


03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

שלהביתהזכייה

           במבצע

המטבח כולל: ארונות סנדוויץ 10 מטר, שיש אבן קיסר 3.5 מטר, 2 כיורים בגודל 60 ס״מ.
*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( *התמונה 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 *שווי הפרס לפי מחירון הספק *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.

**בצירוף הפרטים האישיים: שם פרטי, משפחה, טלפון, טלפון נייד, כתובת מלאה ומספר תעודת זהות.

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

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

מטבח
ההגרלה השבועית מס׳ 10

תתקיים ביום ראשון בתאריך: י״ד באייר תשע״ח )29.4.2018(

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )י׳ באייר תשע״ח( בשעה 09:00
הפרס בשווי 30,000 ₪

לשליחת המעטפות להגרלה הגדולההזדרזו! נותרו שבועיים 
ניתן לשלוח עד י״ח באייר תשע״ח - ל״ג בעומר )3.5.18(  

לרכישת דירה₪1,000,000
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אדוארד
אלופים בחיסכון

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

אבקת כביסה
סוד/ביומט 5 ק"ג 500 מ"ל

חלה מתוקה 
המיוחדת של 
עינת

 &8 ב-

 &2990

 &1990  &18 90

משקה מוגז 
בטעמים
1.5 ליטר

מיונז תלמה 500 גר
בקניית זוג

גבינה טרה/ תנובה
250 גרם

בשרים מחפוד

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

מס' 10 / 7 / 3

ב-

ב-  &15

 &790

 &590

 &100  &100 5 ב-100&  4 ב- 3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

4 ב-10& 

משקה אנרגיה 
בלו

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

XL / קליק

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

לקילו

שישיית סודה

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

חיטה, בורגול, עדשים, פופקורן, חומוס ועוד

5 ב-10& 

אגמי
ימים ד' - ו'

 &10 2 ב-

 &10 2 ב-

2 ב-

מעדני מוו קצפת

ארטיק קרנ'צ נסטלה

 &10

L תבניות ביצים

3 ב-20& 

 &3490

&3490

 &25

 &25

3 ב-

2 ב-

חומוס אחלה / צבר

 &10 7 ב-

3 ב-2 ב-

ב-

2 ב-

באיכות מפתיעה!

3 ב-10& 

נעם
500 גר'
בקניית זוג גבינה צפתית 

 &10

 &50 &13
קטניות מיה

 &30

 &10

 &20

7ב-

2 ב-

5ב-

 &10

10& ב-

קוטג' טרה

3 ב-12& 

גד
750 גר'
בקניית זוג'

מוצרי 
השבוע לחם מלא

גבינת תנובה

 &2990
ב-

טיטולים טיטולים פרימיום טיטולים האגיס

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

2 יח'
נייר טואלט

 &790

40 גלילים

גבינת תנובה 
850 גרם

 &22 ב-

קורנפלקס דבש/
 קוקומן

ב-

בקניית 
זוג

בקרטון
 1 ליטר

2 ב-55& 

סוכר 

מארז שוקו תנובה

 3

 2
גבינת טרה 
750 גרם
בקניית זוג

 &8 90

פילה סלמון 
)נורבגי(

&4990
ב-

מארז טישו 
טאצ'
חמישיה

&8 90

&1490

ב-
6 קילו

3990& ב-
ב-

אבקת כביסה 
אריאל

גבינה צהובה

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-





9.30     ‰ר‰"‚ רבי ברוך רוזנבלום ˘ליט"‡

10.30     ‰ר‰"‚ רבי ‡‰רן ‡˜ר ˘ליט"‡

‰ר‰"‚ רבי י˘ר‡ל מ‡יר ˘ו˘ן ˘ליט"‡  10.45

‰ר‰"‚ רבי מ‡יר ˘ורı ˘ליט"‡  12.00

‰‚‡ון ‰‚„ול רבי מר„כי ‚רוס ˘ליט"‡  13.00

מנח‰ ו‡רוח˙ ˆ‰רים  13.45

‰ר‰"‚ רבי ‡˘ר „רו˜ ˘ליט"‡  15.00

‰‚‡ון רבי בנימין בירנבוים ˘ליט"‡  16.00

‰‚‡ון ‰ˆ„י˜ רבי ‡לימלך בי„רמן ˘ליט"‡  16.30

‰ר‰"‚ רבי מר„כי נוי‚ר˘ל ˘ליט"‡  17.30

‰ר‰"‚ רבי מנחם ˘טיין ˘ליט"‡  19.00

20.00     ‰ר‰"‚ רבי ˆבי‡לי בן ˆור ˘ליט"‡

 

י˙˜יים ‡י"‰ ב“‡ולמי ˜ונטיננטל“ רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜

ב"‡ולמי ˜ונטיננטל" רחוב בן יע˜ב 21 בני בר˜     ‰‡ירוע יועבר ב˘י„ור חי ב"˜ול ‰ל˘ון"  
 יום חמי˘י „' ב‡ייר ˙˘ע"ח

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 

 לבי˙ מ˘פח˙ ˆפורי ‰י"ו

(ל˘עבר ‰‡ירוע ‰מרכזי במלון ”ויזניı“ ”ˆפורי ˜ל‡ס“)

ב‡ולמי ˜ונטיננטל  ב‡ולמי ˜ונטיננטל 



תלמד להיות מעשי!

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

להרשמה: 2245*

*המלגה להנדסאות גברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. לנשים במחיר מסובסד.

שנת הלימודים החדשה במרכז החרדי להכשרה מקצועית
פותחת בפניכם מגוון קורסים מעשיים ומקצועיים
שיעניקו לכם בעז"ה כלים למקצוע מעשי ומפרנס

נפתחת ההרשמה
ללימודי מקצוע מעשיים

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3	 
ייעוץ מס	 
חשבות שכר 	 

חשבונאות

מנהל/ת משרד כללי/ת + בכיר/ה	 
מזכירה רפואית	 
ניהול מלאי ורכש	 
יבוא יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות לגיל הרך	 

מינהל

מכינה טכנולוגית )קדם הנדסאים(	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים 	 
הנדסאי בנין	 
הנדסאי חשמל	 
הנדסאי תוכנה והגנת סייבר	 
הנדסאי עיצוב תעשייתי	 

הנדסה

חשמלאי מוסמך	 
תחזוקת מחשבים וניהול רשתות	 
 	QA - בודקי תוכנה

טכנולוגיה

גרפיקה ממוחשבת	 
צילום 	 
עיצוב פנים	 

טיפול רגשיעיצוב

 	-C.B.T
 מיועד לבעלי תעודות
ונסיון בתחום הטיפולי

טי
תנ
או



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ג' באייר תשע"ח 18/4/18 בני ברק8

 פתיחת זמן בפוניבז'
ביום שני התקיים מעמד פתיחת הזמן בהיכל ישיבת 
אדלשטיין,  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  במעמד  פוניבז' 

הגרב"ד פוברסקי ונשיא הישיבה הגר"א כהנמן.
לחשיבות  התייחס  הוא  הישיבה,  ראש  בדברי 
ומחונכים  בתורה,  עוסקים  "כולנו  בתורה:  השקיעות 
לא  בכך  שרגילים  שכיון  נדמה  אבל  מילדותנו,  לזה 
והמדרגה  המעלה  את  החשיבות,  את  להעריך  יודעים 
יושב  כשאדם  אומרים  חז"ל  בתורה.  שעוסק  למי  שיש 
תורה  לומד  כשאדם  עמו.  שרויה  שכינה  בתורה  ועוסק 
הוא מתקדש ונעשה אדם אחר, אדם קדוש, וכשמפסיק 

ללמוד אין קדושה. 
"כמובן יש גם דברים הנצרכים בשביל התורה. אדם 
צריך מנוחה, וזה הכשר מצוה לצורך התורה, וכבר כתב 
הרמב"ם כי אדם שישן בכוונה לשם שמים, הוא עובד 

השם בשנתו, ומתקדש בזה. 
"וצריך לנצל את הזמן שלא יהיה בטלה, לא להתעניין 
בדברים בטלים, סקרנות זה דבר שלוקח המון זמן, אדם 
בטלים  דברים  קריאת  על  סתם  ומתעכב  ברחוב  הולך 
הרי  לו?  נוגע  זה  וכי  לו,  משנה  זה  ומה  לצורך,  שלא 

הזמן  באותו 
לחשוב  יכול 
ת  ו ב ש ח מ
ת  ו ש ו ד ק
י  ר ב ד ב
או  תורה, 
ו  ל י פ א
ם  י ק ו ס פ
ה  מ מ
ם  י ר מ ו א ש
 , ה ל י פ ת ב

ובזה הוא מתקדש!"

 הרבי מביאלא אושפז בבי"ח 
לקיים בנו חכמי ישראל: תפילות רבות נערכו השבוע 
בתחילת  שאושפז  ברק  בני  מביאלא  האדמו"ר  עבור 

השבוע בבית החולים לאחר חשש להתקף לב.
פונה  והוא  בטוב  שלא  חש  ה-55  בן  מביאלא  הרבי 
ברק,  בבני  הישועה'  'מעיני  לבית החולים  ראשון  ביום 
שם אושפז עם בעיות בליבו. ולאחר כמה ימים הועבר 
לטיפול בבית חולים אחר. בשבוע שעבר נערכה שמחת 
קאלושיץ  אב"ד  בת  עם  האדמו"ר,  של  לבנו  האירוסין 

בבני ברק.
יעקב  רבי  נקרא להתפלל לרפואת האדמו"ר  הציבור 

מנחם בן שרה רבקה בתוך שאר חולי עמך בית ישראל.

   המתנדב שנפצע קשה שוחרר
עם  הצלה  איחוד  מתנדבי  בקרב  גדולה  התרגשות 
אהליאב  רפאל  המתנדב  של  החולים  מבית  שחרורו 
נחשוני, לאחר פציעה קשה שנגרמה לו מתאונה עצמית.

"שוחחתי כעת עם רפאל אהליאב והוא ביקש להודות 
לאלפי האזרחים שהתפללו והעתירו בתחינה לרפואתו 
עבורו",  ומעבר  להנהלת הארגון אשר עשתה מעל  וכן 

מסר יו"ר 'איחוד הצלה' סניף בני ברק, אפי פלדמן.
כזכור, נחשוני, תושב בבני ברק ואב לשלושה ילדים, 
בתאונה  קשה  באורח  חודשים  כארבעה  לפני  נפצע 
חירום.  לאירוע  בדרכו  שהיה  בעת  ברק  בבני  עצמית 
בלילה,   02:00 השעה  לאחר  מעט  התרחשה  התאונה 
רוכב אופנוע  דיווח על  כאשר במוקדי ההצלה התקבל 
ברק. כוחות ההצלה  בבני  ברחוב אהרונוביץ'  שהחליק 
העניקו למתנדב טיפול רפואי והוא פונה לבית החולים 

'איכילוב' במצב קשה עם חבלת ראש.

 אצטדיון רמת גן ייהרס 
ייהרס  ב"ב  העיר  בגבול  שנמצא  ר"ג  אצטדיון 
של  בגובה  ותעסוקה  משרדים  מגדלי  ייבנו  ובמתחם 
עשרות קומות. בימים אלו מתנהל משא ומתן עם רשות 
מקרקעי ישראל על תכניות הבנייה במתחם. אבל בניגוד 
לשילוב  מתנגדים  בעירייה  ישראל,  מקרקעי  לרשות 
מגורים במתחם החדש ומבקשים להפוך אותו ל"תאום" 
משרדים  מגדלי  הכולל  היהלומים,  בורסת  מתחם  של 

ותעסוקה.
גן,  ברמת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  יו"ר 
עו"ד אביבית מאור נמרודי, ציינה שלאחר שנבדקו כל 
האצטדיון  את  להרוס  שיש  הייתה  המסקנה  האופציות 
ולבנות מתחם של מגדלי משרדים ותעסוקה, שיאפשר 

פיתוח כלכלי של העיר.

מאת: עוזי ברק

תאונת דרכים קשה אירעה ביום שישי בבוקר, 
כאשר נוסעי רכב שאיבד שליטה בצומת מורשה 

נפצעו קשה ונוסע אחד נהרג.
סמוך לשעה 6:10 בבוקר התקבל דיווח על 
רכב פרטי איבד שליטה והתהפך אל תעלה בצד 
שהגיעו  ומד"א  הצלה  איחוד  מתנדבי  הכביש, 
לזירה טיפלו בשישה נוסעי הרכב שהיו פצועים 
ופזורים בשטח נרחב והרוג שהיה מוטל בתעלה 

בצד הכביש.
קל  פצועים  שלושה  היו  הרכב,  נוסעי  מתוך 
שטופלו  קשה  ועד  בינוני  פצועים  ושלושה 
בניידות  הכרה  ללא  כשחלקם  ופונו  במקום 
בבתי  ההלם  חדר  אל  מד"א  של  נמרץ  טיפול 
תקווה,  שבפתח  ובלינסון  השומר  תל  החולים 
ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותו של נוסע 

נוסף.
הקשה,  הטרגדיה  גודל  התברר  מאוד  מהר 
בנוסעים שחזרו מתפילה בליל שישי  שמדובר 
בציון הרשב"י במירון. התאונה אירעה בצומת 
)גהה(,   4 לכביש   5 כביש  בין  בחיבור  מורשה 
איבד שליטה מסיבה  ימינה,  פנה  הרכב  כאשר 
אל  והתהפך  פעמים  כמה  הסתובב  ברורה  לא 
הרכב  נוסעי  רוב  הכביש,  בצידי  תעלה  תוך 
מהרכב  נזרקו  חגורים  היו  לא  הנראה  שככל 
ואילו  נהרג,  ואחד  קשה   – בינוני  ונפצעו 
נוסעי הרכב שהיו חגורים יצאו בכוחות עצמם 

מהרכב.
כל נוסעי הרכב היו תושבי בני ברק, צעירים 
בני 14 ועד 24, שלקחו טרמפ עם הנהג ברכב 

פרטי מסוג מאזדה עם 7 מקומות.
למקום  הגיעו  הקשה  התאונה  בעקבות 
צביקה  הרב  בראשות  אביב  תל  זק"א  מתנדבי 
לטפל  והחלו  רבים  מתנדבים  עם  יחד  חסיד 

בזירה הקשה.
תושב  הרכב,  נהג  כי  עלה  האירוע  מחקירת 
הגדולים  הארגונים  באחד  חסד  ואיש  ברק  בני 
הנוסעים  את  אסף  ובחזור  למירון  נסע  בעיר, 
מתחנת אוטובוס כטרמפ לבני ברק. עוד התברר 
כי לנהג היה רישיון אך לא בתוקף מאחר ולא 

חודש בגלל חוב כספי.
כמה שעות לאחר התאונה, יצא מסע הלווייתו 
הוריו  מבית  ז"ל  אלתר  דב  חיים  הבה"ח  של 
ברחוב רוזנהיים 7 בבני ברק בהשתתפות קהל 
וחבריו. לקול  בני משפחתו  גור,  גדול מחסידי 

בכיות הגיעה המיטה ועין לא נותרה יבשה.
ואמר  בהלוויה  לבנו  ספד  הנפטר  של  אביו 
כשמך  תמידית,  חיים  שמחת  הייתה  "לחיים 
כן אתה – אתה הכנסת לנו שמחת חיים, תמיד 
ראינו את השקידה  והחמאת לכל אחד.  חייכת 
העצומה שלך את עבודת המידות". לאחר מכן 
בישיבת  משגיח  פלקסר  מאיר  הרב  הספידו 

'חידושי הרים' אשר דיבר בשבחו.
הלוויות  בית  אל  מב"ב  יצא  ההלוויה  מסע 
בהר הזיתים בירושלים בחלקת חסידי גור, שם 
הגיע  לחו"ל,  יציאתו  לפני  ראשון  ביום  נטמן. 

מרן האדמו"ר מגור לנחם את בני המשפחה.

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@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:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

פישל רוזנפלד, יעקב אמסלם, יענקי קצבורג, 
יוסי גיטלר, ארי קלמן, חיים בנשק, שרה 

פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

מיכל יפרח, ללי שרלין, מיכל ירחי, 
מלי מתתוב, שרה מור 

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

הרוג בתאונה קטלנית: 
הבה"ח חיים דב אלתר ז"ל
בחזור ממירון לבני ברק אירעה תאונת דרכים קשה בצומת מורשה  נהג הרכב איבד 
נהרג  ז"ל  נזרקו מהרכב, הבה"ח חיים דב אלתר  וכל שבעת הנוסעים  את השליטה 

במקום  המשטרה בודקת את נסיבות התאונה

מיומנו של חובש
מנדי אור, חובש ב'איחוד הצלה'

של  והקישקע  הטשולענט  בין  לילה. 
קריאות  לכמה  בעדינות  יוצא  שישי  ליל 
רשת  ב"ה.  קשים  מקרים  לא  רפואיות. 
ברק,  בבני  הצלה  איחוד  של  הקשר 
בסביבות  אלו.  בשעות  שקטה  יחסית 
השעה 06:00 אני מתעורר לקול המוקדן 
במכשיר הקשר של איחוד הצלה: "מחלף 
מישהו  אם  קשה,  תאונה  לדרום  מורשה 

קרוב שייצא".
השינה  ערפילי  מבין  מבין  אני 
ש'מורשה לדרום' זה שלוש דקות נסיעת 
חירום מבני ברק. אני מוציא בקבוק מים, 
שוטף פנים ויוצא לדרך. ברמזור הראשון 
התברר  אח"כ  כתום,  אופנוע  אותי  עוקף 
שמדובר במתנדב גל סלהוב, ויחד אנחנו 

ממשיכים בנסיעה למקום.
מרחוק אנחנו רואים בלגן לא ברור.

ראשית אתאר במעט את השטח: כאשר 
מגיעים למחלף מורשה מכיוון בני ברק, 
יש  שמאל  ובצד  הגשר,  נמצא  למולנו 
שטח הפרדה בן כמה עשרות מטרים של 
חול, סלעים ותעלות, המפריד בין העיקול 
המוביל מכביש 5 למזרח לכביש 4 לדרום 

לבין כביש 4 עצמו.
בשוליים  עומד  פרסה,  עושה  אני 
ויוצא עם ציוד, חוצה את התעלה ונחשף 
קריאות  הפצועים,  צעקות  לזוועה. 
את  מניח  אני  לחלץ.  שמנסים  האזרחים 

התיק ומתחיל לטפל.
בחורים  בשני  נתקל  אני  ראשונים 
על  שוכב  והשני  יושב  אחד  חסידיים, 
הקרקע, בגדיהם מוכתמים מחול וקרועים 
ביניהם.  מפרידים  מטרים  כמה  מעט, 
)כמה  ההפרדה  שטח  של  השני  בקצה 
בעוד  מבחין  אני  משם(  מטרים  עשרות 

פצוע יושב.
עד  מוזר,  לי  נראה  במיקומים  משהו 
שלבסוף אני מעכל שהאנשים האלה לא 
הגיעו לבד לאן שהם נמצאים... הם כנראה 
הגיעו לשם "בטיסה" לא מתוכננת. טיסה 

שעשויה לגרום לפגיעות קשות ביותר.
ברירה  בלית  עובר  אני  זה  בשלב 
לפרוטוקול אר"ן ומתחיל לספור נפגעים. 
עולה ברשת הקשר של איחוד הצלה: "יש 
לי כאן; אחד, שניים... שלושה, מהלכים 
שוכבים".  שלושה  שניים...  אחד,  ועוד; 
ריצה  כדי  תוך  לראות  שהצלחתי  מה  זה 
התעלות  לבין  המוגבה  העפר  שטח  בין 

והכביש שבצדדים.
איתי  הנוסף שהגיע  רואה שהכונן  אני 
מתקדם  אני  אז  דרומה  ומטפל  סורק 
לעליה  הסמוכה  בתעלה  מערב.  לכיוון 
רואה רכב הפוך  אני   4 5 לכביש  מכביש 

שכנראה  בכבאי  נתקל  אני  ומצ'וקמק. 
שהוא  תוך  למשמרת  בדרך  במקום  חלף 
לי  מספר  והוא  הנפגעים  בין  מתרוצץ 
ומכווין  ריק  והוא  הרכב  את  בדק  שהוא 
אותי לאחד הפצועים השוכבים שאבדוק 
המהלכים  את  שואל  אני  בינתיים  אותו. 
שהוא  אומר  מהם  וכשאחד  הנהג"  "מי 
ברכב.  היו  נוסעים  כמה  שואל  אני  הנהג 
הוא מספר על שבעה, ההלם ניבט מעיניו.
לפי  בתעלה.  הפצועים  לאחד  יורד 
אחרי  מהרכב  יצא  כנראה  המרחק 
ניכרת  בעיה  ללא  בהכרה.  התאונה. 
מיידית. אני מנחה אותו לא לזוז על מנת 
את  מגייס  אני  נוספות.  פגיעות  למנוע 
הכבאי שיישאר לטפל בפצוע ורץ לראות 

איפה עוד צריכים אותי.
בסריקה  ומבחין  מהתעלה  עולה 
שמטפלים  צוותים  יש  שכבר  מהירה 
ברוב הנפגעים ומתחילים להעמיס אותם 
לאמבולנסים שהגיעו בינתיים. אני מדווח 
להם על הפצוע "שלי" ומצבו, ומתקדמים 

הלאה..

התעלות  שבאחת  רואה  אני  פתאום 
מדובר  הרוג.  לצערנו  נפגע.  עוד  שכב 
ההפוך,  )!( מטרים מהרכב  מ-30  ביותר 
ביותר  המרוחק  בצד  התעלה  בתחתית 

מהרכב.
מדויק  דיווח  ומעביר  לרגע  עוצר  אני 
מתחילים  שבו  השלב  וזה  למוקד,  יותר 

להבין את גודל הזוועה.
הזירה הייתה קשה. דם מעורב בלבוש 
אחד.  בצד  כובעים  של  ערימה  חסידי. 
אחר.  במקום  מפוזרות  קרועות  חליפות 
נפרד  מהם  אחד  דוממים.  תפילין  זוגות 
להתחזק  שרצו  צעירים  לנצח.  מבעליו 
שמעון,  רבי  אצל  הזמן  תחילת  לפני 
רבי  את  לפגוש  זכה  מהם  אחד  ולצערנו 
שמעון בשנית ממש כמה דקות לפני בני 

ברק.
זק"א ת"א  זה השלב בו מגיעים אנשי 
ומתחילים בעבודת הקודש, אחד הכוננים 
הוא  מכונן.  רגע  על  היקרים שלנו מספר 
וזיהה  הנפגעים,  באחד  לטפל  ניגש 
החל  החובש  בהרוג.  שמדובר  לצערנו 
"שמע  הדומם.  הצדיק  עם  ביחד  לצעוק 

ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד"...
שלכם בכאב

התאונה הקטלנית, צילום: עוזי ברק

צילום: בעריש פילמר



הכנס הזה בשבילך!
ערב היכרות של דייל קארנגי   במיוחד למגזר החרדי

מה בערב?
אנוש   יחסי  במיומנויות  להשתמש  כיצד    עצמי  ביטחון  לפתח  כיצד 
מלאת  גישה  להפגין  כיצד    לפעול  אנשים  ולשכנע  אמון  לבנות  כיצד 
ועובדות שמות  לזכירת  מוכחת  בשיטה  להשתמש  כיצד     התלהבות 
כיצד להלהיב את הקהל שלנו  כיצד למזער מתח ודאגה  כיצד לזהות 

הצלחות ולתגמל בהתאם   כיצד להתגבר על פחד מול קהל

הערב יתקיים אי״ה:

פוחד
לדבר
מול 
קהל?

הכניסה
חינם ביום שלישי ט' אייר – 24.4.18 | בשעה: 18:00

בהכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 קומה 4, ב״ב
ההרשמה חובה בטלפון: 03-7707300/1





בני ברק ג' באייר תשע"ח 121018/4/18

מאת: עוזי ברק

למשרדים  המזוזות  קביעת  בטקס 
נכחו  החדשים של השיטור העירוני, 
דדון  סגניו  זייברט,  חנוך  העיר  ראש 
מרחב  ומפקד  שפירא,  מנחם  אליהו 
האג״מ  קצין  בוריה,  מומי  נצ״מ  דן 
רועי  פקד  לוי,  הוד  סנ״צ  המרחבי 
שלומי  לאכיפה  האגף  מנהל  בעדני 
השיטור  המחלקות  ומנהלי  מלכא 

העירוני ופינוי הרכבים הנטושים.
קבעו מזוזות מפקד המרחב וקצין 

האג״מ ראש העיר וסגניו.
ברחוב  החדש  למשכן  המעבר 
ראש  החלטת  בעקבות  הוא  הירדן 

מחלקות  איחוד  בנושא  העיר, 
פיקוח  ומחלקות  העירוני  השיטור 
הנטושים,  הרכבים  ופינוי  החנייה, 

תחת האגף לאכיפה ופיקוח עירוני.
אמר  העיר  ראש  שנשא  בדברים 
חולל  המוערך  האכיפה  אגף  "כי 
אותן  במשימות  ועמד  רבים  שינויים 
הן  העירייה.  הנהלת  עם  ביחד  הציב 
בתחום איכות חיי התושבים בשמירה 
ציין  כן  כמו  ובכלל,  ביטחונם  על 
החנייה  פיקוח  מחלקת  העברת  כי 
לניהול אגף האכיפה, הוכיחה כי ניתן 
הן  בעיר,  התנועה  זרימת  את  לשפר 
והן בערבי חג בהם במשך  יום  ביום 
שנים נאלצו התושבים לעמוד למשכי 
בפקקי  ממושכים  זמן 
זה  נושא  אולם   , תנועה 

טופל לשביעות רצונו".
ציין  המרחב  מפקד 
אגף  בין  הקשר  כי 
לפיקוד  בעירייה  האכיפה 
המרחב, הינו גורם חשוב 
ומשפיע הצלחה, "שיתוף 
מקצועיות  הפעולה, 
מתכון  הינם  נכון,  וניהול 
בטוח והתוצאות מדברות 

בעד עצמם".

מאת: עוזי ברק

כמידי שנה, "המטה החרדי בליכוד" יערכו טקס אזכרה 
הזיכרון  ביום  החרדים  צה"ל  חללי  של  לזכרם  מרכזי 
יעקב  יזם  האזכרה  אירוע  את  ישראל.  מערכות  לחללי 
וידר, יו"ר המטה החרדי בליכוד ויו"ר הליכוד בבני ברק, 
מגיבורי  ז"ל,  דרקסלר  יצחק  מהרב  פניה  שקיבל  לאחר 

מלחמת יום הכיפורים שנפטר השבוע.
הרב דרקסלר, ממייסדי מסלול הנח"ל החרדי, שנפטר 
השבוע, הגיע מידי שנה לבית הקברות פוניבז' בבני ברק 
לומר קדיש על חברו לספסל הלימודים בת"ת "חוג חתם 

סופר" בבני ברק, טוראי יצחק לוינשטיין הי"ד. 
כי  דרקסלר  הרב  סיפר  שעברה,  בשנה  שערך  בראיון 
לבית  מגיעים  היו  הם  בחיים,  היו  יצחק  של  "כשהוריו 
בשנים  מגיע.  לא  אחד  אף  שנפטרו  מאז  אך  העלמין 
גם  כי  כואב,  זה  בודד.  והייתי  מגיע  הייתי  האחרונות 

קדיש".  עליהם  יגיד  שמישהו  מגיע  החרדים  לחללים 
ואמר  השבוע,  דרקסלר  הרב  את  הספיד  הממשלה  ראש 
כי "יצחק הקדיש את חייו להנצחת חללי צה״ל החרדים".

שעברה  בשנה  כזכור, 
קבוצת  למקום  הגיעו 
מהומה  והקימו  מפגינים 
השר  של  נאומו  במהלך 
נציג  שהיה  קרא,  איוב 
בטענה  בטקס,  הממשלה 
בצה"ל  שמשרת  מי  כי 
אין  ולכן  חרדי  איננו 
חרדים  צה"ל  חללי  כלל 
אך  מיותר,  כולו  והטקס 
ידי  על  מהמקום  פונו  הם 
כוחות גדולים של משטרת 

ישראל.

מאת: עוזי ברק

הפיס  מפעל  לדוכן  צעירים  שני  פרצו  שבת  בליל 
ברק. בבני  הנביא  שמואל  פינת  עקיבא  רבי   ברחוב 
מהם  ואחד  הביתן,  של  השמשה  על  סלע  זרקו  השנים, 
גירוד.  וכרטיסי  חפצים  מספר  והוציא  פנימה  נכנס 
את  קטן,  כסף  שהכילה  הקופה  את  גנבו  גם  הצעירים 
בבניין  מהציוד  חלק  וזרקו  בדוכן  שהיו  הצדקה  קופות 
הציוד. עם  לעשות  מה  להם  שאין  שהבינו  לאחר   סמוך 

הניפוץ,  לקול  "התעוררתי  סיפר:  פרבר  יענקי  השכן 
הרגליים  עם  הביתן  בתוך  צעיר  וראיתי  הסתכלתי 

שאתו  לזה  החוצה  מוציא  כשהוא  באוויר  מתנופפות 
גילו  הם  כי  חזרו  הם  דקות  שלוש  אחרי  הגניבות,  את 
שהפלאפון שלהם נפל לתוך הביתן, אחד מהם זינק שוב 

והוציא את המכשיר, והם ברחו מהמקום

במעמד בכירי העירייה 
והמשטרה- עברו משרדי 
השיטור העירוני לרחוב 

הירדן 31

פעילי 'המטה החרדי בליכוד' יערכו אזכרה לחללי צה"ל החרדים בבית 
הקברות של נציבי ישיבת פוניבז' בבני ברק  נציג הממשלה בטקס השנה 
יהיה שר המדע והטכנולוגיה, ח"כ אופיר אקוניס, שיישא במקום דברים 

נחנך אגף 
האכיפה והפיקוח

גם השנה: אזכרה לחיילים החרדים

בליל שבת: פריצה למפעל הפיס
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הדרך!

מכניס
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בואו לבחור
בקריירה רפואית

מקצוע מכניס
עם אפשרויות 
קידום גבוהות!

בסיעוד - אח אקדמי
B.S.N  תואר ראשון
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לתת לאחרים
ולקבל בחזרה

גם סיפוק והנאה
וגם שכר משתלם!
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מסלולים לגברים / לנשים

מלגה מיוחדת לתלמידי המכינה המקוצרת
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לפרטים נוספים ולתעריפי הנסיעה היכנסו לאתר הרפורמה
www.trans-reform.org.il 

מהפכת התעריפים של משרד התחבורה
בקווים הבינעירוניים יוצאת לדרך!

רגע לפני שאתה נכנס למכונית, כדאי שתדע:

הוזלנו מחירים
בתחבורה הבינעירונית!

ירושלים חיפה

כרטיס הנסיעה של ישראל

מהיום אתם יכולים לנסוע חופשי בכרטיס אחד מוזל, בכל אמצעי התחבורה הציבורית בתוך 
ו“חופשי חודשי“ הוזלו בעשרות אחוזים,  יומי“  וביניהם! מחיר כרטיסי המנוי ”חופשי  המטרופולינים, 
וכוללים נסיעה באוטובוסים, רכבות, רכבות קלות, מטרונית חיפה והכרמלית, ובקרוב גם במוניות שירות.



בני ברק ג' באייר תשע"ח 121218/4/18

מאת: עוזי ברק

בריונות  עבירות  נגד  באכיפה  מוגברת  מפעילות  כחלק 
מסכנות חיים הגורמות לתאונות דרכים בכבישים, ביום רביעי 
משוטרים  לחמוק  שניסו  חשודים  שני  נעצרו  שעבר  בשבוע 

ונעצרו לאחר מרדף.
חשוד אחד הוא תושב ת"א שחמק בעיר גבעתיים אך החשוד 
השני המקרה שלו בוצע בבני ברק. כאשר התקבל דיווח במוקד 

100 על תאונת פגע וברח ברחוב חזון איש בעיר.
רגל שעבר במעבר  בהולך  פגע  קטנוע  רוכב  פי החשד,  על 
חציה וברח מהמקום. הולך הרגל טופל במקום על ידי מתנדבי 
פונה מהמקום באמבולנס  והוא  בני ברק  איחוד הצלה מסניף 

של מד"א במצב בינוני אל בית החולים 'בלינסון' שבפ"ת.
ביצעו  למקום  שהגיעו  עירוני  שיטור  צוות  התאונה  בעקות 
שהובילו  והסמוי  הגלוי  מהתחום  ופעולות  נרחבות  סריקות 

כעבור זמן קצר לאיתור זהותו של החשוד שנמלט מהמקום.
19, תושב בני ברק נעצר והובא לחקירה. בתום  החשוד בן 

החקירה הוא נכלא. המשך טיפולו הועבר לאגף התנועה.  
במשטרת ישראל ציינו כי האכיפה הנחושה תמשך בכל זמן 
ומקום על מנת להרתיע את הנהגים ולהשפיע ככל שניתן על 

תרבות הנהיגה במטרה לצמצם את הקטל בכבישים.

מאת:  עוזי ברק

למרשם  הלשכה  לנתוני  בהתאם  עומד,  בני-ברק  תושבי  מספר 
שנת  במחצית  ירבו,  כן   ,202,770 על  הפנים  במשרד  אוכלוסין 
 197,913 ה'תשע"ח,  שנת  בתחילת   200,162 לעומת  ה'תשע"ח, 
בשנת   190,000 ה'תשע"ו,  בשנת   193,000 ה'תשע"ז,  בשנת 

ה'תשע"ה.
מ-12-6:   ;39,096  :5 עד  מ-0  הינה:  גילאים  לפי  החלוקה 
 :40-22 מ-   ;14,688 מ-21-18:   ;19,903  :17-13 מ-   ;34,101
לנתוני  בהתאם   .20,636  –  60 מעל   ;25,440 מ-60-41:   ;48,906
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר הנפשות הממוצע למשפחה 
הגדולות  הערים  בין  ביותר  הגבוה  והוא   ,4,2 הוא  בבני-ברק 
והבינוניות בארץ. גם באגף החינוך של העירייה התברר שהייתה 
עלייה של כאלף נרשמים לגני-ילדים ובעקבות זאת, נפתחו כיתות 

גן חדשות, באזורים שונים של העיר.
בעיריית בני-ברק ציינו בסיפוק את הגידול המבורך הבלתי פוסק 
חרדי  לציבור  משיכה  מוקד  בני-ברק  בהיות  העיר  תושבי  במספר 
מעולים  חינוך  ולמוסדות  לישיבות  מרכז  ובהיותה  הארץ  מרחבי 
ומגוון  גדול  ומגדלי משרדים  ומרכז מסחרי, תעסוקתי  גיסא  מחד 
בגוש  הגיאוגרפי המעולה  מיקומה  לצד  זאת  גיסא,  ביותר מאידך 
ועסקים  משרדים  מגדלי  שמונה  כה  עד  נבנו  העיר  דן.  בצפון 
"הכשרת  מגדל  הקמת  מתבצעת  אלו  ובימים  קומות,  עשרות  בני 

הישוב" בן 60 קומות, שהינו השני בגובהו בארץ.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי בהתאם לנתוני 
בהתמדה  עולה  בעיר  התושבים  שיעור  הפנים,  משרד  של  הממד 
ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה, שכן בני-ברק נבנתה 
לפני 93 שנה בתכנון ל-10,000 תושבים. בד בבד, באחרונה אושרו 

רובינשטיין,  אברהם  והרב  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ביזמת 
תכניות  מספר  ולבניה,  לתכנון  המשנה  ועדת  ויו"ר  רה"ע  מ"מ 
לבינוי בנייני מגורים, ובהן תכנית המוקמת והולכת ל-560 יחידות 
דיור במתחם לובינסקי שברחוב הרב כהנמן, מתוכננת בניה נרחבת 
ל-300 יחידות דיור במתחם השוק בשכונת פרדס כ"ץ, מאות דירות 
בצפון  דיור  יחידות  וכ-2500  בשכונה  לשעבר  מלבן  בי"ח  באזור 
העיר מעבר לרחוב אם המושבות, כשהמגמה היא להגיע בעוד כ- 

13 שנים ל- 230,000 תושבים.
בשנים  שתתווספנה  דיור  יחידות   10,000 אושרו  לכך,  בנוסף 
לתכנון  המחוזית  הועדה  אישור  במסגרת  וזאת  לעיר,  הקרובות 
ולבניה בתל אביב למתן תוקף של תכנית מתאר כוללנית בב/2035, 
שאישרה הועדה המקומית לתכנון ולבניה של העירייה, בראשות 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובשיתוף אגף ההנדסה של העירייה, 
שבראשות הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ובהנהלת אדריכל 

ישראל קשטן, מהנדס העירייה.
ירידות  בולטות  "כלכליסט"  הכלכלי  העיתון  לנתוני  בהתאם 
גדולות, בפילוח גיאוגרפי, בשיעורים שבין 30%-50%, באזורי תל 
אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, ולעומת זאת, בולט אזור המרכז 
בגידול משמעותי ברכישת דירות חדשות ב"מחירי שוק" המתרכז 

בבני ברק ובקריית אונו.
אשר להשקעות הכספיות של העיריות בתושביהן, וזאת על סמך 
שחר,  בן  ד'מנסקי  מחברת  איינשטיין  ומ.  בורין  ל.  שערכו  דירוג 
מאשר  וברווחה  בחינוך  יותר  משקיעות  החרדיות  שהערים  עולה 
בתרבות, ובין הערים החרדיות משקיעה בני ברק את הסכום הגבוה 
ביותר של 447 שקלים בחינוך לתושב לשנה ובתחומי הרווחה-251 

₪ לתושב לשנה בבני ברק שהינו הגבוה בערים החרדיות.

ברק  בני  תושב  בן 19  ונכלא  נעצר   
בתאונת  וברח  פגע  עבירת  שביצע 

דרכים ברחוב חזון איש בעיר

מהלשכה למרשם אוכלוסין במשרד הפנים נמסר על 
202,770 תושבים בעיר כיום, כן ירבו

גידול במספר תושבי נתפסו חשודים במעורבות 
בתאונת פגע וברח בני ברק

בואו להתקדם
למשרות ניהול
להרוויח יותר 
ולשדרג את 

התנאים שלכם
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בשירותי אנוש ורב - תחומי
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שינפלד בהילטון דיסלדורף 
המלון המפואר במיקום המושלם לטיולים באירופה

חלום שהתגשם

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

ארוחות בוקר וערב
ארוחות מלאות בבארים 
ענקיים ובשבת פנסיון 

מלא גלאט כשר

יעד חדש
דיסלדורף המדהימה עם 

אפשרות לטיולים בגרמניה, 
הולנד, בלגיה ולוקסמבורג

מלון מפואר
אירוח מלכותי במלון 
5 של 
רשת הילטון העולמית

אירוח ברמה גבוהה
האיכות הבלתי מתפשרת 
של שינפלד עם ליווי צמוד
של מנהלי החברה במלון

בר אירי
פתוח כל היום 

עם כיבוד ושתייה 
חופשיים

תוכניות מגוונות
הופעות של 
גדולי הזמר

)בתאריכים נבחרים(

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

במשך שנים חלמנו להגיע לדיסלדורף, העיר המושלמת לנופש באירופה, והשנה בעז"ה החלום סוף סוף מתגשם. נארח אתכם הקיץ במלון 
המפואר של רשת הילטון העולמית עם האירוח המלכותי של שינפלד, וכל כך הרבה אפשרויות לטיולים בגרמניה, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, 

שממש יהיה לכם קשה להחליט לאן תטיילו בכל יום. בואו להגשים עם שינפלד את החלום של הקיץ, בהילטון דיסלדורף.

ההרשמה 
בעיצומה
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הטילים הגיעו: מתקפה בינלאומית בסוריה
אלי רובין

כשבוע לאחר התקיפה הכימית שביצע משטר אסאד בסוריה, 
לעבר העיר דומא – המעוז האחרון של מורדי המשטר, במהלך 
ובריטניה  צרפת  ארה"ב,  במשולב  תקפו  האחרונה  השבת 
בסיסים  בהם:  הסורי,  המשטר  של  נבחרים  יעדים  כשמונה 

צבאיים, מכוני מחקר ומתקנים לאחסון נשק כימי בסוריה.
לשבועיים  קרוב  לפני  אסאד  משטר  של  במתקפה  כזכור, 
נהרגו  נוספים,  וסוגים  כלור  גז  באמצעות  היתר  בין  שבוצעה 
עשרות אנשים ונפצעו למעלה מאלף אזרחים משאיפת החומר 

ורבים מהם סבלו מתופעות חמורות של חנק. 
במחלקת המדינה האמריקנית הגיבו לתקיפה ואמרו כי משטר 
דונלד  ארה"ב  נשיא  באחריות.  לשאת  חייבים  ותומכיו  אסאד 
טראמפ הגיב לתקיפה בחשבונו האישי בטוויטר: "הרבה מתים 
בהתקפה כימית בסוריה, ביניהם נשים וילדים. אזור הזוועה הפך 
לשטח צבאי מוקף על ידי הצבא הסורי, מה שהופך אותו לבלתי 
אחראים  ואיראן  רוסיה  פוטין,  הנשיא  החיצון.  לעולם  נגיש 

לגיבוי של החיה אסד, יהיה לזה מחיר גדול".  
צבאי  תעופה  שדה  הותקף  כשבועיים  לפני  ראשון  ביום 
'טייפור' הסמוך לעיר חומס שבסוריה. שדה תעופה זה הותקף 
המל"ט  חדירת  לאחר  ישראל,  ידי  על  חודשים  מספר  לפני 
האיראני שבעקבותיו נפל מטוס F16. בעקבות התקיפה, נהרגו 
כחמישה עשר איש, ביניהם אזרחים איראניים. לא ברור עדיין 
ארה"ב  או  ישראל  הנראה  כפי  אך  התקיפה  מאחורי  עומד  מי 

עומדים מאחוריה.
מאיימת  "רוסיה  טראמפ:  כתב  רביעי,  ביום  כשבוע,  לפני 
להפיל את הטילים שישוגרו לסוריה. התכונני רוסיה, הם יגיעו, 

יפים וחדשים וחכמים. אל תהיו שותפים לחיה שהורגת בגז את 
האנשים שלה ועוד נהנית מזה". 

בשבת  בוקר  לפנות  כאמור  לבוא.  איחרה  לא  התגובה  ואכן 
ארה"ב  נשיא  בסוריה.  יעדים  של  רב  מספר  הותקפו  האחרונה 
על  הודיעו  מיי  תרזה  בריטניה  ממשלת  וראש  טראמפ  דונלד 
הפעולה המשותפת לשלוש המדינות – ארה"ב, בריטניה וצרפת.
טראמפ אמר, כי ארה"ב ביצעה תקיפות מדויקות נגד מטרות 
בנשק  להשתמש  אסאד  משטר  של  ליכולתו  הקשורות  בסוריה 

כימי. 
שנערך  האו"ם,  של  הביטחון  במועצת  מיוחד  דיון  במהלך 
בהזמנת רוסיה, אמרה שגרירת ארה"ב ניייקי היילי, כי התקיפה 
בהשוואה  ופרופורציונלית  לגיטימית  מוצדקת,  הייתה  בסוריה 
"ארצות  לדבריה:  השבוע,  בתחילת  בדומא  הכימית  לתקיפה 
הברית מוכנה לשגר עוד תקיפה נגד סוריה, אם ממשלת סוריה 

תשתמש שוב בנשק כימי". 
היילי סיפרה כי קודם דיברה עם הנשיא שאמר: "אם המשטר 
מוכנה  הברית  ארצות  הזה,  הרעיל  בגז  שוב  ישתמש  הסורי 
ומזומנה". היילי הוסיפה ש"כאשר הנשיא שלנו מצייר קו אדום, 
הנשיא שלנו אוכף את הקו האדום. המעצמות המערביות יכולות 

להכות שוב". 
מועצת הביטחון של האו"ם דחתה את ההצעה הרוסית לגנות 
צרפת,  זו,  להצעה  במקביל  בסוריה.  המשולבת  המתקפה  את 
החלטה  הצעת  הביטחון  למועצת  הגישו  וארה"ב  בריטניה 
אזרחים  נגד  כימי  בנשק  שימוש  על  הטענות  לבדיקת  הקוראת 
בסוריה. כמו כן קראו להעברת ציוד הומניטרי, לאכיפת הסכם 
בהובלת  שיתקיימו  שלום  ולשיחות  במדינה  האש  הפסקת 

האו"ם.

"לפני  ואמר:  לתקיפה  הגיב  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
של  בהחלטתו  מלאה  תמיכה  תומכת  שישראל  הבהרתי  שנה 
הנשיא טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. 
נחישותו של הנשיא טראמפ ותמיכתה של ישראל נותרו בעינן". 
ארצות  אמריקנית,  בהובלה  "הבוקר,  ואמר:  הוסיף  נתניהו 
הברית, צרפת ובריטניה הוכיחו שמחויבותן למאבק בנשק כימי 

אינה מוגבלת להצהרות בלבד".  
אחראיים  הבלתי  שמאמציו  ברור  להיות  צריך  אסד  "לנשיא 
להשגת נשק להשמדה המונית והשימוש בו, התעלמותו הבוטה 
מהדין הבינלאומי ונכונותו לאפשר לאיראן ושלוחותיה להתבסס 

צבאית בסוריה, מסכנים את סוריה", אמר נתניהו.
לאחר התקיפה שוחח נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, עם נשיא 
רוחאני.  חסן  איראן  נשיא  ועם  ארדואן  טאיפ  רג'פ  טורקיה 
המאמצים  את  להגביר  השניים  סיכמו  ארדואן  עם  בשיחתו 
רוחאני.  עם  בשיחתו  מכן  לאחר  במדינה.  הסכסוך  להסדרת 
יובילו  בסוריה  נוספות  השיחה שתקיפות  במהלך  אמר  פוטין 

לכאוס ביחסים הבינלאומיים.
על פי דיווחים התקיפה המשולבת תואמה עם ישראל, כאשר 
ביממה שלפני התקיפה קיימו צרפת ובריטניה שיחות תיאום של 
הדרגים הגבוהים עם ישראל. על פי דיווח בערוץ 10 ביום שישי 
שוחח היועץ לביטחון לאומי מאיר בן-שבת עם מקבילו הצרפתי, 
דיפלומטים  ובריטניה.  צרפת  של  לאומי  לביטחון  היועצים 
ששוחחו עם ערוץ 10 אמרו, כי בן שבת אמר למקביליו שישראל 
זאת  עם  אך  בסוריה,  הכימי  הנשק  מתקני  על  בתקיפה  תומכת 
הדגיש כי מבחינת ישראל הבעיה האסטרטגית החמורה בסוריה, 
היא ההתבססות האיראנית, ותקיפת מתקני נשק כימי לא תפתור 

אותה.

לפנות בוקר שבת האחרונה תקפו ארה"ב, בריטניה וצרפת שורת יעדים המזוהים עם ייצור נשק כימי עבור 
משטר אסאד  שגרירת ארה"ב באו"ם הבהירה כי אם אסאד ישתמש בנשק כימי שוב האמריקנים יתקפו 

שוב  לפי דיווחים, התקיפה תואמה עם ישראל, שאף סייעה באיתור המטרות
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כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

מבצע מטורף!!
כל סוגי האורז רק 2.5 ש“ח ל-100 גרם

שף בינלאומי
חדש!!

לכבוד שבת קודש  
ביום 

העצמאות 
פתוחים
 כרגיל

smileswitch.infoלפרטים חייגו: 03-3725831

אפשרות
לבדיקות

שיניים חינם
במקום!

אתה יכול
להתחיל

לחייך!
כבר לא תצטרך 
לקחת הלוואה בשביל
 חיוך מושלם...

ערב
בכנס תפגשו צוות מקצועי
של רופאי שיניים מהונגריה
ותקבלו הצעת מחיר מיוחדת
עבור טיפולי השיניים שלכם

היכרות

הנחה
מיוחדת

למשתתפי הכנס תינתן

על כל הטיפולי שיניים בהונגריה!

הנחה
מיוחדת

אי”ה 
ביום שני
ח’ באייר

 23.04.18
באולמי 

עטרת מרים
סורוצקין 9 

בני ברק
בשעה
 20:00
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אלי כהן

את  פתחו  לפרנסתם  העמלים  תורה  בני  כ-2,500 
זמן קיץ ב-80 סניפי "אחוות תורה" הפרוסים ברחבי 
כ-900  על  דווח  אשתקד,  קיץ  זמן  בפתיחת  הארץ. 
זינוק  נרשם  לומדים ב-49 סניפים. בתוך שנה בלבד, 
אדיר במספר הסניפים שנפתחו ברחבי הארץ ובמספר 

לרשת  שהצטרפו  הלומדים 
"אחוות תורה". 

בעקבות הצמיחה המטאורית 
של הארגון, ומתוך כוונה לתכנן 
בצורה  הצמיחה  המשך  את 
ביותר,  והמקצועית  הטובה 
מנהלי הרשת הזמינו סקר עומק 
עולם  בוגרי  בקרב  ארצי,  כלל 
וביקשו  והכוללים,  הישיבות 
מקצועיות,  תשובות  לקבל 
אודות  על  מחקר,  מבוססות 

היקף והרגלי לימוד התורה בקרב בוגרי עולם התורה 
סקר  הוזמן  כך,  לצורך  המעשה.  לעולם  יצאו  אשר 
מקיף שנערך על ידי מכון המחקר 'אסקריא', המתמחה 

בסקרי עומק בקרב המגזר החרדי.
על  ומנותחים  מעובדים  הסקר  נתוני  אלו  בימים 
ידי אנשי מקצוע ובראשם מנהל המחקר ד"ר גדי און 
אך  ההמשך,  פעילות  ותכנון  מסקנות  הסקת  לצורך 
מעיון ראשוני בנתונים עולה כי רשת הכוללים "אחוות 
ניתן  לא  כה  קיים בשטח, שעד  צורך  תורה" ממלאת 
לו מענה בצורה מקיפה ורצינית. עוד עלה מהסקר כי 
רבים מהנשאלים לא הכירו את הכוללים של "אחוות 

תורה" ולא ידעו על הפתרונות התורניים והחברתיים 
שהארגון מספק לבוגרי ישיבות העמלים לפרנסתם.

הנהלת  השאר,  בין  הללו,  הממצאים  בעקבות 
הארגון הודיעה כי מיד לאחר חג השבועות, זמן מתן 
תורתנו, תיערך ועידת ענק בבנייני האומה בירושלים 
תחת הכותרת "ששמת חלקנו - אירוע הוקרה ללומדי 
אחוות תורה", וזאת במטרה לגבש את אלפי הלומדים 
התמדה  להמשך  אותם  ולדרבן 
העומדת  נוספת  מטרה  בלימוד. 
צירוף  היא  המארגנים  עיני  לנגד 
בית  לספסלי  נוספים  לומדים 

המדרש.
שנערך  דומה  הוקרה  אירוע 
במתכונת  וחצי  כשנה  לפני 
מצומצמת השיג תוצאות אדירות 
ענק.  לממדי  הארגון  את  ומינף 
"אחוות  בהנהלת  מקווים  הפעם, 
כפול  יהיה  האפקט  תורה", 
ומכופל ובשנה הבאה גם האודיטוריום הגדול בבנייני 
האומה יהיה צר מלהכיל את אלפי הלומדים החדשים.

לפני  החלה  הגדולה  הוועידה  לקראת  ההיערכות 
שוקדת  הארגון  הנהלת  זאת,  במסגרת  ימים.  כחודש 
הבא  בשבוע  האירוע.  והפקת  תכנון  על  אלו  בימים 
על מנת לשתף  מיוחד לראשי הכוללים  אירוע  ייערך 
אותם בתוכניות ולרתום אותם למלאכה. משלחת רבני 
אחוות תורה בראשות הגאון רבי דוד לייבל תפקוד את 
כדי  והעדות,  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  של  מעונם 
להזמינם באופן אישי לאירוע ההיסטורי שייערך אי"ה 

בי"ח בסיוון. 

מאת: פישל רוזנפלד, שליח 'קו 
עיתונות' לפולין

שריפת ענק פרצה לקראת תום הטקס 
הרשמי לזכר הנספים בשואה שהתקיימה 
ההשמדה  במחנה  )ה(  האחרון  בשבוע 

לאחר  בפולין  אושוויץ 
'מצעד החיים'.

משטרה,  כוחות 
רבים  וכיבוי  הצלה 
לפעולות  הוזעקו 
בשיחים  והצלה  כיבוי 
למחנה  הסמוכים 
אושוויץ  ההשמדה 
 - הדליקה  את  וכיבו 
ללא  שמיים,  בחסדי 

נפגעים בנפש.
זמן  פרצה  השריפה 
קצר לאחר שהרמטכ"ל, 
ונשיא  המדינה  נשיא 
הטקס.  את  עזבו  פולין 
מדובר  אם  ידוע  טרם 
שעה  מכוונת  בהצתה 

ובתוכם  במקום,  המשתתפים  שרבבות 
רבים  משטרה  וכוחות  רבים  יהודים  גם 
שעת  זאת,  עם  האזור.  את  מאבטחים 
לאחר  ארוכה  שעה  הדליקה,  פרוץ 
הסיכויים  את  מפחיתה  השמש,  שקיעת 

של  'טבעית'  בתוצאה  מדובר  כי  לכך 
כי  ההערכה  וגוברת  הקופחת  השמש 

מדובר בהצתה מכוונת.
תל  רבה של  ייסד  החיים'  'מצעד  את 
אביב – יפו הגרי"מ לאו לפני כשלושים 
מדי  לאושוויץ  צועדים  אז  ומני  שנה 
רבבות  זה  ביום  שנה 
משתתפים וביניהם גם 
שבאים  שואה  ניצולי 
לא  "לעולם  לומר 

עוד". 
כן  לפני  יממה 
הרשת  באתר  חשפנו 
'כל  עיתונות',  'קו  של 
מצב  בשל  כי  הזמן', 
אושפז  חריג  רפואי 
במרכז  לאו  הגרי"מ 
השומר  תל  הרפואי 
כי  חשש  ומקורביו 
לראשונה הוא לא יוכל 
במצעד.  להשתתף 
ובחסדי  דרך  לא  בדרך 
מרובים  שמיים 
התייצב מצבו של הרב לאו במהרה ורגע 
הוא  ושם'  ב'יד  המשואה  הדלקת  לפני 
לפולין  נסע  אף  שוחרר, כאשר בהמשך 
בכדי להשתתף במצעד שייסד ובמהלכה 

נאם.

 • תורה"  "אחוות  ברשת  קיץ  זמן  את  פתחו  לפרנסתם  העמלים  תורה  בני  כ-2,500 
בהנהלת הארגון הכריזו: מיד לאחר חג מתן תורה, אירוע הוקרה ענק

זמן קיץ באחוות תורה: 80 
סניפים, כ-2,500 לומדים

לקראת תום טקס ההנצחה השנתי ב'יום השואה', פרצה שריפה 
בסמוך למחנה ההשמדה בפולין • הרמטכ"ל נשיא המדינה ונשיא 

פולין כבר עזבו את המקום

שריפת ענק 
בסמוך לאושוויץ

 נפלא מתמיד
האביב נראה

חוזרים לשגרה באופטיקה 109. 
המבחר הגדול והחדיש של משקפיים יפהפיות ועדכניות

במחירים הזולים והמשתלמים בשוק.
על כל הדגמים שבמלאי. 

היכנסו והתחדשו!

משקפי איכות 
לכל המשפחה

מחירים
קבועים על

 כל המסגרות
שבחנות

בדיקות ראיה
במקום ע"י 

אופטימטריסט
מומחה

32 106  •  מודיעין עילית: מסילת יוסף  37   •  ביתר עלית: המגיד ממעזריטש   3, גאולה  •  בני ברק:  רבי עקיבא   ירושלים: יונה 
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הרישום עד ליום שני ט''ו אייר )30.04.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  18:30

דברי ברכה ופתיחה    19:00

ד”ר גנדי ביטמן,  מנהל היחידה לרפואת רצפת האגן, במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’   19:15
בנושא: גישה וטיפול בבעיות שונות במערכת השתן   

ד”ר שרית בק רופאה בכירה ביחידה לרפואת רצפת האגן במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’   19:45
בנושא: צניחת אברים פנימיים וגישות טיפול  

גב’ סיון מור, פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’    20:15
בנושא: פיזותרפיה משקמת  

שו”ת עם המומחים   20:45

סיום     21:15

יום שלישי ט”ז אייר תשע”ח )01.05.18(
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’

בשעה 18:30 
באולם ההרצאות קומה 2
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כנס בריאות לנשים 
בנושא: 

רצפת האגן 
אורוגינקולוגיה

בס”ד

בהנחיית 

הגב’ דבי אנגלרד

מנהלת פורום 

נשות מעיני הישועה

כל מה שרציתן לדעת

הכסא הזה 
שמור לך

wertCh.dep@biu.ac.il | 077-2753094 | 077-2753098 :פרטים בטלפון

קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

 B.A. לימודי
בפסיכולוגיה

מסלול לנשים בלבד 
בקמפוס החרדי 

בבר-אילן
התכנית מאפשרת שילוב של עבודה ולימודים

* קבלת סטודנטים חרדים בלבד, ע"פ כללי מל"ג

wert

הקמפוס החרדי

Ch.dep@biu.ac.il | 077-2753094 | 077-2753098 :פרטים בטלפון

קמפוס נפרד, כניסה משער גהה | שכ"ל אוניברסיטאי

הכסא הזה 
שמור לך

נפתחת מכינה ללימודי ניהול לוגיסטיקה
מסלול לגברים בלבד 

בקמפוס החרדי בבר-אילן
תאריך פתיחת המכינה: אייר תשע"ח

100% מימון לזכאים*

התכנית מאפשרת שילוב של עבודה ולימודים

* קבלת סטודנטים חרדים בלבד, ע"פ כללי מל"ג

wert

הקמפוס החרדי
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יהיה  לא  זה  הגיוס  חוק  על  רק  תחול  ההתגברות  פסקת  "אם 
לתמוך  צריך  בג"ץ.  נגד  שהחרדים  יאמרו  כי  לרעה,  אלא  לטובה 
חוקים".  עוד  על  כללית  תהיה  ההתגברות  פסקת  אם  רק  בזה 
כחכם העדיף מנביא, העביר מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון 
אדלשטיין את ההנחיה האמורה לחברי הכנסת של דגל התורה, עוד 
בטרם באה לעולם סערת המסתננים. את דגל חוק הגיוס יש להניף 
בחצי התורן. בלי דגלנים נלווים, ללא זיקוקים ונאומים ובלי רוח 

וצלצולים. איזהו מתגבר, הכובש את יצר הפרסום.
זיהה   – אשר  יעקב  לח"כ  האחרון  חמישי  ביום  שהאזין  מי 
ראש  מרן  הכוח שהנחיל  במגבלות  הכרה  רוח של  הלך  אותו  את 
פרופיל  להנמיך  ביקש  אשר  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה 
ודרישות.  איומים  של  מפוצצות  מכותרות  ולהימנע  תקשורתי 
זהות המנהיג השתנתה, אך רוח ההנהגה נותרה כשהייתה. בניגוד 
התורה  דגל  שח"כי  הרי  החסידית,  מהסיעה  אחרים  לחברים 
כשהם  הכוח,  במגבלות  שמכירים  כמי  הגיוס  בנושא  מתנהלים 
נזהרים מלהעמיד את החרדים בראש החוד של מאבקי הכוח של 

הימין מול בית המשפט העליון. 
מי שהתריע בשעתו בקדנציית השובע הקודמת מפני התנהלות 

זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  היה  ידי',  ועוצם  'כוחי  של  חרדית 
לאופוזיציה  נזרקו  כשהחרדים  עצמה  את  הגשימה  נבואתו  שגם 
האמיצים  שח"כינו  לקוות  רק  נותר  לפיד.  האוצר  שר  את  וקיבלו 

ילמדו מטעויות העבר. אם לא של אחרים, לפחות של עצמם.
יהיה  כי מי שיעשה עבורנו את העבודה  נדמה השבוע  לרגעים 
ראש הממשלה. נתניהו שנזהר בעבר מהיקלעות לעימות חזיתי עם 
בג"ץ, התנהל בסופ"ש האחרון כמי שאין לו מה להפסיד כשהוא 
בהפיכת  כשל  הוא  הקודם  המושב  בשלהי  מימין.  בנט  את  עוקף 
הסקרים  לבחירות.  הליכה  של  אמיתי  לטריגר  הגיוס  חוק  משבר 
דרכו  את  לגשש  אותו  דרבנו  רק  פנים,  לו  להאיר  מאז  שהוסיפו 

בחשיכת החקירות, ולמצוא עילה יותר ראויה בואכה בחירות.
ויהפכו  החקירות  יבשילו  בטרם  לבחירות  הליכה  של  המטרה 
נותרה   – לשימוע  בכפוף  אישום  כתבי  על  יועמ"ש  להמלצת 
ללחוץ  ניסה  כשביבי  ושונתה.  שוכללה   – העילה  רק  כשהייתה. 
בעירה,  לחומר  הגיוס  משבר  של  הדלק  אדי  את  ולהפוך  הגז  על 
הוא פגש בדרך אופוזיציה מבית ומחוץ – הן של ראשי המפלגות 
לחשוש  בלי  הבלמים  על  שלחצו  הבכירים,  הליכוד  שרי  של  והן 
של  היזום  במשבר  הימני.  ה'בייס'  בקרב  פוגעניות  מהשלכות 

השבוע החולף ביבי התנהל כמי שהפיק לקחים וזיהה את העילה 
הטובה ביותר ליצירת משבר - הכה בבג"ץ והצל את המפלגה.

מתקנא בתלמידתו
והפופולריות  המשפטים  במשרד  שקד  איילת  של  הקדנציה 
ה'בייס' הימני בעקבות התנהלותה  חסרת התקדים שצברה בקרב 
המבריקה בוועדה למינוי שופטים ובראשות ועדת השרים לחקיקה, 
אין  כי  לימדונו  כבר  חז"ל  ראש הממשלה.  מעיניו של  נעלמו  לא 
אדם מתקנא בתלמידו, אך כשמדובר בתלמידה שפרשה מהלשכה 
שיוצאת  לקנאה  גבול  אין   – משלה  יום  סדר  ומנהלת  בבלפור 

מלשכת ראש הממשלה.
פסקת  של  כללית  בהסדרה  תומך  הוא  כי  הצהיר  כשנתניהו 
בעבר  הלכו  בה  מהדרך  שונה  בגישה  נקט  הוא  ההתגברות, 
כשר  שכיהן  הנגבי  צחי  בפלילים.  ונחשדו  שנחקרו  פוליטיקאים 
משפטים שכתב אישום תלוי מעל ראשו, נזהר במשך שנים בכבודם 
של העליונים. כמוהו אינספור פוליטיקאים כולל אריה מכלוף דרעי 
ברותחין  שנכוו   – התשעים(  שנות  של  ולא  הנוכחי  העשור  )של 
וכמה  כמה  אחת  ועל  שנפתחה  בחקירה  היה  די  בצוננין.  ונזהרו 
בהמלצת משטרה, כדי לגרום לפוליטיקאי החרד לעורו – להישמר 

ולהיזהר מכל עימות חזיתי עם העליונים.
נתניהו עצמו נהג כך במשך שנים כשתפקד למעשה כ'כחלון' של 
הקדנציה הנוכחית. הוא בלם בגופו כל הצעה שביקשה להלום בבית 
החקירות  כשעניבת  הנוכחית,  בקדנציה  אפילו  העליון.  המשפט 
המשטרה  את  ולתקוף  לבדל  הקפיד  הוא  צווארו,  סביב  התהדקה 
בעודו שומר על כבודם של היועמ"ש ומערכת המשפט. בסופ"ש 
שעבר, הוא סימן לראשונה גם את מערכת המשפט – ונראה כמי 
שזיהה את הפרצה דרכה יוכל ללכת לבחירות בלי לספוג חבטות 

פנימיות.
שרי הליכוד שיודעים את נפש בוחריהם ונמנעו מלהעניק גיבוי 
על  כי  בשידור  להבהיר  מיהרו  הקודם,  הגיוס  במשבר  לנתניהו 
אישור פסקת ההתגברות הליכוד יהיה מוכן למסור את הנפש עד 
כדי הליכה לבחירות. חברי הכנסת החרדים חיככו ידיים וכבר ראו 
יודעים  ידי אחרים. גם הם  לשעה קלה כיצד מלאכתם נעשית על 
הקיץ  במושב  גיוס  לחוק  מתוקנת  נוסחה  למציאת  שהסיכויים 
על  בזק  לבחירות  הליכה  אפשריים.  בלתי  עד  קלושים   – הקרוב 
רקע משבר פסקת ההתגברות בסוגיית המסתננים, עשויה לאפשר 
את  ולהחיל  התקשורתי  לרדאר  להסתנן מתחת  החרדים,  לחברים 
הפסקה גם על חוק הגיוס, מבלי שתיאמר מילה בענייני דת ומדינה.

המנדט הבריטי 
כי  שעבר  בסופ"ש  והסבירו  בלשונם  צקצקו  כבר  הפרשנים 
מנוי וגמור עם נתניהו ללכת עד הסוף לבחירות מהירות, אך שוב 
התברר כי האיש המתזז בין בלפור לקיסריה, מקפיד לשמור את כל 

בית ספר לפוליטיקה

התקווה החרדית

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

ראשות עיריית בית שמש לענייני תכנון ובנייה, מונטג בסיור בשטח המיועד לבניה
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 "אם פסקת 
ההתגברות תחול 
רק על חוק הגיוס 

זה לא יהיה לטובה 
אלא לרעה, כי יאמרו 
שהחרדים נגד בג"ץ. 
צריך לתמוך בזה רק 

אם פסקת ההתגברות 
תהיה כללית על עוד 

חוקים". כחכם העדיף 
מנביא, העביר מרן 

ראש הישיבה הגאון 
רבי גרשון אדלשטיין 
את ההנחיה האמורה 

לחברי הכנסת של דגל 
התורה, עוד בטרם 
באה לעולם סערת 

המסתננים

מהשבוע הזה וללא 
כל אחריות למה 

שיקרה כאן בשבועות 
הקרובים, החרדים 

יוצאים מורווחים. 
היועמ"ש מנדלבליט 

הבהיר השבוע כי 
לא ייתן יד להעברה 

ספציפית של פסקת 
התגברות בנוגע 

למסתננים – שלא 
באמצעות חקיקת חוק 

יסוד, ובכך פתח סדק 
צר שיאפשר לחרדים 

להכליל בכל הסדר 
חקיקתי עתידי גם את 

עניין הגיוס

הקלפים צמוד לחזה. אחרי סדרת פגישות עם שורה של משפטנים ובראשם 
נשיא העליון לשעבר אהרון ברק, עשה נתניהו ברקזיט מהיר למודל הבריטי 

שאותו ביקש לקדם, ואשר מונע מבית המשפט לבטל חוקים. 
רגע אחרי שכחלון נתפס בלשונו כמי שצופה לנתניהו עשרים וחמישה 
מנדטים מקסימום, במקרה של הקדמת בחירות – נראה נתניהו כמי שקשוב 
יתר על המידה לתחזית העגומה כשמיהר לסכם עם שר האוצר טרם צאתו 

לאירופה על הפתרון המפא"יניקי הישן והטוב: הקמת ועדה. 
שרת המשפטים שנודבה בניגוד לדעתה לעמוד בראש הוועדה, מיהרה 
להבהיר כי לא תשתתף בהצגה, אך נתניהו את שלו עשה – ושוב הצליח 
ליצור משבר מתגלגל שאותו יתחזק בשבועות הקרובים עד שיחליט האם 

פניו לחקירות עכשוויות או לבחירות מהירות.
הקרובים,  בשבועות  כאן  שיקרה  למה  אחריות  כל  וללא  הזה  מהשבוע 
לא  כי  השבוע  הבהיר  מנדלבליט  היועמ"ש  מורווחים.  יוצאים  החרדים 
שלא   – למסתננים  בנוגע  התגברות  פסקת  של  ספציפית  להעברה  יד  ייתן 
באמצעות חקיקת חוק יסוד, ובכך פתח סדק צר שיאפשר לחרדים להכליל 

בכל הסדר חקיקתי עתידי גם את עניין הגיוס. 
את הסדק הזה יש להרחיב, בעיקר בגלל המודל שמציע היועמ"ש ולפיו 
הכנסת תוכל לאשר חוק שייפסל בבג"ץ – אך ורק ברוב מיוחס של שבעים. 
יהיה להשיג בדוחק כדי לפתור את בעיית המסתננים  ניתן  את הרוב הזה, 
לא  אך  מאודם,  בכל  להתמרכז  החפצים  עתיד'  'יש  מחברי  כמה  בתמיכת 
יהיה בו די כדי לאשרר מחדש את חוק הגיוס – גם אם כל ח"כי ליברמן יענו 

בעל כרחם אמן. 
אך  בעמדתו,  עתה  לעת  מתבצר  כחלון  וגם  שלו  את  אמר  היועמ"ש  אז 
הצה"ליות  ההמלצות  ובהינתן  גרועות  היותר  האופציות  כל  בשקלול 
הצפויות – פסקת ההתגברות הכללית, מסתמנת כתקווה האחרונה להסדרת 
דיחוי הגיוס לחרדים בקדנציה הנוכחית. עוד לא אבדה תקוותנו להיות עם 

חופשי בישיבותינו.

שלום בונייך
שטח  ברכב  השבוע  הסתובב  שמש  בבית  האותיות  מרובות  הרמות  על 
היהדות  של  ביותר  המשמעותי  המוניציפאלי  בג'וב  שמחזיק  האיש  צנוע, 
ואולי גם במשרה הארצית המשפיעה מכולן. ביום רביעי שעבר,  החרדית 
יצאתי לסיור בגבעות ההולכות ונבנות בבית שמש, עם יו"ר הוועדה לתכנון 

ובנייה המקומית, משה מונטג.
בכהונתו כשר שיכון הציע אטיאס למונטג להפוך לנציג ש"ס בעיר, אך 
נותר  הדדית,  בהכרח  הייתה  לא  גם כשהנאמנות   – למפלגתו  נאמן  מונטג 
חודשים  כמה  לפני  הציע  אבוטבול  משה  העירייה  כשראש  התורה.  בדגל 
 – העירייה  לראשות  מוסכם  כמועמד  במונטג  תמיכתו  את  התורה  לדגל 

השתררה בצמרת דגל התורה שתיקה ומנהיגיה הבהירו כי לא יתנו לאחרים 
לקבוע את זהות המועמדים מטעמה.

כמועמד  הדרך  את  לעצמו  לפלס  שהצליח  אבוטבול  של  התרגיל  על 
מחודש לראשות העירייה בתוך מפלגתו תחילה, ולאחר מכן גם מטעמה של 
חלק מסיעת אגודת ישראל ומפלגת הליכוד – דובר כאן בעבר ועוד ידובר. 
נכון ליום העצמאות השבעים, משה אבוטבול ינצח על חגיגות העצמאות 
בבית שמש כראש העירייה. המהלכים הטקטיים שנקט עשויים להביא לכך 

שזה יקרה גם בשנה הבאה.
הטקסיות חשובה ותנועה פוליטית שמגדירה עצמה כמפלגה חיה, נושמת 
ובועטת אינה יכולה להתעלם מפוטנציאל של כיבוש עוד ראשות עירייה. 
תחת  הנוכחית,  שבקונסטלציה  מכך  להתעלם  אפשר  אי  נשימה,  ובאותה 
דגל   – סמכויות  עם  תיקים  לשותפיו  שמעניק  אבוטבול  משה  העיר  ראש 
שהיא  ובנייה,  תכנון  לענייני  שמש  בית  עיריית  בראשות  מחזיקה  התורה 
הלכה למעשה, המשרה המשמעותית ביותר בזירה המוניציפאלית החרדית 

בישראל.
כשמסתובבים עם מונטג על ההרים ומקפצים על הגבעות, מבינים עד כמה 
עוצמתית הפונקציה שהוא ממלא כיום. 5,000 יחידות דיור הולכות ונבנות 
מסתובבים  אנו  עמו  האיש  מתוכננות.  דיור  יחידות  אלפי  ועוד  זמנית  בו 
עושה רושם כמי שמזהה כל מערבל בטון ומשייך אותו לקבלן הנכון, עוקב 
אחר כל כביש שנסלל ומעדכן את התושבים מתי תשודרג המדרכה מאספלט 
לאבני שפה – עם השלמת העבודות ברחוב, ומוודא את הפקתם המואצת 
לו  יש  או בקיצור:  ביעדים.  של טפסי האכלוס בהתאם לעמידת הקבלנים 

יציקה על הראש. 
קונסטלציה  בכל  תונצח  החרדית,  באוכלוסייתה  המגוונת  שמש  בבית 
לבסוף  תתמודד  התורה  דגל  אם  השונים.  התפקידים  של  החלוקה  תכנית 
על ראשות העירייה ותיאלץ להכריע למי מבניה בעיר להעניק את הבכורה 
)גרינברג או מונטג. שניהם יפים לכהונה, שניהם ראויים לעשייה אבל רק 
וטקסים  סמלים  לענייני  העיר  בראשות  להסתפק  תיאלץ  היא  יזכה(  אחד 
ולחלק את התפקיד העוצמתי החולש על התכנון והבנייה לשותפה חרדית 
אחרת. ח"כ יעקב אשר הבהיר השבוע כי בדגל התורה טרם נפלה ההחלטה 
וכשנשאל מדוע לוותר על מוקד עוצמה שכזה הסביר כי למפלגה פוליטית 

יש די.אן.איי שממנו אי אפשר להתעלם.
צריך  הגבעות,  על  הדי-ניין שעולים  לדחפורי  הדי.אן.איי המפלגתי  בין 
לקוות למען שלום היהדות החרדית בעיר וגם למען עתיד הזוגות הצעירים, 
שהתפקיד הסופר-חשוב שמרכז את עתודות הבנייה החרדית, יישאר בידיים 
האמונות של משה מונטג, בעל הניסיון והיכולת. גדולי ישראל הם שיחליטו 
בונייך' – שלום בבית  'שלום  אך אם תיפול ההכרעה שתקנה לבית שמש 
יש  התורה  שלדגל  לקבוע  יהיה  ניתן  והבנייה,  התכנון  בענייני  והמשכיות 

די.אן.איי משל עצמה.

צופה 25 מנדטים לנתניהו, כחלון באיטליה, השבוע. צילום: דוברות מפלגת כולנו
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מסעות אבוטבול והחסידים

נציג ש"ס לוטש עיניים

בת ים

בית שמש

אור יהודה

אחד  מאחורי  שעומד  האיש  רובין,  צביקה 
בקרב  והמוכרים  הפופולריים  הרשת  מדפי 
תושבי בת ים, הודיע על התמודדותו לראשות 
העיר. רובין ינסה לתרגם את האהדה אותה צבר 
ואת הפופולריות שלו בעולם הוירטואלי, לכדי 

קולות אמתיים בקלפי.
רובין, יליד ותושב העיר, הקים לפני כחמש 
שנים את 'פורום בת ים', לשם מעלים התושבים 
ומעבירים  ומענות  בטענות  משתפים  פניות, 
מידע רלוונטי. למרות שהדף הפך לכלי רב כוח 
עשרות  אחריו  שצבר  ולכזה  המקומית,  בזירה 
וזהותו  בצללים  נותר  רובין  עוקבים,  אלפי 

הייתה אנונימית עד לפני מספר חודשים.
ואתם  אני  שנים   5 היקרים,  ים  בת  "תושבי 
נכון  האהובה.  עירנו  למען  בדף  כאן  פועלים 
שלא הכרתם אותי עד לאחרונה אבל הרגשתם 
את נוכחותי כשהעצמתי את הקול של כל אחד 
עבד",  וזה  תשמע,  העיר  שכל  כך  מכם  ואחת 

כתב.

מתלבטים  עדיין  התורה'  שב'דגל  בזמן 
ראש  הגדר,  על  יושבים  אמונים'  וב'שלומי 
עיריית בית שמש משה אבוטבול ממשיך לבצר 
את התמיכה במועמדותו לראשות העיר, בעיקר 
קיבל  השבוע,  החסידיות.  הקהילות  בקרב 
יואל דוד  אבוטבול את תמיכתו של הגאון רבי 
שפיגל, רב קהילות החסידים ברמב"ש ב' וראש 

מוסדות הכלל-חסידי 'נצח ישראל' בשכונה.
יש בה  ביותר,  עיר מורכבת  "בית שמש היא 
ראש  צריך  ולכן  דעות,  והרבה  קהילות  הרבה 
עיר שיכול ללכת בין הטיפות ולהבין לרוחה של 
כל קהילה, ואת זה עשה בחן ובשכל טוב ראש 
העיר הרב משה אבוטבול, הוא פעל לחבר בין 
ושל  חוג  כל  הצרכים של  את  להבין  הקהילות, 

כל עדה", דברי הרב.

האם נציג ש"ס יכבוש את ראשות עיריית אור 
יהודה? – לאור מתיחות בין יו"ר ש"ס המקומית 
ליאת  העיר  לראש  אהרן  עוזי  העיר  ראש  וסגן 
שוחט, שוקל אהרן להתמודד לראשות. יצוין כי 
ריצתו אך  בבחירות הקודמות, הכריז אהרן על 

חזר מכוונתו ברגע האחרון.
בשלשה  מחזיקה  יהודה  באור  ש"ס  סיעת 
חברי מועצה מתוך 15. היא חברה בקואליציית 
מתחים  זאת,  למרות  אך  שוחט,  העיר  ראש 

תמידיים מעיבים על היחסים ההדדיים.
מנגד, תנועת 'דגל התורה' – שלא מחזיקה כל 
נציג בעירייה אך טוענת למאות קולות הנמנים 
הדוק  באופן  פעולה  משתפת   – שורותיה  על 
עם שוחט, ואף מתגאה בכך שתמיכתה, היא זו 

שהושיבה את שוחט על כס הראשות.

ש"ס הפארסה של דרעי: אין מנהל מוניציפאלי
לאחר שהבטיח למנות אחראי מוניציפאלי שיוביל את מערכת הבחירות המקומיות, הודיע יו"ר ש"ס 

כי התפקיד יחולק בין חברי הכנסת
למנות  פעם  לא  שהבטיח  אחרי  גז-ברקס: 
את  מפלגתו  מטעם  שירכז  מוניציפאלי  מנהל 
השבוע  הודיע  המקומיות,  ברשויות  הבחירות 
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי כי לא ימונה אחראי 
חברי  בין  יחולק  התפקיד  וכי  מוניציפאלי 

הכנסת של התנועה.
התייחס  חי',  ל'קול  דרעי  שהעניק  בראיון 
לבחירות  תנועתו  של  להיערכות  ש"ס  יו"ר 
וביטחון  תקווה  מביע  כשהוא  המקומיות, 
בהצלחת הרשימות בכל רחבי הארץ. כשנשאל 
כי  ואמר  דרעי  הפתיע  המערכה,  את  ירכז  מי 
הערים השונות יחולקו בין חברי הכנסת, שיהיו 

אחראים כל אחד על גזרה ספציפית.
תפקיד האחראי על המערכת המוניציפאלית 
של  עזיבתו  מאז  מיותם,  נשאר  ש"ס,  בסיעת 
יגאל גואטה את הכנסת ואת מוסדות המפלגה. 
בבחירות  לכנסת  לראשונה  שנכנס  גואטה, 
מוביל  לכוח  מהרה  עד  והפך  האחרונות 

את  לידיו  קיבל  הקדושה,  בתנועה  ודומיננטי 
האחריות על התחום המוניציפאלי, וכבר החל 

לחרוש את השטח.
לאתר  במפלגה  מתקשים  עזיבתו,  מאז 
החודשים  ולאורך  לנעליו,  שייכנס  מועמד 
האחרונים, הבטיח דרעי במספר הזדמנויות כי 
בקרוב יכריז על המינוי. כעת, כאמור, ההבטחה 
הגדולה התנפצה אל קרקע המציאות, והתפקיד 

מתמסמס.
עבור מפלגת ש"ס - השואבת את עיקר כוחה 
והנחשבת למפלגה בעלת הכי  מחיבור לשטח 
לתפקיד   - מקומיות  ברשויות  נציגים  הרבה 
האחראי על הבחירות ישנה משמעות קריטית. 
שחייה  מלאה,  כמעט  משרה  מצריך  התפקיד 
ירידה  הפועלות,  הנפשות  כל  הכרת  בנתונים, 
קהילות,  בין  והסכמים  פשרות  עריכת  לשטח, 
חברי  זהות  על  הכרעה  וקבלת  ונציגים  רבנים 

המועצה.

הוא  המלאכה,  את  כיום  מבצע  מי שבפועל 
יוסף',  'בני  החינוך  רשת  מנכ"ל  ביטון,  חיים 
ועושה  שמעורב עמוקות ברשויות המקומיות, 
באחרונה, בשקט ובצנעה, חריש עמוק בשטח. 
מקדישים  התנועה  של  הכנסת  חברי  בנוסף, 
המקומיים  הנציגים  בחיזוק  רבים  מאמצים 
הבולט  הפריפריה.  בערי  בעיקר  ומסיירים 
הכנסת  חבר  הוא  המסיירים  בפוליטיקאים 

מיכאל מלכיאלי.
עיתונות'  ל'קו  נמסר  מטעמו של השר דרעי 
כי "השר ראה שמדובר בתפקיד שדורש עיסוק 
מלא, וכל מי שהוא רצה נמצא בתפקיד שהוא 
שילמד  אדם  ולהביא  אותו,  לעזוב  יכול  לא 
הוא  לכן  טוב,  לא  זה  העניין  את  מהתחלה 
ומנהלים  לאזורים  הארץ  את  לחלק  החליט 

נפרדים".

מהוירטואלי לקלפי: רובין לראשות
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ירושלים ליאון מבקש תמיכה מ'דגל' - אך טרם זוכה לה

המרוץ לראשות העיר ירושלים עבר השבוע 
הולכת  מועמדים  רשימת  עם  רבות,  טלטלות 
ומתארכת, כמו גם מהלכים פוליטיים שביצעו 
המועמדים במטרה לחזק את אחיזתם. הציבור 
העומד  זהות  על  מכרעת  השפעה  לו  החרדי, 
בראש הבירה, הפך למחוזר מאי פעם, כשכולם 

מנסים לזכות בתמיכתו.
הכריעו  טרם  זה  בשלב  כי  לציין  חשוב 
חרדי  מועמד  להריץ  האם  ישראל  גדולי  בבתי 
לראשות העיר, כאשר במפלגות החרדיות עצמן 
קיים לחץ פנימי להתמודד ולקחת את התפקיד.

המועצה  חבר  עלה  השבוע,  בתחילת 
רבי  הגאון  של  לביתו  ליאון  משה  והמתמודד 
של  הרבנים  וועדת  חבר  סולובייצ'יק,  ברוך 
'דגל התורה', כחלק ממאמציו לקבל את תמיכת 
בסבר  ליאון  את  קיבל  המארח  הרב  התנועה. 
פנים יפות, אך מעבר לכך, בפגישה לא סוכמו 

דברים ולא הובעה התחייבות כלשהי.
סולובייצ'יק  הגר"ב  עלה  שעבר,  בשבוע 
לביתו של מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין, 
לקבל את הכוונתו לקראת קבלת הכרעות בזירה 
הירושלמית. גורמים ב'דגל התורה' הבהירו כי 
האופציות  כל  האינטנסיביות,  השיחות  למרות 

על השולחן, וטרם נפלה ההכרעה.
החידושים היותר דרמטיים התרחשו השבוע 
דודי  וח"כ  אלקין  זאב  השר  'הליכוד'.  בגזרת 
הריצה  אופציית  את  ברצינות  בודקים  אמסלם 
בשום  הערכה,  כל  פי  על  כאשר  לראשות, 
קונסטלציה הם לא ירוצו זה נגד זה, אלא יקבלו 
למועמד  יהפוך  מהם  ואחד  פנימית  החלטה 

'הליכוד'.
כחלק מההכנה למירוץ, העביר השבוע ח"כ 
אמסלם את כתובתו ממעלה אדומים לירושלים. 
אמסלם  היה  בהן  הקודמות,  הבחירות  לקראת 

כבר  העביר  ביתנו',  'הליכוד  ברשימת  מועמד 
אמסלם את כתובתו לבירה, ומשלא נבחר, שב 

לעיר מגוריו, וכעת, כאמור, שב לירושלים.
של  מועמדותו  'הליכוד',  בכירי  שני  מבין 
יתר  בין  יותר.  ראלית  נראית  אלקין  זאב  השר 
הפגישות שניהל השבוע, נפגש אלקין עם ח"כ 
אורי מקלב, וגישש באשר לתמיכה החרדית בו.

החדשים  המועמדים  רשימת  כך,  ובתוך 
לראשות העיר – הולכת ומתארכת: חבר הכנסת 
יום  במיל'  והאלוף  הציוני(  )המחנה  שי  נחמן 
טוב סמיה, הודיעו – בניסוחים מעט שונים - כי 
הם מקבלים פניות ושוקלים להתמודד. גם חבר 
הכנסת אורן חזן לא נמנע מלעלות על העגלה, 
וכשנשאל על כך בראיון תקשורתי, טען אף הוא 

לפניות וללחצים כבדים מהציבור לרוץ.

המועמד לראשות העיר נפגש עם חבר ועדת הרבנים של 'דגל התורה' בעיר אך לא הצליח לחלץ 
תמיכה במועמדותו • במקביל, ח"כ אמסלם העביר כתובתו לעיר, ועמיתו מהליכוד השר אלקין 

נפגש עם מקלב 

ת יערים
קרי

פרסום 

ראשון

מנהל הישיבה בדרך לראשות המועצה

בימים  נמצא  סטון,  טלז  השקט  היישוב 
לאחר  'דגלאית',  פנים  סערה  בלב  האחרונים 
מהלך  מובילים  התנועה  בצמרת  שבכירים 
בבחירות  חדש,  מועצה  ראש  ל'המלכת' 
הכוח  בכל  שמקודם  החם  השם  הקרובות. 
לתפקיד הוא שלמה קרלנשטיין, מנהל ישיבות 

'תורת זאב' ו'חברון'.
רוזנטל,  אברהם  הוא  הנוכחי  המועצה  ראש 
כמעט  עשורים,  משני  יותר  בתפקיד  המחזיק 
צמרת  על  נמנה  רוזנטל  המועצה.  הקמת  מיום 
אלא  לפניו,  הולך  ושמו  הליטאית  התנועה 
לרענן  קוראים  קולות  ויותר  יותר  שבאחרונה, 
את  שייטול  חדש  נציג  ולמצוא  השורות  את 

התפקיד.
או בשמה הרשמי  סטון,  טלז  כי  לציין  ראוי 
כך  ליטאי,  ציבור  מאכלסת  יערים,  קריית 
אמורה  בראשה,  העומד  זהות  על  שההחלטה 
'דגל התורה'. ולמה  ידי  להיקבע, לכאורה, על 
לכאורה? כי בבחירות האחרונות הריץ הרב דב 
שלמרות  מקומית,  אופוזיציה  מפלגת  בקשט 

התנגדות הממסד זכתה לשלשה מנדטים, שהם 
כי  שמלמדת  עובדה   ,1629 מתוך  קולות,   455

גם לתושבים יש מה לומר.
'דגל  במסדרונות  שעולה  החדש  השם 
התורה' כמועמד לראשות המועצה, הוא שלמה 
מנהל  ומנהל  ירושלים,  תושב  קרלנשטיין, 
ישיבות 'תורת זאב' ו'חברון'. קרלנשטיין נהנה 
ההנהגה  של  הכוח  למוקדי  וחיבור  מקרבה 
קשרים  היישוב,  להנהגת  גם  כמו  הליטאית, 
שעשויים לחזק עד למאוד את אחיזתו, שהלא, 
עומדות  קרלנשטיין,  מנהל  אותן  הישיבות 
בראשות חבר מועצת גדולי התורה הגר"ד כהן 
של  הרבנים  ועדת  יו"ר  סולובייצ'יק,  והגר"ב 
'דגל' ירושלים. בהיות וטלז סטון עדיין נחשבת 
השפעתם  ירושלים,  של  לוויין'  'יישוב  למעין 
של אישים דגולים אלו על הנעשה בה – כבירה. 
לקרלנשטיין קשרי משפחה  בזאת,  די  לא  ואם 
עקיפין עם רב היישוב, הרב אריה שולמן; אחיו 

נשוי לבתו של הרב.
על פי גורמים בכירים ב'דגל התורה', הדעה 

לקדם  היא  המפלגה,  בצמרת  כיום  הרווחת 
לו את  ולהעניק  את קרלנשטיין לקדמת הבמה 
ראשות המועצה. מנגד, בצמרת התנועה יש מי 

שמתנגד למהלך ורואה בו הנחתה מלמעלה.
נכנס הרב שולמן למעונו  בימים האחרונים, 
של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ונועץ עמו 
על סוגיית הראשות. ל'קו עיתונות' נודע כי שר 

התורה נתן את ברכתו לרב שולמן.
יצוין כי בין יתר הבוחשים בזירה המקומית, 
יותר  מוכרים   – נדל"ן  יזמי  מספר  נמצאים 
קרקעות  על  בבעלות  המחזיקים   – ופחות 
מועמד  לקדם  ומעוניינים  ובסביבתו,  ביישוב 
למען  והבנייה,  התכנון  בענייני  לצדם  שיעמוד 

פתרון מצוקת הדיור ולמען רווחת כיסם.
יערים – טלזסטון  מנגד, ראש מועצת קרית 
"כבר  עיתונות':  ל'קו  הגיב  רוזנטל,  אברהם 
20 שנה אני מכהן כראש מועצה ותמיד נשמע 

לגדולי ישראל".

בסיועו של רב היישוב, מקודמת מועמדותו של הרב שלמה קרלנשטיין, מנהל ישיבת 'חברון', לתפקיד 
ראש המועצה בטלז סטון • הרב שולמן אף נכנס למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי כדי לקבל את 

ברכתו למהלך 
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היועץ המבטיח עוזב

יהב ואבוחצירא מציגים: ריצ'רץ'

קריית גת

אשדוד

חיפה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

בולט,  ואופוזיציונר  מועצה  חבר  זולדן,  שי 
העיר.  לראשות  התמודדותו  על  הודיע השבוע 
ראש  מול  חזק  למועמד  להפוך  עשוי  זולדן 
העיר המכהן אבירם דהרי, המתמודד לקדנציה 

רביעית.
על  הזאת,  לעיר  גדולה  אהבה  "מתוך 
מתוך  ועתידה,  עברה  על  ואנשיה,  רחובותיה 
תפיסת  ומתוך  הדרך  בצדקת  גדולה  אמונה 
עולם סדורה על הדרך בה יחד נהפוך את קריית 
יוצאים מכאן למסע  יותר, אנחנו  גת – לטובה 

משותף", כתב זולדן בהודעה החגיגית.
עם  חמים  בקשרים  מחזיקה  זולדן  משפחת 
נמנה  ואביו  המקומית,  קרעטשניף  חסידות 
של  המדרש  בבית  הקבועים  המתפללים  על 
היכרותו  את  למנף  ינסה  זולדן  החסידות. 

לתמיכה חרדית במועמדותו.
העיר  לראשות  המתמודדים  ברשימת 
יקיר  המועצה  חבר  דהרי,  העיר  ראש  נמצאים 
שינדלר, חבר המועצה חיים אברג'ל והפעילים 

החברתיים עופר ביליה, בני חסון ואבי טל.
יצוין כי הדעות בציבור החרדי חלוקות ביחס 
לראש העיר הנוכחי. לעומת שיתוף פעולה פורה 
עם קהילות בעלזא, סלונים, באיאן וחב"ד, הרי 
ש"ס  ומפלגת  גור  חסידות  עם  דהרי  שיחסי 

נמצאים במתח מתמיד.

דווקא בימים קריטיים בהם מנהל ראש עיריית 
אשדוד מערכה על חייו הפוליטיים ועל בחירתו 
המחודשת לראשות, לשכתו חווה מיני-טלטלה, 
תפקידו,  סיום  על  הודיע  הקרוב  שיועצו  לאחר 

כך דווח ב'כאן דרום אשדוד'.
נאור ביטון, שמזה שנתיים נמצא קרוב לאוזנו 
של ראש העיר, הודיע על עזיבתו את התפקיד, 
הפרו-ישראלי".  בעולם  בכיר  "תפקיד  לטובת 
הצעירים  לרשימת  השנה  נכנס   ,31 ביטון, 
פעילותו  בזכות  'כלכליסט',  של  המבטיחים 

החברתית שבלטה במחאה של שנת 2011.

יהב מתחזק: הסכם האיחוד בין מפלגת ראש 
העיר'  צעירי   – עתיד  'יש  מפלגת  לבין  העיר 
עומד לקראת סגירה. על פי דיווחים שלא קיבלו 
אישור רשמי, הרשימה החדשה תהיה 'ריצ'רץ'' 
בין הסיעות, כאשר המקומות הראשון, שלישי, 
ואילו  יהב,  לנציגי  ישוריינו  ושביעי,  חמישי 
יישמרו  ושמיני,  שישי  רביעי,  השני,  המקומות 

לאנשי אבוחצירא.
בעיר,  רבה  מתמיכה  נהנה  אבוחצירא  שי 
ועד לפני תקופה, התלבט ממושכות האם לרוץ 
בעצמו לראשות. לבסוף, העדיף אבוחצירא את 
עם  פעולה  ישתף  במסגרתה  הבטוחה,  הדרך 
ראש העיר בקדנציה הנוכחית, לקראת הפיכתו 

למועמד מבטיח בבחירות הבאות.

רחובות

בית שמש ש"ס

הפתעה: 3 ראשי עיר לשעבר מקימים מפלגה

רץ לראשות בגלל "בקשת הרב יעקב יוסף"

יוצאים  וכעת,  מעש,  ורבי  זכויות  עתירי  הם  עיר,  כראש  ארוכות  שנים  כיהן  מהם  אחד  כל 
יחזקאל הרמלך, מיש לפידות ויעקב סנדלר, להרפתקה פוליטית חדשה • מה גורם לאישים 

בגילאי ה-80 לחזור לפוליטיקה? • הסיפור המלא

הכירו את הרב דוד עסיס, איש חינוך חרד"לי, שמסתער בכל הכוח על הבחירות • בראיון, מדבר עסיס 
על תמיכת החרדים, יחסי אבוטבול-ישי, מאוכזבי ש"ס, גיוס מאות אלפי שקלים למטה בחירות, וגם: 

ה"צוואה" של הרב שגרמה לו לקבל החלטה

מוקמת  רחובות  בעיר  היה:  לא  עוד  כזה 
בימים אלו רשימה חדשה שתתמודד בבחירות 
ראשי  שלשה  פחות  מלא  שתורכב  הקרובות, 
עיר לשעבר, אישים נכבדים שהגיעו או מגיעים 

בקרוב לגיל הגבורות.
עיתונות',  ל'קו  שהגיע  מהימן  מידע  פי  על 
יחדיו  להם  חברו  לשעבר  העיר  ראשי  שלשת 
רשימה  הקמת  על  המרץ  במלוא  ושוקדים 
להפתעת  להפוך  צופים  הם  לה  חדשה, 

הבחירות.
הרמלך  יחזקאל  הם,  הערים  ראשי  שלושת 
)86( שכיהן כראש עיריית רחובות בין השנים 
 )78( לפידות  )מיש(  מיכאל   ,1989–1978
–1989 בשנים  רחובות  עיריית  כראש  שכיהן 

1993 ויעקב סנדלר )78( שכיהן כראש העירייה 
השביעי של רחובות בין השנים 1993 -1998.

הרקע להקמת הרשימה החדשה, היא סדרת 
היחס  על  העיר,  לקשישי  שיש  קשות  טענות 

העירוני לאוכלוסיית בני הגיל השלישי.
ראש  הוא  החדשה  הרשימה  את  שיזם  מי 
הרמלך  יחזקאל  השלושה,  מבין  הוותיק  העיר 
הוקמה  העיר,  כראש  כהונתו  שבתקופת 

יום למבוגרים,  לראשונה עמותת על"ה, מרכז 
במסגרת פיילוט ארצי לחוק הסיעוד של המוסד 

לביטוח לאומי.
במהלך אירוע הרמת כוסית לרגל חג הפסח 
בסניף על"ה, רמז הרמלך על כוונותיו ומהלכיו 
הפוליטית  ההיתכנות  את  והסביר  העתידיים, 
מבוגרי  למען  א-פוליטית  רשימה  בהקמת 

רחובות, שתתמודד על מקום במועצת העיר.
יחס  אודות  תלונות  של  שורה  פרס  הרמלך 
בישראל  המבוגרים  לאוכלוסיית  העיריה 
ובראשם אי הגדלת תקציב הארגון בראשו הוא 
דרכים.  במגוון  זו  לאוכלוסייה  המסייע  עומד, 
הוא סיים את דבריו בכך ש"עייפנו לחזר אחרי 
הפתחים. ניסיוננו להיעזר בחברי מועצת העיר 
על  לסמוך  אלא  אחרת  דרך  לנו  ואין  נכשל 

עצמנו".
גם חברו ושותפו לדרך, ראש העיר לשעבר 
מיש לפידות - המוכר כאחד מפעיליה הבולטים 
הקשיש  למען  )עמותה  "על"ה"  עמותת  של 
ברחובות( אותה ייסד הרמלך - השמיע דברים 
דומים כשמיקד את לב המאבק ביחס העייריה 

לעמותה.

"ראש העיר העניק לנו קרקע להקמת הבית, 
באמצעות  רק  ולפרוח  לשגשג  יוכל  הבית  אך 
חלום  עוד  ישנו  העמותה.  תקציב  הגדלת 
במזרח  נוסף  יום  מרכז  להקים  והוא  לעל"ה, 
העיר, מרכז שיהווה מתנה לתושביה המבוגרים 
יחדיו",  ומהעמותה  מהעירייה  רחובות  של 

אמר.
מכבר  לא  עד  שכיהן  סנדלר  יעקב  ואילו 
למען  העמותות  )איגוד  הל"ב  איגוד  כמנכ"ל 
העת  הגיע  לא  "אם  תהה,  בישראל(,  הזקן 
להשתלב בבחירות כדי לקבל את מה שבאמת 

מגיע לנו".
כי  מבטיחים,  הרמלך  של  בסביבתו  גורמים 
הם  הבחירות".  ל"הפתעת  תהפוך  המפלגה 
שכלל  לשעבר  הגמלאים  מפלגת  את  מזכירים 
לכל  ובניגוד  הקהל  דעת  בסקרי  נדגמה  לא 

התחזיות, זכתה בשבעה מושבים בכנסת.
יצוין, כי ראש העיר לשעבר שוקי פורר )73( 

איננו שותף עד כה ליוזמה.

שמש,  בבית  בחירות  על  כשמדברים 
מזכירים לרוב את השמות אבוטבול, מונטג או 
גרינברג, אך מסתבר שיש שם נוסף, שמצטרף 
לזירה, ולפחות בעיני עצמו, הוא מועמד מרכזי 
בעל פוטנציאל, חדור אמונה ביכולתו להפוך 

לראש העיר הבא.
הכירו את הרב דוד עסיס, יליד ותושב העיר 
המשתייך  וניהול,  חינוך  איש  שנה,   56 מזה 
הרב  שוטח  ראשון,  בראיון  החר"דלי.  למגזר 
תמיכת  את  לקבל  מבטיח  משנתו,  את  עסיס 
על  בונה  החרדיות,  המפלגות  אחת  לפחות 
אבוטבול  על  ביקורת  מותח  ש"ס,  מאוכזבי 
יעקב  ורואה בריצתו מימוש צוואתו של הרב 

יוסף זצ"ל.
מה מביא אתכם לפוליטיקה?

בין  המצב  לי,  וחשובה  יקרה  שמש  "בית 
חוסר  עקב  טוב,  לא  והמגזרים  האוכלוסיות 
הנהגה והובלה לאחדות ולכבוד זה לזה. מצב 
היחסים וההתפתחות השלילית, כמו גם חוסר 
תעסוקה  כמו  שונים  בתחומים  העיר  קידום 
את  מביאים   - אוכלוסיות  של  בריחה  ניקיון, 

העיר למצב עגום ואנחנו מבקשים לשנות".
מצריך  עיר  ניהול  טובות,  לכוונות  מעבר 

ידע ויכולות, מהו הניסיון שלכם?
28 שנים. בשלש  ניהולי של  ניסיון  לי  "יש 
החינוך  מחלקת  מנהל  אני  האחרונות  שנים 
מקים  אני  שם  שורק,  נחל  אזורית  במועצה 
מוסדות, יוזם ומקדם את החינוך בצורה מאד 
חינוך,  מוסדות  מנהל  אני  שנים   25 חיובית. 
'אהבת  ביניהם בית ספר ביד בנימין, מוסדות 
חורון.  במבוא  מוסד  שמש,  בבית  ישראל' 
מוסדות התורה של  כל  את  מנהל  אני  בנוסף, 
הרב כץ בבית שמש הכוללים בין היתר כולל 

של 70 אברכים".
שעומד  מי  יש  שלכם,  התמיכה  בסיס  מי 

מאחורי ריצתכם?
אליהם  פונה  שאני  שהקהלים  חושב  "אני 
בראש  שלי.  האישיות  את  מאד  אוהבים 
ובראשונה אני פונה לציבור הדתי והחרד"לי, 

שם.  נמצא  אני  שלי  החיים  ובאורח  באישיות 
חי  שנולד,  כאחד  המסורתי,  הציבור  גם  אבל 
ומעורה  מעורב  אני  הישנה,  בעיר  ומתגורר 
אליהם  מדבר  אני  התושבים,  של  בחיים 
הדתי  הכללי,  שהציבור  חושב  אני  ואיתם. 
יש  כמובן  יעד.  קהל  הם  והחרד"לי,  לאומי 
את מאוכזבי ש"ס שהוא קהל שמכיר ומוקיר 

אותנו ואנחנו רוצים לעבוד גם למענו".
את  אוכלוסייה  לכל  לתת  הוא  שלי  "הקו 
מה שמגיע לה, ולא שיבוא משהו על חשבון 

האחר. הכל בצורה מקצועית ועניינית".
של  ממפלגתו  חלק  שתהיה  דיבורים  היו 

אלי ישי.
על  אלי,  עם  בעבר  פגישה  לי  "הייתה 
'יחד'  מפלגת  באמצעות  לרוץ  היתכנות 
הבנתי  אבל  ומעריכים,  מוקירים  שאנחנו 
ישי  בין  בחיבורים  שקשורה  מציאות  שעקב 
באמצעות  לרוץ  יהיה  נכון  לא  לאבוטבול, 
עצמאית  חרדית  מפלגה  אנחנו  ולכן  'יחד' 

שעונה לשם 'אור השמש'".
תרוצו גם לראשות וגם עם רשימה?

"נכון".
מי עוד יהיה ברשימה?

וטובים, אנחנו עדיין לא  "יש אנשים רבים 
של  וחיבורים  פתיחות  יש  כי  שמות  נותנים 

כוחות נוספים. בהמשך".
רואה סיכוי שמישהו מהקהילות החרדיות 

יתמכו בך?
מפלגה  לפחות  שבלי  מבינים  "אנחנו 
חרדית אחת, אין לאף מועמד סיכוי לקחת את 

השלטון".
זה מעלה את השאלה.

"אכן, אני מאמין שלפחות אחת מהמפלגות 
תתמוך בי".

שמדובר  או  מו"מ,  בדיבור,  נמצא  זה 
בתקווה ואמונה?

"ישנם מגעים משמעותיים גם בתחום זה".
עם איזו מפלגה המגעים 'חמים'?

הסמוי  בדבר  אלא  שרויה  הברכה  "אין 

מהעין".
תלך עד הסוף?

פקחות,  עם  בנחישות  הולכים  "אנחנו 
קשובים לציבור, מסתכלים ימינה ושמאלה כל 
הדרך, רק עיוור לא יכול לראות מציאות. כרגע 

אנחנו רואים ריצה עד הסוף".
מה אתה חושב על ראש העיר הנוכחי משה 

אבוטבול?
בעיר  משקיע  מידות,  בעל  טוב  אדם  "הוא 
ולהנהיג  להוביל  מתקשה  אבל  כלילות,  ימים 
את העיר המורכבת, הגדולה והמיוחדת הזאת. 

צריך מישהו בקיא ומקצועי יותר".
עשיתם חריש בשטח, הקמתם מטה?

"יש לנו מטה, בהתחלה הוא היה מצומצם, 
הוא  לבחירות,  מתקרבים  כשאנחנו  ועכשיו 
כדי  בו אנשים מקצועיים  יהיו  ומתרחב  הולך 
את  ולהשיג  נכונה  עבודה  לעשות  לנו  לעזור 

היעד".
כמה כסף הרב הולך להשקיע בקמפיין?

'מפלגת  לך  אין  שאם  מבין  דעת  בר  "כל 
כדי  רב. לצערנו  אם' מאחוריך, מדובר בכסף 
טוב, מדובר במאות  'קמח'  גם  צריך  להצליח 
את  נשיג  מטפלים,  בזה  גם  בעז"ה  אלפים. 

הכסף וזה יסתדר".
לסיום, מספר הרב עסיס כי הדמות הרוחנית 
יעקב  הרב  הוא  ריצתו,  מאחורי  שעומדת 
שנים  חמש  צוינו  אלה  שבימים  זצ"ל,  יוסף 

להסתלקותו.
והנחה  הרב  לי  קרא  שנים,  כחמש  "לפני 
ניסיתי  הקודמות.  בבחירות  עוד  לרוץ,  אותי 
ברירה  שאין  לי  הסביר  הרב  אבל  להתחמק 
מבקש  'אני  והנכון.  המתאים  האדם  ושאני 

שתרוץ ואני עומד מאחוריך', אמר.
"כעבור זמן קצר התבשרנו על מחלת הרב, 
ואז הנושא הלך ודעך, התמקדנו בבריאות שלו 
יוסף,  עובדיה  הרב  בנו,  שלו.  בבקשה  ולא 
שמכהן כראש כולל אצלנו, היה נוכח בשיחה, 
שדוחפים  הקהילות  וראשי  הרבנים  בין  והוא 

אותי לרוץ, לטובת העיר בית שמש".

שחקן חדש והחרדים בלבטים
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יענקי קצבורג

זמן  את  השבוע  בתחילת  פתחו  ואברכים  ישיבות  בני  רבבות 
הקיץ תשע"ח, לאחר חופשת הפסח שנמשכה שלושה שבועות. עם 
סיום ימי בין הזמנים ביום שישי ער"ח אייר בשעת בוקר מוקדמת 
התרחשה תאונה קשה בכביש 4 צומת מורשה, בני ישיבות חסידי 
גור שעשו את דרכם מציון הרשב"י במירון לבני ברק התהפכו עם 
רכבם לתעלה בצד הדרך, 6 נפצעו באורח קל ופונו לבתי חולים, 

הטרגדיה  למרבה  אך 
 - מותו של אחד מהם 
חיים  החשוב  הבחור 
נקבע   - ז"ל  אלתר 
כונני  ידי  על  במקום 
הצלה.  ואיחוד  מד"א 
הנפטר הוא בן נין של 
האדמו"ר האמרי אמת 
הלווייתו  זי"ע,  מגור 
יצאה מביתו בבני ברק 
סמוך  הזיתים  להר 
אדמו"רי  לחלקת 
במסע  החסידות, 
השתתף  ההלוויה 
מגור.  האדמו"ר  מרן 
יצא  ביום ראשון טרם 
לשוויץ,  האדמו"ר 
טלפונית  שוחח  הוא 

אחד  עם  זילברברג  בנימין  אברהם  הרב  אמונו  איש  באמצעות 
הבחורים שנפצעו בתאונה ובירכו ברפואה שלימה. 

בנושא  חיזוק  מכתב  פרסם  אלתר  שאול  רבי  הגאון  כך,  בתוך 
לתלמידו, בו כתב: "העולם מנוהל ע"י המנהיגו בחסד וברחמים 
כל  על  פרוסה  ומצודה  בהשגחה  והכל  מקרה  ואין  שמו,  יתברך 
לַהְפִנים בלב שהעולם רק פרוזדור  החיים, בעיקר המאורע אמור 
והכנה לטרקלין, בוודאי חשובה כל התעוררות אך צריכים תמיד 
שעכשיו  בעצמך  להבחין  תוכל  )ודאי  מעשית,  בקבלה  לַמְמָשה 
פוחת  וכך  הטרגי,  מהמאורע  ַהמּום  פחות  קצת  הנך  במוצ"ש 
והולך בהמשך הזמן(, מה לקבל? ֵלב יודע מרת נפשו במה חשוב 
צריך  לא  לקונו,  בינו  תהא  נדר(  )בלי  שהקבלה  ועדיף  לתקן, 
לזמן  קטנה  קבלה  מספיק  לקיימו,  קשה  בומבסטי שבסוף  משהו 
ממושך, מתוך שיקול דעת אם אפשר יהא לשמור עליה בעקביות 
מבלי לבְטָלה, והשי"ת יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים, ונשמע 

ונתבשר אך טוב". 

ביום ראשון בשעות הערב התקיים מעמד פתיחת הזמן לישיבת 
עטרת שלמה בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין במעונו של 
נשיא הרשת מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי. בכך בעצם עומדת 
זאת  התורה,  שר  מרן  של  נשיאותו  תחת  רשמי  באופן  הישיבה 
בהמשך לשנים הרבות שהייתה בנשיאותו של מרן ראש הישיבה 
תפילה  מעמד  התקיים  האירוע  במהלך  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי״ל 
כל  סורוצקין מזכיר בפני מרן  מיוחד עבור התורמים כאשר הרב 
פיינשטיין  הגר"ח  הישיבה  ראשי  השתתפו  בכינוס  בפרטות.  שם 

והגרח"מ אוזבנד וכן ראשי הכוללים מכל הארץ. 
הכוללים  שרשת  זצ"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  הסתלקותו  מאז 
על  נטל  הגשמי  מחסורם  לכל  ודאג  עינו  בבת  היו  והישיבות 
עצמו מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי את העול הכלכלי על כל 
הנהלת  פעלה  התורה  שר  מרן  ביוזמת  הדבר.  של  המשמעויות 
את  לאברכים  העביר  התקציביים  הקשיים  למרות  שלמה  עטרת 
יזם  ובמקביל  הממשלה  משרדי  ידי  על  ניתנים  אשר  הסכומים 
תכנית מיוחדת לפיה נגידים ייקחו על עצמם לממן קבוצת אברכים 

או סניף של כולל.
על  גדול  קרב  מתנהל  התורה  עולם  של  הקלעים  מאחורי 
הרישום לישיבות גדולות, באופן רשמי עוסקים הרשמים במלאכת 
וישיבות  הישיבות,  ריבוי  כי  נודע  עיתונות"  ל"קו  אך  הבירורים, 
הטובים,  על הבחורים  לקרב של ממש  מביאות  חדשות שהוקמו 
עומדים בלחץ המאסיבי שמפעילים  לא  הישיבות הקטנות  ראשי 
עליהם הרשמים, כשהבולטים שבהם 
הקטנות  בישיבות  לבקר  החלו  כבר 
והגדולות לפגישות עם רבני הישיבות.

בעשור  והמוכר  הבולט  הרשם 
משמש  זלזניק,  אורי  הרב  האחרון, 
השנה באופן מפתיע כרשם של ישיבת 
גם  יסייע  במקביל  ברכפלד',  'מיר 
שנה.  כמידי  שמואל'  'בית  לישיבת 
רשם  משמש  קורלנסקי  אליהו  הרב 
ציון',  ו'תפארת  יוסף'  'ברכת  ישיבות 
הרב שלמה גליס משמש רשם ישיבות 
'נתיב הדעת' )הרב קפלן( וסלבודקה, 
הרב משה חמד משמש רשם לישיבת 
נוספות.  וישיבות  החדשה'  'קפלן 
כרשם  משמש  ברנשטיין  אלי  הרב 
של ישיבת 'עטרת שלמה', הרב יצחק 
לישיבת  רשם  משמש  אדלשטיין 
'תורה בתפארתה' והרב יעקב מוסקט 

משמש רשם של ישיבת עוצם. 
עיתונות":  ל"קו  אומר  בכיר  רשם 

"יש שמפיצים שמועות שהרישום כבר סגור, זה לא נכון. לא היו 
ועצום  גדול  נכון שהמתח  בינתיים.  דיבורים  ומדובר על  מבחנים 
וישיבות חדשות שהוקמו גרמו ללחץ בשוק. צריך לציין שאפילו 
פוניבז' שבאופן רשמי לא מפעילה רשמים, כבר עסוקה בבירורים 

אחר בחורים". 
מתברר כי ישנו פער עצום בין הנעשה בישיבות היחסית חדשות 
שהוקמו  ישיבות  שיש  למרות  והוותיקות,  החזקות  לישיבות 
זקוקות  הן  עדיין  ומבוקשות,  לטובות  ונחשבות  האחרון  בעשור 
כדי  רשמים  של  צמוד  לליווי 
לעומת  התחרות,  את  לשרוד 
חברון,  פוניבז',  ישיבות  זאת 
אלו  בימים  מתנהלות  תפרח, 
לרישום.  הנוגע  בכל  ברוגע 
בבירורים  החלו  שם  גם  אך 

ובדיקת השטח.
בגבעת  חברון  בישיבת 
לאחר  בירושלים,  מרדכי 
של  האוכל  חדר  שיפוץ 
עשר  של  בעלות  הישיבה 
ימי  את  ניצלו  שקל,  מיליון 
שיפוץ  וערכו  הזמנים  הבין 
בבית המדרש, לצורך כך פינו 

את כל הספסלים.
ישראל'  'עטרת  בישיבת 
שמחת  את  לאחרונה  חגגו 
ראש  אצל  כמשב"קים  ששימשו  הישיבה  מבני  שניים  אירוסי 
הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, מדובר בבחורים החשובים 
בישיבה  הישיבה  ראש  את  ששימשו  קופמן  ושעיה  הררי  משה 
עצמה מלבד יד ימינו הרב יעקב גרוסברד ועוזרו הרב אברהם עוזר, 
בני  בקרב  תכונה  ישנה  השניים  אצל  השמחות  על  שנודע  לאחר 

הישיבה מי יזכה לשמש מכאן ואילך את הגרב"מ אזרחי.
בישיבת הגר"ח מן ההר נערכים לשנה הבאה עם כמה חידושים, 
מ-200  למעלה  ומונה  משמעותי  באופן  גדלה  שהישיבה  לאחר 
בחורים, אשר על כן, עם תחילת זמן קיץ, הצטרף לצוות הישיבה 
הרה"ג צבי סטפנסקי, תלמידו חביבו של ראש ישיבת חברון הגאון 
רבי דוד כהן. כן מונה למשיב בישיבה, הרב אריה ליב ליכטשטיין, 
הידוע  פאלק  שלמה  הרה"ג  בישיבה,  ההשגחה  לצוות  והצטרף 
זכו לברכתם של מרנן  כאיש חינוך מפורסם. המינויים החדשים, 
בנוסף  הירש.  והגרמ"ה  אדלשטיין  הגרי"ג  מרנן  ישראל  גדולי 
לאחר שבזמן חורף, התקיים בקביעות כל מוצ"ש, סדר ד' שעות, 
יועתק  קיץ,  שבזמן  הוחלט  זצ"ל,  הגראי"ל  רשכבה"ג  מרן  לע"נ 
הסדר כצורתו ובמתכונתו המיוחדת, לערש"ק, אחר הצהריים, עד 

זמן הדלקת נרות.
ר"מ חדש מונה בישיבת "תורת זאב" ברמת שלמה, הגאון רבי 
שמואל שלנגר, גם בישיבת מיר ברכפלד מונה משיב חדש - הרב 

ישראל דובינקי.
במעמד  השתתפו  והאברכים  הישיבות  מבני  אלפים  כך,  בתוך 
מרן  של  משנתו  באור  עמד  הגדול  הכינוס  לאחים'  'לב  בכינוס 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  זצ"ל,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
קניבסקי, בדברים שנאמרו בשמו ובנוכחותו במעמד על ידי הגר"י 
אפרתי אמר: "עיקר השמירה צריכה להיות על הילדים שמתחילת 
דרכם ילמדום תורה בטהרתה לשמה"  מרן ראש הישיבה הגר"ג 
נותן  הרבים  "זיכוי  ואמר:  המרכזי  המשא  את  נשא  אדלשטיין 
זכויות מיוחדות, מידה כנגד מידה, מי שמזכה אחרים בתורה זוכה 
לתורה, ומי שמזכה אחרים בירא"ש זוכה לירא"ש, והמזכה אחרים 

במידות טובות זוכה למידות טובות". 
כהן,  הגר"ד  לנדו,  הגר"ד  אזרחי,  הגרב"מ  דברים:  נשאו  עוד 
מיוחד  שו"ת  ונערך  הירש  הגרמ"ה  של  מכתבו  הוקרא  כן  וכמו 
בנושאי קירוב רחוקים עם הגר"י זילברשטיין והגר"ח מישקובסקי.

חוזרים לסטנדר: 
רבבות החלו את 'זמן קיץ'
בצל החשש מפקיעת חוק הגיוס בסוף השנה - בישיבות ובכוללים 
גור ומכתבו של הגר"ש  • הטרגדיה בחסידות  זמן קיץ  פתחו את 
אלתר, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי פורש את חסותו על 'עטרת 
שלמה', הרישום לישיבות הליטאיות הגדולות שהחל מוקדם מהצפוי, 
הרשמים הבולטים נחשפים, המשב"קים של 'עטרת' התארסו ואלפים 

פתיחת הזמן ב'עטרת שלמה'בכנס 'לב לאחים'

היכל ישיבת חברון כנס לב לאחים

בהיכל ישיבת ביתר

מכתב הגרש אלתר
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התרגשות רבה בקרב הציבור הרחב לקראת 
השנה  גם  בעז"ה  שיתקיים  תורה  לימוד  יום 
בהמשך לשנים עברו )שהתקיים בעבר באולמי 
באייר  ד'  חמישי  ביום  קלאס(  צפורי  ויז'ניץ 
באולמות המפוארים של "אולמי קונטיננטל", 
יום העיון יתקיים לעילוי נשמת הרב חיים ב"ר 
אליעזר צפורי זצ"ל, וכן לע"נ מרת חוה שרה 
ב"ר יהושע ע"ה והר"ר יהושע ב"ר חיים זצ"ל.
לפני שנים רבות בשנתו האחרונה של הרב 
חיים ציפורי זצ"ל קרא למשפחתו וביקש מהם 
זה, תוך הדגשה  ביום  לימוד תורה  יום  לקיים 
האירוע  ואכן  התורה,  לימוד  ערך  יקרת  על 
זכה  לא  לב  כשלמגינת  שנה  באותה  התקיים 
האבא להשתתף באירוע זה כיון שכבר נסתלק 

לישיבה של מעלה.
והסכנות  הגזירות  עקב  שנים  חמש  לפני 
האורבות לעולם התורה מבית ומחוץ, בהוראת 
משפחתו  החליטה  ישראל  גדולי  והכוונת 
מאונם  מהונם  להשקיע  המסורת,  את  לחדש 
זה,  בנושא  תורה  לימוד  יום  ולקיים  וממרצם, 
אף  על  והדרשנים,  הרבנים  מיטב  את  ולהביא 

המאמץ הגדול הכרוך בכך.
את  הפתיעה  שעברו  בשנים  ההצלחה  ואכן 
בהמוניו  הציבור  כשהשתתפות  המארגנים 
שראו  לאחר  לציפיות,  ומעבר  מעל  הייתה 
המארגנים כי המקום צר מלהכיל את הציבור 
באולמות  צפיה  עמדות  עוד  נוספו  הגדול, 

הסמוכים ואף בחצר האולמות.

ומשכך גם בשנה זו השנה השישית החליט 
ארועים  מרכז  בעל  ציפורי  אליעזר  הרב 
"צפורי בכפר בחפץ חיים" ו"צפורי בטבריה" 
ומשפחתו, לקיים בעצמו את עריכת יום העיון 
ההוצאות  אף  על  נדיבה  וברוח  רחבה  ביד 
הרבות וכל הכרוך בכך, כשהאירוע הינו לע"נ 

אביו, אמו ואחיו ז"ל. 
בעזה"י  השנה  כאמור  יתקיים  הלימוד  יום 
ב"אולמי  תשע"ז  באייר  ד'  חמישי  ביום 
קונטיננטל" ברחוב בן יעקב 21 בני ברק החל 
משעות הבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות, 
שם  ידועי  ודרשנים  רבנים  דברים  יישאו  ובו 
יישאו  והן באגדה, בשעות הבוקר  הן בהלכה 
רוזנבלום,  ברוך  הרה"ג  הדרשנים  דברים 
הרה"ג אהרן אקר, הרה"ג מאיר שורץ, והרה"ג 

ישראל מאיר שושן.
ע"י  המרכזי  המעמד  יתקיים  בצהריים 
הגאב"ד הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, לאחר 
ארוחת  ולאחריה  מנחה  תפילת  תתקיים  מכן 
של  המסורת  כמיטב  המלך,  כיד  צהריים 
משפחת צפורי. בשעות אחה"צ יופיעו הרה"ג 
בירנבוים,  בנימין  רבי  הגאון  דרוק,  אשר  רבי 
מרדכי  הרה"ג  בידרמן,  אלימלך  הגה"צ 
נויגרשל, הרה"ג מנחם שטיין והרה"ג צביאלי 

בן צור.
נערכים לקליטת הציבור  בהנהלת המלונות 
בכל שעות היום ב"אולמי קונטיננטל" ברחוב 
בן יעקב 21 בני ברק, המעמד אף יועבר במשך 
כל היום בשידור ישיר בשידורי "קול הלשון" 

הן לצפייה והן לשמיעה.  

אלי כהן

ב"יום  ישתתפו  הארץ  קצווי  מכל  המונים 
בתל  חמישי  ביום  יערך  אשר  תורה"  שכולו 
על  שנוסד  רפאל"  "תפארת  ארגון  ע"י  אביב 
יוסף  עובדיה  רבנו  הגאון  הראש"ל  מרן  ידי 
לישראל  הרה"ר  הראש"ל  ובנשיאות  זצוק"ל, 
הגאון רבי יצחק יוסף, ליום זה הוזמנו רבנים 
בתשובה  המחזירים  גדולי  ישיבות,  וראשי 
ומרצים בכירים מכל קצווי הארץ, אשר ימסרו 
שונים  בנושאים  תורניים  ושיעורים  דרשות 

ובענייני דיומא.
לשלום  תהלים  בקריאת  יחל  היום  תחילת 
עם ישראל. ציבור המשתתפים שהקדימו בואם 
ערוכים  אשתקד  של  הרצאות  יקבלו  לבוא, 
לצפייה  ב-דיסקים  מעולה  באיכות  ומוקלטים 

ושמיעה. 
"תפארת  ק"ק  של  רבה  זביחי  שלמה  הרב 
שצבר  הרב  מניסיונו  מעט  מגלה  רפאל" 
בכדי  שנעשו  הרבות  ומהכנות  תשל"ג  משנת 
מביתו  הבוקר  משעות  הציבור  את  להוציא 
ולהביאו  להיכל ביהמ"ד לנצל את היום כולו 
בלימוד תורה, יפתחו במופע אור קולי מושקע 
מאוד מרהיב וייחודי ב"סוד כשרות המוצרים 
בארץ ובעולם" מיד לאחר מכן יחלו בשיעורי 
רבני  ואחת  מעשרים  למעלה  והלכה.  תורה 

המרצים  וגדולי  ישיבות  וראשי  ערים 
שעות  לקראת  בתשובה.  המחזירים 
משתתפים,  של  לנהירה  מצפים  הערב 
הארץ  רחבי  מכל  יגיעו  מאות  כאשר 

ויגדשו את האולם הגדול ומחוצה לו. 
לציבור  מצפה  מרגשת  הפתעה 
ענק  מסכי  על  יוקרן  כאשר  ההמונים 
הדור  פאר  ממרן  ומרגש  נדיר  וידיאו 
רבי  הגדול  הגאון  הראש"ל  והדרו 
עובדיה יוסף זצוק"ל אשר בסופו ברכה 
התורה  בלימוד  למשתתפים  מיוחדת 

ביום זה.

רבי  הגאון  לישראל  הרה"ר  לציון  הראשון 
המרכזי.  הערב  משא  את  יישא  יוסף  יצחק 
יחולק  בו  יגיע לאחר שעת חצות לילה  השיא 
מאור  מרן  של  אישית  אגרת  למשתתפים 
את  והגה  יזם  אשר  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  ישראל 
של  מיום  העצמאות  יום  את  להפוך  הרעיון 
חולין וריקנות ולנצלו ליום של התכנסות לבתי 
את  מברך  הרב  באגרת  תורה.  ללימוד  כנסת 

המארגנים והמשתתפים ביום תורה זה. 
רגליהם  על  יעמדו  המשתתפים  מאות 
מרן  שברכת  כמבקשים  כפיהם,  את  ויפרשו 
מלכות  "עול  עליהם  ויקבלו  עליהם.  תחול 
עצום  ובקול  הקודש  היכל  בפתיחת  שמים" 
ובתקיעות שופר כמו שמודיע על סיום של עוד 

יום התעלות רוחנית. 
רפאל"  "תפארת  יו"ר  זביחי  דניאל  הרב 
סיפר כי מידי שנה מאות רבות של משתתפים 
גודשים את האולם הענק בתל אביב, ובהם גם 
יהודים רבים הנחשבים לכאורה רחוקים, וזאת 
למרות שבאותו יום נערכים בתל אביב מופעי 

בידור שלא לרוח התורה חינם אין כסף.
קל  כיבוד  לציבור  יחולקו  היום  כל  במשך 
ועשיר עם שתיה חמה וקרה מגוונת. לפרטים 
"תפארת  במוקד  להתעדכן  אפשר  נוספים 

רפאל" שיחת חינם 1-800-260260

לאור ההצלחה בשנים עברו - גם השנה ייערך באולמי קונטיננטל 
יום לימוד תורה המרכזי על ידי משפחת צפורי

גם השנה: יום שכולו 
תורה ב'קונטיננטל'

יום שכולו תורה 
ב'תפארת רפאל'

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

 מסגרת
 לתמונה של
 השובב שלך
 לא תמצא
אצלנו...

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!
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בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון





 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

2 6 • uv • • cr 156 •
50% 18 1850% 18 18

2 6 • uv • • cr 156 •

משקפיים בחינם!משקפיים בחינם!

כשזה בחינם,
רואים משקפיים

בכל מקום

כשזה בחינם,
רואים משקפיים

בכל מקום

Men's collection

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות
מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10

כללית: ירושלים- כנפי נשרים

סניפים:
ב

בס“ד

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים

בואו להשתחרר מהמשקפיים

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
העבודה בין תשע בבוקר לתשע בערב, במשמרות, 6 ימים בשבוע.

העבודה באזורים- בני ברק/ירושלים/אלעד שכר טוב למתאימים + בונוסים!!!
*המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

מנהלים/ אנשי מכירות
מנוסים ומקצועיים

דרושים

לשליחת קו”ח: Aharon-s@traklin.co.il | פקס: 077-3007228
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

וכל אדם לא יהיה באוהל 
מועד בבואו לכפר בקודש

ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

על הפסוק "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד 
צאתו" )ויקרא טז, יז( נאמר בתלמוד ירושלמי )פרק ה' סוף הלכה ד'( 
"ארבעים שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה גדולה. ובשנה 
יודע? אמר  האחרונה אמר להן: בשנה הזאת אני מת. אמרו לו: מהיכן אתה 
להן: כל שנה ושנה שהייתי נכנס לבית קודש הקדשים היה זקן אחד לבוש לבנים 
ועטוף לבנים נכנס עמי ויוצא עמי, ובשנה הזו נכנס עמי ולא יצא עמי. שאל ר' אבהו 
– הרי כתוב: וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבאו לכפר בקודש עד צאתו, אפילו 
מלאכים – אותן שכתוב בהן 'ודמות פניהם פני אדם לא יהיו באוהל מועד? אמר 

להם: מי אמר לכם דהוה בר נש )אדם או מלאך(? אני אומר: הקב"ה היה.
דברי הירושלמי אלו מופיעים גם במדרש רבה על פסוק זה )פרשה כא, יב(. ושם 
ר'  רבי אבהו שהכהן הגדול לא היה באותה שעה "אדם" אלא כמו שאמר  אומר 

פנחס בשעה שהיה רוח הקודש שרוי עליו היו פניו בוערות כלפידים...
שאל על כך האדמו"ר רבי יששכר דוב מבלז זצ"ל מה עושה לנו שהכהן הגדול 
היה באותה שעה עם רוח הקודש כמלאך. הרי גם למלאך היה אסור להכנס באותה 
שעה לפני ולפנים, ועל אדם ומלאך כאחד חל הציווי: "וכל אדם לא יהיה באוהל 

מועד", כך שהפיכתו למלאך לא תרמה כלום לכניסתו לכפר בקודש?
להמליץ  כדי  היתה  הקודשים  לקודש  הגדול  הכהן  כניסת  מטרת  כל  שהרי  י"ל 
טוב על ישראל. ובעת הזו שעם ישראל זקוק כל כך למליץ יושר, סתם מלאך לא 
יכול לעשות זאת, כי מלאך שלא היה בעולם הזה, שלא שמע ולא יודע על קיומם 
עליו  ולהמליץ  האדם  נפש  את  להבין  יכול  אינו  קשים  כה  ופיתויים  ניסיונות  של 
השמים'  על  הודך  'תנה  ביקשו  אשר  למלאכים  רבינו  משה  שהשיב  כמו  יושר. 
שצריך להתנסות בחיים הגשמיים כדי לקיים את התורה. וא"כ מלאך רגיל ברגע 
שהוא רואה מאן דהו שנכשל – הוא לא מסוגל ללמד עליו זכות. כי הוא מסתכל על 

הבריות, ב'משקפיים' של מלאך.
איזה מלאך כן מכיר את כל מה שמתחולל בעולם הגשמי והמגושם שלנו? רק 
'מלאך' כזה שהיה קודם 'אדם'. 'אדם' שחי בעולם הזה, ומכיר את כל ההעלמות 

וההסתרים הקיימים כאן. מיהו זה האדם – מלאך הזה? זה הוא הכהן הגדול! 
הכהן הגדול עד רגע קודם כניסתו לפני ולפנים, עם כל קדושתו ורוממותו – הוא 
שיכול  זה  הוא  דווקא  לכן  מלאך.  נהיה  הקדשים  לקודש  כניסתו  עם  ורק  'אדם', 
להמליץ טוב על ישראל. כי הוא יודע גם יודע, מה הם גודל הנסיונות שעובר יהודי 
בעולם הזה. הוא – הכהן הגדול, שעד לכניסה לקודש הקודשים היה 'אחד משלנו', 
מרגיש את מצוקות בני האדם, את תלאותיהם – יסורי הפרנסה ובריאות ל"ע, את 
אלו הזקוקים לשידוך ולזרע של קיימא, את הכאבים, הצער והמכאובים ש'אידישע 

קינדר' עוברים.
משום כך רק הוא הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים לשטוח תחינתו לפני אב הרחמן 
ולבקש על עם ישראל ולומר: הבט נא אל התלאות ואל לחטאות. יש מלאך אחד 

בלבד שהוא בדמות אדם שרק הוא צווה לכפר בקודש ביום הכיפורים. 
האלוקים",  את  חנוך  "ויתהלך  נאמר  עליו  חנוך בשעתו  כמו  הוא  הגדול  הכהן 
את  השי"ת  עשה  מדוע  מלאך".  לחנוך  )הקב"ה(  "שעשהו  יונתן  התרגום  ומפרש 
חנוך למלאך? זאת, כדי שיוכל להמליץ טוב על בני האדם בעולם הזה. ולכאורה, 
החסר הקב"ה מלאכי רום, עד שהיה צריך להפוך בן אדם למלאך? אלא שמלאך 
מ'לידה' אינו מסוגל להמליץ טוב על בני אדם. הוא לא מכיר את הבלי העולם, הוא 
אינו יודע כמה בוער יצרו של האדם! אבל, כשלוקחים בן אדם שמכיר ויודע כמה 
ניסיונות מתמודדים – 'מלאך' שכזה מסוגל  הרפתקאות עוברים, ועם כמה וכמה 

לעמוד במשימה וללמד עלינו סנגוריא.
חוביהון  על  בקודשא  "לכפרא  המילים  את  בהוסיפו  יונתן  התרגום  כוונת  זוהי 
דישראל" שהוא נתינת טעם על שלא היה יכול להיות שם אפילו מלאך, כי רק הכהן 

הגדול בעצמו שהוא אדם יכול לעמוד במשימה הזו.
ה'סבא משפאלי זי"ע, המליץ ולימד זכות על עם ישראל, וכה הוא אמר: רבש"ע! 
להם  הכנסת  והגיהנום  עדן  הגן  תיאור  את  ישראל?  עמך  על  לך  יש  תביעה  מה 
בספר המוסר 'ראשית חכמה', ואילו את העולם הזה על כל מאווייו – הצבת להם, 
וויזואלית, נוכח בעיניים. ואיך לא יחטאו? אילו, רבש"ע היית עושה הפוך: היית 
מכניס את העולם הזה על כל מאווייו...בספר 'ראשית חכמה', ואילו את הגיהנום 
והגן עדן היית מציב עלי אדמות, מול העיניים – האם מישהו היה מעלה בדעתו 

לעשות היפך רצון הבורא?
צדיקים וקדושים אשר בארץ המה הם המלאך בדמות האדם, אשר מליצים יושר 

עלינו בעת הדין ועליהם מבכים בסליחות: אנשי אמונה אבדו.

"ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ַּדֵּבר ֶאל ָּכל 
ְקדִׁשים  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת 
ִאיׁש  ם:  ֱאֹלֵקיכֶֽ ה'  ֲאִני  ָקדֹוׁש  ִּכי  ִּתְהיּו 
ה'  ֲאִני  ִּתְׁשמֹרּו  ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמֹו 
ֹלא  ַמֵּסָכה  ֵואֹלֵהי  ָהֱאִליִלם  ֶאל  ִּתְפנּו  ַאל  ם:  ֱאֹלֵקיכֶֽ

ם )ויקרא יט, א-ד(".  ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיכֶֽ
הפרשה  את  הפותחים  בפסוקים  המתבונן 
השניה – פרשת קדשים, ירגיש תמיה רבתי, בדרך 
הכבד,  אל  הקל  מן  ולעלות  לעבור  רגילים  כלל 
ואילו כאן מתחילה התורה מהכבד לקל, בתחילה 
דורשת התורה "ְקדִׁשים ִּתְהיּו" שהיא מעלה גבוה 
וגדולה מאוד לנהוג פרישות וקדושה אף בדברים 
המותרים, קדש עצמך במותר לך )יבמות כ ע"א(.  
ִאּמֹו  "ִאיׁש  לדרגת  התורה  יורדת  מכן  לאחר 
כיבוד  מחייבו,  שהשכל  דבר  ִּתיָראּו"-  ְוָאִביו 
שמירת  ִּתְׁשמֹרּו"-  ַׁשְּבתַֹתי  "ְוֶאת  ואם,  אב  ומורא 
שבת שאיסורה בסקילה, רח"ל, הלא ודאי שאדם 
ומדוע  השבת  את  ישמור  קדושה  בדרגת  שנמצא 

יורדת התורה בדרגת הציווי? 
ולבסוף יורדת התורה עוד דרגה לאיסור עבודות 
הדבר  ולכאורה  ָהֱאִליִלם",  ֶאל  ִּתְפנּו  "ַאל  זרות 
זרה ככופר בכל  פשוט שהרי כל המודה בעבודה 
התורה כולה )חולין ה ע"א(, וכיצד יורדת התורה 
זרה שאף האדם  מדרישת קדושה לאיסור עבודה 

הפחות שבישראל אינו עובר עליה? 
מדברת  אלו  בפסוקים  הקדושה  שהתורה  אלא 
כלפי כל הסוגים והדרגות בעם ישראל, "ַּדֵּבר ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל"- בעם ישראל קיימים סוגים  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 
מסוגים שונים והקב"ה מדבר אל ליבם של כולם 

ואינו דוחה אף אחד מהם:
אדם  בני  ישנם  ִּתְהיּו"-  "ְקדִׁשים  בתחילה, 
כל  תורה  לומדים  עילאית,  בקדושה  שנמצאים 
חיים  טובים,  ובמעשים  בתפילה  עוסקים  היום, 
ה'  ִׁשִּויִתי  בעצמם  ומקיימים  וטהרה  בקדושה 
ְלֶנְגִּדי ָתִמיד )תהילים טז, ח(, מהם דורשת התורה 
שימשיכו לעלות במעלות הקדושה ויתקדשו יותר, 
אותו  מקדשים  למטה  מעט  עצמו  מקדש  אדם 

הרבה מלמעלה )יומא לט ע"א(. 
ביכולתם  שאין  ישראל  בעם  אחר  סוג  יש  אך 
להיות במדרגת הקדושה כל היום, בלימוד התורה 
שלפחות  התורה  דורשת  מהם  חסדים,  ובעשיית 
ַׁשְּבתַֹתי  ְוֶאת  ִּתיָראּו  ְוָאִביו  ִאּמֹו  "ִאיׁש  יהיו בדרגת 
השבת  את  וישמרו  ההורים  את  יכבדו  ִּתְׁשמֹרּו", 
יחד עם שאר מצוות התורה שביכולתם  הקדושה 

לקיים. 
מארבעת  החמישי  הבן  אחר,  סוג  יש  אולם 
הבנים שבהגדה, שאפילו לא נמצאים במדרגה של 
כיבוד הורים ושמירת שבת, אלא התרחקו לגמרי, 
נסעו לחו"ל ולא מוכנים ליצור קשר, מהם דורשת 
התורה שלפחות לא יפנו אל האלילים, לא יאמינו 

בכל מיני אמונות תפלות.
במילים  פסוק  בכל  הקדוש  התורה  ומסיימת 
ם", להורות לנו שלא משנה באיזה  "ֲאִני ה' ֱאֹלֵקיכֶֽ
מצב נמצא היהודי, גם אם פרק עול תורה ומצוות, 
לא שמירת שבת ולא כיבוד הורים, גם במצב הזה 
הקב"ה אוהבו ומעריכו על עצם זה שמשתדל כפי 

יכולתו והשגתו ואינו פונה אל האלילים.
מתפלל  "אני  לומר:  רגיל  היה  טוב  שם  הבעל 

כמו  ביותר  הגדול  הצדיק  את  לאהוב  שאזכה 
שהקב"ה אוהב את היהודי הרשע והגדול ביותר". 
ב  )שמואל  ִנָּדח  ִמֶּמּנּו  ִיַּדח  ְלִבְלִּתי  ש-  מפני  וזאת 
יד, יד(, הקב"ה לא דוחה אף יהודי, וכשם הקב"ה 
אוהב ומעריך כל יהודי כך צריכים אנו לאהוב את 
ה' אהבה אמיתית, ולהראות לבריות כמה חביבים 

הם לפני המקום וכמה ה' יתברך אוהבם. 
להרצאה  הוזמן  הרבנים  אחד  נספר,  ולסיום 
הרצאה  מסר  הרב  חיילים,  גם  נכחו  בו  במכון 
מעניינת במשך שעה ולאחר מכן החיילים התאספו 
שלא  אחד  חייל  היה  החיילים  מתוך  הרב,  סביב 
ועשה  הרב  לדברי  ולהאזין  לשמוע  מעוניין  היה 
עצמו במשך כל ההרצאה כמשחק בפלאפון שלו, 
הרב הבחין בדבר ולאחר השיעור ניגש אליו שאלו 

לשלום ואמר שהוא מקנא בו קנאה גדולה. 
צחק החייל ולא הבין את דברי הרב, "מדוע אתה 

מקנא בי?" 
"אני רואה שיש עליך כנפי צניחה" השיב הרב 
כמה  שאלתי  ויסוריים,  פחד  עברת  "אתה  ואמר, 
צנחנים והם תיארו בפני שיש להם במידה מסוימת 
מכך  וכתוצאה  יפתח  לא  המצנח  שמא  פחד 
כותב  יונה  ורבינו  חלילה,  להתרסק  עלולים  הם 
לאדם  נחשבים  מוות"  "פחד  של  כאלה  שיסורים 
כאילו מת וחי מחדש, ומכפרים על עוונותיו. לכן 

אני מקנא בך". 
שהתחיל  החייל  של  פניו  על  עלתה  צהלה 
עם  כך מתנהגים  "מה באמת,  ולשאול:  להתעניין 
אדם שעבר פחד ויסורים?", וכך שוחח עמו הרב 
תורה,  בשיעור  ולהשתתף  להתארח שבת  והזמינו 
ומצוות  מתורה  רחוק  שהיה  צנחן  אותו  ולבסוף 
ולא רצה לשמוע אף מילה של תורה, חזר בתשובה 

שלימה ונהפך לירא שמים בתכלית". 
וכל זאת מפני שהרב התייחס אליו ופתח לו פתח 
ותקווה באומרו אליו שהוא מקנא בו, ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע 
ִלְׁשאֹל- ַאְּת ְּפַתח לֹו )מנוסח הגדה של פסח(, לכל 
יהודי אפילו הרחוק ביותר יש נקודת אור, רק צריך 

לחפש לפתוח ולהאיר אותה.
 

ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה

זכינו בסוף שבוע הקודם להתחיל זמן לימודים 
חדש וחודש חדש, אייר, שהוא ראשי תיבות א'ני ה' 
ר'ופאך, לפי שחודש זה מסוגל לישועות ורפואות, 

רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
ישנם בני אדם שלדאבון לב חולים בגופם, כואב 
להם היד, הרגל או כל איבר אחר, וישנם שחולים 
חולה  נשמתם  שלהם,  ברוחניות  ברוחם,  בנפשם, 
ובוכיה בכל העת ומבקשת ומחפשת שירפאו אותה, 
הרפואה,  את  עבורה  למצוא  אפשר  אייר  ובחודש 
וזאת מפני שבחודש זה נמצאים אנו בעיצומה של 
לקראת  תורה,  מתן  חג  לקראת  הגדולה  הצעדה 
לאדם,  והרפואה  המרפאה  שהיא  התורה,  קבלת 
ג,  )משלי  ְלַעְצמֹוֶתיָך  ְוִׁשּקּוי  ְלָׁשֶּרָך  ְּתִהי  ִרְפאּות 
שדרשו  מה  ע"א  נד  עירובין  במסכת  וע"ע  ח. 
וקיום  הקדושה  התורה  לימוד  בזה(,  רבותינו 
הלכותיה והנהגותיה הם הרפואה האמיתית לאדם, 
וכשצועדים אנו לקראתה זוכים אנו לקבל רפואה 

שלימה לגוף ולנפש גם יחד.
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את  ללמד  חכמים  ידעו  עולם  ימי  מאז 
הסובב  הטבע  עם  בהרמוניה  לחיות  העם 
רוח  עם  בייחוד  כמובן  זאת  כל  אותם, 
התקופה. כל חודש מלא בתוכן רוחני יחד 

עם העולם הגשמי. 
חודש אייר הוא כאמור ראשי תיבות אני 
של  הרוחנית  ההנהגה  כן  ועל  רופאך,  ה' 
האדם  גוף  את  להמריץ  בה  יש  זה  חודש 

להביא אותו לרפואה.
עוסקים  אנחנו  אייר  שבחודש  ידוע 
אומרים  שאנו  וכפי  העומר  בספירת 
זוכים  יום  בכל  הספירה  אחר  בתפילה 
ספירות  משבע  אחת  ספירה  לקדש 
כפי  שייכות  לה  יש  ספירה  וכל  תחתונות 
לאחד  הזהר  לתיקוני  ב'  בהקדמה  שכתוב 
מהאברים של האדם. חסד כנגד זרוע ימין, 
גבורה כנגד זרוע שמאל, תפארת כנגד בית 
ימין, הוד כנגד רגל  החזה, נצח כנגד רגל 

שמאל, יסוד מלכות ייחודא קדישא.
כוחות  מעוררת  עצמה  הספירה  עצם 
ותכלית  התחתון  בגוף  להאיר  עליונים 
דרך  ניסן  מחודש  שמתפרסת  הספירה 
כוחה לתאר  סיון,  ומסתיים בראשית  אייר 
כרוניות  מחלות  בעלי  כן  על  האדם,  את 
שמקננות בגופם זמן זה מסוגל להתחדשות 
אל  מהעיר  נצא  סביבנו  נתבונן  אם  הגוף. 
הארץ  אילנות  בין  אטייל  הדשאים  מרבדי 
לחיים,  מקיפאון  ויציאה  פריחה  נחווה 

לפריחה שסופה להניב פרי.
בנושא  שנעשו  רבים  ממחקרים  ידועה 
כוחו  רב  כמה  האדם,  על  הטבע  השפעת 
לרפואה, הן של הגוף והן של הנפש. בחוף 
פשוט  איש  פעם  לו  גר  אביב  בתל  רידינג 
באותו  בלבד,  למחייתו  היה  דייג  למדי, 
ולא נמצאה  זצ"ל חלה מאד  זמן הרב שך 
תרופה לחולשתו, עד שיום אחד רופא חכם 
בדק אותו וציווה עליו שהוא חייב כל יום 
לצאת מבני ברק אל החוף הים לנשום את 
אויר הים ויתחזק מזה הן בגופו והן ברוחו.
עמו  ונסעו  הנאמנים  הגבאים  עשו  אכן 
אז לשפך של נחל הירקון לים התיכון ושם 
שבטי  ראש  והרב  הישיש  הדייג  נפגשו 
עד  יחד  ללמוד  החלו  השניים  ישראל. 
שרוח הים הפיחה חיים ברב שך וההבדל 
שעלה מפיו הפיח חיים בדייג הקשיש, עד 
שזכיתי לפגוש אותו, היה כהן ובמקום שם 

למדו פתח בית כנסת והחל ללמוד תורה.
ורק  יתכן מאד שפשוט שהרב חלה אך 
על  לנשוף  דייג,  אותו  על מנת לפגוש את 
נפשו שתעלה השלהבת שבגחלת להחיות 
את כוחו, וכאשר זכה הרב למתנה זו לקרב 

עוד נשמה למקורה אף נשמתו החלימה. 
אותו  ראשון,  מכלי  ששמעתי  זה  סיפור 
קטנה  דוגמא  רק  הוא  צדיק,  כהן  דייג 
לנהוג  אחד  כל  שצריך  טובה  להנהגה 
אחרי ימי החורף שעברו עלינו וייבשו את 
עצמותנו, וכעת כולנו זקוקים למשבי רוח 

בעלי ריח ניחוח להחיות את נשמתנו. 
חכם  רופא  אותו  שנתן  זו  רפואה  מעין 
עם  מעשה  בגמרא  מוזכרת  זצ"ל  שך  לרב 
ועל  בים  יתבונן  שאדם  שאמר  מאיר  רבי 
צבע  מכוח  וזאת  נשמתו,  תתרפא  זה  ידי 
השמים  בזכות  וצבעו  כחול  שהוא  הים 

הכחולים בימי האביב המשתקפים בו ומה 
השמים  אף  כחולים  התחתונים  השמים 
כחולים  השמים  ומה  כחולים,  העליונים 
אף הרקיע כחול ומה הרקיע כחול אף כסא 

הכבוד כחול.
אותו  האויר  ושינוי  מהבית  היציאה 
נושמים מומלץ מאד בשעת השקיעה  אנו 
שאז שינויי הטמפרטורה משמעותיים ועל 
מנשבת  בכנפיה  ורפואה  נעימה  רוח  כן 
ואם  בשלמותו.  האדם  לרפואת  ומסוגלת 
פעם  האביב,  בימי  ים  חוף  על  מדברים 
שמעתי מרופא בכיר במחלקה אונקולוגית 
הנוראה  מהמחלה  רבים  שריפא  רח"ל, 
וכן מסוכרת על ידי הליכה יחף בזמן הנץ 
החמה על החול הרטוב שבשפת הים, וגם 
וראינו  כאלו  לחולים  זאת  להמליץ  זכינו 

נפלאות.
ההסבר לכך הינו מדעי, ים המלח נקרא 
ואין  ומלוח  מר  ים  או  המוות  ים  כן  גם 
ומיעוט  מלח  ריבוי  היא  הסיבה  חיים,  בו 
עד  השחר  בעלות  ההולך  כן  ועל  חמצן, 
זוכה שרגליו שהם  הים  חוף  על  יחף  הנץ 
מקום הפסולת הקשה של הגוף זוכה בעצם 
מתחדשים,  מלח  במי  גופו  כל  את  לטהר 
הידיים  שטהרת  במשנה  שמובא  כמו 

והרגליים מטהרת את הגוף כולו.
תא  שכל  העובדה  את  לציין  חובה 
ומסוכרים,  מחמצן  בעיקר  ניזון  בגופנו 
תוצאה  האחד  סוכרים  סוגי  שני  ישנם 
מכניסים  אנו  אותם  מהמזונות  ישירה 
לגופנו והשנייה מהורמון האדרנלין היוצא 
הנמצאת  האדרנל  מבלוטת  הדם  למחזור 
מעל הכליות ותפקידה בשעת מצוקה פחד 
סוכר  לשרירים  לספק  אחר  מאמץ  כל  או 
זמין וזה גם כן הסוכר הסמוי הבעיתי שיש 
ניקח באופן  אם     .N.Y.C לחולה סכרת
נמצא  מזגם,  את  ונבחן  סכרת  חולה  כללי 
שרבים מהם בעלי חכמה מידת האש כפי 
אולם  האש,  מזלות  בעלי  שמתאפיינים 
כאשר אנשים אלו לסיבת החיים המודרניים 
מתגבשים  הם  אלו,  סוכרים  מנצלים  אינם 
בדם וגורמים לנזקים קשים וכאבים אולם 
להליכה  ערב  או  בוקר  אותם  נוציא  אם 
שכידוע  רגליהם  את  ונטהר  חוף,  לאורך 
יש שם בעיות רבות, נוכל לעורר את גופם 

לחיים חדשים.
כדי  תוך  לנשום  לא פחות חשוב לצאת 
מזוכך  חמצן  צריכת  שגורר  גופני  מאמץ 
בכל תאי הגוף, וחמצן זה בזכות הפריחה 
בריח  בארומה  נטען  השנה  של  זו  בעונה 
הפרחים ונכנס ישר למחזור הדם ומחמצן 
שבצמחים  המרפא  ברכיבי  התאים  את 

הפורחים סביבו.
אפריקה  צפון  שבמדינות  לציין  יש 
הרפואה  התיכון,  הים  לאגם  הנושקות 
מי  שתיית  הייתה  דם  לחץ  ויתר  לסוכרת 
זוהר מי פרחי הדרים או ורדים לבנים. כל 
פרח בעל עלי כותרת לבנים מסוגל לרוגע, 
מה שמאט את הפרשת האדרנלין למחזור 
עודף  את  נקשר  הבא  בפרק  כמובן  נדם. 
בתקופת  האדם  להתנהגות  בדם  הסוכר 

התעוררות פריחה ושגשוג זו של השנה.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

שינוי אוויר ואווירה

אנגלית - מתחילים
 15 מפגשים )60 ש״ל(

+ סדנא מיוחדת לחסרי ידע

עלות למשתתף - 300 ₪
הפתיחה בקרוב

מס’ המקומות מוגבל - הקודם זוכה

בני ברק

קורסי בוקר וערב לבחירתכם:

15 מפגשים )60 ש״ל(

אנגלית - מתקדמים

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

We have 
the best 
English
teachers*

יש לנו את המורים הטובים  *
ביותר לאנגלית!
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לאישה
רגישות עור התינוק בעונת 

המעבר ובכלל

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

לחם טחינה ללא גלוטן 

טיפים

מרכיבים:

טעימה

5 טיפים לשיקום 
השיער מנזקי החורף

6 כפות טחינה
4 ביצים

כף וחצי דבש
כפית אבקת אפיה

מלח


      
    
     

    
PAUL  
      MITCHELL
    



טיפ ראשון:
בתקופת החורף השיער נוטה להיות יבש 
לטיפול  להוסיף  מומלץ  לכן,  במיוחד. 
היומי בשיער שימוש בקרם לחות עשיר, 
והעור.  השיער  של  המרקם  את  המשפר 
המכילים  במוצרים  להשתמש  מומלץ 
אוופוהי  האקזוטי  כמו  מרפא  צמחי 
בסיס  על  מרככים  בתוספת  מהאוואי, 
חיטה המשפרים את המרקם של השיער. 

טיפ שני:
שיער  במייבשי  השימוש  את  להפחית 
באופן  להתייבש  לשיער  ולתת  זו  בעונה 
כבר  המעבר  שעונת  משום  זאת  טבעי. 
גורמת להתייבשות השיער ועור הקרקפת.

טיפ שלישי:
בברזל,  עשירה  נכונה  בתזונה  להרבות 
להועיל  B12העשויה  ו-  מגנזיום  אבץ, 

בשיקום מראה השיער ובמניעת נשירה.

טיפ רביעי:
בתדירות  השיער  את  לחפוף  מומלץ 
קשקשים.  נגד  עדין  שמפו  עם  גבוהה 
לחוץ  הפנים  בין  האוויר  מזג  הבדלי 
לחוסר  לגרום  עשויים  החורף,  בתקופת 
ולעור  הקרקפת  עור  חומציות  של  איזון 
למזער  בכדי  קשקשת.  בליווי  מגורה 
את  לחפוף  כאמור  מומלץ  התופעה  את 
עדין  שמפו  עם  גבוהה  בתדירות  השיער 
בשמפו  להשתמש  מומלץ  קשקשים.  נגד 
המסייע לבעיית הקשקשת, המציע שילוב 
עור  את  המנקים  פעילים,  חומרים  של 
התה,  עץ  שמן  כמו   ביסודיות,  הקרקפת 
המותירים את השיער מלא חיוניות וזוהר. 

טיפ חמישי:
לחפוף בעונת המעבר את השיער בשמפו 
למנוע  המסייע  מאוד  עדין  מקציף  לחות 
תופעה של חשמל סטטי בשיער, האופייני 

לעונת המעבר. 

ד"ר ורד עטר-שניר, מומחית ברפואת עור, רופאת עור ילדים ויועצת למותג 
הסיבה  על  ומסבירה  רבים  הורים  המטרידות  לשאלות  עונה  "בלנאום" 

לרגישות המיוחדת של התינוק וכן כיצד ניתן להקל עליו.

         


הורניקס  "ורניקס".  הנקראת  שומנית  בשכבה  עטוף  כשהוא  נולד  התינוק 
שומר על לחות העור של התינוק בסביבה המימית של הרחם. לאחר הלידה, 

התינוק,  של  הראשונה  הרחצה  עם 
נותר  התינוק  ועור  נשטף  הורניקס 
או  מהסביבה,  למזהמים  חשוף 
הפרשות  כמו  חומציים  לרכיבים 
הגוף ואף נוטה לאבד לחות. בנוסף, 
 40-60% בכ-  דק  התינוק  של  עורו 
המקשה  עובדה  מבוגר,  עור  לעומת 
שינויים  עם  גם  להתמודד  עליו 
טמפרטורה,  שינויי  כמו  חיצוניים 
לחות, הימצאות לכלוך או כימיקלים 
המצויים בסביבתו והעלולים לגרום 

עקב כך לגירוי בעור התינוק.

    
     


מותאמת  סביבה  על  לשמור  מומלץ 

האזור  קירור  או  חימום  בחדר:  נעימה  טמפרטורה  על  ולהקפיד  לתינוק 
בהתאם ולא יתר על המידה כך שאינו מייבש את העור, בגדים נושמים כמו 
רבע שעה,  עד  יחסית,  קצרה  רחצה  על  הקפדה  לעונה,  המתאים  כותנה  בד 
בייבי"  "בלנאום  כדוגמת  אמבט  שמן  של  ובתוספת  נעימה,  בטמפרטורה 
שמסייע בהגנה החיונית לעור התינוק. שימוש בשמן אמבט מסייע להעניק 
את המעטפת הטבעית החסרה לאורך השנה הראשונה לחיי התינוק. מומלץ 
עור  את  לייבש  העלולים  הראשונים  בחודשים  בסבונים  משימוש  להימנע 
בקרם  הרחצה  בסיום  ולמרוח  להשלים  ניתן  הצורך  במידת  בנוסף,  התינוק. 

לחות מתאים לתינוקות.   

          


על  ולא  צמחיים  שמנים  על  מבוססים  האמבט  שמני  כי  לציין  חשוב 
למצוא  שניתן  כמו  מקציפים,  וחומרים  אגרסיביים  ניקוי  חומרי  דטרגנטים, 
בחלק מהסבונים. בנוסף, אחד היתרונות הבולטים של שמני הרחצה כדוגמת 
התינוק  עור  על  נעימה  הגנה  מעטפת  מותיר  שהשמן  הוא  בייבי"  "בלנאום 
המגנה על הלחות הטבעית שלו עד לרחצה הבאה למחרת. מה שסבון, אפילו 

סבון המותאם לתינוקות, אינו עושה.

         


כן, אין צורך בכלל בשימוש בסבונים בתינוקות בחודשים הראשונים. אנחנו 
לא מדברים על ילדים שרצים ומשחקים אשר להם יש צורך בפעולת הניקוי 
שעושה הסבון. בתינוקות יש חשיבות גדולה יותר לפעולות השימון וההגנה 
המאסיבית שאותה עושה שמן האמבט. ובכל מקרה, לתינוקות וילדים גדולים 
עם  השהייה  (משך  ההכרחיים  האזורים  לניקוי  בסבון  להשתמש  ניתן  יותר 
הסבון במים צריך להיות מינימלי) ולסיים את פעולת הרחצה בשמן אמבט 
אופן  העור.  ושימון  ההגנה  לשם 
המתרחצים  לילדים  בשמן  השימוש 
יש  בסבון.  לשימוש  דומה  בעמידה 
למרוח  שמן  מעט  היד  על  לשים 
קלות  לשטוף  הרטוב,  העור  גבי  על 
עדינות  בטפיחות  העור  את  ולייבש 
על מנת לא להסיר את שכבת ההגנה 

שהותיר השמן.


    


בחירת שמן האמבט נעשית בהתאם 
מדובר  אם  התינוק.  של  העור  לסוג 
מספיק  רגיל,  עור  עם  בתינוק 
להשתמש בשמן אמבט רגיל המכיל 
100% שמן ממקור צמחי ואינו מכיל 
 SLS , כגון  או מקציפים  דטרגנטים שונים  חומרים משמרים,  חומרי צבע, 
המעניק לעור שכבת הגנה. אם מדובר בעור יבש מאוד, מתקלף או במקרה של 
מחלת עור, מומלץ להשתמש בשמן טיפולי עם הזנה אינטנסיבית יותר כגון 
"בלנאום בייבי פורטה", שמכיל בנוסף לשמנים הצמחיים גם שמן מינרלי, 
שהוא הרכיב שנותן הזנה ולחות אינטנסיביים יותר לעור יבש ופגום המתאים 
ניסיון של  יש  ותיק, אשר  עדיף לבחור בשמן אמבט  כן,  כמו  אלו.  למקרים 
שנים בשימוש בו. ניתן להיוועץ ברופא הילדים, רופא העור או רוקח במידת 

הצורך.


ההגנה על עורו העדין של התינוק חשובה לפחות עד גיל שנה ולכן מומלץ 
להשתמש בשמן אמבט ללא סבון או בשילוב עם סבון, לפי הצורך. גם לאחר 
שעור  נראה  אם  גם  בשמן,  להשתמש  להפסיק  למהר  לא  מומלץ  שנה  גיל 
השימוש  חשובה.  היא  וההגנה  השימור  ופעולת  מאחר  יבש  אינו  התינוק 
בשמן האמבט מסייע למנוע את היובש וקילוף העור שעלולים להופיע בעור. 
לתינוקות הקטנטנים פשוט להוסיף את השמן למי האמבט ולאחר מכן שהם 
גדלים ומסיימים עם האמבט אפשר להשתמש בו גם ברחצה במקלחת באופן 
דומה לשימוש בסבון ולהקפיד על ניגוב בטפיחות על מנת לשמר את שכבת 

ההגנה.

אופן ההכנה:
1. להדליק תנור לחום של 180 מעלות

2. לערבב הכל ולהכניס לתבנית אינגלישקייק ארוכה
3. להוסיף פיצוחים מעל

4. להכניס לתנור בחום של 180 כחצי שעה
5. לבדוק בעזרת קיסם שיצא יבש

בהמשך  מלמעלה  לכסות  מעל,  ישחים  שלא  כדי   .6
האפייה

עורם של תינוקות דק ורגיש יותר מעורם של מבוגרים, בעיקר בשנה הראשונה לחייהם
 ○ לאחר הלידה, נחשף עורו העדין של התינוק להשפעות של טמפרטורה, מזג אוויר, 
כימיקלים המצויים בסבון, חומרי כביסה, משחות וכו‘ ולכן נוטה להיות יבש ומגורה בקלות  ○   גם עונת 
החורף ועונות המעבר אינן מקלות עליו והדבר בא לידי ביטוי ביובש ובהרגשת אי נוחות  ○  הכל על 
רגישות עור התינוק והחשיבות של שימוש בשמן אמבט בשנה הראשונה והדרכים שניתן להקל עליו

בקבוצת הנשים "אימהות מבשלות ביחד" נערכה תחרות בחסות "סאוטר" שבה נבחר התפריט המנצח. 
לפניכם מתכון ללחם טחינה מבין המתכונים שהציעה נורית גיספאן וזכתה במקום הראשון

 28 בבית שמש 1//18 תשע"ח בשב "



הישועה 
החקוקה 
באבן

כבר יותר 
מ-180 שנה

לזרע של קיימא | לזיווג הגון | לפרנסה | לבריאות | להצלחה | לנחת | לכל צרה

08-864-89-89
חייג עכשיו וקח חלק בהדפסת הספרים 

ורבינו זצ"ל יהיה למליץ כפי הבטחתו

לקראת יום ההילולא, ג' באייר, נעלה לציון הקדוש לתפילה ותחנונים 
לישועת כל המשתתפים בהדפסת ספריו.

פתקא לציון הקדוש

הנה נדבתי להדפסת ספרי רבינו

הגאון רבי אריה ליב צינץ ב"ר משה זצ"ל

כרצונו והבטחתו להיות למליץ לכל המשתדלים בספריו

                             
                    שם האם

שם   

לזכות

                                       
          

                                       
          

הבטחת
הפלאים!

“מי שישתדל 
בהדפסת ספריו, 
יהיה לו המחבר 
למליץ"!

הבטחת הקודש של רבינו המהרא"ל צינץ זי"ע הפכה 
לתופעה מופלאה. נתקדשו הדברים ונתקבלו לסגולה 
הענינים.  בכל  והצלחה  לישועה  ומנוסה  בדוקה 
גדולי ישראל בשעתם ועד צדיקי דורינו, העידו כי היא 
ישועות  נראו  בעין  עין  וכי  צרה,  בעת  נפלאה  סגולה 
ומופתים לעוסקים בכך.

 08-864-86-86 פקס:   |  77134 אשדוד   3498 ת.ד.   | צינץ  מהרא"ל  תפארת  מכון 
2960191 הדואר:  בנק  ח-ן  מס'   |  www.tzintz.org אתר:   |  tzintz@tzintz.org מייל: 

זו לא רק סגולה, זו הבטחה שהעידו עליה גדולי ישראל.
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - כתב וכתיבה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.בוקר,שחר. "הנה באה יצאה ה____")יחזקאל ז י(
5.מפרשיות השבוע.

7.בית מגורים,מעון. "קנה בה ____   ____")בבא בתרא א ה(
9.נתינה. "אמירה נעימה כתיבה _____" )שבת קה.(

10.קיצור המילים : חפץ חיים.
11.ילד,תינוק שנולד. "אין לה ____" )בראשית יא ל(

13.כנוי לטורפים שבין החיות."____    ____ אכלתהו" 
)בראשית לז כ(

15.כנוי לגיבור וחזק. "סבבוני ____ רבים")תהלים כב יג( 
)בלשון יחיד(

16.שם נרדף לישימון,מקום שומם וצחיח שאין בו       כל 
צמחיה. "תעו ב ____" )תהלים קז ד(

17.בנו של אדם הראשון שנולד לאחר שנרצח הבל     על ידי 
קין. )בראשית ד כה(

18.חי. "נשא אשה ו____ עמה" )יבמות ו ו(

1.פאר,יופי,הדר. "_____ תפארתו" )ישעיה כח א(
2.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים."ויסעו מאתם וישב על ____   ____" 

)במדבר לג ז(
3.תסיסה,העלאת קצף. "ו____ גריסין")טבול יום א א( )לא בלשון 

סמיכות(
4.המציא מליבו,הודיע דבר שלא היה."לשון ש____ להם 

חכמים")נדרים י.( )בלשון יחיד,עבר( )בהיפוך אותיות(
5.תבואה מנוקה ממוץ לאחר הדיש,הזריה והניפוי."ומלאו הגרנות 

____" )יואל ב כד(
6.____ בן גרא. השופט השני בישראל. )שופטים ג טו(

8.בן אחז בן מיכה בן מריבעל בן יהונתן בן שאול.        "ואחז הוליד 
את ____" )דברי הימים א ח לו(

12.אש _____. אש חזקה מאוד."ונגה אש ____" )ישעיה ד ה(
13.תר ובדק,חיפש. "____ כל חדרי בטן" )משלי כ כז(

14.שם כולל לכל בע"ח הזוחלים על האדמה או שוחים במים. "עד 
בהמה עד ____" )בראשית ו ז(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

בדיו, סופר, בחרט, ספר, גליון, עט, ואגרת, פרשגן, ונחתם, פתשגן, חרות, קסת, מגלה, בתער הספר

יתדגשגסנישרנמאאמא

שסנדלאנתאנאחשישתנ

אבסיתשסאריראנשסוא

סנואשואנאותגעקאתש
ונסנפדתיתראטשגיתג
נישרגאשנפתישראריש

חשגאנאשסנשתתוששיא

תנמאהיהאינשינפאנא

מדאלשרתדאשדנרתאגש

סנגיעשסנטבסשאשנשי

שמיתאנארגתגשאריתא

בסבאמאחאשנישרפשפד

ירשאאבסאנאנמאסאמא

1.כינויו של ר' יוסף קארו
2. בעל "ההשגות"על "משנה תורה"

3. האם ר' חיים בן עטר היה בא"י?                                                                                                            
4. ר' שלום שרעבי היה: פרשן, פוסק, מקובל?

5. "מדרש הגדול" חובר בארץ...
6. מייסד ישיבת וולוז'ין

7. מי כיהן תחילה בבואו לא"י כרבה של יפו?
8. ספר "התשבץ" עוסק ב...

9. הרמ"ק הוא...
10. שם משפחתו של ה"בבא סאלי"

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. "מרן" 2. הראב"ד 3. כן 4. מקובל 5. תימן 6. ר' חיים מוולוז'ין 7. הרב קוק 8. הלכה 
9. ר' משה קורדבירו 10. אבוחצירה



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

ברחובות

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

דרושים/ות 

yair@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

סוכני מכירות טלפונים
לעבודה בבני ברק

 30 ש“ח לשעה + בונוסים
 משרה חלקית (6 שעות)

 ניסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

דרוש/ה אחראי גבייה

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח לפקס: 03-5796645 למייל

  ידע בהנהלת חשבונות סוג 1 - חובה
  ניסיון בגבייה ופיתרון בעיות מול לקוחות - חובה

  ידע בחשבשבת - יתרון משמעותי
  יחסי אנוש מעולים

  אסרטיביות, סדר ואירגון

דרושים/ות אנשי מכירות

elimelech@kav-itonut.co.il :למייל

 ניסיון במכירות חובה! 
 יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים
 סביבת עבודה תומכת

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף קו"ח לפקס: 03-5796645
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו“מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה
 ניהול לקוחות קיימים והגדלת 

תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, 

תחזוקה ושימור 

דרישות:העבודה כוללת:
 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - 
חובה

 יחסי אנוש מצויינים - חובה
 ייצוגיות 

elimelech@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

sari@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

סוג 3
 שנתיים ניסיון לפחות

 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 
 אחראית לקוחות, גביה

 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות
 שעות עבודה 17:00-9:00

 העבודה בבני ברק

דרוש/ה 
מנהלת חשבונות

קו“ח ותיק עבודות למייל:
elimelech@kav-itonut.co.il 

דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 
לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת
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