


לבחור תנובה זה... 

)לאה מירושלים(

״ליהנות מהטעם
הכי טעים שיש״

טעם אחד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.
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אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
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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 גר'
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שמנת מתוקה יוטבתה

קמח

טחינה אחוה
בד"ץ
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 &20

 &15
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 &50 2 ב-

בד"ץ העדה 
החרדית

500 גר'

2 ב-

3 ב-

מיונז תלמה
 500 גר

L תבניות ביצים
נייר טואלט

 &1490
ורד הגליל
מאגדת שוקולד

3 ב-

2 ב-

2 ב-

3 ב-6 ב-2 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

2 ב-50& 

 &20 3 ב-

48 גלילים

7 ,3

מוצרי 
השבוע חלב טרה גלידה פנטזיה פרסיל ג'ל

שטראוס

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

בקניית זוג

גבינת טרה

 &10

 &15

 &16

 &10 &10 &25

משקה ג'אמפ
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2 ב-55& 

 &13 3 ב-

שישיה
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20& ב-  5

10& ב-  2
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שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

ארטיק קראנץ 
מארזי קרלונסטלה

פסטות ויליפוד בד"ץ

ב-

10 קילו

 &69
אבקת כביסה אריאל

ב-3490& 

 &10 ב- 7

 &10 ב- 2  &22 ב- 2

 &8 90

 &2390 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

משקה אנרגיה 
בלו

5 ב-10& 

קוטג' טרה / תנובה

 &18 90

לחם חיטה מלאה
מאפיית אגמי

 ימים ה' - ו' 

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1890
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

לקילו  &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 
בירה מאלט 
1.5 ליטר

2 ב-35& 

סלקטד
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בקניית זוג
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שמפו / מרכך הוואי
750 מל'

סוכר
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2.7 ליטר

במגוון 
טעמים

גבינת טרה 750 גר'
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 &8 90
גבינת תנובה 850 גר'

גבינת סימפוניה
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נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

38%

 &30 2 ב-
קפה ארומה 
עלית / רד מאג
 

 &790
ב-

רוגלך אחוה
500  גר'

בקרטון 
1 ליטר

תרכיז אחווה
4 ליטר

בשרים 
מוצפי

דובשניות
300 גר'

נרות
50 יח'

מעדני טרה מו 
מארז



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם תשברו חיסכון...
אצלנו תחסכו המון!

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

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

לקוחות מאוחדת שיא מרוויחות יותר:

בריאות ללא פשרות

 במאוחדת שיא 
סל ׳טרום ולידה׳ 

משתלם יותר!

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

 סל שירותים
רחב ומגוון

שירותי דולה/אחות פרטית 
בזמן הלידה

תוספת 3 ימי הבראה ליולדת
)מלידת הילד הרביעי ואילך(



 רוצה גם את לקבל
מחמאות מהשוויגער?

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 

יעילות 
מוכחת

אריזת 
חיסכון

מותג 
בינלאומי

 מלבין
ב-3 דרגות



מכבי מרחיבה את סל 
ההטבות לפני ואחרי לידה!*

מוגש כמידע לחברי מכבי

הסל שלנוגדול יותר!
מהיום

תראו איך
גדל!הוא

בהשוואה לזכאות הקודמת ב״מכבי שלי״. הזכאות תורחב להחזר של 75% 
ועד 8,000 ₪ בסל ההטבות לפני ואחרי לידה, בכפוף לתקנון.

*יום כניסת השינוי לתוקף הינו 1.10.2017, יא׳ בתשרי תשע״ח.





22₪ לטיפול
לטיפולי שיניים משמרים מגיל +15

על טיפולי שיניים
משקמים ואורתודונטיה 50%

הנחה

לחברי מכבי שלי ברשת מרפאות מכבידנט ומרפאות בהסכם. בכפוף לתקנוני השב״ן ולתקופות המתנה

טיפולי השיניים 
הזולים ביותר! 

מוגש כמידע לחברי מכבי
יש קופות חולים ויש מכבי



מופעי תרבות ואמנות בכל הארץ

pais.co.il  l  *8156 :למופעים ולפרטים נוספים

ט"ז- כ"ב באלול, 7- 13 בספטמבר

לשמוע אל הרינה ואל התפלה
סימפוזיון מרתק עם בעלי תפלה מחצרות הקודש 

אודות תפילות ראש השנה וחודש החגים

זאת הנקודה
חני רובינשטיין

שני |                | 20:00
מרכז פיס משואות, בני ברק, רחוב ירושלים 1

 לכרטיסים: 03-6170342
הופעה לנשים בלבד 

   כ'
 באלול

שלישי |                | 19:30
מרכז פיס משואות, בני ברק, רחוב ירושלים 1

לכרטיסים: 03-6170342

כ"א
 באלול

לכרטיס

₪20



חדש! 
16 מיני מילקי

במארז משפחתי

לכולם!

מספיקיש



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

בני ברק12 ח' באלול תשע"ז 30/8/17 " בא 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

 הכנסת ס"ת בנוסח תימן
הרצוג  קרית  מתושבי  מאות 
בתהלוכת  השבוע  השתתפו 
שהתקיימה  תורה  ספר  הכנסת 
ברוב עם בליווי שירים וריקודים 
"נוסח  התורני  הקהילתי  למרכז 
בנשיאות  הרצוג  בקרית  תימן" 
רבנים  בליווי  מחפוד,  הגר"ש 

ואישי ציבור.
משנה  פחות  בתוך  כי  יצוין 
מאז שבית המדרש ובית הכנסת 
נהפך  זה  ומקום  תורה  ספרי  שני  הכניסו  וכבר  הוקמו 
לאבן שואבת לעשרות מתפללים שקבעו בו את משכנם 
לילדים  ומורי  תהילים  חברות  התורה  שיעורי  עם  יחד 

בנוסח תימן. 
ספר התורה נכתב בהידור רב ונתרם ע"י הר' יחיאל 
בן  חיים  הר'  ולרפואת  משפחתו  כל  להצלחת  גברא 
שמעה. לאחר הכנסת ספר התורה נערכה סעודת מצווה 
חלק  נטלו  בו  גרינברג  ברחוב  רשב"י  היכלי  באולמי 

מאות ממתפללי בית הכנסת ומשפחת התורם.

 סיום 'נזיר' בביהמ"ד 'ביאלה' 
שלישי  ביום 
אלול  חודש  ראש 
בית  בהיכל  נערך 
ביאלא  המדרש 
בבני  אהרן  רמת 
סיום  מעמד  ברק, 
וסיום  נזיר  מסכת 
הק'  ספר  לימוד 
דבורה,  תומר 

שנלמד כל ערב במסגרת שיעור הדף היומי הנמסר על 
ידי המג"ש הרה"ג צבי טישלר.

בידרמן  אלימלך  רבי  הרה"צ  המשפיע  דברים  נשא 
שהפליא בגודל חשיבות לימוד הספה"ק תומר דבורה, 
לומדי  נטלו  במעמד  בו.  הלימוד  בזכות  נושעו  שרבים 

השיעורים וחלק מתפללי בית המדרש.

 שמחה לרגל הוצאת הספר
מעמד מיוחד ומרגש התקיים במעונו של ראש ישיבת 
פוניבז' הגרב"ד פוברסקי לרגל הוצאת ספרו של הרב 

הראשי הגאון רבי דוד לאו "משכיל לדוד" ב' חלקים.
במעמד השתתפו הגרי"מ לאו, הגר"י רלבג, הגרח"פ 
ביה"ד  חבר  כהנמן,  הגר"א  וייסבקר,  הגר"ב  ברמן, 
הגר"ש  הגדול  ביה"ד  חבר  שמעון,  בן  הגר"נ  הגדול 
הגאון  הדיין  כץ,  יעקב  רבי  הגאון  הדיין  שמעון,  בן 
רבי יעקב פרבשטיין, הגר"ש מחפוד, הנגידים ר' מוטי 

זוננפלד והרב פלוק ועוד.
קודם למעמד נכנס הגר"ד לאו למעונם של מרן שר 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  ומרן  קניבסקי  הגר"ח  התורה 

העניק  אדלשטיין, 
ספריו  את  להם 
והתברך  החדשים 
סייעתא  להמשך 
בהעמדת  דשמיא 
תילה  על  הדת 
הראשית  ברבנות 

לישראל.

 באה ללדת עם שלושת ילדיה
השבוע  התרחש  יחד,  ועצב  שמחה  של  נדיר  מקרה 
לידה  לקראת  אישה  הישועה'.  'מעיני  הרפואי  במרכז 
ולצידה  ללדת  כורעת  כשהיא  יולדות  במיון  התייצבה 
סידור  להם  מצאה  לא  שהאם  הקטנים  ילדיה  שלשת 
בית  של  הסוציאלי  השירות  מנהל  בודדה.  בהיותה 
הסוציאליות  העובדות  וצוות  לוין  דוד  הרב  החולים 
התגייסו מידית לארגן את צרכי הילדים החל ממטרנה 
לילדה הקטנה ועד שוקולדים ומשחקים לגדולים יותר.

האם בעלת תשובה, נמצאת ללא שום קרובי משפחה 
שהתגייסה  ב"ב  עיריית  של  הרווחה  מחלקת  בארץ, 
משפחת  שיגרה  המשפחה,  לטובת  מרשימה  בצורה 
עד  בילדים  וטיפול  לאיסוף  רוסית  דוברת  אומנה 

להתאוששותה של האם.

מאת: יאיר קורן 

רחובות  את  פגש  האחרון  הזמנים  בין 
ימות  מבכל  יותר  ורעננים  שמחים  ברק  בני 
השנה. עד שלמבקרים מבחוץ נדמה היה כי 
העיר שינתה את פניה. בני ברק - עיר התורה 
כלל,  בדרך  והצפויה  הוותיקה  והחסידות, 
ממותגים  רכבים  עליזים;  קיץ  צבעי  לבשה 
הסתובבו בעיר וחילקו כל טוב, וכמעט בכל 
דמויות  לתושבים  קראו  חציה  ומעבר  כיכר 
ילדותיות חביבות מתוך שלטי ענק, להצטרף 
לפעילויות הקיץ המגוונות ולאינסוף חוויות 

בסימן בריאות. 
לפני  עוד  בחורף.  בכלל  התחיל  הכול 
חומו  את  לנבא  העיר  תושבי  שהספיקו 
כבר  עמלו  תשע"ז,  קיץ  של  הקיצוני 
אירועי  על תכנית  בעירייה  במחלקת תרבות 
העיר  ראש  שגרתית.  ובלתי  ייחודית  קיץ 
הפתיחה  אות  את  נתן  זייברט,  חנוך  הרב 
שלמה  כשהרב  הרבות,  ההכנות  את  וליווה 
תיק  ומחזיק  העיר  הנהלת  חבר   - קוסטליץ 
מחלקת  מנהל   - רוזן  יעקב  והרב  תרבות, 
תרבות, השקיעו את מרצם ומאמציהם, יחד 
עם צוות המחלקה שתרם להצלחת הפרויקט 

בכל צעד. 
שולחן  במרכז  שהונח  העיקרון  השנה, 
מחלקת  קיץ  בכל  שדרוג.  היה:  הדיונים 
אך  הפסקה,  ללא  מחלקה  היא  התרבות 
השנה ביקשה העירייה להביא לתושבים קיץ 
יותר  ואירועים,  פעילויות  יותר  היה.  שטרם 
יותר חוויה. כמות  יותר מבחר, הרבה  תוכן, 
כדי  משמעותית,  הוגדלה  לטיולים  היציאות 
להשתתף  ברקית  בני  משפחה  לכל  לאפשר 
וגם.  גם  או  לפארק  ביציאה  לטיול,  בנסיעה 
באירועים  להשתתפות  הכרטיסים  מספר 
כך שאף  עצמו,  את  הכפיל  הוא  גם  השונים 

משפחה לא תישאר בחוץ.
מכבי, קופת חולים מובילה בעיר, העניקה 

את חסותה לאירועים. וכך נולדו חיים ושולם 
ילדי חמד מצוירים שהכירה  התאומים, שני 
מכבי לילדי העיר בתחילת הקיץ, דמויותיהם 
ליוו את הילדים בכל הפעילויות והאירועים, 
את  וקולחת  ברורה  בשפה  מעבירים  כשהם 
מחורזים.  בכללים  הקיצית  הבריאות  משנת 
לצדם פגשו הילדים את 'תישימל'ה', הדמות 
ברק,  בני  עיריית  של  והמוכרת  האהובה 
התשעים  שנות  חגיגות  לרגל  אור  שראתה 

לעיר. 

תעסוקה ללא הפסקה
ההשקעה המרובה הוכיחה את עצמה: ימי 
בין הזמנים הפכו לשלושה שבועות צפופים 
יציאות  כרטיסי   57,000 חוויות.  באינספור 
לילדים  הציעה  ברק  בני  נמכרו.  ואירועים 
עליו,  לחלום  שניתן  מה  כל  ולמשפחות 
מקצועיים  בתכנים  מלאים  האירועים  כשכל 
וברמת על, בלי קצה של התפשרות על איכות 

התכנים מכל הבחינות. 
חווית  לילדינו  להעניק  יכולנו  "כהורים 
תושב  חיים,  שמואל  מספר  מושלמת",  קיץ 
והאירועים  "הטיולים  לשישה,  ואב  העיר 
השתתפו  וכשילדיי  ומזמינים,  זמינים  היו 
שיש  ידעתי  תרבות  מחלקת  של  בפעילויות 
הנאה  של  מדהים  שילוב  לסמוך.  מי  על 
זו  גדולה עם תוכן חינוכי והמון מקצועיות. 

גאווה לעיר התורה". 
תיבות  בכל  חולקו  החופשה  תחילת  עם 
וצבעוניות.  מושקעות  חוברות  בעיר  הדואר 
את  הזמינה  המרשימה  האירועים  חוברת 
התושבים לטיולי טבע, פארקים ואטרקציות 
ובעזרת  פשוט  בהליך  השונים.  באתרים 
נרשמו  ממוחשבת  טלפונית  מערכת 
ורכשו  הנבחרות  לפעילויות  המשפחות 
כרטיסים ומקומות באוטובוסים המאורגנים. 
גם הופעות, הקרנות והצגות גדשו בהמוניהן 
את אולמות העיר במהלך בין הזמנים, מבחר 

בציבור  האמנים  מיטב  של  ותוכניות  עצום 
החרדי, שנתנו מענה לכל קהלי היעד: ילדים 

וילדות, גברים ונשים.
חוברת החידות המסורתית אותה פותרים 
היא.  גם  השתדרגה  העיר,  ילדי  קיץ  מידי 
בריאים  לנושאים  החידות  חולקו  הפעם, 
הקרובים לעולמם של הילדים, כמו היגיינה, 
על  חולקו  הנושאים  ועוד.  השן  בריאות 
גיל  בכל  ילד  שלכל  כך  גיל,  קבוצות  פי 
הותאמו חמש חידות לפחות. וזה לא הכול: 
הילדים  אלפי  הגישו  החידות  פתרונות  את 
ברכבים  להם  שחיכו  פנים  מאירי  לדיילים 
ממותגים ומרהיבי עין במוקדים שונים ברחבי 
להגרלה  נכנס  פתרון  שהגיש  ילד  כל  העיר. 
יומית, בה זכו בכל יום שתי משפחות. בנוסף 
קיבלו הילדים המאושרים שי אישי ומדבקה 
מיוחדת. משפחה שצברה את כל המדבקות 
על  הגדולה  להגרלה  הצטרפה  הנדרשות 
באירוע  החגים  לאחר  שתתקיים  ענק,  פרסי 

סיכום מושקע.

עד הפרטים הקטנים
פגשו  החידות  תיבת  רכבי  את  רק  לא 
הפארקים  ליד  העיר.  ברחובות  התושבים 
המתינו  הפעילות,  ימי  במהלך  הגדולים 
ובערב  בבוקר  שחילקו  ממותגים  נגררים 
טבעי,  מיץ  כוסות  אלף  מ-40  יותר  ובס"ה 
סחוט ובריא לכל דורש, ובשעות אחה"צ כ- 
גלידה'  ל'אוטו  גם  מזינים.  כריכים  אלף   15
מבקרי  תרבות:  במחלקת  דאגו  ברקי  בני 
צוננים  בארטיקים  זכו  והאירועים  הפארקים 

ומרעננים במבחר טעמים. 
הזמנים  בבין  הילדים  עם  "לשהות 
יוצאת  חוויה  הייתה  ברק  בני  ברחובות 
דופן", מתאר שמואל חיים, האב הבני ברקי, 
"כל יציאה לגן המשחקים הפכה לחגיגה. כל 
יוזמה כזו, הותירה אותי אחוז התפעלות, על 
שמרכיב  ופרט  פרט  בכל  והשקעה  חשיבה 

את החופשה הנפלאה הזו".
בעירייה מסכמים את אירועי הקיץ בסיפוק 
מקבץ  של  חוברת  רק  זו  הייתה  "לא  גדול. 
אירועים -זו הייתה פעילות ייחודית ומרתקת, 
של  ציר  סביב  התושבים  עם  יחד  שסבבה 
הנאה ובילוי והכל על טהרת הקודש" אומר 
הרב יעקב רוזן, מנהל מחלקת תרבות. "אני 
מודה לראש העיר הרב חנוך זייברט העושה 
הדרך  ברכת  את  שנתן  התושב,  למען  הכול 
הזו.  המרשימה  ההפקה  את  להרים  ואפשר 
המלווה  קוסטליץ,  שלמה  לרב  גם  תודתי 
הנודעת".  במסירותו  המחלקה  את  תמיד 
ילדים  מהתושבים,  שהתקבל  החם  המשוב 
צעירים כהורים, העיד יותר מכל כי הפרויקט 
 - והמטרה  ומעבר,  מעל  הצליח  המושקע 

הושגה.

קיץ בני ברקי: מקסימום
חוויות ואירועים
57 אלף כרטיסי יציאות ואירועים, חוברות 
מושקעות וצבעוניות, חידות ופרסים לאלפי 

ילדים וחוויה ייחודית ומשודרגת לבין הזמנים 
 במחלקת התרבות של עיריית בני ברק 

מסכמים בסיפוק את אירועי הקיץ
פעילות תרבותית ססגונית



מחלבת טרה שמחה לבשר על מוצרי חלב נוספים
בכשרות בד"צ העדה החרדית

יותר בריא, יותר טעים.

מוצרי החלב האיכותיים של טרה,
ללא חומרים משמרים ובטעם נפלא!

חפשו את סמל בד"צ העדה החרדית על המוצרים



בני ברק  ח' באלול תשע"ז 121430/8/17

מאת: עוזי ברק

ראובן  המדינה  נשיא  פתח  שנה,  כבכל 
)רובי( ריבלין ביום רביעי, א' באלול, את שנת 
והשנה  באלול  בא׳  החרדי  במגזר  הלימודים 
בבני  בוסטון  תורה  תלמוד  אל  הנשיא  הגיע 

ברק. 
התורה  תלמוד  הנהלת  עם  נפגש  הנשיא 

בראשות המנהל הרב נתן פוקסברומר, ולאחר 
התלמידים  את  פגש  א' שם  לכיתה  נכנס  מכן 
הכנסת  חבר  גם  הצטרפו  לביקור  הצעירים. 
במשרד  מפקח  דויטש,  ומנחם  אשר  יעקב 

החינוך על החינוך החרדי.
שנה.  כ-25  לפני  נפתח  בוסטון  ת״ת 
הרב  פתח  התלמידים".  בזכות  כאן  "אנחנו 
התלמידים  "התברכו  לו:  השיב  והנשיא  נתן, 
ומבורכת  חשובה  ואין  המחנכים  בגדולי 

כמשימתכם".
עם היכנסו לכיתה, אמר הנשיא לתלמידים: 
״לא רק אתם מתרגשים פה היום, גם ההורים 
שלכם, וגם סבא וסבתא שלכם, ויותר מכולם 
היום  שאת  שתדעו  רוצה  אני  שלכם.  הרבנים 
גדולים,  ממש  כבר  כשתהיו  גם  תזכרו  הזה 
ראשי  ערים,  ראשי  נשיאים,  ממשלות,  ראשי 

ישיבות, את היום הזה לא שוכחים".
הנשיא פנה אל התלמידים ושאל אותם מה 
פרשת  ועל  יודעים  הם  מה  ללמוד,  הספיקו 

השבוע ואמר: "אני שמח כל כך לפגוש בכם 
ילדים מתוקים. תמשיכו לעלות מעלה מעלה 
לשנת  ותזכו  ובינה  חכמה  תרבו  בלימודיכם, 

לימודים נהדרת בעזרת השם.״
מאוחר יותר, הגיע הנשיא לביקור בעמותת 
הגדולה  הרווחה  עמותת  העיר״,  ״קופת 
רחבי  מכל  תרומות  המקבלת  בישראל  ביותר 
מיליון  מ-100  למעלה  של  בהיקף  העולם 
שקלים בשנה. את התרומות מחלקת העמותה 
למשפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. העמותה 
למצרכים,  מזון  תלושי  בחלוקת  גם  פועלת 
וסעד לחולים ומשפחותיהם, לילדים פגועים, 
למשתקמים אחרי תאונות דרכים ולחולי נפש.

של  הענפה  הפעילות  על  שמע  הנשיא 
העמותה,  מראשי  קוליץ,  מיעקב  העמותה 
העמותה,  במשרדי  סיור  ערך  מכן  ולאחר 
המקבלות  העמותה  טלפניות  את  פגש  שם 
סקרו  העמותה  ראשי  התורמים.  שיחות  את 
בכל  העמותה  נציגי  פרישת  את  הנשיא  בפני 
שוטף  באופן  פעילותה  דרכי  ואת  הקהילות 
וכן במקרי אסון קשים הדורשים גיוס כספים 
מהפעילות  עמוקות  התרשם  הנשיא  מיוחד. 
של  חסד  במפעל  מדובר  כי  ואמר  הברוכה 
ממש שראוי שנעלה על נס בכל דרך אפשרית.

הכספים,  ספירת  בחדר  גם  ביקר  הנשיא 
המגיע  המזומן  הכסף  ממוין  כיצד  ראה  שם 
בעיר,  הצדקה  איסוף  עמודי  דרך  לעמותות 
צנועה  ובצאתו, הוסיף הנשיא תרומה אישית 
ציבור  בצרכי  שעוסקים  מי  ״כל  לעמותה. 
ציטט  שכרם,״  את  ישלם  הקב״ה  באמונה 
והוסיף: ״אני בטוח שאתם חשים על  הנשיא 
יום״. ״המקום  יום  הזו  בשרכם את ההבטחה 
המשמעות  הוא  נמצאים  אנו  שבו  הקדוש 
העמוקה של הביטוי ערבות הדדית. מתן סיוע 
לחסרי ישע שללא הסיוע הזה יכלו למצוא את 
עצמם נטולי כל. זהו מפעל יוצא דופן שהוא 

מופת לכל חברה".
לביקור  הנשיא  הגיע  העיר  את  עזב  בטרם 
ניחומים אצל ראש עיריית בני ברק הרב חנוך 
זייברט היושב שבעה לאחר פטירת אמו ע"ה.

נשיא המדינה פתח את 
שנת הלימודים בעיר

בניחום אבלים אצל רה"ע

בתלמוד תורה 'בוסטון'

רובי ריבלין המשיך במסורת החגיגית, הגיע לסיור בעיר, פתח 
את שנת הלימודים ה'תשע"ח במגזר החרדי בתלמוד תורה 
'בוסטון' בבני ברק, סייר ב'קופת העיר' וניחם את ראש העיר
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■ שפות באינטרנט: html, css, JS ■ תכנות באינטרנט - צד שרת ולקוח ■ בניית אתרי וורדפרס 
 ■ PHP תכנות מונחה עצמים בשפת ■ PHP -ו Jquery - מתקדמים ■ אינטרנט מתקדם
Angular וספריות נוספות לפיתוח יישומי רשת עוצמתיים ■ SQL עבודה עם בסיסי נתונים

עולם ההייטק והיזמות
כרטיס כניסה

שמור לביקורת
עד גמר הקורס

לימודים פעם אחת בשבוע

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

0 1 0 0 0 111

חדש ומבוקש 

קורס פיתוח
ותכנות מתקדם!

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

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

מלגות
לזכאים

חדש! מוכרים לשנת שבתון!

מסלול גברים 
ירושלים

מסלול נשים 
ירושלים

מסלול גברים 
בני ברק

מסלול נשים 
בני ברק

בואי לגלות מקצוע מרתק המאפשר להתפרנס ברווח!

 ניתן להשיג הדסים ולולבים מובחרים
  בהשגחות מהודרות 

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

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

טל. 08-9941369, נייד. 054-4933671

פרדס לאתרוגים תימניים מזן בלתי מורכב למהדרין מן המהדרין

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

ירושלים: יואל 19 
 שכונת הבוכרים

 יצחק:  054-4933672

 עליו מברכיםשגדולי הדור האתרוג 

ערבות

ומהודרים מיוחדים אתרוגים

 המכירה

  לבודדים

  תחל מצאת

 צום גדליה

אתרוגי האבותמברכים על האבות במסורת ממשיכים 

הפרדס בהשגחת הבדצ משעת השתילה ועד שעת הקטיף

054-4933670

054-4933671 מזן מיוחס

גידול של 
ערבות ישירות 

לצרכן



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 ד"ר אייל גיל אורתופד מומחה ברפואת 
ירך וברך, רופא בכיר מבי"ח אסף הרופא

 ד"ר מזין ישראל מומחה ברפואת קרדיולוגיה 
מבוגרים, רופא בכיר מבי"ח תל השומר

 ד"ר מיכנובסקי ניגורה רופאת משפחה,
 מומחית ברפואה דחופה, רופאה בכירה 

מבי״ח שערי צדק
 ד"ר פולק אורי מומחה ברפואת ילדים, רופא 
בכיר מטיפול נמרץ ילדים, מבי"ח תל השומר

 ד"ר קואל אורן מומחה ברפואת אף אוזן גרון,
רופא בכיר מבי"ח איכילוב

 ד"ר קידר מיטל מומחית בנפרולוגיה ילדים,
רופאה בכירה מבי"ח וולפסון

 ד"ר קריידן קרינה מומחית בסקירת מערכות 
 ואולטרסאונד גיניקולוגי, רופאה בכירה 

מבי"ח וולפסון
 ד"ר שגיא יאיר מומחה להיריון בסיכון גבוה,

רופא בכיר מבי"ח איכילוב

 מאוחדת מרחיבה את שירותי הרפואה המקצועית 
ומקדמת בברכה את הרופאים החדשים:

 אצלנו מתעקשים
על רופאים מקצועיים!

 אצלם תקבל 
את מה שיש...
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נלכד חשוד ששילם 
בשטרות מזויפים

פעילות של השיטור הרגלי וערנות סוחרים ברחוב רבי 
ובידיו  מוצרים  שקנה  חשוד  למעצר  הביאו  עקיבא, 
שטרות מזויפים של 200 ש״ח  החשוד עוכב והועבר 

למרחב דן להמשך חקירה

 השטרות המזויפים

מאת: עוזי ברק 

מזויפים  שטרות  הפצת  מנעה  המשטרה 
בקרב בעלי עסקים בעיר בני ברק. 

השבוע, ביום ראשון בבוקר, קיבלו שוטרי 
עסק  מבעל  דיווח  ברק  בבני  הרגלי  השיטור 
קצר  זמן  כי  ברק,  בבני  עקיבא  רבי  ברחוב 
קודם לכן הגיע לחנות שלו גבר וביקש לרכוש 

מוצרים בשטרות החשודים כמזויפים.
השוטרים דלקו אחרי החשוד ועיכבו אותו 
לחנות. בחיפוש  קצר לאחר מכן בסמוך  זמן 
ברשותו של החשוד נתפסו 2 שטרות של 200 

ש"ח החשודים כמזויפים.
נעצר  גן,  רמת  העיר  תושב   61 בן  החשוד 
דן'  'מרחב  משטרת  בתחנת  לחקירה  והובא 

ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן.

מפקד המרחב 
קיבל ברכת הדרך

הממ״ר החדש, נצ״מ מומי בוריה, הגיע לבתיהם 
של גדולי ישראל וקיבל את ברכתם

אלי כהן

מומי  נצ"מ  הנכנס,  דן  מרחב  מפקד 
דני  נצ"מ  היוצא  דן  וסממ"ר  בוריה, 
מרכז,  מחוז  אג"מ  לקצין  שקודם  חדד 
כשהם מלווים בסגר"ע ב"ב ומחזיק תיק 
עם  יחד  שפירא  מנחם  העירוני  השיטור 
למעונם  נכנסו  ארנד,  אלי  לשכתו  ראש 
ברק,  בבני  והחסידות  התורה  גדולי  של 
כדי לקבל את ברכת הדרך לתפקיד החדש 

ולהתברך לקראת השנה החדשה.
ראש  מרן  של  במעונו  נפתח  הביקור 
מכן  לאחר  שטיינמן,  הגראי"ל  הישיבה 
ישיבת  ראש  מרן  של  למעונו  המשיכו 
פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין ומשם המשיכו 
למעונו של מרן האדמו"ר מויז'ניץ - שם 
הצטרף לביקור גם סגר"ע ונציג החסידות 

מנדל איזנברג. 
שר  מרן  של  במעונו  ננעל  הביקור 
שוחח  שם  קניבסקי,  הגר"ח  התורה 
ביתו  ונאמן  נכדו  עם  גם  הנכנס  הממ"ר 

של מרן, הרב יעקב קנייבסקי.
כזכור, פרישתו של הממ"ר הקודם, שי 
אזולאי, נחשפה לראשונה ב'קו עיתונות', 
וכעת כאמור נכנס לתפקיד מחליפו, מומי 
גדולי  ברכת  את  שקיבל  לאחר  בוריה, 

ישראל לשנה החדשה ולתפקיד החדש.

חוזרים לחנות

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

*חזל"ש
באשפר

*חזרה לשגרה

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא קרטון כנפיים עוף

890
לק"ג

קרטון עוף

מוגבל ל-2 קרטונים

קפוא קרטון חזה עוף

2290

1790

לק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

עם מבצעים ענקיים

לק"ג

קפוא

המבצע עד יום שישי, י' אלול, 1.9

נתראה בס"ד בפעם הבאה

תודהובחרנו לומר 

מצאנו רגע פנוי

וזכו לחופשה ללא רגע פנוי תודה שהייתם איתנו!למאות אורחי המלון בחופשת הקיץ, שנהנו מכל רגע 

החלה ההרשמה
 לאירוח קסום בחג הסוכות, אירוח מלונאי בחוויה כפרית מושלמת

עם סוכה פרטית אישית משלכם! (אפשרות לחג מלא ולימים חוה"מ)

חויית אירוח וקסם של מקום. צפורי בכפר.

סוכות
החלה ההרשמה

ראש השנה
המלון מלא!



 אצלם הילד שלך
ישאר במקום...

ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 מגוון שירותים רפואיים
ושירותים ייחודיים להתפתחות הילד:

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלנו 
נצעד איתו 

קדימה!

 זמינות תורים
גבוהה

רופא התפתחותי

מרפאת פגים
קלינאית תקשורת 
בעברית ובאידיש

פסיכולוג ופסיכולוגית 
התפתחותית

פיזיותרפיהריפוי בעיסוק

עובדת סוציאלית 
התפתחותית

שעות פעילות המכון: א'-ה' 8:00-19:00
שעות מענה טלפוני: א'-ה' 10:00-14:00 
03-5209728 פקס:   |  03-6159623 טל: 

מרפאת "מרום שיר" רח' יעקב לנדא 4
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מאת: עוזי ברק 

ביום חמישי האחרון הגיע לתחנת משטרת 
'מרחב דן' ברחוב ז'בוטינסקי בר"ג, סדרן של 

חברת האוטובוסים "אפיקים".
הסדרן מסר ליומנאי התחנה כי אחד הנהגים 
לילה,  בשעת  לכן,  קודם  יום  איתר  בחברה 
סכום כסף גדול בדולרים, מאוגד בגומייה. נהג 
)מירושלים   422 בקו  נהג  כי  סיפר  האוטובוס 
כסף  סכום  מצא  הנסיעה  ובסיום  ברק(  לבני 
גדול במזומן שנשכח ככל הנראה על ידי אחד 

הנוסעים.

אותו סדרן הביא את הכסף למחלקת אבדות 
ומציאות במשטרה וביקש את עזרתה באיתור 

בעליו.
בתחנת  בכספת  הכסף  הפקדת  לאחר 
אבדות  מחלקת  מנהל  פרסם  המשטרה, 
ומציאות של המשטרה את דבר המציאה ויידע 
את הציבור בבני ברק אודות סכום כסף גדול 

שנמצא באוטובוס.
יצא  המקומיים  מהעיתונים  שאחד  לאחר 
לאור, התקשר לתחנת המשטרה בעל האבדה 
ומסר פרטים מזהים אודותיה ולמחרת בבוקר 

הוחזרה האבדה לבעליה.

מאת: עוזי ברק

חנוך  הרב  ברק  בני  עיריית  ראש  בהנחיית 
התברואה  באגף  אלו  בימים  החלו  זייברט 
שבראשות הרב מנחם שפירא בהצבת מתקנים 
בארץ  לראשונה  שיוצרו  וסביבתיים  מיוחדים 
והוצבו בעשרות מוקדים ברחבי העיר. כאשר 
הדגש הראשוני ניתן למקומות בהם היו בעיות 
קשיים  יש  בהם  ומקומות  קשות,  תברואה 
להניח  ניתן  לא  בהם  במקומות  או  בפינוי 
וכבלי  תשתיות  של  מגבלות  בגלל  טמונים 
פתרונות  כאמור  יהוו  אלו  מתקנים  חשמל. 

ברחובות צרים ובמוקדים בעיתיים.
ידי  על  שהובאו  החדשים  המתקנים 
בייחודם  ראשונים  הינם  המקום'  'חן  חברת 
גדלים  בשלושה  מיוצרים  הם  כאשר  בארץ, 
סגורים  והינם  שונות,  אשפה  לכמויות  שונים 

ומקושטים.
יצוין כי לצורך פינוי המתקן המיוחד מיובא 
שיוצרה  מיוחדת  פינוי  משאית  אלו  בימים 

לשם כך.
אגף התברואה שבראשות סגר"ע הרב מנחם 
שפירא הציב בחודשים האחרונים מאות פחים 
בעיר  אדם  והומי  המרכזיים  ברחובות  קטנים 
במקומות  וכדו'  מזון  שקיות  השלכת  עבור 
אלו, כמו כן בשבועות הקרובים תצא העירייה 
ש"ח   100 תמורת  פחים  החלפת  של  במבצע 
עבור הפח החדש, כאשר החלוקה תהיה לפי 
יהיה  בו  האזור  יפורסם  תקופה  וכל  אזורים 
זייברט  הרב  העירייה  ראש  כאשר  המבצע 
ואת  נחום  נתי  מר  מנהל התברואה  את  הנחה 
ביצוע  לידי  הכול  את  להביא  הגורמים  כלל 

בשטח.

10,000$ אבדו 
באוטובוס - והושבו

פחים חדשים 
ומשודרגים

המשטרה השיבה לבעלי האבדה את הכסף הרב שנמצא 
באוטובוס, לאחר שנשכח על ידי הבעלים

עשרות פחים 
סביבתיים 
וסגורים, 
חדשניים 

וניסיוניים הוצבו 
ברחבי העיר 
 בשבועות 

הקרובים תהיה 
אפשרות לרכוש 

פח במחיר 
מסובסד של 100 

שקל בלבד

שוטר מוסר לבעלים את הדולרים שנמצאו

הפחים החדשים

 כאן בבני ברק מכון פוטותרפיה מקצועי בליווי רפואי מלא.
 המכון נותן פתרון לשלל מחלות העור

אז למה להמשיך לסבול?

 מכון פוטותרפיה
ק ר ב י  נ ב

טלפון אחד ואיכות החיים חוזרת בעז“ה.

 רחוב רבי עקיבא 108, בני ברק  | שעות פתיחה ימים א‘ ג‘ ה‘ : 10:30-16:00
טלפון: 03-9337445 | 053-3197988  (וכן בתאום)

פסוריאזיס
ויטיליגו, אטופיק דרמטיטיס, לימפומה של העור ועוד.

הבריאות 
שלכם

 המטרה 
שלנו

בל
צ.ל

חדש!  חדש! 
חדש!  חדש! 
חדש!  חדש! 

ילד
של אבא,

אתה לא לבד!
אבא יודע בדיוק

מה אתה צריך
רק תבוא ותבקש...

אומן אומן ראש השנה
רבי נחמן - השליח שלך אצל אבינו שבשמים

בריאות    שלום בית    זיווג    פרי בטן    נחת מהילדים  
שמחה ושלוה    ברכה והצלחה    שפע פרנסה

שנה חדשה ומאושרת מתחילה אצל רבי נחמן באומן

חויה של פעם בשנה! הזדרזו להירשם!
מגוון טיסות סדיר וצ'רטר  ן  פריסת רשמים בכל הארץ  ן  הנחות לילדים

משהו נפלא קורה לך!

לפרטים והרשמה:

02-633-8444
ו  סניף דרום: הרצל 24 אשקלון      18 גבירול  אבן  סניף ראשי ירושלים: עבודת ישראל 1  ו  סניף מרכז: חברון 27 בני-ברק  ו  סניף אלעד: 

טיסות
לכל העולם

נסיעות
פנים

לינה
ואירוח

שירות 
ומקצועיות

קברי צדיקים 
באירופה

קבוצות
מאורגנות

   www.ntours.net    info@ntours.net 

ג 
ור

צב
ק

מי 
נע



שלמה כהן הפך

לסיעודי לפני שנתיים
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מאת: עוזי ברק

בבני   17 פרל  ברחוב  בבניין  שעבד  פועל 
ברק - נפל מגובה ונהרג.

המקרה אירע ביום רביעי בצהריים, כאשר 
הרביעית  בקומה  עבד  מיעוטים,  בן  הפועל, 
מחוץ לבניין, או אז הוא נפל במהלך עבודתו 

ונהרג במקום.
יחיאל מילר, חובש רפואת חירום של איחוד 
נתקלתי  לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה, 
שסבל  בניה,  באתר  מגובה  שנפל  בפועל 
מפגיעה רב מערכתית כשהוא ללא דופק וללא 
נשימה. מתנדב ביחידת האופנועים של איחוד 
בפעולות  החל  לזירה  ראשון  שהגיע  הצלה 
ההחייאה  במאמצי  אליו  והצטרפתי  החייאה 

חייו. למרבה הצער בתום  בניסיון להציל את 
ונסיבות  בזירה  מותו  נקבע  ההחייאה  מאמצי 

האירוע בבדיקה".
מדוברות משטרת מרחב דן נמסר: "התקבל 
דיווח בגין נפילת גבר מגובה ברח' פרל בבני 
והבחינו  למקום  הגיעו  משטרה  כוחות  ברק. 
בגבר בן 28 תושב בידיה, מדובר בפועל )בניין 
כוחות  במקום.  שעבד  שעה  שנפל  בבנייה( 
אך  חיים  מצילות  פעולות  בו  ביצעו  ההצלה 
נאלצו לקבוע במקום את מותו. המקום נסגר 
העבודה.  למשרד  דווח  והאירוע  לעבודה 

נפתחה חקירה".
ההרוג  של  בגופתו  טיפלו  זק"א  מתנדבי 
למכון  פונה  והוא  מהזירה,  ובממצאים 

המשפטי אבו כביר לצורך המשך חקירה.

מאת: עוזי ברק

נהרג בתאונת  ז"ל, בן 19,  איתן הראל רבי 
דרכים קשה שאירעה בעת שרכב על אופניים 

חשמליים ברחוב אבוחצירה בבני ברק.
חמישי  יום  בצהרי  אירעה  הקשה  התאונה 
על  וטופל  אנוש  באורח  נפצע  איתן  האחרון, 
הצלה  איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי  ידי 
ומשם  התאונה,  בזירת  ומד"א  ברק  בני  סניף 
החולים  בית  אל  נמרץ  טיפול  בניידת  פונה 
כמה  מותו  נקבע  שם  תקווה,  בפתח  בלינסון 

שעות לאחר מכן.
האופנועים  ביחידת  חובש  מעטו,  אדיר 
לזירה  "כשהגעתי  סיפר:  הצלה,  איחוד  של 
נתקלתי בזירה קשה של תאונה עם מעורבות 
לאוטובוס.  מתחת  שהיו  חשמליים  אופניים 
על  שכב  מהאוטובוס  שנפגע  אופניים  רוכב 

מפגיעה  וסבל  הכרה  מחוסר  כשהוא  הכביש 
קשה, יחד עם חובשים נוספים הענקנו טיפול 
רפואי ראשוני בזירת התאונה לצעיר שרכב על 

האופניים וסבל מפגיעה רב מערכתית".
סיפר:  הורביץ  ישראל  מד"א,  חובש 
"התאונה אירעה סמוך לשעה 17:00, הענקנו 
בשטח.  חיים  מציל  ראשוני  רפואי  טיפול  לו 
של  נמרץ  טיפול  בניידת  במהירות  פונה  הוא 
מורדם  כשהוא  החולים  לבית  אדום  דוד  מגן 
ומונשם ומצבו קשה מאוד והוא נפטר מפצעיו 

בבית החולים".
ז"ל,  רבי  הראל  איתן  הבחור  של  הלווייתו 
בהשתתפות  התקיימה  גן,  רמת  העיר  תושב 
מכריו ובני משפחתו, והוא נקבר למחרת ביום 
שאול.  בקרית  העלמין  בבית  בצהריים  שישי 

ת.נ.צ.ב.ה.

פועל נפל מגובה 
ונהרג

אוטובוס דרס למוות 
רוכב אופניים

בן מיעוטים שעבד ברחוב פרל בבני ברק, נפל מקומה רביעית 
ונהרג במקום

אסון קשה: איתן הראל רבי ז"ל בן ה-19, שרכב על אופניים 
חשמליים, נהרג בתאונת דרכים מאוטובוס 'אגד' ברחוב 

אבוחצירה פינת המכבים בבני ברק

צילום: זק"א

תמונות מהתאונה

הבנק מחפש אותך !
  כלכלה וניהול לומדים במכללה למינהל

ההרשמה לשנת תשע"ח   מסתיימת

168
03-6902000  
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לימודים
ותעסוקה
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B.A
כלכלה ניהול

התמחות בשמאות מקרקעין

 B.Sc
מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A
מדעי ההתנהגות

לנשים בלבד

הבנקים יעסיקו אותך עוד לפני סיום הלימודים !

השמאים של מועצתמ-11 מבחניםפטור



אבא שלו מטפל בו

מסביב לשעון

הביטוח הסיעודי לחברי הקופה ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע״מ. 
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה המלאים לרבות חריגיה וסייגיה.

ההצטרפות לביטוח בתשלום חודשי נוסף ובכפוף לחיתום רפואי ואישור המבטח.

אפשר להפוך לסיעודי בכל גיל.
הצטרפו עוד היום לביטוח הסיעודי 
של לאומית באמצעות כלל ביטוח.

להצטרפות: 1-800-702-702



הראיון המלא יפורסם 
בסוף השבוע ב-

בני ברק  ח' באלול תשע"ז 122230/8/17

מאת: ארי קלמן, ניו יורק

זה  ישראל,  נגד  מתקפות  פה  יש  יום  "יום 
מביאים  גם  אנחנו  אבל  חדש.  לא  שהוא  דבר 
איתנו אג'נדה חיובית ועוסקים בפעילות כללית 
המשפט  ועדת  כיו"ר  מכהן  אני  היום  בעולם. 
של האו"ם, הישראלי הראשון שנבחר אי פעם 
לנהל וועדה באו"ם. בנוסף, בחודשים הקרובים 
ימנו אותי לסגן נשיא העצרת ואנהל את ישיבות 
העצרת, שזה גם דבר חשוב מאוד עבורנו וזה 
לייצר   - בו  מאמינים  שאנחנו  מהמכלול  חלק 

סדר יום ולא רק להתגונן מול השמצות".
שמתקבלות  החלטות  הרבה  רואים  אנחנו 
מראש  שומעים  אנחנו  ומנגד,  ישראל,  נגד 
תוכל  מהותי.  שינוי  איזה  יש  שכן  הממשלה 

לעשות סדר...
"יש שינוי, למשל כשרצתי לתפקיד של יו"ר 
אירן,  של  נגדי  התגייסות  פה  הייתה  וועדה, 
תימן והפלסטינים, ואז ראינו מדינות כמו הודו 
דבר  זה  גלויה,  בצורה  לצדי  שעמדו  וסינגפור 
מהותי כי בדרך כלל דברים נעשים בשקט. יש 
גם באפריקה שהפעילות שלנו מתחילה  שינוי 
לשאת פרי ואנחנו מתקרבים למדינות שונות". 
הממשלה  ראש  הנה  יגיע  הקרוב  בחודש 
לנאום באו"ם, האם אחרי תחילת עידן טראמפ 
 - נושאים  אותם  שוב  או  שונה,  נאום  נשמע 

אירן ומו"מ עם הפלסטינים?
"זה ממשל שונה, לפני ראש הממשלה יגיע 
זו תהיה  לנאום. עבור טראמפ  הנשיא טראמפ 
פעם ראשונה בבניין הזה. אז יש מתח לקראת 

הנאום הראשון שלו.
שלנו,  האמת  את  יאמר  הממשלה  "ראש 
שגריר  פה  היה  הוא  שלו.  לנאום  כאן  מצפים 
לו  שאמר  מלובביץ',  הרבי  את  פגש  הוא  ואז 
וצריך  וחשוך  שחור  מקום  הוא  הזה  שהמקום 
עושים:  שאנחנו  מה  זה  נר,  כאן  להדליק 
מדליקים כאן נר כדי להראות לעולם את האמת 

ולהאיר לכולם את הדברים החיוביים.
הוא  שהמקום  גיליתי  היהדות  בנושאי  "גם 
מקור כוח עצום מבחינת המשלחת הישראלית. 
זה יכול להיות בדברים סמליים כמו יום כיפור 
ליל  באו"ם,  שבתון  כיום  לראשונה  שהוכר 
בניין  בתוך  השגרירים  עבור  שעשינו  הסדר 
האו"ם וכמובן המזנון הכשר שדרשנו להכניס 

לכאן, והכניסו לנו".
"גם בנאום הראשון שלי במועצת הביטחון 
פרק  ולהקריא  הראש  על  כיפה  לשים  בחרתי 
ציניות  תגובות  היו  בארץ  אז  מהתהילים, 
מעט  ועוד  באו"ם  מצווה  בר  עושים  שאנחנו 
אבל  מזה,  התעלמתי  סוכריות...  גם  נזרוק 
ראינו  'בחיים לא  לי  ואמרו  שגרירים באו אלי 
דבר כזה, אנחנו רוצים לראות מה עוד יש לך 
לומר'. זאת אומרת זה עובד, כשאתה מכבד את 
הדת שלך, אחרים מכבדים אותך ואותה. יש פה 

באמת עניין בזה". 
יש פניות מקהילות יהודיות בארה"ב?

"בוודאי, הם מאוד מעורבים, דווקא כשהם 
בחלון  היהדות  את  שמים  שאנחנו  רואים 
ואנחנו  אותם  מחזק  מאוד  זה   - שלנו  הראווה 

מברכים על כך".
מתווה  הקפאת  על  שכועסות  קהילות  יש 
בתמיכה?  שינוי  מרגיש  אתה  האם  הכותל. 

שמעת משהו בנושא מאותן קהילות?
היהודית,  בקהילה  סערה  עורר  "זה בהחלט 
הזמן,  כל  ומותקף  פה  שנמצא  אני  ספק,  אין 
יש  חשובה.  מאוד  שלנו  שהאחדות  חושב 
בין  מבדילים  שלא  אנטישמים  גורמים  כאן 
שמאל לימין, בין זרמים שונים בתוך היהדות, 
מבחינתם הם נגד כל העם היהודי, לכן האחדות 

היא מקור כוח עבורנו". 
"לא אכנס לפרטי הויכוח, אבל אני כן יכול 
לומר שכמי שנמצא בארה"ב כמה שנים, אנחנו 
צריכים לראות איך מתגברים ומשדרים אחדות 
כלפי חוץ. את הויכוחים עדיף להשאיר בבית". 
יש טענה שאין לנו שר חוץ מתפקד, אתה 
מצוין  ובקשר  שלנו  החוץ  מדיניות  את  מכיר 

עם שר החוץ בפועל... יש מקום לשיפור?
"ראש הממשלה מאוד אוהב את התפקיד של 
שר החוץ, הוא מאוד פעיל במדיניות החוץ ואני 
ומתעניין  מכיר  הוא  ישיר.  באופן  מולו  עומד 
והוא חי את הנושא הזה. גם כשאני מגיע לארץ 
או  האמריקאית  השגרירה  כמו  שגרירים  עם 
הממשלה  ראש  חודש,  לפני  שגרירים  תשעה 
לנו  שיש  חושב  אני  הזה  בנושא  אותנו.  פגש 
שלו  הזמן  את  נותן  הממשלה  שראש  יתרון 

למדיניות החוץ, יש לזה משקל גדול".
התקשורת מתנכלת לראש הממשלה?

יודע  הממשלה  ראש  שבהחלט  חושב  "אני 
לעמוד בלחצים השונים, זו לא פעם הראשונה 
בסוף,  בלי  בגלים  עליו מתקפות שבאות  שיש 
המדיניות,  התוצאה.  זה  שנמדד  מה  אבל 

הפעילות, זה מה שהציבור מסתכל עליו". 
בעוד שנתיים אתה מסיים את התפקיד, אתה 

כבר חושב על הדבר הבא?
מצוין,  הזה  בתפקיד  מרגיש  אני  כל  "קודם 
עבודה  זו  וברצינות,  באחריות  אליו  בא  אני 
קשה וברוך ה' אני מצליח בה וזה נותן סיפוק 
המשלחת  לאן  ולראות  ההישגים  את  לראות 
תקופה  שבעוד  מאמין  אני  הגיעה.  הישראלית 
פה  שצברתי  הניסיון  עם  ושם  לארץ,  אחזור 
אני  לאומית  הבין  בזירה  שרקמתי  והקשרים 

מתכוון להביא אותם לטובת עם ישראל".
את  מסעירה  החרדים  החיילים  תקיפת 
הרחוב החרדי ולא רק, אולי כסגן שר לשעבר 

יש לך פתרון לזה?
"זה חמור מאוד, צריך להגביר את האכיפה. 
זו תופעה שאין לה מקום. אתה יכול להסכים או 
לא  להסכים עם משהו, אבל ברגע שזה נהפך 
המדינה  של  המקום  זה  פה  פיזית,  להתקפה 
לספק את ההגנה ואת המחסום. אנחנו במדינה 
ולגיטימי שיהיו דעות שונות, אבל  דמוקרטית 

ברגע שחיילים מותקפים אסור לשתוק".

שנתיים אחרי מינויו כשגריר ישראל באו"ם, יכול דני דנון לציין 
בסיפוק שורה של הישגים  בראיון ל'קו עיתונות' הוא מדבר על 
המינוי הצפוי כסגן נשיא העצרת, הנאומים של נתניהו וטראמפ, 
השינוי בעמדת הממשל, מתווה הכותל ותקיפת החיילים החרדים

"כשאתה מכבד את הדת 
שלך, אחרים מכבדים אותך"

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!
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03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב
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הטכניון

גבריםמסלול

במיפוי וגיאו
אינפורמציה

לימודי הנדסה
ע"י הטכניון - חיפה

לימודי הנדסה מהווים את הבסיס למערכות מודרניות לניהול 
ולפיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, 

כמו גם לפיתוח מערכות מודיעין ושליטה מדויקות.

בסיום הלימודים תוכל להשתלב בחברות תוכנה,
ברשויות הממשלתיות, בבזק, בחברת החשמל, במקורות,

במנהל מקרקעי ישראל, במערכת הביטחון ועוד.

ההרשמה למכינה בעיצומה!
הבטיחו את מקומכם!המכינה חינם לזכאים!

יינתנו מלגות גבוהות
במהלך שנות הלימודים – לזכאים

מחזור נוסף יוצא לדרך!



מזגן היברידי עם 2 טמפרטורות בו זמנית?  
אולי בעתיד...

לפרטים והצטרפות חייגו עכשיו: 1-800-222-234
ללקוחות בתשתית בזק, ברכישת ראוטר )נתב( תומך מרימון, בכפוף לתקנון.

אינטרנט רימון מציגה:
הראוטר ההיברידי היחיד בישראל,

המאפשר לקבוע רמת הגנה שונה לכל מכשיר,
לגלישה חלקה ובטוחה לילדים ולהורים.

הגנה 
בסיסית

הגנה 
בסיסית

הגנה 
גבוהה

הגנה 
גבוהה



כל בני ברק יודעת
רפואת נשים זה כללית

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים
לצד רופאי נשים במגוון תחומי התמחות,

וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.
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בני ברק 26 ח' באלול תשע"ז 1230/8/17

ליברמן  איווט  הביטחון  שר  הגיע  שעבר  חמישי  ביום 
יקרת  מתנה  עמו  והביא  אלעד,  העיר  יקיר  תואר  לקבלת 
הצמוד  הצה"לי  האש  שטח  בהפשרת  מדובר  לא  ערך. 
לעיר, עליה נדבר תכף ומיד, אלא בצוות הצילום של ערוץ 
2 שנלווה אליו, עם הבטחה לאספקת כותרת טרייה, היישר 
לראש המהדורה. אחרי שסיים לדבר לאוזני המשתתפים 
את  ליברמן  הסיט  החרדי,  הדיור  צרכי  על  החרדים, 
התקשורת  לזרקורי  החרדית  התקשורת  ממצלמות  מבטו 

החופשית, והחל לדבר, כמובטח, על ענייני דיומא.
מארגני ועידות, יוזמי אספות, מתכנני ביקורים וממתגי 
התקשורתית  החשיפה  שמידת  יודעים  כינוסים,  אולמות 
האישיות  זהות  גורמים:  בשני  תלויה  האירוע  של 
פרץ  הרצליה'  'כנס  נאומה.  ותוכן  שתתארח  הממלכתית 
הציבוריות  הוועידות  לפנינת  והפך  הציבוריים  לחיינו 
על  לראשונה  בו  הכריז  ששרון  אחרי  עשור,  במשך 
התנתקה  אילן  בר  אוניברסיטת  ההתנתקות'.  'תכנית 
הממשלה  ראש  רוצח  עם  שמה  של  האוטומטי  מהזיהוי 
אחרי שנתניהו הכריז בין כתליה על תמיכתו ברעיון שתי 
המדינות. ישבתי באולם באותו יום ובמבט לאחור, הייתה 
זו אחיזת העיניים הגדולה של העשור. הסכסוך הישראלי-
פלסטיני נותר כשהיה אבל האוניברסיטה לפחות, הלבינה 

את שמה.
במבחן 'כנס הרצליה', שר הביטחון קיבל ציון 10 בתום 

ובא  האופוזיציונר  מדי  את  שפשט  מאז  באלעד.  ביקורו 
בשערי הקריה בתל-אביב, ליברמן נוצר את לשונו בהתאם 
לכללים המחמירים של בעל החפץ חיים. הביקורת הקשה 
תמיכה.  במשפטי  והומרה  נגנזה  הממשלה  ראש  נגד 
ושות',  הנייה  החיסול  יעדי  נגד  הלוחמניות  ההצהרות 
ללשכת  כניסתו  מרגע  וארבע שעות  עשרים  תוך  אופסנו 
על  מדברים  עמו  שיושבים  הקבינט  שרי  הביטחון.  שר 
שר בטחון שבא מהתחום האזרחי ומזכיר בשיקול דעתו 
הרחמים  בחודש  בשעתו.  ארנס  מישה  את  ובמתינותו 
והסליחות ניתן לומר שאיווט מחייב את השבים בתשובה. 
מרגע שהצהיר אמונים לתפקידו, הוא שינה את דרכיו מן 

הקצה אל הקצה. 
שינוי התדמית של ליברמן נעשה בכוונה תחילה, מתוך 
)שנותרו ברשימה,  מחשבה סדורה. עם חמישה מנדטים 

אחרי נטישתה של אורלי לוי אבוקסיס(, הצליח ליברמן 
לתפוס את העמדה מספר שתיים בממשלה. בתפקיד הזה, 
הוא מתכוון להיאחז ככל שיותיר לו הזמן הקצוב לסיום 
הקדנציה בכפוף להחלטות היועץ המשפטי לממשלה. כל 
דקה נוספת בתפקיד, מוסיפה לו ניחוח בטחוני עם ארומה 

של מתינות, יציבות וממלכתיות.
טקסטים  והשמעת  המתחדשת  מתינותו  בשל  דווקא 
הורים  ניצבים  כשמנגד  גם  לאומית  אחריות  נוטפי 
הפתיעו  באלעד  ליברמן  שהשמיע  המילים  שכולים, 
מנסה  המהפכה  משמרות  באמצעות  "איראן  בחריפותן: 
לייצר מציאות חדשה סביבנו עם בסיסי חיל אוויר וחיל 
ים איראניים בסוריה ועם מיליציות שיעיות המונות אלפי 

שכירי חרב וייצור נשק מדויק בלבנון". 
באיומים  ליברמן  עטף  הזה,  העובדתי  התיאור  את 
"ישראל  האופוזיציונר:  איווט  סטייל   - שגרתיים  לא 
נסתפק  ולא  האלה  הניסיונות  עם  להשלים  מתכוונת  לא 
בתפקיד של צופים מהצד. העובדה שאיראן מנסה להפוך 
את סוריה למוצב קדמי כנגד ישראל, עם בסיסים צבאיים 
המזרח  רחבי  מכל  שמובאים  שיעים  חרב  שכירי  ואלפי 
התיכון אל תוך סוריה – זו מציאות שאנחנו לא מתכוונים 

להשלים אתה".
ביממה  מרוסיה,  בזק  מביקור  ששב  הממשלה  ראש 
אזהרות  השמיע  איווט,  של  האזהרה  לנאום  שקדמה 

איווט  של  שהאיום  אלא  אזורית.  מלחמה  מפני  דומות 
נשמע דרמטי בהרבה. ראש הממשלה, נחשד אוטומטית 
מדינה,  עדי  על  הקלון  כותרות  את  להסיט  שמנסה  כמי 
הביטחוני-מדיני.  הערוץ  לעבר   – והפגנות  חקירות 
רבת  קרבתו  בשל  הן  הפוך.  אינטרס  לעומתו,  לליברמן 
שהוא  והרוגע  היציבות  בשל  והן  הרוסי  לממשל  השנים 
מנסה לשדר בתפקידו. האיש שהיה חשוד סדרתי במשך 
עשור ויצא מזה בשלום )חרף מחול השדים בתיק ישראל 
לא  המשפט(,  לבתי  לשעבר  מקורביו  את  שסוחף  ביתנו 

נחשד כיום בליבוי 'פייק ניוז' לצרכי כותרות. 
של  שובו  אחרי  שהשמיע  האיומים  זה,  בגלל  דווקא 
על  מכל  יותר  מעידים  פוטין,  עם  מהפגישה  נתניהו 
המביכות  הכותרות  שפורסמו  לפני  עוד  מצבנו.  חומרת 
ב'פראבדה' הרוסי )'רוסיה היום' של פוטין( על הפאניקה 

שאחזה בראש הממשלה, שאלנו את שר הביטחון האם יש 
סיכוי להרחקת האיראנים מהגבולות באמצעים מדיניים. 
אותה  למצות  וחייבים  דיפלומטית  דרך  עדיפה  "תמיד 
בזהירות,  ליברמן  השיב  אחרת",  בדרך  שהולכים  לפני 
"אני חושב שראש הממשלה פעל נכון. צריך למצות את 
כל הדרכים האחרות ולנקוט באמצעים אחרים רק אם לא 

תישאר ברירה".
האמירות שנשמעות מפי ראש הממשלה ושר הביטחון, 
גוון  ומעניקות  דין  ימי  של  לתחושה  כולנו  את  מכניסות 
מחודש  פחות  בעוד  נאמר  שכולנו  למילים  אקטואלי 
בתפילת ראש השנה: "ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב 

ואיזו לשלום".

הפשרת יחסים
הבחירות  ערב  ירושלים  בסמטאות  הסתובב  מאז 
מאה  לרחובות  חסד  שערי  שכונת  בין  ונד  נע  לעירייה, 
יחסים עכורים עם החרדים.  ידע ליברמן בעיקר  שערים, 
בעיצומה של קדנציית לפיד-בנט, שהתבססה על הברית 
האנטי-חרדית שאיווט ניסה לטרפד, עקב הקמת הממשלה 
הזכורה לרע, חבר ליברמן לדרעי ולגפני, בניסיון לכבוש 
את ראשות עיריית ירושלים. המהלך נכשל, ואיווט שלא 
של  לפיד  יאיר  כתואם  לרגעים  נראה  סולח,  ולא  שוכח 

אותם הימים.
לטקס  שהגיע  גפני  מוישה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
הפשרת שטחי האש, נוהג להזכיר איך למד על בשרו לא 
לשלול שום אופציה לחבירה פוליטית עתידית. כששרון 
חבר ללפיד האב, הצהיר גפני שהיהדות החרדית לעולם 
לא תסלח. חלפה חצי קדנציה, ויהדות התורה שבה לשכון 

תחת כנפיו של אבו עמרי.
אלמלא התובנה ההיא, סביר להניח שגפני היה משמיע 
ברית  שלילת  של  דומות,  אמירות  איווט  של  לכיוונו 
עתידית, ולא רק בקדנציה הרעה שלפני זו הנוכחית, אלא 
גם בראשית קדנציה זו. השניים התקוטטו במליאת הכנסת 
ושיגרו אחד לעבר השני ביטויים עולבים. את משנתו נגד 
השאר  בין  ליברמן,  השמיע  טיבי,  מאחמד  שגרוע  גפני 
נותר  לא  הלשון  חד  גפני  זו.  באכסניה  שהעניק  בראיון 
)טוב,  יבש  טרם  הדיו  והצמדה.  ריבית  עם  והחזיר  חייב 
לביקור  האחרון  בסופ"ש  התייצבו  והשניים  ממש(,  לא 
ומתמיד  מאז  היו  כאילו  ומיודדים,  מסוחבקים  משותף, 

החברים הכי טובים.
כדי  חי  קול  רדיו  של  הנייד  לאולפן  נכנס  כשליברמן 
)במסגרת  מעלה  ולחתום  ריבלין  ליעקב  ראיון  להעניק 
'עשו  ומאיר פרוש  גפני  'פילפוליטיקה'(, מוישה  תוכנית 
כבוד' והתיישבו לצדו. כמה רגעים לפני, סייר שר הביטחון 
ששייכותה  בתפארתה'  'תורה  בישיבת  כבוד  כאורח 
סיור  חרדי,  הפנים  בז'רגון  ידועה.  הפוליטית-תורנית 
מהסוג הזה, מהווה תעודת הכשר מהודרת בהרבה מכל 
'כשרויות הספק' של עופות מוזרים: הבראקל, ובקרוב מי 
יודע, אולי גם החסידה, האנפה והדוכיפת, בשינויי שמות 

מתבקשים.
לקמץ  הנוהגים  וליטאים  בכלל,  חרדים  פוליטיקאים 
במחמאות בפרט, לא נוהגים לפנק פוליטיקאים חילוניים 
יקיר  של  ייחודי  תואר  להעניק  שלא  ובטח  בחיני-חינם 
ניתן  לא  שהאות  טוענים  המקומיים  )הש"סניקים  העיר 
'שטח  מגבולות  אלעדי  פנים  סיפור  כבר  זה  אבל  כדין. 
האש' הפוליטי של העיר שנותר חם תמיד(. את החיבוק 

בית ספר לפוליטיקה

אמונה וביטחון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

מחול רוסי במזרח התיכון. נתניהו מתארח אצל פוטין. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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עוד לפני שפורסמו 
הכותרות המביכות 
ב'פראבדה' הרוסי 
)'רוסיה היום' של 
פוטין( האמירות 

שנשמעו מפי ראש 
הממשלה ושר 

הביטחון, העניקו גוון 
אקטואלי למילים 

שכולנו נאמר בעוד 
פחות מחודש 

בתפילת ראש 
השנה: ועל המדינות 

בו יאמר איזו לחרב 
ואיזו לשלום

גפני ופרוש 'עשו 
כבוד' והתייצבו 

לצד שר הביטחון 
אחרי שסייר כאורח 

כבוד בישיבת 
'תורה בתפארתה' 

ששייכותה 
הפוליטית-תורנית 

ידועה. בז'רגון 
הפנים חרדי, סיור 

מהסוג הזה, מהווה 
תעודת הכשר 

מהודרת בהרבה 
מכל 'כשרויות 

הספק' של עופות 
הבראקל, החסידה, 

האנפה והדוכיפת

החרדי, שר הביטחון ליברמן - בתפקידו זה, דווקא - הרוויח ביושר. לא 
רק בגלל מה שהוא משמיע, אלא גם ואולי בעיקר בזכות שתיקתו. 

ולא  כמעט  ליברמן  של  קולו  בשבת,  העבודות  סערת  של  בעיצומה 
והשיח ממלכתי. כשמשווים את  נמוך  הווליום  וכשהוא מדבר,  נשמע, 
לפיד  בקדנציית  עצמו  שהכתיר  כץ  ישראל  של  להתנהגותו  התנהלותו 
היא,  החברים  של  המסקנה  בממשלה,  שנותר  האחרון  החרדים  כידיד 

שעם כאלה ידידים, עדיף אויבים לשעבר.
מועילה.  אסרטיביות  ומגלה  מדודה,  פאסיביות  על  שומר  ליברמן 
הוא  התהליך  כדי  כשתוך  באלגנטיות,  החליק  הוא  הגיוס  תקנות  את 
מנטרל את המוקשים שהוטמנו בתקופתו של שר הביטחון הקודם בוגי 
יעלון. לא נכון ולא רצוי לחבק אותו חזק עד שיישמע הקנאק, אבל על 
התהליכים שהתרחשו מאחורי הקלעים מול ראשי הישיבות, עוד ידובר 

ויסופר, כשייפתח הארכיון של ועד הישיבות. 
בנייה  לטובת  הארץ,  במרכז  צה"לי  אש  שטח  הפשרת  של  הבוננזה 
בן  מפואד  לפניו,  הביטחון  שרי  כל  שבקצפת.  הדובדבן  היא  חרדית, 
כיוונו  יעלון, דיברו גבוהה אך  וכלה בבוגי  אליעזר, עבור לאהוד ברק 
אחרון  הכמעט  האש  בשטח  שמדובר  הסבירו  הם  האמת  ברגע  נמוך. 
ליברמן  בזמנם.  לא  אך  תקודם,  עוד  הפשרתו,  ולפיכך  המרכז,  באזור 
אמר ועשה. לפחות על תקופת כהונתו הראשונה כשר ביטחון, מגיע לו 
בצדק אות יקיר המגזר, ולא רק העיר אלעד. נותר רק לקוות כי האיש 
שכבר הוכיח כי לוליינותו אומנותו, לא ישנה את שיחו ושגו, בהתקרב 

מועד הבחירות.

חדל אש
בין הסיור הבלתי שגרתי בישיבה, לבין קבלת התואר, הבלתי אופייני 
גם כן, מעיר חרדית, התיישבנו לראיון עם שר הביטחון, ולא רק בנושאים 
הביטחוניים החביבים עליו בעת הנוכחית, אלא גם בסוגיות מגזריות. אז 
כפי שהגדיר  יהדות התורה",  נכון ש"הוא לא הפך לח"כ השביעי של 
זאת ח"כ יעקב אשר, אך את האמירות המתונות ולא רק בנושאי ביטחון, 

רצוי לגזור ולשמור לקראת מערכת הבחירות הבאה. 
לתפקיד,  שנבחרת  מאז  הראשונה  בפעם  חרדית,  בישיבה  התארחת 
אתה מבקר בעיר חרדית ומקבל את תואר יקיר העיר, משהו טוב קורה 

ליחסים שלך עם החרדים מאז שנכנסת לתפקיד, אמרנו.
"יצא לי כמה פעמים לבקר באלעד, תמיד לצערי בנסיבות לא טובות, 
גם בניחום אבלים, אצל משפחת יפרח, אחד משלושת הנערים שנרצחו 
על ידי מחבלי החמאס, גם לאחרונה אצל משפחת סלומון אחרי הטרגדיה 
בחומש וכעת בנסיבות אחרות לגמרי. אני שמח שנפלה בחלקי הזכות 
לעזור בפתרון מצוקת הדיור גם למגזר החרדי, ואם הזדמן לי בתפקידי 
הזה להגיע לפה כדי לעזור, זה משמח. אני עוד זוכר את הפרויקט של 
הקמת העיר מ-96', בתפקידי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה. מי שעבד 

היה  בתיק,  שהחזיק  הממשלה  ראש  תחת  השיכון,  שר  כסגן  מולי  אז 
מאיר פרוש שנמצא פה היום עם בנו, ראש העיר. אלעד התחילה ב-98' 
בניית  של  ב'  בפרק  גם  חלק  כיום  לי  שיש  ואני שמח  בפועל  להיבנות 

והרחבת העיר".
חתמתם על הפשרת שטח האש, שרי הביטחון שהיו לפניך לא חתמו. 
האם הגעת למסקנה שבניגוד להצהרות של חלק מקודמיך, השטח לא 

באמת נחוץ לצבא, שאלנו.
דעת  חוות  ובלי  הצבא  של  גיבוי  בלי  למהלך  הולכים  היינו  "לא 
מקצועית תומכת. אפשר ללמוד מהמהלך הזה שניתן לשלב בין הצרכים 
חלק  הלאומי,  החוסן  על  מדברים  כשאנחנו  לאזרחיים.  הביטחוניים 
שהצבא  להבין  צריך  צבאיות.  רק  ולא   - בעיות  לפתור  היא  מהיכולת 
הוא המחולל הכלכלי מספר אחת במדינת ישראל, לא רק כאן אלא גם 
בדרום. אתה מסתכל על עיר הבה"דים שבזמנו הטילו ספק בהתפתחותה, 
ואתה רואה היום כעשרת אלפים איש מגיעים יום יום לנגב, אתה רואה 
ומבין  שקורה  מה  על  מסתכל  אתה  לאזור,  שעוברות  גדולות  תעשיות 
שאפשר לשלב גם אינטרס צבאי, גם אינטרס כלכלי וגם אינטרס אזרחי 

באותה החלטה".
העברת  אחרי  בכבוד  והתקבלת  בתפארתה  תורה  בישיבת  ביקרת 
בג"ץ  פסיקת  להתפרסם  אמורה  כשבועיים  בעוד  הגיוס.  חוק  תקנות 
בעתירות נגד חוק הגיוס. מה ישמח אותך יותר, פסילת החוק בבג"ץ או 

אישורו, הקשינו. 
"זה לא עניין של מה ישמח. קודם כל צריך לכבד כל פסיקה. לפעמים 
יש פסיקה שמשמחת אותך, לפעמים ההיפך, אבל אני מכבד תמיד את 
ולשמור  המשחק  כללי  את  לכבד  לכולנו  מציע  אני  פה  גם  הפסיקה. 

עליהם".
אנחנו רואים אותך כאן עם חברי הכנסת החרדים אחרי קדנציה קודמת 
של חיכוכים וגם תחילת קדנציה של ישיבה משני צדי המתרס. אתה יכול 

לומר במבט לאחור, שהנתק שהיה לא יחזור על עצמו?
"כמו תמיד יש הרבה דברים שעליהם אנחנו מסכימים, יש גם דברים 
שאנחנו לא מסכימים לגביהם. אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. יושבים 
מכיר  אני  שניהם  את  פרוש.  השר  וסגן  גפני,  הכספים  ועדת  יו"ר  פה 
עוד משנות התשעים. את מאיר פרוש הכרתי עוד כשהיה חבר מועצת 
העיר בירושלים ואת הבן שלו כעת בכל התהליך של ההפשרה. כנראה 
שזה גנטי במשפחת פרוש. את הג'וב הראשון שלי בליכוד קיבלתי עוד 
כשהסבא ר' מנחם היה פעיל. ידענו עליות ומורדות. החכמה היא לפעול 

ביחד ולעבוד ביחד גם כשלא מסכימים. עובדה שזה מצליח".
המבחן  בפני  נעמוד  אלול  בזמן  אך  הצלחה,  נרשמה  אכן  קיץ  בזמן 
האמיתי אחרי שבג"ץ יאמר את דברו, כצפוי, בעתירות נגד חוק הגיוס 
המתוקן. אם החוק ייפסל, שטח האש בגזרת יחסי חרדים-חילונים יחזור 

לפעילות מבצעית מלאה, ואנחנו נהיה המטרה. 

באש ובמים. ליברמן מתראיין באלעד, כשגפני ופרוש לצדו צילום: זאב סגל.
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יעקב אמסלם

לחיינו  נכנס  הוא  חודשים  מספר  לפני 
מסדר  לרדת  בעקשנות  מסרב  ומאז  בסערה, 
או  בפוליטיקאי  שמדובר  חשבתם  אם  היום. 
בידוען כלשהו, קבלו את העוף המדובר ביותר 
בעוף  מדובר  ה'בראקל'.  עוף  החרדי:  בציבור 
משם  בבלגיה,  'בארקל'  מאזור  המגיע  רגיל 
ביחס  חריגה  שחזותו  העוף,  שמו.  נלקח  גם 
אודות  רחב  פולמוס  עורר  אחרים,  לעופות 
אינו  כי  טענו  רבנים  מעט  לא  כאשר  כשרותו, 

כשר לאכילה. 
עד לפני מספר חודשים, קיומו לא היה ידוע 
חברה  האחרונים  בחודשים  הישראלי.  לציבור 
במסגרת  לארץ  אותו  לייבא  החליטה  מסחרית 
ייבוא עופות מגזע טהור ללא  מהלך כולל של 
חשש הכלאה. עוד בטרם הובא העוף המדובר 
מכשרות  התחייבות  החברה  קיבלה  ארצה, 
אשר  המשחטות  את  לחייב  החרדית  העדה 
בפיקוח הבד"ץ לרכוש אך ורק מהעופות הללו, 

שאין בהם חשש הכלאה, אך הזן המדובר עורר 
נמנעו מלהחליט  ולפיכך הרבנים  ספק הלכתי, 

בסוגיה. 
הפולמוס נסוב סביב הויכוח אם העוף נאכל 
מצוות  שומרי  יהודים  ידי  על  השנים  במהלך 
ויש לגביו 'מסורת' של כשרות. בעוף נמצאים 
נחשב  העוף  כי  הוא  החשש  אך  טהרה,  סימני 
למצוא  המתירים  הרבנים  ניסו  ולפיכך  לדורס 
הוכחה כי הוא נאכל על ידי יהודים בעבר, מה 

שמעיד על כשרותו. 
הגאון  בהם:  העוף,  את  המתירים  הרבנים 
מרן  של  דינו  מבית  קליין  שאול  משה  הרב 
הגר"ש וואזנר, רבני בית דין צדק בני ברק של 
הגר"נ קרליץ והרב בן ציון מוצפי – טוענים כי 
השינויים בו משאר התרנגולות, הם קלים ואינם 

מצריכים מסורת של כשרות. 
החודש,  בתחילת  שפורסם  דיינים  במכתב 
ולדבריהם  פסקו הדיינים כי העוף כשר מאחר 
ישנם עדויות של שוחטים שהעוף נאכל בשנים 
את  כהוכחה  הביא  אחר  תורני  מכון  עברו. 

טהורים,  עופות  בין  גדל  העוף  לפיה  העובדה 
ולפיכך הדבר נחשב למסורת לכשרותו. 

הרבנים האוסרים את העוף, בהם: רב העיר 
לנדא,  ליב  יהודא  משה  רבי  הגאון  ברק,  בני 
הראב"ד  בראשות  החרדית'  מ'העדה  רבנים 
ברנדסדורפר  משה  הרב  שטרנבוך,  הגר"מ 
של  ובנו  בירושלים  הוראה'  'היכל  אב"ד 
האדמו"ר  זצ"ל,  ברנסדורפר  מאיר  רבי  הגאון 
אברהם  והרב  מחפוד  שלמה  הרב  מסאטמר, 
מצוי  כלל  היה  לא  העוף  כי  טוענים   – רובין 
המסתמכים  השוחטים  וכי  יהודיות  בקהילות 
ועדויות  העוף  בזן  טועים  מהעבר,  עדויות  על 
חלק  דומה.  לעוף  לדבריהם  מתייחסות  אלו 
סימנים  על  הצביעו  אף  האוסרים  מהרבנים 
שלטענתם מעידים על עובדת היותו של העוף 

"דורס" ולפיכך אסור באכילה. 
ראב"ד  בנושא  הציג  במיוחד  חריפה  עמדה 
בשבועות  שטרנבוך.  הגר"מ  החרדית  העדה 
כינוסים שעסקו  שורת  הגר"מ  כינס  האחרונים 
בכשרותו של העוף ובשבוע שעבר הוא הנפיק 

הגר"מ  העוף.  את  לאכול  אין  נחרצת:  קביעה 
הוסיף במכתב שפורסם בעניין, כי "אפילו אם 

כל גדולי ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
עמודים,  שלושה  פני  על  המתפרס  במכתב 
בירור עם  חוות דעתו לאחר  הגר"מ את  מנמק 
הוא  זה  במכתבו  העולם.  רחבי  מכל  שוחטים 
העוף  לפיהם  שוחטים  עדויות  וכל  מכל  דוחה 
שנאכל  העוף  כי  וטוען  עברו  בשנים  נאכל 
והמתירים  'בלדי'  הנקרא  אחר  מזן  עוף  הוא 
פשוט  "הדבר  שגויה.  עדויות  על  מסתמכים 
פסק  הבראקל",  עוף  לאכול  שאסור  וברור 
הגר"מ בסיום מכתבו. "וראוי לתקן שכל שוחט 
לשחיטה  בכך  נפסל  הוא  כזה,  עוף  שישחט 
יכול  אינו  זה,  מעוף  שאוכל  מי  וכל  אצלנו, 

להיות משגיח כשרות אצלנו".
לראש  העוף  הובא  השבוע  בתחילת  מנגד, 
שתקף:  מאזוז,  הגר"מ  רחמים'  'כסא  ישיבת 
מספיק  האלו,  החומרות  את  המציאו  "מאיפה 
מחלוקות מכל דבר", והכריע להתיר את העוף 

בשל היותו שייך לזן הבלדי.

אלי רובין

זכה  הירדן',  נהר  'רפטינג  הקיאקים  אתר 
בבין  החרדי  המגזר  של  רבתי  לרגל  לעליה 
אותה  החלטה  בשל  וזאת,  האחרון,  הזמנים 
המקום  שערי  את  לסגור  האתר  הנהלת  קיבלו 

בשבתות ומועדי ישראל.
הישיבות,  עולם  של  המובחרים  הקעמפים 
כך  וסתם  סמינרים  הזמנים,  בין  ישיבות 
זה,  במקום  דווקא  לבקר  הגיעו  משפחות, 

בשביל לחזק את שומרי השבת.
לידי  שהגיעו  ותיעוד  דיווחים  פי  על  אולם, 
עצמו  על  קיבל  שהאתר  אף  על  עיתונות',  'קו 
הציבור  כלפי  היחס  השבת,  שמירת  נושא  את 

החרדי היה מחפיר ומזלזל - עד לכדי אלימות.
שהגיעו  ירושלים  באזור  מישיבה  תלמידים 

קעמפ,  במסגרת  אב,  כ"ד  רביעי  ביום  לאתר 
לא ציפו ל"חוויה" מאין זו בעת הגיעם לשייט 

קיאקים בירדן.
הקיאקים,  מסלול  את  שעשו  הבחורים 
אחד  ישב  בו  כלשהו למקום  בשלב  הגיעו 
שתפקידו  מיעוטים,  בן  צעיר  האתר,  מעובדי 
במהלך  לכך  הנצרכים  לקיאקים  אוויר  למלא 
מחוסר  ישב  הנראה  שככל  הצעיר  המסלול. 
בתחביב  אותו  להפיג  החליט  בשעמום,  מעש 
מספר  אסף  הוא  החרדים.  לצעירים  שיציק 
קומפרסור  מכונת  ובאמצעות  ריקים  בקבוקים 
בקבוקים  להעיף  החל  בלחץ(,  אוויר  )מילוי 
לעבר בחורי הישיבה שנעו להנאתם על מסלול 

הקיאקים.
הבקבוקים שפגעו בכמה מהבחורים בצורה 
קלות,  פציעות  לחלקם  גרמו  ואף  כואבת 

הבחורים  את  הביאו  הקצר,  הטווח  בעקבות 
להגיש  בכדי  פרטיו,  את  צעיר  מאותו  לבקש 
התעלם  הצעיר  האתר.  בעלי  אצל  קובלנה 
והבחורים המשיכו בדרכם. לקראת סוף מסלול 
בני  עשר  כשנים  לבחורים  חיכו  הקיאקים, 
מיעוטים מעובדי האתר, שהחלו ליידות לעברם 
להטיל  בכדי  משוטים  בידם  נטלו  ואף  אבנים 

עליהם אימה.
מוטי, אחד מבני הישיבה שהיה עד לתקיפה, 
שאירע:  את  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מגולל 
בני  של  קבוצה  המסלול,  לקצה  "כשהגענו 
מיעוטים החלו לזרוק לעברנו אבנים בעודנו על 
הקיאקים, כשאף לקחו בידם את משוטי האתר 
ואיימו להרביץ בהם. לאחר שאחד מאתנו החל 
נגד  מצלמה  באמצעות  המתרחש  את  לתעד 
מים, נעלמו התוקפים וחזרו לאחר שניות רעולי 
פנים להמשך התקיפה, כמו כן אף ניסו לכפות 
על א. שהחזיק את המצלמה בידו, למחוק את 

התיעוד, אך זה הצליח לחמוק מידם".
התקרית  לאחר  מיד  כי  מוטי,  סיפר  כן  כמו 
את  להבריח  וניסה  האתר  ממנהלי  אחד  הגיע 
כן,  כמו  בדרך.  שהמשטרה  כששמע  העובדים 
אחד  התבטא  במקום,  הייתה  שהמשטרה  בעת 
את  שהוריד  ברגע  כבר  כי  האתר,  ממנהלי 
הבחורים למסלול, ראה כי "הם בחורים אלימים 

שיגרמו לתגרה בינם לבין צוות האתר".
נפצעו כמה מבני הישיבה שקיבלו  בתקיפה 
לבית  פונה  כשאחד  במקום,  רפואי  טיפול 
טיפול  קבלת  להמשך  שבצפת  'זיו'  החולים 
רפואי. תלונה הוגשה במשטרת ראש פינה נגד 

התוקפים עובדי האתר ונגד מעסיקיהם.
מבדיקה שערכנו ב'קו עיתונות', עולה כי אין 
זה חזר על  וכי דפוס התנהגות  יחיד  זה מקרה 

עצמו כמה פעמים. 

הגדולים  הסמינרים  אחד  תלמידת  דינה, 
עם  במקום  ביקרה  בירושלים,  והמוכרים 
כי אף עליהם  והיא מספרת  חברותיה לסמינר, 
השייט  במהלך  בקבוקים  העובדים  אחד  זרק 
בקיאקים. עוד עולה, כי תגרה אלימה דומה לזו, 
באותו   )2011( תשע"א  בסיון  כבר  התרחשה 
אתר. או אז, במהלך ביקור של ישיבה מסוימת 
במקום, פרצה תגרה בין עובדי האתר לבחורים, 
בני  צעירים  האתר,  עובדי  תקפו  במהלכו 
מיעוטים, את הבחורים במכות, כשבשיא, אחד 
מהם תקף את אחד מרבני הישיבה. בתקרית זו 
נפצעו קל כחמישה בחורים שטופלו במרפאה 

מקומית. 
מנהל האתר ערן גיגי הודיע אז כי העובדים 
התוקפים פוטרו. כמו כן אמר, כי "רפטינג נהר 
הירדן עושה מאמצים ומשקיעה רבות לביטחון 
יחזרו  לא  כאלה  מקרים  כי  ותדאג  המטיילים 

בעתיד".
שתלמידיה  הישיבה  מצוות  הרבנים  אחד 
כי  בפנינו  להדגיש  ביקש  לאחרונה,  הותקפו 

המקום מסוכן והוא "בבחינת פיקוח נפש".
הירדן'  נהר  'רפטינג  האתר  מבעלי  גיגי  ערן 
עסק  הינו  הירדן  נהר  "רפטינג  בתגובה:  מסר 
שנה.  מ-20  למעלה  הפועל  ותיק  תיירותי 
האתר  הנהלת  החליטה  חודשים  מספר  לפני 
בשבתות  האתר  את  לסגור  אמיצה  בהחלטה 
ביקרו  הקיץ  חודשי  במהלך  ישראל.  ובחגי 
שבילו  דתיים  מבקרים  אלפי  עשרות  באתר 
ונהנו מחווית שייט ואירוח ללא דופי. 2 מקרים 
וודאי שאינם  בודדים שאירעו תוחקרו וטופלו 
מעידים על חווית השייט והאירוח באתר, מהם 
עם  יחד  מבקרים.  אלפי  עשרות  כאמור  נהנים 
זאת הנהלת האתר עושה כל שביכולתה על מנת 

למנוע הישנות של מקרים בעלי אופי אלים".

"פיקוח נפש": בחורי ישיבה הותקפו בקיאקים
בני מיעוטים העובדים ב'רפטינג נהר הירדן' תקפו באלימות רבה קבוצה של בחורי ישיבה  המשטרה הוזעקה 

למקום והוגשה תלונה נגד התוקפים ומעסיקיהם  בדיקת 'קו עיתונות' מגלה: לא מדובר במקרה ראשון

סערת הבראקל:
מחלוקת הלכתית חריפה

זה התחיל ממשווק תמים שביקש להכניס לשוק העופות הכשר, עוף 
מזן מיוחד מגזע טהור ללא חשש הכלאה עם עופות טמאים  מכאן, 
העניינים התגלגלו במהירות האור: פולמוס הלכתי שהתעורר, חצה את 
עולם הפוסקים לשניים  מורה נבוכים: האוסרים, המתירים והנימוקים 

פרסום 

ראשון



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 בשעה טובה, פתחנו לשירותכם
 מכון פיזיותרפיה חדש בבני ברק המותאם לאורח חייכם:

 טיפולי פיזיותרפיה ע"י פזיותרפיסט ופיזיותרפיסטית

שעות פעילות המכון: א'-ה' 8:00-19:00
 

 תורים ייקבעו במזכירות מכון הפיזיותרפיה 
באמצעות הפנייה מרופא בלבד

 רח' עזרא 11 קומה 1  
טל: 03-9642299  פקס: 03-9235405

שעות מענה טלפוני:
א',ג' 12:00-19:00 ב' 11:00-19:00 ד', ה' 8:30-16:30 

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

אצלם תחפש
פיזיותרפיסט...

 אצלנו תמצא 
 מכון פיזיותרפיה 

חדש!
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ארי קלמן

הדרמטי  הקיצוץ  על  עיתונות'  'קו  חשיפת 
לשכבות  לחגים  מזון  לסלי  הסיוע  בתקציבי 
החלשות ולנזקקים - מגיעה לשולחנו של שר 
הרווחה: השר יעקב ליצמן העלה את הנושא 
שהבטיח  כפי  כץ,  חיים  הרווחה  שר  בפני 
מצדו  וכץ  עיתונות',  ל'קו  שעבר  בשבוע 

התחייב לבחון מחדש את הקיצוץ.
ל'קו עיתונות' נודע כי בעת פגישה שוטפת 
שהתקיימה בין שר הבריאות יעקב ליצמן לשר 
חיים כץ בלשכתו בתל אביב, העלה  הרווחה 
ליצמן גם את נושא סלי המזון. ליצמן הסביר 
לשר על המצוקה ועל המשמעות של התקציב 
עבור עמותות החסד, וסיפר לשר כי פנו אליו 

מכל ארגוני החסד בבקשה שיפעל בנושא.
יורה  כי  כץ  השר  הודיע  הפגישה  בסיום 
למנכ"ל משרדו ד"ר אביגדור קפלן לבחון את 

הקיצוץ מחדש.
כהן  מאיר  לשעבר  הרווחה  שר  כך,  בתוך 
לקצץ  את החלטת המשרד  תוקף  עתיד(,  )יש 
את התקציב המדובר. בשיחה עם 'קו עיתונות' 
בקיצוץ,  שאסורים  דברים  כהן: "יש  אומר 
שהם מוקצי קיצוץ. סלי המזון לחגים הם אחד 
בקצה  שחיות  למשפחות  מיועדים  הם  מהם, 
קצהו של העוני. יש בממשלה הזו תקציבים, 

לאותן  לסייע  היתרות שיכולות  לבחון את  די 
במעט  הקרובה  השנה  את  לפתוח  משפחות, 

אור".
גפני  משה  חה"כ  הכספים  וועדת  יו"ר  גם 
על  יילחם  כי  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  אמר 
יאפשר  ולא  החגים  כל  לפני  שלחם  כמו  כך 
איפשר  שלא  כפי  בחלשים  ופגיעה  קיצוצים 
לדבריו  בכנסת.  תפקידו  שנות  כל  לאורך 
דיון  ונקיים  הסכומים  את  להגדיל  "דרשנו 
בנושא עם גורמי המקצוע ולא נאפשר שיפגעו 

בחלשים ביותר בחברה הישראלית."
פנה  פרוש  מאיר  החינוך  שר  סגן  כן  כמו 
לשר כץ בדרישה לשקול מחדש את הקיצוץ. 
כי  פרוש  כתב  לכץ  פרוש  ששלח  במכתב 
הינם  החגים  לקראת  המחולקים  המזון  "סלי 
התזונתי  לביטחון  ותורמים  ביותר  חיוניים 
במזון  מסתפקים  שגרה  שבימי  הנזקקים,  של 
לקצץ  הדעת  על  יעלה  ולא  מספק,  ובלתי  דל 
יום  קשות  משפחות  עבור  בתמיכה  דווקא 

שגורלן לא שפר עליהן".
כותב  בקשה",  של  לשון  בכל  "אבקשך, 
פרוש, "לתת את מלוא תשומת הלב לנושא זה, 
ולדאוג לתוספת משמעותית בסכומי התמיכה 
שנותן משרדך לעמותות החסד, וזאת על מנת 
לאפשר את המשך הפעילות הברוכה והחיונית 

למען המשפחות הנזקקות בישראל".

ארי קלמן

לא  עדיין  ביטן  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר 
מונה לתפקיד שר באופן רשמי, אבל בכירים 
ימונה  הוא  כי  מעריכים  הפוליטית  במערכת 
מיד  החורף,  מושב  פתיחת  עם  שר  לתפקיד 

אחרי חג הסוכות.
מקומו  על  שקט  מרוץ  נפתח  כך,  בעקבות 
ימונה  ובאם  מאחר  שאחרי,  ביום  ביטן  של 
באחד  מקומו  את  יפנה  הוא  שר,  לתפקיד 
העוצמה  ובעלי  הנחשקים  התפקידים 

בקואליציה הנוכחית. 
הם,  החשאי  במרוץ  הבולטים  השמות 
אמיר אוחנה שנראה כמועמד המועדף ברחוב 
אף  ואשר  הממשלה,  ראש  ובלשכת  בלפור 
לחקיקת  המיוחדת  הוועדה  את  לנהל  מונה 
העדיפויות  סדר  בראש  שנמצא  הלאום  חוק 
של ראש הממשלה והשתתף לאחרונה במספר 

פגישות מצומצמות יחד עם נתניהו. 
העומד  קיש  יואב  הם  נוספים  מועמדים 
בראש וועדת הכנסת ומכיר את כללי המליאה 
לתפקיד  מינויו  קודם  זה  בתפקיד  היה  )ביטן 

יו״ר הקואליציה(. 
שם נוסף הוא חה״כ מיקי זוהר שלפני כשנה 
עמד לפרוש מהכנסת, אך ראש הממשלה זימן 
להישאר בתפקידו  דרש ממנו  אותו ללשכתו, 
לו  העניק  ראשון  בצעד  פיצוי.  לו  והבטיח 

עומד  הוא  בראשה  מיוחדת  וועדה  נתניהו 
זוהר  מקורבי  אך  זכויות(  לשוויון  )הוועדה 

טוענים כי הוא לוטש עיניים לתפקיד זה.
דודי  הפנים  וועדת  יו״ר  הוא  נוסף  מועמד 
תפקיד  את  יעזוב  האם  ברור  לא  אך  אמסלם, 
יו״ר וועדת הפנים, אחת מהוועדות החשובות 
לשולחן  עצמה  בפני  ומקפצה  בכנסת 

הממשלה, לטובת ראשות הקואליציה.
ראש  השתתף  שעבר  בשבוע  כי  נציין 
הממשלה בנימין נתניהו בחתונת בתו של יו״ר 
את  מכיר  ״אני  אמר:  שם  ביטן,  הקואליציה 
דוד עשרות שנים, הבאתי לו את תפקיד יו״ר 
העבודה  את  שיעשה  ידעתי  כי  הקואליציה 
מצוין  יותר  אותה  עושה  הוא  אבל  מצוין, 

ממצוין״.
לתפקיד  להתמנות  המעוניין  בליכוד  גורם 
של  מהמחמאה  חשש  הביע  הקואליציה  יו״ר 
נתניהו לביטן ״אם ראש הממשלה החמיא לו 

כך, כנראה שהוא רוצה אותו בתפקיד״.
עם  בשיחה  אומר  בליכוד  אחר  גורם  מנגד 
החמיא  הממשלה  ראש  "אם  כי  עיתונות׳  ׳קו 
ביטן  לשר,  בקרוב  שימונה  כנראה  כך,  לו 
כנסי  את  יוזם  גם  הוא  ולכן  זה  בשביל  עובד 

התמיכה״. 
הם  אך  מהצד,  עומדים  החרדים  כה  עד 
מתוך  אוחנה,  של  למינויו  להתנגד  עשויים 
חשש שהוא יפעל בנושאים שנויים במחלוקת.

כץ הבטיח לליצמן: "אבחן 
מחדש את הקיצוץ"

4 מועמדים להחליף 
את ביטן

בעקבות פעילות הנציגות החרדית, בראשות ליצמן ופרוש, 
שוקל שר הרווחה מחדש את הקיצוץ בתקציבי סלי המזון 

לחג לנזקקים  שר הרווחה לשעבר מאיר כהן: "יש דברים 
שאסורים בקיצוץ, סלי המזון הם אחד מהם"

הקרב הבא בליכוד - מי ימלא את תפקיד יו"ר הקואליציה, 
כאשר ח"כ דוד ביטן ימונה כשר  במתמודדים: אוחנה, 

קיש, אמסלם ומיקי זוהר 

בעקבות 

חשיפת 'קו 

עיתונות'

סערת 'סלי המזון'

לפרטים והרשמה: 03-7707335/300

קופות החולים 
מחכות לכם!

מחזור ב׳

בני ברק

שבוע 
אחרון 
להרשמה

מחסור 
חמור

בלוקחי דמים

48 שעות לימוד בשילוב סטאז׳ ויש לך 
מקצוע מבוקש! אפשרות לעבודה במשרה 

חלקית / נוספת. הרשמה מראש חובה!

מרכז הכוון בשיתוף ‘טרם 
איכילוב’ משיקים קורס 
לקיחת דמים ייחודי 
חדש! החדרת עירוי ועקרונות א.ק.ג.

פרנסה נקיה
ללא צורך 
במחשב!



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 שעות הפעילות: בימי ב׳, בין השעות: 14:00-20:00
ובימי ד׳, בין השעות: 8:00-13:00

לשירותי רפואה משלימה ניתן להגיע עם סיכום רפואי בלבד, ללא צורך בהפנייה!
השירות ניתן לנשים וגברים

 מרפאת אבני נזר
רח‘ אבני נזר 7, טל: 03-6156400 

 מהיום, יינתנו במרפאת אבני נזר
 שירותי דיקור סיני, דיקור אסתטי, רפלקסולוגיה וטווינה

במחירים מוזלים ובהנחות מיוחדות לחברי מאוחדת “עדיף" ו"שיא":

 ללקוחות ‘עדיף‘
36 טיפולים

₪ 100 

ללקוחות מאוחדת 
 ‘עדיף’ ו’שיא’

טיפול ניסיון ב-39 ₪

 ללקוחות ‘שיא‘
 54 טיפולים

80 ₪ )ל-18 טיפולים ראשונים( 

 טיפול
 עשירי חינם!

לרוכשים סדרה

 אצלנו תרוויח 
יותר גם ברפואה 

משלימה!

 אצלנו תמצא 
 מכון פיזיותרפיה 

אצלם תתפשרחדש!
על המחיר...
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חצור
עימות במועצה על מינוי רב

נציג 'דגל' חזר לוועדות, 
אך לא לקואליציה

יוסי בכר ליריביו: אתמודד 
שוב על ראשות העיר

תושבים,  אלפים  עשרת  יש  הגלילית  בחצור 
רב  יש  ובנוסף  ליישוב  ראשי  רב  מכהן  במועצה 
גור  מחסידי  המאוכלסת  החסידית  הקריה  שכונה. 
מעוניינת במינוי רב נוסף לקריה. מי שפועל למינוי 
בקריה  החזק  והאיש  העיר  ראש  מ"מ  הוא  הרב 
האחרונה  המועצה  ישיבת  ביננפלד.  יוסי  החסידית 
התעמת  ברמי  גילי  האופוזיציה  חבר  כאשר  סערה, 
עם ראש המועצה שמעון סוויסה והטיח בו: "אתה 

שותק בשל פחד מראשי הקהילה החסידית".
נפטר  הקריה  של  "הרב  כי  הסביר  ביננפלד  יוסי 
'זה  לטעון  אפשר  משרה  כל  על  רבות.  שנים  לפני 
כספי ציבור'. יש כאן קהילה של אלף תושבים ולא 
חבר  נהיה  ברמי  גילי  מאז  רב,  בלי  להתנהל  שייך 
מועצה כל נושא של הקהילה החסידית הוא זועק". 

בין  עלו  הטונים  המועצה  ישיבת  במהלך 
חבר  ברמי  גילי  ובין  ביננפלד  יוסי  המועצה  חברי 
האופוזיציה. ברמי, שהתנגד ואמר כי אין צורך ברב 
נוסף, טוען כי נתקל בגידופים כלפיו וכלפי רעייתו 
ועל עבודתה כגננת. לדבריו: "אחרי ישיבת מליאת 
בי  משתלח  המועצה  ראש  מ״מ  שאדון  המועצה 
באופן אישי וראש המועצה מר שמעון סויסה יושב 
ושותק מפני שהוא חושש מתושבי הקריה החסידית. 
אני אומר לך אדוני ראש המועצה עד שממלא מקומך 
לא יתנצל מעל כל במה אפשרית, אני לא ארפה לא 

ממך ולא מממלא מקומך עד אשר יתפנה מקומך".

ראשל"צ בש"ס מחפשים מועמד לרבנות: בורסת השמות

ראשון  העיר  רבנות  על  הקרב  מתלהט 
לקדם  אישרו  לציון. לאחר שבמשרד הדתות 
המועמד  לעיר,  ספרדי  רב  בחירת  הליך  את 
אריה  הוא  יתמודד לתפקיד  כי  שכבר הצהיר 
ש"ס.  מטעם  העיר  ראש  כסגן  המשמש  כהן, 
את  תוקף  הוא  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
כי  ובטוח  לוי  שלמה  הרב  הנגדי  המועמד 
מנגד,  אך  העיר.  של  הבא  הראשי  הרב  הוא 
מתכוונים  בש"ס  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
העיר,  לרבנות  מטעמם  חדש  מועמד  להציב 
המוגדר  בכהן,  מתמיכה  להימנע  ומעדיפים 
כ"דמות  המפלגה  בצמרת  גורמים  ידי  על 

שנויה במחלוקת"..
כאופציה  לאחרונה  שעלו  השמות  בין 
כהן  זמיר  הרב  הם  אפשרית  להתמודדות 
ומרבני  הידברות  ארגון  כיו"ר  המשמש 
הרחב  בציבור  מעמדו  בשל  גם  זאת  ש"ס, 
אופיר  הרב  לה,  זוכה  שהוא  והפופולאריות 
אלבז  ראובן  רבי  הגאון  של  חתנו  מלכה 

שלאחרונה התקרב לש"ס לאחר שחבר לרדיו 
אך  אפשרי  כמועמד  הועלה  שמו  חי',  'קול 
ר"י  לוי  שלמה  הרב  וכמו"כ  זאת.  שלל  הוא 

ההסדר בראשל"צ.
"על פניו אני אהיה רב העיר הספרדי הבא 
של העיר". טוען אריה כהן. לדבריו, "יש כל 
יש  לי  אך  להתמודד  שרוצים  מועמדים  מיני 
את התמיכה של ש"ס ומרבית חברי המועצה 
להיות  יכול  לא  בי.  יתמכו  כי  שהודיעו 
בגדלה  הרביעית  לעיר  ספרדי  רב  יהיה  שלא 

בישראל".
בראשון לציון מכהן עשרות שנים בתפקיד 
אך  וולפא,  דוד  יהודה  הרב  האשכנזי,  הרב 
את  לעשות  יכול  לא  הוא  כהן  אריה  לטענת 
 ,86 בן  הוא  וולפא  "הרב  בשלמות:  תפקידו 
אני  אך  בבריאות,  ימיו  לאריכות  אני מתפלל 
לא מצפה מאחד בגילו למה שאפשר לצפות 
שלמה  הרב  על  כהן.  אומר   ."50 בגיל  מרב 
כל  התגורר  "לא  כי  ביקורת  מותח  הוא  לוי 

ימיו בראשון לציון, בניגוד לי שנולדתי בעיר 
וגדלתי בה כל ימיי".

מהמועצה  כהן  הרב  של  פיטוריו  לאחר 
כה.  עד  כהן  כיהן  בו  התפקיד  על  קרב  צפוי 
אריה כהן הוא חבר מועצה יחיד מטעם ש"ס 
שפרש  עקיבא  מאיר  היה  ברשימה  ואחריו 
ש"ס  בכירי  כעת,  ישי.  לאלי  וחבר  מש"ס 
במקומו  שייכנס  הפעיל  מי  להכריע  צפויים 

של אריה כהן. 
ייערכו  לא  שהבחירות  כהן  מעריך  לסיום, 

לפני הבחירות לרשויות המקומיות ב-2018.
הרב  בראשל"צ,  פוליטיים  גורמים  לדברי 
הציבור  בקרב  לעיכול'  יותר  'קל  יהיה  לוי 
המתונות  עמדותיו  בשל  החילוני,  הליברלי 
יותר. כך או כך, נראה כי למרות אישור משרד 
הדתות להתחיל בהליך הבחירות, הדבר יארך 

עוד זמן רב.

למרות שסגן ראש העיר מטעם ש"ס, אריה כהן, משוכנע שהרבנות בכיסו, 
בצמרת המפלגה מעדיפים מועמד מוסכם יותר  מי המתמודדים האפשריים? 

ומי יחליף את כהן במועצה במידה וייבחר?

אלעד  התורה'  'דגל  נציג  בין  הסולחה  למרות 
צדיקוב לראש העירייה משה פדלון. צדיקוב לא הושב 
לקואליציה אלא הוחזר כחבר בועדות בהן היה חבר 
בעבר. בישיבת מועצת העיר שהתקיימה ביום ראשון 
לוועדות  שעבר אישרה המועצה להשיב את צדיקוב 
ובניה,  לתכנון  המליאה  ועדת  הנהלה,  כיהן:  שבהן 

ועדת משנה לתמיכות ותאגיד הקבורה.
התבקשתי  "לא  בישיבה:  אמר  צדיקוב  אלעד 
שלא  עמדתי  על  עומד  אני  סולחה.  הייתה  להתנצל. 
נגד העירייה וראש העירייה, אבל זה היה  התבטאתי 

נשמע ככה ועל כך אני התנצלתי".
כי  הישיבה  במהלך  ציין  עזרא  בן  העירייה  מנכ"ל 
החזרת צדיקוב לתפקידיו אינה מתפרשת כי הוא חוזר 
לקואליציה. "אף אחד לא דיבר על חזרה לקואליציה 

אלא לתפקידים שהוא כיהן בהם בעבר".

ראש עיריית בת ים יוסי בכר מיהר להצהיר השבוע 
כי יתמודד שוב לראשות העיר בבחירות 2018. שנה 
וחודשיים לפני הבחירות. "מגיע לי לפחות הזדמנות 
עשיתי  אם  להישפט  ועליהן  קדנציות  בשתי  לכהן 

טוב לעיר או לא", אמר בכר.
שעבר  שבוע  ומחוץ.  מבית  רבים  יריבים  לבכר 
דווח ב'קו עיתונות' כי סגנו של בכר, איציק דריקס, 
שוקל אף הוא להתמודד לראשות העיר בבוא היום. 
סיכוי  קיים  כי  נוספים  שניים  יש  דריקס,  מלבד 
משמעותי שיתמודדו לראשות העיר – קטי פיאסצקי 

מורג ממרצ ויו"ר האופוזיציה אלי יריב.
כי  בעירו  האופוזיציה  את  השבוע  האשים  בכר 
היא חברה לתקשורת ויחד הם עושים יד אחת נגדו. 
"בית  רע.  שם  ובהוצאת  בהכפשות  מדובר  לטעמו, 
טוהר  על  לעבירות  בנוגע  דברו  את  אמר  המשפט 
הבחירות הקודמות, מהן יצאתי נקי ללא רבב", תקף 

בכר.

ערד

גור  חסידות  נציגי  בין  העימות  מחריף 
בן  ניסן  העירייה  לראש  ערד  העיר  במועצת 
היושבים  מהחסידות  המועצה  חברי  חמו. 
מול  רבים  עימותים  ידעו  כבר  באופוזיציה 
שלא  מועצה  בישיבת  והשבוע,  העיר,  ראש 
עימות  של  נוסף  סיבוב  התרחש  המניין,  מן 
שלסר  ברוך  גור  חסידות  נציג  בין  מילולי 
האשימו  במהלכו  חמו.  בן  ניסן  העיר  לראש 
ובאי  בריוניות  זה בהתנהלות  זה את  השניים 

אמירת אמת.
העימות החל בהתבטאותו של ראש העיר: 
"עיריית ערד תאכוף הכול ולא תיתן להפוך את 
גן אחווה לבית כנסת של גור". חבר המועצה 
ברוך שלסר הגיב: "אף אחד לא הולך להפוך 
את זה לבית כנסת. אל תגיד דברים לא נכונים, 

בית הכנסת לא הולך להיות שם". 
כי  גור  חסידי  את  האשים  מצדו  חמו  בן 
השתלטו על מבנה הגן באופן לא חוקי: "אסור 
העירייה  נקודה!  עירייה,  במבנה  לגעת  לך 
העירייה  שבו  במקום  משם.  אתכם  הוציאה 
שהמשטרה  או  תאכוף  היא  לאכוף  יכולה 
תאכוף וכשצריך נלך לבית משפט. התושבים 
אמר  יפעלו".  המוחלט  הרוב  שזה  החילונים 

בן חמו.
ראש העיר שהואשם לא אחת כמי שמתנכל 
חד  אומר  "אני  בישיבה:  אמר  גור  לחסידות 
או  כזו  קהילה  נגד  מלחמה  אין  משמעית 
על אפם  יימשך  והוא  קוו  יש סטטוס  אחרת, 
מקום  יש  רוצה.  שלא  מי  כל  של  וחמתם 
אחד  מכבדים  עוד  כל  הזאת,  בעיר  לכולם 

שבכוח  חושב  שמישהו  ברגע  השני.  את 
הזרוע הוא ישנה את הסטטוס קוו הוא טועה 
בנייה  עבירות  אוכפת  העיריה  חמורה.  טעות 
או  חילוני  זה  אם  הבדל  שום  ללא  כולם  נגד 
כי  חמו  בן  את  האשים  שלסר  מנגד,  חרדי". 
בבריונות,  נעשתה  גור  חסידות  נגד  האכיפה 
לכלל  תדאג  שלך,  במילה  "תעמוד  והוסיף: 

התושבים".
נחלץ  ביטמן,  מנו  החילוני,  המועצה  חבר 
'דפוק'  הראש  "כאשר  גור:  חסידות  לטובת 
כל  כושלת,  ההנהגה  כאשר  סובל,  הגוף  כל 
העיר סובלת. חצית קו אדום מול חסידות גור, 
האדמו"ר.  תמונת  עם  גור  נגד  פרסום השלט 
על  מחשבה  בלי  העיר,  על  מחשבה  בלי 

התוצאה, בלי מחשבה על התושבים".

בן חמו ונציג גור בעימות חריף
חילופי דברים קשים בישיבת המועצה בין ראש העיר ניסן בן חמו לנציג חסידות 
גור  ראש העיר לנציג גור: "בכוח הזרוע לא תשנו מציאות", חבר המועצה 

ברוך שלסר: "אתה מתנהל בבריונות"  חבר המועצה מנו ביטמן לראש העיר: 
"חצית קו אדום מול חסידות גור"

תניה
נ סגן ראש העיר בחקירות, 

בצאנז מחפשים נציג חדש

שמעון שר, סגן ראש עיריית נתניה מסיעת 
ונלקח  השבוע  נעצר  התורה(  )יהדות  'גל' 
לביצוע  בחשד   433 להב  ביחידת  לחקירה 
עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים במסגרת 
בביתו  חיפוש  ערכו  היחידה  בלשי  תפקידו. 
אותו  הקושרים  מסמכים  לתפוס  על-מנת 

לעבירות המיוחסות. 
החשד הוא שבהיותו יו"ר הוועדה לתכנון 
עבור  פרויקטים  קידם  הוא  בעיר,  ובנייה 
קבלנים ואנשי עסקים בתמורה לקבלת טובות 
מהחקירה  בחלק  מדובר  אין  ושוחד.  הנאה 
ראשת  נעצרה  במסגרתה  בנתניה,  הקודמת 
בחקירה  מדובר  אלא  פיירברג,  מרים  העיר 

חדשה.
המשטרה  השבוע,  בסוף  הדיווח  פי  על 
נגדו.  שמתנהלת  בחקירה  מדינה  עד  גייסה 
החקירה נגדו התנהלה במשך מספר חודשים, 
שנים  תשע  לפני  לגלויה.  הפכה  והשבוע 
הארצית  ביחידה  חקירה  שר  נגד  נפתחה 
אך  שוחד,  שקיבל  בחשד  הונאה  לחקירות 
ראיות  בהיעדר  שנתיים  לאחר  נסגרה  היא 

מספיקות. 
רובינגר  ואושר  חדד  עמית  הדין  עורכי 
ממשרדו של ד"ר יעקב וינרוט, מסרו בתגובה: 
כאיש  שר  משמש  הבוגרים  חייו  כל  "במשך 
אמיתית,  שליחות  תחושת  מתוך  ציבור 

אותו.  מנחה   – היא  ורק   – הציבור  כשטובת 
בטוחים  ואנו  שוחד,  קיבל  לא  מעולם  שר 

שהדברים יתבררו בימים הקרובים".
משפחות  מאות  המונים  צאנז  בחסידות 
הגדולות  הקהילות  באחת  ומחזיקים  בעיר 
כבר  להם  מחדש.  מסלול  מחשבים  בנתניה, 
בתפקיד  נוספת  פעם  יכהן  לא  שר  כי  ברור 
בעירייה, בצאנז מעלים שמות כאלה ואחרים 
שיכולים לרשת את שר בקדנציה הבאה, על פי 
הערכות כחלק מהכנסת שמות צעירים רעננים 
במקומות רבים ברשימת 'יהדות התורה', גם 
מתוך  צעירה  דמות  בתפקיד  ישבצו  בצאנז 

החסידות.

נוסף על החקירה הקודמת בפרשה הקשורה לראשת העיר פיירברג, נעצר שר 
ונחקר בפרשה נוספת  עורכי דינו: "מעולם לא קיבל שוחד"  בצאנז מבינים: 

צריך למצוא מחליף ראוי

הרצליה

בת ים
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העיר  ראש  סגן  העירונית:  בקואליציה  סערה 
מתפקידו.  במפתיע  התפטר  ירושלמי,  עמוס 
לטענתו, הסיבה לכך כי ראש העיר שם לו רגליים 
רווחה.  בנושאי  בפעילותו  מרחב  לו  אפשר  ולא 
העיר  ראש  כסגן  תפקידו  כל  ירושלמי,  לדברי 
לא  הדבר  אך  רווחה,  נושאי  לקדם  בשביל  היה 

התאפשר בשל תקציב מועט שהוקדש לכך.
האחרונות  הקדנציות  בארבע  תמך  ירושלמי 
ישב  בעבר  העיר,  לראשות  ששון  במוטי 
באופוזיציה. בקדנציה האחרונה ישב בקואליציה 
ושימש בתפקיד סגן ראש העיר אך עבד בהתנדבות 
שנים  במשך  משמש  ירושלמי  משכורת.  וללא 
ומתוקף  לאחים'.  'יד  המקומית  העמותה  כיו"ר 
תפקידו פועל רבות עבור משפחות רווחה. לדבריו, 
ראש העיר התנהל באופן פסול ופוליטי כשהפנה 
ולא  המפלגות  עבור  התקציביים  המשאבים  את 

עבור נושאי רווחה.
והעומד  העירייה  את  לתקוף  הוסיף  ירושלמי 
לעמותה  מפנה  העירייה  כי  ואמר  בראשה, 
שבראשותו רק 5 אלף שקל בשנה. לעומת מאות 
אלפי שקלים אותם העמותה צורכת. "ארבע שנים 
הצבעתי בניגוד לצו מצפוני, אם אין בזה תועלת 

אין לי צורך בסגנות", אמר.

סגן ראש העיר התפטר מהקואליציה

"עיר  סיעת  חבר  בתפקיד,  שנים  שלוש  לאחר 
מהקואליציה  לפרוש  החליט  חפץ  אורן  צעירה" 
לדבריו:  בכלל.  הפוליטיים  ומהחיים  העירונית 
ההשמצות נגד נציגי ציבור ובעיקר נגד ראש העיר 
וחוסר היכולת האמיתית להשפיע בקואליציה של 

ברוורמן הביאו לפרישתו.
הפיטורים  מכתב  את  יניח  כי  אמר  חפץ  אורן 
"הסיבות  והוסיף:  הקרובה,  המועצה  בישיבת 
להתפטרותי הן משולבות. ראשית הודעתי מראש 
הציבור.  למען  ולעשות  אחת  לקדנציה  בא  שאני 
אנו נכנסים עכשיו לשנת בחירות ומן הראוי שאתן 
צ'אנס למי שרוצה להצליח. בנוסף לדעתי השיח 
רוצה  לא  ואני  מאוד  אלים  נהיה  העיר  במועצת 

להיות חלק בזה".
במקום  מנדטים.  שלושה  יש  צעירה"  ל"עיר 
הראשון יש את יו"ר הסיעה וסגן ראש העיר עו"ד 
הוא  חפץ  את  להחליף  שצפוי  מי  שונשין.  איתי 
רועי פן שייכנס לתפקידו ככל הנראה כבר בישיבת 

המועצה הקרובה.

התכנסו  גן  רמת  בעיריית  האופוזיציה  חברי 
האופוזיציה  יו"ר  של  בראשותו  דחופה  לישיבה 
בהתפתחויות,  לדון  מנת  על  קניגסברגר,  אדם 
זינגר  ישראל  העירייה  ראש  כי  ההודעה  לאחר 
יועמד לדין. בישיבה הוחלט, לדרוש על פי פקודת 
העיריות, כינוס של ישיבת מועצה שלא מן המניין 
על מנת לדון במצב החדש ולקבל החלטות התאם.

הגדול  שחלקם  מהקואליציה,  המועצה  חברי 
נבחרו מטעמן של מפלגות הליכוד, הבית היהודי, 
עם  להתמודד  יצטרכו  ומרץ,  העבודה  מפלגת 
דרישה של האופוזיציה לערוך בחירות מוקדמות 
את  לדין  להעמיד  הפרקליטות  החלטת  רקע  על 
ראש העיר, על שלושה סעיפי אישום של לקיחת 

שוחד, מרמה והפרת אמונים בכפוף לשימוע.
השמות הבולטים שעשויים לרשת את זינגר הם 
סגן ראש העיר מ'הבית היהודי' אביהא בן משה, 
עו"ד אביבית מאור נמרודי יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ובניה וסגן ראש העיר מהליכוד משה רווח. 

אחד מטעמה.

חיפה הקרב החיפאי בליכוד: עידו מול מזוז

שם חדש עשוי לשנות את מפת המתמודדים 
ראש  סגן  חיפה:  העיר  לראשות  בבחירות 
העיר שמשון עידו ויו"ר סניף הליכוד המקומי 
להתמודד  שוקל  הוא  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר 
האנשים  לאחד  נחשב  עידו  העיר.  לראשות 
הוא  המקומיות,  ברשויות  בליכוד  החזקים 
חולש על סניף הליכוד השני בגודלו בישראל 
במידה  מתפקדים.  מ-5,000  למעלה  יש  בו 
כי  בליכוד  בכירים  מעריכים  מתמודד,  ועידו 

סגן השר מזוז )הליכוד( יסיר את מועמדותו.
העיר  ראש  סגן  לבחירות,  וחודשיים  שנה 
שמשון עידו עדיין לא החליט, אך הוא שוקל 
בחיוב התמודדות לראשות העיר. הדבר תלוי 
בפריימריז שיתקיימו על ראשות סניף הליכוד 
חודשים ספורים קודם הבחירות, עידו, שככל 
הנראה 'ייקח' את הבחירות הפנימיות בליכוד, 

צפוי לרוץ גם לראשות העיר.

של  מלא  בגיבוי  יהיה  זה  וארוץ  "במידה 
של  הכנסת  וחברי  השרים  הממשלה,  ראש 
ייחתכו קרוב  עידו. "הדברים  הליכוד", אומר 
כך  בשל  עליי  יתרון  יש  יהב  ליונה  לבחירות, 

שהוא ראש עיר מכהן". 
את סגן השר ירון מזוז שהכריז כי הוא עשוי 
עידו:  תוקף  חיפה,  העיר  לראשות  להתמודד 
"כל אחד עם קפריזה אחרת בא לפה ומחפש 
לתאם  ניסה  לא  הוא  אצלנו,  עבודה  סידור 
שהוא  סיכוי  שום  "אין  מבטיח:  עידו  איתי". 
הוא  מזוז  על  דבריו  את  עיר".  כראש  יכהן 
מסיים: "מזוז הוא בכלל לא חיפאי, שיתמודד 
אנשים  מקבלים  לא  אנחנו  ביאליק,  בקרית 

מוצנחים מבחוץ".
"כולם  עידו:  אומר  החרדים  תמיכת  על 
מדברים עם כולם בשלב זה ומגששים עם כל 
המועמדים, לא קיבלתי אף הבטחה לתמיכה, 

נכון  תמיכתם".  את  אצטרך  ואתמודד  במידה 
אפשריים  מועמדים  ארבעה  יש  לעכשיו, 
יהב,  יונה  המכהן  העירייה  ראש  לראשות: 
השר  סגן  רותם,  קליש  עינת  המועצה  חברת 

ירון מזוז וסגן ראש העיר שמשון עידו.
'קו  עם  בשיחה  מבהיר  מזוז  השר  סגן 
כי החליט להתמודד לראשות העיר  עיתונות' 
והוסיף: "אני מגיע להציל את חיפה לבקשתם 
התורה'.  'יהדות  ומפלגת  תושבים  המוני  של 
גדלתי בחיפה ואני בשר מבשרה של העיר, אני 
לא מחכה ששמשון עידו ידאג לי לפרנסה, אני 
להצטרף  החברים  ולכל  יהב  ליונה  לו,  קורא 
התוצאה   – העיר  לראשות  בי  ולתמוך  אליי 
עם  מתואם  אני  לטובתי.  אפס  אחת  תסתיים 

ראש הממשלה ומקבל את הגיבוי המלא".

מאבקים פנימיים בליכוד על המועמד לראשות העיר  סגן ראש העיר 
שמשון עידו ל'קו עיתונות': "אקבל את גיבוי המפלגה וראש הממשלה, 

מזוז לא חיפאי"  מזוז מגיב: "נתניהו תומך בי, אציל את חיפה"

הדיל של ש"ס וגנדלמן: רבנות 
מול ראשות העיר

תהליך הבחירות לרבנות חדרה יוצא לדרך: 
היום  להתכנס  צפויה  העיר  מועצת  ישיבת 
הרב  הבוחר.  הגוף  נציגי  את  ולאשר  )רביעי( 
האשכנזי דוד ורנר פרש לפני כשנה לגמלאות, 
צפוי  ביטון  שמעון  הרב  הספרדי,  הרב  ואילו 
הליך  פרישה.  לגיל  כשנתיים  בעוד  להגיע 

הבחירות יחל בבחירת חברי הגוף הבוחר.
למנות  הניסיונות  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
רב אשכנזי עלו בתוהו, ואף הנציגים החרדים 
הרב  למינוי  ש"ס  סיעת  עם  להסכמות  הגיעו 
ביטון  מאיר  ישראל  הרב  ביטון.  מאיר  ישראל 
הוא בנו של רב העיר המכהן הגאון רבי שמעון 
בועז  חדרה  בעיר  ש"ס  יו"ר  של  ואחיו  ביטון 
ביטון. במשרד הדתות, בש"ס הארצית ובש"ס 
המקומית פועלים למינוי של האח רבי ישראל 
מאיר המכהן היום כרב שכונת הצפון בחדרה.

ל'קו עיתונות' נודע כי ראש העירייה צביקה 
במועמדותו  לתמיכה  לפעול  הבטיח  גנדלמן 

בתמורה  העיר,  לרבנות  הבן  ביטון  הרב  של 
לכך שמפלגת ש"ס תבטיח את תמיכתה בו בו 

לראשות העיר בבחירות 2018.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אומר חבר מועצת 
נורדמן כי לאחר פרישתו של הרב  העיר בנצי 
אך  לעיר,  אשכנזי  רב  למנות  פעל  הוא  ורנר 
כעת, הגיע להסכמה מול סיעת ש"ס המקומית 
ישראל  הרב   - מטעמם  במועמד  תמיכה  על 
גנדלמן  צביקה  העירייה  ראש  ביטון.  מאיר 
אחד  מועמד  למנות  בכוונתו  כי  אמש  אמר 
לרבנות העיר והוא לא ייתן כי שני רבנים יכהנו 
במקביל. במפלגות זהות יהודית לה יש שלושה 
ישראל  הרב  של  מינויו  נגד  פועלים  מנדטים 
לא  הבוחר  בגוף  ונציגיה  חבריה  ביטון,  מאיר 
יתנו את קולם עבור הרב ביטון. כזכור מפלגת 
לדרך  והלכה  מש"ס  פרשה  יהודית'  'זהות 
עצמאית. בבחירות הם קיבלו שלושה מנדטים, 
בעוד ש"ס בראשות בועז ביטון הסתפקה בשני 

מנדטים בלבד.
לצורך פתיחת ההליך התכנסה מועצת העיר 
רביעי  ביום  בנושא  המניין  מן  שלא  לישיבה 
עובדי  שני  של  מינויים  את  ואישרה  שעבר, 
תתכנס  היום,  בוועדה.  הרשות  כנציגי  עירייה 
חברי  של  המלא  ההרכב  את  לאשר  המועצה 

הגוף הבוחר.
כי  ברשומות  פרסם  דת  לשירותי  המשרד 
יש  היהודיים  הדת  שירותי  לתקנות  בהתאם 
צורך לבחור רב עיר לחדרה. מועד פרישתו של 
רב העיר המכהן יהיה או כשיגיע לגיל 75 גיל 
פרישה בעוד כשנתיים, או במועד בחירתו של 

הרב החדש, לפי המוקדם ביניהם.
מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "הליך בחירת 
רב ראשי לעיר חדרה, החל בעקבות פניית שר 
המשרד  להנחיות  בהתאם  ומתנהל  הדתות 

ודרישות החוק".

בש"ס מקדמים את מועמדות בן הרב הנוכחי ואחיו של חבר מועצת העיר  ראש 
העיר מוכן לתמוך במהלך, בתמורה לתמיכת ש"ס בבחירות הקרובות במועמדותו

חדרה

ירושלים עופר ברקוביץ ל'קו עיתונות': "ברקת 
משתולל ומסרב לשוחח איתי"

בעוד ראש עיריית ירושלים ניר ברקת עסוק 
'הליכוד'  למפלגת  חדשים  חברים  בלפקוד 
היום,  בבוא  להתמודד  שואף  הוא  בה   -
רועדת.  בירושלים  בראשותו  הקואליציה 
הגדולה  החילונית  הסיעה  'התעוררות',  סיעת 
מול  במתיחות  נמצאת  ברקת,  בקואליציה של 
ראש העיר, ונראה כי אם המצב יחריף, ימצאו 

חבריה את עצמם תוך זמן קצר באופוזיציה.
המתיחות בין סגן ראש העיר עופר ברקוביץ 
לראש העירייה ניר ברקת הגיעה לשיאה בעת 
'דגל התורה' לעירייה.  חשיפת הדיל בין רבני 
נפגעו  שלמים  ציבורים  ברקוביץ,  לטענת 
התייעצות  וללא  בהיחבא  שהיה  מההסכם 
הגיע  השבוע  הספיק,  לא  זה  אם  סיעתו.  עם 
העסקים  תיק  מחזיקת  נוסף:  לשיא  המתיחות 
של  מסיעתו  כהן  בר  עינב  ירושלים  בעיריית 
ברקוביץ קיבלה מכתב חריף מהיועץ המשפטי 

בנוגע  מלכה,  אלי  הדין  עורך  העירייה,  של 
לחשדות לניגוד עניינים. 

לטענת היועץ המשפטי לעירייה בר כהן לא 
עיסוקי  אודות  חדשים  בפרטים  אותו  עדכנה 
שכיר  כמנהל  מועסק  שכיום  כהן,  אסף  בעלה 
למיצוי  עד  יפו.  ברחוב  "המוציא"  במסעדת 
הבירור בר כהן נתבקשה שלא לפעול בתחום 
קידום העסקים, ולא לעשות שימוש בסמכויות 

שניתנו לה על ידי ראש העיר ניר ברקת.
הנתק בין השניים משמעותי וחריף. בשיחה 
בחודש  כי  ברקוביץ  אומר  עיתונות'  'קו  עם 
התכתבות  מלבד  ברקת  עם  דיבר  לא  האחרון 
קטנה. "הוא סירב לשיח ישיר איתי, הוא ייצר 

סוג של מדיניות חדשה". אומר ברקוביץ. 
קשות  במילים  ומתבטא  מוסיף  ברקוביץ 
נגד ראש העיר: "ראש העיר איבד כיוון. היינו 
מערכות  בשתי  בברקת  לתמוך  הראשונים 

השתבש  משהו  אבל  האחרונות,  הבחירות 
בתקופה האחרונה. ברקת משתולל ויורה לכל 

עבר".
קהילתיות  יוזמות  סוגר  "ברקת  לדבריו: 
דת"ל  ספר  בתי  זורק  יובל.  בקריית  חילוניות 
לימוד  פוגע במוסדות  ממושבם ללא התראה. 
בשכונת  ממצוקות  מתעלם  ספרדיים.  חרדים 
מונע  עירוניים.  בנכסים  אפליה  מייצר  גוננים. 
מחברי מועצה לפעול ולבצע תפקידם. מתעסק 
מאה  מרוכז  ולא  לכנסת  לבחירתו  בקמפיין 
המשפטי,  ביועץ  משתמש  בירושלים.  אחוז 
בתביעה העירונית ובגורמי הפיקוח, שאמורים 
במשחקיו  ככלי  וביקורתיים,  עצמאיים  להיות 
ולצערי  כיוון,  איבד  ברקת  הפוליטיים. 
התושבים משלמים מחיר יקר". דברי ברקוביץ.

סגן ראש העיר מטיח האשמות חריפות בברקת וטוען כי בינו ובין ראש העיר נתק 
מוחלט  "היינו הראשונים לתמוך בו, אבל משהו השתבש בתקופה האחרונה"

תניה
נ

חשיפת 'קו 

עיתונות'

פרסום
ראשון
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מאת: ברוך ברגמן

התרופות  ענקית  ענק:  ישראלי  אקזיט 
קייט  חברת  את  רכשה  גיליאד  האמריקנית 
פארמה הישראלית ב-11.9 מיליארד דולר לפי 
שווי של 180 דולר למניה. החברה הישראלית 
מפתחת הנדסה גנטית של המערכת החיסונית 
בתחום  וטיפולים  תרופות  בייצור  ופועלת 

המערכת החיסונית. 
בעבר סיפר ד"ר אריה בלדגרין, מייסד קייט 
פארמה, כי הם ביססו את החברה על העבודות 
של פרופ' זליג אשחר ממכון ויצמן. "לפני 25 
אמר.  חלום",  כמו  נראו  שלו  העבודות  שנה 
להם  היה  ולא  בו  האמינו  לא  אנשים  "הרבה 
לעשות  היה  שלנו  הרעיון  אבל  בזה.  עניין 
הנדסה גנטית של מערכת החיסון כדי שתתקוף 
בעצמה את הגידול הסרטני. בטיפול שלנו אתה 
 Tלוקח דם בעירוי מהחולה, מבודד את תאי ה־
לגידול  ספציפית  בצורה  אותם  מהנדס  שלו, 
הגנטי  השינוי  השלמת  ואחרי  החולה,  של 
משתילים  אנחנו  בעצם  לגוף.  אותם  מחזיר 
אותם  שמנחה   GPS מעין  האלה   Tה־ לתאי 
ולחסל  הסרטני  הגידול  לתוך  ישירות  לחדור 
תוקפים  מיד  הם  וגדל  חוזר  כשהגידול  אותו. 

אותו שוב".
החברה נוסדה בשנת 2009, בשנת ב-2014 

 17 של  מחיר  לפי  בנאסד"ק  החברה  הונפקה 
גייסה  הראשונית  בהנפקה  כבר  למניה.  דולר 
שנים  שלש  כיום,  דולר.  מיליון   150 החברה 
בלבד לאחר ההנפקה, רושמת החברה שווי של 
למעלה מפי 10: 180 דולר למניה. המחזיקות 
הגדולות בחברה, הם קרנות אמריקניות בניהם 
גם חברות הביטוח הישראליות מגדל ומנורה 

המחזיקות יחד כמיליון וחצי מניות. 
את  מבססת  פארמה  קייט  של  "הרכישה 
תאים,  תרפיית  בתחום  כמובילה  גיליאד 
טיפולים  למצוא  נוכל  ממנו  בסיס  ומספקת 
סרטן  עם  אנשים  עבור  נוספים  חדשניים 
גיליאד  ונשיא  מנכ"ל  מסר  מתקדם",  במצב 
בתאים  הטיפול  "תחום  לדבריו,  מיליגן.  ג'ון 
המדע  שבה  לנקודה  עד  במהירות,  התקדם 
טיפול  לעבר  ברור  נתיב  סללו  והטכנולוגיה 

פוטנציאלי לחולים". 
אחד  כל  עבורנו.  דרך  אבני  שנה של  "זוהי 
הכישרונות  של  שיקוף  הוא  שלנו  מההישגים 
שגיליאד,  נרגשים  אנחנו  לקייט.  הייחודיים 
בתעשייה,  ביותר  החדשניות  החברות  אחת 
מכירה בערך שלנו וחולקת עמנו את התשוקה 
פוטנציאל  ובעלי  טיפולים מתקדמים  לפיתוח 
ריפוי למטופלים", הוסיף אריה בלדגרין, יו"ר, 

מנכ"ל ונשיא קייט. 

מאת: זאבי סגל

עם סיום פגישתם של נתניהו ופוטין בשלהי 
השבוע שעבר בעיירת הנופש סוצ'י שברוסיה, 
היתר  בין  בפגישה  כי  הממשלה  ראש  הודיע 
ישראל  בין  פעולה  לשיתוף  האפשרות  נדונה 
ההתבססות  למניעת  הקשור  בכל  לרוסיה 

האיראנית בסוריה. 
כי  ספק  לו  אין  כי  הבהיר,  הממשלה  ראש 
תביא  אכן  טובה,  ברוח  שהתקיימה  הפגישה 
האינטרס  לצד  שיעמדו  חיוביות  לתוצאות 

הישראלי לאורך הגבול הצפוני.
האופטימית  הנימה  כי  שמתברר  אלא 
מהמציאות  רחוקה  רה"מ  דברי  את  שליוותה 
בשטח ואיננה מדויקת בלשון המעטה. כאשר 
מתברר כי הפער בין עמדותיהם המדיניות של 
והפך  הפגישה  בעקבות  התרחב  רק  הצדדים 

לעובדה מטרידה מאוד מבחינתה של ישראל.

בכווית,  אור  הרואה  ג'רידה  אל  העיתון 
שדיווח,  בפגישה  שנכח  רוסי  בכיר  מצטט 
כל  לא  הסתיימה  המנהיגים  בין  הפגישה  כי 
פוטין  בפני  הבהירה  ישראל  כאשר  הסכמות 
ידיים  בחיבוק  לשבת  מתכוונת  איננה  היא  כי 
לנוכח ההתבססות האיראנית על גבולה. לדברי 
אותו המקור, ישראל הבהירה עוד, כי יש בידה 
אחד  את  לתקוף  בכדי  והאמצעים  הכלים  את 
מארמונותיו של אסד בסוריה ובכך לטרוף את 

הקלפים במשחק האינטרסים האזורי.
המשחק  את  ישראל  משחקת  "לבינתיים 
וארצות  רוסיה  עם  בתיאומים  וממשיכה 
האש  הפסקת  להסכם  הקשור  בכל  הברית 
עין  איננה מעלימה  היא  בד בבד  בסוריה, אך 
מהנעשה במדינה והיא עשויה לשנות את כללי 
המשחק אם איראן תגלה כוונה להקים בסיסים 

בשטחה", אמר הבכיר.

חברת תרופות אמריקנית רכשה השבוע את חברת 
מ-11.9  פחות  בלא  הישראלית  פארמה  קייט 
מיליארד דולר  החברה פועלת בתחום המערכת 
החיסונית והגיעה לשווי שוק של 8 מיליארד דולר

פגישת ראש הממשלה ונשיא רוסיה הסתיימה בשבוע 
שעבר ללא תוצאות לאחר חילוקי דעות קשים - כך 
עולה מדיווח ערבי שציטט מקור בכיר  "ישראל 
מהאינטרס  תתעלם  ורוסיה  במידה  כי  הבהירה 

הישראלי, הרי שזו תטרוף בפניה את הקלפים"

אקזיט ישראלי: 11.9 מיליארד דולר
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כ-200 ילדים ונערים ממשפחות שחוו 
אסונות השתתפו בשבוע האחרון במחנה 
ארגון  ארגן  אותו  חוויתי  שיקומי  נופש 
התקיים  הנופש  מחנה  ישראל.  זק"א 
ונערים  ילדים  חלק  בו  ונטלו  בדרום 
דרכים  תאונות  טרור  נפגעי  ממשפחות 

ואסונות.
שהתקיים  השיקומי  הנופש  במחנה 
ואתגרים  חוויות  למגוון  זכו המשתתפים 
ובהם סנפלינג, ביקור במצפה רמון, שיט 
בים סוף, ביקור בפארק אתגרים ובפארק 
יוטבתה, טיולי ג'יפים עם יחידת הגיפים 
ומגוון  ימי  ספורט  ת"א,  מחוז  זק"א  של 

אטרקציות ותוכניות אומנותיות נוספות.
ג'יפים  בטיול  נפתח  הנופש  מחנה 
שהתבצע  שמן  בן  ביער  במיוחד  חוויתי 
על ידי מתנדבי יחידת הג'יפים של זק"א 
ת"א. אל הטיול הצטרפו משפחת השכול 

הטריה ביותר של פיגועי הטרור, משפחת 
של  אלמנתו  ובהם  המורחבת  סלומון 
חלמיש  ביישוב  שנרצח  סלומון  אלעד 

לפני כחודש. 
במקום  סיפרה  סלמון  הגב'  האלמנה 
"מאז  שעברה.  הקשה  הטראומה  על 
הפיגוע הלילה קשה לנו במיוחד" אמרה 
"אני יוצאת מהבית רק עם מלווים". היא 
ישראל  זק"א  למתנדבי  רב  בחום  הודתה 
על הפעילות ואמרה: "הם עושים עבודה 
חשובה. הרגשנו רצויים ושכל אחד עושה 
סיבה  הרגשנו  עבורנו".  ומעבר  מעל 
הזדמנות  לנו  נתנה  הפעילות  לשמוח. 
זה  ואם  הטראומה,  את  לשכוח  מצוינת 
לא היה טרי כ"כ היינו מצטרפים לכל ימי 

המחנה". 
במחנה השתתפו גם בני משפחת שבו 
נרצחו  מילדיהם  ושלוש  רחל  שאמם 

בפיגוע באיתמר.
ואביהם  רחל  של  בעלה  שבו,  בועז 

זק"א  של  "הפעילות  אמר:  הילדים  של 
ישראל מוציאה את הילדים משיגרה. זה 
לאהבה  שנאה  של  ממקום  אותם  מביא 
למשפחות  עוזר  ישראל  זק"א  ואחדות. 
לאורך כל ימות השנה והעיניים השמחות 
מרגש.  זה  הכול.  אומרות  הילדים  של 
מאז  שאיתי  מישהו  שיש  מרגיש  אני 
האירוע כל הזמן. מרגיש שאני לא לבד. 
מה שהמדינה לא עושה - עושים בזק"א 

ישראל".
יו"ר זק"א ישראל איש העסקים ישראל 
שחוו  משפחות  אומר: "בני  מורגנשטרן 
אסונות טראגיים כמו אירועי טרור קשים 
או תאונות דרכים טראגיות, לא שוכחים 
כל  לאורך  התחושות  ואת  המראות  את 
רבה  חשיבות  רואים  אנו  ולכן  ימיהם, 
חוויות  להם  ולאפשר  יומם  את  להמתיק 
הימים  את  במעט  ולו  מהם,  שישכיחו 

הקשים".

ההגנה  את  מחדש  ממציאה  רימון 
היחיד  הראוטר  את  ומציגה  לבית, 
בישראל המאפשר לקבוע רמות הגנה 
בבית השונים  למכשירים  שונות, 

מנכ"ל זק"א ישראל: "בני משפחות שחוו אסונות טראגיים כמו אירועי טרור 
קשים או תאונות דרכים טראגיות, לא שוכחים את המראות ואת התחושות 

לאורך כל ימיהם, ולכן אנו רואים חשיבות רבה להמתיק את יומם"

רימון משיקה את 
הראוטר ההיברידי

כ-200 ילדים שחוו אסונות 
השתתפו במחנה נופש שיקומי 

הילה פלאח

"העולם סביבנו השתנה" קובע יריב פאר, מנכ"ל רימון. "אם 
הרי  באינטרנט,  גלשו  בו  אחד  מחשב  רק  היה  בית  בכל  פעם 
שהיום בהרבה בתים יש מגוון מכשירים שמחוברים לאינטרנט: 
בית  למכשירי  ועד  ולפטופים,  טאבלטים,  מסמארטפונים,  החל 

חכם כמו טלוויזיות חכמות ומצלמות רשת. 
אחד  לכל  כמעט  לאישיים,  הפכו  היום  המכשירים  "בנוסף, 
מבני הבית יש את הסמארטפון או הטאבלט שלו, שרק הוא גולש 
בו, ולאנשים שונים יש צרכים שונים. לכן, אנחנו משיקים היום 
את הראוטר ההיברידי, בעזרתו ניתן להגדיר רמות הגנה שונות 
והגנה  ההורים  של  למכשירים  אחת  הגנה  למשל  בית,  באותו 

אחרת למכשירים מהם גולשים הילדים". 
הראוטרים.  של  הבא  הדור  הוא  ההיברידי  הראוטר 
המהנדסים  עליו  ועמלו  שלמה  שנה  נמשך  שלו  הפיתוח 
מחו"ל.  מהנדסים  צוות  לצד  בישראל  רימון   של 
האחרונים,  בשבועות  השירות,  על  ההכרזה  לקראת 
לקוחותיה,  לאלפי  ההיברידי  הראוטר  את  רימון  הפעילה 
למכשירים  שונה  הגנה  רמת  עם  היום  גולשים  אלה  לקוחות 
מצוינים!   – רימון  שמקבלת  והפידבקים  בבית   השונים 
רימון  של  ההיברידי  הראוטר  את  שירכוש  מי  כל  מהיום,  החל 
נוספים  לפרטים  תשלום.  תוספת  ללא  במתנה,  מהשירות  יהנה 

והצטרפות חייגו 1-800-222-234 או חפשו "אינטרנט רימון".

יריד ענק של
 "שופרות קלי תקיעה" 

במגוון גדלים וסוגים שונים 
בהכשרו ובפיקוחו של הגר''ש מחפוד שליט''א

קרן אייל מעובדים ולא מעובדים, 
ללא חשש ניקובים וסתימות.

"נזר הקודש"
הוצאת ספרים ומרכז לשיווק תשמישי קדושה

אליהו הנביא 5 )פניה מר''ע 142( ב''ב
טל: 054-43-140-43

יריד 
שופרות 

ענק!

מבחר ענק של למעלה מ- 2000 שופרות ! 

ים

דרשופר לילד

שוןשופר מהו
שופר די

&49
בלבדבלבדבלבד

החל מהחל מ

מהיצרן לצרכן ׀ מחירים ללא מתחרים ׀ בסיטונאות וליחידים.

  בס“ד

המשרד לשרותי דת
תחום תמיכות ועזבונות

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

 ,2017 מתפרסמת בזאת האפשרות לקבל, בכפוף לאישור התקציב לשנת 
תמיכות של המשרד לשירותי דת (להלן-המשרד) למוסדות ציבור בהתאם 

לסעיף 3א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
נושא התמיכה                                                                                                                               

שימור מורשתם והנצחת רבנים ראשיים בישראל
                                                                                                                            

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

התקציב, באופן שוויוני ולפי הקריטריונים הקבועים במבחני התמיכה.
המשרד של  האינטרנט  מאתר  להוריד  ניתן  התמיכה  ממבחני  עותק  ב. 
  www.dat.gov.il  ‘   לשונית תמיכות ועזבונות    ‘  תמיכות בהתאם  לסעיף 3א'  
כל מוסד ציבור הרואה עצמו ראוי לקבלת התמיכה עפ"י המבחנים המפורסמים  ג. 
וברשותו כרטיס חכם מתבקש לנהוג בהתאם לנוהל ולמבחני התמיכה באמצעות 
 .https://mrp.mrc.gov.il/irj/portal פורטל התמיכות הממשלתי" בכתובת"

       עד ליום שני כ' באלול התשע"ז 11.9.2017
יש להגיש אישור על ניהול תקין לשנת 2017 עם הגשת בקשת התמיכה. ד. 

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

אישור התמיכה על ידי ועדת התמיכות במשרד מותנה בזמינות תקציבית. מסגרת  ו. 
התקציב לסעיף התמיכות טרם נקבע לרבות גובהו והיקפו. אשר על כן, יתכן 
שהבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה, ומוסד הציבור לא ישמע בכל טענה 
בשל כך. אין בפרסום מודעה זו, משום התחייבות למתן תמיכה כלשהי ולחלוקת 

תמיכות בכלל.



37 בני ברק  ח' באלול תשע"ז 30/8/17

איכות וכשרות 
מהודרת ללא פשרות

אלי כהן

מחלבת  מוצרי  השקת  של  הבשורה 
החרדית  העדה  בד"צ  בכשרות  טרה 
המוצרים  הארץ.  ברחבי  גלים  הכתה  כבר 
צרכני  בקרב  בהתלהבות  התקבלו  הראשונים 
ועוד מוצרים  עוד  ובהמשך צפויים  המהדרין 
להצטרף למהפכה ולקבל אף הם את כשרות 

הבד"צ.
ביום חמישי האחרון התכנסו ראשי מחלבת 
ועד הכשרות של בד"צ העדה  רבני  עם  טרה 
במפעלי  שנערך  חגיגי  השקה  לכנס  החרדית 
מחלבת טרה שבנתיבות. במהלך הכנס סיפרו 
המשאבים  על  המהלך,  על  המשתתפים 
ניכרות  שכבר   – התוצאות  ועל  שהושקעו 

בשטח.
בלבביות  קיבלו  הגאונים  הרבנים  פני  את 

הנהלת טרה ובראשם טל רבן מנכ"ל טרה.
בראש  עומד  הוא  משנה  למעלה  כבר 
תוך  החרדית,  העדה  בד"צ  עם  המגעים 
התמודדות עם אתגרים רבים, עד לרגע המבחן 
 - במחלבה  הייצור  התחלת  ביותר:  המהותי 

בהשגחת בד"צ העדה החרדית.
כלל  החרדית  העדה  בד"צ  מול  המהלך 
לצד  ביותר  מחמירות  כשרות  דרישות 
ויתרו,  לא  טרה  במחלבת  נוספים.  משאבים 
הביא  בנושא  ערכו  שהם  המעמיק  המחקר 
נדרשים  לתוצאה,  להגיע  כדי  כי  למסקנה 
ביותר  הגבוהה  ברמה  והיערכות  משאבים 
על מנת שיוכלו להעמיק את פעילותם בקרב 

הציבור החרדי.
מיוחד  סיור  גם  שכלל  ההשקה,  בכנס 
מטעם  גדולה  משלחת  השתתפה  במחלבה, 
מכובד  ייצוג  שכללה  החרדית,  העדה  בד"צ 
רבי  הגדול  הגאון  הכשרות':  'וועד  רבני  של 
אברהם יצחק אולמן חבר הבד"צ והרב הפוסק 
יוסף  רבי  הגדול  הגאון  הכשרות',  'ועד  של 
הגאון  הכשרות',  'ועד  רבני  יו"ר  וייס  יהודה 
גבריאל  רבי  הגאון  כהן,  יהודה  חיים  רבי 
סטאריק,  ישעיה  אברהם  רבי  הגאון  נויפלד, 
הגאון הרב יעקב ראט, הרב שמואל חיים הלוי 
יעקב  הרב  בינדר,  פנחס  הרב  סולובייצ'יק, 
וייס, הרב גבריאל פפנהיים, הרב יהושע גרוס 

והמפקחים והמשגיחים מטעם הבד"צ. 
של  הראשונים  החלב  מוצרי  אלה  בימים 
עושים  החרדית  העדה  בד"צ  בהשגחת  טרה 
התאמות  על  "העבודה  לשווקים.  דרכם  את 
הכשרות מתבצעת במלוא המרץ, ואנו מקווים 
קצרה,  תקופה  תוך  המהלך  את  להשלים 

אי"ה", אומרים רבני הבד"צ.
"מדובר בקרוב ל-110 רפתות ברחבי הארץ 
הבד"צ",  של  המהודרת  להשגחה  שעברו 
מספרים בטרה ומעניקים לנו הצצה למחלבה 
מעל  וכוללת  דונמים  עשרות  על  המתפרשת 
630 עובדים המועסקים בה במגוון תפקידים.

המרכזית,  החברה  דובר  סגיס,  תומר  מר 
ההשקה  כנס  את  ופתח  המעמד  את  הנחה 
ראה:  פרשת  השבוע,  פרשת  מתוך  בדברים 
כשרות  על  לשמירה  מצווים  אנו  זו  "בפרשה 
המתאים  העיתוי  זהו  ולפיכך  המאכלים, 
ביותר לאירוח רבני הבד"צ במחלבה. החברה 
ממנה,  חלק  היא  טרה  שמחלבת  המרכזית, 
איכות  על  כבחמורה,  קלה  תמיד,  מקפידה 

וכשרות מהודרת ללא פשרות".
מר טל רבן, מנכ"ל מחלבת טרה, פתח וסיפר 
העדה  בד"צ  מול  המגעים  על  מבטו  מזווית 
שהחלו  הכשרות,  קבלת  לקראת  החרדית 
את  המנכ"ל  הביא  בהמשך  כשנה.  לפני  כבר 
סיפורה של מחלבת טרה, שהחלה לפני כ-60 
האחרונות  השנים  ב-13  אביב.  בתל  שנה 
המרכזית,  לחברה  טרה  מחלבת  משתייכת 

והחלה  לנתיבות  עברה  שנים  כ-5  ולפני 
להגביר את פעילותה בצורה ניכרת.

כשרות  השקת  של  הנוכחית  הציון  נקודת 
משמעותי  יעד  היא  החרדית  העדה  בד"צ 
מתהדרת  טרה  מחלבת  כיום  המחלבה.  של 
במעבדות מחקר מתקדמות, בשותפות ידע עם 
מפעלי 'מולר' באירופה, ובמסר שהיא הולכת 

לאורו: יותר בריא, יותר טעים! 
משלבת  שאינה  מחלבה  היא  טרה  "אכן, 
השקת  מהלך  במוצריה.  משמרים  חומרים 
בפני  מעמיד  החרדית  העדה  בד"צ  כשרות 
בטרה  אך  מורכבים,  אתגרים  עוד  המחלבה 
ואומרים:  זה  בתחום  גם  להצליח  נחושים 

בשם השם נעשה ונצליח!"
כשרות  מבכירי  שליט"א,  וייס  יעקב  הרב 
הכרת  לרגשי  התייחס  החרדית,  העדה  בד"צ 
כתוצאה  בבד"צ,  נתקלים  שבהם  הטוב 
עקרונות  על  מתפשרת  הבלתי  מהעמידה 
היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה  הכשרות: 
לעשות,  תשמעו  אשר  הברכה  את  ברכה, 
המוטו שלנו הוא הקשבה ועשייה: הקשבתכם 
לדברי הרבנים המנצחים על מלאכת הכשרות, 
אם  להוראות,  בהתאם  המדויקת  ועשייתכם 
שברכת  לנו  מובטח  הזו,  בדרך  כולנו  נמשיך 
שמיים תשרה במקום זה לאורך ימים ושנים".

הכשרותי  הפן  את  הציג  בינדר  פנחס  הרב 
שעמו  המסועף  המאמץ  את  בדבריו  והדגיש 
בכבוד  טרה  מחלבת  מנהלי  מתמודדים 
את  ביטא  בינדר  הרב  מלא.  פעולה  ובשיתוף 
"מחלבת  באמרו:  שלהם  למחויבות  הערכתו 
ארוכה.  דרך  כברת  ועשתה  נרתעה  לא  טרה 
עד עתה, בסייעתא  כפי שעשינו  יחד,  נמשיך 
לעצמנו  שהצבנו  היעדים  כפי  בדיוק  דשמיא 
לרווחת  ביותר  הגבוהים  הכשרות  בהידורי 

הציבור".
לאחר הדברים, הוזמנו הרבנים לסיור נרחב 
המפקחים  ובצוות  במנהל  מלווים  במפעל, 
צוות  החרדית.  העדה  בד"צ  של  והמשגיחים 
המפעל  ברזי  מלאה  שליטה  הפגין  הכשרות 
הוא  שבו  הטכנולוגי  שהמכשור  החדשני, 
חדרי  כולל  הייצור   בארץ.  מהמתקדמים 
בקרה ממוחשבים, שאחריהם עוקבים הרבנים 

מקרוב.
העובדים  של  תמציתיים  הסברים  אחרי 
הרבנים  ניגשים  המפסטרים,  אודות  במקום 
ומתחילים לפרט על הצנרת במקום וחיבורה 
התעלות  הצינורות,  של  חלק  כל  לדפנות. 
כהוראות  ופגימה  הכשרה  עובר  והמכלים, 
רבני בד"צ העדה החרדית וכמסורת עקרונות 

הכשרות המחמירים.
המשגיח  מתייצב  המפעל,  שערי  מול 
ומסביר  הייצור,  בשרשרת  הראשון  האחראי, 
המוקפדים  ההשגחה  תנאי  על  לנוכחים 
בתהליך קבלת החלב שאף הוטמעו במערכת 
המחשוב, כדי שהחלב בכשרות בד"צ העדה 
הכשרה  שעברה  למערכת  ייכנס  החרדית, 

מוחלטת.
ביציאה משערי המחלבה, מקדמת את פני 
רבני הבד"צ משאית החוזרת זה עתה מחלוקת 
החרדית.  העדה  בד"צ  שבכשרות  החלב 
"הייתם צריכים לראות את הלקוחות שקיבלו 
שעל  הגדול  והחיוך  הנהג,  אומר  פניי",  את 

פניו אומר הכול...

סיקור מיוחד מכנס השקת כשרות בד"צ העדה החרדית 
במחלבת טרה

Empowering You!
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'חינוך  בוועידת  אמר  המדינה  נשיא 
אונו  האקדמית  הקריה  של  עכשיו' 
מהחברה  מחצית  כיום  "כבר  כי:  
בצה"ל,  משרתת  לא  הישראלית 
ועלינו לחנך את מי שעתידים להיות 
המנהיגים שלנו  בעשורים הקרובים"

סער: "שכר המורה המתחיל צריך לעמוד 
על 8,000 שקל ולעלות עם השנים"

חדש בשיבא: סיורים מודרכים 
ייעודיים לנשים חרדיות

לאחר ש'השבוע בירושלים' העלה את הנושא 
לסדר היום, נחלץ שר הבריאות יעקב ליצמן 
חלב  טיפת  תחנת  לפתיחת  יפעל  כי  והודיע 

חדשה בשכונה

מאת: אלי כהן

השבוע התקיימה בקריה האקדמית אונו ועידת "חינוך 
מרצה  סער,  גדעון  לשעבר  החינוך  שר  בהובלת  עכשיו" 
מר  המדינה  נשיא  ובהשתתפות  אונו  האקדמית  בקריה 
הקריה  ומייסד  מנכ"ל  הרטמן  רנן  ריבלין,  )רובי(  ראובן 
האקדמית אונו, העתידן דוד פסיג, מנכ"לית משרד החינוך 
לשעבר ומרצה בחוג לחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו 
דלית שטאובר, מנכ"ל קרן טראמפ אלי הורביץ ואחרים. 

סער פתח את הכנס ואמר: "כשהודעתי לפני 4 חודשים 
על חזרתי לזירה הציבורית החלטתי להציג סדר יום לגבי 
החלטתי  שבגללה  הסיבה  המדיניות.  מתחומי  אחד  כל 
שהכנס הראשון יעסוק בחינוך היא פשוטה: החינוך הוא 
חינוך  האמיתי.  הביטחון  הוא  החינוך  חשוב.  הכי  הדבר 
הגבוהה,  ההשכלה  ועד  מהגנים  הרבדים,  בכל  מצוין 

יבטיח את עתיד המדינה". 
סער פירט את הרפורמה שהוא מציע לשיפור החינוך 
המורים  שכר  העלאת  את  השאר  בין  הכוללת  בישראל, 
את  המתחילים  למורים  להעלות  "חייבים  המתחילים. 

השכר. יש נשירה מהמקצוע בשנים הראשונות - כשרבים 
למורה  המתחיל  השכר  מהטובים.  דווקא  הם  מהנושרים 
על  לעמוד  שנים   7 ותוך  ש"ח,   8,000 על  לעמוד  צריך 
השכר הממוצע במשק. נעשה את זה כדי למשוך אנשים 

שרוצים קיום ופרנסה למשפחה". 
נשיא המדינה, מר ראובן )רובי( ריבלין, התייחס בנאומו 
שמערכת  סוד  לא  "זה  הישראלית:   בחברה  לקיטוב 
נפרדות  שכמעט  מערכות  ל-4  מפוצלת  בישראל  החינוך 
לנו מושג מה המחיר של הפיצול החריף  ואין  הרמטית, 
הזה. זה עולה לנו ביוקר - החל מהמחיר של החינוך ועד 

ההשפעה על החוסן החברתי והדמוקרטי".
אונו:  האקדמית  הקריה  ומנכ"ל  מייסד  הרטמן,  רנן 
מהחינוך  פחותה  לא  רפורמה  צריכה  גבוהה  "השכלה 
בבתי ספר. יש צורך בחדשנות בתכני ההוראה ובמשימות 
החברתיות של האקדמיה. הקריה האקדמית אונו מתמקדת 
שיש  שלנו  הקמפוס  את  הופכים  כיצד  בשאלה  אחת  לא 
ממזגים  כיצד  תרבותי?  רב  לקמפוס  תרבויות  הרבה  בו 
בחברה  כך  ואחר  לתוכנו  החרדית   החברה  את  למשל 

הישראלית".

מאת: הילה פלאח

המרכז הרפואי שיבא שמח לבשר 
לנשים  ייעודיים  סיורים  קיום  על 
והיולדות.  הנשים  באגף  חרדיות 
לאחר  לדרך  יוצא  החדש  המיזם 
הבאות  הנשים  של  הצורך  זיהוי 
ללדת במרכז הרפואי בסיור מקדים 
והיכרות עם המקום בו הן מעוניינות 

ללדת.
מיילדת,  עם  מפגש  כולל   הסיור 
בו יינתנו הסברים על תהליך הקבלה 
סוגי  על  יולדות,  ומיון  לידה  לחדר 
המעבר  על  לידה,  חדר  ונהלי  לידה 

הטיפול  ועל  יולדות  למחלקת 
לידה  בחדר  בתינוק  הראשוני 
ומעבר שלו למחלקת ילודים. הסיור 
בחדר  סיור  חזותי  תוכן  גם  כולל 

לידה ושיח פתוח עם המיילדת.
הסיורים יחלו כבר בתחילת חודש 
לתאם  ניתן  בע"ה.  הקרוב  אלול 
שיתקיים  הראשון  לסיור  הגעה 
יש   11.09.17 באלול   כ'  שני  ביום 
להשאיר הודעה במספר טלפון -03

 .5305969
אך  תשלום,  ללא  הינם  הסיורים 
ומספר  מראש  בהרשמה  מותנים 

המקומות בהם מוגבל.

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

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

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

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-

שמים גבול לכולסטרול!
המענה הטבעי והבטוח להורדת רמת הכולסטרול

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים בדם 
ומונעת מחלות כלי דם

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד שימוש חוזר בכולסטרול קיים 
ומניעת ייצור של כולסטרול עודף

סיוע באיזון רמות הסוכר
מניעת תהליכים דלקתיים בגוף



39 בני ברק  ח' באלול תשע"ז 30/8/17

מה דינו של עוף הבראקל?

עוף  בסערת  משמעותי  דבר  נפל  כשבוע  לפני 
הנידון  כה  עד  אם  המפה.  את  ששינה  הבראקל 
שונות,  במדינות  נאכל  היה  הבראקל  האם  היה 
נחשפו מסמכים החושפים את זהותו של הבראקל 
בבלגיה  רק  שגדל  מסוים  זן  הוא  כי  נכתב  ובהם 
ולאחר מלחמת העולם הראשונה  במחוז בראקל, 
עד  שנה,  כארבעים  לפני  עד  הכחדה  בסכנת  היה 
שנשארו רק חמישה תרנגולי בראקל בכל העולם, 

ואז החלו לגדלו בשנית בבלגיה בלבד.
בארץ  בנמצא  היה  לא  שהבראקל  לכל  הוברר 
שהזים  דבר  האחרונות,  השנים  מאה  מהלך  בכל 
הבראקל  אכילת  על  השונות  העדויות  כל  את 
שאמנם  לטעון  משווקיו  החלו  זה  בשלב  בארץ. 
שהוא  היות  אבל  נאכל,  היה  לא  עצמו  הבראקל 
שאפשר  הרי  ה'באלדי',  לעוף  במהותו  דומה 

להכשיר אותו על פי מסורת של הבלאדי.
מספר  שטרנבוך  הגר"מ  מרן  כינס  זה  בשלב 
עוף  בצורת  המתמחים  עולמי  שם  בעלי  מומחים 
החילוקים  את  בפרוטרוט  תיארו  והם  הבאלדי, 
המומחים  ]אחד  לבלדי,  הבראקל  בין  המהותיים 
חסידים  בגדי  שיתלבש  שליטאי  שכמו  הסביר 
הוא לא ייהפך לחסיד, כך גם אם הבראקל דומה 
נהפך  אינו  לבאלדי  החיצוני  ותארו  בלבושו 
מספר  הגר"מ  לשולחנן  הגיעו  ובנוסף  לבאלדי[, 
חזק  עוף  הבראקל  היות  על  ממומחים  הבחנות 

אותו  שמתאים  מה  לבלדי,  השוואה  בלי  מאוד 
לצורת עוף קרב שאין עליהם מסורת.

בנוסף הגיע הגרמי"ל לנדא ומסר מידע הקיים 
בידו על עוף הבראקל, וכן התקבלה עדות מהרב 
בלגיה  שיהודי  באנטוורפן,  הכשרות  על  הממונה 
זו היא בעל  נמנעים מאכילת הבראקל. עדות  היו 
היה מצוי תמיד  זה  היות שעוף  מיוחדת  חשיבות 
מאכילת  נמנעו  הם  ואעפ"כ  בלגיה,  יהודי  בקרב 

העוף.
דיונים  לאחר  ההכרעה.  נפלה  זה  בשלב 
כי  נחרץ  הלכה  בפסק  הראב"ד  קבע  מעמיקים, 
"עוף הבראקל הוא עוף טמא, ואפילו אם כל גדולי 

ישראל יתירו, הוא באיסורו עומד".
ודיינים  לרבנים  בבקשה  חתם  דבריו  את 
באשדוד  שחטו  כשבוע  "לפני  ובחו"ל:  מהארץ 
וזה  ה'בראקל',  מעוף  עופות  אלפים  כשבעת 
הבראקל  ביצי  את  מוכרים  כבר  שהם  שנים  כמה 
אני  ולכן  מהודר,  שזה  וטוענים   - ביוקר  לאכילה 
להכריז  ובגולה,  בארץ  ואדמו"רים  לרבנים  קורא 
ומהודרים,  כשרים  שלנו  והביצים  שהעופות 
ובית ישראל אינם נכשלים ח"ו בטריפות, ומכוח 
העוף  את  ולהאכיל  לאכול  אוסרים  התורה"ק 
החדש, ובזכות זה הקב"ה יגן עלינו ונזכה בקרוב 

לקבל פני משיח צדקנו".

וכן  בתורכיה,  כרב  משמש  אני 
בתורכיה.  השוחטים  את  כמלמד 
עם  ומתעסק  לומד  אני  שנים  במשך 
בא  הדבר  ערב,  בארצות  השוחטים 
מחלוקת  שיש  כששמענו  לידינו 
לעוף  באשר  לא  או  מסורת  יש  אם 

המדובר.
שלי  החברותא  עם  דיברתי 
כראש  משמש  הוא  בתורכיה, 
בית  ורב  שנה  כ-50  מזה  השוחטים 
הוא  באיסטנבול.  שישלי  הכנסת 
לפניו  שהיו  השוחטים  מראשי  קיבל 
המפורסמים  השוחטים  ראשי  עד 
חזן  יוסף  רבי  הגאון  מרן  המה  הלא 
זצ"ל בעל ספר ה'חקרי לב' ובנו מרן 
הראשון לציון רבי יוסף דוד חזן זצ"ל 
ידוע  אשר  זבח',  'תורת  ספר  בעל 
וטריפות אשר  יסודי בשחיטה  כספר 
אין סימן בכף החיים שלא הובא כמה 
מרן  עליו  העיד  וכבר  פעמים.  וכמה 
יוסף  עובדיה  רבינו  לציון  הראשון 
הספרדים  אצל  המכריע  שהוא  זצ"ל 
היה  הוא  באשר  וטריפות,  בשחיטה 
גדול הדור לפני כמאה חמישים שנה, 

וגם ראש השוחטים באיזמיר במשך 
40 שנה לפי עדותו.

הם היו שוחטים ואוכלים את העוף 
הזה ללא שום חשש. הרי לך שיש בו 
מסורת. וכן העידו לי התלמידים שלי 
גדלים  בכפרים  שם  שגם  בג'רבה, 
ללא  אותם  ושוחטים  כאלה  עופות 
חשש, ולא כמו שרצו לומר שעופות 
אלה גדלו במקומות שלא היו יהודים 
הוא  ההיפך   - מסורת  להם  אין  ולכן 

הנכון.
בתורכיה,  בשמו  ידוע  הזה  העוף 
בתורכיה(  )מחוז  דניזלי  של  העוף 
שעד לפני מאה שנה היו שם יהודים 
בעיר הזאת, והעוף נפוץ בכל מחוזות 
ללא  אותו  ואוכלים  ותוניס  תורכיה 
אלו  על  מתפלא  אני  לכן  חשש. 
שבאים לאוסרו ללא כל דיון ובדיקה, 
בעבר  מקובל  היה  זה  עוף  כאשר 
לגמרי  כשר  כעוף  היום  עד  ומקובל 
וארצות  טורקיה  יהודי  כלל  בקרב 

ערב.

מותר: יש מסורת
הרב אברהם חיים 

מרבני תורכיה, הרב המכשיר בשחיטה 

אסור: רק 5 תרנגולים
הרב משה חמד 

נאמן בית הראב"ד הגר"מ שטרנבוך 
הראב"ד בוחן את הבראקל

הסרת משקפיים בלייזר

התאמה מלאה 
לציבור החרדי

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

 בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
הסרת משקפיים עושים בבי״ח

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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איחוד הצלה מציגים: טיפול 
נמרץ לתושבי העיר

ובכירי  העיר  ראש  בהשתתפות  רושם  רב  בטקס 
העירייה נחנכה בעיר ניידת טיפול נמרץ חדשה של 

איחוד הצלה לרווחת התושבים

הניידת שנחנכה

מאת: עוזי ברק 

טקס  נערך  ברק  בבני  קונקורד  באולמי 
בשילוב  נמרץ  טיפול  ניידת  שירותי  השקת 
הצלה  איחוד  למתנדב  ברכות  שבע  שמחת 
למתנדבי  וגיבוש  הוקרה  וערב  שפריי,  דוד 

איחוד הצלה סניף בני ברק.
טייטלבוים  משה  הצלה,  איחוד  מנכ"ל 
נמרץ  הטיפול  בניידת  "מדובר  מסר: 
הראשונה של איחוד הצלה שמצטרפת ל-24 
האמבולנסים של איחוד הצלה. אמבולנס זה 
יציל חיים ויפעל בחינם לרווחת תושבי העיר 

בני ברק".
ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט בדבריו 

בטקס הזכיר את הפעילות הענפה של למעלה 
ברק  בני  בעיר  הצלה  איחוד  מתנדבי  ממאה 
תושבי  למען  שלהם  האדירה  התרומה  ואת 

העיר. 
על  הצלה  איחוד  להנהלת  הודה  זייברט 
לתת  בכדי  נמרץ  טיפול  הניידת  הקצאת 
הרפואי  המענה  את  ברק   בני  העיר  לתושבי 

המתקדם ביותר וכל זאת בהתנדבות מלאה. 
חנוך  ברק  בני  העיר  ראש  באירוע:  נצפו 
זייברט. מ"מ ראש העיר אברהם רובינשטיין. 
וסגני ראש העיר מנחם מנדל אייזנברג. הרב 
עיריית  מנכ"ל  שפירא.  ומנחם  דדון  אליהו 
אלעד זאב קשש. ובכירי ומנהלי איחוד הצלה.

חדש בלאומית: כל טיפולי הרפואה 
המשלימה באווירה חרדית

הילה פלאח

דיקור  שמנים,  עיסוי  רפלקסולוגיה,  טיפולי 
סיני, תרופות צמחים ועוד, הידועים כמסייעים 
כאבי  פרקינסון,  דוגמת  וקשות  רבות  לבעיות 
דיכאון,   חרדות,  מעיים,  מחלות  וצוואר,  גב 
לא  כבר  הם  ועוד,  העיכול  בדרכי  הפרעות 
בריאות"  שירותי  "לאומית  ויקר.  רחוק  משהו 
הציבור  לטובת  ולהתחדש  להתרחב  ממשיכה 
את  מעתה  החל  ומעמידה  ברק  בני  בעיר 
המקצועית  המשלימה  הרפואה  שירותי  כל 
הרפואי  במרכז  חרדית,  ובאווירה  והמנוסה 
בעיר.   הלוי  יהודה  ברחוב  המרווח  הראשי 
טיפולים  כמות  הגבלת  ללא  ניתנים  הטיפולים 

וללא צורך בהפניית רופא מראש.
במרכז הרפואי הראשי ברחוב יהודה הלוי בו 
מכונסים תחת קורת גג אחת מגוון השירותים 
טובה  בשעה  עתה  המקצועיים,  הרפואיים, 
בטיפולים  גם  הרפואי  במרכז  יחלו  ומוצלחת 
של רפואה משלימה שיינתנו ללקוחות לאומית 

ללא כל הגבלת טיפולים.
המטפלים המיומנים והמקצועיים שפועלים 
מזל  הגב'  הם  המשלימה,  הרפואה  במסגרת 
ניסיון  להם  זינגר  ושלמה  איילון  רוני  טראב, 
במכלול  טיפולים  המעניקים  ועשיר,  רב 
הרפואה  טיפולי  המשלימה.  הרפואה  טיפולי 
ייכללו  הרפואי  במרכז  שיינתנו  המשלימה 
בעיקר דיקור סיני מסורתי שיאצו, רפלקסולגיה 
באופן  העובדים  וטוואינה,  שמנים,  ועיסוי 
ופותחים את ערוצי  ומערכתי על הגוף  מקומי 
ומסייעים  בגוף  החשובות  והנקודות  האנרגיה 
הינן  הטיפולים  התרפאות,  תהליכי  לזרז 

באווירה מתאימה ונפרדים לגברים ולנשים.
בעיר  החרדיות  הקהילות  ועסקני  רבני 
ולהנהלת  בריאות'  שירותי  ל'לאומית  הודו 
כאלו  טיפולים  גם  שמאפשרים  המרכז  
המקום.  בני  לטובת  חסותם  תחת  שייעשו 
לאומית: למוקד  לפנות  ניתן  תורים   לזימון 

- 507* או 1700-507-507

כך תכינו את ילדיכם 
לכניסה לבית הספר

א'  לכיתה  הגן  ממסגרת  המעבר 
בשגרת  משמעותי  שינוי  מהווה 
חייו של הילד  בכדי להקל על 
ריכזה עבורכם  'כללית'  המעבר, 

מספר רעיונות וטיפים

או  חשש  לעורר  עשוי  חדש  מקום  לכולנו 
אפילו דאגה. סביבת בית הספר שונה מסביבת 
מספר  כולל  שלעיתים  גדול  מתחם  זהו  הגן, 
לכן  בהם.  להתמצא  ללמוד  שצריך  מבנים 
היכרות מוקדמת עם סביבת בית הספר חשובה 
ויכולה לעזור לילדכם לחוש ביטחון בסביבה 

החדשה.
 טרם תחילת שנת הלימודים מומלץ להגיע 
עם ילדכם לבית הספר ולהכיר לו את הסביבה 
הלימוד,  כיתות  ישהה,  בהם  והמרחבים 

שירותים, חצר המשחקים, חדר המורים. 
הספר  לבית  הציוד  את  להכין  מומלץ   
בשיתוף עם ילדכם, על מנת לעודד עצמאות, 
סביב  נעימה  חוויה  וליצור  מסוגלות  תחושת 

המעבר. 
 ניתן לשתף את הילד בתהליך קניית הציוד, 
ובהדבקת  והמחברות  הספרים  בעטיפת 

מדבקות עם שמו ושם המקצוע. 
ועוד עצה בנוגע לציוד, קנו ציוד פשוט, שלא 
יסיח את הילד מהלמידה ויעורר תחרותיות בין 
ציוד  בבית  שיהיה  מומלץ  בנוסף,  הילדים. 
זה  מאבדים.  ילדים  בהתחלה  לגיבוי.  נוסף 

טבעי! אל תכעסו. 

עם  בהתארגנות  קשיים  חווים  רבים  ילדים 
הציוד של בית הספר, שכן מטלת ארגון הציוד 
עבורם.  חדשה  מיומנות  הינה  ובקלמר  בתיק 
החפצים  עם  היכרות  לערוך  מומלץ  לכן, 
הנדרשים בתיק ובקלמר והיכן הם ממוקמים - 
קלמר, מחברות וספרים, קופסת אוכל, ארנק. 

 ניתן להכין בשיתוף עם הילד רשימת ציוד 
עם תמונות או ציורים, עליה יסמן "וי" על מנת 
ניתן לעטוף  נמצא בתיק.  כל הציוד  כי  לוודא 
וכן  שונה,  בצבע  ומחברת(  )ספר  מקצוע  כל 
בצבע  המקצוע  את  השעות  במערכת  לסמן 

התואם לעטיפת המחברת והספר. 
משימת  להיות  יהפכו  בית  שיעורי 
שנות  לאורך  ילדכם  את  שתלווה  לימודים 
סביבה  הילד  עבור  להכין  חשוב  הספר.  בית 
תחשבו  בבית.  ללמוד  יוכל  בה  מותאמת 
עם  עבודה  שולחן  שקטה,  סביבה  על 
וגובה  שהתאורה  וכן  מספק,  עבודה  מרחב 
לילד.  מותאמים  יהיו  והכיסא   השולחן 
כתבו: חיה סנסני, עדי אפרים קאופמן ועדי 
דוד. מרפאות בעיסוק, מרכז התפתחות הילד 
מחוז  'כללית'  בריאות  שירותי  בלומנטל של 

דן   פ"ת 

ביקוש רב לשירותי הרפואה 
המשלימה של מאוחדת

המשלימה  הרפואה  שירותי  מוצעים  נזר  אבני  במרפאת 
ללקוחות כל קופות החולים כאשר לקוחות מאוחדת עדיף 

ושיא זוכים להנחות מפליגות

הילה פלאח

מאז  מאוחדת  לקוחות  מצד  רבה  היענות 
משלימה  רפואה  מרפאת  של  פתיחתה 
שנפתחה במרפאת אבני נזר בני ברק. במרפאה 
מגוון  החולים  קופות  כל  ללקוחות  מוצעים 
לקוחות  כאשר  משלימה  הרפואה  טיפולי 
מאוחדת עדיף ושיא זוכים להנחות מפליגות. 
ישנה  המערבית,  הרפואה  התפתחות  עם 
ידוע  שהיה  הטבעי  הריפוי  של  התרחקות 
בעבר. רבים מבקשים להימנע משימוש מוגבר 
בשירותי  להיעזר  ומבקשים  כאבים  במשככי 
ולשלבו עם  בריפוי הטבעי  רפואה משלימה, 

ההמלצות הרפואיות.
לרפואה  תחליף  אינה  המשלימה  הרפואה 
 – וכסיוע  בנוסף  אלא  הקונבנציונאלית, 

להשלמת הריפוי והבריאות.
לקוחות מאוחדת בבני ברק נהנים משירותי 
נזר,  אבני  במרפאת  משלימה  רפואה  מרפאת 
סיני  ודיקור  טיפולי רפלקסולוגיה  ניתנים  בה 

ע"י הגב' פנינה פרנקוביץ  והגב' חיה לרנר. 
המטפלים  לצוות  הצטרף  באחרונה 
גוטשטט  עוזי  לגברים,  סיני  מדקר  במרפאה 
יפנית  ברפואה  סינית,  ברפואה  מטפל  אשר 
ובדיקור אסתטי. בנוסף הצטרף מטפל טווינה 
ביותר  יעיל  הטווינה  עיסוי  מנדלבוים.  משה 
הרניה  סינוסים,  כרוניים,  ראש  כאבי  להפגת 

טניס,  מרפק  כגון:  אורתופדיות  ובעיות 
מרפק גולף, בעיות כתף, צוואר תפוס, בעיות 

ברכיים, שרירים תפוסים וכו'.
בהפניית  צורך  אין  כי  מדגישים  במאוחדת 
רופא, אך יש להגיע עם סיכום רפואי מרופא 
המשפחה או רופא הילדים. הטיפול ניתן לכל 
נזר  אבני  במרפאת  תורים  קביעת  הגילאים. 

בטל: 03-6156400.

חדשות בריאות



למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 3 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 3.9.17

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

יום ראשון 3.9.17
בכל סניפי הרשת

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל

1

2

3

משפצים?משפצים?

של רכישה מרוכזת דירה?עוברים 
יריד ענק
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ִּתְקַּדׁש  ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  ֹלא 
ּוְתבּוַאת  ִּתְזָרע  ֲאֶׁשר  ַהֶּזַרע  ַהְמֵלָאה 
התורה  ט(.  כב,  )דברים  ַהָּכֶרם 
וליהנות  לאכול  לאדם  התירה  הקדושה 
הקב"ה  שברא  והירקות  הפירות  משלל 
אבוקדו,  שזיפים,  אגסים,  תפוחים,  בעולמו, 
אבטיח מלון וכדומה, ואף נתן לנו הקב"ה את 
ויכולה  ממוזג  בה  שהאקלים  הקדושה  ארצנו 
כיום  שיש  הפירות  כל  את  כמעט  לקלוט 
בעולם, ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ְבִמְסֵּכֻנת ּֽתֹאַכל ָּבּה ֶלֶחם 
ֹֽלא ֶתְחַסר ּכֹל ָּבּה )דברים ח, ט(, לפני עשרות 
שנים חשבו שלא יצליחו לגדל בארץ ישראל 
לראות  נוכחו  שניסו  לאחר  אך  דובדבנים, 
בהצלחה הגדולה, וכן פרי הקיווי ועוד כהנה 

וכהנה.  
נזרע  שלא  בתורתו  הקב"ה  ציווה  אולם 
אדם  יבוא  ואם  יחד,  זרעים  סוגי  שני  כלאים, 
וישאל מדוע התורה אוסרת זאת, מבאר המטה 
לילד  במשל  סופר  החתם  רבו  בשם  משה 
קטן שנעשה יתום מאביו ומאמו ונשאר זרוק 
יום  ומשענה,  משען  וללא  בית,  ללא  ברחוב 
אחד עבר ברחוב אדם עשיר ונכבד וראה את 
הילד מוטל ברחוב, שאל אודותיו והשיבו לו 
שהוא התייתם מהוריו וכעת אין לו בית לגור 
והחליט  העשיר  של  רחמיו  נכמרו  מיד  בו, 

לקחתו לביתו ולאמצו בתור אחד מילדיו. 
העשיר דאג לאותו בן מאומץ והשווה אותו 
לבניו האחרים ולא החסיר ממנו דבר, וכך גדל 
הילד. כשהגיע לגיל שמונה עשרה לקחו אביו 
ממנו  וביקש  בדים  של  מסחר  לבית  המאמץ 
שיתפור  כדי  שרוצה  בדים  סוגי  כמה  לבחור 
לו חליפה יפה ויוקרתית. הסתכל הבן בבדים 
נרתע  בו,  ובחר  כהה,  אדום  בצבע  בד  וראה 
לו  מסכים  שהוא  המאומץ  לבנו  ואמר  האב 
הנ"ל  מהצבע  חוץ  הצבעים  כל  את  לבחור 
של  סממן  מעין  בו  שיש  לפי  אוהבו  שאינו 

עזות.  
לעצמנו,  נתאר  ואמר,  סופר  החתם  המשיך 
אם אותו בן מאומץ היה יודע שזה לא באמת 
זר שהחליט לאמצו  אביו הביולוגי אלא אדם 
זאת  ובכל  מחסורו,  כל  את  לו  ולתת  ולגדלו 
לו  יכתיב  שלא  לאביו  ומשיב  הבן  מורד  היה 
רוצה לבחור  הוא  ולכן  לו מה לבחור,  ויאמר 
דווקא את הבד האדום, מה היינו אומרים על 
אותו ילד? שהוא בעל עזות מצח גדולה וכפוי 
אביו  לו  שעשה  הטובות  כל  שלאחר  טובה 

המאמץ, כך משיב לו רעה תחת טובה. 
זהו המשל, והנמשל לאדם, ה' יתברך נותן 
וכלכלה,  פרנסה  בריאות,  חיים,  הכל,  לנו 
)מנוסח  ַלּכֹל  ָערּוְך  ְוֻׁשְלָחנוֹ  ַלּכֹל,  ּוְמַפְרֵנס  ָזן 
ברכת המזון(, ובסך הכול מבקש כמה בקשות 
העשוי  מסוים  בגד  האדם  ילבש  שלא  קטנות 
משעטנז, ולא יזרע כלאים, וכן הלאה, דברים 
ששנואים בעיני ה' יתברך ומבקש מאתנו שלא 
להיות  צריכה  פנים  עזות  כמה  אותם.  נעשה 
לאותו אדם שימרוד בציווי המלך, מלך מלכי 
המלכים הקב"ה, שמחיה אותו בכל רגע ורגע 

ולא מחסיר ממנו דבר. 
לבורא  הטוב  בהכרת  האדם  שיתחזק  וככל 
מצוותיו  לשמור  בעיניו  קל  יהיה  כך  יתברך 

וחוקותיו בשמחה ובטוב לבב. 


ימי היריד
אלול  ימי  של  בעיצומם  אנו  נמצאים 
עובר  יום  עוד  ועובר,  חולף  הזמן  הקדושים, 
ע"א(  ג  )ע"ז  אמרו  ורבותינו  עובר,  יום  ועוד 
מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא 
זה  אלול  בשבת?  יאכל  מה  שבת  בערב  טרח 
כמעט אותה בחינה של מי שטרח בערב שבת. 
מי שטורח בחודש אלול- ערב השנה החדשה 

יאכל ויהנה בשנה הבאה עלינו לטובה. 
מכינים  שאנו  ההכנה  את  הגדירו  בספרים 
רק  מבצעים,  יריד  של  כחודש  אלול  בחודש 
כל  על  מיד  מסתער  חכם  אדם  ותקנה,  תבוא 
מה שיש באפשרותו ונהנה מאותו יריד במשך 
לקנות  צריכים  אנחנו,  וכך  הבאה,  השנה  כל 
לקנות  הזה,  הקדוש  בחודש  מצוות  ועוד  עוד 
תפילות,  לקנות  הלב,  מעומק  סליחות  אמירת 
תיקוני  קריאת  לקנות  תהילים,  קריאת  לקנות 
שיעורי  לקנות  הלכות,  לקנות  הקדוש,  זוהר 
את  לנצל  הזמן  זה  צדקות,  לקנות  תורה, 
החודש של היריד הגדול, שיננא )שנון, חריף(, 

חטוף ואכול, חטוף ושתי )עירובין נד ע"א(. 
אם נכין את עצמנו ליום הדין, נוכל לעבור 
אותו בעזרת ה' יתברך בקלות, ה' יתברך חפץ 
שנזכה בדין ולא נוזק חלילה ממשפטי ה', ִאם 
ִמַּדְרּכוֹ  ָרָׁשע  ִּכי ִאם ְּבׁשּוב  ָהָרָׁשע  ֶאְחּפֹץ ְּבמוֹת 
חפץ  לא  יתברך  ה'  יא(,  לג,  )יחזקאל  ְוָחָיה 
במיתת בריותיו שהרי הוא זן ומפרנס ומכלכל 
אותם בכל אלא, אך כן מצוה אותנו להכין את 

עצמנו כדי לזכות בדין. 
בתשובה  בחזרה  תלויה  בדין  והזכייה 
יתברך,  לפניו  והתחנונים  הבכיות  ובריבוי 
וכדברי אור החיים הקדוש בפסוק ּוָבְכָתה ֶאת 
ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ֶיַרח ָיִמים )דברים כא, יג(, ירח 
ימים אלו ימי חודש אלול. "ובכתה את אביה"- 
את הקב"ה, על עוזבה את ה'. "ואת אמה" זה 

כנסת ישראל.
בזוהר הקדוש מובא שלפני שהנשמה יורדת 
לעולם הזה, לוקחה הקב"ה ומראה לה שמונה 
צדיקי  בהם  שיושבים  עליונים  מקומות  עשר 
מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם  הדורות 
את  "בתי,  לנשמה,  הקב"ה  ואומר  השכינה, 
רואה, את כל זה את יכולה לקבל בעצמך, כעת 
את יורדת לעולם הזה, העולם הגשמי, אך אל 
ורעות  הבל  בדברי  זמנך  את  ותבזבזי  תשכחי 
רוח, אל תתפתי לקרובים וקרובות המרחיקים 
בתורה,  תעסקי  אלא  מצוותי,  מקיום  אותך 
במצוות ומעשים טובים וכך תוכלי לזכות גם 
לעתיד  לצדיקים  הצפון  טוב  מכל  ליהנות  את 
ה'  לפני  ומתפללת  בוכה  והנשמה  לבוא". 

יתברך שיהיה לה את הכוח והזכות לכך. 
יש ביד כל יהודי ויהודי לזכות לכל הטובה 
התאמצות,  קצת  דורש  זה  דבר  אך  הזאת, 
להרבות  והמצוות,  התורה  בקיום  להשתדל 
בלימוד התורה, להתפלל מעומק הלב, לבכות 
זוהר  ודף  תהילים  לקרוא  יתברך,  לה'  מעט 
ולקרוא  מוסר  ספרי  לפתוח  יום,  בכל  הקדוש 

בהם, ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו )מושאל משמות ב, ו(. 
היריד  ימי  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
בלימוד  נרבה  נמצאים,  אנו  בהם  הגדולים 
התורה, בקיום המצוות והתפילות והתחנונים 
מעומק הלב, ובזכות כך נזכה ונראה בגאולת 

ישראל השלימה בקרוב ממש, אמן. 

להכיר טובה לבורא עולם

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

עוסקת  תצא"  "כי  פרשת 
אדם  "בין  של  רבות  במצוות 
"השבת  מצוות  ובהם  לחברו" 
את  תראה  "לא  נאמר:  וכך  אבדה". 
השב  מהם,  והתעלמת  נדחים  אחיך...  שור 
תשיבם לאחיך... ואספתו אל תוך ביתך והיה 
עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו... לא 
תוכל להתעלם". )דברים, כ"ב א – ג'(. כפל 
במס'  בגמרא  נדרש  תשיבם"  "השב  הלשון 
מנין  בביתו,  אלא  לי  "אין  )נז'(  קמא  בבא 
שניתן להשיבם לגינתו ולחורבתו המשתמרת 
בלי ידיעת הבעלים? תלמוד לומר: תשיבם – 
בפעם  נאמר  מדוע  להבין  ויש  מקום".  מכל 

השנייה בלשון רבים "תשיבם"?
חשבתי להסביר, שהנה חז"ל דרשו במס' 
תראה...  לא  המילים:  על  )ל'(  מציעא  בבא 
כגון  מתעלם,  שאתה  פעמים   – והתעלמת 
כהן והיא בבית הקברות, או שהיה זקן ואינו 
ההלכה  פי  שעל  יודעים  אנו  כבודו.  לפי 
רבות  פעמים  היא  ממון  אבדת  החזרת 
התורה  באה  כאן  הדין.  משורת  לפנים  רק 
ומוסיפה שאם תשיב מכל מקום, ישיב ה' לך 

כפל כפליים על מצווה זו.
בן  חיים שהיה  ר'  בשם  יהודי  על  מסופר 
זה  יהודי  איבניבקה.  האוקראינית  העיירה 
דובער  שלום  ר'  האדמו"ר  של  חסידו  היה 
באחד  היה.  מרוד  עני  מליובאוויטש.  זי"ע 
הימים נתקלה רגלו בחפץ נוקשה. הוא הביט 
כלפי מטה ולהפתעתו גילה ארנק ובו מעות 

מרובים – שלוש מאות רובל כסף! 
הטוב  יצרו  עליו  גבר  התלבטות  לאחר 
לאחר  הכסף.  את  להחזיר  החליט  והוא 
חקירות ודרישות רבות נזכר ר' חיים כי מצא 
את הארנק בסמוך לביתו של ר' הערש, אחד 
שאל  מצאו  כאשר  ואכן,  העיירה.  מעשירי 
ונענה שאכן איבד  אותו אם איבד דבר מה, 
ארנק, וסימניו שנמסרו – תאמו את הדברים.
ר' הערש שמח על המציאה, אך התעשת 
ואמר לר' חיים: "מכיוון שאני מבקש לגמול 
הארנק  את  לך  נותן  הנני   – מעשיך  על  לך 
והמעות שבתוכו במתנה!" אך ר' חיים סרב. 
ולא  גדולה  כה  מצווה  לידי  זימן  "הקב"ה 

אוותר עליה".
הכלכלי  ומצבו  ושבועות  ימים  משתכפו 
וביקשה:  אליו  רעייתו  פנתה  גרוע,  נעשה 
לו דברים  וספר  נא לרבי מליובאוויטש  'סע 
שיבקש  הרבי  לברכת  נזכה  אולי  כהווייתן. 
ברחמו  לביתנו'.  הרווחה  שתסור  מהשי"ת 
על ילדיו ורעייתו ניגש ר' חיים לרבי והפציר. 
חיים  ר'  לדברי  לב  בתשומת  האזין  הרבי 
בעת  בעיירתך  חדשות  היו  'האם  ושאל: 
האחרונה'? ר' חיים סיפר לו על המציאה ועל 

כך שסירב לוותר על מצוות השבת אבדה.
אמר לו הרבי: 'אכן מצווה גדולה קיימת, 
לך  ישלם  זה  בזכות  כי  אותך  מברך  ואני 
הוציא  מכן  לאחר  מונים".  עשרת  הקב"ה 
הרבי ממגירתו מטבע כסף, מסרה לר' חיים 
ואמר לו: "אם יציעו לך להיות בעל תפילה 
בימים הנוראים בקהילה כלשהיא, אל תסרב 
להצעה. סע לחיים ולשלום, והשי"ת יעזור".
מהקודש  חיים  ר'  יצא  לב  וטוב  שמח 
פנימה. הן הרבי בירך אותו בברכה מפורשת, 
כי הקב"ה ישלם לו עשרת מונים. לא חלפו 

לשמש  הצעה  קיבל  חיים  ור'  מרובים  ימים 
נסע  הוא  הנוראים.  בימים  תפילה  כבעל 
לעיירה ושימש כבעל תפילה מימי הסליחות 
מראש  כשנפרד  הכיפורים.  יום  אחרי  ועד 
הקהל, קיבל סכום נאה של רובלים כתשלום 

וביקש למצוא עגלה לביתו לחג הסוכות.
לרשותך  עומדים  היו  כתיקונים  "בימים 
"אלא  הקהל,  ראש  אמר  עגלונים"  כמה 
כולם  כי  תפוסים,  העגלונים  כל  שעתה 
נוסעים מחר עם סוחרי העיירה ליריד הגדול, 
הא לך רשימת כל העגלונים שבעיירה" אמר 
אחד  למצוא  "נסה  דפים,  צרור  לו  והושיט 

פנוי ולשכנע אותו".
ונתקל  רבים  לעגלונים  פנה  חיים  ר' 
וזקן  גוי  עגלון   – נותר  אחרון  שם  בסירוב. 
על  ודפק  ביתו  אל  ניגש  הוא  'סטפן'.  בשם 
הדלת, אך לא היה מענה. עד שלבסוף שמע 
אנחה קלושה, אז הבין כי אכן מישהו נמצא 
לחדר,  מחדר  ועבר  לבית  נכנס  הוא  בפנים. 
עד שהגיע לחדר הפנימי, שם ראה לתדהמתו 
ומראהו  המיטה  על  שוכב  הזקן  העגלון  את 

כחולה הנוטה למות. 
עקבותיו  על  לסוב  חפץ  הראשון  ברגע 
כי  הזקן  הגוי  הרגיש  שאז  אלא,  ולצאת, 
מישהו נמצא בבית, והוא קרא: "סטפן, האם 
עוד הלילה?  כבר הזמנת את הכומר שיבוא 
אני  וחפץ  מאד,  קרב  קיצי  כי  מרגיש  אני 
להתוודות בפניו..." באותו רגע נענה ר' חיים 
כי  ירגיש  לא  שהזקן  כדי  חלש,  בקול  ואמר 
קול אחר הוא: 'כן אדוני, הזמנתי את הכומר 

והוא יבוא כנראה בתוך שעה קלה'.
'משרתי  מיוסר:  בקול  הזקן  המשיך  ואז, 
החביב, קשה לי להמתין עד בואו של הכומר. 
לכן בינתיים אספר לך כי אוצר גדול מוחבא 
כסף  זהו  בחצרי.  הגדולה  האבן  מאחורי 
רבות  שנים  משך  הסעתי  אותם  יהודים  של 
לגנוב  מצווה  כי  אתה  יודע  הרי  בעגלתי. 
לתשלום  מחוץ  ולכן  הללו,  מהיהודונים 
הצלחתי  הנסיעה,  עבור  מהם  גובה  שהייתי 
לגנוב מפעם לפעם מטבעות רבות משקיהם, 

והנני מעביר לך אותו בירושה'.
ר' חיים יצא ומצא את האוצר שתחת האבן 
שהסכימה  עגלה  מצא  אתר  על  הגדולה. 
לקחת אותו לביתו, וכשספר את הכסף וגילה 
אלפים  שלושת  מהיהודים  גזל  העגלון  כי 
רובלים! בדיוק עשרת מונים משלוש מאות 

הרובל שמצא והשיב!
לרבי  שב  ספורים  שבועות  כעבור 
כיצד  לו  מספר  כשהוא  מליובאוויטש, 
"משמים  הרבי:  לו  אמר  הברכה.  התקיימה 
אינו  באם  בניסיון  אדם  בן  מעמידים  לא 
ויכולת  היית  עני מרוד  הרי  בו.  יכול לעמוד 
את  קיימת  ואולם  לעצמך.  הכסף  את  ליטול 
מצוות השבת אבדה בתכלית השלמות. שכר 
בשל  אבל  הבא,  בעולם  לך  מחכה  המצווה 
עמידתך בניסיון, נתקיימה בך הברכה עשרת 
בשביל  'עשר  חז"ל  של  ברכתם  כפי  מונים 
בעשרת  וזכית  עשירית  החזרת  שתתעשר'. 

מונים".
זהו "השב תשיבם", הראשון בלשון יחיד 
והשני בלשון רבים - אם תדע לעמוד בניסיון 
את  ותשיב  להתעלם,  לך  שמותר  למרות 

האבדה, ישיב לך הקב"ה עשרת מונים.

השב תשיבם לאחיך

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



האגף
לשירותים 
חברתיים

צוות מרש"ל ופעילי "רואים רחוק" שמחים להזמינכם
לערב חשיפה לעשיה המבורכת של מרש''ל –

מרכז רב שירותים לעיוורים בבני ברק.
הערב מיועד לאנשים בוגרים המתמודדים עם לקות ראיה

ולבוגרים המטפלים בבן משפחה הסובל מלקות ראיה או עיוורון. 
(בנים, הורים, אחים וכו')

הערב יתקיים אי''ה ביום ראשון, י''ב אלול ה'תשע"ז (3/9/17)  
בשעה 19.15.

בתוכנית:
• חשיפה לתוכניות המרש"ל

• הרצאה מרתקת - עולמו של עיוור - על דרכי התמודדות 
  בזווית אמונית, חיובית ומתוך חיוך. מרצה חגי לוי.

• דיון ושיח על כל הקשיים, ההתמודדיות, ראיה נכונה ועוד.... 

מצפים לראותכם בערב חשוב זה.
צוות המרש''ל 

ההרשמה חובה (וללא עלות) – על מיקום האירוע נודיע לנרשמים
לפרטים: פסי 03-5776136 , בימים א', ג', ה' 8.30 עד 13.00.

המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלויותהזמנההזמנה
   המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית

הערה - מוזמנים גברים ונשים בישיבה נפרדת.

מח‘ חזות העיר

 
  

 

תושבים יקרים, 

כדי להערך מבעוד מעוד לגיזום עצים ציבוריים שבסמיכות 
לבתים ומפריעים לפתיחת הסוכות כראוי, וזאת בנוסף 
לסיורים עירוניים לאיתור ולרישום המקומות המצריכים 
גיזום, הנכם נקראים לעדכן את המוקד העירוני "106" 

ולמסור פרטים על כך.

אנו מודים לכם מראש על העדכון.
כדי שנוכל להתארגן היטב ובזמן לעבודות אלו,

הנכם מתבקשים לעשות זאת בהקדם,
ולא יאוחר מיום חמישי, ט‘ באלול ה'תשע"ז (31,8,17).

נערכים לסוכות!נערכים לסוכות!

 
  

אגף 
החינוך

אמהות, נשות הוראה ומקצוע, הנכן מוזמנות לערב פתוח ומפגש
עם הצוות המכשיר בתחומי יעוץ חינוכי והנחית הורים ומשפחה.

סדר היום:

משרד החינוך
 אגף שפ"י

תחום הורים

"כי יצפנני...“ על מצפן ומצפון

19.00 – 18.45     מפגש רעים ורישום למסלולי ההכשרה: יעוץ חינוכי והנחית הורים. 
20.00 – 19.00     הרב חנוך דרורי – יועץ חינוכי

                           "דודי דופק" 
                                להכיר את הדופק הפנימי... לחוש את פעימות "לב הקשר"
                                בינינו לאבינו הרחמן שכה קרוב אלינו עתה... בינינו ההורים

                                ואנשי החינוך ובין ילדינו.
20.15 – 20.00     ר. אנגלרד – כנרית

                           לשמוע לרינה ולתפילה - ניגוני הימים הנוראים
20.30 – 20.15     המכון כבית מגדל, כמצפן למשתלמות ולבוגרות – דבר בוגרת.

21.35 – 20.35     ד"ר ר. הופנונג – פסיכולוג קליני
                            אימת הדין, כפייתיות דתית או התחזקות במצוות. 

                                "מן הזהירות שלא תרבה להיזהר" (חובת הלבבות) 
                                מנחה: הגב' גיטה לויפר – מנהלת המכון והמרכז

המקום שמשלב שליחות עם מקצוע
ערב עיון תורני

הכרות עם מסלולי ההכשרות ללימודי תעודה

לפרטים: 050-4168012 שרי, 052-7185320 רחל

הורות מיטבית, כמוה כמצפן עבור ילדיה כמו גם מערכת החינוך . 
שניהם יחדיו זקוקים להבנות ולכלים לבניית  דור העתיד.

נושא הערב: 

שיתקיים בס"ד ביום שני, כ' באלול תשע"ז (11.9.17)
באולם הכינוסים במרפ"ד, רח' שלמה המלך 12 בני ברק.

 
  

מחלקת
שיטור
עירוני

בס“ד

עם פתיחת שנת הלימודים החדשה
אנו מברכים ומאחלים לתלמידים שנה טובה, מוצלחת ומבורכת.

יחד עם זאת, כדי להבטיח את שלומם ובטיחותם של התלמידים היקרים,
טרחו אגפי החינוך והתשתיות של העירייה להכין כראוי

את מבני בתי הספר ואת התשתיות
והשקיעו את מירב המאמצים והאמצעים לביצוען של פעולות אלו.

במסגרת הפעילות להגברת הזהירות והבטיחות
נקראים המורים והתלמידים להקדיש תשומת לב מיוחדת

לאנשים בלתי מזוהים ולחפצים חשודים,
וכמו"כ במעברי החציה יעמדו שוטרים ומתנדבים

שיסייעו לתלמידים לעבור את הכביש בבטחה.

תחום אחר, שיקבל טיפול מירבי, היא הרכיבה על אופניים ברחבי העיר,
והרוכבים עליהם נקראים לרכב בבטחה ובזהירות, לחבוש קסדות

ולהקפיד על הוראות החוק בהתאם.
נגד העוברים על החוק, ומסכנים בכך את עצמם ו-או הולכי רגל או נהגי כל רכב,

ינקטו צעדים חד- משמעיים ויוטלו קנסות מירביים.

בברכת שנת לימודים
מבורכת ובטוחה,

חנוך זייברט
מפקד משטרת מרחב דן ראש העיר  

שלום בוריה, נצ"מ

עם פתיחת שנת הלימודים - את הבטיחות והזהירות מגבירים

  



בני ברק  ח' באלול תשע"ז 124430/8/17

לאישה
מה הקשר בין קפה, פירות ויין 

לעור שלנו?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פלפלים מאורכים בדואט טוב טעם 
וגבינה צהובה  

ביותר  הנכונה  הדרך  מהי  ותוהים  חוששים  רבים  הורים 
להחזיר את הקטנים לשגרה, לאחר שבילו פרק זמן ממושך 
מומלץ  למסגרות,  ההדרגתית  ההסתגלות  מלבד  בבית. 
לילדכם  הדרוש  הציוד  כל  עם  מועד,  מבעוד  להיערך 
התינוקות  מותג   ,NUK מומחי  בגן.  שהותו  במהלך 

מהמובילים בעולם, מציעים:
 רצוי לקבל מראש, מצוות הגן את רשימת הציוד שיש 
החפצים  כל  על  בפירוט  לעבור  תוכלו  כך  לגן.  להביא 
ולסמן אלו חפצים יש להביא באופן שוטף ויומיומי ואלו 

חפצים ניתן להביא אחת לתקופה או להשאיר בגן. 
 מוצץ הינו ללא ספק אחת ההמצאות החשובות בעולם 
מוצרי התינוקות ומוצר חובה בתיק הגן של ילדכם, זאת 
והרבה  להירגע  לתינוק  מסייע  שהוא  מהסיבה  בעיקר 
)והלילה(  היום  את  לעבור  יכולים  לא  פשוט  פעוטות 
בלעדיו. חשוב כמובן לבחור את המוצץ הנכון והמתאים 
ביותר עבור תינוקכם ולהתאימו לגילו של התינוק ולחלל 
לשימוש  המומלצת  היא  א-סימטרית  מוצץ  צורת  הפה. 
או  העגולים  לעיצובים  בניגוד  אורתודונטית,  מבחינה 
דמויי הדובדבן של מוצצים רבים אחרים. עוד חשוב לשים 
לב שמגן הפה של המוצץ יהיה דק במיוחד ויתאים לפני 

התינוק ועל ידי כך יאפשר נשימה חופשית מהאף. 
גן. חשוב   גם בקבוק הזנה הינו מוצר חובה בכל תיק 
מכיל  ושאינו  לשימוש  בטוח  שהינו  הזנה  בקבוק  לבחור 

ביספנול A, עם פטמה תואמת הנקה.
 בקבוק מעבר לשתיית מים - במידה ותינוקכם מעל גיל 
אימון,  גם בקבוק  הגן  לציוד  6 חודשים, מומלץ להוסיף 
מנגנון  שלבקבוק  לוודא  כדאי  עצמאית.  שתייה  המעודד 
התכופה  הבגדים  החלפת  את  לחסוך  כדי  נזילות,  המונע 

כתוצאה מנזילות מיותרות ושיהיה קל ונוח לניקוי.
מידי  תינוקכם  את  נוספים שישמשו  שוטפים  מוצרים   
תרסיס  או  משחה  ומגבונים,  חיתולים  כמובן  הם  יום, 
החתלה, בגדי החלפה, חיתולי בד, מד חום, סדין ושמיכה 
וכמובן אם לילדכם יש חפץ מעבר שמסייע לו להירגע או 

להירדם, חשוב לצרף גם אותו.
תינוקכם:  כל החפצים של  את  לסמן  להקפיד   מומלץ 
מוצצים, בקבוקים, מגבונים, מצעים וגם את הבגדים. ניתן 
לעשות זאת באופן פשוט באמצעות מדבקות שם מיוחדות 

שלא ניתנות להסרה במים או בטוש בלתי מחיק.
 בעיקר בשנה הראשונה לחייו של תינוקכם יש להקפיד 
תהליך  לבצע  הקפידו  כן,  על  וסטריליות.  היגיינה  על 
והמוצצים  הפטמות  הבקבוקים,  את  ולחטא  סטריליזציה 
לפני השימוש הבא, באמצעות הכנסתם למים מורתחים או 
באמצעות סטריליזטור. לא לשכוח לסחוט את כל הנוזלים 
הנותרים מפטמת המוצץ ולהניח את המוצצים והפטמות 

לייבוש למניעת התפתחות חיידקים ועובש.
 מומלץ, אחת לתקופה, לרענן את הציוד הנשאר בתא 
האישי של תינוקכם בגן. לדוגמא: אם השארתם לתינוקכם 
אותם  בוחנים  לא  שאתם  מוצצים  האישי,  בתא  מוצצים 
להחליף  שיש  דעו  והיגיינה,  בטיחות  מטעמי  יום,  בכל 
לשים  יש  חודשים.   1-2 של  שימוש  לאחר  המוצץ  את 
לב להופעת סימנים ראשונים של פגם או בלאי, במיוחד 
לטקס  ובמוצצי  סיליקון,  במוצצי  נשיכה  סימני  להופעת 
שהפטמה אינה דביקה ושצבעה לא דהה. בנוסף, במידה 
והתינוק חולה בהצטננות או בדלקת גרון מומלץ להחליף 

את המוצץ שלו למניעת זיהום חוזר.

   

התינוק  של  האישי  הציוד  עם  להיערך  רצוי  לסיכום, 
מראש, ולא לשכוח להחזיק בסטנד ביי, מוצצים חלופיים 

שהתינוק אוהב.

טיפים

10 פלפלים מאורכים בצבע 
אדום או ירוק בהיר- שטופים 

ומיובשים 
2 חב‘ כרוב ניצנים טרי או 
שקית כרוב ניצנים קפוא 

2 חב‘ טוב טעם 
1 קופסא גבינה צהובה 

3 פרוסות לימון קצוצות 
חופן עלי נענע – קצוצה דק 

3 כפות שמן זית 
מלח גס, סומק, פלפל שחור 

גרוס 
מעט שמן אורז

 חוזרים לגן: 
כך תיערכו נכון

רוצה עור פנים יפה? קודם כל תשתי קפה!  מהם הרכיבים המפתיעים ביותר שמשמשים את 
תעשיית הקוסמטיקה?  שאלנו את המומחית בתחום הלגה רקנטי וקיבלנו תשובות מעניינות

טעימה
אופן ההכנה:חומרים להכנה:

קפאין 
סביב הקפאין נוצרו כל כך הרבה מיתוסים בריאותיים, חיוביים 
אחד  דבר  מבולבלים.  בעיקר  כולנו  את  שמשאירים  ושליליים, 
בטוח – הקפאין מחולל פלאים בשיקום עור הפנים. הקפאין ידוע 
כמגרה את הקולטנים היוצרים עוררות ונמרצות, ולפיכך שילובו 
בייצור  לעוררות  תורם  רטינול,  עם  המשולבים  לילה  בתכשירי 
פנינו.  בעור  המצויים  ויטמינים  ושאר  היאלורונית  חומצה  של 
בנוסף, הקפאין הוכח כנוגד חמצון ובעל תכונות אנטי-דלקתיות 
רוזציאה,  באקנה,  לטיפול  אפקטיבי  הוא  ולפיכך  טווח,  ארוכות 
ידוע  הקפאין  לשמש.  יתר  חשיפת  ולאחר  אדמומיות,  הפחתת 
)נוגד  אנטיאוקסידנט  ובהיותו  העורית,  ההזדקנות  כנגד  כסייען 
כתמי השמש.  נראות  ולדיכוי  העור  להצערת  תורם  הוא  חמצון( 
מעבר לכך, מחקרים הוכיחו, כי מינון של 10% קפאין בתכשירי 
מריחה, למשך תקופה של כ-28 ימים, תרמו לשיפור בעיית נראות 
בתכשירים  נבדקה  הקפאין  יכולת   - נוסף  יתרון  הפסוריאזיס. 
לעיניים למטרת הקלה בתסמיני נפיחויות ושקיות על רקע בצקתי, 
והוכח שהקפאין מפחית נפיחויות ע"י סיוע לניקוז נוזלים מהחלל 

הבין-תאי.

תמציות תפוח 
 AHA הידרוקסידית  אלפא  חומצה  מכילה  תפוחים  תמצית 
כוללות  הידועות  תכונותיה  העור.  תאי  את  ומחדשת  המחייה 
מאוד  מתאימה  ולכן  לחות,  והענקת  העור  הזדקנות  של  האטה 
לעור יבש ובוגר. כמו כן, חומצת התפוח מזרזת פעילות אלסטאז 
העור.  לגמישות  גם  הרחוק  בטווח  המסייעת  העיכול  במערכת 
סבונים,  תחליבים,  בקרמים,  לשימוש  ניתנת  תפוחים  תמצית 
לצבע,  טבעית  כתוספת  מוצקים  ולסבונים  ולגוף  לפנים  פילינג 

כקרם לרגליים סדוקות ויבשות ועוד.

טיפול ביין
כמו  אקזוטיים,  טיפולים  מגוון  מוצעים  האחרונות  בשנים 
ג'קוזי מלא בתמצית זרעי ענבים, עיסוי ביין, עיטוף הגוף בשמנים 
אורגנים.  אתריים  ושמנים  ענבים  זרעי  תמצית  יין,  של  צמחיים 
)שמן  ביין מחליף את מוצרי הספא החל משמן הבסיס  הטיפול 
זרעי ענבים(, דרך שימוש בזרעים לפילינג ועד תרכובות מורכבות 

יותר כמו עטיפת הגוף, קרם פנים וכמובן אמבט היין האקזוטי. 
או  ענבים  זרעי  מכילים  האיכותיים  והמוצרים  הטיפולים  רוב 
תמציתם. מחקרים רבים הראו כי משיחת תמצית זרעי ענבים על 

העור מזרזת ריפוי תוך צמצום היווצרות של רקמה צלקתית.

פירות הדר 
 E הכוללים  חמצון  נוגדי  בויטמינים  עשירים  ההדר  פירות 
תזונתיים,  סיבים  פולית,  חומצה  פלבנואידים,  עם  ביחד   ,C ,A
מינרלים כגון סידן, וחומצת לימון. בתחום הקוסמטיקה כבר עלו 
על יתרונות אלו וכיום חברות הקוסמטיקה משלבות מרכיבים של 

תפוזים, לימונים ואשכוליות בקרמים, במסכות ופילינגים.

   

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

משמעותית וארוכת טווח על מצב העור.

לגפרורים  הצהובה  הגבינה  את  קוצצים   .1
קטנים ומערבבים ביחד עם גבינת טוב טעם, 

לימון, נענע, מעט מלח ופלפל שחור גרוס
ממלאים  הפלפל,  "ראש"  את  חותכים   .2
ומחברים  שנוצרה  בתערובת  הפלפלים  את 
)מדביקים( את "ראש" הפלפל בחזרה לפלפל
3. משמנים במעט שמן אורז את הפלפלים, 
אפייה  נייר  עם  תבנית  על  אותם  מניחים 
של  לחום  מראש  שחומם  לתנור  ומכניסים 

170 מעלות למשך 15 דקות
מלח  מעט  עם  מים  מרתיחים  במקביל 
וחולטים את כרוב הניצנים עד שהכרוב רך

אותו  ומקפיצים  הכרוב  את  מסננים   .4
במחבת או בווק עם שמן זית, מלח וסומק

ניצנים על הצלחות  5. מסדרים את הכרוב 
ולצידו מניחים כ- 2 יח‘ פלפל חם לכל מנה

המלצת השף
צנוברים  הגבינה  לתערובת  מוסיפים   .6

קלויים
באדיבות שף מחלבת טרה ברק חי חורש

















45 בני ברק  ח' באלול תשע"ז 30/8/17

מאת: יאיר גרוס

הציעו  ועייפות.  כבדות  נפוחה,  בטן  עם  מסתובבים  אתם 
לכם להשרות שזיפים יבשים בכוס מים חמימים ולשתות את 
המים בבוקר. אמרו לכם לאכול יותר חסה או אבטיח ובכלל 

להגביר את צריכת הירקות והפירות.
הציעו לכם להיות פעילים יותר גופנית, אז יצאתם לסיבוב 
בחוץ. אבל האם כל זה עזר לבטן להיות פחות נפוחה והקל 

על מערכת העיכול האיטית?
כדי להמריץ מערכת עיכול עצלה ולפתור בעיה מתמשכת 

של עצירות, צריך יותר מאשר הקלה נקודתית. 
נמרצים  מעיים  הגוף.  חיזוק  הוא  המצב  את  שישפר  מה 
ותקינים הם המפתח לפינוי יומיומי של הפסולת המטבולית 

שצריכה לצאת מהגוף ומונעים עצירות.
ההיפך.  בדיוק  הגוף?  את  יחזקו  משלשלים  כדורים  האם 

אלה יגרמו להתמכרות פיזית ולעצלות של המעיים.

פיתוח ישראלי טבעי ומדעי 
הצמחים  רפואת  של  בפתרון  תבחרו  אם  עוזר?  כן  מה 
ללא  העיכול  מערכת  של  מחיזוק  תהנו  העצירות,  לבעיית 

תופעות לוואי. 
החדשנית  וגם  הותיקה  התשובה  היא  הצמחים  רפואת 
מחקרים  ויותר  יותר  המשלימה.  הרפואה  בתחום  ביותר, 
המוכרים  רבים,  מרפא  שבצמחי  התועלת  את  מוכיחים 

לאנושות כבר אלפי שנים.

תרופות  של  והטהור  הטבעי  המקור  למעשה  הם  צמחים 
כימיות רבות ובמסגרת המודעות הגוברת לחיים בריאים, גם 

קרנה של רפואת הצמחים עולה.
היעילה  להשפעה  מודעת   TTM בשם  ישראלית  חברה 
ערכת  את  ופיתחה  הגוף  על  מרפא  צמחי  של  והמעמיקה 
של  מתמציות  טבעיים,   100% מוצרים   הכוללת   Aperta,
לוקטו  המרפא  צמחי  מדעית.  מוכחת  יעילות  בעלי  צמחים 
ידי  גידול מובחרים מרחבי העולם והם מאושרים על  מבתי 

משרד הבריאות ומיוצרים בכשרות מהודרת.
רחבה  פעילות  יוצר   Aperta שבערכת  הצמחים  שילוב 
ומערכתית. למשל, צמח הכשותית הנכלל בערכה, מקל על 
כאבי בטן עוויתיים ועל תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות 
ואי נוחות במערכת העיכול. עוד צמח שתמצית מרוכזת שלו 
נכללת בערכה הוא התמר הסיני, שמעודד את פעולת המעיים, 
מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ. הפורמולה כוללת 
כיעיל  הידוע  גם תמצית מרוכזת במיוחד של צמח שן ארי, 

לשיפור תהליכי הפינוי בגוף. 
מי שייעזר במוצרים של חברת TTM עשוי להנות משיפור 
בהמשך  בלבד.  שימוש  של  אחד  יום  אחרי  אפילו  והקלה 
מערכת העיכול תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי, הגוף יתמלא 
תיעלם,  הנפיחות  יותר,  צלולה  תהיה  המחשבה  באנרגיה, 
העור יהיה מלא חיים יותר ואפילו ריח הגוף יהיה פחות חריף.

הטיפול מגיע אליכם
כדי להנות מהטיפול הטבעי אין צורך אפילו לצאת מהבית. 
המומחים  היועצים  צוות  עם  טלפון  בשיחת  נעשה  האבחון 

ומתאימים  דיסקרטי  טלפוני  בירור  שמקיימים   ,TTM  של
ערכת  האישית,  ההתאמה  לאחר  מידה.  לפי  התפור  מענה 

Aperta  נשלחת עד לפתח הדלת, ללא עלות משלוח.  
מהמיצוי  וטיפות  הצמחיות  הכמוסות  נטילת  במהלך 
את  טלפונית  מלווה   TTM מטעם  המומחה  היועץ  הנוזלי, 

התהליך וזמין להתייעצויות. 
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופטית, מרצה 
ומטפלת, שרקחה את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: 
"כדי לתמוך במי שמתמודדים עם עצירות כרונית, אנחנו גם 
מייעצים בנושא התזונה המתאימה. שימו לב שהרבה פעמים, 
בעיית עצירות גם מונעת ירידה במשקל. אצל מי שמעוניינים 
יכולים  נכונה עם הטיפול הצמחי,  לרזות, שילוב של תזונה 

להניע גם הרזייה שלא מתקדמת".
אילו תגובות אתם מקבלים?

רואים  שלנו  והלקוחות  גבוהים  מאוד  ההצלחה  "אחוזי 
את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו  מי  גם  מיידי.  שיפור 
מהתוצאות  ונהנים  לטובה  הופתעו  המרפא,  צמחי  יתרונות 

לאורך זמן".

לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל:
TTM:  072-3922680

ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה
בברכת בריאות שלמה

ניסיתם הכל כדי להקל על הבטן - שזיפים, לפתן, דילוגים וחסה. רק את הדרך הטבעית 
והיעילה באמת, עוד לא הכרתם

תועלת גדולה
עצה קטנה
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מלחמה מהמקרא
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. שלא במתכוון, בהסח הדעת. "מ____ _____ לנצח 
יאבדו" )איוב ד כ(

7. פח, מוקש, מלכודת. "ושמר רגליך מ____" )משלי 
ג כו(

8. מספר האברים בגוף האדם.
9. עבד שנולד בבית אדוניו. "העבד ישראל אם  ____ 

_____ הוא" )ירמיה ב יד(
10. שוב, שנית, בפעם נוספת. "ותרץ ____ אל הבאר" 

)בראשית כד כ(
11. קיצור המילה : בנוסח.

12. שם של אחד ממיני דגי הנהר שנזכר בתלמוד. 
"ובתוכן ירק אחד או ____ אחד" )ירושלמי בבא מציעא 

דף ו,ב הלכה א(
14. נתינה. "נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(

17. עונה, תקופה, פרק זמן. "העם רב וה____  גשמים" 
)עזרא י יג(

18. שופט, דיין. "האשה ונתן ב____" )שמות כא כב( 
)בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

1. כנוי לנחל שזרמו חזק ביותר וסכנה לרחוץ בו. "ונחלי _____" 
)תהלים יח ה(

2. כנוי לאשה מכוערת. "יפה קורין אותה ____" )נדרים סו: (
3. שם אחר לשלמה בן דוד. )שמואל ב יב כה(

4. האריך,מתח. "יצא לפניה ו____ קומתו" )רש"י בראשית מט כב(
5. פנה לכל עבר. "ואפנה על ____ או על שמאל" )בראשית כד 

מט(
6. כלי ששימש לפנוי אפר המנורה. "ו___ זהב טהור" )שמות כה 

לח()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות()בכתיב מלא(
13. חרב. "היו מתיזין את ראשו ב____" )סנהדרין ז ג(

15. לבלתי,שלא. "____ יקמו וירשו ארץ" )ישעיה יד כא(
16. איזה.  "_____  סמוך למנחה" )שבת ט: (

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 10 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם! חידת השבוע

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אויב , נלחם, ביום קרב, בזזו, נסו, הישב על הכלים, ויבקעו, סללה, וחנה על העיר, 
ויכנעו, פליט, ויתקע בשופר, וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, 
חלל, צר, חיל ופרשים, לכד , קשת, חיל סובב את העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, 

מלקוח, שבי, מצור, שלל

והשאיר  נפטר  קשיש  חווה  בעל 
היחידים:  בניו  ל-2  משימה  בצוואתו 
עם  מרוץ  תחרות  לערוך  "עליכם 
לפני  מכם  אחד  לכל  שנתתי  הסוסים 
מספר שנים. האחד שסוסו הוא האיטי 
כל  את  ויקבל  כמנצח  יוכרז  ביותר 
סוסיהם  על  שניהם  עלו  מיד  החווה". 
והתחילו להתחרות מסביב לחווה, אך 
המסלול  את  סיים  מהם  אחד  לא  אף 
אחרונים  להגיע  ניסו  ששניהם  משום 
עם  להתייעץ  הלכו  הם  הסיום.  לקו 
מכן  לאחר  ומיד  שלהם,  החכם  השכן 
 חזרו למסלול והתחרו בשיא המהירות. 


את  לפתור  השכן  להם  עזר  כיצד 

הבעיה בעצה פשוטה ? 

עצתו היתה להחליף בין הסוסים כך שהמנצח הוא 
בעל הסוס האיטי יותר

רתחגרואישאתחרבורח

ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש

תימיקשאפנועידיללב

אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

תשובה:





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

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

מעדן יולו  
סוגים שונים

תנובה

3 ב-
₪10₪

קוד:2395774
200 גר'

5%
טרה

צפתית מעודנת

790

1 ליטר
תנובה

חלב בקרטון

₪
2 ב-
10

1 ליטר
טרה

שוקו מו

790₪

שמיניית 
יופלה פרי

₪1990

קוד: 53981
תנובה

מאגדת מעדן
קרלו

שוקו/וניל
תנובה

2 ב-
22₪

קוד: /14758117
53998/14758100

תנובה

מאגדת יופלה 
לבן/יוגורט

₪1290

400 גר'
תנובה

גבינה צהובה

1990₪

מבצעי ירקות בימים שלישי ורביעי ז'-ח' באלול 29-30.8.17
תפו"א לבן

ארוז

לק”ג
290

₪

תפוח-עץ
חרמון מובחר

לק”ג
590

₪

תפוח-עץ
סמיט מובחר

לק”ג
590

₪

תפוח-עץ
זהוב מובחר

לק”ג
590

₪

דלעת

לק”ג
390

₪

מלפפון

לק”ג
390

₪

בצל

לק”ג
290

₪

גזר ארוז

לק”ג
390

₪
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החופש נגמר
המבצעים עדיין כאן!

בלעדי לחברי מועדון!

דגני בוקר 'מעולה'
400 גר'

5
ליח'

חומוס צבר
1 ק"ג

10
850 גר'

עלית

חמישיית טישו/1490שוקולית
שישיית נייר חתוך

'מעולה'
790
ליח'  עוגיות סנדויץ

4 ב-סוגים שונים
10

500 גר'

890טחינה אחווה

חטיפי שוקולד

קוקוס/נוגט/
קרמל/בוטנים
יעד ממתקים

5 ב-10

רסק עגבניות

100 גר'
'מעולה'

10 ב-10

יין סלקטד

קבל 

בקניית 
4 יין סלקטד 

מלית דובדבנים 
'מעולה' 400 גר'

במתנה 

4 ב-
90

750 מ"ל
סוגים שונים

עלית
1590

2 ב-
מארזי ציטוס/שוש/

תפוצ'יפס קידס

שוקיים ב'/
ירכיים ב'

קוד: 3203352
3203369

גלאט עוף

3190
לק"ג

שלישיית 
פריכיות אורז

B&D
מטרנה מהדרין10

700 גר'

2 ב-90
לחם לעניין

750 גר'
ברמן

דגני קראנץ'890
רולס נוגט

450 גר'
1490

אסם

1790
ליח'

פתיבר וניל 1.75 ק"ג/
לחמית 1 ק"ג סובין/

חיטה/חיטה מלאה

שישיית מחית 
פריטוב

טעמן

1790

עלית
סוגים שונים

רבע לשבע/
עד חצות

220 ב-

רביעיית טונה 
'מעולה'

בשמן קנולה/
צמחי/מי מלח

41990*140 גר'
RC שישיית

1.5 ליטר
1990

ספרינג

1.5 ליטר
סוגים שונים

4 ב-20

אבקת כביסה 
מקסימה

6 ק"ג
סנו

3990 אוקסיג'ן/
פרסיל ג'ל

3 ליטר

2490
ליח'

מרכך כביסה
מקסימה

1 ליטר
סנו

1290
66 יח'

6 שעות

1690

1990

נרונים  'מעולה'
72 יח'
4 שעות

נרונים  'מעולה' כוסות יהלום/
צבעוני/קרטון

40-50 יח'
310 ב-'מעולה'

ארטיק קרח
14 ב-
10

ריאו

קראנץ'

נסטלה

1590
3 ב-

טילון אקסטרים

קוד: 12525452/
10935560/34872731

נסטלה

5 ב-20
טעמים שונים

נסטלה
1590

שלגון גליגלגלידה לה קרמריה

ריאו

6 ב-10

עוף טחון

500 גר'
1890קוד: 15248037

ליחי'

ביסלי בגאסי

200 גר'
410 ב-סוגים שונים

45-80 גר'
5 ב-אסם/עלית

15 במבה/ ביסלי/צ'טוס/
דוריטוס/טבעות בצל/

תפוצ'יפס קידס

המבצעים בתוקף 
מיום ראשון 

ה' באלול 27.8.17
עד יום שישי 

י' באלול 1.9.17
דרושים/ות קופאים/ות 

לעבודה במשמרות 
פרטים בטל. 
052-6817736

שמן קנולה

1 ליטר
590מילומור/טעמן

490

ליח'

שמן סויה
1 ליטר
אופיר
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