
בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי ב' בסיון תשע"ח   16/5/18 גיליון מס' 1155

בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

במדבר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:55
19:13
18:52

20:12
20:14
20:14

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

/ עמ' 8

דרושה 
סייעת

כלל חסי„י
בני בר˜

̇ורה
˙למו„ 

הרישום לת"ת כלל חסידי ב"ב
בהכוונתו של האדמו"ר מביטשקוב שליט"א 

לשנה"ל תשע"ח

לפרטים ורישום: 052-7626649 פקס: 
3388210@gmail.com :0732567830 או

בית שמש: רשימת התפקידים שדורשים ב'דגל' ו'שלומי אמונים' – כולל מועצה דתית 

והקצאות. בשלב הבא, דיון על איחוד ‘דגל' ו'אגודה' בעיר / פרסום ראשון

בני ברק: ‘דגל התורה' נערכת לרענן את שורותיה במועצת העיר: הכוחות העולים, הצעירים 

המבטיחים, הקאמבק של איש העסקים ועובדי העירייה שנמצאים בסימן שאלה / הרשימה המלאה

חיפה: יהב ל'קו עיתונות': “רוב הציבור החרדי שאני נמצא אתו בקשר יומיומי יתמוך בי” / בלעדי

ירושלים: האם השר אלקין מתנגד לבניה לחרדים בערים מעורבות? וגם: ח”כ נחמן שי בראיון בלעדי עם 

כניסתו למרוץ: “בעוד 20 שנה ירושלים תהפוך לעיר ערבית” / פרסום ראשון

ערד: משה אדרי, פעיל ליכוד מקושר ובעבר סגן ראש העיר, מתכוון להתמודד מול בן חמו / פרסום ראשון

תפרח: הקהילה הליטאית תתמוך בשי חג'ג' לראשות. מסתמן: הבחירות יבוטלו / חשיפת ‘קו עיתונות'
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ירות
לבח

יום 

/ עמ' 10

תושבי בני ברק 
מצליחים יותר תוצאות מרתקות לסקר 'קו עיתונות' מהשבוע האחרון: 68% טרם החליטו 

להוראת  ממתינים  מרביתם  הקרובות,  המקומיות  בבחירות  להצביע  למי 
גדולי ישראל • וגם: 62% בעד מפלגות מקומיות שאינן ארציות, לעומת 

38% שסבורים כי הן מרבות מחלוקת / עמ' 22

בעד מפלגות מקומיות, 
טרם החליטו מה להצביע

סקר 

סמכויות חדשות 'קו עיתונות'
לפקחי העירייה / עמ' 10

מתן תורה אצל גדולי התורה
/ עמ' 8

פרויקט מיוחד

טראמפ בירך והשגרירות עברה לירושלים
הספרדי  השלום  תמונות  לנוכח 
שהאפקטיביות שלהן בסקרים שוות ערך 
למידת ההשפעה שהייתה להסכמי אוסלו 
להבדיל(,  )להבדיל,  הפיגועים  מיגור  על 
שהדמות  מהמסקנה  מנוס  אין  כי  דומה 
היא  הרשמית,  לש"ס  כיום  שחסרה 
מנהיג  יוסף.  הגר"י  של  כדמותו  אישיות 
נשמעים  שדבריו  מצנפת  חובש  רוחני 
ספסלי  חובשי  התורה  בני  בקרב  רק  לא 
גם  אלא  השבועות,  חג  בערב  הישיבות 
ביום  המסורתיים  הערוצים  צופי  בקרב 

ירושלים ובחגים הלאומיים.

בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

טוב ליהודים
אבי בלום

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 30-31

הנשיא האמריקאי קיים את הבטחת הבחירות ושלח את 
השגרירות  חנוכת  לאירוע  כנציגיו  היהודים  ובתו  חתנו 
בירושלים • הראשל"צ נשא דברי ברכה והצהיר: "הנשיא 
טראמפ הוא מלך של חסדים"  • במקביל, עשרות הרוגים 
בהפגנת רבבות שערך חמאס ברצועת עזה, בניסיון לפרוץ 

את גדר המערכת  / עמ' 16



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

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

 &1790  &1990  &18 90

 &1490

שמפו/ מרכך
הוואי

שקית חלב 
תנובה

ב-

ב-  &790

 &10 &10 &30 2 ב-4 ב-4 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי טיטולים חוגלה

2 ב-95& 3 ב-30& 

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

חלב בקרטון
תנובה /גד

טיטולים

250 גרם

ב-

 &100 3ב-

ארטיק קרנ'צ/טילון 
גדול/ מגנום

 &10

פנטזיה

3 ב-20& 

 &3490

 &25

 &40

3 ב-

3 ב-

 &10

2 ב-

2 ב-

2 ב- 3 ב-

ב-

ב-

2 ב-

 &10

2 ב-10& 

2 ב-10& 

400-500 גר'

גבינה צפתית 

 &10

 &50

 &30

 &10

 &10  &12

 &10

 &10

7ב-

2 ב-

4ב-

 &20  &10 &20  &30

קוטג' תנובה/ סקי

3 ב-10& 

גד / פיראוס

מוצרי 
השבוע גבינה צהובה

גבינת תנובה

 &2790
ב-

 &590
ב-

גבינה תנובה/ סקי בורקס גבינה /
בצק עלים

זוגלובק/ 
ציפור השרון

גבינה בטעמים

חברים יקרים! שבועות זה אנחנו!!

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
400 גרם

חומוס אחלה
750 גרם
בקניית זוג

1.600-1.800

נייר טואלט
40 גלילים

גבינת תנובה 
850 גרם
בקניית זוג

קורנפלקס תלמה

 &30 &20 3 ב-2 ב-

גבינת תנובה 
500 גרם

גבינה טרה 750 גרם
בקניית זוג

שמנת מתוקה
 תנובה / יטבתה 

 &8 90

 &490

פילה סלמון 
)נורבגי(

&4990
ב-

מארז טישו 
שישיה

&590
ב-

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-

אגמי
ימים ד' - ו' פתי בר / הדר

מטרנה

2 ב- 2 ב-3 ב- 2 ב-

תנובה / נעם

שישיית סודה

גם פרוס

גלידת נסטלה
/ שטראוס טיטולים האגיס

שוקו בטעמים
תנובה / יטבתה
1 ליטר

סלטי מיקי
200 גרם

אינסטנט 
פודינג

שמנת/ 
שמנית תנובה

מארזי דנונה 
טבעי/ מתיקות

בולגרית פיראוס / גד

מארזי יופלה 
פירות

8 ב-

6 ב-

 &10

 &10

קרלו קצפת

 &100

בלינצ'ס גבינה

מארזי יופלה 
טבעי / מתיקות 6 קילו

3990& ב-

אבקת כביסה אריאל

4 ב-

 &590



1800-620-640

בס״ד

הודעה תימסר מיידית לזוכה | שם הזוכה יתפרסם בטלמסר שמספרו: 077-3136224
 ע״פ פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר | התרומות לפי סעיף 46.

 רק עד השעה 17:00
 אפשר להצטרף

להגרלה על ספר התורה 

 ערב חג השבועות
חג מתן תורה 

מחר
יום חמישי, ג׳ בסיוון

הזדמנות אחרונה להצטרפות להגרלה! חייגו עכשיו ליד לאחים:

יד לאחים - לא מוותרים על אף יהודי!



 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

 | החרדית  למשפחה  מדור   | הקודש  בחצרות   | מוסף  כתבות   | דעה  טורי   מגוון 
מדור ילדים | מוסיקה וספרות | בריאות | סאטירה |חידות, טריוויה, תשבצים ועוד

החדשות כפי שלא תקראו בשום מקום אחר

 ששווה
! יותר

עיתון

עיתון לכל הדעות! להשיג בכל יום שישי בדוכני העיתונים ובחנויות הנבחרות בכל רחבי הארץ

כהן,  זמיר  רבי  הגאון  שטרן,  אריה  רבי  הגאון  ביותר:  הטובה  הכותבים   נבחרת 
נורדמן, הרב צוריאל קריספל, המטפל מרדכי רוט,  עו"ד יצחק שיינפלד, הרב בן ציון 
הרב אריאל למברג, דוד רוזנטל, דוד חכם, מירי שניאורסון, שרה פכטר, אורן ברוך לביא

לבירור על נקודת המכירה הקרובה לביתכם: 
צביקה 052-670-6000



עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח. ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי.

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

שמנת מפוסטרת לקצפת 38%
250 מ"ל

שקית גבינה לבנה תנובה 5%
1 ק”ג

חדש!

פתיתי בולגרית
220 גרם

חג שבועות 
שמח

מארז שלישיית קוטג’ תנובה 5%
250 גרם x 3 יח’

מארז שלישיית קצפת צמחית
250 מ”ל x 3 יח’

מלית לבלינצ׳ס
250 גרם

קרם פרש 30% 
200 גרם

במהדורה מיוחדת לשבועות
חגיגת מוצרי 



המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

להרשמה: 
2245*)שלוחה 3(

קורסי חשבונאות 
מעשיים

בוא ללמוד מקצוע ב׳מרכז החרדי׳  
שיוציאו אותך עם כלים 
למקצוע מעשי ומפרנס

טי
תנ
או

תלמד להיות מעשי!

נותרו 
מקומות
אחרונים!

נפתחת 
קבוצה 
נוספת!

הנהלת חשבונות
קורס הנהלת חשבונות 1+2

הפתיחה בקרוב!
תעודה ממשרד העבודה

חשבות שכר
קבוצה אחת כבר 

נסגרה. הזדרזו!
תעודה מלשכת רו״ח

קורסי גברים

 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

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

2 6 • uv • • cr 156 •

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

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

סניפים:
ב

פותחים

 

מבוטחי

משקפיים
בחינם!!!

משקפיים
בחינם!!!

ון
קנ

ת
 ל

וף
כפ

ח. 
ל.

ט.




קלוריות67

שייק מנגו על מקל      

פרווה



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ב' בסיון תשע"ח 16/5/18 בני ברק8

 מרן הגר”ש ביקר את גיסו
שני  ביום  השבוע 
בערב הגיע מרן נשיא 
כהן  הגר”ש  המועצת 
הגר״ש  גיסו  לבית 
ברק,  בבני  שמעון  בן 
לרגל  לברכו  בכדי 
ספריו  הוצאת  מעמד 
״דברי  החדשים 

שלמה״ על הש״ס.

 עשיה למען חולי צליאק
שנים  כמה  כבר  קיימת  בקהילה”  “צליאק  עמותת 

כמה   ומקיימת 
בשנה  פעמים 
ומכירות  חלוקות 
ללא  מוצרים  של 
מאות  לטובת  גלוטן 
השבוע  משפחות. 
המכירה  נערכה 
שלאחר  הגדולה 
הפיס  במרכז  הפסח 

רמת אלחנן אודות לעזרתו ונדיבותו של ראש העיר הרב 
העמידו  אשר  צימט  יוסי  המסור  ועוזרו  זייברט  חנוך 
כל  זכו  וכך  ובשמחה  לב  בחפץ  לרשותנו  המקום  את 

המשפחות למכירה מסודרת במקום מרווח וממוזג.

 שמח בחסידות ביאלה
האדמו’’ר  לנכד  הברית  שמחת  נערכה  השבוע 
מביאלא בן לבנו הרה’’ג מאיר רבינוביץ חתן הרה’’צ 
וחתן  מאקאווא  גאב’’ד  בן  לעמבערגער  ישראל 
האדמו’’ר מדזיקוב ויז’ניץ. השמחה נערכה בביהמ’’ד 
הסבים  בהשתתפות  ב’’ב,  אהרן  רמת  בשכונת  ביאלא 

וקהילתם.

 שמח בחסידות ערלוי
בשעה טובה ומוצלחת: לאחר למעלה משלושים שנה 
הגאון  ערלוי,  מחסידות  הדיין  בערב  ראשון  ביום  חבק 
בבני  החסידות  ומרבני   56 בן  אונגר  יונתן  עקיבא  רבי 

ברק בת ראשונה מאז חתונתו לפני כשלושים שנה.

 רב לארגון זק”א ישראל
חיים  הרה״ג 
שכונת  רב  הורוביץ, 
הוכתר  בת”א,  צהלה 
ארגון  כרב  לשמש 
כאשר  ישראל  זק”א 
התורה  שר  מרן 
קניבסקי  הגר”ח 
מברכתו  עליו  מאציל 
שם  לקדש  שיזכה 

זק”א  ראשי  התברכו  מיוחד  הכתרה  בטקס  שמיים. 
וקיבלו  קניבסקי  הגר”ח  התורה  שר  מרן  אצל  ישראל 
הרה״ג  השתתפו  בביקור  לפעילותם.  הלכתית  הכוונה 
מורגנשטרן,  ישראל  ישראל  זק”א  יו”ר  הורביץ,  חיים 
המועצה  יו”ר  זאב  בן  רפי  שבקס,  חזי  הארגון  מנכ”ל 
יונתן  הרב  כהנא,  צביקה  העסקן  ברק,  בבני  הדתית 
פליישמן וחברי ההנהלה מנהל בית ההשקעות מר אמיר 

אדיבי ואיגור רשף מבכירי התעשייה האווירית. 
ראשי הארגון הציגו שאלות הלכתיות בפני מרן שר 
התורה, בין היתר נשאל האם מותר לילד שאביו נרצח 
במחנה  השלושים  ימי  בתוך  להשתתף  טרור,  בפיגוע 
כי  פסק  והגר”ח  הכאב,  את  ממנו  להשכיח  המיועד 
בתוך ימי השלושים אין לילד להשתתף אולם בתוך שנת 
אבלות אין מניעה. הגר״ח הוסיף ואמר כי חינוך הילדים 
לתורה ומעשים טובים זה העילוי נשמה ונחת רוח הכי 
בירך  הביקור  בסיום  השם.  קידוש  על  לנרצחים  גדולה 
נאמנים  מרן את חברי המשלחת שיזכו להיות שליחים 

ולקדש שם שמיים ברבים.

יענקי קצבורג

הגר"ח קניבסקי: מרן לומד בביתו ולקראת 
שחרית קוראים מקורביו תהלים מתוך קלף. 
בקידוש שעושה הגר"ח לאחר התפילה אוכל 
מאכלי חלב. ולאחמ"כ בסעודה אוכל מאכלי 
בשר. רבים מתדפקים על דלתו לזכות בברכה 
היחיד  הזמן  זאת  ולמרות  בתורה,  להצלחה 

שמקבל מרן הוא לפני ואחרי מנחה גדולה.
יוצא  שבועות  לפני  אדלשטיין:  הגר"ג 
מרן ראש הישיבה לשאת דברי חיזוק במספר 
גור  כולל  ביום ראשון ערכו אברכי  ישיבות. 

מאשדוד במעונו מעמד סיום סדר "נזיקין". 
לפני  רב  זמן  פוניבז´  לישיבת  מגיע  מרן 
מעריב כדי להשתתף בסדר "קבלת התורה". 
להתברך.  המתפללים  עוברים  מעריב  לאחר 
בכדי  יו"ט,  ליל  בסעודת  לקצר  נוהג  מרן 
שהמשתתפים לא יחסרו ולו במעט מה'סדר'. 
למקומות  לילך  נוהג  אינו  שמרן  למרות 
הרי  כסנדק  לשמש  וחגים  בשבתות  רחוקים 
כסנדק  ניאות לשמש  הוא  תורה  שביום מתן 

גם בבריתות שלא התקיימו בביתו.
הגרב"מ אזרחי: אצל ראש ישיבת 'עטרת 
מתחילה  התורה  לקבלת  ההכנה  ישראל' 
האחרון  בשבוע  רק  כן,  לפני  שבועות  כמה 
ביקר במודיעין עילית, בת ים וטבריה לחזק 
ראש  מוסר  הגבלה  ימי  בשלושת  העם.  את 
הישיבה שיעורים בכמה ערים במה שמכונה 
"מאמר קבלת התורה", בחג עצמו נושא את 
וגן,  בבית  קסוטו  ברחוב  בישיבה  המאמר 
בחדרו  הישיבה  ראש  לומד  הלילה  במהלך 
לבית  הלילה  במהלך  פעמים  כמה  נכנס  אך 
תלמידיו.  עם  בלימוד  לשוחח  כדי  המדרש 
שיעור  הישיבה  ראש  נושא  החג  נעילת  עם 
במסכת הנלמדת ולאחר מעריב יוצא עם בני 

הישיבה לתפילה ושירה ברחבת הכותל.
נערך  שבועות,  ליל  תיקון  קודם  בעלזא: 
טיש במחיצת האדמו"ר ובמשך שעה ארוכה 
מנגנים החסידים מניגוני החג. אמירת התיקון 
נמשכת עד הבוקר, ולאחר שינה קצרה חוזרים 
הקידוש  היום.  לתפילות  החסידים  אלפי 
החג.  תפילות  לאחר  נערך  המסורתי  החלבי 
רגע השיא הוא "טיש ובאו כולם" שמתקיים 

לאחר תפילת מנחה.
מגיעים  החסידות  ודייני  רבני  צאנז:   
להסתופף בצל האדמו"ר, זאת לעומת החגים 
האחרים שהאדמו"ר אינו מרשה להם לעזוב 
כשהרבי  מתחיל  החג  סדר  הקהילות.  את 
"אהבת  תפילת  פסוקי  את  לערבית.  נכנס 
שרים  התורה  חשיבות  על  המדברים  עולם" 
לאחר  רבה.  בהתעוררות  יחד  החסידים  כל 
חצות עורך האדמו"ר "טיש" מרומם במשך 
מיוחד.  תורני  משא  נושא  בו  וחצי,  כשעה 
'תיקון'  ללמוד  הקהל  נשאר  ה"טיש"  לאחר 
עד עלות השחר, אז הולכים לטבילת שחרית.
היום  בחצות  שחרית,  מתחילים   9 בשעה 
בקריאת  בעליות  ל'אקדמות',  הרבי  ניגש 
בארץ,  החסידות  רבני  מתכבדים  התורה 
כשתפילת מוסף מסתיימת בשעות הצהריים 
האדמו"ר  עורך  התפילה  לאחר  המאוחרות. 
היחיד  החלבי  ה'טיש'  טיש",  "קריעפל 
ניגונים  החסידים  שרים  ואז  השנה,  במהלך 
והאדמו"ר נושא פלפול תורני מעמיק. לאחר 

מנחה מתקיימים בביהמ"ד ריקודי שמחה עד 
זמן ר"ת.

גור: בחסידות למעלה מ-12,000 חסידים 
מסתופפים בצלו של מרן האדמו"ר מגור ביום 
להסתלקות   70 מציינים  השנה  תורה.  מתן 
בחג  שהסתלק  אמת,  האמרי  האדמו"ר 
השבועות. בשעות אחר הצהריים המאוחרות 
דברי  אומר  במהלכו  'טיש'  האדמו"ר  עורך 
החג  ביום  תורה.  מתן  חג  של  מעניינו  תורה 

צועדים החסידים לקבר האמרי אמת זי"ע.
הגר"ש כהן: מידי שנה לפני חג מתן תורה 
כהן  הגר"ש  ה'מועצת'  נשיא  מרן  מעורר 
היום  בחיזוק  והאברכים  הישיבות  בני  את 
את  מרן  עורך  הלילה  במהלך  הזה.  הגדול 
התיקון בישיבת 'פורת יוסף', מרן מקפיד על 
קריאת התיקון ולא נוהג ללמוד גמרא בלילה, 
מה  ידעו  "אבותינו  השיב  תלמידיו  ולשאלת 
זה גמרא ובכל זאת תיקנו לערוך את התיקון 

הזה, אז זה עיקר הלילה".
לפני  בחצות.  מרן  מברך  השחר  ברכות 
טוב,  יום  לכבוד  במקווה  מרן  טובל  שחרית 
תלמידיו  עם  יחד  מתפלל  הנץ  תפילת  את 
מרן  עוסק  היום  במהלך  הישיבה.  בהיכל 
בלימודו, ואחר הצהרים מגיע להיכל הישיבה 
למסיבת עונג יום טוב ושם מחזק ומעורר את 

בני הישיבה.
מגיע  הלימוד  בתחילת  בעדני:  הגר"ש 
הגר"ש לישיבת "שערי תשובה וחיים" ושם 
את  ללמוד  נוהג  הגר"ש  לימודו,  את  עורך 
את  ללמוד  בעיקר  כך  על  ומעורר  התיקון 
התנ"ך  סדר  כלה,  קישוטי  וארבע  העשרים 
כולו, עוד לפני חצות ולאחר חצות יוכלו בני 
שנה  מידי  הגמרא.  בלימוד  לעסוק  התורה 
במהלך  ילמדו  התורה  בני  כי  לעורר  נוהג 
דברים  בהם,  עסקו  שטרם  סוגיות  הלילה 
חדשים בפרט שהלילה הזה מסוגל לחידושי 
משהו  בו  לחדש  להשתדל  וצריכים  תורה 
הגר"ש  עוסק  היום  במהלך  תורה.  בדברי 
בלימוד גמרא ומוסר את שיעורו הקבוע בבית 

מדרשו "אור החיים".
מתושבי  מאות  מאיה:  משה  רבי  הגאון 
בליל  פוקדים  אביב  בתל  אליהו  יד  שכונת 
דוד"  "היכל  המדרש  בית  את  שבועות 
משה  רבי  הגאון  ה'מועצת'  חבר  בראשות 
מפי  רבה  בנעימות  נאמר  התיקון  מאיה. 
כל  יושבים  מצוות  לתרי"ג  וכשמגיע  הגר"מ 
הגר"מ  כאשר  קודשו  לדברי  קשובים  הקהל 
המצווה.  ובגדרי  בחידושים  ומפרט  מאריך 
בבית  הגר"מ  מתפלל  בנץ  שחרית  תפילה 
מדרשו, ולאחמ"כ נוהג לאכול מאכלי חלב, 
הצהרים.  בשעות  עורך  החג  סעודת  את 
הקבוע  בלימודו  הגר"מ  עוסק  היום  במהלך 

בש"ס ופוסקים, ואף מוסר שיחת חיזוק.
ה'מועצת'  חבר  יוסף:  דוד  רבי  הגאון 
דעת"  "יחווה  מדרשו  בית  בהיכל  מתפלל 
מנחה  בין  בירושלים,  נוף  הר  שבשכונת 
לערבית מוסר שיחת חיזוק בחשיבות התמדת 
ועסק התורה. עד לפני מספר שנים אביו מרן 
הגר"ע זצ"ל היה נוהג להגיע במהלך הלילה 
ממשיך  כיום  שיעור,  ולמסור  המדרש  לבית 
את  שמסיים  לאחר  הגר"ד.  בנו  זה  במנהג 
עד  בלימודו  וממשיך  לחדרו  נכנס  התיקון 

סמוך לעלות השחר.

סעודת  את  הגר"ד  עורך  הצהרים  בשעות 
יום טוב, לאחמ"כ בהיכל בית מדרשו במהלך 
היום כולו מתקיימים שיעורי תורה ושיחות, 
סיום החג  נמסר לקראת  כשהשיעור המרכזי 
הגר"ד.  המדרש  בית  ראש  ע"י    6 בשעה 
ושקוע  בחדרו  הגר"ד  מסתגר  היום  במהלך 
בלימודו הקבוע, בצאת החג מעלה על הכתב 

את הדברים שהתחדשו לו בחג.
ליל  תחילת  את  צדקה:  משה  רבי  הגאון 
יוסף'  'פורת  ישיבת  ראש  מעביר  שבועות 
בו  מקום  צדקה",  "שאול  המדרש  בבית 
צדקה  הגר"י  מרן  אביו  הרביץ  שנים  במשך 
זצ"ל תורה והוראה. הגר"מ מקפיד על תיקון 
ליל שבועות ומורה למי שליבו חפץ בלימוד 
יבלוט.  שלא  בצנעה  זאת  לעשות  גמרא 
לפני  רצון'  ה'יהי  את  אומר  הלילה  בתחילת 
התיקון  לאחר  גדולה,  בהתעוררות  הלימוד 
התרי"ג  את  חבורה  עם  יחד  הגר"מ  לומד 
את  ומפרט  מסביר  שהוא  כדי  תוך  המצוות 

פרטי כל מצווה ומצווה.
לטבול  צדקה  הגר"מ  נוהג  מכן  לאחר 
בנץ  שחרית  לתפילת  הקדוש.  היום  לכבוד 
המדרש  לבית  הישיבה  ראש  חוזר  החמה 
לאכול  נוהג  התפילה  לאחר  צדקה".  "שאול 
לקנות  כן  לפני  מעורר  ואף  חלב  מאכלי 
לחשוש  נוהג  לא  הגר"מ  חלביות.  גלידות 
אחר  בבוקר  אלא  החג,  בבוקר  לחם  לאכול 
שנח מעט נוהג לקרוא את כל ספר תהילים, 

ואז עורך את סעודת החג בביתו בצהרים.
יוסף:  יצחק  רבי  הגאון  הראשל"צ 
הראשל"צ  מכתת  החג  לפני  מספר  שבועות 
התורה  בני  את  לחזק  למקום  ממקום  רגליו 
הגר"י  צועד  הלילה  במהלך  גם  העם,  והמון 

רגלית למסור שיעורים ושיחות להמון העם.
'יורה  גאב"ד  מחפוד:  שלמה  רבי  הגאון 
דעה' ורב ומו"צ שכונת נווה אחיעזר ושיכון 
ו' עורך את תפילת ליל החג במניין האברכים 
עורך  בלילה  הלימוד  את  שלום".  "מרבים 
ברח'  ורעות"  "שלום  הכנסת  בבית  הגר"ש 
יצוין, כי לגר"ש יש חברותא  יעקב.  קהילות 
קבועה במשך שנים עם אחד מחתניו. הגר"ש 
שכבר  מעורר  וכך  התיקון  את  ללמוד  נוהג 
מתימן היה מנהגם לומר את התיקון הידוע. 
במקום  שחרית  הגר"ש  מתפלל  שנה  מידי 
לאחר  ברית  לערוך  שנוהג  משום  אחר, 
התפילה ולאחר מכן שב לביתו לסעודת החג, 

בבית הגר"ש לא נהגו לאכול מאכלי חלב.
קצרה  מנוחה  לאחר  הצהרים,  אחר 
מתאספים כולם יחד עם הגר"ש בבית הכנסת, 
מיוחדת,  במנגינה  רות  מגילת  לקריאת 
אחד  פסוק  קורא  אחד  שכל  הוא  כשהמנהג 
על  חוזר  הקהל  כל  ואחריו  מתחיל,  והגר"ש 
אותו פסוק, ואחריהם אחד הילדים קורא את 
צאת  עד  הכנסת  בבית  נשארים  כך  התרגום. 
החג, כשלאחר סיום קריאת מגילת רות מוסר 

הגר"ש שיעור בענייני החג עד צאתו.
יהודה חזן מקורבם  תודה מיוחדת להרב 
של גדולי ישראל הספרדים על העזרה הרבה 
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אמת", וההוראה של הגר"ש בעדני "ללמוד דברים חדשים" • פרויקט חג

צילום: יעקב כהן 



חדש! עכשיו בכשרות בד"ץ העדה החרדית

תרשו לעצמכם ליהנות מהטבע יום יום

מולר סימפלי פרוט. סדרת טעמי יוגורט BIO קרמי מעולה במגוון 
טעמים בתוספת חתיכות פרי מפנקות 1.5% שומן או 3% שומן



בני ברק ב' בסיון תשע"ח 121016/5/18

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק, באמצעות השיטור העירוני, 
פועלת בהיקף נרחב, כנגד הרכיבה על אופניים 
שונים  שבמקומות  לחוק,  בניגוד  חשמליים 
בארץ גרמה פגיעות בהולכי-רגל ונזקים אחרים.
ברק  בני  עיריית  מועצת  החליטה  מכבר  לא 
לאשר את הסמכת הפקחים העירוניים לאכיפת 
עבירות תעבורה בתחומי האופניים החשמליים, 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  להצעת  בהתאם  וזאת 
הפקחים,  הסמכת  לקידום  רבות  שפעל  העיר, 
שברכיבה  הרבות  והסכנות  התאונות  למול 

בניגוד לחוק.
הסמכת  לאישור  ההצעה  על  הדיון  בפתח 
ראש  זייברט,  חנוך  הרב  ציין  בתחום,  הפקחים 
העיר, שלא יתכן שאדם הולך על מדרכה, או נהג 
ולצערנו,  חשמליים,  מאופניים  שיסתכנו  רכב 
שעושים  רבים  אופניים  רוכבי  ישנם  כיום, 
אנשים  וישנם  כבשלהם  ובמדרכות  בכבישים 
שנגרמו להם נזקים קשים מאוד במקומות שונים 

בארץ, ואף למקרי מוות ר"ל. 
את  מחזקת  המועצה  כי  הדגיש  העיר  ראש 
ידיהם של מר שלמה מלכא, מנהל אגף אכיפה 
מנהל  יוסף חדד,  מר  ושל  העירייה  ופיקוח של 
המעולה  פעילותם  על  העירוני.  השיטור 
והמאומצת כעומדים בראשות השיטור העירוני 
ובהכוונתו של הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, 
בשיטור  הפקחים  של  הסמכתם  כי  ספק  ואין 
שיש  זו  במסגרת  לשוטרים  בנוסף  העירוני, 
את  מגבירה  בתחום,  ארצית  סמכות  בידיהם 
מרכיבת  תאונות  של  מרבי  לצמצום  האכיפה 

אופניים חשמליים, בניגוד לחוקי התעבורה.
הן:  הפקחים  ידי  על  שנאכפות  התקנות  בין 
להרכיב  אין   ,16 גיל  מעל  רק  מותרת  הרכיבה 
הרכיבה,  בזמן  אוזניות  להרכיב  אין  חברים, 

בטלפון  להשתמש  אין 
אין  הרכיבה,  בזמן  נייד 
ולסכן  המדרכה  על  לנסוע 
להכניס  אין  רגל,  הולכי 
לגינות  חשמליים  אופניים 
מרבית  מהירות  ציבוריות, 
של 25 קמ"ש, חובת חבישת 
ותאורה  רכיבה  בכל  קסדה 
החשיכה,  בשעת  באופניים 
של  הימני  בצדו  רק  ורכיבה 

הכביש עם כיוון התנועה.
סמכויות  במסגרת 
לאכיפת  בכנסת  שאושרו 

עירוניים,  פקחים  בידי  גם  התנועה,  עבירות 
ההתנהגות  הפסקת  על  להורות  הפקחים  יוכלו 
ידיעות  הזדהות,  לדרוש  סמכות  האסורה, 
מצמיגי  והשסתומים  האוויר  הוצאת  ומסמכים, 
הרכב, מתן קנסות, עיכוב אדם שסירב להיענות 
לדרישת פקח ויש חשש להימלטותו עד לבואו 
של שוטר, רישום פרטי קטין שרכב על אופניים 
מתחת לגיל 16, יידוע ההורים, תשלום קנס ע"י 
נהיגה  של  במקרה  האופניים  והחרמת  ההורים 

פרועה ומסוכנת.
לפיו  דו"ח,  המדינה  מבקר  פרסם  מכבר  לא 
מספר האופניים והקורקינטים החשמליים עולה 
על  עומד  הוא  וכיום  שנה,  מידי  הארץ  ברחבי 
כ-200,000 כלים מסוגים אלו, ומספר הנפגעים 
האחרונות,  בשנים  הוא  גם  עלה  אלו  בתאונות 
והוא עמד על אלפי פצועים, כשב-2016 מספר 
ההרוגים היה תשעה, ומצבים אלו מחייבים את 
והפקחים  השוטרים  ידי  על  האכיפה  הגברת 
ההדרכה  תכניות  הרחבת  את  וגם  העירוניים 
במוסדות  הלמידים  בקרב  בדרכים  לבטיחות 

החינוך.

מאת: יאיר קורן

לראשונה  יתכנסו,  בערב  הקרוב  בחמישי 
בתולדות העיר, כל בכירי מפלגת הליכוד ומאות 
מחברי הליכוד בעיר ברחוב יהודה הלוי בעיר, 
הליכוד  בסניף  מזוזות  וקביעת  חגיגי  לאירוע 
וידר,  יעקב  עומד  בראשו  והורחב,  ששופץ 

המכהן גם כיו"ר המטה החרדי בליכוד.
השר  רגב,  מירי  השרה  יהיו  החוגגים  בראש 
הנגבי,  צחי  השר  כץ,  חיים  השר  ארדן,  גלעד 
ירון  השר  סגן  חוטובלי,  ציפי  החוץ  שר  סגנית 
יו"ר  קיש,  יואב  ח"כ  הפנים  ועדת  יו"ר  מזוז, 
ועדת הכנסת ח"כ מיקי זוהר, יו"ר ועדת הקליטה 

אברהם נגוסה, הח"כים אמיר אוחנה וענת ברקו, 
מנכ"ל הליכוד צורי סיסו, היועץ המשפטי של 
קרעי,  שלמה  ד"ר  הלוי,  אבי  עו"ד  הליכוד 

ואישים נוספים.
כי  עיתונות"  "קו  לכתב  מסר  בליכוד  בכיר 
וראש  עורכים, הליכוד  כל הסקרים שאנו  "לפי 
הממשלה נתניהו זוכים לתמיכה עצומה בציבור 
ואירוע  ברק  בבני  הליכוד  בית  הרחבת  החרדי. 
חנוכת הבית, בו ישתתפו רוב חברי סיעת הליכוד 
בכנסת, מעידים על הגידול המשמעותי במספר 
ויגבר,  ילך  שעוד  לליכוד,  החרדים  המצביעים 
התנועה,  הנהגת  שכל  הרבה  החשיבות  ועל 
בראשות ראש הממשלה נתניהו, מייחסת לכך".

מאת: עוזי ברק

גן שקיבל דו"ח חניה מפקח של  תושב רמת 
וקרא לפקח ״מטומטם״, חויב  בני ברק  עיריית 
לשלם לפקח סך של 800 שקלים, וזאת במסגרת 

הליך הסדר מותנה.
פיזית  תקיפה  גם  הייתה  המילולית  לתקיפה 
לפני  התרחש  כשהדבר  למעצר  גם  שגרמה 
סמוך  חמישי  יום  בצהרי  חודשים  ארבעה 
לשעה 16:00, בעת שפקח חניה שביצע אכיפה 
לעבירות חניה ברח' ששת הימים בבני ברק, הוא 
שנמלט   25 כבן  גן  רמת  תושב  ידי  על  הותקף 
למקום  שהוזעק  העירוני  השיטור  מהמקום, 
לאחר  אותר  והוא  התוקף  אחר  חיפושים  ביצע 
כשעה וחצי ברחוב אחר, הוא נלקח ע״י השיטור 

העירוני לחקירה במרחב דן.

ממנהלו  הוראה  קיבל  הפקח  התקיפה,  בזמן 
על  גם  תביעה  ולהגיש  ללכת  מלכא  מר שלומי 
הסדר  של  הליך  ובמסגרת  המילולית,  התקיפה 
ישראל  משטרת  של  התביעות  בחטיבת  מותנה 
בתל אביב הוחלט שהמקלל ישלם 800 שקלים 
כדרך חלופית להעמדת החשוד לדין פלילי בבית 

משפט כפיצוי לפקח שהינו קורבן לעבירה.
מדיניות זו מוביל מר שלומי מלכא מנהל אגף 
אכיפה ופיקוח, כלפי גילויי אלימות מילולית או 
פיזית נגד פקחים, אשר הובילה להגשת תלונה 
ופתיחת תיק פלילי. "הפקחים אינם שק חבטות 
הסדר  על  לשמור  כדי  עבודתם,  את  וממלאים 
לאלימות,  חשופים  שיהיו  יתכן  ולא  הציבורי 
תלונה,  הגשת  הינה  ההנחיה  לכן  מענה,  ללא 

בכל אירוע מעין זה" ציין מלכא.

סמכויות חדשות לפקחי העירייה

חגיגות בסניף הליכוד

מחיר הקללה

ראו הוזהרתם: מהשבוע, גם פקחי השיטור העירוני של בני ברק יאכפו את 
חוקי עבירות תעבורה על האופניים החשמליים

בכירי הליכוד יגיעו השבוע לסניף הליכוד בבני ברק לרגל חגיגת קביעת מזוזות  

של  בהליך  לשלם  וחויב  ״מטומטם״  לפקח  קרא  חניה  דו״ח  שקיבל  אזרח 
הסדר מותנה מאות שקלים במקום העמדה לדין משמעתי

 דו״ח נגד אופניים
חשמליים

מסלולי
נשים

ביטחון
כלכלי

מסלולילהצלחה
גברים

הן
 כ

לי
גי

 המקצוע 
 שלך יותר 

קרוב מתמיד!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

עם המכינות של מכללת מבחר

מכינה ללימודי הנדסה -
מיפוי וגיאו אינפורמציה

מכינה ללימודי:
סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב 

/ שירותי אנוש ורב תחומי 

מכינות
גברים

מכינה קדם אקדמיתמכינות נשים
לכל הלימודים

למעוניינים/ות בלימודי:
עבודה סוציאלית

סיעוד
שירותי אנוש ורב תחומי 

לגברים / נשים
בגילאי 30+

בוחרים היום את המכינה המתאימה
לכם ומתקדמים למשרה נחשקת
באחד מהמקצועות המבוקשים

פתיחת קדם מכינה לגברים

ביום שני ה' תמוז 18.6.18

החזר שכר לימוד לזכאים



רק ב-

רק ב-

רק ב-





ב' בסיון תשע"ח 16/5/18 בני ברק 1212

מאת: עוזי ברק

תלמודי  מעשרים  ותלמידים  מחנכים  מנהלים, 
תורה בבני ברק, נטלו חלק באחרונה בטקס חלוקת 
"יחיד  בפרויקט  חלק  שנטלו  לתלמידים  פרסים 
ברשות  היחיד  התנהגות  על  ללימודים  ורבים" 
בהשתתפות  הסביבה,  איכות  על  והקפדה  הרבים 
יהונתן  הרב  רה"ע;  רובינשטיין, מ"מ  הרב אברהם 
ויסלובסקי,  מרדכי  מר  החינוך;  אגף  מנהל  ספרא, 

מנהל מחלקת איכות הסביבה ועובדים בכירים.
לקראת שנת הלימודים ה'תשע"ח הוחלט להקדיש 
בתלמודי  עומק  לתכנית  חינוכית  פעילות  משאבי 
התורה בעיר עם הדגש על הנושא: "התנהגות היחיד 
ברשות הרבים", הכולל את מגוון הערכים הנוגעים 
לממשק שבין התלמיד לרחובה של עיר, כמו; דרך 
ארץ, סדר וניקיון, איכות הסביבה ונוי העיר, מניעת 
הטרדה  ומניעת  הציבורי  הרכוש  שמירת  נזקים, 

ברשות הרבים.
המחלקה לאיכות הסביבה של העירייה, בראשות 
הרב פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העירייה ובהנהלת 
הרב מרדכי ויסלובסקי, הציבה לה למטרה להטמיע 
נרתם  היזמה  אל  תורה.  של  בדרכה  הסביבה  ערכי 
ונוער  לילדים  המחלקה  מנהל  קשש,  שמעון  הרב 
ספרא,  יהונתן  הרב  שבראשות  החינוך  באגף   360
שמיום לידת הרעיון ועד לביצועו לא נח ולא שקט 
בעיר  החשובים  הת"תים  מנהלי  את  שרתם  עד 
לדרך  שיצא  והמושקע  החדשני  למיזם  להצטרף 
בברכתו ובעידודו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר, 
הקרוב לנושאי החינוך וקידומם המרבי בעיר התורה 

והחסידות.
התכנסו  קל,  בכיבוד  ערוכים,  שלחנות  סביב 
המבצע  סיכום  למעמד  והתלמידים  המנהלים 
שנערכה  הסינית  במכירה  לזוכים  הפרסים  וחלוקת 
חלקי  כל  כונסו  מרשים  באגדן  המבצע   למצטייני 
המבצע; חוברת הלמידה המושקעת, חוברת עלוני 
העיר  מטמוני  חידוני  סדרת  השבועיים,  הפעילות 
וחוברת המכירה הסינית שהציגה בפריסה מרהיבה 
את הפרסים היוקרתיים בהם זכו התלמידים. כמו כן, 
צורף לכל משתתף עלון סיכום, שסיקר את חמשת 

השלבים להצלחת המבצע.
את ברכת המעמד הביא הרב אברהם רובינשטיין, 
מ"מ ראש העיר שהעלה את זכרו של מרן הגראי"ל 
שטיינמן זצוק"ל שסיפורים מהליכות חייו הוטמעו 
מרדכי  הרב  את  ובירך  השנתית,  הלימוד  בחוברות 
הפועל  הסביבה  איכות  מחלקת  מנהל  ויסלובסקי, 
והניקיון  הסדר  ערכי  את  להחדיר  ליאות  ללא 

וההתחשבות בסביבה בדרכה של תורה.
תורה"  "אוהל  ת"ת  מנהל  נודלר,  חיים  הרב 
ברמת אלחנן, הביא את ברכת המנהלים החינוכיים, 
השותפים למבצע "יחיד ורבים". במרכז דבריו עמד 
על הייחודיות של המבצע "לא המדרש עיקר, אלא 
ת"ת  בכל  נאספו  המבצע  במהלך  ואכן,  המעשה" 
סדר  ארץ,  דרך  של  טובים  ומעשים  פעולות  אלפי 
שיעמוד  מה  הרבים,  ברשות  נזקים  ומניעת  וניקיון 
לימים רבים שכל ילד יוצא מהמבצע חדור בתודעה 
שלכלוך או נזק על הרצפה זה מפריעים לא באופן 

אישי.
יהודה  התלמידים,  נציג  לבמה  עלה  מכן  לאחר 
הרצוג,  בקרית  המתמידים"  "היכל  מסניף  שווילי, 
והודה בשם כל ילדי העיר לעירייה וליוזמי המבצע 
והמושקעת  הנפלאה  ביזמה  להשתתף  הזכות  על 
אדם  שבין  המצוות  לחיזוק  רבות  להם  שתרמה 

לחברו ברשות הרבים.
ניימן,  נפתלי  הרב  המבצע  עורך  המעמד,  מנחה 
מנהל  כי  בהדגישו  במבצע,  הרבים  כוח  על  עמד 
אחד יוצר שינוי בתלמוד תורה שלו. עשרים מנהלים 
רחמים  הרב  את  והזמין  העיר,  בכל  שינוי  יוצרים 
קנתן, מנהל ת"ת "אדרת אליהו" להקרין את המצגת 
שסיכמה  את כל שלבי המבצע, החל מהלמידה דרך 

המשימות השבועיות ועד לחלוקת הפרסים.
להעניק  המנהלים  נקראו  המעמד,  סיום  לקראת 
היוקרתיים  הפרסים  את  לתלמידים  אישי  באופן 
יוקרתיים ללימוד  שהותאמו לערכי המבצע: סטים 
סדרת  וכן  וניקיון,  סדר  פליימוביל  חבילות  בדרך, 
ועוד.  בדרכים  הבטיחות  את  המדגישה  פרסים 
והוקרתם  תודתם  את  הביעו  והמנהלים  התלמידים 
המודעות  להגברת  המביא  הייחודי  המבצע  ליוזמי 
של התנהגות היחיד ברשות הרבים בדרך חווייתית 

ומרתקת.

הנוגעים  ערכים  עם  ומושקע  חדשני  מיזם 
התלמידים   • הרבים  ברשות  היחיד  להתנהלות 
יוקרתיים ללימוד בדרך,  המצטיינים קיבלו סטים 
חבילות פליימוביל סדר וניקיון, וכן סדרת פרסים 

המדגישה את הבטיחות בדרכים

חלוקת פרסים במבצע 'יחיד ורבים'

לאנשים שיודעים לחסוך

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

הן
 כ

לי
גי

ששש
שששש
ששש.....

אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

03-5045000

טל' רב קווי
זה שווה לישיא החשמל והמיזוגלסניפי הרשת המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מקרר גדול

החל מ: ₪2190

ל-6136
חודשים ₪

החל מ:

כולל משמרת השבת
תנור בילד אין 

+ כיריים

החל מ: ₪1090

ל-3136
חודשים ₪

החל מ:

כל מוצרי החשמל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

מבחר חבילות מוצרי חשמל במחירים ללא מתחרים!

רוצים ליהנות משקט נפשי?
רק בשיא החשמל והמיזוג תוכלו לרכוש מזגן איכותי המותאם עבורכם

ולדעת שאתם בידיים טובות עם ההתקנה האמינה והבטוחה ביותר לאורך שנים

שיא השקט!

החל מ-1090 ₪

3058 ₪

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪
במחירים

הכי זולים!
ל-36 חודשים

₪

מבחר מזגן לסלוןמזגן לחדר שינה
מזגני 
תדיראן

חל מ-
ה

חל מ-
ה

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

תנור משולב 
דו תאי מהדרין

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

החל מ:

מכונת כביסה
7 ק"ג

לדוגמא ממחירי הכאסח!

במחירים
הכי זולים!

מזגני
טורנדו

7 שנות
אחריות מלאה

החל מ: ₪1290

ל-3636
חודשים

החל מ:

5 שנים של 
אחריות מלאה

₪



eldan.co.il

רכב מיד ראשונה
קונים באלדן פתח תקווה!

עד ₪50,000
ב-50 תשלומים ללא ריבית

לפרטים: יאיר 052-5694826

* בכפוף לתקנון

נה!
מת

נה!
מת דיבורית BTחיישני נסיעה לאחור
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מאת: עוזי ברק

לפני מספר חודשים עבר חובש איחוד הצלה 
רפאל אליהב נחשוני תאונת דרכים קשה ברחוב 
למקרה  בדרכו  שהיה  בעת  ברק  בבני  השומר 
בסכנת  והיה  אנושות  נפצע  אליהב  חירום, 

הרופאים  מיידית.  חיים 
אולם  מחייו,  התייאשו  כבר 
חזר  אליהב  הכל  למרות 
לעצמו ולאחר תקופת שיקום 
ביום  לפעילות  שב  קצרה 
באמצעות  האחרון,  חמישי 
שנתרם  חדש  מינילנס  רכב 
לחזור  שיוכל  בכדי  עבורו 
באיחוד  כחובש  להתנדבותו 

הצלה.
של  שבועי  שיעור  במהלך 
בעיר  הצלה  איחוד  מתנדבי 

הצלה  איחוד  נשיא  ביר  אלי  הפתיעו  ברק,  בני 
והנהלת איחוד הצלה את אליהב והעניקו לו את 

הרכב החדש בו ייסע החל מעתה.
רובינשטיין  אברהם  הרב  השתתפו  בטקס 
ממלא מקום ראש עיריית בני ברק ומזכיר מועצת 
גדולי התורה, אלי פולק סגן נשיא איחוד הצלה, 

היימן,  לייזר  הצלה  באיחוד  מתנדבים  סמנכ"ל 
סמנכ"ל תחבורה ופיתוח זאבי סופר וראש סניף 

בני ברק אפי פלדמן.
מסר  ביר  אלי  הצלה  איחוד  ומייסד  נשיא 
לראות  בחיי  השמחים  הימים  אחד  הוא  "היום 
בריא  הצלה  באיחוד  להתנדב  חוזר  אליהב  את 
ושלם. לפני מספר חודשים 
בעת  אליהב  רפאל  ביקרתי 
מאד  קשה  במצב  שהיה 
בבית חולים, הבטחתי לו כי 
כשיחזור לעצמו נעשה הכל 
כדי שיוכל לחזור לפעילות, 
בשבועות האחרונים לאחר 
והתאושש  לביתו  שחזר 
ביקש  הקשה  מהפציעה 
להתנדבות  לחזור  אליהב 
עבורו  לרכוש  והחלטנו  הצלה  באיחוד  פעילה 
הכנסנו  אותו  החדש,  ה'מינילנס'  רכב  את 
חודשים.  מספר  לפני  הצלה  באיחוד  לפעילות 
להמשיך  יוכל  הוא  החדש  הרכב  באמצעות 
שעשה  כפי  חיים  ולהציל  חירום  למקרי  להגיע 

עד לפני מספר חודשים".

מאת: עוזי ברק

בני ברק  עיריית  לנו מאוד שכל בקשות  "צר 
תוצאות  את  להציג  החינוך  ממשרד  בעבר 
בתוהו,  עלו  באמת  כמות שהן  הבגרות  בחינות 
ומידי שנה מוצגים נתונים המסלפים את המצב" 
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  הגיב  כך   -
שונים  בכלי-תקשורת  פרסומים  על  ודוברה 

בנושאים אלו.
שנמסרו  בפרסומים  כי  הדגיש,  הדובר 
שלא  ספק  שאין  גורמים,  ידי  על  לתקשורת 
בבני-ברק  כי  נמסר  הנתונים,  מהות  את  בדקו 
והוא   11%– ל  מגיע  בבגרות  המצליחים  אחוז 

מהנמוכים בארץ.
לא  לתקשורת  הנתונים  את  שמסר  מי  ברם, 
שמתוך  האמיתית  המציאות  את  לעדכן  דאג 
 – תיכון  בי"ס  בגיל  בעיר  תלמידים   17,550
ישיבות   - החרדי  המגזר  תלמידי  הינם   16,000
משתתפים  שלא  לבנות-  בית-יעקב  ובתי-ספר 
כלל, מטעמים עקרוניים, בבחינות הבגרות, ורק 
1,550 מבתי"ס תיכוניים ממ"ד וכלליים ניגשים 

לבגרות.
שיעור  לבגרות,  שניגשים  לתלמידים  אשר 
וגם  בארץ,  ביותר  מהגבוהים  בהם  ההצלחה 
התיכונית  בישיבה  לכך:  מודע  החינוך  משרד 

 ,93% על  עומד  ההצלחה  אחוז  העירונית 
באולפנה העירונית לבנות- 93%, בתיכון הכללי 
העירייה  משקיעות  זה  בתיכון   .75% "רמז" 
בשנה,  שקלים  אלפי  מאות  החינוך  ומשרד 
במסגרת תכנית "אומץ" לבחינות בגרות בקרב 

התלמידים. 
ידיעה  בעבר  פרסמה  ששון  עדי  העיתונאית 
בה היא כותבת, כי בבדיקה של משרד החינוך 
הגבוה  המצטיינים  אחוז  שבו  שביה"ס  נמצא 
ביותר בשקלול ממוצע בגרויות ומספר היחידה 
הנלמדות היא הישיבה התיכונית בבני-ברק, וגם 
האולפנה העירונית לבנות בבני-ברק נמצאת בין 

בתיה"ס המצטיינים.
אשר לבתי הספר התיכוניים החרדיים, שבהם 
לבחינות  עקרונית,  התלמידות,  ניגשות  לא 
לבחינות  התלמידות  בהם  ניגשות  בגרות, 
באישור  סולד,  מכון  ע"י  הנערכות  חיצוניות, 
משרד החינוך ושהן, ברובן קשות אף מבחינות 
עברית,  בהבעה  הן  כשהבחינות  הבגרות, 
ודקדוק,  מתמטיקה  אנגלית,  בהיסטוריה, 
הצלחה.  אחוזי  מ–90%  למעלה  הן  והתוצאות 
ממשרד  העירייה  של  הניסיונות  כל  "לצערנו, 
החינוך לחדול מהפצת נתונים שאינם משקפים 
את המציאות עולים בתוהו, והדבר מעורר סימני 

תמיהה גדולים", הטעים הדובר.

מאת: עוזי ברק

לעולמה  הלכה  השבוע  האמת:  דיין  ברוך 
וחצי,  שנה  בת  ע"ה,  שיקמן  רחל  הפעוטה 
שנכרך  מצינור  חודשים  חמישה  לפני  שנחנקה 
סביב צווארה בחדר האמבטיה בגן ברחוב שבטי 

ישראל בב"ב בו שהתה.
לפני כחמישה חודשים, ביום חמישי לקראת 
של  החירום  במוקד  דיווח  התקבל   12 השעה 
'איחוד הצלה' על פעוטה כבת שנה שאיבדה את 
בגן  זר(  מגוף  )נחנקה  כדי שהותה  תוך  ההכרה 

ילדים ברחוב שבטי ישראל בבני ברק.
הצלה  איחוד  של  חירום  רפואת  מתנדבי 
סניף בני ברק ביצעו בה פעולות החייאה והיא 

פונתה תוך המשך 
החייאה  פעולות 
לבית  אנוש  במצב 
נסיבות  החולים. 

המקרה בבדיקה.
מצבה  מאז 
התינוקת  של 
ואף  השתנה  לא 
והשבוע  החמיר 
את  השיבה  היא 
לבורא  נשמתה 
בת  כשהיא  עולם, 

שנה וחצי בלבד. ת.נ.צ.ב.ה.

המתנדב שניצל – חזר להציל

תושבי בני ברק מצליחים יותר

הפעוטה רחל שיקמן ע"ה

לפני מספר חודשים הוא נפצע אנושות כשהיה בדרכו להציל חיים, השבוע 
הוא שב לפעילות עם רכב המינילנס שקיבל בטקס הודיה חגיגי

הנתונים  את  מציגים  שלא  החינוך  משרד  את  תוקף  ברק  בני  עיריית  דובר 
האמתיים על אחוזי ההצלחה הגבוהים בקרב הנבחנים בבגרות

לאחר כמה חודשים של סבל בבית החולים 'שניידר' התינוקת שנחנקה בגן - 
נפטרה בבית החולים

הדבר שחנק את התינוקת

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61



אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

רק 99,000 ₪  

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

בס״ד

הזדמנות אחרונה להשקעה בטוחה
בעיר הנדל"ן המובילה

לאור הביקוש איתרנו עבורכם 
יחידות קרקע נוספות:

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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אוריאל צייטלין

שגרירות  נפתחה  ומיוחד,  יוקרתי  בטקס 
של  שנים  לאחר  זאת  בירושלים.  ארה"ב 
הנשיא  שאכזבו,  ארה"ב  נשיאי  מצד  הבטחות 
הבחירות  ממסע  הבטחתו  את  קיים  טראמפ 
של  נציגיו  לבירה.  השגרירות  את  להעביר 
הנשיא באירוע היו חתנו ובתו, בני הזוג ג׳ארד 
נוספים  נציגים  ואיוונקה טראמפ, לצד  קושניר 
המרגש  הטקס  מיוחדת.  במשלחת  שהגיעו 
ובברכה  בנאומים  מלווה  כשהוא  התקיים 

מצולמת שהקליט הנשיא לאירוע.
"בדיוק לפני שבעים שנה ארצות הברית תחת 
הראשונה  האומה  להיות  הפכה  טרומן  הנשיא 
ישראל. היום אנחנו פותחים  שהכירה במדינת 
רשמית את שגרירות ארצות הברית בירושלים. 
מזל טוב. זה היה צריך לקרות לפני הרבה זמן. 
ב-1948,  המדינה  הכרזת  אחרי  מיד  כמעט 
הבירה  כבירתה,  ירושלים  על  הכריזה  ישראל 

שהעם היהודי ייסד בימי קדם. כה חשוב.
ממשלת  של  מושבה  היא  ירושלים  "כיום, 
הישראלי  המחוקקים  בית  של  ביתו  ישראל, 
הנשיא  של  הישראלי,  העליון  המשפט  ובית 
וראש הממשלה הישראלים. ישראל היא אומה 
ריבונית  אומה  כל  של  כמו  זכות  עם  ריבונית 
אולם במשך הרבה  בירתה.  אחרת, לקבוע את 
במציאות  מאליו,  במובן  הכרנו  לא  שנים 
אמר  ירושלים",  היא  ישראל  שבירת  הפשוטה 

טראמפ.
בנוסף השתתפו בחנוכת השגרירות החדשה, 
הבריאות  שר  סגן  דרעי,  אריה  הפנים  שר 
ראש  בירך  נאומו,  במהלך  ועוד.  ליצמן  יעקב 
הממשלה נתניהו ברכת שהחיינו בשם ומלכות. 
ערב קודם לכן, קיים משרד החוץ טקס סגור 
מהמשלחת  חלק  בהשתתפות  ציבור  לאישי 
ומתמיד  מאז  הייתה  ״אמריקה  האמריקאית. 
הוא  טראמפ  הנשיא  אבל  חסד,  של  מלכות 
עצמו מלך של חסדים״, כך אמר הראשון לציון 
יוסף באותו הטקס שהתקיים  הגאון רבי יצחק 
תחת  בירושלים,  אסטוריה  וולדורף  במלון 
האמריקני.  הממשל  לבכירי  כבדה,  אבטחה 
הערב היוקרתי נפתח בנאומו של הראשון לציון 
שעמד בדבריו על ייחודיותה של ירושלים כעיר 
של שלום ושלמות, ולא חסך שבחים מהנשיא 

טראמפ על הצעד המבורך. 
״לפני 51 שנה פרצנו את החומות, הורדנו את 
המחיצות, כדי שירושלים תהיה עיר שלמה של 
שלום ואחדות, שכל אדם ימצא בה את מקומו״, 
לקדוש  הודיה  שכולו  כזה,  ״ביום  הרב.  אמר 
להודות  מאשר  יותר  מתאים  אין  הוא,  ברוך 
עם  ישראל  מדינת  שזכתה  המיוחד  הקשר  על 
ישראל  נלחמת  שנים  במשך  הברית.  ארצות 
מול  קלה  לא  מלחמה  האמת...  על  הצדק,  על 
ורשע, מול אנטישמיות בלתי  עולם של שנאה 
לאור:  לצאת  אמת  של  סופה  אבל  פוסקת... 
ללא  הזאת  באמת  שמכיר  לנשיא  זוכים  אנחנו 
והדתות:  כל העמים  בפני  נשיא שמכריז  סייג, 

ירושלים היא בירת ישראל״.
ואף  באולם  לתשואות  זכה  הרב  של  נאומו 
הנאום  לאחר  מדבריו.  ציטטו  אחריו  הדוברים 
ניגשו למקומו של הרב בני הזוג ג׳ארד קושניר 
ולהודות  ברכתו  את  לבקש  טראמפ,  ואיוונקה 
לו על התמיכה. הרב ביקש מבני הזוג להעביר 
לנשיא את תודתו והוקרתו של העם בישראל על 

העברת השגרירות לירושלים.

מהומות בעזה

מתל  הברית  ארצות  שגרירות  העברת  בצל 
אביב לירושלים, נערכו עימותים קשים בגבול 
למעלה  ושומרון.  יהודה  ובשטחי  הרצועה 
מ-50 פלסטינים נהרגו ביום שני בגבול רצועת 
הפגינו  פלסטינים  אלף  שכ-40  לאחר  עזה 
וחלקם ניסו לחצות את הגדר אל שטח ישראל, 

וצה"ל מנע מהם. 
בעימותים  הרוגים  שיא  רשם  זה,  אירוע 
המתקיימים זה תקופה ארוכה בגבול הרצועה. 
חייל צה"ל נפצע באירוע ומצבו קל עד בינוני. 
לכיוון  ירי  ובעקבות  הקשים  העימותים  בשל 
של  מטרות  מספר  תקף  צה"ל  צה"ל,  כוחות 
ארגון הטרור חמאס במהלך היום, ודובר צה"ל 
הצורך  במידת  כי  לתקשורת  בראיונות  אמר 

ישובו לפעול בדומה. 
"צה"ל לא יאפשר פגיעה בתשתיות הביטחון 
והגדר ונחוש לעמוד במשימת ההגנה והביטחון 
שיידרש",  ככל  וריבונותה,  ישראל  אזרחי  של 

אמרו בצה"ל.
אתמול )ג(, פחתו האירועים בגבול הרצועה, 
כאלף פלסטינים הפגינו באלימות בשטח הגדר, 
ואף גרמו לדליקות באמצעות עפיפוני הטרור. 
סדר  הפרות  נרשמו  ושומרון  יהודה  בשטחי 
משמעותיות. בשעת כתיבת השורות, דווח על 

לפחות הרוג אחד בגבול הדרומי. 
אחה"צ  בשעות  כי  לפרסום  הותר  כן,  כמו 
על  מודיעיני  מידע  בצה"ל  התקבל  שני,  ביום 
לשטח  וחדירה  מטען  פיגוע  שמתכננת  חוליה 
ישראל. בצה"ל מיקמו כוח של יחידת מגלן מול 
שפתחה  החולייה  הגעת  ולאחר  הרצועה  צפון 
קרב  והחל  באש  מגלן  לוחמי  השיבו  באש, 

שבסיומו חוסלו 8 מחבלים חמושים.
מנהרת  השבת  במוצאי  נטרל  צה"ל  בנוסף, 
חפירתה  במהלך  שהייתה  התקפית  טרור 
בלבד  סמוכים  מטרים  למרחק  הגיע  ואורכה 

משטח ישראל.
ובזירה המדינית: מדינות רבות קראו להימנע 
להפסיק  מנת  על  הכל  ולעשות  אזרחים  מהרג 
השאר,  בין  הצפונית.  בגזרה  האלימות  גל  את 
מספר מדינות קראו לשגרירי ישראל במדינתם 
החליטה  וטורקיה  זה,  בהקשר  ברור  לשיחת 
גינויים  כן,  כמו  הישראלי.  השגריר  את  לגרש 
באופן  ערביות.  ממדינות  בעיקר  הגיעו  רבים 

אירוני, גם הנשיא אסד בחר לגנות את ישראל.

טראמפ בירך והשגרירות 
עברה לירושלים

צילום: שלום לביא

הנשיא האמריקאי קיים את 
ושלח  הבחירות  הבטחת 
היהודים  ובתו  חתנו  את 
חנוכת  לאירוע  כנציגיו 
  בירושלים  השגרירות 
הראשל"צ נשא דברי ברכה 
ולא חסך שבחים מטראמפ 
 במקביל, עשרות הרוגים 
שערך  רבבות  בהפגנת 
חמאס ברצועת עזה, בניסיון 

לפרוץ את גדר המערכת

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

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 לשבת
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...

כזה דבר עו לא ראיתם, מעל 100 סוגים של מנות 
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה

הרב שך 3 בני ברק )מול ביה”כ איצקוביץ( 
בכל יום שישי מהשעה 8:00 בבוקר

להזמנות
052-809-8880

רח' הרב ש"ך 6 )צמוד לאיציקוביץ( | טל: 03-5799991

הרב ש"ך 6 )צמוד לאיצקוביץ( 
03-5799991 טלפון: 

פשטידות, פסטות מוקרמות 

בטעמים, קישים ולזניות 

עבודת יד! מדהימים!

שוק 
הפרחים
הכי גדול בעיר

כל המאפים החלביים 29.90 לק"ג 

בקניה מעל ק"ג 

גלידות, מגוון עוגות 

שמנת/שמנת ברוניז

שמנת אגוזים/ריבת 

חלב/מקופלת ועוד

מגוון פטיפורים 

בלינצע'סים 

בטעמים מיוחדים

פחזניות ואקלרים

עוגת גבינה 

מבית שלוימלה

1 ב- 22&
2 ב- 40&

עוגת גבינה אישית 

מבית שלוימלה 

1 ב- 12&
2 ב- 20&

כדורי גבינה

1 ב- 5&
3 ב- 12&

שבועות 
של מבצעים
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אריה לוין

הפנים,  שר  ש"ס  יו"ר  של  התיק  חקירת 
יפה,  ורעייתו  דרעי  אריה  והגליל  הפריפריה 
נמצאת לקראת סיום והמלצות משטרה, כך על 
חשש  קיים  הפרטים,  לפי  ב'גלובס'.  פרסום  פי 
בשנית,  לדין  היו"ר  של  מהעמדתו  בש"ס  גדול 

מה שעשוי לפגוע באופן קשה בתנועה.
צפויה  המשטרה  ב'גלובס',  שנחשף  ממידע 
דרעי,  את  לדין  להעמיד  לפרקליטות  להמליץ 
בגין עבירות מס שבוצעו בקשר לעסקאות נדל"ן 

של הזוג בירושלים ובישוב ספסופה שבגליל.
כמו כן, על פי הערכות של גורמים המעורבים 
בנעשה, המשטרה אמורה להמליץ להעמיד את 
אלפי  עשרות  שקיבל  בחשד  לדין  דרעי  השר 
שקלים מאיש עסקים מקורב בשם אילן שרעבי 
מבלי שדיווח על כך למבקר המדינה, וכשלאחר 
של  בענייניו  הציבורי  בתפקידו  דרעי  עסק  מכן 

שרעבי. 
להמליץ  צפויה  המשטרה  פרשה,  באותה 
להעמיד לדין את דרעי בגין עבירות של מרמה 
עבירה  ביצוע  בגין  וייתכן שגם  אמונים  והפרת 
לא  הוא  אך  במרמה,  דבר  קבלת  של  נוספת 
יעמוד לדין בגין שוחד בפרשה זו, שכן הכספים 

התקבלו לפני חזרתו לחיים הפוליטיים.
מנגד, לפי אותם מקורות, החשד שדרעי קיבל 
כשוחד כספים בניגוד לחוק, באמצעות תרומות 
דרעי,  יפה  עמדה  שבראשן  עמותות  שקיבלו 
לא התבסס בראיות חזקות דיין להעמדה לדין. 
התקבלה  טרם  כי  ולומר  לסייג  חשוב  זאת,  עם 
לפרשיית  בנוגע  במשטרה  סופית  החלטה 
נוטה  שהמשטרה  העובדה  לאור  העמותות. 
בנוגע  רחבות  המלצות  לפרקליטות  להעביר 
הפרקליטות  בידי  ומותירה  שנחקרים  לתיקים 
הראיות  מחומר  איזה  לקבוע  המשימה  את 
שנאסף יכול לבסס אשם פלילי, קיימת אפשרות 
סבירה שהמשטרה תמליץ על העמדה לדין של 

הזוג דרעי גם בפרשיית העמותות.
כהן  גלעד  דב  שרעבי,  אילן  של  דינו  עורך 
ממשרד ברטל-כהן, מסר בתגובה לגלובס: "מר 
רבות,  שנים  מזה  מיודדים  דרעי  והשר  שרעבי 
על- הלוואות  דרעי  לשר  העניק  זו  ובמסגרת 

חסר  רגיל,  אזרח  היה  בה  בתקופה  בקשתו,  פי 
 .2011 במארס   - בהן  האחרונה  ציבורי.  מעמד 
לחיים  חזרתו  על  רשמית  הכריז  דרעי  השר 
ברשימות  נכלל  ושמו   ,2011 ביוני  הציבוריים 
לכנסת בדצמבר 2012, ואידך זיל גמור". עורכי 

דינו של השר דרעי בחרו שלא להגיב לידיעה.

חשש בש"ס: 
דרעי יעמוד לדין

ש"ס  יו"ר  את  לדין  להעמיד  תמליץ  המשטרה  הערכה: 
בעבירות מס, מרמה והפרת אמונים, אך ככל הנראה ללא 

סעיף של שוחד

במגזר החרדי דתי לרשת טרקלין חשמל כהלכה
עבודה במשמרות שכר אטרקטיבי התחלה מיידית!

העבודה באזור המרכז. *המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

נציגי מכירה טלפונית
דרושים

לשליחת קו“ח: Aharon-s@traklin.co.il טלפון: 054-3900003

למוקד מכירות טלפוני

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה
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פריז.  גול, שער הניצחון –  כיכר שארל דה  יום שלישי שעבר, 
נכבדים  עשרות  זורמים  הקפה,  בתי  מוקפת  הגדולה  הרחבה  אל 
השנייה  העולם  מלחמת  ותיקי   - ווטרנים  ממשל  בכירי  צרפתים, 
העולם  מלחמת  וסיום  הנאצים  על  הניצחון  יום  את  לציין  כדי   -

השנייה.
ניצחו  בו  האחרון  שהקרב  החופשות  חובבי  הצרפתים  בשביל 
היא  אחרים  של  מסיבה  גם  נפוליאון,  בתקופת  שם  אי  התרחש 
סיבה לחגיגה. כשהאמריקאים והבריטים נלחמו והקיזו דם בחופי 
נורמנדי כדי לשחרר את צרפת, הפריזאים ישבו בבתי הקפה וטבלו 

את הקרואסון במשקה החם. 
בערבו של יום נראו על המרקע בזה אחר זה, בזמן אוויר כמעט 
חשיבות  ארשת  ובאותה  לצרפתית  מאנגלית  מלא  בתרגום  זהה, 
שהתקשורת הבינלאומית יודעת להעניק לגיבורי השעה – הנשיא 
היה  נדמה  לרגעים  נתניהו.  הממשלה  וראש  טראמפ  האמריקאי 
בתבל,  הגדולות  המעצמות  שתי  מנהיגי  של  בהחלטה  שמדובר 
הנשיא האמריקאי וראש הממשלה הישראלי המודיעים על ביטול 
ההסכם עם איראן ומסוקרים באופן שווה. הפיל והנמלה, מעולם 

לא נראו כך, באותה מידה.
ניצחון כביר  לנו הישראלים, מעולם לא היה את הלוקסוס של 
האמריקאים  הנדיבים  אחרות.  אומות  בני  של  אדם  חיי  במחיר 
בהחלט  יכלו  זאת,  לעומת  לרגע,  כאורחים  השבוע  לכאן  שקפצו 
לחוש כצרפתים. כשהפרעצל בין שיניהם, הם חגגו את טקס חנוכת 
השגרירות ומיהרו לעזוב את ישראל בערבו של יום. עם התוצאות 
– נשארים להתמודד בגפם, היהודים שקבעו פה את מושבם, ולהם, 

בניגוד לאחיהם מעבר לים, באמת אין ארץ אחרת. 
האירועים האלימים על גבול הרצועה תוך כדי חנוכת השגרירות 
כמה  עד  מוכיחים  שעבר,  בשבוע  הסורי  בגבול  וההתפתחויות 
המציאות באזורנו נפיצה ומזכירים לכולנו שהחגיגות – מוגזמות 
ומוקדמות. לזכותו של נתניהו ייאמר, שכל מהלכיו עד כה מגובים 
היושבים  השרים  ושל  הביטחון  זרועות  ראשי  של  בתמיכתם 
בממשלה, כולל בעלי הניסיון והמזג המתון שביניהם, כמו אריה 
מכלוף דרעי, שכבר ישב בקבינט עם ראשי ממשלה כרבין ושמיר, 

שאיפוקם היה אומנותם.
בישיבת סיעת יהדות התורה שהתקיימה בכנסת בצהרי יום שני, 
חנוכת  העולים מטקס  ותפילות הכמרים  התופים  הלמות  רקע  על 
סגן השר  כי  מוזס  לייזר  מנחם  ח"כ  הסיעה  יו"ר  ציין  השגרירות, 
ליצמן אינו נוכח הואיל וכראש מפלגה הוא מייצג את יהדות התורה 
התורה  יהדות  את  מייצג שם  לא  "הוא  השגרירות.  פתיחת  בטקס 
אלא את אגודת ישראל", מיהר לתקן ח"כ מוישה גפני, נושא דגל 
תדיר  שהתרה  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ  מרן  זקן,  אותו  של  ההשקפה 

שלא להתגרות באומות.
בפעימה הזאת, אומנם נשיא האומה הגדולה בתבל הוא שנקט 
בו,  להתגרות  לא  נותר  רק  מצידה  ולישראל  החד-צדדי  במהלך 
ראוי שתישמע. בעיצומה של  גפני,  אך הערת האזהרה הזאת של 
החרדית  העליצות  ולמרות  הדל,  ברחובנו  גם  שניכרת  השמחה 
הראוי  מן  לאחרונה,  נתניהו  שנוקט  הקשה  היד  לנוכח  הטבעית 
קרה,  כשהיא  מוגשת  הנקמה  תיכונית  המזרח  במציאות  כי  לזכור 
וכפי שהציע השבוע אחד מרבני דגל התורה שמכיר את נפש בוחרי 
אל  אך  במידה,  תשמחו  שביניהם:  הצאן  צעירי  ובעיקר  תנועתו 

תשכחו להרבות בתורה ובתפילה.

יקום החתן
האורתודוקסי  החינוך  בערוגות  שגדל  נשיאה  דבי  חתנא  מול 
בניו-יורק ורעייתו היהודייה שעל הליך גיורה כבר נמצאו מפקפקים 
בערב  שני  ביום  התייצב  לשונם,  את  לנצור  שהתקשו  ומצקצקים 
הראשון לציון הגר"י יוסף, לבוש בגלימה וחבוש במצנפת שכמו 
מהסוג  היסטוריים  לאירועים  הולמת  תפאורה  לשמש  כדי  נוצרו 

הזה.
החתן והבת המריאו מארה"ב אחרי צאת השבת בישראל ולמרות 
שממשלה אחת כבר הופלה בישראל בגין יעף מטוסי חיל האוויר 
בעיצומו של יום המנוחה, הרי שבמקרה הזה איש לא מצא לנכון 
לדקדק עם הזוג האורח בהפרשי השעות, יען כי אין לדיין אלא מה 

שעיניו רואות. 
 - נשיא ארצות הברית של אמריקה  מול שליחיו הרשמיים של 
היהודים בישראל עדיין חשים כיהודי הגלותי הניצב בפני הפריץ. 
אולי כדאי להפנים לעיתים את המציאות וליישם את התובנה גם 
במציאות הישראלית – במדינה שאף בה, למרות כוחנו הפוליטי 
המטעה והמשכר לעיתים, אנחנו עדיין מיעוט הנתון לחסדי הרוב.

מול האורחים הנכבדים מארצות הברית, התייצב האיש שדמות 
דיוקנו מזכירה את דמותו של האב הגדול מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
מאז  הייתה  "אמריקה  בלב.  צובטת  זהה,  כך  הכל  קולו  ונעימת 
ומתמיד מלכות של חסד, אבל הנשיא טראמפ הוא עצמו מלך של 
חסדים", הגדיר באמירה קולעת הראשון-לציון שהרעיף על ראשו 

של הנשיא האמריקאי ברכות עד בלי די. 
גבו מסך ענק המקרין את תרגום דבריו – מעברית  כשמאחורי 
שלא  ובטון  בשפה  נאום  ונשא  הראשון-לציון  עמד  לאנגלית, 
מאפיינים את קול ההנהגה הרוחנית החרדית של ימינו. הראשל"צ 
נשא את דבריו בעברית ישראלית מדוברת, בשפה קולחת וקולעת 
שיפריזו  יש   - אוניברסליים  יהודיים  במוטיבים  שימוש  ותוך 
החרדית  ליהדות  קם  האחרונים  בעשורים  ממלכתיים.  ויאמרו: 
המוני  של  לליבם  לחדור  וידע  השפה  את  שהכיר  אחד  מנהיג  רק 
המכהן,  לציון  הראשון  של  באביו  כמובן  ומדובר   – הישראלים 

הלוא הוא הראשון לציון לשעבר מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
כדי  המחיצות,  את  הורדנו  החומות,  את  פרצנו  שנה   51 "לפני 
שירושלים תהיה עיר שלמה של שלום ואחדות, שכל אדם ימצא 
את  וריתק  בעברית-ישראלית  יוסף  הגר"י  דיבר  מקומו",  את  בה 
הנוכחים, "ביום כזה, שכולו הודיה לקדוש ברוך הוא, אין מתאים 
יותר מאשר להודות על הקשר המיוחד שזכתה מדינת ישראל עם 
ארצות הברית. במשך שנים נלחמת ישראל על הצדק, על האמת. 
אנטישמיות  מול  ורשע,  שנאה  של  עולם  מול  קלה  לא  מלחמה 
בלתי פוסקת. אבל סופה של אמת לצאת לאור. אנחנו זוכים לנשיא 
העמים  כל  בפני  שמכריז  נשיא  סייג,  ללא  הזאת  באמת  שמכיר 

והדתות: ירושלים היא בירת ישראל".
בסקרים  שלהן  שהאפקטיביות  הספרדי  השלום  תמונות  לנוכח 
מיגור  על  אוסלו  להסכמי  שהייתה  ההשפעה  למידת  ערך  שוות 
מהמסקנה  מנוס  אין  כי  דומה  להבדיל(,  )להבדיל,  הפיגועים 
שהדמות שחסרה כיום לש"ס הרשמית, היא אישיות כדמותו של 

רק  לא  נשמעים  שדבריו  מצנפת  חובש  רוחני  מנהיג  יוסף.  הגר"י 
השבועות,  חג  בערב  הישיבות  ספסלי  חובשי  התורה  בני  בקרב 
ובחגים  ירושלים  ביום  הערוצים המסורתיים  צופי  בקרב  גם  אלא 

הלאומיים. 
חרף  בסקרים,  ש"ס  של  המתמשך  הדשדוש  לנוכח  השאלות 
תמונות השלום ופעילות נציגיה – טובות מהתירוצים. אך דומה כי 
ניתנה השבוע בטקס ההוקרה שנערך  לפחות תשובה אחת ראויה 
ניתן לומר:  ונפתח בנאומו של הראשון-לציון, עליו  בירושלים – 

ברא קלא דאבוה.  
קומה  שיעור  בעל  רוחני  מנהיג  של  הזה,  הייחודי  הקול  על 
יתירה  ממלכתיות  נגזרה  חרדית,  ולא  ישראלית  עברית  שמדבר 
נטולת סממנים פוליטיים. הוא חסר כיום לש"ס כמשקל סגולי, כפי 
ששגרירות אמריקאית רשמית הייתה חסרה לירושלים בירת ישראל 

– עד השבוע. 

חכם ונביא
ההבדלים  על  הסגנונות,  ובכל  השפות  בכל  נאמר,  כבר  הכל 
הבולטים שבין הנשיא המכהן טראמפ לקודמו אובמה, אך דומה 
שהגדרה המיוחדת של הגר"י יוסף את טראמפ כ"מלך של חסדים", 
מפיהם  קודמו  על  הדברים שנשמעו  לאור  מכולם  המחודדת  היא 

של גדולי ישראל שכבר אינם עמנו. 
היחס  על  הרושם  רב  הסיפור  זו  באכסניה  הובא  שנים  לפני 
ארצות  לשגרירי   – זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  שהעניק  השונה 
הברית בתקופת בוש ובתקופת אובמה. לשגריר שכיהן תחת הנשיא 
הרפובליקני שנחשב לאוהב ישראל, העניק מרן הגרי"ש יחס חם 
– עד כמה שניתן לייחס את המושג לפוסק הדור החרדי שסגנונו 
המאופק, שפתו המוקפדת ומילותיו החותכות הפכו לסימני ההיכר 

שלו. 
כהונת  תקופות  בשתי  השגרירים  לשני  בתכלית  השונה  היחס 
ביטוי כאשר שגריר ארה"ב הראשון בתקופת  לידי  בא  הנשיאים, 
אובמה, ג'יימס קנינגהם, סייר בירושלים של מעלה ונכנס למעונו 
אפרתי,  בהגר"י  מלווה   ,10 חנן  ברחוב  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של 
ב'קונסול החרדי' מתתיהו חשין ובמתורגמן יצחק פינדרוס - שיודע 

לדבר לכל איש בשפתו.
שגרירו של אובמה נכנס לחדר מלווה בצלמים מטעם השגרירות, 
עז  רושם  שהותיר  אמריקאי,  שגריר  של  קודם  מביקור  כלקח 
ריצ'ארד  היה  חותם  הותיר  שביקורו  השגריר  המדינה.  במחלקת 
השנייה  הקדנציה  במהלך  בישראל  ארה"ב  כשגריר  שכיהן  ג'ונס, 
ג'ורג' בוש הבן, בתקופה החופפת לכהונתו של ראש  של הנשיא 
הגרי"ש  מרן  כיצד  וראיתי  בחדר  אז  נכחתי  אולמרט.  הממשלה 
של  מלכות  כ"שליח  אותו  מכנה  בחום,  ג'ונס  את  מברך  אלישיב 
חסד", ואף מאריך בשיחה ומבקש כי ממשלת ארצות הברית תסייע 
החמורים  הביטחוניים  האיומים  לנוכח  ישראל,  בארץ  ליושבים 
וראש  בסביבה  אז  היה  לא  נתניהו  בפרט.  האיראני  והאיום  בכלל 
הממשלה המכהן דאז אהוד אולמרט לא העלה את הגרעין האיראני 
על ראש שמחתו, כך שניתן לומר שדווקא המנהיג הרוחני החרדי 

היה 'הראשון שזיהה'.

בית ספר לפוליטיקה

טוב ליהודים

אבי בלום, פריז      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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"ליצמן לא מייצג 
בטקס את יהדות 
התורה אלא את 

אגודת ישראל", מיהר 
לתקן ח"כ מוישה גפני 

נושא דגל ההשקפה 
של אותו זקן, מרן 

הגראמ"מ שך זצ"ל, 
שהתרה כל העת שלא 

להתגרות באומות. 
בפעימה הזאת, נשיא 

האומה הגדולה בתבל 
הוא שנקט במהלך 

החד-צדדי ולישראל 
מצידה רק נותר לא 

להתגרות בו

מרן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל כינה את 

השגריר הרפובליקני 
כ"שליח מלכות 

של חסד", וביקש 
כי ממשלת ארה"ב 

תסייע ליושבים 
בארץ, לנוכח האיום 

האיראני. נתניהו 
לא היה אז בסביבה 

ורה"מ המכהן דאז 
אהוד אולמרט לא 
העלה את הגרעין 
האיראני על ראש 
שמחתו, כך שניתן 

לומר שדווקא המנהיג 
הרוחני היה 'הראשון 

שזיהה'

הכותרת הראשית של 'קו עיתונות' וכותרות נוספות שפורסמו בהבלטה 
בתל-אביב,  לשגרירות  נשלחו   - הביקור  בעקבות  הישראלית  בעיתונות 
תורגמו ל'שבעים לשון' והגיעו עד למחלקת המדינה בוושינגטון. בשגרירות 
גדול  מאת  לנשיא,  אישי  תמיכה  כמסר  זאת  הציגו  בישראל  האמריקאית 

המנהיגים היהודים האורתודוקסים.
לביקור הראשון של השגריר ג'ונס בתקופת בוש, לא נלווה צוות הצילום 
נימוסין בלבד. לביקור השני, של  ביקור  זה  של השגרירות, בהנחה שיהא 
צורפו  כבר  יותר,  מאוחר  שנים  כמה  אובמה,  בתקופת  קנינגהם  השגריר 
צלמים שהתבקשו לתעד כל מילה, בהנחה שיועברו מסרים דומים. אובמה, 
מראשית כהונתו ועד סיומה, נאחז בציפורניו בכל גילוי אהדה ישראלי, כפי 

שהישראלים נאחזים בכל פיסת תמיכה בינלאומית.
רק שבפעם השנייה נכונה לשגריר ולצוותו אכזבה. מרן הגרי"ש אלישיב 
ונמנע מלומר מילות ברכה. אצל הגרי"ש  שתק כמעט בכל מהלך הביקור 
שמילותיו נמדדו בפלס ניתן היה לומר: מדשתיק, שמע מינה לא ניחא ליה. 
את  שטרדה  היא  הצילום  צוותי  המולת  כי  מעשה,  בשעת  סברו  הנוכחים 

מנוחתו ושלוותו של פוסק ההלכה.
- אך  נוחות  כי אכן חש בחוסר  יותר הבהיר הגרי"ש,  ולא היא. מאוחר 
הסיבה לכך, כדרכו, הייתה עניינית גרידא, ללא כל קשר להמולה. כשנשאל 
מדוע עם השגריר האמריקאי ריצ'ארד ג'ונס הוא נהג בצורה שונה לחלוטין, 
לא  הבית שביקשו  בני  )לבקשת  כאן במרומז בשעתו  תשובתו, שפורסמה 
לפגוע אישית בשגריר(, הממה את הנוכחים. בדיעבד ואחרי שנים נשמעה 
בוש  הקודם  הנשיא  שליח  "על  המדויקים:  המדעים  כחוכמת  התשובה 
שהיה אוהב ישראל אפשר היה לומר מלכות של חסד", השיב מרן הגרי"ש 
אלישיב, "אבל איך אפשר לברך את הנשיא אובמה? מי יודע אם הוא יעזור 

או יזיק לכלל ישראל?"
לנשיא שהחליף את האיש שמרן הגרי"ש אלישיב נזהר מלברכו – אפשר 
נמנעה  שבה  הקדנציה  עבור  גם  ומכופלת,  כפולה  ברכה  אפוא  להעניק 
הברכה ממי שהנהיג במידת הדין את האומה שהוגדרה לאחר השואה על 
ידי מרן רבי אהרון קוטלר זצ"ל כ"מלכות של חסד". התקשורת האמריקאית 
והבינלאומית יכולה להוסיף ולזלזל בנשיא ששפתו ירודה ומעשיו האישיים 
מגונים, אך עבורנו היהודים, מנהיגי המעצמות - מאחשוורוש וכורש ועד 
רעים  הם  האם  ויחיד:  אחד  פרמטר  לפי  תמיד  נמדדו   - וטראמפ  אובמה 
או טובים ליהודים, ובעניין הזה, הנשיא המכהן הוכיח היטב את אופיו – 

במעשים ולא בדיבורים.

בזמן הזה
טראמפ  דונלד  האמריקאי  לנשיא  הסייגים  נעדרת  החרדית  האהדה  על 
– שנייה באדיקותה רק לאהדה העיוורת לנתניהו, כבר נחקר ודובר בעבר, 

גם כאן. העניין הזה בולט במיוחד על רקע העלילות והסיפורים שנכרכים 
בעקביו של הנשיא האמריקאי – אשר מקומם לא יכירם בעיתונות מכובדת, 

על אחת כמה וכמה בעיתונות חרדית נקיית לשון.
דומה שהתמיכה החרדית העממית בטראמפ באה כרפלקס של התנגדות לכל 
מה שמסמלת מורשת אובמה, בעיניים אורתודוקסיות. להכרזתו של טראמפ 
על ריבונותה המדינית של ישראל בירושלים, קדמה ההצהרה על הריבונות 
הדתית בבירת ישראל. בראשית כהונתו הגיע הנשיא כשהוא מלווה בבתו 
היהודייה לביקור היסטורי בכותל המערבי – תוך שהוא נמנע במכוון מלבקר 
ברחבה הרפורמית. חרף כל הפרסומים המוקדמים, הוא הבהיר בשעתו כי 
יקפיד לשמור על מנהג המקום ועל הפרדה מלאה בין עזרת הגברים לעזרת 
 הנשים. רק חסר היה שהמשנה ליועמ"ש דינה זילבר, תוציא לו מכתב אזהרה.
גם סביבתו היהודית-אורתודוקסית של טראמפ, מחתנו בוושינגטון, עבור 
דיוויד  בירושלים  המכהן  לשגריר  ועד  גרינבלט  ג'ייסון  האזורי  לשגריר 
הנשיא  את  שסבבה  הרפורמית  מהחבורה  הגמור  ההיפך  היא  פרידמן, 
קדנציית  בראשית  הדרך  את  שהתווה  בוושינגטון  עמנואל  מרם  אובמה: 
לכשעצמו  חביב  איש  שפירו,  דני  לשעבר  לשגריר  ועד  הראשונה  אובמה 
שהקפיד לשמור על קשר חם עם אישי הציבור של המגזר החרדי, אך גדל 

בערוגות אחרות. 
ממייסדות  הייתה  אשתו  כי  לב  גילוי  של  ברגע  בשעתו  לי  סיפר  שפירו 
הכותל  רחבת  לפתיחת  עם המאבק  מזדהה  הוא  וכי  הכותל'  'נשות  תנועת 
אובמה  של  הקרובה  בסביבתו  היהודית-ליברלית  הנוכחות  הזרמים.  לכל 
בוושינגטון באה לידי ביטוי גם בפרטים הקטנים כמו הזמנתה של "רבה" 
חנוכה  נרות  הודלקו  שבו  ריבלין  הנשיא  בהשתתפות  לטקס  רפורמית 
ומוסיפה:  המסורתית  ניסים'  'שעשה  ברכת  את  משבשת  שה"רבה"  תוך 

"לאבותינו ולאמותינו". 
אובמה,  של  הקרובה  בסביבתו  הרפורמית  הקהילה  בכירי  של  הנוכחות 
השפיעה במישרין על התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, שנקלע לעימות 
גיבוי  בקבלת  כך  על  לחפות  וניסה  בסוגיות המדיניות,  הנשיא  עם  חזיתי 
ביקרם,  ולחפוץ  נאלץ להיזהר בכבודם  ביבי  רפורמית.  מסביבתו היהודית 
בקהילה  לראשונה  הכותל' שהכיר  'מתווה  בהעברת  ביטוי  לידי  כפי שבא 

הרפורמית כבעלת עמדה ודעה ברחבת שריד בית מקדשנו.
הנשיא  נפנף  קודמו,  חתם  עליו  הגרעין  הסכם  את  שביטל  לפני  הרבה 
עם  הגדולים  המקוננים  מסביבתו.  הללו  הגורמים  את  יד  כלאחר  הנוכחי 
הקהילה  ראשי  הם  מבחירתו,  התאוששו  לא  הזמן  בחלוף  שגם  ניצחונו, 
הרפורמית בארה"ב. כשמתוודעים להשפעה שנמוגה ולכוח שנוטרל, אפשר 
בהחלט להבין מדוע יום החג שלנו הפך ליום אבלם. גם במובן הזה, טראמפ 

ראוי לכינוי 'מלך של חסדים', ואם תרצו: של חסידים.

נואם בחסד על מלכות של חסד. הראשון לציון הגר"י יוסף נואם בפני המשלחת האמריקאית. צילום: שלום לביא
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

למרות הקלון: רוכברגר מתמודד

"לא תענוג להיות ראש עיר"

רחובות

רמת השרון

ראש העין

חריש  השבוע  עשה  ישי  אלי  'יחד'  יו"ר 
פעולה  שיתופי  ובחן  רחובות  בעיר  עמוק 
למעונו  נכנס  ישי  הבחירות.  לקראת  אפשריים 
של  לביתו  ועלה  מקרעטשניף  האדמו"ר  של 
מענדל  מנחם  רבי  הגאון  חב"ד  קהילת  רב 

גלוכובסקי.
תזזיות  יודעת  ברחובות  הדתית  הפוליטיקה 
רבות ונכון לכעת, יד כולם בכולם. מלכתחילה 
אך  היהודי',  'הבית  עם  ללכת  בחב"ד  תכננו 
וחב"ד  שרטון  על  עלו  הצדדים  בין  היחסים 
קרעטשניף,  חסידות  חדש.  בית  אחר  מחפשת 
שבבחירות האחרונות רצה במשותף עם 'הבית 
מטריית  תחת  עצמאית  לדרך  יצאה  היהודי', 
בקרב  מסיבי  בקמפיין  ופתחה  ישראל'  'אגודת 
קהל  את  לעבות  מנת  על  החילוני  הציבור 
מצביעה. כרגע נבחנים חיבורים – ביחד ולחוד 
קרעטשניף  וחסידות  ישי  אלי  חב"ד,  בין   -

וההכרעה צפויה ליפול בימים הקרובים.

ראש  רוכברגר,  איציק  היה:  לא  עוד  כזה 
במרמה  שהורשע  לשעבר  השרון  רמת  עיריית 
ובהפרת אמונים, ריצה עונש של עבודות שירות 
ושילם קנס כספי, הודיע השבוע פומבית כי הוא 
מתכוון להתמודד בבחירות הקרובות לראשות, 

חרף אות הקלון שהטיל עליו בית המשפט.
על מנת להתגבר על האתגר המשפטי, הגיש 
רוכברגר בקשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית 
לא  הדבר  כי  השיב  זה  אך  לרוץ,  לו  לאשר 
בסמכותו והפנה אותו לפקיד הבחירות, תפקיד 
פרקליטיו,  טענות  פי  על  אויש.  טרם  כה  שעד 
משפטית  מניעה  אין  בכלא,  ישב  ואינו  מאחר 

בהתמודדותו.
ובשל  ותושביה  השרון  לרמת  אהבתי  "בשל 
להציג  ממני  המבקשים  מתושבים  רבות  פניות 
מועמדותי לראשות העיריה בבחירות הקרובות, 
אלו  בימים  כי  אתכם  לעדכן  חובה  חש  אני 
ממש, בכוונתי להודיע על התמודדותי, בהתאם 
לשוב  כוונה  ומתוך  והפסיקה  החוק  להוראות 
 12 במהלך  שעשיתי  כפי  נאמנה  אתכם  ולשרת 

שנות כהונתי כראש העיריה שלכם", כתב.

)בנגה( בית אור, הוא חבר מועצת העיר  בני 
מקומו  ממלא  שנה  לפני  עד  שהיה  העין,  ראש 
ויד ימינו של ראש העיר שלום בן משה. השבוע, 
הכריז בנגה כי יתמודד בעצמו על ראשות העיר, 

באמצעות סיעת 'מהפך בראש'.
הפוליטיקה  את  בנגה  הדהים  שנה,  לפני 
המקומית, כאשר עזב בטריקת דלת את תפקידו 
כממלא מקום, פרם את הברית האיתנה שהייתה 
הוא  לאופוזיציה.  ופרש  העיר  ראש  עם  לו 
ולאדריכל  בעיר  וחזקה  אהודה  לדמות  נחשב 
הדירות החדשות  הלא רשמי של עשרות אלפי 

המתוכננות בעיר.
בראיונות שהעניק בעת פרישתו, אמר בית אור 
פוליטיות  להרפתקאות  לצאת  בכוונתו  אין  כי 
וכי "זה לא כזה תענוג גדול להיות ראש עיר". 
כעת, למרות הדברים, יבקש את אמון התושבים 
וצפוי לנהל קרב צמוד בבחירות מול ראש העיר 

המכהן.

ערד לקראת מהפך? 'הליכוד' מסתער על ערד
אחרי שניסן בו חמו )'יש עתיד'( ביצר את שלטונו בדרך לקדנציה נוספת, נכנסת מפלגת השלטון 
ומשנה את התמונה • המועמד: משה אדרי, פעיל ליכוד מקושר ובעבר סגן ראש העיר • כל 

הפרטים והתגובות
צפויה  בערד,  הקרובה  הבחירות  מערכת 
להיות גועשת וסוערת, בניגוד מוחלט לשלווה 
 5 אחרי  רחובותיה.  את  שאופפת  הפסטורלית 
ידעה  בעיר  החרדית  ההתיישבות  בהן  שנים 
הכותרות  לראש  העפילו  שאף  קשים  אתגרים 
הארציות, נראה שקרן האור מגיעה ממקום לא 
לראשות  מועמד  תציב  'הליכוד'  מפלגת  צפוי: 
ראש  את  להדיח  מנת  על  הכל  ותעשה  העיר 

העיר המכהן ניסן בו חמו.
הראשות  על  'הליכוד'  מטעם  שיתמודד  מי 
במפלגה  וותיק  מרכז  חבר  אדרי,  משה  הוא 
הצפויים  ובכיריה,  שריה  לכל  היטב  ומקושר 
להעניק לו רוח גבית ולהעמיד לרשותו משאבים 

ניכרים לקמפיין הבחירות.
רחוק  אדרי  הארצית,  בזירה  קשריו  מלבד 
כיהן  בעבר  הערדית.  בזירה  אנונימי  מלהיות 
כיהן  ובשיאו  'הליכוד'  מטעם  מועצה  כחבר 
לזכות  בעבר  גם  ניסה  הוא  העיר.  ראש  כסגן 
פחות  לא  היו  בהן  בבחירות  העיר  בראשות 
התנועה  זכתה  הטובים  בימיה  מועמדים.  מ-8 
לארבעה מנדטים בעיר, אך בבחירות האחרונות 

נמחקה לחלוטין.

בבחירות המיוחדות שנערכו לפני שלש שנים 
של  פרישתה  לאחר   – העיר  ראשות  על  בדיוק 
ולד  זה  היה   – הכנסת  לטובת  פלוסקוב  טלי 
סנדלרסקי שהתמודד מטעם 'הליכוד' מול ניסן 
בן חמו אך נחל תבוסה צורבת, כאשר היחידים 
החרדית,  הקהילה  אנשי  היו  עבורו  שהצביעו 

שהעניקו לו את קולם מחוסר אלטרנטיבה.
מאשר  עיתונות',  'קו  עם  ראשונה  בשיחה 
בהצלחתו:  ביטחון  ומביע  הפרטים  את  אדרי 
"אני לוקח את ערד לשלטון 'הליכוד', יש לי את 
תמיכת ראש הממשלה וכל צמרת הליכוד, מה 
צריך יותר מזה? ערד נמצאת היום בקיפאון היא 
מקווה  אני  הנשמה.  לה  לעשות  צריך  מדממת, 
ולא  הממשל  נציג  צריך  שהוא  יבין  שהציבור 
נציג הפקולטה, פעם מגיע ד"ר, פעם עו"ס, כל 
יש  לי  ניסיון,  לו  אין  אבל  תארים  לו  יש  אחד 
ניסיון בלי תארים שקשורים לפוליטיקה. יש לי 

ידע אמיתי בתחום המוניציפאלי".
כזכור, בשנים האחרונות עלו יחסי החרדים-

בלתי  עימותים  בשל  לכותרות,  בערד  חילונים 
פוסקים בין הקהילה החסידית בעיר לבין ראש 
למרות  עתיד'.  'יש  נציג  חמו,  בן  ניסן  העיר 

ונהירת  החסידית  הקהילה  של  התפתחותה 
כי  היה  נראה  כה,  עד  לעיר,  משפחות  מאות 
המאבק מול בן חמו אבוד וכי הוא יצליח לנצח 

את הבחירות הקרובות בקלות.
בין  הלהבות  הונמכו  האחרונים  בחודשים 
החרדים וראש העיר, בשל סדרת הבנות שקטה 
למסלול  היחסים  את  להכניס  ניסיון  ומתוך 
תקין. במקביל, בן חמו מתמודד עם אופוזיציה 
פנימית הולכת ומתרחבת, שהתבטאה בין היתר 

בפרישת שניים מחברי סיעתו לאופוזיציה.
למגרש  'הליכוד'  של  כניסתה  עם  כעת, 
תעמוד  החרדים  בפני  כי  נראה  המקומי, 
אלטרנטיבה ראויה והם עשויים להעניק לאדרי 
מהפך  שתחולל  הקריטית  הקולות  מסת  את 

בעיר.
כי  אישרו  ישראל'  ב'אגודת  בכירים  גורמים 
קיבלו פנייה ממפלגת 'הליכוד' בגישוש ראשוני 
החרדים  תמיכת  ולהבאת  משותף  גוש  להקמת 

במשה אדרי.
מסיעת הליכוד טרם נמסרה תגובה לדברים.

אלי ישי חורש את העיר
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תפרח למרות התחלה צולעת: הקהילה תומכת, הבחירות יבוטלו
מעניקה  תפרח  ביישוב  הליטאית  הקהילה 
את תמיכתה לראש המועצה המכהן שי חג'ג', 
הקרובות  בבחירות  יחיד  כמועמד  שמסתמן 
ובשל כך הן צפויות להתבטל. התמיכה החרדית 
שהקהילה  אחרי  ומגיעה  מאליה  מובנת  לא 
למרות  האחרונות.  בבחירות  ביריבו  תמכה 
עלו  הצדדים  בין  היחסים  הצולעת,  ההתחלה 
המפלגות  ראשי  בתמיכת  חיובי,  מסלול  על 

החרדיות בכנסת.
על  חולשת  מרחבים  האזורית  המועצה 
מתגוררים  בהם  הצפוני,  בנגב  מושבים   15
הגדולים  היישובים  אחד  תושבים.  כ-13,000 
בה הוא תפרח, שם מתגוררים כ-300 משפחות 
ליטאיות המונות כ-2,000 נפשות. היישוב מוכר 
גם בזכות הישיבה המפורסמת בה לומדים קרוב 

ל-1,000 תלמידים.
חג'ג',  שי  התמודד  האחרונות,  בבחירות 
המכהן  המועצה  ראש  מול  גילת,  מושב  תושב 

במורי  תמכה  הליטאית  הקהילה  מורי.  אבנר 
ויחסיה עם ראש המועצה המנצח התחילו ברגל 

שמאל.
שונים,  מתחים  ליוו  הנוכחית  הקדנציה  את 
דתית.  מועצה  יו"ר  מינוי  סביב  נסובו  חלקם 
הקהילה בתפרח לא הייתה שבעת רצון מהמינוי 

וגם ראשי המפלגות החרדיות בחשו בו.
הקהילה  בין  היחסים  הדברים,  למרות  אך 
וכיום  תקין  מסלול  עלו  העיר  לראש  בתפרח 
הצדדים עובדים בשיתוף פעולה. כפי המסתמן 
כעת, אין אף לא תושב אחד מתחומי המועצה 
כל  ובשל  מועמדות  להגיש  שמתכוון  האזורית 

הבחירות יתבטלו.
האזורית  המועצה  את  המועצה,  ראש  מלבד 
מאיישים 15 חברים, נציגי כל אחד מהיישובים 
שנמצאים בתחומיה. במרבית היישובים הוועד 
המקומי בוחר בהסכמה את הנציג למועצה אך 
פנימיות  בחירות  מתקיימות  חריגים,  במקרים 

בתוך היישוב על התפקיד.
המועצה  כחבר  ארוכות  שנים  שמשמש  מי 
ברוך  ר'  הוא  תפרח,  היישוב  מטעם  האזורית 

גנוט, שצפוי להמשיך בתפקידו.
תמיכה  גנוט  מביע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה 
הקרעים:  איחוי  על  ומדבר  המועצה  בראש 
לכל  אתו  רץ  אני  ביחד,  הרבה  עובדים  "אנחנו 
גפני,  משה  ח"כ  אצל  דלתות  לו  פותח  מקום, 
הולכים  אנחנו  מאופקים.  עוד  מכיר  אני  אותו 

לפתח את כל התשתיות ביישוב".
שעולות  מהמתיחויות  מתעלם  לא  גנוט 
שם  דברים  "הרבה  ואומר:  הדתית  במועצה 
גר  הדתית  המועצה  יו"ר  רצוננו,  לשביעות  לא 
יישוב של ראש המועצה  גילת, באותו  במושב 
חג'ג', יכול להיות שהוא משמש לו עזר וגב, אני 
לא יכול ללכת ראש בראש אלא לנסות לעבוד 

באופן אישי ולהשפיע".

אחרי שהימרו בבחירות האחרונות על המועמד המפסיד ולמרות מתיחויות במועצה הדתית, הקהילה 
הליטאית של תפרח תתמוך בשי חג'ג' לראשות • מסתמן: הבחירות יבוטלו

בני ברק
ריענון שורות ב'דגל': בורסת השמות 

אם יש דבר שמונח בכיסה של ‘דגל התורה’ 
התורה  עיר  ראשות  שהיא  הרי  המוניציפלית, 
לא  התורה’  ב’דגל  אך  ברק.  בני  והחסידות 
שוקטים על השמרים ונערכים להחלפת מרבית 
חברי המועצה כחלק ממהלך יסודי של ריענון 

שורות.
נכון להיום, מחזיקה ‘דגל התורה’ בשבעה 
הדברים  הנוכחי,  בשלב  במועצה,  חברים 
אך  סגורה,  רשימה  לכדי  מבשילים  לא  עדיין 
פורחת  המקומית  התורה’  ‘דגל  במסדרונות 
לתפקיד  ראויים  מועמדים  של  שמות  בורסת 
חבר מועצה. ‘שטח מוניציפאלי’ משרטט את 

מפת השמות החמים:
הישיבה  ראש  מרן  ממקורבי   – ויזל  יצחק 
בעשייה  מוכר  זצ”ל.  שטיינמן  הגראי”ל 

העירונית מתפקידו כמנהל גני ילדים.
ונצורות  גדולות  פועל   - רוטנברג  ישעיהו 

למתחזקים.  ישיבה  ומייסד  נושר  נוער  עם 
מקורב למשפחת הגר"ח גריינמן זצ"ל ולחוגי 

סלבודקה.
כץ  פרדס  שכונות  איש   – פורנברג  עידו 
וקריית הרצוג, שהביא מספר הישגם נאים, בין 

היתר בהסדרת תחבורה ציבורית.
יותר  הוותיקה  מהשדרה   – הבר  יהודה 
כבר  ומי שכיהן  מפורסם  תיווך  בעל  בתנועה, 

בעבר בתפקיד חבר מועצה.
היותר  מהצעירים   – יוטקובסקי  לייזר 
במסגרת  בעיקר  הציבורית,  בעשייה  מעורבים 
‘אבות  ומסגרות  וצאצאנו’  ‘אנחנו  ארגון 

ובנים’.
קובי קוליץ – ממנהלי ‘קופת העיר’ ומנהל 
כרל”ש  כיהן  בעבר  ציון.  בתל  בנייה  חברת 

ראש העיר לשעבר, יעקב אשר.
אך  השולחן,  על  עולים  נוספים  שמות  שני 

בשל היותם עובדי עירייה, יהא עליהם לעזוב 
את משרתם ולאבד משכורת, מה שמפחית את 

הסיכויים לכך:
מהשדרה  הוא  אף   – קורלנסקי  ראובן 
היותר  האנשים  ואחד  במפלגה  הוותיקה 
מתפקידו  העירייה,  במסדרונות  מוערכים 

במחלקת תרבות.
לילדים  המחלקה  מנהל   - קשש  שמעון 
ולנוער בסיכון בעירייה, ואחיו של זאבי קשש, 

מנכ”ל עיריית אלעד.
ל’קו  מגיבים  התורה’  ב’דגל  בכירים 
גורלות,  לחרוץ  מכדי  “מוקדם  כי  עיתונות’ 
אלול  רק בחודש  וברורים אבל  כולם אהובים 
החברים  זהות  את  ונקבע  המדוכה  על  נשב 

במועצת העיר שיעמדו לרשות התושבים”.

אחרי שנים של נמנום, ‘דגל התורה’ נערכת לרענן את שורותיה במועצת העיר • הכוחות 
העולים, הצעירים המבטיחים, הקאמבק של איש העסקים ועובדי העירייה שנמצאים בסימן שאלה
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מרבית העצורים שוחררו

2 קדנציות, לא יותר

ש"ס

בית שמש

ימי הגבלה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

בהכנותיה  הילוך  מעלה  ש"ס  מפלגת 
מכל  ש"ס  ופעילי  נציגי  המקומיות:  לבחירות 
ערי צפון הארץ, הוזמנו לכינוס מפלגתי שייערך 
שייערך  כינוס  אתא,  בקריית  שלישי  ביום 
מזכ"ל  התנועה,  של  הכנסת  חברי  בראשות 

המפלגה ובכיריה.
מזכ"ל  חתום  עליה   – לכינוס  בהזמנה 
הנציגים  התבקשו   – ביטון  חיים  המפלגה 
מרכזיים  פעילים   10 לפחות  "לצרף  בעיריות 
מעירכם". הנציגים מדורבנים להגיע עם המסר: 

"השתתפותכם חובה להצלחת המערכה".

מנסה  עדיין  שמש  בבית  החרדית  העסקונה 
לעכל את הפרשייה החדשה שהתנפצה בשבוע 
חבר  של  מעצרו  עם  גדול,  רעש  בקול  שעבר 
המועצה ואחראי תיק תכנון ובנייה משה מונטג 

ואתו שורת מאכערים, קבלנים ואדריכלים.
למעצר  מונטג  שוחרר  שלישי,  יום  בצהרי 
שניהלו  משפטי  מיני-קרב  לאחר  זאת  בית, 
יום קודם לכן הובא לבית המשפט,  פרקליטיו. 
מעצרו  את  להאריך  המשטרה  ביקשה  שם 
הבקשה.  את  דחה  השופט  אך   - נוסף  בשבוע 
התקיים  למחרת,  ורק  ערער  הגישה  המשטרה 
דיון נוסף בבית המשפט המחוזי בו נדחתה שוב 

דרישת המשטרה והוא שוחרר למעצר בית.
הם  גם  שוחררו  בפרשה  המעורבים  יתר 
שמעצרו  העסקנים  אחד  מלבד  בית,  למעצר 
הוארך עד ליום חמישי. במסגרת תנאי השחרור, 
גבוהים.  ערבות  דמי  להפקיד  מונטג  נדרש 
בנוסף, הוצא לו צו הרחקה מהעירייה למשך 60 

יום וצו איסור יציאה מהארץ למשך 180 יום.

את  להגביל  מבקשת  חדשה  חוק  הצעת 
כהונתם של ראשי ערים לשתי קדנציות בלבד. 
על שולחנה  פי ההצעה, שהועלתה השבוע  על 
של וועדת השרים לענייני חקיקה, במידה וראש 
שנים(,   10( רצופות  קדנציות  בשתי  כיהן  עיר 
לפני  שנים   4 של  צינון  בתקופת  יחויב  הוא 

שיוכלו להתמודד שוב לראשות העיר.
כסגן  ומי שכיהן  מגיש ההצעה  גילאון,  ח"כ 
השחיתויות  "מפת  נימק:  אשדוד,  עיריית  ראש 
הכהונה  משך  מתפשטת.  המקומיות  ברשויות 
של  בשחיתות  במעורבות  מרכזי  מרכיב  הוא 
ראשי הערים החולשים על העיריות ועל הכסף 
מספר  הגבלת  ברחובות.  שמתגלגל  הגדול 
ובטווח  ורגולציה  פיקוח  תאפשר  הקדנציות 
שנמצאת  במערכת,  האמון  את  תחזיר  הארוך 

בירידה מתמדת".
מי שהעלה בעבר את הסוגיה ותמך בכל לב 
משה  שמש  בית  עיריית  ראש  היה  בהגבלה, 
עיר  שראש  הראוי  "מן  כי  שאמר  אבוטבול, 
יותר משתי קדנציות". בהמשך, שינה  יכהן  לא 
שיורו  במה  להתרכז  ועבר  הטון  את  אבוטבול 
אותו הרבנים. הסוף – של הצעת החוק, כמו גם 

מצבו של אבוטבול - ידוע.

ירושלים

ערד
מבקש את תמיכת החרדים, אבל לא רוצה שיגורו בעיר

מה חושב השר זאב אלקין על בנייה לחרדים? • ח"כ נחמן שי בראיון סוער, עם כניסתו למרוץ: על 
הניסיון עם טדי קולק, הריצה ללא 'המחנה הציוני' וגם, "בעוד 20 שנה ירושלים תהפוך לעיר ערבית"

מנועים  מחמם  אלקין  זאב  שהשר  בזמן 
ירושלים,  בדרך להתמודדות על ראשות העיר 
ובעודו מנהל מגעים עם חברי הכנסת החרדים 
במטרה לקבל את תמיכתם, צצים ועולים מעל 
פני השטח אמירות חדשות-ישנות שלו בנוגע 
שעשויים  דברים  החרדית,  הבנייה  לעתיד 

לעמוד לו לרועץ ביום פקודה.
לפני  שנערכו  אינטנסיביים  דיונים  במסגרת 
מצוקת  בסוגיית  הדיור,  בקבינט  וחצי  כשנה 
מספר  הקבינט  לחברי  הוצגו  החרדית,  הדיור 
בערים  חרדיות  שכונות  בניית  בהן  תכניות, 
לבנות  הוחלט  המתווה,  פי  על  מעורבות. 
לחרדים רק בערים בהן הם אינם יותר מ-15% 
מהאוכלוסייה, בכדי לא להביא ל"השתלטות", 

דוגמת מה שהתרחש בבית שמש.
על פי אתר 'מחל נט', השר זאב אלקין התנגד 
שכונות  לבנות  או  שכונות  להרחיב  לתכניות 
בהן  החרדית  שהאוכלוסייה  בערים  חדשות 
גבוהה מ-15% אך נמוכה מ-50%. לפי תיאורו 
השרים  ראו  כאשר  ברנע,  נחום  העיתונאי  של 
הבנייה  תכניות  את  לנדבר  וסופה  אלקין  זאב 
באשדוד, הם "קפצו מכיסאותיהם". באשדוד, 
להם,  שאושר  ממה  במעט  החרדים  "חורגים" 
והם מונים כ-17-20% מתושבי העיר. בהצבעה 
השר  סוער,  דיון  אותו  של  בסופו  שהתקיימה 

אלקין בחר להימנע.
יש  אם  החרדים,  ירושלים  תושבי  מבחינת 
נושא שבוער להם מכל הוא ללא ספק מצוקת 
מ-15%  יותר  מונים  והחרדים  בהיות  הדיור. 
ופחות מ-50% מאוכלוסיית העיר, נדמה שעל 
לזכות  צפויים  לא  הם  לראשות,  המועמד  פי 

לדירות נוספות בעיר הקודש.

)'המחנה  שי  נחמן  הכנסת  חבר  כך,  בתוך 
על  להתמודד  החליט  כי  הודיע  הציוני'( 
ראשות העיר. שי, ירושלמי במקורו ובהווייתו, 
כתובתו  את  יעביר  ציון,  מבשרת  תושב  וכיום 
פתח  וכבר  לירושלים  הקרובים  בשבועות 
במגעים עם נציגי הסיעות בכנסת – בהם נציגי 
כי לפני 25  יצוין  בו.  לגיוס תמיכה   - החרדים 
שנה, היה שי פסע מלהצטרף כמספר 2 בסיעתו 
של ראש העיר המנוח טדי קולק, אך הדבר לא 

יצא לפועל.
הוא  כי  שי  מדגיש  עיתונות',  ל'קו  בראיון 
"מפלגה  עצמאית,  ברשימה  לרוץ  מתכוון 
ציבורית-חברתית של אנשים שחרדים לעתידה 
מתגיות  להתנער  מבקש  שי  ירושלים".  של 

חרדים-חילונים, ומשיוך למחנות פוליטיים.
אינך חושש שהריצה שלך תפצל את קולות 

ה'פלורליסטים' בירושלים?
"מי אמר שאני מייצג את הרוב הפלורליסטי? 
ארצה להיות ראש עיר של כולם, לא של כאלה 
ולא של אחרים, אני לא רואה את עצמי בראש 
מחנה מסוים. הכנסת והזירה המקומית הם שני 
נוטים  ירושלים  על  כשמדברים  תוכן.  עולמות 
להציג אותה כהצבעה מחנאית, אבל בסופו של 

דבר התושבים יחליטו מה טוב להם".
איזה דבר היית משנה בירושלים?

הופכת  מהעובדה שהעיר  מאד  מודאג  "אני 
תושביה  רוב  את  ומאבדת  לאומית  דו  להיות 
היהודים. בעוד 20 שנה 'תזכה' לראות פה עיר 
ערבית. צריך להפוך את ירושלים לאטרקטיבית 

לבנות בה ולחזק את מקורות התעסוקה".
היית מרוצה מתפקודו של ניר ברקת?

"הוא עשה עבודה טובה, יש תהליכים שהוא 

אותם  לבלום  הצליח  ל לא  ב א
הוא השתדל".

ואחרון מירושלים: חבר הכנסת דודי אמסלם 
מועמד  ספורים  ימים  לפני  עד  )'הליכוד'( 
בעצמו לראשות העיר, הודיע על תמיכתו ביוסי 
ברמה',  ל'קול  בראיון  העיר.  לראשות  דייטש 

אמר אמסלם כי דייטש ראוי בעיניו לתפקיד.
בדיון  מדובר  מסולף,  באור  הוצג  "הסיפור 
שכונות  לבניית  הדיור  בקבינט  שהתקיים 
חרדיות גדולות באשדוד או ביישובים אחרים 
באותו  חרדית.  אוכלוסיה  של  גבוה  ריכוז  עם 
התנגדות  ביתנו  ישראל  מפלגת  הובילה  דיון 
השר  תמה  הדיון  במהלך  אשדוד.  לבחירת 
המתחים  את  להגדיל  חכם  זה  האם  אלקין 
הוצגו  כאשר  באשדוד,  השונות  הקבוצות  בין 
כמות  אותה  של  לבניה  נוספות  אופציות  כמה 
יחידות דיור במקומות נוספים. בהמשך הדיון, 
לאור בקשת השר גלנט ונציגי החרדים בקבינט 
הדיור החליט השר בסופו של דבר לא להצטרף 

להתנגדות של ישראל ביתנו ונמנע בהצבעה. 
"במשך כל כהונתו השר תמך בכל הזדמנות 
לאוכלוסיה  חדשות  שכונות  בניית  בקידום 
יהודית בירושלים מכלל המגזרים, השר אלקין 
תכנון  לקדם  עקבי שחייבים  באופן  סבור  היה 
ובניה בירושלים באופן מסיבי כדי לעצור את 
כלל  של  מהעיר  היהודית  השלילית  ההגירה 
ואפילו טען שבניה משמעותית של  המגזרים, 
מתחים  תקטין  גם  חרדית  לאוכלוסיה  שכונות 
בעיר בין הקבוצות השונות בשכונות הוותיקות. 
"לכן כל ניסיון לייחס לשר אלקין התנגדות 
לבניה בירושלים עבור חרדים זה שקר מוחלט 
והעמדה הפומבית והעקבית של השר הפוכה".

ושוב: הנציגים מתכנסים

בית שמש המו"מ נפתח: "סל דרישות מינימאלי והגיוני"

דגל  בין  המו"מ  להיפתח  צפוי  )ד'(  הבוקר 
התורה ושלומי אמונים ובין ראש העיר המכהן 
שמש,  בבית  ש"ס  וסיעת  אבוטבול  משה 
שבסופו ייקבע האם 'דגל' תריץ מועמד משלה 
באבוטבול  תמיכה  תביע  או  העיר  לראשות 

לקדנציה שלישית.
הסיעות  שתי  נציגי  בכנסת  נפגשו  אתמול 
לקבל  כדי  שלהן,  הכנסת  חברי  עם  במועצה 
עיתונות'  ל'קו  וקווים מנחים למו"מ.  הוראות 
נודע בפרסום ראשון כי הדרישות הן כדלקמן: 
התיקים  שכל  כך  מצב,  צילום  ראשית, 
שתי  בידי  הזו  בקדנציה  שנתונים  והתפקידים 

הסיעות יישארו בידיהן.
השוואת  דורשים  אמונים  בשלומי  בנוסף, 

'אגודת ישראל', מאחר  תנאים לסיעה האחות 
ושתי הסיעות קיבלו בבחירות האחרונות שני 
כל  אין  כי  אמונים'  ב'שלומי  טוענים  נציגים, 
סיבה לקפח אותם, וכי אם למשל תקבל אגודה 
תפקיד של סגן ראש עיר, מגיע תפקיד כזה גם 

לשלומי אמונים.
כחמישה  לקבל  צפויים  שם  התורה,  בדגל 
שני  כלומר  כוח,  הכפלת  דורשים  נציגים, 
תפקידי סגן ראש עיר, ומגוון תיקים. כשבמקרה 
אחת,  בסגנות  להסתפק  הסיעה  תיאלץ  בו 
התיקים,  בכמות  פיצוי  בתמורה  תדרוש  היא 
)שכבר  ובניה  התכנון  תיקי  את  השאר  ובין 
ההקצאות  ועדת  ראשות  החינוך,  בידיה(, 
רב  לתפקיד  בנוגע  הדתית.  במועצה  ושליטה 

בדגל  מבהירים  הפגישה העיר,  כי 
יידון  הנושא  אולם  בכך,  לא תעסוק  הנוכחית 

בהמשך. 
סיבה  "אין  אמונים',  ב'שלומי  גורם  לדברי 
שהעניינים לא יסתיימו בתוך שבוע שבועיים, 
אנחנו באים עם סל דרישות מינימאלי והגיוני, 
טוב  רצון  עם  בא  אבוטבול  שגם  ובהנחה 
יסתיים  הכל  ומהיר,  מסודר  הסכם  להשיג 

בשלום ובאחווה".
לאחר  מיד  כי  עיתונות',  ל'קו  נודע  עוד 
השגת הסכמות אם וכאשר, צפויים נציגי דגל 
הרשימות  איחוד  של  באפשרות  לדון  ואגודה 
ליעד של עשרה  למועצה, בתקווה להגיע עד 

נציגים מתוך 21 חברי המועצה.

נציגי 'דגל' ו'שלומי אמונים' ייפגשו עם אבוטבול ויציבו את רשימת התפקידים והתיקים שהם 
דורשים   כולל מועצה דתית וועדת ההקצאות • בשלב הבא, דיון על איחוד הרשימות של 'דגל' 

ו'אגודה' בעיר, היעד: 10 נציגים

חיפה תעתועי הסקרים: יונה יהב חוזר להוביל
באחרונה  הופתעה  החיפאית  הפוליטיקה 
המועמדת  של  התחזקותה  על  שלימד  מסקר 
לה  ושהעניק  רותם  קליש  עינת  העיר  לראשות 
שנערך  חדש  מסקר  אך  במרוץ,  מובהק  יתרון 
המצב  תמונת  כי  עולה  סקרים  מסדרת  כחלק 

בעיר עדיין רחוקה מלהשתנות.
גבע  ומנו  צמח  מינה  שערכו  סקר  פי  על 
היום,  נערכות  היו  לו הבחירות  חיפה',  ל'רדיו 
הרי שראש העיר המכהן יונה יהב מנצח בפער 
ניכר את מתחרתו; 41% ליהב מול 32% לקליש 

רותם.
במקרה של ריבוי מועמדים, הרי שהתוצאה 
המתקבלת היא: יונה יהב - 34% )עליה של 4% 
 19% רותם-קאליש  עינת  קודם(,  סקר  לעומת 

)עליה של אחוז מהסקר הקודם(, עציוני - 8% 
)עליה של 3% מסקר קודם( וישראל סביון עם 
30% טרם החליטו במי  הנסקרים,  2%. מקרב 

יתמכו.
 52% האישית,  להצבעתם  קשר  בלי 
מי  דבר,  של  בסופו  כי  העריכו  מהנשאלים 
שיהיה ראש העיר הבא הוא יונה יהב. בשאלת 
שביעות הרצון מתפקודו של יהב עולה כי 48% 

מרוצים מאד לעומת 43% שאינם מרוצים.
מסדרת  חלק  הינו  הנוכחי  הסקר  כי  יצוין 
ונערכת  האחרון  באוקטובר  שהחלה  סקרים 
מדי שלשה חודשים. במטה יהב מצביעים על 
שהבחירות  ככל  לפיו  מבחינתם,  מעודד  נתון 
יורדת  המתלבטים  עקומת  וקרבות,  הולכות 

במקביל לעליית עקומת התמיכה ביהב.
ל'קו  מסר  יהב  יונה  חיפה  עיריית  ראש 
עיתונות' בתגובה: "הסקר מוכיח את מה שכבר 
מלא  אמון  מביעים  חיפה  תושבי  אצלי.  ידוע 
הציבור  של  רובו  שגם  בטוח  אני  בתפקודי. 
בקשר  פרנסיו  ועם  אתו  נמצא  שאני  החרדי 
הזה  הציבור  של  בבעיות  לטיפול  יומיומי 

ומוסדותיו יתמכו בי".
עם  האחרון  בחודש  "נפגשתי  הוסיף:  יהב 
בחיפה  הקהילות  את  המנהיגים  האדמו"רים 
שתומכים בי. ומביעים את הכרת הטוב שלהם 

כלפי העשייה שלי עבור הציבור החרדי".

ראש עיריית חיפה חוזר להוביל בסקרים וגורף את מרבית המתלבטים • "רוב החרדים יתמכו בי"
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אלי כהן

עיתונות'  'קו  סקר  האחרון  בשבוע  התפרסם  שבוע,  כמידי 
ו'חדשות הסקופים', הבוחן שתי שאלות אקטואליות הניצבות על 
סדר היום הציבורי, ובו השתתפו גם בשבוע האחרון למעלה מ-20 

אלף איש שהצביעו על התשובות השונות.
בבחירות  עסקה  השבוע,  שנשאלה  הראשונה  השאלה 
להצביע  למי  החלטת  האם  ובחנה  המתקרבות,  המוניציפאליות 
ממתינים  הם  כי  השיבו  מהמצביעים   56% הקרובות?  בבחירות 
כי הם מצביעים באופן קבוע  ציינו  ישראל, 24%  גדולי  להוראת 
הפעם  החליטו  כבר  בסקר  מהמשתתפים   8% מפלגה,  לאותה 
להצביע באופן שונה מבעבר ואילו 12% טרם החליטו למי יצביעו. 
מפלגות  על  דעתך  מה  המשתתפים  נשאלו  השנייה,  בשאלה 
תופעה  הארציות?  למפלגות  שייכות  שאינן   - חרדיות  מקומיות 
זו מאפיינת ערים רבות בהן קמו מפלגות מקומיות שלא במסגרת 
הרשימות הארציות של יהדות התורה וש"ס, וכפי שנחשף מפעם 

לפעם במדור 'שטח מוניציפאלי' ב'קו עיתונות'.
זו  כי  וציינו  התופעה  על  בירכו  בסקר  מהמשתתפים   17%
"תופעה מבורכת, הם דואגים לתושבים באמת", לעומתם, 38% 
'מחלוקות  יוצרת  היא  כי  וטענו  התופעה  נגד  היו  מהמשתתפים 
כל  תלוי  כי  וטענו  כוללני  באופן  להשיב  סירבו   35% מיותרות'. 
כי  הבהירו  אך  בתופעה  תמכו  אמנם   9% ואילו  לגופה  מפלגה 
יצביעו לה מאחר ואף שמדובר ב'דבר חיובי, אך אני מחויב  לא 

למפלגות הותיקות'.
גם השבוע, יפורסם סקר העוסק בבחירות המוניציפאליות, ואת 
בשבוע  עיתונות'  'קו  ברשת  לראשונה  לקרוא  תוכלו  התוצאות 

הבא.
העיר  לראשות  הן: מבין המתמודדים שאינם חרדים  השאלות 
ירושלים, מי המועדף בעיניך? כשהתשובות האפשריות הן: השר 
שהתמודד  ליאון  משה  מהליכוד,  אלקין  זאב  ירושלים  לענייני 
שיש  נחמן  חה"כ  החרדי,  המגזר  כנציג  האחרונות  בבחירות 
מהמחנה הציוני שהודיע השבוע כי יתמודד, נציג סיעת התעוררות 

עופר ברקוביץ, והמועמדים אבי סלמן ויוסי חביליו.
נשאלים  בירושלים,  היא  גם  העוסקת  בסקר,  השנייה  בשאלה 
לרוץ  צריכות  ישראל  ואגודת  התורה  דגל  האם  המשתתפים 
'קו  חשיפת  רקע  על  באה  זו  שאלה  בנפרד?  או  יחד  בירושלים 
עיתונות' בשבוע שעבר, על העימות הגובר בין הסיעות בשאלת 
ואשר  שעברה  בפעם  שנחתם  וההסכם  הפנימיים,  הכוחות  יחסי 

קיימות טענות שונות לגבי ביצועו על ידי הצדדים.
שתי האפשרויות הראשונות לתשובה מעדיפות ריצה משותפת 
כי  'יחד,  להשיב  ניתן  הראשונה  באפשרות  שונות:  מסיבות  אך 
האחדות מעל הכל', ובאפשרות השנייה 'יחד, רק אם יתוקנו יחסי 
הכוחות'. האפשרות השלישית מעדיפה ריצה נפרדת כי 'זה יסייע 
להגדיל את הייצוג' ואילו הרביעית מעדיפה גם היא ריצה נפרדת, 
אך מסיבות שונות, מכיוון ש'כך נדע להבא כמה מצביעים יש לכל 

אחת מהמפלגות'.

תוצאות מרתקות לסקר 'קו עיתונות' מהשבוע האחרון: 68% טרם החליטו למי להצביע בבחירות 
המקומיות הקרובות, מרביתם ממתינים להוראת גדולי ישראל  וגם: 62% בעד מפלגות מקומיות שאינן 

ארציות, לעומת 38% שסבורים כי הן מרבות מחלוקת

1. יחד, האחדות כי האחדות מעל הכל
2. יחד רק אם יתוקנו יחסי הכוחות

3. בנפרד, זה יסייע להגדיל את הייצוג
4. בנפרד, כך נדע להבא כמה מצביעים לכל אחת

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
office@036006060 או לפקס 0774448769

להצבעה חייגו
  03-600-60-60

שלוחה 9
התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

סקר בעד מפלגות מקומיות, טרם החליטו מה להצביע

'קו עיתונות'

מבין המתמודדים שאינם חרדים לראשות 
העיר ירושלים. מי המועדף בעיניך?

1. זאב אלקין
2. משה ליאון

3. נחמן שי

בירושלים  לרוץ  צריכות  ואגודה  דגל  האם 
יחד או בנפרד?

4. עופר ברקוביץ
5. אבי סלמן

6. יוסי חביליו

תחרטו ביומנים:
 ח’-ט’ בסיוון )22-23.5.2018(

 מלון דן אכדיה, הרצליה
ימים ג’-ד’ השעות 12:00-19:00

השקת מגוון מכונות לייזר וחריטה חדישות!

 חריטה אישית מעניקה ערך למתנה.
חריטה מקצועית מביאה לקוחות לעסק!

חברת גרבוגרף מספקת פתרונות חריטה ומכונות לנו 
יש את המכונות המתאימות לעסק שלך!

 בואו להתרשם מיכולות העבודה של מגוון
 מכונות לייזר וחריטה ולרכוש אותן

במחירים מיוחדים ליומיים האלה בלבד!

 לשאלות ובירורים ניתן להתקשר
ל-054-4880776 | 03-6834411



קבוצה חרדית    משמרת יום בלבד  
הסעות למקום    אוירה מיוחדת  

שכר מצוין    קליטה מידית

ביום רביעי ט' סיון 23/5
בשעה 14:00

בהכוון תעסוקתי
רח' הירדן 31 ב״ב )קומה ד(

יום הסברה
יתקיים אי״ה

  לחברת אופיס
דיפו בא"ת ראש העין

דרושים
עובדים לוגיסטיים לתפקיד מעניין

המקום 
הזה 
שמור לך!

למשחטֿה בכפר חב"ד

דרושים
עובדים למגוון תפקידים מעניינים

ביום חמישי י' סיון 24/5
בשעה 14:00

בהכוון תעסוקתי
רח' הירדן 31 ב״ב  )קומה ד(

לפרטים והרשמה:
03-7707300/1

יום הסברה יתקיים אי״ה 

מצוין שכר    צוות חרדי    היימיש   אוירה 
 אפשרות להסעה למקום  אפשרויות קידום

שפע של תפקידים  קליטה מידית
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הילה פלח

שאחראים  הם  הלאומי  הביטוח  רופאי 
שהינה  רפואיים,  נכות  אחוזי  קביעת  על 
כל  עבור  ביותר,  המשמעותית  הקביעה 
לקבל  ומבקש  נפצע,  או  שחלה  אזרח, 
קצבת נכות. הרופאים פוגשים את החולה 
עד  לרוב  שנמשכות  רפואיות,  בוועדות 
התיעוד  על  יעברו  הם  שם,  דקות,  כעשר 
לו  שיש  מה  את  ישמעו  שהגיש,  הרפואי 

לומר, ויקבעו את אחוזי הנכות שלו. 
הסיפור של אברהם כ. מהמרכז, שסובל 
בעיות  וממכלול  מורכב  נפשי  ממצב 
בעייתית.  תמונה  מציג  נוספות,  גופניות 
"לקחנו את כל המסמכים שהיו לנו ופשוט 
הגשנו אותם אל הביטוח הלאומי, חשבנו 
ויתנו  הקשה  המצב  את  יבינו  שהרופאים 
בני  מספרים  לו",  המגיעה  הקצבה  את  לו 

המשפחה. 
הצוות  אל  פנתה  אברהם  של  המשפחה 
למימוש  המרכזית  החברה  של  הרפואי 
את  לממש  ללקוחותיה,  שמסייעת  זכויות, 
זכויותיהם, וביקשה שיעמוד לצדה ויסייע 

לה מול רופאי הביטוח הלאומי. 
ידע  לעזרתה  שנרתם  הרפואי  הצוות 
שערך  רחב  רפואי  אבחון  לאחר  להסביר, 
אל  שהוגש  הרפואי  שהתיק  לאברהם, 
הביטוח הלאומי חסר ואפילו מאוד. מעבר 
לחרדות הקשות מהן סבל, הוא נמצא סובל 
שהוזנחו  אחרות  גופניות  בעיות  ממכלול 
אף ברמת הטיפול הרפואי, ולא קיבלו כל 
הומצא  שלא  העובדה  בשל  התייחסות, 

בגינן מידע רפואי משמעותי ורלוונטי.
הביטוח  רופאי  על  לסמוך  אפשר  "אי 
הלאומי שיערכו אבחון רפואי, את זה צריך 
הרבה  המטפלים  הרופאים  מול  לעשות 
הלאומי",  הביטוח  אל  שמגיעים  לפני 
רפואי  מנהל  דבירי,  אודי  ד"ר  מסביר 
"אלו  זכויות.  למימוש  המרכזית  בחברה 
הם  החולים,  בקופת  שלכם  הרופאים  לא 
בתפקיד שמקנה להם את הסמכות להעניק 
על  שלהם  וההסתכלות  הנכות,  אחוזי  את 
פוגשים  הם  שבו  לרגע  נכון  היא  המקרה, 
את החולה בוועדה, בהתאם לספר התקנות 
אליהם  להגיע  לדעת  צריך  ולהתרשמותם, 
לקביעת  הקרקע  את  ולהכשיר  מוכנים 

אחוזים הוגנת".
המרכזית  החברה  של  הרפואי  הצוות 
של  למשפחתו  סייע  זכויות,  למימוש 
כל  שבו  רחב  רפואי  באבחון  אברהם, 
מול  ולטיפול,  להתייחסות  זכתה  בעיה 
סייע  מכן  לאחר  המטפלים.  רופאיו 
הדחיה,  החלטת  על  לערער  למשפחה 
כל  את  שמרכז  מנומק  רפואי  תיק  להגיש 
המידע הרפואי החיוני, ולהגיע מוכנים אל 

הוועדות הרפואיות. 
קיבלה  שהמשפחה  הרפואי  הליווי 
אברהם  של  זכאותו  להוכחת  במאמץ 
הוכיח את עצמו, הערעור התקבל ואברהם 
ומשפחתו זכו בכספי הקצבה המגיעה לו. 
שקלים  אלפי  עשרות  קיבלה  המשפחה 
קצבה  ותקבל  רטרואקטיבי,  בחישוב 
חודשית קבועה של כחמשת אלפים שקלים 

מידי חודש.

הילה פלח

הרב  את  בריאות  שירותי  לאומית  מינתה  מאז 
ויזל למנהל לאומית בבני ברק, ארע מהפך  פישי 
לקוחות  אלפי  הצטרפו  וללאומית  בעיר  דרמטי 
של  הרצון  שביעות  גם  לכך,  מעבר  חדשים. 

הלקוחות הוותיקים עלתה מאוד. 
הצמיחה היא עדות לאמון שרוכשים הלקוחות 
של 'לאומית' בשירותי הקופה בבני ברק, ומלמדת 
מעגל  את  מגדילים  המרוצים  הלקוחות  כי 
על  הנכונה  התמונה  את  שמקבלים  המצטרפים, 
היתרונות של תפיסת השירות האישי של 'לאומית'. 
בעיר,  המרשימים  הצמיחה  נתוני  בעקבות 
מר  המנכ"ל  בראשות  'לאומית'  הנהלת  קיבלה 
שטמר,  עודד  מר  מרכז,  מחוז  ומנהל  אלון  ניסים 
החלטה להגדיל באופן דרמטי את מצבת הרופאים 
המומחים שמעניקים שירותי רפואה לתושבי בני 
הלקוחות  במספר  שגידול  הבנה  מתוך  זאת  ברק. 
בעיר, מחייב היערכות מיוחדת למתן שירות לכל 
לקוח ולקוח וותיק כחדש. הגדלת מספר הרופאים 
המומחים, תסייע במתן שירות רפואי אישי, לכלל 

הלקוחות בעיר הוותיקים והמצטרפים החדשים. 
חולים  מבתי  מומחים  רופאים  של  שורה 
מובילים, שרכשו מומחיות במגוון רחב של תחומי 
הרופאים  למעגל  באחרונה  הצטרפו  בריאות,  
המעניקים שירותי רפואה במרכזים הרפואיים של 
'לאומית' בבני ברק. הרופאים המומחים בתחומם: 
אסף  חולים  מבית  כירורג   – נתן  פלושקט  ד"ר 
הרופא; ד"ר בר אל אסף – אורולוג מבית חולים 
שיבא- תל השומר; ד"ר בכר דב – מומחה פריון 
וינר דרור – מומחה  מבית חולים בילינסון;  ד"ר 
מיכאל  קופר  וולפסון, ד"ר  חולים  מבית  גסטרו 

וולפסון;  חולים  מבית  ילדים  ברפואת  מומחה   –
ד"ר וסרצוג אושרי – מומחה א.א.ג. ילדים מבית 
 – סמי  ג'עברי  ד"ר  השומר;  תל  שיבא-  חולים 
בלינסון; ד"ר  חולים  מבית  עור  לרפואת  מומחה 
שחר יונתן – מומחה לרפואת עיניים מבית חולים 
הדסה , ד"ר דוד אלמלך – קרדיולוג ילדים מבית 
החולים שיבא- תל השומר והמרכז הרפואי מעיני 

הישועה.
שירותי "רפואה משולבת" של 'לאומית' קיבלו 
גם הם חיזוק עם תוספת כוח אדם: הגב' מזל טארב 
מומחית ברפלקסולוגיה ועיסוי שמנים, הגב' דליה 
מלר –מומחית בטיפול בבעיות ברצפת האגן והם 
בנוסף למר שלומי זינגר ומר רוני איילון המטפלים 
המכון  כן  כמו  סינית.  ודיקור  שיאצו  של  בשיטה 
התפתחות הילד במרכז הרפואי ב'כהנמן' הצטרף 

אייל אהרונוביץ–מומחה לספורט טיפולי: 
הארצי  השיווק  מנהל  רוזנשטיין  אפרים  הרב 
מסר:  בריאות'  שירותי  ב'לאומית  החרדי  למגזר 
למגזר  אישי  בשירות  'לאומית'  של  ההשקעה 
להתווכח  אפשר  אי  פירותיה.  את  נותנת  החרדי 
ומספרים  עצמם,  בעד  שמדברים  המספרים  עם 
מעגל  והרחבת  הלקוחות  אמון  על  הסיפור  את 
ובבני  בכלל  החרדיים  הריכוזים  בכל  המצטרפים 
ברק בפרט. הפעילות הנמרצת של הרב פישי ויזל 
מנהל 'לאומית' בני ברק, שרותם את מלוא כישוריו 
לטובת הלקוחות, טיפול בפניות והרחבת שירותי 
הרפואה בעיר, לצד פעילות מנהלי קשרי הקהילה, 
בסופו של יום היא זו שהובילה לצמיחה שנרשמה 
בעיר. אנו מודים לאלפי הלקוחות שנתנו בהם את 
אמונם והצטרפו ל'לאומית' ומבטיחים לתת להם 
שירותי רפואה מתקדמים איכותיים ומקצועיים". 

הילה פלח

שירותי  מכבי  של  מהאסטרטגיה  כחלק 
השירות  ותפיסת  השירות  בחיזוק  בריאות 
הרפואי המקצועי בעיר, קיימה בשבוע האחרון 
הנהלת מרחב בני ברק כינוס ייחודי של רופאי 
בריאות  שירותי  במכבי  הפועלים  הילדים 
הרופאים  בבתי  הרפואיים,  במרכזים   – בעיר 

ובמרפאות פרטיות.
הרפואי  המנהל  ביוזמת  התקיים  הכינוס 
במרחב בני ברק ד"ר קובי שיף, מנהל המרחב 
הרפואי  המרכז  מנהלת  עובדיה,  אליהו  מר 
עופרה  הגב'  בעיר  הבריאות  ומקדמת  כהנמן 
הכנס  מאחורי  העומד  המרכזי  הרעיון  ברשן. 
שירותי  במכבי  הילדים  רפואת  חיזוק  הוא 
העדיפויות,  סולם  בראש  הנמצאת  בריאות 

בייחוד בעיר ברוכת ילדים כבני ברק.
אליהו  מר  המרחב,  מנהל  פתח  הכינוס  את 
הילדים  רפואת  שירותי  את  שסקר  עובדיה, 
מרפאת  אודות  בדבריו  והרחיב   – ברק  בבני 
הילד"  "עולם   - תחומית  הרב  המומחים 
במרכז הרפואי כהנמן הכוללת רופאים ממגוון 
ורפואה משלימה  תחומים, צוות פארא רפואי 
בתחום רפואת הילדים. בנוסף ציין את שירות 
יום  אשפוז  שירות  במסגרת  הילדים  רפואת 
ומוקד החירום במרכז הרפואי רבי עקיבא 86, 
את והסביר על התאמת השירות לצרכי הציבור 
ובהתאמת  תרבות,  מכוון  בשירות  החרדי, 
כן  בעיר.  הקהילה  חיי  לאורח  אלו  שירותים 
רבות  הפועל  בינדר  יוסף  הרב  לסגנו  הודה 

לרווחת התושבים בכל שעות היממה במסירות 
הגב'  בעיר  הקהילה  קשרי  ולמנהלת  קץ  אין 
ליאות  ללא  היא  אף  המתמסרת  אייזנבך  חנה 

לרווחת התושבים.
המנהל הרפואי של מרחב בני ברק, ד"ר קובי 
מכבי  של  המרובה  ההשקעה  על  סיפר  שיף, 
הרצאה  נשא  וכן  ברק  בבני  הילדים  ברפואת 
גילויה  בתינוקות,  לאנמיה  הנוגעת  מקצועית 
חגג,  ליאת  הגב'  בנוסף,  בה.  הטיפול  ודרכי 
אחות הילד והמתגבר ב"עולם הילד" הרחיבה 
וילדים.  בתינוקות  באנמיה  הטיפול  בנושא 
ילדים  באנדוקרינולוגית  מומחה  מל,  ערן  ד"ר 
הרצאה  מסר  מכבי  של  הילד"  "עולם  במרכז 
בילדים  נמוכה  "קומה   – בנושא  מרתקת 

ועקומת הגדילה", אבחון ודרכי טיפול.
ראש מחוז המרכז הגב' דבורה חסיד הדגישה 
רבות  המחוז  הנהלת  משקיעה  בהנחייתה  כי 
בתחום רפואת הילדים, בייחוד בעיר בני ברק 
ברוכת הילדים. "הצבתי לעצמי יעד לעשות כל 
בכל  להקלה  ולהביא  השירות  לשיפור  מאמץ 
כל  עם  ויחד  התושבים  לבריאות  שקשור  מה 
את  לפתח  הצלחנו  המסור  מכבי  הנהלת  צוות 
שירותי רפואת הילדים בבני ברק ולתת מענה 
בהתאם  העיר  ילדי  של  הייחודיים  לצרכים 
שלמה,  בריאות  לתת  ולחזונה,  מכבי  לרוח 
איכותית ומקצועית לכל חברי מכבי", הוסיפה.

אלי כהן

חג השבועות,  לפני  עוד  מחר, 
הגרלת  תיערך   - תורה  מתן  חג 
יד לאחים על ספר תורה מהודר. 
לאחים  יד  של  ההגרלה  ממוקד 
ההגרלה  מועד  לקראת  כי  נמסר 
התעניינות  ישנה  ובא  הקרב 
הנדירה  בהגרלה  והולכת  גוברת 
על ספר תורה מהודר. במשך כל 
את  מציפים  האחרונים  הימים 
יהודים  של  פניות  המוני  המוקד 
המבקשים  הארץ  רחבי  מכל 
לזכות בספר התורה כדי להגשים 
לבית  ולהכניסו  חיים"  "חלום 
ולעילוי  לזכותם  שלהם,  הכנסת 

נשמת יקיריהם. 
כי  נמסר  לאחים  יד  מארגון 
אין מדובר על זכייה באותיות או 
בעמודים, אלא בספר תורה שלם, 

בערב  להתקיים  במיוחד  נבחר  ההגרלה  מועד  וכי 
גם  מעניקה  ההגרלה  כי  לציין  חשוב  תורה.  מתן  חג 
הזדמנות פז לקיים את המצווה בה מחויב כל יהודי: 
גם  יקבל  בהגרלה  הזוכה  תורה.  ספר  לעצמו  לכתוב 
את מימון תהלוכת הכנסת ספר התורה, וכן מודעות 

ובעיתונות המבשרות על הכנסת ספר התורה.  רחוב 
יצוין כי הנרשמים להגרלה זוכים מידית ב-2 מתנות 
ייחודיות חדשות שיפארו את 
שולחן החג והשבת, ושיגיעו 
מיוחד  שליח  ידי  על  לביתם 
עוד טרם כניסת החג והשבת.

כי  נמסר  ההגרלה  ממוקד 
בטלפנים  מתוגבר  המוקד 
להספיק  כדי  אך  נוספים, 
מוטב  להגרלה  ולהיכנס 
ולא  ולהירשם  להקדים 
של  העומס  לשעות  להמתין 

הרגע האחרון. 
תתקיים  ההגרלה  כאמור, 
חג  ערב  מחר  בעז"ה 
תורה  מתן  חג  השבועות, 
בסיוון  ג'  חמישי  יום    -
ניתן  הרבנים,  פסק  עפ"י   .22:00 בשעה  תשע"ח, 
נוספים  לפרטים  מעשר,  מכספי  להגרלה  להירשם 
לאחים:  יד  למוקד  עכשיו  חייגו  להגרלה,  ולכניסה 

1800620640

האבחון הרפואי ניצח 
את הביורוקרטיה

'לאומית' צומחת בבני ברק 
ומצרפת רופאים חדשים

מפגש ייחודי של רופאי 
הילדים של מכבי

הזדמנות אחרונה: 
מחר ההגרלה על ספר התורה  

את המפגש אירחו רופא הילדים המחוזי והמנהל הרפואי של מרחב בני 
ברק ד"ר קובי שיף ומנהל מרחב בני ברק מר אליהו עובדיה

מחר תתקיים הגרלת ספר התורה של יד לאחים, שיהפוך לרשותו הבלעדית של הזוכה 
• שמו של הזוכה יפורסם ביום חמישי בלילה בטלמסר של מבצע ההגרלה 



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

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

מנהלים/ אנשי מכירות
מנוסים ומקצועיים

דרושים

לשליחת קו”ח: Aharon-s@traklin.co.il | פקס: 077-3007228

טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2
משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

קו עיתונות דתית / 8165496 / 

דרושים

לפרטים נוספים: ניתן לפנות לטלפון 03-5228228
או לשלוח פקס למספר 03-5226226

העבודה כוללת:

• אפשרות להכנסה גבוהה

•  שעות עבודה גמישות

•  זכיין כעוסק מורשה

•  מתאים לכל הגילאים*

למפעל הפיס דרושים זכיינים
להפעלת ביתני פיס

זכיינים במפעל הפיס

* המודעה מתייחסת לגילאים מעל 18
* המודעה פונה לנשים ולגברים

6
100

רשימת מוקדי מכירת זרי פרחים לחג השבועות כבר מיום חמישי!!!

למה ללכת רחוק
כשיש כל כך קרוב

פיצוחי ר' עקיבא
שלוימלה

שפע שבת
גרעיני עפולה פישל
גרעיני עפולה פישל

ממתקי אליה
פיצוחי אמונה

ר' עקיבא 160
הרב שך 4

השלושה 35
אברבנאל 75 ק"ה

חזון איש 31
מרכז רימונים מול יש

ר' עקיבא 19

גוטמכר 2 ק' 2
אבן גבירול 29 בחניה

ברסלב 5 קרקע
ביהכ"ס המרכזי שיכון ה'

הירדן 1 קרקע פרטי
רש"י 18/16

גבעת פנחס 6 מול ביהכ"נ "בית הלל"
עוזיאל 41 ביהכ"נ "יביע אומר"

0503329999
0504160785
0508752945
0548453367
0548493955

משפחת שפר
משפחת אורן

משפחת מאזוז
משפחת חדד

משפחת עטיה
מכירת ירק
מכירת ירק
מכירת ירק

כי פרחים קונים ישר מהיבואן

בחג השבועות הפרחים יהיו
 יפים יותר  טריים יותר  זולים יותר

אם לא תבוא איך תדע?חג שמח ופורח

לפרטים: 054-3999325

לחברת השכרת רכב   
דרושים זכיינים להקמת  
סניפים נוספים בכל הארץ 

)גם לנהגים צעירים וחדשים( 

דרושים זכיינים 



ב' בסיון תשע"ח 16/5/18 בני ברק 1226

מידי לילה בתפילת ערבית אנו מברכים לפני קריאת שמע את ברכת "אהבת עולם". וכך 
ומשפטים  חוקים  ומצוות  תורה  אהבת,  עמך  ישראל  בית  עולם  "אהבת  אומרים:  אנו 
אותנו לימדת, על כן ה' אלוקינו בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך 
ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר 

ממנו לעולמים".
ברכה זו מעוררת תמיהה. מה הקשר בין חובתנו לשיח בחוקי התורה בשכבנו ובקומנו ולשמוח 
בדברי התורה לאהבת עולם של הקב"ה אלינו- בית ישראל? ומדוע בעקבות זה שנהגה בתורה יומם 

ולילה אנו מבקשים שאהבת ה' לא תסור מאתנו לעולמים?
המדרש בשיר השירים )פ"ח פרשה ז'( אומר : "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי 

יוחנן את התורה בוז יבוזו לו". מדוע? 
כדי לחדד את התמיהה נשא המגיד הגה"צ רבי שבתי יודלביץ זצ"ל את משלו ואמר: 'מגדל מגורים' 
שנושא בתואר גורד השחקים הגבוה בישראל הוצע למכירה פומבית. 68 קומות המגדל שמורכבים 
מ-235 מטרים גובה שהושקעו בהקמתו 130 מיליון דולר. כמובן שערכו רק עלה והשתבח במשך 

השנים, כך שציפו להצעות רכישה גבוהות במיוחד. 
 310 מיליון!   260 העיניים.  את  מסמאים  ההצעות  וסכומי  נפתחות,  המכרז  מעטפות  היום.  ויהי 
מתגלגל  בצחוק  הדין  עורך  פורץ  כשלפתע  נפתחת  אחת  וכדומה. מעטפה  מיליארד!  חצי  מיליון! 
נוכח הצעה חדשה: "חמישים שקלים וחמישים אגורות בלבד"! הוא מכריז בקול דרמטי את הסכום 
המגוחך וכל הנוכחים פורצים ספונטנית בקריאת "בוז!" 50 שקלים מציע על מגדל ששווה מאות 

מיליונים? "בוז יבוזו לו" והבוז, במקרה זה, בהחלט מובן!
ואיש עשיר מבקש לקבוע  יוחנן  יקרה כאשר ביום בהיר מצלצל הטלפון בביתו של רבי  אך מה 
פגישה. בשעה היעודה הוא נכנס הביתה הוא מניח את התיק על השולחן, פותח אותו ולוחש לאיטו: 
"כל ימי רדפתי אחרי הממון. עזר לי הקב"ה וצברתי רכוש בשווי 10 מיליארד דולר. עתה, נוכחתי 
לשמוע על יקרת התורה. הנה, רבי יוחנן, כאן בתיק מונח כל רכושי באומרו זאת הוא מתחיל לשפוך 
נסחי  ומניות,  חוב  אגרות  ערך,  וניירות  אשראי  כרטיסי  המחאות,  ופנקסי  דולרים  חבילות  החוצה 
טאבו, זכויות יוצרים ופטנטים רשומים... הוא מתחנן על נפשו: "את כל המיליארדים אני מבקש לתת 

לכם תמורת התורה, כי טובה היא מכל סחורה! וטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף!"
האם ייעתר רבי יוחנן להצעה? לא ולא. מי כמוהו מכיר ביקרת ערך התורה? אך מצד שני ברור שלא 
מגיעות לאותו "יהודי עשיר" שאגות בוז כפי שמגיע לאיש שהציע שקלים בודדים על המגדל הגבוה.

ברור שאין מה להשוות בין ערך התורה לדולרים. אך מדוע "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה 
שאהב רבי יוחנן את התורה בוז יבוזו לו", אדרבה, נכבד אותו על מסירותו לתורה. על כך שלמרות 
שבמשך עשרות שנים צבר סכומים אגדיים עד שנכנס לרשימת עשירי תבל, הוא מבקש להעניק את 

הכל אותו תמורת תורה. הרי אשריו ואשרי חלקו! מדוע בוז יבוזו לו? 
שהתורה  המחשבה  עצם  על  הוא  הבוז  הכספית.  ההצעה  על  לא  הוא  הבוז  שבתאי:  רבי  השיב 
נכס,  ימיו הורגל  איש העסקים למדוד שווי של דברים, סכום מול  הקדושה היא דבר "מדיד". כל 
השקעה מול צמיחה, וכעת הוא מנסה לצרף ל"סל הקניות" שלו גם את התורה! למיטב שיקול דעתו 

"שווה" תורתו של רבי יוחנן כסף. ועל כך בזים.
ה"בוז יבוזו לו" בו זוכה האיש נוכח הצעתו המגוחכת לרכישת המגדל, נובעת מכך שהוא הציע 
סכום נמוך מאוד ביחס לשווי העסקה. אך למרות זאת, ההצעה שלו עודנה שייכת לשפה של הסוחרים. 
זה מציע מאות מיליונים וזה עשרות שקלים- אך עדיין, מדברים בשפת הכסף. אולם הסוחר, שגה 
הלך  ל"ע  שלה  שהתינוק  שכולה  אם  לנחם  שמבקשת  לאשה  דומה  הוא  חמור.  יותר  הרבה  בדבר 
לעולמו. וכך היא אומרת לה: "תראי, התינוק שקל ארבעה קילו וארבע מאות גרם. בעלך שוקל 88 
ק"ג- זאת אומרת שבחישוב מהיר איבדת לא יותר מאשר חמישה אחוזים!... והאם פורצת בבכי: "את 
הנפשות היקרות שלי את מודדת בקילו?!" בוז יבוזו לה!... זו גם הייתה טעותו של הסוחר תורה אתה 

מנסה למדוד בכסף?! בוז יבוזו לו!
רעיון זה מסביר את הברכה שאנו מברכים מידי ערב. לימוד התורה אינו בא בגלל כדאיות, או שיש  
לו איזה שווי שניתן לקמט אותו. אלא הוא בא מאהבת ה' אלינו ומשום כך אנו שמחים בדברי התורה, 
והם חיינו ואורך ימינו, עד שאם יתן איש את כל הון ביתו עבור התורה בוז יבוזו לו. אם זו מחשבותינו 

והסתכלותנו על התורה אנו מבקשים: "ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים".

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת

בכל יהודי קיימת נשמה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ְׂשאּו ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם )א, ב(. כתב רש"י ז"ל: "מתוך 
חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין 
הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר 

מנאם".
הקב"ה אוהב את עם ישראל. כל נשמה יקרה וחביבה לו, גם נשמתו של מי שהתרחק משמירת 
תורה ומצוות. לעתים רואים אנשים שהתרחקו מאוד, ונדמה שכבר לא נותר בהם כל זיק של יהדות. 
אבל האמת לאמתה אינה כן. גם אצלם נשארת תמיד איזושהי נקודה פנימית שאף פעם לא ניתן לצפות 
אם ומתי היא תתעורר. הקב"ה, ישתבח שמו, אינו מוותר על אף אחד, אוהב כל יהודי באשר הוא, 

ממתין ומצפה גם לרחוקים שיתעוררו וישובו בתשובה.
משום אהבה זו, אומר רש"י, הקב"ה מונה את ישראל שוב ושוב. אף שבוודאי הוא יודע את מספרם 
גם מבלי למנותם, "כל באי העולם נסקרין בסקירה אחת" )ראש השנה יח ע"א(, מכל מקום הוא ְּמַצֶּוה 

למנותם "מתוך חיבתן".
ִּבְפקֹד  ֶנֶגף  ָבֶהם  ִיְהֶיה  ְמִנָּיה של בני ישראל )שמות ל, יב(: "ְוֹלא  זאת ועוד, התורה מזהירה מפני 
אָֹתם", ואמרו חז"ל )יומא כב ע"ב(: "אמר רבי אלעזר: כל המונה את ישראל עובר בלאו, שנאמר 
'ְוָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחוֹל ַהָּים ֲאֶׁשר ֹלא ִיַּמד'. רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאוין שנאמר 

'ֹלא ִיַּמד ְוֹלא ִיָּסֵפר'". 
ִיְׂשָרֵאל" )שמואל ב כד,  ֶאת  ְמֵנה  ֵלְך  ֵלאמֹר  ָּבֶהם  ָּדִוד  ֶאת  "ַוָּיֶסת   - דוד המלך שגה בהלכה הזאת 
א(, וכתוצאה מכך מתו שבעים אלף איש מבני ישראל במכת ֶּדֶבר )שם פסוק טו(. ולמרות החומרה 

ֶׁשַּבָּדָבר, הקב"ה כן מוֶֹנה את ישראל, פעם אחר פעם, מפני חיבתן היתירה.
במניין בני ישראל טמון ענין עמוק נוסף: חז"ל )ביצה ג ע"ב( לימדונו כלל: "כל דבר שבמניין - 
לא בטיל", וזאת מפני חשיבותו. לפי זה אפשר לומר שהקב"ה מונה את בני ישראל, כדי להודיע את 
חשיבותם, וכדי להורות שמפני החשיבות הזאת הם לא יוכלו להתבטל לעולם. גם אם יחיו בין גויים, 
יד(:  יד,  ב  ויתבטלו בתוכם, וכמאמר הכתוב )שמואל  יאבדו  וילמדו, חלילה, ממעשיהם – הם לא 

"ְלִבְלִּתי ִיַּדח ִמֶּמּנּו ִנָּדח". 

אלף זהובים במתנה

מקורב  שהיה  עשיר  ביהודי  מעשה  קכ"ה(  מעשה  מעשיך  )נפלאים  מביא  זצ"ל  חי"  איש  ה"בן 
למלכות. הוא התרחק מאד מן היהדות והגיע, רחמנא ליצלן, לידי כך שחילל שבת בפרהסיה ואכל 
נבלות וטריפות. הוא נהג לשבת במסיבות של מלכים ורוזנים ושקץ נפשו בכל תועבותיהם. אף מראהו 

החיצוני היה כגוי גמור לכל דבר. 
והנה פעם אחת, בעת שרכב על מרכבתו, עבר שם גוי אחד, וקרא לעברו: "יהודי!"  הוא היה המום. 

מה לו וליהדות? ואז, קפץ מעל מרכבתו, הוציא מכיסו אלף זהובים ושלשל אותם לידיו של הגוי. 

עתה הגיע תורו של הגוי להיות המום... והיהודי הסביר לו: "אני סברתי כי כבר נמחק ֵמָעַלי ֵׁשם 
קורא  אתה  והנה  הזה.  הנעלה  התואר  את  לעצמי  להשיב  האפשרות  מן  מיואש  כבר  הייתי  'יהודי'. 
לעברי 'יהודי' – הווי אומר ששם זה לא נמחק מעלי! עוררת בי את הכוחות להתחזק ביהדותי, ועל 

כך תודתי נתונה לך".
הוא אשר אמר הנביא )הושע ח, י(: "ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגוִֹים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם", ומפרש על כך רש"י שאף על 
פי שישראל "התנו אהבים בעכו"ם" - גילו כלפיהם אהבה ונתנו להם אתנן, הקב"ה מבטיח: "עתה 

אקבצם", וגאולתם בא תבוא בקרוב.
עברו  אחד  יום  דבר.  לכל  גמור  כגוי  שהתנהג  יהודי  שם  חי  נובהרדוק.  בעיר  אירע  נוסף  מעשה 
קלגסים נוצרים בין הבתים בעיירה, חיפשו אחר יהודים, ואיימו עליהם שאם לא ישתמדו וינשקו את 

הצלב – יוציאום להריגה במיתה קשה ואכזרית. 
שלהם!  הזרה  העבודה  את  לנשק  תוקף  בכל  הלה  סירב  מומר,  יהודי  אותו  של  לביתו  כשהגיעו 
"הגעתי עד לשפל המדרגה", אמר, "אך לא עד כדי לנשק את העבודה זרה שלכם"! היהודי הזה חי 
כמו גוי, אך מת על קידוש השם. הנוצרים המיתו אותו באכזריות נוראה, אך לא הצליחו ְלַׁשּנוֹת את 

דעתו: "את העבודה הזרה לא אנשק"!  
הפנימית  הנקודה  הוא".  ישראל   - שחטא  פי  על  אף  "ישראל,  אמרו:  ע"א(  מד  )סנהדרין  חז"ל 
היהודית של אותו אדם התעוררה לתחיה ברגעי חייו האחרונים, והתגלתה במלוא עוצמתה, יופייה 

והדרה.
הגלויים  הניסים  ואת  לראשינו,  הימים, את הפגזים שהתעופפו מעל  זוכר את מלחמת ששת  אני 
בו קיבלנו את הידיעה על  וחסדיו. לעולם לא אשכח את הלילה  שהקב"ה עשה עמנו ברוב רחמיו 
היו  הירדני. התמונות שהגיעו מהכותל  מידי הצבא  הכותל המערבי  ושחרור  העתיקה  העיר  כיבוש 
מדהימות: חיילים גיבורים, חסונים, הניחו ידיהם על אבני הכותל ובכו כמו ילדים קטנים. גם אלו 
"אנחנו  השיבו:  להם,  קרה  מה  אותם  כששאלו  בכו.  ומצוות  תורה  משמירת  לגמרי  רחוקים  שהיו 

מרגישים שיש כאן משהו ֶׁשְּמַדֵּבר אתנו"! 
את  הרגישו  הם  אלוקיה!  את  והרגישה  שבנשמתם  הפנימית  הנקודה  התעוררה  אמת  של  ברגע 
על הכתוב  ב(.  ב,  רבה  )שמות  בית המקדש  לאחר שנחרב  גם  זזה מהכותל המערבי  השכינה שלא 
כשהן  אף  "קדושתן  ע"א(:  כח  )מגילה  חז"ל  דרשו  ִמְקְּדֵׁשיֶכם"  ֶאת  "ַוֲהִׁשּמוִֹתי  לא(:  כו,  )ויקרא 
הקב"ה  כך  משום  ישראל.  עם  של  גדולתו  זוהי  אליהם.  ש"דיברה"  היא  הזאת  הקדושה  שוממין". 

אוהב כל אחד מהם, באשר הוא. "ישראל, אף על פי שחטא - ישראל הוא".
"ַאל ִּתְראּוִני ֶׁשֲאִני ְׁשַחְרחֶֹרת ֶׁשֱּׁשָזַפְתִני ַהָּׁשֶמׁש" )שיר השירים א, ו(. גם אם רואים על יהודי "ַמְרֶאה 
שחור" – זה לכלוך חיצוני בלבד, לא לכלוך פנימי, מהותי, אמתי. בכל רגע נתון הנקודה הפנימית 
שלו יכולה להתעורר, לשוב בתשובה שלימה ולהאיר באור יקרות! )"משכני אחריך במדבר עמוד 

כ"ז ואילך(.    
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חודש סיון מביא עמו בשורה נפלאה שאין 
מתן  חג  סיון  ו’   - השנה  חודשי  בכל  כמותה 
תורה, דיו כאוקיאנוס נשפף, גווילים כיריעות 
השמים נכתבו, עם כל זאת, דור דור ודורשיו. 
נקודה  עוד  נביא  קומה  ושפלות  בהכנעה 
קטנה שהיא כקוצו של יו”ד הכלולה מחכמת 
בתורה  כידוע  כתוב  למאוד.  גדולה  מרפא 
עליה  כתוב  והשמחה  בחג,  השמחה  עניין 
עוד  שמחה.  מתוך  אלא  שורה  השכינה  אין 
ובשר’.  ביין  אלא  שמחה  ‘אין  בחז”ל  מובא 
האמרות הללו יסודן בטבע האדם אשר ממנו 
יכול וצריך להתעלות למדרגות רוחניות נעלות 
של שמחה. מובא בגמרא ידוע ששאלו חכמים 
העולם  בן  כאן  מי  בשוק  הנביא  אליהו  את 
הבא, התבונן באנשי השוק וראה שניים שהם 
לחכמים  ענה  אדם,  בני  ומצחיקים  משמחים 

ואמר אלו בני העולם הבא.
מבחינה ביוכימית, החיוניות וחדוות החיים 
הזורם  החמצן  כמות  עם  ישיר  באופן  קשורה 
נקראת  זו  כמות  מדידת  האדם.  של  בדמו 
אתם  צריכים  בדם.  החמצן  אחוז  רסטורציה, 
לדעת שעיקר מזונם של כל תאי הגוף הם מחד 
סוכרים ומאידך חמצן, כאשר אנו נושמים אנו 
דו-תחמוצת  ונושפים  לריאות  חמצן  שואפים 
ודו-תחמוצת  החיים  הינו  החמצן  הפחמן, 
הפחמן הינו שארית מתאים מתים, על כן ברור 
שכדי שאדם ישיג שמחה יתירה, יצא מקיפאון 
החמצן  להרבות  חייבים  אנו  מדיכאון,  או 
להשגת  המעשיות  מהדרכים  חלק  בדמו. 
קשורה  האחת  לשתיים,  מתחלקות  שמחה 
לפעילות גופנית, והשנייה למזונות אותם אנו 

אוכלים. 
פעילות גופנית ארובית או אנארובית גורמת 
למאמצים שהם לא בגדר הרגלם של רוב בני 
תרבות המערב, אשר הצליחו להביא אל המסך 
שמולם את רוב צרכיהם. אם פעם האדם היה 
או  להתפרנס  בכדי  כפים  עבודת  לעבוד  צריך 
בכדי להשיג את מזונותיו, כגון עבודת השדה, 
המרעה או הצייד, היום בלחיצת כפתור האוכל 
מגיע ארוז לבית, אם פעם בכדי לצאת מהבית 
לכל מקום שהוא היו צריכים ללכת או לרדת 
ולעלות מדרגות, כיום ישנם מעליות, חניונים 
ועוד. אם מערכת השרירים שלנו אינה צריכה 
אינה  היא  יום,  כל  מיוחדים  מאמצים  לעשות 
הצריכה  רמת  כן  על  וחמצן,  סוכרים  צורכת 
שואפות  אינן  הריאות  וכאשר  יורדת,  היומית 
החומרים  חילוף  מערכת  חמצן,  ופולטות 
קטנות  יותר  נשימות  ועמה  מועטת  בגופנו 

ופחות מאומצות.
שהינו  שלנו  שהמח  לדעת,  עליכם  עוד 
מחשב העל של גופנו, צורך את כמות החמצן 
גוף  ולכן  הגוף,  חלקי  מכל  ביותר  הגדולה 
מתחמצן,  שאינו  גוף  נקרא  מתאמץ  שאינו 
פעילות  קטנה  היומית  החמצן  כמות  וכאשר 
המוח והיעילות שלו לבצע את תפקידו יורדת 
אדם  כאשר  כן,  על  ביותר.  משמעותי  באופן 
לצאת  רצון  או  חשק  שום  בלא  עייף  מרגיש 
השגוי  הפתרון  כוח”,  לו  “אין  כי  מהבית 
העצלות  עצת  הינו  ולצאת,  כוח  לבזבז  לא 

והכבדות ולא אמיתת הצורך הגופי. 
ידי  ועל  ולהתאמץ,  לצאת  צריך  להיפך, 
את  מעלת  השרירים  מערכת  גופני  מאמץ 
למערכת  מכאן  והחמצן  הסוכרים  ביקוש 
הגברת  פעילות,  מגבירה  שבתורה  הנשימה 

הפעילות מעלה באופן ישיר את פעילות הלב 
מכאן  ריאה.  לב  מאמץ  נקראות  יחד  ושניהם 
פעילותו  את  מעלה  שבתורו  המוח,  לחמצון 
משחררת  מוחית  פעילות  של  זו  והעלאה 
שנותנת  הדם  למערכת  הורמונים  של  קבוצה 

לנו את תחושת השמחה.
בחיינו  שמחה  להוסיף  אחת  עצה  כאן  עד 
הינה ללא שום ספק ובמיוחד בדור הטכנולוגי 
הזה לאמץ את שרירינו. אטום החמצן שהינו 
כאמור החשוב ביותר לצורכי שמחתנו מצליח 
להתקשר או להישאר בדמנו בזכות אטום אחר 
שנקרא ברזל. כאשר רמת הברזל בדם נמוכה, 
קוראים  זו  לתופעה  יורדת,  החמצן  כמות 

אנמיה. 
בדם  נוכחות הברזל  את  לבדוק  ניתן  כידוע 
או על ידי בדיקת דם או פשוט בהורדת העפעף 
כנראה  אדום  צבעו  אם  העין,  של  התחתון 
נוטה  המקום  ואם  ברזל  מספיק  יש  שבדמנו 
ללבן צריך מיד לקחת ברזל. מכאן אנו למדים 
באופן  קשורים  לדיכאון  נטייה  או  שעצבות 
דם  בבדיקת  שבדמנו.  הברזל  בכמות  ישיר 
הנקרא המוגלובין, שהינו  ערך  פשוטה מצוין 
הדם  בכדוריות  שנמצא  אדום  פיגמנט  חלבון 
הגוף.  לתאי  חמצן  נשיאת  ותפקידו  האדומות 
עלי  הינם  הברזל  להעלאת  הזמינים  המזונות 
עשבי  של  הירוקים  העלים  ורוב  אדום  סלק 
יבשים  שזיפים  כגון  שחורים  פירות  השדה, 
עבור  לרכוש  טבע,  לבית  לפנות  טוב  ועוד. 
מרפא  צמחי  וכדומה  רדומים  אנמיים  אנשים 

עשירים ברזל. 
מצריכה  להיזהר  יש  לעיל,  האמור  כל  עם 
לעצירות  לגרום  היכולה  ברזל,  של  מופרזת 
קשה. על כן כידוע מחכמתו של שלמה המלך 
החכם באדם “דרך הממוצע היא דרך הישר”. 
של  יתר  צריכת  בעיית  תחת  מונח  גדול  סוד 
החמצן  בכמות  לירידה  ומכאן  בגופנו  ברזל 
הנראית לעין כאמור בעיניים, אולם גם שחור 
על  יצביעו  במקצת  צהוב  ועור  העיניים  סביב 

תופעה זו. 
בית  באותו  שמתגוררים  אנשים  שני  כאשר 
שלאחד  יתכן  כיצד  אוכל,  אותו  את  ואוכלים 
תקינה  רסטורציה  או  המוגלובין  רמת  תהיה 
עם  קשורה  הברזל  צריכת  שאלת  לא?  ולשני 
ובעתו  בזמנו  כאשר  האדם,  של  החיים  רמת 
מתחיל האדם בתהליך פטירתו, אחד המדדים 
שמראה על כך הינו ההמוגלובין, כלומר ירידה 
שמציין  בחמצן  ירידה  תציין  בהמוגלובין 

פטירה. 
למצבים  מטבעם  להיכנס  שנוטים  אנשים 
רגשיים שליליים, צורכים חמצן יותר מאנשים 
אלו  אותם  לכן  בטבעם,  ואליטיזם  שמחים 
נשימה  קוצר  לאנמיה,  נטייה  אצלם  שמזהים 
ומחלות הקשורות לחמצון הדם, חובתם לסגל 
לעצמם תפריט עשיר בברזל, מגורים בשפלת 
הארץ ולא בהרים ששם האוויר דליל בחמצן, 
ופעילות גופנית קבועה כגון הליכה חדר כושר 

וכדומה. 
לדוגמה  שהחליטו  אנשים  לראות  זכינו 
להשתמש  במקום  במדרגות  ולרדת  לעלות 
במעלית או לרדת כמה תחנות לפני בכדי ללכת 
יותר, מצב רוחם השתפר מאד, השמחה עלתה 
ועוד.  שינה  תגובות,  החשיבה,  אופן  ועמה 
זכור הוספת חמצן בדם - מביאה שמחת עולם.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

החמצן והשמחה

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל
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מגוון מתכונים מנצחים לשבועות

לקראת חג השבועות, שבו נוהגים לאכול מאכלי חלב, מחלבת טרה שמחה להגיש לכם רעיונות, טיפים ומתכונים 
חלביים מצוינים עם מגוון גבינות טרה בכשרות המהודרת של בד"צ העדה החרדית:

 אופים לחמניות חלביות? הפכו אותן לממולאות: הכניסו לפני האפייה לכל כדור בצק כפית גבינה צהובה מגורדת, 
עטפו אותה בבצק מכל הכיוונים, הגישו חם ותקבלו לחמנייה עם הפתעה נימוחה בפנים.

 הכינו שבלולי פיצה טעימים בקלי קלות: בצק עלים, גבינה צהובה, רוטב פיצה וזיתים – וזה הכול.
 פשטידה בקלי קלות: בשלו פסטה לפי ההוראות ואפו אותה בתבנית עם רסק עגבניות, גבינת קוטג', בצל, פטריות, 

תבלינים ובעצם כל תוספת שאתם אוהבים. לקראת סיום האפייה הניחו מעל המאפה פרוסות 'נעם', אפו עוד כמה 
דקות והגישו לשולחן.

 מכינים מרק לסעודה? הגישו חם ופזרו מעל כל מנה מעט גבינה צהובה מגורדת 'נעם'. הגבינה תימס מהחום 
ותעניק למנה טעם מוקרם ונפלא. תוכלו, לחלופין, לשדרג את ההגשה עם כפית גבינת 'טוב טעם' במרכז כל צלחת 

וליצוק מעליה את המרק החם.

 'בורקס הפתעה': מלאו בצק עלים בתערובת גבינת 'טוב טעם', כוס 'נעם' מגורדת, טבעות מלפפון חמוץ, 2 כפות 
קטשופ, מלח ופלפל, אפו והגישו חם. 

 הכינו סלט ירקות שורש עם חסה והגישו לצד כדורי גבינה ופסטו: מערבבים 
חבילת גבינת טוב טעם עם 4-5 כפות ממרח פסטו בזיליקום, מלח ופלפל שחור 

גרוס, יוצרים כדורים, מצננים במקרר ומגישים עם הסלט לצד רוטב 
ויניגרט.

 כמעט כל קיש ירקות ישמח לקבל תוספת 
של גבינת 'טוב טעם'. שלבו אותה בבצק או 

במלית ותיהנו ממנה משובחת במיוחד.
 פשטידה בלקנית: סדרו בתבנית שכבות 

של עלי פילו, תערובת קוטג', גבינה בולגרית 
וגבינות נוספות מתובלות לפי הטעם, עגבניות מיובשות וזיתים 

קצוצים דק בשמן זית ועוד כיד הדמיון הטובה עליכם, הכניסו לתנור 
ותיהנו ממנה מושכת וטעימה.

סמיפרדו טירמיסו
מפגש פסגה של שתי קלאסיקות איטלקיות מתוקות מפיק 

קינוח קפוא עשיר ויפה.
 ] תבנית אינגליש קייק בגודל 12×22 ס”מ [

 1/3 כוס אספרסו )או כף גדושה קפה נמס
 מעורבבת עם 1/3 כוס מים רותחים(

 1/3 כוס ליקר קפה
 14 בישקוטים

לקרם מסקרפונה:
 3 חלמונים מביצים גדולות

 1/2 כוס )100 גרם( סוכר
 1 מיכל )250 מ”ל( שמנת מתוקה
 1 קופסה )250 גרם( מסקרפונה

לציפוי השוקולד:
 100 גרם שוקולד מריר שבור לקוביות

 1/2 מיכל )120 מ”ל( שמנת מתוקה

1. מכינים את הקרם: מקציפים חלמונים עם סוכר כ-3 דקות עד לקבלת 
תערובת תפוחה ובהירה.

 2. מקציפים בקערה אחרת שמנת מתוקה לקצפת רכה )היזהרו מהקצפת 
יתר(. מוסיפים מסקרפונה ומקציפים עוד כדקה לקרם יציב. מקפלים את קרם 

המסקרפונה לתערובת החלמונים.
3. מרכיבים את הסמיפרדו: מרפדים תבנית בניילון נצמד.

4. מערבבים בקערה אספרסו )או מים וקפה נמס( וליקר קפה.
5. טובלים בישקוטים בתערובת הקפה ומסדרים בשכבה אחת צפופה בתחתית 

התבנית.
 6. יוצקים מעל חצי מכמות הקרם ומחליקים. יוצרים כך שכבה שנייה של 
בישקוטים טבולים וקרם. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקפיא למשך 

הלילה.
7. מכינים את ציפוי השוקולד: ממיסים שוקולד במיקרוגל או על אמבט מים 

חמים )בן מארי(. מוסיפים שמנת מתוקה ומערבבים לתערובת חלקה.
8. סמוך להגשה: מחלצים את הסמיפרדו מהתבנית והופכים על צלחת הגשה. 
יוצקים את ציפוי השוקולד על הקינוח ומגישים. כדי לשמור על פרוסות יפות — 

טובלים סכין בכוס מים רותחים בין חיתוך לחיתוך.
גיוון: מי שמעדיף לא לצרוך חלמונים נאים יכול לוותר עליהם. במקרה כזה 

מקציפים את השמנת המתוקה עם 1/2 כוס סוכר, מוסיפים מסקרפונה 
ומקציפים לקרם יציב. ממשיכים לפי המתכון.

המתכון באדיבות: משפחת מחלבות גד, מתכון: שי לי ליפא, עריכה: ז’אנה 
גור, הפקה ועריכה גסטרונומית: איריס גלברט, קונספט ויזואלי וסטיילינג: 
עמית פרבר, צילום: דניאל לילה, עיצוב: ורדה עמיר, סטודיו “על השולחן”

עוגת גבינה עם פירורי שוקולד 
חג השבועות מתקרב ואת עדיין מחפשת את עוגת הגבינה המושלמת? עלית 

מקבוצת שטראוס מגישה לך מתכון לעוגה חגיגית במיוחד שתעניק הדר 
לשולחן חג מתן תורה – עוגת גבינה קלאסית, עם טוויסט של ציפוי שוקולד 

קראנצ'י, לשילוב טעמים מושלם. והכל כדי שיהיה חג שמח, וטעים במיוחד. 
עוגת גבינה מושקעת ומרשימה, שלא ישכחו לכם אותה עד השנה הבאה

זמן הכנה: יותר מ-3 שעות
רמת קושי: בינוני

כמות: תבנית עגולה בקוטר 24 ס"מ

מצרכים
לתחתית ולפירורים:

175 גרם )כוס ורבע( קמח
25 גרם )2 כפות( אבקת קקאו

120 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
90 גרם )3/4 כוס( אבקת סוכר

1/2 כפית תמצית וניל
קורט מלח

1 ביצה
1 כף ברנדי או רום

לתוספת לפירורים:
150 גרם שוקולד מריר קצוץ

למלית גבינה ושוקולד לבן:
150 גרם שוקולד לבן

75 מ"ל )1/3 כוס( שמנת מתוקה
60 גרם )1/2 כוס( אבקת סוכר

1 כפית תמצית וניל
קורט מלח

225 גרם )1 מכל( גבינת שמנת 25-30% שומן
250 גרם )1 מכל( גבינה לבנה 9% שומן
80 גרם )1 קופסה( אינסטנט פודינג וניל

500 מ"ל )2 מכלים( שמנת מתוקה להקצפה

אופן ההכנה:
תחתית ופירורים: מחממים תנור ל-170 מעלות.

בקערה גדולה שמים יחד קמח, אבקת קקאו חמאה, אבקת סוכר, וניל ומלח 
ומעבדים בידיים שמתקבלת תערובת פירורית.

שלב 1: מוסיפים ביצה וברנדי וממשיכים לעבד רק עד שנוצרים פירורי בצק 
גדולים.

משטחים 2/3 מתערובת הפירורים בתוך תבנית ומהדקים לבסיס בשכבה 
אחידה.

שלב 2: את יתרת הפירורים שמים בתוך תבנית נפרדת, מרופדת בנייר אפייה.
אופים במשך 12-17 דקות, או עד שהבסיס והפירורים מזהיבים לחלוטין.

מצננים לגמרי בטמפרטורת החדר.
לתוך תערובת הפירורים מוסיפים שוקולד מריר קצוץ ומפוררים הכל יחד 

לתערובת אחידה. שומרים בקופסה סגורה עד הרכבת העוגה.
מלית גבינה ושוקולד לבן: שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.

מוסיפים שמנת מתוקה וממיסים יחד במיקרוגל או על בן מארי, או עד 
שהתערובת נמסה לחלוטין.

מוסיפים לתערובת השוקולד הלבן אבקת סוכר, וניל ומלח וטורפים היטב.
מוסיפים גבינת שמנת, גבינה לבנה ואינסטנט פודינג וניל וטורפים עד 

שמתקבלת תערובת אחידה.
בקערת מיקסר נפרדת מקציפים שמנת מתוקה עד שמתקבלת קציפה יציבה.

מקפלים את קציפת השמנת לתוך תערובת הגבינה עד שמתקבלת תערובת 
אחידה.

שלב 3: יוצקים את התערובת על גבי בסיס השוקולד האפוי, מיישרים את 
החלק העליון ומקפיאים לפחות 3-4 שעות, עד שהעוגה קפואה לחלוטין.

שלב 4: מפזרים את פירורי השוקולד על גבי העוגה הקפואה ומעבירים למקרר 
להפשרה 4-5 שעות.

הטיפים שלנו:
• שומרים את העוגה במקרר עד 4-5 ימים בכלי סגור.

• אפשר להכין את העוגה אפילו שבועיים מראש ולשמור במקפיא, עטופה 
היטב, לפני פיזור הפירורים.

• אפשר לגוון את פירורי הקראמבל על ידי שימוש בשוקולד חלב או לבן.

מתכון: נטלי לוין, צילום וסטיילינג: דניה ויינר ודיאנה לינדר עבור שוקולד 
פרה - שטראוס עלית

1

הילה פלאח | hila@kav-itonut.co.ilשבועות במטבח 

2

שבועות ידוע כחג הגבינות ואין מטבח שאינו מתפאר בעוגת גבינה 
אחת לפחות, או בקיש מעניין בחג הזה  אינספור מתכונים מוצעים 

ומה שאנחנו צריכות זה זמן והרבה  קבלו טעימה קלה ומרהיבה

12
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנהל וממשל במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מקום. "בכל ____ את אמרת" )זבחים ט.(
4.דברים המחוברים יחד,חטיבה אחת. "ו____ של זיתים" 

)טהרות ג ב(
6.מטה,מקל,שוט לחבטה. "ו____ לגו חסר לב" )משלי י 

יג( )בלשון רבים(
8.בנוי ל____. מתנוסס ברוב הדרו. "צוארך בנוי ל____" 

)שיר השירים ד ד(
10.בקולות השופר. קול הנשמע כאילו הוא נשבר מפעם 

לפעם. "שיעור תרועה כשלשה _____" )רה"ש לד.(
12.לוח,טבלה,קרש. "____ של נחתומין שקבעו בכתל" 

)כלים טו ב(
14.לא,לאו. "למד לשונך לומר ____ יודע" )ברכות ד.(

15.רטוב,טרי ורענן,שאינו יבש. "ואכלה בך כל עץ _____ 
וכל עץ יבש" )יחזקאל כא ג(

17.מטה,מקל עבה. "וישאהו ב_____" )במדבר יג כג(
18.מנוסה. "ואם _____ לקרות קורא" )יומא א ו(

19.____ ונקי. מעט אבל טוב,קטן בכמות ורב באיכות. 
"משנת ר' אליעזר בן יעקב ____ ונקי" )יבמות מט: (

1.בשנה שעברה. "מי שלא שקל ____" )שקלים ו ה(
2.יקום,עולם. "_____ וישבי בה" )תהילים כד א(

3.היה מגושם ושמן. "____ בשרו מנער" )איוב לג כה(
4.שלם. "מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים _____ אינם עומדין" 

)ברכות לד: (
5.זקן,ישיש,איש שיבה. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

7.מאמוראי בבל,ראש ישיבת פומבדיתא. "חומא דביתהו ד____" 
)כתובות סה.( )בהיפוך אותיות(

9.עולל,יונק,פעוט. "____ בן יומו" )שבת קנא: (
11.מבחר,החלק הטוב ביותר,המשובח ביותר. "_____ שדהו ו_____ 

כרמו ישלם" )שמות כב ד(
13.נחל-מים קטן,זרם-מים. "____ יבלי מים" )ישעיה ל כה( )בלשון 

יחיד(
16.לא מבושל ולא אפוי." כל ירק ___" )ברכות מד: (

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

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

חמשים, ושרי עשרת, שטר, שרי מאות, טפסר, שמר, שרי מסים, יועץ, שער, שרי מקנה

ושריעשרתאמיפואהרש

ירשאעתשסנונתטפשדר

תיגרדאנתעדהרצימטג

שחדתידמצישרמירשמא
ממישגיגמאתמצששפיד
ישרתנקיאייהשירנסת

חיסינפגבמגשנדלרמו

במתטלתהתזדמצקשמיא

טנפאשלרבהחפיסמארמ

הסישעפרסנמאבנשישי

ררשרהמשקימנצבגארר

שסשרביתהסהרסירסנש

האחשדרפנימשילשהוש

1.מהם בתי חצרים?
2. איזה נביא ראה סיר נפוח?

3. מיהו אב לחמש בנות?                                                                                                            
4. שבת ולא שבת

5. על מי נאמר "בן שנה במלכו"?
6. מי היה חושים?

7. כונה "איילה שלוחה"
8. אדמוני עם יפה עינים

9. שפרה ו...
10. נטיעה הראשונה אחר המבול

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. בתים בפרברי העיר 2. ירמיהו 3. צלפחד 4. חג הפסח 5. שאול 6. בן דוד 7. נפתלי 
8. דוד 9. פועה 10. כרם
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20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

גבינה צהובה
600 גר'
2490תנובה

10

כ"ט באייר-ד' בסיון14-18.5.18

בימי שני עד שישימבצעים

קליק שקיות/טבלאות סימילאק
סוגים שונים 900 גר'

בורקס תפו"א/גבינה/ג'לי שמחות
מלאווח/בצק עלים

מארז תבניות גביעי גלידה
אלומיניום C7 עגול 600 גר'

מיה
24/30 יח'

קוד:5325977'מעולה'
'מעולה'

זוגלובק
40 יח'

עדין
ללא שוקו

500 גר'

ופל עדין פתיבר אסם

3 ב-
201090 2 ב-6990

105

ממוצרי      קנה ב-                  

האפיה של     

קבל גבינה 
250 גר' תנובה

ב-1 ₪
ממוצרי      קנה             3990 קבל מלית דובדבן

400 גר' 'מעולה'

ב-3.9 ₪

ממוצרי      קנה ב-                   קבל גביעי נייר49902
לאפיה ניקול 

ב-1 ₪

1010
ליח'

5 ב-
20

מבצעי החלבי
עד יום שישי 18.5.18 ד' בסיון

פתיתי גבינה צהובה
200 גר'
תנובה

שמנת מתוקה

שמנת מתוקה

קוד:4125738/147637773
לא כולל שמנת לבישול

תנובה

קוד:472310/368904/
62339/520912

250 מ"ל
שטראוס

2 ב-
10

2 ב-
10

נוזל כלים פיירידג פילה מושט רבע לשבע
675 מ"ל ווינר פוד סוגים שונים

17-18
ג'-ד' בסיון

590 8902790
לק"ג

נרונים 'מעולה'נרונים 'מעולה'
6 שעות4 שעות

נר נשמה
72 שעות

2 ב-
990

נר נשמה
48 שעות

2 ב-
7901990 1490

חלב בקרטון/בקבוק
1 ליטר
תנובה

2 ב-
890

מאגדת מיני מילקי
16 יח'

שטראוס

שוקו/וניל/תות
תנובה

למארז
10

מאגדת מיני קרלו

1690
מאגדת יוגורט ביו/יופלה טבעי

קוד:53998/100/14758117/
14761254

1190תנובה
למארז

גבינת טוב טעם
250 גר'

890טרה

שמנת

לבן

15%
200 מ"ל

טרה/תנובה

125 מ"ל
טרה

4 ב-
790

10 ב-
790

זוג גבינה

2190

2*850 גר'
תנובה

שבועות כאן וזה

מעולה!
 חדש!

הממרח

הממכר

בכשרות

הבד"צ

יום רביעי 16/05  

פתוח עד השעה 23.00

יום חמישי 17/05  

פתוח עד השעה 24.00
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