הבחירות. לאחר ספירת הקולות ציינה 
דמוקרטית  במדינה  חיים  "אנחנו  יחימוביץ': 
ומפוקח,  תקין  הוא  בה  הבחירות  שהליך 
שלא  מבחוץ  למתבונן  להסביר  קשה  ולכן 
אותה  שחווה  כפי  בחירות  במערכת  מדובר 
לכנסת  ומצביע  לקלפי  שהולך  נורמטיבי  אדם 

כרצונו".

אותם  אותם  ומכבדת  הכללים  את  "מכירה 

כשהם ראויים לכבוד, אך הפעם למרבה הצער 

'בירכתי  המכובד  בטקס  להשתתף  יכולה  איני 

בחירות  גנבת  שבוצעה  משום  המנצח',  את 

הטפחות,  ועד  מהמסד  ושיטתית  ממוסדת 

מנגנון  לחלוטין  ונעדרת  רוח,  בקור  מתוכננת 

בקרה ופיקוח ממלכתי, שיפוטי או אובייקטיבי. 

מחדש  וקיומן  הבחירות  לבטלות  עתירה  נגיש 

תחת חוקי המדינה".

ראש העיר: "הקאנטרי יופעל 
בשבת". נציג ש"ס: "הצהרה צורמת"

ראש עיריית צפת אילן שוחט הכריז השבוע 
על הקמת שכונה חדשה, "מצפה ימים" - אזור 
הסביר  שוחט  פינה.  לראש  צפת  בין  מגורים 
במהלך כנס למאות תושבים חילונים ודתיים כי 
"הצביון של השכונה יהיה חילוני מסורתי ויהיה 
תושבים  שבוע".  בסופי  שיפעל  קאנטרי  בה 
חרדיים התעמתו לאחר הכנסת עם שוחט ומחו 

על חילולי השבת בתחומי העיר.
 1,500 יכלול  המגורים  אזור  הדיווח,  פי  על 
יחידות דיור. ההצהרה שצרמה לרבים מתושבי 
גלויות  העיר  ראש  אמר  בו  ברגע  הייתה  העיר, 
פתוחים  יהיו  שחייה  ובריכת  ספורט  מתקני  כי 
לחיאני  נהוראי  העיר  ראש  סגן  שבוע.  בסופי 
)ש"ס( אומר ל'קו עיתונות': "ההצהרה של ראש 
בהצהרה  אלא  מדובר  לא  אך  לי,  צרמה  העיר 
בין  בקונפליקט  שרוי  העירייה  ראש  פוליטית, 

המיעוט חילוני שנותר בעיר, לבין עיר ההולכת 
להציב  אלא  לו  מותיר  שלא  מה  ומתחרדת, 

עובדות שינעמו לאוזניים חילוניות". 
הגיעה  החרדית  הנציגות  כי  מציין  לחיאני 
המקורה,  הבריכה  נסגרה  כאשר  בזמנו  להישג 
השבת,  חילולי  את  משמעותית  צמצמו  ובכך 
פתוחה  נותרה  מקורה  שאיננה  הבריכה  אמנם 
שבתות  במרבית  סגורה  היא  אך  בשבתות, 

השנה.
מנגד, דווקא בעיר בה יש רוב חרדי, זועמים 
לטענתם,  העיר,   ראש  הכרזת  על  התושבים 
בסטטוס־ פגיעה  תהווה  הקאנטרי  "פעילות 

שיהיה  היחיד  העסק  שהוא  כיוון  בעיר,  קוו 
יפעל  לא מסכימים שהוא  אנחנו  פתוח בשבת. 
ששמירת  חשוב  בצפת  לחילונים  גם  בשבתות. 

השבת בעיר תישמר". 

העיר  ראש  סגן  התורה',  ל'דגל  בניגוד 
שוחט  העיר  ראש  התנהלות  כי  חושב  לחיאני 
ומתחשבת:  הוגנת  בעיר  החרדי  הציבור  כלפי 
"הוא מתקצב מוסדות חרדים ומנסה להלך בין 
הקהילה  כלפי  מפלה  התנהלות  ללא  הטיפות 
החרדית", אומר לחיאני. "במי תתמכו בבחירות 

הבאות?" שאלנו, "הכול פתוח בשלב זה".
בכירים בעיריית צפת אומרים ל'קו עיתונות' 
לדבריהם,  השמש",  תחת  חדש  "אין  כי 
היווסדו  מיום  בשבת  פתוח  בצפת  "הקאנטרי 
כסדרו,  לפעול  ימשיך  הקאנטרי  שנה.   30 כבר 
כפי  הציבור  לכלל  והתאמה  הבנה  כבוד,  תוך 
הסטטוס־קוו  שמירת  האחרונות.  בשנים  שפעל 
בעיר היא עמדתם האחידה של כל מנהיגי העיר 

מכל הזרמים".

קרית גת

ar0544335347@kav-itonut.co.il

חשש בקרית גת: עו"ד חיים אברג'ל המכהן 
שוב  להתמודד  עשוי  בעיר,  האופוזיציה  כיו"ר 
אברג'ל  ניהל   2013 בבחירות   .2018 בבחירות 
לראשות  התמודדותו  בעת  דתי  אנטי  קמפיין 
המכהן  דהרי  אבירם  ליריבו  הפסיד  אך  העיר, 

למעלה מעשור בראשות העיר.
טובים  קשרים  המכהן  העירייה  ראש  לדהרי, 
שס"ג  ברשימת  בעיר.  החרדי  הציבור  עם 
המקומית אומרים ל'קו עיתונות' כי יש הרמוניה 
המעורבת.  בעיר  המשותפים  בחיים  גבוהה 
ואין  מצוינים,  דהרי  העיר  ראש  עם  "היחסים 
סיבה כי לא נמשיך אתו לקדנציה רביעית", הם 

טוענים.
אברג'ל עצמו ניהל קמפיין של הסתה על גבם 
והפסיד  של הציבור החרדי בבחירות הקודמות 
הנציגות  דהרי.  אבירם  ליריבו  גדול  בפער 
התורה  ויהדות  מש"ס  המורכבת  בעיר  החרדית 

מונה שלושה נציגים.

חשש: המועמד האנטי דתי 
יתמודד שוב

הקרב רחוק מסיומו: יחימוביץ' מצהירה כי "בוצעה גנבת בחירות ממוסדת 
ושיטתית", ומתכוונת לפנות לבית המשפט בדרישה לביטול תוצאות הבחירות 

פילוג פנימי בנציגות החרדית ביחס להצהרתו של ראש העיר אילן שוחט, כי 
בשכונה החדשה שתוקם בעיר בצביון חילוני יהיה קאנטרי שיפעל בסופי שבוע

אופקים

אותה  תהפוך  אופקים  לעיר  החרדים  נהירת 
בתוך עשור מעיר חילונית ל"בעלת רוב חרדי". 
המחירים  בעיר.  מקצוע  גורמי  מעריכים  כך 
הזולים והאפשרות לקיים בה אורח חיים תורני 
מגיעות  הן  רבות.  חרדיות  משפחות  מושכים 
כתוצאה מהדיור המוזל בעיר שמושך עוד ועוד 
התחרדות  נגד  "הפעילות  חרדיות.  אוכלוסיות 
אומרים  גדולות",  חילוניות  בערים  שפרצה 

ריבוי  בשל  קיימת  לא  היא  "באופקים  בעיר, 
תושבים מסורתיים הקרובים לדת".

מכובדת  נציגות  יש  בעיר  החרדית  לקהילה 
ו'דגל  ש"ס  קיבלו   2013 בבחירות  בעירייה, 
התורה' יחד חמישה מנדטים, ובבחירות הבאות 
השבעה  מחסום  את  לפרוץ  מבטיחים  הם 

מנדטים ובכך לזכות לרוב חרדי בעירייה.
נתמך  )הליכוד(  דנינו  איציק  העירייה  ראש 

ומצפה  הקודמות  בבחירות  החרדים  ידי  על 
לקבל את תמיכתם בבחירות הבאות, מה שאינו 
מובטח כלל לאור המצב הדמוגרפי והאפשרות 
שעשויה לקסום למפלגות החרדיות ליטול את 
שייך  החרדי  מהציבור  כ-65%  העיר.  ראשות 
ל'דגל התורה' וכ-35% למפלגת ש"ס, וכך גם 

צפויה להיות חלוקת המנדטים.

"בבחירות הבאות 
החרדים יהפכו לרוב"

ראש העיר שזכה לתמיכה חרדית בסיבוב האחרון, עשוי לאבד את התמיכה 
במידה ובמפלגות החרדיות יהיו משוכנעים בהשגת רוב למועמד חרדי

במועצה הדתית מאשימים: ההסתדרות
"העירייה מגבירה את חילולי השבת"

נתניה

פיירברג  מרים  בהשתתפות  חגיגי  בטקס 
ראש העיר נתניה, אלי דלל מ"מ ראש העיר, 
סגני ראש העיר וחברי המועצה נחנך בית פיס 
הפיס  בית  בנתניה.  ים  גלי  בשכונת  לתרבות 
לתרבות משרת כ 7,000- תושבים מהשכונה, 
אירועי  עבור  בשבתות  אף  לפעול  והחל 

תרבות. 
האשים  בטיטו  אבי  הדתית  המועצה  חבר 
את מ"מ ראש העיר אלי דלל בהגברת חילולי 
בשבתות  הפתוח  המקום  כי  וטען  השבת, 
לטענתו,  בעיר.  השבת  חילולי  את  יעצים 
חילולי שבת במתנ"ס  יהיו  לא  כי  לו  הובטח 

וכי המקום יהיה סגור בשבתות.
כי  דלל  הגיב  בטיטו  להאשמות  בתגובה 
המקום אמנם פתוח בשבתות לאירועי תרבות, 
אך כל זה נעשה ללא חילולי שבת ובמסגרת 
לפתיחת  רבנים  ידי  על  שהוענקו  היתרים 

המקום בשבת.

קשש ימונה למנכ"ל העירייה
מועצת  מנכ"ל,  ללא  שנים  שלוש  לאחר 
את  הקרוב  שני  ביום  תאשר  אלעד  עיריית 
'איחוד  מנכ"ל  )לשעבר  קשש  זאב  של  מינויו 
הצלה'(. ראש עיריית אלעד ישראל פרוש פסל 
לתפקיד,  מועמדים  כמה  האחרונות  בשנים 
המינוי  קשש,  של  שמו  עלה  האחרונה  בעת 

כאמור יאושר בשבוע הבא.
כמנכ"ל  בתפקידו  כעשור  כיהן  קשש  זאב 
'דגל  אנשי  על  נמנה  הוא  הצלה',  'איחוד 
מההסכם  כחלק  מגיע  ומינויו  התורה', 
הקואליציוני. 'דגל התורה' תמכה במינוי ראש 
ובתמורה  אמונים'  'שלומי  עם  המזוהה  עיר 

תקבל את תפקיד מנכ"ל העירייה.
בעבר איישו את התפקיד ח"כ יגאל גואטה 
יממה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  חנונו.  ויחזקאל 
'איחוד  ארגון  את  קשש  של  עזיבתו  לאחר 
רה"י  מרן  של  ביתו  אל  נקרא  הוא  הצלה' 
לו התפקיד. מי  הגראי"ל שטיינמן, שם הוצע 
לשעבר  אלעד  סגר"ע  הוא  המינוי,  את  שיזם 
לאחר  בחיוב,  השיב  קשש  אורלנסקי.  זליג 

שקיבל את ברכת מרן הגראי"ל.



בס"ד

הננו מתכבדים להודיעכם כי

מרן הרב דוד לאו  שליט"א
הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

ידרוש בהלכה ובאגדה בתיקון ליל שבועות 
בבית הכנסת הגדול

רחוב המלך ג’ורג’ 56, ירושלים
בשעה : 23:30

בנושא: השם ״ירושלים״ במקרא - בכתובות וגיטין

בבית הכנסת ישורון
רחוב המלך ג’ורג’ 44, ירושלים

בשעה: 00:30
בנושא: רבי יהושע בן חנניה - אשרי יולדתו     

במדרשת זיו 
שיעור בהלכה לבני הישיבות וסטודנטים

רחוב השלה 15, שערי חסד, ירושלים
בשעה: 01:30

בברכת מועדים לשמחה

בני ברק ה' בסיון תשע"ז 122230/5/17

בדרך לפתרון מצוקת 
הדיור המגזרית? האגף 
החרדי המובטח יוצא 
לדרך  בשבועיים 

הקרובים ייבחר מנהל 
אגף, ותחתיו יכהנו מנהלי 
תחומים שיפעלו להקמת 
שכונות וערים חרדיות 

שר הפנים ורעייתו נחקרו בלהב 443 יחד עם 14 בני אדם 
 החשדות: העברות כספים בין  נוספים בפרשה החדשה 
פעיל    עניינים  ניגוד  תוך  ממשלה  ותקציבי  ואחיו  השר 

בכיר בתנועה: "התנהלות מקוממת" 

ארי קלמן

במשרד  החרדי  האגף  הקמת  הושלמה 
הח"כים  של  ענפה  פעילות  לאחר  השיכון, 
אשר. האגף  יעקב  ח"כ  בהובלת  החרדים 
יפעל תחת ׳אגף מיעוטים׳ בראשות יוסי חדד, 
המשמש כמנהל אגף בכיר, אליו כפופים אגף 
הערבי  של הדיור  והאגפים  שכונות׳  ׳שיקום 

והחרדי.
חרדי׳  ׳אגף  מנהל  יכהן  האגף  בראש 
מנהל  וכן  חרדי׳  ׳דיור  תחום  מנהל  ותחתיו 
החברתי  הנושא  את  שינהל  ׳חברתי׳  תחום 
מקור  לדברי  החרדיות.  הערים  בפיתוח 
בניין,  להרים  מספיק  ״לא  המעורב בפרטים, 
צריך שכונה ואישור מגורים תואמים לחרדים, 
עם מוסדות ובתי כנסת וכו׳ ואת זה ירכז ראש 

התחום החברתי״. 
מנהל  עבור  הוא  באגף  שיהיה  נוסף  תקן 
תחום ניהולי, שירכז את העבודה מול האגפים 

הראשיים - תכנון ובניה ואישורים וכדומה.
כבר בחודש הקרוב יתקיימו 3 פגישות של 
וועדת ההיגוי שתגבש את דרך הפעילות באגף.
נמצא  עיתונות׳  ב׳קו  שנחשף  המכרז  כעת 
בישורת האחרונה, ותוך שבועיים ימונה ראש 

אגף קבוע שיחליף את ממלא המקום. לדברי 
כעשרה  האחרון  במישור  נותרו  גורם,  אותו 
חרדים,  גם  בהם  מקצועיים,  מתמודדים 
הקרובים  בשבועיים  כבר  תתכנס  והוועדה 

ותמנה את מנהל האגף. 
אשר  יעקב  חה״כ  נפגש  השבוע  במקביל, 
אגף  מנהל  חדד,  יוסי  הבכיר  האגף  מנהל  עם 
בכיר לתכנון אסטרטגי נתנאל לפידות ואחראי 

השיווקים במשרד השיכון בני דרייפוס. 
ב׳קו  נחשף  חודשים  כארבעה  לפני  כזכור, 
עיתונות׳ כי משרד השיכון פרסם מכרז לאיתור 
השר  החלטת  בעקבות  החרדי,  לאגף  מנהל 

יואב גלנט שהוציא לדרך את הקמת האגף. 
אומר  התורה(  )יהדות  אשר  יעקב  חה"כ 
שמשרד  ממש  של  בשורה  "זו  עיתונות'  ל'קו 
השיכון מכיר בבעיה של הציבור החרדי, כמו 
שיש אגף שמטפל במיעוטים עכשיו יהיה אגף 
שמטפל בשאר האוכלוסייה. מהיום זו הכתובת 
אבל  הפוליטי  הלחץ  את  נפעיל  אנחנו  שלנו. 
הם יפעלו בצורה מקצועית, כמה מקומות יש 
לתת פתרונות וכן מול ראשי ערים". אשר גם 
שקיבלו  וכחלון  גלנט  לשרים  להודות  מבקש 
את ההחלטה "ויצרו את הזרוע הזאת שתטפל 

בפתרון לדיור בציבור החרדי".

יעקב אמסלם

המשטרה  עיכבה  )שני(  אתמול  בבוקר 
במפתיע 14 בני אדם לחקירה, בהם סגן ראש 
משרד  מנכ"ל  ליאון,  משה  ירושלים  העיר 
כמה  משעל,  אריאל  והגליל  הנגב  הפריפריה, 
ועוד. בהמשך,  מבני משפחתו של שר הפנים 
הגיע השר דרעי עם רעייתו יפה למשרדי להב 
433 לחקירה שנקבעה עוד קודם לכן במסגרת 
בירור כספים שהועברו אליו מאחיו עורך הדין 
שלמה דרעי. המקור לכספים, על פי המשטרה, 
את  לאחיו  דרעי  מכר  בה  נדל"ן  בעסקת  היה 
גבעת  בשכונת  בבניין  דירות  למספר  הזכויות 

שאול בירושלים. 
אלו  בימים  חוקרת  המשטרה  במקביל, 
''מפעלות  לעמותת  ותרומות  כספים  העברות 
יפה  השר,  רעיית  של  בראשותה  שמחה'' 
חושדת  המשטרה  דיווחים,  פי  על  דרעי. 
לבני  כספים  כצינור  שימשה  העמותה  כי 
בנוסף  כאשר  בה,  עבדו  שחלקם  המשפחה 
העמותה קיבלה תמיכות ממשרדי ממשלה, גם 
דוחים  בעמותה  כשר.  כיהן  בעלה  בהם  כאלו 
לרשם  ספרים שהועברו  ומציגים  הטענות  את 
העמותות והוכחות כי העמותה התנהלה ללא 
דופי בשנים האחרונות. "העמותה מנוהלת לפי 
בניהול  פועלת  העמותות,  רשם  מינהל  כללי 
ל'קו  תרומות".  לגייס  חוק  לפי  וזכאית  תקין 
לגבי  גם  נשאלה  בחקירתה  כי  נודע  עיתונות' 

עמותת 'יהודה יעלה'.
הנחקרים  כל  שוחררו  הערב,  לשעות  נכון 
שעדיין  ורעייתו  השר  למעט  תנאים,  ללא 

נחקרים.
לאפליה  טוענים  בש"ס  בכירים  פעילים 
להתנהלות  הקשור  בכל  דרעי  לרעת  ולהטיה 
לפני  יממה  לצלמים  "ההודעה  המשטרה. 
בכיר  פעיל  אומר  נבזית",  הייתה  החקירה, 
שלא  לצלמים  שקראה  המשטרה  הודעת  על 

להתרכז בסמוך למשרדי להב בעת החקירה.
הייתה  ידם  על  שהושמעה  נוספת  טענה 
במקביל,  נחקרו  ורעייתו  השר  כי  העובדה 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  לחקירתם  בניגוד 
ההתנהלות  "כל  בנפרד.  שנחקרו  ורעייתו 
שהם  מהעובדה  מקוממת.  לנתניהו  בהשוואה 
לחקירה",  המהיר  המעבר  ועד  בנפרד  נחקרו 

אומר הפעיל. 
דרעי לא לבד. בימים אלו נחקרים גם ראש 
שר  וכן  ורעייתו  נתניהו  בנימין  הממשלה 
הרווחה חיים כץ ובנו. לדברי גורמים במערכת 
ראש  או  דרעי  השר  ונגד  במידה  הפוליטית, 
יוגש כתב אישום, הממשלה תיפול  הממשלה 
לא  הוא  כץ  "השר  חדשות.  בחירות  ויתקיימו 
יוגש  אם  אך  מפלגה,  ראש  אינו  כי  פקטור 
כתב אישום נגד נתניהו או דרעי, סביר להניח 
אינטרס  יהיה  זה  חדשות.  בחירות  שיתקיימו 

משותף של שניהם".

הושלם 'האגף החרדי' במשרד השיכון

ריח בחירות: דרעי מצטרף לנתניהו בחדרי החקירות

 פרסום

ראשון

תושבי בני ברק והסביבה
 שימו לב!

רשות האוכלוסין
וההגירה

מדינת ישראל

שומרים לכם תור!
רוצים להנפיק תעודת זהות ביומטרית?

דרכון ביומטרי חכם?

הזמינו תור מראש!!
לזימון תור יש לפנות במייל ולציין:

שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות ומספר טלפון

כתובת המייל בלשכת בני ברק:
Bio-BB@piba.gov.il

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



אתה יכול להתקדם
       ולהרוויח יותר!

<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

הערב יתקיים ביום שני 12.06.17 י״ח סיון תשע״ז
בשעה 19:00

אל תפספס את זה!

בני ברק

לטובים ביותר מגיע יותר!
 מרכז הכוון מציג את תכנית ״קידום״ המיועדת לגברים חרדים, בעלי מוטיבציה
עם ניסיון תעסוקתי של 18 חודש לפחות, המשתכרים עד 6.000 ש״ח בחודש.

בוא לערב היכרות עם התכנית שבמהלכו תשמע הרצאה מרתקת מפי:

מר צבי עידן בנושאים הבאים:

כיצד לבקש העלאה במשכורת בלי שיפטרו אותי  מה עושים במקרה 

 יצירת מוטיבציה לשינוי  התמודדות עם אי וודאות  של כישלון 
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זאבי סגל

את  דחה  לערעורים  המשפט  בית  מבית:  צרות 
ביטול  נגד  טראמפ  ארה"ב  נשיא  שהגיש  הערעור 
וזאת  חתם,  עליו  והמעודכן  המתון  ההגירה'  'חוק 
לארה"ב  כניסתם  המגביל  הנשיאותי  שהצו  לאחר 
ע"י  נפסל  מוסלמיות,  מדינות  מכמה  אזרחים  של 
בית המשפט. עם הודעת השופטים על דחיית ערעור 
התובע  הודיע  כנה,  על  הפסילה  והותרת  הנשיא 
הכללי ג'ף סנשס, כי הממשל יעתור לבית המשפט 

העליון.
יצוין כי במידה והנשיא אכן יערער על ההחלטה, 
ידון בכך בית המשפט רק בעוד כחצי שנה, כאשר 
מצדו  כאופציה  שיעלו  השיקולים  ואחד  ייתכן 
הרבה  ההמתנה  את  לחסוך  בכדי  טראמפ  של 
כהוראת  תקנות  של  שורה  העברת  הוא  והמייגעת, 
שעה, כשלאחר מכן יתאפשר לצו הנשיאותי לקבל 

גושפנקא משפטית רחבה.
בתוך כך, ג'ארד קושנר חתנו של הנשיא טראמפ 
על  ייחקר  לנשיא',  בכיר  'יועץ  בתואר  שנושא  ומי 
הרוסית.  בפרשה  למעורבות  בחשד   FBI-ה ידי 
לפי הדיווח, קושנר דרוש לחקירה על ידי הבולשת 
מטה  אנשי  בין  הקשרים  בעניין   )FBI( הפדרלית 
איננו  עצמו  קושנר  ברוסיה.  בכירים  לבין  טראמפ 
חשוד בפלילים וככל הנראה לא צפוי להיות מוגש 
נגדו כתב אישום. אולם, החוקרים סבורים, כי בידיו 

מידע החיוני להתקדמות החקירה.
בימים האחרונים דווח על מינויו של חוקר מיוחד 
אנשי  פעולות  אחר  הניתן  ככל  להתחקות  שינסה 
ברוסיה  גורמים  עם  טראמפ  של  הבחירות  קמפיין 

נערך  כבר  עצמו  הנשיא  כי  גם  דווח  לחוק.  בניגוד 
את  שכר  ואף  לחקירה  ויזומן  שיידרש  לאפשרות 

שירותיו של עורך דין בכיר.
כי  לרויטרס  השבוע  אמרו  אמריקנים  גורמים 
עם  חשאי  קשר  פעמים  שלוש  לפחות  יצר  קושנר 
השגריר הרוסי במהלך קמפיין הבחירות של טראמפ 
גורליק,  ג'יימי  קושנר,  של  דינו  עורכת  ולאחריו. 
הרוסי  השגריר  עם  ששוחח  זוכר  לא  שהוא  אמרה 
שיחות  באלפי  השתתף  "קושנר  תקופה.  באותה 
באותה העת. אין לו זיכרון של השיחות האלה כפי 
שתואר. פנינו )לרויטרס( לגבי התאריכים של אותן 
שיחות שלכאורה התקיימו כדי שנוכל לבדוק אותן 

ולהגיב, אך לא קיבלנו מידע כזה".

ארי קלמן

סקר חדש שהתפרסם בתחילת השבוע 
וביבי  נחלש  לפיד  מציג:   ,'2 ב'חדשות 
בחירות  על  שדיבורים  בעוד  מתחזק. 
עומדים באוויר הפוליטי החם בגבעת רם 
סקר  שישי'  'אולפן  מפרסם  בירושלים. 

מנדטים חדש. 
בנימין  בראשות  הליכוד  הסקר,  פי  על 
נתניהו שומרת על מעמדה עם 30 מנדטים 
מנגד,  היום.  מתקיימות  היו  הבחירות  לו 
הלא  הממשלה,  ראש  על  הגדול  האיום 
לפיד,  יאיר  לשעבר  האוצר  שר  הוא 
 26 קיבל  בהם  יורד מהסקרים האחרונים 
מנדטים ל22 בסקר הנוכחי. בל נשכח כי 
לעומת  משמעותי  בחיזוק  מדובר  עדיין 
הנוכחית עם  יש עתיד בכנסת  מצבה של 

11 מנדטים.
של  בכוחה  המפתיעה  ההתחזקות 
מפלגת הליכוד, נובע להערכת הפרשנים 
מביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ 
ערוך  לאין  ששיפר  ביקור  בישראל, 
הממשלה  ראש  של  הפוליטי  מצבו  את 
בנימין נתניהו וחיזק את תדמיתו כמועמד 
היחיד שיכול להתנהל כיום מול הממשל 

האמריקני.
שומרת  המשותפת  הערבית  הרשימה 
על כוחה עם 13 מנדטים, המחנה הציוני 
תפקיד  על  קשים  ממאבקים  שסובלת 

מנדטים  ל-12  כיום  מ-24  יורדת  היו"ר, 
בלבד. הבית היהודי בראשות נפתלי בנט 
מנדטים,  ל-9  בלבד  אחד  במנדט  עולה 
לה  ניבאו  קודמים  שבסקרים  לאחר  זאת 

אף 13 מנדטים.
ויהדות  ש"ס  החרדיות  המפלגות 
כל  מנדטים   7 בסקר  מקבלות  התורה 
אחת, בכך שומרת ש"ס על כוחה ויהדות 
כולנו,  מנדטים.  ל-7  שוב  עולה  התורה 
האיחוד הלאומי ומרצ, עומדות כל אחת 
על  6 מנדטים. שר הביטחון לשעבר משה 
)בוגי( יעלון, לא עובר את אחוז החסימה.

האפשרות  את  גם  בדקו  הסוקרים 
ברק  אהוד  לשעבר  הממשלה  שראש 
היא  אז  'העבודה'  מפלגת  בראש  יעמוד 
יותר מהמצב בו הרצוג  תקבל 3 מנדטים 
מנדטים  ל-15  ותזכה  בראשה,  עומד 
שיבואו על חשבון יש עתיד, מרץ והימין. 
מי  הסקר:  משתתפי  נשאלו  עוד 
כראש  לכהן  ביותר  המתאים  המועמד 
הממשלה, ראש הממשלה המכהן נתניהו 
זוכה לתמיכה של 35%, אחריו לפיד עם 
 ,9% עם  ברק  אהוד  בלבד,  תמיכה   14%
עם 5%  בנט  עם 6%,  יעלון  )בוגי(  משה 

ויצחק הרצוג עם 4% בלבד.

ארה"ב: החתן היהודי חשוד והצו בוטל סקר: הליכוד עולה, לפיד צונח
על אף העובדה כי חתנו היהודי של טראמפ אינו חשוד במעורבות 

  אומרים כי לקושנר מידע חיוני בפרשה FBI-בפרשת הקשר הרוסי, ב
בינתיים, נמשכות הצרות מבית: צו ההגירה ה'מעודן' של טראמפ, ימשיך 

להיות מושהה בצו בית משפט

אנחת רווחה: מפלגת 'יש עתיד' שהתחזקה בסקרים 
האחרונים, מקבלת בסקר האחרון 22 מנדטים והליכוד 

לעומתה מקבלת 30 מנדטים  הערכה: ביקור טראמפ חיזק 
את ראש הממשלה נתניהו

 כיפתו של הבבא סאלי, מכתבו של החפ חיים, כתי של
הבן איש חי והקמע של רבי ישעיל'ה מקרסטירער
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בשורה לחובבי היודאיקה: כתבי יד 
נדירים של גדולי הדורות האחרונים
תגליות היסטוריות מעניינות במכירה הפומבית הקרובה של מורשת מכירות פומביות: חתימתו של רבנו בעל האור 
החיים הקדוש, כתיק של רבי נתן מברסלב, הדרשות שכתב בכיק בעל הבן איש חי, מכתב השדרות המקורי של 

רבי עמרם בן דיוואן, קמע ייחודי של הצדיק רבי ישעיל'ה מקרסטירער, כיפתו של האדמור הבבא סאלי ועוד

ל יאיר מא

מקרסטירער  ישעיל'ה  ר'  של  הקדושות  מידיו  שהקמע  לאחר 
נמכר במכירה הפומבית הקודמת במחיר שיא של 160,000 דולר 
בעולם  גדולה  התרגשות  'מורשת',  הפומביות  המכירות  בבית 
היודאיקה לקראת המכירה המיוחדת שתתקיים בי"ג סיון התשע"ז 

בבית מורשת בירושלים.
גם במכירה זו, מועמד למכירה פומבית קמיע מכתב יד קודשו 
חובבי  בקרב  זיע"א.  מקרסטירער  ישעיל'ה  רבי  הצדיק  של 
היודאיקה נרשמה בימים האחרונים תכונה רבה כאשר ההערכה 
שנמכר  הקמיע  של  למחירו  דומה  במחיר  יימכר  שהקמע  היא 

במכירה הקודמת ואולי אף למעלה מכך.
  VIP למכירת  הנחשבת  הקרובה,  הפומבית  במכירה  בנוסף, 
ייחודית, ניתן למצוא תגליות היסטוריות, כתבי יד וחפצי יודאיקה 

מאוספים פרטיים שיועמדו לראשונה למכירה פומבית.
בעיון בקטלוג המרשים יש לציין ניתן למצוא ספר עם חתימת 
בעלות, שע"פ הערכת המומחים, היא חתימת יד קדשו של רבנו 
בעל האור החיים הקדוש זיע"א; דף בכתב יד קודשו של רבי נתן 
מברסלב מתוך ספרו ליקוטי הלכות; מכתב השדרו"ת של גדול 

רבני מרוקו המלוב"ן רבי עמרם בן דיוואן זיע"א ועוד. 
באוסף המרשים מצאנו גם מכתבים אותנטיים בכת"י של מרנן 
גדולי הדור הקודם החפץ חיים זצוק"ל, רבי יצחק אלחנן ספקטור 
יואליש  ר'  האדמו"ר  זצוק"ל,  איש  החזון  זצוק"ל,  מקובנא 
מסאטמר זצוק"ל האדמו"ר ר' איצק'ל מפשווארסק זצוק"ל, בעל 

הבית ישראל מגור זצוק"ל והאדמו"ר הבבא מאיר זיע"א ועוד. 

בעל  של  קודשו  יד  בכתב  דרשות  למצוא  ניתן  היד  כתבי  בין 
הבן איש חי; אוטוגרף מבעל הכף החיים זצ"ל. ספר של המקובל 
האלוקי רבי יהודה פתייא זצ"ל, כתב יד 'לחם תודה' מגדול רבני 

תימן מורי יחיא צלאח מהרי"ץ זצ"ל. 
פריט מעניין והיסטורי שלא היה ידוע עד כה מועמד אף הוא 
למכירה פומבית. מדובר בדף בקבלה מעשית להוצאת השד מן 

האדם שהיה בשימשו של המקובל הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל. 
כמו כן, ניתן למצוא במכירה הפומבית את הטלית והכיפה של 
האדמו"ר הבבא סאלי זיע"א, את גביע הקידוש של זקן המקובלים 
ע"י  שנכתבו  למהדרין  כשרות  תפילין  זיע"א,  כדורי  יצחק  רבי 
הסופר של גדולי ישראל רבי יהודה אשר ראטה זצוק"ל שגדולי 
התפילין  זה.  שמים  ירא  סופר  של  בשבחו  רבות  דיברו  ישראל 

נבדקו ע"י שני מכוני סת"ם ונמצאו כשרות למהדרין.
ראשונות  ומהדורות  הש'  משנות  חשובים  ספרים  כן  כמו 

כדוגמת סט שלם של ספר הזוהר, שו"ת הריב"ש ועוד. 
כאמור המכירה תתקיים אי"ה ביום רביעי בי"ג סיון התשע"ז 

בבית מורשת בר' המלך ג'ורג' 43 ירושלים. 
בית המכירות הפומביות "מורשת" נוסד בשנת 2014 ע"י אסף 
העצני וניסים ורטה וקיים עד כה ארבעה עשר מכירות פומביות 

שנחלו הצלחה גדולה בקרב אספני האמנות והיודאיקה.
בית המכירות מקבל להערכה פירטי יודאיקה בודדים ואוספים 
ספרי  יודאיקה,  של  פומביות  מכירות  ומקיים  למכירה  שלמים 
קודש, כתבי יד, ספרי תורה, מגילות, הגדות, כלי כסף, חנוכיות, 
גביעים לקידוש, כתרים, רימונים וטסים לספר תורה וכן כל חפץ 

אחר הקשור ליהדות ולבית היהודי; אומנות יהודית ועוד.





בני ברק ה' בסיון תשע"ז 122630/5/17

ביוזמת הרבנות הראשית לישראל, ייערכו בשבוע הבא ימי 
עיון לרבני ערים ורבני קהילות בישראל  התוכנית המלאה

ערב ייחודי ושני בסדרת "חרדים לבריאות המשפחה" התקיים 
ביוזמת 'מכבי שירותי בריאות' בבני ברק

לראשונה: הרבנות תדון בנושאי 
משטרה, קהילה והלכה

ארי קלמן

הראשית  הרבנות  בתולדות  לראשונה 
משה  הרב  הרבנות  מנכ"ל  וביוזמת  לישראל 
הקהילות,  ורבני  ערים  לרבני  עיון  ימי  דגן: 
ונתינת  בקהילה  הרב  של  מעמדו  לחיזוק 
כלים מקצועיים בתחומי פעילותו היומיומית 
רבני  בפני  העומדים  האתגרים  ובחינת 
החברתיים  השינויים  נוכח  והקהילות  הערים 

והתקשורתיים.
ימי העיון ייערכו בשבוע הבא במלון כינר, 
ייערך  הכנס  לרבניות.  מיוחדות  הרצאות  עם 
בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל הגאון 
השר  יוסף,  יצחק  רבי  והגאון  לאו  דוד  רבי 
המשטרה  מפכ"ל  אזולאי,  דוד  דת  לשירותי 
רוני אלשיך, רבני הערים, רבני קהילות ואנשי 
מקצוע מתחומים שונים שיעלו לדיון במהלך 

ימי הכנס.  
במהלך הכנס יעסקו הרבנים במגוון נושאים 
בתחומי  הפרק  על  העומדים  אקטואליים 
שישתתפו  הערים  רבני  והקהילה.  הרבנות 
הראשיים  הרבנים  של  מהרצאות  גם  ייהנו 
לישראל. בנוסף, במהלך ימי העיון תתקיימנה 
הרצאות נפרדות גם לרבניות אשר יעסקו בין 
לשלום  כבסיס  האישי  הקשר  בבניית  היתר 
בית, וכן במתן כלים לדרכי טיפול וההשלכות 

על נפגעים בתוך המשפחה והחברה.
הרבנות  מנכ"ל  יזם  אותם  העיון  ימי 

הראשיים  הרבנים  בהכוונת  דגן,  משה  הרב 
הערים  רבני  פורום  עם  יחד  גובשו  לישראל, 
שהתכנסו במטרה לחזק את הקשר בין הרבנות 
הפורום,  במסגרת  בישראל.  לרבנים  הראשית 
הערים  לרבני  כלים  להקנות  הצורך  עלה 
מול  ואל  הקהילה  בחיי  מעמדם  את  שיחזקו 
הראשי  הרב  עומד  הפורום  בראש  הרשויות. 

לישראל הגאון רבי דוד לאו. 
"ככל  מסר:  הרבנות  מנכ"ל  דגן  משה 
בזמנינו  אף  החדשים,  ואתגריה  תקופה 
ומובאות  רבים  אתגרים  הרבנים  לפני  ניצבים 
לצד  ומורכבות  קשות  שאלות  לפתחיהם 
מצוקות קהילתיות ומשפחתיות אשר דורשות 
משקל.  כבדות  ומוסריות  הלכתיות  הכרעות 
לפני  להביא  פועלים  אנחנו  זה  מחזון  כחלק 
רבני ישראל, דיונים תורניים בעיונה של הלכה 
ובמקורות חז"ל בכמה מן הנושאים והשאלות 

הבוערות בתחומי המשפחה והקהילה. 
ככתובת  ברב  הרואה  הראשית,  "הרבנות 
וכגורם האמור לתת מענה וסיוע ראשוני בכל 
בנתינת  רבה  חשיבות  רואה  החיים,  תחומי 
אותם  ישמשו  אשר  לרבנים  מקצועיים  כלים 
לעיתים,  הרבנים,  קהילותיהם.  בהנהגת 
מוצאים עצמם 'בודדים בצריח' בתפקידם רב 
מבלי  כלל,  הוכשרו  לא  שלחלקו  האחריות, 
שיש להם כתובת לפנות ולהיוועץ בה בעצמם 

במקרה הצורך".

ביוזמת 'מכבי': ערב בריאות בבני ברק

במזרחי-טפחות לכל בנאדם יש בנאדם בבנק

הילה פלאח

שני  ערב  התקיים  האחרון  השבוע  במהלך 
בעולם  המשפחה"  לבריאות  "חרדים  בסדרת 
שירותי  מכבי  של  הרפואי  במרכז  הילד 
משתתפות  ברק.  בבני  כהנמן  ברחוב  בריאות 
שונים  בגילאים  וסבתות  אימהות  בהן  הכנס 
בתחום  כלים  ומתן  העשרה  הרצאות  שמעו 

התפתחות הילד. 
של  הייתה  הראשונה  ההרצאה 
פיזיותרפיסטית הילדים הגב' ליאורה פרייברג 
כיצד   - מוטורית  התפתחות  בנושא  רחמים 
רצף  ומהו  להליכה  אקראית  תנועה  הופכת 
ההתפתחות הייחודי  לכל תינוק? מהי סביבה 
הבטן?  על  להשכיב  מתי  בגירויים?  עשירה 

מתי והאם צריך לפנות להתפתחות הילד?
סלוצקין  מיכל  הגב'  של  שנייה  הרצאה 
 - ודיבור  שפה  בנושא  תקשורת  קלינאית 
התפתחות השפה מגיל לידה ועד גיל 6 שנים, 
תוך המלצות והנחיות לאימהות והדגשים על 
כך כי האימא היא הקלינאית תקשורת הטובה 

ביותר לילד.
הרצאה שלישית של מרפאה בעיסוק הגב' 
מיומנויות  פיתוח  בנושא  גורן,  ג'ילט  אסנת 

משחק – היא הסבירה מהם התחומים השונים 
של המשחק התורמים להיבטים התפתחותיים 
הקוגניטיבי  הרגשי,  המוטורי,  בתחום 

והחברתי.
הילד  בריאות  אחות  של  אחרונה  הרצאה 
הגב' ליאת חגג, עסקה בנושא אנמיה לא מה 
שחשבת - מדוע חשוב לאזן את האנמיה? מי 
בסיכון לפתח אנמיה ואיך נוכל למנוע ולטפל 
עלולה  ואנמיה  היות  תינוקות  אצל  באנמיה 
לפגוע בהתפתחות המנטאלית והמוטורית של 

התינוק.
פרטים  המשתתפות  קיבלו  הערב   במהלך 
טיפולי  מגוון  אודות  טבעי  מכבי  מצוות 
יושבת  טבעי  מכבי  לילדים.  משלימה  רפואה 
במרכז הרפואי כהנמן ונותנת רפואה משלימה 

בנושאים שונים לטובת הילדים.
עפרה  הגב'  כהנמן  הרפואי  המרכז  מנהלת 
הייחודי,  הערב  את  וארגנה  שהפיקה  ברשן 
הגב'  ברק  בבני  הקהילה  קשרי  ומתאמת 
מקסים  היה  הערב  כי  מציינים  אייזנבך  חנה 
ומרתק במהלך כל ההרצאה התקיים רב שיח, 
ומעורבות  התעניינות  הראו  המשתתפות 
החשוב,  הערב  על  והודו  ההרצאות  בנושאי 

וביקשו להמשיך ולערוך כנסים מסוג זה.

ההמתנה המתישה למענה טלפוני בבנק היא 
השירות  שבו  בעידן  ומטרידה.  נפוצה  בעיה 
במזרחי-טפחות  שולט,  והטלפוני  הממוחשב 
ומציעים  לחלוטין  הפוך  בצעד  פועלים 
שם  ונמצא  אתכם  שמכיר  אישי  בנקאי  לכם 

בשבילכם כדי שתהיו מרוצים.
"לכל  ללקוחות  מציע  מזרחי-טפחות  בנק 
שירותי  מגוון   – בבנק"  בנאדם  יש  בנאדם 
הבנקאות המקצועיים ביותר, עם שירות אישי 

ללא פשרות ויחס אנושי.
ליהנות  יכולים  אתם  טפחות,  במזרחי 

משירות של בנקאי אישי, שלא משאיר אתכם 
להמתין לשווא על קו הטלפון, וממענה זמין, 
וללא  שמתעורר  צורך  לכל  ומקצועי  מהיר 

המתנה ארוכה ומורטת.
כשיש לכם בנאדם בבנק, אתם יכולים לדבר 
הבנקאות  לו.  זקוקים  כשאתם  ישירות  אתו 
לכם  מאפשרת  מזרחי-טפחות  של  האישית 
ליהנות משירות יעיל, מקצועי וממוקד יחד עם 

יחס אנושי והתאמה מדויקת לצרכים שלכם.
עוד אין לכם בנקאי כזה? התקשרו 8860*

מאת יבניאל שירם

המנצחים בקטגוריית המלון 
הטוב ביותר

נבחרה  האחרים  כל  מול  גדול  בפער 
החופשה של שינפלד תיירות לחופשה 
המוצלחת של הקיץ. שינפלד מארחים 
הקיץ באחד מבתי המלון הטובים ביותר 
פודגוריצה  הילטון  מלון  באירופה, 
ממוקם  המלון  כוכבים.   5 במונטנגרו 
בנקודה הכי מרכזית בעיר, בין שלושה 
מדרחוב  וליד  ויפים,  גדולים  פארקים 
שוכן  המלון  מול  המפורסם.  הקניות 
ישיבה,  פינות  עם  ירוק  פארק  לו 
לילדים.  ומשחקים  שחמט  שולחנות 
פארק  נמצא  מהמלון  הליכה  במרחק 
בילוי  המציע  הרפתקאות  של  נוסף 
המלון  בתוך  המשפחה.  לכל  מהנה 
ארוכה  יקבלו האורחים רשימה  עצמו 
בית  ביניהם  ופינוקים,  שירותים  של 
מגוון  עם  מודרני  ספא  מהודר,  כנסת 
ומאובזר,  חדיש  כושר  חדר  טיפולים, 
ועוד.  יפהפיים  חדרים  גדול,   לובי 
מהמלון אפשר לצאת בקלות לטיולים 
מונטנגרו  של  הבירה  בעיר  רגליים 
העיר  את  לראות  זה  אם  פודגוריצה. 
המפורסם,  השעון  מגדל  העתיקה, 
המלך,  ארמון  הרצגובאצ’קה,  רחוב 
המוראצ’ה  נהרות  מעל  הגשרים 
והריבניקה החוצים את העיר, ולאוהבי 
חנויות  שדרת  כמובן  יש  השופינג 
דלתא  כמו  קניות  ומרכזי  יוקרתיות 
מוצרים,  של  עצום  מבחר  ובהם  סיטי 

ביגוד ומותגים. 
המנצחים בקטגוריית הטיולים 

היפים ביותר
שינפלד  הטיולים  בקטגוריית  גם 
צוות  עם  בגדול.  לוקחים  תיירות 
דוברי  טיולים  מדריכי  של  מכובד 
טיול  כל  הראשונה,  מהשורה  עברית 
הופך לחוויה מרתקת, וכל מקום מקבל 
מונטנגרו  שלו.  המיוחד  הסיפור  את 
נבחרה ליעד הכי מבוקש בקרב תיירים 
שילוב  מציעה  שהיא  מפני  השנה, 
מדהים,  טבע  פראי,  נוף  של  אידיאלי 
נטיפים  מערות  צלולים,  ים  חופי 
מבקרים  לשמיים.  שנושקים  והרים 
הגדירו  ממונטנגרו  ששבו  רבים 
משווייץ.   יותר  יפה  כמדינה   אותה 
מקומות מומלצים לטיולים במונטנגרו 
הדורמיטור,  פארק  הצפוני  באזור  הם 
קניון  על  ותצפית  ז’בליאק,  העיירה 

של  הריביירה  משם  רחוק  לא  טארה. 
עיירת  קוטור,  העיר העתיקה  בודווה, 
של  הישנה  הבירה  הרצגנובי,  ספא 
על  שקאדר  אגם  צייטיניה,  מונטנגרו 
ביוגראדסקה  פארק  אלבניה,  גבול 
בקרואטיה  ליפה.  הנטיפים  ומערת 
העיר  ובה  דוברובניק  את  לכם  יש 
קבטאט.  החוף  ועיירת  העתיקה, 
יהנו  אתגרי  ספורט  וחובבי  משפחות 
אומגה  וטיולים,  אפשרויות  ממגוון 
סוסים,  טרקטורונים,  לב,  לאמיצי 
שילדים  הרפתקאות  פארקי  ג’יפים, 

מאד יאהבו, ועוד. 
המנצחים בקטגוריית האירוח 

והאוכל הכשר
בקטגורייה זו אפילו לא הייתה תחרות, 
הרבה  בהכי  ושינפלד מחזיקים  מאחר 
שנות ניסיון יותר מכל חברה אחרת. 30 
שנים של הצלחה ללא פשרות בחופשות 
כשרות, ואלפי לקוחות מרוצים השבים 
לטוס עם שינפלד בכל שנה. המנהלים 
של חברת שינפלד מקפידים לצאת עם 
הלקוחות לחופשה ולהיות איתם בבית 
לדאוג  כדי  עצמם,  ובטיולים  המלון 
שלא יחסר להם דבר, ועם רמת שירות 
להתחרות.  קשה  אכן   ואמינות שכאלו 
שינפלד  של  כשר  הגלאט  המטבח 
שמו הולך לפני בקרב הציבור הדתי-

שמגיעים  כאלו  ויש  חרדי-מסורתי, 
בשביל  רק  שינפלד  של  לחופשות 
ענק  צוות  מביאים  הם  לבדו.  האוכל 
המתמחים  בינלאומיים  שפים  של 
אשכנזי  בסגנון  יהודיים  במאכלים 
ומזרחי, הברים הענקיים בחדרי האוכל 
מציעים בשרים, דגים, מרקים, סלטים, 
ובנוסף  ועוגות,  קינוחים  תוספות, 
כיבוד  המגיש  אירי  בר  פועל  במלון 
חופשת  היום.  במהלך  חופשי  ושתייה 
ארוחות  כוללת  שינפלד  של  הקיץ 
ובשבת  יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר 
מיוחד.  רבא  קידושא  עם  מלא  פנסיון 
פיקוחו  תחת  כשר  גלאט  כשהכשרות 

של הרה”ג משה נחשוני שליט”א.
לסיכום בכל הקטגוריות הגיעה במקום 
תיירות  שינפלד  חופשת  הראשון 
המעוניינים  במונטנגרו.  בהילטון 
לצאת הקיץ לחופשה המוצלחת ביותר 
החברה  למשרדי  להתקשר  מוזמנים 
אתר  דרך  או   03-6189999 בטלפון  

www.shainfeld.com האינטרנט

מצאנו את החופשה 
הכי מוצלחת של הקיץ

בדקנו מבחר מייצג של חופשות כשרות לקיץ על 
סמך מספר קריטריונים חשובים  והגענו למסקנה חד 

משמעית איזו היא החופשה המנצחת



הבעיה הרפואית 
שלא מדברים עליה
החדש  המענה  את  הכירו  להזניח!  כדאי  לא  כאבים 
לבעיה רפואית נפוצה - טחורים. קראו על הפתרון של 

רפואת הצמחים, שהפך לחוד החנית המדעי 

רפואית  בעיה  יש 
שלא נעים לדבר עליה 
מתמודדים  ואנשים 

איתה לבד - טחורים.
זה יכול לקרות עקב 
עודף,  משקל  תורשה, 
מערכת  מבוגר,  גיל 
עיכול חלשה,  לחץ דם 
גבוה בווריד או עלייה 
גדולה במשקל )הריון(, 
על  ללחץ  שגרמה 

גווורידים. זה יכול לק
רות כי רוב היום עובר 

גללא הרבה פעילות גו
פנית או כי התזונה לא 
פירות  מספיק  כוללת 

וירקות.
והצניחה  המתיחה 
יכולים  דם,  כלי  של 
ול נוחות  לאי  גגגרום 

כאבים חזקים, שרק מי שחווה אותם, מבין 
את הקושי הגדול שלהם.

כירור בהתערבות  צורך  יש  תמיד  גאא 
גית כדי לפתור את הבעיה. על מנת  לטפל 
בזיהום ולאחות את רקמות העור שנפגעו, 
- שיטה  ברפואת הצמחים  להיעזר  אפשר 
בשנים  מדעי  תוקף  שמקבלת  טיפולית 

האחרונות ומוכחת כיעילה.
אחראית   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 

גלל פיתוח מענה מעמיק לטחורים, המבו
גסס על צמחי מרפא מובחרים. צמחי המר

פא מיובאים מבתי גידול  איכותיים מרחבי 
על  המפוקח  במפעל  הוא  והייצור  העולם 
איכות  תקני  תחת  הבריאות,   משרד  ידי 

אירופאים קפדניים. 
 ,"Plus" צמחי המרפא שנבחרו לסדרת

המער חיזוק  רקמות,  באיחוי  גממוקדים 
הפסקת  בזיהומים,  טיפול  החיסונית,  כת 
הדימום, חיזוק כלי הדם, המרצת מערכת 
כבר  מדווחים  המטופלים  ועוד.  העיכול 
בתום  10 ימי טיפול על שיפור משמעותי 

במצב.
דיסקרטי בשיחת  ייעוץ  ביניים:  כותרת 

טלפון 
TTM מודעים לעומס הגג  עעלי חברת
הלימודים,  בין  בריצה  לכולנו,  שיש  דול 
בשיטות  ובחרו  במשפחה,  וטיפול  עבודה 
העדכניות ביותר, כדי לטפל בבעיה באופן 
ויעיל. אין צורך לצאת מהבית כדי  מהיר 
זמן  לבזבז  נדרש  ולא  הטיפול  את  לקבל 

בתור בבית המרקחת.
בשי נעשה  גאאבחון 

צוות  עם  טלפון  חת 
של   המומחים  היועצים 
ביג שמקיימים   ,TTM

דיסקרטי  טלפוני  רור 
ומתאימים  פונה  כל  עם 
לו את הטיפול המתאים 
ההתאמה  לאחר  עבורו. 
יממה,  בתוך  האישית, 
ערכת  Soluroids של 
ללקוח  מגיעה   TTM
עד הבית.  יועצי החברה 

גללווים את תהליך הטי
פול וזמינים לכל שאלה 
מוודאים  הם  ועניין. 

הכמו את  גננטלתם 
והטיפות  המשחה  סות, 

ושא להוראות  גההתאם 
לגמר  עד  מתמידים  תם 
רואים  כך  רק  הטיפול. 

תוצאות. 
הרכיבים  כמובן  הוא  במוצרים  הייחוד 

בתרו מדובר  לא  כאן  שבהם.  גטטבעיים 
פות כימיות שמעמיסות פירוק פסולת על 
הכבד ומעייפות אותו אלא במקור הצמחי 
בכשרות  הם  המוצרים  כן,  כמו  והטהור. 

מהודרת.

טיפול מוכח מחקרית
הוא  כיום,  ביותר  המודרני  הטיפול  כן, 

געעצם חזרה למקורות. שכן, רפואת הצמ
גיים הועילה לבני האדם, עוד משחר האנו

שות. אותם צמחים ששמם עבר מדור לדור 
בחזית  היום  עומדים  שנים,  אלפי  במשך 
המחקר האוניברסיטאי ומוכחים כיעילים. 
היום  נחשב  מרפא  בצמחי  השימוש 
מרפא  צמחי  נטילת  שכן  ביותר,  לאיכותי 
מערכות  מספר  על  רחב  באופן  פועלת 

בגוף, ממריצה ומחזקת אותן. 
ואי  מכאבים  לסבול  סיבה  אין  לסיכום, 
הבית  עד  לקבל  אפשרות  כשיש  נוחות. 

שעו ויעיל,  פרטי  מעמיק,  טבעי,  גייפול 
בד גם על מניעה לטווח הרחוק. התקשרו 

בחי דיסקרטית  ייעוץ  לשיחת  היום  גווד 
נם, לטל': 072-3922668 ותוכלו להתחיל 

לטפל כבר מחר. 
נוספים היכנסו לאתר החברה:   לפרטים 

ttmisrael.com
בברכת בריאות שלמה.  



ה' בסיון תשע"ז 30/5/17 בני ברק 1228

"עמוני ולא עמונית מואבי 
ולא מואבית"

בו  הנכסף  היום  הקדוש,  החג  בערב  אנו  נמצאים 
קבלת  ידי  על  העמים  מכל  סגולה  לעם  נהיינו 
ְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים )שמות יט, ה(.  התורה, וִֽ
אמנם בפסח יצאו אבותינו ממצרים, אך עדיין לא נתהוונו 
להיות לעם, העם היהודי הפך להיות לעם מאוגד ומאוחד רק 
כאשר קיבל מתווה – דרך, והיא ספר התורה. התורה הקדושה 
היא זאת שמורה לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר 
נעשה, איך להתנהג ביום השבת, בחגים, ובשאר ימות השבוע, 
להיזהר  תרומיות,  במידות  ולהשתלם  באמונה  וליתן  לישא 
בכבוד כל נברא, ולקדש שמו יתברך בכל מעשה ידינו, וכפי 
שמצינו רבות בגדולי ישראל במשך כל הדורות שהיו זהירים 
רבותינו  דברי  את  בעצמם  וקיימו  נברא  כל  בכבוד  ורגישים 
)אבות פ"ה מ"י( יהי כבוד חבריך חביב עליך כשלך, ודרך ארץ 

קדמה לתורה )ויקרא רבה ט, ג(. 
העולם,  גאון  היה  זצ"ל,  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון 
הבקי בכל מכמני התורה וראש ישיבת 'קול תורה', בלווייתו 
נכחו למעלה משלוש מאות וחמישים אלף איש והעולם היה 
המום מכך, אדם שהיה צנוע בדרכיו ולא מוכר רבות בציבור, 
האנשים,  וסוגי  העם  שכבות  מכל  ללווייתו  הגיעו  זאת  ובכל 
לו לרב שלא לפגוע  וזאת מפני הרגישות המופלאה שהייתה 

בכבוד הזולת ולא להטריחו ללא צורך. 
לישיבתו  ציבורי  באוטובוס  לנסוע  הייתה  הרב  של  דרכו 
התיישב  הרב  אחת,  פעם  בירושלים.  וגן  בית  שבשכונת 
במושב הפנימי והחל לקרוא תהילים מתוך ספר קטן ולאחר 
מכן התיישב לידו יהודי זקן שחזר מקניותיו בשוק עם מספר 
סלים, הניח את הסלים ליד רגלו והתיישב. כשהגיע האוטובוס 
לתחנה בה הרב היה אמור לרדת לישיבה, הרב לא ירד והמשיך 
הסלים  עם  הזקן  היהודי  ירד  בה  הסופית  לתחנה  עד  לשבת 

והרב אחריו. 
כמה מתלמידי הישיבה שנכחו בכל העת באוטובוס ותמהו 
ירד  לא  מדוע  ושאלוהו  אחריו  התלוו  הרב,  הנהגת  לפשר 
ואמר,  רוח  בקור  הרב  להם  השיב  לישיבה,  הקרובה  בתחנה 
"לא רציתי להטריח את היהודי הזקן שישב לידי בכך שאקום 
מוטב  בליבי,  אמרתי  הסלים,  את  להזיז  יצטרך  והוא  לרדת 
לישיבה  ברגלי  ואלך  הזקן  עם  יחד  הסופית  בתחנה  שארד 

ובלבד שלא אטריחו". 
זוהי הרגישות שהייתה לגדולי ישראל כלפי כל נברא, והיא 

היא שנתנה להם לזכות לכתרה של תורה. 



החזר להם תשובה
לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר  ע"ב(:  פח  )שבת  רבותינו  שנו 
בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש 
אמר  בינינו?  אישה  לילוד  מה  עולם,  של  ריבונו  הוא:  ברוך 
להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך 
תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה 
מבקש ליתנה לבשר ודם? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: 
החזיר להן תשובה! - אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני 
שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. - אמר לו: אחוז בכיסא כבודי, 

וחזור להן תשובה"
מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל רגיל היה להסביר את תמיהתם של 
את  הקב"ה  הזיז  לשמים  רבינו  משה  כשעלה  השרת,  מלאכי 
כל מלאכי השרת ונתן למשה לעמוד לפניו, תמהו המלאכים 
ואמרו, מה לילוד אישה, קרוץ חומר, ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתֽׁשּוב 
)בראשית ג, ט(, להיות בשמים, מקום שרק מלאכי השרת שהם 

בריאה רוחנית גבוהה מאוד רשאים להיות.
שהקב"ה  רק  שלא  בראותם  יותר  גברה  תמיהתם  אולם 
לפניהם!  לעמוד  לו  נתן  אף  אלא  לשמים  לעלות  למשה  נתן 
אלא  'פה'-בשמים"  אישה  לילוד  "מה  שאלו  לא  המלאכים 
יותר  להיות  חומר  לקרוץ  נתן  שהקב"ה  יתכן  כיצד  "בינינו" 
יתכן?  כיצד  מאחוריו,  ואנו  לפנינו  הוא  מאיתנו,  אליו  קרוב 
התורה  בא",  הוא  תורה  "לקבל  ואמר:  הקב"ה  להם  השיב 
גבוה  להיות  העליונות  את  לאדם  שנותנת  זאת  היא  הקדושה 

וקרוב לה' יתברך יותר ממדרגת המלאכים! 

את  שישאיר  הקב"ה  לפני  השרת  מלאכי  כשטענו  אולם 
ב(,  ח,  )תהילים  ַהָּׁשָמִים  ַעל  הֹוְדָך  ְּתָנה  ֲאֶׁשר  בשמים,  התורה 
אמר הקב"ה למשה שעל זה הוא לא ישיב אלא עליו להשיב 
להשיב  שצריך  משה  כששמע  תשובה!"  להם  "החזר  לבדו, 
אני  "מתיירא  וחלחלה,  פחד  התמלא  מיד  למלאכים  תשובה 

שמא ישרפוני בהבל פיהם".
שישרפוהו  רבינו  משה  מפחד  מדוע  קשה,  ולכאורה 
ּוְמלֹוָאּה  ָהָאֶרץ  לה'  שלו,  שהכול  יתברך  ה'  הרי  המלאכים, 
ַהָּׁשַמִים  ּוְׁשֵמי  ָׁשַמִים  ִהֵּנה  א(,  כד,  )תהילים  ָבּה  ְוֹיְׁשֵבי  ֵּתֵבל 
לשמים  לעלות  הזמינו  יח(,  ו,  ב  הימים  )דברים  ְיַכְלְּכלּוָך  ֹלא 
ועשהו כאורח כבוד שלו, ולא רק זאת אלא שהניחו קרוב אליו 
לפני המלאכים, ואם כן מה החשש שמלאכי השרת יפגעו בו, 
וכי יכולים הם להרע לו? ועוד קשה, מה כוונת משה באומרו 
בכלל  זה  ומה  בשמים?  אש  יש  וכי  פיהם",  בהבל  "ישרפוני 

המושג "הבל פיהם"?
אלא, אין דאגתו של משה רבינו הייתה שישרפוהו מלאכי 
התורה  על  ב'מלחמה'  שינצחוהו  אלא  באש,  כפשוטו  השרת 
פה  הבל  שהוא  לפי  פיהם"  ב"הבל  יהיה  וניצחונם  הקדושה, 
שאין בו חטא )מושאל משבת קיט ע"ב( המלאכים לא מדברים 
לשון הרע, ואין ביניהם קנאה ומחלוקת, חנופה ושקר, פיהם 
ָקדֹוׁש  קדושה-  בדברי  רק  שיחתם  וכל  וטהור  קדוש  נשמר 
ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה' ְצָבקֹות ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו )ישעיה ו, ג. יעוי' 

בחולין צא ע"ב(. 
הרע,  לשון  חלילה  שמדברים  פעמים  האדם  בני  אולם 
וכולם באבק לשון הרע )ב"ב קסה ע"א(, ורכילות, דברי שקר 
וחנופה, שהרי האדם הוא בן תמותה ועלול לשגות, ִּכי ָאָדם ֵאין 
ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא )קהלת ז, כ(, ופעמים 
שבחוסר שימת לב מכניסים לפיהם מאכלות אסורות ושאינם 

כשרות בשיא ההידור והכשרות. 
השרת  כלי  הוא  הפה  ג(,  ו,  )קהלת  ְלִפיהּו  ָהָאָדם  ֲעַמל  ָּכל 
המובחר והחשוב ביותר, ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד ָלׁשֹון )משלי יח, כא(, 
נתיירא משה  ולכן  כב ע"א(,  )ברכות  ויאירו דבריך  פיך  פתח 
רבינו פן יטענו המלאכים שאין עם ישראל ראויים לקבל את 
הנקיות  בשיא  נקי  אינו  שפיהם  בזמן  בפה  שנלמדת  התורה 

והטהרה. 
"אחוז  לו:  ואמר  רבינו  למשה  הקב"ה  השיבו  אז  אולם 
האדם  שלבני  אמת  הן  תשובה",  להם  והחזר  כבודי  בכיסא 
פיהם,  במוצא  ולהיכשל  לחטוא  הם  ועלולים  בחירה  ניתנה 
אך סגולה מיוחדת ניתנה לעם ישראל שאין אותה לאף אומה 
בעולם ואף לא למלאכי השרת וזוהי סגולת התשובה! "החזר 
להם תשובה" תאמר למלאכי השרת שניתנה מצות התשובה 
המלאכים  משא"כ  התורה,  לקבל  הם  ראויים  ולכן  לישראל 
כפי  שאינו  דבר  ועשה  שטעה  ומלאך  תשובה,  להם  שאין 

המבוקש מיד נשרף. 
לישראל ניתנה אפשרות חזרה וכפרת עוונות, ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל 
גדולה תשובה  ב(,  יד,  )הושע  ַּבֲעֹוֶנָך  ָכַׁשְלָּת  ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַעד 
שמגעת עד כיסא הכבוד )יומא פו ע"א(, וזאת באמצעות לימוד 
התורה הקדושה, וכמו שנאמר: "ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל 
ה' ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" 
תורה,  בלימוד  תרבו  הקדושה,  התורה  דברי  אלא  דברים  אין 

עוד שיעור תורה ועוד קביעת עיתים ובזה תשובו אל ה'.
"ִאְמרּו ֵאָליו ָּכל ִּתָּׂשא ָעֹון" ִאמרו להקב"ה: "תשא את העוון 
ובתמורה  החטא",  בנו  יפגע  שלא  אליך  אותנו  תרים  שלנו, 
ָנַתִּתי  טֹוב  ֶלַקח  "ִּכי  תורה שנאמר  טוב אלא  ואין  טֹוב"  "ְוַקח 
ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו" )משלי ד, ב(, בתמורה קח את התורה 
שאנו מרבים בלימודה. וה' יתברך שרוצה בתשובה לוקח את 

לימוד התורה שמרבה האדם בתמורה לעוונות שעשה.
נמצא שלא זכינו לקבלת התורה אלא בזכות התשובה. וככל 
ונמשמש  רעים,  אם  הם  הטובים  במעשינו  ונחקור  שנפשפש 
במעשינו הטובים לראות היש בהם איזו פניה אשר איננה טובה 
)יעוי' במסילת ישרים פ"ג ד"ה ודבר זה הודיעונו(, ונשוב מהם 
בתשובה שלימה, כך נזכה להכין את גופנו ככלי שרת לקבלת 

התורה הקדושה בזמן מתן תורתינו - בחג השבועות.
ובטוב  בשמחה  באמת,  התורה  את  לקבל  שנזכה  רצון  יהי 

לבב, ונזכה לגאולה השלימה בקרוב, אמן. 

ַהּיֹום ַהֶּזה ִנְהֵייָתֽ ְלָעם

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

בחג השבועות קוראים אנו את "מגילת רות". במדרש רות 
נאמר: "אמר רבי זמירא, המגילה הזו אין בה לא טומאה 
ללמדך  נכתבה?  ולמה  איסור.  ולא  היתר  לא  ולא טהרה, 
שכר של גומלי חסדים". הרבה טעמים והסברים נוספים נאמרו 
על ההקשר שבין מגילת רות לחג מתן תורה. בילקוט שמעוני נאמר 
בעל  ועוני.  יסורין  ידי  על  אלא  תורה  ניתנה  שלא  ללמדנו:  שבא 
והרי  השבועות  בחג  נפטר  המלך  שדוד  לפי  פירש:  שור  התבואות 
נולד  שהוא  כך  ליום,  מיום  צדיקים  של  שנותיהם  ממלא  הקב"ה 
יחוסו  קוראים את המגילה המזכירה את  אנו  כך  ומשום  בשבועות, 

ולידתו של דוד המלך. ועוד...
הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל רבה של ירושלים הביא בשם הגאון 
הירושלמי רבי מרדכי ליב רובין זצ"ל הסבר נפלא: ראשית הוא שאל 
על לשון הפסוק "וספרתם לכם ממחרת השבת ... עד ממחרת השבת 
השביעית תספרו חמישים יום", מדוע לא נקטה התורה בפירוש את 
היה  ובכך  בניסן שבו מתחילים לספור את ספירת העומר,  יום ט"ז 
שהכוונה  זה  פסוק  המפרשים  הצדוקים  עם  נוספת  מחלוקת  נמנע 

ממחרת שבת-בראשית, דהיינו מיום א' שלאחר חג הפסח?
פה.  שבעל  שבתורה  האמת  על  ללמדנו  באה  שהתורה  ומשיב: 
ולהוציא מלבן של צדוקים שאינם מאמינים בתורה שבעל פה. שהרי 
עיקר מחלוקת של הצדוקים עם הפרושים היתה לענין קביעת מועדו 
של חג השבועות. חז"ל דרשו ש"ממחרת השבת" פירושו - למחרת 
כעבור  מתקיים  השבועות  חג  וממילא  פסח,  של  ראשון  טוב  יום 
חמישים יום מחג הפסח. ואילו הצדוקים טענו ש"מחרת השבת" היא 
שבת בראשית. לפיכך סתמה התורה בכוונה תחילה וכתבה "ממחרת 
שהתורה  לנו  להורות  כדי  תורה,  מתן  חג  של  הזמן  אודות  השבת" 
אנו  מוכרחים  פה.  תורה שבעל  ללא  להתפרש  יכולה  אינה  שבכתב 
להזדקק לדרשות ולימודי חז"ל כדי להבין את התורה שבכתב כראוי  

וכנכון.
בחג  רות  מגילת  את  קוראים  אנו  מדוע  מסביר  הוא  זה  פי  על 
דוד.  בית  מלכות  שולשלת  יצאה  המואבייה  מרות  שכן  השבועות. 
ואלמלא דרשו חז"ל "מואבי ולא מואבית" אסורה הייתה רות לבוא 
בקהל. מהשמים  סובבו שדוד המלך יצא דווקא מרות, ללמדנו כמה 
יצאו  המשיח  ומלך  ישראל  שמלך  עד  פה,  שבעל  התורה  חשובה 
דווקא מדרשה של חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה המתירה לרות לבוא 

בקהל.
פעם אחת נשאל הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שאלה בדיני 
ממונות, והשיב רבנו לשואל כי אין לו מה לחשוש כלל ויכול הוא 

לעשות כאשר עם לבו ללא שום פקפוק. 
את  יודעים  שאינם  הבריות  יאמרו  מה  אבל  השואל:  אותו  שאל 
עומק הדין, הם יהיו סבורים שאיני נוהג כשורה וילעיזו עלי שעשיתי 
שלא כדין?  החזיר לו הרב אברמסקי זצ"ל: אתה שואל מה יאמרו 
הבריות? ומה אמרו הבריות שעה שהלכו אחר מיטתו של בועז ?! 
רות  את  נשא  בו  לילה  באותו  נשמתו  את  השיב  בועז  כידוע  הלא 
לאישה. ללא ספק היו גם אז כאלו שאמרו: לא על חינם נפטר בועז 
בלילה של חתונתו, שהרי הוא עבר על פסוק מפורש "לא יבוא עמוני 
עליו  מואבייה האסורה  לו אשה  ובגלל שלקח   ," ה'  ומואבי בקהל 
ידעו כל אותם בעלי  ולא  נסתלק מיד לב"ע...  מהתורה לפי הבנתם 
לשון כי ההלכה היא "מואבי ולא מואבית", ובועז שלקח מואבייה 

כדין עשה.
את  זיכו  השמים  מן  אדרבה  השמים.  מן  עונש  ח"ו  כאן  היה  לא 
בועז בזכות גדולה בשכר מעשיו הטובים, שעוד בליל האחרון שנותר 
עליו  דוד המלך  יצא  ומשניהם  רות לאשה,  יקח את  עלי אדמות  לו 

השלום שמזרעו יצא מלך המשיח. 
מוציאי  הלשון,  מבעלי  להתפעל  שאין  יודעים  אנו  דנא  מקדמת 
דיבה הפותחים את פיהם מבלי שידעו מהו דין תורה ומה חשבונות 
שמיים. מהי תורה שבכתב ומה פירושה בתורה שבעל פה המסורה 
לנו מדור לדור. עלינו לדעת כי גאולתנו על ידי משיח צדקנו שורשה 
מוציאי  נגד בעלי לשון הרעים  הוכחה  ומשמשת  בתורה שבעל פה 

הדיבה.

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

   הרה"ג ראובן אלבז 
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת בעלי חיים מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. תכונה רבה, פומבי ופירסום רב.  "וכל העירות הסמוכות 
לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר ב___ ___" )מנחות 

י ג(
7. זיקוק, ניקוי, הוצאת הפסולת.  "____  אחר  ___ שנאמר 

ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער" )כתובות קיב:(
8. קריאה קלה, ללא לימוד ועיון מעמיק. "ומנעו בניכם מן 

ה____" )ברכות כח:(
9. קיצור המילים: נדחי ישראל יכנס. )בהיפוך אותיות(

11. הסתיר, הצפין, שם במחבוא.  "ה___  לפת וצנונות תחת 
הגפן")כלאים א ט()גוף שלישי,עבר(

12. כנוי ליעקב אבינו.  "ישראל  ___"  )בראשית רבה פרשה 
עד( )בהיפוך אותיות(

14. קצוות, ירכתיים.  "אליך גוים יבאו מ___-ארץ" )ירמיה 
טז יט( )בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(

16. נרגז, מפוזר ברוחו.  "מר  ו___" )כתובות סט:( )בהיפוך 
אותיות(

17. דיבור משל על דבר שהוא בכללו טוב אלא שיש בו פגם 
קטן.  "___  וקוץ בה" )ראש השנה יז.(

 

1. החוליה התחתונה בעמוד השדרה. "האליה תמימה לעמת 
ה___  יסירנה" )ויקרא ג ט(

2. )בהשאלה(כנוי לרשעים המצויים בחברת צדיקים וישרים.  
"יען היות כלכם  ל___" )יחזקאל כב יט( )בכתיב מלא( 

)בלשון רבים(
3. "____  דאיגרתא איהו ליהו פרונקא" )בבא מציעא פג:( 

קורא האיגרת הוא יהא השליח, כלומר: המציע דבר-מה 
יואיל לבצעו בעצמו.

4. צבע.  "וכיון שחמה זורחת מתהפך לכמה  ___" )ברכות 
ו:( )בלשון יחיד(

5. )בהשאלה( לחץ אל הקיר, הכריח, אילץ. "שאם לא רצה - 
___" )יבמות פח:( )לא בלשון סמיכות(

6. בשר בהמה יבש וקשה.  "וה___  והעצמות והגידין 
והקרנים" )חולין ט א( )בהיפוך אותיות(

10. מאמוראי בבל, ראש ישיבת פומבדיתא. )כתובות סה.(
11. המרחק שכדור,פגז,או חץ מגיעים אליו בכח היריה. "שני 

___ בקשת מיל")בראשית רבה פרשה נג()בלשון יחיד(
)בכתיב חסר(

12. מוט ששמים על הכתפים לנשיאת שני דליים או סלים.  
"ממלא את שלו תחלה וקושרו ב___" )פרה ז ה(

13. קיצור המילים: סעודת מלוה המלכה.
15. מאותיות ה-א"ב.

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות! חידת פרשת השבוע 
ע"פ רש"י

תירשדנמאישריתשאנא

תכלביתשאגהתאישנתג

נישראבאשיאתשתדישא

שאמאאאשראתדביאשלג

תסנזנשאמאדמשנמאתד

נמאריתדאנתשיארנשא

אאמסנתנימאגשפתאדג

אנששידתגשאנתשקאהת

שאחאמאהדלשכנאאואד

סלאישיתעגשאפנידות

ננרשחתונאבשגינבתא

שאנמאשדאגדשתארנלג

תיתדאנתנמאירשישרא

המילים נקראות בכל הכיוונים
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ארי, כפיר, אריה, לביא, דב, ליש, הארנבת, מר, וקפים,שועל, זאב, 
שחל, כלב, תנים

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

1. כמה מחנות היו 
לישראל?

2. מה אסור לנזיר 
לאכול?

3. מי הנשיא 
הראשון שהקריב 

קורבן?
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לאישה
טיפוח במטבח שלך

לטיפוח  ויעילות  פשוטות  עצות  מספר  מציעה  שכטר,  אלונה 
הפנים, השיער והגוף עם מוצרים שיש בכל בית ומעולם לא חשבנו 

למה הם עוד יכולים לשמש
 עור הפנים

פילינג ביתי – גם אם לא הספקת לקבוע תור אצל הקוסמטיקאית, 
ביתי. המצרכים  פילינג בזק  יכולה לחדש את מראה העור עם  את 
את  מרחי  העיסה.  לאיחוד  ומים  דבש  כף  קווקר,  כף  הדרושים: 
העיסה על  הפנים והשאירי למשך 10 דקות ולאחר מכן שטפי במים 

פושרים. 
נוגדי  יספק  הדם,  מחזור  את  ימריץ  השייק   – לעור  בריאות  שייק 
 1 השייק:  מרכיבי  הפנים.  עור  על  היטב  ייראו  והתוצאות  חמצון 
ירוק. יש לטחון את הכל  מלפפון, 5 עלי קייל, חצי מנגו, 1 תפוח 

יחד ולשתות מיד שהוויטמינים לא "יברחו". 
הקלה בנפיחות העיניים – קחי צמר גפן, טבלי אותו במי פנים ללא 
כל  או  חשוב  אירוע  לפני  במקפיא.  אחסני  מכן  ולאחר  אלכוהול 
העיניים.  על  והניחי  המוקפא  הגפן  צמר  את  יציאה מהבית, שלפי 

העיגולים השחורים והנפיחות ירדו במהירות הבזק. 
תרופה  ומהווה  לאקנה  מצוין  הביצה  חלבון   – מאקנה  היפטרות 
טבעית ומצויינת לטיפול. יש להפריד את החלבון מהחלמון, לערבב 
אותו ולהניח על הפנים למשך כרבע שעה. לאחר מכן, יש להסיר 
במהירות  הפצעונים  לייבוש  יעזור  החלבון  פושרים.  מים  בעזרת 
וביעילות. בנוסף, ניתן למרוח לימון עם מי ורדים. יש לטבול צמר 
גפן בטיפה אחת של מי ורדים וכחצי כוס לימון סחוט ולמרוח על 
הפנים למספר דקות. הלימון יעזור בחמצון האיזור ויגרום לפילינג 

טבעי של העור. 
טיפול בעור יבש, עייף וחסר ברק –  הדבש מכיל שפע של חומרים 
מזינים, מחטאים, נוגדי חמצון ומעניקי לחות. מרחי דבש על פנייך, 
העור  את  יזין  הדבש  פושרים.  במים  ושטפי  דקות  כ-20  השאירי 
באבוקדו  להשתמש  ניתן  בנוסף,  הדרושה.  הלחות  את  לו  ויחזיר 
אשר עשיר בוויטמינים רבים כמו A ו-D גם במינרלים רבים כמו 
אשלגן, ברזל וסידן. ניתן להכין מהאבוקדו מחית ולהניח על הפנים 
לכמה דקות. העור מיד יקבל את הוויטמינים החסרים ויראה מלא 

ברק. 
 שיער

חיזוק צבע השיער – כולנו מכירות את התרחיש הידוע - את צובעת 
החל מהשבוע  אך  כשבועיים  למשך  נפלא  נראה  והוא  השיער  את 
השני לצביעה הצבע דוהה. אם את בעלת שיער חום – שטפי את 
השיער עם קפה. קחי כף קפה מגורען ומהלי אותו במים חמימים. 
התרכובת.  עם  השיער  את  שטפי  שמפו  עם  השיער  חפיפת  לאחר 
דקות   15  10- למשך  במקלחת  הראש  על  התרכובת  את  השאירי 
הקפה  בזכות  יעמיק  השיער  של  החום  צבעו  קרים.  במים  ושטפי 
והשיער ייראה מבריק יותר ואפילו בריא יותר. אם את בעלת שיער 
אדמוני – שטפי את השיער עם חמוציות - הכיני 100 גרם חמוציות 
בתרכובת.  שיערך  את  ושטפי  חמים  במים  ומרוסקות  מהולות 

דקות   10-15 למשך  במקלחת  הראש  על  התרכבות  את  השאירי 
והכתום  נוכחות מחודשת  יקבלו  האדום  גווני  קרים.  במים  ושטפי 
ינוטרל. אם את בלונדינית – שטפי את השיער עם שמפניה. השאירי 
את התרכבות על הראש במקלחת למשך -10 15 דקות ושטפי במים 
ותאיר  החוצה  הבלונד  גווני  את  החוצה  תוציא  השמפניה  קרים. 

אותם.
האצת ברק – כולנו מכירות את התופעה, השיער נראה "עייף", נטול 
ושלוש  ביצה  חלבוני  שני  בקערה  שימי  בכך  לטיפול  ודהוי.  ברק 
ידי  )על  הזנה  לשיערך  יעניקו  אלו  מרכיבים  קוקוס.  שמן  טיפות 
החלבון( וריכוך והגנה )על ידי שמן הקוקוס(. ערבבי את התערבות 
לחמימה.  שתהפוך  עד  שניות   30 למשך  במיקרוגל  אותה  וחממי 
להשאיר  מומלץ  רטוב.  הוא  כאשר  חפיפה  לאחר  שיער  על  מרחי 
בכובע  השיער  את  אספי  הלילה,  למשך  אפילו  התרכובת  את 
אמבט ולכי לישון. בבוקר שטפי את שיערך במים פושרים או מים 
להתייבש  לשיער  תני  עור הקרקפת.  נקבוביות  את  הסוגרים  קרים, 
בטבעיות.  אם את מתעקשת להשתמש במייבש שיער הפעילי אותו 
על הטמפרטורה הנמוכה ביותר. אוויר חם אשר בא במגע ישיר עם 
השיער, פוגע בו ולכן תמיד מומלץ לייבש את השיער באוויר של 

טמפרטורת החדר. 
המעודד  גבוה  בריכוז  אשלגן  יש  בדלעת   – דליל  שיער  שיקום 
גם  הוא  לשיער  הדלעת  של  יתרונה  השיער,  של  מוגברת  צמיחה 
לעיבוי  בקרקפת.  הדם  זרימת  להאצת  נהדר  בויטמין A  שהוא 
כפות   2 של  תערובת  הכיני  השיער  נפח  והענקת  שורשים  וחיזוק 
דלעת טחונה, 1 כפית שמן קוקוס, 1 כפית דבש ו-1 כפית יוגורט. 
הניחי הכל בקערה, ערבבי עד לקבלת מרקם חלק, ניתן להשתמש 
מזון. התרכובת שתיווצר תהיה במרקם של משחה. מרחי  במעבד 
את התרכובת על שיער יבש, עטפי את השיער בניילון נצמד שיאיץ 
על  המסיכה  את  השאירי  הקרקפת.  לתוך  החומרים  פעילות  את 
השיער למשך -15 30 דקות ושטפי במים פושרים. אם השיער דליל 
ודורש שיקום אינטנסיבי, מומלץ לחזור על הפעולה מדי  במיוחד 

שבוע כדי להעניק לשיער תיקון מואץ.
 כפות הרגליים 

הרגליים.  בכפות  וסדוק  יבש  עור  הוא  נעימים  הלא  הדברים  אחד 
לאף  מתחת  ממש  בבית  לנו  שנמצא  מוצר  עם  מוכח  פיתרון  ישנו 
גוף,  בקרם  הרגליים  כפות  את  מרחי  השינה,  לפני  נצמד.  ניילון   –
כך שכל  הרגל,  כף  את  היטב  ועטפי  נצמד  ניילון  קחי  מכן  ולאחר 
הרגל תהיה מכוסה ללא מגע עם האוויר. כעת, הקרם לא ייספג מיד 
ותהיה לחות מוגברת שתמשיך להזין את עורך. השאירי את הניילון 
על כף רגלך למשך הלילה או לכמה שעות. בבוקר, תופתעי לגלות 

כף רגל רכה – ללא סדקים או יובש. 
אלונה שכטר, מייסדת ומנכ"לית מותג הטיפוח אלונה שכטר. 

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לשיער  המסיכה  קרה?  לא  זה  למי 
לרכוש  הספקנו  ולא  נגמרה  בדיוק 
וחיוניות,  ברק  חסר  והשיער  חדשה 
לנו  ויש  במיוחד  יבש  פתאום  העור 
אירוע DIY  – טיפוח השיער, הפנים 

והגוף ממוצרים שיש לכולנו בבית
 

פאי חצילים / חלביטעימה

  ?כיצד ספורט הופך אותנו למגנטי יתושים
פתרונות  כיצד להיעקץ פחות בקיץ הקרוב 

אוטן:  למותג  יועצת  אקרמן,  להבית  ד"ר  לדברי 
יודעים שכאשר עושים   "הרבה מאוד אנשים לא 
טורדניים.  ליתושים  למגנט  הופכים  אנו  ספורט, 
מפעילויות  שחלק  מסתבר  קורה?  זה  למה 
ארבעה  משלבות  עלינו  האהובות  הספורט 
של  עקיצות  למטרד  להוביל  שיכולים  פקטורים 

ממש: מאמץ, תנועה, זיעה ומיקום".

את  אלינו  שמושכים  הדברים  אחד  מאמץ:   
היתושים הוא הפחמן הדו חמצני שאנו נושפים. 
לנו  שקורה  מה  מתגברות,  שהנשיפות  ברגע 
עלול  כלשהי,  ספורטיבית  פעילות  תוך  במאמץ 
לגרום לכך שנהפוך למגנט יתושים מהלך. או רץ.

העיקרי,  הפקטור  לא  שזה  למרות  תנועה:   
המתרחשת  בתנועה  להרגיש  יכולים  יתושים 
תנועה  עושים  או  הולכים  שאתם  ברגע  סביבם, 

כלשהי, יתושים עלולים להימשך לזה. 

הנמצאים  למינרלים  נמשכים  יתושים  זיעה:   
מתרחש  הטבעי  הזיעה  שתהליך  ברגע  בזיעה, 

בגוף, יתושים נמשכים לכך. 

 מיקום: מקומות בהם יש הרבה עצים ומקורות 
של מים עומדים הם האהובים ביותר לבילוי על 

היתושים. 

לדברי אקרמן: "כשלוקחים בחשבון את ארבעת 
יש  הספורט  מפעילויות  לחלק  הללו,  הפקטורים 
יתושים  למגנט  אותנו  להפוך  יותר  גבוה  סיכוי 

מאשר לאחרים". 

אז הנה כמה טיפים:
בעת  פעם  מדי  הזיעה  את  להספיג  הקפידו   .1

הספורט
דביקים  תכשירים  העור  על  מלמרוח  הימנעו   .2
לחות,  קרם  הגנה,  קרם  לדוגמא:  הספורט,  לפני 

מייק – אפ אלא תכשירים בעלי מרקם קליל
3. בין אם אתם נוסעים לחוף או לאצטדיון,  קודם 
כל תצטיידו בתיק נוח ובו שלל מוצרים שיהפכו 

את חייכם לנוחים הרבה יותר:

 תכשיר הגנה מיתושים 
 תכשיר למריחה לאחר העקיצה להקלה מיידית 

 מקדם הגנה
 כובע

 בקבוק מים
 מגבת קטנה 

 מגבונים
 פלסטרים

טיפים

אופן ההכנה:
1. חציל אחד שורפים על האש

2. שלוש פורסים לאורך בעובי של ס”מ אחד ואופים בתנור עשר דק' 
180 מעלות

שן  עם  ומטגנים  קטנות  לקוביות  העגבניות  את  חותכים  בינתיים   .3
שום עד לקבלת מרקם של רוטב, מורידים מהאש ושמים בקערה

4. את החציל השרוף מקלפים ושמים בקערה נפרדת
5. לקערה של החציל מוסיפים את כל המוצרים הנותרים, הגבינות וכד'

6. טוחנים או מערבבים חזק עד קבלת מרקם אחיד
את  פאי, מרפדים  ומעבירים לתבנית  לוקחים את החציל מהתנור   .7

התבנית בחציל ויוצרים דפנות מהחציל
8. לוקחים לשכבה ראשונה מהרוטב של הגבינות ועושים שכבה

9. אח”כ שמים עוד שכבה של חציל קלוי ואז את הרוטב עגבניות ועוד 
שכבה של הרוטב גבינות עד למעלה 

10. מפזרים גבינה צהובה ואופים על 165 מעלות 35 דק'

מצרכים 
מלח, פלפל, שן שום

4 חציל בלאדי
8 עגבניות בשלום

150 גרם גבינה שמנת
150 גרם גבינה ריקוטה
150 גרם גבינה צהובה

150 גרם גבינה בולרית
200 גרם קוטג’

100 גרם קמח ממה
4 ביצים

באדיבות השפית חני ממסעדת ריקוטה  אפשר ומומלץ להוסיף עלי בזיל טרי

מה גורם לנו להעקץ?
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