


*במבצע יכולים להשתתף אך ורק בני 18 ומעלה *פרס כספי של 1,000,000 ₪ )לפני ניכוי מס במקור(, ניתן להשתמש בפרס לכל מטרה *המוצרים 
המשתתפים במבצע: מוצרי החלב ותחליפי החלב של תנובה )לא כולל מוצרי מעדניה( *ניתן להשתתף במבצע בין התאריכים כ"א בשבט תשע"ח 
עד י״ח באייר תשע״ח )6.2.2018-3.5.2018( *התמונות להמחשה בלבד *אריזות: מכסים, פקקים, ברקודים לפי המפורט בתקנון המבצע *ההגרלות 
השבועיות )10 הגרלות( יתקיימו בין התאריכים ג׳ באדר תשע״ח עד י״ד באייר תשע״ח )18.2.2018-29.4.2018( *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח 
 )21.5.2018( *הפרס השבועי יינתן כשובר *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *ניתן לזכות בהגרלה שבועית אחת בלבד *רשימת נקודות המכירה בטלמסר
03-3739999 *בכפוף לתנאי תקנון המבצע *עורך ההגרלה: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ *המפקח על ההגרלה: 
רו"ח רוני תירושי *ניתן לעיין בתקנון המבצע במשרדי העוזר לעורך ההגרלה: פרסום גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 

רמת גן, בתיאום מראש *ההגרלה נערכת עפ״י תנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל״ז-1977 *ט.ל.ח.

מיליון שקלים 
לרכישת דירה!

ההגרלה תתקיים 
בתאריך ז׳ בסיוון 

תשע״ח )21.5.2018(.

ניתן לשלוח מעטפות 
עד י״ח באייר 

תשע״ח )3.5.2018(.  

ככל שתשלחו יותר 
מעטפות תגדילו את 
הסיכוי שלכם לזכות!

    הגדולהההגרלה
שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 

 אוספים 
10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות

נכנסים 
להגרלות השבועיות 

ולהגרלה הגדולה

הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

בכל שבוע תוגרל 
חבילת מוצרים יוקרתית 

או ריהוט של אחד 
מחדרי הבית

השבועיתההגרלה

מוצרי חשמל

סלון יוקרתי פ. אוכל וארון ספרים

חדר ילדים

חדר תינוקות

חדר נוער

הלבשת הבית
ההגרלה ב-י׳ באדר תשע״חסט כלים לאירוח ל-24 סועדים ההגרלה ב-ג׳ באדר תשע״ח

ההגרלה ב-י״ז באדר תשע״ח

ההגרלה ב-ט׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-ז׳ באייר תשע״ח
ההגרלה ב-ל׳ בניסן תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ד באדר תשע״ח

ההגרלה ב-כ״ג בניסן תשע״חחדר הורים

ההגרלה ב-י״ד באייר תשע״חמטבח
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ההגרלה ב-ב׳ בניסן תשע״ח
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ח
ל.

ט. 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

אדוארד
אלופים בחיסכון

טיטולים

4 ב-100& 2 ב-10& 4 ב-10&  3490& 3 ב-100& 
ב-

חלות לכבוד שבת
זוגלובק שניצל 
תירס/נקניקיות טיטולים לחם חיטה מלא חיתולי האגיס

2 קילוחוגלה פרמיוםאגמי

מוצרי 
השבוע

L תבניות ביצים

מרכך כביסה
4 ליטר סוד
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 10קילו ב-

5ב-2ב-

2 ב-2 ב-
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2 ב-2ב-

שלישיית סבון 
נוזלי

מארז כוסות 
זכוכית
6 יחידות

שקדי מרק
מנה בד"ץ

כוסות חד פעמי

 &25
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 &1290  &19
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 &3690
ב-ב-
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ב-
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ב- 3

2

2

3

2

3

2

5

פיירי
675 מ"ל

חטיפי שניצל 
תירס זוגלובק

אבקת כביסה 
פרסיל 8 קילו

ממרח טונה

מגבונים
רביעייה

בשר מס 8
כשרות הרב מוצפי

פיצה זוגלובק 
שלישייה

כוס מהודרת 
לקידוש 

ג'ל פריסלקמח
2.7 ליטר

ופל עדין ארוז
40 יחידות

מרק טעם 
עוף

ויטה 1 קילו 

חלב
ליטר וחצי
תנובה

גליליות/ופל
עדין

מארזי קרלו

קרטון דג פילה אמנון
(מושט)

אבקת כביסה
סוד/ביומט
5 קילו

סוכר

פרינוק/טעים 
שישייה

נרות חימום
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בקניית זוג

בקניית זוג

יינות למשלוחי מנות

5 ב-10& 

בורקס גבינה/תפו"א/
מלוואח/
ג'חנון
זוגלובק 

בשר מס 2
כשרות הרב מוצפי

שמן קנולה
טעמן בד"ץ עד"ח

יין מרלו
קברנה סוביניון
כרמל מזרחי

3 ב-20& 

ג'אמפ
ליטר וחצי

13& ב-  3 100& ב-  7

קליק שקיות חלב גד
1 ליטר
הרב רובין

יין כריזמה
ארזה / אמירים

 &22  &50 &10 &20 2  2 10 5

48 גלילים

נייר
טואלט

גבינת תנובה
850 גרם

פסטות ויליפוד
העדה החרדית

ב- ב-ב-ב-
תה ליפטון
100 שקיות

מרכך כביסה 
מרוכז 1 ליטר

 &1890



הטבות זהב  1+2 חינם
על מוצרים מובילים  ברשת יש

 עגלת קניות ברשת יש
בשווי 180 ₪ במתנה

 5,000 ₪  הלוואה
אוללא ריבית

קל לכם להתחדש!
60,000 מחזיקי כרטיס אשראי יש

ההנחה תינתן בקנייה ראשונה בשווי של 180 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי יש מבית כאל וניתנת למימוש עד שנה מיום ההצטרפות.  מתנת ההצטרפות הנ"ל או כל הטבה שתבוא במקומה )ככל שתהיה(  הינה 
הטבה חד פעמית ללקוח וניתנת  רק ללקוחות חדשים אשר לא החזיקו בזמן כלשהו כרטיס אשראי יש מבית כאל. לא ניתן  לממש את ההטבה בקניית סיגריות, מוצרי חשמל / משלוחים ותרומות. ההטבה 
תמומש בפעם אחת, ללא צבירה לקנייה הבאה. בכפוף לתקנון מועדון לקוחות יש. תחילת הזכאות מותנית בקליטת  הנתונים במערכות הרשת. הלוואה ב-0% ריבית: מותנית באישור כאל ובכפוף 
לתקנון. ההלוואה ניתנת פעם אחת  בלבד לחשבון ממנו נפרע הכרטיס, אי עמידה בפרעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב  בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *מימוש ההנחה  1+2בכפוף למגוון הקיים 
ומלאי המוצרים בכל סניף וסניף בעת ביצוע הקניה. מותנה בתשלום כל מבצעי הכרטיס באמצעות כרטיס אשראי יש מבית כאל באותה קניה. בכפוף לתקנון המועדון. ההטבות בתוקף עד 31 בינואר 2020.

 ונהנים מפטור מדמי כרטיס לשנה ומהטבות חדשות ואטרקטיביות,
ומבצעי  יש  ברשת  קבועה  הנחה  ב-10%  מוצרים  לעשרה  בנוסף 

׳השלישי עלינו׳ במגוון חנויות ברחבי הארץ

עוברים לכרטיס אשראי יש-כאל החדש 
שעושה לכם קל בהוצאות הכבדות

קל 
בהוצאות 

הכבדות

בשם ה׳ נעשה ונצליח!
טי
תנ
או

הצטרפו עכשיו 
בכל סניפי



ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

ע"פ נתוני המוסד לביטוח לאומי 2017

המוסד לביטוח לאומי קבע:
ההשקעה של מאוחדת בלקוחותיה 

מורגשת בשטח שנה אחרי שנה!
למאוחדת בבני ברק!הכי הרבה מצטרפים 

הם מספרים סיפורים...

כל הסיבות הטובות להצטרף למאוחדת!

 מגוון שירותי
רפואה מקצועיים

זמינות תורים 
למגוון רופאים

 המרכז
לבריאות האישה

 שת״פ ייחודי
עם מעייני הישועה

שעות פעילות 
רצופות 8:00-20:00

פריסת מרפאות 
בנגישות גבוהה

התאמה מלאה
לאורח החיים

מנהלי קשרי הקהילה
זמינים עבורכם

אנחנו ממשיכים להוביל
שנה אחרי שנה

  מאוחדת  מכבי  כללית  לאומית 

711

275

-228-758

לאומיתכלליתמכבימאוחדת
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צילום: ששון עזרא

החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ב בשבט תשע"ח 7/2/18 בני ברק8 121//1 תש"ע ב "כ בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

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

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
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 שבת גיבוש ליהודי עדן
סוף שבוע ארוך לקהילת 
קודש עדן נערך בסופ"ש 
יתרו,  פרשת  האחרון, 
ליעקב  זכור  ע"י מוסדות 
הקהילה  רב  בראשות 
זכריהו  נתנאל  הרה"ג 
פלמה'  'אסטרל  במלון 
השתתפו  ובו  באילת, 

עשרות משפחות מבני הקהילה.
ואטרקציות  תכניות  מגוון  נערכו  ושישי  חמישי  בימים 
למשתתפים שכללו בין השאר הופעות של הזמרים מידד 
טסה, יהודה מלכה ועוד. בשבת קודש נערכו הסעודות 
באווירה מיוחדת, כאשר גולת הכותרת היה עונג שבת 
חזני  ממיטב  עדן  נוסח  קודש  ושירי  פיוטים  בליווי 
הקהילה, וכן שיעורי תורה שנמסרו על ידי רב הקהילה.

 מקהלת ילדים חדשה בפרדס כץ
הופעה ראשונה, מרשימה ומרגשת, של מקהלת הילדים 
בנוכחות  באחרונה,  התקיימה  כ"ץ  פרדס  החדשה 
פרדס  בשכונת  יונתן  הנוער  במרכז  ואורחים  ההורים 
כ"ץ, בני ברק. במהלך האירוע החגיגי והמיוחד, הופיעו 
הילדים והצעירים במחרוזת שירים, עליהם עמלו מספר 

חודשים.
את  הקורס  במשך  לימד   מוזיקאי,  רייכקינד,  ספי  הרב 
בהופעה  שרו  אותם  והודאה,  תפילה  שירי  הילדים, 
בהשתתפות  גיטרה,  בליווי  בציבור,  שירה  ובסיום 

האבות והאורחים.
לפני  הציג  קומ"ה,  מרכז  מנהל  אברהם,  אבי  הרב 
מצגת  בליווי  המוזיקה,  קורס  תכנית  את  האורחים 
במהלך  הנרקמים  מצמיחים",  "ערכים  על  מרשימה 
אלא  חוג,  עוד  איננה  כשהמקהלה  המוזיקלי,  המסע 
ומגבשת  מעשירה  חברתית,  פעילות  לבסס  מטרתה 
שבאמצעותה  כלי  הינה  המוזיקה  בנוסף,  הילדים.  בין 
העצמי  הביטחון  את  ומחזקים  הנאה,  חווים  הילדים 

בתחומים רבים ומגוונים.
מקהלת הילדים השכונתית הוקמה אודות ליזמה הברוכה 
בני  בעיריית  חברתיים  לשירותים  האגף  עובדות  של 
ברק, מהמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בניהולה 
של הגב' ארונין מאיה. הרעיון קרם עור וגידים בשיתוף 
בניהולו  הנוער  מחלקת  החינוך,  אגף  עם  הדוק  פעולה 
בניהולו של  יונתן  הנוער  מרכז  אשורי,  אלדד  הרב  של 
יואב גולדשטיין ופרויקט שיקום שכונות, בניהולה של 

גב' גאולה אליבלינק.

 השפעות על ארגון חזקו
אלימלך  רבי  המשפיע 
השתתף  בידרמן 
ספר  בכתיבת  השבוע 
תורה שנכתב ע"י הורי 
לקראת  'חזקו'  ילדי 
תורה  ספר  הכנסת 
שני  ביום  שתיערך 
רכש  ואף  אדר  י"ח 
לעילוי  שורות   20

נשמתם. בסיום כתיבת האותיות לקח המשפיע את יומן 
חזקו  וילדות  ילדי  של  היא"צ  כל  מרוכזים  שם  חזקו, 

והבטיח שילמד בכל יום משנה עבורם.

 מאה שערים בתל אביב
"מאה  הכנסת  בבית 
אביב  בתל  שערים" 
רבי  הגאון  בראשות 
של  רבה  ברוק,  אברהם 
מוסדות  וראש  ת"א  דרום 
נובהרדוק  ברנוביץ- 

מציינים  חלמיש,  יצחק  הרה"ג  בת  הרבנית  ורעייתו 
התרחבות וסיום שיפוץ בית הכנסת לטובת הכלל, כולל 

הוספת מקומות ואולם שמחות עבור בני הקהילה.

מאת: עוזי ברק 

מפגשי  שני  ערכה  ברק  בני  עיריית 
אדרי,  )צי'קו(  מאיר  משה  לניצב  הוקרה 
תל-אביב,  מחוז  משטרת  של  היוצא  המפקד 
העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  בהשתתפות 
הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
מנחם  והרב  דדון  אליהו  הרב  מנחם שפירא, 
מועצת  וחברי  רה"ע  סגני  אייזנברג,  מנדל 
ניצב  היוצא;  המפקד  אדרי,  ניצב  העירייה; 
דוד ביתן, המפקד הנכנס של המחוז, הקצינים 
אדרי,  שושנה  שמעון  המחוז;  של  הבכירים 
אגפים  ומנהלי  היוצא  המפקד  של  הוריו 
בקשרי  העומדים  העירייה  של  ומחלקות 

עבודה הדוקים עם משטרת המחוז והמרחב.
הקשרים  על  בדבריו  עמד  העיר  ראש 
היוצא  המפקד  עם  הרצופים  היומיומיים 
בתפקידיו  גם  הייחודיים  בכישוריו  שידוע 
במשטרת  הוכיח  אך  בעבר,  המשטרתיים 
תכונותיו  ואת  יכולותיו  את  תל-אביב  מחוז 
השונות  לערים  הקשובה  ואוזנו  האנושיות 
לעיר  האוהד  יחסו  ובהם  השונים,  ולמגזרים 
בני ברק, ובין היתר, לשדרוג פעילות השיטור 
ולמשטרה  לעירייה  המשותף  העירוני, 
לידי  ברק  בבני  שבאו  המרשימים,  וביצועיו 
בארגון  וביחוד  השנה,  תקופות  בכל  ביטוי 
ראש  מרן  של  בהלווייתו  המופתי  הסדר 

הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.
ציין  רה"ע  רובינשטיין, מ"מ  הרב אברהם 
המפקד  של  ההדוקים  קשריו  את  בברכתו 
שעבדו  העירייה  אנשי  עם  רק  לא  היוצא 
הסדר  לצורך  מבורך  בשיתוף-פעולה  עמו 
הציבורי, האבטחה ורווחת האוכלוסייה, אלא 

גם נפגש וכיבד את גדולי התורה והחסידות.

הרב אליהו דדון, סגן רה"ע התייחס בדבריו 
עם  שהחל  רבים,  בתחומים  הגדול  לשיפור 
ניצב משה אדרי למפקד המחוז,  כניסתו של 
לבתים,  ופריצות  השב"חים  בעיות  ובהם 
שהשיטור העירוני בהנחיית המחוז והמרחב, 

פעלו רבות לפתרונן.
דברים על אישיותו של ניצב אדרי כמפקד 
ואנושי  רגיש  ואדם  גיסא  ויעיל מחד  מוכשר 
צבי  דוד  רבי  הרה"ג  השמיעו  גיסא  מאידך 
בקריית  אהרון"  "פרחי  ישיבת  ראש  הופמן, 
מתלמידיו  היה  אדרי  שניצב  חיפה,  שמואל, 
אביו  אדרי,  שמעון  רבי  שנים;  חמש  במשך 
המפקד  ביתן,  דוד  וניצב  היוצא  המפקד  של 

הנכנס של המחוז. 

במהלך הטכס, שאורגן ע"י ישראל דרנגר, 
טננבוים,  אברהם  ע"י  והונחה  רה"ע  רמ"ט 
תעודת  גם  הוענקה  ודוברה,  העירייה  מזכיר 
היעיל  מפקדו  סויסה,  מאיר  לפקד  הוקרה 
אחדות,  שנים  במשך  העירוני  השיטור  של 
הפרשים  יחידת  מפקד  לתפקיד  שהועבר 
במחוז. שיר מיוחד נכתב לכבודו של המפקד 
והושר  ולדר,  חיים  הידוע  ע"י הסופר  היוצא 
ע"י להקת פרחי בני ברק של המרכז העירוני 

לילד ולמשפחה שבראשותו.
בתגובה לידיעות שפורסמו בכלי-תקשורת 
ההוקרה  לטכס  כספיות  הוצאות  על  שונים 

שהתקיים למפקד המחוז היוצא, מסר אברהם 
מדובר  כי  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים, 
מהזולות,  מנות  לאכילה  בו  שהוגשו  בטקס 
היו בו דגים ולא בשר. מקהלת הילדים שייכת 
בראשותו  ולמשפחה,  לילד  העירוני  למרכז 
מנהל  שהינו  ולדר,  חיים  הידוע  הסופר  של 
כספית  עלות  כל  הייתה  שלא  כך  המרכז, 
למנהל ולמקהלה. גם ההוצאות למצגות היו 
ואילו הפקת האירוע בוצעה ע"י  מינימליות, 
"משואות",  העירוני  האולם  מנהל  טלר,  מר 
כספית  הוצאה  כל  ואין  עירייה,  עובד  שהינו 

של העירייה.
אחדים  שבועות  לפני  שהתקיים  באירוע 
למפקד היוצא השתתפו עשרה אנשים בלבד- 
מנהלי  וארבעה  והסגנים  רה"ע  מ"מ  רה"ע, 
אגפים. האירוע שהתקיים השבוע כלל כ-30 
העומדים  בעירייה  ומחלקות  אגפים  מנהלי 
בקשר הדוק, במסגרת תפקידם עם המשטרה, 
של  הבכירים  הקצינים  כל  השתתפו  וכמו"כ 
כהוקרה  דן,  ומרחב  אביב  תל  מחוז  משטרת 
)צי'קו(  משה  ניצב  היוצא,  המחוז  למפקד 
המפקד  ביתן,  דוד  ניצב  ובהשתתפות  אדרי 
למפקד  הוקרה  היא  כשהמטרה  הנכנס, 
העירייה  בין  העבודה  קשרי  והידוק  היוצא 
לרווחתם  והמרחב,  המחוז  מפקדת  לבין 

ולאבטחתם של תושבי העיר.
אלו  שכל  חבל,  כי  הדובר,  מסר  לסיכום, 
בחלק  דייקו  לא  האירוע  על  מידע  שמסרו 
שכחו  לכך  ובנוסף  כנ"ל,  מהפרטים  גדול 
שנה,  כל  התקיימה,  בשנים  עשרות  שבמשך 
מסיבה לקראת חג הפסח עם משטרת המחוז 
ובמנות  משתתפים  יותר  בהרבה  והמרחב 
לא  כבר  זו  ומסיבה  יוקרתיות.  יותר  הרבה 

מתקיימת שנים אחדות.

מאת: עוזי ברק 

ההיבטים  את  תבדוק  ברק  בני  עיריית 
בבקשות  הטיפול  העברת  של  החוקיים 
המקלט של אריתראים וסודנים מהמשרד של 
פלורנטין  ברחוב  וההגירה  האוכלוסין  רשות 
בתל אביב למשרדי רשות האוכלוסין הקיימים 
בקרבת המרכז  ברק,  בבני  כבר שנים אחדות 
המסחרי שבצפון העיר, סמוך לגבול בני ברק 

עם ערים אחרות.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
חששות  על  הטענות  למרות  כי  הבהיר 
מגורים  באזור  המסתננים  של  להימצאותם 
כפי  מקלט,  בקשות  להגשת  הגעתם  בעת 

שבמציאות  הרי  אביב,  בתל  המצב  שהיה 
והאוכלוסין  ההגירה  רשות  במשרדי  מדובר 
בבני ברק הממוקמים מרחק רב מבתי מגורים, 
ולא כל קשר לשכונות תושבים, ולא זו בלבד, 
גם ישנו נתק ראייתי מוחלט לתושבים באזור 
המגורים המרוחק, שכן קיימת גם הפרדה בין 
על  הרשות  משרדי  למיקום  המגורים  אזורי 
גדולים  בשטחים  ומסחר  משרדים  מרכזי  ידי 

שקיימים ביניהם.
העירייה  כי  הדובר,  הוסיף  זאת,  עם  יחד 
מקלט  לבקשות  המשרד  העברת  על  תמהה 
מסחרי,  מאזור  הרחק  לא  שממוקם  למתחם 
תיאום  בלא  המשרדים  העברת  על  ובמיוחד 
הבדיקה  לעירייה.  מוקדמת  הודעה  כל  ובלא 

להמתנת  האוהל  הקמת  האם  תכלול  גם 
המבקשים בסמוך למשרדי הרשות בבני ברק 
מצריכה היתרי בניה ואם כן- האם בידי מקימי 

האוהל ישנו ההיתר החוקי.
בעירייה גם תמהו על מהירות פניית אישי 
דקות  זה,  בנושא  לתקשורת  פוליטיים  ציבור 
תכנית  על  הידיעה  פרסום  לאחר  אחדות 
העוסק  עירוני  גורם  שאף  למרות  ההעתקה, 
בתחומי תכנון ובניה לא ידע מתכנית זו, ועוד 
גורמי  את  הפוליטיים  הגורמים  עדכנו  בטרם 
הם  ובניה,  תכנון  בנושאי  העוסקים  העירייה 

כבר מיהרו להתראיין בכלי תקשורת בנושא.

שני האירועים שנערכו ע"י העירייה

שני מפגשי הוקרה נערכו למפקד מחוז תל אביב היוצא ניצב משה 
הבזבוז  על  לידיעות  התייחס  העירייה  דובר   • אדרי  )צי'קו(  מאיר 

הכספי של המסיבות

סיבה למסיבה: פרידה כפולה 
ממפקד המחוז

העירייה תמהה על העברת המשרד לבקשות מקלט בלא תיאום ובלא 
להמתנת  האוהל  הקמת  האם  תבדוק  העירייה   • מוקדמת  הודעה  כל 
המבקשים בסמוך למשרדי הרשות בבני ברק מצריכה היתרי בניה והאם 

בידי מקימי האוהל ישנו ההיתר החוקי

בכירי העירייה נגד העברת הטיפול 
במסתננים לעיר



אתם זכאים לבחור כל מנתח מבין 
רופאי לאומית, לביצוע ניתוח

בבתי חולים פרטיים שבהסדר 
כולל רשת אסותא - 

ללא כל עלות מצדכם!

מחירהניתוח

0 ₪כריתת כיס מרה

0 ₪צניחת עפעף

0 ₪כפתורים באוזניים

0 ₪הסרת שקדים

0 ₪ניתוחי כתף

0 ₪בקע )הרניה(

בלאומית, מה שבטוח:

לא
תשלמו

על
הניתוח

ניתוחים שמכוסים במסגרת סל הבריאות.
הזכאות אינה מותנית בחברות בשב״ן )הביטוח המשלים(.

לפרטים נוספים: אסף לוי - 050-6845040



בני ברק כ"ב בשבט תשע"ח 12107/2/18

מאת: עוזי ברק 

בבני  נסיעה  בעת  באש  ועלה  נשרף  רכב 
ברק, נהגת הרכב עצרה את הרכב, יצאה ממנו 

ובחסדי שמים ניצלה.
האירוע התרחש ביום שישי בשעות הצהרים 

ברחוב ששת הימים בבני ברק.
איציק דדון, חובש באיחוד הצלה סניף בני 
קניות  לאחר  מחנות  "כשיצאתי  מסר:  ברק, 
לשבת, ראיתי עשן שחור, והרכב שהיה לפני 
התיק  את  לקחתי  מיד  באש.  לעלות  התחיל 

להעניק  בכדי  הצלה  מאיחוד  שקיבלתי  ציוד 
סיוע רפואי. מתוך הרכב קפצה בעלת הרכב. 
לבית  קל  במצב  פונתה  היא  הנס  למרבה 

החולים".
מחקירת האירוע עולה כי ככל הנראה הרכב 
נשרף בעקבות דבר שנתפס מתחת לרכב בעת 
הנסיעה וגיצים שעפו ממנו הבעירו את הרכב. 
כבאות  מתחנת  כבאים  של  גדולים  כוחות 
בני ברק השתלטו על השריפה וכיבו את הרכב 

הבוער. 

מאת: עוזי ברק 

ראש  מרן  רבינו  של  בישיבתו  נערך  השבוע 
ישיבת  זיע"א  השחר"  "אילת  בעל  הישיבה 
ארחות תורה מעמד יציקת היסודות, כאשר את 
הישיבה"ק  ורבני  ראשי  יצקו  היסודות  תחילת 
של  המפואר  הקמפוס  מתחם  בניית  לתחילת 

בית המדרש שהחל 
בימים  להיבנות 
אילת  בקרית  אלו 
לעילוי  השחר 
ראש  מרן  נשמת 
הגראי"ל  הישיבה 

שטיינמן זצ"ל. 
נפתח  המעמד 
תהילים  באמירת 
ידי  על  בדמעות 
יצחק  רבי  הרה"ג 
מרבני  שרייבר 
לאחר  הישיבה. 
ראשי  שרו  מכן 
הישיבה  ורבני 
בני  מאות  עם  יחד 
הקד'  הישיבה 
שהשתתפו במעמד 

"בורא עולם בקנין - השלם זה הבנין", ו"תהא 
השעה הזאת".

את מגילת היסוד הניח מנכ"ל המוסדות הרב 
מרן  בני  השתתפו  במעמד  וירז'בינסקי.  יעקב 
זצ"ל ראש הישיבות הגאון רבי שרגא שטיינמן 

והגאון רבי משה שטיינמן.

הושיבו ישיבה על קברו
אילת  ב'קרית  המפואר  לקמפוס  היסודות  יציקת  מעמד 
השחר' לזכר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

הרכב שנשרף

הרכב נשרף - הנהגת ניצלה
ניצלה  רכב  נהגת 
שנמלטה  בעת 
שהחל  מרכבה 
לבעור בעת הנסיעה 
פונתה  הנהגת   •
לבית החולים במצב 

קל בלבד

מאות בני הישיבה בריקוד

ראשי ורבני הישיבה בתהילים
מנכ"ל המוסדות טומן את מגילת היסוד

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון
בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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חדש באשפר!

עוף קפוא

מבצעים לרגל פתיחת מחלקת העופות בכשרות בד"צ העדה החרדית

לכולי עלמא מגיע להנות מחווית הקניה 
ומשירות הקצבים המומחים של אשפר

לק"גלק"גלק"ג

קפואטרי

לק"גלק"גלק"ג 21902990 1990990

�כו�י ע�מא

שלמים/חלקים - טרי/קפוא
בכשרות בד"ץ העדה החרדית

אשפר

חזה/כרעייםכנפייםקרטון עוף טרי

מחלקת עופות

פתיחת המחלקה
ביום שני כ"ז שבט

12.2.18

חזה/כרעיים

חדש בסניף ב"ב: מחלקת יינות ומשקאות חריפים



בני ברק כ"ב בשבט תשע"ח 12127/2/18

אלי כהן

עזרא  מרח'  האברכים  מקהילת  גדול  ציבור 
חשובי  כשבראשם   - הסמוכים  והרחובות 
ציבור  ואישי  דיינים  ישיבות,  ראשי  הקהילה 
בסעודת  ערוכים  שולחנות  סביב  הסבו   -
היכל  חנוכת  לרגל  מפוארת,  מלכה  מלווה 
"חניכי  השכונתי  המדרש  בבית  הקודש  ארון 
רב  דאתרא,  המרא  שבראשות  הישיבות" 
שמעון  אברהם  רבי  הגאון  וביהמ"ד  השכונה 

כאשר  ליפשיץ. 
התקיימה  במהלכו 
חלוקת לימוד הש"ס 
הגראי"ל  מרן  לע"נ 

שטיינמן זצ"ל.
פתיחה  דברי 
רבי  הגאון  נשא 
קופשיץ,  נחום 
ישיבת  מראשי 
מרדכי"  "דברי 
מתפללי  ומחשובי 

בטוב  הערב  את  הנחה  שאף  המדרש,  בית 
דאתרא  המרא  נשא  המרכזי  המשא  את  טעם. 
הגרא"ש ליפשיץ, שציין את גודל הכרת הטוב 
שבני הקהילה חייבים למרן רה"י זצ"ל והעלה 
על נס את התארגנות האברכים לחלוקת לימוד 

הש"ס. 
בעדני,  הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר 
בית  בשבח  והאריך  מרגשים  דברים  נשא 
המדרש שהינו שוקק חיים וקול התורה נשמע 
את  רבה  בחמימות  ברך  הוא  ולילה,  יומם  בו 
מציין  שהוא  תוך  שליט"א  דאתרא  המרא 

השכונה  ענייני  בכל  הכבירים  פעולותיו  את 
ברוחניות וגשמיות.

אחריו נשא דברים הגאון רבי נתן זוכובסקי 
ישיבת  וראש  יעקב"  "גאון  ישיבת  מראשי 
המיוחד  הקשר  את  שציין  ודעת",  "חכמה 
שהיה למרן זצ"ל לקהילה ובית המדרש. כמו 
כן העלה ביחד עם רעו הגאון רבי שמריהו יוסף 
וחמיו  שמואל"  "דבר  ישיבת  מראשי  אלפא, 
לומדם  מימי  זיכרונות   - דאתרא  המרא  של 
בכפר  חיים"  "חפץ  בישיבת  בצעירותם  יחדיו 
ההתמדה  על  סבא, 
הגדולה וההסתפקות 
מרן  של  במועט 
נשא  כן  כמו  זצ"ל. 
רבי  הגאון  דברים 
שיינקר,  חיים  יוסף 
הישיבה  משגיח 
דן",  "נחלת  הגדולה 
מתפללי  ומחשובי 

בית המדרש. 
העיר  ראש  מ"מ 
אברהם  הרב  התורה,  גדולי  מועצת  ומזכיר 
במעמד,  להשתתף  ממנו  שנבצר  רובינשטיין, 
שלח את ברכתו. כמו כן השתתף במעמד סגן 
לשכתו  וראש  שפירא  מנחם  הרב  העיר  ראש 

הרב אליהו ארנד.
בברכת המזון כובד ידיד בית המדרש אשר 
המדרש,  בבית  מדברותיו  נושא  פעם  מידי 
הגאון רבי שמעון סנדומירסקי, משגיח ישיבת 
"ברכת יצחק" אור יהודה. בריקודי מצווה של 
ציבור המשתתפים, לקול צלילי התזמורת, תם 

מעמד מרומם זה.

עוזי ברק 

ביום  שחררו  דן  מרחב  משטרת  חוקרי 
ימים  שלושה  שתועד  צעיר  השבוע  ראשון 
קודם לכן כשהוא שורף תפילין ר"ל בסרטון 
רבה  סערה  ועורר  הופץ  הסרטון  באינטרנט. 
איתמר  עו"ד  שהגיש  תלונה  לאחר  רק  אולם 
בן גביר, היועץ המשפטי של עוצמה יהודית, 

בחרה המשטרה לעכב את הצעיר.
בחקירתו נחשד הצעיר בסעיפים של עלבון 
דת ופגיעה ברגשות דת שמאסרם הוא שלוש 

שנים והוא שוחרר בערבות.
עו"ד איתמר בן גביר שפנה ליועץ המשפטי 
גדול,  אחד  בביזיון  "מדובר  אמר:  לממשלה 
אותו  שעיכבה  המשטרה  של  הסלחני  היחס 
על  מלמד  אותו,  ושחררה  קצרה  לחקירה 
וקודשי  היהדות  בערכי  לפגיעה  ההתייחסות 
ישראל, מלבד תקדים שייווצר כאן לטובת מי 
כאן  יש  והנצרות,  האסלאם  בקודשי  שיפגע 

בוז גדול שמשטרת ישראל רוחשת ליהדות".
הפוליטיקאים:  את  גם  תוקף  גביר  בן 
ראש  את  לא  המדינה,  נשיא  את  שמענו  "לא 
את  מגנים  הכנסת  יו"ר  את  ולא  הממשלה 
להיזכר  שלא  קשה  הצעיר,  ואת  הסרטון 
במשלחות ועליה לרגל של פוליטיקאים כאשר 
בנצרות,  או  באסלאם  בפגיעה  מדובר  היה 

אולם כאשר מדובר ביהדות יש דום שתיקה, 
בעיני  נראים  אנחנו  ככה  אם   - מעשים  ואפס 

עצמנו מה הפלא שהגויים מזלזלים בנו".
כי  נמסר  ישראל  משטרת  מדוברות 
הפעלת  תוך  במהירות  חקרה  המשטרה 
שהובילו  והסמוי  הגלוי  מהמישור  אמצעים 
החשוד,  של  זהותו  לאיתור  יום  באותו  עוד 
מרחב  בתחנת  ולחקירתו  ברק,  מבני   21 בן 
דן ובתום החקירה שוחרר בתנאים מגבילים. 
החקירה נמשכת ובהמשך יישקל כנגדו הגשת 

כתב אישום. 
כי  פרסם  חקירתו  טרם  שבת  במוצאי 
פרשיות  וללא  ריקים  היו  שנשרפו  התפילין 

וזאת במטרה למזער את הנזק שגרם.
"רואה  היא  כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
ולא  ובמסורת  הדת  בערכי  פגיעה  בחומרה 
המשטרה  דתיות.  מסורות  של  ביזוי  תאפשר 
תחקור בנחישות ותמצה את הדין עם העוברים 

על החוק".
לחקירה  התפילין  שורף  של  עיכובו  לאחר 
אמר עו"ד איתמר בן גביר כי: "אני מברך על 
עד  אותו  לעצור  ויש  בכך  די  לא  אך  העיכוב 
להיות  צריך  אליו  היחס  נגדו  ההליכים  תום 
ששרף  גבעות  נער  שמקבל  היחס  בדיוק 

קוראן".

לזכר מרן: ארון קודש ולימוד הש"ס
בקהילת 'חניכי הישיבות' בראשות 
סעודת  נערכה  ליפשיץ  הגרא"ש 
בין  הש"ס  חולק  בה  מצווה 
הגראי"ל  מרן  לזכר  האברכים 
זצ"ל  בנואמים: הגר"ש בעדני, 

הגר"נ זוכובסקי והמרא דאתרא

שורף התפילין עוכב לחקירה במשטרה 
הלם וזעזוע: חוקרי משטרת 'מרחב דן' עיכבו לחקירה נער 
  תושב ב"ב ששרף תפילין במחאה נגד חוק המרכולים 
עו"ד בן גביר: "ביזיון, יש לעצור אותו עד תום ההליכים. 
היחס אליו צריך להיות בדיוק כמו היחס שמקבל נער גבעות 

ששרף קוראן"

יוגורט בר

חדש! פרוזן יוגורט - קפה הפוך/אספרסו

יוגורט עם פירות/מתוקים    קרפ צרפתי    
וופל בלגי    גלידות בטעמים    

מיצים טבעיים    אייס קפה/וניל    שייקים

רחוב בן גוריון 31 בני ברק טל׳: 03-5555163

פתוח רצוף א׳-ה׳: 09:00-24:00    
שישי: 09:00-שעה לפני שבת    מוצ״ש: מיד לאחר ר״ת

בס״ד





את הפינוקים של צפורי בכפר
אתם כבר מכירים

עכשיו הם מגיעים 
לטבריה ובגדול!

צפורי מביאה את החדשנות והחוויה לעולם 
המלונאות והנופש החרדי. את השירות המושלם 

והטעמים של ׳צפורי בכפר׳ אתם מכירים.
עכשיו זה קורה בטבריה.

מלון ׳צפורי בכנרת׳ עובר בימים אלו שדרוג נרחב והתחדשות 
והופך להיות פנינת הנופש המהודרת בלב טבריה.

טלפון להזמנות:
צפורי בכנרת08-8593888

מלון וארועים בטבריה

אולמות
כינוסים

בריכת שחיה
חדר ספא

אוכל
גורמה

בית כנסת
צמוד

שירות
vip



בני ברק כ"ב בשבט תשע"ח 12147/2/18

מאת: עוזי ברק 

ברק  בבני  השומר  מרחוב  רבים  עסקים 
מצוקה  תחת  האחרונים  בחודשים  נמצאים 
בעקבות  סגירה,  סכנת  ובפני  קשה  כלכלית 
חניה  דו"חות  שנותנות  אכיפה  הצבת מצלמות 
לכל רכב או משאית שעוצר ברחוב, כפי שסוקר 
בהרחבה ב'קו עיתונות'. בעקבות כך, קליינטים 

רבים לא מגיעים לחנויות ברחוב.
בעקבות  השבוע  חנותו  את  שסגר  הראשון 
בעל  גרנביץ  חברון  הוא  הכלכלי  המשבר 
החנות 'הפינה המתוקה', שכבר ציין בשבועות 
את  שוקל  הוא  כי  עיתונות'  ל'קו  האחרונים 

הצעד.
ביום ראשון הוא פרסם הודעה בזה הלשון: 
וההודעות  "בכדי להפחית את לחץ הטלפונים 
החלטתי  זה  ובשלב  כרגע  אלי.  שזורמות 
 ,48 כהנמן  ברחוב  החנות  שערי  את  להשאיר 

נעולים! החל מהבוקר".
ברק,  בני  עיריית  דובר  טננבוים,  אברהם  ר' 
הגיב בהשתתפות: "צר לי על סגירת חנותו של 
כפי  כהנמן.  הרב  שברחוב  גרנביץ  חברון  מר 
חלילה,  אין,  לעירייה  בעבר,  הבהרתי  שכבר 
עניין לפגוע בפרנסתו של איש, מה גם שברור 

שפרנסה היא משמים, אך מצב התנועה ברחוב 
זה היה, כידוע, קשה במיוחד, טורים נשרכים, 
קשים.  תנועה  ופקקי  רכב  כלי  המוני  של 
עם  משמעותי  באורח  השתנה  כיום,  המצב, 
פתיחת יציאה נוספת לכיוון כביש גהה מרחוב 
אברהם בן דוד והצבת מצלמות במקומות שהיו 
זאת  ולמרות  לבן',  'אדום  קודם  כבר  מסומנים 
שררה  כך  ומשום  רבים,  רכב  כלי  בהם  חנו 

אנדרלמוסיה גדולה לאורך כל קטע זה. 
"כעת, במסלול זה בו נמשכה נסיעה בעבר 40 
דקות, היא ירדה ל-7 דקות לערך, וכך מעידים 
לבעלי  ההבנה  כל  עם  כך,  משום  רבים.  נהגים 
חנויות שמספרם מסתכם בעשרות, לכל היותר, 
הקשה  המצב  מול  לפעול  שלא  דרך  כל  אין 
במשך  נהגים  ולאלפי  למאות  בכביש  ששרר 
שעות היום. אשר לפגיעה בפרנסה, אכן, מדובר 
באדם יקר שכולנו מצטערים על סגירת חנותו".

גרנביץ טען כי מאז הצבת המצלמות החנות 
הפסדים  ספגה  השומר  ברחוב  שבבעלותו 
בכדי  די  עושים  לא  בעירייה  לדבריו,  כבדים. 
והמצב  החנויות  בעלי  עם  להבנות  להגיע 
בעייתי ממש מבחינת אנשי העסקים. עם זאת, 
ברחוב  התנועה  מצב  אכן  כי  לציין  הראוי  מן 

השתפר ללא הכר בתקופה האחרונה.

אלי כהן

עמותת  נמשכת:  ברק  בבני  ההקצאות  סערת 
קהילת בני הישיבות קרית הרצוג הגישה בקשה 
ברק,  בני  עיריית  נגד  ביניים  צו  למתן  דחופה 
נגד  גם  וכמו  ההקצאות,  וועדת  העיר  ראש 
עמותת 'תורת ניסים ורחל' בעקבות סדרת טענות 
על הקצאות שנערכו לדברי העותרים שלא כדין.

העותרים מקדימים כי "כלו כל הקיצין לנוכח 
התנהלות נקמנית" ומאשימים כי לעמותת תורת 
ניסים ורחל הוגדל שטח ההקצאה על חשבון מה 

שהוקצה לעותרים עצמם מלכתחילה.
באריכות  העותרים  מגוללים  הבקשה  בכתב 
לפני שנה, עבור  כבר  את ההיסטוריה שנפתחת 
ההקצאות  אושרו  בה  המועצה  ישיבת  דרך 
העותרים  ידי  על  שהוגשה  המנהלית  והעתירה 
בעבר. הליך זה נמחק בשל הודעת העירייה לפני 
יותר מחצי שנה כי היא מסכימה להשבת הדיון 

בטענות העותרים לועדת ההקצאות.
לאחר  הגיעה  זו  הבנה  כי  מפרטים  העותרים 

הרב  העיר  ראש  ומ"מ  סגן  בנושא  שהתערב 
אברהם רובינשטיין, וטוענים כי במשך חודשים 
ארוכים ניהלו באמצעותו מגעים לבחירת הקצאה 
לגלות באמצעות  מתאימה עבורם, עד שנדהמו 
וכי  כי "סובבו אותם בכחש"  פרסום בתקשורת 
נושלו לחלוטין מההקצאה שמלכתחילה קיבלו.

פגישה  נערכה  כי  בהמשך מפרטים העותרים 
בין סגן ראש העיר ובין רב הקהילה הרב אלטמן, 
לדאוג".  מה  "אין  כי  להם  הובטח  ובפגישה 
כי  לעותרים  הודיעו  כשבוע,  לפני  לבסוף, 

העמותה לא תקבל שום הקצאה.
אברהם  הרב  העיר  ראש  ומ"מ  סגן  מקורבי 
עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  מסבירים  רובינשטיין 
את מעורבותו: "העתירה הזו לשמחתנו הגדולה 
היא כתב הגנה מרשים ומרהיב כמה האדם עבד 
בשביל  מכל  בכל  הכל  ועשה  ומשקיע  ועובד 
זה  ושוב  שוב  בעתירה  שמופיע  מה  הקהילה. 
כמה הרב רובינשטיין עבד ומסר את הנפש ימים 

כלילות ולילות כימים".
העתירה  פרסום  כי  מאשימים  הם  בנוסף, 

התורה'  'דגל  בתוך  הפנימיים  למאבקים  קשור 
יד  יש  רובינשטיין  הרב  של  למתנגדיו  וכי 
נושא  כל  את  שמלבה  מישהו  "יש  בכך.  ורגל 
דבר  בכל  שרוצה  מי  ולילה.  יומם  ההקצאות 
הישג  או  רובינשטיין  הרב  נגד  מלחמה  לראות 
לרב שפירא מוזמן לסדר את הדברים כרצונו, יש 
ההקצאות  בנושא  הזמן  כל  ללהטט  שמנסה  מי 
כפי  המציאות  עם  שיתמודד  ידועה,  וזהותו 
שהוא רואה אותה. הסיפור של בית הכנסת הזה 
הזה  בסיפור  שעמל  ומי  להסדר,  להגיע  יצטרך 
הרחק  בזה  עוסק  שעדיין  רובינשטיין  הרב  הוא 

מאור הזרקורים".
הגיב  טננבוים,  אברהם  הרב  העירייה,  דובר 
לעתירה כי "מצער מאוד שהתפתחה לה תופעה 
רצים  ומיד  עתירה  מגישים  אנשים  בה  חדשה, 
שימתינו  מבלי  הדברים,  את  לפרסם  לתקשורת 
לבית  השני  הצד  של  תגובתו  להגשת  מעט 

המשפט". 

מאת: עוזי ברק 

תכנית מקיפה ביותר להקמת מתחם מגורים 
ברק,  בני  העיר  של  בצפונה  דירות   2100 בן 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ביזמתו  שהוכנה 
ובאישורה  ולבניה  לתכנון  הועדה  ויו"ר  העיר 
של ועדת המשנה לתכנון ולבניה בראשותו של 
קיבלה  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
 - הותמ"ל  החלטת  עם  משמעותית  תנופה 
מתחמים  של  ולבניה  לתכנון  הארצית  הועדה 

מועדפים לדיור על הפקדת התכנית. 
במתחמים  הבניה  לקידום  לחוק  בהתאם 
כארבע  לפני  בכנסת  שאושר  לדיור,  מועדפים 
ולבניה  לתכנון  הארצית  הועדה  הוקמה  שנים, 
תכניות  לאשר  במטרה  מועדפים,  למתחמים 
כאלמנט  הדוק,  זמנים  בלוח  למגורים  נרחבות 
אחד בסל של פתרונות להתמודדות עם משבר 
הדיור הארצי, ובמסגרת זו הוקנו לועדה מרבית 
הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. 
נציגים מעשרה משרדי ממשלה, רשות  בועדה 
מקרקעי ישראל, מרכז השלטון המקומי וגופים 

לשמירת איכות הסביבה.
מטרות התכנית תמ"ל/1045 של עיריית בני 
ברק שהופקדה הינן הקמת מתחם מגורים חדש 
יחידות  ומתוכן 420  דירות למגורים,  בן 2100 
דיור קטנות, מבנים ומוסדות ציבור שכונתיים, 
ציבוריים  שטחים  ומסחר,  תעסוקה  מבני 
פתוחים, הרחבת דרכים ומימוש מערכת דרכים 
גישה  הכוללים  המתחם,  בתחום  ומעברים 

שנקבעו  כשהשטחים  גינות,  מהעיר,  רציפה 
 131,570 למגורים,  מ"ר   189,000 הם  לתכנית 
גני-ילדים  ספר,  כבתי  ציבור,  למבני  מ"ר 
לתעסוקה  מ"ר   96,000 קהילתיים,  ומוסדות 
הכלולים  השטחים  למסחר.  מ"ר  ו-27,500 
בתכנית הם בין פארק הירקון מצפון, דרך ששת 
הימים-אם המושבות מדרום, מתחמים במסגרת 

תכנית מתאר בב/572 מערב ודרך 4 ממזרח.
במסגרת התכנית נקבעו, בין היתר, שימושים 
הוראות  קביעת  קרקע,  ייעוד  לכל  והוראות 
הבניה  הוראות  מפורט,  ופיתוח  עיצוב  לבינוי, 
למגורים, הוראות להקמת מבני ציבור ומוסדות 
היתרי  למתן  ותנאים  דרכים  הרחבת  ציבור, 

בניה.
תכנית זו שהופקדה ל-2100 דירות הינה חלק 
מתכנית ענק בב/2035 להקמת 10,000 יחידות 
דיור בשנים הקרובות, כש-8000 יחידות הדיור 
מתוך ה-10,000 תיבנינה במרקם הבינוי הקיים 
ו-2100  עירונית  התחדשות  של  במתכונת 
התכנית  במסגרת  כאמור,  הן,  הדיור  יחידות 
חדשה  בשכונה  שהופקדה,  תמ"ל/1045 

בסמיכות לפארק הירקון בצפון העיר.
מיקומה של העיר בני ברק בחלק המזרחי של 
ורח'  4 במזרח  בין כביש  מטרופלין תל-אביב, 
ב"ג במערב, מאפשר לעיר להתבסס על מערכת 
תחבורתית מפותחת, הכוללת קווי אוטובוסים 
גישה  אפשרויות  רכבת,  תחנת  ומגוונים,  רבים 
של  ותכנון  ומוקמת  ההולכת  הקלה"  ל"רכבת 

קווי מטרו נוספים.

הועדה הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור 
אישרה תכנית מקיפה ביותר להקמת מתחם מגורים בן 2,100 

דירות בצפונה של העיר

בטעם מר: 'הפינה 
המתוקה' נסגרה

 מלחמת ההקצאות: עימות פנים ליטאי

מתחם מגורים חדש 
של 2,100 דירות

בעקבות הדו"חות והמצלמות, סגר 
חנותו  את  גרנביץ  חברון  השבוע 
'הפינה המתוקה' ואמר "היום הזה 
• דובר העירייה:  לא קל עבורי" 
"לעירייה אין חלילה עניין לפגוע 

בפרנסתו של איש"

המאבק סביב ההקצאות בבני ברק עולה מדרגה: קהילת בני הישיבות בקרית הרצוג דורשת צו ביניים נגד ביצוע 
ההקצאה  בכתב הבקשה מפרטים העותרים את השתלשלות העניינים בשנה האחרונה, במעורבותו של סגן 
ומ"מ ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין  מקורבי הרב רובינשטיין: "נצטרך להגיע להסדר בסיפור הזה. לא 
סוד שיש מישהו שמלבה את נושא ההקצאות"  דובר העירייה: "התפתחה תופעה חדשה של הגשת עתירות 

וריצה לתקשורת" 

החנות הסגורה. צילום: ששון עזרא

2/5/2018
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יאיר שטיינר  

פרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית הונחה לפתחו 
של בג"ץ, כאשר ביום חמישי השבוע )8 בפברואר( נדרשות 
להגיב  החינוך  ומשרד  עילית  ביתר  עיריית   - הנתבעות 
לעתירה. ההורים שעתרו לבית-המשפט העליון נגד העירייה 
עילית  ביתר  עיריית  את  לחייב  דורשים  החינוך  משרד  ונגד 
והעומד בראשה מאיר רובינשטיין, להעביר באופן מיידי את 
מעכב  הוא  בילדיהם שאותם  לטיפול  המיועדים  התקציבים 
לעירייה  בג"צ  הורה  הנושא  חשיבות  בשל  שנים.  כ-5  זה 
חמישי  ליום  עד  בדחיפות  לעתירה  להגיב  החינוך  ולמשרד 

הקרוב. 

העיר  "ראש  כי  בכאב  ההורים  אומרים  כתבנו  עם  בשיחה 
כוח  להם  שאין  משום  הילדים  מצרכי  מתעלם  רובינשטיין 
פוליטי. איננו מאמינים שראש עיר חרדי, המשתייך לקהילה 
החברתית  מהאחריות  מתנער  לחלשים,  כך  כל  הדואגת 
הבסיסית ביותר. הילדים שלנו לא מטופלים ועתידם בסכנה".

להתעורר.  בנט  נפתלי  החינוך  לשר  קוראים  ההורים 
למחדל. ילדים  מלאה  באחריות  נושא  "אתה  לדבריהם: 
נכים  שלנו. ילדים  החברה  של  הקודשים  קודש  הם  אלו 
ההורים  ירוד".  כה  במצב  בקרוואנים  ללמוד  יכולים  אינם 
מפגני  הכוללת  ארצית  ציבורית  למחאה  לצאת  מתעתדים 
מחאות מול משרד החינוך ומול משרד ראש הממשלה בעת 

ישיבת הממשלה. 

משפטית  דעת  חוות  בעקבות  כי  נודע  העותרים  להורים 
לאחרונה  שנוצר  הציבורי  הלחץ  ובשל  קיבלה  שהעירייה 
לצורך  יח"צני  תרגיל  לבצע  העירייה  החליטה  בפרשה, 
משיכת זמן. ביום חמישי שעבר הודיעה העירייה לכל מנהלי 
 - וטקטי  משפטי  כצעד   - בביתר  מיוחד  לחינוך  המוסדות 
חייבת  היא  שאותם  התקציבים  מתוך  מקדמה  תעביר  כי 
רק  למוסדות  להעביר  בכוונתה  היתרה  את  ואילו  למוסדות 

לאחר בדיקת רו"ח.

ההורים הגיבו ואמרו כי "התרגיל לא יצלח. אולי לעירייה 
עוצר  השעון  המערכת  בראש  העומד  העיר  ולראש  כגוף 
יקר  והזמן  מתקתק  הביולוגי  השעון  שלנו  לילדים  מלכת. 
מאוד. כבר שנים שהעירייה מזניחה ומתעללת בהם. זה החל 
בהעברת הילדים שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים ממבנה 
התקציבים  העברת  באי  המשיך  קרוואנים,  למתחם  מסודר 
כלפי  ההתאכזרות  בהמשך  פשע  על  חטא  מוסיפים  וכעת 
חלקם  אולם  מורכבות  בעיות  עם  בילדים  מדובר  הילדים. 
את  ויקבלו  במידה  נורמטיביים  לחיים  להגיע  עשוי  הגדול 

הטיפול הראוי שיוביל אותם לשילוב בחברה".

עילית  בביתר  רבים  ותושבים  הורים  כי  נודע,  כך  ובתוך 
פונים ליו"ר סיעת שלומי אמונים ופטרונה של ביתר, סגן שר 
החינוך הרב מאיר פרוש, בדרישה להתערבותו המיידית. "אם 
יבוא המשלח  ילדינו,  כלפי  אנושי  אינו  סגן השר  נציגו של 
ויכריח אותו להפסיק עם ההתנהגות הנלוזה הזו. הוא שליח 
ציבור ועליו לפעול גם למען ילדים שייתכן ועבורו הם סוג 
כי "טובת הציבור  נוסף טען  ב'", אמר אחד ההורים. הורה 
וטובתה של ביתר מחייבת את מעורבותך ואחריותך בעניין. 
לא יתכן שמכלל הערים החרדיות שבהם מופעלים מוסדות 
לחינוך מיוחד )בני ברק, בית שמש, אלעד, מודיעין עילית, 
רכסים ועוד( דווקא עיריית ביתר היא זו שלא מכירה בילדים 

המיוחדים".

הורים לילדים נכים: "ילדינו בסכנה – לא 
האמנו שנאלץ לבקש את הגנת בג"צ" 
מאשימים: "מצבם הבריאותי והנפשי של ילדינו מתדרדר, בעקבות סירוב העירייה להעברת התקציבים המחויבים 
לפי החוק  ההורים לשר החינוך בנט: "אתה נושא באחריות מלאה למחדל. ילדים אלו הם קודש הקודשים של 

החברה שלנו"מצב הקרוואנים הללו חמור במיוחד לילדים נכים"  "ַאל תִּשְַׁלח יְָדָך ֶאל ַהנַַּער!" 

מ
פרשת הזנחת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית: 

 

ַער!"  ְשַׁלח ָיְדָך ֶאל ַהַנּ "ַאל ִתּ

עילית  ביתר  בעיריית  גורמים  הפריחו  האחרונים  בימים 
מתלמידי  שחלק  בגלל  ולפיה  אומללה  אמירה  לאוויר 
הינם תלמידים המתגוררים מחוץ  מיוחד  לחינוך  המוסדות 
המוסד  מתלמידי  עשרות  העירייה  הותירה  כן  על  לביתר, 
במתחם קרוואנים. משום ש"העירייה איננה מחויבת לספק 
לא  מעולם  בביתר".  מתגוררים  שאינם  לתלמידים  מבנה 
נשמעה במחוזות היהדות החרדית אמירה כה בוטה וכל כך 

מביישת את מי שכתב אותה.
מבלי להתייחס לעובדה כי העירייה בביתר עילית מסרה 
מבנים רבים לתלמידי ישיבות הבאים משעריה מחוץ לעיר 
- והבולט שבהם הוא אותו מבנה שממנו נזרקו ילדי החינוך 
המיוחד לקרוואנים; עצם הטענה כי מאחר ובכל 12 הכיתות 
הפעילות במוסד ישנם )בכל כיתה( גם ילדים שמחוץ לעיר, 
מצדיקה השארת ילדים בקרוואנים – היא דמגוגית וצינית 

כאחד. שהרי:
 

.1
     כל עוד הכיתות נפתחות בכל מקרה עבור ילדי ביתר, למה 
אמור להפריע למישהו שנהנים מכך גם תלמידים מבחוץ? 
הדבר נכון בייחוד כאשר מדובר על ילדים עם בעיות נכויות 

ולקויות ל"ע - הרי זו מידת סדום ממש.

.2
     על העירייה והורי תלמידי החינוך המיוחד בביתר לומר 
תודה לתלמידים מחוץ לעיר, שכן הרשויות שמהן מגיעים 
תלמידים אלו משלמות באופן סדיר את מה שהן מחויבות 
בו ע"פ החוק, ובכך מסייעות למוסד לשרוד כלכלית בשנים 

האחרונות.

.3
המיוחדים  ביתר  ילדי  היו  מבחוץ,  התלמידים      לולא 
היה  הדבר  לעיר.  מחוץ  ללימודים  יום  כל  לנסוע  צריכים 
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אל  לתלמידים  ממוגנות  הסעות  לממן  גם  ובנוסף  המדובר 

מוסדות הלימוד מחוץ לעיר.

    .4
  מה הייתה מגיבה עיריית ביתר אילו עירייה אחרת הייתה 
בתחומה  הלומדים  ביתר  ילדי  את  ושולחת  סלקציה  עושה 
לקרוואנים עלובים, בעוד שלתלמידיה שלה הייתה דואגת 

למבנה ראוי?
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ובמיוחד כיהודים שומרי תורה ומצוות, רחמנים בני רחמנים.

ֶלד ַהַחי  ְזרּו ֶאת ַהֶיּ אין זאת אלא משפט שלמה הנודע - "ִגּ
ָנִים" גרסת תשע"ח של עיריית ביתר עילית. )מלכים א'  ִלְשׁ

פרק ג'(.

מותר וחובה להאמין להורים היקרים שכואבים את המצב 
ניתן להניח שאילו  ושאין להם אלא הטיפול הנאות בבנם. 
יתעוררו רחמיו של ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, שב"ה 
במשפחתו אין בן הזקוק לחינוך מיוחד ולכן הוא אינו מבין 
לליבם, הם יסלחו לו בלב שלם ויכירו לו תודה כפי שיודעים 

להכיר למוסד הלימוד של בנם.

הכותבת היא אמא לשלוימי 
ילד בחינוך מיוחד הסובל מ'אוטיזם' וממחלת 'סרטן' 

הלומד במתחם הקרוואנים בביתר עילית

מאיר רובנשטיין "אל תשלח ידך אל הנער"  

הסלקציה . ילדים נכים מחוץ לעיר - לקראוונים
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:

הלבשה לגבר:

ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...

חליפות 
דוגמאות 

בלבד

₪ 169

 חליפות 
חלקות

 200₪

מעיל
גבר

30% צמר

₪ 120

מכנס
גבר

דוגמאות

 50₪

חגורות
עור

 30₪

חגורות
עור
פרה

 50₪

צעיפים
מבחר

דוגמאות

 20₪

מכנס
גבר
חלק

 70₪

עניבות
3 ב -

 50₪

סריג 
רוכסן/

כפתורים

 50₪

מעיל
גבר

70% צמר
מעוצב

 250₪

סריג
דוגמאות
1 ב - 40 ₪

3 ב - 100 ₪

פפיון
10₪ ילדים

חגורות
15₪ ילדים

מכנסי
50₪ ילדים

חליפות
180₪ ילדים

חיסול על 
כל החנות!
חיסול על 
כל החנות!
גברים > נוער > ילדים
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דוגמאות
1 ב - 40 ₪

3 ב - 100 ₪

פפיון
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חגורות
15₪ ילדים

מכנסי
50₪ ילדים

חליפות
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כל החנות!
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גברים > נוער > ילדים

סניף אלעד אאוטלט | רח‘ חוני המעגל 26 | 03-7160640
א‘-ה‘ 17:00-22:00 יום ו‘ 10:00-13:00

פרטי חורף:

הלבשת ילדים:
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ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:
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ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:

הלבשה לגבר:

ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...
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SALE!

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

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים
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מעילסריגים
נוער
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

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

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

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

נתיבות
ירושלים 15

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

אלעד
חוני המעגל 26

ל-7 ימים בלבד
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:

הלבשה לגבר:

ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...

חליפות 
דוגמאות 

בלבד

₪ 169

 חליפות 
חלקות

 200₪

מעיל
גבר

30% צמר

₪ 120

מכנס
גבר

דוגמאות

 50₪

חגורות
עור

 30₪

חגורות
עור
פרה

 50₪

צעיפים
מבחר

דוגמאות

 20₪

מכנס
גבר
חלק

 70₪

עניבות
3 ב -

 50₪

סריג 
רוכסן/

כפתורים

 50₪

מעיל
גבר

70% צמר
מעוצב

 250₪

סריג
דוגמאות
1 ב - 40 ₪

3 ב - 100 ₪

פפיון
10₪ ילדים

חגורות
15₪ ילדים

מכנסי
50₪ ילדים

חליפות
180₪ ילדים

חיסול על 
כל החנות!
חיסול על 
כל החנות!
גברים > נוער > ילדים
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:

הלבשה לגבר:

ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...
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חגורות
15₪ ילדים

מכנסי
50₪ ילדים

חליפות
180₪ ילדים

חיסול על 
כל החנות!
חיסול על 
כל החנות!
גברים > נוער > ילדים
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פרטי חורף:

הלבשת ילדים:

הלבשה לגבר:

ועוד מבחר ענק של הנחות בחנות...

חליפות 
דוגמאות 
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מכנסי
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חליפות
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חיסול על 
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חיסול על 
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גברים > נוער > ילדים
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פרטי חורף:
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הדרך  מילה מאז שעשה את  עמו  דרעי טרם החליף  אריה 
עם  אבל  השבת,  יום  של  בעיצומו  באשדוד  ביג  למתחם 
כמה  לליברמן  היו   – הביטחון  היועצים המשפטיים במשרד 

שיחות לאחרונה.
השבוע  מפיו  שנשמעה  האמירה  נולדה  הללו  מהשיחות 
לחוק  ורק  אך  נתייחס  "אנחנו  ולפיה,  הסיעה  ישיבת  בפתח 
שמי שמביא אותו זה היועץ המשפטי של משרד הביטחון, עם 
כמה אנשים, כולם מנותקים מן הפוליטיקה, מן האינטרסים, 
משפטנים  צבא,  אנשי  כולל  ביטחון,  מדברים  שנטו  אנשים 
ואחרים, וברגע שהחוק הזה יהיה מוכן – זה הנוסח שאנחנו 

נתמוך בו".
ליברמן קנה ביושר את סרבנות השלום של דרעי, כמו גם 
את היחס הציני שבה מתקבלת כל אמירה שלו בהקשר חרדי 
- בקרב חברי הכנסת. ליברמן אומנם הסביר שהוא לא בחר 
התגברות  רקע  על  מלחמה,  להשיב  נאלץ  אלא  בסיטואציה 
הרדיקליות החרדית - מונח שהוא טבע ומן הסתם עוד יאומץ 

כז'רגון קרב בתוך הנגמ"ש נגד אנשי הפלג.
ונצרבת  נזכרת   – הטענה  ולא  התמונה  שלבסוף  אלא 
ידי  על  שמצולמות  השבת  רכבות  שתמונות  כפי  בזיכרון. 
נוכרי בעל רגש ערבי חם )להפלת נתניהו( שוות יותר מאלף 
לא  באשדוד  ליברמן  של  תמונתו  כך  ממשלתיות,  הבטחות 

תישכח במהרה ותטיל מעתה צל כבד על כל הסבר ואמירה.
אחרי ההקדמה הזאת והשכנוע העצמי – כמיטב המומחיות 
החרדית, שווה להאזין, גם אם בחצי אוזן, לקולות שנשמעו 
המלומדים  להסברים  בניגוד  הביטחון.  שר  מלשכת  השבוע 
של חברי הכנסת מטעמנו, ליברמן מתעקש שאין לו כל עניין 

להגדיל את התבערה ולהעצים את המהומה.
לנוסח שהועלה  שר הביטחון פתח את דבריו בהתייחסות 
לאחרונה בפגישות חברי הכנסת החרדים. "ראיתי כמה נוסחים 
של החוק שניסחו הפוליטיקאים, זה לא מעניין אותנו", הוא 

אמר ולא יסף כיצד התגלגלו הנוסחאות לידיו.
על הנוסחה שמבקשת להקנות ללימוד התורה מעמד חוקי 

בעינינו  )לא  הגיוס  של  לזה  ערך  שווה 
דווח  המחוקק(,  בעיני  אלא  כמובן, 
אלא  חודשים.  כמה  לפני  לראשונה  כאן 
שהנוסח עצמו, כולל הכוונה להעביר זאת 
לא  כלל   – יסוד  חוק  חקיקת  של  בהליך 
החדר  מתוך  זה  בשלב  לדלוף  היה  אמור 
הסגור בו התכנסו בכירי הנציגים החרדים.

הבכירים  מהיועצים  אחד  המזל,  לרוע 
בלי  שמות,  )בלי  המייל  נשלח  אליו 
יש  הנוסח  את  כי  לתומו  סבר  שמות(, 
הנוסח  לו  התגלגל  וכך  הלאה  לשרשר 
החילוניים,  הפוליטיקאים  של  לעיניהם 
שהופתעו מכך שחברי הכנסת החרדים לא 
שוחחו עמם על כך תחילה. במחי פדיחה, 
אחרונה,  לא  שגם  וכנראה  ראשונה  לא 
והתאפשר  ההפתעה  אלמנט  לו  נעלם 
על  וטו  להטיל  החילונים  לפוליטיקאים 
באוזניהם  הושמעה  בטרם  עוד  הרעיון 

ההצעה.

כישלון הגנרל
עד  נותרה  השנה  ממחצית  יותר  קצת 
הגיוס  חוק  של  תוקפו  יפוג  בו  למועד 
שקצב  הבג"ץ  לפסיקת  בהתאם  הנוכחי, 

מועד של שנה. אם הצעת חוק לא תעבור עד אז עלול חודש 
אלול הבא עלינו לטובה, להפוך לספטמבר השחור שבו יהפכו 

כל בני הישיבות לעריקים על פי חוק.
שמונת החודשים ברוטו שנותרו, הופכים לנטו של ארבעה 
חודשים בחישובי זמן פרלמנטרי. הכנסת אמורה לצאת לפגרת 
האביב בעוד כחודשיים, לחזור לאחר מכן לתקופה קצובה של 
וחמה  ארוכה  קיץ  לפגרת  מיד לאחר מכן  ולצאת  קיץ  מושב 
קצוות  לכל  הישראלים  – שבמהלכה מתפזרים חברי הכנסת 

תבל.
ארבעה חודשים הם תקופת נצח במושגים פוליטיים, אבל 
לצאת  אמורה  שהכנסת  העובדה  לנוכח  לנו  אין  זה  את  גם 
לפגרת הפסח לאחר שתאשר את חוק התקציב לשנת הכספים 
בחירות  תקציב  להעביר  שמתכוון  כחלון  של  הפגרה   .2019
גדוש הטבות של לחם ושעשועים, תתחיל מאותו רגע ותימשך 

עד לתום הקדנציה. 
ההנחה הרווחת של חברי הכנסת החרדים היא, כי אם לא 
המושב  לתום  עד  חקיקה  הליך  ויחל  עקרוניות  הבנות  יושגו 
הנוכחי, חוק גיוס מתוקן – כבר לא יחוקק עד לתום המועד 

שקצב בג"ץ.
ניתן להבין אפוא את פשר הבהילות שכנהוג במקומותינו, 
אחזה בחכ"ינו האמיצים רק אחרי שחלפו להם כמה חודשים 
מרובה  המלאכה  קצר,  שנותר  הזמן  עצלה.  התנהלות  של 
פסקת  על  מלאכה.  כלי  ללא  עצמם  מוצאים  והפועלים 
תנאים  וללא  משא-ומתן  ללא  שוויתר,  מי  ויתר  ההתגברות 

מוקדמים, במסגרת מגעיו העצמאיים עם שר האוצר כחלון.
שר הביטחון הזכיר השבוע בשיחות סגורות, שמיד אחרי 
לתמוך  השקטה  הסכמתו  את  הביע  הוא  הבג"ץ,  פסיקת 
ערבים  מתגייסים  של  רכיב  גם  שתכלול  התגברות  בפסקת 
ובני מיעוטים. ליברמן הסביר בשעתו שעם פסקת התגברות 
הרשות  מול  המחוקקת  הרשות  מעמד  בביצור  שתתמקד 
השופטת ותבקש בסך הכל להנציח את המצב הקיים – הוא 

יוכל לחיות. 

מי שהקשה על חיינו היה כזכור שר האוצר כחלון, שמיתוגו 
בממשלת  להישאר  לו  מאפשר  העליון  המשפט  בית  כמגן 
נתניהו בלי אות קלון. כאן היו צריכים חברי הכנסת להפעיל 
את  לו  להזכיר  האוצר.  שר  על  האפשריים  המנופים  כל  את 
הבטחתו בעל-פה )למיטב זיכרונם של חברי הכנסת( לתמוך 
בלי  כי  לו  להבהיר  הגיוס,  לחוק  ספציפית  התגברות  בפסקת 
העברתה גם חוק התקציב לא יאושר ולגייס את כל המשאבים 

להעביר את החקיקה בבליץ. 
במקום שזה מה שיקרה, ההיפך התרחש. לא חברי הכנסת 
הם ששכנעו את שר האוצר, אלא כחלון הוא זה שאילץ את 
חברי הכנסת לוותר ללא קרב על הדרישה להעביר את פסקת 
שהייתה  בוודאות  לקבוע  אפשר  לאחור  במבט  ההתגברות. 
הוותיק  היה  לכך  שהאחראי  למרות  טירונים,  של  טעות  זו 

והמנוסה שבין החברים.

 חכמת המסכן
משהלכה לעולמה בטרם עת ואפילו ללא הספד האופציה 
של העברת פסקת ההתגברות, מצאו עצמם חברי הכנסת בפני 
שוקת שבורה. חוות הדעת שנתקבלה רק בדיעבד הבהירה עד 
כי אם הכנסת לא תכפה את  כמה קשה הסיטואציה. התברר 
עמדתה כנגד פסיקת הבג"ץ, במסגרת אותה פסקת התגברות, 
האופציה היחידה שתישאר היא להתמודד עם רכיב הפגיעה 

בשוויון עליו הצביעו שופטי הבג"ץ.
הגיוס  ביעדי  צולעת  עמידה  של  המציאות  הכרת  מתוך 
שנקבעו, הועלתה ההצעה כי הכנסת תכיר בחוק יסוד בלימוד 
לב"כ  שיתאפשר  כך  צבאי,  לשירות  ערך  כשווה  התורה 
המדינה לעמוד מול שופטי הבג"ץ ולטעון כי מבחינה ערכית 

– אין כאן כל פגיעה בשוויון.
ההצעה הזאת אמורה הייתה להיות מוצגת בתחילה בפניהם 
עליה  לשבת  שהתבקשו  החרדים,  והשרים  הכנסת  חברי  של 
הסעיפים  את  ולנסח  ללטש  נקיים,  שבעה 
מול  המהלך  את  להעביר  שיאפשר  באופן 

החברים החילונים.
הנוסח  כאשר  בדרך  התפספס  זה  כל 
וללא  הכנה  עבודת  כל  ללא  ישירות  נשלח 
לכותרות  ובעיקר  זלג לכל עבר  תיאום,  כל 
בעליל  מסווג  לא  במסלול  והגיע  האתרים, 
ללשכת שר הביטחון ולמחלקה המשפטית 
של  החדש  היועמ"ש  בראשות  במשרד, 

משרד הביטחון עו"ד איתי אופיר.
כל  הפכו  איווט  של  השבת  מסעות 
אזהרה שלו למוטלת בספק, אבל אי אפשר 
ואצל  לשכה  שבאותה  מהעובדה  להתעלם 
תקנות  בשקט-בשקט  עברו  יועמ"ש,  אותו 
מזו  משופרת  בגישה  שאומצו  הגיוס  חוק 
בוגי  בתפקיד  קודמו  בתקופת  שהוכנה 

יעלון. 
אחרות  לנוסחאות  ובניגוד  הזה,  במקרה 
ונותרו  האחרונים  בחודשים  שהועברו 
מתחת לרדאר, הכל זלג ודלף בפומבי כולל 
נוסח הטיוטה של הצעת החוק. התגובה של 
משרד הביטחון שגילה כי החברים החרדים 
לא  העיתונים,  דפי  מעל  איתו  מתכתבים 
היועצים  אחרת.  להיות  יכולה  הייתה 
המשפטיים של משרד הביטחון נעמדו על 
שנעשה  תיאום  ואחרי  האחוריות  הרגליים 

בית ספר לפוליטיקה

ספטמבר השחור

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

ויתר לכחלון, ייאבק מול ליברמן? גפני ופרוש עם שר הביטחון. צילום: יוסי רוזנבוים
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קצת יותר ממחצית 
השנה נותרה עד למועד 

בו יפוג תוקפו של חוק 
הגיוס הנוכחי, בהתאם 
לפסיקת הבג"ץ שקצב 

מועד של שנה. אם הצעת 
חוק לא תעבור עד אז 

עלול חודש אלול הבא 
עלינו לטובה, להפוך 

לספטמבר השחור שבו 
יהפכו כל בני הישיבות 

לעריקים על פי חוק.

מודל של צבא חסכוני, 
יעיל ומקצועי, ייתר את 
הוויכוח על גיוס בחורי 

ישיבות, אך הסיכוי 
שהליך שכזה יתרחש 

כשחרב הבג"ץ מונחת על 
הצוואר, שווה ערך לסיכוי 

שליברמן יעביר חוק 
שיחייב גם את סגירת 
חנויות הנוחות בשבת. 

מכל כיוון שמסתכלים על 
התמונה, דומה כי הפתרון 

היחיד שיכול לעבור 
הוא אימוצה של פסקת 

ההתגברות.

מול לשכת היועמ"ש לממשלה - השמיעו עמדה אחידה ששוללת לחלוטין 
את הנוסח שהציעו החרדים.

בלשכה המשפטית של משרד הביטחון הצביעו על כך שגם בחוק הנוכחי 
מבג"ץ  מנע  מה שלא  התורה,  לימוד  לערך  מעמד  הוקנה  בבג"ץ,  שנפסל 
הסבירו  הבג"ץ",  פסיקת  תהיה  מה  מראש  לנו  "ברור  החוק.  את  לפסול 
שמבחינתם  יבהירו  "השופטים  המשרד,  של  המשפטית  בלשכה  השבוע 
לגיוס, היות ומבחינת הבג"ץ  ערך לימוד התורה לא אמור לבוא בסתירה 
כבר הובהר שלא מדובר בערכים סותרים שאינם יכולים להתקיים בו זמנית. 
כל מי שחושב אחרת לא מבין את הלך הרוח בבג"ץ ולא קרא את הפסיקה 
האחרונה. אם חוק כזה יעבור, לא רק שהוא ייפסל בבג"ץ, אלא גם הליך 

ההכרעה יהיה מהיר ומיידי". 
מכל ההערכה הזאת, המשפט האחרון הוא המדאיג מכל, שכן משמעותו 
היא, כי גם אם הבלתי ייאמן יקרה וחוק במתכונת שהוצעה יעבור – פסילתו 
עלולה להקדים את מועד מערכת הבחירות, להעמיד במוקדה את סוגיית 

השוויון בנטל ולהזניק את החייל האמיץ יאיר לפיד כל הדרך לבלפור. 
הדברים הללו הושמעו לפני שבוע באוזני שר הביטחון, לאחר שנתקבלה 
גם עמדתה התומכת של לשכת היועמ"ש לממשלה - שגם אנשיה לא עודכנו 
בהליך ולמדו על ההצעה ללא עבודת ריכוך מתאימה. חברי הכנסת פירשו 
השבוע את דבריו של איווט כחלק מרצון של האיש להתגלגל לבחירות עם 
קמפיין אנטי-חרדי כללי. על כך שחושדים בו בכל אמירה, איווט יכול לבוא 

בטענות רק לעצמו.
ובאותה נשימה, להתעלם מהפרשנות שנתנו השבוע היועצים המשפטיים 
ולהאשים את כולם באנטישמיות ממסדית – זוהי חוכמת המסכן, עליה אמר 

מה שאמר החכם מכל אדם. 

התקווה האחרונה
לא היו ימים רעים לשופטי הבג"ץ כתקופת שלטונה של שרת המשפטים 
איילת שקד. בשבוע שעבר הוזעק אחרון המוהיקנים, נשיא העליון לשעבר 
'החמוצים',  לביטאון  בראיון  העוינת  השרה  נגד  חמס  שזעק  ברק,  אהרון 

ידיעות אחרונות.
ויחשוש מפסילת חוק מתוקן  פינות  יעגל  כך שבג"ץ  על  מי שבונה  כל 
שיעבור – כדי להימנע מהתנגשות בין הציבורים, לא קורא את המציאות 

אמון  שאריות  את  לעצמו  להשיב  יכול  בג"ץ  שבו  תחום  יש  אם  נכוחה. 
הציבור שאבד, זהו נושא הגיוס.

החלטות הבג"ץ בנושא זוכות לקונצנזוס ציבורי כמעט מקיר לקיר של 
הציבור החילוני והדתי-לאומי. בג"ץ יעוט על האפשרות של ביטוי רחשי 
לב המון העם, אל מול החלטות הממשלה ששקד יושבת בה. אם חוק הגיוס 
לא היה נופל לו מהשמיים, בג"ץ היה צריך להמציא אותו. ובעצם, זה בדיוק 

מה שהוא עשה בהחלטותיו מהשנה שעברה.
החרדים  הכנסת  חברי  של  עיניהם  מול  שתהיה  כדאי  הזאת  התובנה 
המשפטיים.  והיועצים  הכנסת  חברי  עיני  את  ולאחז  ללהטט  שמבקשים 
מתוך מגוון ההצעות שהונחו עד כה על השולחן, אימוץ פסקת ההתגברות, 

הוא הצעד ההגיוני מכולם. 
סגן שר החינוך מאיר פרוש שעלה לפני כשבוע לתוכנית 'פילפוליטיקה' 
)בהגשת יעקב ריבלין והחתום מעלה(, ונשאל על זעמו לנוכח הוויתור של 
גפני לכחלון, התפתל ונמנע מלעלות להתקפה נגד חברו למפלגה. אבל בין 
מהוויתור  רוחו  מורת  היטב  ניכרה  המשפטים,  שבין  ובהפסקות  המילים, 

שלא קיבל מראש את אישורם של החברים וגרם לנזק.
למבוי  נקלענו  כולנו  כי  לחלחל  שמתחילה  ההבנה  ובעקבות  להם  בצר 
להקמת  בעבר,  ונגוז  שעלה  הפתרון  על  השבוע  דיבורים  נשמעו  סתום, 
'צבא מקצועי' בצורה הדרגתית. הרעיון הזה נסמך בין השאר על דו"חות 
לרמן(,  וירון  ארד  בועז  לוקר,  )ועדת  והרחוק  הקרוב  מהעבר  מקצועיים 
שהצביעו על אבטלה סמויה בממדים בלתי נתפסים במסגרת הצבאית. מי 
שדחה את הרעיון בכל פה הוא הרמטכ"ל אייזנקוט שהזהיר מפני בריחת 

מוחות – ולא לישיבות.
מודל של צבא חסכוני, יעיל ומקצועי, ייתר את הוויכוח על גיוס בחורי 
ישיבות, אך הסיכוי שהליך שכזה יתרחש כשחרב הבג"ץ מונחת על הצוואר, 
שווה ערך לסיכוי שליברמן יעביר חוק שיחייב גם את סגירת חנויות הנוחות 
בשבת. מכל כיוון שמסתכלים על התמונה, דומה כי הפתרון היחיד שיכול 

לעבור הוא אימוצה של פסקת ההתגברות.
למרות שהוויתור התמוה לכחלון נתפס כמעשה עשוי, עדיין לא אבדה 
תקוותנו לגשת לכחלון ולהסביר לו את מצב הדברים "ככה שהוא יבין". כל 
עוד לא הועבר חוק התקציב לשנת 2019 יש לחברי הכנסת החרדים כדור 
אחד בקנה. אחרי שזה יקרה, כחלון יוכל לחייך כל הדרך לבחירות ולהגיב 

לכל דרישה בצמד המילים "סרק, סרק".

ליברמן בישיבת הסיעה השבוע
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

הפתעה: ראש העיר לא יתמודד

מסתמן: מתמודד מול עצמו

רמת גן

הוד השרון

קרית ביאליק

ומראשי  המועצה  חבר  אילני,  ליעד 
האופוזיציה המקומית, הכריז השבוע על ייסוד 
רשימה חדשה בשם 'רמת גן שלנו' והתמודדות 
על ראשות העיר. הקמת מפלגה לא זרה לליאני, 
שייסד בבחירות האחרונות מפלגה בשם 'הדור 

הבא' ורץ במשותף עם 'הירוקים'.
במערכת  רבים  קשרים  הצעיר  למתמודד 
לשר  בכיר  כיועץ  שימש  ובעבר  הפוליטית 
צחי  לשעבר  לשר  לבני,  ציפי  לח"כ  גלנט, 
הנגבי, ולח"כים נוספים. בארבע השנים שהוא 
מכהן כחבר מועצה, הרבה לבקר את ראש העיר 

זינגר.
נרשמו  לא  עדיין  לכעת,  נכון  כי  יצוין     
העיר,  ראשות  על  במרוץ  בולטים  מועמדים 
ישראל  העיר  ראש  הערכה,  פי  שעל  למרות 
זינגר לא יוכל לשוב ולהתמודד בשל ההחלטה 
המתמודד  לשימוע.  בכפוף  לדין,  להעמידו 
הבולט בבחירות האחרונות היה כרמל שאמה 
שגריר  לתפקיד  "הוגלה"  שבינתיים  הכהן, 

ישראל באונסק"ו.

טלטלה מקומית: ראש עיריית הוד השרון חי 
אדיב הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות. 
לאורך  ציבורית  ועשייה  רבה  "אחרי התלבטות 
לדור  לאפשר  העת  זו  כי  החלטתי  השנים, 
לא  העיר,  של  הפיתוח  בתנופת  להמשיך  הבא 
בתפקיד  מניסיוני  ולתרום  בבחירות  להתמודד 

ציבורי נוסף", כתב.
שנה,  כ-15  מזה  העיר  בראשות  מכהן  אדיב 
והוביל אותה להישגים נאים. גם כשהוא מודיע 
התאפקו  לא  האופוזיציה  חברי  פרישה,  על 
וחגגו את הודעתו. "כל תושב מבין שתם עידן 
חי אדיב בעיר, וכי העיר זקוקה, היום יותר מאי 
פעם, לראש עיר שיביא אנרגיות חדשות, קבלות 
על עשייה וחשיבה שונה", הגיב חבר המועצה 

מאיר חלוואני.
שבוע קודם לכן, הודיע סגן ראש העיר ד"ר 
ופרישתו  מתפקידו  התפטרותו  על  רוזן  יואב 
אדיב  שחי  שהבנתי  "אחרי  מהקואליציה, 
מוביל את הוד השרון שלנו לתהום". בבחירות 
האחרונות, העפיל רוזן לסיבוב שני מול אדיב, 
הקרקע  את  מכין  רוזן  הערכה,  פי  על  והפסיד. 
יגאל  מפלגתו  חבר  גם  מחודשת.  להתמודדות 
חבר  יתמודד  כן  כמו  להתמודד,  צפוי  הררי 
המועצה עו"ד נוה גור מסיעת 'יש עתיד עם דרך 

העיר'.

דוקורסקי,  אלי  ביאליק  קריית  עיריית  ראש 
הקרובות,  בבחירות  יחיד  מתמודד  להיות  צפוי 
המועצה  חבר  הבולט,  שהאופוזיציונר  לאחר 
מועמדות.  יציג  לא  כי  הודיע  ברקאי,  צביקה 
החברתית'  'התנועה  האופוזיציה  מפלגת  גם 
הודיעה כי אין בכוונתה להתמודד על הראשות.

כעיתונאי במקומון  דרכו  דוקורסקי החל את 
בקריות, ובגיל 24 נבחר לראשונה לחבר מועצה 
והוכתר כחבר מועצה הצעיר בישראל. בבחירות 
2008 זכה לראשות העיר, ומאז מחזיק בתפקיד. 
בשל האהדה הרבה לה הוא זוכה, לא נמצא עד 
יחול  לא  ואם  מולו,  להתמודד  שיסכין  מי  כה 

שינוי, הבחירות יתקיימו למועצת העיר בלבד. 

אלעד

עוקף ש"ס: פעיל השטח למען גרינברג

צוואר  עד  שקועה  תקווה  פתח  העיר 
הראשות  על  המתמודדים  רשימת  בבחירות. 
למועצה  ברשימות  וגם  ומתארכת,  הולכת 
בעיר  החרדי  לציבור  רבה.  צפיפות  נרשמת 
השפעה לא מעטה, ויש מי שבוחר לא להמתין 

להחלטת התנועות, ומסמן את המטרה.
הכירו את אורי עומסי, פעיל ש"ס בחיי היום 
הפנאי.  בשעות  הירושלמי  הפלג  ופעיל  יום, 
רשמית, הוא  מחזיק בתואר ראש מוסדות 'יביע 
אברכים,  עשרות  עם  כוללים  המונה  אומר', 
בתי  כ-70  הכולל  גוף  כנסת,  בתי  ועד  ויו"ר 
הוא  רשמית,  לא  בעיר.  דרום  בשכונות  כנסת 
אחד מפעילי השטח היותר מחוברים בשכונות, 
חיזוק  ואירועי  דפסחא  קמחא  חלוקות  מארגן 
דמויות,  מגוון  בהשתתפות  במתנ"סים, 
מהרבנית קולדצקי ועד הזמר ציון גולן. בשתי 
מערכות בחירות אחרונות, ניהל בעיר את מטה 

בני תורה של ש"ס.
בברית  מחזיקות  החרדיות  המפלגות  בעוד 
איתנה עם ראש העיר ברוורמן, החליט עומסי 
רמי  היריב  המועמד  לטובת  מטה  לפתוח 

נר  היא  החכמים  מועצת  לדבריו,  גרינברג. 
לרגליו, אך הוא משוכנע שמרן חכם שלום לא 
יתערב ויביע תמיכה באי מי מהמועמדים. הוא 
בגרינברג,  לתמיכה  החרדים  את  לסחוף  מנסה 

ומאמין בכוחו להביא אלפי קולות.
אישי, אבל  ברוורמן באופן  "אני מחבב את 
העיניים,  בגובה  כריזמטי,  אדם  צריכה  פ"ת 
מסביר  וקהילה",  קהילה  צרכי  את  שיודע 
איש  החזון  את  ומצטט  תמיכתו,  את  עומסי 
על תמיכה במועמד שומר תורה ומצוות. "את 
העיר בנו אנשי היישוב הישן, ויש לה הזדמנות 

פז שיעמוד בראשה ראש עיר דתי".
עיקר פעילותו של עומסי מתרכזת בשכונות 
זוהרות.  הפחות  יהודה,  שעריה-אחדות-מחנה 
נציג  אין  השכונות  שלתושבי  שנה   30"
בעירייה, לעומת הדר גנים והסביבה שיש להם 
4-5 נציגים. חברי מועצה בכלל לא מכירים את 

שמות הרחובות".
בפועל הוא פועל במנותק מש"ס, אך עומסי 
מתאמץ לשדר שהכל תקין. "אני בשר מבשרה 
לראש  כתרים  וקושר  אומר  הוא  ש"ס",  של 

נציג התנועה אוריאל בוסו, בתוספת: "בשנים 
האחרונות יש לנו מספר תלונות, הייתה נסיגה 

שקשורה בכיוון שלנו".
עומסי  דברי  את  מאמת  בש"ס  בכיר  גורם 
על פעילותו בתנועה בבחירות, ומבקש לסייג. 
הוא  וטוב,  נמרץ  פעיל  של  רושם  עשה  "הוא 
עזר לנו הרבה, אבל תמיד שמעתי נוסחאות של 
חתרנות. יש את הפעילים שלא ע"מ לקבל פרס, 
ברכה',  לנטילה  'תיכף  של  הפעילים  את  ויש 

הוא היה מהם".
מתרחבת  בתופעה  מדובר  הגורם,  לדברי 
השפעה  עמדות  לתפוס  המנסים  חרדים  של 
עיריית  ראש  של  החרדיים  יועציו  בהשראת   -
למועמדים.  עצמאית  ומתחברים   - ירושלים 
"אני לא רואה פה איום, בסופו של דבר, אנחנו 
מתחרות  לתנועות  יהפוך  שזה  מאמינים  לא 

לש"ס, אלא ניסיונות לשפר עמדות".
עומסי, מה תגיד למי שיטען שאתה פועל 

ממניעים אישיים?
"שהוא לא מכיר את אורי עומסי".

קווה
פתח ת

אורי עומסי, מי שאחראי להבאת אלפי קולות לש"ס, חובר בכל העוצמה למועמד לראשות העיר 
גרינברג • בכיר בש"ס: "זה הפך לתופעה, אנשים חרדים פועלים עצמאית ומשפרים עמדות"

ביתר עילית

פרוש  ישראל  אלעד  עיריית  ראש  בעוד 
מצליח לתמרן בין מרבית הקבוצות המרכיבות 
שלו  הבאה  שהחזית  הרי  עירו,  תושבי  את 
ויז'ניץ  חסידות  צפוי;  בלתי  ממקום  נפתחה 
בקהילה  ישראל.  אגודת  מפלגתו,  על  הנמנית 
פרוש,  על  זועמים  בעיר  הגדולה  החסידית 
שוב  לזכות  שלו  ניסיון  כל  לטרפד  ומאיימים 

בראשות העיר.
כץ,  מאיר  חיים  ויז'ניץ,  נציג  בין  היחסים 
אך  פרחו,  לא  מעולם  פרוש  העיר  לראש 
במרכז  רתיחה.  לנקודת  הגיעו  באחרונה 
רשב"י  ברחוב  שטח  הקצאת  עומדת  העימות 
לישיבת סלבודקה, כאשר בחסידות רואים בזה 

"גזילה" של שטח שלהם.
 18 החסידות,  קריית  בתוך  יושב  "השטח 
ירוק  משטח  אותו  להפוך  כדי  עבדנו  שנה 
לחום, הסכמנו לוותר על אחוזי בנייה, ולפתע 
השטח  את  העביר  העיר  שראש  מגלים  אנחנו 
משוועת  שלנו  שהישיבה  בזמן  לסלבודקה, 

למקום", אומר גורם בחסידות.
כאמור, יחסיהם של כץ ופרוש לא היו תקינים 
עוד הרבה לפני התפוצצות הפרשה האחרונה. 
כבר לפני הבחירות, נטו בויז'ניץ לסגור דיל עם 
המועמד המתחרה קריספל, ורק ברגע האחרון 

החסידות  תמיכת  את  להעביר  פרוש  הצליח 
התחייבויות,  שורת  שהעניק  לפני  לא  אליו, 
ביניהן הבטחת התפקיד הבכיר שתקבל 'אגודת 

ישראל' בבחירות הבאות, לנציג החסידות.
ובעיקר  עליות  ידעו  כץ-פרוש  יחסי  המשך 
ענייניים  דעות  חילוקי  ומכילים  מורדות, 
ומלחמות קרדיטים. בעקבות הזעם על ההקצאה 
לסלבודקה, החריפו היחסים, והמוסדות שכרו 

פרקליט בכיר להילחם בהחלטה.
כץ-פרוש  מלחמות  מאחורי  כי  מסתבר  אך 
כוחות  במלחמת  הנעוצים  דברים  עומדים 
מעורים,  גורמים  פי  על  ויז'ניץ.  בתוך  פנימית 
החזקים  האנשים  בין  לתמרן  מצליח  פרוש 
של  ראשו  מעל  להסכמות  ולהגיע  בחסידות, 
כץ, שמוצא עצמו עם ידיים קשורות. אל קלחת 
העימותים ניתן לצרף את העובדה שעוזרו של 
פרוש היה בעבר עוזרו של כץ, ויש מי שטוען 
אלטרנטיבית  ככתובת  אותו  לבנות  ניסיון  על 

לחסידות.
הגדולה  הקהילה  היא  ויז'ניץ  חסידות 
וכ-2,000  משפחות  כ-500  המונה  באלעד, 
תלמידים במוסדות. "אם זה יהיה תלוי בהנהלת 
בכדי  הכל  יעשו  הם  המקומית,  המוסדות 
שפרוש לא יהיה ראש העיר הבא", אומר גורם 

תגבר,  הארצית  ההנהגה  יד  אם  "אבל  מעורה. 
נראה שוב תמיכה בפרוש, למורת רוח ובחריקת 

שיניים של המקומיים".
הרב  העיר  "ראש  נמסר:  אלעד  מעיריית 
מוביל בשנים האחרונות תהליך  פרוש  ישראל 
הקהילות  המגזרים,  מכל  הדדי  שיתו"פ  של 
בברכה  התקבל  זאת,  במסגרת  בעיר.  והעדות 
קהילה   - ויזניץ  קהילת  של  החשוב  הצעד 
ומתוך  האחדות  שלמען   - באלעד  חשובה 
ויתרה  בעיר,  נוספות  קהילות  בצרכי  הכרה 
למען קהילה חשובה שתוכל לבנות מבנה קבע 

לביהכנ"ס. 
בהסכמה  נעשה  הצעד  כי  לציין  "חשוב 
הבניה  זכויות  כי  שהתברר  לאחר  רק  ובהבנה, 
והוא  מההחלטה  נפגעות  לא  ויזניץ  לישיבת 
ורק  אך  אלא  בכורח  נעשה  לא  אופן  בשום 
על  ומברך  שמח  העיר  ראש  טוב.  רצון  מתוך 
ובשיתוף  בשלום  באחדות,  בוחרת  שהעיר  כך 
פעולה. צר לנו על כך שישנם גורמים שהשלום 
מציק להם והם מנסים בכל דרך לפגוע בספינה 

בה הם עצמם שטים".
חיים מאיר כץ סירב להגיב.

קרב היועצים: אייל ארד מול ליאור חורבהנציג הבא: נהג אישי או רל"ש של אייכלר
סגן ראש העיר ואיש חסידות באיאן עשוי לפנות את הדרך לנציג חדש  במועמדים להחלפה: 

צחי ברים וחיים רבינוביץ'
חילופי משמרות: חסידות באיאן, הקהילה 
עילית,  בביתר  והמשפיעה  הגדולה  החסידית 
נציג  ולשלוח  רשימתה  את  לרענן  צפויה 
חדש מטעמה. ברשימת המועמדים הבולטים 
לתפקיד נמצאים צחי ברים, עוזרו האישי של 
ראש  רבינוביץ,  וחיים  המכהן,  המועצה  חבר 

לשכת חבר הכנסת אייכלר.
חסידות באיאן ממוקמת ראשונה ברשימת 
בתפקיד  ומחזיקה  למועצה,  ישראל  אגודת 
נושא  שכיום  מי  שכר.  ללא  העיר,  ראש  סגן 
גם  המשמש  הרשלר,  בנימין  הוא  בתפקיד 

כמנכ"ל מוסדות החסידות.
הקלפים  את  שומר  הרשלר  לכעת,  נכון 
צמוד לחזה וטרם הודיע רשמית אם בכוונתו 
לפרוש, אך על פי גורמים בעיר, הוא מתכוון 
במוסדות  הרבים  עיסוקיו  בשל  זאת  לעשות 

החסידות, הדורשים את כל כוחו ומרצו.
המרוץ  סופית,  יוכרזו  שהדברים  ומבלי 
בעיצומו.  נמצא  להתפנות  שעתיד  למקום 
ורבינוביץ,  ברים  הם  הזינוק  לקו  שהגיעו  מי 

שניהם תושבי המקום ומבני החסידות.
צחי ברים משמש כנהגו ועוזרו האישי של 

הרשלר, ועל פי הערכה, הוא האיש המועדף, 
אותו מייעד הרשלר לקבל את התפקיד, בשל 

קרבתו ונאמנותו אליו.
חיים  הוא  במרוץ  מפתיע  היותר  השם 
בבאיאן  הבולטים  מהעסקנים  רבינוביץ', 
וראש לשכת חבר הכנסת ישראל אייכלר. הוא 
מקושר, דינאמי, בעל יכולות מוכחות, ומעורב 

בין הבריות.
בידי  נתונה  הנציג  זהות  על  ההחלטה 
ההנהגה העליונה של החסידות, והיא עשויה 

להישאר מעורפלת עד הרגע שלפני האחרון.

קרע פנים חסידי: הבעיות של פרוש בתוך הבית
על  להשפיע  ועשויים  רתיחה,  לנקודת  הגיעו  פרוש  העיר  לראש  כץ  ויז'ניץ  נציג  בין  היחסים 

הבחירות • הרגישות: חילוקי דעות פנימיים בחסידות, בשאלת ההתנהלות מול פרוש

האופוזיציונר רץ לראשות
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הרשימה המשותפת, גרסת הדת"ל

מימון בחירות

ירושלים

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

'הבית  מפלגת  על  השית  המדינה  מבקר 
שיישללו   ₪  180,000 סך  על  קנס  היהודי' 
התנהלותה  בעקבות  הבחירות,  מימון  מתקציב 
הלוואות  פריעת  אי  הביקורת:  במרכז  הכספית. 
ובכך  שקלים,  מיליון  כחצי  של  בסכום  לבנקים 

הפכו החובות לתרומות מאולצות.
המבקר התייחס לתיקון לחוק מימון מפלגות, 
בגדרו נאסר על סיעה לקבל הלוואה מבנק, וזאת 
כי  נקבע  ע"מ לנתק את תלות הסיעות בבנקים. 
נדרשת  כתנאי לקבלת הלוואה מאוצר המדינה, 
פירעון  הסדרי  הכנסת  יו"ר  בפני  להציג  סיעה 
של חובות ישנים לבנקים. 'הבית היהודי' קיבלה 
הלוואה מאוצר המדינה, הציגה תכנית לפירעון 
חוב ישן לבנק, אך במהלך הביקורת התברר כי 
החוב,  החזרי  את  לבנק  לשלם  הפסיקה  הסיעה 
פעלה  ובכך  הודעה  כך  על  מסרה  שהיא  מבלי 

בניגוד לכוונת התיקון לחוק.
עוד עולה מהדו"ח כי קופת המפלגה נמצאת, 
נכון לסוף 2016, בגרעון של 28 מיליוני שקלים, 
גרעון ה"עלול לסכן את המשך קיומה כעסק חי".

לביקורת  זכו  ותע"ל  רע"מ  הסיעות הערביות 
חשבונותיהם  את  ניהלו  הן  כי  ונמצא  חיובית, 

במדויק ועל פי חוק.

זצ"ל,  יוסף  הגר"ע  מרן  של  נכדו  יוסף,  יוני 
משותפת  ברשימה  הקרובות  בבחירות  יתמודד 
לצד חברי המועצה דב קלמנוביץ' ואריה קינג. 
קהלים  למפלגה  להביא  מסוגל  הכוחות  שילוב 
)קלמנוביץ'(,  לאומיים  מדתיים  החל  נרחבים, 

דרך חרדל"ים )קינג( ועד חרדים )יוסף(.
בבחירות  התפצלו  לאומיים  הדתיים  הקולות 
עם  היהודי'  'הבית  מפלגת  בין  האחרונות 
קלמנוביץ, לבין 'ירושלים מאוחדת' עם שמואל 
הספיקו  מאז,  קינג.  ואריה  משה  חגית  שקדי, 
קינג ומשה להסתכסך, וחגית משה חזרה לבית 
היהודי ותוביל אותה בבחירות, מה שידחוק את 

רגלי קלמנוביץ'.
יוסף  יוני  מחזיק  המשפחתי,  המותג  מלבד 
באהדה נרחבת, תוצר של פעילות בעיקר בקרב 
על  כבר  הודיע  הקודמות  בבחירות  נוער.  בני 
ריצה עם קינג וברגע האחרון פרש. הוא מזוהה 
לנציגה  ויחשב  ישי  אלי  של  'יחד'  מפלגת  עם 
יוזכר  לא  'יחד'  של  שמה  זאת,  עם  במפלגה. 
בשם המפלגה. כך או אחרת, הרשימה החדשה 
הוותיקות  למפלגות  ראש  כאב  לגרום  עשויה 

הבית היהודי וש"ס.

כפר חב"ד
לשם שינוי: בחירות לשם המועצה

ביום שלישי הבא, יצעדו תושבי מועצה אזורית 
למקום  חדש  שם  ויבחרו  לקלפיות,  לוד  עמק 
היישובים  נמצאים  המועצה  בתחומי  מגוריהם. 
צפריה,  השבעה,  משמר  זיתן,  יגל,  אחיעזר, 

והיישוב הבולט והמוכר מכולם – כפר חב"ד.
לפי הפרסום ב'שטורעם', את המהלך להחלפת 
יפרח  דוד  המועצה  ראש  מוביל  המועצה  שם 
אינו  ש"השם  בטענה  ליפשיץ,  בנימין  וסגנו 
מייצג כראוי את מאפייניה הבולטים, ולהתאימו 

למציאות הנוכחית".
כאמור, תושבי המועצה האזורית יוכלו לגשת 
ולבחור  החינוך,  במוסדות  שיוצבו  לקלפיות 
בעצמם את השם החדש, מתוך שלשה אפשרויות 
מועצה  דן,  אזורית  מועצה  בפנים;  שיעמדו 

אזורית מבואות דן או מועצה אזורית שדות דן.

חיפה

מנואל
ע

קרב היועצים: אייל ארד מול ליאור חורב

עיר בדמדומים מחפשת בולדוזר – בורסת השמות

האסטרטגים הבכירים והשותפים לשעבר יעמדו משני צידי המתרס; הצלחת או הדחת יהב  וגם: 
יו"ר 'יש עתיד' בעיר שוקל התמודדות

המרוץ לראשות עמנואל הפך לצפוף וכולם בוחשים ביישוב השומרוני  עשינו לכם סדר: ה'יורש' של 
גרשי, הלבטים של סלונים, הקב"ס שהעביר כתובת בהוראת דרעי, וההפתעה: חבר המועצה מאלעד

איש העסקים גד זאבי שכר את שירותיו של 
כחלק  ארד,  אייל  הבכיר  האסטרטגי  היועץ 
ממאמציו לשנות את תמונת המצב הפוליטית 
יועצו  מול  בראש"  "ראש  יילחם  ארד  בעיר. 
האסטרטגי של ראש העיר יונה יהב, הלא הוא 

ליאור חורב.
בישראל  העסקים  אנשי  מבכירי  זאבי, 
ותושב חיפה, מחזיק ביריבות ארוכה ומרה עם 
להחליפו.  הקלעים  מאחורי  ופועל  יהב,  יונה 
שיתמודדו  חזקות  דמויות  לגייס  מנסה  הוא 
התפקיד  את  הציע  דיווחים,  וע"פ  יהב,  מול 

לשר יובל שטייניץ שדחה את ההצעה.

החיפאית,  בציבוריות  ממעורבותו  כחלק 
נוספים,  עסקים  אנשי  עם  יחד  זאבי,  הקים 
על  הודיעה  זו  בחיפה',  'שינוי  בשם  עמותה 
שכירת שירותיו של אייל ארד. יונה יהב, מנגד, 
ביועץ  מצויד  והוא  בצלחת,  ידו  את  טומן  לא 

האסטרטגי הבכיר ליאור חורב.
בעבר,  צמודים  שותפים  היו  וחורב  ארד 
פרש   2012 בשנת  משותף.  במשרד  והחזיקו 
כעת,  עצמאית.  לדרך  ויצא  מהחברה  חורב 
יעמדו השותפים לשעבר משני עברי המתרס, 
כאשר חורב יבקש לחזק את שליטתו של יהב 

ואילו ארד יפעל להחליפו.

פורסם  השבוע  האיתור,  ממאמצי  כחלק 
צפריר,  בועז  לשעבר  ישראל  רכבת  מנכ"ל  כי 
זאבי להתמודד לראשות.  קיבל הצעה מאנשי 

לצפריר רזומה צבאי ועסקי עשיר.
העיר'  עתיד-צעירי  'יש  יו"ר  כך,  ובתוך 
בחיפה שי אבוחצירא, שוקל אף הוא להתמודד 
על  שילמדו  לסקרים  בכפוף  העיר,  לראשות 
פניות  אבוחצירא  קיבל  במקביל,  סיכוייו. 
מאנשי יהב, לפיהן ראש העיר מעוניין לשריין 
לו מקום שני ברשימתו, עם הבטחה לתמוך בו 

בקדנציה הבאה לראשות.

ראש  אחר  נואשות  מחפשים  בעמנואל 
להצעיד  שיצליח  קומה,  שיעור  בעל  מועצה 
המפלגות  בעוד  יותר.  טוב  למקום  אותה 
פי  על  עובדות  לקבוע  מבקשות  הארציות 
מפתח מפלגתי, ביישוב פועלים למציאת דמות 
שתיבחר על בסיס מקצועי, וגם תהיה מקובלת 

על כולם.
המועצה  ראש  הרווחת,  הערכה  פי  על 
על  לוותר  ייאלץ  גרשי,  עזרא  הנוכחי 
מי  המשפטיות.  בעיותיו  בשל  התמודדות, 
הקהילות,  רבני  וועדת  היא  לתמונה  שנכנסה 
שמנסה לאתר מועמד מוסכם, ולחסוך מהעיר 
בוועדה  הרבנים  פנימיות.  ויריבויות  תלאות 
)עדת  ענקי  הרב  )סלונים(,  גולינסקי  הרב  הם 
התימנים ומ'מרביצי'(, הרב קיזנר )חב"ד( הרב 

גדסי והרב ביטון )ש"ס(.
לאחר מספר ישיבות, הוחלט כי על כל רב 
לעשות "שיעורי בית" ולהביא שם של מועמד 
לשם  להגיע  הרבנים  וועדת  תצליח  אם  ראוי. 
מוסכם, יהיה זה מהלך היסטורי, בו לראשונה 
הנהגה  סביב  להתאחד  עמנואל  מצליחה 

רוחנית ודעת תורה.
נמצאים  הפרק  על  העולים  השמות  בין 
סיכוי,  חסרי  מבטיחים,  מועמדים 
וגם שמות מפתיעים שעשויים  ספקולטיביים, 

לטרוף את הקלפים. הנה הם בפניכם:
במקביל  עובד  נמרץ,  - צעיר  לויפר  יעקב 
של  אישי  וכעוזר  סלונים  מוסדות  בהנהלת 

ראש המועצה. לויפר זוכה לחיבוק חם מגרשי, 
גרשי  האם  היא  בעמנואל  השאלות  ושאלת 
מנסה  שמא  או  כיורש,  אותו  להמליך  מנסה 
שיובס  החסידי,  למועמד  אותו  להפוך  הוא 
ברגע האמת על ידי מתמודד חזק ביקרו יחפוץ.

על  יושב  הרבנים  "ועד  בתגובה:  גרשי 
הודעתי  מוסכם.  למועמד  ושואף  המדוכה 
יבחר  גם אם  שאתמוך בהחלטות באופן מלא 
כמועמד  עצמי  רואה  כמובן  אך  אחר,  מישהו 
החלטה  התקבלה  לא  עוד  כל  קבלות  עם 

אחרת".
לשעבר  סלונים  מהנהלת   - זינגר  משה 
הוא  בניה.  של  חדשים  לפרויקטים  ואחראי 
מכונה שר החוץ של עמנואל, בשל פועלו הרב.

דרכם של לויפר וזינגר לא סוגה בשושנים, 
בהיות וחסידי סלונים עדיין נתקלים בהתנגדות 
החסידות,  בתוך  גם  תושבים.  של  אוטומטית 

לא כולם מתייצבים מאחורי זינגר.
אבנר מעטוף - ראש המועצה לשעבר ואיש 
נחשב  לא  אך  לתפקיד,  טבעי  מועמד  ש"ס. 

לאטרקטיבי במיוחד.
נוער  ואחראי  ב"ב  - תושב  בצלאל  רפי 
כתובתו  את  העביר  באחרונה  בעמנואל. 
לעמנואל בהוראת דרעי, מה שעשוי ללמד על 
במקום  האכילס:  עקב  המועדפת.  מועמדותו 
היחסית  דמותו  אישי,  בסיס  על  מצביעים  בו 

אנונימית עומדת לו לרועץ.
לראש  מלהפוך  כפסע  - היה  גפני  אליהו 

לגרשי  והפסיד בבחירות האחרונות  המועצה, 
בפער של 51 קולות. הוא נחשב לבעל כישרון 
ביצועי מוכח, ונהנה מתמיכת דודו חה"כ גפני 
ומתמיכת חסידים. עד לאחרונה הצהיר כי אין 
נוספת, אך לחצים כבדים  לרוץ פעם  בכוונתו 
לשקול  לו  לגרום  עשויים  לכיוונו  שמופנים 

החלטתו מחדש.
דוד עזרן - חסיד חב"ד ועסקן מוכר, שעל 
יעשה  לא  אך  בתפקיד,  מעוניין  תושבים  פי 

מאומה בלי אישור מהרבנים.
ביותר, שעתיד  השם המפתיע   - גרוס  פיני 
להפוך לרכש המוצלח ביותר שידעה עמנואל. 
ונחשב  באלעד  מועצה  כחבר  מכהן  גרוס 
ומעלה, בעיקר בתחומי  לאיש עשייה משכמו 
מאות  ליצור  הצליח  בו  לחרדים,  התעסוקה 
צמרת  עם  פעולה  בשיתופי  עבודה  מקומות 

המשק והשירות הציבורי.
בעיר  קבוצה  ידי  על  עלה  גרוס  של  השם 
רקורד  בעל  חרדי  נציג  כל  לכמעט  שפנתה 
היחיד  והוא  למערכה,  לגייסו  בניסיון  מוכח, 
"התלבש"  באחרונה,  ההצעה.  את  שלל  שלא 
למקום  להביא  בדרך  והוא  עמנואל  על  גרוס 
לתושבים,  תעסוקה  מקומות  שיספקו  חברות 

כרטיס כניסה מרשים למרוץ.

180,000 ₪ קנס ל'בית היהודי'

בני ברק הרב זר: "אין שום פיוס, אני הולך עד הסוף"

זר  דניאל  הרב  של  המקומית  רשימתו 
ממשיכה להיערך לבחירות הקרובות, והודפת 
ובין  בינה  פיוס  ניסיונות  על  השמועות  את 
ש"ס. בשיחה עם 'קו עיתונות', מתאר הרב זר 
את הפניות של ש"ס כמינוריות בלבד, חושף 
ברשימה,  וליטאים  חסידים  לשלב  כוונתו  את 
השתנה,  לא  דבר  "שום  נחרצות:  ומצהיר 

הרשימה שלנו היא עובדה מוגמרת".
רשימה  הקמת  על  הודיע  זר  הרב  כזכור, 
שנחל  לאחר  הקרובות,  בבחירות  שתתמודד 
ההקצאות  בסערת  המקומית  מש"ס  אכזבה 
המפורסמת. בשבועות האחרונים, ניסו בש"ס 
הארצית להפיס את דעת הרב ושלחו את הרב 
אבנר עמר למשימת תיווך, אך לדברי הרב זר, 
מעבר לפנייה מינימאלית, לא היו שום שיחות 
שיניא  להסכם,  להבשיל  העשויות  רציניות 

אותו מהקמת מפלגתו.

גבית  ורוח  חיוביות  תגובות  שקיבל  לאחר 
במגעים  אנשיו  כי  זר  הרב  מודיע  מתושבים, 
לרשימה.  וליטאים  חסידים  נציגים  לצירוף 
שחיתויות,  פה  שהכל  לי  אומרים  "כולם 
ידאג  לא  אני  לכולם,  תדאג  שלנו  המפלגה 
לדאוג  רוצה  אני  לעצמי,  רק  או  לספרדים  רק 
עזרה  נטו  תהיה  החדשה  המפלגה  לכולם, 
ההחלטה  פי  על  בשבילי".  לא  לציבור, 
שהתקבלה, ששת המקומות הראשונים יחולקו 
בשווה; שני נציגים לכל מגזר, ספרדי, חסידי 

וליטאי.
הפרסומים  על  במיוחד  מתקומם  זר  הרב 
מאזוז,  הרב  עם  במו"מ  נמצא  הוא  לפיהם 
אנשים  איך  יודע  לא  "אני  משותפת.  לריצה 
בהם  שאין  מומצאים  דברים  לפרסם  מעזים 
אפילו קצה של אמת. אמרתי ואומר שוב, אני 
מפלגת  נגד  שיצא  מישהו  עם  ילך  לא  לעולם 

אני לא אתחבר איתם בשום  סיכוי,  אין  ש"ס, 
ורק פה  מחיר, חטפנו מכה מש"ס בבני ברק, 

נלך בנפרד, אבל אנחנו ש"ס בלב ובנפש".
גובה  את  להנמיך  זר  הרב  מבקש  במקביל, 
הלהבות מול ראש העיר חנוך זייברט, ומנסה 
שבסערת  למרות  פיוס.  פגישת  עימו  לקבוע 
אליה  מרכזית  מטרה  זייברט  היה  ההקצאות 
כוונו החיצים, טוען הרב כי הדבר היה בניגוד 

לדעתו.
"אין לי דבר נגד חנוך זייברט, הוא לא עשה 
זייברט  כלום,  לי  חייב  לא  והוא  מאומה  לי 
לציבור  דואגים  הליטאים  שלו,  לציבור  דואג 
שלהם, בחלק של הספרדים, ש"ס אמורים היו 
לדאוג לנו, והם נתנו לנו בעיטה". לדברי הרב, 
מטרה  שום  אין  לערוך  מנסה  שהוא  לפגישה 

ספציפית מלבד "ניקוי שולחן".

הגאון רבי דניאל זר חושף את פרטי ניסיון הפיוס שכשל, הודף את הפרסומים על חיבור עם הרב 
עדימאזוז, מנמיך את גובה הלהבות מול זייברט, ופותח את מפלגתו בפני נציגים חסידים וליטאים

בל
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ובהן  החורף,  מושב  לסיום  עד  נותרו  שבועות  חמישה 
המאמצים  מרבית  את  להשקיע  הקואליציה  בהנהלת  מתכוונים 
הכנסת  חברי  מנגד,   .2019 לשנת  המדינה  תקציב  להעברת 
החרדים חוששים כי תיקון חוק הגיוס יידחה למושב הקיץ ומי 
יודע אם יצליחו להעבירו אז – בהיעדר מנופי לחץ על השותפים 
בישיבת  מיוחד  דיון  )שני(  השבוע  קיימו  לכן  הקואליציוניים, 
סיעת ׳יהדות התורה׳ בו העלו אפשרות לדרוש מראש הממשלה 
להעביר את חוק הגיוס יחד עם חוק התקציב שצפוי לעלות עד 

סוף המושב )חודש מרץ(.
׳קו  עם  בשיחה  החשש  את  הסביר  אייכלר  ישראל  חה״כ 
עיתונות׳: ״קיים חשש שאם החוק לא יעבור לפני התקציב, אף 
אחד לא יסתכל עלינו והחוק לא יעבור״, לכן אומר חה״כ אייכלר 

כי ״צריך להעביר את חוק הגיוס עד לפני פסח״.
יו״ר הסיעה, חה״כ מנחם אליעזר מוזס,  דברים דומים אומר 
שהזכיר בשיחה עם ׳קו עיתונות את מה שהתחולל בעת העברת 
התקציב הקודם יחד עם חוק הגיוס האחרון שבוטל על ידי בג״ץ, 
״לפני שנתיים כשהחלו להעביר את התקציב הדו שנתי, אילצנו 

את ראש הממשלה שיתחייב למועצת גדולי התורה שהוא יביא 
מייד את הגיוס יחד עם התקציב״. 

מנדלבליט  אביחי  דאז  הממשלה  מזכיר  הגיע  בזמנו  כזכור, 
את  להעביר  כדי  התורה  גדולי  מועצת  לישיבת  חריג  באופן 
התחייבות ראה״מ, מוזס מוסיף ומציין בשיחה עם ׳קו עיתונות׳ 
כי גם הפעם ״אנחנו נדרוש מראש הממשלה התחייבות להביא 
את חוק הגיוס המתוקן עוד לפני פסח״, לדברי חה״כ מוזס קיים 
חשש ממשי כי ״יעבירו את התקציב ואז יגידו לנו שזה )העברת 

חוק הגיוס( לא הולך״.
חה״כ בצלאל סמוטריץ )הבית היהודי( מצהיר אף הוא ל'קו 
עיתונות' כי אם וכאשר מהלך כזה יעלה לדיון הוא יתמוך בעניין 

ויגבה את העמדה החרדית.
אשר  המפלגות  ראשי  שבישיבת  עיתונות׳,  ל׳קו  נודע  עוד 
מתכנסת בכל יום ראשון יחד עם ראה״מ, העלו הנציגים החרדים 
הגיוס  חוק  ״בלי  כי  לנתניהו  והבהירו  הגיוס  חוק  נושא  את 
כי  לחברים  אמר  מצדו  נתניהו  בממשלה״.  נשארים  לא  אנחנו 
את  וגם  רבות  מהמורות  עברה  היא  חזקה,  הזאת  ״הקואליציה 

הנושא הזה נעבור בהידברות ובשיתוף פעולה״.
גם שר הביטחון ויו״ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס 

ישיבת  בפתח  האחרונים,  בימים  לכותרות  שעלה  הגיוס  לחוק 
הסיעה הצהיר ליברמן את עמדת 'ישראל ביתנו' בנושא החוק: 
אלקטוראלי,  לנושא  אותו  מלהפוך  חשוב  מדי  יותר  נושא  ״זה 
לניגוח פוליטי, או למכשיר לאיסוף קולות. אנחנו נתמוך אך ורק 
בהצעת חוק שיגבש אותו צוות מיוחד שעובד כרגע בתוך משרד 
הביטחון״, אמר ליברמן שהוסיף וציין ״אני ראיתי כמה נוסחים 
של החוק שניסחו הפוליטיקאים - זה לא מעניין אותנו, ואנחנו 
נתייחס אך ורק לחוק שמי שמביא אותו זה היועץ המשפטי של 
משרד הביטחון, עם כמה אנשים, כולם מנותקים מן הפוליטיקה, 
מן האינטרסים, אנשים שנטו מדברים ביטחון, כולל אנשי צבא, 
הנוסח  זה  מוכן  יהיה  הזה  שהחוק  וברגע  ואחרים,  משפטנים 

שאנחנו נתמוך בו". 
הנושא  את  גם  להפוך  ניסיון  "כל  הביטחון:  שר  הוסיף  עוד 
הזה כרגע ולהוסיף עוד קצת דלק למדורה, אני חושב שזה לא 
נכון מבחינת החוסן הלאומי, מבחינת ההומוגניות של החברה 
ניסיון של כפייה דתית,  נתנגד לכל  הישראלית, ואנחנו בהחלט 
ובטח  ובטח  שקול,  רציני,  באופן  הסוגיות  בכל  נטפל  גם  אבל 
מטבע  לאיזשהו  יהפוך  שזה  אסור  לצה"ל,  בגיוס  כשמדובר 

פוליטי ונעסוק בספקולציות כאלה ואחרות."

החרדיות  ובמפלגות  החורף  מושב  לסיום  שבועות  חמישה 
אותו  להעביר  דרישה  ויוזמים  יידחה,  הגיוס  שחוק  חוששים 
לא  התקציב  שאחרי  ״חוששים  אייכלר:   • לתקציב  במקביל 
מוזס ״נדרוש התחייבות מראש   • נצליח להעביר את החוק״ 
הממשלה להעביר את הגיוס עד לפסח״ • סמוטריץ' הודיע על 

תמיכה בדרישה החרדית

האולטימטום החרדי: 
תקציב תמורת גיוס

פרסום 

פיגוע באריאל: הרבראשון
איתמר בן גל הי"ד
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פסח 
בכינורות

res@kinorothotel.co.il

ארי קלמן

הצעת חוק חדשה שיוזם ח״כ בצלאל סמוטריץ' 
ובכל  בניין מגורים  כי בכל  מהבית היהודי תקבע 
למערכת  שבת  פיקוד  מנגנון  יותקן  ציבורי  בניין 
משאבות המים. על פי הצעת החוק לא יינתן היתר 
לבניית בניין שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון 

פיקוד שבת כאמור.
לפי יוזמתו של סמוטריץ', עליה חתומים חברי 
פיקוד  "מנגנון  יותקן  הבית,  סיעות  מכל  כנסת 
שבת" – מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של 
בדרישות  חילול שבת, העומד  בלא  מים  משאבת 
שקבע שר הפנים. הוראות חוק זה יחולו על בניין 
בניה  להיתר  שבקשה  ציבורי  בניין  או  מגורים 

לגביו הוגשה לאחר תחילתו של חוק זה.
״בשנת  נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
2001 התקבל בכנסת תיקון מס' 55 לחוק התכנון 
בבניין  שבת  מעלית  התקנת  המחייב  והבנייה, 
בעקבות  נולד  זה  תיקון  ציבורי.  ובבניין  מגורים 
כי שמירת השבת חשובה לרבים מאזרחי  ההבנה 
ישראל הרואים בכך ערך דתי ולאומי. עד לתיקון, 
אזרחים אלו נתקלו בבעיה כאשר הם היו מעוניינים 
לרכוש דירה בבניינים רבי קומות שכן הם אינם היו 
יכולים להתנייד ולצאת מביתם בשבת ללא מאמץ 
רב של טיפוס קומות. באופן דומה, הצעת חוק זו 
מטרתה ליתן מענה לצורך בפתרון בעיות הלכתיות 
מגורים  בבנייני  המים  משאבות  בנושא  גם  שכן 

התעוררה סוגיה דומה המקשה על ציבור רחב של 
שומרי מסורת לשמור את השבת כהלכתה.

שבהם  בבניינים  כאמור  מקורה  הבעיה  "עיקר 
חמש קומות ויותר – בכל ימות השבוע, כדי לשמור 
קיימת  הגבוהות,  בקומות  גם  תקין  מים  לחץ  על 
תקין  מים  לחץ  המספקות  מים  משאבות  מערכת 
בכל רגע נתון על ידי עצם פתיחת ברז המים בכל 
אחת מהקומות הגבוהות. עם זאת, הדבר נכון גם 
כאשר מדובר בפתיחת ברז המים ביום השבת, כך 
מערכת  מים מתעוררת  ברז  פתיחת  בכל  שבפועל 
המים לפעולה ומספקת את המים הדרושים. הנה 
כי כן, אדם שומר מסורת שפותח את הברז בשבת 
בעצמו  המשאבות  מערכת  את  מפעיל  למעשה 

מבלי שרצה בכך.
"לפיכך, מוצע לקבוע כי בכל בניין מגורים ובכל 
למערכת  שבת  פיקוד  מנגנון  יותקן  ציבורי  בניין 
בניין  לבניית  היתר  יינתן  לא  וכי  המים,  משאבות 
שאין בו תנאי המחייב התקנת מנגנון פיקוד שבת 
שימוש  תאפשר  כאמור  המנגנון  התקנת  כאמור. 
גדול  ציבור  על  ותקל  השבת  שעות  בכל  במים 
בבניינים  לגור  המעוניינים  מסורת  שומרי  של 
מדובר  שבת.  חילול  של  חשש  ללא  קומות  רבי 
אליהם  מודע  אינו  זה  ציבור  שלעיתים  בנושאים 
זולים  פתרונות  מאפשרת  הקיימת  ושהטכנולוגיה 
ופשוטים לעניין. לבסוף, מוצע כי חובת ההתקנה, 
שיאושרו  בניינים  על  רק  תחול  מורכבותה,  בשל 

לבנייה לאחר אישור החוק".

אוריאל צייטלין 

"הייתה למחבלים מטרה לסלק את החיוך 
יולי  הכנסת  יו"ר  אמר  האור",  את  ולכבות 
אדלשטיין בהספד שנשא על הרב איתמר בן 
גל הי"ד, שנרצח בצהרי שני בפיגוע דקירה 
את  )ג(  אתמול  ליוו  מאות  אריאל.  בצומת 

המנוח הי"ד בהר ברכה - שם נטמן.  
לפני  מהשם  קיבלנו  יקרה  "מתנה 
שלושים שנה, מתנה שאנחנו נפרדים ממנה 
היום כל כך בצער", ספד לו אביו. "אין לנו 
מושג איך ממשיכים מכאן בלעדיך. בשנות 
אך  הרבה,  כך  כל  הספקת  הקצרים  חייך 
השאיפות שלך להתקדם עוד ועוד לא פסקו 
החינוכית  מעבודתך  מאוד  שמחת  לרגע. 
בהר ברכה ובגבעת שמואל. מערכת החינוך 
בישראל איבדה מחנך דגול ומסור. איתמר 
ילדייך  את  ללוות  נמשיך  אנחנו  היקר,  בני 
בתיהם  את  לבנות  יזכו  אשר  עד  המתוקים 

בישראל".
זהות  תעודת  בעל  מחבל  שני,  בצהרי 
כחולה, נראה בתיעוד כשהוא יורד ממונית, 
הטרמפיאדה  עבר  אל  הכביש  את  חוצה 
אותו  ומפתיע  הי"ד  גל  בן  הרב  עמד  בה 
בדקירות בפלג גופו העליון באמצעות סכין. 
הרב בן גל ניסה להיאבק עם המחבל וכשלא 
עלה בידיו, ניסה לברוח ממנו, אך המחבל 

המשיך ורדף אחריו. 
ברגעיו האחרונים סימן המנוח לאוטובוס 
ובדלת  לעזרה  זקוק  הוא  כי  במקום  שעבר 
האוטובוס, התמוטט. הוא טופל בידי צוותי 
רפואה במקום ופונה לבית החולים בילינסון 
בפתח תקווה, שם לדאבון לב נקבע בהמשך 

מותו.
בישיבה,  כמחנך  שימש   ,29 בן  גל,  בן 
והיה בדרכו לביתו על מנת להתארגן לברית 
אחריו  הותיר  הוא  משפחתו.  לקרוב  מילה 
בחינוך,  עוסקת  היא  גם  מרים,  רעייתו  את 
וארבעה ילדים, בני שנה עד שבע. המחבל 
השורות  כתיבת  לשעת  ונכון  נטפס  טרם 

כוחות הביטחון מנהלים מצוד בעקבותיו.
ושב״כ  צה״ל  ידי  את  מחזק  "אני 
שנמצאים כעת במרדף אחר המחבל. בקרוב 
נמצה אתו את הדין", אמר ראש הממשלה 
בנימין נתניהו. "זה רק עניין של זמן. כוחות 
הביטחון יסגרו חשבון עם המרצח", הוסיף 

שר הביטחון.
חוסל  לשלישי,  שני  שבין  בוקר  לפנות 
המחבל אחמד ג'ראר, שעמד בראש החוליה 
הי"ד מחוות  רזיאל שבח  הרב  את  שרצחה 
גלעד בעת ניסיון של כוחות הביטחון לעצור 
אישרו  הממשלה  שרי  כך,  בתוך  אותו. 
בעקבות  וזאת  גלעד  חוות  של  הכשרה 

דרישה להסדיר את המקום לאחר הפיגוע. 

חה״כ בצלאל סמוטריץ' יוזם הצעת חוק לפיה לא יאושרו הליכי בנייה ללא שתותקן 
במבנה משאבת מים העונה על דרישות ההלכה ומונעת חילולי שבת

ליוו ביום שלישי את הרב בן גל  וכואבים  מאות בני משפחה המומים 
החוליה  ראש  נתפס    אריאל  בצומת  דקירה  בפיגוע  שנרצח  הי״ד, 

שרצחה את הרב שבח הי״ד

סמוטריץ' יוזם: מנגנון שבת 
בכל בניין מגורים

פיגוע באריאל: הרב
פרסום איתמר בן גל הי"ד

ראשון
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אלי כהן

יוצאים  'אשפר'  הבשר  החנויות  ברשת 
הקמת   – הצרכנים  לתועלת  חדשני  במהלך 
בד"צ  של  המהודרת  בכשרות  עופות  מחלקת 

העדה החרדית. 
תחת הכותרת "לכולי עלמא", פונים ב'אשפר' 
פי  על  בכשרות  החפץ  ונוסף,  חדש  יעד  לקהל 
מנהגיו, זאת לצד הכשרות המהודרת של בד"צ 
נווה ציון בנשיאות מרן נשיא ה'מועצת' הגאון 

חכם שלום כהן. 
"יצאנו למהלך בעקבות פניות רבות שקיבלנו 
האיכותי  מהבשר  ליהנות  שחפץ  מהציבור 
השירות  לצד  זאת  'אשפר'  של  והמשובח 
המקצועי והאדיב וחווית הקניה הייחודית, אך 
אבא",  מבית  הורגל  לו  ההכשר  את  גם  ביקש 
מספר לנו מנכ"ל 'אשפר'. "ב'אשפר' שמנו לנו 
הלקוחות  לצרכי  מענה  לתת  ראשונה,  למטרה 
אנו  אלו  ובימים  לדרישה  נענו  הפעם  גם  ולכן 
כשרות  תחת  שתעמוד  המחלקה  את  פותחים 

'העדה החרדית'". 
של  המנחה  הקו  בולט  הזה,  במהלך  גם 

'אשפר': כשרות. איכות. מחיר. 
המהלך,  של  עיקרו  כמובן  שהיא  הכשרות, 

שתאפשר  מהודרת,  כשרות  עוד  בהוספת 
'לכולי עלמא' לצרוך בחנויות 'אשפר'. האיכות 
יצאה שמעה כבר בכל רחבי הארץ, עם הבשר 
והעופות מהזנים המשובחים ביותר, כשכעת גם 
יוכלו  החרדית'  'העדה  כשרות  את  המבקשים 
ולענג בהם את  ליהנות מהמוצרים המשובחים 

שלחן השבת והחג. 
רק של המוצר עצמו, אלא  לא  היא  האיכות 
של כל מה שמסביב. חנות מסודרת ונקייה שכל 
דבר ניצב על מקומו. גם הצוות בקי במלאכתו, 
ותקבלו  תבקשו  רק  לשירותכם,  הכן  ועומד 

בצורה הכי מסודרת בדיוק את מה שרציתם. 
ב'אשפר'  הסלוגן,  של  השלישי  בחלק  גם 
ואם  כיס.  לכל  שווים  מחירים  עם  מובילים, 
לא די בכך, ב'אשפר' מתכננים חגיגת מבצעים 

חסרי תקדים, עם השקת המחלקה החדשה. 
מנכ"ל אשפר מסר: "אנחנו שמחים להמשיך 
לקהל  מענה  ולתת  הבשר,  בשוק  ולהתרחב 
המסורת  אך  חדשה,  המחלקה  חדש.  צרכנים 
ללא  ומחיר  איכות  ותיקה, מסורת של כשרות, 
אחרי  היטב  לעקוב  לציבור  מציע  אני  תחרות. 
אנחנו  כי  הקרובים,  בשבועות  הפרסומים 
מתכננים לכם, עוד הרבה מאוד הפתעות, שלא 

כדאי להחמיץ".

הילה פלח

ההשקעה והמאמצים הגדולים של מאוחדת 
והציבור  עצמם  את  הוכיחו  ברק  בני  בעיר 
שהתפרסמו  הנתונים  פי  על  בהמוניו:  מצטרף 
המצטרפים  בכמות  מובילה  מאוחדת  כי  עולה 

השנה בעיר בני ברק. 
אלישע  מר  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל 
שנים  מזה  כי  ואמר  הנתונים  על  בירך  הוסמן 
שמאוחדת מובילה בפרמטרים העיקריים. הוא 
מאוחדת  של  ההובלה  במיוחד  בולטת  כי  ציין 
בציבור החרדי, כאשר מאוחדת מהווה הקופה 
הארץ,  בכל  החרדי  בציבור  ביותר  הגדולה 

והמגמה רק גדלה. 
"השקענו בכל הארץ ובשנה האחרונה ביתר 
ואנו  גדולים  מאמצים  ברק  בני  בעיר  גם  שאת 
הזמין  המקצועי  השירות  את  כיום  מציעים 
היא  מאוחדת  הנתונים  פי  על  ביותר.  והטוב 
החרדי,  לציבור  ביותר  המתאימה  הקופה 
הארץ  בכל  ומחויבות  אתגר  בכך  רואים  ואנו 
את  להעניק  ולפעול  להמשיך  כשבכוונתנו 

שירותי הרפואה הטובים ביותר", אמר. 
מאוחדת הינה היחידה שאנשי צוותה הבכיר, 
ותפקידים  דרגות  ובעלי  בכירים  מנהלים  כולל 
מדגישים  במאוחדת  חרדים.  הינם  בכירים 
היתר  בין  הינה  החרדי  בציבור  הובלתה  כי 
הודות לקשר ההדוק עם הקהילה, כאשר אנשי 

מאוחדת פועלים בכל עיר ואם בישראל על פי 
הכוונת הרבנים ונותנים את כל שירותי הרפואה 

המקצועיים והאיכותיים.
של  מהפכה  מאוחדת  חוללה  ברק  בני  בעיר 
למאוחדת  הצטרפו  האחרונה  בשנה  ממש. 
"כוכבים"  המוגדרים  מומחים  רופאים  כ-30 
וכן  שם,  וידועי  בכירים  מחלקות  מנהלי  ובהם 
פתיחת מרכז בריאות האישה חדשני במרפאת 
של  מינוי  הפגים,  מרפאת  פתיחת  שיר,  מרום 
מנהלי קשרי קהילה נוספים. כן הייתה מאוחדת 
מלא  פעולה  שיתוף  הסכם  בחתימת  הראשונה 

עם בית החולים מעייני הישועה. 
 5 של  רחבה  פריסה  ברק  בבני  למאוחדת 
מרפאות: רחוב ירושלים, מרום שיר, אבני נזר, 
מתכוונים  במאוחדת  הרצוג.  וקרית  ויז'ניץ  
להמשיך ולפתח עוד את שירותי הרפואה בבני 
תחנוך מרפאה  הקרובים  בחודשים  וכבר  ברק, 
לאחרונה  שהתאכלס  אוסם  במתחם  חדשה 

במאות משפחות חדשות. 
ומנהל  מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  ר' 
"המספרים  אומר:  במחוז  החרדי  המגזר 
מובילה  מאוחדת  כי  המוכיחים  הפנומנליים 
אות  הם  ברק,  בבני  השנה  המצטרפים  במספר 
להעריך  יודע  הציבור  כי  ומוכיחים  וכבוד 
שירות מקצועי ואדיב ללא פשרות. אנו מצויים 

בעיצומה של המהפכה והיא טרם הסתיימה". 

ההשקעה והמאמץ עשו את שלהם: מהנתונים שנחשפים עולה 
שיא  הצטרפות  עם  השנה  את  סיימה  מאוחדת  חולים  קופת  כי 
ומובילה בין כל קופות החולים • מנהל מחוז מרכז: ״בכוונתנו 

להמשיך ולפעול להעניק את שירותי הרפואה הטובים ביותר״

דו"ח קובע: מאוחדת מובילה 
במספר המצטרפים בעיר

רשת חנויות הבשר 'אשפר' יוצאת במהלך חדש ומקימה מחלקת 
עופות בכשרות בד״צ העדה החרדית • לרגל השקת המחלקה 

מתוכננת שורת מבצעים חסרי תקדים

'אשפר' החנות של כולם

ar280
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עם המנטורית נטלי סומך

הרצאה בנושא כלים למימוש עצמי ושפע בשעה 17:00
יום שני | כ”ז שבט 12.2 | 15:00-18:30

מקום שכיף
לעבוד בו

מחלקות נפרדות
לגברים ונשים

שכר גבוה
 + בונוסים

הכשרה
והדרכה מקיפה

עבודה
בסביבה חרדית

מנהלי/ות תיקי לקוחות אותך!אנחנו מחפשים

יום פתוח

ר גבוה
שכ

למתאימים!

הזמנה

072-3902280לקביעת ריאיון מראש ניתן להתקשר ל:
עבודה מובטחת לאלופים!

אם את/ה מחפש/ת עבודה עם ביטחון תעסוקתי, אופק ניהולי נתינה לעסקים
מימוש עצמי, הכשרה מקצועית, ערבות הדדית ואחווה, מקומך איתנו!

בס”ד

ייעוץ אישי וכלים להתפתחות אישית במקום!עשירכיבוד

משפחת אמונה מחכה לך!
הצטרפי לאתגר החינוכי

האגף לגיל הרך

 למעונות אמונה 
 בגני תקווה, באור יהודה 
בגבעת שמואל ובבר אילן

דרושות: 

אחראיות ומסורות, בעלות גישה חמה ואוהבת 
לילדים. אפשרויות להשתלמות ולקידום מקצועי. 

בעלת ניסיון וידע בתחום.

מטפלות 

מבשלת
052-4239577 נוי

מאת יבניאל שירם
נסב  פחות מחודשיים  בעוד 
כולנו לליל הסדר.  הזריזים 
של  הוותיקים  והלקוחות 
מיהרו  תיירות"  "שינפלד 
מראש  חדרים  לסגור 
החלומית  הפסח  לחופשת 
תיירות'  'שינפלד  של 
קאראס'  'פורטו  בריזורט 

שבצפון יוון.
הפסח  חג  לקראת  השנה, 
לקיים  החלטנו  תשע"ח, 
באחד  הפסח  חופשת  את 
המפוארים  הריזורטים 
באירופה. כמו בכל שנה, יש 
לנו מטרה שהיא האני מאמין 
של שינפלד תיירות כבר 30 
לא  שלנו  שהאורחים  שנה: 
הפסח  חג  שחופשת  ירצו 
תסתיים. לשם כך גייסנו את 
המקצוע  שבאנשי  הטובים 
בכל תחום: את המלון הטוב 
הטובים  השפים  את  ביותר, 
הקונדיטורים  את  ביותר, 
ואת  ביותר  המעולים 

האמנים הגדולים ביותר. 
המפואר  המלון  מלבד 
השקענו  עבורכם,  שבחרנו 
מחשבה בכל פרט ופרט. גם 
בחדרים, גם בחדרי האוכל, 
בלובי,  הכנסת,  בבתי 
מקום  ובכל  המלון  במתקני 
הריזורט  בתוך  תשהו  שבו 

העצום ורחב הידיים.
שליד  קאראס'  'פורטו 
אחד  הוא  סלוניקי, 
הריזורטים הגדולים והיפים 

ביוון ובעולם כולו המשתרע על שטח 
עצום של למעלה מ-17 אלף דונם. יש 
בו חדרי אירוח מפוארים שלחלקם נוף 
מהמם לכיוון הים, המרינה, הגולף או 
ההרים. תמצאו בו בתי כנסת מהודרים, 
בריכות שחייה חיצוניות ופנימיות, לובי 
ענק ומפואר, חדרי אוכל ענקיים מלאי 
כל טוב, ואת הבר האירי החופשי של 

שינפלד בתוך "הקפה ניוז" המפואר.
מיזוג  בתוכו:  ומכיל  מאובזר  חדר  כל 
שולחן  מתקדם,  טלוויזיה  מסך  אוויר, 
שיער,  מייבש  ישיבה,  פינת  עבודה, 
עומד  במלון  ועוד.  כספת  מיני-בר, 
מ"ר   4700 של  ענק  ספא  לרשותכם 
מהגדולים באירופה עם מגוון רחב של 
טיפולי יוקרה, אולם באולינג, מועדון 

כושר, אינטרנט אלחוטי ועוד.
פורטו  חברת  בבעלות  נמצא  הריזורט 
ואחת  עולמי  שם  בעלת  קאראס 
הגדולות והידועות באירופה. הריזורט 
ים  חופי  משלו,  במרינה  מתהדר 
פרטיים, מגרשי גולף, כדור רגל, כדור 
צלילה  סוסים,  על  רכיבה  טניס,  סל, 
קונגרסים  אולם  וגם  אתגרי  וספורט 

עצום ובו כ-3000 מקומות ישיבה. 

גם  זה  המקום,  רק  לא  זה 
תיירות',  ב'שינפלד  האוכל: 
נותנים  חופשה,  כמידי 
בנושא  ופרטני  מיוחד  דגש 
בארוחות  הן  האוכל. 
בחדר  המוגשות  העשירות 
והן בבר האירי שבו  האוכל 
בכל  ולשתות  לאכול  ניתן 

שעות היום.
יודע  מכיר  שכבר  מי 
הוא  שינפלד  של  שהשפע 
מספר אחד בכל קנה מידה. 
הכוללים  חמים/קרים  ברים 
הסגנונות,  מכל  מאכלים 
ארוחה  בכל  עצום  ומגוון 
עם  בוקר  ארוחות  וארוחה. 
ברים רחבי ידיים עם מבחר 
גבינות עשיר ביותר, סלטים 
מירקות טריים, מנות חמות 
צהריים  ארוחת  מגוונות, 
סלטים,  של  ברים  וערב, 
דגים  בשריים,  של  ברים 
עמדות  חמות,  ותוספות 
מרקים,  אישי,  קארווינג 
ופירות, בר  וינאי  עוגות  בר 
חופשי.  יינות  ובר  שתיה 

פנסיון מלא כל החג!
צוות המשגיחים יגיע למלון 
ניקוי  ויערכו  החג  לפני 
יסודי וצחצוח של המטבחים 
וחדרי האוכל ויכשירו אותם 
לפסח. כשרות - גלאט כשר 
קטניות  וללא  שרויה  לא 
תחת פיקוחו של הרה"ג הרב 

משה נחשוני שליט"א.
מלבד התפילות, הארוחות, 
מכינים  אנו  והשיעורים,  ההרצאות 
בהופעות  עמוסה  תכניה  לכם 
ישהה  השנה  ולילדים.  למבוגרים 
איתנו גדול הזמר החסידי ישי לפידות 
האמנותית  התכנית  את  ינהל  אשר 
בכל ימי החג, יחד עם אהרלה נחשוני, 
התזמורות  אחת  בראש  העומד 
איתנו  ישהו  כן  כמו  כיום.  המובילות 
רנד,  וישראל  אדלר  חיים  החזנים 
שיספקו לכולנו אווירה של שמחת חג 
בתפילות, בסעודות ובהופעות במהלך 
חול המועד. בנוסף ישהה איתנו לכל 
אחד  קלה,  בן  החושים  אמן  החג  ימי 
בישראל,  המבוקשים  החושים  מאמני 
נשכחים.  ובלתי  מרתקים  למופעים 
כמו כן, האמנית אורית ארקוס תקיים 
במהלך חול במועד שפע של מופעים 

ופעילויות לילדים ולכל המשפחה.
הנאה  לכם  מבטיחים  כמובן  אנחנו 
רק  אתם  כולו.  בריזורט  מושלמת 
צריכים להבטיח את מקומכם בחופשת 

הפסח של שינפלד תיירות.
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

בטלפון 03-6189999 
או באתר האינטרנט:

 www.shainfeld.com 

בריזורט 'פורטו קאראס' שבצפון יוון יש הכל: מרחבים עצומים, 
מרינה, חופי ים פרטיים, מגרשי גולף, טניס, כדורגל וכדורסל, רכיבה 

על סוסים, צלילה וספורט אתגרי  תוסיפו לזה את שפע האוכל 
והקינוחים מבית היוצר של מטבחי "שינפלד תיירות", ואת מיטב 
האמנים הכוללים את ישי לפידות יחד עם תזמורתו של אהרלה 

נחשוני, את החזנים ישראל רנד וחיים אלדר, ואת שפע האטרקציות 
והתכניות וקיבלתם חופשת פסח שאסור לכם להחמיץ

הכי טובים מגיעים 
למקום הכי טוב

ישי לפידות

אהרל'ה נחשוני

החזן חיים אדלר

החזן ישראל רנד
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העמוד טעון גניזה

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

א(.  )כא,  ִלְפֵניֶהם  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֵאֶּלה 
פסל  'אלה'  שנאמר  מקום  "כל  רש"י:  פירש 
הראשונים,  על  מוסיף  'ואלה'  הראשונים,  את 
שבארו,  יש  מסיני".  אלו  אף  מסיני,  הראשונים  מה 
שבפרשה הקודמת, פרשת יתרו, התייחד הדיבור ביתר שאת 
על עניינים שבין אדם למקום, ההכנות וההתקדשות לקראת 
במצוות שבין  בעיקר  פרשתנו התמקדה  ואילו  תורה,  מתן 

אדם לחברו.
מצאנו  עצמן  הדיברות  בעשרת  כבר  באמת,  אמנם 
התייחסות לשני סוגי המצוות, אלו שבין אדם למקום ואלו 
"מאי  אמרו:  ע"א(  לא  )קידושין  חז"ל  לחברו.  אדם  שבין 
דכתיב )תהלים קלח, ד(: 'יֹודּוָך ה' ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו 
ִאְמֵרי ִפיָך'? 'מאמר פיך' לא נאמר, אלא 'אמרי פיך', בשעה 
שאמר הקדוש ברוך הוא )שמות כ, ב-ג(: 'ָאנִֹכי' ו'ֹלא ִיְהֶיה 
כיון  דורש.  הוא  עצמו  לכבוד  העולם:  אמות  אמרו  ְלָך', 
למאמרות  והודו  חזרו  ִאֶּמָך',  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  'ַּכֵּבד  שאמר: 
'רֹאׁש  קס(:  קיט,  )תהלים  מהכא  אמר,  רבא  הראשונות. 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת', ראש דברך ולא סוף דברך? אלא, מסוף דברך 

ניכר שראש דברך אמת".   
הדיברות האחרונים, העוסקים במצוות שבין אדם לחברו 
מתוכם  הראשונים.  לדיברות  החוזק  את  שנתנו  אלו  הם   –
הסיקו אמות העולם שהקב"ה לא דאג לטובת עצמו, אלא 
מצוות  כמה  על  מסתכלים  הגויים  העולם.  לטובת  דאג 
אמונה  בהעדר  שהרי  העולם,  של  היסודות  שהן  בודדות 
בבורא עולם, לא ישמרו הבריות גם את המצוות שבין אדם 
לחברו, כי למי שאין אלוקים – אין דין ואין דיין, והוא יכול 
בצורה  אותן  מפרשים  והם  רוחו,  על  העולה  ככל  לעשות 
הם  גם  אבל  לעצמו"...  "דואג  הקב"ה  שכביכול  מעוותת, 
העוסקות  האחרונים,  הדיברות  לנוכח  פה  פעורי  עומדים 
לזולתו,  איש  כל  להעניק  שצריך  בכבוד  הורים,  בכיבוד 
להם  ומאפשרת  הבריות,  על  השומרת  החוקים  ובמערכת 
לחיות טוב יותר בעולם ]לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד[, 
העולם  לתועלת  דאג  אכן  שהקב"ה  מבינים  הם  ומתוכן 

ולקיומו.
בני  מאמינים  יהודים  ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  אנחנו, 
הקב"ה...  על  סנגוריא"  "ללמד  צריכים  לא  מאמינים, 
אנחנו יודעים שגם הדברות הראשונים, העוסקים באמונה 
יש  נפלאים  חיים  אילו  שלנו!  לתועלת  ניתנו  בהשי"ת, 
ליהודי שחי עם אמונה, משליך על ה' יהבו ויודע שהקב"ה 
עבורנו  מחסורו.  לכל  ודואג  אותו,  והמפרנס  הזן  הוא 

האמונה היא הבסיס לקיום האדם ולקיום העולם. 

החינוך האמתי לגנב
איך  לראות  מפעים  עברי.  עבד  בדיני  פותחת  הפרשה 
להאמין  קשה  כי  עד  אליו,  מתייחסת  הקדושה  התורה 
בידו  ואין  נתפס  כאן על אדם שפל שגנב,  שבעצם מדובר 
ויוכל  כסף  שירוויח  כדי  אותו  מוכרים  דין  ובית  לשלם, 
אותו,  שקנה  האדון  את  מצוה  התורה  גנבתו.  את  לשלם 
ולילדיו,  לאשתו  גם  אלא  בעצמו,  לעבד  רק  לא  לדאוג 
ולפרנס גם אותם.   חז"ל )קדושין כ ע"א( דרשו על הכתוב 
ִעָּמְך"  - "עמך במאכל ועמך  )דברים טו, טז( "ִּכי טֹוב לֹו 
פת  אוכל  והוא  נקיה,  פת  אוכל  אתה  תהא  שלא  במשתה, 
קיבר, אתה שותה יין ישן, והוא שותה יין חדש, אתה ישן 
כל  אמרו:  מכאן  התבן.  גבי  על  ישן  והוא  מוכין,  גבי  על 
הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו". והתוספות הביאו 
בשם הירושלמי, ש"פעמים אין לו אלא כר אחת, אם שוכב 
עליו בעצמו - אינו מקיים 'כי טוב לו עמך', ואם אינו שוכב 
נמצא שעל  זו מידת סדום,   - אינו מוסרו לעבדו  וגם  עליו 
בצורה  לעצמו".  אדון  והינו  לעבדו,  למסור  צריך  כרחו 
כזאת, יוכל העבד להשתקם, ולהתחיל לבנות לעצמו חיים 
חדשים, חיים של התחשבות בזולת, דאגה לזולת, ושוב לא 

ישלח ידו בגנבה.
מה יש לקב"ה מזה? מה ה"רוח" שלו מזה? כלום! הרי זו 
עדות ברורה כי הוא נתן את התורה לטובת הבריות, לטובת 
העולם, ולא חלילה "לכבוד עצמו הוא דורש". כך ממשיכה 
לחברו,  אדם  שבין  מצוות  ועוד  לעוד  ועוברת  הפרשה 
ההתחשבות  לזולת,  הדאגה  הוא  לכולן  המשתף  שהמכנה 

ברגשותיו ובצרכיו, וההימנעות מלגרום לו כל עול או נזק. 
סיפר מרן הרב שך זצ"ל, שבצעירותו היה מתלוה לדודו, 
הגאון הגדול רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, בעל "אבן האזל", 
וכיהן  בירושלים,  התיישב  ישראל,  לארץ  עלה  שלימים 
כראש ישיבת "עץ חיים". מטרת הלווי הייתה כדי ללמוד 
ההליכה  בזמן  כי  מאליו  ומובן  והנהגותיו,  מהליכותיו 
עסקו  אלא  חול,  דברי  מעולם  דיברו  לא  הם  המשותפת 

בתורה, וקיימו בעצמם "ְוִדַּבְרָּת ָּבם... ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך".  
יום אחד, מספר הרב שך זצ"ל, הוא ליווה את רבי איסר 
זלמן לביתו. והנה הוא רואה שרבי איסר זלמן עולה לביתו, 
כמה  שהמתין  לאחר  בחזרה.  יורד  מועטות  שניות  וכעבר 
שניות  כעבור  ירד  הפעם  גם  אך  לביתו,  שוב  עלה  דקות, 
שך  הרב  של  בתמיהתו  שהבחין  זלמן  איסר  מעטות.רבי 
עוזרת  בתור  אלמנה  אשה  בבית  מעסיקה  "אשתי  הסביר: 
כשעליתי  למחיתה.  פרוטות  כמה  לה  שתהיינה  כדי  בית, 
שרה.  האלמנה  האשה  את  הדלת  מאחורי  שמעתי  הביתה 
מיהרתי לעזוב את המקום, משום 'קול באשה ערוה'. כעבור 
כמה דקות ניסיתי שוב לעלות הביתה, אך כשהגעתי לפתח 
הבית, שמעתי שהיא עדין שרה, ועל כן מיהרתי שוב לרדת. 
בדברי  ונשוחח  דקות  כמה  עוד  ביחד  כאן  נמתין  "כעת 
אכנס  אז  ורק  ושירתה,  עבודתה  את  תסיים  שזו  עד  תורה, 
הביתה,  להיכנס  יכולת  "הלא  שך:  הרב  שאל  הביתה". 
היתה   - בכניסתך  מבחינה  היתה  שהיא  הרגע  ובאותו 

מפסיקה לשיר?"
לא  אפן  "בשום  בפליאה:  וקרא  זלמן  איסר  רבי  הזדקף 
שהיא  הזו  והשירה  אלמנה,  אשה  היא  הלא  כך!  אנהג 
והרגשה טובה. כלום  נוסכת בה שמחה  השתפכות הנפש, 
יעלה על הדעת שאכנס הביתה, ואגרם לה להפסיק לשיר?". 
לא  ויתום  אלמנה  "כל  כא(:  )כב,  מפרשתנו  פסוק  זה  וגם 

תענון". 
באחת השבתות חזר רבי משה לוין זצ"ל, רבה של נתניה, 
לביתו.  הכנסת  מבית  קדישא,  וחסידא  צדיק  גאון,  שהיה 
את  ניצלו  וילדות  בשבת,  מכוניות  נסעו  לא  רחוב  באותו 
ניתן  לא  בחבל.  הרחוב  רוחב  לכל  ושיחקו  הריק,  הכביש 
היה לעבר ברחוב מבלי לעצור את משחקן. אחד ממלויו, 
שהבחין כי הרב ממתין בסבלנות בצד הרחוב, שאל אותו: 
"האם כבוד הרב מעוניין שאגש אליהן, ואומר להן לעצור 

את משחקן לכמה שניות, עד שהרב יעבר?".
עד  ישראל,  גדולי  תגובתם של  מעניין מאד לשמוע את 
כמה ליבם רגיש לזולת. אין זה אלא פירות העמל והיגיעה 
שלהם על זיכוך מדותיהם. וכה היו דבריו: "חס וחלילה! 
הרי זה עונג שבת של הילדות הקטנות האלו, לקפץ בחבל. 
כלום אגרום להן לביטול עונג השבת, ולו לכמה שניות?!"

לרגשות  הרגישות  את  איבדנו  הרב,  לדאבוננו  אנחנו, 
לא  כדי  הביתה  להיכנס  לא  דעתנו  על  יעלה  וכי  הזולת. 
דעתנו  על  יעלה  וכי  משירתה?  האלמנה  לאשה  להפריע 
זוהי  משחקן?  את  תסיימנה  שילדות  עד  ברחוב  להמתין 
עבודת המידות שדורשת מאתנו התורה הקדושה. מערכת 
המצוות שבין אדם לחברו נועדה כדי שנפתח באמצעותן, 
את המידות הטובות הללו, של רגישות והתחשבות בזולת. 
אמנם כל המצוות של התורה הן גזרת מלך, אבל ברובן 
בזולת,  התחשבות  התחשבות:  מאיתנו  דורשות  הן  הגדול 
חייב  המח  וכדומה.  תורה  בלומדי  באשה,  בעני,  ביתום, 
אני  ב"מה  ולא  מרגיש"  השני  ב"מה  תמיד  עסוק  להיות 
מרגיש", ומכאן באה הדרישה: "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך". וכדי 
ב  )פרק  אבות  במסכת  רבותינו במשנה  אמרו  לכך,  להגיע 
כל  למקומו".  עד שתגיע  חברך  את  תדין  "ואל  ד(:  משנה 
אדם צריך להציב מראה מול פניו, להביט בה ולבדוק כיצד 
הוא היה מתנהג לו היה נמצא במקומו של חברו? כיצד הוא 
היה מרגיש? למה הוא היה מצפה? מה היה מפריע לו? וכך 

בדיוק ינהג כלפי זולתו...  
"ואהבת לרעך" - איך מגיעים לאהבת הזולת? "כמוך"! 
תעמיד את עצמך במקומו ותתנהג איתו בדיוק כפי שהיית 

רוצה שיתנהגו איתך!

א'  עמוד  ח"ב  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר  )נלקט 
ואילך, עיי"ש(. 

ויאכלו וישתו חינוך להתחשבות בזולת

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"מתן תורה" היה האירוע המכונן אשר השפיע אז ולדורות על העולם. 
באותה שעה הר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש... ויחרד 
כל ההר מאד, ויהי קול השופר הולך וחזק מאד..." )שמות יט, יז-יח(. 
לנוכח הקולות, הלפידים וקול השופר וההר העשן בני ישראל נעו לאחור. 
ובעבור  האלוקים,  בא  אתכם  נסות  בעבור  כי  תיראו  "אל  להם:  משיב  ומשה 

תהיה יראתו על פניהם )כ, יז(. 
אין יותר מתאים מזה שאחרי מעמד הוד זה בני ישראל התכנסו בתוך עצמם 
ו'  עם  לפניהם"  "ואלה המשפטים אשר תשים  ה' כמו שנאמר:  ויעסקו בדבר 
הלכו  ישראל  בני  כי  קוראים  אנו  בפרשתנו  והנה  ה'.  בתורת  לעסוק  החיבור. 
לאכול ולשתות, "ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו" )שמות כד, יא(, איך ייתכן 
שמיד עם רואם את האלוקים הלכו לאכול ולשתות? רש"י מביא את המדרש 
תנחומא שאכן היו ראויים שישתלח בהם ידו של ה', אולם גברה מידת הרחמים 

ולא נענשו. והשאלה מדוע סלח ה'?
והמוהלים  בן  לו  נולד  רח"ל,  מילה  מחמת  מתו  ל"ע  שילדיו  אחד  איש 
שאינו  על  גדולה  בעצבות  שרוי  היה  הוא  למולו.  שאסור  לו  אמרו  והרופאים 
יכול למול את בנו. האם בני שהוא מזרע ישראל יישאר ערל כל ימי חייו, שאל?

יעץ לו אחד מאוהביו שיכבד את הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע בסנדקאות, 
צדיק  אותו  ובזכות  כבר,  עליו  עבר  אשר  המאורע  מכל  מאומה  לו  יספר  ולא 
פנחס  רבי  את  הזמין  עשה,  כך  ואכן  הנימול.  לילד  רע  כל  יאונה  לא  בוודאי 
מתו  שאחיו  מזה  מאומה  לו  סיפר  שלא  וכמובן  בסנדקאות,  וכיבדו  מקוריץ 

מחמת מילה, וכפי הנראה שמן השמיים גם כן לא רצו לגלות לו זאת.
גדולה  סכנה  והיה  מילה,  הדם  את  להשקיט  יכולים  היו  לא  הברית  אחרי 
הנעשה  את  אבל  לו,  מה שעשו  את  הבין  מקוריץ  הרה"ק  זאת  כשראה  לילד. 
יכול לישב ולסעוד  והיה שרוי בצער גדול. מחמת צערו לא היה  אין להשיב, 

בסעודת המצווה, אלא יצא לחוץ והסתובב שם ולא ידע לשית עצות בנפשו.
רבי  אל  תיכף  זי"ע שניגש  זושא מאניפולי  רבי  הגיע לשם הרה"ק  בינתיים 
פנחס מקוריץ ושאלו על מה הוא כל כך שרוי בצער? שח לו רבי פנחס את כל 
המאורע. שאלו רבי זושא אם כבר התקיימה סעודת הברית? השיב לו רבי פנחס 
בתמיהה: "איך יעלה על דעתו דמר לערוך במצב כזה סעודת מצוה?" אמר לו 
רבי זושא: "אדרבה, קודם לסעוד את סעודת הברית ואח"כ נראה מה לעשות". 
הסכים איתו הרה"ק מקוריץ, ותיכף כשהגישו את המנה הראשונה באו לבשר 

להם שהוטב לרך הנימול והדם הפסיק. 
כששמע זאת רבי פנחס הוא שאל את רבי זושא מניין לקח סגולה זו? והוא 
ענה לו: "הלא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמות כד, יא(: "ויחזו את האלוקים", 
כלומר כשרואים ששורה מדת הדין על ישראל וצריכים להמתיקה, העצה לכך 
הדינים  את  להמתיק  ובכוחה  מצווה  סעודת  לערוך  וישתו",  "ויאכלו  היא: 
ולעורר רחמים וחסדים". זאת הסיבה שבני ישראל אכלו ושתו אחרי שראו את 
האלוקים. הם חששו באותה שעה ממידת הדין שלא ישמרו כראוי את התורה, 

ועל כן ערכו סעודת מצוה להמתיק את הדינים ומשום כך גם לא נענשו.
מסופר שבעיר ברדיטשוב לא היה איש מבני העיר אשר לא הזמין את הצדיק 
רבי לוי יצחק זי"ע ליטול חלק בכל שמחה אשר פקדה את משפחתו. אך תמיד 
כשהיה אחד מתושבי העיר בא להזמין את הצדיק לברית מילה, נוהג היה רבי 
אחד. שתערוך  בתנאי  אך  לבוא,  אני  "מוכן  לאב המאושר:  להשיב  יצחק  לוי 

סעודת מצווה כראוי!" 
לו,  זה לפלא בעיניהם. מה  והיה  זו של רבם,  בני העיר את תשובתו  הכירו 
כלל  תופסים  אינם  למיניהם  ומשקאות  מאכלים  הן  הגונה?  ולסעודה  לצדיק, 
מקום אצל צדיק כרבי לוי יצחק? אך מעולם לא העזו לשאול את רבם על זאת.

בן. כשהגיע להזמין את  נולד  ולאחד האמיצים שבתושבי העיר  ויהי היום, 
הרבי, מיד דרש ממנו כרגיל: "הבטח לי שתערוך סעודה כיד המלך!" היהודי, 

שלא היה כשאר העם, לא הבליג ושאל את הרבי לפשר התנאי?
בכל  אשר  השטן,  נגד  לי  יש  קשים  "מאבקים  ואמר:  יצחק  לוי  רבי  נענה 
כי  זו,  ניצחת  טענה  אני  טוען  ולעומתו  ישראל.  על  לקטרג  דרכים  מחפש  עת 
כשאדם מישראל מקיים מצווה כלשהי הוא עושה זאת בשמחה וברצון. ואילו 
כאשר נכשל יהודי בעבירה גורם לו הדבר עצב עמוק, עד כי ליבו נשבר בקרבו. 
לשמע דברי, מבקש השטן שאוכיח לו את צדקתי", המשיך רבי לוי יצחק, "לי 
יש הוכחה: הנה, מעולם לא ראינו יהודי, ויהא זה הגרוע שבגרועים, שיערוך 
סעודה לרגל עבירה שעבר. לעומת זאת, כאשר מזדמנת ליהודי מצווה- ברית 
מילה, בר מצווה, סיום מסכת, חגים ושבתות- אז שש ושמח היהודי, ואף עורך 

סעודות לרגל מצוות אלו".
זו  "אמור לי אתה", פנה רבי לוי יצחק אל היהודי הניצב מולו, "כלום אין 
הוכחה ניצחת כנגד דברי הקטרוג של השטן? ואכן, השטן יודע את הדבר ועל 
את  והדר  לערוך בשמחה  היהודי  מן  למנוע  ויכולתו  כוחו  בכל  הוא  מנסה  כן 
סעודת המצווה. ומדוע? כדי שתהיה לו סיבה מספקת לקטרג על עם ישראל". 
בכך שבעלי  בכל שמחה  את השתתפותי  אני  "מתנה  הצדיק,  סיים  זו,  מסיבה 

השמחה יכינו לקראתה סעודה ראויה לשמה!"
האכילה והשתיה בשמחה של מצוה היא פועלת להורדת קטרוגים. נתפלל כי 

"סעדני ה' ואושעה". ישלח לנו ה' ישועות במהרה.



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

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

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

ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ 
במחיר סמלי של ₪5

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

סאטירה | חידות ותשבצים ועוד

עיתון לכל הדעות!

    עיתון 
ששווה
יותר

בס”ד
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לאישה
איך יוצרים אהבה במשפחה?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

מתכון למרק חורפי - שילדים אוהבים  

• בפועל רוב ההורים לילדים בוגרים משתפים, שלמרות  נולד חלום גדול על אהבה, קירבה ומשפחה  נולדים  כשילדים 
מאמצים ורצון טוב לאורך השנים, מערכת היחסים מלווה בכעסים ומשקעים בתוך המשפחה • אהבה של הורים היא הבסיס 

של כל אדם בחייו, היא המשאב הכי חשוב בעולם • וכשהיא נמצאת ואפשרית ולא מגיעה במלואה לילדים זה בזבוז

והפלפל  הקישואים  הגזרים,  את  חותכים   ○

לעיגולים, משולשים וריבועים.
○ בסיר עמוק מניחים כף שמן זית, כפית שמיר 

קצוץ, סלרי קצוץ דק , בצל מגורר וקוביות  עוף.
ומביאים  והמלח  הירקות  את  מוסיפים   ○

לרתיחה, מנמיכים ומבשלים כ- 25 דקות.
○ מוסיפים חצי חבילת פסטה כוכבים, מבשלים 

6 דקות , מכבים ומכסים ל- 5 דקות נוספות.

מתכון מאת: אינס ינאי

אופן ההכנה:מצרכים:

טעימה

חצי חבילת פסטת פתיתים של ברילה
2 גזרים 

2 קישואים/ זוקיני גדולים
1 גבעול סלרי קצוץ

200 גרם קוביות חזה עוף
2 שמיר קצוץ

1 גמבה אדומה
1 כוס פרחי כרובית קטנים

1 בצל מגורר
כפית מלח

חצי כפית כורכום
כף שמן זית

פתיתים  אוהבים:  פסטת  שילדים  למרק  מתכון  מציע  ברילה,  באיטליה,  המוביל  מותג הפסטה  הקרה,  העונה  לרגל 
בצורת כוכבים עם קוביות קטנות של חזה עוף וירקות שחתוכים לכל מיני צורות ○ המרק טעים, בריא ומזין. 

מה  לבחון  החליטה  וינר  יעל  שנים  כעשר  לפני 
משפחה  בתוך  ליצור  מנת  על  עוד  לעשות  ניתן 
בכל  ויציבה  ברורה  שתהיה  אהבה  נוכחת.  אהבה 
גיליתי  הדרך  "לאורך  טוב.  ובפחות  בטוב  מצב. 
שחלק מהתפיסות הרווחות, כגון: "ילדים כל הזמן 
מחפשים לשבור גבולות" /"ילדים עושים דווקא" 
/"גיל  לב"  תשומת  בשביל  הכל  עושים  "ילדים   /
שנתיים הנורא" /"רגש הוא בחירה" ו"פירגון ועידוד 
על התנהגות טובה" כבסיס לחיזוק ילדים. הופכות, 
של  ממרכז  והמשפחה  הבית  את  במתכוון,  שלא 
אהבה למקום של מלחמה. ומחלישות את הילדים 
דוגמאות. ונותנת  וינר  מסבירה  הפנימית".  ברמה 

לשבור  מחפשים  הזמן  כל  "ילדים 
גבולות"/"ילדים עושים דווקא"

אחד  יום  סירב  הוא  וחצי  שנה  כבן  היה  כשבני 
הפך  להחלפה  ניסיון  כל  חיתול.  לו  שאחליף 
בטח   שבני  התפיסה  התנגנה  בראשי  למאבק. 
"גיל  מתחיל  ושאולי  גבולות"  לשבור  "מחפש 
"סמכות  ליצור  חייבת  ושאני  הנורא".  שנתיים 
החלטתי  מאבק  של  וחצי  כיום  אחרי  הורית". 

לי  הראה  דיבר,  שבקושי  בני,  שהנחתי.  וברגע  להניח.  פשוט 
רצה  והוא  ראיתי.  לא  שמעולם  חיות  חיות.  יש  החיתולים  שעל 
לבחור את החיה על החיתול. באותו הרגע ירד לי אסימון. הבנתי 
שילדים לא פועלים נגדנו המבוגרים. ילדים פועלים בעדם. ילדים 
שהרצון  הבנתי  בעולם.  עצמם  את  להגשים  כמונו,  בדיוק  רוצים, 
ואולי לפעמים  להגשמה דוחף תינוק לזחול, ללכת, ללמוד לדבר 
גם לבחור את החיה על החיתול. ושלכל גיל יש את ההגשמה שלו. 

"גיל שנתיים הנורא"
תסכול  יותר  חוויתי  גדלה  שלו  הביטוי  ויכולת  גדל  שבני  ככל 
רק  הנורא".  שנתיים  "גיל  של  בעיצומו  שאנו  והתבשרתי  מצדו 
הקטן  שהאיש  הפחד  את  חוויתי  הנורא"  שנתיים  "גיל  מהביטוי 
דרוכה.  עצמי  את  ומצאתי  ההורית.  הסמכות  על  ישתלט  בחיתול 
לי  ברור  היה  לעומק.  הסיטואציה  על  והתבוננתי  שעצרתי  עד 
וכשבחנתי את הסיטואציה הבנתי  דווקא".  "עושה  לא  כבר שבני 
ממסע  חלק  שהוא  שינוי  מהותי.  שינוי  ממני  נדרש  שלראשונה 
ההורות. כשתינוקות נולדים הם נולדים חסרי אונים לחלוטין. כל 
קיומם תלוי אך ורק בנו המבוגרים לאורך תקופה ממושכת מאד. 
מצב בו אנו מתרגלים להחליט בלעדית את רוב מצבי חייהם: האם 
להלביש?  מה  למקום?  ממקום  אותם  לקחת  או  אותם?  להרים 
ילדנו  מהותי.  שינוי  מאיתנו  נדרש  שנתיים  גיל  ולקראת  ועוד. 
יכולים להביע את רצונם. ועלינו לראשונה לוותר מעט על יכולת 
השליטה ולהבין איך ליצור הובלה למול פעוט בעל רצון להגשמה 
משל עצמו. בגיל שנתיים מתחיל למעשה מסע מקביל שילווה את 
ההורות שלנו לאורך כל הדרך. לימוד איך להיפרד משליטה וללוות 
את ילדנו בדרכם ללמידה בטוחה. למידה שתאפשר להם הגשמה. 
לאחריו.  וגם  הבגרות  בגיל  מהותי  שינוי  וידרוש  שיתעצם  מסע 

"ילדים עושים הכל בשביל תשומת לב"
כולנו רוצים לחוות אהבה ושייכות. אך האם כל פעולה של ילדנו. 
גם כזאת שגוררת כלפיהם כעס נועדה באמת רק על מנת למשוך 
את תשומת ליבנו? רק על מנת לבחון אותנו ההורים על אהבתנו? 
האם כל פעולה אכן נעשית בכזאת מניפולטיביות? בכזה תכנון?

התבוננות בעומק הדברים מוכיחה שזה לא המצב.  השלב הראשון הינו 
ההבנה שילדים לא פועלים נגדנו. שילדים פועלים בעדם להגשים.

ונשאלת השאלה מה אנו הכי רוצים להגשים כבני אדם? והתשובה 
האנרגטית  המהות  טיבענו.את  את  להגשים  שואפים  שאנו  הינה 
את  להגשים  אמצעי  הינן  הפיזיות  המטרות  לעולם.  באנו  איתה 
שונה.  מראה  יש  מאיתנו  אחד  שלכל  כמו  הכוונה?  למה  טבענו. 
טביעת  יש  מאיתנו  ואחת  אחד  לכל  ככה  שונה.  אצבעות  טביעת 
מאפיינות".  מ"איכויות  שמורכבת  בעולם  אנרגטית  אצבע 

כמו:  האיכויות  שאר  האהבה.  איכות  את  יש  האנשים  בכל 
סקרנות,  נתינה,  רגישות,  הומור,  שמחה,  אומץ,  לב,  טוב 
ילדים  כאשר  לרוב  לאדם.   מאדם  משתנות  ועוד  יצירתיות 
מאפיינת  איכות  שם  יש  שלילי.  באופן  ושוב  ושוב  שוב  נוהגים 
לשמר  לילדים  לסייע  שעלינו  איכות  בהתנהגותם.  שחבויה 
השלילית. ההתנהגות  את  לאזן  כיצד  הילדים  את  וללמד 
ילדים. אצל  בייחוד  לשינוי.  ניתנות  שהתנהגויות  הבנה  מתוך 

"רגש הוא בחירה"
התפיסה ש"רגש הוא בחירה" הופכת אותנו "ללא בסדר" אם אנו 
נוטים לחוות רגשות כמו: בכי, כעס, תסכול, עלבון, קינאה ועוד. היא 
מלמדת ביקורת עצמית וגורמת להרבה כעסים בתוך מערכות היחסים.

אנחנו  האם  אמת?  זאת  האם   - השאלה  נשאלת 
נובע  שרגש  היא  האמת  רגשות?  בוחרים  באמת 
מתגובה מוחית שקורת במוח באופן עצמאי ללא 
רגש  מופיע  בה  השניה  בחירה!  וללא  שליטה 
אחרי. להיווצר  יכולה  הבחירה  בחירה.  לא  היא 

והאמת הנוספת היא שתקופת הילדות היא תקופה 
ליצור  לילדים  לסייע  יכולים  אנו  בה  משמעותית 

בתוכם הרגלים רגשיים שיסייעו להם כל חייהם.

ככלי  טובות  על התנהגויות  ופרגון  "עידוד 
לחיזוק ביטחון עצמי"

יחסים.  מערכת  בכל  חשובים  ופרגון  עידוד 
הכלי  הם  ופרגון  עידוד  שכאשר  הוא  הענין 
הנלמד  הפנימי  הדפוס  עצמי  ביטחון  לחיזוק 
בהצלחות.  מותנת  שלנו  הערך  שתחושת  הינו 
ועומדים  מצליחים  אנו  כאשר  "שווים"  אנו 
עוגן  ללא  הילדים  את  שמותיר  דפוס  בצפיות. 
אמיתי בתוכם כאשר דברים לא מצליחים.אם נרצה 
ללמד את ילדנו אהבה עצמית נוכחת. תחושת ערך 
שלא מותנת רק בהצלחות. עלינו לחברם חווייתית 

למהות שלהם. לטבע שמאפיין אותם. ל"איכויות המאפיינות". 

אז מה ניתן ללמוד להורות שלנו?
כלים  עם  נבוא  וילדנו  למשפחתנו  מלחמה,  בכלי  נבוא  לקרב 
חשוב  הכי  המקום  היא  משפחתית  יחסים  מערכת  אהבה.  של 
להפוך  הזמן  הגיע  ואהבה.  יחסים  התפתחות,  ללמידה,  בחיינו 
יחסים  ומלמד  לומד  למקום  גבולות  על  קרב  משדה  הבית  את 
הגיע  סביבתו.  ועם  עצמו  עם  אדם  של  ואהבה  יחסים  ואהבה. 
בילדנו  לבנות  מנת  על  כהורים  בקולנו  שימוש  שנעשה  הזמן 
ויציבה  ברורה  ההורית  שהאהבה  יציב.  רגשי  שידרה  עמוד 
טובה. והתנהגות  בהצלחות  רק  מותנת  לא  שהיא  זמן,  בכל  בו 

אשר  לאיכויות  חוויתי  באופן  ילדים  שמחברת  הורית  אהבה 
מאפיינות אותם כעוגן בתוכם. ומלמדת  כלים איך לאזן התנהגויות 
ולהיות  להרגיש  טבעי  שזה  לדעת  קשים  ברגשות  ואיך  שליליות 
בעלי היכולת להירגע, להתחבר לכוחות פנימיים ולבחור התנהגות 
זה המסע הכי משמעותי  ועבור הסביבה. משפחה  מטיבה עבורם 

בחיי אדם לאהבה.

יעל וינר היא עו"ד, מאסטר בשיטת הטיפול N.L.P, מלווה הורים, 
שבלב".  "קסמים  הילדים  ספר  ומחברת  להורים  סדנאות  מנחה 
 ,NLP-מה עקרונות  על  שמבוססים  קצרים  סיפורים  כולל  הספר 
גמישות  עצמית,  קבלה  עצמית,  אהבה  הילדים  לומדים  דרכם 
לרכישת  שלהם.  הפנימיים  לכוחות  להתחבר  ויכולת  התנהגותית 

/https://www.ksamim-shebalev.com :הספר
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - בעלי מלאכה ומקצועות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.עבד לבית שאול המלך.אחר- כך הוא נקרא  "נער 
שאול" )שמואל ב ט ב(

5.כבר זמן רב.  "____ ימים רבים" )יהושע כב ג(
7.אמם של שלושת הגיבורים אשר לדויד : יואב,אבישי 

ועשהאל.  )שמואל א כו ו(
9.בחינה ובדיקה,עיון מעמיק בדבר כדי לגלות את הגלום 

בו. "רישון וכונן ל___ אבותם" )איוב ח ח(
10.כשלון,תקלה.  "את רגלי מ___" )תהלים קטז ח(

12.אחד מחמשת חומשי תורה.
14.תינוק בעברית. ובארמית?

16.תמיהה,דאגה.  "____ היתה לפני שבראתי בו יצר 
הרע" )בראשית רבה כז( )בכתיב חסר(

18.אבי משפחת אליהוא בן ברכאל הבוזי.)איוב לב ב(
19.קהל רב.  "להחית ___ רב" )בראשית נ כ(

1.מקום מובדל על ידי מחיצה,מקום גדור."כלים שב___ טהורים 
טמאה ב___ כלים שבבית טמאין"  )אהלות טו ד( )בהיפוך אותיות(

2.צהבת,מחלת הכבד או הדם,שאחד מסימניה הצבע הצהוב של לובן 
העין. "מי שאחזו ___ מאכילין אותו בשר חמור" )יומא פד.(

3.עצי פרי וצמחי מטע אחרים פגומים שאינם מניבים פרי.
"המקבל שדה מחברו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר ____

למאה" )בבא בתרא צה.(
4.קיצור המילים : ארץ ישראל.

6.גם אם כך הוא הדבר,אף על פי-כן,בכל זאת."אפילו ____" )ברכות 
נב:(

8.כנוי לקמח ממין גרוע.  "פת ____" )שבת קיז:(
11.אוי ואבוי לו.  "__ לראשו")מגילה יא.()בהיפוך אותיות(

13.נוהם,צועק.  "ארי-נהם ודב ____")משלי כח טו( )בהיפוך אותיות(
14.בעלה של אביגיל אחות דוד ואביו של עמשא. )מל"א ב ה(
15.סתם,אטם. "גם כי אזעק ואשוע ____ תפלתי" )איכה ג ח(

17.קיצור המילים : ווי עמודים.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אפה, בוקע עצים, ארג, לטש, גבור, ציד, הגלבים, מלחים, ושאבי מים, הדיגים, סבל, חבלי הים, הטבח, 
סופר, חטבי עצים, המסגר, צורף, ידע ציד, חבליך, צידים, רב החבל, חצב, רוכל, תפשי, משוט, חרש, אנשי 

אניות

תגארינשטושמישפתגא

הגפתדאגשאיהשיאחרש

מונישראאגגדריבאוש

סנשפיבאילשסנלשחכא

גירשיאדבינשיאצילמ

רואמאהירשגהתבאטיי

צשימאמגדאישינשצדצ

תמאאישיאמשנכיעאעע

סנגדיצאלשתיגענאצי

ישישריחסנלשקידגיב

וצנוהיבאבשוגאנאדט

צתבפמלבחהברראהטבח

רגאנשיאניותאשרחתא

1.בורית היא...
2. "...אדם", "...חיל", "...בית"

3. מהו אטב?                                                                                                              
4. בת זוגו של מי היא הנאקה?

5. "עשה לך רב וקנה לך..." 
6. "מיגו" פירושו בעברית...

7. "...חטים" כסף שנאסף לצדקה ערב הפסח
8. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

9. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?
10. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

תשובות:

להפסקהיוצאים 
 מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד
בין הפותרים 
נכונה יוגרלו 

דיסקים ופרסים 
 'מדור יוצאים להפסקה' 

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

 מייל:
hila@kav-itonut.co.il 

לנו:כתבו 

1. סבון 2. בן 3. מהדק 4. גמל 5. חבר 6. מתוך 7. מעות 8. פנים 9. דרום 10. סרק



משלוח
מנות
מתחיל
עם
מעולה

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
| רח’   6566551-03 .15 6099821-03| רח’ רשב’’ם  12 קריית הרצוג.  יגאל אלון  | רח’   .5704963-03 .15 נויפלד  | רח’    5796771-03 23 קריית הרצוג.  גניחובסקי  5448588-03| רח’ 
 5755232-03 .17 | קלישר   5179802-03 .1 חיים  | תורת   9479944-03 .25 רח’ חבקוק   |  5703078-03 .2 רח’ פרדו   |  5226858-03 .24 רח’ הרב מלצר   |  6324538-03 .11 קוק  הרב 
-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |

  -08  9419465  40 נתיבות המשפט  רח'  ספר:  קרית  חדש!   |  9040905-04 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  6899718-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663
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בלבד!
לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים
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