


הביתהזכייה של

           במבצע

03-3739999
פרטים ועדכונים בחוברת המבצע או בטלמסר:

 tnuvamivtza@gmail.com לקבלת חוברת המבצע שלחו מייל

 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

שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

לשליחת מעטפות להגרלה הגדולה מיליון ₪ לרכישת דירהנותרו ימים ספורים 

ניתן לשלוח עד ל״ג בעומר - י״ח באייר תשע״ח )3.5.2018(

מיליון ₪ לרכישת דירה
 זה יכול/ה להיות את/ה!!

*לפני ניכוי מס במקור

1,000,000

*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 *מועד ההגרלה הגדולה בז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018( *בכל הגרלה יוגרל פרס אחד *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.
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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

 &2990

 &1990  &18 90  &18 90

רבע לשבע

מיונז תלמה 500 גר
בקניית זוג

גבינה טרה/ תנובה
250 גרם

שוקולד
 'ורד הגליל'

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב- ב-  &15

 &790

 &790

 &100  &100 5 ב-100&  4 ב- 3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

3 ב-40& 

2 ב-19& 

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

XL / קליק

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי שישיית סודה

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

חיטה, בורגול, עדשים, פופקורן, חומוס ועוד

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

&1690

 &25

 &25

3 ב-

2 ב-

נרות חימום

 &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 &10

 &20

2ב-7ב-

2 ב-

5ב-

 &10

10& ב-

קוטג' טרה

3 ב-12& 

גד

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'

בטעמים

1.600 גטניו

מארז ששיה

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-

פתי בר

מטאטא/ מגב
+ מקל









החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י' באייר תשע"ח 25/4/18 בני ברק8

 ועדת החינוך בבית ראש הישיבה
דרמטי  כינוס 
של  עתידם  על 
בנות  אלפי 
ם  י ר נ י מ ס ה
במעונו  התקיים 
ראש  מרן  של 
הגר"ג  הישיבה 
ובו  אדלשטיין 

זוכובסקי,  נתן  רבי  הגאון  החינוך  ועדת  רבני  השתתפו 
הגאון רבי מאיר קסלר, הגאון רבי שלמה ברויאר והגאון 

רבי חיים מן.
הדיון המרכזי התקיים סביב נושא מסלולי הלימודים 
ועדת  רבני  כאשר  וו'  ה'  בכיתות  הסמינרים  בנות  של 
ראש  בפני  להכרעה  הצדדים  כלל  את  הביאו  החינוך 
מסלולי  על  הוא  המדובר  העיקרי  כשהנושא  הישיבה 

הלימודים שאינם מסלול הוראה.
במסלולי  גם  כי  נחרצות  הורה  הישיבה  ראש  מרן 
לימוד  שעות  את  לשמר  חובה  הוראה  שאינם  לימוד 
של  לתעודה  ולימוד  הוראה,  במסלול  שיש  כפי  קודש 
המסלול יהיה רק כאשר מספר שעות הלימוד קודש זהה 
הוראתו  ההוראה.  במסלולי  שיש  קודש  לימוד  לשעות 
ידי מנהלי  והכרעתו של מרן ראש הישיבה הועברו על 

הסמינרים לכלל הסמינרים בארץ.

 הבחורים שלחו את היונה 
בחורי ישיבת פוניבז' קיימו השבוע 
המדרש,  בבית  הקן  שילוח  מצוות 
הנברשת  על  קן  שבנתה  ליונה 
המיתולוגית. על מצוות שילוח הקן 
נעשה  והדבר  רבות,  סגולות  נאמרו 
כבר  המדרש  כשבית  הערב  בשעות 

לא היה מלא.

   בן 5 שבר את הגולגולת
שמחות  לאולם  שבת  בליל  הוזעקו  ההצלה  כוחות 
בבני ברק בעקבות דיווח על ילד שנפל מגובה. מתנדבי 
העניקו  למקום  שהגיעו  ברק  בני  סניף  הצלה'  'איחוד 
שמחות  באולם  ממדרגות  שנפל   5 כבן  לילד  טפילו 
ונחבל בראשו. לאחר הטיפול הראשוני פונה הילד ע"י 
בינוני שם אושפז בעקבות  לבית החולים במצב  מד"א 

שבר בגולגולת.
השבת:  בצאת  סיפר  הצלה  באיחוד  חובש  צדוק  יוני 
"כשהגעתי למקום בתוך כדקה מקבלת הקריאה הענקתי 
טיפול רפואי ראשוני לילד כבן 5 שנפל ממדרגות באולם 
משפחתו  בני  לדברי  בראשו.  קשות  ונחבל  שמחות 
סובל  כשהוא  החולים  בבית  מאושפז  הילד  במוצ"ש 

משבר בגולגולת".

 בתל אביב סיימו את 'ילקוט יוסף'
שנים  לאחר 
לימוד  של 
ה  ע ק ש ה ו
בסדרת הספרים 
יוסף"  "ילקוט 
נווה  בשכונת 
תל  בעיר  עופר 
התקיים  אביב, 
)א'(  השבוע 
מפואר  מעמד 

הספרים,  סדרת  סיום  לרגל  ולומדיה  התורה  לכבוד 
בהשתתפות הראשון לציון.

במעמד השתתפו דיינים, רבנים ואנשי ציבור בראשות 
הרה"ג  הראב"ד  ובהשתתפות  יוסף,  הגר"י  הראשל"צ 
זבדיה הכהן, רב השכונה הרב משה זבולון, ראש כולל 
הקהילה  ורב  פרזיס  משה  הרב  בחולון  אומר"  "יביע 
ומוסר השיעור הרב יוסף אלנתנוב ואלפי איש מתושבי 
ולשמוע  הלכה  של  לכבודה  לחגוג  שבאו  השכונה 
מדברות קדשו של אורח הכבוד הראשל"צ הגר"י יוסף.

במשך שעה ארוכה חיזק מרן הראשון לציון את אלפי 
הנוכחים ועודד אותם להצטרף לרבבות לומדי ההלכה 
בארץ ובעולם, כאשר לימוד זה מונע מכשלות של ממש 
בחיי היום יום ומסייע לאדם להקפיד על שמירת וקיום 

רצון קונו.

מאת: עוזי ברק

לנבכי  לרדת  היא  המחנכים  של  "חובתם 
הפנימי  לקולם  להאזין  התלמידים,  נפש 
והמגוונים,  החינוכיים  לצרכיהם  ולהקשיב 
בקשר  לעמוד  היא  זה  בתחום  ועבודת-קודש 
ולסייע להם בהתמודדות  הדוק עם המחנכים 
הלימודיות"  במסגרות  שעולים  נושאים  עם 
אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הדגיש  כך   -
מועצת  וחבר  ישראל"  "עטרת  ישיבת  ראש 
בפני  שהשמיע  החיזוק  בדברי  התורה,  גדולי 
צוות אנשי החינוך והמטפלים החינוכיים לבני 
הישיבות, בנשיאות גדולי ישראל, שהוקם על 
חנוך  הרב  של  ביזמתו  ברק,  בני  עיריית  ידי 
יוסף  הרב  של  ובניהולו  העיר  ראש  זייברט, 

גרליץ, מגדולי אנשי החינוך בעיר.
מיומנים  חינוך  אנשי  כולל  המרכז  צוות 
ומוכשרים, בעלי הבנה בנפש האדם, היודעים 
בשפתו,  ולדבר  לזולת  להקשיב  ומעוניינים 
וכל אחד מהם התמחותו היא בתחום מסוים, 
וביניהם  במרכז,  שונים  אגפים  במסגרת 
המתמודדים  לבחורים  ולתמיכה  לסיוע  אגף 
בקשיים שונים כלימודיים או חברתיים. לצורך 
זה, מזהים היועצים את הבעיה ומדריכים את 
ההולמת  ההתמודדות  בדרך  והוריו  הבחור 
או  בישיבה,  המחנכים  עם  קשר  כיצירת 

בטיפול מקצועי לתלמיד הנצרך. 
בחורים  בהסדרת  עוסק  במרכז  אחר  אגף 
שמסיבות  לתלמידים,  ומסייעים  בישיבות 
שונות לא התקבלו, או שלא מצאו את מקומם 
רבות,  בישיבות  קשר  האגף  לצוות  בישיבה. 
טיבו,  על  ועמידה  התלמיד  עם  ולאחר שיחה 
שיבוץ  לו  מסדירים  הם  ושאיפותיו  כישוריו 
בישיבה מתאימה. אגף נוסף הוא לסיוע נפשי, 
ולנוער,  לילדים  הארצית  התכנית  בשיתוף 

מבעיות  הסובלים  באנשים  לתמוך  שתפקידו 
את  לפתור  וכדי  יומם,  מהלך  את  המשבשות 
הטיפול  במציאת  האגף  צוות  מסייע  בעייתם 
כדי  המטופלים,  וליווי  המתאים  המקצועי 

להקל עליהם בסבלם.
והמלהיבים  המרתקים  הדברים  בפתח 
שנשא הגרב"מ, הוא ציין כי "כאשר התלמיד 
רואה את הרב שכל כולו מונח בסוגיא, עד כדי 
כך שבזמן שאומר את הסברא הוא אינו מודע 
בדוק  זה  בשמחה,  וכולו  סביבו  שקורה  למה 
העבודה  ועיקר  התלמידים,  לקידום  ומנוסה 

אומרים  אם  זאת,  לעומת  המחנכים.  על  היא 
שתלמיד לא מבין משהו ואומרים שהוא "קשה 
"באומר",  היא  הבעיה  נכון.  לא  זה  תפיסה" 
כלומר במלמד. צריך להתכונן היטב לשיעור. 
ומסובכות  וקשות  רבות  שבעיות  הוא  הנכון 
לא  אנחנו  ללימוד.  מחוברים  אם  נפתרות 
כותב  נזר"  ה"אבני  מתנהל.  זה  איך  מבינים 
והנאה  ללימוד  תנאי  זה  שהנאה  בהקדמה, 
צריך  דברים.  מהרבה  מצילה  תורה  מלימוד 
אם  מבין".  "לא  דבר  כזה  אין  אבל  סבלנות, 
התלמיד לא הבין אז זו בעיה בהסברה שלנו, 

ודרך התלמיד אפשר לראות אם הוא מבין".

בחורים  וישנם  הואיל  נשאל  הישיבה  ראש 
שמגיעים ליעוץ ויש להם כל מיני קשיים, האם 
יש עוד  אפשר לומר להם "אתה לא היחיד", 
הרבה שקשה להם להתמודד עם אכזבות, עם 
כישלונות, מצד אחד זה יעודד אותו שהוא לא 
היחיד, ומצד שני זה עלול ליצור אצלו הרגשה 

כי אם אני לא היחיד, אז זה לא נורא?
הישיבה  ראש  הבהיר  לשאלה,  בתשובתו 
בכזו  שמשתמשים  רבותינו  אצל  ראו  שלא 
הסיפור  וידוע  קשיים,  שישנם  "נכון  לשון. 
את  לימד  פרידא  שרבי  בחז"ל,  שמובא 
רק  אלא  הגמרא,  את  הבין  שלא  תלמידו 
אחרי ארבע מאות פעם. הביאור בזה שהוא 
הוא  אבל  פעם,  מאות  ארבע  אתו  למד 
נפרדים".  דברים  מאות  ארבע  לו  השמיע 
הגרב"מ הרחיב שאחת הבעיות היא חוסר 
ריכוז, וסיפר שכשהיה ילד זכה לראות את 
החזו"א בתפילת מעריב. "שמעתי אצלו את 
הק"ש, ראיתי שהחזון איש מתפלל, ראיתי 
הריכוז  כוח  את  וראינו  שלו  השמו"ע  את 
שלו. רוב הבעיות בילדים זה הריכוז ולכך 
צריך להקדיש את מירב המאמצים", וסיים 
בעבודת  לכולם   יעזור  "שהקב"ה  בברכו 
יהיה חלקי. אתם  ומחלקכם  והלוואי  הקודש, 
יעזור  הקב"ה  קדושה,  כ"כ  עבודה  עושים 
וגם  ולמשפחתו  הפרטיים  בענייניו  לכ"א 
הנפלאה  בעבודה  ובהצלחה  התורה  בהפצת 

הזו".
ימי  יצוין, שבאמצעות  המרכז, מתקיימים 
עיון רבים לכלל הישיבות בעיר בני ברק עבור 
מחנכים  רוחניים,  ומנהלים  הישיבות  ראשי 
בישיבות, בהם מקנים להם את הכלים לזהות 
הבחורים,  אצל  ומצוקה  קושי  של  סימנים 
להתייחס אליהם בדרך הנכונה, וכך ניתן יהיה 

בס"ד למנוע מהקושי להפוך לבעיה קבועה.

"חובה לרדת לנפש התלמיד"
ראש ישיבת 'עטרת ישראל'  הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי השמיע דברי חיזוק והוקרה לצוות אנשי חינוך

מאת: עוזי ברק

זעזוע בבני ברק: חוללה מצבתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, 
הטמון בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.

שהגיעו  שמתפללים  בעת  בבוקר,  שני  ביום  השבוע  אירע  המקרה 
בחלקה  הטמון  זצ"ל,  ליבוביץ  זאב  יהודה  רבי  המקובל  של  לקברו 

סמוכה, הבחינו בנזק שנעשה לקברו של מרן הגראי"ל זצ"ל.
לפי עדויות המתפללים, המצבה כוסתה במודעות גנאי שונות בנושא 
הגיוס, ורוסס עליה בספריי צבע, המתפללים ניקו את המצבה לכבודו 

של מרן הגראי"ל זצ"ל, כך שלא יורגש דבר.

מועצגה"ת  ומזכיר  ב"ב  רה"ע  ומ"מ  שפירא  מנחם  העיר  ראש  סגן 
אברהם רובינשטיין פנו אל בכירי המשטרה וביקשו בדחיפות לפתוח 

חקירה בעקבות האירוע.
"מבירור  עיתונות':  ל'קו  מסר  גרברצ'יק  שבתאי  המשטרה  דובר 
שערכתי במשטרת 'מרחב דן' עולה, כי לא הוגשה תלונה בנושא קברו 
של הגראי"ל זצ"ל. למשטרה הגיע מידע, ניידת יצאה מיד למקום ולא 

נמצא כל דבר חריג".
בעקבות המקרה יותקנו מצלמות באוזר קבר מרן הגראי"ל כדי לוודא 

שהדבר לא יחזור על עצמו.

רבם דקרו: 
חולל קבר מרן 
הגראי"ל זצ"ל

זעזוע: מצבתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל חוללה על ידי אלמוני • 
בעקבות האירוע, יותקנו מצלמות באוזר הקבר • המשטרה פתחה בחקירה
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
פישל רוזנפלד, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, 

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

צילום: איציק מימון
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מסלולי לימוד חדשים להכשרות מבוקשות ומתגמלות
קבוצות גברים / נשים

לייעוץ פרטני

התוכנית מיועדת לבעלי רקע מקצועי
והכשרה במקצועות טיפוליים כגון: יעוץ

חינוכי, עו“ס, חינוך מיוחד, טיפול באומנות.
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מאת: עוזי ברק

הזיכרון,  בעצרת  השתתפו  איש  כאלף 
לחיילי צה"ל, המשטרה, המחתרות והנרצחים 
מארגוני הטרור, שהתקיימה מטעם עיריית בני 
לאנדרטה  בסמוך  הר-הזיכרון,  ברחבת  ברק, 
בה מונצחים שמותיהם של 380 תושבי העיר 

שנפלו במערכות אלו.
בעצרת הזיכרון המרגשת והמרטיטה נטלו 
הרב  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  חלק 
מנחם  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
מנדל  מנחם  והרב  דדון  אליהו  הרב  שפירא, 
העירייה  הנהלת  חברי  רה"ע;  סגני  אייזנברג, 
"יד  סניף  יו"ר  גבירץ,  לאה  גב'  ומועצתה: 
לבנים", גב' דורית ברק, נציגת הנהלת הסניף 

ומשפחות שכולות.
העצרת נפתחה בדבריו של אברהם טננבוים, 
מזכיר העירייה ודוברה ומנחה העצרת, שציין, 
כי מאז הרגע המר והנמהר, בו התייצבו נציגי 
קצין העיר בפתח ביתן של המשפחות והביאו 
והזיכרון  השכול  אין  הנוראה,  הידיעה  את 
המשפחות  של  לגביהן  לרגע.  מהן  מרפים 
קיים רק היום הזה, וסביב לו מתנהלים שאר 
האחים,  האימהות,  האבות,  אצל  החיים. 
של  דמותו  תמיד  לו  עולה  והילדים  האחיות 
היקיר שנפל והוא שוכן לו תדיר בלב, בראש, 
בעיניים ובאוזניים. החלל הוא חלל, הוא ריק, 

אבל הוא מלא בזיכרונות ובגעגועים.
מסדר  התקיים  זיכרון  לפיד  הדלקת  לאחר 
של כבאי האש מאזור בני ברק ותפילות מספר 
חיים  רבי  הנודע  החזן  מפי  ואזכרה  תהילים 
הקריין  מפי  קריאה  ופרקי  הרשטיק  אליעזר 

הנודע אוהד שחר.
הרב  השמיע  בעצרת  המרכזי  המשא  את 
חנוך זייברט, ראש העיר שהדגיש כי זהו סודה 
היהודית  האומה  בני  של  הנפש  מסירות  של 
שמוכנים להקריב את עצמם למען זולתם, כפי 
שהסתערו  ישראל,  במערכות  הנופלים  שהיו 
לא  התופת,  אש  מול  הקרב  בשדה  ראשונה 
חיכו שאחרים יעשו זאת במקומם, אלא נכונים 
היו למעשה ההקרבה העילאית בכל לב ונפש 
ואכן,  ארץ-ישראל.  למען  ישראל  כלל  למען 
זוכה  שארץ-ישראל  בעין,  עין  רואים,  כולנו 
כאשר  רק  ולשגשוג  להתרחבות  להתפתחות, 
יוון,  פרס,  רומי,  כאן  היו  בה.  שוכנים  בניה 
אנגלים, תורכים ומי לא, אך אצל כל העמים 

הללו לא נותרה הארץ בידם, שכן כבר נאמר 
בפרשת בחוקותי "והשימותי אני את הארץ", 
תישאר  שהארץ  והרמב"ן  רש"י  ואומרים 
שוממה וחסרת חיות כאשר עמים אחרים ינסו 
עולים  ישראל  בני  כאשר  רק  בה.  להשתכן 
אליה, כבנים השבים אל חיק אימם, היא שוב 

חיה, מחייכת ופורחת.
מנהיים,  גדי  אמר  הנופלים  לזכר  קדיש 
הי"ד,  מנהיים  מיכאל  שמעון  של  אחיינו 
ששירת במלחמת השחרור, ובמסגרת הפלוגה 
כ"ו  ביום  נפל  אלכסנדרוני,  בחטיבת  הדתית, 
בכסלו, נר שני של חנוכה, בכיס פלוג'ה, באזור 
עירק אל מנשייה, כיום, קריית גת. השנה, בחג 
החנוכה, נפטר משה, אביו של גדי, שגם הוא 
לחם באותו הקרב ותוך כדי פציעה פיקד על 
חיילים בפריצת טבעת הכיתור מכיס הפלוג'ה.

קדיש דרבנן אמר משה בן מנחם, דודו של 
ציון ישראל הי"ד, ששירת כתותחן טנק בגדוד 
שריון. היה חייל מעולה ומסור, ועל כך הוענק 
משהשתחרר  המבצעי".  השירות  "אות  לו 
ותורה  הבוקר,  בשעות  מקצוע  למד  מהצבא, 
רבי שמעון  בשעות הערב אצל הגאון הגדול 
יום  במלחמת  סלובודקא.  ובישיבת  בעדני 
לסייע  יחידתו  עם  ציון  נשלח  הכיפורים, 
בקרבות הבלימה בחזית סיני. בקרב שהתחולל 
בו  הטנק  נפגע  ה'תשל"ד,  בתשרי  י"ג  ביום 

שירת מטיל וציון נהרג.
בשם סניף "יד לבנים" דיברה דורית ברק, 
 380 לכלל  שהתייחסה  הסניף  הנהלת  נציגת 
במיוחד  אך  העיר,  תושבי  מקרב  הנופלים 
לחמישה נופלים, ששרדו את השואה, העפילו 
לארץ ישראל בדרך לא דרך, נותרו ללא קרוב, 
בקרבות מלחמת השחרור  ונפלו  וגואל,  מכר 
- אברהם פרייס, דוד קרבט, יצחק שטרנפלד, 
ישראל קורן, דב וינברג. לקראת סיום, ביקש 
אברהם טננבוים, מנחה העצרת להביע תודה 
הטכני  בארגון  שסייעו  אלו  לכל  והוקרה 
והצוותים  המנהל  המרשימה  העצרת  של 
העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  של 
אגף  ונטיעות;  חשמל  מחלקות  ובמסגרתו 
תברואה, אגף שירותי חירום ומשרד מזכירות 

ודוברות העירייה.

השכול בבני ברק: 
380 חללים 

לפיד "יזכור" בעצרת

עצרת זיכרון לחללי צה"ל, התקיימה מטעם עיריית בני ברק 
מתושבי  ל-380  ההנצחה  לאנדרטת  בסמוך  הזיכרון,  בהר 

העיר שנפלו במערכות ישראל

- מותנה ברישום מראש -
בטל: 03-7707403 )השארת הודעה(

מרכז הכוון תעסוקתי וחברת אפיקים
בהצעה מיוחדת:

רישיון לרכב ציבורי
וקליטה מיידית!

רישיון = פרנסה

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

 יום הסברה יתקיים אי"ה ביום שלישי ט"ז אייר 1.5.18
בהכוון תעסוקתי, רחוב הירדן 31 ב״ב, קומה 4, בשעה 19:00

מיועד לבעלי רישיון נהיגה עם 
וותק של שנתיים מעל גיל 21

לימודים על חשבון
החברה

שי יוקרתי לכל משתתף 
בכנס

הטבה ייחודית לכל בעל 
רישיון לרכב ציבורי



אשפר, מבינים בבשר.

מבצעים אש

אשפר, מבינים בבשר.אשפר, מבינים בבשר.אשפר, מבינים בבשר.אשפר, מבינים בבשר.אשפר, מבינים בבשר.
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קרטון עוף טרי

בקר טחון

כבד עגל

קרטון כנפיים

שריר 88

לשון בקר

אצבעות אנטרקוט

קבב/המבורגר

הודו טחון

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

ל"ג בעומר באשפר

טרי

טחינה במקום

קפוא קפוא

קפוא

קפוא קפואקפוא

ק"ג
1690ליחי'3119

בקניית 2 יחי'בקניית 2 יחי'

הטופ של השריר

מוגבל ל-2 קרטונים

2990

3290

שוקיים/כרעיים
ירכיים/חזה

שניצל עוף

לק"ג

לק"ג

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

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

קפוא

קפוא
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מאת: עוזי ברק

בני  של  המרכזי  רב  בי  הבר  התקיים  השנה 
אוהל  ירושלים  'תהילת  הכנסת  בבית  ברק 
יצחק' בראשות חבר הנהלת העיר הרב אברהם 

פרטוש.
בבר בי רב השתתפות מאות רבות של אנשים 
אשר הגיעו מכל אזור המרכז, האירוע התקיים 
ובאולמות  הכנסת  בית  של  המרכזי  באולם 

ברחבה  וכן  סגור  במעגל  נוספים 
היה  אשר  הכנסת  בית  של  החיצונית 

מלא מפה לפה.
רב  בי  הבר  כי  מציין  פרטוש  הרב 
מתקיים כבר למעלה מ-20 שנה, וכמדי 
שנה הגיעו רבנים ומרצים חשובים מאוד 
אשר דיברו על מגוון נושאים מרתקים, 
מהשעה 8.30 בבוקר ועד שעות הלילה 
סעודת  במקום  נערכה  וכן  המאוחרות 
צהרים מלאה וקבלת עול מלכות שמים.
מתחילת  נמסרו  מרתקים  שיעורים 

וטובי  חשובים  רבנים  מפי  סופו  ועד  היום 
המרצים, עלו בזה אחר זה הגאונים רבי מנחם 
יוספי,  יהודה  רבי  מחפוד,  שלמה  רבי  שטיין, 
רבי אברהם יוסף, רבי אהרון בוטבול, רבי יוסף 
חממי, רבי רבנר קוואס, רבי אריה שכטר, רבי 
מרדכי  רבי  עזרא,  בן  יגאל  רבי  מזרחי,  יוסף 
רבי  שוורץ,  מאיר  רבי  זילבררברג,  בונים 
הגדול  והגאון  גלזר,  ליאור  רבי  לסרי,  מיכאל 

רבי שמעון בעדני.

מאת: עוזי ברק

בערב  ראשון  ביום  השומרים שהיה  מתנדב 
בצעיר  לפתע  הבחין  ערבית,  לתפילת  בדרכו 
אשר מנסה לטפס על פיגומי בנייה לעבר דירה 
ככל  אלחנן,  רמת  בשכונת  זוננפלד  ברחוב 
גניבת  ולבצע  אליה  להתפרץ  במטרה  הנראה 

רכוש.
שהוזעקו  נוספים  כוננים  עם  יחד  המתנדב 

למקום, החלו במרדף אחר החשוד לאחר שזה 
ניסה להימלט לכיוון היציאה מהעיר, כשבסופו 

של דבר הוא נתפס והועבר לצוותי המשטרה.
תושב  לחייו  ה-17  בשנות  צעיר  החשוד, 
מאירועים  למשטרה  מוכר  אשר  אריאל,  העיר 
תגובה  בעקבות  גם  נעצר  קודמים  פליליים 
מהירה גם של צוות שיטור העירוני. הוא נעצר 
ונלקח לתחנה לחקירה בתחנת דן. בתום חקירה 

שוחרר בתנאים מגבילים להמשך מעצר בית.
החקירה בעניינו נמשכת. מדוברות המשטרה 
לעבריינים  תגיע  ישראל  משטרת  "כי  נמסר 

ותעשה ככל שבידה למצות עימם את הדין".
יש לציין כי בתקופה האחרונה ישנה עלייה 
הפשיעה  ומקרי  הפריצה  אירועי  במספר 
כך  בעקבות  וסביבותיה.  רמת אלחנן  בשכונת 
בארגון השומרים תגברו בימים האחרונים את 
הסיורים הליליים בשכונה, במטרה לשמר את 

תחושת הביטחון של התושבים.

מאת: עוזי ברק

השבוע ביום ראשון בלילה בפעילות יזומה 
של שוטרי משטרת ישראל נעצר חשוד בן 26, 
תושב העיר יריחו ושוהה בלתי חוקי בבני ברק. 
לאחר שנתבקש למסור פרטים, מסר החשוד 
שערכה  נוספת  בבדיקה  כוזבים.  פרטים 
והנ"ל  לאחר  מתחזה  הנ"ל  כי  עלה  המשטרה 

מוגבל כניסה לתחומי ישראל. 

החשוד נחקר בתחנת דן ונכלא. היום הגישה 
כתב  החשוד  נגד  המשטרתית  התביעה  יחידת 

אישום עם בקשה למעצר עד תם ההליכים.
מדוברות משטרת ישראל נמסר כי המשטרה 
התשתית  כנגד  עיקש  במאבק  תמשיך 
בלתי  שוהים  של  ושהות  הגעה  המאפשרת 
של  זו  שהות  ישראל.  מדינת  בתחומי  חוקים 
רבות  פעמים  משמשת  חוקיים  בלתי  שוהים 

כבסיס ליציאה לפעילות פלילית וחבלנית.

ה'בר בי רב' המרכזי

קטין פרץ לדירה - ונעצר

נתפס שב"ח שמסר 
פרטים כוזבים

השתתפו  ברק  בני  העיר  מתושבי  איש  מ-1000  למעלה 
ירושלים - אוהל יצחק'  בבר בי רב בבית הכנסת 'תהילת 

בהשתתפות רבנים ומרצים חשובים

בן 17 מהעיר אריאל נתפס על חם כשניסה לפרוץ לדירה 
בשכונת רמת אלחנן ונעצר על ידי מתנדבי השומרים

בבני  שנתפס  חוקי  בלתי  שוהה  נגד  במעצר  אישום  כתב  הוגש 
ברק  דוברות המשטרה: "פעמים רבות מדובר בבסיס ליציאה 

לפעילות פלילית וחבלנית"

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

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

לבן/אדום/צהוב/עם ירקות
 שעועית ירוקה/ברוטב 

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים 

והפסטלים 
וכל סוגי האורז 

רק 2.5ש”ח 
ל-100 ג’
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מאת: עוזי ברק 

נקרא  הציבור  ישראל:  חכמי  בנו  לקיים 
להרבות בתפילה לרפואתו המהירה והשלימה 
של רבה של בני ברק הרה"ג שלמה בן ר' יחיא 

ונעמי קורח, הזקוק לרחמי שמים מרובים.
בבית  הרב  אושפז  שעבר  השבוע  בסוף 
כך  בעקבות  בירושלים.  צדק'  'שערי  החולים 
פורסמו מודעות בערב שבת קודש בהן הציבור 
תוצאות  הרב.  עבור  בתפילה  להעתיר  נקרא 
על  להמליץ  הרופאים  את  הביאו  הבדיקות 
ושם  החולים  בבית  אשפוז  להמשך  השארתו 

יעבור טיפולים. 
האחרון  בחודש 
קורח  הרב  נחלש 
לצאת  ומיעט 
שלא  לאחר  מביתו 
לאחר  בטוב,  חש 
רפואית  התייעצות 

הוחלט לאשפזו.
בן  קורח  הגר"ש 
שריד  הוא  ה-83 
לדור דעה, נכדו של 
עמרם  רבי  הגאון 
רבה  זצ"ל,  קורח 
של  האחרון  הראשי 

יהדות תימן. עלה לארץ מתימן בשנת תש"ט 
ומכהן כרבה של בני ברק מזה עשרות שנים, 
ועומד בראשה של קהילת חניכי הישיבות ק"ק 

תימן בכל רחבי הארץ. 
השולחן'  'עריכת  הספרים  סדרת  את  חיבר 
ואת  העזר  ואבן  דעה  יורה  חיים,  אורח  על 
סדרת הספרים שפת מלך, אהבת המלך, זמנים 
ספרים  ועוד  לרמב"ם  תורה  משנה  על  למלך 
התורה,  על  התורה,  מקצועות  בכל  נוספים 
הנסתר,  בתורת  באמונה,  בהלכה,  הש"ס,  על 

במנהגי יהדות תימן ועוד.
תפילות  בשבת  נערכו  רבים  בריכוזים 
עקב  שברך  ומי  תהילים  פרקי  ונאמרו  רבות 
הרפואי.  מצבו 
מוצ"ש הקדישו 
לציון  הראשון 
רצאבי  והגר"י 
שיעורם  את 
י  ע ו ב ש ה
הרב  לרפואת 
שאר  וגם 
תימן  רבני 
בקריאה  יצאו 
ל  ל פ ת ה ל
ד  ו מ ל ל ו

לרפואתו.

הילה פלאח

למען  מאוחדת  של  מפעילותה  כחלק 
פעילות  נערכה  הבריאות  ולקידום  הקהילה 
חשובה בשיתוף מרכז המידע לבריאות האישה 

של עיריית בני ברק. 
עשרות  השתתפו  הפעילות  במסגרת 
המיועדות  בריאות  בהרצאות  העיר  מתושבות 

לנשים בגיל השלישי.
בשבועיים האחרונים מסרו הרצאות בריאות 
מטעם מאוחדת פרופ' אלנבוגן מומחה בריאות 
האישה -   לשעבר מנהל מחלקה בבית חולים 
עסקה  אלנבוגן  פרופ'  של  הרצאתו  יפה.  הלל 

בנושא בריאות האישה בגיל המעבר. 
נוספת  הרצאה 
שני  גב'  מסרה 
קלינאית  וינשטוק 
שהרצתה  תקשורת 
חשיבות  על 
בגיל  הבליעה 
המעבר,  ונתנה 
ארגז כלים לאכילה 
נכונה. היא ציינה כי 
על  להקפדה  פרט 
מה שיש לאכול ועל 
להקפיד  יש  הכמות 

גם על אופן האכילה והבליעה על מנת לשמור 
על בריאות תקינה.

משה  ר'  במאוחדת  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
העירייה  עם  הפעולה  שיתוף  על  בירך  כהן 
ואמר "מאוחדת רואה חשיבות רבה במיזם זה 
הנערך בשיתוף העירייה, ואנו מאמינים כי יש 
בריאות  נושא  את  לקדם משמעותית  ביכולתו 

התושבים". 
מרפאת  מנהלת  הרברט  ש.  גב'  לדברי 
מאוחדת מרום שיר בני ברק המשמשת כיו"ר 
בריאות  ערים  רשת  של  השלישי  הגיל  ועדת 
שמה  ברק  בבני  "מאוחדת  ברק:  בני  בעירית 
דגש על קידום בריאות ושמירה על אורח חיים 
מאוחדת  עובדי  החיים.  מעגל  לאורך  בריא 
דואגים  ברק  בני 
של  לבריאותם 
בראיית  הלקוחות 
וממליצים   360
פעילות  לקדם 
מניעה  ובדיקות 
גם  השנה  כל  במשך 
בעת בריאות ולא רק 
חולי. ונמשיך לשתף 
עירית  עם  פעולה 
בני ברק לטובת כלל 

תושבי העיר".

רב העיר אושפז 
ב'שערי צדק'

פעילויות לקידום בריאות 
ביוזמת 'מאוחדת'

העתירו בתפילה עבור הרה"ג שלמה בן ר' יחיא קורח, 
רב העיר בני ברק הזקוק לרחמי שמים

סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת ר' משה כהן: "מאוחדת 
העירייה,  בשיתוף  הנערך  זה  במיזם  רבה  חשיבות  רואה 
ואנו מאמינים כי יש ביכולתו לקדם משמעותית את נושא 

בריאות התושבים"

צילום: יעקב כהן

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

ההרשמה 
בעיצומה!

נותרו 
מקומות 

אחרונים!  
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החופשה בה"א הידיעה

מאת: יבניאל שירם

עם כל שנה שחולפת, מסתבר שאין תחליף לניסיון: אחרי 30 
שנות שירות, מציגה שינפלד תיירות את היעד החלומי הבא: מלון 
הילטון דיסלדורף שבמערב גרמניה, מהמלונות הנחשבים והיוקרתיים 

באירופה.
כבר 30 שנה שאורחי שינפלד תיירות מכירים את הנוהל: חופשה 

חלומית במקומות הטובים ביותר בעולם. 
השנה, לקראת קיץ תשע"ז- 2018, הצבנו לעצמו מטרה: להביא 
את אורחנו למלון הילטון דיסלדורף, אחד ממלונות הפאר הנחשקים 

באירופה, הנמצא באחד המקומות האסטרטגיים במערב גרמניה.
אנו מכינים לכם חוויה אירופאית בלתי רגילה, עם אירוח במלון 
הילטון המפואר במיקום נהדר בעיר דיסלדורף ליד נהר הריין 
והפארקים, אפשרות לסיורים בערים יפות עם המראה האירופאי 
הקלאסי, טיולים למדינות הגובלות הולנד, בלגיה ולוקסמבורג, 
מסעות שופינג, אטרקציות לגדולים ולקטנים, הופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( וכמובן כמו תמיד תקבלו את האירוח 

המלכותי של שינפלד על כל המשתמע מכך. 
הקיץ בחרנו למענכם את מלון הילטון דיסלדורף 5 כוכבים, מלון 
מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב הילטון, בית כנסת, , מרכז ספא 
מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי 
בלובי. המלון ממוקם  במרחק הליכה מרוב הנקודות המתויירות 

והמעניינות ביותר ליד הגן היפני ופארקים מדהימים. 
מחוץ לדיסלדורף תוכלו לטייל בנופים פסטורליים של המדינות 
השכנות – הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי ספורט אתגרי 
ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות 

נטיפים, טרקטורונים, סוסים, ועוד.
מסלולי הטיולים שלנו כוללים טיולים לזוגות ולמשפחות – 
למוזיאונים הנחשבים, לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות הסמוכות: הולנד, בלגיה 

ולוקסמבורג. 
כבר 30 שנה ברציפות ששינפלד תיירות היא סמל לרמה בלתי 
מתפשרת. אלפי לקוחותינו נהנים מידי שנה מחופשות במלונות 
המפוארים ביותר במקומות היפים בעולם. אנו מציעים לכם שפע 
בלתי מתפשר, אם זה במטבח גורמה כשר עליו אחראים השפים 
והקונדיטורים שלנו, בארוחות בוקר וערב בברים ענקיים, בטרקלין 
אירי חופשי המגיש כיבוד ושתייה במהלך היום, בהופעות של גדולי 
הזמר )בתאריכים נבחרים( ובטיולים לאתרים מרתקים עם צוות 

מובחר של מדריכים דוברי עברית.
מעל לכל אנו שמים את שביעות רצונכם והנאתכם מעל לכל, 
לכן אנו מקפידים על נוכחות של מנהלי שינפלד תיירות אתכם 
במלון לאורך החופשה - כדי שתמיד יהיה מי שידאג לכם. שינפלד 
תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה 
העולמי עם רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון 
קפריסין, הילטון פודגוריצה והתוספת האחרונה הילטון דיסלדורף.

במשך 30 שנה שומרת שינפלד תיירות על מעמדה כסמל לרמה 
בלתי מתפשרת. שלושה עשורים שאלפי לקוחותינו זוכים להנות 
מחופשות במלונות המפוארים ביותר, וטיולים למקומות היפים 
בעולם. אנו אוהבים לפנק את אורחינו ולהעניק להם את הטוב ביותר. 

כשרות איכות וכמות 

ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי להזכיר את המטבח 
המפורסם וצוות השפים והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות 

וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית תחת פיקוחו של 
הרה"ג משה נחשוני שליט"א. האיכות מורגשת בריחות ובטעמים 

של כל מנה ומנה היוצאות מן המטבח.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו שחייבים לראות כדי 
להאמין. אנו מביאים צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון 
שתמצאו בחדרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר 
וערב מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, 
סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בשבת אתם 

נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, שף מטבח חם, שף 
סלטים, שף ארוחת בוקר, שף מאכלים יהודיים, שף קונדיטור פרווה, 
שף קונדיטור חלבי ושף קינוחים. כולם שפים וקונדיטורים מהשורה 
הראשונה שזכו בפרסים בינלאומיים. בשיתוף צוות עוזריהם הם 
יעמלו ויכינו עבורכם תפריט אוכל מסעיר ומלהיב הכולל שפע של 
טעמים, צבעים וניחוחות, מטבח גורמה וסגנונות המטבח היהודי 

על מגוון עדותיו, בטעם נפלא של עוד.
במהלך היום פתוח לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 
של שינפלד. מתחשק לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, יינות מובחרים, קוקטיילים מרעננים, 
פירות העונה ומבחר העוגות המיוחדות והקינוחים שטובי השפים 

של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא תישארו רעבים!
בשלושים השנים האחרונות למדנו שלמעלה משאר הדברים, 
שביעות רצונכם והנאתכם הם הכי חשובים, ועל כן השירות שתקבלו 
מאתנו תמיד יישאר מקצועי ואישי, עם תשובה לכל שאלה ומענה 
מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד מאמינים שעל חופשה ברמה 

לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף - המלון הכי טוב

כשמדברים על מלון אירופאי ברמה הגבוהה ביותר אי אפשר 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף. לא בכדי 
בחרה רשת המלונות היוקרה את העיר במערב גרמניה בכדי לשכן 

שם את מלון היוקרה שלה .
ברוכים הבאים למלון הילטון דיסלדורף, התוספת החדשה לשרשרת 
מלונות הילטון היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים. 

עבורנו, מדובר בחלום שהתגשם.
מלון הילטון דיסלדורף ממוקם במרכז העיר במרחק קצר מרוב 
האטרקציות התיירותיות החשובות והמעניינות. ניתן להגיע בקלות 
לארמון בנרט, הגן היפני, בית הנרייך היינה, הטיילת החדשה על 
הריין, העיר העתיקה, בית העירייה, שדרת המלכים ועוד מקומות 

שלא תרצו לפספס בזמן שהותכם כאן. גם הקניונים ומרכזי השופינג 
נמצאים בקרבת מקום, לנוחיותכם המירבית. 

אנו ב'שינפלד תיירות' שמחים לארחם אתכם במלון יוקרה זה, 
מלון של חמישה כוכבים שנבחר בקפידה על מנת להבטיח שהייה 
והנאה מקסימלית בתנאי אירוח מהגבוהים ביותר בתנאים מעולים 
ובאווירה יוקרתית כמיטב המסורת של "שינפלד תיירות" ורשת 

המלונות העולמית "הילטון".
בבית המלון "הילטון דיסלדורף" תיהנו מחדרים מרווחים ומפנקים, 
מרכז ספא חדיש עם מגוון טיפולי בריאות ויופי, בית כנסת, חדר 
כושר ענק ומאובזר במיטב המכשירים כולל הליכונים ומשקולות, 
לובי יפהפה עם ספות מרווחות, חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם 

אוכל בשפע כיד המלך, אינטרנט חופשי בלובי ועוד ועוד.
החדרים והסוויטות בהילטון דיסלדורף תוכננו ועוצבו בסגנון 
מודרני וסולידי וכוללים איבזור עשיר שיבטיח לכם שהות נעימה 
ומפנקת בכל ימי החופשה. בכל חדר ממתין לכם מיני בר, פינת 

עבודה, פינת ישיבה, חדר אמבטיה, מיזוג אוויר ועוד.
לרשות אורחי המלון עומד הספא המפואר של הילטון, בו תוכלו 
ליהנות ממגוון טיפולים בריאות ויופי וליהנות ממגוון טיפולי מסאג' 
מידיהם של צוות מטפלים ומטפלות מקצועיים ומנוסים, המתמחים 
במגוון סגנות העיסוי: שיאצו, רפואי, אבנים חמות, שוודי, תאילנדי, 

סאונה, ג'קוזי, חדר כושר ועוד.
לרשות האורחים יעמוד גם חדר כושר מאובזר במיטב המכשירים 
והמשקולות. מובטחת לכם חוויה בלתי נשכחת באחד המלונות 

המפוארים ביותר באירופה.

פנינה אירופאית

בנוסף, אנו משקיעים זמן רב ומחשבה מעמיקה בבחירת מסלולי 
הטיול עם המדריכים המוכשרים שלנו, המתכננים עבורכם ימים של 
כיף ומלווים אתכם במסעות למקומות מרתקים.דיסלדורף בגרמניה 
היא ללא ספק אחד היעדים החדשים והמפתיעים שהקהל הישראלי 

זוכה להכיר רק בשנים האחרונות. 
דיסלדורף מושלמת לטיולים מאחר והיא משלבת את הטוב מכל 
העולמות. תמצאו בה מכל טוב, מהישן ומהחדש, אזור עירוני ופארקים 
ירוקים, נמל שוקק, ומזג אוויר נעים במיוחד בימי הקיץ. מדובר בעיר 
קומפקטית למדי, כך שניתן להגיע בקלות ובמהירות ממקום למקום 

ולהספיק לראות את כל האתרים המעניינים בעיר. 
דיסלדורף הינה פתח מושלם לטיולים במדינות אירופה. קל ונוח 
לנסוע מהעיר לטיולי כוכב וטיולי משפחות במערב גרמניה, הולנד, 

בלגיה ולוקסמבורג.
לטובת אורחי "שינפלד תיירות" הפקנו עיתון מיוחד ובו מיטב 
המקומות, המסלולים, הטיולים והאטרקציות במערב גרמניה ובמדינות 

הסמוכות.

אם אתם מעוניינם לדעת על טיולים בהולנד, בלגיה, לוקסמבורג ומערב גרמניה, אם אתם מעוניינים בטיולי ערים, 
טיולי טבע, טיולי מסלול יהודיים וטיולים למשפחות, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי שינפלד תיירות 

כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.

ברוכים הבאים לחופשת הקיץ המושלמת ביותר 
של שינפלד תיירות: המלון המפואר ביותר, 
המיקום המושלם ביותר, האוכל הטעים ביותר, 
החופשה המהנה ביותר, טיולי הטבע המרתקים 
והאווירה המושלמת ביותר, כמיטב  ביותר 
המסורת הטובה ביותר • ברוכים הבאים למלון 
הילטון דיסלדורף במערב גרמניה, מהמלונות 

המפוארים ביותר באירופה – גיליון מיוחד

כתבת תשקיף



   הבניה בעיצומה! 

עכשיו אפשר להיות
קרובים לכל מה שחשוב!

*6123
הנהנה  קומות,   9 בן  מפואר  פרויקט   ,8 גולומב  ברחוב  מקימה  אשקלוני,  שמי  חברת  עם  בשיתוף  רוטשטיין  חברת 
פארקים,  חינוך,  מוסדות  שפע  לפרויקט  בסמוך  קרקעיות.  תת  חניות  ו-2  עשיר,  מפרט  ומפנק,  גדול  לובי  מוקפד,  מתכנון 
גן.  ברמת  הגבוהה  החיים  לאיכות  לעלות  שלכם  הזמן  זה  מקום.  לכל  ציבורית  ותחבורה  מסחר  מרכזי  כנסת,  בתי 

והיתרה באכלוס!מפרט פרימיום | נוף מרהיב | 2 חניות לכל דירה | מרפסת סוכה

דירות 4 חדרים בקומת הפנטהאוז
החל מ- 2,170,000 

₪

משלמים רק
 520,000₪

ההדמיה להמחשה בלבד
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ישבו  המשואות,  הדלקת  לטקס  הגנרלית  החזרה  של  בעיצומה 
ירושלים  ממלונות  בלובי  ורגב  נתניהו  של  החצר  מאנשי  כמה 
ההדלקה  טקס  להיראות  הולך  כיצד  המסובים  באוזני  ותיארו 
המרכזי של השנה - עם הרבה שמן שיישפך למדורה ואוד מוצל 

מאש שיישלף מהבעירה.
המקורבים מדושני העונג דיברו על האלמנט שלא ייכלל בחזרה 
הגנרלית אלא יינקט אך ורק ברגע האמת. הם סיפרו שאדלשטיין 
מראש  בדיעבד(  גנבים'  של  )'מילה  כבוד  של  מילה  קיבל  אומנם 
מגילת  ברוח  קצרים  ברכה  דברי  יכלול  שנאומו   – הממשלה 
העצמאות, אך הפנו את תשומת הלב לכך ששרת הטקס מירי רגב 
סירבה להתחייב בקולה לכל פשרה שהיא ואף התחמקה ממפגש 
סולחה בו נתבקשה להשתתף. אפשר לומר רבות לזכותה ולגנותה 
ראש  על  עדיפה  היא  לפחות  אחד  בדבר  אך  התרבות,  שרת  של 

הממשלה: יש לה מילה.
המקורבים הצוהלים ולא רק בגלל החג הממשמש ובא, תיארו 
את המרורים שנתניהו באמצעות רגב הולך להאכיל את אדלשטיין. 
הם דיברו על השפנים שיישלפו מהשרוול תוך כדי הטקס ותיארו 
שאנשי  צבעוניים  ביטויים  בשלל  הצפויות  ההתרחשויות  את 

התרבות הישנה היו מתקשים להכיל. 
אנשי נתניהו את רגב התייחסו בשבועות האחרונים ומתייחסים 
גם השבוע לאדלשטיין כמטרד שיש לסלק כלאחר יד, כבן טיפוחים 
שסרח, כאסיר ציון בכנסת ישראל. הם ציינו שוב ושוב את העובדה 
שאדלשטיין מנסה לעשות סיבוב ניצחון ממלכתי על האיש לו הוא 
חב את כס יו"ר הכנסת, אחרי שנתניהו גירש מהכס בזמנו את היו"ר 

הקודם רובי ריבלין. 
נתניהו כדרכו אומנם הדיח את ריבלין למענו ולא למען היורש 
שהכתיר במקומו – אך הנרטיב השולט היה שהגולם קם על יוצרו. 
"חכו, חכו", אמרו המקורבים בהגיע מנות הקינוחים, "נחיה ונראה 
על  שהשתלטה  התרבותית  ובעגה   - שולט"  פה  מי  הטקס  אחרי 

חיינו, הם הוסיפו ולעלעו בלשונם בהגיעם לאות טית. 
אוהב  פוטין  הרוסי  שהנשיא  השבוע  סיפר  לזר  בערל  הרב  אם 
הממשלה  ראש  שעל  הרי  השנה,  ימות  כל  במשך  מצה  לאכול 
המכהן ניתן לסכם ולומר שהוא נהנה להאכיל את בכירי מפלגתו 
מנות של מרורים – בכל יום מימות השנה. יש לו יום יום חג, יש 

לו חג יום יום. 
כמעט  נאמנות  כלפיו  שגילה  כנסת  ביו"ר  נתניהו  נהג  כך  אם 
עיוורת, יחשוב כל ח"כ ושר, במפלגתו ומחוצה לה, כיצד ינהג בו 
נתניהו ביום שיהפוך גם הוא לאידיוט השימושי התורן. החרדים 
ובקדנציה  אוצר  כשר  ביבי  של  בקדנציה  פעמיים,  זאת  חוו  כבר 
החלילן  אחרי  ולנהור  להמשיך  מהם  מונע  שלא  מה   – הקודמת 

מבלפור.

ריקוד הדגלים
הסדקים בממלכתיות הישראלית בעיצומן של חגיגות השבעים 
כותבי  את  ארוכים  שבועות  במשך  לפרנס  יכולים  היו  למדינה, 
המאמרים בביטאונים החרדיים שנהנים תמיד לזהות את ההבדלים 
בינינו לבינם. "ראו מה בין בני לבן חמי", וכל שאר משפטי הנצח 

הידועים שמשווים בין שתי העגלות – המלאה והריקנית. 

המציאות  לנוכח  נאלמה  הלשון  כי  היה  דומה  שהשנה  אלא 
בריקוד  לצאת  הניצים  יכולים  הצדדים  בשני  דומה.  כה  שנראית 
הדגלים ולתאר בחדווה את קרבות החצרות ומריבות המקורבים. 
הדרמה רוויית היצרים שהתרחשה סביב דגל המדינה בהר הרצל, 
בדגל  לאחרונה  שקורות  ההתרחשויות  את  לאחת  אחת  מזכירה 

התורה. 
דומה כי גם בתקופה שבה הדו שיח - שלא לומר 'דו קרב' - בין 
ז"ל לבין המזכ"ל הרב משה  יו"ר דגל התורה הרב אברהם רביץ 
גפני יבדל"א התנהל על גבי כותרות העיתונים – לא חזינו כדבר 
הנכדים  אלא  ביניהם,  שמתגוששים  הפוליטיקאים  לא  אלו  הזה. 
והמש"בקים – ולא באמצעות דפי המפלגתונים הכשרים למהדרין 
ואפילו לא על גבי השבועונים בעלי תווית הכשרות של הרבנות, 

אלא באמצעות כותרות האתרים וציוצי הציפורים במרשתת.
לא  כמוה  הבהרה  הודעת  השבוע  להוציא  נאלצה  התורה  דגל 
יצאה מבין שורותיה )תרתי משמע( מאז היווסדה. אחרי שנציגיה 
בנתניה, חדרה וטלז סטון קראו על החלפתם דרך הכותרות ובבית 
יצאה  לציוץ,  - מציוץ  הנציגים על מעמדם המשתנה  שמש עקבו 
ולפיה:  התורה  דגל  של  הרשמי  הלוגו  תחת  חתומה  לא  הבהרה 
"בכדי להחליף נציג בישוב, או בכדי למנות נציג חדש, יש לקיים 
את  לקבל  מטעמה,  מצומצם  גוף  או  התורה  דגל  בהנהלת  דיון 

אישור ועדת הרבנים של התנועה והכרעת גדולי התורה שליט"א.
"בימים האחרונים התפרסמו ידיעות שכביכול התקבלו החלטות 
לגבי נתניה, קרית יערים ובית שמש. הפרסומים אינם נכונים. כל 
המוניציפאליות  הבחירות  לקראת  ישוב  בכל  שתתקבל  החלטה 
תתפרסם באופן מוסמך ע"י דגל התורה". גם ההודעה הזאת, אגב, 
לאחר  התורה,  דגל  של  הרשמי  ביטאונה  גבי  מעל  פורסמה  לא 
שאחד הנפגעים הישירים בחצרות הרבנים, הפעיל את כל קשריו 

בחלונות הגבוהים.
במקום בו צריך להצהיר אמונים על דברים שהיו חדים וברורים 
כל השנים – שולטים הבלבול וחוסר האונים. אלא שגם ההבהרה 
חסרת התקדים הזו לא הועילה כאשר תכף ומיד החלו ההסברים על 
כך שמכלל לאו אתה שומע הן – וכי המקומות המוזכרים בהודעה 
מעידים על אלה שהושמטו ממנה וגורלם כבר נקבע. בקצב הזה, 
הציפורים  ציוצי  לקול  בבוקר  יקומו  עוד  הארציים  הנציגים  גם 
שירננו על החלפתם באחרים. כך נראה כאוס, כך נראית אנרכיה – 

ולא במפלגה שאוחזת בדגל המדינה אלא בדגל התורה.
אחד מרבני דגל התורה שמלווה את המערכת מזה כשלושים שנה 
ועוקב אחר ההתפרקות והכאוס בכאב בלתי מוסתר, נשאל השבוע 
דבר מה שבתנועה מעולם לא הוטל בספק. הכיצד ניתן לזהות, האם 
דברים הנאמרים בשם גדולי ישראל אכן נשמעו מפיהם ולא מפי 

משב"ק שעושה שימוש לרעה בכוח המשרה. 
כמו בסימנים שנתנה תורה להבחנה בין נביא אמת לנביא שקר, 
האם  להעיד  שיכולים  סימנים  שלושה  על  הנשאל  הרב  הצביע 
מדובר בהוראת גדול בישראל ממנה אין לסור ימין או שמאל, או 
שמא בהנחיית משב"ק שלא מאותת במעבר מנתיב שמאלי לימני 
רב  על  מתעבר  תרצו:  אם  או  הסב.  בשם  כביכול  קרב-רב  ומנהל 

לא לו.
ראשית, יש לבחון האם הכותרת על ההכרעה פורסמה עוד בטרם 
כדבר  ניתנה  התשובה  אם  השאלה.  הרוחני  המנהיג  בפני  הוצגה 

לובנה  בטרם  פורסמו  והכותרות  השאלה  נשאלה  בטרם  נבואה 
הסוגיה לעומק, אות היא כי המפרסם מדבר בשם עצמו ולא מביא 

את דבר המנהיג בשמו הוא מתיימר לפעול ובעיקר להפעיל.
המוסמכים  הגורמים  אם  המתייעצים.  עדות  הוא  השני  הסימן 
ראשון  מכלי  להעיד  יכולים  התנועה  רבני  או  הכנסת  חברי  שהם 
כי נכנסו לקודש פנימה וליבנו את הדברים עם המנהיג ששמע את 
הצדדים לכאן או לכאן והכריע בדבר, יש להתייחס להכרעה כאל 
קביעתו והנחייתו של גדול בתורה. אם הרבנים וחברי הכנסת לא 
זכו לשמוע את הדברים באוזניהם מפיו של גדול בישראל אלא אך 
ורק מפיו של הדובר או הצאצא המקורב – יש להתייחס להודעה 

כאל 'פייק הכרעה'.
בימים  כמו  אם  ההתדיינות.  לעצם  נוגע  השלישי  ההיכר  סימן 
על  שהתנהל,  ומתן  משא  על  לספר  המתייעצים  יודעים  עברו, 
בפני  ולהביא  לספק  נדרשו  שהם  תשובות  ועל  שהועלו  שאלות 
המנהיג – ניתן לראות בכך עדות נוספת לכך שההוראה, כמו פסק 
הלכה, יצאה מפי הדיין שליבן את הצדדים והכריע, ולא מפי הנכד 

המקורב שנטל את פתיליו וחותמו שלא על דעתו.
השבוע  הוחלפו  שנציגיהן  הקטנות  אחיותיה  כמו  שמש,  בית 
כותרות לבקרים, הן רק הסימפטום למצב הכאוטי אליו נקלעה דגל 
התורה. לא נעים לחיות בתקופה שבה מרחף סימן שאלה גדול מעל 
כל הכרעה וכל כותרת מיוחסת לקרב הבתים שמנוהל ברבים, אך 
במקומות  שאלות  שנשאלות  כך  על  וחשבון  דין  ליתן  שצריך  מי 
בהם הוצב בעבר סימן קריאה ברור, הם לא התלמידים המשתאים, 

אלא אלה המתיימרים לומר דברים שלא בשם אומרם. 
התנועה,  ורבני  הכנסת  חברי  של  המשותפת  לרגל  העלייה 
גם  הקרובים  ובימים  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של  לביתו  השבוע, 
לביתו של מרן הגר"ח קניבסקי - כדי לדון ארוכות בסוגיות ולשמוע 
את ההכרעה מפיהם של המנהיגים ולא מפי מקורביהם - מלמדת 
שמישהו שם למעלה, בצמרת הפוליטית של התנועה, מנסה לתפוס 
פיקוד ולהעלות את התנועה על המסלול. למען כבוד התורה נותר 
רק לקוות שבקרב על 'פסקת ההתגברות' הזאת – של ח"כי ורבני 
התנועה על המקורבים הצעירים שפועלים ללא אחריות, הגוורדיה 

הישנה והאחראית, היא שתנחל הצלחה.

מכת שמש
התורה  דגל  של  ישראל  גדולי  יצטרכו  בהם  הנושאים  אחד 
להכריע הוא בפרשת בית שמש. ההתלבטות אינה קלה. מצד אחד 
רכבת  שני  מצד  בעיר.  ביותר  הגדולה  המפלגה  היא  התורה  דגל 

שיצאה לדרך קשה מאוד לעצור. 
לדגל התורה הייתה הזדמנות לתפוס את כיסא נהג הקטר בחורף 
לראשונה,  זה  טור  גבי  מעל  לה,  הציע  אבוטבול  כאשר  שחלף, 
ההצעה  את  דחתה  דגל  מונטג.  משה  יהיה  הנהג  אם  אותו  לקבל 
בינתיים  מטעמה.  הנציג  יהיה  מי  לה  יגיד  לא  אחד  שאף  בנימוק 
תפס אבוטבול תאוצה וסגר כמעט סופית עם אגודת ישראל )למעט 

סיעת כח( והליכוד. 
להריץ כעת מועמד חרדי נגדו זו מלחמת גוג ומגוג שלאף אחד 
בעיר השמש העולה לא ברור מדוע צריך להיקלע אליה. מה שגם 
שלחלק מנציגי דגל בעיר )אחד מהם צוטט כאן בשבוע שעבר( נוח 

בית ספר לפוליטיקה

בשם הרב

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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כמו בסימנים שנתנה 
תורה להבחנה בין 

נביא אמת לנביא שקר, 
הצביע הרב הנשאל 
על שלושה סימנים 

שיכולים להעיד האם 
מדובר בהוראת גדול 

בישראל ממנה אין 
לסור ימין או שמאל, 

או שמא בהנחיית 
משב"ק שלא מאותת 

במעבר מנתיב שמאלי 
לימני ומנהל קרב-רב 
כביכול בשם הסב. או 
אם תרצו: מתעבר על 

רב לא לו

נותר רק לקוות 
שהכניסה למסלול 

החדש של דיונים 
מעמיקים בבתיהם 

של גדולי ישראל ללא 
הכרעות ספורדיות 

של מקורבים ונכדים, 
תביא להחלטה 

שתמנע זירת קרב 
מדממת נוספת בתוך 
הציבור החרדי בבית 
שמש. עם כל הצרות 
שיש לנו בחוק הגיוס, 
ירי בתוך הנגמ"ש זהו 

הדבר האחרון שאנו 
זקוקים לו

החדש  למסלול  שהכניסה  לקוות  רק  נותר  אבוטבול.  של  כהונתו  בהמשך 
של דיונים מעמיקים בבתיהם של גדולי ישראל ללא הכרעות ספורדיות של 
נוספת בתוך  זירת קרב מדממת  ונכדים, תביא להחלטה שתמנע  מקורבים 
הציבור החרדי. עם כל הצרות שיש לנו בחוק הגיוס, ירי בתוך הנגמ"ש זהו 

הדבר האחרון שאנו זקוקים לו. 
כך או כך, נראה כי השיקולים והלבטים הפנים תנועתיים יהיו רלוונטיים 
עד לרגע שבו תיפול בדגל התורה ההכרעה הפנימית – על ידי גדולי התורה. 
כשההוראה תישמע מפיהם של גדולי ישראל ולא מפי נכדיהם ותהיה ברה 

כבוא השמש בצהריים, איש בדגל התורה לא יעז לצייץ או להטיל ספק.

תחום המושב 
מסיקור שלב הבתים בדגל התורה נחזור לקרבות המשכן שעליו מתנוסס 
דגל המדינה. יריות הזיקוקים שנשמעו היטב בחוצות ירושלים לא הצליחו 
הקיץ  למושב  הליכוד.  בצמרת  הפנימיים  הוויכוחים  רעשי  את  להחריש 
הקרוב נתניהו יגיע בשבוע הבא כשהוא מגלגל באוויר ותופס בזה אחר זה, 
ארבעה לפידי אש בוערים: חוק הגיור, חוק הגיוס, פסקת ההתגברות וחוק 
היום  בסדר  ששולט  הנקם  תאוות  חדור  הכנסת  יו"ר  עם  העימות  הלאום. 

הפרלמנטרי, עוד עלול לעלות לנתניהו בהקזת דם שבועית.
ולמרות כל האמור לעיל, דומה שבמישור הפוליטי אין צורך לדאוג יתר 
על המידה לראש הממשלה. עבור מי שהצליח להעלים את כל בכירי הליכוד 
שניסו לקרוא תיגר, במעשה ואפילו במחשבה, על מנהיגותו – ההתמודדות 
המישור  הוורדים.  בגן  קליל  אביבי  כטיול  נדמית  אדלשטיין  יולי  עם 
המשפטי, שם נתניהו מסובך עד צוואר, הוא שמדיר שינה מעיניו, ובמישור 
נתניהו רק יתחזק  יערים קשיים במושב הקיץ הבא,  הזה – אם אדלשטיין 

באמונתו כי עליו להקדים את הבחירות בטרם יאמר היועמ"ש את דברו. 
את הרימון הנפיץ מכולם של פסקת ההתגברות, נתניהו מותיר בידיו – 
במטרה  שעבר  בשבוע  שהקים  הוועדה  הנצרה.  את  לשלוף  ומזומן  מוכן 
מבריק  פוליטי  תרגיל  עוד  היא  לחקיקה,  האפשריות  החלופות  את  לבחון 
הליכה  של  מנצח  קלף  לחזהו  צמוד  נתניהו  מותיר  כך  מדרשו.  מבית 
שמצוי  נושא  אין  מידיו.  לשלוף  יוכל  לא  הימין  מבכירי  שאיש  לבחירות, 
בקונצנזוס בקרב ה'בייס' כמו קריאת התיגר על שלטון הבג"ץ ונתניהו יוכל 
הרוח  והלך  הסקרים  לתחזיות  בכפוף  נתון,  רגע  בכל  שימוש  בזה  לעשות 

בלשכת היועמ"ש לממשלה.
מנדטים  שני  מפחית  אומנם   2 ערוץ  בחדשות  השבוע  שפורסם  הסקר 
מוחלש  כחלון  מול  ולהבא  מכאן  להתנהל  לנתניהו  יאפשר  אך  מהליכוד 
קולותיה  את  בקשית  ששותה  אבקסיס  לוי  אורלי  של  מפניה   – ומפוחד 
מכולנו של כחלון. שר האוצר שכבר ראה את האור לנוכח הירידה העקבית 
לצלוח,  שניתן  אתגר   – מוקדמות  בבחירות  לראות  והחל  הדיור  במחירי 
יחשב מסלול מחדש לנוכח הסקרים הבלתי מחמיאים, מה שיוסיף לנתניהו 

לחפיסה עוד כמה קלפים.

שייפתח  במושב  היום  סדר  על  שיונחו  הנפיצים  ההליכים  ארבעת  מכל 
בשבוע הבא, הגיוס היא הסוגיה היחידה שהוצמד לה שעון חול – ההולך 
ואוזל. בספטמבר הקרוב יפוג המועד בן השנה שקצב בג"ץ לפקיעת התיקון 
לחוק הגיוס. זה אומר שההכרעה חייבת ליפול במושב הקיץ שייפתח בשבוע 
הבא )י"ד באייר( ויינעל למחרת תשעה באב, על בטן ריקה. מהברוטו הזה 
של שלושה חודשים יש להפחית כמובן שבתות וחגים – כך שהזמן קצר 
נוכל  זאת  המשנה?  כמאמר  עצלים,  הפועלים  גם  האם  מרובה.  והמלאכה 

לדעת ולקבוע רק כשיגיע מועד הנעילה.
בלתי  עד  קשה  החרדים,  הכנסת  חברי  של  לפתחם  שמונחת  המשימה 
אפשרית. העברת חוק גיוס מתוקן היא משימה לתחילת קדנציה ולא לסופה 
ולא  המפלגתי  בבוידעם  מאופסנים  האידיאולוגיים  שהדגלים  בשעה   –
נשלפים ממנו. קשה לראות את ליברמן שהכריז על ועדה צבאית מקצועית, 

מקפל את הדגל ופושט את המדים דווקא בשנת בחירות. 
חברי הכנסת החרדים אומנם מעודדים מהשקט ששורר מאז תום המושב 
להצהרות  שבניגוד  כך  על  גם  ומצביעים  הביטחון  שר  בלשכת  הקודם 
ועד  אנשי  את  גם  הפסח  חג  אחרי  זימנה  הצה"לית  הוועדה  המוקדמות, 
הישיבות, ועדיין – דומה שהאופטימיות מוקדמת. הזמן שעובר לא משחק 
לטובתנו, ובמבחן העבר נוכחנו לראות שאיווט לא מסוגל להגיע לפשרות 
בענייני דת ומדינה – כשברקע נשמעים תופי מערכת הבחירות. המקסימום 
לתיקון  התנגדותו  ולפיהן  איווט  עם  שקטות  להבנות  הגעה  הוא  האפשרי 

שיגישו החרדים תהיה הצהרתית – ללא אקט של פרישה מהממשלה.
אשר לחקיקת ההתגברות שנדחתה לפחות בשבוע לדרישתה של נשיאת 
הסיכויים  המושב,  פתיחת  שלפני  בשבוע  נראים  שהדברים  כפי   - העליון 
חוק  פסילת  על  להתגבר  חברים  ל-61  שיאפשר  התגברות  חוק  להעברת 
סיכויים  היעדר  היא,  עבורנו  המיידית  המשמעות  למדי.  קלושים  בבג"ץ, 
וזאת משום  הגיוס,  חוק  לתיקון  בנוגע  התגברות  פסקת  להעברת  ממשיים 
אצבעות  ואחת  משישים  יותר  יורמו  שבה  קונסטלציה  לראות  שקשה 

במליאה, שלא לדבר על שבעים.
נוספת  ארכה  למחוקקים  יתנו  הבג"ץ  כך ששופטי  על  לבנות  גם  מיותר 
לצרכי השלמת הליכי החקיקה. בימים בהם הבג"ץ נלחם על מעמדו – אין 
כדי  בנטל,  השוויון  בסוגיית  דווקא  עוצמה  בעלת  לעומתית  אמירה  כמו 
לשקם במשהו את האמון הציבורי. לרוע מזלנו, אין בנמצא סוגיה אחרת, 
וליהנות  אנטי-ממשלתית  עמדה  לנקוט  יכול  בג"ץ  שבה  הגיוס,  זולתי 

מקונצנזוס ציבורי ומאהדת דעת הקהל.
אם על כל המשוכות הללו, יצליחו חברי הכנסת החרדים לדלג ומהמושב 
הם   – קריאות  בשלוש  מתוקנת  גיוס  חקיקת  כשבידיהם  ייצאו  הם  הקרוב 
יהיו ראויים לטקס הדלקת משואות משל עצמם, עם זיקוקים בשמי בית וגן 
אבוי   – תהיה שונה  אם התוצאה  ברחובות מאה שערים.  והפגנות תמיכה 

להם ואבוי לבוחריהם.

האחריות מחייבת. ר"ע בית שמש משה אבוטבול עם נציגי דגל התורה משה מונטג ושמואל גרינברג ונציג אגודה ישעיהו ארנרייך
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מ'קופיקס' לראשות העיר

יפה כוח הבת

נשר

רעננה

טירת הכרמל

רועי לוי, חבר מועצת עיריית נשר, תופס את 
בזכות  העיר,  לראשות  בולט  כמתמודד  מקומו 
ובשל  בעיר,  מבכירים  מקבל  שהוא  תמיכה 
גיבוי פומבי שקיבל השבוע משר האוצר משה 
לדרמטי  הפך  העיר  לראשות  המרוץ  כחלון. 
הנוכחי,  העיר  ראש  של  הודעתו  עם  במיוחד, 
אבי בינמו, כי לא ירוץ פעם נוספת, בשל בעיות 

בריאותיות.
בפתח ישיבת סיעת 'כולנו' בכנסת, קידם שר 
האוצר משה כחלון את פניו של לוי, וסיפר על 
וחרוץ,  נפלא  איש  "הוא  המעמיקה.  היכרותם 
שצמח וגדל בנשר, כך שהוא יכול לעשות בה 
בו  נתמוך  קדימה.  אותה  ולהזניק  חשוב  שינוי 

בכל הכלים שברשותנו", אמר.
נשר  עיריית  ראש  מתמיכת  גם  נהנה  לוי 
המועצה  חבר  ומתמיכת  עמר,  דוד  המיתולוגי 
מתמודד  תיכון.  דן  לשעבר,  הקואליציה  ויו"ר 
סיעת  יו"ר  זינו,  שלומי  הוא  בזירה  נוסף  חזק 
למועמד  להפוך  המתכוון  בתנופה',  'נשר 

'הליכוד' לראשות העיר.

יקי ודני, מנכ"ל רשת 'קופיקס' עד לפני מספר 
ימים, הודיע במפתיע על התמודדותו לראשות 
העיר רעננה. "תושבים יקרים, נעים מאד, שמי 
יקי ודמני. בצניעות המתבקשת, בגובה העיניים 
אני  עליי,  שתוטל  האחריות  כובד  את  ובהכירי 
מבקש לעדכן על החלטתי להציג את מועמדותי 

לראשות העיר רעננה", כתב.
ודמני, 66, תושב העיר, מוכר היטב בקהילה 
עשרות  במהלך  שכיהן  כמי  בישראל,  העסקית 
ציבוריות  בחברות  בכירים  בתפקידים  שנים 
כמנכ"ל  כיהן  האחרון,  בתפקידו  במשק. 
חודשים,  שמונה  משך  הפופולארית,  'קופיקס' 
לוי  רמי  כניסת  רקע  ועל   – כשבועיים  ולפני 

לחברה – הודיע על עזיבתו.
מוקדם  נפתחה  ברעננה  הבחירות  מערכת 
ראש  של  פרישתו  בעקבות  זאת  מהצפוי, 
גינזבורג  איתן  של  ובחירתו  בילסקי  זאב  העיר 
הדתיים-חילונים  יחסי  כחודש.  לפני  לתפקיד, 
בעיר נמצאים בתסיסה, וצפויים לעמוד במוקד 

השיח בבחירות.

בינר-צמרת,  שוש  היסטוריה? עו”ד  תעשה 
טירת  עיריית  לראשות  ריצתה  על  הודיעה 
בינר,  ראובן  עו"ד  של  בתו  היא  בינר  הכרמל. 
השנים  בין  העיר,  כראש  עשור  משך  שכיהן 

.1983-1993
"כמי שנולדה, גדלה והקימה משפחה בטירת 
אני   . שינוי  חייב  היישוב  כי  יודעת  אני  כרמל 
מכירה  אני  ולכן  ביישוב  וחיה  גדלתי   , נולדתי 
את האנשים המצויינים שחיים פה,  את האווירה 
המיוחדת ביישוב, את הצרכים של תושבי טירת 
כרמל ובכוונתי לפעול לשינוי המיוחל", הכריזה 

נרגשות בטקס השקת מועמדותה.

תל אביב פורש ש"ס יעמוד בראש רשימת 'יחד'
חבר המועצה לשעבר בני בביוף יעמוד בראש רשימת 'יחד' • ה'בלוק' המשותף לכל הסיעות הדתיות, 

מתפורר וב'אגודה' חוששים לגורלם • זקן חברי המועצה מ'הבית היהודי' מפנה את מקומו
מאי  ורועשת  גועשת  אביבית  התל  הזירה 
ריצה  על  מתעקשת  ש"ס  סיעת  בעוד  פעם. 
'יחד'  סיעת  המשותף,  ה'בלוק'  ופירוק  נפרדת 
יעמוד  בראשה  רשימה  ותריץ  לתמונה  נכנסת 
חבר מועצת העיר לשעבר, נציג העדה הבוכרית 

ופעיל השכונות, בני בביוף.
גווני  כל  התאחדו  האחרונות,  בבחירות 
הציבור הדתי, החרדי, חב"ד ותנועות התשובה, 
נציג  לרשימה אחת, שזכתה לשלשה מנדטים, 
לכל מפלגה; נתן אלנתן – ש"ס, נפתלי לוברט 
- אגודת ישראל, ושמואל גפן – 'הבית היהודי'.

בעקבות מלחמות פנימיות ועל רקע נאמנותו 
בביוף,  הודיע  ישי,  אלי  הקודם,  ש"ס  ליו"ר 
ריצה  על  ש"ס,  סיעת  מטעם  מועצה  חבר  אז 
בביוף  הצליח  לא  לבסוף,  נפרדת.  ברשימה 
של  מרשים  להישג  הביא  אך  נציג,  להכניס 

כ-3,000 קולות.
לפגישה  בביוף  נקרא  חודשים,  מספר  לפני 
השניים  אשר.  יעקב  ח"כ  עם  'דגל',  במשרדי 
אך  התנועה,  כמועמד  להציבו  אפשרות  בחנו 
יביא  שזה  חשבו  "הם  הבשילו.  לא  הדברים 

עוד מצביעים בארצי, שזה טוב להראות  להם 
שיש להם נציג בתל אביב", מעריך בביוף.

בימים האחרונים, נענה בביוף לפניות תנועת 
לעמוד  צפוי  והוא  ישי,  אלי  בראשות  'יחד' 
בראש הרשימה. הרשימה צפויה לזכות בקולות 

רבים בעיקר משכונות דרום העיר.
את  בביוף  עיתונות', מאשר  'קו  עם  בשיחה 
הפרטים, ואומר: "אנחנו מגבשים את הרשימה 
ובקרוב יהיו חיבורים והפתעות רבות". לדבריו, 
שעברה  פעם  אנחנו,  זה  ש"ס  מקולות  "חצי 
יותר  שווים  לא  שאנחנו  אמרו  בנו,  זלזלו  הם 
קולות.  אלפי  קיבלנו  ואז  קולות,  מ-300-400 
אם זה לא היה סמוך לפטירת הרב עובדיה ואם 
הם לא היו הולכים יחד עם 'אגודה' והמפד"ל, 

הם לא היו מקבלים אפילו מנדט".
חולדאי,  רון  העיר  לראש  מחמיא  בביוף 
לשבת  ומצפה  חמים,  יחסים  על  עמו  ששומר 
מדברים  "אנחנו  העירונית.  בקואליציה  עמו 
שהוא  לזכותו  ייאמר  חודשים,  בכמה  פעם 
שומר על קשר, מתקשר להתעניין, לאחל מזל 

טוב בימי הולדת, גם כשאני לא חבר מועצה".

החלטתה  כך,  של סיעת ובתוך 
בבחירות  לרוץ  הקרובות ש"ס 

הסיעות  יתר  את  מכניסה  נפרדת,  ברשימה 
היהודי'  'הבית  עבור  לתזזית.  בעיר  הדתיות 
לא  סיכון  היא  נפרדת  ריצה  ישראל',  ו'אגודת 

קטן, שהם ינסו לא לקחת על עצמן.
לא  גורמים  בוחנים  הגישושים,  יתר  ביו 
לחבור  אפשרות  ישראל'  ב'אגודת  רשמיים 
המהלך  אם  ברור  לא  כלל  אך  'יחד',  למפלגת 

יצא לפועל.
מיני- השבוע  חוותה  היהודי'  'הבית  סיעת 

דרמה משל עצמה, זאת לאחר שחבר המועצה 
מזה  בתפקיד  המכהן  גפן,  שמואל  מטעמה, 
מהחיים  פרישה  על  הודיע  עשורים,  שלשה 
הסניף  אנשי  התכנסו  שני,  ביום  הפוליטיים. 
גורן  כנציגם הבא.  גורן  ובחרו בחיים  המקומי 
קדנציה, מטעם  חצי  מועצה משך  חבר  שימש 

סיעת 'דרום תל אביב'.
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לצוץ  החלו  הפסח  שלאחר  בשבוע  מיד 
בנוגע  משמעותיות  החלטות  על  דיווחים 
'דגל',  של  המוניציפאלית  הועדה  להחלטת 
ב'דגל' מיהרו  לגבי הריצה לראשות העיר, אך 
שתתקבל  החלטה  "כל  כי  ואמרו,  להכחיש 

תפורסם באופן מוסמך ע"י המפלגה". 
ביום ראשון, עלו ח"כי דגל עם רבני הוועדה, 
הגר"נ זוכובסקי והגר"י אפרתי, למעונו של מרן 
ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין להביא בפניו 
את הנתונים לקראת הכרעה. כפי שנחשף ב'קו 
ורבני התנועה התגבשה  עיתונות', בקרב ח"כי 
המלצה פה אחד לרוץ לראשות העיר בית שמש.

ישראל  גדולי  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
באשר  כולל  סופית,  החלטה  לקבל  צפויים 
כבר  הסיעה,  מטעם  שיתמודד  המועמד  לזהות 

בשבועות הקרובים.
חריף  מכתב  שוגר  ערב  באותו  במקביל, 
המוניציפלית,  המחלקה  ולמנהל  דגל  לח"כי 
שנחתם באופן אנונימי ובו טענות נגד התנהלות 
הוועדה והמפלגה, כשאחת הטענות העיקריות 
התייעצו  לא  הוועדה  שנציגי  העובדה  היא 
ושמעו את דעתם של רבני העיר. בנוסף, הועלו 
מפוקפקות  התחייבויות  על  נוספות  טענות 
במקרה  החילוניות,  המפלגות  אחרי  בחיזור 

ו'דגל' תקבל החלטה לרוץ נגד אבוטבול. 
בתוך כך, אמש פורסם מכתב תמיכה של מרן 
נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן, בו הוא 
אבוטבול  משה  העיר  בראש  תמיכתו  את  נותן 
ולהתאחד  להתלכד  וקורא  שלישית  לקדנציה 
לבני  להם  "אל  הגר"ש:  כתב  במכתב  סביבו. 

התורה ויראי ד' להיגרר למחלוקות אשר בגינם 
עלולים חלילה לאבד את הנהגת העיר, באופן 
וכידוע  החרדית  ליהדות  נורא  חורבן  שייגרם 
בעניין זה שהרבה גופי תורה תלויים בזה וח"ו 

שלא תתבע תורה את עלבונה רח''ל". 
במידה  כי  שעולים,  החששות  אף  על  אך 
וירוצו שני מועמדים חרדים, ינצל אלי כהן - מי 
- את  שהתמודד בפעם שעברה לראשות העיר 
את  האחרון  מפריך  שוב,  וירוץ  החרדי  הקרע 
כהן,  אומר  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  הדברים. 
כי "רק אני מכריז בשמי". כהן מתייחס לקשריו 
על  שמח  "אני  ומוסיף:  החרדיות  הסיעות  עם 
וראשיה,  השינוי שחל בקרב הקהילה החרדית 
זה  שותפים.  להיות  ורוצים  אלי  פונים  אשר 

בהחלט סימן חיובי לעתיד בית שמש".

ב'דגל התורה' מבהירים: "כל החלטה שתתקבל תפורסם באופן מוסמך ע"י  דיווחים סותרים  בעקבות 
המפלגה" • נשיא ה'מועצת' הודיע על תמיכה באבוטבול • במקביל, אלי כהן מפריך את השמועות

ציון
שון ל

רא

פרסום 

ראשון

אריה כהן מסתבך, מפלגה חדשה צוברת תאוצה

הולך ומסתבך: המשטרה הודיעה השבוע על 
גיבוש תשתית ראייתית נגד יו"ר ש"ס בראשון 
לציון, סגן ראש העיר הרב אריה כהן. בעוד כהן 
ילחם על חפותו ובטוח בצדקתו, סיעה דתית-

וצוברת  הולכת  בעיר,  שמוקמת  חדשה  חרדית 
וקהלים,  קהילות  אליה  ושואבת  תאוצה, 

כשהכוח המניע מאחוריה היא קהילת חב"ד.
על פי הודעה המשטרה, בתום חקירה ארוכה, 
נמצאה תשתית להעמדתו לדין של אריה כהן, 
המידות.  טוהר  בתחום  עבירות  לביצוע  בחשד 
לתרבות  האגף  יו"ר  בהיותו  החשד,  פי  על 
גבוהים  בסכומים  הזמנות  כהן  אישר  חרדית, 
היקף  כאשר  בפועל,  ששולמו  מאלו  בהרבה 

המרמה המיוחסת היא מאות אלפי שקלים.
באופן אירוני, מי שחולק עם כהן את המלצות 
המשטרה הוא חבר המועצה מאיר עקיבא, מי 
נפרד ממנו  כהן אך  שנכנס כמספר שתיים של 
מיד לאחר הבחירות בשל יריבות מרה. לעקיבא 
קבלת  בעבירות  חלקו  על  חשדות  מיוחסים 
דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים 

וגניבה בידי עובד ציבור.
בדרכו  מהמורה  עוד  היא  המשטרה  הודעת 

להמריא,  מצליח  שלא  כהן,  של  הפוליטית 
לקראת הבחירות הבאות. כהן, הסובל מתדמית 
לא אהודה בעירו, מנסה לצרף 'גושים' נוספים 
שיתמכו במפלגתו. לאחר שהסתכסך עם מספר 
לצרף  כהן  מתכוון  עקיבא,  מאיר  שלו,  ה-2 
נציג סיעת  אוזן,  אליו את חבר המועצה אוהד 
הירוקים ואיש דתי לאומי, בניסיון להרחיב את 

קהלי היעד של מפלגתו.
מנגד, מפלגה חדשה הולכת וצוברת תאוצה. 
כוחה  עיקר  את  ששואבת  במפלגה  מדובר 
מקהילות חב"ד בעיר, אך פועלת להפוך אותה 
וכלל-ישראלית.  רעננה  ניטראלית,  לרשימה 
שמואל  הוא  הרשימה  בראש  שיעמוד  מי 
יו"ר ש"ס לשעבר שהודח על ידי דרעי  ג'מיל, 
ברשימה  הקודמות  בבחירות  שהתמודד  וכהן, 
נכנס  לא  אך  קולות,  כ-1,700  הביא  עצמאית, 

למועצה.
גושן,  שרון  יעמוד  ברשימה  השני  במקום 
חב"ד,  חסידות  ואיש  ונמרץ  צעיר  עו"ד 
אופטימי  נשמע  עיתונות'  'קו  עם  שבשיחה 
החדשה.  במפלגה  הטמון  לפוטנציאל  ביחס 
חודשים  מספר  ובמשך  ארוך  במהלך  "בנינו 

כספים,  השקענו  ומאחדת,  רעננה  רשימה 
אנחנו  חילוני,  ציבור  מטה  חרדי,  מטה  הקמנו 
ותמיכת  הפתעות  עוד  ויהיו  נוספים  במגעים 
הגונה  אלטרנטיבה  בנו  רואים  רבים  רבנים. 

ובשורה מבטיחה".
בחלל אוויר ראשון לציון הופרחו בחודשים 
כלל  בין  לאיחוד  רבות  יוזמות  האחרונים 
לריצה  ולהביא  הדתיות-חרדיות  הסיעות 
כעת,  נראים  שהדברים  כפי  אך  משותפת, 
שונים,  אישים  בין  האיבה  ויחסי  המשקעים 

יגברו על הרצון הטוב.
המקומית  ש"ס  ליו"ר  מאחל  מצידו  גושן 
ומחמיא  המשטרה  מחקירות  כשלג  זך  שיצא 
את  מסתיר  לא  אך  בעיר,  הרבות  לזכויותיו 
בעיר  שערכנו  "בסקרים  הפוליטית.  הבעיה 
חיבור למפלגה  היה  גילינו שהמחסום העיקרי 
עם קונוטציה "חרדית", ועם אריה כהן שמושך 
מסורתיים  בפרט  רבים,  ציבורים  בקרב  אש 
בשורה  ונביא  חדשה  לדרך  נצא  וחילונים. 

ליהדות בראשון לציון".

התגבשה תשתית ראייתית נגד יו"ר ש"ס ראשון לציון, הרב אריה כהן, בחשד למרמה בהיקף מאות אלפי 
שקלים • בעוד כהן מסתבך משפטית ומדשדש פוליטית, רשימה דתית-חרדית חדשה צוברת תאוצה
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האנטי חרדי גייס מפגין

פלילי או רדיפה פוליטית?

נתניה

אשדוד

דימונה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

גורלה הפוליטי של ראש עיריית נתניה מרים 
החוק,  אכיפת  רשויות  בידי  מונח  פיירברג, 
המנהלים חקירות בחשד לשלל עבריות שעיקרן 

קבלת הטבות בתמורה להיתרי בנייה.
לאחר שהמשטרה הודיעה כבר על המלצתה 
באחרונה  מתגלעים  אישום,  כתב  להגשת 
חילוקי דעות בין המשטרה לפרקליטות, לאחר 
בהוכחת  ראייתי  לקושי  טוענים  שבפרקליטות 
הקשר של פיירברג לפרויקט אותה אישרה, כך 
כי  בתגובה  מסרה  הפרקליטות  ב'כאן'.  פורסם 
והתייעצויות  דיונים  מתקיימים  אלה  "בימים 
עם  בשיתוף  בתיק,  החלטות  קבלת  לקראת 

משטרת ישראל".

לאחר שספג השפלות מצד מפגינים, כשהגיע 
'ביג'  מתחם  סגירת  נגד  החילונית  למחאה 
בוריס  אשדוד  העיר  ראש  סגן  מנסה  בשבת, 
המזוהים  אחרים  צעירים  לצדו  לגייס  גיטרמן 
עם המחאה החילונית. על פי הפרסום ב'אשדוד 
סופר,  דן  את  לסיעתו  צירף  גיטרמן  אונליין', 
'שוויון'  תנועת  בראש  העומד  אשדודי  צעיר 
ריאלי  מקום  תמורת  במחאה,  חלק  שלקחה 

ברשימתו 'קהילת אשדוד'.
נציגי  נגד  מלחמה  באחרונה  קידש  גיטרמן 
המגזר החרדי, ובין היתר צוטט כאומר "בחירות 
2018 הינן הסיכוי היחיד שלנו למנוע ביסוס של 

דיקטטורה חרדית בעיר".
כאמור, למרות ניסיונותיו של גיטרמן להוביל 
שלשה  לפני  שנערכו  בהפגנות  חילוני,  טון 
לאחר  זועם,  המון  ידי  על  נהדף  הוא  חודשים, 
גיטרמן  פוליטי.  הון  לעשות  בניסיון  שהואשם 
מדוע  ותהה  האופוזיציה  את  האשים  מצידו 
התקבל  כצנלסון,  שמעון  המתמודד  מתחרהו, 

על ידי המוחים בזרועות פתוחות.

ביחידת  השבוע  נחקר  דימונה  עיריית  ראש 
חברת  נגדו  שהגישה  תלונה  בשל   ,433 להב 
ועם  בראשיתה  נמצאת  התיק  חקירת  מועצה. 
נחשב  ביטון  לפרקליטות.  התיק  יועבר  סיומה, 
היותר  האנשים  ולאחד  דומיננטי  עיר  לראש 

חזקים במפלגת 'הליכוד'.
ביטון  פרקליטי  טענו  לחקירה,  בתגובה 
אליו  "התשאול  פוליטית.  ברדיפה  מדובר  כי 
שהוגשה  מועצה,  חברת  תלונת  בגין  הינו  זומן 
מסר  העיר  ראש  מהקואליציה.  שהודחה  לאחר 
על  מידע  לרבות  מפורט,  באופן  תשובותיו 
בכירים אחרים, שהילכה אימים עליהם, על לא 
עוול בכפם. לקראת הבחירות הקרבות לראשות 
במשטרת  שימוש  לעשות  מנסים  העירייה, 

ישראל, ככלי לניגוח פוליטי".

ירושלים

תל אביב

הסכם דגל-שלומי אמונים נחשף לראשונה

לראשונה: רשימה יהודית-ערבית למועצה

עשור לאחר שנחתם, נחשף ההסכם בין דגל התורה לשלומי אמונים על הרוטציה לראשות 
העיר, ממנו עולה כי הסיכום הסתיים בבחירות האחרונות במועמדותו של ליאון • עוד בהסכם: 

הבנות על מינויים בהסכמה

רשימה ישראלית-פלסטינית תנסה לראשונה להביא את ערביי ירושלים לקלפיות, במה שעשוי לשנות לחלוטין את 
מפת המשחק • פעיל השלום גרשון בסקין מסביר כיצד נוצרה היוזמה, מי חברי הרשימה ומה סיכוייה

את  נתנה  טרם  החרדי  הציבור  הנהגת  בעוד 
מילתה ולא הכריזה על זהות המועמד שייתמך 
על ידה לראשות העיר ירושלים, הסכם פוליטי 
כאן  לראשונה  ושנחשף  עשור  לפני  שנחתם 

ב'קו עיתונות', עשוי להשפיע על ההחלטה.
קיצור תולדות הפוליטיקה  כל, הנה  ראשית 
 .2008 בחירות  ערב  הם  הימים  הירושלמית: 
מחליט  פוליטית,  שפל  בנקודת  נמצא  כשהוא 
לזירה  להיכנס  פרוש  מאיר  הכנסת  חבר 
העיר  ראשות  על  ולהתמודד  המקומית, 
ירושלים. לשם כך הוא פועל לגייס את תמיכת 
קולות  מאגר  בתוספת  החרדיות  הקבוצות  כל 

חילוניים.
המהמורה הגדולה אותה צריך פרוש לצלוח, 
היא סיעת 'דגל התורה', שכבר טעמה את ריח 
הפסגות של הקומה השישית בכיכר ספרא, דרך 

ראש העיר לשעבר אורי לופוליאנסקי.
בתאריך כ"ז חשוון תשס"ט, מתכנסים סביב 
דייטש  ויוסי  פרוש  הכנסת  חבר  אחד  שולחן 
הכנסת  וחבר  אמונים',  'שלומי  של  מצידה   –
מקלב ויצחק פינדורס מצידה של 'דגל התורה'. 
הם חותמים על הסכם תמיכה של 'דגל' בפרוש, 
כמו  ראשון  ברפרוף  שנראה  למה  בתמורה 

רוטציה עתידית.
ההסכם, עליו חתומים בכירי 'שלומי אמונים' 
המפלגות  בין  בהבנות  עוסק  התורה',  ו'דגל 
לקראת ריצתו של סגן שר החינוך מאיר פרוש 
לראשות העיר ירושלים, והוא כולל הבנות על 
אי התערבות של כל צד בענייני השני, מובהר 
כי כל מינוי של בכיר בעירייה ייעשה בהסכמת 

המשמעותי  והסעיף  המקומית  התורה'  'דגל 
שמתחילה  בקדנציה  כי  מוצהר   – ביותר 
בתשע"ד, כלומר זו האחרונה, יכהן איש 'דגל' 

בראשות בעיר.
הבחירות  לקראת  כי  מצוין  סעיף  באותו 
בתשע"ד, יושג הסכם חדש שיתייחס לבחירות 
שאחריהן, כלומר למערכת הבחירות הנוכחית. 
למעשה, ההסכם החתום אינו כולל את מערכת 
הבחירות הנוכחית, ו'דגל התורה' אינה מחויבת 

לתמוך במועמד 'שלומי אמונים'.

על פי הדעה הרווחת עד כה, בבחירות 2018, 
לשלוח  אמונים'  'שלומי  של  תורה  זה  יהא 
 2008 בבחירות  שהלא,  לראשות,  מועמד 
התמודד  הקודמות  בבחירות  פרוש,  התמודד 
משה ליאון, שנחשב לבחירה של 'דגל' – וגם 
'דגל  מימשה  בכך  אם  הדעות  חלוקות  כך  על 
התורה' את תורה – ואילו בבחירות הקרובות, 
אלא  החסידית.  הסיעה  למגרש  הכדור  חוזר 
שיטת  כי  כאמור  עולה  ההסכם  שמנוסח 
הרוטציה – ריצ'רץ' אם תרצו – פגה זה מכבר.

כדלקמן:  הוא  הדרמטי  הסעיף  נוסח 
תתקיים  בתשע"ד  שמתחילה  "בקדנציה 
שבתפקיד  כך  העיר  ראש  בתפקיד  רוטציה 
יכהן איש שימונה על ידי דגל התורה. לקראת 
בתשע"ד,  שמתחילה  הקדנציה  של  הבחירות 
שמתחילה  לקדנציה  הסכם  הצדדים  יסכמו 

בתשע"ט ולחילופים המתבקשים".
קריטית.  משמעות  תמים,  הלכאורה  לסעיף 
הסיעות  בין  ההסכם  ומוסכם,  הנחתם  פי  על 
תמיכה  לאמור,  בודד,  לעשור  למעשה  תקף 
בכל  'דגל'.  בנציג  תמיכה  תמורת  בפרוש 
התורה'  'דגל   ,2018 ולבחירות  לעתיד  הקשור 
הגלגל  את  להחזיר  צורה  בשום  מחויבת  לא 
למגרש ה'אגודאי', והדברים אמורים היו – על 
פי המסוכם – להיות נדונים ערב בחירות 2013, 
אלא שעל פי הידוע, לא נכרתו אז שום הסכם 

או ברית חדשים.

את  תופס  העיר  ראשות  על  שהקרב  ובזמן 
הרשימות  בזירת  שגם  הרי  הכותרות,  מרבית 
חידושים  נרשמים  בירושלים,  המתמודדות 

מפתיעים.
רשימה  מתגבשת  האחרונים,  בימים 
להכניס  שתבקש  חדשה,  ישראלית-פלסטינית 
נציגים מטעמה למועצת העיר. מדובר במהלך 
דרמטי בו ייעשה ניסיון לגרום לראשונה להביא 
להם  לגרום  לקלפיות,  העיר  מזרח  ערביי  את 
ולהכניס  העירונית  בעשייה  מעורבים  להיות 

נציג מטעמם למועצה.
מעל  מתגוררים  ירושלים  מזרח  בשכונות 
מרבע מיליון ערבים-ירושלמים, רובם המוחלט 
לא מחזיק באזרחות ישראלית – למרות שהם 
יכולים לבקשה – אך הם נמצאים במעמד של 
בעירייה,  הצבעה  זכות  להם  המעניק  'תושב', 
גורמים  ניסו  בעבר  בכנסת.  להצבעה  בניגוד 
בבחירות  להתמודד  העיר  במזרח  מסוימים 
אוימו  מהרה,  עד  נהדפו  הם  אך  מקומיות, 
של  כמשת"פים  הערבית  בחברה  והוצגו 

הציונים.
הוא  החדשה  הרשימה  מאחורי  שעומד  מי 
גרשון בסקין, אמריקאי בעבר, ירושלמי בהווה, 
ממובילי  שהיה  ומי  מפורסם,  שלום  פעיל 

המו"מ לשחרורו של גלעד שליט.
גרשון, "הערבים ינהרו לקלפיות"?

"כמישהו שעוסק 40 שנה בתחום, אני חושב 
סיכוי  יש  הפעם  האחרות,  לפעמים  שבניגוד 

להצליח".
מה נשתנה?

היעדר  הלאומי,  במישור  משהו  "קורה 
אין  בירושלים  שלפלסטינים  העובדה  שלום, 
יכולה לתפקד, במזרח העיר  אבא, הרשות לא 
50 שנה  מבינים היום שהאסטרטגיה בה נקטו 
היטיבה  לא   – בבחירות  השתתפות  אי  של 
מהדרך  מיאוס  יש  הישראלי  בצד  גם  עמהם. 
לראות  רוצים  אנשים  והמסוכסכת,  הפלגנית 
בה  מכילה,  רשימה  נהיה  אחרת.  פוליטיקה 

כולם ישבו יחד".
בגלל  התקפלו  לרוץ  שניסו  הערבים  בעבר 

איומים.
מדובר  היה  לרוב  גם  בעבר  אבל  "נכון, 
באנשים אינטרסנטים, שהיו קשורים לעירייה, 
ייצגו  לא  הם  עבודות.  קיבלו  או  למכרזים, 
העובדה  עצם  הפלסטיני.  הלאומי  הקו  את 
נחשבים  אנשים  הם  אלינו  שהמצטרפים 
מאבק  מנהלים  כן  שהם  מלמדת  ומוערכים, 
שמה  הבנה  מתוך  בעיר,  זכויותיהם  לשימור 
שלא יהיה, גם אם ירושלים תהיה בירה לחמש 
מי  ולכל  פתוחה,  עיר  תישאר  היא   – מדינות 
כיום  שוות.  זכויות  אותן  מגיעים  בה  שחי 
הערבים חיים מתחת לקו העוני, סובלים נורא, 

אין כיתות, אין אישורי בנייה, מצב לא טוב".
מי תהיה הצלע הערבית ברשימה?

"במקום הראשון יעמוד עזיז אבו שרה, איש 
משתייך  ג'אז,  מוואדי  במקור  צעיר,  עסקים 
מחברון.  המפורסמת  סנינה  אבו  למשפחת 
2. היתר לא הוחלט. כן יהיה  אני אהיה מספר 
ברשימה שוויון בין ערבים ליהודים ובין גברים 

לנשים".

איזה פעולות כבר עשיתם לטובת המפלגה?
"אנחנו נמצאים בשבוע שלישי להתארגנות, 
אנחנו מנהלים בעיקר פגישות בצד הפלסטיני 
ברמאללה.  ההנהגה  עם  הלאומית  ברמה  וגם 
להבטיח  היא  המטרה  בתהליך,  עדיין  אנחנו 
אותנו,  'יחסלו'  לא  הרשמי  הפלסטיני  שבצד 
מתחילים  שאנחנו  לפני  פיזית,  לא  רעיונית, 

וכבר היו דברים".
תהיו חלק מהקואליציה העירונית?

ולהיות  בקואליציה  לשבת  רוצים  "אנחנו 
 - לא  או  נרצה  אם  ההחלטות.  ממקבלי  חלק 
38% מתושבי ירושלים הם ערבים, צריך לעבוד 

למענם".
ערביי  בפני  פותח את הדלת  אתה למעשה 
שאם  תהליך  לקלפי,  אותם  ומביא  ירושלים 
לבירת  ערבי  עיר  ראש  להביא  עלול  יצליח 

ישראל, אתה חי בשלום עם זה?
ולא  ברכה  היא  הפלסטינית  "המעורבות 
באמת  ירושלים  בו  למצב  תביא  היא  קללה. 
תהיה אור לגויים, וסמל לאיך חיים יחד בעיר 

רב אתנית, דתית ותרבותית".
לי  "חשוב  להבהיר:  בסקין  מבקש  לסיום, 
לומר שהמהלך לא צריך להפחיד את היהודים. 
אני מבין את הפחדים ואת הסכנות הביטחוניות 
שנלוות, אבל אנחנו מדברים על חיים בשלום 
ועל העברת מסר שכמו שזה שיש לי שכן חרדי 
לא צריך להפחיד אותי, כך כולם יכולים לחיות 

יחד בשלום".

קרן אור לפיירברג
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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

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
מושלם לנופש ולטיולים באירופה ה מלון המפואר במקום  ה

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

בשינפלד אחוז הלקוחות 
החוזרים הגבוה ביותר!

מבצע 1,000 ₪ הנחה
להרשמה מוקדמת עד שבועות

מלון ה
אירוח במלון היוקרתי הילטון 
דיסלדורף, הממוקם ליד נהר 
הריין, הגן היפני, הפארקים 
המרהיבים והעיר העתיקה

האתרים של קהילות אירופה, 
בית הכנסת והכוך של רש"י, 
ציון הבעל שם ממיכאלשטאט 

אתרים היהודיים ה

כשרות, איכות וכמות של צוות 
השפים המעולים, ארוחות בוקר 
וערב בבארים ענקיים ואפשרות 

להכנת מזון להמשך היום

אוכל ה
שינפלד עם 30 שנות מצויינות 

ממשיכים לחדש ולהשתפר 
כדי להבטיח לכם 

את החופשה המושלמת

אירוח ה
דיסלדורף העיר לשופינג - 

שדרת הקניות היוקרתית, אזור 
בוטיקים, חנויות אופנה ובתי כלבו 

כמו פריימרק, P&C ועוד

שופינג ה
בואו להכיר את דיסלדורף 

היפהפיה עם עשרות אתרים 
מעניינים לראות, פארקים,
מרכזי בילוי ואזורי קניות

יעד החדש ה

גדולי הלונה-פארקים באירופה, 
מתקני שעשועים, גני חיות, 

מסלולי הרפתקאות ועוד

אטרקציות למשפחות ה מדינות לטיולים ה
מיקום מושלם לטיולים 

ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה
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"

טרם תשקע השמש

מכיוון שבית שמש עדיין מעורבת והרוב החרדי בה אינו מוחץ דיו, מהווה המיעוט הלא מבוטל שאינו חרדי בעל 
משקל של ממש, בשני היבטים. היבט אחד הוא החשש התיאורטי שמאבק פנים חרדי יאפשר לכיפות הסרוגות 
ולחילונים בעיר להתלכד מאחורי מועמד מוסכם וליטול את הראשות לידיהם, מהלך בעל השלכות מרחיקות 
כי במקרה כזה יתערבו ראשי  לכת. עם זאת, מדובר בחשש תיאורטי בלבד, גם החילונים בעיר מבינים היטב 

המפלגות ברמה הארצית ויכפו מועמד חרדי מוסכם. איש לא יסתכן באבדן עיר משמעותית כל כך

נפתח בחידה, מי אמר ומתי: "נקבל את ההחלטות שלנו בלי 
יותר  קיבלה  התורה  יהדות  אבוטבול,  של  להתמודדות  קשר 
קולות מש"ס, כך שאין סיבה שנחבור למישהו אחר"? התשובה 

ממתינה לכם בסוף הטור.
הסתמנה  האחרונות  הבחירות  ממערכות  אחת  ובכל  'זכינו' 
זירה פנים חרדית, תוססת, כואבת ולפעמים גם משאירה צלקות 
בהתמודדות  בביתר,  יותר מעשור  לפני  התחיל  זה  זמן.  לאורך 
בה  ירושלים,  זו  הייתה  עשור  לפני  לפינדרוס.  רובינשטיין  בין 
הפיל מיעוט חרדי את הסיכוי לבחירתו של סגן שר החינוך מאיר 
פרוש לראשות העיר. לפני 5 שנים הייתה זו אלעד, בה הובער 
שבמבט  איתנים  קרב  והתחולל  העדתי  השד  לסירוגין  ונכבה 

לאחור נראה גדול במעט על העיר המנומנמת משהו.
בבחירות הקרובות, נראה שהיעד כבר סומן ושום מתיחויות 
את  יסיטו  לא  אחר  יישוב  במיני  או  יערים  בקרית  מקומיות 

הפוקוס מבית שמש.
המעורבות,  מאלו  וביותר  החרדיות  הערים  למרבית  בניגוד 
בית שמש מהווה מיקרו קוסמוס של ממש לציבור החרדי כולו, 
וקהילות  חרדיות  מפלגות  מחמש  פחות  לא  בה  יש  לחינם  לא 

נוספות שנעות בין 'אסור להשתתף' למייסדי מפלגת 'טוב'.
המצב הנוכחי פשוט למדי: ראש העיר המכהן מזה כעשור, 
כפי שנחשף  מנגד,  עד הסוף,  ריצה  על  משה אבוטבול, הכריז 
להציב  ההחלטה  התקבלה  התורה  בדגל  גם  עיתונות',  ב'קו 
עומדות  השורות  כתיבת  לשעת  נכון  העיר.  לראשות  מועמד 
בפני הדגלאים שלוש אופציות: סגן ראש העיר שמואל גרינברג, 
כוכב  לייבא  והאפשרות  מונטג  משה  ובניה  תכנון  ועדת  יו"ר 
זר מבחוץ. תיכף נעמוד על היתרונות והחסרונות במועמדויות 

השונות.
כי  אבוטבול  טוען  גיסא,  מחד  הבסיס.  לטיעוני  תחילה  אך 
הוא היה נציג כלל הציבור החרדי לכבוש את בית שמש מידיים 
חילוניות, וכי כולם היו מרוצים )פחות או יותר, כי מושלם אין( 

בתקופת כהונתו ומדוע לתקן את מה שאינו מקולקל?
טיעון הבסיס הדגלאי פשוט גם הוא. אין שום סיבה שמפלגה 
לקדנציה  תזכה  במועצה,  נציגים  שני  רק  ששווה  מינורית 
שלישית ברצף בראשות העיר במתנה, בזמן שהאחות המקומית 
 - הקרובה  בקדנציה  נציגים   5 לה  צופות  שההערכות  הגדולה 

תסתפק בפירורים.
מכיוון שבית שמש עדיין מעורבת והרוב החרדי בה אינו מוחץ 
דיו, מהווה המיעוט הלא מבוטל שאינו חרדי בעל משקל של 
ממש, בשני היבטים. היבט אחד הוא החשש התיאורטי שמאבק 
להתלכד  בעיר  ולחילונים  הסרוגות  לכיפות  יאפשר  חרדי  פנים 
מאחורי מועמד מוסכם וליטול את הראשות לידיהם, מהלך בעל 
השלכות מרחיקות לכת. עם זאת, מדובר בחשש תיאורטי בלבד, 
גם החילונים בעיר מבינים היטב כי במקרה כזה יתערבו ראשי 
לא  ויכפו מועמד חרדי מוסכם. איש  המפלגות ברמה הארצית 

יסתכן באבדן עיר משמעותית כל כך.
ההיבט השני והיותר רלוונטי, הוא השפעת הכוח החילוני על 
זהות המועמד המנצח. באופן אבסורדי ואולי לראשונה אי פעם, 
אנו עשויים לצפות בשני מועמדים חרדים מחזרים אחר הקול 

החילוני כלשון מאזניים מכרעת. 
במשה  לתמוך  הוחלט  בליכוד  רק  כה  עד  רשמי  באופן 
סיכומים  שסגרו  משום  אם  ממתינים,  השאר  כל  אבוטבול. 
שמדובר  משום  ואם  פקודה  ביום  לפרסום  הממתינים  שקטים 
מי  ידוע  לא  עוד  כל  קלפים,  לחשוף  מדי  מוקדם  בשלב  עדיין 
נגד מי. מלבד זאת, חבר המועצה מאיר בלעיש נחשב גם הוא 
ל'סניף' חילוני של אבוטבול במועצה והוא יתמוך בו ללא סייג. 
חשוב גם לציין כי בקרב חילונים רבים קיימת התנגדות של ממש 
לאבוטבול, מאחר והוא מזוהה בעיניהם כמי שנתן גב לקהילות 

הקיצוניות בעיר.

בקלפים גלויים

עתה ננתח את מצבם של המועמדים עצמם: משה אבוטבול 
הליכוד  תמיכת  מלבד  חזק,  כמועמד  עצמו  את  למצב  השכיל 
דרעי,  השר  הסיעה  מיו"ר  מבטיחות  אמירות  אבוטבול  חילץ 
שענה אמן בעל כורחו ובהיעדר ערים אחרות בהן ש"ס מסוגלת 
להתמודד ברצינות על ראשות העיר, אם מחוסר מצביעים ואם 

מחוסר מועמדים מתאימים.
אבוטבול גם השיג תמיכת החסידויות הגדולות, גור ובעלזא, 
ובשקט בשקט מאחורי גבו של פרוש )שכזכור מהסיבוב שעבר 
מחסידויות  כמה  עם  נפגש  בשיניים(  עבורו  שנלחם  זה  היה 

שלומי אמונים והבטיח לעת עתה את תמיכתן.

אבל כל זה מתגמד לעומת ההישג הממשי של מוישה, היכולת 
לתחזק בן ברית משמעותי בדגל התורה עצמה, בדמותו של חבר 

המועצה משה מונטג.
קוראי 'קו עיתונות' מן הסתם זוכרים את חשיפתו המהדהדת 
אבוטבול,  של  הטריק  על  בלום,  אבי  עו"ד  הבית,  פרשן  של 
על  קרב  ללא  ויתור   - במיוחד  קוסמת  הצעה  לדגל  שהציע 
מונטג.  את  מוסכם  כמועמד  תציב  בתנאי שהמפלגה  הראשות, 

כל זאת כמובן למען השלום.
קצת קשה להבין מדוע הצעה שנועדה למען השלום הוגבלה 
בזמן קצוב, אך עובדה היא כי לאחר שבועות אחדים ומשבדגל 
ונצמדו  המועמד  זהות  על  חיצוניים  תכתיבים  לקבל  סירבו 
הזירה  על  מדברים  לא  הפסח  אחרי  גפני שעד  היו"ר  להצהרת 
ופתח  ההצעה  תוקף  פקיעת  על  אבוטבול  הודיע   - המקומית 

בקמפיין בחירות מאסיבי.
הנשק  כלי  מיצוי  היא  אבוטבול  של  המרכזית  הבעיה 
שברשותו. נדמה כי חוץ ממכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה 
שפורסם השבוע, שאבוטבול עודנו מחויב למנות לבקשתו את 
שפן  שום  המכהן  העיר  לראש  נותר  לא  העיר,  כרב  רביב  הרב 

נוסף לשלוף מהכובע.

עימות פנימי

מנגד, הפוליטיקאים המשופשפים של דגל שכבר ראו דבר או 
שניים, שמרו את כל הקלפים צמוד לחזה. רק בשבועות הקרובים 
צפויים להודיע רשמית על התמודדות ועל זהות המועמד, ואז 
מצפה לנו ללא ספק קרב תרנגולים מרהיב, שעשוי להאפיל על 

המחזות הבלתי נעימים שהכרנו מביתר, ירושלים ואלעד.
השונים  המועמדים  לעסוק במצבם של  בלתי אפשרי  כמעט 
שכלי  מהסוג  מהם  מוקשים,  וכמה  בכמה  לגעת  מבלי  בדגל 
תקשורת חרדי אינו יכול לסקר כלשונם. ננסה ללכת בין הטיפות 

והקורא המשכיל יעיין בין השורות.
שמואל  העיר  ראש  סגן  הוא  האידיאלי  המועמד  פניו,  על 
גרינברג, הן משום שהוא מחזיק בתפקיד הבכיר מטעם הסיעה 
על  'מאיימים'  לא  הקהילתי  ושיוכו  שאופיו  משום  הן  בעיר, 

המגזר החילוני והוא עשוי לסחוף לקלפי אחוזים ניכרים ממנו.
מקורביו  כל  בתפקיד,  כלל  חפץ  אינו  מונטג,  משה  משנהו, 
תיק  את  מעדיף  מציינים שהוא  עצמו(  הוא  שגם  אומרים  )ויש 
התכנון והבניה, שם הוא מלך לדבר אחד, מעיסוק כפוי בבעיות 

ביוב והסרת שלטי הקנאים בצו בית משפט.
סיעת  תמיכת  מוקדמות  הבנות  פי  על  בה,  וקוץ  אליה  אבל 
תהיה  העיר,  לראשות  דגל  במועמד  המקומית  אמונים  שלומי 
גרינברג  והבניה. או בעברית מדוברת, אם  תמורת תיק התכנון 

יזכה בראשות, מונטג ייאלץ להיפרד מהתיק החביב עליו.
מצב דברים זה מותיר בפני מונטג שתי אפשרויות, ונדמה כי 
הוא שוקל את שתיהן בו זמנית - האחת, שיתוף פעולה 'מעבר 
לקווי האויב' עם אבוטבול בתרגילים מדומים ובבחישה במוקדי 
ההכרעה של דגל, והשנייה, התמודדות על ראשות העיר. קיימת 
גם אפשרות שלישית ומורכבת, לפיה תצליח דגל התורה לרקום 
והבניה  התכנון  תיק  הותרת  שיכלול  אמונים  שלומי  עם  הסכם 

בידי מונטג, במקביל לריצתו של גרינברג.
או  מונטג  של  בידיהם  נתונה  אינה  הכי  בלאו  ההחלטה,  אך 
 - התנועה  שצמרת  אחרי  ישראל  גדולי  אותה  יקבלו  גרינברג, 
קרי חברי הכנסת, מקורביהם של גדולי ישראל ואנשי המחלקה 
והסיכויים,  האפשרויות  את  בפניהם  ישטחו   - המוניציפאלית 
המבוססים על סקרים וניתוח עומק וכמו גם על דעת רבני העיר. 
שמונה רבנים מזוהים ברמה כזו או אחרת עם דגל התורה בבית 
שמש, חלקם סבורים כי גרינברג עדיף, חלקם מבכרים את מונטג 

ויש גם שימליצו לוותר לאבוטבול.
ראשי  הם  בעיר  משקלם  כובד  כל  את  שמים  שעוד  מי 
המפלגות הארציות. החל מגפני שגרינברג הוא מקורבו ועוזרו 
לשעבר ועבורו מדובר קודם כל במבחן יוקרה אישי, האם יצליח 
לקדם אחד מאנשיו, עבור בדרעי שכאמור בית שמש היא הסיכוי 
אמונים,  בשלומי  המשך  עיר מש"ס,  לראש  שלו  יחיד  הכמעט 
שם ממתינים במתח להכרעת דגל כדי להתחיל קמפיין ולאסוף 
חזרה את החסידויות הקטנות שכבר חיבקו את אבוטבול, מתוך 
תקווה שהליכה יד ביד עם דגל תתבטא במקומות נוספים כמו 
אלעד וכלה בליצמן, שלא יוותר על מעמדה של הסיעה המרכזית 

בעיר.
ולקוות  ההתפתחויות,  אחר  במתח  לעקוב  רק  נותר  לנו 
שהמאבק הצפוי לא ישאיר שסעים בעיר, שגם ככה חולקה לה 

יחדיו.
העיר  ראש  הוא  הדובר  פתחנו:  בה  החידה  פתרון  ולסיום, 
המחלקה  מנהל  ב-2008,  ואז,  זייברט,  חנוך  כיום  ברק  בני 
באבוטבול  לתמוך  שסירבה  ישראל,  באגודת  המוניציפאלית 

והלכה דווקא עם מועמד הציבור הכללי לרנר...

אבי גרינצייג / על סדר היום

המאבק בבית שמש צובר תאוצה, ראש העיר המכהן כבר חשף את כל הקלפים, וכעת הגיע 
תורה של דגל • מי המועמדים האפשריים, אלו הבנות יש עם 'שלומי אמונים', מדוע דרעי 

תומך באבוטבול ומה תהיה השפעתו של הקול החילוני בעיר?
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הילה פלאח

בשגרה  מתאפיין  שלנו  האפרורי  היום 
עבודה,  לימודים,  תפילה,  בית,  פשוטה, 
סידורים ואירועים, אבל תמיד יש לנו שאיפה 
קטנה או גדולה להשלים עוד משהו שחסר לנו 
הכספי  בעול  מדובר  אם  החיים.  של  ביומיום 
המעיק, או תיקון או התחדשות מסויימת בבית 

שנדחתה שוב ושוב מחוסר אמצעים.
זוכה  ועדיין  שזכה  "עורה"  הענק  הארגון 
אלפי  עשרות  של  לחיים  וחיות  צבע  להכניס 
צ'אנס  לכם  גם  נותן  העולם,  ברחבי  יהודים 
ואת השאיפות שלכם,  את החלומות  להגשים 
בהגרלה השנתית של עורה קיים מגוון ענק של 
דולרים, חלקם  פרסים בשווי של מאות אלפי 

פרסים יקרי ערך, וחלקם כסף מזומן!
בין חמישים הפרסים תוכלו למצוא: חבילת 
12 כרטיסי טיסה לחו"ל, כרטיס אשראי בשווי 
דולרים,  אלפי  בשווי  כסף  כלי  דולר,   6,000

18,000 דולר במזומן, ועוד.
כמובן,  היא  ההגרלה  של  הכותרת  וגולת 
במזומן,  דולר   36,000 ע"ס  הגדולה  ההגרלה 
תכינו  רק  מיותרת.  נוספת  מילה  וכל  כן!  כן 

מקום בכספת...
בקטלוג  יש  שנה  בכל  השנה?  מיוחד  ומה 
ואולי  שיגרתי,  לא  ויצירתי,  מעניין  אחד  פרס 
אפילו יעלה חיוך לאנשים מסויימים... הפעם 

"בקבר"!  לזכות  הוא שאפשר  הפרס המעניין 
בחלקת  לזכות  אפשר  התבלבלתם,  לא  כן, 
בהלם  שיהיו  כאלה  יש  ישראל.  בארץ  קבורה 
יש  מהרעיון.  שיהנו  כאלה  יש  הרעיון,  מעצם 
אומרים שאם רוכשים חלקת קבורה מחיים – 
זו סגולה מיוחדת לאריכות ימים. בכל אופן, זו 

מתנה שאנשים מתים על זה...
שנה  בכל  מתקיימת  הגדולה  ההגרלה 
ורגעי השיא של האירוע  ענק,  אירוע  בשילוב 
הם  כמובן הרגע שבו מתחילים את ההגרלה 

הגדולה. 
עורה,  מבית  והמסורתית  האדירה  ההגרלה 
הכוח  את  לנו  נותנים  הם  הענקיים.  הפרסים 
ילד  לעוד  היהדות  את  להביא  האפשרות  ואת 
ילד  עוד  של  הלימוד  שכר  את  לממן  יהודי, 
אל  נוספים  יהודים  ולקרב  יהודי,  ספר  לבית 

אביהם שבשמים.
עכשיו זה הזמן לנצל את הימים האחרונים 
להצטרף  עורה,  של  הענק  להגרלת  ולהצטרף 
יקרי ערך ב20 ₪ בלבד לכל  ולזכות בפרסים 
נשמות  עוד  לקרב  גם  לזכות  ובנוסף  פרס! 
של  במוקד  להצטרף  ניתן  שבשמים.  לאביהם 
של  באתר  או   ,03-9290699 בטלפון  עורה 

oorah.co.il :עורה
עם  של  ההצלחה  זו  עורה  של  ההצלחה 

ישראל!

הילה פלח

קלה  ללידה  יש  וטובות  רבות  סגולות 
ובריאה בס"ד: קיום הפרשת חלה, הצטיידות 
בספר ה"נועם אלימלך" הקדוש של ר' אלימלך 
מליז'נסק לבית החולים, ריבת אתרוגים ועוד.

כשאת מצפה ללידה, ולצד הסגולות, חשוב 
לעשות את מקסימום ה"השתדלות" שלך כדי 

שהכל יסתיים בידיים מלאות ובמזל טוב.
המרכז הרפואי שיבא – תל השומר, המרכז 
לחוויית  אותך  מזמין  בארץ,  ביותר  הגדול 
לידה נעימה, מצוות רפואי בכיר ובמקצוענות 
בס"ד  לך  יעניקו  אשר  פשרות,  ללא  רפואית 

לידה בטוחה.
את  בו  הרפואי  המרכז  כי  שתדעי  חשוב 
לכל  מענה  לתת  מאפשר  ללדת,  בוחרת 
בכל  להתעורר  העלולה  רפואית  סיטואציה 
ולתינוק.  לאם  הלידה  תהליך  משלבי  אחד 
מיידי  מענה  הצורך,  במקרה  ניתן,  בשיבא 
כאשר  מורכבת,  רפואית  סיטואציה  לכל 
קריטית  היא  התגובה  מהירות  רבות  פעמים 

ממש. לדוגמה: במקרים בהם נולדים תינוקות 
עבורם  ונדרש  מורכבים  רפואיים  במצבים 
טיפול מציל חיים מיידי, בשיבא קיים מכשור 
בית  בכל  קיים  שלא  ומתקדם  חדשני  רפואי 

חולים בארץ!
כיום, יכולה היולדת החרדית בשיבא להיות 
בטוחה ורגועה מכל הבחינות: ליהנות מרמה 
וגם  בארץ,  ביותר  הגבוהה  מקצועית  רפואית 

מתנאים נוחים ומותאמים לדרישות ההלכה.
צוות הרופאים הבכירים כולל את פרופ' איל 
שלי  פרופ'  ויולדות,  נשים  אגף  מנהל   – סיון 

מזעקי – מ"מ אגף נשים ויולדות ועוד. 
תחת  פועל  בשיבא  ויולדות  לנשים  האגף 
פורת  צבי  ר'  הרה"ג  של  ההלכתית  הכוונתו 
שבת  לשמירת  תנאים  לך  ומציע  שליט"א 
בכשרות  ומגוונות  טריות  ארוחות  כהלכתה, 
בד"צ העדה החרדית ומענה הלכתי זמין בכל 

עת.
ללדת בשיבא – זו ההשתדלות שלך שהכל 

יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

הגרלה שנתית עם פרס 
נדיר: זכיה ב"קבר"!

 ללדת בשיבא 
תל השומר – זו

 ה"השתדלות" שלך

ארגון "עורה" ממשיך עם מסורת ההגרלה השנתית  בין 
הפרסים הגדולים הגרלה על 36.000 דולר מזומן!

www.talpiot.ac.il ,מכללת תלפיות  יטבתה 7 חולון

הרשמי בהקדם אצל: 
Hishtalmut@talpiot.ac.il  |  03-5128500 :קרן | ilanithy@talpiot.ac.il  |  03-5128525 :אילנית

יום הלימודים למורות וגננות במגוון התמחויות ומסלולים ביום שלישי בשבוע

 אם את בוגרת סמינר חרדי ורוצה להשלים מתעודת בכיר או מתואר אקוויוולנטי 
לתואר אקדמי B.Ed בזמן קצר, בתכנית ייחודית וגמישה שמותאמת לכל סטודנטית

הגעת למקום הנכון!

במכללה האקדמית תלפיות בחולון, הממוקמת בקרבה לתחנת רכבת 'יוספטל' תמצאי אפשרות ללימודים
בקבוצה לנשים, באווירה נעימה ויחס אישי, תוך שמירה על זיקה של תכני הלימוד לרוח החרדית. הלימודים 

יתקיימו במשך שנה, בשלושה סמסטרים כולל סמסטר קיץ מרוכז )יותר מיום בשבוע(.

מספר המקומות בקבוצה מוגבל.

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

 בוגרת סמינר?
התאמנו לך תואר בחינוך

לשנת הלימודים תשע"ט

בס"ד 

בשורה משמחת להורי הילדים והגננות בחינוך המיוחד 
העולים לכיתה א' בשנה"ל תשע"ט

הכניסה חינם אך ורק להורים שיש להם ילד בחינוך המיוחד
ההרשמה מראש חובה בטלפון: 03-9074252  בין השעות 9:00-15:00

מצפים לראותכם
ההנהלה והצוות 

הורים יקרים וגננות יקרות מוזמנים ל:

בת"ת "אוהל אשר" לחינוך מיוחד - באלעד

ביום חמישי  י"ח באייר - ל"ג בעומר
בין השעות 12:00-16:00 בצהרים, ברח' ראב"ד 9 באלעד

לעולים לכיתה א'  פתוח יום

יום זה  מיועד  לילדי החינוך המיוחד ובני משפחותיהם, 
ולגננות האחראיות על הפניית התלמידים.

לקבל הערכה ומידע ראשוני על מסגרת חינוך מיוחד
לבדוק האם יש קושי בקריאה, חשבון

לבדוק מוטוריקה גסה ועדינה
לראות את היציבות ושיווי המשקל

לראות את תקינות התקשורת והשפה

וכן מענה לשאלות, התלבטויות וכדו'

בנוסף תוכלו להנות  משלל פעילויות במתחם הת"ת: 

טרמפולינות, פופקורן , סוכר, ארטיקים, בלונים, פינת חי  ועוד...

במהלך  היום  יוקרן סרט  "סיפורו של ילד" 

שי לכל תלמיד 
העולה לכיתה א'

 ביום זה  תינתן אפשרות  ע"י הצוות המקצועי:

יעמוד לרשות ההורים נציג 
ה'חברה למימוש זכויות'

מופע של מאיר הקוסם -בשעה 13:30

יום פתוח
ביום שני

30/04
ט"ו באייר

ביום שלישי

15/05
א' בסיון

יום חמישי

31/05
י"ז בסיון

לנציגי העיריות והמועצות

הזמנה 
אישית!
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דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

לפלא נדר או נדבה דוגמא אישית 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

או  נדר  לפלא  לה',  שלמים  זבח  יקריב  כי  "ואיש 
בו"  יהיה  לא  מום  כל  לרצון  יהיה  תמים  נדבה... 
 – נדר  לפלא  מפרש:  רש"י  כ"א(  כ"ב,  )שמות 
להפריש בדיבורו. אנחנו מכירים עוד שימוש במילה: 
פלא"  עושה  תהילות  "נורא  הקב"ה:  על  שנאמרה  "פלא" 
)שמות ט"ו, י"א(. מדוע הפרשה לקרבן נדר או נדבה נקראת 
בתורה "פלא" ובמקביל גם "נס" ואירוע נדיר נקרא אף הוא 

"פלא"?
הים  בשירת  הפסוק  על  זצ"ל  הירש  רפאל  שמשון  רבי 
"עושה פלא", מפרש ש"פלא" הוא איננו "נס". בעוד שנס 
הוא שידוד מערכות הטבע, הרי שפלא מציין את ההתרחשות 
של  והיומיומי  הרגיל  החזיון  האובייקטיבית.  תכונתה  לפי 
הגדולה  להתפעלות  וראוי  עצום  פלא  הוא  הטבע  קיום 
ביותר. וכמו שפלא הוא מעשה אלוקי הנובע רק מרצונו של 
הקב"ה ואיננו תלוי כלל בסדר הקיים של הדברים, כי הרי גם 
הטבע הוא מונהג על ידי בורא העולם. כך נדר הוא החלטה 
הנובעת רק מרצונו של אדם ואין היא תלויה במצוות החובה 
המכוונות בדרך כלל את רצונו של האדם. לכן "נדר" נקרא 
"פלא". כלומר: שלפלא נדר אינו מורה על קיום הנדר, אלא 
על עצם קבלת הנדר, שהיא נובעת מרצון חופשי להוסיף על 

עצמו התחייבות כנדבה או כנדר. 
פירוש נוסף על פסוק זה ניתן לומר על פי הסיפור כדלקמן: 
המקום,  תושב  חסיד  שבמולודוביה  ליאסי  חזר  אחת  פעם 
חבריו  באוזני  האיש  סיפר  שבאוקריאנה.  במז'בוז'  ששהה 
לו  והכל הקשיבו  ותלמידיו,  בנפלאות הבעש"ט  המקומיים 
שם  את  מזכירים  יאסי  בני  כשהיו  אז  מני  עצורה.  בנשימה 
הבעש"ט, הם עשו זאת בחרדת קודש. לכן כשהגיע ליאסי 
ר'  הגביר  של  העילוי  לבנו  שידוך  והציע  ממז'יבוז'  שדכן 
לייבל ברגר את בתו של רבי זאב וולף קיצעס זצ"ל מחשובי 
תלמידי הבעש"ט הסכים הגביר מיד להצעה ונדברו להפגש 

בעיירה בגבול.
ביניהם  העניינים  את  סגרו  המחותנים   – עצמה  בפגישה 
צלחת  שברו  וכמנהג  הסכמתם.  את  הביעו  והכלה  והחתן 
וולף  זאב  רבי  הכלה,  מצד  המחותן  ה"תנאים".  את  וכתבו 
לפרנס  נדוניה,  דמי  רובל  אלפיים  לתת  התחייב  קיצעס, 
ולהעניק לחתן מתנות  הזוג חמש שנים אחרי החתונה,  את 
טובה  בשעה  נקבע  החתונה  זמן  גבירים.  אצל  כמקובל 
ומוצלחת ל"שבוע אחר פורים בעיה"ק ירושלים, ואם חלילה 

לא יבא משיח – תתקיים החתונה במועד הנ"ל במז'בוז". 
כל הבגדים  כי  דרך לדעת  כל  לגביר השתדלן  הייתה  לא 
התנאים  בעת  והכלה  המחותנים  שלבשו  והתכשיטים 
הושאלו למשפחת המחותנים על ידי ידידים טובים שביקשו 
זאב  לר'  בפועל  אולם  המתרקם...  השידוך  להצלחת  לסייע 

וולף אין אפילו מזון כדי סעודה אחת.
כשבועיים אחרי השידוך היה קצת מוזר לחבריו של החתן 
שהוא עדיין לא קיבל את שעון הכיס המוזהב עם השרשרת 
המתנודדת אנה ואנה מכיס אפודת הווסט, כדרכם של חתני 
"מה  לפעם:  מפעם  אותו  ושאלו  לו  הציקו  חלקם  גבירים. 
השעה?" והחתן הנבוך לא ידע את נפשו. בצער גדול התלונן 
לפני אביו על כי החברים מציקים לו בעניין השעון. התיישב 
מדוע  נוקבת:  שאלה  ובו  למז'בוז'  מכתב  לכתוב  המחותן 

מתמהמה ר' זאב וולף עם המתנה לחתן. 
ושוב כתב  וכל תשובה לא הגיעה.  חלפו מספר שבועות 
המחותן מיאסי מכתב בסגנון נוקב, בציינו כי "כך לא ראוי 
לנהוג בין מחותנים". ושוב לא הגיעה תשובה. המחותן כבר 
לא עמד בזה, וכעסו היה גדול, עד שהודיע לר' זאב וולף כי 
אם עד חמישה עשר בשבט לא יקבל החתן את שעון הזהב 

והש"ס – ישקול לבטל את השידוך. 
והציג לפניו את  וולף אל הבעש"ט  זאב  ר'  נכנס  לו  בצר 
המכתב מהמחותן. הוא סיפר כי אצלו בבית "תשעה באב". 
שמים  רחמי  לעורר  בנסיון  צמה  המחותנת  בוכה,  הכלה 
במיוחד  גדול.  נפשי  בלחץ  נתונה  כולה  המשפחה  וכל 
ופרט.  פרט  בכל  מעורב  היה  ובעצמו  בכבודו  כשהבעש"ט 
הוא אשר הורה לתלמידו לשגר את השדכן ליאסי ולהבטיח 
את הנדוניה הנדיבה ואת דבר פרנסת הזוג והמתנות. ועכשיו 
אבי החתן דורש בתוקף את המתנות. זמן החתונה מתקרב גם 
הוא, ועל ר' זאב וולף לשלם אלפיים רובל בזמן שאין בידו 

אפילו פרוטה אחת.
בעיניו המאירות הביט הבעש"ט זמן מה בתלמידו. לאחר 
מכן אמר בקול רך: "שכחת וולף שהעצבות מקורה בסטרא 
הגמרא  הלוא  עולם?  של  בריבונו  הביטחון  היכן  אחרא?! 
אומרת במפורש שארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזים 

בשמים בת פלוני לפלוני, והלוא זהו הזיווג של בתך!"
בבת  לגמרי.  אחר  אדם  הבעש"ט  מפני  יצא  וולף  זאב  ר' 
אחת הסיר מכתפיו את שק הדאגות. הוא חזר לביתו כשניגון 
עולז מתנגן בפיו. בראותם את אבי משפחתם שמח, חדלה 

הכלה לבכות, המחותנת התעודדה וכך כל יתר בני הבית.
כאילו  וולף  זאב  ר'  אמר  לחתונה",  להתכונן  צריך  "נו, 
פסח  בערב  כמו  ממש  התהפכה.  בבית  האוירה  לעצמו. 
הוציאה זוגתו של ר זאב וולף את כל תכולת הבית החוצה. 
ומפת  הרצפה  על  פוזר  זהוב  חול  מחדש,  סוידו  הקירות 
ונתן  כסף  לווה  וולף  זאב  ר'  השולחן.  על  נפרשה  קטיפה 

לאשתו לצורכי החתונה וההכנות.
מהמחותן  מכתב  הדוור  הביא  אחד  בוקר  יום.  רדף  יום 
בימים  לחתונה  בואו  את  להקדים  רוצה  האחרון  מיאסי. 
אחדים. ר' זאב וולף לא התרגש מכך. אדרבה, ככל שהמחותן 
יקדים את בואו כך גם יקדים הרבונו של עולם לדאוג לנדוניה, 
למתנות החתן, להוצאות החתונה ולכסף לפרנסת הזוג... הרי 
הרבי אמר מפורשות שזהו זיווג משמים – אז מדוע לדאוג?

הגיעו שלושה ימים לפני החתונה. במז'בוז' התכוננו שהנה 
והאורחים.  המחותנים  החתן,  עם  העגלות  יגיעו  רגע  בכל 
בתפילה,  הכנסת  בבית  וולף  זאב  ר'  התעכב  יום  באותו 
ולאחריה התיישב ללמוד את שיעוריו הקבועים. כשהשמש 
שקית  את  וולף  זאב  ר'  לקח  השמים,  באמצע  עמדה  כבר 

הטלית תחת בית שחיו ופנה לביתו לטעום משהו.
בצאתו מסמטת בית הכנסת ראה פתאום ר' זאב וולף עגלה 
רתומה לשני סוסים ולידם עומד יהודי גבה קומה. זקן שחור 
נאה עיטר את פני האיש, בגדיו בגדי גביר ובידו תיק מסע. 
"היכן גר הבעל שם טוב"? שאלו הזר. ר' זאב וולף הצביע 
נוהגים  כך  לא  חשב:  כך  אחר  מיד  אבל  לכיוון,  באצבעו 
באורח. "בוא נא עמי ר' יהודי, ואלווה אותך אל הרבי", אמר.

ביקש  הוא  למישהו.  כמצפה  ביתו  בחזית  עמד  הבעש"ט 
להיכנס  לאורח  וקרא  המפתן  ליד  להמתין  וולף  זאב  מר' 
ברכה  לאה  בן  פנחס  עצמו:  את  הציג  האורח  פנימה.  עמו 
כמחצית  לפני  הוא.  יערות  סוחר  פינסק.  יד  על  מפוהוסט 
אלף  בארבעים  יער  חלקת  הפריצים  אחד  מאת  קנה  השנה 
רובל. כשנסע אל הפריץ עם הכסף, הוביל אותו העגלון הגוי 
אל מעבה היער, שדד ממנו את כל כספו וקשר אותו לגזע עץ. 
חצי יום היה קשור לעץ, חסר אונים. מלמל פרקי תהילים 
ונדר נדר כי אם יקרה לו נס והוא ינצל ממוות, ייתן סכום גדול 
ניסה לקרוא לעזרה. אבל מי ישמע את  לצדקה. לאחר מכן 
זעקותיו בלב היער? אחרי כמה שעות של צעקות שמע לפתע 
קול חצוצרה. היה זה שומר היער שהכירו. הוא חיבק אותו 
רכבו  הם  סוסו.  על  והרכיבו  מכבליו  אותו  התיר   בשמחה, 
בעקבות העגלה. לעת ערב מצאו את העגלון בדרך צדדית, 
שקוע בבוץ עם העגלה. שומר היער היכה את המנוול מכות 

נמרצות, והוציא מידיו את ארבעים אלף הרובלים. 
פינחס חזר שמח וטוב לב לפוהוסט, בירך ברכת "הגומל" 
ושכח מהנדר של הצדקה. אבל מהשמיים דאגו להזכיר לו... 
צרות שונות ומשונות החלו לנחות על ראשו של פנחס ועל 
כיוצא  ועוד  רכוש  אובדן  שם  מחלה,  פה  ביתו.  בני  ראשי 

באלה.
"וכי מה חשבת"? קטע הבעש"ט את דבריו, "יהודי חייב 
לשמור את מוצא פיו, על אחת כמה וכמה כשמדובר בנדר 
הרובלים,  אלף  מארבעים  מעשר  להפריש  עליך  לצדקה! 

וכאן ליד הדלת נמצא היהודי הראוי לקבל את המעשר!"...
בלכתו לביתו כבר שמע ר' זאב וולף את קולות השמחה 
הכלים  בכל  ניגנו  מיאסי  הכליזמרים  מרחוק.  הנישאים 
והמחותנות הזילו דמעות של התרגשות. ר' זאב וולף חיבק 
את מחותנו ר' ליבר בחיבה גדולה. הוא מנה לו על השולחן 
אלפיים רובלים טבין ותקילין והוסיף מאתיים רובלים בעבור 

מתנות לחתן. 
סופו של דבר שחתונה שמחה שכזאת לא ראתה מז'בוז' 
חבריו  הקידושין.  מסדר  היה  בעצמו  הבעש"ט  רב.  זמן  זה 
את  ושימחו  בלהט  עימו  רקדו  וולף  זאב  ר'  של  הצדיקים 
החתן והכלה. ואפילו "סעודת עניים" מיוחדת נערכה, כנהוג 

בחתונות אצל גבירים...
זהו אולי פירוש הכתוב: "לפלא נדר או נדבה" – כשאדם 
מקבל על עצמו התחייבות כלשהי למצוה, הרי עליו לממשה. 
ואם לא עושה זאת כראוי, יש פלאות הגוררות אותו לממש 
ללמוד  טובה. עלינו  פחות  בדרך  הנדבה  את  או  הנדר  את 
ערכה של "מילה". צווינו: "מוצא שפתיך תשמור", ואם ח"ו 

לא שומרים אזי בנס אנו צריכים לשמור אותו.

"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל־מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל־ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם.." 
הקטנים"  על  גדולים  ְוָאַמְרָּת-להזהיר  "ֱאמֹר  א(.  כא,  )ויקרא 
)יבמות קיד ע"א, הובא ברש"י(. אחד מהמרכיבים החשובים 
זאת  ורמזו  האישית,  הדוגמא  הוא  הילדים  בחינוך  והעיקרים 
רבותינו בציווי חז"ל "להזהיר גדולים על קטנים", להזהיר מלשון אור 
וזוהר, ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע )דניאל יב, ג(, אם האבא זוהר ומאיר במידותיו 

ודרכיו בניו יושפעו מכך ללכת בדרך הטובה.
כשהבנים רואים את אביהם מקיים את המצוות בשמחה והתלהבות, 
הולך במסירות נפש ללמוד תורה ולא מפספס תפילה במניין בשום אופן, 
והמצוות  התורה  מעלת  את  להבין  להם  וגורם  וליבם  במוחם  נחקק  זה 

וחושקים ורוצים להידמות לאביהם וללכת בדרכיו.
ה'  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  הפסוק  על  דורשים  ע"א(  )פו  יומא  במסכת  רבותינו 
אלוקיך )דברים ו, ה(, שיהיה שם שמים מתאהב על ידך. כיצד? אהבת 
בתורה  )לומד  שונה  שבכתב(,  בתורה  )לומד  קורא  "שיהיה  פירושו  ה' 
שבעל פה, משניות וגמרא(, ומשמש תלמידי חכמים, ומשאו ומתנו בנחת 
ה'  אוהב  נקרא  הוא  טובות(",  ומידות  ארץ  בדרך  )מתנהג  הבריות  עם 
וגורם להאהיב את שמו יתברך בעולם, ומה הבריות אומרות עליו? אשרי 
אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה. אוי להם לבריות שלא למדו 
תורה, פלוני שלמדו תורה - ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, 
עליו הכתוב אומר )ישעיה מט, ג( ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּבָך 

ֶאְתָּפָאר. 
הגר"א כותב בספרו אבן שלמה )פ"א ס"ב( שעיקר חיות ועבודת האדם 
העיקר-  זהו  חיים,  לו  למה  לאו  ואם  המידות,  בשבירת  תמיד  להתחזק 
התנהגות  האשה,  עם  הבית  בתוך  בפרט  ארץ,  ודרך  הטובות  מידות 
זה עם זה משפיעה על הבנים, "להזהיר גדולים על הקטנים"- ההורים 
תיזהרו הגדולים, הקטנים מסתכלים ובוחנים והדברים נחקקים בליבם! 

אם הבעל מתלונן כל הזמן בפני אשתו מדוע לא הכינה מאכל פלוני 
כלפי  וטרוניה  בכעס  מגיבה  והאשה  זה,  ואת  זה  את  עשתה  לא  ומדוע 
ומפתח  בילדים  ונחקק  נקלט  זה  דבר  מריבה,  מכך  ומתעוררת  הבעל 
בהם מידות רעות של כעס וכדו' וכשגדלים מחזירים הם את הכעס כלפי 

ההורים באי שמיעה וציות לדבריהם. 
אחת מהדוגמאות הדרושות שימת לב היא שלא ישבח הבעל את אמו 
בפני אשתו, "הדגים שאמא שלי בישלה, אין כמוהם, לעולם לא תצליחי 
כל  לאחר  האשה,  את  מאוד  ומעליב  פוגע  זה  דיבור  כמוהם",  לעשות 
זו המחמאה  ולהכינם  המוצרים  כל  את  לקנות  והטרחה שטרחה  העמל 
שיש  השנים  עשרות  של  הניסיון  את  לה  יש  וכי  לקבל?  צריכה  שהיא 
לאמו? איפה הדרך ארץ והמידות הטובות? ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי 
לשרות  יכולה  בית שהשכינה  זה  וכי  א(,  סו,  )ישעיה  ְמנּוָחִתי  ָמקוֹם  ֶזה 
הצרות  כל  מתחילים  כך  ובעקבות  כזה  מבית  בורחת  השכינה  לא,  בו? 

והבעיות. 
וכן האשה לא תשבח את אביה בפני בעלה, אלא רק ישבחו ויעודדו 
אחד את השני, ַעל ֵּכן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתוֹ )בראשית 
ב, כד(, "איזה סלט נפלא הכנת, התיבלון היה במינון המדויק, אין כמו 
ֵּתן  וכן הלאה,  ולא עושה צרבות",  העוגה שאת מכינה, טעימה בריאה 
ְלָחָכם ְוֶיְחַּכם עוֹד )משלי ט, ט(, לחפש כל הזמן איך לשבח את האשה, 
יהיה בבית הוריו בפני  והאשה תחפש איך לשבח את בעלה, כשהבעל 
אמו לבד ישבחה ויפארה כפי שחפץ ליבו, אך לא בפני אשתו, וכן האשה 

תשבח ותברך את אביה, אך לא בפני בעלה. 
אם חיים בצורה הזאת, אין חיים טובים ומאושרים מאלה, וגם הבנים 
לומדים מהוריהם דרך ארץ ומידות טובות וגדלים בצורה נכונה וישרה, 
ְלֻׁשְלָחֶנָך  ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ומרווים להוריהם רוב נחת ושמחה, 

)תהילים קכח, ג(.  
עבודה עצמית, זה מה שמוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, אם אין אני 
לי מי לי )אבות פ"א מי"ד(, אפילו יהיה האדם הגדול והחכם ביותר, אם 
לא יעבוד על עצמו וישתלם במידות טובות ודרך ארץ, הרי שלא יצליחו 

דרכיו ולא יוכל להמשיך את שושלת מסירת התורה מדור לדור. 
שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפרק 
אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה )יבמות סב ע"ב(, ולכאורה יפלא שלא 
להיכן  התלמוד,  בכל  ממאמריהם  מוזכר  לא  ואף  משמותם  כלל  נודע 

נעלמה כל תורתם? 
רק מאמר אחד נשאר מתלמידיו הקודמים של רבי עקיבא, והוא הוא 
ע"ב(  )סח  במנחות  הגמרא  קושייתנו.  את  ומיישב  הכלל  על  המגלה 
מספרת שישב רבי טרפון והקשה קושיה, השיב לו רבי יהודה בר נחמני, 
מתלמידי רבי עקיבא, שתק רבי טרפון ולא ידע מה להשיב, מיד צהבו 
פניו של יהודה בר נחמני ושמח שמחה גדולה על שהצליח להשיב את 
זקן,  את  שהשבת  פניך  צהבו  יהודה,  עקיבא:  רבי  לו  אמר  טרפון,  רבי 
תמהני אם תאריך ימים. אמר רבי יהודה ברבי אלעאי: אותו הפרק פרוס 

הפסח היה, כשעליתי לעצרת שאלתי אחריו ואמרו לי: נפטר והלך לו.
זאת אומרת שלפי דרגתם התנהגו בחוסר מידות ודרך ארץ, ולכן לא 
היו זכאים להעביר את התורה לישראל, משה קיבל תורה מסיני ומסרה 
ליהושע )אבות פ"א מ"א(, כל מוסרי התורה היו ראויים ובעלי מידות, אך 

מי שלא היה ראוי למסור התורה, נפטר ולא נשאר זכר מתורתו. 
יהי רצון שנזכה להשתלם במידות טובות ונעשה רצונו כרצונו תמיד.
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האדם,  של  מזלו  בין  מופלא  קשר  קיים 
הטבעים שלו, פעולות בלוטות הורמונליות 

ויכולתו לשגשג ולהצליח.
שבעל  והתורה  מהמקרא  למד  הרמב"ם 
כסלו  אב,  ניסן,  בחודשים  שהנולדים  פה 
אלו  מזלות  תכונת  גוררת  מה  אש,  טבעם 
שברקיע השמים על טבעו של האדם, חובה 
עלינו לציין שכל הנאמר כאן השפעתו אך 
בנפש  והחי.  הצומח  הדומם  נפש  על  ורק 
האר"י  מכתבי  לומדים  שאנו  כפי  החי 
של  מעשיו  בין  המאבק  נמצא  שם  הקדוש 
תחת  נמצא  שהאדם  וזה  ומידותיו  האדם 
בירור  עבודת  את  יעשה  אם  אולם  מזלו, 
המדברת  לנפש  יזכה  שצריך,  כפי  המידות 
שהיא למעלה מהשפעת הכוכבים, כאמור, 
יעקב שאדם בעקב הוא תחת כוחות הטבע 
אבל שאדם הוא בחינת ישראל הוא בראש 

אז הוא למעלה מכל הכוחות האלו.
את  מברר  הוא  בעקב  נמצא  אדם  כאשר 
המידות והרצון שלו, לכן כתוב בפרקי אבות 
עשה רצונך כרצונו שיעשה רצונו כרצונך, 
למדרגת  עולה  הוא  זה  לבירור  וכשזכה 
והעונג  החופש  הבחירה  זכות  שם  ראש, 
בטיב  העוסקים  החכמים  לשון  זו  האמתי. 
לדוגמה,  טלה  במזל  שנולד  מי  המזלות 
שהוא מזלו של חודש ניסן, הכוכב השליט 
מאדים  כוכב  הוא  אליו  נכנע  שהוא  עליו 
וימי  ילדותו  אותו אדם  כלומר  ויסודו אש, 
התפרצויות  מכעסים,  בלולים  יהיו  נעוריו 

זעם, נטיות עבריינות וכדומה.
להיבט  למעלה  הנאמר  את  נתרגם  כעת 
הגופני, בכדי שיהיה לאדם הכוחות לנהוג 
כפי שצוין ואין זה אשמתו הישירה כי אם 
לידתו,  טרם  בהן  שבחר  המידות  עבודת 
כמובא בסבא דמשפטים בזהר הקדוש. אדם 
ונשימה  זמינים  סוכרים  הפסקת  חייב  זה 
לעיל,  שציינו  הפעולות  את  לבצע  מואצת 
ולכן בטבעו יהיה נוטה למחלת הסוכרת או 
אסטמה  ברונכיט  כגון  נשימתיות  למחלות 
יהיה  האבחון  כאשר  בילדותו  כך  ועוד, 
יתר  הינו  לעברית  התרגום  אקטיבי  היפר 
פעילות כלומר יש לו קוצים ולכאורה אינו 

יכול לשבת בשקט.
הכימי  הטיפול  אך  נכונה  הינה  ההבחנה 
הינו מסוכן משום שאין הבנה בנפש האדם 
לחברתה  ממדרגה  לחכמה  מחכמה  הנעה 
הדבר  נכון  קול,  משתיק  מחפשים  אלא 
טיפול  שמקבלים  היפראקטיביים  שילדים 
תרופתי מרגישים את ההשפעה מיד וזה עוזר 
חברתית,  להשתלב  והן  להתרכז  הן  להם 
אבל בתוכם מתקיים מאבק בין נפש הדומם 
ולנפש  לביוכימיה  שמגיבות  הצומח  ונפש 
פנימי  בירור  עבודת  שום  עושה  שלא  החי 
ולכן בעת שחולפת השפעת התרופה  כנה, 

והתגובה  לפעם  מפעם  מחמיה  ההתנהגות 
נכנסים  וכך  הביוכימיה  כמות  העלת  הינה 
למעגל קסמים הדומה למעגל הקסמים של 

אלו שנוטלים סם חלילה.
אינם  דיכאון  נוגדי  או  כאבים  משככי 
הדומם  הנפש  ברורה  והסיבה  פתרון, 
המגיבות  טבעיות  נפשות  הינן  והצומחת 
לכימיה של התא, אולם עצמנו איננו אך ורק 
טבע יש בנו דרגות חיים שאינן טבעיות. אם 
יש סביבכם ילד נער או בוגר שסובל מאחת 
התופעות שציינו לעיל - כעסים כאבים או 
דיכאון - ותתנו לו להתעסק בדבר שמעניין 
כנפי  על  לרחף  לחלום,  לו  גורם  או  אותו 
הדמיון או להתאמץ פיסית, תראו שבאורח 
פלא חלפו אותן בעיות וזאת משום שישנה 
מהרפואה  למעלה  שהיא  מרפא  חכמת 
הביוכימית, והיא רפואת האדם ההוליסטי. 

בגופו  שזורם  שאדם  מבינים  אנו  כעת 
יתר,  חמצן  צורך  הוא  ולכן  סוכר,  עודף 
זמנים  אותם  את  לזהות  אותו  ללמד  עלינו 
ולצרוך את אותם סוכרים בצורה נבונה. לכן 
אנשים אלו חזקים פיסית אין להם פחד, הם 
מאד  ומסוגלים  מהכלל  יוצא  אומץ  בעלי 
צריכה  וזו  וקשות  רבות  משימות  לבצע 

להיות ההנהגה שלהם. 
שהייתה  לנו  סיפרה  פעם  דגולה  מחנכת 
לה בכיתה ילדה עם קפיץ, כזו ש'לא יכולה 
כל  אותה  שולחת  הייתה  ולכן  לשבת', 
הזמן למשימות. למחנכת היה סדר בכיתה 
מכן  לאחר  שנה  בלב.  אושר  היה  ולילדה 
הילדה עלתה כיתה ושם למחנכת לא הייתה 
במאגרי  להשתמש  אותה  לשלוח  סבלנות 
ללעג  להיות  הפכה  הילדה  שלה,  הסוכר 
היה  שסופן  חברתיות  להשפלות  הכיתה 
נשירה ממערכת החוקים בבית ספר לחוקים 
שם  אולם  נוקשים,  פחות  הלא  הרחוביים 
עם  נולדה  היא  כי  הצליחה  היא  ברחוב 
היה  למעלה. החורבן  כוחות שציינו  אותם 
סובביה  ושל  שלה  והבכי  הצער  מדי,  רב 
גדש את הסאה, וכל מה שהיא הייתה צריכה 

זה את חכמתה של המחנכת הראשונה.
אדם  זה  צריכים  אלו  שאנשים  מה  כל 
חכם לצידם שעשה בעצמו את הדרך לאור 
ומצא את הנפש המדברת ונעשה בעל זכות 
בחירה וממקומו ביכולתו להדריך את הבא 

בתור הארוך לאושר,
תכונה זו הפכה בעשור האחרון למקצוע 
מבוקש מאד ללמוד לדעת להושיט יש חמה 
ואוהבת לאנשים שנולדו כך קרה להם תחת 

מזלות האש. 
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משקפיים בחינם!משקפיים בחינם!
מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10
כללית: ירושלים- כנפי נשרים

בסניפים:

בס“ד

מגיע לכם
משקפיים בחינם

רואים טוב?



בני ברק י' באייר תשע"ח 122825/4/18

לאישה
שומרים על הגב בשחייה

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט ירקות צבעוני עם עדשים שחורות ונגיעות מתקתקות של תפוח 

טיפים

מרכיבים לכ-6 מנות:

טעימה

מה חשוב לבחון לפני מעבר 
לדיור מוגן? 

2 עגבניות
2 מלפפונים

1 גמבה אדומה בינונית
1 פלפל צהוב בינוני
חצי שקית עלי בייבי

1 תפוח עץ אדום
2/3 כוס עדשים שחורות מבושלות

"לאחרונה אנו עדים לפריחה של ממש בשוק הדיור 
המוגן בישראל לאוכלוסייה ותיקה. יזמים רבים 

נכנסו לתחום,  לרבות קבוצת עזריאלי, ופרויקטים 
רבים נבנים חדשות לבקרים באזורים שונים בארץ. 

רמות השירות והעלויות משתנות בין הפרויקטים 
והמיקומים השונים. בהתאם לכך, אוכלוסיית גיל 
הזהב ובני המשפחה מצויים בדילמה באיזה בית 

דיור מוגן לבחור, אם בכלל." אומר ניר שמול מנכ"ל 
חברת שניר. להלן  טיפים ועצות לאוכלוסיית גיל 
הזהב בישראל ובני משפחותיהם,  בבואם לקבל 

החלטה בדבר כניסה לדיור מוגן, מניר שמול מנכ"ל 
חברת שניר - בית לשיווק נדל"ן למגורים ולמסחר, 

בארץ ובחו"ל:   

 קרבה לאזור מגורי הילדים  - חשוב לבחור מקום 
שיכול להוות בית חדש לאותם מבוגרים,  אבל 

בקרבה לבית ילדיהם ונכדיהם. זאת,  כדי לשמור על 
קשר משפחתי חם ואוהב לאורך השנים ולהקל על 

הילדים לבקר כמה שיותר.

 אין צורך במכירת הבית - כיום מציעים מרבית 
הפרויקטים אפשרות של כניסה לבית דיור מוגן 
ללא צורך במכירת הנכס הישן אלא באמצעות 

שיעבודו בלבד.  כלומר, דמי הכניסה משולמים על 
ידי הלוואה / שעבוד שניתן על חשבון הבית הקיים 

 מעין משכנתא הפוכה העשויה לשמש כפתרון 
הולם לאותם אנשים המבקשים ליהנות משירותים 
מתקדמים של דיור, חברה ובריאות, מבלי להיכנס 

לכל הפרוצדורה הקשורה במכירת הנכס הקיים 
שברשותם.

 היפגשו עם דיירים קיימים - בטרם ההחלטה על 
המעבר, חשוב לבקש להיפגש עם דיירים קיימים 

במתחם על מנת לחוות מקרוב את שביעות רצונם מן 
השהות והמגורים במקום.  חשוב לא לסמוך רק על 

חומרים שיווקיים אשר יוצעו לכם בשפע, אלא לדרוש 
להיפגש ולשמוע מקרוב. לא להתעצל!

 השוואת מחירים - חשוב לעשות השוואת מחירים 
לא רק בתשלום הראשוני, אלא גם בעלויות התחזוקה 

והניהול השוטפות, ולבדוק עלויות במידה והמצב 
הרפואי מחמיר ונדרש טיפול סיעודי.

 אחסון חפצים - רובנו אוגרים ושומרים חפצים יקרי 
ערך לאורך השנים. יש להבין כי באותם בתי דיור מוגן 

או לחליפין במקומות אחרים המציעים שירות זה, 
ניתן בעלות לא גבוהה יחסית לשכור שטח לאחסון 

של הפריטים הללו. אל תחששו ממגבלת גודל 
החדרים בדיור מוגן שתאלץ אתכם לוותר על חפצים 

או תאלץ אתכם למוכרם במחיר נמוך או להשאירם 
לשוכר בדירה שבבעלותנו.  )זאת כמובן אם קיבלתם 

החלטה שלא למכור את הדירה(.

 כפל ביטוחים - לרוב, ביטוחים פרטיים, לצד 
ביטוחים קיימים שיש לרובנו בקופות החולים כוללים 

טיפול סיעודי.  על כן, יש לבדוק את השתתפות 
קופות החולים וחברות הביטוח במימון העלויות, 
ולבדוק שאין כפל ביטוחי בין השניים שלא לצורך.

 שירותים ופעילויות - יש לבדוק את סל השירותים 

והפעילויות שהמקום מציע מבחינה חברתית 
ורפואית.

 מיקום - יש לבדוק שיחידת הדיור מתאימה 
לצרכים ולבדוק מיקומה,  והמרחק ממנה לשטחים 

הציבוריים.

 התייחסות עורך דין לחוזה שנחתם -  כיום, מעבר 

לדיור מוגן הוא עסקה כלכלית ונדל"נית לכל דבר!  
מעבר לשאיפה לרמת חיים טובה בערוב ימינו.  על 
כן נדרשת התייחסות של עורך דין לחוזה שנחתם 

עם היזם/בית הדיור המוגן אליו אנו מתכננים לעבור, 
ולבדוק היטב כל סעיף בחוזה מבחינה משפטית 

ומסחרית.

מה השוני בין השחייה התחרותית 
הקלאסית לבין שחייה שאינה 

תחרותית אלא לצורכי כושר 
ובריאות? וכיצד שחרור של הגב 

התחתון והצוואר יגרום לנו ללמוד 
בקצב מהיר יותר ובסופו של דבר 
גם למקסם את מהירות השחייה 

שלנו בהתאם לגוף? אורי סלע, 
מומחה להידרותרפיה, מייסד 

שיטת השחייה WEST והבעלים 
של רשת מרכזי עולם המים מציג 

5 טיפים לשמירה על הגב התחתון 
בשחייה לפי שיטת ה-WEST, אשר 
פותחה במטרה להרפות את אזור 

הצוואר המהווה מרכז הנפש 
והרגש של הגוף ואת הגב התחתון 
שהוא מרכז האנרגיה ומרכז שיווי 

המשקל של הגוף.

5 טיפים שיעזרו לשמור על הגב 
התחתון ויגרמו לכם לשחות 

מהר יותר: 

1. הכנסת כף יד רפויה למים 
באיטיות - בשחייה התחרותית 

"דוקרים" את המים: זורקים 
את היד רחוק מעל המים על מנת לדחוף את הגוף קדימה ולנצל את העילוי של היד 

להתקדמות. אם הגמישות שלכם לא חזקה, הפעולה עלולה לגרום ללחץ בצוואר. 
הכנסת יד באיטיות למים תגרום להוריד את הלחץ מהצוואר ולצוף בצורה טובה יותר.

2. ראש נטרלי עם מבט למטה-  הנטייה הטבעית של הגוף הוא להסתכל קדימה במהלך 
השחייה. המבט קדימה עלול לגרום ללחץ בצוואר, תחושת עייפות מהירה יותר במהלך 
השחייה, שקיעה של הרגליים והאצת מהירות עבודת הרגליים, ובעקבות האצת עבודת 

הרגליים גם כאב בגב התחתון. ראש נטרלי עם מבט לרצפה, יגרום לציפה טובה יותר, 
הרפיה של השלד, תחושת עייפות איטית יותר והתקדמות יותר מהירה במים.

3. גרירת רגליים- אחד הדגשים החשובים ביותר בשחיית WEST, הוא לגרום לרגלים לזוז 
רק על ידי מתיחת היד ולא בצורה עצמאית. עבודת רגליים בקצב גבוה, כמו בשחייה 

התחרותית, תגרום לרוב האנשים להתעייף מאוד מהר וללחץ וכאב בגב התחתון. גרירת 
הרגליים על ידי מתיחת היד היא אחד הטיפולים המהפכנים לגב התחתון- המתיחה 

גוררת את הרגליים. גרירת הרגליים יוצרת רפיון של הגב התחתון ללא מניפולציה 
לחוליות. חשוב לדעת שבמצב של שקיעת הגוף או חוסר יכולת להרפות כדאי לעבוד עם 

הרגליים באופן מועט על מנת לא לנעול את הגב.

4. סיום המתיחה בצורה איטית ובעומק הנכון- בשחייה התחרותית מותחים במהירות 
את היד על מנת להתחיל גריפה נוספת. בנוסף, המתיחה נעשית קרוב לקו במים. 

לעומת זאת, בשחייה WEST, ההארכה של הגב התחתון היא החשובה )הארכת זוקפי 
הגב היוצרים לפעמים לחץ על החוליות(. בשיטה, ננסה למתוח את היד כ- 35 ס"מ מקו 

המים וכמעט נעצור בסוף המתיחה. מתיחה איטית בסוף המתיחה תגרום להארכה של 
השרירים ותוך 3 חודשים הגוף יעשה שינוי ויצוף טוב יותר.

5. נשימה עם עבודת צוואר- בשחייה התחרותית נושמים מהר על מנת לחזור לקו זרימה 
ועבודת הצוואר המהירה עם סיבוב קיצוני של האגן יכולה לגרום לאנשים לא מיומנים 

לכאב חד בצוואר. בשחיית WEST מנסים להוציא את הראש מהמים על ידי מתיחה ולא 
על ידי שרירי הליבה, ועל הדרך למתוח את מרידיאן הריאות )מתיחה מאיזור החזה ועד 
האגודל(. בצורה זאת, שומרים על השלד, מאריכים את השרירים ויש יותר אוויר בריאות.

חשוב לדעת שהדגשים הם דגשים כלליים להרפות את הגב, בשחיית WEST מתאימים 
טכניקות שחייה באופן אישי לכל אדם בהתאם למבנה גופו ויכולותיו האישיות. 

כל אדם חווה מתח וסטרס בחייו וכתוצאה מכך סובל מכאבי גב תחתון. שחייה בשיטת 
WEST הינה תרופה מונעת וכלי נדיר ושימושי בחיים אשר יאפשר לצוף בבריכה גם 

כשקיים לחץ בגוף. שיטה זו נמצאה כחוסכת אלפי שקלים של טיפולים שונים ומגווים 
ואף ניתוחים והחלמה מהם. במידה וחלמתם לשחות למרחקים, אז אחרי הבנת הבסיס- 

הכל אפשרי. 

מרכז עולם המים של אורי סלע מציע מגוון פעילויות בתחום המים, לימוד שחיה בכל 
הגילאים, קבוצות שחייה מקצועיות, לימודיות, שחית פעוטות, הידרותרפיה, טיפולים 

מיוחדים במים, שחיה שיקומית ועוד. 

אופן ההכנה:

1. בישול העדשים – עדשים אינן חייבות בהשריה טרם בישולן. ניתן 
לבשל אותן במים רותחים למשך 20-30 דקות. מומלץ לתת להן 

להתקרר מעט טרם הכנסתן לסלט.
2. חותכים את כל הירקות והתפוח לחתיכות בגודל הרצוי

3. מוסיפים את עלי הבייבי והעדשים המבושלות ומתבלים

שחייה היא ללא ספק בריאה לגוף, אך האם כל שחייה היא אכן בריאה? כיצד נבחר את סגנון 
השחייה הנכון לגב שלנו?  אורי סלע, מומחה להידרותרפיה, מייסד שיטת WEST, מסביר על 

ההבדלים בין שחיה בריאה לבין שחיה תחרותית

עינת מזור - בקר, דיאטנית קלינית במרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול בסוכרת: "שלל הירקות תורמים לנו מגוון ויטמינים ונוגדי חמצון 
המסייעים במניעת מחלות רבות, כמו כן סיבים תזונתיים המסייעים באיזון הסוכר, ומסייעים בהסדרת תהליכי העיכול. העדשים השחורות 
שייכות למשפחת הקטניות והן מכילות כמות גדולה של חלבון, ברזל ועוד שלל ויטמינים ומינרלים. ארוחת סלט שכזו יכולה להוות ארוחה 

שלמה ומשביעה התורמת את כל מרכיבי המזון בצלחת אחת: פחמימות מורכבות, חלבון, שומן בלתי רווי, ויטמינים ומינרלים".

לרוטב: 2 כפות שמן זית, 
כפית חומץ בלסמי, מלח 

ופלפל לפי הטעם.



משרד העבודה והרווחה קורא לכם, העובדים:  הכירו את הזכויות המוקנות לכם על 
פי חוקי העבודה, עמדו עליהן ופעלו בחוכמה ובנחישות עד שתקבלו אותן במלואן. 

הזכויות שמורות לכם – אל תוותרו עליהן!

בין היתר, מגיע לכם:

הפרשות לפנסיה: להבטחת הכנסתכם העתידית ודאו, שהמעסיק מפריש הפרשות פנסיוניות לקרן הפנסיה.
זכויות נשים:  אסור על פי חוק לפטר או לפגוע בהיקף השכר או המשרה של עובדות בתקופת טיפולים, טרום 

לידה ועד 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה ללא היתר ממשרד העבודה והרווחה. 

שכר מינימום:  השכר המינימלי שחובה על פי חוק לשלם לכל עובד עומד על 5,300 ₪ לחודש או 28.49 ₪ לשעה.

הלנת שכר:  "לא תלין שכר שכיר"; תשלום השכר ותשלומים נוספים צריכים להיות משולמים עד המועד הקבוע בחוק.

employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights :מידע נוסף באתר זכויות עובדים של משרד העבודה והרווחה

רוצים לדעת עוד על זכויותיכם? פנו ליחידה ליחסי עבודה  1-800-800-390
לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו למינהל הסדרה ואכיפה  )ניתן לפנות גם אנונימית(: 2570*

כל הזכויות 
לך!שמורות

יש לך פרנסה? מגיעות לך גם זכויות!
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מדות ומשקלות במקרא ובתלמוד

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מחבוא סתר. "ושם _____ עזה" )חבקוק ג ד(
6._____ דממונא. עניני כספים. "דאיכה ____ דממונא" )בבא 

מציעא ב: (
7.נירגז,מפוזר ברוחו. "מר ו___ נעשה" )כתובות סט: (

8.אריה. "_____ גבור בבהמה" )משלי ל ל(
9.נשך וחתך בשיניו. "טהור ש____ מן האכל" )טבול יום ג ו(

10.משרתו של הכהן. "והיתה להם____" )שמות כט ט(
12.מילת קריאה להשתוממות,כמה! כל כך! "____ טבו 

אהליך יעקב" )במדבר כד ה(
13.חמסן,לוקח בכח דברים של אחרים. "קורין אותו בן - 

____" )יומא לט. - לט: (
15.הטלת חובה,גרימה למישהו שיהא חייב. "לידי _____ 

חטאת" )שבת ג.(
16.בדיחה,ליצנות. "חזו ____" )ישעיה ל י( )בהיפוך אותיות(

1._____ אישים. דל וחסר ערך שאינו ראוי להחשב אדם. "נבזה 
ו____ אישים" )ישעיה נג ג(

2.יבול הפרי בעצים. "באילן שעושה שתי_____" )ראש השנה טו: ( 
)בלשון יחיד(

3.ירושה. "והיה אדום ____" )במדבר כד יח(
4.מילת חיבור המורה על בררה בין ענינים אחדים. "על ימין ____" 

)בראשית כד מט( )בהיפוך אותיות(
5.התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" )יבמות ד יג(

7.הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים. "מחרצנים ועד 
____" )במדבר ו ד(

9.המיה,קול רעש עמום וחזק. "ביום ההוא כ____ - ים" )ישעיה ה ל( 
)בלשון רבים( )לא בלשון סמיכות(

11.עדת דבורים. "____ של דבורים" )בבא קמא י ב(
12.שמן. "עלות ____ אעלה לך" )תהילים סו טו( )בלשון יחיד(

14.תפוח,נפוח. "בטנך ____" )במדבר ה כא(
15.קיצור המילים : חזק ואמץ.

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

מדות אורך: פרסה, עומר, זוז, טפח, דרך יום, הין, שקל, סיט, מדות נפח: תרקב, שקל הפקודים, זרת, ביצה, 
סאה, שקל הקדש )סלע(, אמה, רביעית, איפה, טרטימר, קנה, תימן, לתך, מנה איטלקי, חבל, לוג, כור, 

מנה קדש

אסנסאההלעיאהמאתדט

תזתשאטלושוהבקרתפנ

סנרסהריסקדמודתחפס

שבאתפטמגלרירריסשי
תסששיישרהכשותעחשט
אקאיאמסהפיכגדיתסא

לריסירבקקוזוזבהינ

כשדקהנמנומישהראתא

רכביצהיאדהסרפגליג

בורלהנבהיואיוסשבד

ענונאהמשמשהליאתגח

גתקהשישייקלטיאהנמ

דאאסלתכשתשדקהלקשג

1.כונה "איילה שלוחה"
2. אדמוני עם יפה עיניים

3. מי היה הגרגשי?                                                                                                            
4. מקור הביטוי "לא דובים ולא יער"

5. עזה, גת, עקרון, אשדוד ו...
6. ספר בתנ"ך הפותח ב"אדם"
7. היה במעון ומעשהו בכרמל

8. מרה שהומתקה
9. על מי נאמר "אוד מוצל מאש"?

10. שמו האחר של גדעון

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. נפתלי 2. דוד 3. אחד משבעת העמים בארץ כנען 4. בסיפור אלישע 
והנעריםשהתקלסו בו 5. אשקלוןץ חמש ערי פלישתים 6. דברי הימים 7. נבל 8. 

המים המרים במרה 9. יהושע הכהן הגדול 10. ירובעל



מכון אוצרות הסת"ם
מרכז הכשרה והפצה ארצית לסת"ם ותשמישי קדושה

כתיבת סת"ם
החלה ההרשמה לקורס:

מחיר מיוחד לבין הזמנים!

הגהת סת"ם
שיפוץ וסגירת בתי תפילין

המכון בפיקוח רבנים ומו"צים
ובהמלצת פוסקי הדור שליט"א

בואו לנצל את בין הזמנים לרכישת מקצוע קודש

03-9221168

תעודת 
הסמכה 
למסיימים

קידום 
ואספקת 

עבודה לבוגרי 

המכון

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943

שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו

לצדך, ברגעים החשובים של החייםהביטוח הלאומי

* 9 6 9 6 ∆ w w w . b t l . g o v . i l

בתוכנית:
התכנסות, כיבוד קל, עמדות מידע וייעוץ אישי  9:30-9:00

דברי ברכה – מר ברוך מרום, מנהל הסניף  9:45-9:30
הצגת פעילות שירות לאזרח הוותיק ומשפחתו  

הרצאה בנושא ניהול כלכלת המשפחה לאחר פרישה –  11:15-9:45
מרצה צחי קלנר, יועץ כלכלי  

הפסקה וכיבוד  11:30-11:15
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה:  12:45-11:30

קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה  
הגב׳ שני דברייב, מחלקת אזרח ותיק  

משוב וסיכום    13:00-12:45

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
בסניף בני ברק ואלעד מזמין

גמלאים חדשים ליום מידע בנושא 
זכויות גמלאים בביטוח הלאומי ובקהילה

יום המידע יתקיים אי״ה ביום שני, ט״ו באייר, 30.4.18
בין השעות 13:00-9:00, בסניף הביטוח הלאומי, 

רחוב אהרונוביץ 12, בני-ברק (מרכז רימונים מול מכבי אש)

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם בטל‘ 03-6152963
(ניתן להשאיר הודעה קולית)

נשמח לראותכם!

יום מידע לפורשים
תושבי בני ברק ואלעד

בס״ד

6
100

משקפיים
הכי זולים בארץ

קונים באלעד ובבני ברק

100% משקפים
ב-99 שקל 

אצלנו המשקפיים מוכנות תוך שעה

1.74 = 300 ש"ח1.67 = 200 ש"ח 1.6 = 100 ש"ח

בני ברק: עזרא 45 א-ה: 10:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00
אלעד: יהודה הנשיא 33 א-ה: 17:00-21:00 יום ו' 10:00-12:00








הקיץ כאן וזה

מעולה!

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |6099821-03 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .5704963-03  .15 נויפלד  רח’   |   5796771-03 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |5448588-03
-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03  .15 רשב’’ם 

 |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  5755232-03  .17 קלישר   |  5179802-03  .1 חיים  תורת   |  9479944
-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד: 
|  6566336-03  25 ניסנבאום   בתים:   |  -08  9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  9040905-04 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  6899718
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לסניפי 
בני ברק

דרושים/ות
קופאים/ות

פרטים בטל':
052-6817730

החסדלקנות  בנתיב

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

ח' באייר-י"ב באייר23-27.4.18

שישימבצעים בימי שני עד 

אבקת מרק שלישיית תירס
1 ק"ג
אסם

אלסקה
חיתולי האגיסחמאת בוטנים 'מעולה'

קוד:6106718
שברי בוטנים

510 גר'

2 ב-
70 790 5790

קפה שחור
1 ק"ג
עלית

3190

חומוס/תירס/גזר גמדי/אפונה 
עדינה/אפונה/לקט/שעועית 

ירוקה שלימה/חתוכה
קוד:/103556/549/525/495/501

197/975/518/532
סנפרוסט

700 גר'

2 ב-
22

רבע לשבע
קוד:2520066 ירוק

26-27
י"א-י"ב באייר

עוגיות שוקוצ'יפס/
ערגליות שוקו

שקדי מרק 'מעולה' 400 גר'/
קרוטונים לסלט 

250 גר' חטיפים מן הטבע

790

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

4 שעות

6 שעות

1490

1990 2 ב-
1290

קוד:61245/75143/8775816
200-300 גר'

אסם

3 ב-
20

נאפה 
לאחר 
הפסח
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