
בעקבות 

 חשיפת

 'קו עיתונות'

אל הרינה ואל התפילה 

בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ט"ו באלול תשע"ז   6/9/17 גיליון מס' 1121

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק
י-ם  
ב"ב
פ"ת

18:18
18:36
18:15

19:29
19:31
19:30

הקישו   4621            073-275-7000 
להחזקת תורה

לשלוחה  # #

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 'חזון יוסף' 

פרשת כי תבוא

03-5746601/5

הכשרות הכי טובה הטעם הנהדר Pizza phone

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

גבינה צהובה  100%

וגבעת שמואלחינם בב"ב משלוחים 

פרסם  
ותתפרסם

עברנו למשכננו החדש והמרווח, 
ר' עקיבא 86, קומה 7

צילום פנורמי 
וסיטי במקום תשלומים נוחים

כל טיפולי השיניים 
תחת קורת גג אחת
עם תעודת אחריות

מעורב
שיפודים

סטייקים
שווארמה

5746605(מעל יש ב"ב)שלמה המלך 12

הכשרות המהודרת

בשרים על האש

על המנגל: קבב / בורגר / 
חזה עוף / פרגיות

חמין וקיגלים 
בימי חמישי

עת
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בכ
ע 

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
רש

ה 
בר

הח

משלוחים לכל חלקי העיר              

שיצא  מבורך  מה  דבר  בהחלט  יש   
מהמפגש בין נתניהו לחברי הכנסת החרדים 
בעיקר  ומדובר  השבת,  לפרשיות  בנוגע 
בהתנהלות ולא רק במהות. לראשונה הרשו 
אוויר  קצת  לשאוף  הכנסת  חברי  לעצמם 
פסגות ולהירגע. לא להתרגש מכל כותרת 

באתרים, או מציוציהם של עיתונאים.

תחבולות השבת



אבי בלום 

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 30-31

 72 
עמודים

חדש ב-
מיי-דנט

רפואת שיניים אישית

השתלות שיניים
ע“י כירורג 

מומחה
פה ולסתות

 אסתטיקה דנטלית לחיוך מושלם

 כתרים ללא מתכת  כל סוגי התותבות  

 רפואת שיניים לילדים  הלבנת שיניים 

 יישור שיניים (אפשרות לשקוף)

בדיקה + ייעוץ 
+ צילום פנורמי 

ללא עלות

מחירים 
אטרקטיביים 
ותנאי תשלום 

נוחים!

עזרה ראשונה

24/7

ז‘בוטינסקי 160 בני ברק בניין טרם-איכילוב (חנייה מסודרת ברח‘ הירדן 31)

מיי דנט מתמחה בטיפולי 
שיניים האיכותיים 
והמקצועיים ביותר, 
וכן מתן שירות אישי 

ללקוחותינו.

לקביעת תור: 03-6816040

  D.M.D ד“ר צדיק יקיר
D.M.D ד“ר מולוקנד אלכסנדר

ניקוי אבנית והלבנת שיניים ברמה הגבוהה ביותר!!!
מיוחד לחג! 

בהתאסף ראשי עם

/ עמ' 18 / עמ' 26

כל  את  קבלו  בעיצומו:  והסליחות  הרחמים  חודש 
מוקדי הסליחות המרכזיים, בכותל המערבי ובישיבות, 
בחסידויות ובנוסח קרליבך  פרויקט מיוחד / עמ' 42

הן
 כ

קב
יע

 :
ום

יל
צ

הכינוס הקודם. צילום: משה גולדשטיין

/ עמ' 16

"טיפלנו בכל מה 
שהרבנים ביקשו 
בתקנות הגיוס" מועצות  שלוש  יתכנסו  מחר 

  בירושלים  התורה  גדולי 
ישגרו  והגר"ח  הגראי"ל  מרנן 
מכתבים  היום: ועדת הארבעה 
משרד  מנכ"ל  עם  תיפגש 
את  להפסיק  בציפייה  הרווחה, 
בחודש  לפחות  השבת  חילולי 
אלול  כל הפרטים / עמ' 38

ה'מועצות' יתכנסו: על הפרק – שבת ומתווה הכותל

052-7151752

ב“ב י-ם: 159 | י-ם - נתב“ג: 159
ב“ב נתב“ג: 99

רכבי מנהלים מפוארים

 - 24 שעות ביממה -
שירות אדיב ומהיר חלקי לכל

הארץ

נתיבי ישרים
מוניות

03-5796643

בויז'ניץ נערכים 
לתפילות החגים

דיון חירום בכנסת 
על קיצוץ סלי המזון

69,650 תלמידים 
פתחו שנה

אחרי ארבעה ימים: הסתיים 
מחדל ההסעות

שנת הלימודים החלה ומערך ההסעות של ילדי החינוך המיוחד 
קרס  חפ"ק נפתח בלשכת ראש העיר ומתנדבי ארגוני החסד 
'ידידים', 'איחוד הצלה ב"ב' ו'עזר מציון' שינעו את הילדים 
החברות שעבדו  את  גייסה  העירייה    המוסדות  אל  באיחור 

בעבר באורח זמני - והמשבר נפתר / עמ' 14

/ עמ' 32



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט.

גורמים לכם לחייך!

מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג

RC

מארז טישו 6 יח'

קמח

4 ב-10& 

ב-

ב-

 &20

ב-

 &20

 &15

 &50 2 ב-

בד"ץ העדה 
החרדית

3 ב-

נס קפה 
עלית

L תבניות ביצים

עלית

רבע לשבע / 
עד חצות

3 ב-

2 ב-2 ב-

2 ב-3 ב-

נשנושים 
בייגל בייגל

3 ב-20& 

 &19 2 ב-

שישיה

מוצרי 
השבוע חלב טרה נייר טואלטפרסיל ג'ל

 48 גלילים

בקניית זוגעוגיות עבאדי

גבינת טרה

 &10

 &15 &40

 &10 &25

 &10

 &10

משקה ג'אמפ

במבה 9+1

ב-

ב-

 &10 ב-3 

ב-

2 ב-55& 

 &13 3 ב-

רביעיית סודה 
שוופס

 &40  2

20& ב-  5

10& ב-  2

10& ב-  3

שמן קנולה 
טעמן
בד"ץ עד"ח

3

4

רבע כבש עטרה

ערגליות אוסם

דבש 350 גר'

יין סלקטד יין קונקורד
כרמל מזרחי

ב-

8 קילו
אבקת כביסה פרסיל

 &100 ב- 6

 &20 ב- 2

 &8 90  &1390

 &3990

 &2390 &2490

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

חומוס 
אחלה/צבר
700 גר'
בקניית זוג

מארז 1 קילו 
תמרים

קוטג' טרה / תנובה

 &18 90

לחם פרוס
אגמי 

פתי בר גטניו
1.6 ק"ג

 &1890
ב-

דג פילה

קילו
2 ב-

אמנון (מושט)

לקילו

בקניית זוג

 &50

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 
בירה מאלט 
1.5 ליטר

2 ב-50& 

שקיות קליק צ'וקטה

 &18 90

ב-

מגוון עוגות עלית 
טורטית/ פסק זמן / 
רולדות

סוכר

 &790

2.7 ליטר

במגוון 
טעמים

גבינת טרה 750 גר'

בקניית 
זוג

 &8 90

 &12 90

 &6 90

 &14 90

 &79 90
מארזי דנונה טבעי

10& ב-  3

 &10 ב-

נוזל כלים 
פיירי
1.350 ליטר

 &35 2 ב-
קפה עלית /
 רד מאג
 

500 גר'
טחינה אחוה
בד"ץ

2 ב-15& 

בקרטון 
1 ליטר

תרכיז אחווה
4 ליטר

מיקס חטיפים של עלית

דובשניות
300 גר' 600 גר'

נרות
50 יח'

מעדני טרה מו 
מארז

נייר סופג טאץ'

שוקו 2 ליטר 
יוטבתה

10& ב-

 &1090
בקניית זוג



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



סדרת  
הכשרות הכי טובה, באחריות!

השותף הרשמי 
עם

*המבצע לרוכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופה שבין 11.8.17 עד 30.9.17 . שנת אחריות ע"פ דין + 6 שנות אחריות מלאות בתוספת 
₪99 במעמד ההדרכה/התקנה בלבד ולא יאוחר מיום 26.10.17 . מלאי מינימלי בידי החברה לכל דגם: 50 יחידות. שווי ההטבה לא ניתן להערכה. לא 
כולל כיריים, תנורים עומדים, עודפים, תצוגות וסוג ב'. כפוף לתקנון ולתעודת האחריות. תקנון המבצע ורשימת המשווקים המורשים מופיעים באתר 
ברימאג www.brimag.co.il. המוצרים במודעה: תנור בנוי דו-תאי מדגם  BI – BKDM22100X , דירוג אנרגטי: A, תא אפייה עליון בנפח 35 ל', תא אפייה 
תחתון בנפח 65 ל'. מקרר מקפיא עליון:  DN156821W , דירוג אנרגטי:  B , נפח כללי: 505 ל', נפח אחסון תא קירור: 383 ל', נפח אחסון תא הקפאה:
122 ל'. מקרר מקפיא תחתון:  CN 160231W  דירוג אנרגטי:  A , נפח כללי: 574 ל', נפח אחסון תא קירור: 394 ל', נפח אחסון תא הקפאה: 160 ל', צבע לבן.

השותף הרשמי של

 היום יום
*4512www.brimag.co.il

שנות אחריות מלאה!

קונים ממגוון מוצרי                  , מוסיפים ₪99 
ונהנים מאחריות מלאה ל-7 שנים!



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

בלעדי למכבי!
 שירותי רפואה דחופה

בשעות הלילה

לא אומר 
שיש לך 

רופא בלילה!

זה שיש לך 
רופא ביום

 מוקד רפואה דחופה
 ושירותי משרד

19:00 עד 22:30 בלילה

 מרכז בריאות האישה
 למקרים דחופים
עד 22:00 בלילה

מרכז רפואי רבי עקיבא 86



שנה טובה ומתוקה
קולקציית החג של רנואר

עכשיו בחנויות



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,

בלעדי למכבי!
רופאים מומחים חדשים

מצטרפים לנבחרת הרופאים המקצועיים בבני ברק

לא אומר 
שיש לך 
מומחים!

זה שיש לך 
רופאים

רפואת ילדים
 ד״ר יעל דלוגץ

מרפאת נתן הנביא 1
מרכז רפואי ר' עקיבא  86

ד״ר נירית כרמי
מרפאת ויז'ניץ

דמשק אליעזר 12

ד״ר עדיאל רויטמן
מרפאת הרב שך 

הרב שך 60

ד״ר שירלי רזיאל
 מרפאת ויז'ניץ 

דמשק אליעזר 12

רפואת משפחה
ד״ר עדי רון מרגלית

רופאת ילדים
אהרונוביץ 19

פרא-רפואירפואה שניונית
 ד״ר איגור מינצר

רופא עיניים
מרפאת ויז'ניץ

דמשק אליעזר 12

 ד״ר מרק ברמן
ראומטולוג

מרפאת ויז'ניץ
דמשק אליעזר 12

 דוד דנן
כירופדיסט

מרפאת ויז'ניץ
דמשק אליעזר 12

קרול אלפסי
כירופדיסטית

מרפאת נתן הנביא 1
מרפאת ויז׳ניץ

 דמשק אליעזר 12

 ליאורה כהנא
דיאטנית

מרפאת ויז'ניץ
דמשק אליעזר 12

משה גרנשטיין
קלינאי תקשורת

 מרכז רפואי
ר' עקיבא 86



Office@aya-land.co.il
HABN

time

4-14.9 10

6 471





 דונולו 13 בני ברק
טל: 03-6164242

zoreftami@gmail.com 

שדה חמד 1 ק“ס
טל:08-9739030

פקס:08-9739040

  יונה 17 ירושלים
טל: 02-5382823

פקס: 02-5388622

 
 ₪599

4.2
2135w

צורף
עושים  לכם את השנה

קונים מוצר מעל ₪1500 ומקבלים מוצר שני בשקל
 

48 שעות . מחיר פיצוץ תקף ל-

+

₪ 999
₪1,690

!

5

+

₪ 1,490
₪2,190

!

 
 ₪599

מעבד מזון
קערה 2 ליטר , 750 וואט

תוצרת צרפת

 
 ₪599

מיקרוגל דיגיטאלי
    ליטר

דלת בגימור מראה 

 
 ₪790

טוסר אובן
    ליטר                     

מצב שבת אפיית טורבו
45

 
 ₪599

מטחנת בשר  
2000W

 
 ₪799

 
- SABAF



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...



בס"ד

וובנוסף קונים מוצר חשמלי מעל 1500 ₪ ומקבלים מבחר מתנות בשקל אחד בלבד!

מתנות ומבצעים סוף! לשנה 
החדשה מחיר סוף!

־מוצר שבועי במחיר  חסר תק
דים.

הבית שלך למוצרי חשמל

₪ 5,290

₪ 999

עושים סוף 
שנה למחירים

הבעש"ט 16, ב"ב 03-5795171
פתוח רצוף 10:00-21:00 אספקה מיידית לכל הארץ

תנור בנוי

מקרר
4 דלתות

מחיר
פיצוץ

OSCAR

כולל מבער 
טורבו ראשי 

  SABAF
איטלקי

טוסטר אובןמעבד מזוןשואב אבק כיריים איכותיות

ציקלון 
עוצמת יניקה 

חזקה

19 פעולות 
במעבד אחד

45ליטר,
מצב שבת, 

טורבו

מעבד מזון + קומקום זכוכית 
מגהץ קיטורשייקר חכם+ טוסטר + מיקסר יד

מיחם 50 כוסות
+ פלטת שבת + מיקסר יד

שייקר להכנת 
משקאותשייקים,

עוצמה גבוהה 
1000W

לחץ קיטור
2.4 בר,

הספק מרבי 
2135W

800
שקל!

499
שקל!

800
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

599
שקל!

499
שקל!

499
שקל!

*כפוף לתקנון המבצע | לא כולל הובלה | מוגבל ל100 יחידות | לא כולל מזגנים |  ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד



 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: 
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החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ט"ו באלול תשע"ז 6/9/17 בני ברק14 121//1 תש"ע בא " בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 
פקס: 03-5796645

Office@kav-itonut.co.il

משרדים בירושלים:

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

סמנכ"ל: יעקב פרידמן

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

קלמן, חיים בנשק, שרה פכטר

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש,  אסתי ליזרוביץ, מירי שבתאי 

מכירות לוח: שרית אסרף, מלי סויסה
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

 איים על הרפורמים - ונאשם

כתב אישום הוגש נגד תושב ב"ב שאיים על רפורמים 
את  השבוע  שני  ביום  האשימה  הפרקליטות  וכופרים. 
כלפי  באיומים  סחיטה  של  רבים  במעשים  ב"ב  תושב 

פעילים של כתות כפרניות ברחבי ישראל.
גמלה  שונות,  "בהזדמנויות  כי  נטען,  האישום  בכתב 
הקהילה  כלפי  לפעול  ההחלטה  הנאשם  של  בליבו 

הרפורמית וכן כלפי אישים אתאיסטים".
של  מגוריהם  מקום  על  פרטים  לקבלת  פעל  "הנאשם 
תוכנת  באמצעות  או  האינטרנט  באמצעות  המתלוננים 
של  האוכלוסין  ממרשם  נתונים  ובה  תוכנה   – 'אגרון' 
מדינת ישראל, אותה הוריד הנאשם למחשבו. כמו כן, 
וידא הנאשם את נכונות הכתובת באמצעות סיור הכנה 
ורכש  במחשבו  סחיטה  מכתבי  כתב  מגוריהם,  במקום 
צבע וסכין, הכול לצורך מימוש תכניותיו להטיל אימה 

על המתלוננים".
הפרקליטות הוסיפה: "במסגרת פעולותיו הגיע הנאשם 
המורה  מכתב  למתלוננים  הותיר  אסף,  אותן  לכתובות 
להם להפסיק את פעולתם ולחזור בתשובה שאם לא כן 
יפגעו קשות. הנאשם נהג לכתוב מכתב זה בלשון רבים 
וזאת על מנת להותיר את הרושם כי הוא פועל כקבוצה 
המתלוננים.  על  האימה  הטלת  את  להגביר  ובכך 
למכתבים הללו צירף סכין וריסס כתובות גרפיטי בבניין 

בו פועלים או מתגוררים המתלוננים".
חלק מהעברות מיוחסות שבוצעו בשנת 2014, בעקבות 
איומו של הנאשם, הפסיק אחד המתלוננים את פעילותו 

וביטל הרצאות וכנסים בהם אמור היה להשתתף.

 פתיחת הזמן בישיבת 'ברכת יעקב'

מועצת  חבר 
התורה  חכמי 
מאיה  הגר"מ 
הזמן  את  פתח 
'ברכת  בישיבת 
לצעירים  יעקב' 
ם  י נ י י ט צ מ
בב"ב, שהוקמה 
שנים   3 לפני 

הגר"מ  התורה  חכמי  מועצת  חבר  בנשיאות  ועומדת 
מאיה ובראשות חתנו הגאון רבי אלדד כהן.

אלול  ובזמן  לפניה  הולך  הישיבה  של  הטוב  שמה 
בב"ב.  הת"תים  ממצטייני  בחורים   30 לישיבה  נכנסו 
ועם פתיחת הזמן הגיע הגר"מ מאיה למסור את שיעור 

הפתיחה.
על  מאיה  הגר"מ  עמד  הישיבה  בני  בפני  בדבריו 
דברי  את  והביא  בשלימות  התורה  לימוד  חשיבות 
הגמרא שמספרת על אביי שהיה ראש ישיבה ואמר כי 
אם הוא רואה צורבא מרבנן שמסיים מסכת הוא עושה 
לכבודו יומא טבא לרבנן. ולכאורה יש להקשות מדוע 
על  גם  מסיבה  לעשות  לא  למה  שלימה,  מסכת  דווקא 
להצליח  רוצים  שאם  ללמדנו  הדבר  בא  אלא  פרק? 

בתורה צריך ללמוד בשלימות. 
בישיבה"  חדש  זמן  מתחילים  יקרים  בחורים  "אתם 
קרא הגר"מ מאיה, "יש פרקים שלומדים בעיון אבל לא 
ותצליחו  שתעלו  בכדי  ולכן  המסכת,  כל  את  מסיימים 
עליכם לחפש זמנים כמו בין הסדרים או בשבתות בכדי 
להקדיש אותם ללימוד גם את שאר דפי המסכת שנלמדת 

בישיבה וכך לסיים את המסכת ולהגיע לשלמות".
שיצליחו  התלמידים  את  הגר"מ  בירך  דבריו  בסיום 
הישיבה  ראש  את  בירך  כמו"כ  בעמלם,  ברכה  ויראו 
והצוות שיזכו להעמיד תלמידים גדולים בתורה וירא"ש.

 יארצייט לבת מרן שר התורה

התורה  שר  מרן 
קנייבסקי  הגר"ח 
בני  עם  השבוע  עלה 
משפחתו, לאחר תפילת 
ותיקין, לקבר בתו מרת 
 - ע"ה  שטינמן  חנה 
כלתו של מרן הגראי"ל 

שטיינמן, שטמונה בבית העלמין 'שומרי שבת', במלאת 
3 שנים לפטירתה.

מאת: יאיר קורן ועוזי ברק

של  ההסעות  מערך  בניהול  חמור  מחדל 
ילדי החינוך המיוחד, בעקבות כשל בהפעלת 
אשר  הילדים,  הסעת  עבור  שבוצע  מכרז 
בעקבותיו בכירי העירייה ביטלו את הזיכיון 

של המכרז והשיבו את המצב לקדמותו.
המעמסה  עם  מתמודדים  רבים  הורים 
יום,  יום  ילד מיוחד  גידול  הלא פשוטה של 
ובחופש הם פשוט קורסים, מצפים לראשון 
בספטמבר בכיליון עיניים. וכשסוף סוף הגיע 
היום, התברר להם כי כאב הראש רק מתחיל.
הכשל  כי  טוענים  שוחחנו  עמם  הורים 
הראשוני נעוץ בכך שהעירייה אפשרה להגיש 
החברות  מסוים.  סכום  עד  במכרז  הצעות 
שזה  הבינו  העיר  את  שמכירות  המקומיות 
מחיר הפסד בגלל הפקקים האדירים בשעות 
הבוקר, שמאריכים כל מסלול כך שלא ניתן 

להשתמש באותו כלי רכב לשני סיבובים.
ש"ח,   122 עד  הצעות  דרשה  העירייה 
והחברות הללו הציעו בין 136 ל 157 ש"ח 
היטב  מכירים  שלא  הסעות,  ציר  ונפסלו. 
את העיר, חשבו שמדובר בעוד עיר כמו כל 
הערים האחרות בהן הם מתמחרים לפי 120 
ש"ח למסלול )כולל ירושלים(, הציעו במכרז 

122 ש"ח למסלול - וזכו.
משנה  קבלני  שימצאו  כך  על  בנו  ב'ציר' 
בבני ברק שייקחו מהם את העבודה בפועל. 

חודש וחצי הם ביררו עם כל חברות ההסעות 
בגוש דן, אך שום חברה לא הסכימה לקחת 

את המסלולים במחיר כזה.
הסעות'  ב'ציר  הלימודים,  לפני  יומיים 
נהגים  לגייס  והחלו  רכב  כלי  שאין  הבינו 
 120 לגייס  אפשר  שאי  מכיוון  אך  ורכבים, 
כלי רכב ביומיים - ביום שישי לא היו רכבים 
לילדים, ביום ראשון גייסו 40 ובהמשך עוד 
קצת, אבל זה לא הספיק לכל הילדים. כפתרון 
זמני הביאו אוטובוסים במקומם, אלא שהם 
של  הקטנים  הרחובות  לרוב  התאימו  לא 
בני ברק כאשר הילדים המיוחדים ממתינים 
בעיה  שלהם.  המגורים  לבנייני  בכניסות 
נוספת צצה כאשר המלווים שמועסקים ע"י 
ציר  עם  מתואמים  היו  לא  חיצוניות  חברות 

הסעות.
ראש  בלשכת  חפ"ק  נפתח  כך  בעקבות 
לשכתו  אנשי  וכל  זייברט  חנוך  הרב  העיר 
וכאן  הבעיות,  את  לפתור  לנסות  התגייסו 
החסד  ארגוני  מתנדבי  גם  לפעילות  נכנסו 
'ידידים', 'עזר מציון' ואיחוד הצלה בני ברק'.

מדובר בטיפול בהסעות של 527 משפחות, 
המתמודדות יום יום עם קושי ומצוקה, שאין 

להם שיעור.
סניף  הצלה  איחוד  קמב"צ  מילר,  יחיאל 
בני ברק, המנהל את הפרויקט עבור עיריית 
יום  בבוקר  "כששמענו  סיפר:  ברק  בני 
תקועים  הללו  החמד  שילדי  כך  על  ראשון 
בבית ולא יכולים להגיע אל הלימודים שהם 
הגדול  החופש  במהלך  להם  חיכו  כך  כל 
הרגשנו חובה לעזור, פרסמנו על האפשרות 
לפנות למוקד איחוד הצלה 1221, התגייסנו 
והעברנו מאות ילדים ברכבים פרטיים לבתי 
הספר השונים. מתנדבי איחוד הצלה ימשיכו 
יכולים  וההורים  הסאגה  לסיום  עד  לסייע 

לפנות אל מוקד 1221 וליצור איתנו קשר".
נפתר  הגיליון,  סגירת  עם  שלישי,  ביום 
חברת  המיוחד,  בחינוך  ההסעות  משבר 
מהמשחק.  ויצאה  ידיים  הרימה  הסעות  ציר 
העירייה סגרה עם כל החברות שעבדו עמה 
עד  זמני,  באישור  לעבוד  שימשיכו  בעבר 
שיצא מכרז מסודר להפעלת ההסעות. ומיום 
לעבוד  יחזרו  ההסעות  כל  ה'  בעזרת  רביעי 
עם העירייה כרגיל כמו שהיה בשנה שעברה.

בני  "עיריית  מסר:  ברק  בני  עיריית  דובר 
ברק ביצעה היום צעדים משמעותיים במערך 
המיוחד,  בחינוך  התלמידים  הסעות  תפעול 
הניכרים  התפעוליים  הקשיים  בעקבות 
ובעקבות  בנושא,  האחרונים  בימים  ששררו 
שיתפעל  שהגוף  מקווה  היא  אלו  שינויים 
ביום רביעי בבוקר את מערכת ההסעות יסדיר 
האחרונים,  בימים  ששררו  הבעיות  כל  את 

וההסעות תפעלנה באורח סדיר לחלוטין".
העירייה  דובר  ציין  למכרז,  בהתייחסו 
אברהם טננבוים, כי לקראת שנת הלימודים, 
מכרז  העירייה  פרסמה  לנהלים,  בהתאם 
להסעה.  חברות  ניגשו  ואליו  להסעות  נרחב 
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים, שבראשות 
הרב שמחה שטיצברג, חבר הנהלת העירייה, 
הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי 
של  המשפטית  ובמח'  והחינוך  המכרזים 

העירייה.
הנתונים  הועברו  מקצועית  בדיקה  לאחר 
בהתאם  כי  עלה  וממנה  המכרזים,  לועדת 
לחוקי המכרזים, הזוכה הינה חברה שמחוץ 
החברה  שהגישה  להמלצות  בנוסף  לעיר. 
וניסיונה  ממספר עיריות גדולות על יכולתה 
החברה  מנהלי  זומנו  גם  ההסעות,  בתחומי 
לפגישה עם חברי הועדה, ובמהלכה, לאחר 
החברה  זו  כי  נקבע,  משפטית  חוו"ד  קבלת 
צריך  ההסעות  תחום  חוק  ועפ"י  הזוכה, 

להימסר אליה.
ברם, ביום שישי האחרון הודיעה החברה, 
כי בשל תקלות בלתי צפויות אין היא יכולה 
לכלל  הדרושים  הרכב  כלי  כל  את  לספק 
את  לפתור  הכול  עושה  והיא  התלמידים, 
ניסיון  נעשה  ראשון  ביום  ואכן,  הבעיה. 
בקשיים  נתקל  הוא  אך  הנושא,  את  לפתור 
בניגוד  הפועל,  אל  יצא  לא  והדבר  שונים, 
החברה  נציגי  זומנו  זאת,  בעקבות  לצפוי. 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  עם  לפגישה 
על  העיר  ראש  עמד  ובה  בכירים,  ומנהלים 
הכורח לעשות הכול לפתור את הנושא בלא 
עיכוב ושיהוי, ויש למצוא את הדרך להסדיר 

את העניין מיידית. 
ואולם, עם כל הפעולות שננקטו להסדרת 
בתפעול  רבים  קשיים  היו  עדיין  העניין, 
מערכת ההסעות, ובעקבות זאת, לאחר קבלת 
חוו"ד משפטית לגבי המכרז, בוצעו הצעדים 

הנדרשים בתחום זה.

אחרי ארבעה ימים: הסתיים 
מחדל ההסעות

שנת הלימודים החלה ומערך ההסעות של ילדי החינוך המיוחד קרס  חפ"ק נפתח 
בלשכת ראש העיר ומתנדבי ארגוני החסד 'ידידים', 'איחוד הצלה ב"ב' ו'עזר מציון' 
שינעו את הילדים באיחור אל המוסדות  העירייה גייסה את החברות שעבדו בעבר 

באורח זמני - והמשבר נפתר 

צילום: יעקב כהן

 צילום: דוד זר
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 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!



בני ברק ט"ו באלול תשע"ז 12166/9/17

מאת: עוזי ברק 

69,650 תלמידים יחבשו את ספסלי הלימודים 
במגוון בתי ספר יסודיים, על יסודיים וגני ילדים 
לעומת  ברק,  בבני  החדשה  הלימודים  בשנת 
וזהו שיעור  66,150 בשנת הלימודים הקודמת, 
גידול התלמידים היחסי הגדול ביותר בגוש דן. 

ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
תלמידים   18,050 ימנו  הילדים  גני  כי  מסר 
ילמדו  היסודיים  הספר  בבתי  מסגרות,  ב-470 
על  –ספר  בתי  בתי"ס,  ב-93  תלמידים   30,400
יסודיים וישיבות קטנות ימנו 17,550 תלמידים 
בבתי"ס  יהיו  תלמידים   1600 מסגרות,  ב-88 
עירוניים,  או  ממשלתיים  לגופים  קשר  חסרי 
950 ילמדו בחינוך מיוחד של גני-ילדים, 1100 

בחינוך מיוחד בבתי"ס יסודיים.
שונים  באזורים  רבים  ילדים  ובגני  בבתי"ס 
של העיר מתבצע פרויקט נרחב, בשיתוף משרד 
למעלה  של  בסכום  הפיס",  ו"מפעל  החינוך 
והתאמות  שינויים  של  שקלים,  מיליון  מ-35 
שיפוצים  מתבצעים  רבים  בבתי"ס  במבנים. 
קליטת  את  שישפרו  בניה,  תוספות  או  נרחבים 
בתי- של  וחזותם  מצבם  בשיפור  התלמידים 

הספר.

בין עבודות הבינוי החדשות במוסדות חינוך, 
תשתיות  ואגף  החינוך  אגף  עוסקים  שבביצוען 
ופיתוח ובינוי מבני ציבור של העירייה, נמצאים 
מאיר"  "נוה  יעקב  בית  הספר  בבית  חדש  אגף 
וגני  לימוד  כיתות  ובו 20  שברחוב אהרונוביץ, 
אגף  בינוי   ;₪  19,500,000 של  בסכום  ילדים 
יעקב  בית  הספר  בבית  כיתות,   20 בן  חדש, 
"מסורת ישראל" שבשכונת קריית הרצוג בעלות 
יסודי  ספר  בית   ;₪  11,000,000 של  כספית 
ברחוב יעל, בן 16 כיתות, בסך 12,500,000 ₪; 
בית ספר יסודי, ברחוב הרב יעקב לנדא, אף הוא 
בן 16 כיתות וגני ילדים בסכום של 17,000,000 

 ;₪
עוד בשיפוצים: אגף בישיבה התיכונית בסך 
ברחוב  חדשים  ילדים  גני   6  ;₪  6,000,000
צייטלין בסך 7,500,000 ₪; 5 גני ילדים חדשים 
ברחוב הרב מצליח בסכום של 5,500,000 ₪; 3 
גני ילדים במתחם נדבורנא בסך 3,300,000 ₪; 
גני ילדים ברחוב אנילביץ בסכום של 3,300,000 
₪; מבנה חדש לבי"ס תיכון "לאורו נלך" בן 22 
כיתות שיעבור מרחוב אבטליון למתחם הקישון, 
לחינוך  ילדים  וגני  בי"ס   ;₪  11,500,000 בסך 
 13,000,000 בסכום של  הקישון  ברחוב  מיוחד 
בסך  השניה  העליה  ברחוב  אחד  ילדים  גן   ;₪

700,000 ₪ ובי"ס לחינוך מיוחד "אוהל שרה" 
ברח' הגליל 6,500,000 ₪.

את  שיבח  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
כוחות  והשקיע  ידו  שנתן  העירוני  הצוות  כל 
ומאמצים משותפים לביצוע המדיניות העירונית 
הרב  ובהם  החינוך,  מערכות  ולפיתוח  לקידום 
אליהו  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
דדון, סגן רה"ע וראש אגף החינוך; הרב יהונתן 
ספרא, מנהל האגף; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף 
וציבור;  חינוך  מוסדות  ובינוי  ופיתוח  תשתיות 
החינוך  אגף  למנהל  המשנה  לוי,  יהודה  הרב 
ומנהל המח' לחינוך מיוחד; הרב שמואל דדון, 
סגן  דובלין,  רפאל  מר  החינוך;  אגף  מנהל  סגן 
יוסף סטל, מנהל מח'  מנהל אגף החינוך; הרב 
מנהל  סגן  כהן-צדק,  שמואל  ואינג'  גני-ילדים 

אגף החינוך ומהנדס האגף .
על  נמסר  גם  העירוני  הצוות  בפגישת 
סדנאות  כסדרת  חינוכיות  פעילויות  של  שורה 
מטעם  מידע  להעשרת  תורה  תלמודי  למנהלי 
ולנוער  לילדים  הארצית  והתכנית  העירייה 
לייעוץ  מכבר  לא  שהוקם  "הקשיבה"  ומרכז 
מול  ולהתמודדות  הישיבות  לבני  והכוונה 
פרויקטים  מכלול  גם  מופעל  כמו"כ  אתגרים, 
באיתור מוקדם בטיפות חלב ובמעונות יום של 

השירות  של  פתוחה"  "דלת  מתקשים,  ילדים 
בגילאים  בקשיים  לטיפול  הפסיכולוגי-חינוכי 
ו"בצוותא"  "חונכים"  פרוייקט  יותר,  מבוגרים 
אליעזר"  "יד  ארגוני  באמצעות  לתלמידים 
ו"בצוותא" להפעלת חונכים לקידום תלמידים, 
סדנת "כלי משמעת" לכלים מעשיים למחנכים 
החינוך"  "פורום  החינוך,  תחומי  לשדרוג 
הדרכה  להתוויית  וליועצות  בתי"ס  למנהלות 
לצוותות הוראה, "חצר פעילה" בשיתוף ארגון 
"עזר מציון" והנחיית הורים של המכון להכשרת 

מנחות הורים ועוד.
בקרוב תחל מח' התחבורה שבאגף תשתיות 
ופיתוח של העירייה בפרויקט חינוכי בבתי ספר 
 – בדרכים  "זהירות  שכותרתו  תורה  ובתלמודי 
זה כל הסיפור", בשיתוף אגף החינוך העירוני,  
בסביבות  בדרכים  זהירות  מודעות  להגברת 
האוטובוס, הגעה בטוחה לבית הספר ובטיחות 
הפעילות  המשחקים.  בגני  הצהריים  בשעות 
ספר,  בבתי  והדרכה  הסברה  מערך  תכלול 
פרסום חוצות וע"ג אוטובוסים, הדבקת מודעות 

והרצאות של גורמים מקצועיים.

גידול מבורך במספר התלמידים בבתי 
הספר בבני ברק  בעקבות כך, שופצו 
שקלים  מיליוני  בעשרות  הספר  בתי 

על ידי העירייה ומשרד החינוך

69,650 תלמידים פתחו שנה
ר"
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חמישה גני ילדים חדשים ברח' הרב מצליח
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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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הילד הלמדן והשקדן דודי מילר ז"ל מת"ת 'בוסטון' 
הלך לעולמו כשהוא בן 12, לאחר שחלה בשנה 

האחרונה במחלה הנוראה

בויז'ניץ נערכים לחגים

ליצמן מנחם את 
המשפחה. צילום: 
יענקי פרבר

הנער דוד מילר ז"ל

מאת: עוזי ברק

הלך  בבוקר  שישי  ביום  כואבת:  טרגדיה 
לעולמו הילד דודי מילר ז"ל, כשהוא בן 12, 
השנה  במהלך  הקשה.  במחלה  שחלה  לאחר 
בתל  'שיבא'  החולים  בבית  אושפז  האחרונה 

השומר, שם עבר סדרת טיפולים קשים.
ומצטיין  למדן  תלמיד  היה  ז"ל  מילר 
מנת  על  ברק,  בבני   ' 'בוסטון  תורה  בתלמוד 
לא להחסיר את לימודיו, התקינה חברת בזק 
וכך  החולים  בית  אל  שידור  מצלמת  בכיתתו 
בשיעורים  משתתף  כשהוא  ללמוד  המשיך 

מרחוק תוך כדי סדרת טיפולים קשה.
בתפילה  העתירו  ומכריו  מחבריו  רבים 
לרפואתו של דוד בן ענת חיה בלומה, ורבים 
גם הגיעו לבקרו ובראשם שר הבריאות יעקב 
את  השיב  והוא  הגזרה  נגזרה  אך  ליצמן, 

נשמתו לבוראו.
ש"ס  סט  לקבל  הייתה  לאחרונה  משאלתו 
משלו ללמוד בו, ולהיפגש עם שר הבריאות, 
החלום  את  לו  הגשימה  'משאלות',  עמותת 

רשת  מתנת  ש"ס  ולקבל  השר  עם  להיפגש 
החנויות 'אור החיים'.

נפש  אציל  בילד  "מדובר  כי  סיפרו  חבריו 
במחלה  רבות  שנלחם  ולמדן  שקדן  ומיוחד, 

הארורה".
התגורר  "דודי  מספר:  פרבר  יענקי  שכנו 
בית  באותו  והתפלל  מגוריי  למקום  סמוך 
הכנסת שבו אני מתפלל, דודי היה מגיע מגיל 
קטן מאד לכל התפילות, היה עומד לצד אביו 
התקיימה  זמן  כמה  משנה  ולא  התפילה,  כל 
עם  יחד  וחגים,  שבת  יום  חול,  יום  התפילה, 
הנוראים,  הימים  של  הארוכות  התפילות 
כאדם  ומתפלל  אביו  לצד  עומד  היה  דודי 
בוגר. הטוהר והתמימות נראו על פניו מהיום 
הוריו  את  שכיבד  ילד  לראשונה,  שראיתיו 
ואהוד  אהוב  היה  התפעלות,  מעוררת  בצורה 

והיווה דוגמא לשאר חבריו".
בשעת  שישי  ביום  התקיימה  הלווייתו 
בהשתתפות  ירקון  העלמין  בבית  הצהריים 

קהל רב.

מאת: עוזי ברק

הימים  לקראת  אוהלך:  מקום  הרחיבי 
בבניית  בויז'ניץ  התחילו  הבעל"ט  הנוראים 
אלפי  יכיל  אשר  התפילה'  'היכל  הענק  אוהל 
מקומות תפילה, האוהל ממוקם בשטח הבניה, 
הבאה  לשנה  אי"ה  תושלם  כי  מייחלים  שם 
מלאכת הבניה ויתנוסס בתפארה בית המדרש 

הגדול 'אהבת ישראל'.
כעת הושלמו שתי הקומות התחתונות של 

הבניין האדיר 'בית ויז'ניץ'.
לתכנן  מורחב  צוות  ישבו  הקהילה  בוועד 
ידיים,  ורחב  קומה  גבה  אוהל  הקמת  את 
לתכנון  פרטים  לפרטי  מחשבת  מלאכת  עם 
ומיזוג  מקומות הישיבה, הפתחים, המעברים 
למען  'אקוסטי'  תכנון  על  ובדגש  האוויר, 

תרועה  קול  את  המקומות  אחרוני  עד  ישמעו 
ואת דברי האדמו"ר.

מחירו של מקום באוהל, מתחיל ב400 ש"ח 
למקום הכי זול ומגיע עד 2,400 שקל למקום 
מקומות   6,500 ישנם  הכול  בסך  יקר.  הכי 
ישיבה. האוהל יהיה בגודל 60 מטר אורך, 30 
גלריה  וקומת  כניסות  בו 10  יהיו  רוחב,  מטר 

לעזרת נשים.
הסוכה תהיה השנה בשטח היכל התפילה, 
חג  לפני  כדפנות.  לה  ישמש  האוהל  ומבנה 
ימוקם  ובמקומו  יפורק  ההיכל  גג  הסוכות 
אולם  עתק,  בהון  כרוכה  זו  אפשרות  הסכך, 
ותאפשר  ורחבה  גדולה  סוכה  תאפשר  היא 
בימי  המשתתפים  לרבבות  מרווח  מקום 

שמחת בית השואבה.

בקרית ויז'ניץ בבני ברק החלו בבניית האוהל הענק להיכל 
התפילה לימים הנוראים, שמוקם על רצפת ביהמ"ד הגדול 
ההולך ונבנה בימים אלו עם 6500 מקומות  מחיר מקום 

מתחיל ב-400 ש"ח ועד 2,400 ש"ח

להרשמה: 2245* )שלוחה 3(

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

יצאתי
גר     ושקה

מקצוע מבוקש!
הנדסאי אדריכלות עוסק בתכנון ועיצוב 
ציבוריים,  במוסדות  משתלב  מבנים. 
בוועדות לבינוי ערים במשרדי אדריכלות 

וכמתכנן עצמאי.

 100% מימון
שכר לימוד*

 הנדסאי אדריכלות רשאי לחתום 
על תכניות אדריכלות עד 4 קומות.

 הירשמו ללימודי אדריכלות
ותצאו מקצוענים!

 ההרשמה
למגוון הקורסים 

בעיצומה

 *לגברים מימון מלא בכפוף 
לקריטריוני מה"ט. לנשים מלגות גבוהות

טי
תנ
או

 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



של דייסות מטרנה

 בכל יום 3 כיסאות
אוכל מעוצבים לתינוק

אמא, את יושבת?

3 העונות נכונה ובזמן הקצר ביותר בכל יום 
יזכו בכיסא אוכל מעוצב לתינוק מבית 

קנו 2 אריזות ממגוון 
 הדייסות של מטרנה 
ושמרו את החשבונית

1
חייגו

03-9411446

23
 ענו על 
השאלון

ותוכלו לזכות

המבצע יתקיים מה 4.9.2017, י"ג באלול תשע"ז ועד ליום 17.9.2017, כ"ו באלול תשע"ז בין השעות 10:00 ל-16:00 )למעט בימי שישי 
ושבת(. המבצע על כל דייסות מטרנה בכפוף למגוון הקיים בחנות. בכפוף לתקנון, בו ניתן לעיין בכתובת ד.נ. מעברות  4023000.
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בהדרכת ראש העיר: 
כך חוצים בבטחה קידום לעסקים

יוזמה מקורית של ראש העיר חנוך זייברט, שיצא יחד 
עם בכירי העיריה כדי להעביר מאות ילדים במעברי 

חציה בדרכם ללימודים

ראש העיר נפגש עם מנכ"ל הסוכנות לעסקים במשרד 
הכלכלה ומנהלי מעו"ף במטרה להפעלה משותפת של 

פרויקטים לקידום ולסיוע לעסקים

מאת: עוזי ברק 

הרב  העיר  ראש 
הודיע  זייברט,  חנוך 
במסגרת העברת מאות 
במעברי  תלמידים 
ברחוב  סואנים  חציה 
רחוב  פינת  אי"ש  חזון 
אינה  כי  דסלר,  הרב 
לראיה,  שמיעה  דומה 
המקום  ומראיית 
הצורך  מוכח  מקרוב 
במערכת  הגדול 
זה,  בצומת  רמזורים 
ובתוך חודשים אחדים 
תותקן ותופעל מערכת 

רמזורים זו, כהמשך למערכות דומות שהותקנו 
חזון  הרחובות  בצומת  האחרונות  בשנתיים 
אי"ש  חזון  הרחובות  ובצומת  נחמיה  אי"ש- 

-ברטנורא.
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  יציאת 
הרב  עם  הסואן  בצומת  תלמידים  להעברת 
אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע והרב אליהו 
נעשתה  החינוך  אגף  וראש  רה"ע  סגן  דדון, 
גני  ומח'  ופיתוח  תשתיות  אגף  עם  בתיאום 

ילדים באגף החינוך העירוני. 
בביצוע העברת תלמידים בהיקפים גדולים 
בסביבה השתתפו גם הרב חנוך זיידמן, ראש 

אגף תשתיות ופיתוח; הרב שמואל דדון, סגן 
מנהל אגף החינוך; הרב יוסף סטל, מנהל מח' 
גני ילדים; הרב נחמיה שקדי, עוזר מ"מ רה"ע 

והרב יעקב זכריהו, עוזר סגן רה"ע.
לרה"ע  רבים  תושבים  ניגשו  בסיור 
במעבר  חלק  שנטלו  הבכיר,  העירוני  ולצוות 
על  הוקרתם  את  להביע  כדי  התלמידים, 
העיר  ראש  הודיע  זו,  ובמסגרת  המבצע, 
בצומת  המצב  פתרון  על  ששאלו  לתושבים 
מערכות  הקמת  על  מסר  כבר  כי  הסואן, 
הרמזורים החדשים שתופעלנה בצומת בתוך 

חודשים אחדים.

מאת: עוזי ברק 

קטנים   לעסקים  והסוכנות  ברק  בני  עיריית 
במשותף  יפעילו  הכלכלה  במשרד  ובינוניים 
ולסיוע  לקידום  ומגוונים  חדשים  פרויקטים 
מר  של  בביקורו  סוכם  כך  בעיר-  לעסקים 
קטנים  לעסקים  הסוכנות  מנהל  קויתי,  רן 
ובינוניים במשרד הכלכלה בלשכת ראש העיר 

הרב חנוך זייברט.
במסגרת פעילות משרד הכלכלה והתעשייה 
לעידוד ולקידום העסקים הקטנים והבינוניים 
בינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  מפעילה 
מערך שירותי סיוע במגוון אמצעים ותחומים 
השירותים  מטרת  העסק.  לצרכי  הקשורים 
הינה לסייע ליזמים ועסקים לצלוח את שלבי 
הקמת העסק, לצמוח מבחינת היקף המכירות 

לידי  ולהביא  העובדים  ומספר 
והתייעלותם  ביצועיהם  שיפור 
שירותי  רווחיותם.  הגדלת  תוך 
מערך  ידי  על  ניתנים  הסיוע 
 40 פני  על  הפרוס  המעו"ף 
בעלויות  בארץ,  סניפים 
בני  סניף  כאשר  מסובסדות, 
ברק, בסיוע העירייה, מהווה את 
במתן  והמוביל  המרכזי  הסניף 

שירותים למגזר החרדי.
ברק  בבני  המעוף  שירותי 
אישי,  וייעוץ  ליווי  כוללים 
להשגת  השלבים  בכל  ליווי 

מימון והלוואות, הדרכות קבוצתיות בנושאים 
"יוזמים  עסק,  וניהול  להקמה  הנדרשים 
עסק" - מסלול מובנה הכולל מספר שירותים 
ייחודיות  תכניות  משמעותי,  בסבסוד  ליזמים 
העסקים,  סוגי  לפי  החרדי  למגזר  ומותאמות 
בעיר  הפועל  ייחודי  עסקים  מרכז  מופעל  וכן 
במגדל שקל ומהווה חממה לעסקים בתחילת 

דרכם. 
לשבח  ציין  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
מעו"ף  צוות  בין  ההדוק  פעולה  שיתוף  את 
בני  בעיר  העסקים  לשגשוג  לסיוע  והעירייה 
ברק, כאשר נערכו כנסים ואירועים משותפים 
עם העיריה לטובת יזמים ועסקים בעיר, והודה 
רואי  פירמת  ע"י  המופעלת  מעוף  להנהלת 
החשבון BDO ולמר רן קויתי על הסיוע הרב 

שמעניקים ליזמים ולבעלי עסקים בעיר.
רה"ע מעביר ילדים במעבר חציה

רה"ע, מנכ"ל הסוכנות לעסקים במשרד הכלכלה, מנהלי מעו"ף



שלמה כהן הפך

לסיעודי לפני שנתיים
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השיטור העירוני מגביר אכיפה
מזויפים,  שטרות  מפיץ  לכדו  העירוני  השיטור  שוטרי 
פינו נערים שהשתלטו על שני מקלטים ציבוריים ונתנו 

קנסו לנהגים שיסכנו ילדים ועוברי דרך

מאת : עוזי ברק 

בעלי  בקרב  מזויפים  כסף  שטרי  הפצת 
עסקים בעיר בני ברק נבלמה בעודה באיבה 
שוטרי  של  מהירה  פעילות  של  בעקבותיה 

ופקחי השיטור העירוני בעיר.
החלה  עירונית,  המשטרתית  הפעילות 
בעקבות דיווח מבעל עסק ברחוב רבי עקיבא 
- רחובה הראשי של העיר לשוטרים, כי זמן 
שביקש  גבר  לחנותו  הגיע  לכן  קודם  קצר 
לרכוש מוצרים בשטרות שנחשדו כמזויפים.

עם קבלת המידע דלקו השוטרים במהירות 
מרבית אחר החשוד, ועיכבוהו זמן קצר לאחר 
של  ברשותו  בחיפוש  לחנות.  בסמוך  מכן, 
נתפסו שטרות של 200 ₪ שנחשדו  החשוד 
כמזויפים. החשוד, בן 61, תושב עיר סמוכה, 

נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה.
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בהנחיית 
דרנגר,  ישראל  הרב  עם  עבודה  ובפגישת 
את  העירוני  השיטור  הגביר  רה"ע  רמ"ט 
לאכיפת  העיר  של  השונים  באזורים  סיוריו 
חוקים בתחומים שונים, והמעצר המהיר של 
החשוד בהפצת שטרי כסף מזויפים הינו חלק 

מהגברת הסיורים בכל האזורים. 
ציבוריות,  בגינות  הוגברו  גם  הסיורים 
אליהם  ציבוריים  מקלטים  שני  פונו  וכמו"כ 

שגרמו  כ"ץ,  פרדס  בשכונת  נוער  בני  פלשו 
הלילה.  של  המאוחרות  השעות  עד  רעשים 
כלי  לפינוי  הפעילות  נמשכת  שוטף  באופן 
פונו  ובמהלך החודש האחרון  נטושים,  רכב 

26 כלי רכב עזובים.
הפיקוח  הגביר  רה"ע,  הנחיות  במסגרת 
המסכנות  בעבירות  האכיפה  את  החניה  על 
עוברי דרך או הגורמות לעיכוב בצירי תנועה 
נרשמו  שבגינן  העבירות  ובין  ראשיים, 
שסיכנו  נהגים  כנגד  היו  מרביים  קנסות 
רכב  חניית  שעקב  או  חציה,  במעברי  ילדים 
על מדרכה או חניה בצמידות למעבר חציה, 
לכבישים  לרדת  במדרכות  העוברים  נאלצו 

עצמם ולהסתכן בכך.
השתלבו  הלימודים,  שנת  פתיחת  עם 
שוטרי השיטור העירוני בפעילויות להגברת 
לעבודות   ובהמשך  והזהירות,  הבטיחות 
אגפי החינוך והתשתיות של העירייה להכנה 
כראוי של מבני בתי הספר והתשתיות שבהם 
והשקעת מירב המאמצים והאמצעים לביצוען 
של עבודות אלו, יצאו שוטרים לסביבות בתי 
ספר ומוסדות חינוך ולדאוג להגברת תשומת 
הלב לאנשים בלתי מזוהים ולחפצים חשודים 
חציה,  במעברי  ומתנדבים  שוטרים  והעמדת 
הכבישים  את  לעבור  לתלמידים  לסייע  כדי 

בבטחה.

משפחות מספרות 
על עצמן 

ביום עיון שנערך במרכז העצמה, סיפרו משפחות 
סיפורים מרגשים על שינויים חיוביים

מאת: עוזי ברק 

ששהו  אנשים  של  מרגשים  סיפורים 
חיוביים  לשינויים  וזכו  קשים  במצבים 
וגיבוש  עיון  ביום  הושמעו  משמעותיים 
"משפחות  בסימן  עצמה,  מרכז  ללקוחות 
באחרונה  שהתקיים  עצמן"  על  מספרות 
היום  ברק.  בני  עיריית  של  עצמה  במרכז 
מועצת  באולם  בהתכנסות  נפתח  המיוחד 
עיריית בני ברק, בנוכחות הרב מנחם מנדל 
האגף  וראש  העיר  ראש  סגן  אייזנברג, 
לשירותים חברתיים שהביא את ברכת הרב 
מרכז  למשפחות  העיר  ראש  זייברט,  חנוך 

עצמה ולצוות העובדים. 
של  הפיקוח  צוות  גם  השתתפו  בכינוס 
משרד  של  תל-אביב  במחוז  ומשפחה  פרט 
לרווחה",  "נושמים  תכנית  ורכזות  הרווחה 
הגב'  אשבל,  ציפי  הגב'  מילנר,  ניבה  הגב' 
האגף  צוות  קדרוני,  טל  והגב'  עמר  יעל 
עובדות  ברק,  בני  חברתיים  לשירותים 

משפחה מהאגף וצוות מרכז עצמה.
בברכות  פתחה  המרכזי  האירוע  את 
שהודתה  המרכז,  מנהלת  נבון,  חוה  הגב' 
ולסגניתה  האגף  למנהלת  הפיקוח,  לצוות 
ולצוות מרכז עוצמה המלווה את המשפחות 
במסירות. עו"ס ארלט מויאל, מנהלת האגף, 
המשפחות  של  כוחן  את  בדבריה  הדגישה 
לחולל שינוי מבורך בחייהן. בשם הפיקוח, 
פרט  מפקחת  אשבל,  ציפי  הגב'  בירכה 
ומשפחה במחוז מרכז, שציינה את ההשקעה 
האגף   למשפחות  השיקום  בתכניות  הרבה 
למרכז  מבורכת  עשיה  המשך  ואיחלה 

וללקוחות.

עצמה,  מרכז  לקוחות  עלו  זה  אחר  בזה 
התהליך  על  רבה  בהתרגשות  שסיפרו 
ובמסגרת  המרכז  במסגרת  שעברו  המפעים 
תכנית "נושמים לרווחה". רבות מהן שיתפו 
מהם  הקשים  במקומות  הנוכחים  קהל  את 
בחייהן  שחלו  השינויים  על  וסיפרו  הגיעו 
במגוון תחומים: כלכלי, תעסוקתי, משפחתי 
ואישי. רבות מהן חלקו עם המשתתפות את 
זכויות,  במיצוי  כלכלי,  בניהול  הצלחותיהן 
הערך  ובתחושת  העבודה  למעגל  ביציאה 
הודו  המשפחות  חוות.  שהן  והמסוגלות 
הפיקוח  ולצוות  העיר  לראש  בהתרגשות 
מענים   עבור מעטפת   על הקצאת משאבים 
שניתנה  ההזדמנות  ועל  לקידומן  מקצועית 

להן לחולל שינוי מהותי בחייהן. 
את הבוקר המרגש חתמה מצגת שהוכנה 
על ידי צוות מרכז עצמה, בה נסקרה פעילות 
המרכז מאז הקמתו ועד היום, וכלל סיפורים 
בתהליך  ששיתפו  לקוחות  של  אישיים 
לקוחות  יצאו  ההתכנסות  לאחר  שעברו. 
המרכז באוטובוסים מאורגנים לבית הארחה 
של  בניצוחן  מקצועי,  למפגש  חיים  חפץ 
רחל  והגב'  קהילתית  עו"ס  חיה שלף,  הגב' 
שוימר, אחראית פרויקטים קהילתיים במרכז 

עצמה. 
הטרוגניות  לקבוצות  חולקו  המשתתפות 
לצורך פעילות אתגרית בשטח בית הארחה, 
בהובלתן של פעילות מרכז עצמה. הפעילות 
הובילו את הקבוצות השונות, הפעילו אותן 
שמטרתה  מרשימה  שטח  פעילות  וערכו 
חיבור בין הלקוחות, היכרות וגיבוש חברתי.

 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

להרשמה: 2245* )שלוחה 3(

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology מודיעין עילית | חיפה | בית שמשירושלים | בני ברק | אשדוד 

טי
תנ
או

יצאתי
קריפ   וגרפי

הירשמו ללימודי 
 הנדסאים והגנת סייבר

ותצאו מקצוענים!

מקצוע מבוקש!
ההכשרה בתחום המחשבים 
מבוקשת בתעשייה, בעסקים, 
בארגונים ציבוריים ובשוק הפרטי

הנדסאי תוכנה מתמחים בתכנות, 
במבנה מערכות מחשב ובהנדסת 
תוכנה, פיתוח תוכנה והגנת סייבר, 

הכולל זיהוי תקיפות ואנומליות שיטות 
קריפטוגרפיות, אבטחת רשתות 

והנדסת מערכות ממוחשבות.

ההרשמה למגוון הקורסים בעיצומה! תעודה: מטעם מה״ט



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
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האם לשלב לימודי אנגלית במוסדות החינוך?

סיפר  ערנית",  מערבית  רוח  היום  "נושבת 
סניף  ראש  אוקנין,  יוסי  ר'  קיצי  יום  באותו  לי 
הנה,  "המשמעות  בטבריה.  הצלה'  'איחוד 
 – תמימה  נראית  שהיא  כמה  עד   – שהימה 
מסוכנים  בולענים  בה  יש  למדי.  מסוכנת 
חסרי-דעת  אבל  אסונות.  להמיט  שעלולים 
הכול  כאילו  להם  ושטים  'מזרון'  עם  מגיעים 

רגיל".
מי שלא נמצא ליד ה'מציל' – סכנתו כפולה. 
הוא נחשף לסכנות שגם שאגותיו של ה'מציל' 
לא יהיו אלא כקול קורא במדבר. וכבר אירעו 

לצערנו אסונות. הרבה מידי. 
ובמה דברים אמורים?

בחוצות כבר מזמן הונף 'דגל שחור'. המצב 
לא-מעט  בחובו  טומן  הוא  אבל  תמים  נראה 
גלים  אחרת:  בלשון  מסוכנים.  'בולענים' 
להטביע.  ומאיימים  עבר  מכל  מגיחים  זועפים 
איומים רבים על הבית היהודי ניצבים לפתחנו 
החינוך,  צביון  קעקוע  טכנולוגיה,  )פגעי 
בישראליות  להתבוללות  המביאות  מכללות 

ועוד(. 
ליד  לשחות  צריכים  זה  בשביל  בדיוק 
עיניהם  אשר  העדה  רועי  הלא-הם  'מצילים', 
צופיות למרחוק והם יודעים לתחום תחום של 

שחייה לבל ניתקל ב'בולענים' מבעיתים.

"... וכל פרצה בזה היא סכנה גדולה לעתיד 
החינוך"  מוסדות  על  ח"ו  זרים  השתלטות 
הגרמי"ל  מרן  השותת  מנהמת-ליבו  כותב   –
ליפקוביץ זצוק"ל - רבן של בני הישיבות ורב-

בדור  הטהורה  החינוכית  הספינה  של  החובל 
עמוד  א'  חלק  החיים'  'דרכי  )ספר  האחרון 

קפ"ז(. 
ללמוד אנגלית או לא, ללמוד היסטוריה או 
לא – זו שאלה שרק 'מצילים' יודעים להורות 
נחרצת.  בשלילה  עליה:  הורו  כבר  הם  עליה. 
שנהיה  חובה  אליהם.  קרובים  שנהיה  כדאי 

קרובים אליהם. 
מי רוצה להיסחף?!

עצמה:  בעד  מדברת  בשטח  המציאות 
כיפות(  )חובשי  במוסדות מקבילים של אחינו 
שאופפת  היבשושיות  על  מזמן  זה  מבכים 
)'התושב"ע'  הגמרא  בשיעור  הנוער  בני  את 
של  לדידם   – שיעורי-החול  עומס  בלשונם(. 
מחנכים מקוננים רבים – הביא למצב שבו הפך 
חשבון  תרגיל  לעיקר.  והטפל  לטפל  העיקר 
מורכב מאתגר את הנער דשם, צובט הלב, יותר 
מפתרון רשב"א קשה בסוגיית 'מכליא קרנא'. 

נושא החינוך, אנו עדים במו-עינינו, שברירי 
מידי בכדי להמר עליו.  

חובה שנהיה קרובים מאוד ל'מצילים'.

בעולם שהולך ונעשה כפר גלובלי, ידיעת 
מותרות.  בגדר  אינה  כבר  האנגלית  השפה 
ידיעת אנגלית קריטית לכל אפשרות יציאה 
שאינו  עיסוק  תחום  כל  וכמעט  לחו"ל, 
מעבר  אנגלית.  ידיעת  דורש  כפיים  עבודת 
כל  באנגלית.  כתוב  העולמי  הידע  רוב  לזה 
ברובו  כתוב  התורני,  מהעולם  חוץ  תחום 

באנגלית. 
לימודי חול הינם חלק אינטגרלי ממערכת 
ואחד  המרבה  אחד  החרדית.  החינוך 
הממעיט. אך בעוד גיאוגרפיה או היסטוריה 
ניתן להשלים ולרכוש ידע גם בגיל מאוחר 
יותר, הרי שלימודי שפה חדשה הם כמעט 
בגדר מעוות לא יוכל לתקון. יכולת קליטת 
משמעותית,  גבוהה  הצעירות  בשנים  שפה 
וכן העובדה שהשפה נרכשת על פני שנות 
הלימודים מגדילה את הסיכויים לרכישתה, 
בעוד קורסים קצרים בגילאים מבוגרים הם 

כמעט בגדר ברכה לבטלה לרוב האנשים.
מחדש  חשיבה  לבצע  הזמן  הגיע 
שבוצעו  מסקרים  שלנו.  החינוך  במערכות 
החרדי  בחינוך  ההורים  רוב  שכיום  עולה 
רוצים בהחלט שבנם ילמד אנגלית, גם אם 
הם רואים בהחלט את עתידו בעולם התורה. 

ידיעת אנגלית היא הרחבת הדעת החשובה 
ביותר בלימודים חיצוניים.

ועל  שמרנות  על  אמונים  אנו  אמנם 
התבדלות, אך נושא זה הולך ונעשה קריטי, 
קטן.  הופך  והעולם  מתרחב  ככל שהציבור 
שום נזק רוחני לא יתרחש מכך שילד חרדי 
בדיוק כמו חברו  ילמד את שפת האנגלית, 

בבורו פארק, לייקווד או אנטוורפן.
לשינויים  שלנו  שהתגובה  נראה  לעיתים 
ריאקציה  מתוך  רק  נעשית  הבנים,  בחינוך 
לגעת  ניתן  "לא  מלחמה,  באווירת  ותמיד 
בממשלה  כיום,  אך  הטהור".  השמן  בפך 
השולטים  הם  נציגינו  כאשר  הנוכחית, 
בכיפה, הגיע הזמן לקחת את היוזמה לידיים 

שלנו.
הליב"ה  לימודי  על  לחשוב  הזמן  הגיע 
פרספקטיבה  מתוך  לא  בראשם,  ואנגלית 
אלא  עתיד,  יש  עם  פוליטית  מלחמה  של 
מתוך בחינה אמיתית של הצרכים העומדים 
שהוא  כפי  בעולם  ילדינו  ובפני  בפנינו 
מתפתח. האם זה נכלל בכלל החיוב האב על 
בנו ללמדו אומנות? דומני שמעטים יחלקו 

על כך שהתשובה היא חד משמעית: כן.

נגד: לשחות ליד ה'מצילים'
הרב ישראל פרידמן

מכון 'בלבבי יהדות מלב אל לב', צפת

בעד: כמו בלייקווד ובורו פארק
נטע כץ 
פעיל חברתי

הילד
מתחיל ללכת עוד מעט.
אני חושב שהגיע הזמן

לכסות את השקע

אל דאגה ידידי,
השקע מכוסה היטב

על מנת לשמור על בטיחות ילדינו וכדי למנוע פגיעה במערכת החשמל הביתית,
חשוב שנקפיד על התקנת שקעים מוגנים בבית ובסביבתו.

במקומות שבהם שקע חשמל עלול להיות נגיש 
לילדים קטנים, יש לדאוג להתקנה של שקעים 
או  מכסה  פנימי,  מגן  תריס  באמצעות  מוגנים 

פקק מיוחד.

חשוב לוודא שבמקומות החשופים למגע מים - כמו 
חדר האמבטיה, המטבח, המרפסת או הגינה, מותקנים 
לגרום  עלולה  מים  חדירת  כי  מים,  מוגני  שקעים 
להתחשמלות ולפגיעה במערכת החשמל הביתית.



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
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הקיצוץ  על  עיתונות'  'קו  חשיפת  בעקבות 
הוועדה  תתכנס  המזון,  סלי  בתקציבי  הדרסטי 

לפניות הציבור לדיון חירום בכנסת

נשיאת בית המשפט 
העליון: אסתר חיות
השופטת אסתר חיות מונתה לתפקיד נשיאת בית המשפט 
העליון במקומה של מרים נאור  על אף שהייתה בין 
השופטים שביטלו את חוק טל, נחשבת חיות למאופקת 

בכל הקשור לסאגות חברתיות ותקשורתיות

ברוך ברגמן

ודאות  חוסר  של  ארוכים  שבועות  לאחר 
המשפט  בית  לנשיאת  מחליפה  מינוי  בנושא 
העליון מרים נאור, אמש )ג( התכנסה הוועדה 
ובחרה את השופטת אסתר  לבחירת שופטים 
חיות לקדנציה בת 6 שנים. מינויה בא לאחר 
סאגה ארוכה במסגרתה ניסתה שרת המשפטים 
לבטל את עיקרון הסניוריטי, במסגרתו מתמנה 
השופט או השופטת הוותיקים ביותר לתפקיד 
צלח  לא  ניסיונה  העליון.  המשפט  בית  נשיא 
חיות  אסתר  רק  מועמדות  הגישה  ולתפקיד 

שהיא כיום הוותיקה ביותר. 
במהלך הדיון על מינויה בוועדה, חבר ועדת 
השרים לחקיקה השר יריב לוין, תקף קשות את 
דרך הבחירה של שופטי בית המשפט העליון. 
המשפט  לבית  נשיאה  מונתה  שוב  "היום 
העליון בהליך בחירה פיקטיבי הרומס את כל 
שהשופטים  הציבורי  בשירות  המינויים  כללי 

עצמם מרבים לכתוב עליהם בפסיקותיהם".
מהאופן  להתרשם  שלא  "קשה  לדבריו, 
השופטים  נוספת  פעם  מינו  שבו  המחוצף 
מעז  שאיש  מבלי  בראשם,  שיעמוד  מי  את 
להתמודד על התפקיד ותוך שהוועדה מכפיפה 
עצמה לרצונם ומקבלת על עצמה בהכנעה את 

זה  מאס  עצום  ציבור  הגומי.  חותמת  תפקיד 
המשפט  מערכת  מתנהלת  שבו  באופן  מכבר 
תדיר  היוצאות  ציוניות  הפוסט  ומהפסיקות 
בדילים  המתמנים  השופטים  של  משולחנם 
בנאומים  להסתפק  אפשר  אי  מהעין.  נסתרים 
נחוש  ובראשם מהלך  – הגיע הזמן למעשים 
לשינוי מן היסוד של שיטת בחירת השופטים".

יחסית.  מאופקת  לשופטת  נחשבת  חיות 
היא ממעטת להתערב בקונפליקטים חברתיים 
המשפטי  האינטרס  את  עיניה  למול  ורואה 
גיוס  בלבד. בעתירה שהוגשה בעבר כנגד אי 
דחיית  שחוק  השופטים  קבעו  לצה"ל  חרדים 
שירותם של תלמידי ישיבות שתורתם אמנותם 
)"חוק טל"( אינו חוקתי, ולכן הכנסת לא תוכל 

להאריכו במתכונתו הנוכחית. 
בהרכב  מהשופטות  אחת  שהייתה  חיות, 
הרוב,  בדעת  אף  והייתה  החוק  את  שפסל 
כתבה: "בהידרשו לסוגיה זו נקט בית המשפט 
זהירות רבה מתוך מודעות לרגישות החברתית 
האחריות  הזהירות,  בשל  וכן  בה  הכרוכה 
את  תמיד  ינחו  כי  ראוי  אשר  הענווה  ומידת 
ביקורת  בהפעילו  המשפט  בית  של  הילוכו 
האחרות,  השלטון  רשויות  על  שיפוטית 

ובמקרה זה על הרשות המחוקקת".

ארי קלמן

לכנסת:  מגיעה  עיתונות'  'קו  חשיפת 
ציבור  לפניות  הוועדה  צפויה  )רביעי(  היום 
דיון  לכנס  אייכלר  ישראל  חה"כ  בראשות 
מיוחד בעקבות קיצוץ תקציב סלי המזון ל- 8 

שקלים בלבד לקראת החלוקה בחגי תשרי. 
משרד  כי  נחשף,  עיתונות'  ב'קו  כזכור, 
הודיע  כץ  חיים  השר  בראשות  הרווחה 
ל-8  יקוצצו  סלי המזון  כי  למנהלי העמותות 
ו-44  שעברה  בשנה  ש"ח   17 במקום  ש"ח 

ש"ח לפני שנתיים.
סגן השר מאיר פרוש וחבר הכנסת מיכאל 

מלכיאלי פנו לשר הרווחה בדרישה שישקול 
אף  שעבר  ובשבוע  הקיצוץ,  את  מחדש 
נפגש שר הבריאות יעקב ליצמן עם השר כץ 
לבדוק  משרדו  למנכ"ל  יורה  כי  שהתחייב 

מחדש את הקיצוץ.
בדיון שיזם אייכלר צפויים להשתתף נציגי 
הרווחה  משרד  האוצר,  משרד  המשרדים, 
עמותות  מנהלי  וכן  המשפטים  ומשרד 
שיפקוד  ומרעב  כלכלית  מקריסה  שחוששים 

אלפי נזקקים בחגים, וכן חברי הכנסת. 
לשינוי  עד  לעקוב  ימשיך  עיתונות'  'קו 

ולפתרון הבעיה.

דיון חירום בכנסת על 
קיצוץ סלי המזון
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דרעי  מכלוף  אריה  הפנים  שר  דברי  שחוללו  הסערה 
המפות  על  'הארווי'  ההוריקן  סופת  כמו  צפויה,  הייתה 
הבהיר  שדרעי  מרגע  ביוסטון.  החזאים  של  הסינופטיות 
כי ראש-הממשלה טס על אדי הדלק ואגלי הזעה למעון 
ברור  היה  פניו,  את  לחלות  כדי  פוטין  הנשיא  של  הקיץ 

שהתקשורת העוינת תצטרף למקהלה. הוא-הא-מי-נסע.
ציטוטים  עם  המהדורה  נפתחה   ,2 ערוץ  בחדשות 
מדברי השר, חבר הקבינט, על כך שפוטין לא היה מעוניין 
ראו  האובייקטיביים  הפרשנים  נתניהו.  עם  בפגישה 
בדבריו סימוכין לפרסומי העיתונות הישראלית והסבירו 
שראש הממשלה הישראלי התדפק על פתחו של הנשיא 
הרוסי כמו עובד זר העומד על מפתן מרשם האוכלוסין. 
ידיעות אחרונות הפך את הציטוט שהושמע בליל שישי, 

לכותרת ראשית של גיליון ערב שבת. 
לשכת  של  מכיוונה  שהושמעה  הרפה  הביקורת  את 
ראש הממשלה המרוקנת מאנרגיה, דחו אנשי התקשורת 
זכות  על  מילים  מכבירים  כשהם  נפש  בשאט  החופשית 
הסיסמאות  שאר  וכל  הביטוי  חופש  לדעת,  הציבור 
עד   - תקווה  בפתח  הנפש  יפי  של  לשונם  על  ששגורות 

לרגע שאדם חרדי נקלע לסביבת ההפגנה.
אתם  שעבר,  בסופ"ש  המדינה  בגבולות  שהיתם  אם 
הכותרות  איך  ותמהים  עיניים  הסתם  מן  משפשפים 
בריענון  צורך  שאין  זהו,  אז  מעיניכם.  נעלמו  האמורות 
רופא  אצל  תקופתית  הערכה  בבדיקת  לא  וגם  זיכרון 
התרחשה  לא  אכן  הזאת,  מורגנה  הפאטה  המשפחה. 
במציאות. לא משום ששר הפנים וחבר הקבינט לא אמר 

דבר, אלא דווקא בשל כך שהוא אמר את הדבר ההפוך.
בעקבות גל הביקורת הלגלגנית, ששיאו היה במריחת 
שאחזה  הפאניקה  על  אחרונות  בידיעות  הכותרת 
)בתוכנית  העלינו  פוטין,  הנשיא  אצל  בביקורו  בנתניהו 
פילפוליטיקה, יחד עם עמיתי יעקב ריבלין(, את שר הפנים 
דרעי לשידור ושאלנו אותו בנוגע למתקפה ההדדית של 

נתניהו והתקשורת הישראלית.
כשניצח  התשעים,  בשנות  ברותחין  שנכווה  דרעי 
במערכה  הפסיד  אך  האלקטורלי  במגרש  התקשורת  את 
להתייחס  בתוקף  סירב  הוא  בצוננין.  נזהר  המשפטית, 
שהשר  אלא  ישראל-היום.  כל  לעיני  שמתנהל  לקרב-רב 
החזיק מעמד עד לרגע שבו נשאל האם אכן נתניהו השפיל 

עצמו בפני פוטין.
בשלב הזה, דרעי שיושב בקבינט ושומע את הדיווחים 
האמת  את  והשמיע  להתאפק  הצליח  לא  ראשון  ממקור 
הפנים  שר  באוזניו.  ושומע  בעיניו  רואה  שהוא  כפי 
אלא  פוטין,  בפני  התחנחן  לא  שנתניהו  רק  לא  כי  סיפר 
שלנשיא רוסיה עצמו, היה אינטרס הדדי בפגישה. מעבר 
לכך, הסביר דרעי, כי האמריקאים עצמם ביקשו מנתניהו 
למחרת  מסרים.  לו  ולהעביר  הרוסי  הנשיא  עם  להיפגש 
היום, כשפורסמה הידיעה על סגירת הנציגויות הרוסיות 

בארה"ב, קיבלו הדברים ממד חדשותי עדכני.
הדברים של דרעי, נפלו על אוזניים קשובות של יועצי 
למהדורות  השמע  קובץ  את  להעביר  שמיהרו  תקשורת, 
החדשות ולעיתונאים. לא בכל יום, מקבל ראש-הממשלה 
מפלגתו,  חבר  שאינו  קבינט  מחבר  משמעותי  כה  חיזוק 
ונחשד אומנם בזוטות, אך לא בכך שהוא מעוניין להיקלע 

לעימות עם עיתונאים.
חלף כמעט שבוע ומילה מכל מה שנאמר לא פורסמה. 
שאין  ישראל,  כלל  ועבור  עבורכם  שהחליט  מי  החליט 
עניין לציבור בחיזוק גרסתו של ראש הממשלה. למחרת 

היום, גם שגריר רוסיה בישראל פנה לתקשורת הישראלית 
וביקש להכחיש את הידיעה. "נתניהו לא היה היסטרי מול 
פוטין – זה שקר", התבטא השגריר אלכסנדר שיין והוסיף 
הצטרפה  שלא  על  ישראל  את  מעריכה  "מוסקבה  כי 

לסנקציות של המערב נגדה". 
מי שמכיר את יחסי הכוחות יודע ומבין שהשגריר לא 
ישירות  המגיעה  מגבוה  הוראה  ללא  פיו  את  פוצה  היה 
את  נצרה  הישראלית  התקשורת  אבל  מאימא-רוסיה, 
לשונה והאתר היחיד שציטט את הדברים, היה אתר הבית 

)לשעבר( וואלה. 
המועד  אינו  ה'פלצות'  מעורר  אלול  זמן  של  עיצומו 
המתאים לעסוק בביקורת עיתונות. כשדגים שבים ואפילו 
הקרב  הדין  מיום  רעדה  נתקפים  השולחן,  שעל  סלטים 
ובא, אפשר וצריך להתעסק גם בנושאים אחרים )שאבעס, 

תכף ומיד(. 
אבל אי אפשר שלא לחוש הזדהות עם ראש-הממשלה, 
שחווה על בשרו את מה שאנו החרדים חשים במשך שנים. 
עוזריו  ידע ממעללי  ייתכן שנתניהו  גם ברמת החקירות, 
)של שטייניץ( וייתכן גם שלא. בדיוק כפי שהרמטכ"לים 
שכיהנו באותה תקופה לא ידעו על מעללי פקודיהם, לבני 
לא ידעה בשעתו על מעללי גזברות קדימה, שרון האב לא 
ידע על מעללי בנו עמרי וברק לא ידע על מעללי הרצוג 

והעמותות ועל העסקת העובדת הזרה בביתו. 
עצמו,  בעד  לדבר  הנחקרים  למצעד  לתת  במקום 
גם  הממשלה  ראש  נגד  מתגייסת  הישראלית  התקשורת 
אהדת  את  לעובדות.  קשר  כל  ללא  אחרות,  בחזיתות 
של  עצמי  מלל  באמצעות  רק  מגייס  לא  נתניהו  תומכיו, 
נאומי הסתה. כשהתקשורת הישראלית מאמצת מנטליות 
חדשותית של סוכנות ידיעות רוסית, היא עושה לנתניהו 

את מרבית העבודה. 

גירוש ספרד
הישמע  עם  מזרועו  הסרט  את  שמשליך  קפטן  כמו 
דרעי,  ש"ס  של  המכהן  היו"ר  כך  לעברו,  הבוז  קריאות 
אינו מסוגל להשמיע מילה טובה על היו"ר לשעבר ישי. 
לומר  צריך  כי  הריאיון  סוף  לקראת  לדרעי  כשאמרנו 
מילה טובה על אלי ישי שהיה הראשון שזיהה את בעיית 
המסתננים, השיב דרעי כי בתקופתו של ישי, חדר לישראל 

מספר המסתננים הגבוה ביותר. 
לא  אכן  בדיבורים,  בנתונים.  עובדתית  צודק  דרעי 
עוצרים מסתננים. ובכל זאת, דומה שניתן היה לפרגן קצת 
השפה  את  אהב  שלא  מי  גם  לשעבר.  הפנים  לשר  יותר 
לו  לשכוח  יכול  לא  המסתננים,  כלפי  ישי  של  והסגנון 
את העובדה שהוא נעמד בשעתו כחומה בצורה בניסיונו 
התקשורת  עמדה  מולו  המדינה.  גבולות  על  לשמור 
לו  ראש הממשלה ששלחה  רעיית  וגם  כולה  הישראלית 
ונסע  ויתר  לא  ישי  נזיפה.  וחציו  בקשה  שחציו  מכתב 
העברת  יישום  אחרי  לעקוב  כדי   1 לטרמינל  בעצמו 
המסתננים למדינה שלישית. הייתי בשעתו לידו, וזה ממש 

לא היה קל, לנוכח המתקפות שספג מבית ומחוץ. 
מהם  לצפות  אפשר  שאי  אנשים  יש  וברק,  ביבי  כמו 
לומר אחד על השני מילה טובה באלה הימים. התגובה 
של דרעי הייתה הרמה להנחתה. ישי מיהר להגיב וכינה 
את דרעי מסתנן לתנועת ש"ס. ולחשוב שאלו הספרדים, 
שהחלו לומר סליחות כבר בחודש אלול. לחדר האוכל של 

ישיבת פוניבז', דווקא הנציגים הספרדים, היו מתקבלים 
השבוע ונהנים ממבחר הסלטים.

דרעי  העבר,  זיכרונות  על  והתרפק  במילים  הגיב  ישי 
השיב במעשים וקבע את סדר היום בהווה. אחרי שוויתר 
אביב,  תל  לדרום  והסטרילית  המאובטחת  הנסיעה  על 
בחברת ראש הממשלה והשרים רגב וארדן, ביום חמישי, 
ראשון.  יום  בצהרי  נתניהו  עם  סולו  נסיעת  דרעי  אירגן 
בלי מירי רגב הצבעונית ובלי גלעד ארדן הישנוני, שהפך 
בקדנציה הנוכחית לנרפה שבשרי הליכוד. השר לביטחון 

הפנים איבד זה מכבר את ביטחונו העצמי.
שהחל  מאז  כמעט  רשמיים  בתפקידים  מכהן  נתניהו 
לכהן כשגריר ישראל באו"ם. גם בעת שנותר אזרח מודאג 
לתקופה קצרה, הוא שהה לרוב מחוץ לגבולות המדינה. 
שנים.  מזה  הסתובב  לא  הוא  אביב,  תל  דרום  ברחובות 
בלוח זיכרונו הצילומי, בו נצרבו דמויותיהם של חיילים 
בריטים, מתועדות תמונותיה של דרום תל אביב מתקופת 
בנווה שאנן,  הנעליים  ברחוב  ונערותו. המוכרים  ילדותו 
רחוב  העדות,  מכל  קשישים  שבפתחיהם  הכנסת  בתי 

לווינסקי עם ניחוחות עולי הגלויות.
ההצעה להפגיש את נתניהו עם המציאות שהשתנתה, 
כובע  חבוש  החדשה.  השנה  של  המקורית  היוזמה  היא 
הוא  מושחרים,  שחלונותיו  וואן  בתוך  ישוב  מצחייה, 
ברחובות  כשעתיים  במשך  וסייר  דרעי  של  לצדו  ישב 
ובסמטאות. שר הפנים נתן את המושכות לעידן כהן, מנהל 
מחוז תל-אביב של רשות האוכלוסין. בלי הסטריליזציה 
ולמרות  הממשלה,  ראש  פמליית  את  שעוטפת  הרגילה 
החלונות הכהים, היושבים ברכב זיהו את העלטה שיורדת 
על רחובות דרום תל אביב במשך כל שעות היממה. זרים 
שהפכו  עתיקים  כנסת  בתי  אימה,  שמטילים  נרקומנים 
לחמארה – בתי מרזח בהם שותים לשוכרה. "מדינה בתוך 

מדינה", כפי שהגדיר זאת אמן הניסוח, בנימין נתניהו.
ראש הממשלה השתכנע, אך הכתובת האמיתית מצויה 
 61 של  בהעדרן  העליון.  שופטי  במותב   - רם  בגבעת 

בית ספר לפוליטיקה

תקשורת ישראלית, 
מנטליות רוסית

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

בדיבורים לא עוצרים מסתננים. ישי וכותב השורות, 
משוחחים עם מגורש מרצון. נתב"ג, 2012
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דרעי שיגר לשקד 
- באותו מכשיר 

שהותרה בו לצורך 
השעה, שליחת 

הודעות דרבון 
לנציגים מחתימי 
המנויים ל'הדרך' 

- ברכת יישר כוח 
בכתב על האומץ 

והמקוריות. "מיוחד, 
שקול, נוקב, חד, 

ברמה גבוהה ולא 
מתלהמת", פרגן 

דרעי לתוכן הנאום 
בסימוסו, ואת 

הדוברת הכתיר 
בתואר "כבוד 

הרבנית". צדיקים, 
זוכים ומלאכתם 

נעשית על ידי 
אחרות

את השבת יש 
לקדש במוח ולא 

בכוח. דומה שחברי 
הכנסת החרדים 
השכילו לעשות 

זאת השבוע, ועל 
כך בהחלט מגיעה 

להם מילה טובה. 
דרעי וליצמן, גפני 
ופרוש, אל תבושו 

מפני המלעיזים 
והמצייצים. לכו 

בכוחם זה, והילחמו 
למען השבת, 

בתחבולות ולא 
בכותרות, אלא אם 
כן חברי המועצות 

ולא ספקי החדשות – 
יתנו הוראות אחרות

אצבעות שיתמכו בכנסת בהליך חקיקה עוקף בג"ץ )הקוצים לכחלון 
נגזר על הממשלה המתפקדת לכהן  שחוסם בגופו כל שינוי חקיקה(, 
מהליכוד  שניים  פנים,  שרי  ארבעה  אפשריות.  בלתי  מגבלות  תחת 
ושניים מש"ס, כל אחד מהם ליברלי יותר מקודמו במידת מה, מצאו 
עצמם בפני גדר פרוצה, כשהחלטותיהם נפסלו בבג"ץ, קדנציה אחר 
המשפטים,  שרת  הייתה  נכוחה  ודיברה  עוז  שאזרה  היחידה  קדנציה. 
כשנשאה את נאומה בטקס פתיחת מערכת המשפט על קידוש הערכים 

הליברליים על פני ערכי היהדות והציונות.
כנסת  לחברי  בליכוד  שרים  פנו  הנוכחית,  הממשלה  הקמת  ערב 
הכנסת  שחברי   – חרדית  דרישה  שיציגו  וביקשו  התורה  ביהדות 
מהליכוד ישמחו להיענות לה, לחקיקת חוק שיגביל את כוחו של בג"ץ 
אחרים  חברים  אולם  במהלך,  צידד  פרוש,  מאיר  ח"כ  הכנסת.  מול 
צווארם לחסדי המאכלת הבג"צית  את  ולהגיש  להתנדב  ביקשו שלא 

הידועה. 
והנה, קמה שרה, שאומרת בגלוי את מה ששאר החברים חושבים. 
לא פלא שדרעי שיגר לשקד - באותו מכשיר שהותרה בו לצורך השעה, 
שליחת הודעות דרבון לנציגים מחתימי המנויים ל'הדרך' - ברכת יישר 
ברמה  חד,  נוקב,  שקול,  "מיוחד,  והמקוריות.  האומץ  על  בכתב  כוח 
גבוהה ולא מתלהמת", פרגן דרעי לתוכן הנאום בסימוסו, ואת הדוברת 
על  נעשית  ומלאכתם  זוכים  צדיקים,  הרבנית".  "כבוד  בתואר  הכתיר 

ידי אחרות.
השרים יוסיפו לנאום ושיירת בג"ץ תמשיך לעבור. כחלון לא יאפשר 
נתניהו שמח בכך,  ודומה שגם  להעביר חקיקה עוקפת בג"ץ בכנסת, 
שהוא יכול לתלות את חדלונו באחרים. בינתיים, לכל הפחות נמצאה 
פרצה, בפסיקה האחרונה, שתאפשר את המשך תהליך הוצאתם מהארץ 
של המסתננים. במשרד הפנים טוענים, ששינוי ההסכמים עם המדינות 
עובדים  גם  תקלוטנה  המדינות  כי  מהם,  שישתמע  כך   - הקולטות 

שיגורשו בכוח, יאפשר את המשך תהליך גירושם של המסתננים. 
וגם  בתור,  הבאה  העתירה  הסתם  מן  תוגש  ישונה,  שההסכם  עד 
הפסיקה שתבוא בעקבותיה - ידועה. הבוחרים יכולים לומר את דברם 
בחירות אחר בחירות, אך במוקד הכוח האמיתי של המדינה, יש לימין 
הישראלי זכות עמידה הפחותה בעוצמתה, מזו שיש לנתניהו בתקשורת 

הישראלית.

תחבולות השבת
לחברי  נתניהו  בין  מהמפגש  שיצא  מבורך  מה  דבר  בהחלט  יש 
הכנסת החרדים בנוגע לפרשיות השבת, ומדובר בעיקר בהתנהלות ולא 
רק במהות. לראשונה הרשו לעצמם חברי הכנסת לשאוף קצת אוויר 
פסגות ולהירגע. לא להתרגש מכל כותרת באתרים, או מציוציהם של 

עיתונאים.
האטרף שאחז בהם לנוכח כל ידיעה על רכבת שאולי יוצאת בצהרי 
יום שישי מהתחנה, הפך כמה מהפוליטיקאים החרדים למשרתיהם של 
העיתונאים. במקום שייקחו פיקוד, יסבירו לציבור שלמרות נוכחותנו 
הדומיננטית בקואליציה, עדיין איננו חיים במדינת הלכה – הם התמסרו 

לשפת האיומים הפומפוזיים וההצהרות הריקות.
שחווינו  בטוב  להיזכר  מוזמן  הנוכחית  בממשלה  רע  שמרגיש  מי 
החגים  לתקופת  שנכנסו  אברכים  משפחות  אלפי  שעברה.  בקדנציה 
מחוסרי תמיכה בסיסית. תלמודי תורה וישיבות שעמדו על סף קריסה 
מוקדי  מכל  כגדול,  קטן  חרדי,  אזרח  שהדירה  ממשלה  כלכלית. 
למפת  עבור  אפס,  מע"מ  מתוכנית   – והשותפות  ההטבות  העשייה, 

העדיפות הלאומית וכלה במפעלי ההזנה.
לצערנו  שנהוגים  שבת,  חילולי  על  מלחמה  לקדש  האם  ההחלטה 
מקום המדינה, נתונה בידי ההנהגה הרוחנית ולא בידיהם של אוחזים 
שהיוצרות  היה  דומה  לרגעים  וירטואלית.  ובמקלדת  במיקרופון 
החרדים  הכנסת  חברי  את  ראינו  השבוע,  שלפחות  וטוב  התהפכו, 
כמה  עד  למזער  מנסים  הממשלה,  ראש  מול  יושבים  היפה.  בשעתם 
כותרות  בלי  מתלהמות,  הצהרות  בלי  השבת,  חילולי  את  שאפשר 

מיותרות ובלי לעורר עלינו את זעם ההמון.
ולכן, המפגש שהתקיים השבוע בין חברי הכנסת לראש-הממשלה 
חשוב בעיקר בשל התנהלותו ולא רק בגלל תוכנו. צריך להיות מספיק 
כנים ולומר לציבור שכמיעוט במדינה, עלינו לזכור תמיד את מגבלות 
מעבר  משפיע  בקואליציה  שמשקלנו  בשעה  בעיקר,  ואולי  גם  הכוח, 

למידותינו.
וההיבריס  מטשטשים  כשהגבולות  קורה  מה  לדעת  נוכחנו  כבר 
האב.  טומי  ולפניו  זאת,  לנו  הסביר  לפיד  יאיר  לראש.  לכולנו  עולה 
לפיד ג'וניור נשבע בטלית עוטפת ובחלה מופרשת, שפניו לשלום ולא 
אם  בקלפיות.  תוצאות  מספקת  לא  אחרי שהבין שההסתה  למלחמה, 
נתעקש, עוד נצליח לחולל שינוי לרעה בהלך הרוח הציבורי של קהל 

הבוחרים הישראלי. 
מי שמעוניין לגוון ימצא, אולי, במערכת הבחירות הבאה, את אבי 
גבאי על קטר ההסתה האנטי חרדית. אם רק נמשיך בדרך של הילוך 
אימים ונפנוף במשברים, מנהלי הקמפיין שלו כבר ידאגו להעלות אותו 

על המסילה.
את השבת יש לקדש במוח ולא בכוח. דומה שחברי הכנסת החרדים 
השכילו לעשות זאת השבוע, ועל כך בהחלט מגיעה להם מילה טובה. 
דרעי וליצמן, גפני ופרוש, אל תבושו מפני המלעיזים והמצייצים. לכו 
בכוחכם זה, והילחמו למען השבת, בתחבולות ולא בכותרות, אלא אם 

כן חברי המועצות ולא ספקי החדשות – יתנו הוראות אחרות.

מדינה בתוך מדינה. ראש הממשלה נתניהו ושר הפנים דרעי. צילום: יעקב כהן
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סגן שר החינוך מאיר פרוש מסכם את פתיחת שנת הלימודים הטובה ביותר במגזר, בלי אפליה עדתית ועם תכנית חומש 
לבניית 17,000 כיתות, אך עדיין עם מחסור בתקצוב  על הבחירות המקומיות: "יש עם ליצמן סיכום עקרוני, לדבר, 
יש משאלה לרוץ ביחד"  על אבי גבאי: "יהדות התורה אף פעם לא החרימה מישהו"  וגם: סוגיית הגיוס, נושא 

השבת, מתווה הכותל והפשרת שטח האש באלעד

ארי קלמן

הלימודים,  שנת  פתיחות  של  ארוכים  שבועיים  אחרי 
החינוך  במוסדות  ובהמשך  התורה,  בתלמודי  בתחילה 
אליו שר  לבנות, כשבחלקן מתלווה  הספר  ובבתי  העצמאי 
החינוך נפתלי בנט, מתפנה סגן השר לראיון נוקב, בו הוא 

מתייחס לכל הנושאים הרגישים שעל הפרק.
הלימודים  שנת  פתיחת  הייתה  שזו  לומר  אפשר  האם 

הטובה ביותר שהייתה לנו עד כה?
החרדי,  במגזר  הלימודים  שנת  פתיחת  על  "כשמדברים 
זה לא מתחיל עם העזרה שמשרד החינוך מושיט למוסדות 
האלו, כי המוסדות האלו אמנם מקבלים עזרה אבל היא לא 
לקבל  צריך  רשמי  שאינו  שהמוכר  יודעים  אנחנו   ,100%
75%, אנחנו יודעים שהישיבות הקטנות צריכות לקבל 60%, 
אנחנו יודעים שמוסדות הפטור צריכים לקבל 55%, אבל לא 
בטוח שהם מקבלים את זה... וגם אם הם קיבלו קרוב לזה, 

את היתר מי שצריך להביא אלו מנהלי המוסדות... 
"אם נדבר על בינוי, שם אפשר לראות יותר את המעורבות 
של משרד החינוך, אבל עדיין גם לא 100%. אין מצב כזה 
במגזר הכללי, בממלכתי או בממלכתי דתי, שמשרד החינוך 
מביאה  היא  הספר  בית  של  והעמותה  לכיתות  דואג  לא 
שהעצמאות  יודעים  אנחנו  עצמאות,  רוצים  אנחנו  כיתות. 
הפדגוגית הזו עולה משהו. השאלה אם היא צריכה לעלות 
לא  שהעצמאות  חושב  אני  כי  נוסף  דיון  זה  הרבה.  כך  כל 
מצדיקה שלא נקבל את יותר ממה שאנחנו מקבלים כיום". 

יש תכנית חומש למגזר חרדי, במה היא שונה מהמגזר 
הכללי?

והאוצר  החינוך  במשרד  דיונים  התחילו   2016 "במהלך 
 .2021 עד  מ-2017  דהיינו  הבאות,  השנים  חמש  לקראת 
ראשי  פורום  באמצעות  עבודה  ריכזתי  זה  את  כששמעתי 
אלף  ב-17  צורך  הבא  בחומש  לנו  יש  החרדיות,  הרשויות 
כיתות, דהיינו כפול ממה שהיה בחומש הקודם. עם הכיתות 

האלו אנחנו ודאי נתגבר את מה שקרוי המגזר החרדי". 
השד העדתי נעלם?

פתיר  הוא  מקרה  שכל  אומר  לא  אני  השתנה.  "המצב 
אפיון  שיש  לומר  יכלו  פעם  אבל  בסדר,  היא  וההתנהלות 
קיים,  לא  כבר  זה  עדתית,  בעיה  בגלל  בנות  מכניסים  שלא 
זאת אומרת שאם לא מקבלים בנות אז הרבה זה בגלל סיבה 

של בעיה דתית". 
איך אתה מסביר את ההתקפות נגדך בנושא הגיוס?

"מועצת חכמי התורה של אגודת ישראל ישבה על העניין 
הזה ואישרה לחברי הכנסת להצביע עבור חוק הגיוס. עכשיו 
כל מי שמפגין יכול לומר אני חושב שהרבנים שלי צודקים 

ולכן אני מפגין נגדך, שאתה עשית מה שהרבנים שלך אמרו. 
אני מרגיש עם זה מצוין, זו מדינה דמוקרטית, אם הוא חושב 
בא  הוא  ולכן  שלנו  מהרבנים  גדולים  יותר  שלו  שהרבנים 

להפגין ליד הבית שלי. 
"כנ"ל התקנות. התקנות האלו בכותרת היו במועצת גדולי 
התורה לפני שנה, דיברו על כמה דברים שצריך לראות שלא 
מטפל  ומתמיד  שמאז  זה  הוא  הישיבות  וועד  אח"כ,  יהיו 
בזה. לי הייתה ישיבה עם ועד הישיבות עם מספר רבנים של 
הועד, והם הנחו אותנו על מה לעמוד, ואנחנו ישבנו וניקינו 
לנקות,  עלינו  והטילו  לנקות  צריכים  שהיינו  מה  כל  את 
בכל  טיפלנו  ניקיון...  של  במובן  לזה  לקרוא  אפשר  אם 
כאלה  לך שיש  לומר  חייב  אני  לטפל.  מה שביקשו מאתנו 
שחושבים שהרבנים שלהם חשובים יותר מהרבנים שלנו"...

מה דעתך בנושא השבת? 
"קודם כל אתה לא יכול לשאול אותי כאשר יש לי חברים 
להעביר  שצריך  חושב  שאני  לך  נראה  בזה,  שמטפלים 

ביקורת באמצעותך? לכן השאלה מתייתרת". 
'מתווה  את  שהקפיאה  במדינה  נוזף  בג"ץ  את  שמענו 

הכותל'. איפה טעיתם?
"הממשלה הקפיאה כי היא חשבה שצריך להקפיא. למה 

לחשוב שהם טעו..."
עושה רושם שנקבל שוב מכה מבג"ץ...

שהיא  הפרלמנטרית  בזירה  נמצאים  אנחנו  "תראה, 
למועצות  גם  זה  ולפני  לממשלה  לכנסת,  מצומצמת 
המשפט  בית  של  בזירה  נמצאים  לא  אנחנו  המקומיות, 
העליון. זו זירה אחרת לגמרי, אין לנו את הכלים להיות שם, 

אנחנו לא נמצאים שם וזו בהחלט בעיה". 
מה קורה בנושא הדיור?

לאחר  מהלכים,  כמה  לעשות  ניסתה  התורה  "יהדות 
אין  שבהן  ערים  מיני  כל  עם  גג  הסכמי  שנחתמים  שראינו 
למגזר החרדי כלום. בלית ברירה הלכנו על מהלך שהסיעה 
החליטה. פגשנו את כחלון וגלנט, ולקראת הישיבה דיברנו 
או   2000 נבקש  עיר  ערים שבכל   7 או   6 שאנחנו מבקשים 
3000 יחידות דיור. אלא שלא כללנו אז את אלעד. ישראל 
פרוש היה מסתובב ומדבר על כל מיני רעיונות ולא חשבנו 
הזה,  הנושא  לכל  קדימה  פוש  נתן  בא,  שרוליק  נכון.  שזה 
נתן פתרון והביא לנו 12 אלף יחידות דיור. הוא קיבל עזרה 
גם ממני, גם מגפני וגם מיעקב אשר. אני שומע שגם מאיר 
רובינשטיין מתקדם יפה מאוד לעוד עשרות יחידות דיור. אז 

כמו שאומרים שיחקנו פיס". 
איך היחסים שלך עם השר ליצמן?

"חייבים לומר שיש שינוי ביחסים ביני ובין ליצמן והשינוי 
הוא דווקא פרודוקטיבי, אנחנו עובדים, צריך לעבוד ביחד, 

צריך לקדם דברים וזה קיים. ואני לא מוכן לקבל את זה שיש 
ירידות. היחסים מאוד מעשיים". 

בענייני  עוסק  ליצמן  השר  את  לפעמים  רואים  אנחנו 
חינוך...

"כל חבר כנסת ביהדות התורה אם הוא לא יעסוק בחינוך 
ויאמר  יבוא  ח"כ  אם  את השליחות.  מקיים  לא  כמעט  הוא 
שמה שפרוש אומר לא מקובל עלי, מוזס כבר פעם הודיע 
של  הקואליציוניים  ההסכם  של  פרשנות  שמבחינת  לבנט 

יהדות התורה - פרוש הוא המוסמך". 
יש סיכוי לשיתוף פעולה עם אבי גבאי?

"גם את יאיר לפיד ראינו לובש טלית... כשגבאי יתמודד 
והוא יוכל להיות אדם שאפשר לדבר אתו, יהדות התורה אף 
פעם לא החרימה מישהו. היא יכולה לפסול דרך. אנחנו לא 

רואים כרגע אפשרות שמישהו אחר ירכיב ממשלה". 
ראש  לחקור  שאסור  שקבע  חוק  נגד  הצבעת  ב2008 
ראש  לחקור  שצריך  סובר  עדיין  אתה  מכהן,  ממשלה 

ממשלה מכהן?
"גם אז הייתי הגון. לא שיניתי את הדעה שלי מאז". 

אתה רואה חשש בקואליציה בעקבות החקירות?
ביטחוניות  סקירות  שומע  הממשלה  שראש  לי  "תאמין 
שהוא  המתחים  ואת  לשמוע  אחד  לאף  מאחל  לא  שאני 
טוענים  הביטחון  מערכת  ראשי  את  שמעתי  לא  שומע, 

שלאחרונה הוא לא מרוכז". 
גפני דורש 50-50 בין דגל ואגודה, מנגד ליצמן בראיון 

ל'קו עיתונות' אמר שהחלוקה תהיה 70-30, מה דעתך?
"מאחר ואני משער שיהדות התורה, כלומר אגודת ישראל 
ודגל התורה, ילכו יחד, אני חושב שכל אחד צריך לשמור על 

הפה ולהיזהר לא לחדד מתיחות". 
הערים  בכל  משותפת  ריצה  על  שסיכמתם  אמר  ליצמן 

בבחירות הקרובות...
על  דיברנו  דייטש,  יוסי  גם  נכח  בה  שיחה  יזמתי  "אני 
דברים שצריך לעשות בתיאום. בעיקרון הוא קיבל את זה, 
הוא רק ערער ובדק עם עצמו כאן ושם איך בדיוק, וסוכם 
שנדבר. הדבר שחשוב הוא שנעשה בתיאום, הוא לא שלל. 
ערוך  לא  שהוא  אמר  גם  הוא  כי  לא!  דברים?  נסגרו  האם 
שאפשר  כמה  עד  לתאם  הייתה  המשאלה  פרטים.  לפרטי 

וסוכם שנדבר שוב. יש משאלה שנרוץ במשותף".
אתה הראשון שערכת פריימריז בסיעות החרדיות. האם 

נראה את זה גם באלעד, בית שמש, אשדוד וביתר?
"אני חושב שזה דבר טוב, אני בעד שהציבור שרוצה את 
הנציגים יבוא לידי ביטוי. אבל לקבוע מפה, שיהיה כתוב על 

הנייר שאני בעד - אני לא אעשה".

"טיפלנו בכל מה שהרבנים ביקשו בתקנות הגיוס"

הראיון המלא יפורסם בסוף השבוע ב-
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מתמודד חדש: יקיר שינדלר
קרית גת

רמת גן

"להשעות את זינגר מתפקידו"

שרי הליכוד מחרימים

מתעצם החשש החרדי בעיר קרית גת מהתמודדות 
העיר  לראשות  החרדי  הציבור  את  עוינים  אישים 
על  עיתונות'  ב'קו  שנחשף  לאחר   ,2018 בבחירות 
כוונתו של חיים אברג'ל להתמודד. כעת, עו"ד יקיר 
החרדי  המגזר  עם  טובים  יחסים  ידע  שלא  שינדלר 

הכריז כי הוא שוקל להתמודד לראשות העיר.
המכהן  העיר  ראש  עם  טובים  יחסים  יש  לחרדים 
ומתחשב  כיפה  חובש  הוא  "אבירם  דהרי,  אבירם 
בצרכי המגזר החרדי. ומתמרן זאת באופן ענייני ולא 
מתלהם מול כלל המגזרים". אמרים החרדים בקרית 
הוא  משם  באופוזיציה  בתפקידו  מכהן  שינדלר,  גת. 
התבטא  אף  בעבר  דהרי.  העיר  ראש  נגד  קרב  מנהל 
נגד הציבור החרדי בעיר: "הטקטיקה של ראש העיר 

מאפשרת  לחרדים להשתלט עליו", אמר.
נציגים  שלושה  המונה  המקומית  שס"ג  ברשימת 
אומרים ל'קו עיתונות' כי יש הרמוניה גבוהה בחיים 
המשותפים בעיר המעורבת. "היחסים עם ראש העיר 
דהרי מצוינים, ואין סיבה כי לא נמשיך אתו לקדנציה 

רביעית", הם טוענים. 

לאחר  שבועות  מספר  גן:  רמת  בעיריית  שמח 
לדין  להעמיד  כוונתה  על  הודיעה  שהפרקליטות 
התכנסו  באופוזיציה  זינגר,  ישראל  העיר  ראש  את 
להיות  שעלולות  לבחירות  ראשונית  להיערכות 
האופוזיציה  יו"ר  פנה  השבוע,  הצפוי.  מן  מוקדם 
אדם קניגסברגר ליו"ר השלטון המקומי חיים ביבס 
כיו"ר  מתפקידו  העיר  ראש  את  להשעות  בבקשה 

ועדת החינוך של השלטון המקומי.
במכתבו כתב קניגסברגר: "את אשמתו הפלילית 
אך מבחינה  בביהמ"ש,  להוכיח  צריך  זינגר  מר  של 
בליווי  הפרקליטות  מסקנות  מספיקות  ציבורית 
תמצית המעשים המיוחסים לו, לרבות שוחד - עברת 

מעטפת מזומנים, בכדי לעורר שאט נפש".
מכבודו  "אבקש  במכתבו:  הוסיף  קניגסברגר 
ובוודאי  בוועדה  מתפקידו  זינגר  מר  את  להשעות 
מראשותה, שכן אין צורך להרחיב ולפרט מה המסר, 
עושה  זינגר  שמר  פעם  בכל  הציבור  תגובת  ומה 
השלטון  במרכז  המדובר".  ובתואר  בכובע  שימוש 
המקומי דחו את דרישתו של קניגסברגר, לדבריהם, 
כל עוד ראש העיר עומד בתקנון של משרד הפנים - 

אין בכוונתם לפטרו.
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ומתקרבות,  הולכות  נתניה  בעיר  הבחירות 
על  השמועה  מתרוצצת  החרדית  ובקהילה 
פלטפורמה  להקים  הכנסת  בתי  גבאי  כוונת 
פוליטית חדשה עבור הציבור החרדי האשכנזי 
בעיר, שלטענתם לא מיוצג כראוי על ידי נציגי 
המורכבת  'גל'  סיעת  קיימת  כיום,  הציבור. 
התורה(  )דגל  לחובר  משה   - נציגים  משני 

ושמעון שר )אגודת ישראל(.
איגוד  החרדית  בקהילה  הוקם  אלו  בימים 
המשמשים  נציגים  כ-10  יש  ובו  הכנסת  בתי 
בתפקיד הגבאות בבתי הכנסת בעיר. בשיחה 
עיתונות'  ל'קו  אומר  הוא  הנציגים  אחד  עם 
ברשימה  מיוצגים  שאינם  מרגישים  רבים  כי 

החרדית. 

גדולות  והופעות  תרבות  אירועי  לדבריו, 
עבור הציבור החרדי לא ממלאים את הצורך 
אירועים  בהפקת  החרדי  הציבור  האמיתי של 
השואבה  בית  שמחות  קטנים,  תורניים 

והרצאות לאנשי ונשות הקהילה החרדית.
כאיגוד  שהוקם  הארגון,  יוזמי  לדברי 
היום  בבוא  להפוך  עתיד  הוא  הכנסת,  בתי 
אלטרנטיבה  שתהווה  פוליטית  לרשימה 
למפלגה החרדית האשכנזית המקומית. מנגד, 
ל'קו  אומר  המקומית  התורה'  ב'יהדות  גורם 
עיתונות': "בוודאי שאין מדובר באלטרנטיבה 
האשכנזית  החרדית  הקהילה  התורה'.  ל'דגל 
פריחה  ורואה  צומחת  מגובשת,  בנתניה מאד 

בפיתוח מוסדות חינוך ותרבות חרדית".

השבוע  אירעו  נוספים  שינויים  כך,  בתוך 
שטבון  ישראל  ד"ר  המועצה  חבר  בעירייה, 
הודיע על פרישה. במכתב אותו הפנה לראש 
לשמש  "זכיתי  נכתב:  פיירברג  מרים  העיר 
שליח ציבור לתושבי העיר. השתדלתי לפעול 

ככל יכולתי למען כלל תושבי העיר". 
מן הראוי לציין כי בעת האחרונה חזר בנו 
של שטבון, ח"כ לשעבר יוני שטבון, להתגורר 
כי  הסיכויים  על  שמלמד  מה  נתניה,  בעיר 
המקומית  בפוליטיקה  ישתלב  הצעיר  שטבון 
ואף עשוי להתמודד על ראשות הבית היהודי 

בעיר.

לאחר הקמת איגוד בתי הכנסת בעיר, גורמים בקהילה החרדית בנתניה 
שוקלים הקמת מפלגה חרדית חדשה  במקביל, חבר המועצה ד"ר 

ישראל שטבון פורש: "זכיתי לשמש שליח ציבור"

הקואליציה השברירית של ראש עיריית טבריה יוסי 
כעת,  ומחוץ.  מבית  מתקפות  עם  מתמודדת  דוד  בן 
זהו יו"ר האופוזיציה ציון פיניאן לו יש קשרים ענפים 
מסרבים   הליכוד  שרי  כי  שחשף  השלטון,  במפלגת 
להגיע לפגישות עבודה בטבריה בשל זלזול מתמשך 

מצד ראש העירייה. 
רוצה  אני  האחרונים  "בחודשים  פיניאן:  לדברי 
להביא לטבריה את שרי הליכוד לפגישות עבודה מול 
זלזול  בעקבות  זאת  הצלחה,  ללא  אך  טבריה  עיריית 
מתמשך של ראש העירייה אל מול משרדי הממשלה".
שר  את  לטבריה  להביא  ניסיון  על  סיפר  פיניאן 
התחבורה ישראל כץ שכשל בעקבות אי נכונות מצד 
האפתיות  נוכח  אדיש  להישאר  יכול  "איני  העירייה: 
ביקור  בעיר.  המרכזי  ההחלטות  מקבל  את  שעוטפת 
עבודה של שר התחבורה בטבריה מתעכב וחבל לנו 
התושבים. ב27 ליולי שלחתי מייל לראש עיריית יוסי 
בן דוד והפצרתי בו להכין רשימת פרויקטים לביצוע 
את  קיבלתי  לא  עתה  עד  אך  התחבורה,  משרד  ע"י 
וחייב  שאמור  העבודה  וביקור  הפרויקטים  רשימת 
האגו  ששיקולי  תקווה  מתמהמה. כולי  להתקיים 
תהיינה  ומנגד  יחלפו,  העיר  ראש  מצד  והילדותיות 

ראייה עתידית נרחבת ודאגה אמיתית לתושבים".

ירושלים

ברקת,  עם  קו  מיישרים  החרדים  בעוד 
נגד  הצביעו  התעוררות  נציגי  דווקא 
הטיח  ברקוביץ  הסיעה  ויו"ר  הקואליציה, 
האשמות חריפות בברקת: "בריונים חיכו לי 

על יד המשרד וחסמו את לשכתי"
ישיבת מועצה סוערת ולא שגרתית בעיריית 
ירושלים התרחשה בשבוע האחרון. הישיבה, 
מתנהלת  ברקת,  ניר  העיר  ראש  של  בניהולו 
היא  הפעם  אך  חריגים,  אירועים  ללא  לרוב 
ועד  מתחילתה  והתנהלה  משליטה  יצאה 
בין  האשמות  וחילופי  בצעקות  לסיומה 
ברקת.  העירייה  לראש  בקואליציה  חברים 
הישיבה התנהלה על רקע מתיחות חריפה בין 
סיעת 'התעוררות' החברה בקואליציה לראש 

העיר בשל הסכם השכונות עם החרדים.
סגן ראש העיר עופר ברקוביץ הגיע לישיבת 
כולה  הישיבה  לאורך  ונסער,  להוט  המועצה 
העיר,  ראש  נגד  לסיעה  חבריו  את  דרבן 

תיזז  אותם  החברים  בין  התהלך  ברקוביץ 
להצביע בכל ההצבעות נגד הקואליציה. 

כחברים  בנאומיהם  נשמעו  לסיעה  חבריו 
יצא  נאומו  ובעת  באופוזיציה,  לוחמניים 
העירייה:  ראש  נגד  למתקפה  ברקוביץ 
"החלטת על מפנה אסטרטגי פוליטי שמוביל 
להסכם רע לירושלים שאין בו שותפות לא של 
החרדים הספרדים, לא של הדתיים הלאומיים 
בקנה  עומד  לא  ההסכם  החילונים.  של  ולא 
שעמדת  ב-2013  שהצגת  התכניות  עם  אחד 

לבחירות". אמר ברקוביץ בנאומו.
לאורך נאומו התפרצו חברי 'יהדות התורה' 
ישראל  ראוכברגר,  אליעזר  הלפרין,  יעקב 
לו  וקראו  לדבריו  הלברשטאם  ומיכל  קלרמן 
מתפקידו,  ולהתפטר  המפתחות  את  להניח 
שמוביל  זה  הוא  לטענתם  שברקוביץ  משום 
את המאבק החילוני נגד ההסכם שנחתם עם 

הציבור החרדי. 

כי  העיר  ראש  את  האשים  גם  ברקוביץ 
"היה  לשכתו:  את  לחסום  בריונים  לו  שלח 
שמזכירים  צעדים  של  שורה  עם  שבוע  כאן 
משטרים אפלים - מחכים לי בריונים מתחת 
למשרד. ניר זה לא הדרך צריך לקיים הצבעות 
ולראות מי הרוב, צריך לנהל את העיר בצורה 

ראויה".
ברקוביץ שאמר בעבר ל'השבוע בירושלים' 
העיר,  לראשות  התמודדות  שולל  אינו  כי 
המועצה  חבר  עם  הישיבה  במהלך  התעמת 
להתמודד  הוא  אף  שעשוי  ליאון  משה 
הטיחו  הדברים  חילופי  במהלך  לראשות. 
השניים זה בזה דברים קשים. במקביל, סיעת 
הלוחמנית  הסיעה  שהייתה  התורה'  'יהדות 
יישרה  כי  נראה  הנוכחית,  בתחילת הקדנציה 
ובין הצדדים שוררת  את ההדורים עם ברקת 

אידיליה.

 'יהדות התורה' לסגן ראש העיר: "שים 
את המפתחות ותתפטר" 

בעוד החרדים מיישרים קו עם ברקת, דווקא נציגי התעוררות הצביעו נגד 
הקואליציה, ויו"ר הסיעה ברקוביץ הטיח האשמות חריפות בברקת: "בריונים 

חיכו לי על יד המשרד וחסמו את לשכתי"

חיפה  יו"ר ש"ס תומך ביהב - ויודח מתפקידו

יוזמה חרדית: הקמת מפלגה חדשה

המוניציפאליות,  לבחירות  וחודשיים  שנה 
הציבור החרדי בחיפה אמנם מלוכד ברשימה 
בתמיכה  הקשור  בכל  כי  נראה  אך  אחת, 
מתפצלות.  הסיעות  דרכי  העיר  לראשות 
בעוד 'דגל התורה' נחרצת בעמדתה נגד יונה 
'קו  עם  בשיחה  מבהירים  שבש"ס  הרי  יהב, 

עיתונות' כי יתמכו ביונה יהב פעם נוספת.
השנייה  הסיעה  הם  בחיפה  החרדים 
שניים  מנדטים,  ארבעה  עם  בעיר  בגודלה 
כשהסיעות  התורה'  ל'יהדות  ושניים  לש"ס 
עם  בשיחה  שס"ג.  אחת,  ברשימה  התמודדו 
יו"ר ש"ס עודד שבזי הוא מותח ביקורת על 
"השבוע  לראשונה:  ומצהיר  התורה'  'דגל 
כי  דעתי  את  לו  ואומר  יהב  יונה  עם  אפגש 

צריך לתמוך בו פעם נוספת".
בהימור  הפסידה  התורה  "דגל  לדבריו, 
שלה בבחירות הקודמות והציבור החרדי כולו 
שילם מחיר יקר". שבזי הוסיף: "לא מצליח 
להבין מה הרוויחה 'דגל התורה' מהמלחמות 

שלה מול יהב, השבוע אני צפוי להיפגש אתו 
ואומר לו כי נלך יחד לקדנציה נוספת".

העיר  ראש  כי  התורה'  'דגל  טענות  על 
משפיל  ליחס  הזוכה  החרדי  לציבור  מתנכר 
ומפלה, אומר שבזי: "גור, צאנז, סערט ויז'ניץ 
מיונה  רצו  שהם  מה  את  קיבלו  והספרדים 
יהב. רק ל'דגל התורה' ולחסידות בעלזא יש 
בעיות מול יהב. הם הכוחות שמנסים להיות 
והציבור משלם  העיר  ראש  מול  אגרוף מחץ 
את המחיר. בתמונת המצב העכשווית אין אף 

מועמד שיכול לנצח את יהב".
מיכי  המועצה  חבר  עם  בשיחה  מנגד, 
אלפר מ'דגל התורה' הוא מציג תמונה שונה 
עיריית  הודיעה  האחרונים  בימים  רק  לגמרי, 
השקט.  החוף  את  לסגור  צפויה  כי  חיפה 
בשבוע  הוציאה  חיפה  עיריית  זאת,  מלבד 
האחרון צו סגירה לתלמוד תורה של חסידות 
ויז'ניץ בטענה כי אינו עומד בתקנים. לדבריו, 
הציבור החרדי כולו אוכל מרורים מיונה יהב. 

אלפר טוען גם כי ישנו מועמד חדש משמעותי 
לראשות העיר שישנה את כלל המשחק וצפוי 

לקחת את הבחירות מול יהב.
בש"ס  בכיר  מול  מבדיקה  במקביל, 
הארצית, עולה כי נציג ש"ס עודד שבזי אינו 
מתגורר בחיפה, אלא ברכסים. לדבריו, דברי 
למציאות:  מנוגדים  ביהב  תמיכה  על  שבזי 
ומוסיף:  הבכיר  לנו  אומר  הוזה".  "הוא 
"נציג שיכול לומר בשלב זה בגלוי כי יתמכו 
בראש העיר המכהן, תלוש מהקרקע". הבכיר 
חושף כי בהנהגת ש"ס הוחלט כי שבזי, לו זו 
הקדנציה הראשונה כחבר מועצה - לא ימשיך 

לקדנציה נוספת. 
שבזי מסר בתגובה: "יש לי דירה ברכסים 
אחד  אף  של  עניינו  לא  זה  בחיפה,  ודירה 
לי להביע את דעתי  היכן אני מתגורר, מותר 
גם מרכסים". על האופציה כי יודח בקדנציה 
אני  להיות,  יכול  "הכול  אומר:  הוא  הבאה 

מביע את דעתי באשר למצב העכשווי".

עודד שבזי ל'קו עיתונות': "לא מבין מה דגל הרוויחה מהמלחמות שלה 
מול יהב, נתמוך בו פעם נוספת"  אלפר טוען: מועמד חדש לראשות העיר 
ישנה את כללי המשחק  ובש"ס הארצית מתכוונים להדיח את שבזי, שאינו 

מתגורר כלל בעיר 

טבריה
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חבר מועצת העיר הוד השרון יגאל הררי הודיע 
בבחירות  העיר  לראשות  יתמודד  כי  השבוע 
הרמת  טקס  במהלך  אמר  הדברים  את  הקרובות. 
כוסית לשנה החדשה בנוכחות בכירי שרי הליכוד. 
הררי מכהן כחבר בסיעת "כיוון חדש", לצידו של 
לאדיב  הצטרפו  הבחירות  לאחר  רוזן.  יואב  ד"ר 
התמודדותו,  לאור  כי  הן  הערכות  בקואליציה. 
רוזן  יואב  בקואליציה.  מתפקידו  הררי  יפרוש 
שהתמודד בעבר לראשות העיר עדיין לא החליט 

אם יתמודד שוב.
לעמוד  הדרוש  הרוב  את  להשיג  פועל  הררי 
תחת  העירייה  לראשות  ולהתמודד  הסניף  בראש 
המקומי  בסניף  בכירים  אולם  "הליכוד",  מפלגת 
מספרים כי לפניו עבודה קשה עד בלתי אפשרית, 
קיבל את תמיכתם של  לא  כי  נוכח העובדה  זאת 
הנהלת  ויו"ר  בדני  אילן  הסניף,  מועצת  יו"ר 

הסניף, עזרא בנימיני, שהחרימו את הכנס.
מלבד הררי, מתמודד נוסף לראשות העיר הוא 

חבר המועצה עו"ד נוה גור מסיעת 'דרך העיר'.

יגאל הררי יתמודד לראשות העיר

העיר  ראש  ברחובות:  הליכוד  בסניף  מתיחות 
ככל  צפוי  הליכוד  אנשי  על  הנמנה  מלול  רחמים 
רק  זאת  אך  נוספת,  לקדנציה  להתמודד  הנראה 
ברמה  הליכוד  בכירי  תמיכת  את  ויקבל  במידה 
של  מלאכתו  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  הארצית. 
מלול תהיה לא קלה בשל עימותים פנימיים בסניף 

הליכוד המקומי.
שרת התרבות מירי רגב שביקרה לאחרונה בעיר 
)ליכוד(  דיל  מתן  העיר  ראש  סגן  של  בהזמנתו 
הכריזה כי דיל הוא מועמד הליכוד לראשות העיר 
אחרי עידן מלול, דיל צפוי לקבל תמיכת בכירים 
רבים בליכוד. בסניף הליכוד המקומי קיים קרע בין 

הקבוצה שלו לזו של רועי שרעבי ורמי מדהלה.
בשיחה  מקבל,  הוא  אותה  הדרך  ברכת  למרות 
עם 'קו עיתונות' אומר דיל כי כל עוד רחמים מלול 
על  להתמודד  מתכוון  אינו  הוא  בתפקידו  יישאר 
ומלול  "במידה  זאת  עם  יחד  אך  העיר,  ראשות 
אז  נוספת,  לקדנציה  להתמודד  שלא  יחליט 

אתמודד בכל הכוח". 

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה השבוע לבית 
יוסי  נגד  אישום  כתב  בראשל"צ  המשפט השלום 
בגין  לשעבר,  יהוד-מונוסון  עיריית  ראש  דוד,  בן 
עבירת מרמה והפרת אמונים ועבירת מס. למרות 
זאת, הודיע השבוע בן דוד כי בכוונתו להתמודד 

שוב לראשות העיר בבחירות 2018.
אחרי הודעת הפרקליטות התבטא בן דוד: "זאת 
הייתה הקדנציה הכי כושלת של ראש עיר ביהוד. 
אחרי כהונת יעלה מקליס צריך עוד שתי קדנציות 

כדי לתקן מה שלא נעשה כאן".
יהוד  עיריית  ראש  שנים  כארבע  לפני  כזכור, 
מעורב  שהיה  בחשד  נעצר  דוד,  בן  יוסי  לשעבר, 

בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון.
בן דוד שמתעקש לחזור לנהל את העיר אמר: 
"עד הבחירות אני אוכיח לכל התושבים שזה הכול 
שוחד,  ואין  גניבה  אין  מרמה,  אין  תיק,  תפירת 
כדי  שלי  הראש  על  כסף  הרבה  שמו  אני.  לא  זה 
להפיל אותי, בעיקר קבלנים ויזמים ואני אוכיח את 

הכול".
על משפטו המתנהל בימים אלו, אומר בן דוד: 
את  מכירים  אנחנו  וקצת,  שנה  עוד  "הבחירות 
להימשך  יכול  כזה  משפט  המשפטית,  המערכת 
גם שנים, אני אדרוש כי הדיונים יתחילו מיד אחרי 

החגים, לנקות את שמי כמה שיותר מהר".

לון
אשק יו"ר ש"ס ל'קו עיתונות': "ראש העיר 

ניסה לסחוט אותי", גלאם: "הוא שקרן"

ש"ס  סיעת  אשקלון,  בעיריית  סוער 
המורכבת משלושה מנדטים מצאה את עצמה 
לאחר  באופוזיציה,  חודשים  מספר  לפני 
הודח  בהן  בעיר,  שנערכו  מוקדמות  בחירות 

איתמר שמעוני ובמקומו נבחר תומר גלאם. 
השבוע  שנערכה  המועצה  ישיבת  במהלך 
בעיר  ש"ס  יו"ר  בין  סוער  עימות  התרחש 
השני  בכובעו  המכהן  אביטן  יעקב  הרב 
לראש  אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  כרב 
העירייה תומר גלאם, בחילופי הדברים הזמין 
ראש  מנגד  לפוליגרף,  העיר  ראש  את  אביטן 

העיר איים בתביעת דיבה.
בשיחה עם 'קו עיתונות' משחזר אביטן את 
שאירע: "העליתי בפני ראש העיר בעיות בגני 
הילדים החרדים, אך תומר גלאם סירב לטפל 

בבעיות ואמר לי 'לך תטפל בבעיות אצל השר 
שלך' )אריה דרעי א.ר.( וכך הוא ניסה לסחוט 
את  וכינה  חייב  נשאר  לא  העיר  ראש  אותי". 
אביטן: "שקרן". בהמשך הציע אביטן לראש 
כי  יוכח  שם  פוליגרף  בדיקת  לעבור  העירייה 

אינו דובר אמת.
ראש העיר גלאם נבחר בתמיכתו של פטרונו 
הרוחני הרב יצחק ברדא, מהרבנים הבולטים 
וקהילה  במוסדות  מחזיק  אשר  באשקלון 
כאופוזיציה  משמש  ברדא  הרב  בעיר.  גדולה 
לש"ס המקומית, ואילו ש"ס שתמכה במועמד 
אביטן  הרב  לאופוזיציה.  נזרקה  בוסקילה 
את  דחה  העיר  לרבנות  להתמודד  שבכוונתו 
העכשווית  הפוליטית  המפה  בגלל  האופציה 
שלא מאפשרת זאת. לדבריו: "בקדנציה הבאה 

נשקול זאת שוב".
רוצה  לא  גלאם  "תומר  אביטן:  לדברי 
אותו,  רוצים  לא  שאנחנו  ממה  יותר  אותנו 
הגדר  על  נשכבתי  החיים  את  לו  הצלתי  אני 
רצה  שמעוני  איתמר  העיר  כשראש  בשבילו 
לזרוק אותו, ועכשיו זה מה שהוא מחזיר לי? 

אין סיכוי שנתמוך בו פעם בבחירות הבאת".
גלאם נכנס למועצת העיר לפני כשש שנים, 
בחברת  אלמוני  מעובד  הפך  קצר  זמן  ותוך 
הפוליטיקה  בשמי  בולט  לכוכב  החשמל 
הוא  גלאם  של  למעמדו  שתרם  מי  המקומית. 
במידה  ברדא.  יצחק  הרב  הרוחני,  פטרונו 
ואביטן יחליט להתמודד על תפקיד רב העיר, 
הוא יפרוש לקראת הקדנציה הבאה מתפקידו 

בעירייה.

עימות חזיתי בין ראש העיר שנבחר לתפקידו בחסות הגר"י ברדא ובין חבר המועצה 
מש"ס, הרואה בעצמו מועמד לרבנות העיר  לטענת אביטן, ראש העיר אמר לו: 

"לך תטפל בבעיות אצל השר שלך"

הרב אליהו גינת פורש 
מתפקיד יו"ר מקפ"ת

חבר מועצת עיריית פתח תקווה הרב אליהו 
על  ברוורמן  איציק  העיר  לראש  הודיע  גינת, 
מדובר  מקפ"ת.  יו"ר  מתפקיד  התפטרותו 
המתנ"סים  את  המנהלת  עירונית  בעמותה 
העירייה.  מבקרת  דו"ח  בלב  שעמדה  בעיר, 
במכתב, מגולל גינת את פועלו להפיכת הגוף 
ממקרטע וגירעוני לפורח ומשגשג, תוך שהוא 
מביע צער על ההסתה שמתנהלת נגד הציבור 

החרדי בעיר.
דו"ח מבקרת העירייה לשנת 2016, שמצא 
ראש  בין  למשבר  התפתח  במקפ"ת,  ליקויים 
העיר לסיעת ש"ס, על רקע דרישת ראש העיר 
מתפקידו  גינת  את  להעביר  ברוורמן  איציק 

כיו"ר מקפ"ת.
והעזיבה  הקשה  הסיטואציה  למרות 
נשמע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  המאולצת, 

ש"ס  שסיעת  "מה  פעם.  מאי  מפויס  גינת 
עשתה בעירייה, אין לו אח ורע באף מפלגה, 
למרות  מסוימים.  גורמים  בעיני  לצנינים  וזה 
שדאגנו לכולם, הרי 90% מפעילות המתנ"סים 
הציגה את  לציבור החילוני, האופוזיציה  היא 
לממדים  הגיע  וזה  מכוערת,  בצורה  הדברים 

שמקשים על העבודה".
של  איש  לא  "אני  אומר:  הוא  לסיום, 
נקראתי  מרפקים,  לדחוף  באתי  לא  מלחמות, 
מוזר,  יישמע  זה  זצ"ל לשליחות.  ידי מרן  על 
אבל אני מברך על הדו"ח, הוא מצוין ואפשר 
ולתקן.  להאיר  עבודה,  ככלי  בו  להשתמש 
במצב הנוכחי, החלטתי להניח את המפתחות, 
לטובת המשך עשייה ציבורית ביתר תפקידיי".

ש"ס  ויו"ר  העיר  ראש  מ"מ  עם  בשיחה 
הדברים,  "מטבע  מסביר:  הוא  בוסו,  אוריאל 

דברים  יש  העשייה,  בשיא  כשנמצאים 
לקבוע  שצריכים  נהלים  הכוונה,  שצריכים 
יהודה'  'מאור  מתנ"ס  להבין,  צריך  ולחדד. 
יותר  שעמד בלב הביקורת, לא מקבל תקציב 
משאר המתנ"סים בעיר, ובכל זאת הוא מציג 
פעילות כזו מפוארת, זה רק מוכיח שהכספים 

נוצלו בצורה מיטבית למען התושבים".
אחרי  נגררה  העיר  מהנהלת  חלק  "לצערי, 
בצורה  נגדנו  שמסיתים  חילוניים  גורמים 
לעשות  ביקשנו  הנוכחי,  במהלך  שפלה, 
הבמה  את  לתת  המסע,  את  לעצור  'קאט', 
לעו"ד בעל שם מקצועי שיבדוק את הדברים 
כשהוא  בוסו,  שפתיים", מסכם  לזות  ולמנוע 
לאחרונה  שהופצו  שונים  לאיורים  מתייחס 
שסוחטים  כמי  החרדים  מוצגים  ובהם  בעיר 

את הקופה העירונית.

ראש העיר דרש את פיטורי גינת בעקבות דו"ח המבקרת  גינת: "זה יישמע 
מוזר, אבל אני מברך על הדו"ח"  בוסו: "גורמים באופוזיציה מנסים למנוע 

זכויות בסיסיות מתושבי העיר הדתיים"

פתח

קווה
ת

לון
חו נציגי ש"ס שיאני הנעדרים: "לא 

חייבים דין וחשבון"

חולון  בעיריית  בגודלה  השנייה  המפלגה 
רבות מופנות לעבר  עיניים  היא מפלגת ש"ס, 
מבוטל  לא  נתח  המהווים  בעירייה  נציגיה 
מהקואליציה של מוטי ששון. אלא שמבדיקת 
המפלגה  מנציגי  חלק  כי  עולה  עיתונות'  'ק 
להגיע  וממעטים  המועצה  בישיבות  מזלזלים 
אליהן. הנתונים מלמדים כי מתוך 10 ישיבות 
יעקב  ש"ס  נציג  האחרונה,  בשנה  שנערכו 
המועצה,  מישיבות  פעמים   8 נעדר  אחדות 
עמיתו למפלגה עופר שמעונוף נעדר במחצית 

מהישיבות.
 – לסיעה  חבריהם  כי  מהנתונים  עולה  עוד 
המועצה  וחברי  זברלו,  חיים  העיר  ראש  סגן 
שלוש  רק  נעדרו  קייקוב  וראובן  בבלי  יעקב 

פעמים מהישיבות. 
מהישיבות  המועצה  חברי  של  היעדרותם 
פעילים חברתיים  זעמם של מספר  את  עוררה 
לאורכה  המועצה,  בישיבת  מהומה  שעוררו 

קראו קריאות ביניים נגד נציגי ש"ס.
רשימת  יו"ר  זברלו,  חיים  העיר  ראש  סגן 
ש"ס, נשאל על ידי 'קו עיתונות' על היעדרותם 
יש  הדתי  "לציבור  והגיב:  לסיעה,  חבריו  של 
להיעדר  אותנו  המכריחים  אירועים  הרבה 
מישיבות המועצה, שיכתבו עלינו מה שרוצים 
זה לא מעניין אותנו, להיבחר זה לא רק בשביל 
שנציגים  עבודה  הרב  יש  במועצה,  חברות 

עושים גם בלי זה". 
היעדרות  מספר  את  שרשם  אחדות  יעקב 

הגיב:  ש"ס  של  המועצה  חברי  מבין  הגבוה 
אין  תשלום,  כל  ללא  בהתנדבות  עובד  "אני 
נורמלי  זה  חשיבות בהגעה לישיבת המועצה. 
שחבר מועצה לא מגיע לישיבות המועצה. אני 
לא חייב לאף אחד דין וחשבון". חבר המועצה 
עופר שמעונוף שנעדר חמש פעמים מישיבות 
המועצה הגיב כי נעדר בשל שמחות בהן היה 

צריך ליטול חלק.
בתוך כך, סגן ראש העיר חיים זברלו הצהיר 
ש"ס  כי  עיתונות'  'קו  כתב  בפני  לראשונה 
לראשות  ששון  במוטי  נוספת  פעם  תתמוך 
לא  מרשימתו  המועצה  חברי  להערכתו  העיר, 
יודחו. "יחסינו עם מוטי ששון מצוינים, וככל 

שזה תלוי בי נתמוך בו פעם נוספת".

פעילים חברתיים הפגינו נגד נציגי ש"ס במועצה, שרשמו היעדרות משמעותית 
מהישיבות  סגן ראש העיר זברלו: "שיכתבו עלינו מה שרוצים, זה לא מעניין 

אותנו"  על ראשות העיר: "ככל שזה תלוי בי נתמוך במוטי ששון"

חיפה

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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מאת: ברוך ברגמן

דרוקר  רביב  העיתונאי  פניית  בעקבות 
העליון,  המשפט  לבית   ,'10 'ערוץ  מטעם 
על מנת שיחשפו את מספר ומועדי השיחות 
ועורכי  מו"לים  עם  נתניהו  ערך  אותם 
עיתונים, השבוע פורסמו הנתונים, זאת לאחר 
בין  שהתבצעו  השיחות  מספר  נחשף  שכבר 
ראש הממשלה לעורך ולמו"ל העיתון, כאשר 
בין השנים 2012 ל-2015 ערך נתניהו כ-120 
שיחות עם מו"ל 'ישראל היום' שלדון אדלסון 
וכ-230 שיחות עם עורך 'ישראל היום' בשנים 

אלו, עמוס רגב.
מעיון בפרטים, עולים נתונים מרתקים. כך 
שנערכו,  הבחירות  לפני  ב-2013  לדוגמה, 
עולה כי נתניהו שוחח עם רגב כ-15 פעמים 
בקריאה  אושר  בו  בלילה  ימים.   19 בתוך 
טרומית חוק ישראל היום, שוחח נתניהו עם 
אדלסון כשלוש פעמים בקצרה. כמו כן, טרם 
אחד  בעת  הקודמת,  הממשלה  של  פירוקה 
המשברים שוחח נתניהו עם רגב סמוך לשעת 
חזר  מכן,  שלאחר  בשבועות  העיתון,  סגירת 

על עצמו הדבר מספר פעמים.
לעמודים  השיחות  מועדי  בין  מי שמצליב 
מעלה  מכן,  לאחר  יום  בעיתון  הראשיים 
ראש  ידי  על  נכתבו  לכאורה  הכותרות  כי 
הממשלה וציטוטים בשמו נפרסו על הכותרת 
שוחח  הוא  כן  לפני  שעות  כאשר  הראשית 

בעצמו עם העורך הראשי עמוס רגב. 
לזכות  האגודה  ההתפתחות,  רקע  על 
חופש  בקשת  השבוע  הגישה  לדעת  הציבור 
של  ושיחות  פגישות  תאריכי  לחשיפת  מידע 
"ידיעות  מו"ל  עם  בכנסת  הסיעות  ראשי 
עמוס  "הארץ"  ומו"ל  מוזס  נוני  אחרונות" 

שוקן. במרץ 2014 הונחה על שולחן הכנסת 
איתן  ח"כ  שיזם  היום"  "ישראל  חוק  הצעת 
בקריאה  עברה  ואף  הציוני(  )המחנה  כבל 

ראשונה בכנסת.
על פי ההצעה, "לא יוציא לאור אדם, ולא 
בעל  יומי  עיתון  של  להפצה  אחראי  יהיה 
על  העולה  לתקופה  בחינם,  רחבה  תפוצה 
שישה חודשים מיום תחילת הפצתו בחינם". 
חייב  יהיה  כזה  עיתון  שכל  קבעה  ההצעה 
בגביית תשלום בשיעור 70% ממחיר העיתון 

היומי הנפוץ הזול ביותר.
ראשי הסיעות שתמכו בחוק ונדרשו לחשוף 
)יש  לפיד  יאיר  ח"כ  הם  פגישותיהם  את 
עתיד(, ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני, בזמנו 
)העבודה(,  הרצוג  יצחק  ח"כ  התנועה(,   –
ח"כ  )העבודה(,  כבל  איתן  ח"כ  החוק  יוזם 
אביגדור ליברמן )ישראל ביתנו( וח"כ נפתלי 

בנט )הבית היהודי(.
לדעת,  הציבור  לזכות  האגודה  מנכ"ל 
חוק  בהצעת  "מדובר  כי  מסר  מלכא,  אלעד 
בחופש  ופגיעה  פיות  סתימת  היא  שתכליתה 
הביטוי. ברור לכל שהעיתונים הוותיקים הם 
חקיקה  תיקון  מקידום  הגדולים  המרוויחים 
שכזה והשאלה היא האם נקטו העיתונים בקו 
אוהד כלפי מפלגות וראשי סיעות אשר קידמו 
האינטרסים  את  משרתת  אשר  חוק  הצעת 

שלהם.
"לתפיסתנו, לגיטימי שנבחרי ציבור ואנשי 
אלא  ביניהם,  קבוע  דיאלוג  ינהלו  תקשורת 
זו ממי שהוא נבחר  זכות  שלאחרונה נלקחה 
ציבור המכהן כראש ממשלה. אשר על כן אנו 
ודורשים  השוויוניות  עקרון  על  פה  עומדים 
בהצעת  המעורבים  כל  של  קשריהם  חשיפת 
החוק לסגירת 'ישראל-היום'", הוסיף מלכא.

בעקבות פנייתם של אנשי תקשורת, נחשף פירוט 
ועורך  מו"ל  עם  הממשלה  ראש  של  השיחות 
ישראל היום וכן מועדיהם המדויקים של השיחות 
 המסקנה: לילות בהם הייתה שיחה בין רה"מ 
לעורך הראשי עמוס רגב, הובילו לכותרת ראשית 
לחשוף  דרישה  כעת,    הממשלה  ראש  בשם 

שיחות גם מלפיד

מועדי השיחות 
חשפו: תיאום 
צפוף בבחירות
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לאחר אינספור דיונים והכנות, אם לא יחול שינוי ברגע האחרון, 
יתכנסו מחר חברי שלוש מועצות גדולי התורה בישיבת 'אש 
התורה' בירושלים  מרנן הגראי"ל והגר"ח ישגרו מכתבים 
משרד  מנכ"ל  עם  תיפגש  הארבעה  ועדת  היום:    למעמד 
הרווחה, בציפייה להשבית את חילולי השבת לפחות בחודש 

אלול  כל הפרטים בפרסום ראשון 

ה'מועצות' יתכנסו: על הפרק 
– שבת ומתווה הכותל

ארי קלמן

ובהסתייגות  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון 
כי הפרטים הסופיים עדיין עשויים להשתנות, 
יתכנסו שלוש מועצות גדולי וחכמי התורה - 
מחר  וש"ס,  ישראל  אגודת  התורה,  דגל  של 
התורה'  'אש  בישיבת  הצהריים  בשעות  )ה'( 

בירושלים, כדי לדון בסוגיית חילולי השבת. 
ממרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי 
מכתבים  לשלוח  צפויים  והם  מלהגיע  נבצר 
ובשל  הגראי"ל  לבקשת  למעמד.  מיוחדים 
חשיבות הכינוס, ניאות מרן הגרי"ג אדלשטיין 
להשתתף  כדי  לירושלים  במיוחד  לנסוע 

בכינוס. 
נודע כי מלבד נושא חילולי  ל'קו עיתונות' 
השבת, צפוי לעלות לשולחן הדיונים גם נושא 
מתווה הכותל. לאחר שבשבוע שעבר התקיים 
דיון בבית המשפט העליון בו נזפו שופטי בית 
בית  ונשיאת  ושמגר  דנציגר  העליון  המשפט 
שהקפיאה  בממשלה  נאור  השופטת  המשפט 
את מתווה הכותל בעיצומו של הליך משפטי. 
המצב,  ישתפר  לכינוס  ועד  יתכן  במקביל, 
משרד  מנכ"ל  כי  נודע  עיתונות'  ול'קו  מאחר 
לפגישה  הארבעה  ועדת  את  זימן  הרווחה 

היום, ומסתמן כי יוצע פתרון זמני של ביטול 
העבודות בחודש אלול לעת עתה.

חברי  של  סקירה  ישמעו  המועצות  חברי 
בן  מקלב,  הכנסת  חברי   - הארבעה  וועדת 
יקיימו  מכן  ולאחר  ומלכיאלי,  אייכלר  צור, 
דרעי  ליצמן,  הסיעות  ראשי  עם  התייעצות 
וגפני, על האופציות שיש על השולחן ולבסוף 

יקבלו הכרעה סופית כיצד לנהוג.
כחלק מההכנות, במהלך הימים האחרונים 
'דגל התורה'  נכנסו שלושת חברי הכנסת של 
הגראי"ל  מרנן  של  במעונם  להתייעצות 
שטיינמן, הגר"ח קנייבסקי והגרי"ג אדלשטיין.

צפון קוריאה מול כל העולם
הדיקטטור הקוריאני ממשיך לאיים: ביצע ניסוי גרעיני 
הבהירה  ארה"ב    במדינה  אדמה  לרעידת  שגרם 
עם  שיסחרו  מדינות  על  סנקציות  להטיל  תשקול  כי 
קוריאה הצפונית  במהלך דיון באו"ם אמרה שגרירת 

ארה"ב: "סבלנות ארצנו אינה בלתי מוגבלת"

ברוך ברגמן

קוריאה  צפון  בין  המתוחים  היחסים 
הימים  אך  לכולם,  גלוי  סוד  הם  לארה"ב 
ממלחמה  אמיתי  חשש  מעלים  האחרונים 
הצדדים.  שני  של  הצהרותיהם  בשל  כוללת, 
באו"ם,  ארה"ב  שגרירת  זאת  שהגדירה  וכפי 

"צפון קוריאה מתחננת למלחמה".
קוריאה  צפון  כאשר  החל  הנוכחי  הסיבוב 
ביצעה  כי  )ראשון(  השבוע  בתחילת  הודיעה 
לטיל  המיועדת  מימן,  בפצצת  מוצלח  ניסוי 
בליסטי בין-יבשתי. יממה קודם לכן, הכריזה 
מתקדמת  מימן  פצצת  פיתחה  כי  פיונגיאנג 
"כוח הרסני אדיר". כתוצאה מהניסוי,  בעלת 
שמאששת  אדמה,  רעידת  במדינה  הורגשה 
רעידת  בלילה.  גרעיני  ניסוי  בוצע  שאכן 
מרעידת   10 פי  עוצמתית  הייתה  האדמה 
בינואר  שנערך  מהניסוי  שנגרמה  האדמה 
2016, וחזקה פי 6 מהניסוי שנערך בספטמבר 

 .2016
יפן  נשיא  עם  שוחח  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
אך  קוריאה,  צפון  לריסון  בדרכים  עמו  ודן 
כעת נראה אין בידיהם אופציות רבות. טראמפ 
הודיע עוד כי הוא שוקל להטיל סנקציות על 

עוד  קוריאה.  צפון  עם  שתעבוד  מדינה  כל 
מנהיגים  עם  ייפגש  הוא  כי  טראמפ  הוסיף 
בסוגיית  לדון  מנת  על  הלבן  בבית  צבאיים 
קוריאה הצפונית. כשהנשיא האמריקני נשאל 
קוריאה  מול  צבאית  תקיפה  תתיכן  האם 

הצפונית, אמר "נחכה ונראה".
לנושא  התייחסה  באו"ם  ארה"ב  שגרירת 
היא  "מלחמה  כי  ואמרה  האחרונים  בימים 
אנחנו   - רוצות  הברית  שבעלות  משהו  לא 
לא רוצים את זה עכשיו" אמרה היילי. "אבל 
אנחנו  מוגבלת,  בלתי  אינה  ארצנו  סבלנות 
שלנו.  הטריטוריה  ועל  בריתנו  בעלי  על  נגן 
אני חושבת כי צפון קוריאה בעצם סטרה על 

הפנים של הקהילה הבינלאומית. 
שגריר דרום קוריאה באו"ם אמר כי התגובה 
נגד הצפון חייבת להיות אפקטיבית. "עכשיו 
זה הזמן לנקוט צעדים חזקים, וחזקים מספיק, 
כדי לאלץ את צפון קוריאה להיכנס ברצינות 
צריכה  החדשה  "ההחלטה  אמר.  לדיאלוג", 
לכלול לא רק צעדים נוספים כדי לחסום עוד 
הגרעין  תכנית  לתוך  לזרום  שיכולים  כספים 
גם צעדים חזקים  של קוריאה הצפונית, אלא 

נוספים שיכאיבו לצפון מאוד".

בהתאסף ראשי עם

חכ"י דגל אצל מרן הגרי"ג
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טקסס: נזקים של 180 מיליארד דולר

  בטקסס ובמדינות נוספות מנסים להתאושש מנזקי סופת ההוריקן 'הארוויי' אך כפי הנראה השיקום יארך זמן רב
בקהילה היהודית ביוסטון, קיבלו סיוע של מיליון דולר ממדינת ישראל ומקווים לטוב: "לישראל יש מחויבות מוסרית 

לא רק לדאוג, אלא גם לעזור, לאחינו ואחיותינו בתפוצות"

משנה: ברוך ברגמן

הסוכנות  מנהל  בטקסס,  ההוריקן  סופת  לאחר  ימים  שבוע 
הגישו  משפחות  אלף   560 כי  דיווח  חירום  למקרי  הפדרלית 
בני אדם שוכנו בבתי  ולא פחות מ-53,630  לדיור,  סיוע  בקשת 

מלון אותם מממן הממשל. 
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מהקונגרס אישור להקצות 
מושל  בסופה.  שנפגעו  האזורים  לשיקום  דולרים  מיליארד   7.9
מ-180  יותר  תהיה  השיקום  שעלות  טוען  אבוט,  גרג  טקסס, 

מיליארד דולרים.
אחת הניזוקות הגדולות היא הקהילה היהודית ביוסטון המונה 
אלפים  כאשר  משמעותי  באופן  ונפגעה  אדם,  בני  אלף  כ-60 
מהם נותרו ללא קורת גג. כך גם ניזוקו רבים מבתי הספר ובתי 
היותו  במסגרת  זק"א  שימוש.  מכלל  הוצאו  אף  וחלקם  הכנסת 
הכולל  וסיוע  חילוץ  משלחת  מישראל  הוציא  בינלאומי,  ארגון 

12 מתנדבים בראשות המפקד רועי סלמון, פעלו תחילה לסריקת 
בתי מגורים על מנת לאתר נפגעים ונעדרים.

זק"א  משלחת  חברה  ביוסטון,  האסון  לאזור  הגעתם  עם 
טרור  לנפגעי  הסיוע  את  המרכזת  "פימה",  הפדרלית  לסוכנות 
ואסונות טבע, איתם יש לזק"א מסורת של שיתוף פעולה כאשר 
משתתפים  השנתי  הבינלאומי  שבתרגיל  השביעית  השנה  זו 
מתנדבי ומפקדי זק"א. המשימות של המשלחת כללו בין השאר 
חפצים  חילוץ  לכשירות,  בתיהם  את  להשיב  למשפחות  סיוע 

שנסחפו בהוריקן.
מבטחים,  למקום  והעברתם  הנפגעים  חילוץ  פעולות  בתום 
והבאתם למתחם מיוחד שהוקם עבור  נעדרים  במקביל לאיתור 
מתנדבי  לצד  הישראלית  המשלחת  פעלה   – היהודית  הקהילה 
זק"א נוספים שהגיעו מניו יורק על מנת לעזור בשיקום הקהילה, 

אספקת אוכל כשר למרות הקשיים בשינוע ציוד ומזון.
אחד הקשיים איתם התמודדו בקהילה היהודית, היא מזון כשר 

המסופק  המזון  סדירים.  חדשים  משלוחים  באין  ואוזל  שהולך 
בדרך כלל באמצעות משאיות לרשתות המזון, נתקל בקשיים גם 
בגלל שחלק מהמרכולים הוצפו ואינם ניתנים לשימוש והן בגלל 

הקשיים בשינוע מזון בכבישים שהוצפו. 
דולר  מיליון  להקצות  החליט  התפוצות  משרד  במקביל, 
מכה,  חטפה  יוסטון  "העיר  במקום.  היהודית  לקהילה  לתרומה 
והקהילה היהודית, ש70% ממנה גרו בשכונות שהוצפו, נפגעה 
קשה במיוחד. למדינת ישראל יש מחויבות מוסרית לא רק לדאוג, 

אלא גם לעזור, לאחינו ואחיותינו בתפוצות," אמר השר בנט. 
בית  שימוש.  מכלל  והוצאו  הוצפו  כנסת  ובתי  ספר  "בתי 
האבות היהודי והמרכז הקהילתי ניזוקו, ומאות משפחות נותרו 
חסרות בית. משיחות שקיימנו בשבוע האחרון עם ראשי הקהילה 
ונציגות ישראל בעיר למדנו כי הנזק רב, והשיקום יימשך שנים. 
במשך שנים הקהילות היהודיות נעמדו לצד ישראל כשזו הייתה 

זקוקה לעזרה, עכשיו תורנו לעמוד לצד הקהילה ביוסטון."

רח' כהנמן 111 בני ברק, )החנות צמודה לקוקה קולה בבנין גרנד הול(
 טלפקס: 03-9211183  |  דני: 058-6906140  |  ראובן: 052-5240542    שעות פתיחה: 11:00-22:00

ריהוט לבני תורה
        מכירת כל סוגי הרהיטים
       בהנחות ענק!

ריהוט לבני תורה
        מכירת כל סוגי הרהיטים
       בהנחות ענק!

מבצעי 
השבוע!

קופון
המחירים למציג
 
מודעה זו בלבד!

 ספת היי רייזר
 פתיחה ל-3 מיטות 1400

ניתן לרכוש מיזרונים ב- 150

₪1,100    

שולחן כתיבה
120*75 עומק 59.5

₪500

 ספת על קל
בבדי יוקרה

₪1,500
 ספה

ניתן להוסיף יחידה של 2

₪2,000

גובה 180 רוחב 60 עומק 30
ניתן לשדרג לסנדוויץ 

גובה 240

₪600

 ארון 4 דלתות
 עם מגירות

ניתן לשדרג לסנדוויץ' / 
מ די אפ

₪1,000

ארון הזזה 160 
 טריקה שקטה

ניתן לשדרג לסנדוויץ' 
במבחר צבעים

₪1,300

חדרי שינה ארגזים 
+ תחתית + שידה 

 סנדוויץ'
ניתן לקבל עם ראש מרופד

₪2,500

מיזרונים 
 מולבשים

190*80

₪150

חדר שינה כולל ארגז 
 מצעים כולל 2 שידות

 כולל קומודה כולל מראה
לכל הרוכש מזרנים מהחנות

₪2,500
עד גמר המלאי

סלון 2*3 בד / דמוי עור

₪3,000

מערכת ישיבה 
300* 300 פינה עגולה

₪4,000

ספריית קודש 160 
 סנדוויץ'

ניתן לקבל עם במה

₪1,800

 שולחן לסלון
+ 4 כסאות בוק

₪2,200
עד גמר המלאי

שולחן נפתח ל 4.2 מ'

מחיר לא ניתן לפרסום!

שולחן + 4 כיסאות

₪600

 שולחן + 6 כסאות בוק
 ניתן לרכוש כסאות בנפרד 

החל מ-150₪

₪2,900

יה
מד

קס
פי

בס"ד

התמונות להמחשה בלבד!



שעות פעילות המוקדים הטלפוניים
 ימים ראשון–חמישי בשעות 8:00 עד 18:00; שישי: 12:00-8:00.

www.dira.gov.il :לשאלות ותשובות על זכאות

לקראת פתיחת ההגרלות לזכאי סדרה ב' בתכנית
מחיר למשתכן, משרד הבינוי והשיכון מודיע על הוצאת 

אישורי זכאות לסדרה ב' עד יום 24.9.2017 (כולל).
בסדרה ב' ייכללו זכאים שכבר יש בידיהם אישורי זכאות מאז 1.9.2016

וכל אלה שיבקשו אישורי זכאות עד 24.9.2017.

מי שיגיש בקשה להנפקת אישור זכאות עד מועד זה, ישתייך לסדרה ב'.
לאחר מכן, לא תתאפשר עוד הוצאת אישורי זכאות לסדרה זו.

ההגרלות המיועדות גם לסדרה ב' צפויות להיפתח בנובמבר 2017. 

זכאים להירשם לתכנית זוגות חסרי דירה, יחידים מעל גיל 35 
ונכים מעל גיל 21.

ניתן להוציא אישור זכאות להשתתפות בתכנית מחיר למשתכן 
 www.dira.gov.il באתר האינטרנט של התכנית בקלות ובמהירות

במקרים שבהם יש צורך בהמצאת מסמכים יש להנפיק אישור 
זכאות אצל אחת מחברות ההרשמה לסיוע בדיור ברחבי הארץ. 

לצורך כך יש לקבוע מראש תור במוקד הטלפוני. 

מומלץ להקדים ולהוציא אישור זכאות בתכנית מחיר למשתכן.

פריסת הסניפים של כל חברה:
מילגם: אשדוד, אשקלון, בת ים, חיפה, טבריה, ירושלים, נצרת, נתיבות, פתח תקווה, צפת, 

קריית ביאליק, קריית שמונה, ראשון לציון, תל אביב.
אלונים: אילת, אלעד, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, בת ים, בני ברק, חדרה, חולון,

חיפה, ירושלים, כפר סבא, כרמיאל, לוד, נצרת עילית, נס ציונה, נתניה, עכו, עפולה, ערד,
פתח תקוה, קריית ביאליק, קריית גת, ראשון לציון, תל אביב.

עמידר: באר שבע, דימונה, חיפה, ירושלים, מעלות, נתניה, תל אביב.

היערכות לקראת פתיחת ההרשמה 
להגרלות גם לזכאי סדרה ב'

עמידר 6266*
www.amidar.co.il מילגם 6078*

www.milgam.co.il*2850 אלונים
www.alonim-mgar.co.il

עולים שלב
בתכנית

מחיר למשתכן
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אל הרינה ואל התפילה 
שבוע לפני שעם ישראל כולו מתאחד לקראת הימים הנוראים 
באמירת סליחות, ספרדים ואשכנזים, חרדים וחילונים, חסידים 
לסיור  יצאנו  והישיבות.  התורה  היכלי  הכנסת,  בבתי  וליטאים, 
ואלפי  רבבות  אליהם  המושכים  המרכזיים  הסליחות  במוקדי 

מתפללים מדי שנה 
ללא ספק הסליחות האותנטיות הן אלו אשר נאמרות כמסורת 
הישיבות  ראשי  שם  הכנסת,  ובבתי  הישיבות  בעולם  שנים  של 
למעמד  הלילה  חצות  לקראת  מגיעים  ומעמדם  גילם  ממרום 
ותושבי האזור שנסחפים אל  בהשתתפות אלפים מבני הישיבה 
תוך אווירת הימים הנוראים, אך בשנים האחרונות הולך ומתפתח 
טרנד חדש של אמירת סליחות על ידי גדולי החזנים לצד אמירת 

סליחות בנוסח קרליבך בליווי כלי נגינה.
בעולם הישיבות ניתן למנות בראש ובראשונה את ישיבות מיר, 
בשעת  עם  ברוב  הסליחות  נאמרות  שם  ותפרח  חברון  פוניבז', 
חצות הלילה. בישיבת 'אורחות תורה' עד השנים האחרונות הגיע 
נשא  לכן  מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן למעמד הסליחות, קודם 
דברים משגיח הישיבה הגאון רבי חזקיהו מישקובסקי. בישיבת 
אדלשטיין  גרשון  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  משתתף  פוניבז' 
במעמד הסליחות. ביתר הימים אומר הגרי"ג את הסליחות בביתו 
תוקע  הוא  התפילה  כשלאחר  הבוקר,  בשעות  ראב"ד  ברחוב 

בשופר כנהוג בחודש אלול.
בישיבת חברון בגבעת מרדכי מסתופפים אלפים בצל רבותיהם 
ראשי הישיבה מתוך אווירת רצינות וחרדת הדין. לדברי תלמידים 
בישיבה, השיא הוא באמירת התחינות בפיוט "זוחלים ורועדים 
התפילה".  ואל  הרינה  על  "לשמוע  בשירת  וכן  בואך"  מיום 
בישיבת מיר בברכפלד מציינים כי ראש הישיבה הגאון רבי אריה 
פינקל זצ"ל, שנסתלק בפתע פתאום לפני כשנה לבית עולמו, היה 

ניגש תדיר לפני העמוד בימים הנוראים.
את  שנה  מדי  אומר  היה  הישיבה  ראש  כי  נזכרים  תלמידים 
לרעידות  לב  "שמנו  בבכי,  התיבה  לפני  הראשונות  הסליחות 
הישיבה".  לתלמידי  מאוד  חסר  שכבר  מה   - ובכיותיו  בקולו 
במקומו אומר את הסליחות הראשונות בישיבה הגאון רבי נועם 

אלון, ראש הישיבה.
שר  מרן  של  מדרשו  בית  ברק,  בבני  'לדרמן'  הכנסת  בבית 

סליחות  יום  מדי  נאמרים  קנייבסקי,  חיים  רבי  הגאון  התורה 
בהשתתפות מאות. הגר"ח אומר את הסליחות גם ביום הראשון 
לפני הנץ ולא בשעת חצות הלילה. יצוין, כי בעבר היה ניגש שר 
ובסליחות  גדליה  בצום  בכוחותיו  כשהיה  העמוד  לפני  התורה 
של ערב יום הכיפורים. ב'לדרמן' לא מדלגים אף קטע מאמירת 

הסליחות ואומרים אף את כל הפיוטים.

בחסידויות
במרבית החסידויות נערכים מעמדי הסליחות לפנות בוקר גם 
ביום הראשון, ולא כנהוג בעולם הישיבות הליטאי. סיורי סליחות 
רבים מגיעים לשכונת מאה שערים, המקום הבולט בשכונה הוא 
ללא ספק מקום משכנה של חסידות תולדות אהרון. בבוקר יום 
בית  היכל  אל  אהרן  מתולדות  האדמו"ר  נכנס  לסליחות  ראשון 
מדרשו הגדול, למעמד אמירת סליחות במוצאי מנוחה ברוב עם. 
יורד לפני  קהל רב משתתף במהלך הסליחות, כאשר האדמו"ר 

התיבה בנעימות ובקול חזק.
בשעה 5:00 לפנות בוקר ניעור בית-המדרש הענק של חסידות 
ההיכל  את  גודשים  חסידים  אלפי  לחיים.  בירושלים  בעלזא 
שעובר  מבעלזא  האדמו"ר  מרן   עם  יחד  הסליחות,  לאמירת 
 00:30 בשעה  נערכת  הסליחות  אמירת  בויז'ניץ  התיבה.  לפני 
עם האדמו"ר מויז'ניץ שעובר לפני התיבה בהיכל בית המדרש 
ויז'ניץ  חסידי  במרכז  כן  כמו  ברק.  בבני  ישראל'  'אהבת  הגדול 
לפני  שעובר  האדמו"ר,  עם   00:30 בשעה  הסליחות  אמירת 
ויז'ניץ' ברחוב  התיבה בהיכל בית המדרש הגדול 'מרכז חסידי 

עזרא בבני ברק.
בנתניה אלפים נוהרים לאמירת הסליחות בשעה 5:00 לפנות 
בקרית  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  מצאנז  האדמו"ר  עם  בוקר 
צאנז בנתניה. לאחר אמירת הסליחות נושא האדמו"ר דברי חיזוק 

לימים הנוראים בבכיות ומעורר על ענייני השעה.
בבני ברק נשלמות ההכנות למעמד הסליחות המסורתי ועצרת 
"איחוד  ע"י  שנה  מידי  מתקיים  המעמד  תימן,  בנוסח  מרכזית 
הישיבות  ובחורי  התורה  בני  אברכים  אלפי  כאשר  התורה"  בני 
הקדושות, גודשים את האולמות וצופים במסכי ענק בדברי חיזוק 
באמירת  מתחילים  בדיוק  ובחצות  התורה,  מגדולי  והתעוררות 

הסליחות ברוב עם, בראשות גדולי רבני תימן מבני ברק ומחוצה 
לה.

קרליבך וסיורים
שהחלו  סליחות  מעמדי  ישנם  המסורתיים  המעמדים  מלבד 
ונוסח  בסגנון  סליחות  האחרונות. מעמד  בשנים  תאוצה  לתפוס 
האחרונות  בשנים  נערך  נגינה,  כלי  ובליווי  קרליבך,  שלמה 

בהובלת הזמר ובעל התפילה יצחק מאיר. 
מקום בולט נוסף בירושלים שם לא ניתן להכניס סיכה בליל 
החל  התיבה  לפני  עובר  שם  הגדול,  הכנסת  בית  הוא  סליחות 
סליחות  מעמדי  נערכים  כן  כמו  וייס.  צבי  החזן  שעברה  משנה 
אביב  תל  גן,  ברמת  המרכזיים  הכנסת  בבתי  דגולים  חזנים  עם 

ומקומות נוספים בארץ.
ה"סליחות". אחד  סביב  מנהגים שונים  נוצרו  לאורך השנים, 
מהבולטים שבהם הוא סיורי הסליחות. הסיורים הופכים בימים 
אלו לעסק הפורח ביותר בירושלים ולמרות אופיו הדתי, מרבית 
ישראלים ששים  הסיורים,  במסגרת  חילונים.  דווקא  הם  צרכניו 
בשעות  סליחות  אמירת  של  השנים  ארוכת  המסורת  את  לחוות 

הקטנות של הלילה, או לפחות ללמוד יותר על אודותיה.
האחרונות  הסליחות  ספק  ללא  הן  המעמדים  כל  של  השיא 
של ערב יום הכיפורים, כאשר לקראת חצות הלילה ישנה נהירת 
המונים בסמטאות המוליכות אל הכותל. רבים מהם היו מגיעים 
בעבר כדי לפגוש במרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, בשנים האחרונות 

ממשיך את המנהג בנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
הספרדים,  במנהג  סליחות  של  יום   40 חותמת  התפילה 
רבבות  שמקבץ  אחד,  במעמד  האשכנזים,  במנהג  וכשבועיים 
משתתפים  בתפילה  ודתיים.  חילוניים  וגברים,  נשים  מתפללים, 
הרבנים  אותה  ומובילים  וחילונים  מסורתיים  דתיים,  חרדים, 
הראשיים, הגאון רבי דוד לאו והגאון רבי יצחק יוסף, רב הכותל 
בסמוך  נערכת  התפילה  ציבור.  ואישי  רבינוביץ'  שמואל  רבי 
אשכנז,  מבני  גם  אלפים  להיות  צפויים  שבקהל  ואף  לחצות, 
חבושה  משה  החזן  עובר  התיבה  ולפני  אחיד,  הוא  הנוסח 
שמעביר את התפילה על פי נוסח עדות המזרח. בשיאה, נאמרים 
קטעי התפילה המוכרים "שמע ישראל" ושירת "אדון הסליחות".
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קפואקפוא קפוא

קפוא

הודו טחון קרטון כנפיים עוףצוואר בקר

קרטון חזה עוף קרטון בשר 
קומפקטי

1990 980

3890

3890

2490

ליחי' לק"ג

לק"ג

לק"ג

לק"ג

100%בשר 
ללא תוספות חלבון 

מן הצומח

מוגבל ל-2 קרטוניםמוגבל ל-2 קרטונים

מוגבל ל-2 קרטונים

פקנטי/חריף
המבורגר/קבב

1790
ליח' בקניית 2 יחי' בקניית 2 יחי'

לק"ג38 383890מוגבל ל-מוגבל ל-2 קרטונים
לק"ג מוגבל ל-2 קרטונים

100% בשר 
כ-0% שומן

בשר משובח מזן אנגוס, 
מרעה טבעי, רך ועסיסי במיוחד

אשפר, מבינים בבשר.

ָּכִרמֹון
מלאים מבצעים
אשפר

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

לא ממתינים בתור לפירוק העופות...לא ממתינים בתור לפירוק העופות...

6 עופות במארז עופות במארז
במחיר מיוחד

טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.טרי/קפוא, מחולק, ארוז במגשים ונקי משומן ועורות מיותרים.

ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א



בני ברק ט"ו באלול תשע"ז 12446/9/17

אלי כהן

לעצרת  האחרונות  ההכנות  נשלמות 
ואמירת  המסורתית,  המרכזית  ההתעוררות 
תימן,  ק"ק  בנוסח  עם,  ברוב  סליחות 
"ניצבים  במוצש"ק  אי"ה  השנה  שתתקיים 
השנה  ראש  לערב  ונראה  סמוך  וילך" 
הניתנים  ברק,  בבני  חן"  "ארמונות  באולמי 
יו"ר מפעלי  יוסף כהן,  בהתנדבות ע"י הרב 

החסד "חסדי נעמי".
מידי  מתקיים  והמרומם  הכביר  המעמד 
שנה - זו השנה השלוש עשרה ע"י "איחוד 
ציבור  למען  רבות  הפועל  התורה"  בני 
מרכזי  כינוס  ומהווה  התורה  ובני  האברכים 
שנתי והתלכדות של עולם התורה מקהילות 
כאשר  הארץ.  רחבי  מכל  תימן,  בני  קודש 
הישיבות  ובחורי  התורה  בני  אברכים  אלפי 
וצופים  האולמות  את  גודשים  הקדושות, 
במסכי ענק בדברי חיזוק והתעוררות מגדולי 
בדיוק  ובחצות  הדין  לימי  כהכנה  התורה, 
מתחילים באמירת הסליחות ברוב עם, מתוך 
ספר "אשמורות האיחוד" שמודפס במהדורה 
כשי  ומחולק  ההתעוררות,  לעצרת  מיוחדת 
התיבה  כשלפני  העצרת.  ומשתתפי  לבאי 

עוברים הרבנים וחזנים יר"ש.
זוכים  הם  לה  הגדולה  התמיכה  לאור 
הקימו  התורה  בני  וציבור  הדור  מגדולי 
בתי  רשת  התורה"  בני  "איחוד  ראשי 
ומאורי  גדולי  ורבנן  מרנן  בהכוונת  הוראה 
ובהם  הארץ  ברחבי  הפרוסים  תימן,  יהדות 
רבנים,  מארבעים  למעלה  בקודש  משמשים 
ומורי הוראה מק"ק תימן, המשיבים  דיינים 
קדושי  תימן  ק"ק  כמנהג  הלכה  זו  ה'  דבר 

עליון זיע"א.
כבשנים עברו נערכים בימים אלו באיחוד 
בשוק  הוראה  בית  לפתיחת  התורה  בני 
שבאולמי  והממוזג  המרכזי  המינים  ארבעת 
על  האיחוד  רבני  יענו  בהם  חן  ארמונות 

השאלות הרבות שיופנו אליהם.  
ההתעוררות  לעצרת  המארגנת  מהוועדה 
פעילים  עשרות  של  הירתמותם  על  נמסר, 
ונציגי ציבור מכל הארץ. וכבר הבטיחו את 
ראשי  ובניהם  רבנים  ממאה  למעלה  בואם 
וכוללים, רבני ערים ושכונות, מורי  ישיבות 
הוראה ויושבי על מדין, ורבני קהילות קודש.

המארגנים צופים לבואם של אלפים, ולכן 
הסמוכים.  האולמות  בכל  ענק  מסכי  יוצבו 
מאות  עבור  מיוחד  אולם  הוקצה  כמו"כ 

הנשים שתגענה לעצרת.
שבת  במוצאי  כאמור  שתיערך  העצרת 
התשע"ז,  באלול  כ"ה  וילך"  "ניצבים 
המלך  שלמה  ברח'  חן"  "ארמונות  באולמי 
חיזוק  בדברי   22:30 בשעה:  תחל   29
 24:20 ובשעה:  ורבנן,  ממרנן  והתעוררות 
]שעת  עם  ברוב  "סליחות"  ואמירת  תהילים 

סיום משוערת: 01:30[.
ספרי  השנה  גם  יחולקו  הכנס  לבאי 
שנה  לוח  וכן  האיחוד"  "אשמורות  סליחות 

"בית הלוי" מתנת "איחוד בני התורה".
ממספר  בתאום  יצאו  מאורגנות  הסעות 
אזורים ברחבי הארץ וניתן להתעדכן במוקד 

המרכזי:  050-41-400-40
כל מהלך העצרת ואמירת הסליחות יועבר 
בזק  להאזין בעלות שיחת  ניתן  חי,  בשידור 
במערכת "קול הלשון" בטל': 03-617-1111 

וכן ב"מידע לכל" בטל': 072-315-1111

הילה פלאח

בבית מפעל הפיס הושק השבוע לראשונה 
תחרות כתיבת מאמרי הגות לנשים, במעמד 
ההשקה השתתפו חברות ועדת השיפוט של 
)מיל'(  האלוף  הפיס  מפעל  יו"ר  התחרות, 
לוטן,  עמרי  הפיס  מפעל  מנכ"ל  דיין,  עוזי 

סופרות, נשות תקשורת, עורכות ועוד.
את אירוע ההשקה פתח יו"ר מפעל הפיס 
עוזי דיין בהכרזה על השקת התחרות בנושא 
על  בגאווה  סיפר  הפיס  יו"ר  המילה',  'כח 
למעלה מ-7,350 חיבורים שנשלחו לתחרות 
השנים,  במהלך  לגברים  תורניים  חיבורים 
האחרונה.  בתחרות  חיבורים   1,200 מתוכם 
בפניה לחברות וועדת השיפוט ולמשתתפות 
כמה  תוך  אתגר,  דיין  היו"ר  הציב  בהשקה 
שנים אתם חושבים שהתחרות לנשים תעקוף 

את התחרות חיבורים לגברים. 
 25,000 סך  על  יעמוד  הראשון  הפרס 
המקום   ,₪  20,000 סך  על  השני  הפרס   ,₪
 ,₪  15,000 בסכום  בפרס  יזכה  השלישי 
המקום הרביעי 10,000 ₪, המקום החמישי 

ב-5,000 ₪.
חברות וועדת השיפוט הודו למפעל הפיס 
הנשי  המגזר  כלל  את  המחבר  המיזם  על 
ערכיים  בנושאים  הגות  מאמרי  לכתיבת 
יש  "במגזר  ציינו  הועדה  חברות  וחשובים. 
גדול  בתחום  ההיצע  וקריאה,  כתיבה  המון 
מאוד אבל לפעמים נשים עם כישרון כתיבה 
ומרגישות  לעצמם  הכישרון  את  משאירים 
חנוקות עם ההיצע שיש להם להציע לעולם 
יפרצו  נשים  הכתיבה, בזכות התחרות המון 
החוצה עם ההיצע העשיר שיש להן בתחום".

עצרת תפילה והתעוררות 
בנוסח ק"ק תימן

פרס לנשים: 25,000 ₪ 
לראשונה לנשים: מפעל הפיס מכריז על תחרות כתיבת 
מאמרי הגות  נושא התחרות: כוח המילה  הפרס 

הראשון 25,000 ₪

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

לגמח תפילין 
גדול המנוהל 

ע"י מכון 
'אוצרות הסתם'
דרושים תפילין
לזיכוי הרבים  

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

קו"ח ותיק עבודות:

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, שליטה בתוכנות

Illustrator, Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

דרוש/ה
גרפיקאי/ת

תנאים טובים למתאימ/ה!

Yakov@kav-itonut.co.il
או לפקס: 03-5796645

    
 
  

  טל:  052-3500100
03-9221168
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ראש כבש לשון וריאה
הכמות מצומצמת כל הקודם זוכה!
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ראש כבש לשון וריאה
˘נ‰י‰ לר‡˘ ו˘˙‰‡ ˘נ‰ ˜ל‰ כרי‡‰

ניתן להשיג ב'אשפר' עופות 'בני מלכים'
בכשרות גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר' מרדכי גרוס שליט"א

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

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00 | בתוקף 10.9.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם

שלם וקח 
עוד היום 
אצלך בבית

פריט  מכל  במלאי  אחד  מוצר  לפחות  במכירה,  פריטים   500 מינימום   | ועודפים  תצוגות  הינם  המוצרים 
ומבצעים הנחות  כפל  אין   | הובלה  כוללים  אינם  | המחירים  בסניף  מוצגים  ומחיריהם  | המוצרים  מפורסם 

מקררים ביתיים החל מ 690 ₪
מקררי 4 דלתות החל מ 2,990 ₪

מקררי מקפיא תחתון החל מ 2,990 ₪
מקפיאים החל מ 690 ₪

מכונות כביסה החל מ 590 ₪
תנורים החל מ 690 ₪

כיריים החל מ 290 ₪
מזגנים ניידים החל מ 1,490 ₪

מגהצים החל מ 29 ₪
מאווררים החל מ 29 ₪
מיקסרים החל מ 29 ₪

מיקרוגלים החל מ 129 ₪
מכונות גילוח החל מ 99 ₪

שואבי אבק החל מ 69 ₪
קומקום החל מ 29 ₪

טוסטר אובן החל מ 69 ₪

ניקוי מדפים
של כל תצוגות מוצרי מטורף

החשמל לבית

לדוגמא:
מקררים ביתיים החל מ מקררים ביתיים החל מ 
מקררי 44 דלתות החל מ 

מטורף
לדוגמא:

בכל סניפי הרשתרק ביום ראשון 10.9.17
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הילה פלאח

ילד  קצבת  לעניין  הלאומי  הביטוח  תקנות 
נכה, קובעות עילות זכאות, שמותאמות באופן 
כוללני למצב רפואי שהוגדר כמזכה בקצבה, או 
לפיו  ילד,  כל  רפואי של  למצב  ספציפי  באופן 

הוא עונה אחר התקנות ונעשה זכאי לקצבה. 
חד  אינן  בילדים  הזכאות  עילות  מרבית 
משמעיות ונתונות לפרשות הרופאים בוועדות. 
עיגן  לאומי  לביטוח  המוסד  האחרונות  בשנים 
שסובלים  מהילדים  חלק  של  זכאותם  את 
שהתייחסה  חדשה,  בתקנה  מוחין  משיתוק 
לאישור זכאות, שיהיה נובע ממגבלה תפקודית 
שסובלים  בילדים  שכיח  מצב  גפיים,  שתי  של 

עם שיתוק מוחין.
זו אינה מספיקה, אינה  נראה שתקנה  אולם, 
למעגל  מחוץ  מותירה  ואף  כראוי,  מיושמת 
הזכאות, ילדים רבים שסובלים משיתוק מוחין 

קל. 
מול  פרטי  חיצוני  סיוע  לקבל  שפניתי  "עד 
רבים  הורים  כמו  קיבלתי  הלאומי,  הביטוח 

ולכן  מוגבל,  מספיק  אינו  שלי  שהילד  תשובה 
אינו זכאי לקצבה." משתפת אמו של אהרון ד. 
זכויות,  למימוש  המרכזית  החברה  אל  שפנתה 
שתסייע לה בקבלת הקצבה המגיעה למשפחה. 
הורים  שקיבלו  תשובות  בין  פער  "ראיתי 
ועדה אמר משהו אחר,  בכל  רופא  כל  אחרים, 
בדקו את הילד שוב ושוב, התווכחו איתנו האם 
וגם  רגל  גם  או  אחת  רגל  של  במגבלה  מדובר 
יד, ההתייחסות הייתה מאוד לא נעימה עבורנו 
ועבור הילד שמתמודד בגבורה עם מוגבלות לא 

פשוטה ונלחם יום יום על עצמאותו" 
למימוש  המרכזית  בחברה  הרפואי  הצוות 
ילדים  של  מקרים  בעשרות  שמטפלת  זכויות 
סייע  שונות,  ברמות  מוחין  משיתוק  שסובלים 
הנכות  קצבת  את  לקבל  אהרון  של  לאמא 
המגיעה להם. באמצעות חווד דעת נוירולוגית 
חד משמעית, הצליחה החברה להוכיח שמצבו 
של אהרון תואם את התקנה הרלוונטית, ובתום 
וליווי  חוזרות  רפואיות  בחינות  מחודש,  הליך 
לביטוח  המוסד  למשפחה,  שהוענק  צמוד 

לאומי אישר את הקצבה. 

חולי סיסטיק פיברוזיס אגרו 
כוחות במחנה נופש בשוויץ

למחנה קדמו הכנות רבות ובהן הטסת ציוד רפואי וצוות 
הבריאותי  הנופש  מחנה  במהלך    ומטפלים  רופאים 
יו"ר    לבריאותם  הנדרשות  פעילויות  החולים  קיימו 
חיים לילד: "מוכח בכל שנה מחדש, שהמחנה משפר 

את בריאותם של החולים"

נופלים בין הכסאות: ילדים 
עם שיתוק מוחין קל אינם 

מקבלים קצבת נכות

הילה פלאח

עשרות חולי סיסטיק פיברוזיס שבו בכוחות 
מחודשים ממחנה הנופש הבריאותי המתקיים 

זו השנה ה- 20 בידי ארגון 'חיים לילד'. 
כל  על  מקדים  רפואי  מחקר  למחנה,  קדם 
מבריא. שלושת הרופאים המומחים שליוו את 
הרפואי,  התיק  על  בדקדקנות  עברו  המחנה, 
קשר  יצרו  בנוסף,  לכל.  ערוכים  להיות  כדי 
מוקדם עם בית החולים המרכזי בקנטון שבו 

התארח המחנה. 
המחנה  התקיים  רבות,  בשנים  כמו  השנה, 
הרפואי בעיירה הציורית פרפן, על צלע ההר 
העיירה  אל  חור,  הגדולה  מהעיר  המטפס 
המלון  את  שכר  לילד"  לנצרהיידה. "חיים 
כארבעה  למשך  ואולמותיו,  חדריו  כל  על 
שבועות: שלושה שבועות של המחנה ושבוע 
להכשרת המלון על ידי צוות של רב ומשגיחים 
מכונו  אל  המלון  ולהחזרת  המחנה  לפני 

לאחריו. 
פרפן,  בעיירה  המשופץ  "פוסט"  מלון 
נמצא במקום שהוא בגובה כ-1590 מטר מעל 
עם  באזור  להפליא,  צלול  אוויר  עם  הים,  פני 
מעט מאוד מכוניות, מקום המשקיף אל נופים 

מרהיבים.
רופאים  ידי  על  מגובה  המחנה 
המקצועי  הליווי  ופיזיותרפיסטים-ריאתיים, 
רפאל  ממרכז  מרגלית  עדי  ד"ר  ע"י  נעשה 

מדיקל סנטר בבני ברק בהנהלתו של הרב יוסף 
מרגלית, לצד גננות מטפלות בילדים הקטנים. 
רופא  ביממה,  שעות   24 ליוו  המחנה  את 
שני  אלה,  לצד  ריאתיים.  ופיזיותרפיסטים 
רכבים, עם חמצן וציוד רפואי, לכל בעיה שלא 
הרב  לילד'  'חיים  יו"ר  המחנה  ראש  תהיה. 
הרכב,  עם  למחנה,  צמוד  נסע  סקלר,  ראובן 
שכשלו  מי  כל  הרכב,  באמצעות  החזיר  וגם 

רגליו ללכת.
אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  המחנה,  רב 
רב  וכמובן  לילד"  "חיים  רב  שהוא  שטרן, 
מערב בני ברק ודיין בבית דינו של מרן פוסק 
הדור בעל "שבט הלוי" הגר"ש ואזנר זצוק"ל, 
שיעורים  ומסר  שבועיים  המחנה  עם  שהה 
רבים. בין השאר, היו שיעורים כלליים בנושאי 
פיקוח נפש; שיעורים בהלכות בורר, מדי יום 
אחרי תפילת שחרית. הרב גם מסר שיעור בדף 

היומי.
הארגון:  יו"ר  סקלר,  ראובן  הרב  לדברי 
שההליכות  מחדש,  שנה  בכל  "מוכח 
מעניקים  והטיפולים,  הטיולים  והאכילות, 
לפחות כמה חודשים רגיעה והקלה, פחות בתי 
מחלקות  ועניין.  דבר  לכל  כוח  יותר  חולים, 
מה  לשאול  מתקשרים  כמעט  החולים  בתי 
שמניע  הכוח  וזה  מופיע...  לא  שהפציינט  זה 
הכלכלי  האתגר  חרף  ולפעול  להמשיך  אותנו 

הגדול". 

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

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

 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 Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669



והמשקף מוכןדקות

שפה חדשה במשקפיים

טוב לראות אותך

אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900
מול איצקוביץ

* בסניף בני ברק בלבד

אופטומטריסטים

מומחים עם נסיון
של שנים
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 מרפאה נוספת ל'כללית' 
ברחוב הרב שך

משוב רב לתוכנית 
'סל טרום ולידה'

התכנית היחידה בישראל שמעניקה יותר: גם צ'ק טרום 
ולידה ע"ס 8,000 ₪ וגם אלפי שקלים בהחזרים על 
בדיקות ושירותים נוספים  מנכ"ל מאוחדת: "אין 
יכיר  למאוחדת,  שנאמן  החרדי  הציבור  כי  ספק  לי 

בבשורה הגדולה של התכנית"

הילה פלאח

שביעות רצון רבה בקרב לקוחות מאוחדת 
עם השקת סל 'טרום ולידה' שהושק ללקוחות 
המהלך  שיא.  בביטוח  המבוטחים  מאוחדת 
נבנה מתוך תכנון אסטרטגי ולמידת הצרכים 
כי  שהעלה  החרדית,  למשפחה  החשובים 
גבוה  במיקום  נמצאים  ולידה  טרום  תחומי 
הציבור  של  והמימושים  העדיפויות  בסולם 

החרדי.
עדכונים  השדרוג  יכלול  זאת  לאור 
ושירותים רבים בתחומי רפואת טרום ולידה. 
זו התכנית היחידה בישראל שנותנת גם וגם. 
כלומר, גם צ'ק טרום ולידה ע"ס 8,000 ₪ וגם 
בדיקות ושירותים נוספים במחירים מעולים. 
צ'ק טרום ולידה מציע 75% החזר מההוצאה 
הביטוח.  תקופת  לכל   ₪  8,000 ועד  בפועל 
ללא הגבלה במספר הלידות ובהתאמה אישית 

לצרכי הלקוחה.
במסגרת סכום הצ'ק תוכל כל לקוחה לבחור 
השירותים  מבין  לו  זקוקה  שהיא  מה  את 

הבאים: בדיקות ושירותים רפואיים מותאמים 
הלידה  בזמן  שירותים  החרדית,  למשפחה 
תוספת  פרטית,  אחות   / לידה  כתומכת 
שבסבסוד  ההבראה  ימי  למספר  משמעותית 
)מלידה רביעית ואילך(, אביזרים, ייעוץ ועוד.

מנכ"ל מאוחדת, מר זאב וורמברנד אומר כי 
"אנחנו שמחים להשיק את תכנית השדרוגים 
והעדכונים של מאוחדת שיא, שנבנתה מתוך 
לימוד והקשבה לצרכי הלקוחות שלנו ומתוך 
בצריכת  מאופיינים  אלה  תחומים  כי  ידיעה 
שירותים בעלות של אלפי ועד עשרות אלפי 
הציבור  כי  ספק  לי  אין  למבוטח.  שקלים 
בבשורה  יכיר  למאוחדת,  שנאמן  החרדי 
הגדולה של התכנית ויידע לממש את זכויותיו 

במסגרת תכנית מהפכנית זו".
הגב'  מאוחדת  של  הארצי  השיווק  מנהלת 
ולידה  הטרום  "סל  כי  מציינת  קידר  מאשי 
שהשקנו זוכה מאז השקתו לאחרונה, למשוב 
רב, ולקוחות רבות כבר מימשו הטבות רבות. 
מדובר במהפכה בתחום ואנו שמחים להוביל 

גם בתחום השב"ן". 

הילה פלאח

נהנים  'כללית'  לקוחות  ברק  בני  תושבי 
אנו  כעת  העיר.  ברחבי  מרפאות  מ-11 
מבשרים גם על מרפאה של הרופא המומחה 
ד"ר שמעון וונטיק, ברחוב הרב שך 39 בבני 

ברק.
ד"ר וונטיק, רופא משפחה מומחה המטפל 
מקצועיותו,  שבח.  לכל  ראוי  בילדים  גם 
רבה.  היא  למטופלים  פניו  ומאור  מסירותו 
בטיפול  הדוקטור  לו  קנה  רבה  מומחיות 
בכל בני המשפחה, כולל לקיחת דמים ומתן 
כך מקבלים המטופלים  חיסונים למטופלים, 
מקצועיות  המציגה  במרפאה  מושלם  שירות 
שירות  מקבלים  כבר  פשרות.במרפאה  ללא 

למעלה מ-800 מבוטחים של 'כללית'.
ברוך,  ג'קי  ד"ר  גם  מקבל  במרפאה 
אורתופד מומחה. בכניסה הצמודה למרפאה 
מקבל גם רופא ילדים מומחה באופן עצמאי.

במרפאה  המוצעת  מיוחדת  אפשרות 
לרוץ  במקום  דיגיטלי.  היא ממשק  ללקוחות 
ניתן  הצורך,  בעת  מרשם  לקחת  למרפאה 
למחשב  ישירות  אותו  ולקבל  טלפון  להרים 
טופס  להוציא  למהר  במקום  המרקחת.  בית 
מהמחשב  ישירות  אותו  להדפיס  ניתן   ,17
גם  הרופא.  ידי  על  נשלח  שהטופס  לאחר 
באופן  לקבל  לבקש  ניתן  מחלה,  חופשת 

ישיר, בלי בירוקרטיה והמתנה לרופא. 
ואחר  הבוקר  בשעות  הן  הפתיחה  שעות 

המרפאה  ראשון  בימי  הערב.  עד  הצהריים 
16:00- ובין  בבוקר   7-9 השעות  בין  פעילה 

20:00 בערב. בימי שני המרפאה פעילה בין 
השעות 7-9 בבוקר, בימי שלישי בין -16:00

הצהרים  בשעות  רביעי  בימי  בערב,   20:00
בין השעות  שישי  וביום   15:30-17:330 בין 
11:30-13:30. חשוב לציין כי למרפאה ניתן 
וכן  מראש  תור  בהזמנת  צורך  ללא  להגיע 
גם  למוטחים  שירות  ניתן  דחופים  במקרים 

לאחר שעות הפתיחה. 
ישירות  במרפאה  תור  להזמין  תוכלו 

בטלפון :03-5702898

מאות ילדים באירוע 
הכנה לכיתה א'

'מכבי שלי' היא התוכנית 
האטרקטיבית ביותר 

הצלחה רבה לשיתוף הפעולה בין "לאומית" 
לעיריית בני ברק משפחות רבות חסכו אלפי שקלים בשנה בעזרת 

  מכבי שלי', בפרט בתחום טיפולי השיניים'
בחודשים הקרובים יוזלו משמעותית מחירי 

השב"ן במכבי
הילה פלאח

בשבוע  הגיעו  וילדות  אימהות  מאות 
א'  לכיתה  הגדול  ההכנה  לאירוע  האחרון 
בשיתוף  בריאות"  שירותי  "לאומית  שקיימה 
פעולה יחד עם עיריית בני ברק. באולם הפיס 
המרכזי ברחוב האדמו"ר מגור, העניקו מומחי 
לקראת  והטיפים  העצות  מיטב  את  לאומית 

שנת הלימודים בצורה חווייתית ומרגשת. 
בדיקות  משורת  הילדות  נהנו  תחילה 
ההפנינג  באווירת  שנערכו  ונחוצות  חשובות 
 BMI בדיקות של האירוע. התלמידות עברו 
מקצועיות  עיניים  בדיקות  ומשקל,  גובה   -
דיאטנית בכירה  והדרכת שיננית. לאחר מכן, 
"לאומית",  של  המומחיות  התזונאיות  בצוות 
הגב' מורן שומרת, סיפרה לכל המשתתפות על 
הקשר הבלתי ניתן לביטול שבין אוכל ותזונה 
בריאה אל ההקשבה והיכולות הקוגניטיביות 

של הילדה בכיתה. 
שירותי  "לאומית  של  הפיזיותרפיסטית 
לבנות  העבירה  מלר  דליה  הגב'  בריאות", 
יציבות  על חשיבות  חווייתית הרצאה  בצורה 
הגוף מגיל צעיר, החשיבה בכל נושא הישיבה 
בכיתה, הליכה וצעידה נכונה שתבטיח אורח 
הוקדש  בערב  מיוחד  פרק  ותקין.  בריא  חיים 
בסופו לנושא זהירות בדרכים, והוא היה דרך 
חוזר  "יאיר  המרהיב  המופע  של  ההקרנה 
לעיר" של הגב' רות אינדורסקי בנושא זהירות 

בדרכים. 

דברים  נשא  המרתקת,  לפעילות  בנוסף 
ברק  בני  "לאומית"  מנהל  ויזל,  פישי  הרב 
אשר פנה להורים היקרים ודיבר על חשיבות 
ההיערכות לתחילת שנת הלימודים. הרב ויזל 
ציין בדבריו כי יוזמה זו הינה אחת בשרשרת 
לקוחות  לרווחת  עתידיות  ופעולות  יוזמות 
שיתופי  עוד  יוזמים  "אנו  בעיר,  "לאומית" 
במהלך  שייערכו  ברק  בני  עיריית  עם  פעולה 
המשמחת  להזדמנות  מעבר  השנה.  ימות  כל 
לימודית,  וגם  מהנה  פעילות  לילדים  להעניק 
אלו  מסוג  לפעילויות  וחשוב  קיומי  צורך  יש 
נחשפים  והילדים  ההורים  תמיד  לא  אשר 
 - ברק  בבני  יש  ללאומית  אחרת.  בדרך  לכך 
הצוות  את  הרפואיים,  המרכזים  ארבעת  בכל 
התוכן  את  למקד  שיודע  והמומחה  מקצועי 
בצורה  גם  זאת  ולעשות  ביותר,  הרלוונטי 

חווייתית ומותאמת בעבור המגזר החרדי".

הילה פלאח

נמדדות  השב"ן,  ותוכניות  חולים  קופות 
הניתוחים  היצע  הרופאים,  רמת  באיכות, 
המקצועיות,  רמת  החריגים,  והטיפולים 
וה'אני  השירותים  פריסת  השירותית,  הגישה 

מאמין' של הקופה.
בכל הפרמטרים הללו, מובילה תכנית 'מכבי 
התוכנית  בריאות.  שירותי  מכבי  של  שלי' 
הללו,  הבחינות  בכל  כמועדפת  כיום  נחשבת 
מיטב  בפני  שערים  חבריה  בפני  פותחת  היא 
הרופאים והמומחים. חברי 'מכבי שלי' נהנים 
את  שכוללת  ענקית  רופאים  לרשימת  מגישה 
תשלום  בתוספת  צורך  ללא  המומחים  מיטב 

עבור התייעצויות נוספות.
מומחה  רופא  בחירת  של  ההטבות  לצד 
הלידה  חבילת  את  ישנה  ניתוחים,  וכיסוי 
בכ8,000  המסתכם  צ'ק  ליולדת  שמעניקה 
החזר   75% ועד  לידות  הגבלת  ללא  שקלים 
)החל מה 1.10.2017(, במידה והאישה צריכה 
להמתין תקופת המתנה, היא תמתין 6 חודשי 

המתנה בלבד.
תחום  הוא  שלי',  'מכבי  את  שמייחד  מה 

השיניים. מדובר הוצאה משמעותית במשפחה 
כמו  חריגות  הוצאות  על  מדבר  ומי  החרדית. 
זה  כשבמקרה  לילד,  אורתודנטי  טיפול 
 10,000 מעל  של  מסכום  להיפרד  נאלצים 

שקלים ויותר. 
'מכבי שלי' נתנה את הפתרון. אם במחירים 
טיפולי  הוצאות  מסתכמות  בשוק  המקובלים 
השיניים להורים ולילדים כ20,000 שקל בשנה 
שלי'  'מכבי  בעזרת  אורתודנטי.  טיפול  כולל 
בלמעלה מ50%.  וירדה  נחתכה  הזו  ההוצאה 
אורתודנטי,  טיפול  לממן  בשביל  בעבר  אם 
זה עלה יותר מ13,000 שקלים, היום, המחיר 
של  חיסכון  שקלים.  מ7,000  פחות  על  עומד 

כמעט 50%!
בעקבות  כי  מציינים  'מכבי'  בהנהלת 
הבריאות,  במערכת  לתוקף  שנכנסו  שינויים 
'מכבי' עתידה להוזיל משמעותית את תעריפי 
שיפעל  מי  )או  'מכבי'  חבר  שכל  השב"ן. 
ליהנות  בכדי  ל'מכבי'  יצטרף  והוא  בתבונה 
מושלם  מכיסוי  יהנה  שלי'(  'מכבי  מיתרונות 
במסגרת התוכנית שהיא המשתלמת ביותר – 

ועוד במחיר הזול ביותר!



בראש השנה
מתנה!*  ₪ 2,000 מעד  ותהנו 

כיריים BI, זכוכית - לקאזה
עיצוב חדשני, גימור חול ים

חיישני בטיחות, הצתה אלק'
מבער טורבו

מכונת כביסה פ. חזית-האייר
מהירות סחיטה 1400 סל"ד

דירוג אנרגטי A, שנה אחריות ע"י 
ניופאן ועוד שנתיים

נוספות ע״פ התקנון
בתוספת תשלום 99 ₪

תנור משולב- פרינס
90 ס"מ

נפח ענק 110 ליטר 
B דירוג אנרגטי

2 מאווררי טורבו 
9 תוכניות אפייה 

מבער טורבו 
עיצוב חדשני 

מכונת כביסה פ. קדמי
קונסטרוקטה, טיימר עד 24 שעות, 

תוכנית כביסה מהירה, מהירות סחיטה 
עד 1000 סל"ד, דירוג

אנרגטי A, שנה אחריות
+ 4 בתוספת תשלום של

199 ₪, עפ״י התקנון

תנור אפייה בנוי - א.ה.ג
מולטיסיסטם כולל אפייה בטורבו 

A אקטיבי נפח 72 ליטר, דירוג אנרגטי
טווח טמפ׳

עד 275C מעלות 
KW3.5 הספק
תוצרת גרמניה

מכונת כביסה פ. חזית -סימנס
מהירות סחיטה עד 1000 סל"ד 

דירוג אנרגטי A, 15 תוכניות
כביסה שנה אחריות+ 4

בתוספת תשלום של
199 ₪, עפ״י התקנון

כיריים קרמיות - א.ה.ג
לחצני מגע, קל לניקוי יותר ביטחון 

לילדים שלך
9 רמות חום לכל

משטח כיבוי
אוטומטי,

תוצרת גרמניה

מכונת כביסה פ. עליון
קריסטל, תוף מפלדת אל חלד

מהירויות סחיטה משתנות
עד 1,000 סל"ד
A 6דירוג אנרגטי

ק"ג
6
ק"ג

7
ק"ג

PRINCE

₪1,690

₪1,390 ₪3,490

₪1,890

₪2,090₪1,990

₪1,890

₪790

₪1,490

מדיח כלים רחב-בלומברג
8 תוכניות, 13 מערכות כלים 

דירוג אנרגטי A, לבן
5 שנות אחריות

ע"פ תקנון ראלקו

מקפיא 7 מגירות 
נפח כללי 251 ליטר 

C דירוג אנרגטי
4 כוכבי קירור 

NF הקפאה יבשה

מקרר 2 דלתות
נפח 450 ליטר

B דירוג אנרגטי
עיצוב חדשני ומרהיב

הנדסת אנוש נוחה

מייבש כביסה - א.ה.ג
קריס קרוס, חיישנים, תוכנית קצרה, 

תוכנית גיהוץ קל

₪1,890₪999₪1,990₪1,890 ₪1,390

מקרר 2 דלתות -שארפ
נפח 588 ליטר נטו

B דירוג אנרגטי
טכנולוגיית הייבריד

עיצוב חדשני ומרהיב
הנדסת אנוש נוחה

NO FROST

מקרר 4 דלתות -סמסונג
TRIPLE COOLING מערכת קירור

מספק גמישות אחסון
מזון מיטבית
611 ליטר נטו

+A דירוג אנרגטי

מקרר 2 דלתות -סמסונג
אפשרות להחלפת

המקפיא למצב קירור
בלבד, נפח כולל 550 ליטר

A דירוג אנרגטי

מקרר 4 דלתות - אמקור
3 מערכות קירור עצמאיות

NO FROST נפח
כולל 526 ליטר 

עיצוב חדשני
הנדסת אנוש נוחה

B דירוג אנרגטי

מקרר 4 דלתות - האייר
נפח ברוטו 487 ליטר

A דירוג אנרגטי
עיצוב חדשני ומרהיב

הנדסת אנוש נוחה

₪3,790 ₪3,990 ₪5,490₪4,590 ₪8,790
60j9000 :דגם

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 2,000
GIFT CARD

₪ 2,000
GIFT CARD

מכונת כביסה פ. קדמי 
סמסונג, מהירות 1200 סל"ד, דירוג 

אנרגטי A, דלת בתוך
דלת, מנוע אינוורטר

טכנולוגיית
ECO BUBBLE8

ק"ג

₪2,390₪ 1,500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

8
ק"ג

₪ 600
GIFT CARD

תנור דו תאי גז 4 להבות
כולל אפייה בטורבו

חיישני בטיחות
A דירוג אנרגטי

הכשר בד״ץ
העדה החרדית

מקפיא 6 מגירות
203 ליטר 

4 כוכבי קירור 
B דירוג אנרגטי

₪ 500
GIFT CARD

₪ 200
GIFT CARD

7
ק"ג

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 1,000
GIFT CARD

₪ 500
GIFT CARD

מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!

חשמל החסד בני ברק
רח׳ ירושלים 30, 074-7576625

חשמל החסד אלעד
יהודה הנשיא 102

*המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך 10.9.17.המתנה הינה ע״פ תקנון המבצע באמצעות גיפט כארד של חב׳ ורדינון 
אין  יחידה אחת בלבד,  דרים כארד בחנויות המצוינות. *התמונות להמחשה בלבד. *הקנייה מורשית לצרכן הסופי  נעמן 
ישירה לצרכן הסופי. *ט.ל.ח. יח׳. *המכירה הינה   30 מכירה בסיטונאות. אין כפל מבצעים *הכמות המוצעת לכל מוצר 



ט"ו באלול תשע"ז 6/9/17 בני ברק 1250

ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטוֹב  ְבָכל  ְוָׂשַמְחָּת 
ְוַהֵּלִוי  ַאָּתה  ּוְלֵביֶתָך  ֱאֹלֶה-יָך  ה' 
ְּבִקְרֶּבָך )דברים כו, יא(.  ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר 
זו  בפרשה  כותב  הקדוש  החיים  אור 
העם,  המון  בפי  והידוע  המוכר  הפתגם  את 
ירמוז במאמר בכל הטוב אל  גם  וזה לשונו, 
ואין  ע"א(  ה,  )ברכות  ז"ל  כאומרם  התורה 
טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם מרגישין 
במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים 
ולא יחשב בעיניהם מלא  ומתלהטים אחריה 
כוללת  התורה  כי  למאומה,  וזהב  כסף  עולם 

כל הטובות שבעולם.
הבעל  של  נכדו  אפרים,  חיים  משה  רבי 
שם טוב, ותלמידם הגדול של רבי יעקב יוסף 
ממזריטש',  'המגיד  בר  דב  ורבי  מפולנאה 
"דגל  בספרו  כותב  טוב.  שם  הבעל  תלמידי 
על  נפלא  משל  התורה  על  אפרים"  מחנה 
וכשבני  בנגינה,  גדול  כשרון  לו  שהיה  אדם 
מתלהבים  היו  ניגונו  את  שומעים  היו  אדם 
מתחילים  היו  ושמחה  התרגשות  ומרוב 
לפני  ניגן  אחד  יום  והנה,  בריקוד.  לפתוח 
חבורת נערים ששמחו והתלהבו מאוד ופצחו 
חירש  אדם  למקום  נכנס  לפתע  בריקוד, 
חשב  רוקדים  הנערים  חבורת  את  וכשראה 

בליבו שכנראה נטרפה עליהם דעתם. 
אדם  בני  היו  אם  והנמשל,  המשל,  זהו 
התורה,  טוב  ומתיקות  עריבות  את  מרגישים 
זאת  להרגיש  וכדי  זה,  את  להרגיש  צריך 
צריך תחילה להסיר את החסימות והמניעים, 
העבירות  את  האוזניים,  אטימות  את  להסיר 
והתאוות שמונעות את האדם מלעסוק ולהבין 
בתורה, ואו אז יזכה האדם להרגיש עד כמה 

טובה ומתוקה תורתנו הקדושה. 

בוז יבוזו לו 
אור החיים  ישיבת  באחד הכנסים שערכה 
שיהודי  בדרשה  אמרתי  שנים,  מספר  לפני 
ירא שמים, גם אם יתנו לו מיליארד דולר כדי 
לעשות איזה חילול שבת בהרמת או הדלקת 
ואופן,  פנים  בשום  מוכן  יהיה  לא  כפתור, 
הכסף  את  לו  שהציע  אדם  לאותו  ויאמר 
"בּוז לכל הכסף, איני חפץ לחלל את השבת 
הקדושה!" וכפי שמצאנו במשך כל הדורות 
ששמרו  מפני  להורג  הוצאו  רבים  שיהודים 

את השבת. 
לאחר  זוהר  אורי  הרב  שאמר  מה  וידוע 
לי  יתנו  אם  ש"גם  שלימה,  בתשובה  חזרתו 
את כל ניו יורק על כספה וזהב בשביל לעשות 
איזה עבירה קטנה בשבת, אני אגיד להם בוז, 

בוז יבוזו לו".
אך כל זה באדם שיודע מה זו ערך השבת 
עוון חילול שבת, אולם אדם  ומהו  הקדושה 
שלא יודע את ערך השבת, יהיה מוכן לחללה 
גם בעבור כמה פרוטות. בגמר אותו כנס ניגש 
ומצוות  תורה  שומר  שאינו  צעיר  בחור  אלי 
ואמר לי, כבוד הרב, אני מוכן, כל שבת אני 
לי  ותן  בשבת,  כפתורים  עשר-עשרים  ארים 

חמישים ש"ח עבור כל כפתור... רח"ל. 
והשבתי לאותו בחור שהוא מזכיר לי משל 
גדול לבני מדינתו,  למלך אחד שערך מבצע 
אם יהיה אדם שיצליח להיכנס למקום מסוים 
אשר הכין אותו המלך מראש ולא יפתח את 
עיניו במשך חצי שעה, הוא יקבל סכום עתק. 
כל אנשי המדינה שנכנסו לא הצליחו לעמוד 

בפיתוי.
יום אחד, שמע אדם "סגי נהור" על המבצע 
הגדול שעורך המלך, והחליט לנסות גם את 
להיות שם  יכול  בליבו שהוא  באומרו  מזלו, 

כלום.  לראות  ולא  שעות  חמש  במשך  גם 
אולם הממונים מטעם המלך עצרו בעדו ולא 
לאותו מקום, באומרם שכל  להיכנס  לו  נתנו 
התחרות היא דווקא לבני אדם שיש ביכולתם 

לראות.
מהי  לראות  זכה  לא  צעיר  בחור  אותו 
השבת הקדושה, הוא לא יודע את ערכה, ולכן 
"למכור" אותה בקלות, אך לאחר  הוא מוכן 
ביחד  וזאת  הקדושה,  השבת  מהי  שירגיש 
ההלכות  ופרטי  הקדושה  התורה  לימוד  עם 
פעמיים  אותה  וישמור  השבת,  שמירת  של 
תמורת  אותה  לאבד  מוכן  יהיה  לא  ושלוש, 
הוֹן  ָּכל  ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִאם  הון שבעולם!  שום 
ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, ז(.

לכן הדבר ראשון שמוטל עלינו בעת הזאת 
ללימוד  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להיכנס  הוא 
התורה הקדושה, ולנסות בכל כוחנו להאהיב 

על עם ישראל את טוב התורה ומצוותיה.

ובריות בו יפקדו 
שכל  ע"ב(  טז  )ר"ה  אומרים  רבותינו 
בסופה.  מתעשרת  בתחילתה  שרשה  שנה 
הבאה  שהשנה  שכדי  הוא,  העניין  וביאור 
עלינו לטובה תעבור על האדם בצורה טובה 
שיבוא  עצמו  את  להכין  הוא  צריך  ונעימה 
רש  כאדם  שהוא  בתחושה  השנה  בראש 
השנה  בראש  מגיע  אדם  אם  כלום.  לו  שאין 
לי  אין  עולם  של  "ריבונו  להקב"ה:  ואומר 
כלום, רק אתה עושה את הכל, אין לי עושר, 
עומד  אני  וכעת  בריאות,  לי  אין  כח,  לי  אין 
יתברך  שה'  ודאי  אז  לי",  שתיתן  כדי  לפניך 
בריאות  פרנסה,  לו  ויעניק  לתפילותיו  ישמע 

והצלחה, בחסד וברחמים ממנו יתברך. 
בראש השנה הקב"ה מחלק לבריות מחדש 
הגיבור  האדם  יהיה  אפילו  הדברים,  כל  את 
בעולם, אם הקב"ה ירצה לקחת את גבורתו, 
שבחלשים.  החלש  להיות  יהפוך  אחד  ברגע 
אפילו יהיה האדם העשיר ביותר בעולם, אם 
הקב"ה ירצה, ברגע אחד לוקח ממנו את כל 

עושרו. 
שבא  אחד  באדם  המעשה  שידוע  וכפי 
"כבוד הרב,  לו:  ואמר  לפני החוזה מלובלין 
לי  ייקח  אם  גם  הקב"ה?  לי  לקחת  יכול  מה 
את הכסף שבבנקים על ידי מפולות בבורסה 
ורחובות  בניינים  לו  יש  עדיין  וכדומה, 
מלאות  וספינות  שטחים  לו  יש  שלמים, 
אתה  הרב:  לו  אמר  העולם",  מכל  סחורות 
ייקח  הוא  הקב"ה?  לעשות  יכול  מה  יודע 
אותך מהם ותישאר בלי כלום, מה אנחנו ומה 
חכמתנו  ומה  גבורתנו  מה  כוחנו,  מה  חיינו, 
לפני בורא עולם? זהו ראש השנה, הכול נקבע 

ביום הזה! 
קיבלנו  השנה  לראש  מוכנים  להיות  וכדי 
אם  להתכונן,  כדי  אלול,  חודש  את  במתנה 
בתפילה  הלב,  מעומק  סליחות  באמירת  זה 
בכוונה ובמניין, בהשתתפות בשיעורי תורה, 
מזוהר  קטע  בקריאת  תהילים,  באמירת 
הקדוש, בנתינת צדקה, ובעשיית חסד, בנדוד 
שינה כדי להשכים ולהתפלל ולקרוא קריאת 
שלנו  וההתאמצות  בהכנה  בזמנה,  שמע 
את  ולהפוך  לשנות  אנו  יכולים  הזה,  בחודש 

כל הדין בראש השנה לטובה ולברכה. 
שנותרו  הימים  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
במצוות  בתורה  נרבה  הדין,  יום  לקראת  לנו 
לשנה  נזכה  כך  ובזכות  טובים,  ובמעשים 
עם  וגאולת  טובה,  וחתימה  כתיבה  טובה, 

ישראל השלימה, אמן. 

מתיקות התורה

העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

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

אחת הברכות המוזכרות על ידי משה 
ותורותיו  חוקיו  נשמור  אם  רבינו 
תהיה  ולא  למעלה  רק  "והיית  היא: 
למטה". ויש להבין את כפל הלשון, הרי אם 
נהיה רק למעלה ודאי שלא נהיה ח"ו למטה? 
ועוד, הרי כל אכין ורקין )אך, רק( שבתורה הם 
ביכולת  מיעוט  יש  זו  בברכה  מדוע  ממעטים, 
להגיע למעלה, ולא זוכים להגיע לשלימות של 

"מעלה"?
ביאר  זצ"ל  הילדסהיימר  עזריאל  רבי  הגאון 
כי רואים אנו בטבע העולם שאבן הנופלת כלפי 
מטה יורדת במהירות רבה. ואילו אבן הנזרקת 
למעלה, הרי היא מתרוממת לאט. והיפוכו של 
דבר רואים אנו באש, שכלפי מעלה מתרוממת 
היא  יורדת  מטה  כלפי  ואילו  במהירות  היא 
לאט. לפי שהאבן מטבעה נמשכת אל שורשה 
- האדמה ואילו האש מטבעה שואפת למעלה. 
אל  במהירות  נמשך  עצם  כל  דבר,  של  כללו 
ההפוך  בכיוון  לאט  והולך  הטבעי  שורשו 

לשורשו. 
הנשמה הקדושה שואפת תמיד לרום השמים, 
בניגוד  היא  והירידה  שורשה,  הוא  ששם  לפי 
לטבעה. לעומת זאת הנפש הבהמית שואפת אל 
לטבעה.  בניגוד  היא  למעלה  והעליה  האדמה 
אומרת  כן  על  לעפר.  וסופו  מעפר  יסודו  אדם 
התורה: "והיית רק למעלה" – שתהיה עלייתך 
"ולא  למעלה.  מקומך  מטבעך  שהרי  מהירה, 
כעלייתו  עלייתך  תהא  שלא   – למטה"  תהיה 

הכבדה של עצם הנמשך מטבעו כלפי מטה. 
נשים לב שבקללות )כח', מג'( נאמר: "הגר 
ואתה  מעלה  מעלה  עליך  יעלה  בקרבך  אשר 
תרד מטה מטה". מדוע התורה כופלת "מעלה 
מעלה" ו"מטה מטה", לא די לומר מעלה ומטה 
בלא כפל הלשון? ופירוש הדבר, כי עלייתו של 
הגר, אשר נפשו נמשכת מטבעה כלפי מטה )גם 
ועל  הטבע(,  נגד  עליתו  מענישנו,  כשהקב"ה 
- לאט  – מעלה מעלה  ואיטית  כבדה  כן תהא 
מטבעך  אשר  אתה,  ירידתך  זאת  לעומת  לאט. 
נפשך שמקורה מלמעלה שואפת כלפי מעלה, 
תהא גם היא כבדה ואיטית: "מטה מטה" - לא 
מוסרית  )גם במצב של התדרדרות  בבת אחת. 

וערכית(.
זהו ההסבר "רק למעלה", כי לא משנה היכן 
שלך  שהמשיכה  הברכה  עיקר  למעלה,  אתה 

תהיה למעלה ולא למטה.
שביאר  את  מביא  חיים"  בן  "חבר  הליקוטי 
בזה רבו ה'חתם סופר' על פי מעשה שאירע עם 
הגאון הקדוש רבי אליעזר אשכנזי בעל 'מעשי 
מצרים  בארץ  התגורר  מופלא  גאון  אותו  ה''. 
לראש  הזמן  במשך  הפך  חכם  שהיה  ולפי 
ולא  וחיבבו.  גידלו  אשר  המלך,  אצל  השרים 
מעל  טבעתו  שהסיר  עד  המלך  של  דעתו  נחה 

ידו ונתנה לו. 
וחיפשו  מאוד  בו  התקנאו  הנוכרים  השרים 
יום  היום,  ויהי  ריחו.  את  להבאיש  עת  בכל 
עמו  לחוג  נאספו  כולם  השרים  המלך,  הולדת 
לארמון  בדרכו  ה''.  'מעשי  בעל  גם  ובתוכם 
המלוכה חצה גשר מעל נהר הנילוס ועמו אחד 
משרי המלוכה. פגע בו השר ושאל: "ההבאת 
איתך את הטבעת?" ורבי אליעזר השיב בחיוב 
והראה לשר את הטבעת על אצבעו. אותו שר 

חטפה מידו והשליכה אל המים. אולם נעשה נס 
לרבי אליעזר באותה שעה ועלה בידו לתופסה. 
כבואם אל המלך יצא המלך מגדרו להראות 
ולא  בעיניו.  ה''  ה'מעשי  של  חביבותו  את 
מסיבה  אותה  של  שבסופה  עד  דעתו  נתקררה 
יצא ללוות את רבי אליעזר בדרכו לביתו. כיון 
בו  נתקיים  כי  שהגיע לביתו חשב רבי אליעזר 
ואם  גאון".  שבר  "לפני  הכתוב:  מאמר  כעת 
הגיע לכזו דרגה שאירע לו נס והצליח לתפוס 
את טבעת המלך בעודה באויר לפני שתיפול אל 
המים, ולאחר מכן עוד יצא המלך לכבדו, הרי 
שהשבר מתקרב והולך.  ארז כמה ממטלטליו, 
טובות  אבנים  ובה  קטנה  תיבה  עם  יחד 
ומרגליות ויצא במהירות בדרכו בספינה קטנה 
לפי  עמו.  אירע  נס  ואכן  אחרת.  ארץ  לו  לתור 
שבאותו לילה הצליחו שונאיו השרים להעליל 
וכבר  המלך  בפני  ריחו  ולהבאיש  עלילה  עליו 
כבר  שהוא  אלא  רח"ל,  למוות  דינו  גזר  יצא 

נמלט ואיננו. 
עודו שט בים, תקפה את ספינתו רוח סערה 
אחד  על  ושיברתה  אונייתו  את  חבטה  והיא 
שקעו  עמו  שנטל  הטובות  האבנים  הסלעים. 
עד  נפשו  למלט  הצליח  ובקושי  במצולות 
פשפש  לשם  בהגיעו  קושטא.  לעיר  שהגיע 
במעשיו על מה הסער הגדול הזה ותלה בביטול 
המלוכה  טרדות  בשל  אליו  שנקלע  תורה 
במצרים.  לכן אף על פי שהיה בעוני ובחוסר 
כל לא מש מאוהלה של תורה. ורק אישה אחת 
אלמנה היתה מביאה לו צלחת מרק כדי להשיב 

את נפשו אחת ביום.
פעם אחת בשעת ערב כשבא לאכול, הבחין 
מאכילה.  ופסלה  קדירתו  לתוך  שנפל  בשרץ 
החל באותה שעה מרקד ושמח, ביודעו שכיון 
לעלות  קרנו  עומדת  הרי  כזה  לשפל  שהגיע 
כרוז  חלף  והנה  הימים  ארכו  לא  ואכן  מהרה. 
ברחוב שהמלך הטורקי מחפש אחר 'חברותא' 
חכם  שהיה  אליעזר  רבי  שחמט.  למשחקי 
ומחוכם בכל חוכמה הציע את עצמו מיד ונשא 
עמו  שוקע  שהיה  הטורקי  השולטן  בעיני  חן 
ורוממו  וגידלו  שחמט  במשחקי  שלמים  ימים 

מאוד. 
כיון שחשש מביטול תורה היה עוסק בתורה 
בכל לילה. באחד הימים בעת משחקו עם המלך 
נרדם. אך המלך לא רק שלא כעס עליו אלא אף 
נטל את אחת הכריות שהיה יושב עליה והניח 
מראשותיו כדי שתערב עליו שנתו. כשהתעורר 
והבין את כל אשר נעשה עמו, ראה ששוב הגיע 
שבר  "לפני  בו  שיקוים  ולפני  המעלה,  לרום 
כיהן  ושם  שבפולין  פוזנא  לעיר  נמלט  גאון", 

כאב"ד שנים ארוכות. 
בזה פירש ה'חתם סופר' את המיעוט "והיית 
ברום  האדם  שיישאר  שכדי   – למעלה"  רק 
המעלה, הוא צריך שיחסר לו מעט ושלא יגיע 
בו  להתקיים  עלול  אז  כי  המעלה,  לרום  ממש 
המאמר "לפני שבר גאון". זו היא אם כן ברכת 
והמתמשכת,  התמידית  הגדולה  על  התורה 
באמצעות "רק" – מיעוט כלשהו, כדי שיהיה 
לזה קיום לנצח, ולא חלילה תידרדר למטה. כי 
אם מגיעים "רק למעלה" לא יורדים ח"ו מטה.

לנצח  לזנב,  ולא  לראש  להיות  שנזכה  יה"ר 
נצחים.

והיית רק למעלה

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



ט"א
כ"ק האדמו"ר מפרס שלי

בי אדמו"רי דורינו שליט"א

א

לא לחינם, לא סתם ולא בכדי נאמר עלי האדמו"ר מפרס ואבי אדמורי דורינו שליט"א.
בעקבות הכתבה הראשונה שהתפרסמה, ילדי ישראל מטלפנים אלי כל רגע ומספרים לי הכל:

"אל תגעו במשיחי"-אלו תינוקות של בית רבן.
כוונת חז"ל לכל ילד יהודי ואפילו ילדי אומות העולם,בשביל הבחירה של עם ישראל.

בכתבה הראשונה ציינתי שהתעצמתי בתהילים ואז הודעתי ופרסמתי שהולכת להיות מהפכה באיראן ובאמת לא 
לקח שישה חודשים וזה קרה, כידוע ומפורסם.

אותו הדבר לגבי תורת חב"ד כאשר התעצמתי בזה ידעתי ופרסמתי שהרבי סיים את שליחותו וכעת מתחילה השליחות 
שלי, לא לקח שבוע והרבי בכבודו ובעצמו הודיע באופן חד משמעי שאכן סיים את שליחותו. זה קרה לפני פסח בשנת 

תשנ"א.
היום העולם מרגיש שהולך לקרות משהו וזה מתבטא בשני כיוונים הפוכים: אלה שבמרה שחורה לא עלינו,לא רק 
ואלה שבאמת שמחים או לפחות רוצים לשמוח באמת מרגישים שהנה  חושבים אלא בטוחים שזה סוף העולם, 

משיח בא, כפי שהרבי מציין בדבריו: "אנו רוצים משיח עכשיו".
זכיתי להיות בן בית במשך שנתיים אצל הצדיק הבבא סאלי וכאשר שמעתי מחתנו, שהוא השליח הראשי של הרבי 
פגיעה  יתכן  איך  הצדיק  את  לשאול  ורצתי  לשתוק  יכלתי  לא  אז  ריבלך  והיתר  רבי  באמת  הוא  הרבי  כי  בנתיבות, 
בגדולים? הצדיק צחק ואמר לי: "זאת האמת לאמיתה" יש לסתום את הפה ולהוריד את הראש לא להיות כפוי טובה 

לרבי-כך ממש הרגשתי כאשר הצדיק הסביר לי זאת.
נאמר בתורה ובהגדת פסח:"וירעו אותנו מצרים" רש"י מפרש: שלא נאמר שהמצריים עשו לנו רק רע אלא שעשו 

אותנו רעים.
נכון לעכשיו כאשר אני שואל את הגדולים מי הראש של עם ישראל? האם לא הגיע הזמן להחליט מי בעצם הראש 
שלנו? כשמדובר בכסף )1(ופוליטיקה כולם יודעים מי הראש אבל לגבי עבודת ה' בשמחה כולם משותקים פתאום.

זה יותר מ-35 שנים שאני רוקד בשמחה ומזמר עם טלית ותפילין מתוך התבוננות בתורת חב"ד. 
גדולי חב"ד )2(כאשר ראו ושמעו את עבודת ה' שלי אמרו עלי שאני )3(הכי קשור לרבי וכולם חייבים ללכת אחרי 

לפני כל צרה.
כמובן, הראשונים שחייבים לתת לי יד הם המשיחיסטים בחב"ד, ובמיוחד אחרי שחשפתי ופרסמתי שהם )4(לא 

שומעים לרבי. קל וחומר לגבי אחרים שאינם אפילו מודעים שהם )5(בלי ראש רח"ל.
מדובר לא רק על חורבן ישיבות בישראל אלא לאין ערוך חמור יותר ואפילו הכי חמור, כפי שציינתי קודם,לקבוע מי 

הראש שלנו, לפני השמדה המונית ועל אחת כמה וכמה לפני השמדת הכל.

בשביל ישראל  לעם  לחלק  מנת  על  )סינגלים(  דולרים  לי  לתת  אמצעים  לבעלי  בבקשה  פונה   הנני 
בשורות טובות. הנני מברך את כולם לשמוע בקולי מיד מתוך בריאות ושמחה.

לתרומות לבית כנסת "בית ישראל": ת.ד. 37026 בנק הדואר מס' חשבון: 23465334
לשרותכם יואל בן מלכה נוסרתי טלפון: 02-5023283 | 054-3022825

הערות: 
)1(-היום צה"ל בידי הפוליטיקאים למיניהם כאשר בראשם ובליבם אין אמונה שלא עושים שלום עם עמלק כדוגמאת אבומאזן 
)לפניו ערפאת( אלא אך ורק להשמיד, בדיוק וממש כפי שתורת ישראל מצווה עלינו. אותו דבר ביבי וטראמפ חושבים ובטוחים 

שאפשר "לחנך" את אבומאזן ואיראן לעשות "שלום".
)2(-כדוגמאת המשפיעים רבי מאנדעל פוטרפס ורבי בארקע חן.

)3(- למעשה יחידי שקשור )כמו יהושע בן נון(, כי בשעת צרה רק אני יודע מה לעשות עם עמלק. יתר היהודים כולל המשיחיסטים 
רק נדמה להם שהם קשורים לרבי.

)4(-כאשר כתבתי לרבי לגבי צניעות בכפר חב"ד, מיד הרבי ציווה לפרסם בכל העולם: "ערמומית נכנסה לנשים אי אפשר בלי 
חב"ד". כל הצרות של הנשים והבנות בעולם כולל צרות של הגברים תוצאה מהתעלמות מהציווי הזה.

)5(-לפי תורת הבעש"ט להגיד "יואל" בכל נשימה ותזוזה כי אם נשאר משהו ומישהו זה יואל כי עכשיו הכל עלול ללכת נגדנו 
אם לא מתעוררים ומזדרזים. )שמו של מי שחלם עלי שיהושוע בן נון מוסר לי את הספר תורה שקיבל ממשה רבינו ע"ה שמור 

במערכת(.

ראש בני ישראל
כתבה פרסומית
מס' 2

הבהרה:
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לאישה
לבן לקראת החג

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט תפוחים ורימונים

מקום  לילדים  שמספק  אחד  חלל  הוא  הילדים  חדר 
שקטה,  ואוירה  נוחה  לשינה  נעימה,  ושהייה  למשחקים 
'לפני  בתקופת  וריכוז.  שקט  יאפרו  שגם  וללימודים 
התארגנות  זה,  בהיבט  חזקה  משמעות  מקבלת  החגים' 
הבית וחידושו לפי הצרכים המשתנים של משתכני הבית. 
בחללי חדר קטנים, נצטרך למצוא פתרונות יצירתיים על 
מנת לאפשר לילדנו חלל מרווח ונוח בהתאם לגודל החדר. 
"פתרונות  דורון:  רהיטי  סמנכ"ל  טייכמן  אסף  לדברי 
באזורי  חכם  שימוש  רבים,  הם  החלל  של  מרבי  לניצול 
אחסון נגישים ולפי צרכי השימוש יאפשרו שהייה נעימה 

בחדר וניצול יעיל של החלל"

טיפים מאסף טייכמן לחיסכון במקום בחדר הילדים: 

ניצול חכם של פינות החדר - אם יש לכם פינה בחדר, 
מערכת  עבודה.  למשטח  בה  והשתמשו  שימוש  בה  עשו 
חלל  ויוצרת  החדר  פינת  על  מתלבשת  פינתית  לימוד 
למידה איכותי ויעיל וניתן לשלב בה שידות אחסון גדולות 
וקטנות לפי צרכי השימוש. כמו כן, שימוש נכון בשידות 
עבור מדפסות  כגון  נוספים  עבודה  חללי  מייצר  השולחן 
וסורקים או מוצרי חשמל אחרים ואפילו ניתן לייצר פינת 

ישיבה מקורית ע"י הוספת כריות מושב מעל השידה.

להסתפק  ניתן  קטנים  בחללים   - קטן  לימוד  שולחן 
בשולחן עבודה של 100 ס"מ ואף רצוי להוסיף לו שידת 
מגירות על גלגלים שתוסיף מקום אחסון יעיל ולא תפריע 
את  להכניס  ניתן  בשולחן  יושבים  שלא  ובעת  בחלל. 
החדר.  חלל  את  ולהגדיל  לשולחן  מתחת  בקלות  השידה 
כמו כן רצוי לשלב כוורות תלייה ומדפי תלייה לפי הצורך 

ובכך לנצל היטב את החלל מעל שולחן העבודה.

אחסון חכם בחדר משותף - בחדרי ילדים בהם האחים 
ישנים ביחד בחדר מומלץ לשמור על אזורי אחסון פרטיים 
את  לשמור שם  הילדים  את  ולהרגיל  אחד מהאחים  לכל 
אחד  ופרטית.  נגישה  לשמירה  להם  החשובים  הדברים 
המקומות החשובים לניצול נכון של החלל בחדר לאחסון 

הוא המקום המתחבא מתחת למיטה. 

הן פתרונות האחסון הטובים  כוורות   - נגישות  כוורת 
עיצובי  כאביזר  גם  משמשות  והן  ביותר  והיעילים 
משמעותי בחדר. רצוי לשלב בין גדלים שונים, וסגנונות 
גם  הנותן  מעודכן  מראה  לקבל  כדי  וסגורים  פתוחים 
מענה מצוין לאחסון. בחללים קטנים כדאי לבחור כוורות 
שנתלות על הקיר ובכך לחסוך מקום, אם החדר מעט יותר 

גדול רצוי לשלב כוורת רצפתית.

לתת  נוספת  דרך  האביזרים-  ומיון  החדר  התחדשות 
סינון  מיון,  דרך  כמובן  היא  ומסודר  נקי  מראה  לחדר 
את  ולסנן  למיין  בחדר,  חדש  מקום  לפנות  והתחדשות.  
הפריטים והצעצועים בחדר, מה שהתיישן או אינו מתאים 
יותר  מתאים  ולא  עצמו  מיצה  סתם  או  הילד  לגיל  יותר 
לצבעוניות החדשה. לא להתבייש לפנות מהחדר וכמובן 
ככה  לילדים אחרים.  ולתרום  טוב  ניתן לשלב מעשה  גם 
מתפנה מקום חדש וככל שהחדר פחות עמוס כך הוא יותר 

נעים לעין.

טיפים

4 תפוחי "גרנד סמית"
1 רימון

2 כוסות מיץ לימון
כף דבש

חופן עלי נענע
חופן חמוציות

חופן אגוזי מלך קלויים 
קצוצים

1 גבעול סלרי חתוך לרצועות
גבינה כחולה לפי הטעם

גביע יוגורט

1/4 כוס מיץ לימון טרי
1/3 כוס שמן זית

כף דבש 
מעט מלח ופלפל 

התמודדות עם 
חלל קטן

הצבע הלבן משלים בצורה מושלמת את האפור והוא תמיד יהיה רלוונטי בבחירתו 
או בשילובים שלו לשמירה על חלל עדכני כל העת  אילו גוונים מומלץ לשלב עם 

הלבן ואיך נוסיף עומק ועניין בחלל?  רעיונות לעיצוב חדר הרחצה בלבן

טעימה
רכיבים לסלט:

רוטב וינגרט ודבש:

אופן הכנה לוינגריט:

הצעת הגשה בכוסות אישיות:

אופן הכנת הסלט:

משדר  הלבן  הצבע 
וניקיון  טוהר  רעננות, 
של  תחושה  ומעניק 
הוא  לכן  ושלווה  רוגע 
בעיצוב  כך  כל  נפוץ 
ובעיצוב  בכלל  הבית 
שהם  רחצה-  חדרי 
מפנקים  הכי  החדרים 
לדברי  בפרט.  בבית, 
מנכ"ל  ברנשטיין,  יום 
הלבן  "הגוון   :batio
לשימוש  מומלץ 
ממספר  הרחצה  בחדר 
,הוא  ראשית  היבטים: 
דבר  נקי,  מראה  מעניק 
בחדר  חשוב  שמאוד 
שבו אנו משתמשים כדי 
להתנקות, חדר הרחצה. 

חשובה  מאוד  שמאוד  וגודל  מרחב  תחושת  מעניק  הוא  שנית 
לחדרי הרחצה שהם בדרך כלל החדרים הכי קטנים בבית.

הוא  הרחצה  לחדר  לבן  גוון  להעדפת  שני  "ההיבט  לדבריו: 
של  חזקה  נטייה  מזהים  אנו  האחרונה  בשנה  האופנתי-  הטרנד 
בעיקר  ואפור  בטון  מראה  של  שילוב  המחפש  הרחב  הציבור 
את  מושלמת  בצורה  משלים  הלבן  הצבע  ובריצוף.  בקרמיקה 
שלו  בשילובים  או  בבחירתו  רלוונטי  יהיה  תמיד  והוא  האפור 
לשמירה על חלל עדכני כל העת". ההיבט האחרון עליו מצביע 
ברנשטיין הוא היבט הניקיון לחלל הרחצה "הצטברות אבנית, 
כתמי משחת שיניים וכו' רואים פחות בתוך הצבע הלבן, בבחירת 
על  וישלחו  יותר  בולטים  יהיו  אלו  כתמים  יותר  כהים  צבעים 
 batio תחושת הניקיון מהאזור כולו ". לקראת החגים, מציעה
אמבטיה  ארון  הלבן,  טהרת  על  אמבטיה  ארונות  קולקציית 
לתליה  מראות  מגוון  אחסון,  ארונות  שירות,  ארונות  קומפלט, 

ומגוון משטחים וכיורים המשתלבים בארונות האמבטיה. 

ברנשטיין מעניק טיפים לעיצוב חדר הרחצה בלבן: 

 שילוב הריהוט והקירות-  ההמלצה בעיקרה היא- שילוב 
לכל  רבים  גוונים  קיימים  כי  היא  הכוונה  וחכם.  זהיר  צבעים 
צבע. לדוגמא ריהוט לבן בחדר רחצה לבן המותקן על קיר לבן 

להבדלי  סיכון  בו  טומן 
המון  ללבן  גוונים.  
על  לבן  צבע  קיים  גוונים, 
בסיס אפור, לבן על בסיס 
שמנת וכו'. כמו וכן ישנה 
השפעה של סוגי החומרים 
של  והשפעה  השונים 
תאורה חיצונית. הסבירות 
שנצליח להתאים את הכל 
היא  זהה  לגוון  בחדר 
אפשרית.  בלתי  כמעט 
מי  כי  היא  ההמלצה  לכן 
שבוחר בריהוט לבן לחדר 
את  שיחפה  כדאי  האמבט 
הריהוט  יושב  עליו  הקיר 
לדוגמא  שונה,  בגוון    –
שילוב  על  להמליץ  ניתן 
עם צבעי אקווה בהירים המזכירים מים כמו תכלת ,ירקרק וכו' 
מומלץ  לא  כיום.  אופנתי  שמאוד  בטון  בגוון  אפור  צבעי  או 
כיוון  קרם  או  בז'  כמו  הלבנים  ממשפחת  בגוונים  להשתמש 

שהמראה שיתקבל יהיה חיוור ואנמי. 

לבן  בארון  בחרתם  אם  הנכון-  הזכוכית  משטח  בחירת   
האמבטיה,  ארון  על  הרחצה   לכיור  לבן  זכוכית  ובמשטח 
בחרו תמיד בזכוכית "אקסטרה קליר" – זוהי הזכוכית היחידה 
שתעניק מראה לבן, מאחר והיא זכוכית נטולת עופרת –לשאר 
הזכוכיות  תמיד תהיה להם נטייה ירקרקה )בגלל תכולת העופרת 

שבתוכם( .

לקבל  המעדיפים  לאלו  לחלל-  נוסף  גוון  שילוב  בחירת   
בגוון  האמבטיה  ארון  את  לשלב  ניתן  בהירה,  וקרמיקה  קירות 
אמבטיה  ארון  על  להמליץ  ניתן  במיוחד  לנועזים  ובולט,  נועז 

צהוב.

שילוב אקססוריז-  הוספת אקססוריז לחדר הרחצה כמו:   
שתשתלבו  רצוי  וכו',  למברשות  כלי  סבוניה,  מגבות,  שטיחון, 
החיפוי  או  הקיר  לצבע  משלים  בגוון  ועדיף  החלל  בצבעוניות 

)ולא באותו גוון( כדי להוסיף עומק ועניין בחלל.

ודבש  פלפל  מלח,  הלימון,  את  מערבבים 
ומזליפים לאט שמן זית

שתי כפות יוגורט, סלט וגבינה כחולה מעל

קטנות  לקוביות  התפוחים  את  חותכים   .1
)למניעת  דקות  לכמה  לימון  במיץ  ומשרים 

השחרה(
המרכיבים  עם שאר  ומערבבים  מסננים   .2

היבשים והווינגרט
3. מפזרים מעל גבינה כחולה

Sodexo On-Site  מאת השף גיא מישלי, שף תפעולי

מתכון לראש השנה: סלט תפוחים ורימונים עם ווינגרט דבש ולימון
מתכון לארבעה אנשים



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

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

בכל יום שישי ניתן להשיג
את עיתון "כל ישראל" בדוכני העיתונים

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד

5.00& רק-
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להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת מנהל וממשל
התשבץ 

והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. ספל. "ה____ של המנורה" )רש"י שמות ל,ז(
6. ערבוב. "בכף דרך ____ " )רש"י שבת קמ.(

8. כנוי לתפילה הנאמרת בלחישה ובכונה רבה. "צקון 
____" )ישעיה כו טז(

9. התאוה, רצה מאוד. "כי למצותיך _____" )תהלים 
קיט קלא( )גוף שלישי,עבר(

11. מאמוראי בבל. ראש ישיבת פומבדיתא. "אמר ____ 
הכי קאמר רגילה" )כתובות סה.(

12. מתחנות בני ישראל ביציאת מצרים.
14. כנוי כבוד לבורא עולם. "____ זה הקדוש ברוך 

הוא" )מנחות נג.(
15. בתוכה. "אשר הוא ישב ____" )במדבר יג יט(

16. חזק, רב-כח, אמיץ. "____ העם הישב בארץ" 
)במדבר יג כח( )בהיפוך אותיות(

17. מאחורי. "עומד ____ כתלנו" )שה"ש ב ט(

1. אין ואפס, הבל. "והמפנה לבו ל___" )אבות ג ד(
2. האיר, הופיע, זוהר. "ו____ השמש" )קהלת א ה(

3. קיצור המילים : יין שרף.
4. צד זכות, הכרעה לטובת מישהו. "ל____ זכות" )אבות א ו(

5. נתינה. "אמירה נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(
7. איסוף, ליקוט. "____ ושריפה" )סנהדרין קיב.(

10. האם משום כך? "____ לזאת" )ירמיה ה ז(
11. מבצר, מצודה בעברית. ובארמית? "____ דאגמא" )בבא בתרא 

קכז.(
12. ידיעה, דעת, חכמה. "ותשאל לך חכמה ו____" )דברי הימים 

ב א יא(
13. קיצור המילים : תלמוד ירושלמי.

14. בעת ההיא. "___ישיר משה" )שמות טו א(
15. שניתן לרפא אותו. "____ רפואה הוא" )חולין קכא.(

בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

מאונךמאוזן

לנו:כתבו 

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

מצאו לפחות 5 הבדלים בין התמונות וצבעו להנאתכם!

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

האחשדרפנים, מליץ, שפט, הגזבר, נגיד, אשר על הבית,  המשררים, נצב, שר בית 
הסהר, הנתינים, נציב, שר האופים הפרתמים, ספר, שר הטבחים, הרצים, סריס, שר 
המשקים השליש, פחה, שרי אלפים, וסגנים, פקיד, שרי חמשים ושרי עשרת, שטר, 

שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש

ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא

ממישגיגמאתמצששפיד

ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

 תשבץ 

  באדיבות עוזי קייש                                               
1 2 3 4 5   

6      7 

8    9 10  

   11    

 12 13     

14     15  

16   17    
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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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