
 גיליון מס' 1153   2/5/18 בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד  יום רביעי י"ז באייר תשע"ז 

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

 מבצעי

  >>    בשער אחורי ביזנס  

תנור עומד
דו תאי

משולב כיריים
בקו

תנור עומד
דו תאי

משולב כיריים
סאוטר

₪2,990

₪4,990

₪7,590

מכונת כביסה 
פתח חזית 

מכונת כביסה 
פתח חזית 

 7 ק"ג

מכונת כביסה 
אלקטרה פתח 

חזית 8 ק"ג

מכונת כביסה 
בוש פתח חזית 

7 ק"ג

תנור עומד
משולב כיריים

תנור עומד
משולב כיריים

מקרר לזוגות 
צעירים אלקטרה

מקפיא עליון

מקרר מפואר 
אלקטרה

מקפיא עליון

מקרר מקפיא עליון 
סמסונג
מהדרין 

מקרר ענק 
מקפיא עליון 

האייר 

₪2,390
חבילת מתחתנים
-לזוגות צעירים-

חבילת מתחתנים
-קלאסית-

חבילת מתחתנים
-קלאסית פלוס-

חבילת מתחתנים
-יוקרתית-

 No-Frost

8 ק�ג

7 ק�ג

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מכירת ל״ג בעומר
עד יום ראשון כ�א אייר

מתנה על כל קניה



מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

₪10₪9
מגן מסך

Liquid Kristall
כבל טעינה מקורי

SAMSUNG

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149 ₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1

₪445
מסך מחשב 

"21.5

₪99
אוזניות 

JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

₪499

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

  15.6" HD מסך
 Intel Core i5 7200U מעבד
1TB 6, ד. קשיחGB RAM זיכרון

₪1,990
מסך מגע "15.6  

 Intel Core i3 7100U מעבד
1TB 6, ד. קשיחGB RAM זיכרון

₪1,990

מחסני חשמל
הרשת הזולה והמשתלמת בישראל
דיגיטל

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,790
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

₪299
מקרן קול
GSB910

HDMI

15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099
LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

₪790
מקרן קול אלחוטי 

SAMSUNG
HWM450

₪259
מערכת שמע 

מיני

HP מחשב נייחINTEL CORE 2 DUO מעבד
 4GB זיכרון

250GB דיסק קשיח
 NVIDIA כרטיס מסך מסך

Win 10 מ. הפעלה

מחודש
שנתיים אחריות

₪599
מערכת סטריאו 

LG

₪69
מעמד 

סטריאופוני 800X480 :רזולוציה
גודל הקרנה: ''36 ועד ''110 אינטש

₪399
בידורית ניידת ‘‘12
קישורית בלוטוס

UHF מיקרופון אלחוטי
USB אפשרות הקלטה על

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון אלחוטי 

ובלוטוס

₪445
מצלמה 

קומפקטית 
Nikon

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

365 O�ce תוכנת
Personal Hebrew 

₪239

 כולל את 
יישומי אופיס 

המעודכנים 
ביותר

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
תוקף 6.5.18 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. מלאי מינימלי 500 יחידות.



בס"ד  העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חב"ד   יום רביעי י"ז באייר תשע"ח   2/5/18 גיליון מס' 1153

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'

בהר

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:45
19:03
18:42

20:01
20:03
20:03

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

נפתח המחסן הגדול והמרכזי 
בבני ברק חגי 18 ק"ק

- מבצע השבוע -
פרטים בלוח...

קלף לב

בית ספר לפוליטיקה / עמ' 24-26 

גרעין של אמת

שכבר  הביטחון  זרועות  ראשי  אם 
על  לעמוד  מהססים  אינם  כי  הוכיחו 
שבקלים  קל  חשד  חושדים  היו  דעתם, 
כמי  ולא  ציני  ממקום  פועל  שביבי 
הצלת  של  ציונית  תודעה  שחדור 
המולדת, היינו רואים אותם, אחד אחד, 
קמים ומתנגדים. העובדה שהם מביעים 

תמיכה מלאה – מדברת בעד עצמה.

אבי בלום

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

ָבׁש דֹוׁש ע"פ ָמתֹוק ִמְדּ ַהּזַֹהר ַהָקּ

 מוקד1800-350-330
הזמנות:

בס"ד

הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
 מבצע 

ל"ג בעומר

בס"ד

ניתן להשיג ב-3 פורמטים
 משלוחים חינם עד הבית

ארכיון הגרעין נחשף

יותר ממאה אלף מסמכים נשלפו מהארכיון הסודי  הישג נדיר למודיעין הישראלי: 
ידי  על  גרעיני  נשק  לפיתוח  הראיות  את  הציג  נתניהו   • לישראל  והועברו  בטהרן 
איראן בשידור חי לכל העולם • בעקבות החשש מתגובה איראנית, מרן שר התורה 

הגר"ח קנייבסקי: "להרבות באמירת תהילים" / עמ' 18

נשק גרעיניכך מפתחת איראן

בבני ברק נערכים לל"ג בעומר

פרויקט  

מיוחד
ל"ג בעומר: זמני ההדלקות 

והטישים בחצרות הקודש

מזרימים את התנועה 
ביציאה מהעיר

אלו רחובות בבני ברק 

אדומים ומסוכנים?

/ עמ' 22

/ עמ' 10

בשנת 2017 נפגעו בתאונות 
בני   233 ברק  בבני  דרכים 
נהרגו  מתוכם  שניים  אדם, 
הרחובות  את  הכירו   •
ה'אדומים' והמסוכנים ביותר 

בעיר / עמ' 12 

/ עמ' 16 

בית שמש: הדו שיח המלא בבית מרן שר התורה נחשף לראשונה: הוראתו של 

מרן להימנע מהצבת מועמד לצורך מיקוח, והמסר לאבוטבול - אם 'דגל' לא תקבל 

את דרישותיה - עליה לרוץ בנפרד לראשות העיר / פרסום ראשון

בני ברק: חבר המועצה שלא מתגורר בעיר מסרב לפנות את מקומו ומסביר מדוע אין לו 

תחליף ומשרד הפנים מתעכב בטיפול / חשיפת 'קו עיתונות'

פתח תקווה: מסלול התנגשות - החרדים נגד המפלגה המזוהה עם 'קבלה לעם' / הסיפור המלא

 183

יום לבחירות

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 28-29



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &1790  &1990  &18 90

 &1490

שמפו/ מרכך
הוואי

גבינה תנובה/ סקי
250 גרם

שוקולד
 'ורד הגליל'

ב-

ב-  &790

 &100 4 ב-100&  3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

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

אגמי
ימים ד' - ו'

 &10 2 ב- ב-

 &10 4 ב-

ארטיק קרנ'צ/טילון 
גדול/ מגנום

 &10

פנטזיה

3 ב-20& 

 &3490

&1690

 &25

 &40

3 ב-

3 ב-

 &10 ב-

2 ב- 3 ב-2 ב- 3 ב-

ב-

2 ב-

4 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

 &30

 &20  &30

קוטג' תנובה/ סקי

3 ב-10& 

גד / פיראוס

מוצרי 
השבוע לחם מלא

גבינת תנובה

 &2790
ב-

 &590
ב-

טיטולים חוגלה בורקס גבינה /
בצק עלים

זוגלובק/ 
ציפור השרון

טיטולים האגיס

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

מארז ששיה

נייר טואלט
40 גלילים

גבינת תנובה 
850 גרם
בקניית זוג

קורנפלקס תלמה

ב-

 &30 &20 3 ב-2 ב-

גבינת תנובה 
500 גרם

שמנת מתוקה
 תנובה / יטבתה 

 &8 90

 &490

פילה סלמון 
)נורבגי(

&4990
ב-

מארז טישו 
שישיה

&590
ב-

6 קילו

3990& ב-
ב-

אבקת כביסה 
אריאל

גבינה צהובה

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-

פתי בר / הדר

מטרנה

גבינה בטעמים

2 ב-

2 ב-

2 ב- 2 ב-

תנובה / נעם

שישיית סודה

גם פרוס

מארזי יופלה 
טבעי / מתיקות

מארזי יופלה 
פירות

גלידת נסטלה
/ שטראוס

שוקו בטעמים
תנובה / יטבתה
1 ליטר

סלטי מיקי
200 גרם

אינסטנט 
פודינג

שקית חלב
תנובה

מארזי דנונה 
טבעי/ מתיקות

בולגרית פיראוס / גד



• ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי( חדש, ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך 60 חודשים לפחות, משכורות חודשיות בסך של3000 ש"ח ומעלה *כולל עמלת מינימום. 
מבצע הטבה בעמלות מותנה בהפקדת משכורות חודשיות בסכום כולל של 3,000 ₪ ומעלה, וכפוף לתנאים המפורטים בטופס המבצע **האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות 
לשביעות רצונו. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה למתן אשראי כלשהו. • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.***ההטבות הינן ללקוח בעל חשבון 
קיים בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון, בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון הלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד 
כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ש"ח ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור" ו- "בלון". • המבצע כפוף 
לתנאים המלאים המפורטים בטופס ההצטרפות למבצע • אין כפל מבצעים/הטבות, וההטבות המפורטות בפרסום זה ניתנות לניצול פעם אחת בלבד • ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק 
•השירות/המוצר/ההטבות המוצעות כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, וכן להסדרים הנהוגים בבנק • הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/המוצר המוצע או להפסיק להציעו בכל עת.

מי צריך טובות
עם כאלה
הטבות!

פטור
מעמלות 

* עד 5 שנים

100,000₪

הלוואה עד -

 מתוכם עד 30,000 ₪ 
ללא ריבית**

משכנתא
 תשלום ראשון 

ע״ח הבנק***

pagi.co.il

ההטבות

למצטרפים

חדשים
בלבד



₪1,000
לקניות

פאת קאסטם 
יוקרתית 

בשווי 10,000 ₪  
מבית  זיסי

מהר
לפני שיגמר

טם 
ת

₪1
 350

שעות 
במתנה
+ 2,000 ק"מ 

כולל דלק

רחפן 
מצלמה 
בשווי 700 ₪

ר
מצ
בש

פא

בש

נותרו מספר 
ימים בודדים 
להשתתף 
בהגרלת 
'מהר לפני 
שיגמר' 
על מתנות 
משתלמות 
במיוחד – חינם

ת
++ 2,000 ק"מ 

כולל דלק

מהפכת הרכב השיתופי של 'סיטי קאר' ליהנות מרכב 
זמין לנסיעה, בכל מקום ובכל שעה. פשוט קח וסע 

citycar.co.il פשוט קח וסע

במקרה
חירום 

רפואי חייגו

תחשבו

המזדרזים להצטרף למכירה הסינית למען איחוד הצלה 
עד יום ראשון כ"א באייר, בשעה 12:00 בלילה 

נכנסים חינם! להגרלת הביניים על מתנות שוות במיוחד

ca.1221.org.il |                           :לקבלת הקטלוג במייל, שלחו לכתובת

להצטרפות
למכירה
הסינית:



השיניים 
יקרות לכם?

לחברי ״מכבי שלי״ ברשת מרפאות מכבידנט ומרפאות בהסכם, בכפוף לתקנון השב״ן ולתקופת ההמתנה.

תעברו 
למכבי!

חברי מכבי משלמים 

כשאחרים משלמים אלפי שקלים 
לטיפולי שיניים

רק22 ₪
על טיפולי שיניים מגיל 16

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



היונדאי אצלינו בטיפול

תושבי בני ברק! במיוחד בשבילכם פתחנו מרכז שירות ומכירה 
מורשה יונדאי מבית 

מערך שינועים ללא עלות בטיפולים מאזור המרכז! 

“שקד”

שקד בע”מ | מרכז שירות מורשה ומכירה לרכבי יונדאי ומיצובישי
סניף יונדאי: מרכז שירות הירקון 25 בני ברק. אולם תצוגה ששת הימים 22 רמת גן )מול קניון איילון(

סניף מיצובישי: מרכז שירות ואולם תצוגה רח’ ברוך הירש 17 בני ברק )מול קניון איילון(
924103-5707317*מיצובישי ויונדאי שקד

ואתה רגוע בכוילל!

מתנה 150&
בטיפול שנתי לרכב

*למביא מודעה זאת

מיזוג
אוויר

יועץ שירות
אישי

חלפים
מקוריים

פחחות
וצבע

לוקחים
מחזירים

חשמל
ודיאגנוסטיקה מכונאות

מיזוג 
אוויר

יועץ שירות 
אישי

חשמל 
ודיאגנוסטיקה

לוקחים 
מחזירים

פחחות 
וצבע חלפים מכונאות

מקוריים

מהיום שקד גם ביונדאי

מרכז מכירה ושירות ד. שקד הירקון 25 | בני ברק | 9241*

אתם מוזמנים לבקר במרכז השירות החדש אשר נבנה על פי הסטנדרטים הבינלאומיים של יונדאי 
העולמית וליהנות מהטיפול המנוסה, המקצועי והאיכותי ביותר במבחר מחלקות השירות המתקדמות 

שלנו.

חדש בבני ברק! – מרכז שירות ד. שקד

חפשו אותנו ב״מיצובישי ויונדאי שקד״

מיזוג 
אוויר

יועץ שירות 
אישי

חשמל 
ודיאגנוסטיקה

לוקחים 
מחזירים

פחחות 
וצבע חלפים מכונאות

מקוריים

מהיום שקד גם ביונדאי

מרכז מכירה ושירות ד. שקד הירקון 25 | בני ברק | 9241*

אתם מוזמנים לבקר במרכז השירות החדש אשר נבנה על פי הסטנדרטים הבינלאומיים של יונדאי 
העולמית וליהנות מהטיפול המנוסה, המקצועי והאיכותי ביותר במבחר מחלקות השירות המתקדמות 

שלנו.

חדש בבני ברק! – מרכז שירות ד. שקד

חפשו אותנו ב״מיצובישי ויונדאי שקד״

*אין כפל מבצעים

ט.ל.ח.



לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

 ד״ר אמיל שני – מומחה ברפואת משפחה
הוא חלק מנבחרת הרופאים שלכם

מכהן כרופא מרחבי ובנוסף מתמחה גם בטיפול בהשמנת יתר, 
 הפרעות שינה ובטיפול קוגניטיבי התנהגותי. 

ד”ר שני מאמין בטיפול רפואי כוללני, ביו, פסיכו וסוציאלי.

לשירותכם במרפאת קריית הרצוג
ב’ 7:00-11:00 | ג’, ה’ 7:00-10:00

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

מומחה ברפואת משפחהד״ר אמיל שני

להיות בריא
ולהישאר בריא

בריא להכיר :)



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

י"ז באייר תשע"ח 2/5/18 בני ברק10

 פועל נהרג במגדל
בניה  באתר  מגובה  מנפילה  כתוצאה  נהרג  פועל 
האירוע  ברק.  בבני  מצדה  פינת  ז'בוטינסקי  ברחוב 
יוזביץ  משולם  ר'  שעבר.  בשבוע  רביעי  ביום  התרחש 
חובש באיחוד הצלה סיפר: "כשהגעתי למקום יחד עם 
הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת  נוספים  חובשים 
עבודתו  כדי  תוך  מפיגום  שנפל  הפועל  כי  לנו  סיפרו 
באתר בניה איבד את ההכרה. למרבה הצער נקבע מותו 
בזירת האירוע עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל". 
בגופה  טיפל  אביב  תל  זק"א  צוות  במקום.  נקבע  מותו 
ובממצאים. יצוין כי בבניין זה נפצעו באורח קשה בעבר 

פועלים נוספים.

 הסמארטפונים נשברו במעמד הגר"ח
ובערת הרע מקרבך: 
נשברו  סמארטפונים 
מרן  של  בחדרו 
הגר"ח  התורה  שר 
בחורים  ע"י  קנייבסקי 
ו'  שיכון  משכונת 
בשיעור  המשתתפים 
יום  בכל  בערב  תורני 
שלום  כנסת  בבית 
קהילות  ברחוב  ורעות 

יעקב 63 מפי הרב זכריה שמע.
לתלמידיו  סיפר  זכריה  שהרב  לאחר  נעשה  המעשה 
בקשיים  שהוא  לו  וסיפר  למרן  שבא  מאחד  ששמע 
מעל  שהוא  משהו  תעשה  'אם  לו  אמר  ומרן  בפרנסה, 
ואותו  החיים'  כל  בשפע  פרנסה  לך  תהיה  אז  הטבע, 
אחד שבר את הסמארטפון שברשותו. בעקבות כך כולם 

קיבלו על עצמם גם לשבור ולעבור לסלולרי כשר.

 'פוד אפיל': חנות חדשה במתחם דובק
בחנות שתיפתח 
דובק  במתחם 
ברחוב רבי עקיבא 
מוצרי  יוצעו 
המטבח  כלי  מותג 
'פוד  האיכותי 
בייצור  אפיל' 
ובאווירה  אטרקטיביים  במחירים  החרדי  למגזר  ייחודי 

אקסקלוסיבית 
של  האאוטלט  חנות  נחנכה  חודשים  מספר  לפני  רק 
הפכה  ומייד  ברק,  בבני  רימונים  במרכז  אפיל'  'פוד 
הרב,  הביקוש  עם  בעיר.  המצליחות  החנויות  לאחת 
הוחלט ב'פוד אפיל' לחנוך חנות נוספת, הפעם במתחם 
ממדים  רחבת  תהיה  החנות  עקיבא.  רבי  ברחוב  דובק 

ותשתרע על פני כ-200 מ"ר. 
אפיל'  'פוד  של  איכות  מוצרי  מגוון  יוצעו  בחנות 
שיוצגו בתצוגה מרשימה מעל גבי במות מיוחדות, על 
מנת לאפשר לציבור הלקוחות להתרשם בצורה הטובה 

ביותר ממגוון הפריטים בייצור הייחודי. 
המטבח  בכלי  האיכות  למותג  נחשב  אפיל'  'פוד 
ומוביל בישראל. החברה מציגה סל מגוון של כלי מטבח 
באיכות בלתי מתפשרת ובהם: סירים, מחבתות, פלטות 
מעמדים  אפיה,  כלי  כלים,  מייבשי  לחץ,  סירי  גריל, 

מיוחדים ואביזרי גאדג'טים למטבח. 

 שבת התאחדות לחסידי ראדזין
רבה  תכונה 
בימים  שוררת 
חסידי  בקרב  אלה 
לרגל  ראדזין 
ההתאחדות  שבת 
אשר  הקבועה 
בהוראת  נקבעה 
 5 לפני  האדמו"ר 
שנים, בהילולת האדמו"ר רבי שמואל שלמה הי"ד, אשר 
מוקדשת בקהל החסידים להתדבקות במשנתו ובדרכיו. 
לרגל השבת עמלים בימים אלה הוועדה לארגון השבת, 
מושב  במתחם  ידיים  ורחב  מיוחד  קמפוס  להכשיר 
הצפויים  המשתתפים  מאות  את  לקלוט  כדי  אחיעזר, 
במכון  לאור  מוציאים  וההילולא  השבת  לרגל  לבוא. 
החסידות מספר חיבורים ביניהם זמירות לשבת מיוחד 

ע"פ מנהגי רבוה"ק מאיזביצא ראדזין ועוד.

מאת: יאיר קורן

'שיבא'  החולים  בבית  האמת:  דיין  ברוך 
בתל השומר נפטר ביום ראשון בלילה האברך 
החשוב הרב דוד חיים לב ז"ל, כשהוא בן 43 

בפטירתו.
ילדים קטנים, שחש  לב הוא אב לחמישה 
הכרתו  את  איבד  פסח,  בערב  בטוב  שלא 
והתמוטט. הוא פונה לבית החולים תל השומר 

שם התגלה כי הוא חולה במחלה הנוראה.
המנוח נותח בדחיפות לצורך הסרת הגידול, 
אך לא שב להכרתו, מאז נערכו תפילות רבות 

אך  יחיאל  השם  את  לו  והוסיפו  לשלומו 
מצבו הלך והתדרדר והוא נלקח לבית עולמו, 

למגינת לב כל מכריו ובני משפחתו.
שם  משה'  'נחלת  בכולל  עברה  הלווייתו 
אברכי  שאר  לצד  תלמודו  על  ושקד  למד 
עליה  בבן  מדובר  כי  מספרים  חבריו  הכולל. 
בין  במעלת  שהצטיין  הליכות  ונעים  חביב 

אדם לחברו.
לב,  יעקב  רבי  בנו של הגאון  הוא  המנוח, 
של  וחתנו  מיר,  מישיבת  מפורסם  'מתמיד' 
ישיבת  מראשי  זלושינסקי,  יונה  רבי  הגאון 

פוניבז'.

ו  ת י י ו ו ל ה
ביום  התקיימה 
בצהריים  שני 
מכולל  ויצאה 
משה'  'נחלת 
הרב  ברחוב 
ברק  בבני  מלצר 
בהשתתפות קהל 
וידידיו  מכריו 
הכולל  אברכי 

ומשם אל בית החיים סגולה שבפתח תקווה 
– שם נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.

טרגדיה: האברך הרב דוד חיים לב ז"ל
בערב פסח פונה הרב לב ז"ל בדחיפות לבית החולים, שם עבר ניתוח בהול, אך מצבו הלך 

והתדרדר והוא נפטר בגיל 43 בלבד  הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים קטנים  

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק יצאה בימים אלו במבצע 
הסברה נרחב, תחת הכותרת "ל"ג בעומר – 
לציבור  בקריאה  לסכנה",  ולא  לשמחה  יעד 
בסמוך  מדורות  במדליקי  במאבק  לה  לסייע 
יתירה  בקרבה  ציבור,  למבני  חשמל,  לחוטי 
ציבוריות  גינות  בתוככי  או  לבתי-מגורים 
שיש בהן סיכון לאוכלוסייה הסמוכה, וכמו 
כבישים  על  מדורות  מהדלקת  להימנע  כן 
ולסיכון  לפגיעה  חשש  בהן  שיש  ומדרכות 

הולכי-רגל.
מדורות  הודלקו  כי  הוברר,  אחת,  לא 
נזקים  שגרמו  ציבור  לבנייני  בכניסות 
למבנים. בפנייתה מבקשת העירייה להשפיע 
על הילדים להימנע מפגיעה בעצים ובצמחים 
בכריתת  כי  בציינה,  עירוניות,  שבגינות 
עצים וצמחים לצורך מדורות יש איסור של 
השחתת עצים וגם גזל של כלל הציבור, כך 
משום  יש  כאלו  בעצים  מדורות  שבהדלקת 

מצווה הבאה בעבירה.
בימים אלו נערכו פגישות עבודה, בראשות 
בריכוזו  העיר;  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
רה"ע  מטה  ראש  דרנגר,  ישראל  הרב  של 
ובהשתתפות הרב מנחם שפירא, סגן רה"ע; 
ודוברה;  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
ופיתוח; מר נתנאל נחום, מנהל אגף תברואה; 
יוסף  דוד עמר, מנהל אגף הנדסה; הרב  מר 
צימט, עוזר רה"ע; מר שלמה בורובסקי, סגן 
מנהל אגף תיאום ובקרה; הרב אליהו ארנד, 
עוזר סגן רה"ע; מר מרדכי ויסלובסקי, מנהל 
מחלקת איכות הסביבה; מר יוסף חדד, מנהל 
לוי,  הוד  סנ"צ  העירוני;  השיטור  מחלקת 
יובל  רפ"ק  דן;  מרחב  משטרת  אג"מ  קצין 
רועי  פקד  במרחב;  תנועה  רל"ש  אושרוב, 
בעדני, מפקד השיטור העירוני; גב' ציפורה 
וגב'  תחבורה  מחלקת  מנהלת  אורלנצי'ק, 

חנה כץ, מנהלת המוקד העירוני. 
בפגישה זו, שמטרתה הייתה תיאום וגיבוש 

והמשטרתיים,  העירוניים  הגורמים  כל 
מקיפה  לפעילות  אש,  כיבוי  עם  ובתיאום 
האתרים  סומנו  בעומר,  לל"ג  בהערכות 
בלתי  מדליקות  כתוצאה  להיפגע  העלולים 
אחראיות והוחלט על תגבור כוחות לסיורים 
בסיורים  הציבוריות.  ובגינות  אלו  באתרים 
חנייה  פקחי  עירוניים,  פקחים  חלק  ייטלו 
ושוטרי השיטור העירוני. אגף אכיפה ופיקוח 
יתוגברו  העירוני  והשיטור  העירייה  של 
במאבטחים ובניידות סיור, בימים שלפני ליל 

ל"ג בעומר ובלילה עצמו עד לאור הבוקר.
הכוננים  צוות  את  יגביר  העירוני  המוקד 
מוקדי  על  מתושבים  הודעות  לקבל  כדי 
נזקים  למניעת  ויפעל  מסוכנים  תבערה 
למוסדות חינוך, לתשתיות חשמל וטלפונים 

ולמתקני משחקים בגינות הציבוריות.
בני- עיריית  פרסמו  בעומר  ל"ג  לקראת 
בני- ילדים"  לבטיחות  "בטרם  וארגון  ברק 

ברק, שבראשות הרב אליהו דדון, סגן רה"ע, 
בזהירות  הצורך  ובהן  בטיחות,  המלצות 
באיסוף עצים למדורות ושאין בהם מסמרים, 
מסוכנים,  למקומות  להיכנס  לא  להקפיד 
את  למקם  קרשים;  בחיפוש  בניה,  כאתרי 
המדורה במקום בטוח, הרחק מחוטי חשמל, 
בין המדורות  וגז, להקפיד על מרחק  קוצים 
יציבות  את  מבוגר  באמצעות  ולבדוק 
מסוכנים  חומרים  בה  ושאין  המדורה  מבנה 

כתרסיסים או צמיגים.
שמבוגר  להקפיד  הציבור  נקרא  כן  כמו 
זמן  כל  במקום  וישהה  המדורה  את  יצית 
נוזלים  או  חפצים  לזרוק  לא  דליקתה, 
ראשונה  עזרה  בערכת  להצטייד  למדורה, 
המוחלט  כיבויה  על  ולהקפיד  נייד  וטלפון 

של המדורה לפני עזיבת המקום.
נתונים המצויים ברשות המשרד  בעקבות 
בפליטת  חדה  עליה  על  הסביבה  להגנת 
מזהמים לאוויר, בעת הבערת חומרים שונים 
במדורות, פנו הרב חנוך זייברט, ראש העיר 
והרב פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העירייה 
בקריאה  הסביבה  לאיכות  המחלקה  וראש 

תוך  בעומר,  ל"ג  מדורות  להדליק  לציבור 
התבקש  זה  לצורך  סביבתיים.  נזקים  מזעור 
וחשוף  נקי  שטח  על  להקפיד  הציבור 
למדורה, לא מתחת לעצים ולא בסמוך לשדה 
קוצים, וכמו כן לתחום את המדורה בשורת 
להדליק  האש,  התפשטות  למניעת  אבנים 
של  רב  מספר  במקום  מרכזיות  מדורות 
מדורות קטנות, לשרוף ענפים יבשים בלבד 
מסמרים  וחלקי  ובלא  ברגים,  בלא  ועצים 

מתכת ולא עצים מרוחים בצבע ובלכה. 
לשרוף  שלא  להקפיד  נקרא  גם  הציבור 
הגורמים  במדורות,  וניילונים  פלסטיק 
רעים,  ולריחות  מסוכנים  מזהמים  לפליטת 
לא  למדורות,  וזכוכיות  אבנים  להשליך  לא 
ולא בכיוון  לשבת בסמיכות גדולה למדורה 
חול  באמצעות  המדורה  את  לכבות  העשן, 
מפסולת  נקי  השטח  את  ולהשאיר  מים  או 

ומשאריות.
בני-ברק,  אזור  של  כיבוי-אש  תחנת 
מחוז  מפקד  מכטייב,  רונן  טפסר  באמצעות 
דן בכיבוי אש וטפסר משה אבוטבול, מפקד 
דף  בעומר,  ל"ג  לקראת  פרסמה  התחנה, 
מדורות  הבערת  בנושא  מקצועיות  הנחיות 
המדורה,  במיקום  העוסקות  בעומר,  ל"ג 
בקרבת  הולם  לבוש  ההדלקה,  שיטות 
יחל  בטרם  בטיחות.  ואמצעי  המדורה 
ופקחים  התחנה  כבאי  יערכו  בעומר  ל"ג 
ושוטרים עירוניים סיור מקיף בכל האזורים 
סיכון  או  צמיגים  בהן  שיש  דליקות  ויהרסו 
כיבוי  תחנת  תתוגבר  בעומר  בל"ג  אחר. 
ומתנדבי  כבאים  עשרות  של  במשמרות  אש 
בכל  יופעלו  שבה  כלי-הרכב  וכל  התחנה, 
אורגנו  בעומר  ל"ג  לקראת  הצורך.  מידת 
בתחנת כיבוי –אש, במסגרת "שבוע בטיחות 
אש  סכנות  ומניעת  הסביבה  לשמירת  אש", 
האזורית,  בתחנה  סיורים  אוויר,  וזיהום 
בתחנה  בביקורים  לקהילה.  פתוחים  בימים 

השתתפו, בכל יום, מאות מבוגרים וילדים.
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הרב לב ז"ל

בבני ברק נערכים לל"ג בעומר
כל הגורמים העירוניים והמשטרתיים, יחד עם כיבוי אש, נערכים בימים אלו לפעילות מקיפה 
בל"ג בעומר  סומנו האתרים העלולים להיפגע כתוצאה מדליקות בלתי אחראיות והוחלט 
בימים  הציבוריות,  ובגינות  אלו  באתרים  והשיטור  הפיקוח  של  לסיורים  כוחות  תגבור  על 

שלפני ליל ל"ג בעומר ובלילה עצמו עד אור הבוקר

המעמד אצל מרן הגר"ח



רפואה מותאמת לכל אחד

מרחב  בכל  הרפואה  על  אחראי  שני  אמיל  ד”ר 
הקופה  של  התכניות  על  מספר   ‘התקווה’, 
רפואת  על  שלו  החזון  את  ופורס  ברק  בבני 
תמנעו  איך  ההתייבשות,  סכנת  וגם:  משפחה, 

אותה וכיצד יודעים אם התינוק מיובש?

ד”ר אמיל שני, הוא מומחה ברפואת משפחה ומכהן 
כרופא המרחבי של מרחב התקווה, מאריאל במזרח, 
תקווה  פתח  עילית,  מודיעין  אלעד,  ברק,  בני  כולל 
הרופאים:  של  התפקוד  כל  על  אחראי  “אני  ועוד. 
הבקרה, איכות הרפואה וכל מה שקשור בזה”, הוא 

מסביר. 

מה הייחודיות של מאוחדת?
“מאוחדת היא קופה שנותנת שירות בוטיק, הרפואה 
בנויים על  תפורה כמו כפפה ללקוחות. אנחנו לא 
גדולים, אלא על מרפאות קהילתיות בכל  מרכזים 

אזור, המותאמות לאוכלוסייה המקומית”. 

של  התכניות  על  מעט  לנו  ספר  מרחבי,  כרופא 
מאוחדת בבני ברק?

מנכ”ל,  פרויקט  זה  מיוחד,  בפוקוס  היא  ברק  “בני 
הבאנו לעיר את התותחים הכי כבדים בכל התחומים, 
ובפרט בתחומים היותר נצרכים שזה רפואת ילדים 
זה  החרדי.  לציבור  מלאה  התאמה  תוך  ונשים, 
מתבטא, בין היתר, בקשר עם רבני הקהילות. יושבים 
עם הרבנים בשולחנות עגולים, בכנסי רפואה והלכה 
יותאמו  שלנו  שהשירותים  ודואגים  עורכים,  שאנו 
לפסקי ההלכה של גדולי הרבנים. כמובן שאנו נותנים 

מענה לכל שכבות וסוגי האוכלוסייה”. 

המועדים  הקיץ  ימי  בפתח  נמצאים  אנחנו 
להתייבשות, מה הסכנות בכך ואיך מונעים זאת?

ניכנס  אם  מנוזלים,  ברובו  מורכב  שהגוף  “ידוע 
לחלוקה לאברים השונים, אז תכולת המים במוח – 
85%, בריאות – 80%, בכבד - 73%, בעור - 71%, 
 ,77%  – בלב   ,10%  – בשיניים   ,22%  – בעצמות 

בכליות – 80%, בשרירים - 73%, בדם – 79%. 

המדד לכמות מספקת של נוזלים הוא כמות השתן. 
בין 1-1.5 ליטר שתן ביממה. רצוי לשתות עד שהשתן 
כל  התייבשות  של  במצב  ריח.  וחסר  בהיר  יהיה 
המערכות בגוף נפגעות וחלילה יכולים להגיע למצב 
על  ולהקפיד  מאוד  להיזהר  צריך  ולכן  מאוד,  חמור 
שתייה מרובה, לדאוג לא להיות חשוף למקור חום. 
נניח אם נמצאים בטיול להיות במקום מוצל, לכסות 
את הראש ורצוי שרוולים ארוכים. בפרט באוכלוסיות 
מועדות שזה קשישים ואנשים עם מחלות רקע כמו 
לא  במח  הצמא  בקרת  מרכזי  שאז  וכליות,  סוכרת 

אמינים והם יכולים להתייבש מבלי לשים לב”. 

מה הסימנים המקדימים לדעת שהילד נמצא לפני 
התייבשות?

להיות  יכול  העור  מואצת,  נשימה  עם  יהיה  “הילד 
שצריך  השלב  זה  ועייף.  ישנוני  יהיה  והוא  אדמדם 
יצטרך התערבות  הוא  כך  כי אחר  אליו,  לב  לשים 
רפואית. אם הילד אפטי, יש לקחת אותו מיד לרופא. 

הילד  אם  לדעת  פשוט  מאוד  טיפ  יש  “בתינוקות 
באזור  קלות  לצבוט  החולצה,  את  להפשיל  מיובש: 
מיובש,  לא  הילד  אז  גמיש  עדיין  העור  אם  הבטן, 
אבל אם העור טיפה מתקפל ולא חוזר מיד למקום, 

כנראה שהילד מיובש”. 

למנוע  מועילה  לא  ממותקת  ששתייה  טענה  ישנה 
התייבשות, אלא מייבשת בעצמה?

שהמתיקות  היחידה  הבעיה  נכון.  לא  “זה 
שבשתייה, מדכאת את מרכז הרעב והצמא, ולכן 
אולי הוא ישתה פחות, אבל זה לא משנה אם זה 
מהצד  שזה  כמובן  לשתות,  העיקר  פטל  או  מים 

של הנוזלים בלבד״.

לסיום, מה החזון שלך בתחום?
ההוליסטי.  לטיפול  שמוכוונת  רפואה  הוא  “החזון 
כולו,  לאדם  אלא  למחלה,  רק  מתייחס  לא  אתה 
כולל סביבתו ומצבו הבריאותי והנפשי, ולא מנתק 
בין גוף ונפש. לכל אדם צריך מנטור שיוביל אותו 
בשביל הרפואה, ורופא משפחה מומחה זה אחד 
לו.  המתאים  בשביל  המטופל  את  לנתב  שיודע 
הוא “קייס מנג’ר”, שאמור להיות המרכז של הכל. 
גם אם המטופל הולך למומחה כלשהו, הוא צריך 
לחזור לרופא המשפחה. נניח שהוא הלך למומחה 
לתחום מסוים שהמליץ על תרופה מסוימת, והוא 
ואני מסתכל על התמונה הכוללת של  חוזר אלי, 
ללקיחת  אתנגד  שאני  להיות  ויכול  מטופל  אותו 
למטופל  מתאימה  לא  היא  כי  הזאת,  התרופה 
הספציפי הזה על שלל בעיותיו האחרות. זה החזון 
את  מדריך  אני  וכך  משפחה  לרפואת  בנוגע  שלי 

המתמחים הצעירים שלנו”. 
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מאת: עוזי ברק

העסק  בעלת  כי  נמצא  לפאות  עסק  בבית 
עבור   ₪ 59,250 בסך של  הכנסות  לא רשמה 
העסק  בעלת  של  תשובתה  פאות.  הזמנת 
באופי  בלגניסטית  "אני  הייתה:  המבולגנת 
בבית  מחיר  הצעות  פנקס  מבדיקת  שלי..." 
ממכר פאות אחר, נמצאה הזמנה עליה שולמו 
סך 5,500 ₪ בצ'קים, אשר בגינם לא הוצאה 
קבלה או חשבונית כנדרש תשובתה של בעלת 
החנות הייתה מהוססת משהו: "כנראה שכחתי 

לרשום.."
ביקורת  מבצע  בעת  השבוע,  אירע  המקרה 
שהתרכז  דן  בגוש  עסק  בבתי  הכנסה  מס  של 
אשר  וגבעתיים,  ברק  בני  גן,  רמת  בערים 
 27 בקרב  כי  עלה  מהן  ביקורות,   185 כלל 
הכנסות  נרשמו  לא  שנבדקו,  העסקים  מבין 
שומה  פקידת  בראשות  שנוהל  למבצע,  כדין. 
המסחר  בתחום  עסק  בתי  נבחרו  דן,  גוש 
פאות,  וסידור  מכירת  לרבות  השירותים  ומתן 
חשבון  ורואי  עורכי-דין  משרדי  מסעדות 

ירקנים ועוד.
סכומי  נמצאו  לפאות  חנות  בעלת  אצל 
נרשמו  שלא   ₪  110,280 של  בסך  מכירות 
של  הכלל  מן  היוצאת  תשובתה   בספרים. 
בעלת העסק הייתה "אני בדרך כלל רושמת..." 

הפאנית נלקחה לחקירה.

בין  החנות,  מנהל  נצפה  למזוזות  בעסק 
נרשמו  שלא  במזומן   ₪  2,500 מקבל  היתר, 
בספרי העסק,  תשובתו לפשר הדברים הייתה: 
"כנראה היו אנשים ושכחתי לרשום". במכבסה 
תשובתו  שם  בספרים,  נרשם  שלא  צ'ק  נמצא 
בעיותיו  את  שהשליך  המכבסה,  בעל  של 
האישיות על ניהול העסק, הייתה: "בשל בעיה 

אישית בבית לא הספקתי לרשום!"
בעלת  זרקה  ופדיקור,  למניקור  במכון 
גילה  אותו  שמצא  המבקר  לפח.  יומן  העסק, 
מהכנסותיה,  חלק  בספרים  רשמה  לא  שהיא 
את  זרקתי  למה  יודעת  "לא  הייתה:  תשובתה 
היומן לפח ולא יודעת למה לא רשמתי..." בעל 
עסק למתן הלוואות לא רשם 23,500, שנתגלו 
בבדיקה בדפי הבנק. תגובתו לממצאים: "לא 
ולא  חשבונית  או  קבלה  להוציא  לי  התאפשר 

שמתי לב..."
מיחידת דוברות והסברה של רשות המסים 
נערכה  זו,  ביקורת  פעילות  כי  נמסר  בישראל 
המסים  רשות  של  נרחבת  מפעילות  כחלק 
במסגרת  זאת,  שחור.  והון  מס  מעלימי  כנגד 
המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור 
ושימור יכולת ההרתעה, הרחבת המודיעין, בין 
שמטרתם  שטח,  מבצעי  עריכת  ידי  על  היתר 
ובכך  אמת  מס  ולגביית  אמת  לדיווחי  להביא 

להגביר את השוויון בנטל בקרב האזרחים.

מאת: עוזי ברק

שאתם  לפני  פעמיים  שתחשבו  כדאי 
ברחוב  עוברים  אתם  האם  בעיר,  מסתובבים 

אדום ומסוכן.
בתחום   2017 בשנת  נהרגו  אדם  בני   153
בשנה  שנהרגו  אדם  בני   127 לעומת  העירוני 
 2017 בשנת   .20% של  עליה   – לה  שקדמה 
נפגעו בתאונות דרכים בבני ברק 233 בני אדם, 

שניים מתוכם נהרגו.
בעמותת אור ירוק איתרו ברחבי הארץ 325 
תאונות  שלוש  מעל  אירעו  שבהם  רחובות 
בכל שנה, במשך שלוש  נפגעים בממוצע  עם 
בממוצע  נפגעים  רחובות  אותם  בכל  שנים. 
מעל 2,000 בני אדם בכל שנה ו-24 בני אדם 

נהרגים – אחד בכל שבועיים בממוצע.
האדומים  הרחובות  הם  אלו  ירוק  אור  לפי 
 :2016 ועד   2014 בשנים  ברק  בבני  שאותרו 
אירעו  ביותר.  המסוכן  הוא  ז'בוטינסקי  רחוב 
רחוב  אחריו  נפגעים.   36 עם  תאונות   23 בו 
חזון איש בו אירעו 18 תאונות עם 22 נפגעים. 
 16 עם  תאונות   15 אירעו  כהנמן  ברחוב 
נפגעים. ברחוב רבי עקיבא אירעו 14 תאונות 

עם 17 נפגעים. 
ברחוב אהרונוביץ אירעו 10 תאונות עם 12 

נפגעים. ברחוב הרב קוק אירעו 8 תאונות עם 9 
נפגעים. ברחוב בן גוריון אירעו 7 תאונות עם 
8 נפגעים. ברחוב מבצע קדש אירעו 7 תאונות 
עם  תאונות   6 המכבים  ברחוב  נפגעים.   7 עם 
7 נפגעים. ברחוב הלח"י היו 6 תאונות עם 8 
תאונות   4 אירעו  ברוך  הירש  ברחוב  נפגעים. 
 3 אירעו  גניחובסקי  ברחוב  נפגעים.   4 עם 

תאונות עם 3 נפגעים.
ירוק,  אור  עמותת  מנכ"ל  קיטה  ארז 
חייהם  את  מקפחים  אדם  בני  "עשרות  ציין: 
ברחובות האדומים בכל שנה לאחר מעורבות 
בתאונת דרכים. מדובר בזירת היפגעות  ברורה 
כאדומים  מוכרים  הרחובות  רוב  וידועה, 
במשך שנים ולא נעשה כמעט דבר כדי להפוך 
רב  וכאב  צער  למנוע  אפשר  לבטוחים.  אותם 

בפעולות פשוטות ומידיות. 
"כבר מחר צריך להגביר את האכיפה ובעיקר 
רחובות  באותם  המשטרתית   הנראות  את 
את  לשפר  חייבים  ובמקביל  תאונות  מרובי 
התשתית ולהפוך אותה לכזאת שתמנע תאונות 
דרכים ופגיעה בהולכי הרגל. משרד התחבורה 
והבטיחות בדרכים לא יכול להמשיך ולהטיל 
הזמן  הגיע  הנהגים,  על  רק  האחריות  כל  את 
העדיפויות  סדר  בראש  ולשים  אחריות  לקחת 

את הצלת החיים".

רשות המסים נגד 
מעלימי מס והון שחור

אלו רחובות בבני ברק 
אדומים ומסוכנים?

רשות המסים במבצע ביקורת בגוש דן: בעלת עסק לפאות שלא רשמה כ- 
60,000 ₪ "אני בלגניסטית באופי שלי"

בשנת 2017 נפגעו בתאונות דרכים בבני ברק 233 בני אדם, שניים מתוכם 
נהרגו • הכירו את הרחובות ה'אדומים' והמסוכנים ביותר בעיר 

הסרת
משקפיים בלייזר 

עושים
בבית חולים

בואו
להשתחרר 
מהמשקפיים

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

מיוחדמחיר 
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אלי כהן

ראשי איגוד הסמינרים נאבקים למען שיפור 
הבירוקרטיים,  ההליכים  ופישוט  התקצוב 
מוסדות  של  החשובה  עבודתם  על  המעיבים 
יצחק  הרב  האיגוד,  מזכ"ל  ביוזמת  החינוך. 
ועדת  יו"ר  עם  בנושא  נפגשו  הם  אוסטרליץ, 

הכספים ח"כ הרב משה גפני שהבטיח לסייע.
איגוד הסמינרים בית יעקב, מתמודד כל ימות 
השנה מול אתגרים מורכבים העומדים לפתחם 
במיוחד  האחרונה,  בעת  הסמינרים  מנהלי  של 
מול  ועמידה  ותקצוב,  מינהל  של  בנושאים 

הגורמים הרשמיים. 
המשך  את  לקדם  כיצד  עצה  לטכס  במאמץ 
ובמטרה  הסמינרים,  של  ושגשוגם  הצלחתם 
תקציביים  קשיים  למגוון  פתרונות  למצוא 
מנהלי  של  לפתחם  העומדים  ובירוקרטיים 
נפגשו ראשי האיגוד עם ח"כ, הרב  הסמינרים, 

משה גפני, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת. 

שיזם  אוסטרליץ  יצחק  הרב  האיגוד,  מזכ"ל 
את הפגישה, אמר כי היא חלק משיתוף הפעולה 
הפורה והפגישות הנערכות כל העת בין "איגוד 
הסמינרים" לגפני, העומד לימין הסמינרים בכל 
לב ובנפש חפצה, לצד עמיתיו ביהדות התורה.  

עימם  הקשיים  את  הציגו  הסמינרים  מנהלי 
הקיימות  המצוקות  את  והעלו  מתמודדים  הם 
ביקשו  עוד  ותקציביים.  חינוכיים  בנושאים 
להצליח  לסייעם  במטרה  תחומים,  בכמה  סיוע 
ישראל  בנות  בחינוך  האחריות  רב  בתפקידם 
גדולי  של  בהנחייתם  סבא,  ישראל  דרך  עפ"י 

ישראל.
גפני הבטיח לעמוד על המשמר לימין מנהלי 

הסמינרים.
איגוד  מהנהלת  נציגות  השתתפה  בפגישה 
יחיאל  הרב  וולף,  שלמה  הרב  הסמינרים: 
יעקב  הרב  הילדסהיימר,  עזריה  הרב  מנדלזון, 
הרב  האיגוד  ומזכ"ל  ועקנין  משה  הרב  ולצר, 

יצחק אוסטרליץ.

אלי כהן

לטביה  בירת  בריגה  המפואר  הכנסת  בבית 
של  המתמדת  הוועדה  כינוס  השבוע  נפתח 
במגוון  עסקו  הרבנים  אירופה".  רבני  "ועידת 
יהדות  של  יומה  סדר  על  העומדים  נושאים 
המלווה  חקיקה  יוזמות  רקע  על  אירופה 
באנטישמיות גלויה ומוסווית נגד שחיטה כשרה 
וברית מילה. במהלך הכינוס נפגשו הרבנים עם 
מנהיגות הקהילה, נשיא לטביה, ראש הממשלה, 
הקהילה  במוסדות  ביקרו  ממשל,  ואישי  שרים 

וערכו טקס אזכרה לקורבנות השואה הי"ד.
הגאון  מוסקבה,  של  ורבה  הועידה  נשיא 
אנו  'אירופה,  כי  אמר  גולדשמידט  פנחס  רבי 
מתרשמים, ברוך השם גברה על הטרור האכזרי 
השכילה  לא  עדיין  אך  יהודים  נגד  שכוון 
הדת  מצוות  נגד  החקיקה'  'פיגועי  על  לגבור 
ביהכ"נ  באירופה.  מדינה  בכל  כמעט  שפוגעת 
בשל  הזעם  ימי  את  שרד  בו  מתכנסים  שאנו 
קיר המזרח שהיה משותף עם כנסייה. הנאצים 
מלשלוח  נמנעו  התיפלה  בבית  לפגוע  שחששו 
הקודש  ארון  מעל  לכן  הכנסת.  בבית  גם  אש 
נדירה שאינה מצויה בשום בית  נכתבה כתובת 
טרף  נתננו  שלא  ד'  'ברוך  בעולם:  אחר  כנסת 

לשיניהם'.
וערים  מדינות  רבני  משתתפים  בכינוס 

וסגן  צרפת  של  רבה  בראשות 
נשיא הועידה רבי חיים קורסיה. 
אבות בתי הדין ודיינים ממרבית 
מדינות האיחוד האירופי ובהם; 
צרפת, גרמניה, בריטניה, הולנד, 
בלגיה, אוקראינה, רוסיה, פולין, 
איטליה,  שווייץ,  לוקסנבורג, 
מונקו ואוסטריה. ראשי ארגונים 

מתקיים  הכינוס  ובארה"ב.  באירופה  יהודיים 
ארקדי  מר  ונשיאה  היהודית  הקהילה  בחסות 
הועידה  של  הפטרונים  ומועצת  סוכארנקו 

בראשות מר בוריס מינץ.
נגד  במערכה  הרבנים  דנו  הפתיחה  במושב 
השחיטה  את  להגביל  או  לאסור  החקיקה 
הכשרה בפולין, בלגיה והולנד. רבני המדינות; 
הרב אברהם גיגי רבה של בלגיה ונציג הועידה 
במוסדות האיחוד האירופי. רבי מרדכי שודריך 
אב"ד  וולף  אליעזר  ורבי  פולין  של  רבה 
כיום  המצב  את  בהרחבה  סקרו  אמסטרדם, 
במדינותיהם לאחר ההצלחות האדירות בסיכול 
השחיטה  נגד  אחרות  ויוזמות  חקיקה  וביטול 
ואת הפעולות שהם עושים בשיתוף פעולה עם 
הממשלות הפרלמנט ומוסדות האיחוד האירופי 
המתחדשות  החקיקה  יוזמות  את  להדוף  כדי 

בדרכים משפטיות ואחרות.
מרן  לזכר  הרבנים  ייחדו  מיוחד  מושב 
הוכרז  המושב  בסיום  זצ"ל.  הגראי"ל שטיינמן 
מקוואות  עשרות  הקמת  של  הענק  המיזם  כי 
ברחבי  נוספים  רבים  מקוואות  ושיפוץ  חדשים 

אירופה ייקרא 'איילת השחר' ע"ש מרן זצ"ל. 
של  המיוחד  מכתבם  הובא  המתכנסים  בפני 
הגר"ג  ומרן  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן 

אדלשטיין. 
בישיבה ראשונה של הועדה 
הרבנים  קיבלו  המתמדת 
בהדיפת  ההצלחה  על  סקירה 
הבינלאומית  במערכה  החוק 
החקיקה  נגד  הועידה  שניהלה 
באיסלנד  מילה  ברית  לאסור 
הספר  בתי  נגד  החוק  ועל 
ובשבדיה  באנגליה  היהודיים 

מפי הגר"י אברהם.

גפני נפגש עם מנהלי הסמינרים

"חשופים ל'פיגועי חקיקה' נגד מצוות הדת"

ההליכים  ופישוט  התקצוב  שיפור  למען  נאבקים  הסמינרים  איגוד  ראשי 
הבירוקרטיים  נפגשו בנושא עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני 

שהבטיח לסייע

אנטי  חקיקה  יוזמות  סדרת  בעקבות  בריגה  לדיונים  התכנסו  אירופה  רבני 
יהודיות  בתום מושב מיוחד הוכרז כי מיזם הענק של המקוואות באירופה 

ייקרא 'איילת השחר' ע"ש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

צילום: אלי איטקין

מאת: עוזי ברק

נס גדול קרה השבת במערב בני ברק, מאות 
מתושבי רחוב מנחם נחרדו בליל שבת בשעה 
אדירים  פיצוצים  הישמע  עם  בוקר,  לפנות   3
אחד אחרי השני וריח שריפה חריף שהתפשט 
בכל האזור, להבות ענק אחזו בשלוש מכוניות 

חדשות אשר חנו מתחת לבניין הפינתי ברחוב 
מנחם וטבריה.

דירות  שלושה  ושרפו  מעלה  עלו  הלהבות 
וכן מחסן וחנות שבניין.

זמן  באותו  שהלך  צעיר  אברך  הנס  למרבה 
יחד עם רעייתו חזה בלהבות האש, בתחילתה 
מיהר לעלות במדרגות הבניין ולדפוק בחוזקה 
להם  ולצעוק  הבתים  בדלתות 
הבוער.  מהבניין  להימלט 
גרמה  זה  אברך  של  תושייתו 
ללא  הסתיים  זה  שאירוע 
נפגעים בנפש למעט כמה נפגעי 
חרדה שטופלו על ידי חובשים 
"איחוד  של  ופראמדיקים 
שסייעו  לאחר  ומד"א,  הצלה" 
מהבניין  הדיירים  בהוצאת 
פעולות  את  רפואית  ואבטחו 

לוחמי האש שפעלו במקום.
בחסדי שמים איש לא נפגע, 
כלי  למספר  נגרם  כבד  נזק  אך 
רכב ולבניין בו פרצה הדליקה. 
בחקירה,  פתחה  המשטרה 
לבדוק שלא מדובר בהצתה של 
אחד מגורמי הפשע שכוונו נגד 

אחד הדיירים בבניין.
בני  כבאות  תחנת  מפקד 
אבוטבול  משה  טפסר  ברק 
אמר: "מסתמן שמדובר בחשד 
הסתיימה  לא  עדיין  להצתה, 

החקירה".  

מאת: עוזי ברק

מתנדבי  ע"י  נעצר  ממושך  מעקב  לאחר 
עשרות  גניבת  בגין  חשוד  'השומרים'  ארגון 
במהלך  שנגנבו  בעיר  חשמליים  אופניים 

התקופה האחרונה.
סרטונים  מספר  ישנם  הארגון  ברשות 
את  המתעדים  אבטחה  ממצלמות  שנלקחו 
והם  החשוד  מעורב  היה  בהם  גניבה  מקרי 

יוצגו בתיק המשטרתי נגד החשוד.
שגרתי  סיור  במהלך  שעבר  שבוע  בסוף 
הבחין אחד המתנדבים בחשוד אשר מחפשים 
לפרוץ  מנסה  כשהוא  רב,  זמן  מזה  אחריו 
באמצעות כלי פריצה מתקדמים למספר זוגות 

אופניים ברחוב זוננפלד בעיר.
ע"י  הועבר  אביב,  מתל   30 בן  החשוד, 
מתנדבי השומרים לידי צוות סיור של משטרת 
לצורך  שופט  בפני  הובא  והוא  דן  מרחב 

הארכת מעצרו.
התקבלו  השומרים  במוקד  כי  לציין  יש 
כך  על  מאזרחים  רבות  שיחות  לאחרונה 
'השומרים'  בארגון  נגנבו.  שאופניהם 
ממליצים - בכל מקרה של גניבת אופניים יש 
לפנות לתחנת המשטרה לצורך הגשת תלונה.

לאזרחים  קוראים  'השומרים'  בארגון 
הקונים אופניים חשמליים, לשמור את מספר 
במקרה  כך  האופניים,  על  המופיע  השידה 
האופניים  את  לזהות  ניתן  יהיה  גניבה  של 

ולהחזירו לבעלים. יצוין, שבמקרה של גניבה 
המשטרה דורשת את מספר השלדה.

פועלים  הם  כי  נמסר  ישראל  ממשטרת 
את  לסכל  העבריינים,  את  לאתר  במטרה 
לבעלים.  הרכוש  את  ולהשיב  ניסיונותיהם 
שימוש  לעשות  לציבור  להזכיר  ומבקשים 
לאיתור  המיועדת  המשטרה  של  באפליקציה 

אופניים שנגנבו.

חשד להצתה בבניין מגורים

תם הסיוט של תושבי העיר

שריפה גדולה פרצה בשבת לפנות בוקר בבניין מגורים בבני 
נזק  נגרם  אך  בנפש  נפגעים  היו  לא  שמים  בחסדי    ברק 
מפקד  בחקירה,  פתחה  המשטרה    ודירות  רכבים  למספר 

כבאות ב"ב: "מסתמן שמדובר בהצתה"

חשוד בגניבת עשרות אופניים חשמליים נתפס על חם על ידי 
מתנדבי השומרים ומעצרו הוארך 

צילום: מאיר חכמון

החשוד עם האופניים
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מאת: עוזי ברק

שינוי משמעותי במיקומה של תחנת האוטובוסים 
ברחוב הרב כהנמן בבני ברק, בסמוך לצומת "קוקה 
קולה", ממס' 108 למס' 90, שנבע מהצורך בהקלה 
האוטובוסים  בשל  ובעיקר  הגדול,  התנועה  בעומס 
הרבים שעצרו בתחנה זו, יישאר בעינו, אך, לעומת 
כהנמן,  הרב  ברחוב  התחנה  במיקום  השינוי  זאת, 
בימים  יבוטל,   ,99 למס'   125 ממס'  לעיר,  בכניסה 
הקודמת,  לסביבתה  תוחזר  והתחנה  הקרובים, 

במפרץ הסמוך ל"קוקה קולה".
התחנות  את  העירייה  העתיקה  כשבועיים,  לפני 
ביציאה  הן  קולה",  "קוקה  לצומת  בסמוך  ממקומן 
וזאת במסגרת הפעילות  אליה,  בכניסה  והן  מהעיר 
לשיפור מצב זרימת התנועה ברחוב הרב כהנמן וכדי 
להקל את עומס התנועה בצומת "קוקה קולה", וזאת 
בנוסף לפתיחת יציאה מהעיר גם מרחוב אברהם בן 
דוד והתקנת מצלמות לאורך הרחוב למניעת חניית 
לעומסי  שגרמה  אסורים,  במקומות  רבים  רכב  כלי 

תנועה גדולים בהם.
מסר,  ודוברה  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
כי אחת הבעיות הקשות של עומסי התנועה ברחוב 
נבעה מהכנסתם לרחוב, באישור משרד התחבורה, 
של המוני אוטובוסים בקווים שונים לרחבי הארץ, 
בתחנה  קווים  עשרות  של  אוטובוסים  ועצירת 
הסמוכה לצומת "קוקה קולה", כך מתברר שתחנה 
מ-47  לאוטובוסים  עצירה  מקום  היוותה  אחת 
קווים, כמו 10 קווים לירושלים, 5 למודיעין-עילית, 
 2 לערד,   2 2 לאלעד,  3 לאשדוד,  עילית,  לביתר   4
לתפרח, 2 לבית שמש, קווים לאשקלון, באר יעקב, 
דימונה, אופקים, קריית גת, קריית יערים ועוד, וכמו 

כן 8 קווים פנימיים.
במסגרת הפעילויות להקלת המצב ברחוב, שכבר 
המשמעותית  והקלתן  יעילותן  את  רבות  הוכיחו 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  הודיע  בעומסים, 
ופיתוח  תשתיות  אגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  להרב 
אורלנצ'יק, מנהלת מחלקת תחבורה  ציפורה  ולגב' 
תחנות  במיקומי  השינויים  ביצוע  אישור  על  באגף 
העת  כל  התבצעה  זאת,  עם  יחד  אך,  האוטובוסים, 
עצמו,  ברחוב  השינויים  של  מקצועית  בדיקה 
ביציאה  שבוצע  שהשינוי  הוברר  זאת,  ובעקבות 
מהעיר צריך להישאר כמות שהוא, ואילו את מיקום 
התחנה בכניסה לעיר ניתן להחזיר כפי שהיה קודם 

לכן, אם כי בשינויים קטנים בלבד.
חנייה  למניעת  ברחוב  הפועלות  למצלמות  אשר 
קטעי  אוטובוסים,  כתחנות  אסורים  במקומות 
דו"חות  מקבלי  שישנם  התברר  ועוד,  "אדום-לבן" 
הפונים  אך  העירייה,  נגד  בתלונה  לתקשורת  שפנו 
חנייתם  נראית  ובהם  צילומים,  שישנם  שכחו 
בכלי  לטענותיהם  בניגוד  וזאת  פרטיות,  למטרות 
תקשורת רבים, כך לדוגמא, הוברר בתמונת מצלמה 
אמבולנס פרטי שחנה ברחוב, נהגו השתמש בחניה 
לא למטרות חירום, אלא למטרות פרטיות, ומשום 
המוסמך  דה-האן,  שוע  עו"ד  העירוני,  התובע  כך, 
ערעורים  לאשר  לממשלה,  היועה"מ  משרד  מטעם 
על דו"חות או לדחותם, מוכן לגשת לבירור הפניה 

גם למסגרת בימ"ש.
מונית ברחוב  לנהג  חניה, שנרשם  בדו"ח  גם  כך 
נגד  רבים  תקשורת  לכלי  הנהג  פנה  עקיבא,  רבי 
העירייה בטענה, כי הוריד אדם קשיש, אך בבדיקת 
חציה  מעבר  על  עצר  שהנהג  עלה  העירוני  התובע 
בין שני איי תנועה, ובכך גרם לעצירת כל התנועה 
מאחוריו. הפקח ניגש לנהג וביקשו להתקדם מטרים 
סירב,  הנהג  אך  התנועה,  את  לעצור  ולא  אחדים 
מציע  העירוני  התובע  הדו"ח.  לו  נרשם  כך  ומשום 

לנהג להתמודד על טענותיו גם במסגרת ביהמ"ש.
עוד נודע כי אותו נהג מונית התקשר לאחר מכן 
לטלפון האישי של הפקח וגם איים עליו שיבטל את 
הדו"ח, הדבר נודע למנהלי הפיקוח והם הגישו יחד 

עם הפקח תלונה במשטרה על איומים.

הוזזו תחנות האוטובוס שהיו צמודות לצומת קוקה קולה ביציאה מהעיר ברחוב השומר, ואשר 
גרמו לפקקי תנועה וחסימות

מזרימים את התנועה 
ביציאה מהעיר

המונית שגרמה לפקקי תנועה התלונה של הפקח במשטרה

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

אפשרות להתקנה יהודית מקצועית במיוחד ולאחריות כפולה!

החל מ-1090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

מקרר סמסונג

החל מ: ₪2290

ל-6336
חודשים ₪

החל מ:

אפשרות למשמרת שבת
מבחר חבילות חתנים

84
ל-36 חודשים

₪

החל מ:

החל מ: ₪2990

מקררי שארפ

החל מ: ₪4790

ל-13336
חודשים ₪

החל מ:

אפשרות למשמרת שבת

מבצעי טרום עונה על מבחר מזגנים

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

הן
 כ

לי
גי

החסכן?
אתהשיא
שיא החשמל והמיזוג. לאנשים שיודעים לחסוך

כל המוצרים במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!
מקרר

רק: ₪1590

ל-36
חודשים

רק:

DF 450 ליטר

44₪

מקפיא

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

6 מגירות
מכונת כביסה

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

7 קילו
מכונת כביסה

החל מ:
₪1490

41החל מ:
ל-36 חודשים

₪

בוש
תנור משולב

החל מ:
₪1690

47החל מ:
ל-36 חודשים

₪

דו תאי
תנור בנוי

החל מ:
₪790

22החל מ:
ל-36 חודשים

₪

מגהץ

החל מ:
₪429

12החל מ:
ל-36 חודשים

₪

קיטור טפאל
תנור משולב

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

חד תאי
מיקסר

החל מ:
₪990

27החל מ:
ל-36 חודשים

₪

קנווד  מייג'ור

החל מ-1190 ₪

החל 
מ-

ל-36 חודשים

₪33
מזגן 1.25 כ"ס

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

ל-36 חודשים
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יענקי קצבורג. צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ

"הלילה אנחנו הולכים להראות לכם משהו שהעולם לא ראה 
מעולם. הלילה אנו הולכים להציג הוכחה חדשה וחד-משמעית 
לתכנית הגרעין הצבאית החשאית שאיראן מסתירה במשך שנים 
שלה.  החשאיים  האטומיים  בארכיונים  הבינלאומית  מהקהילה 
אנחנו נראה לכם את המסמכים הגרעיניים החשאיים של איראן", 
כך פתח ראש הממשלה בנימין נתניהו את נאומו ביום שני בערב, 
במסיבת עיתונאים ששודרה בכל ערוצי התקשורת ובכל העולם.  
"אתם יודעים שמנהיגי איראן מכחישים שוב ושוב שהם חתרו 
אי פעם לנשק גרעיני. אתם יכולים להקשיב לדבריו של המנהיג 
הרוחני עלי חמינאי, נשיא איראן חסן רוחאני וחזר על כך גם שר 
לומר  כדי  כאן  אני  הלילה  ובכן,  זריף,  ג'וואד  איראן,  החוץ של 
לכם דבר אחד - איראן שיקרה, ובגדול. אחרי החתימה על הסכם 
הגרעין ב-2015, איראן הגבירה את מאמציה להסתיר את התיקים 
האטומיים החשאיים שלה. ב-2017 איראן העבירה את התיקים 
זהו  בטהראן.  מאוד  חשאי  לאתר  שלה  הגרעיני  הנשק  בנושא 
הארכיונים  את  הסתירו  הם  כאן  טהראן.  בדרום  שורבאד  אזור 
האטומיים. איראנים מעטים ידעו על המיקום, מעטים מאוד, וגם 

קומץ ישראלים.
"מבחוץ זה היה מתחם תמים למראה, נראה כמו מחסן רעוע. 
אבל מבפנים המתקן הכיל את הארכיונים האטומיים החשאיים 
ישראל  אדיר,  מודיעיני  בהישג  שבועות,  כמה  לפני  איראן.  של 
מה  והנה  כספות,  אותן  בתוך  שנמצא  מהחומר  טון  חצי  השיגה 
 183 גבי  על  מסמכים   55,000 ועוד  דפים   55,000  - שמצאנו 
תקליטורים. כל מה שאתם הולכים לראות הוא תעתיק מדויק של 
החומר האיראני המקורי. אתם אולי רוצים לדעת היכן המקור? 
להלן  בטוח.  מאוד  במקום  עכשיו  נמצא  שהוא  לומר  יכול  אני 
מה שכוללים התיקים הללו – מסמכים, גרפים, מצגות, תכניות, 

תמונות, סרטונים מרשיעים ועוד.  
"חלקנו את החומר הזה עם ארה"ב, וארה"ב יכולה להעיד על 
האותנטיות שלו. כמו כן שיתפנו אותו עם מדינות אחרות ובכוונתו 
לשתף אותו עם הסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית. תנו לי לספר 
יודעים  אנו  שנים  במשך  הזה.  החומר  של  ההיסטוריה  על  לכם 
שלאיראן יש תכנית נשק גרעיני חשאית הקרויה 'פרויקט עמאד'. 
מקיפה  תכנית  היה  עמאד  שפרויקט  להוכיח  יכולים  אנו  כעת 
להוכיח  גם  יכולים  אנו  גרעיני.  נשק  של  וניסוי  ייצור  לתכנון, 
כדי  הנוגעים לפרויקט עמאד  שאיראן מאפסנת בחשאי חומרים 

להשתמש בהם בזמן שתבחר לצורך פיתוח נשק גרעיני.  
גרעיני.  נשק  יצירת  עמאד:  פרויקט  של  המוצהרת  "המטרה 
זוהי מצגת איראנית מקורית מאותם מסמכים", אמר נתניהו והציג 
לעצב,   - המשימה  הצהרת  "ולהלן  הרלוונטיים,  המסמכים  את 
להפיק ולערוך ניסוי בחמישה ראשי חץ, כל אחד עם תפוקה של 
10 קילוטון TNT לשילוב על טיל. לא צריך לקרוא פרסית כדי 
לראות עשרה קילוטון של TNT. זהו היעד הספציפי של פרויקט 
עמאד. זה מקביל לחמש פצצות כמו זו שהומטרה על הירושימה 
גיליון  זהו  בליסטיים.  טילים  על  מורכבות  להיות  שאמורות 
איראני מקורי מתוך הארכיונים של פרויקט עמאד. תראו מה יש 
מיזם  בצנטריפוגות,  הליך העשרת  צהובה",  "עוגה  ייצור   - כאן 
מה  את  כשניתחנו  ואכן,  וניסויים.  סימולציה,  מיזם  חץ,  ראשי 
שנמצא בארכיונים הללו, מצאנו שלפרויקט עמאד היו כל חמשת 

המרכיבים, חמשת מרכיבי המפתח של תכנית נשק גרעיני".  
נתניהו מנה את השלבים, והמשיך: "המסמכים הללו מוכיחים 
באופן חד משמעי שאיראן משקרת במצח נחושה כשהיא טוענת 
המסמכים  גרעיני.  נשק  לפיתוח  תכנית  לה  הייתה  לא  שמעולם 
איראן  ב-2003  בהמשך:  שקרה  מה  הנה  אבל  זאת.  מוכיחים 
פרויקט  את  להקפיא  נאלצה  היא  וגדל,  הולך  לחץ  בפני  ניצבה 
ולכן  הגרעיניות,  שאיפותיה  את  הקפיאה  לא  היא  אבל  עמאד. 

איראן רקחה תכנית לעשות שני דברים: ראשית, לשמר את הידע 
הגרעיני, ושנית, להמשיך ולפתח את יכולות הנשק הגרעיני שלה. 
התכנית הזאת הגיעה ישירות מההנהגה העליונה של איראן. להלן 
משר  החדשות  ההנחיות  בעקבות  זה  מהארכיונים,  נוסף  מסמך 
ההגנה האיראני, מר שמחאני, היום הוא משמש מזכיר המועצה 
על  הורה  האיראני  ההגנה  שר  של  החדש  הצו  לאומי.  לביטחון 

פיצול העבודה לשני חלקים - גלוי וחשאי.  
שימשיכו  חדשים  ארגונים  להקים  היה  בתכנית  מרכזי  "חלק 
את העבודה. כך ניסח זאת ד"ר מוחסן פחריזאדה, ראש פרויקט 
עמאד, זכרו את השם הזה, פחריזאדה, ולהלן הנחייתו: המטרה 
הכללית היא להודיע על סגירתו של פרויקט עמאד, אבל אז הוא 
'פעילויות מיוחדות ימשיכו להתבצע תחת הכותרת של  מוסיף: 
המשיכה  שאיראן  מה  בדיוק  זה  ולמעשה  מדעי',  ידע  פיתוח 
 ,SPND ע"י  מבוצעת  הזאת  העבודה  ב-2018,  היום,  לעשות. 
לשמוע  תופתעו  ולא  האיראני,  ההגנה  משרד  בתוך  ארגון  זהו 
ש-SPND מנוהלת ע"י אותו אדם שעמד בראש פרויקט עמאד, 
 SPND-פחיזאדה, וכמובן, שלא במקרה, רבים מאנשי המפתח ב

עבדו תחת פחיזאדה בפרויקט עמאד. 
מהמתקן  איראן  של  להונאה  נוספת  דוגמה  הביא  נתניהו 
בפורדו, ששימש להעשרת אורניום ועקשנותה של איראן לשמר 
המסמכים  מתוך  הוכחות  של  שורה  הציג  גם  נתניהו  אותו. 
וסיכם:  הבינלאומית  הפיקוח  לסוכנות  איראן  שמסרה  לשקרים 
שיש  החומר  מכלל  קמצוץ  רק  הוא  הערב  לכם  שהראיתי  "מה 
ארבע  להסיק  אפשר  הזה  הקמצוץ  מתוך  אפילו  אבל  ברשותנו. 
שמעולם  כשטענה  שיקרה  איראן  ראשית,   - מרכזיות  מסקנות 
ההסכם,  אחרי  אפילו  שנית,  גרעיני.  נשק  תכנית  לה  הייתה  לא 
איראן המשיכה לשמר ולהרחיב את הידע הגרעיני שלה לשימוש 
עתידי. למה שמשטר טרור יחביא ויקטלג בדקדקנות את התיקים 
הגרעיניים שלו אם לא כדי להשתמש בהם במועד מאוחר יותר?  
איראן שיקרה שוב ב-2015 כשלא התוודתה בפני  "שלישית, 
הגרעיני  ההסכם  ולבסוף,  הגרעין.  הסכם  שדרש  כפי  סבא"א, 
השורה  הנה  אז  איראנית.  והונאה  שקרים  על  מבוסס  איראן  עם 
התחתונה – איראן ממשיכה לשקר. רק בשבוע שעבר זריף אמר 
זאת: 'מעולם לא רצינו להפיק פצצה'. ודאי שרציתם, ודאי שאתם 

זאת. התכנית הגרעינית  והארכיונים האטומיים מוכיחים  רוצים, 
זאת  עושה  היא  אטומי.  לארסנל  ברור  מסלול  לאיראן  מעניקה 
כיוון שהיא מעניקה לה את שלושת המרכיבים ההכרחיים לייצור 
מוגבלת בתוך מספר שנים,  בלתי  ראשית, העשרה   – זה  ארסנל 
והם מתכוונים לעשות זאת, הם מתכוונים שיהיו להם כמה מאות 
הרבה  להעשיר  יוכלו  באמצעותן  מתקדמות  צנטריפוגות  אלפי 
מאוד אורניום עבור אותה ליבה שהראיתי לכם קודם, ליבות רבות 
טילים  הפיתוח של  לא מטפלת בהמשך  כלל  היא  שנית,  כאלה. 
לא  כלל  היא   - חדש  דבר  וזה  ושלישית,  איראן.  ע"י  בליסטיים 
מטפלת בתכנית הפצצה הגרעינית החשאית של איראן ובפעילות 

ההתחמשות המתקדמת שלה.
"לכן זוהי עסקה איומה. היא מעולם לא הייתה צריכה להיחתם, 
יחליט מה לעשות עם הסכם  ימים הנשיא טראמפ  ובעוד מספר 
הגרעין. אני משוכנע שהוא יעשה את הדבר הנכון עבור ארה"ב, 
שלום  עבור  הנכון  הדבר  ואת  ישראל  עבור  הנכון  הדבר  את 
הצופים  עבור  באנגלית  שנאמרו  הממשלה  ראש  דברי  העולם". 

בעולם.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שעה קלה לאחר מכן כי נאום 
של  הצבאית  הגרעין  תכנית  על  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
איראן הוכיח את הביקורת שלו על ההסכם בין טהראן למעצמות. 
"נאום נתניהו הראה שצדקתי ב-100% נראה מה יקרה, לא אומר 

לכם מה אני עושה, הרבה אנשים חושבים שהם יודעים". 
לעומת זאת שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני 
של  הפרה  הציג  לא  "נתניהו  כי  בהצהרה  ומסרה  לחמוק  ניסתה 
הסכם הגרעין עם איראן לאחר שנחתם ב-2015. ההסכם הזה אינו 
מבוסס על הנחות, רצון טוב או אמון; הוא מבוסס על התחייבויות 

מוצקות ומנגנון שמאמת אותם, המסמכים ייבדקו".
התורה  שר  מרן  של  ביתו  מבאי  כמה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
הדברים  פרסום  כי  חשש  אמש  בפניו  הביעו  קנייבסקי  הגר"ח 
להרבות  יש  כי  ונענו  חלילה,  מלחמה  למצב  ישראל  את  יגרור 

באמירת תהילים.

כך מפתחת איראן נשק גרעיני
ממאה  יותר  הישראלי:  למודיעין  נדיר  הישג 
בטהרן  הסודי  מהארכיון  נשלפו  מסמכים  אלף 
הראיות  את  הציג  נתניהו    לישראל  והועברו 
במסיבת  איראן  ידי  על  גרעיני  נשק  לפיתוח 
בעקבות    העולם  בכל  ששודרה  עיתונאים 
החשש מתגובה איראנית, מרן שר התורה הגר"ח 

קנייבסקי: "להרבות באמירת תהילים"

ארכיון הגרעין נחשף
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אלי כהן

תלמידי  בקרב  ודאות  אי  שוררת  שנה  בכל 
הישיבות קטנות, לקראת תחילת עונת הרישום 
והמתח  התחרות  כאשר  הגדולות,  לישיבות 
הישיבות  ראשי  בקרב  והן  הבחורים  בין  הן 
וחוסר  בלימוד  לירידה  גורמת  והמנהלים 

התמדה מצד תלמידי הישיבות, בזמן הקיץ. 
הישיבה  ראש  הוציא מרן  בשנים האחרונות 
בו  מיוחד  מכתב  זצוק"ל  שטיינמן  הגראי"ל 
הוא פונה לראשי הישיבות הגדולות ומורה על 

הגבלת זמני המבחנים.
הגיעו  זצוק"ל,  מרן  פטירת  לאחר  השנה, 

ראש  מרן  של  למעונו  הישיבות  ועד  ראשי 
מראש  וביקשו  אדלשטיין,  הגר"ג  הישיבה 

הישיבה להוציא מכתב לעמוד על המשמר.
ראש  מרן  ידי  על  נכתב  שפורסם,  במכתב 
הישיבה הגר"ג אדלשטיין: "פניה למע"כ ראשי 
הישיבות הגדולות בארץ הקודש כדי לחזק את 
להודיע  הננו  לצעירים,  בישיבות  התורה  למוד 
הכניסה  מבחני  מועדי  על  לשמור  הצורך  על 
לישיבות הגבוהות, אשר בשנה זו הם כדלהלן: 
לכלל הישיבות מיום רביעי כ"א בתמוז והלאה. 
מיום  המזרח  עדות  לבני  המיוחדות  לישיבות 
רביעי י"ד בתמוז. ויתברכו בזה בברכת - ברוך 

אשר יקים דברי התורה הזאת".

200 טילים איראנים 
הושמדו בסוריה

בהוראת מרן ראש הישיבה הגרי"ג 
לכלל  יחלו המבחנים  אדלשטיין, 
ולישיבות  תמוז,  מכ"א  הישיבות 
לבני עדות המזרח כבר מי"ד תמוז

בתקיפה המיוחסת לישראל, הושמדו 200 טילי קרקע-קרקע איראניים 
ונהרגו לפחות 11 לוחמים  מעט קודם לכן הצהיר שר הביטחון 
כי "ישראל תשמור לעצמה חופש פעולה מבצעי מלא בכל סוריה"

מבחנים לישיבות 
– רק בתמוז

אוריאל צייטלין

ראשון  יום  של  המאוחרות  הערב  בשעות 
וחמה  חלב  באזור  עוצמתית  תקיפה  בוצעה 
באזור  הורגש  קל  אדמה  זעזוע  ואף  שבסוריה, 
מספר  לאחר  במקום.  העז  הפיצוץ  בעקבות 
במאגר  מדובר  כי  דיווחו  זרים  מקורות  שעות, 
טילים ענק של מליציות איראניות בתוך סוריה, 

שספג את המתקפה. 
כ-200 טילים רבי עוצמה הושמדו בתקיפה, 
בעת  במקום  ששהו  איראנים   11 ולפחות 
העומדת  היא  ישראל  עפד"ז,  נהרגו.  התקיפה 
דיווחו  סורי  תקשורת  ובכלי  התקיפה,  מאחורי 
מדובר  אכן  כי  מעידה  היעדים  איכות  כי 
אישרו  לא  כרגיל  בישראל  ישראלית.  בתקיפה 
שר  התקיפה  לפני  אך  מעורבות.  הכחישו  ולא 
לאיום  התייחס  ליברמן  אביגדור  הביטחון 
יורק  בניו  פוסט"  "ג'רוזלם  בועידת  האיראני 
סוריה לבסיס  "איראן מנסה להפוך את  ואמר: 
קדמי נגד מדינת ישראל. לא נאפשר זאת. נמנע 
את זה בכל מחיר. ישראל תשמור לעצמה חופש 
פעולה מבצעי מלא בכל סוריה, אין לנו כוונה 
להתערב  כוונה  לנו  אין  הרוסים,  עם  להתעמת 
בענייניה האזרחיים של סוריה, אבל אם מישהו 
ערים  נגד  יופעלו  בסוריה  שטילים  חושב 
בישראל או אפילו נגד מטוסינו, שלא יהיה לו 

ספק שנפעל ונפעל בעוצמה".
קרקע-קרקע  טילי  הינם  שהותקפו,  הטילים 

ישראל  את  לתקוף  מיועדים  הנראה  ככל  שהיו 
כתגובה על התקיפה הקודמת שיוחסה לישראל 
קשה.  תגובה  האיראנים  הבטיחו  עליה  ואשר 
על פי האינפורמציה שפורסמה לגבי ההתקפה, 

מדובר בטילים שהגיעו זה עתה לסוריה.
ספציפית  התייחסו  לא  ובטהרן  בדמשק 
אסד  בשאר  סוריה  נשיא  האחרונה.  לתקיפה 
אמר יום לאחר התקיפה כי "האזור כולו נמצא 
ומדינות  מחדש,  המפות  שרטוט  של  בשלב 
סוריה  נגד  ישירה  לתוקפנות  עוברות  עוינות 
לאחר שזרועותיהן באזור נכשלו. הסורים רוצים 
לשים קץ לטרור, לדבוק בריבונותם ולעצב את 
עתידם בעצמם". אסד אמר את הדברים בפגישה 
בפרלמנט  לאומי  לביטחון  הוועדה  יו"ר  עם 
בדמשק.  ברוג׳רדי,  א-דין  עלאא  האיראני, 
ארה"ב  של  "התוכנית  אמר:  עצמו  ברוג׳רדי 
לתבוסתה  להביא  היא  באזור  בריתה  ובעלות 
של סוריה, אך איראן ממשיכה לתמוך בסוריה 

ותמשיך במאמצים להביא לפתרון מדיני". 
המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אמר 
בהתייחסו לתקיפות קודמות על יעדים איראנים 
וסורים בסוריה: "האויבים הבינו שהם לא ישיגו 
דבר ממלחמה. התוכנית שלהם היא להכין את 
הממשלות  אם  איראן.  עם  למלחמה  המדינות 
למאבק  יכנסו  לא  הן  השכל  לפי  יפעלו  האלה 
עמנו, אך אם הן ירצו לעמוד בפני איראן - הן 
 - וברח׳  ׳פגע  עידן  תם  תבוסה.  וינחלו  יפגעו 

התקיפות יגררו תקיפות עליכם". 
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 יחסי אנוש מצויינים - חובה

דרוש/ה מעצב/ת ארט 
דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

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



בריאות
זה כללית הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,יודעתכל בני ברק 

הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן
מילה נרדפת לאיכות רפואית

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

2 מרכזים לבריאות האישה

רפואת נשים דחופה - מיון

11 בתי מרקחת11 מרפאות

מכון פיזיותרפיה

מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר

רפואת ילדים בזמינות מיידית

רפואת משפחה איכותית וזמינה

מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

מרכז לרפואה מקצועית - עזרא

מרפאת שיניים כללית סמייל

כל בני ברק 
יודעת
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מרפאת שיניים כללית סמייל

כל בני ברק 
יודעת



בני ברק י"ז באייר תשע"ח 12222/5/18

יענקי קצבורג

שורת  את  שפותחת  המרכזית  ההדלקה 
האירועים היא ללא ספק ההדלקה של חסידות 
באיאן: האדמו"ר מבאיאן הגיע ביום שני בערב 
גג  על  המרכזית  ההדלקה  את  ויערוך  למירון 
ציון הרשב"י במעמד רבבות, כמסורת אבותיו, 
ההדלקה הערב בשעה 20:30 תפתח את אירועי 
טיש  יערוך  מכן  לאחר  במירון.  בעומר  ל"ג 
ברחבת ישיבת בני עקיבא. ביום חמישי, לאחר 
תפילת שחרית, יתקיימו במתחם באיאן מעמדי 

החלאק'ס.
קבלת הקהל לחלאקה בבית מרן שר התורה 
23 בבני ברק,  קניבסקי ברחוב רשב"ם  הגר"ח 
השעה  ועד   13:50 בשעה  חמישי  יום  מחר 
14:20. על הילדים להגיע עם כיפה ועם בגד עם 
ליטול  נוהג  שרוולים ארוכים כמנהג מרן. מרן 
ידיו אחרי שגוזז שיער והורה שגם בן השלוש 
בני  מספריים,  עם  לבוא  צורך  אין  ידיו,  ייטול 

הבית יחלקו מיני ממתקים לילדי החלאקה.
בשעה  האדמו"ר  ידי  על  הדלקה  אוז'רוב: 
איש  חזון  ברחוב  המדרש  בית  ברחבת   20:30

פינת רחוב נחמיה. 
בית  ברחבת  ידליק  האדמו"ר  אלכסנדר: 
תפילת  לאחר  מיד  אחיעזר  ברחוב  הישיבה 

מעריב ולאחר מכן עריכת הטיש.
אנטניא: מעמד ההדלקה ברחבת בית המדרש 

'תפלה למשה' ברחוב הושע 9 בשעה 20:30. 
המדרש  בית  ברחבת  ההדלקה  בוטושאן: 

ברחוב ישעיהו בשעה 21:00. 
בעומר  ל"ג  בליל  ידליק  האדמו"ר  בוסטון: 
בציון התנא רבי עקיבא בטבריה בשעה 21:00 
כמנהג אבותיו ולאחר מכן יחלק תפוח לברכה.

את  יערוך  האדמו"ר  ברק:  בני  ביאלא 
ירושלים  ברחוב  מדרשו  בית  ברחבת  ההדלקה 
בשעה 21:00 ובשעה 3:00 בלילה יגיע לאתרא 
יוחנן  רבי  ציון  ליד  לתפילה  מירון  קדישא 

הסנדלר. 
ביטשקוב: ההדלקה מיד לאחר מעריב בשעה 
מכן  ולאחר  ביפו,  המדרש  בית  בחצר   20:15

טיש וחלאק'ס לכבוד הרשב"י. 
למסע  אמש  שיצא  האדמו"ר  מרן  בעלזא: 
המדרש  לבית  בסמוך  ידליק  בקנדה  הקודש 

במונטריאול.
ברחבת  המרכזי  ההדלקה  מעמד  ויז'ניץ: 
ואלפי  האדמו"ר  בראשות  הגדול  המדרש  בית 
מעמדי  מכן  ולאחר   20:30 בשעה  החסידים 
שחרית  תפילת  לאחר  חמישי  ביום  החלאק'ס. 
מעמד ירי החץ וקשת, ובשעה 12:00 בצהריים 
הגדול  בהיכל  ההילולא  לכבוד  הטיש  ייערך 
השבוע  חזר  האדמו"ר  המדרש.  לבית  הסמוך 

לאחר ביקור בעפולה.
'מרכז  הגדול  המדרש  בית  בחצר  ויז'ניץ: 
מעמד  המלך  שלמה  ברחוב  ויז'ניץ'  חסידי 
 ,21:00 בשעה  האדמו"ר  בראשות  ההדלקה 
שחרית.  תפילת  אחר  מיד  החלאק'ס  מעמדי 

האדמו"ר חזר השבוע ממנוחה בעיר ערד.
זוועהיל: האדמו"ר עורך את מעמד ההדלקה 
בשעה 22:00 בחצר 'בני עקיבא', ביום חמישי 

לאחר תפילת שחרית בשעה 9:30.
בית  ברחבת  ידליק  האדמו"ר  טמשוואר: 
מדרשו ברחוב סוקולוב 7 בשעה 20:30 ולאחר 
מכן סעודת הילולא. בערבו של יום חמישי יגיע 

האדמו"ר לתפילה במירון. 
מודז'יץ: מעמד ההדלקה המרכזית בראשות 
 20 חבקוק  ברחוב  ביהמ"ד  ברחבת  האדמו"ר 
החלאק'ס  מעמד  מכן  לאחר   ,20:45 בשעה 
בבית  טיש  לחיים  מכן  ולאחר  החסידות  לילדי 
במתחם  במירון  ידליק  האדמו"ר  המדרש, 
משה  של  תזמורת  15:30בליווי  בשעה  באיאן 

מנדלסון ובלטי ומקהלת מודז'יץ. 
 20:00 בשעה  ידליק  האדמו"ר  מישקולץ: 
תקוה.  בפתח   8 סלנט  ברחוב  ביהמ"ד  ברחבת 
לאחר מכן יערוך האדמו"ר את מנהג החלאק'ס 
האדמו"ר  ייסע  ראשון  ביום  וקשת',  וה'חץ 
ויערוך  בגליל  הקדושים  המקומות  את  לפקוד 

הדלקה בפקיעין. 
בשעה  ידליק  האדמו"ר  מכנובקא-בעלזא: 
20:00 ברחבת בית המדרש ברחוב רש"י פינת 
 20:00 בשעה  חמישי  וביום  ברטנורא,  רחוב 

יערוך את מעמדי החלאק'ס בבית מדרשו. 
מעמד  את  יערוך  האדמו"ר  נדבורנה: 
לפני  יוחאי  הבר  ושירת  הנרות  ל"ג  ההדלקה 
מדרש  בית  בהיכל   9 בשעה  מעריב  תפילת 
מעמד  את  יערוך  האדמו"ר  מכן  לאחר  הגדול, 
החאלק'ס לילדי החסידות ועריכת הטיש. ביום 
לתפילת שחרית בשעה  יכנס  חמישי האדמו"ר 
עם  טיש  לחיים  יערך  התפילה  לאחר   8:30
האדמו"ר  יגיע  בערב   21:00 בשעה  תזמורות, 
יערך  חצות  ולקראת  מירון   קדישא  לאתרא 
מעמד 'לחיים טיש' באוהל של הכנסת אורחים 

רשב"י. 
סאדיגורה: מעמד ההדלקה על ידי האדמו"ר 
הגדול  המדרש  בית  ברחבת   20:30 בשעה 
מכן  לאחר  ה'.  שיכון  בשכונת  גוטמכר  ברחוב 
יגיע  למחרת  החלאק'ס,  ומעמדי  הטיש  עריכת 

האדמו"ר למירון. 
ההדלקה  את  יערוך  האדמו"ר  סטריקוב: 
ברחוב  המדרש  בית  ברחבת   22:00 בשעה 
בשילוב  טיש  יערוך  מכן  לאחר  אלשיך. 

החלאק'ס לילדי החסידות. 
לאחר  מיד  ההדלקה  מעמד  פרמישלאן: 
המדרש  בית  ברחבת   20:30 בשעה  מעריב 
בשכונת קרית הרצוג, ולאחר מכן עריכת הטיש. 
קוזמיר: האדמו"ר יערוך את מעמד ההדלקה 
בחצר בית המדרש ברחוב רש"י לאחר מעריב, 

ולאחר מכן טיש 'לחיים'.
בית  ברחבת  ידליק  האדמו"ר  קוז'ניץ: 
בתל  המדינה  בכיכר   70 שרת  ברחוב  המדרש 
מדרשו,  בבית  טיש  יערוך  מכן  ולאחר  אביב 
קהל  עם  יחד  למירון  יעלה  בלילה  רביעי  ביום 

חסידיו. 
בעומר  ל"ג  בליל  מדליק  מקרלין  האדמו"ר 
יצחק  אברהם  תולדות  במתחם  בוקר  לפנות 

במירון.
הישיבה  בהיכל  מעריב  תפילת  הלוי:  שבט 
חצי שעה אחרי השקיעה ומיד לאחר מכן מעמד 
הגרח"מ  ידי  על  הישיבה  ברחבת  ההדלקה 

וואזנר גאב"ד זכרון מאיר. 
 12:00 בשעה  במירון  ההדלקה  בנים:  שובו 

בלילה, במתחם גנדי. 
 22:00 בשעה  ההדלקה  אמונים:  שומרי 
ברחבת  תזמורת  ובליווי  האדמו"ר  בראשות 
בית המדרש ברחוב שפת אמת 4 אחר ההדלקה 
חמישי  ביום  המדרש,  בבית  הילולא  סעודת 
את  האדמו"ר  יערוך  בבוקר   11:00 בשעה 

החלאק'ס לילדי החסידות. 
בידרמן  אלימלך  רבי  הרה"צ  המשפיע 
בערב   20:30 בשעה  הדלקה  יערוך  מלעלוב 
במתחם כיכר אברהם שדה בעיר העתיקה בצפת 
בחסות חבר המועצה והמועמד לראשות העיר 
הזמר החסידי  יופיע  לזר, במקום  אליעזר  צפת 

זאנדוויל ויינברגר ומקהלת ויז'ניץ.
הגרא"מ קעניג רב חסידי ברסלב בצפת ידליק 
בשעה 14:00 בצהריים במתחם באיאן במירון. 
ירושלים  עדת  קהל  רב  מינצברג  הגר"ל 
בצהריים   15:00 בשעה  ידליק  המתמידים 

במתחם גנדי במירון. 
הגרח"צ מייזליש ראש ישיבת סאטמר ידליק 

בשעה 13:00 בצהריים במתחם גנדי במירון. 
'חוט  מוסדות  ראש  ארוש  שלום  רבי  הגאון 
של חסד' בשעה 22:00 בערב ברחבת תולדות 

אברהם יצחק במירון. 
מירושלים  חסידית  הכלל  'אורייתא'  ישיבת 
בשעה 1:30 בלילה ביום רביעי ברחבת תולדות 
אברהם יצחק במירון ויועבר בשידור חי ברדיו 

קול חי.
בשעה  מירושלים  תורה'  של  'עמלה  ישיבת 
תולדות  ברחבת  חמישי  ביום  בבוקר   11:00
אברהם יצחק בראשות ראש הישיבה הגאון רבי 

יוסף זאב פיינשטיין. 

פרויקט  והטישים בחצרות הקודש

מיוחד

ל"ג בעומר: זמני ההדלקות

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



רפואה יועצת
זה כללית

מרכז רפואי עזרא
  מרכז חדשני ומרווח | ציוד רפואי מתקדם | רופאים מביה״ח בילינסון | טובי המומחים במגוון תחומים

יודעתכל בני ברק 

נוירולוגיה אף אוזן גרון

עזרא 11

עיניים

אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(כירורגיית נשים
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במקום נאום פתיחת מושב, מלא וגדוש בקריאות ביניים וצעקות 
של חברי כנסת מהספסלים האחוריים, קיבלנו השבוע את נתניהו 
כמה  יודע  המי  בפעם  נוכחנו  שוב  מפריעים.  נטול  יחיד  במופע 
שבתקופה הנוכחית של חיינו הלאומיים, העומד בראש הממשלה 

הוא ענק בין גמדים – כפי שהגדיר זאת משה ארנס לאחרונה.
"יש לנו מזל גדול שזהו ראש הממשלה שמכהן בתקופה כזאת", 
בדרך  בקבינט  לשר  הביטחון  מערכת  זרועות  מראשי  אחד  אמר 
לישיבה הדחופה שנערכה ביום שני, לא בירושלים בירת השגרירות 
מכנה  שהוא  למה  בתל-אביב.  הקריה  במתחם  אלא  האמריקאית, 

מזל אנחנו קוראים סייעתא דשמיא.
הישיבה נערכה בקריה בתל-אביב כדי שהשרים יוכלו להיחשף 
כתפאורה  שהוצגו  והדיסקים  הריקים  לקלסרים  לא  בעיניהם, 
במסיבת העיתונאים, אלא לחומרים המסווגים שמאוחסנים בקריה 
בתל אביב ונשמרים ברמת המידור הגבוהה ביותר – קצת יותר מזו 

שהאיראנים הצליחו ליישם.
זרועות  ראשי  של  עמדותיהם  את  משקפת  הזאת,  האמירה 
הצעדים  את  עושה  נתניהו  כי  בדעה  כולם  שמאוחדים  הביטחון 
בסוריה.  האיראנית  בנוכחות  הפשרות  חסרת  במלחמתו  הנכונים 
בניגוד לסבב הדיונים הקודם בנוגע לתקיפת אתרי הגרעין באיראן 
- כשנתניהו כראש ממשלה וברק כשר ביטחון מצאו עצמם בעמדה 
לעומתית מול ראשי מערכת הביטחון, הרי שהפעם נרשמת תמימות 
דעים של שרי הקבינט ובכירי מערכת הביטחון )למעט המפכ"ל, 

כנראה...(. ביבי לטעמם, הוא האיש הנכון במקום הנכון. 
גם  מלמדת  נתניהו,  לצד  לקיר  מקיר  כמעט  ההתייצבות 
צבאי  משבר  שממנף  כמי  נתניהו  את  להציג  שמנסים  שהפרשנים 
לצרכים פוליטיים, הם לא יותר מהולכי רכיל שקולמוסיהם נוטפים 
רוע. מדובר באותם פרשנים שהסבירו לנו בשעתו כי נתניהו הולך 
לנאום בקונגרס עם הראש בקיר וכי התנגדותו להסכם המעצמות 

עם איראן היא פוליטית ולא מדינית. 
אם ראשי זרועות הביטחון שכבר הוכיחו כי אינם מהססים לעמוד 
על דעתם, היו חושדים חשד קל שבקלים שביבי פועל ממקום ציני 
רואים  היינו  המולדת,  הצלת  של  ציונית  תודעה  שחדור  כמי  ולא 
אותם, אחד אחד, קמים ומתנגדים. העובדה שהם מביעים תמיכה 

מלאה – מדברת בעד עצמה.
במסיבת  השיג  הוא  לשרים  ביבי  שהציג  המטרות  שתי  את 
העיתונאים יוצאת הדופן, שהפכה את המודיעין האיכותי שהושג 
נתניהו  כיוון  ובראשונה  בראש  במעלה.  ראשון  הסברה  לחומר 
לצופה האדוק מכולם בערוצים האמריקאים שיושב ומזפזפ בחדר 
הסגלגל, הנשיא טראמפ. הרשתות האמריקאיות העבירו את מסיבת 
מראים  כשהם  המסכים  את  פיצלו  ובסיומה  במלואה,  העיתונאים 
בהמתנה  הלבן  בבית  על המדשאה  הפודיום שהוצב  את  במקביל 
להודעתו של נשיא ארצות הברית. כשראש הממשלה סיים והנשיא 
החל לדבר, הוא סיפר שצפה זה עתה בנאומו של ראש-הממשלה 
זה נראה עד לפני שנתיים כמו  הישראלי והשתכנע. תרחיש מעין 
מציאות מדומה. גם בעניין הזה, מסתבר, ביבי היה הראשון שזיהה. 
זרים,  ביון  ארגוני  סיוע  ללא  השגתם  דרך  שהוצגו,  החומרים 
הישראלי,  הממשלה  ראש  של  דופן  יוצאת  בהופעה  והצגתם 

ההסכם,  ביטול  עם  הסוף  עד  ללכת  האמריקאי  לנשיא  מאפשרים 
מבלי שיוצג כנשיא המזגזג ומבטל את ההבנות עליהן חתם קודמו. 
הפרשנים הלא מפרגנים האריכו להסביר כי בנתונים שהציג נתניהו 
כהולכי  כמוהם  ההסכם.  את  הפרו  שהאיראנים  ללמד  כדי  די  אין 
 – השבת  של  בעיצומה  בנט  השר  של  לצלחתו  שנכנסו  הרכיל 
מול  ולבדוק  להמתין  ומבלי  שיעור  להם  שאין  ורוע  בחטטנות 

הסועד מה העמיס על צלחתו ולאיזו מטרה. 
בישיבת הקבינט הבהירו גורמי המודיעין כי לאיראנים אינטרס 
עין  ולהמשיך בעוד שבע שנים, שהן כהרף  עליון לדבוק בהסכם 
תכנית  את  עצרו  שבה  נקודה  מאותה  היסטוריים,  זמן  במונחי 
הגרעין הצבאית – שמסמכיה אופסנו בדיסקרטיות כדי שניתן יהיה 

לשלוף אותם ולסיים את המלאכה עם פקיעת ההסכם. 
המסמכים אכן נשלפו, אך לא בתאריך המיועד וגם לא על ידי 
הוכיח  למעשה  נתניהו  המלאכה.  את  לו  הועידו  שהמאפסנים  מי 
כשטענו  העת  כל  שיקרו  האיראנים  כי  בנאומו,  התמקד  גם  ובזה 
האחראים  הגורמים  כל  וכי  שלום,  לצרכי  גרעין  מפיקים  הם  כי 
מוכנים  מכריעות,  בעמדות  נותרו  מטעמם  הצבאי  הפרויקט  על 
יותר  סיום ההסכם, בעוד קצת  לקו הסיום ברגע  ומזומנים להגיע 

מחמש שנים.
בניגוד ליחסיו עם אובמה, הרי שהפעם נתניהו לא התכוון ללחוץ 
באמצעות  ההסכם  לביטול  להביא  בניסיון  האמריקאי  הנשיא  על 
הצגת חומרי המודיעין – אלא רק לחזקו תודעתית לדבוק בהחלטת 
הביטול שכבר נפלה. למעשה, נתניהו תפקד השבוע כשר ההסברה 
של הנשיא האמריקאי שמתגלה, חרף עילגותו, כביזנס-מן ממולח 
כקודמו  מתרשם  ואינו  הפרסים  הסוחרים  עם  להתמודד  שיודע 

ממתק שפתיים ולשון חלקלקות.
המסר השני נועד לאוזני האיראנים. בערבו של יום בו הותקף, 
על פי פרסומים זרים, מצבור נשק של כ-200 טילים מדויקים על 
אדמת סוריה, אותת להם נתניהו כי יש להם עוד הרבה מה להפסיד, 

בטרם יתפתו להגיב.
בשולי  רק  כיוון  שנתניהו  היה  דומה  ישראליות  לאוזניים 
ההצגה.  לסוף  שהותיר  בעברית  המלל  לפיסת  בהתאם  הדברים, 
יותר  וזרועות הביטחון עסקו השבוע בנושאים  הקבינט הישראלי 
מדי רציניים מכדי שניתן יהיה להאשים את נתניהו בכך – שהוא 
לזהיר  היום  עד  שנחשב  נתניהו  זרים.  לצרכים  בהם  משתמש 
שבראשי ממשלות ישראל, יודע שעל הבמה הזאת של דעת הקהל 
שימוש  כי  יודע  כמוהו  מי  מתחרים.  לו  אין  ממילא  הישראלית, 
בטקטיקה צבאית לצרכי אסטרטגיה פוליטית – הוא משחק מסוכן 
שעלול להביא ברגע אחד של חוסר אחריות, לשיטפון שישליך אל 
הסלעים גם את מדריך השבילים המיומן ביותר. בעניין הזה, מיותר 
להטיל ספק בכנות כוונותיו של ראש הממשלה, ומיותר גם לשאול 

האם יש לו אלטרנטיבה – יען כי אין.

השלום האשכנזי
כפי  חז"ל.  למדונו  אחד",  בסגנון  מתנבאים  נביאים  שני  "אין 

להתמודדות  בנוגע  שההכרעה  הרי  שעבר,  בשבוע  כאן  שתואר 
בבית שמש, נפלה אחרי שרבני התנועה עלו למעונותיהם של מרן 
הגרי"ג אדלשטיין ומרן הגר"ח קנייבסקי, ליבנו את הדברים במשך 
במפתיע  שלא  טעמיה.  ועל  ההכרעה  על  והודיעו  ארוכה  שעה 
גדולי  שני  זהה.  הייתה  הסופית  ההוראה  השונה,  הסגנון  ולמרות 
ישראל בחרו בדרך המו"מ שתמיד צריכה לקדום להכרזת מלחמה. 
כמו שנאמר: כי תצור על עיר וקראת אליה לשלום. וכשדגל התורה 

רוצה להטיל מצור היא יודעת, ועוד איך יודעת, לעשות זאת. 
וזה אומר שגדול השלום האשכנזי מזה הספרדי שעליו התבשרנו 
בשבוע שעבר. גדול במובן זה שנפלה החלטה זהה בשני הבתים 
וגדול במובן זה שהוא כולל בתוכו את כל היהדות החרדית שהייתה 
עלולה להיקלע למלחמת גוג ומגוג במקרה של התמודדות נפרדת 

בבית שמש. 
הזהה  הסופית  ההנחיה  שניתנה  עד  הסגנון  חז"ל,  מאמר  ברוח 
- אכן היה שונה. ביום ראשון שעבר הייתה נטיית הלב הראשונית 
דגל  מטעם  הראשות  על  להתמודד  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של 
התורה. בהנהגה הפוליטית של התנועה היו מי ששיערו כי יקבלו 
הנחיה להתמודד עצמאית, גם בבית מרן הגר"ח קנייבסקי, על סמך 

הדברים ששמעו ממנו בעבר.
אלא שמרן הגר"ח קנייבסקי ביקש מרבני דגל התורה על רקע 
שלום  לצרכי  למו"מ  להיכנס  שהוצגו,  הפנים-עירוניים  הנתונים 
מול ראש העיר המכהן, בטרם תכריז דגל התורה על הרצת מועמד 
נחה  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  לפני  השיקולים  כשהובאו  מטעמה. 
ועשוי  הגר"ח  מרן  בבית  שהוצע  למתווה  בהתאם  לפעול  דעתו 
למנוע היקלעות למלחמת בחירות מיותרת בין ציבור היראים בבית 
שנשמעה  ההוראה  של  התחתונה  השורה  יום,  של  בסופו  שמש. 
בבית מרן הגרי"ג אדלשטיין, הייתה בדיוק זו שנפלה במעונו של 
מרן הגר"ח קנייבסקי: כניסה למו"מ עם אבוטבול כדי למנוע את 

גרירת העיר למחלוקת מיותרת. 
בהתאם לדברים שלובנו מול רבני דגל התורה ונמסרו לנו מבית 
דגל  על  כפולה: האם  הייתה  הרי שהשאלה שהוצגה  הגר"ח  מרן 
התורה להתמודד מול ראש העיר המכהן, משה אבוטבול, ואם אכן 

עליה להתמודד, מי מבין נציגיה הוא הראוי להתמודד מטעמה.
ייתרה את השאלה השנייה בנוגע להכרעה  התשובה הראשונה 
בין שני מועמדיה של דגל התורה. האמירה של מרן הגר"ח: "אז 
כולם?"  של  עיר  ראש  להיות  יכול  לא  הוא  ספרדי?  הוא  אם  מה 
וההנחיה המשותפת לתמוך במועמד מש"ס חרף בכירותה של דגל 
התורה בעיר, עוד יכולה להתברר בעתיד ככזאת שתוסיף עוד מנדט 

ספרדי של בני תורה ליהדות התורה. 
עניין אחד הוא לדבר בגנות האפליה ועניין אחר הוא כשדברים 
את  שמנחים  התורה  דגל  של  ה'מרנים'  שני  מפי  נשמעים  כאלה 
הזאת  כשההוראה  הספרדי.  העיר  בראש  לתמוך  ומורים  דרכה 
הגראי"ל  מרן  הורה  שבהן  רצופות  קדנציות  שתי  אחרי  מגיעה 
שטיינמן זצ"ל לתמוך במועמד הספרדי אבוטבול ללא תנאי, הרי 
שדווקא דגל תורה האליטיסטית יכולה לספק הוכחה לכך שמדובר 
לא  כבר  וכאן  צבעים.  עיוורת  שהיא  היחידה  החרדית  במפלגה 
שרואה  מעשית  בהוראה  אלא  ולחוץ,  השפה  מן  באמירה  מדובר 

בית ספר לפוליטיקה

גרעין של אמת

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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הפרשנים הלא 
מפרגנים שניסו 

להסביר לצופים 
ולמאזינים כי נתניהו 

פספס את היעד, נדמו 
להולכי הרכיל שנכנסו 
לצלחתו של השר בנט 

בעיצומה של השבת 
– בחטטנות ורוע שאין 

להם שיעור ומבלי 
להמתין ולבדוק מול 

הסועד מה העמיס על 
צלחתו ולאיזו מטרה

הוראת שני 'המרנים' 
של דגל התורה 

לתמוך בראש העיר 
הספרדי לקדנציה 

שלישית חרף בכירות 
התנועה הליטאית 
בעיר, וזאת אחרי 

שתי קדנציות שבהן 
הורה מרן הגראי"ל 

שטיינמן זצ"ל לתמוך 
באבוטבול ללא תנאי, 

הופכת דווקא את דגל 
התורה האליטיסטית 

למפלגה שיכולה 
לספק קבלות לכך 

שהיא עיוורת צבעים 

את אור השמש – ויש לה אפקט שחורג בהרבה מגבולות העיר בית שמש. 

שישים-ארבעים
הנימוק  על ספרדי,  עדיפות לאשכנזי  אין  ולפיה  בצד ההכרעה העדתית 
כדי.אנ.איי של  לפני כמה שבועות  לדילמה שיעקב אשר הגדיר  נגע  השני 
יכולה  היא  בו  במקום  מטעמה  מועמד  להציב  שמחויבת  פוליטית  תנועה 
להבטיח  אפשר  "האם  כי  הגר"ח  מרן  השיב  כך  על  ההנהגה.  את  לכבוש 
יחס  לו  שיש  עיר  ראש  יש  אם  ודאי.  מידי  מוציא  ספק  אין  ייבחר?  שהוא 
טוב לציבור בני התורה צריך לפנות אליו ולנהל משא ומתן ולדרוש שידאג 

לצרכי בני התורה".
וההכרעה   – הפוליטי  אלא  העדתי  לא   - השני  לנימוק  שנוגע  מה  בכל 
ולפיה אין ספק מוציא מידי ודאי, צריך בנקודת הזמן הזאת ללכת אחורה 
הייתה עם מועמד  הוודאות  גם תקופה שבה  ולזכור שהייתה  הזמן  בגלגל 
דגל התורה משה מונטג והספק היה עם משה אבוטבול. בהיבחן הסיבות 
שנמסרו לנו מבית מרן הגר"ח קנייבסקי, ייתכן מאוד שבסיטואציה שכזאת 

ההכרעה הייתה שונה.
אלו העובדות לאשורן: ביום שני י' תשרי התשע"ח, לפני למעלה מחצי 
מלון  של  בלובי  אבוטבול  משה  שמש  בית  עיריית  ראש  עם  ישבתי  שנה, 
רמדה בירושלים – כדי לצפות במה שנדמה באותם רגעים כשקיעתה של 
על  אז  דיבר  אבוטבול  העיר.  כראש  שלו  השנייה  הקדנציה  וסיום  השמש 
כך שאם דגל התורה תצביע על משה מונטג כמועמדה לראשות העירייה, 
ההצעה  התפרסמה  מכן  לאחר  יומיים  במונטג.  תמיכתו  על  יודיע  הוא 
בשם אומרה בכותרת הראשית של 'קו עיתונות' ודומה היה שהרכבת של 

אבוטבול מתחנת בית שמש, יצאה מהרציף.
ההערכה של אבוטבול באותו מועד לגבי תגובתה של דגל התורה הייתה 
כשל ליצמן בערב משא-ומתן ארצי: "שישים-ארבעים", הוא אמר והסביר: 
"אני מודע לכך שיש לפחות ארבעים אחוזים שדגל תרים את הכפפה ותיענה 
להצעה, אבל אם זה מה שיקרה אעמוד במילתי. אני מניח שאם דגל תגיד 
יתייצבו  כן, הרי שההכרזה שלי על מונטג תגרום לכך שגם שאר הסיעות 
מאחוריו. אם ראש עיר מכהן אומר שהוא מוכן לשים את המפתחות ולראות 
שהקרב  תהיה  המשמעות  הבא,  העיר  כראש  מועמדו  את  אחר  במישהו 

יסתיים לפני שהוא יתחיל".
אבוטבול הוא אדם שחביבותו אומנותו, אך מתחת לחזות נעימת הסבר 
מסתתר לו אחד משועלי הפוליטיקה המתוחכמים של היהדות החרדית. מי 
שהצליח לזכות בראשות העיר המורכבת והמגוונת בישראל שלוש פעמים 
– אחרי שבכהונה השנייה הוא זכה פעמיים, בבחירות חוזרות – הוא לא 

סתם עוד פוליטיקאי מקומי ששיחק לו מזלו, אלא שחקן פוליטי מדופלם.
אבוטבול הימר על כך שדגל התורה במצבה לא תהיה מסוגלת להכריע 
מעריך  "אני  לאתגר.  להיענות  ותתקשה  ומונטג,  גרינברג   – בניה  שני  בין 

בסבירות של שישים אחוזים לפחות, שלמרות ההצעה המפתה, דגל התורה 
לא תחזיר תשובה. אם זה יקרה והם יתעכבו כמה שבועות בלי לתת תשובות 
ברורות, תהיה לי את מלוא הלגיטימציה לגבש חזית רחבה ולהתמודד על 

כהונה שלישית", טען. 
ההחלטה של דגל התורה מסופ"ש שעבר להיכנס למו"מ עם אבוטבול 
קרב  עוד  להכיל  שתתקשה  המלחמות  שבעת  לעיר  הנכונה  ההחלטה  היא 
– והפעם בתוך הנגמ"ש. אלא שאי אפשר לשכוח כי בקונסטלציה אחרת 
לפני  אבוטבול  לעברה  שזרק  הכפפה  את  מרימה  הייתה  התורה  דגל  ואם 
מזו  להיות הפוכה  הייתה אמורה  היום  יותר מחצי שנה, הסיטואציה  קצת 
שהובאה לפני גדולי ישראל עם ודאות כמעט מוחלטת לניצחון של מועמד 

דגל התורה. 
במקרה שכזה, לא אבוטבול אלא מונטג היה מתייצב על קו הזינוק אחרי 
שגיבש סביבו את כל העדות והחוגים מש"ס, משלומי אמונים ומהליכוד. 
המו"מ עם שאר חלקי אגודת ישראל אמור היה להיות מהנה ופשוט יותר 
מטיול קליל לרמת בית שמש ט"ז להוצאת היתר חפירה. המסקנה היא אפוא 
שאם לפני חצי שנה ההנהגה הפוליטית הייתה מתנהלת אחרת, דגל התורה 

הייתה אמורה לכבוש את העיר בצעידה ענוגה כשל בנות ירושלים. 
גם  והביאוה עד הלום אפשר להתבונן  על הצעדים שנקטה דגל התורה 
ביותר  החשוב  בתפקיד  התורה  דגל  מחזיקה  הנוכחית  בקדנציה  אחרת. 
דיור לציבור החרדי.  יחידות  ובניית אלפי  בתחום המוניציפאלי של תכנון 
מיותר להרחיב בנוגע לדומיננטיות שיש לאחיזה בהגה הדחפורים, על זהות 
החדשים  המצטרפים  של  הקהילתית  הזהות  בבחינת  די  בקרקע.  הנאחזים 
כשלוח  פעל  אומנם  מונטג  כי  ללמד  כדי  שמש  בית  של  הבוחרים  לפנקס 
ציבור של כלל ישראל, אך הנוסח שבו בחר לשאת את תפילתו היה אשכנזי-

ליטאי.
אם דגל התורה הייתה מקבלת את ראשות העירייה על מגש של כסף, היא 
הייתה מחויבת למסור את התפקיד הקריטי הזה לאחרים. שלא לדבר על כך 
שהייתה מאבדת בנוסף גם את הסגן בשכר מטעמה. אם מנטרלים לרגע את 
החשיבות הממלכתית-פוליטית של הטייטל 'ראש העיר', ובפרט בכל הנוגע 
לנוכחות בטקסי יום העצמאות וימי הזיכרון, הרי שהוודאות האמיתית היא 
שמירה על המצב הנוכחי, כשדגל התורה אוחזת בתפקידי המפתח בעירייה. 
בפלפול ליטאי מעמיק, ניתן להסביר אפוא שהוודאות אותה נתבקשו רבני 
דגל לשמר – היא לא בהגדרת התפקיד, אלא במהות. מאמר עיוני מפולפל 
בנושא, עוד יפורסם מן הסתם לקראת הבחירות לקדנציה הרביעית, בכרך ב' 

של הספר התורני 'תורת משה' - פרי עטו של ראש העירייה.

אש ידידותית
תגובתה המהירה של לשכת הרב שחיזק את המשפחות ושוחח 
עם רבני הישיבה, העלתה צל של חשש מגזרי מכך שחובשי כיפות 

מנהיג עם עוצמה גרעינית. נתניהו בקריה, השבוע. צילום: עמוס בן גרשום לע"מ
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– נספו באסון השיטפון. צל החשש לא הפך לצל של חיוך כשהתבררו 
וגם חשבון הנפש הפנימי הנוהג לחשב מי מהנספים  ממדי האסון 
לנו ומי לאחינו גלויי הראש – פסח הפעם על השיח המגזרי. ממדי 
האסון ותחושת האבל שלא פסחה על אף מגזר, הביאו להפלת כל 

הסכרים. נהרות הדמעות, התערבו בנחלי השיטפונות.
בארץ  ושם  פה  למסעות  ילדים  הזאת, של שליחת  התחושה  את 
דין וחשבון –  יודעים מיהו הגורם שנותן  ישראל, מבלי שההורים 
תמונות  ישיבות.  לבחורי  חרדים  הורים  של  רבים  אלפים  מכירים 
החילוץ השבות וחוזרות על עצמן כמעט מדי בין הזמנים, ולעיתים 
של  היום  משגרת  לחלק  הפכו   – הזמן  של  בעיצומו  גם  כאובות 
נקנית  ישראל  ארץ  ובגולן.  בנגב  ובגליל,  בערבה  החילוץ,  יחידות 

בייסורי הסיורים.
שמקונן  לזה  בעוצמתו  השווה  חשש  אין  כי  שדומה  אלא 
 – המוניות  בהסעות  ילדיהם  את  השולחים  הורים  של  בליבותיהם 
השבים  הנערים  של  הגבורה  סיפורי  במירון.  הרשב"י  להילולת 
לבתיהם ולישיבותיהם – על הדחק והצפיפות, על המירפוק הבלתי 
פוסק כל הדרך לציון ולגימות הח"י רוטל רגע לפני עילפון, מדירים 
 – לנערות  וגם  לנערים  הורים  אלפי  של  מעיניהם  שנה  מדי  שינה 
למירון.  הדרך  כל  ברק,  השופט  כמנהג  מלאה  בהפרדה  שנוסעים 
חלילה  עלולות  ערד  מפסטיבל  התמונות   – נכון  ארגון  בהיעדר 

להצפין למירון שבגליל.
עם הקמת הממשלה – ישבנו לשיחה מעניינת עם ח"כ יצחק כהן, 
שמונה בפעם השלישית לתפקיד סגן שר האוצר וברזומה שלו שתי 
קדנציות מרוחקות זו מזו, כשר דתות. את התיאור החרד מפני אסון 
שעלול להתרחש במירון, העלה כהן בפנינו כשנשאל מה הם היעדים 

שהוא מציב לעצמו במסגרת תפקידו נטול הסמכויות הרשמיות.
תקציב  הסדרת  כמו  כה  עד  שהושגו  אלו   – המטרות  ים  בתוך 
הרשתות והישיבות ואלה שנותרו על המדף כמו ביטוח האברכים, 
סימן כהן יעד נוסף של הסדרת ההילולא במירון. הוא דיבר בעיניים 
במילים  אך  מוזס,  לייזר  מנחם  ח"כ  מירון  איש  כשל  בורקות 
על   - משמים  אוצר  פקיד  של  ללבו  גם  לדבר  שיכולות  ישראליות 
האירוע התרבותי הגדול בישראל ועל רבבות הצעירים העולים אליו 
שמטפלים  "הגופים  והולכים.  גדלים  במספרים  בשנה,  שנה  מדי 
בהילולא חייבים להיערך לתוכנית רב שנתית. אירוע בסדר גודל כזה 
מצריך מחשבה מראש לא של חודש, אלא של שנה לפחות", גרס 
איציק כהן ודיבר על יעד של הכפלת התקצוב, בצד שיפור התשתיות.

ברצותו  הממונה.  השר  של  שולחנו  על  סמוך  בהגדרה,  שר  סגן 
של השר, יפרח הסגן כתמר, ובאי-רצותו ינבול כמו פרח צמא למים 
של  מהזן  הוא  לאחרים,  בניגוד  כהן  השמיטה.  בשנת  נקוב  בעציץ 
הסגנים היודעים למצוא נתיבות ללבו של השר. בכחלון, הוא זיהה 
למן הרגע הראשון שותף רעיוני ולא רק מעשי. שר האוצר שרואה 
זקוק  לא  הרוחני,  מנהיגו  את  מנהריה  אבוחצירא  דוד  רבי  בצדיק 
הרשב"י  גבורות  על  לו  שיספרו  אשכנזיים  ועסקנים  כנסת  לחברי 

את  מילדות  ינק  הוא  הטריפוליטאית,  העדה  כבן  הישועות.  פועל 
על  עמו  לדבר  החל  עדה  מאותה  שבא  כשסגנו  הצדיקים.  סיפורי 
הצורך בהקצאת תקציבים לאתר העלייה לרגל של הרשב"י – כחלון 
הבהיר שהוא מתכוון להיות שותף פעיל, כעולה לרגל ששם פעמיו 

למקום, לא פעם ולא פעמיים.
אי אפשר לזלזל בנחישותו של כחלון להפנות משאבים ליעדים 
שהוא חפץ ביקרם. בצד המהלכים שהוא נוקט, ונותנים את אותותיהם 
לאחרונה )בשוק מחירי הדיור ולאו דווקא במרקט הסקרים( האיש 
נהנה לחלק מתנות כמו סלולריים בהנחה, מסכים בהוזלה ועוד שאר 
תופינים ושעשועים להמונים. כהן הצביע על שותף שווה כוח שמוכן 
"הרב  והגליל.  הנגב  הפריפריה  בשר  כמובן  ומדובר  משלו,  לתת 
דרעי דאג לשפוך כסף מהמשרדים שתחת ידי ש"ס, ממשרד הדתות 
ולהרחבת  קבע  לתשתיות  ייעודי  כתקציב  והגליל  הנגב  וממשרד 
הכביש לאתר המתויר ביותר בגליל. השותפות הזאת, במעשים ולא 
להם  ולהסביר  האוצר  אנשי  את  גם  לגייס  לנו  אפשרה  בדיבורים, 

שיהיה פה שוויון בנטל, גם בנטל התקציבי". 

מראה כהן
את איציק כהן תפסנו בשלישי שעבר, על מרפסת הציון – אליו 
הוא לא יכול להיכנס מתוקף עדת הכהנים אליה הוא משתייך. ביחד 
עם איש מירון האשכנזי ח"כ מנחם לייזר מוזס, הוא סייר באתר עם 
הגורמים האחראיים מכל המשרדים – ביקור אחרון לקראת הל"ג, 

אך לא ראשון. 
"כדי להגיע מוכנים לל"ג בעומר צריך לשבת עם אגף התקציבים 
מתחילת השנה, וגם עם המשטרה ואנשי התחבורה. אני מלווה את 
התהליך מזה חודשים רבים", אומר כהן ומסביר מדוע, "זהו אירוע 
שמצריך ליווי מתחילת הדרך ומחייב כובד ראש ורצינות כדי שהכל 
יעבור בשלום ללא נפגעים חלילה". אחרי מאורעות השבוע שעבר, 

אין צורך להכביר מילים ולהאריך בהסברים.
ים  ולשפוך  לכיס  יד  להכניס  צריך  בסוף  אבל  יש,  תמיד  נכונות 
יעבור בשלום. מאיפה מביאים את  של תקציבים כדי שאירוע כזה 

הכסף? שאלתי.
"קודם כל מביאים", השיב כהן, "ובשלוש השנים של הממשלה 
מעבר  התקציבים.  את  הכפלנו  כמעט  אלא  הבאנו,  רק  לא  הזאת 
השקעות  הרבה  יש  עצמו,  לאירוע  הייעודי  התקציב  להגדלת 
וגדל.  הציבור ההולך  עם הכלה של  כדי להתמודד  קבע  בתשתיות 

רבי שמעון מזמין אליו כל שנה יותר ויותר אנשים". 
לל"ג  הייעודי  התקציב  "ב-2015  במספרים:  מדבר  כדרכו  כהן 
 12,800,00 על  עמד  הוא  ב-2016   ,9,264,000 על  עמד  בעומר 
אתה  שקלים.  ל-15,800,00  הגיע  כבר  התקציב  וב-2018  ב-2017 
במספר  הרע  עין  בלי  הגידול  עם  יחד  וגדל  הולך  שהתקציב  רואה 

המתפללים שפוקדים את הציון. מיליוני אנשים מגיעים לכאן במשך 
יממה,  של  אחת  זמן  בנקודת  עצמו,  באירוע  ורק  השנה,  ימות  כל 

מתכנסים כחצי מיליון איש". 
אחרת  מדבר  אתה  כסף,  על  האוצר  פקידי  עם  מדבר  כשאתה 
מחבריך, ככה שהם יבינו. שמעתי אותך באחת הישיבות עם אנשי 
האוצר, מגדיר את הציון כמקום הכי מתויר בישראל אחרי הכותל 
אלא  ובכי  בנהי  לא  צרכים  הנגשת  של  כזה,  שיח  האם  המערבי. 
בהסברה, אכן פועל את פעולתו, כי התרגלנו לשמוע מחברי הכנסת 

שכסף מהאוצר – משיגים רק בכוח? שאלתי.
פעלנו  הזה  "במקרה  כהן,  השיב  במוח",  כשאפשר  בכוח  "למה 
בחכמה. האוצר מכיר בהוצאות אמיתיות ואנחנו פשוט מציגים את 
האמת והעובדות כפי שהן. זהו המקום הכי מתויר ואירוע ההילולא 
הוא האירוע מספר אחד בישראל מבחינה כמותית ומבחינת עוצמת 
על  שמירה  מבחינת  החשיבות  את  ומסביר  יושב  כשאתה  האירוע. 
בטיחות המשתתפים, הכשרת צוות בטיחות והצלה מתאים, הכשרת 
שטחי גישה להמונים, חשמל, תאורה, תחבורה, בקרה ותברואה – 

אתה מגלה שיש עם מי לדבר. 
שנמצא  ממשרד  תקציבי  פעולה  שיתוף  גם  מתווסף  "כשלזה 
באחריות חרדית, יש לזה אפקט גדול יותר. היינו פה בסיור עם השר 
דרעי, עם פקידי האוצר, עם מנהל האתר הרב ישראל דרעי ששזוף 
הציון.  ברחבת  פוסקת  בלתי  משהות  אלא  הים  בחוף  משהות  לא 
לא  או  לתקצב  אם  שמסתפקים  לאנשים  אומר  אני  כאלה  במקרים 
– טוב מראה עיניים. בואו ותראו לאיזו רחבה קטנה מתכנס ציבור 

גדול כזה ותבינו כמה צריך להשקיע".
התחלת  שבו  מהיום  שנה  מעשרים  למעלה  של  בפרספקטיבה 
מבחינת  התשנה  מה  הדתות,  כשר  ההיערכות  תהליך  את  ללוות 

תשתיות? שאלתי.
השתנו  והתחבורה  "הכבישים  השר,  סגן  משיב  השתנה",  "הכל 
בתוך  ההשקעות  וגם  השתנו  החירום  ויציאות  הכניסות  לחלוטין, 
האתר. בכל שנה יש השקעה נוספת בתשתיות קבע. מספר העולים 
השתנה.  המתקצבים  הגורמים  מול  שלנו  השיח  וגם  השתנה  לציון 
את  לקבל  שדורש  כציבור  אלא  בפתח  כעניים  באים  לא  אנחנו 
בישראל.  הגדול  והיהודי  התרבותי  לאירוע  המתאימה  התשתית 
עוד  יגדל  הבאות  ובשנים   – האלה  למטרות  ועולה  הולך  התקציב 
והפן  אנשים  יותר  עוד  הבאה  בשנה  יזמין  שמעון  רבי  הרי  יותר. 
רבי  לבין  לרגל  מהעולים  אחד  כל  בין  ורק  אך  נותר  הרי  הרוחני 
שהצרכים  לכך  לדאוג  הוא  ציבור  כנציגי  שלנו  התפקיד  שמעון. 

הגשמיים יספקו את החוגגים". 
כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק – ועל הפועלים 
בעת הזאת מן הסתם תבוא ברכה. שיהיה לכולנו ל"ג שמח, ובנוגע 
לנפשות הפועלות, נמתין עד שיכבו המדורות, ונבחן אותם בהתאם 

לתוצאות.

 כהן על הציון. סגן שר האוצר יצחק כהן בישיבת היערכות רב-משרדית 



"למה בכוח כשאפשר במוח", 
השיב כהן, "במקרה הזה פעלנו 
בחכמה. האוצר מכיר בהוצאות 

אמיתיות ואנחנו פשוט מציגים את 
האמת והעובדות כפי שהן. זהו 

המקום הכי מתויר ואירוע ההילולא 
הוא האירוע מספר אחד בישראל 
מבחינה כמותית ומבחינת עוצמת 

האירוע. כשאתה יושב ומסביר 
את החשיבות מבחינת שמירה על 

בטיחות המשתתפים, הכשרת צוות 
בטיחות והצלה מתאים, הכשרת 

שטחי גישה להמונים, חשמל, 
תאורה, תחבורה, בקרה ותברואה – 

אתה מגלה שיש עם מי לדבר"
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ח"כ מיקי זוהר "נחוץ בכנסת"

ראש בראש העין

ירושלים

קריית גת

ראש העין

יו"ר  בין  הפוליטית  הברית  בבסיס  האם 
לבין המועמד לראשות העיר  דרעי  אריה  ש"ס 
פי  על  כלכליים?  אינטרסים  עומדים  ירושלים, 
פרסום בחדשות 'כאן', חלק מהטענות שהוטחו 
בצ'קים  עוסקים  החקירות,  בחדרי  דרעי  כלפי 
יציאת  שבין  בתקופה  לדרעי,  ליאון  שהעביר 

האחרון מהכלא ועד לחזרתו לפוליטיקה.
נשאל  האחרונה,  החקירות  סדרת  במסגרת 
דרעי על העברות כספים מאנשי עסקים מוכרים 
לחשבונו. בין הנחקרים היה חבר מועצת העיר 
ירושלים משה ליאון, שהעביר צ'קים - בסכום 
בו  הטיחו  החוקרים  לדרעי.   - פורסם  שלא 
תמיכת  את  לקנות  נועדו  הסכומים  כי  וטענו 
ש"ס במועמדותו בבחירות האחרונות לראשות 
העיר ירושלים. ליאון הכחיש בתוקף והסביר כי 
משקיע  במציאת  סיוע  תמורת  בעמלה  מדובר 

למיזם אותו קידם.
בלשכת דרעי סירבו להתייחס לידיעה, ואמרו 
כי "כפי שנהגנו מתחילת החקירה, גם הפעם לא 

נתייחס ולא נגיב להדלפות מוך החקירה".
ל'כאן':  נמסר  ליאון  משה  של  מטעמו 
שיתף  לחקירה  ליאון  משה  זומן  כשנה  "לפני 
הוא  ומדויקת.  מפורטת  גרסה  ומסר  פעולה 
חזר לפעילויותיו הציבוריות ללא שום הגבלות 
נוסף  אחד  להסבר  ולו  נדרש  או  נשאל  ולא   –
בלא  תסתיים  שהחקירה  בטוחים  אנו  בנושא. 

כלום".

מפלס המתח והחרדה של אזרחי ישראל, ירד 
השבוע דרסטית, עם הודעתו של ח"כ מיקי זוהר 
התמודדותו  ואי  למענם  בכנסת  הישארותו  על 
על ראשות העיר קריית גת. "בפגישה עם ראש 
הממשלה, הרגשתי שלא נותרו לי ברירות, שכן 
נחוץ  שאני  משמעי  חד  באופן  לי  הבהיר  הוא 
לו ולמדינת ישראל בכנסת", אמר זוהר לעיתון 

מקומי.
לשעבר,  קריית  עיריית  ראש  סגן  זוהר,  ח"כ 
לאחר  אך  לראשות,  למועמד  באחרונה  הפך 
החלטתו  על  חגיגית  הודיע  נתניהו,  עם  פגישה 
לא להתמודד. ראש הממשלה נתניהו אישר את 
הבהרתי  מיקי  עם  "בפגישתי  והגיב:  הידיעה 
לו שהוא נחוץ לנו בליכוד ובכנסת ועל כן הוא 

מחויב להישאר אתנו".

רז שגיא, מנכ"ל היישוב אבני חפץ, הודיע על 
שגיא,  העין.  ראש  העיר  לראשות  התמודדותו 
בעל קריירה ניהולית עשירה, הינו דמות חדשה 
יחסית בזירה הפוליטית-מקומית אך לוקח חלק 

פעיל במיזמים התנדבותיים וציבוריים.
עצמאית  מפלגה  שגיא  יקים  הריצה,  לצורך 
העיר.  למועצת  שתתמודד  'התחדשות',  בשם 
"אני מתחייב לקבוע חזון עירוני לשנים הבאות 
ותכנית עבודה מדידה ל-5 שנים, למימוש מטרות 
ויעדים להענקת שירות הולם לתושבים", הודיע 

בפני 150 תומכים שהגיע לאירוע ההשקה.

מנואל
ע המטרה: איש צללים בלשכת ראש המועצה

האם ראש המועצה עזרא גרשי מקדם את עוזרו מחסידות סלונים לתפקיד, או שמדובר בתרגיל 
פוליטי מתוחכם? בעמנואל מנסים לפצח את ההתפתחויות • גרשי: וועדת הרבנים תחליט

רוחות בחירות מנשבות בעוז ביישוב החרדי 
שעשוי  מי  רשמי,  באופן  שבשומרון.  עמנואל 
לקבוע את זהות ראש המועצה הבא היא וועדת 
אך  העיר,  קהילות  כל  את  המייצגת  רבנים 
'דיל'  כי  עולה  עיתונות'  ל'קו  שהגיע  ממידע 
פוליטי שנרקם בתקופה האחרונה, עשוי לקבוע 

מציאות בשטח ולהביא למועמד בלתי צפוי.
עמנואל  מועצת  כראש  כיום  שמכהן  מי 
לנציג  נחשב  הוא  ש"ס.  נציג  גרשי,  עזרא  הוא 
הנעשה  בכל  רמה  ביד  השולט  דומיננטי 
שליטה  להמשך  גרשי  של  דרכו  בעמנואל. 
אלמלא  סלולה,  להיות  הייתה  יכולה  ביישוב 
לפני  ראשו.  מעל  המרחפות  משטרה  חקירות 
גובשה  כי  המשטרה  הודיעה  חודשים,  עשרה 

תשתית ראייתית נגדו, בגין שוחד בחירות.
יצליח  לא  הנראה  ככל  כי  שהבין  לאחר 
כך   – גרשי  מייעד  לראשות,  בעצמו  להתמודד 

התפקיד  את   – בעיר  המעורים  גורמים  פי  על 
חסידות  על  הנמנה  נמרץ  צעיר  שלו,  לעובד 
סלונים, העונה לשם יעקב לויפר. למרות שלא 
מדובר בהסכם חתום, הערכה הרווחת בעמנואל 
היא כי בין לויפר לגרשי קיימות הבנות לפיהן 
יהפוך  והוא  לתפקיד  לויפר  את  יקדם  גרשי 

לעושה דברו בלשכת ראש המועצה.
וועדת  של  לכיוונה  מופנים  הלחצים  מרבית 
הרבנים המקומית, כשהחיבור בין השניים מוצג 
מטריית  עם  חסידי  נציג  מושלמת.  כאופציה 
מוצא  להיות  עשוי  גרשי,  של  ספרדית  תמיכה 
של כבוד מהסיטואציה הסבוכה ומארג היחסים 

הטעון בין כל קבוצות היישוב.
מרוצים.  כולם  לא  הקלעים,  שמאחורי  אלא 
לתמוך  ממהרים  לא  קטנות  חסידיות  בקהילות 
לא  עצמה,  החסידות  בתוך  וגם  סלונים  בנציג 
הראשות.  על  להתמודד  נכון  האם  סגורים 

עולות  לפיהן בנוסף,  ספקולציות 
לויפר משמש כניצב במשחק פוליטי מתוחכם, 
וישוב  האחרון  ברגע  גרשי  'יישלף'  בסופו 

להתמודד לראשות.
ראש  מכחיש  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
של  קיומו  את  גרשי  עזרא  עמנואל  מועצת 
מועמד  עצמו  רואה  הוא  כי  ומתעקש  ה'דיל', 
גם בבחירות הקרובות. "לויפר הוא עובד שלי, 
אני מכבד אותו, יש בינינו סנכרון אבל אין שום 

'דיל'".
גרשי הוסיף בסרקזם: "תתפלא לשמוע, אבל 
וממתינים  הרבנים  עמדת  את  מקבלים  אנחנו 
להחלטה מי יהיה המועמד המוסכם. מה שהם 
מה  כל  עושה  כרגע  אני  עלינו,  מקובל  יחליטו 
שאני יכול לגביי, מעבר לזה – הרבנים ייקבעו".

הצלחנו  לא  לויפר  יעקב  של  תגובתו  את 
להשיג.

עסקאות דרעי-ליאון נחשפות

יוםעוד 183

בית שמש מרן הגר"ח: אם לא ימולאו צרכי דגל – עליה להתמודד

גדולי  הכריעו  האחרון,  קודש  שבת  ערב 
ישראל מנהיגי 'דגל התורה' את אופן התנהלות 
הסיעה בבית שמש. כזכור, לפני כשבוע וחצי, 
ארוכה במעונו  ארוך שנמשך שעה  דיון  לאחר 
יחד  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן  של 
הוועדה  ורבני  התורה'  'דגל  ח"כי  עם  עם 
הגר"ג  קיבל  המפלגה,  של  המוניציפלית 
אך  שמש,  לבית  בנוגע  משמעותית  החלטה 

ביקש מהנוכחים שלא לפרסמה.
הוועדה,  רבני  עלו  מכן  שלאחר  שישי  ביום 
של  למעונו  אפרתי,  והגר"י  זוכובסקי  הגר"נ 
מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ושטחו בפניו 
את הלבטים על התמודדות לראשות העיר מול 
התמודדות  על  שהכריז  המכהן,  העיר  ראש 
של  למענו  הרבנים  עלו  מכן  כשלאחר  נוספת, 
והביאו  אדלשטיין  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 

לפניו את דעתו של מרן הגר"ח.
עיתונות',  ב'קו  כאן  לראשונה  שנחשף  כפי 
במהלך הדיון בבית מרן הגר"ח, רבני הוועדה 
יורד  שאינו  ספרדי,  הוא  אבוטבול  כי  טענו 

קנייבסקי  הגר"ח  הליטאי.  הציבור  צרכי  לכל 
שאל: "אז מה אם הוא ספרדי? הוא אינו יכול 
כאשר  בהמשך,  כולם?"  של  עיר  ראש  להיות 
את  להביס  שיכול  כמי  מונטג  של  שמו  הוזכר 
להבטיח  יכולים  "אתם  מרן:  שאל  אבוטבול, 
כעת  וודאי.  מידי  מוציא  ספק  אין  יהיה?  שכך 
יש ראש עיר שיחסו טוב לציבור בני התורה. פנו 
ברורה  בדרישה  ומתן  משא  עמו  ותנהלו  אליו 

לעמוד על צרכי כל הציבור החרדי". 
עצמה,  התורה  דגל  עם  מה  שאלו  הרבנים 
מועמד?  יהיה  מקום  שבכל  עניין  אין  האם 
כי "אף פעם אין היקש ממקרה  הגר"ח השיב, 
יש  אם  העניין.  לפי  ומקום  מקום  וכל  למקרה 
תעשה  ואל  שב  מקרה,  בכזה  למחלוקת  חשש 
להציג  הרעיון  את  דחה  אף  הגר"ח  עדיף". 
מועמדות לצרכי משא ומתן, בהסבירו כי גם זה 
יכול ליצור מחלוקת, אך הוסיף כי אפשר לומר 
לצרכים  יתחייב  לא  שאם  בשמו,  לאבוטבול 
תהיה  לא  אז  שלה,  לציבור  דורשת  ש'דגל' 

ברירה ו'דגל' תציב מועמד מטעמה.

קודם  ימים  מכתב מספר  שוגר 
למרן  העיר  מרבני  כמה  בו מטעם  הגר"ח,  

ביקשו כי הגר"ח יורה לקברניטי הציבור שיעשו 
המבורך  שהמצב  בכדי  ביכולתם  אשר  כל 
למחלוקות  יביא  לא  וחלילה  הלאה  ימשיך 
פנימית בתוך ציבור היראים. במקביל, עלו כמה 
אדלשטיין,  הגר"ג  מרן  של  למעונו  מהרבנים 

והציגו בפניו את הדברים. 
כאמור, על פי הודעת המפלגה, "מרנן גדולי 
לפתוח  התורה',  'דגל  להנהלת  הורו  התורה 
הבחירות  לגבי  אבוטבול  משה  עם  במו"מ 
תוצאות  עם  ישובו  מכן  ולאחר  הקרובות, 

המו"מ לגדולי התורה".
הדרישות  ברשימת  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
העיר  לראשות  רוטציה  יש  התורה'  'דגל  של 
מפלגתית  התחייבות  כולל  הבאה,  בקדנציה 
)לעומת  סגנים  תפקידי  שני  בנושא,  ש"ס  של 
אחד בקדנציה הנוכחית(, תיקי התכנון והבניה 
והחינוך, מעורבות בבחירת רב העיר ובמועצה 

הדתית.

ב'דגל התורה' קיבלו את הכרעת גדולי ישראל: לנהל מו"מ עם אבוטבול שבסיומו יוחלט אם לתמוך 
בו או לרוץ בנפרד • חשיפת השיחה המלאה בבית מרן הגר"ח קנייבסקי ורשימת הדרישות

חשיפה

בני ברק
נדבק לכיסא ומסביר: אין לי תחליף 

"אתם מחפשים שטויות, אחרי זה מתפלאים 
חבר  מגיב  כך  ישראל",  בעם  צרות  יש  למה 
מועצת עיריית בני ברק דרור בן אפרים, לשאלת 
העיר.  את  עזיבתו  למרות  בתפקיד  היוותרותו 
"אם אני אצא - עד שמישהו אחר ייכנס לנעליים 

שלי, הוא לא יוכל לעשות מה שאני עושה".
חודשיים וחצי חלפו מאז חשף 'קו עיתונות' 
חבר  בכהונת  לכאורה,  החוקית,  הבעיה  את 
לגרור  מעדיפות  שהרשויות  ונראה  המועצה, 
משרד  תפקידן.  במילוי  ומתרשלות  רגליים 
מסר  טרם  המקרה,  בבדיקה  שפתח  הפנים 
השבועות  ולאורך  עניינית,  התייחסות  כה  עד 
"הנושא  הלאקונית:  בתגובה  דבק  האחרונים 

נמצא בטיפול מול הרשות המקומית".
אלי  העיר  ראש  סגן  המקומית,  ש"ס  יו"ר 
דדון, מעניק גיבוי לבן אפרים, ומתעקש כי הוא 
נותר להתגורר בעיר, למרות שבן אפרים עצמו 

מודה כי הוא עבר לאלעד.
האחרונות  בבחירות  הוצב  אפרים,  בן  דרור 
במקום שני ברשימת ש"ס ומכהן כחבר מועצה 

בן  העתיק  ארוכים,  חודשים  לפני  מטעמה. 
ועבר  ברק,  מבני  מגוריו  מקום  את  אפרים 
חוק,  פי  על  באלעד.  משפחתו  עם  להתגורר 
חייב  מועצה  חבר  של  הקבוע  מגוריו  מקום 
להיות בעיר בה הוא מכהן, אך למרות זאת, בן 

אפרים לא התפטר מחברותו במועצה.
פרסום הדברים עורר סערה בסיעה המקומית, 
אך נדמה שמלבד חוסר הנעימות, איש בסיעה 
לא חושב לשנות את המציאות. מבחינת ש"ס-

יכולה  היא  בו  פשוט  בצעד  מדובר  ברק,  בני 
לבקש את פיטורי בן אפרים והכנסת נציג חדש 
הסיעה  ברורה,  שאינה  מסיבה  אך  מטעמו, 

מתעקשת שלא לעשות כן.
את  קיבל  לא  דדון,  אלי  ברק  בני  ש"ס  יו"ר 
פנייתנו באהדה והפנה אותנו אל דובר העירייה. 
אפרים  בן  כי  דדון  התעקש  הדחייה,  דברי  ביו 
מתגורר בעיר, אלא שבן אפרים עצמו לא מנסה 
להסתיר את העובדות, אם כי מבקש להתייחס 

אליהן בצורה שונה.
לוקח  מישהו,  של  תקן  תופס  הייתי  "אם 

חשבון  על  חי  , משכורת,  ו ה ש י מ
הייתי מבין", מגיב בן אפרים במענה לפניית 'קו 
עיתונות'. "אבל אני בסל הכל משתדל לעסוק 
שמיים,  לשם  בתיקים,  לאנשים  לעזור  בחסד, 
מה, אני מקבל משכורת? אתה לא יודע שלהיות 
וצריך  וטרחה  ראש  כאב  זה סתם  חבר מועצה 

מסירות נפש?"
פיטוריו  של  המשמעות  אפרים,  בן  לטענת 
"אם  במצוקה.  לאנשים  הפיך  בלתי  נזק  היא 
לקבל  חודש  עוד  שצריך  נכה  ילד  איזה  אצא, 
דירת נכה – לא יקבל. כי אני בוועדה דואג לכל 

העניין הזה. אני מאד רוצה לעזור לאנשים".
לאורך השיחה, מביע חבר המועצה זעם על 
עצם פרסום הידיעה וטוען לרדיפה. בשום שלב 
כי  מודה  אף  והוא  לעובדות  מתכחש  לא  הוא 
עם  דירה.  עברה  אכן  משפחתו  טכנית  מסיבה 
זאת, בן אפרים מצהיר כי לא ימשיך לקדנציה 

נוספת.

חבר המועצה בן אפרים מסביר לראשונה מדוע הוא ממשיך לכהן בתפקיד למרות שעבר לאלעד: 
"עד שמישהו אחר ייכנס לנעליים שלי, הוא לא יוכל לעשות מה שאני עושה" • משרד הפנים 

פתח בבדיקה

מעקב 

תונות'
'קו עי

שון
ם רא

פרסו
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מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

לכתר  טוענים  שני  בין  להכריע  בניסיון 
'הליכוד',  מטעם  העיר  לראשות  המועמד 
סמית,  ממכון  מעמיק  סקר  התנועה  הזמינה 
ממנו עולה כי הסיכויים להדיח את ראש העיר 
המכהן מוטי ששון מתפקידו – נראים קלושים.

על השאלה האם שמעת על האנשים הבאים 
התוצאה  התקבלה  להם,  הסיכוי שתצביע  ומה 
עזרא   ,51%  - העבודה  ששון,  מוטי  הבאה: 
 - ישראל  מורן   ,7%  - קינן  שי   ,12%  – סיטון 

.5%
הבחירות  בין  הניגוד  בולט  חולון  בעיר 
'הליכוד'  גורף  בכנסת  בעוד  ולעירייה.  לכנסת 
ביד  שולט  שבעירייה,  הרי  בעיר,  קולות  אלפי 

רמה מוטי ששון, איש מפלגת 'העבודה'.
רשמית, 'הליכוד' מחזיק בחבר מועצה בודד 
עם  מזוהים  נוספים  אך חברים  העיר,  במועצת 
מפלגת השלטון. כאלה הם חברי המועצה שי 
להתמודד  כעת  המבקשים  סיטון,  ועזרא  קינן 

מטעם 'הליכוד' לראשות העיר.

העיר  ראש  צילקר,  צבי  בצניעות:  שיעור 
לשעבר ומי ששלט באשדוד 33 שנה ביד רמה, 
מפנה את מקומו בראשות סיעת 'אשדוד שלנו' 
ומעניקו לחברת המועצה הלן גלבר, הממוקמת 
במקום  יסתפק  עצמו  הוא  ברשימתו.   3 במקום 
השלישי. גלבר תנהיג את הסיעה ותהיה מועמדת 

מטעמה לראשות העיר.
בבחירות  העיר  ראשות  את  הפסיד  צילקר 
עומד  הוא  לסרי.  יחיאל  מקומו  למלא   2008
מנדטים.  שלשה  המונה  עצמאית,  סיעה  בראש 
את  פינה  גבורות,  גיל  את  חצה  שכבר  צילקר, 
גלבר,  הלן  מטעמו  המועצה  לחברת  הבמה 
לוחמנית  כאופוזיציה  עצמה  ומיצבה  שהלכה 
הסיעה  ראשות  את  גלבר  תקבל  כעת,  ללסרי. 

ואת תמיכת צילקר במועמדותה.
תורה,  גדולי  עסקינן:  באשדוד  ואם 
תושבי  והמוני  העירייה  צמרת  פוליטיקאים, 
הטרי,  ש"ס  יו"ר  את  לנחם  השבוע  עלו  העיר, 
מ"מ ראש העיר אבי אמסלם, האבל על פטירת 
אמו רחמא ע"ה. המקום ינחם אתכם ולא תוסיפו 

לדאבה.

והפרת  במרמה  הרשעתו  למרות  מפתיע: 
עליו  שהטיל  הקלון  וחרף  בתאגיד,  אמונים 
בית המשפט, מתכוון ראש עיריית רמת השרון 
לשעבר איציק רוכברגר, להתמודד בבחירות על 
ראשות העיר. על פי הנחשף ב'וואלה', בכוונת 
רוכברגר לפנות לפקיד מנהל הבחירות ע"מ שזה 
יאשר לו את הריצה, זאת לאחר שפנייתו לוועדת 

הבחירות המרכזית נדחתה מחוסר סמכות.
רוכברגר כיהן משך 12 שנים בראשות העיר 
ונאלץ להשעות עצמו עם הגשת כתב האישום. 
העונש  מתפקידו.  התפטר  שנים  שלש  לפני 
שנגזר עליו לא כלל מאסר אלא עבודות שירות, 
המצוינת  עובדה  כספי,  וקנס  תנאי  על  מאסר 
להתמודד  לו  ולאפשר  להקל  כעילה  ידו  על 

בבחירות. רוכברגר לא הגיב לידיעה המקורית.

קווה
פתח ת

מנואל
ע

על מסלול התנגשות: החרדים נגד הקבליסטים
בקרב בלימה עליו ניצח הגאון רבי יגאל רוזן, הצליחו חברי המועצה החרדים לחסום את הפתעת 
הבחירות המסתורית מבית 'קבלה לעם' • כל הפרטים על התנועה שמדירה שינה מעיני החרדים

עמותת  בהן   – הקרבות  הבחירות  לקראת 
עשויה  לייטמן  מיכאל  בראשות  לעם'  'קבלה 
יצא   – החרדי  הציבור  על  דרמטית  להשפיע 
ומשרטט  הארגון  בעקבות  מוניציפאלי'  'שטח 

את השפעתו המקומית.
במוצאי  תקווה  פתח  על  שנחתה  ההפתעה 
בחירות שעברו, הייתה בלתי צפויה לחלוטין. 
בשם  חדשה  מפלגה  הצליחה  מקום,  משום 
'ביחד', לגרוף 13% מקולות המצביעים, לקבל 
ארבעה מנדטים במועצת העיר ולהפוך לסיעה 
מאחורי  כי  התברר  מהרה  עד  ביותר.  הגדולה 
המזוהים  אנשים  עומדים  החדשה  המפלגה 
מיכאל  בראשות  לעם'  קבלה   – ברוך  'בני  עם 

לייטמן.
שהפך  קבליסטי  ארגון  הינו  לעם'  'קבלה 
החולשת  ממש,  של  לאימפריה  השנים  במשך 
במרכז  ובעולם.  בישראל  מאמינים  אלפי  על 
ותלמיד  בלארוס  יליד  לייטמן,  עומד  הארגון 

האדמו"ר רב"ש מאשלג זצ"ל. 
לעם'  'קבלה  אנשי  קיבלו  מסוים,  בשלב 
שלהם  ההשפעה  את  לתרגם  והחליטו  תיאבון 
לכוח פוליטי. היעד הראשון שלהם היה עיריית 

פתח תקווה. 
העיר,  רחבי  כל  על  פשטו  אנשים  מאות 
חרשו את השטח ועברו בית אחר בית, בשכנוע 
בשורה  שמביאה  החדשה  החברתית  לתנועה 
היה  לא  הציבור  מרבית  הדדית.  ערבות  של 
מודע לכוח המניע שעומד מאחורי ההתארגנות 

והיא אכן נחלה הצלחה מסחררת.
להתעשת  זמן  לקח  החרדי  הציבור  לנציגי 
פעילות  סביב  הערפל  הנעשה.  את  ולהבין 
מתוך  ששלושה  העובדה  ועצם  העמותה, 
יצרו  כיפה,  חובשי  דתיים,  הם  נציגיה  ארבעת 
שום   – בקלפי  מהצלחה  שחוץ  אלא  בלבול. 

דבר לא הצליח למפלגת 'ביחד'.    
המועמד  על  כושל  מהימור  התחיל  זה 
לראשות העיר. 'קבלה לעם' תמכה בכל כוחה 
סגנו  מול  שהתמודד  אוהד  אורי  העיר  בראש 
דאז איציק ברוורמן. לקראת הבחירות השניות, 
על  היתר  בין   – מאוהד  החרדי  הציבור  'חתך' 
'ביחד' – והעביר  רקע ה'דיל' בינו לבין אנשי 
את תמיכתו לברוורמן, שקטף בסופו של דבר 

את הראשות.
ארבעה  הכניסה  'ביחד'  שתנועת  למרות 

נציגים למועצה והייתה לסיעה הגדולה ביותר, 
בעירייה  והחרדיים  הדתיים  הנציגים  הצליחו 
והשפעה  כוח  עמדות  מכל  אותה  לחסום 

ולהותירה באופוזיציה. 
לפני כשנתיים – ועל רקע קשיים בהתנהלות 
לצרפם  שוב  ברוורמן  ניסה   – הקואליציונית 
הטילו  אז,  גם  אך  העירונית,  לקואליציה 

הנציגים החרדים ווטו והמהלך נבלם.
מי שזיהה את פוטנציאל הבעייתיות בארגון 
ועמד מאחורי האולטימטום החרדי לברוורמן, 
'אור  ישיבת  ראש  רוזן,  יגאל  רבי  הגאון  הוא 
היהדות  של  רשמי  הבלתי  והמנהיג  ישראל' 

החרדית בעיר. 
"זה התחיל משיחת טלפון שקיבלתי מאשה 
שביקשה עזרה להכניס את ילדיה למוסד תורני 
לאחר שעזבו את המוסדות של לייטמן", מספר 
ל'קו עיתונות' אחד ממקורבי הרב רוזן, שהיה 
לתאר  התחילה  "היא  העניינים.  בסוד  שותף 
ואני התחלתי לעקוב. הייתי  לי מה קורה שם, 
הולך בלילות, ניסיתי להיכנס, התחלתי לחפור 
ונדהמתי. לא האמנתי שבפתח תקווה  בנושא, 

יש דבר כזה".
נציגי הסיעות החרדיות סירבו לשתף פעולה 
עם הכתבה באופן רשמי – מסיבות השמורות 
בכירים  שאומרים  מדברים  אך   – עמהם 
האחרונה  הקדנציה  על  כי  עולה  בסביבתם, 
העיבה הצלחתה של 'ביחד' ורק בשילוב ידיים 
להפוך  הצליחו  והחרדי,  הדתי  הגוש  כל  של 
לעם'  'קבלה  אנשי  את  ולהדיר  חוסם  לגוש 

מעמדת כוח.
האוויר  בחלל  שמרחפת  הגדולה  החידה 
המפלגה  של  עתידה  מה  היא  תקוואי,  הפתח 
להעריך  קשה  אחד,  מצד  הקרובות.  בבחירות 
את כוונותיה ואת הפוטנציאל שלה, מאחר וגם 
בבחירות הקודמות היא הגיעה כמעט "משום 
מקום", אך לא מעט סימנים בשטח מעידים כי 

ימיה הטובים של המפלגה מאחוריה.
"בתחילת הקדנציה הם היו מאד דומיננטיים 
אבל  לוחמנית,  לאופוזיציה  והפכו  בעירייה 
בזמן האחרון, עושה רושם שהם די מתפוגגים. 
וגם  מועצה,  בישיבות  מורגשים  פחות  הם 
הנוכחות  החברתיות,  ברשתות  העיר,  ברחבי 
לומר  אפשר  מורגשת.  ולא  כמעט  שלהם 

שקולם די נדם", אומר בכיר עירוני.

"למעשה, החרדים ואנשי 'קבלה 
בעיר.  הגדולות  הלחץ  קבוצות  שתי  הם  לעם' 
עד היום הצלחנו לקבוע את הטון, הימרנו נכון 
על ראש העיר וכל כובד המשקל נמצא בידנו, 
יהיה  להיות שאננים, מה שלא  לנו  אבל אסור 
שהקבוצה  נדרוש  עתידי,  תמיכה  הסכם  ובכל 
ותהיה  קואליציונית  שותפה  תהיה  לא  הזאת 

מודרת מכל עמדת השפעה", מוסיף הבכיר.
חבר  מסרב  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
רמי  העיר  לראשות  והמתמודד  המועצה 
גרינברג, להתייחס לשאלה האם ישב עם אנשי 
'ביחד' בקואליציה עתידית, ואומר כי כרגע אין 
לו קשר עמם. "אני לא יודע באיזו קונסטלציה 
שומע  לא  אני  הקרובות,  בבחירות  יהיו  הם 
מהם, לא רואה אותם, בינתיים הם לא פעילים".
אנשי  עם  התמודדות  זירת  זו,  לשעה  נכון 
'קבלה לעם' היא מקומית, אך בעתיד הקרוב, 
בעקבות  הארצית,  לפוליטיקה  הזירה  תעבור 
השתלבותם הצפויה במפלגת השלטון. אנשיה 
פקדו  והם  כיעד,  השלטון  מפלגת  את  סימנו 
התנועה,  שעורכת  בכנסים  לשורותיה.  אלפים 
השרים  השאר  בין  ללייטמן  להצדיע  מגיעים 
מירי רגב, ישראל כץ, צחי הנגבי, גלעד ארדן 

ועוד.
יציבו  החרדים  הכנסת  חברי  גם  האם 
כוחם  את  ויבלמו  'הליכוד'  בפני  אולטימטום 

של הקבליסטים? ימים יגידו.
מסיעת 'ביחד' נמסר בתגובה: "סיעת ביחד 
האחרונה  הקדנציה  במהלך  פעילה  הייתה 
תושבי  לטובת  ונושאים  תחומים  של  במגוון 
ביטוי  לידי  בא  הדבר  תקוה.  פתח  העיר 
תרמה  אשר  ובפעילות  המועצה,  בישיבות 
להתמודד  מתכוונת  הסיעה  העיר.  לתושבי 
במשנה מרץ גם בבחירות הקרובות ולהמשיך 
הסיעה  נמצאת.  היא  בה  העשייה  תנופת  את 
הסיעות  כל  עם  פעולה  לשיתופי  שמחה 
וחרדיות,  חילוניות  דתיות  במועצה,  הנוספות 

ואיננה פוסלת שיתוף פעולה עם איש.
לבין  ״ביחד״  סיעת  בין  קשר  שום  "אין 
עמותת בני ברוך-קבלה לעם אשר איננה עוסקת 
אכן  בסיעה  מהחברים  חלק  בפוליטיקה.  כלל 
לומדים במסגרות הלימוד של העמותה, אולם 
היא  המקומיות  בבחירות  להתמודד  החלטתם 

עצמאית לחלוטין".

'הליכוד' לא מגרד את ששון

ון יעקב
זכר כס חבר המועצה נשאר מיותם

נפרדה  יעקב  בזכרון  החרדית  הקהילה 
אוחיון  מיימון  מהרב  ובכאב  בצער  השבוע 
ז"ל, 56, חבר מועצת העיר שעסק בצרכי ציבור 
הליכותיו.  בנועם  שמים  שם  וקידש  באמונה 
לראות  אוחיון  זכה  לכתו,  לפני  שבועיים 
במימוש אחד הפרויקטים אליהם הקדיש את 
כנסת  לבית  קרקע  הקצאת  כוחותיו:  מיטב 

'זכרון טוב', קהילה דתית-ספרדית.
מאוחדת  יעקב  בזכרון  החרדית  הקהילה 
תחת רשימה משותפת ל'דגל התורה' ולש"ס. 
שני נציגיה בעשור האחרון הם מיימון אוחיון 
פולק  אריה  לחיים,  וייבדל  ש"ס,  נציג  ז"ל, 

מ'דגל'.
בשיחה עם 'קו עיתונות', סופד חבר המועצה 
אריה פולק את עמיתו במילים חמות: "מיימון 
היה חבר יקר, בן תורה אמיתי, שכאב על כל 
ודאג  לציבור  לעזור  רק  חיפש  הוא  עוולה, 
הוא  דת  לצרכי  הקשור  בכל  תורה.  להגדיל 

ידע להילחם בעוצמה, אבל הוא עשה את זה 
סוערות,  גם בישיבות הכי  בעדינות מופלאה. 
ציננו  שלווה,  הקרינו  שלו  והדיבור  הנוכחות 
את הרוחות והורידו את מפלס האיבה. איבדנו 

נציג, חבר ואיש יקר".
בעקבות הטרגדיה, יתכנסו בימים הקרובים 
מקומו  את  ימלא  מי  להחליט  העיר  רבני 
'קו  מבדיקת  אך  העיר,  במועצת  אוחיון  של 
עיתונות' עולה כי הם צפויים להיתקל בקשיים 

בדרך לבחירת הנציג.
לקראת  שהוגשה  המקורית  ברשימה 
בשיטת  נציגים,  שבעה  מופיעים  הבחירות, 
וכן  לש"ס,  השני  לדגל,  הראשון  הריצ'רץ'; 
כוחה  אות  תשמר  שש"ס  מנת  על  הלאה. 
ברשימה  הבא  'דגל'  נציג  על  יהיה  במועצה, 
לנציג הבא את הדרך, אלא  ולסלול  להתפטר 
לא  שאף  נראה  'דגל',  של  נכונותה  שלמרות 
אחד מהבאים ברשימה מטעם ש"ס, מעוניינים 

בתפקיד.
ברשימה,  הבא  הנציג הש"סי  דהאן,  רפאל 
לו עניין בתפקיד  כי אין  אומר ל'קו עיתונות' 
גם הנציג  יפנה אותו לבאים אחריו. כך  והוא 
הוכנס  שמו  כי  שאומר  עטיה  יקותיאל  הבא 
אקראית ערב הבחירות לבקשת החברים, אך 
אין לו כל כוונה להיכנס. הנציג הבא הוא משה 
עמאר, שכבר העתיק את מקום מגוריו לפרדס 

חנה.
את  להעניק  האפשרות  תעמוד  ש"ס  בפני 
לאחד  טראגיות  בנסיבות  שהתפנה  המקום 
או  ברשימה,  המופיעים  התורה'  'דגל  מנציגי 
הרשימה,  כל  התפטרות  את  לבקש  לחלופין, 
מהלך שסולל את דרכו של שר הפנים, מתוקף 
סמכותו, למנות מישהו חדש לתפקיד, גם כזה 

שאינו מופיע ברשימה.

אבל בקהילה החרדית: חבר המועצה ונציג ש"ס, מיימון אוחיון ז"ל, הלך לעולמו בפתאומיות • 
בתום ימי האבל הכבד, תתמודד הסיעה עם בעיה: כל הנציגים הבאים ברשימה לא מעוניינים בתפקיד

מיוחד

בני ברק
אאאא 
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לקוחות  לאלפי  נערכים  חסד'  'יש  ברשת 
סוף  לקראת  בצפון  הרשת  סניפי  את  שיפקדו 
דרשב"י,  הילולא  יום  יחול  בו  הקרוב  השבוע 
ל"ג בעומר ושבת פרשת בהר שרבים יעשו את 
ישהו  ואף  הרשב"י  ולציון  הארץ  לצפון  דרכם 
מירון,  סביב  האזור  ביישובי  השבת  לאחר  עד 

צפת וטבריה.
כיוון שהשנה יחול ל"ג בעומר ביום חמישי, 
במירון,  שלמחרת  בשבת  לשבות  יבקשו  רבים 
רבים  האחרונות,  בשנים  הצפון.  וביישובי 
מהעולים ששבתו בצפון הארץ בשבת הסמוכה 
להילולת הרשב"י, הבינו כי במקום לסחוב את 
או  מירושלים  הארץ,  ממרכז  לשבת  הקניות 
מבני ברק, ולהעמיס את הרכב – הדרך הטובה 
המצרכים  כל  את  לרכוש  היא  ביותר  והיעילה 
'יש  בסניפי  מהודרות  בכשרויות  קודש  לשבת 

חסד' בצפון.
וטבריה  בצפת  חסד'  'יש  סניפי 
ערוכים לקליטת הלקוחות הרבים. 
חסד'  'יש  סניפי  כבכל  ומציעים, 
והיצע  עצום  מגוון  הארץ,  ברחבי 
נרחב של מוצרים, במחירים זולים 

ובכשרויות המהודרות ביותר.
סניפי רשת יש: בני ברק: ברח' 
רימונים,  מרכז   10 כהנמן  הרב 
המלך  שלמה  רח'   ,12 עזרא  רח' 
ירושלים:   ,70 ירושלים  ורח'   ,21

ברח' נג'ארה 2 גבעת שאול, רח' ברכת אברהם 
22 רמת שלמה, רח' פארן 7 רמת אשכול, ורח' 
שאולזון 56, הר נוף בית שמש רמת בית שמש 
רח'   ,2 צאלים  נחל  רחוב  מסחרי  במרכז  א': 
נהר הירדן 1. אשדוד: רחוב חנה סנש 9. ביתר 
עילית: ברח' הר"ן 6 פינת פנים מאירים - כיכר 
מודיעין   ,79 גאון  ניסים  ברח'  אלעד:  העיר, 
עילית: ברח' אבני נזר 46 – מרכז ק.ס.ם, וברח' 
ויצמן  הנשיא  ברח'  טבריה:   ,3 תשובה  שערי 
שערי  קניון  העברי,  הגדוד  ברח'  צפת:   ,1117
 ,79 רוטשילד  ברח'  תקוה:  פתח  כנען,  העיר 
רחובות: ברח' סירני 1, חיפה: רח' חניתה 64, 
נוה שאנן וברח' דרך צרפת 11, שפרינצק, קרית 
אתא: ברח' זבולון 14, אור יהודה:  ברח' אליהו 
 ,1 היובל  בשדרות  עילית:  יקנעם   ,126 סעדון 
רכסים: ברח' הכלניות 49. בארות יצחק: מתחם 

פאואר סנטר

הילה פלאח

בתקופה האחרונה עוברות מגמות הלימודים 
תיאוריה  מלימודי  מהפך.  ובעולם  בארץ 
התלמיד  מוצא  שבסופם  וארוכים  משמימים 
את עצמו בשוק העבודה חסר פרקטיקה וללא 
לאמץ  רבים  לימוד  מקומות  החלו  דורש, 
ולדגול ב 'לימודי מקצוע מעשיים', המאפשרים 
לבוגרים לממש את הידע שרכשו מיד עם  תום 

תקופת הלימודים. 
שנוסד  מקצועית',  להכשרה  החרדי  'המרכז 
בברכתם של גדו"י זיע"א ובהכוונתם של גדו"י 
שליט"א, חרט על דגלו לימודי מקצוע מעשיים. 
ובס"ד רואים את הפירות כאשר למעלה מ90% 
ונראה  סמוך  במשרות  מושמים  מהבוגרים 

לסיום הלימודים.
בעל  מקצועית',  להכשרה  החרדי  'המרכז 
לדרומה  הארץ  מצפון  הפרוסות  שלוחות  שש 
עוד  בפתח  הרישום.  עונת  את  השבוע  פותח 
שנת לימודים מקצועית, עשירת תכנים מגוונת 
מגמות שבסיומה יצאו אל שוק העבודה בעז"ה 

מאות בעלי מקצוע מבוקשים. 
מעבר  מקצועית'  להכשרה  החרדי  ב'מרכז 
בארץ  תחום  בכל  הראשון  בכיר,  מרצים  לסגל 
ובנוסף לעובדה שהוא מחזיק בממוצע הציונים 
הגבוה ביותר בין כלל המכללות בארץ, מושם 
יישומים  כלים  הענקת  על  ומקצועי  חזק  דגש 
בשטח  לעבודה  כלים  לתלמידים.  ופרקטיים 
לבוגרי  מעניקים  אלו  כלים  לומדים.  הם  אותו 
הם  כאשר  רב,  תעסוקתי  יתרון  החרדי  המרכז 
יוצאים לשוק העבודה. הם מצוידים בפרקטיקה 

כשל בעלי ניסיון והופכים מועמדים מספר אחד 
למשרות נחשקות ומובילות בכל ענף.

מוכר  מקצועית'  להכשרה  החרדי  'המרכז 
כמכללה  גדולות  וחברות  שלטון  גופי  בקרב 
הכרה  החרדי.  במגזר  והיציבה  המקצועית 
עם  פעולה  ושיתופי  ממשלתיים  מוסדות  של 
את  המאפשרים  הם  והתעשייה  המשק  בכירי 
החרדי  המרכז  של  המתמדת  התנופה  שגרת 
הלימודית  מהבחינה  הן  הבחינות.  מכל 
דרך  בפריצת  בחידושים,  העת  כל  המתאפיינת 
לאפיקי פרנסה חדשים למגזר ובהנגשת תכנים 
מהבחינה  והן  בתחומם.  מהראשונים  ומרצים 
היישומית, כאשר זכייניות ממשלתיות, חברות 
פרטיות, יזמים וגופים מרכזיים ובולטים בשוק 
החרדי'  ב'מרכז  רואים  והתעשייה  המסחר 
פעולה  שיתופי  ליזום  נהנים  מקצועי,  פרטנר 
בבוגרי  בכירות   משרות  העת  כל  ומאיישים 

'המרכז החרדי' המתמתגים כעובדים מצוינים.
תוכלו  מקצועית'  להכשרה  החרדי  ב'מרכז 
ביותר של מקצועות  למצוא את ההיצע הרחב 
מקצועיות  לחטיבות  המסונפים  הלימוד, 
ואשכולות לימוד משיקים. חטיבת ההנדסאים, 
הכלכלה  משרד  ע"י  ומוכרת  המונחית 
חשמל,  הנדסאות  תחתיה  המאגדת  והתעשייה 
והנדסאות  תוכנה  הנדסאות  בנין,  הנדסאות 
המציעה  העיצוב  חטיבת  תעשייתי.  עיצוב 
עם  המתקדמים  העיצוב  מקצועות  שלל  את 
חטיבת  עדכניים,  ותכנים  עשירים  סילבוסים 
מחשבים  וחטיבת  חשבונאות  חטיבת  מנהל, 

וטכנולוגיה ועוד.

גם בצפון יש הכל ובזול 
בסניפי 'יש חסד'

כאן תלמדו 
להיות מעשיים

כדי להקל על רבבות העולים צפונה לקראת ל"ג בעומר, נערכו 
ברשת יש חסד מבעוד מועד, כדי שכל המוצרים מכל הקטגוריות, 

בכשרויות המהודרות, יהיו במקום אחד ונגיש 

נפתחת עונת הרישום ל'מרכז החרדי 
להכשרה מקצועית' לשנת תשע"ט

כזה דבר עוד לא ראיתם
מעל 100 סוגים של מנות.
יריד נפתח במסעדת מטעמי שלמה
רח' הרב שך 3 בני-ברק )מול ביה"כ איצקוביץ(
בכל יום שישי משעה 8 בבוקר.

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

ניתן לערוך במקום בריתות/כנסים/מסיבות/
הפרשת חלה - בימי שישי ומוצ”ש עד 60 איש

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים 

והפסטלים 
וכל סוגי האורז 

רק 2.5ש”ח 
ל-100 ג’



כולל עסקאות טרייד אין  <  מגוון ענק של כלי רכב 
< מימון מהיר במקום  <  רכבים בהתאמה אישית 

לך, תבוא, תחתום פה, תביא 
אישור, איפה התלושים, תוציא 

דפי חשבון...

חדש בביגליס:
מהיום, קונים רכב חדש עד 200,000 ₪
בלי צורך בניירת, באישורים, תלושים

ודפי עו"ש

המימון כפוף לאישור הגוף הממן וע"פ תנאיו, כפוף למלאי החברה ו/או ספקי החברה, למשלמים עד השעה 13:00 בצהריים, בכפוף לתקנון, ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד.

www.big-lease.co.il
בני ברק: רחוב כהנמן 106 אולם תצוגה 
39 ירמיהו  רחוב  ירושלים:  תצוגה  רכב חדש, בכל דרך שתבחראולם 

בואו לפגישה מקצועית וצאו עם רכב חדש
תוך חצי שעה!
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וצבר  מאוחדת  קיימו  ותועלתי  מיוחד  כנס 
בית,  באשפוזי  בטיפול  המתמחה  רפואה 
בבית  שיקום  שרותי  מתקדמות,  במחלות 
החולים,  קופות  של  בכיסוי  נוספים  ושירותים 
רפואה  ליועצי  יועד  הכנס  האחרון.  בשבוע 

מהמגזר החרדי.
ברים,  משה  הרב  האירוע  את  והנחה  פתח 
קידם  אשר  ירושלים,  במחוז  השיווק  מנהל 
בנוסף  כי  וציין  המשתתפים  את  בברכה 
למשתתפים,  הידע  של העשרת  לחשיבות 
בין עולם  החיבור  חיזוק  פחות  לא  חשוב 
הרפואה ליועצים והעובדה שמאוחדת היא זאת 
המיוחדת  הקבוצה  כל  בין  ומאחדת  שמחברת 

האמיתי  החיבור  את  מכל  יותר  מוכיחה  הזאת 
של מאוחדת לציבור החרדי.

מנהל המחוז החדש של מאוחדת בירושלים 
היקפי  את  הנוכחים  בפני  הציג  וייס  יובל  ד"ר 
וייס  ד"ר  בירושלים.  מאוחדת  של  הפעילות 
הצהיר שכמו קודמיו לתפקיד הוא רואה בציבור 
היועצים שותפים ודלתו תהיה פתוחה כמסורת 

של מאוחדת.
רוני צבר, מנכ״ל  נאום ד״ר  לאחר מכן נשא 
המשתתפים  לכל  שהודה  רפואה,  צבר  ומייסד 
על שיתוף הפעולה עם הארגון והבטיח לענות 
רפואה  צבר  מטעם  ובעיה.  מקרה  לכל  ולסייע 
החברה  יו״ר  עופר  איתמר  ד״ר  גם  השתתפו 
של  הרפואי  המנהל  אורייבסקי  יבגני  וד״ר 

מחלקת השיקום בבית בצבר רפואה.
דוד מורל  ד"ר  גם  מטעם מאוחדת השתתפו 
יועץ מנכ"ל, ר' דוד שורץ מתאם מגזר חרדי, הר' 
ירושלים, מנהלי  צפון  מרחב  לוי מנהל  יהודה 

קשרי לקוחות ומנהלי מרפאות.
פנחס  ישראל  הרב  נעל  הנאומים  מסכת  את 
במילים  שציין  ה.ר.ב  מוקד  יו"ר  טירנואר, 
שקשובה  היחידה  כקופה  מאוחדת  את  חמות 
אמר  "מאוחדת"  החרדי.  הציבור  את  ומבינה 
ולאותם  עסקנים  לאותם  טבעית  שותפה  "היא 

חסדים".
להרצאות  הנוכחים  האזינו  השני  בחלק 
הנהלת  של  הבית  אשפוזי  בתחום  מקצועיות 
לוו  אשר  מאוחדת  של  הבית  אשפוזי  מחלקת 
בכירים  מרצים  מפי  כמו"כ  מרתקות.  במצגות 
מטעם חב' צבר, מנכ"ל ומייסד צבר רפואה ד"ר 

רוני צבר וד"ר איתמר עופר יו"ר החברה.  

הילה פלאח

מכבי שירותי בריאות נערכת לסייע לרבבות 
מכבי  וסניפי  זי”ע,  הרשב”י  להילולת  העולים 
הרבים  חבריה  לטובת  יעמדו  הצפון  במחוז 

העולים להילולא בהר מירון.
של  מלאה  פריסה  בריאות  שירותי  למכבי 
מרפאות בכל אזור הצפון ולאורך ציר הנסיעה 
לטובת  להעמיד  הוחלט  כן  ועל  למירון, 
החברים את האפשרות ליהנות משירותי רפואה 
במידת  הסניפים  בכל  ומקצועיים  איכותיים 
הצורך, באם חברי מכבי יזדקקו חלילה לשירות 

רפואי.
ובעיה  מקרה  שבכל  במכבי  מציינים  בנוסף 
רפואית ישנה אפשרות לפנות למוקד מכבי ללא 
הפסקה לייעוץ מקצועי, כאשר הצוות הרפואי 
השירות  לקבלת  החברים  את  ינחה  המסור 
מירון,  באזור  מכבי  ממרפאות  באחת  הנדרש 
ובמידת הצורך אף יופנו לחדרי המיון שבאזור.

רבות  נוהגים  ורבים מרבבות העולים  מאחר 
לעלות ביום זה גם לקברי הצדיקים בצפת ורבים 
אף שוהים בעיר, 
המרפאות  צוות 
יעמוד  בצפת 
החברים  לשירות 
במקום.  שישהו 
המרחב  בהנהלת 
“יש  כי  מציינים 
פריסה  בעיר  לנו 
של  מושלמת 
בכמה  שירותים 
בעיר,  נקודות 
של  נפלא  וצוות 
מומחים  רופאים 
נושאים.  במגוון 
ריבוי  ולאור 

הקדושים,  ולמקומות  הרשב”י  לציון  העולים 
אנו נערכים בימים אלו לסייע בכל דרך כמיטב 
הקרובים  בימים  היקרים”.  לחברינו  המסורת 
מכבי  של  המרווח  המרחקת  בית  יפתח  אף 
הורחבו  כמו”כ  בצפת,  ירושלים  ברחוב  פארם 
שלנו  והמגמה  ובגליל  בצפת  השירותים 
הרפואה  שירותי  את  ולהנגיש  לשפר  להמשיך 

המקצועיים של מכבי בכל רחבי הצפון.
מחויבים  “אנו  כי  מדגישים  מכבי  בהנהלת 
לנפשותיכם  מאד  ונשמרתם  של  לציווי 
בל”ג  בטיחות  כללי  על  לשמור  וממליצים 
והכינו  מהאש  הילדים  את  הרחיקו  בעומר: 
את  תחמו  חול(,  )מטף,  כיבוי.  אמצעי  מראש 
האש.  התפשטות  למניעת  באבנים  המדורה 
במרחק  רשב”י  לכבוד  הריקודים  את  ערכו 
בחומרי  משימוש  הימנעו  מהמדורה.  בטוח 
בעירה הפולטים אדים מסוכנים כגון: פלסטיק, 
אבנים  זכוכיות,  או  פורמייקה  ומשטחי  ניילון 
המדורה  את  כבו  להתפוצץ.  העלולים  וברזל 

מיד בסיום ההדלקה”.
במכבי,  החרדי  למגזר  השיווק  מנהל 
לכל  “בנוסף  כי  אומר  שלזינגר,  משה  הרב 
והעומדים  הצפון  באזור  הנמצאות  המרפאות 
לשירות חברינו יכולים העולים למירון להיעזר 
בשירותיהם המקצועיים והמסורים של מתאמי 
קשרי הקהילה, שקיבלו הדרכה והכוונה לסייע 
לחברים במקרה הצורך. למכבי, כקופה גדולה 
הנחשון  הייתה  ואשר  החרדי  במגזר  ומובילה 
בהכנסת  הצורך  את  להבין  הקופות  כל  בין 
כיום  יש  חבריה,  לטובת  קהילה  קשרי  מתאמי 
פריסה מלאה של 16 מתאמי קשרי קהילה בכל 
הריכוזים החרדיים מצפת שבצפון ועד הדרום, 
שעוברים הכשרה והשתלמויות על מנת להעניק 
לחברים את הסיוע בעת הצורך על הצד הטוב 

והמקצועי ביותר”.

הילה פלאח

ערכה  באייר,  ט’  האחרון,  שלישי  ביום 
לתושבות  מסוגו  ייחודי  נשים  ערב  כללית 
מודיעין עילית והסביבה מכלל קופות החולים. 
הערב עסק בתחום העור, שמירה על בריאותו, 
מניעה  דרכי  השנה,  במהלך  נכון  טיפול 
מחלות  עם  יעילה  והתמודדות  עור  ממחלות 

עור שכיחות. 
פקליארו,  דורון  ד”ר  דברים  נשא  תחילה 
מרכז,  מחוז  בכללית  עור  רפואת  תחום  מנהל 
בעיות  על  מקיפה  מקצועית  סקירה  שהעניק 
עור שכיחות וכיצד ניתן להימנע מהן ולשמור 

על בריאות העור. אחריו נשאו 
מנטקה- יונה  גב’  גם  דברים 

האגודה  מנכ”לית  קציר, 
וד”ר  לפסוריאזיס,  הישראלית 
‘מדיקל  ממכון  מראד  סרי 
על  שדיברו  פוטותרפיה’, 
וסיפקו  שכיחות  עור  מחלות 

הסברים מפורטים אודותיהן. 
התקיימה  הערב  במהלך 
של  בלעדית  הדגמה  גם 
על  הפוטותרפיה  טכנולוגיית 

ידי מר משה דראל מחברת ‘גלבוס’, יבואנית 
וולדמן בישראל. “תנופת הבריאות שמובילה 
כללית בעיר מודיעין עילית ניכרת כבר זמן רב 
מנהל  וייס,  אבי  הרב  אומר  השטח”,  פני  על 
קשרי הקהילה וחבר מועצת העיר. “גם הערב 
הזה, כמו עוד מגוון פעילויות שאנו מקדמים 
נערך  השנה,  במהלך  העיר  תושבי  למען 
תושבות  של  חייהן  איכות  את  לשפר  במטרה 
העיר ולהעניק ערך מוסף של בריאות ושמירה 
הצלחת  הקהילה.  בקרב  בריא  חיים  אורח  על 
פעילויות  לקיים  נוסיף  שאנו  מבטיחה  הערב 

דומות בעתיד לטובת האוכלוסייה כולה”. 

הילה פלאח

'לאומית  של  הרפואיים  השירותים  הרחבת 
לאחר  נמשכת:  ברק  בבני  בריאות'  שירותי 
בקריית  החדש  המרקחת  בית  של  פתיחתו 
השמרים.  על  שוקטים  לא  ב'לאומית'  הרצוג, 
ב'לאומית'  פועלים  האחרונים  בשבועות 
לשדרג את תחום רפואת הילדים בעיר בני ברק, 
במסגרת  ילדים.  ברוכות  במשפחות  המתברכת 
תפיסת השירות האישי של 'לאומית' הוחלט על 
לשירות  שיעמדו  הילדים  רופאי  היצע  הגדלת 

עשרות אלפי הלקוחות בבני ברק. 
כצעד ראשון מצטרף רופא חדש נוסף למרכז 
סיני בשיכון  הר  ברחוב  'לאומית'  הרפואי  של 
קופר,  מיכאל  ד"ר  הרופא החדש  בעיר.  ויז'ניץ 
בבית  שהתמחה  ילדים  ברפואת  מומחה  הינו 
למצטיין  נבחר  קופר  ד"ר  וולפסון.  החולים 
קופר  הד"ר  רפואה.  בלימודי  בטכניון  הנשיא 
יגדיל את מצבת רופאי הילדים במרכז הרפואי 

בהר סיני, ויפעל לצדו של ד"ר יוסף כץ. 
מסתכם  לא  הרפואי  המרכז  של  השדרוג 
רפואת  גם  הילדים,  רפואת  בתחום  רק 
הד"ר  ב'לאומית'.  דגש  מקבלת  משפחה 
יקבל  רופא משפחה מומחה  ציון שלוסברג 
את הלקוחות במרכז הרפואי. כמו כן במרכז 
במסגרת  מעבדה.  שירותי  ניתנים  הרפואי 
התפיסה של השירות האישי, פועלות במרכז 
ומנהלת  לקוחות  שירות  נציגות  הרפואי 
המרכז הרפואי הגב' י' שרף, הנותנות מענה 

לבעיות של בירוקרטיה שבהם נתקלים לעיתים 
הלקוחות.

מנהל מחוז מרכז בלאומית מר עודד שטמר: 
מורגשת  ברק  בבני  'לאומית'  של  "ההתרחבות 
העיר.  ברחבי  שלנו  הרפואיים  המרכזים  בכל 
מרובה  ומחשבה  עבודה  משקיעים  אנחנו 
'לאומית'  של  הרפואה  שירותי  את  להנגיש 
לטובת הלקוחות הוותיקים והחדשים שהצטרפו 
לדרך  לצאת  צפויים  הקרוב  בזמן  לאחרונה. 
תכניות נוספות לקידום שירותי הרפואה לרווחת 

עשרות אלפי לקוחות 'לאומית' בבני ברק".
ויזל:  אפרים  הרב  ברק,  בני  לאומית  מנהל 
ברק  בני  לאומית  צמחה  החולפת  "בשנה 
הנוכחית  בשנה  וגם  חדשים  לקוחות  באלפי 
זאת,  לאור  לראות את הצמיחה.  אנו ממשיכים 
אסטרטגית  החלטה  לאומית  הנהלת  קיבלה 
להרחיב בצורה משמעותית את שירותי הרפואה 
בעיר ולהוסיף רופאים ואנשי צוות רפואי לבני 

ברק בשנה הקרובה".

כנס מקצועי של 
מאוחדת ו'צבר רפואה'

מכבי נערכת לרבבות 
העולים למירון

עשרות נשים בערב 
מיוחד של ‘כללית‘

רפואת הילדים של 
'לאומית' מתרחבת

בכנס השתתפו יועצי הרפואה הבכירים אשר האזינו לדברי מנהלי מאוחדת 
מחוז ירושלים ולהרצאות בכירי 'צבר רפואה' המעניקים שירותי אשפוז ביתי 

 הרצאה מיוחדת על הפן ההלכתי נשא הרב טירנואר יו"ר מוקד ה.ר.ב

פיתוחים  שורת  הציג  בעור,  נכון  וטיפול  ברפואה  שעסק  הערב, 
 הנוכחות נחשפו למגוון דרכי טיפול  ותכניות מרתקות  מתקדמים 

ושמירה על מראה עור בריא 

תושבי בני ברק ייהנו משירותיו של רופא ילדים נוסף שמצטרף למרכז 
הרפואי "הר סיני" ויז'ניץ



פארק המחזור חירייה
איגוד ערים דן לתברואה

יחלק לציבור קרשים ממוחזרים 
לטובת מדורות החג.

את הקרשים ניתן לאסוף ביום רביעי 2.5.2018
בין השעות 10:00 - 16:00 מפארק המיחזור חירייה

פארק המחזור חירייה
איגוד ערים דן לתברואה

וכל הקודם זוכה!!!
מלאי הקרשים מוגבל

הכניסה למתחם מצד ימין - לכיוון 
ביתן השומר לפי השילוט במקום



י"ז באייר תשע"ח 2/5/18 בני ברק 1234

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"וצוויתי את ברכתי לכם"

הרגשת הזולת 

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

קוראים על מצות השמיטה, שבה מציגה התורה את הלבטים העשויים  אנו  בפרשתנו 
להתעורר בקרב שומרי השמיטה: "וכי תאמרו מה נאכל השנה השביעית הן לא נזרע 
ולא נאסוף את תבואתנו"? ומשיבה: "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת 

התבואה לשלוש השנים".
התורה מדברת  הרי  ראשית,  זה שבתורה.  חריג  נוסח  על  להקשות  הרבו  התורה  מפרשי 
בלשון קצרה, א"כ היה מספיק לומר את התשובה "וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית" בכדי 
שהאדם כלל לא ישאל מה נאכל בשנה השביעית? זאת ועוד, הרי דרכו ומנהגו של עולם לאכול 
כל שנה מה שנזרע בשנה הקודמת, כך שאין כלל מה לשאול לגבי השנה השביעית שבה יאכלו 
מה שזרעו בשנה השישית, ואם יש לשאול זה רק לגבי השנה השמינית מה נאכל, שהרי בשנה 

השביעית לא נזרע ולא נאסוף את התבואה?
הוא  זי"ע שהאמונה  זושא  ר'  הרבי  אחיו  לפרש בשמו של  אלימלך" מביא  "נועם  הק'  בספר 
הצינור המשפיע  מלמעלה ללמטה, כמו שנאמר בתהילים )ל"ב( "והבוטח בה' חסד יסובבנו", 
שעל ידי הביטחון בה' ממשיכים את החסדים של הקב"ה. כך שעל מנת להוריד את השפע לעולם, 
את השפע.  חלילה  הוא מפסיק  באמונה  ומפקפק  א"כ כשאדם שואל  בה'.  ולבטוח  להאמין  יש 
על כן באה תורתנו ואומרת שהמקיים את שנת השמיטה, גם אם ישאל ויהיה מוטרד ובכך יפגום 

באמונה, הקב"ה יצווה מחדש את ברכתו וישפיע עליו את חסדיו.
עפי"ז אנו מבינים מדוע התורה משמיעה הבטחה זו בדרך של שאלה. כי בלא השאלה, אין צורך 
ב-"וצוויתי את ברכתי", כי המאמין בלב שלם יקבל את השפע באמצעות צינור האמונה. ועל כן 
שאלה זו מתייחסת כבר לשנה השביעית שאדם רואה שאינו זורע ואוסף התבואה ומתחיל לדאוג, 
אפילו שבפועל זה אינו משפיע על האוכל בשנה זו אלא רק על השנה השמינית, מבטיח הקב"ה 

שזה לא יפגע בשפע ובחסד שלו, למרות שיש כאן פקפוק באמונה.
והפרנסה,  השמיטה  נושא  כל  התשובה:  גם  וזו  השאלה,  זו  סיני?  הר  אצל  שמיטה  ענין  מה 

הברכה והתנובה, הן בשנה השביעית והן בשש השנים שקדמו לה, היא מהנותן תורה בסיני!
זהו פירוש הפסוק בתהילים )קי"ח(: "טוב לחסות בה' מבטוח באדם, טוב לחסות בה' מבטוח 
בנדיבים". הקשה הבינה לעיתים הלא אין שום דמיון בין האדם לקב"ה- הכל יכול, איך בכך שייך 
לומר לאדם טוב לחסות בה' מבטוח באדם, וכי יעלה על הדעת של מאן דהוא להעדיף ביטחון 

באדם המוגבל על פני בורא העולמים? 
י"ל שפירוש הכתוב שאימתי טוב לחסות בה'? מתי גדול וחשוב הביטחון בה'? כאשר יש לו 
אפשרות "בטוח באדם" ו"בטוח בנדיבים" ואעפ"כ הוא בוטח בקב"ה, כי בזה הוא ממשיך את 

חסדיו של הקב"ה עליו ועל ביתו. בעבור זה זוכה לקבל מאת הקב"ה שפע ברכה והצלחה.

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת 
לה': ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ָׂשֶדָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזמֹר ַּכְרֶמָך ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה )ויקרא כה, ב-ג(. 
טעם מצוות השמיטה הוא כדי שהאדם יחוש וירגיש את נפש העני, נפש הזולת, אפילו אם 
הוא עשיר גדול בעל שדות תפוחים אגסים ומטעי ענבים, אסור לו לקחת כמות גדולה של 
פירות לביתו, אלא רשאי לקחת מעט וכדרך שלוקחים העניים מן ההפקר )דהיינו כמות הנצרכת 
לו ולבני ביתו לתקופה מועטת, כמה ימים – יעוי' ברמב"ם פ"ד מהלכות שמיטה הכ"ד ובחזו"א 
סימן כ"ו סדר שביעית אות ב'(. ומצד שני העניים יכולים להיכנס לשדותיו ולקחת מפירותיו ואינו 

יכול למנוע בידם, כיון שהפירות הפקר.
ובעבר גם לא היה יכול לקנות פירות כרגילותו )וכיום שמייבאים פירות מחו"ל יכול לקנות, ואין 
בזה סחורה בפירות שביעית(, אלא צריך לקחת מהשדות של אחרים כמו כל שאר העניים, וכל זאת 
וההצלחה  הרווחה  וכך בשנות  וירגיש בצערו,  הוא מרגיש  איך  יחוש  נפש העני,  כדי שירגיש את 

יפריש מכספו וייתן לעניים הנצרכים )יעוי' בחפץ חיים החדש על התורה(. 
הגרי"ז מבריסק, הגאון רבי יצחק זאב מבריסק זצוק"ל, היה גאון עולם ובעל מידות נאצלות. בנו 
של הגרי"ז, רבי משה דוד, סיפר שפעם אחת קרא לו אביו ואמר לו שייקח סכום של כסף וייתן לעני 
והוסיף ואמר שחשוב מאוד לעשות את החסד והצדקה הזו עכשיו, הבן,  פלוני שנמצא במצוקה, 
רבי משה דוד היה באמצע פיענוח סוגיה קשה בגמרא, ולכן שאל את אביו אם הדבר דחוף שצריך 

לעשותו דווקא עכשיו, או שיכול להידחות כמה שעות עד שיסיים את הסוגיה הקשה. 
שמע אביו את שאלתו, והשיב לו תשובה בסיפור על הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי, היה גאון 
אדיר, בעל שו"ת אחיעזר, מספרים עליו שיכול היה לכתוב שני מכתבים בשתי ידיו בו זמנית בשני 

מקצועות שונים בתורה, כמו כן יכול היה לכתוב מכתב ובו זמנית להאזין לאנשים המדברים עמו. 
עוזר  חיים  מרבי  הסכמה  לקבל  רצה  הלשון  שמירת  על  ספרו  את  לכתוב  סיים  חיים  כשהחפץ 
גרודזנסקי שהיה אז גדול הדור, קרא הרב את הספר וראה שיש שם הלכות שבתחילה נראה שקשה 
ליישמם ושעד אותה עת לא קם תלמיד חכם שיחבר ויסכם הלכות אלו, קרא הרב לשניים מתלמידיו 
הבכירים והורה להם שינסו את החפץ חיים וידברו עמו על דא ועל הא, ויראו אם אכן הוא מצליח 
לשמור את לשונו, וכך היה, במשך מספר שעות ניסו שני התלמידים לדובב את החפץ חיים לומר 
מילה רעה או ביקורת כלפי הזולת, אך החפץ חיים לא אמר מאומה ושמר את לשונו בכל ומכל. 
כשראה זאת רבי חיים עוזר שהחפץ חיים נאה דורש ונאה מקיים, כתב לו הסכמה לספרו שמירת 

הלשון.
על כל פנים, סיפר הגרי"ז לבנו, כשרבי חיים עוזר סיים לחבר את ספר השאלות ותשובות אחיעזר, 
הלך לקבל הסכמה מאחד מגדולי הדור דאז, רבי אליהו חיים מייזל מלודז' זצוק"ל, הרב התפעל 
רבות מהספר, וכתב הסכמה נלהבת, לפני שנפרד ממנו רבי חיים עוזר לשלום, שאל בדרך חיבה, 

"מתי נזכה בעזרת ה' לראות את חידושיו של כבודו כתובים על ספר?"
אמר לו הרב, אם הנך רוצה לראות את הספרים שלי, אתה מוזמן לבוא איתי, הכניסו הרב לאחד 
והתחייבויות  היו מונחים ערימות של דפים בהם רשומים כל ההלוואות שהלווה  בו  ביתו  מחדרי 
שהתחייב עבור יתומים ואלמנות, "אלו הספרים שלי", השיב הרב, השקעתי אותם בגמילות חסדים!

מאז אותה פגישה גם רבי חיים עוזר הרבה חסדים מאוד מאוד, וכשהיו באים אליו תלמידי חכמים 

כדי לקבל הסכמות לספריהם, היה מדרבן אותם ומראה להם גם פתקים שבהם רשם את הסכומים 
שהתחייב לטובת אלמנות ויתומים.

סיים הגרי"ז לבנו ואמר דבר עמוק מאוד, "דע לך בני, כשמגיע לפני האדם מעשה חסד שחייב 
לעשותו והוא מיד סוגר את הספר והולך לעשותו, אזי גם כשהספר סגור נחשב כאילו הוא פתוח. אך 
אם הוא ממשיך לפתוח את הספר ולא הולך לקיים את מעשה החסד שהוטל עליו, אזי גם כשהספר 

פתוח זה נחשב כאילו הוא סגור, הלימוד שלו לא לימוד".
וזאת מפני שתורתנו הקדושה מדריכה את האדם לחוש תמיד בצער השני ולעזור לו, תוַֹרת ֶחֶסד ַעל 
ְלׁשוָֹנה )משלי לא, כו(, תורה שיש עמה חסד )יעוי' בסוכה מט ע"ב), כשמגיעה לפני האדם מצווה 
שעל פי גדרי ההלכה מחויב הוא להפסיק מלימודו ולקיימה, מוכרח הוא לסגור את הספר ולהזדרז 
ס(, מצווה  קיט,  )תהילים  ִמְצוֶֹתיָך  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְוֹלא  ַחְׁשִּתי  דוד המלך ע"ה  וכדברי  לקיימה, 
הבאה לידך אל תחמיצנה )מכילתא בא פרשה ט סימן סג(, ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא 

תפנה )אבות פ"ב מ"ד(.
                                                                       

הרבנים שלו,  עם אחד  הלך  זצ"ל, שפעם  רובמן  דב  מאיר  רבי  הישיבה,  ראש  ורבי,  מורי  סיפר 
צעד  דקות,  בחמש  ליעדו  להגיע  במקום  רבה.  באיטיות  לצעוד  והחל  בדרכו,  הרב  האט  ולפתע 

כמחצית השעה צעד אחר צעד....
כאשר שאלו התלמיד לסיבת הדבר, הסביר לו: "היהודי הצועד לפנינו הנו תלמיד חכם גדול, וגם 
הוא צריך להגיע למקום הליכתנו. דא עקא, שפיסח הוא, גורר רגל אחר רגל באיטיות ובקושי רב. 
אם אלך מהר, אולי יעלה בלבו הרהור צער, בראותו שאחרים צועדים מהר והוא נאלץ לגרור רגליו 
בקושי רב. אולי יחשוב לרגע: 'ריבנו של עולם, למה אני פיסח?!...' איני רוצה להחליש דעתו, ועל 

כן מעדיף אני להשתרך בדרכים לאטי, ובלבד שלא תיגרם ליהודי תחושה קלה של צער..."
גם על ה"חזון איש" זצ"ל מסופר, שבאחת הפעמים צעד עם מלווהו במהירות, ולפתע עצר ועמד 
על מקומו. כאשר העיר מלווהו שמחכים להם, הבהיר לו ה"חזון איש" כי מאחוריהם צועד יהודי 
מבוגר, ואם יראה אותם צועדים במהירות רבה, עלול הוא לחוש צער ולחשוב עד כמה הזקין הוא, 
וכמה קשה הליכתו. זה עניין של ביזיון הבריות, וכדי לא לבזותו עדיף שימתינו להם מעט, ובלבד 

שלא לצער את הזקן... זה עניין של רגישות. 
עליו שהוא  והספדים  בדרשות  סיפרו  זצוק"ל  אויערבך  זלמן  רבי שלמה  הגדול  הגאון  בניו של 
לא היה מדרבן אותם בדברי מוסר שיהיו גדולי הדור או צדיקים גדולים, אלא כל דברי המוסר שלו 
נפש  את  מרגיש  שלא  שאדם  אומר  והיה  הזולת,  נפש  את  להרגיש  המחויבות  סביב  סבבו  אליהם 

הזולת, הוא לא אדם, אלא כמו בהמה. ואולי אפילו פחות מכך!
התורה מצווה אותנו ציווים רבים על זהירות מופלגת בכבוד הזולת, ותפקידנו בזה העולם הוא 
החדש  הספר  מתוך  זה  )קטע  הבריות  ואהבת  ענווה  לרכוש  ולזככן,  האציליות  המדות  את  לטפח 

"משכני אחריך" - במדבר, שעתיד לצאת בקרוב אי"ה(. 
יהי רצון שנזכה לתקן ולהשלים את עצמנו במידות אציליות ונעלות, ובכך נכין את עצמנו לקראת 

קבלת התורה הקדושה בחג השבועות ונראה בקרוב בקרוב בישועת ישראל השלימה, אמן. 
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של  מופלא  שילוב  הינו  האדם  גוף 
לתוצאה  יחד  מתחברים  אשר  רבים  כוחות 
את  מבאר  הקדוש  האר"י  אדם.  ושמה 
סודות המבנה הזה בשמונה שערים והיופי 
יסודות  של  הרכבה  סוד  הוא  שבלימודם 

האדם זה על גבי זה,
המשתייכים  המושגים  ועולם  יסוד  כל 
ברור  מורכב  כאמור  והאדם  היות  אליו, 
לתדרים  מגיב  רכיב  כל  או  שכבה  שכל 
המתאימים לו ולכן לא כל טיפול או רפואה 

ישפיע על בני אדם בצורה דומה.
הבסיס של מבנה האדם הינו נפש הדומם, 
מכנים  פיסיים  לתדרים  מגיבה  זו  נפש 
וכדומה.  ניתוחים  התעמלות,  תנועה,  כמו 
שכבה  על  ידע,  ומעמדת  מרכבת  זו  נפש 
עיקר  אשר  הצומחת  נפש  מתלבשת  זו 
תפקודה צמיחה כתולדה של מערכת עיכול 
רפואה שתעבור  כל  לכן  ביותר,  משוכללת 
לנו דרך מערכת העיכול תהדהד עם נפש זו 

ותניע אותה לפעולה.
כידוע בעולם התרופות יש כמויות רבות 
לחולים  מאד  עוזרות  שאו  תרופות  של 
מאמירת  חוץ  כלום  בהן  שאין  למרות 
לשלב  אותנו  מעבירה  זו  תופעה  הרופא, 
הנפשות הבאות. אך עד כאן עסקינן בנפשות 
הנסמכות  העממיות  הרפואות  כן  טבעיות. 
ביותר  חזקים  יסודות  להן  יש  לדור  מדור 
כיום ברפואה המדידה אשר משתמשת בהן 

ורק מחליפה את שמותם.
מזג  חם  באדם  לדון  באים  אנו  כאשר 
כעסו  להפיג  ורצוננו  האש  ממידת  שיסודו 
משום שבוער בקרבו ומחריב את גופו וקל 
בהלכות  הרמב"ם  מביא  נפשו,  את  וחומר 
גופו  את  לזון  צריך  מאכלין  באילו  דעות 
למעלה  ברור  לחמם,  ולא  לקרר  ועיקרם 
מכל ספק שאין לתת ולעודד אותם לשתות 
שאלכוהול  משום  אלכוהול  רוויי  משקים 
שכבר  וכיון  מזוקקים  סוכרים  בעיקר  הינו 
מוגברות  אדרנלין  למנות  זוכה  זה  אדם 
הנהפכות לסוכר סמוי בגופנו, וידוע שעיקר 
בזמנים  כן  על  סוכר  הינו  המוח  של  מזונו 
שמוחו מוזן בעודפי סוכרים, מדרך הטבע 
שיבוא לידי כעס התפרצויות זעם וכדומה, 
ולמה הדבר דומה למנוע של רכב שמזינים 
אותו בהרבה דלק הוא מעלה טורים, מגביר 
צמחים  ישנם  משליטה.  יוצא  ואף  מהירות 
רבים שפועלים על גוף האדם באופן מרגיע 
ומשחרר, צמחים אלו ניתנים לרכישה בבתי 
טבע בגוונים שונים וכפי המארז שלהם כך 

כח ההשפעה.
צמח טרי הינו בעל ערכים גבוהים ביותר 
עוצמתם,  אך מהולים במים שמדללים את 
לעומת זאת צמחים יבשים כבר עברו אפיה 
כן איבדו משהו מחוזקם. באחד  ועל  אחת 
ממסעותיי לסין זכיתי למצוא עצמי בשדה 
תה ירוק שגדל בצורה נאה ביותר על צלע 
הר, למרגלות ההר נמצא בית האריזה, שם 
ששתינו  תה  וכל  תה  בגווני  לטעום  ישבנו 
למדוני אנשי המקום שיש לו השפעה שונה 

על האדם והדבר תלוי אף במזגו.
עלי התה בקנקן הקטן  הניחו את  כאשר 
שהעלים  חיכו  רותחים  מים  עליהם  ומזגו 

הרפואה  סוד  סבלנות,  )צריך  ייפתחו 
העממית( ואז שפכו את הנוזל הצהוב כהה 
ראו  הם  התה.  שולחן  תחת  שהיה  לפח 
אותי פותח את עיניי, מדוע על פי ההיגיון 
להגיע  יכול  )בסין  יקר  כה  נוזל  שופכים 
בלי  דולרים  לאלפי  ירוק  תה  קילו  מחיר 
סוד  לי  וגילו  ביניהם  התלחשו  אז  גוזמה( 

יקר שאין לו מכיר.
עלים  זה, מבנה  סוד  כעת אחלוק עמכם 
בנוי בשכבות החומר הפעיל נמצא מכוסה 
כמו  שתפקידו  שקוף  שעווה  חומר  במין 
הקליפה של הפרי להגן עליו, אולם ההבדל 
רעל  הינה  זו  ששעווה  למיניהם  באים 
שדוחה חרקים ובעלי כנף למיניהם לאכול 
אותם, הוא גם מגן על איכות החומר הפעיל 
חייבים  ולכן  הירוק  העלה  בתוך  הנמצא 
פעם  רותחים  במים  ולבשל  אותו  לשפוך 
הנוזל  וכעת  הירוקים,  העלים  את  שנית 
האדם,  לגוף  ובריא  יותר  בהיר  שמתקבל 
הנכנסים  טבעיים  שרעלים  משום  וזאת 
לגופנו גורמים לחומציות יתר בקיבה לפרק 
כעסו  את  ישיר  באופן  שמעלה  מה  אותם, 
ממה  הפוכה  פעולה  ונעשית  האדם  של 

שיכולנו לקבל בזכות סוד סיני עממי זה.
סעודה  כל  בסוף  עסקינן,  בסין  ואם 
מזוקק  אלכוהול  לשתות  הסינים  נוהגים 
לגרום  מספיקות  כוסיות  שכמה  היטב 
לכולם לצחוק ולהגביר את קולם, עם זאת, 
על  לשפיות,  לחזור  חייבים  הסעודה  בסוף 
כן מגישים להם תה ירוק אשר באופן פלא 
מסלק השפעת האלכוהול ומחזיר את מוחם 
מותרת.  נסיעה  למהירות  הסועדים  של 
כיצד  לראות  מאד  אותי  עניינה  זו  תופעה 
מפיג  אמתי  איכותי  ירוק  תה  כוסיות  שתי 

את כוחו של אלכוהול מזוקק.
הירוקים  העלים  את  ונתתי  ארצה  חזרתי 
מזון  מרכיבי  שבודקת  למעבדה  היקרים 
מדהימה  הייתה  שנתקבלה  והתשובה 
כמות הקופאין באותם עלים גבוהה ביותר 
את  לבטל  לו  רב  כוחו  שקופאין  ומסתבר 

השפעת האלכוהול שהינו סוכרים. 
עם זאת ריבוי קופאין מזיק גם כן לגוף, 
כפי  לעיל  המוזכר  מכל  ללמוד  יש  כן  אם 
ביותר באדם  שלמדנו שלמה המלך החכם 
שדרך הממוצע היא דרך הישר, הנכונה לכל 
בעלי מזג כל שהוא. דרך הממוצע היא דרך 
חיים לא משנה באיזה מזג נולדת, כל חייך 
המקום  את  למצוא  מנת  על  לעמול  עליך 
מידת  גם  היא  מידה  בתוכן  הזה,  הנפלא 
כולן שהכל  כל המידות  התפארת הממזגת 

עוברים דרכה והיא איננה זזה ממקומה.
בזהר הקדוש באידרא זוטא כותב רשב"י 
מקירות ליבו סודות שהיו גנוזים עמו וכעת 
לתלמידיו  אותם  מלמד  פטירתו  לפני  רגע 
לדורות, ואחד היסודות הכתובים שם הינו 
לשאוף  שצריך  כלומר  שכיח  שקיט  מוח 
להשיג את נקודת האפס נקודת השקט, את 
הנחת ואז כל מערכות הגוף והנפש נכנסות 
אין  נכתב  עליה  השמחה  וזו  להרמוניה 

השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

סוד המוח שגילה רשב"י

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
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לאישה
כביסה במקום כושר?

kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

סלט שף

טיפים

מצרכים )ל-4 מנות(: 

טעימה

האם כל אחד יכול לרוץ ? 

1/2 כוס תערובת עלי רוקט 
ואורוגולה

1/2 כוס עלי נענע 
1/2 כוס עלי בייבי 
1/2 כוס חמוציות 

1/4 כוס אגוזים 
4 פרוסות לחם 100% שיפון קל 

לרוטב :
2 כפות דבש 
1 כפית לימון 

3 כפות שמן זית 
1 כפית מלח 

חצי כפית פלפל 

אמרו על ריצה שהיא מזיקה לגוף בטווח הארוך, 
שהיא גורמת לפציעות, שהיא מתאימה רק למי 

שבכושר שיא ושעדיף ללכת, ובכל זאת, משנה לשנה 
הריצה תופסת תאוצה, הפארקים, והמרוצים הופכים 

למבוקשים משנה לשנה. אז מה יש בריצה שסוחף כל 
כך הרבה אנשים?

לריצה יש לא מעט יתרונות בריאותיים הן בפן הנפשי 
והן בפן הפיזי. הריצה טובה לבריאות הלב, מחזקת 

את מערכת החיסון, תורמת למצב הרוח, מחזקת את 
השרירים, תורמת לחיטוב והרזיה, משפרת את קצב 

חילוף החומרים, מונעת מחלות, דיכאון והשמנת יתר.
יש אנשים שמוצאים בריצה מפלט ושקט נפשי, 

אחרים רצים כדי להיות בכושר יותר טוב, ישנם רצים 
חברתיים שנהנים לרוץ בקבוצה ואחרים משתמשים 

בריצה כעזרה לחיטוב והרזיה. בשורה התחתונה – 
הריצה באמת מתאימה לכולם כמעט.

מומחי חברת הרבלייף – דרך חיים מעניקים טיפים 
ועצות למתחילים לרוץ: 

 אז למי לא? לנשים הרות שמעולם לא רצו לפני, 

לאנשים עם בעיות ברכיים ומפרקים, לסובלים 
מהשמנת יתר.

 למי כן? לכל שאר האנשים הבריאים.

 איך מתחילים? ראשית, ההמלצה היא לעשות 

בדיקות דם ולעבור בדיקת רופא, שייתן אישור 
להתחיל לרוץ. אם חסר לכם ברזל, ויטמינים או 

מינרלים, מומלץ לקחת.

 מה המטרה שלכם? כדאי שתהיה מטרה שתניע 

אתכם ותגרום לכם להתמיד. החליטו מה בדיוק 
אתם רוצים. לרוץ בשביל הכיף, להצליח לרוץ 5 או 
10 קילומטרים, או להצליח לרוץ חצי שעה ברצף. 

המטרה כמובן עשויה להשתנות עם הזמן והמרחק.

 מאובזרים? אחד היתרונות הבולטים בריצה, זה 

שהיא לא עולה כסף, למעט האבזור שכולל בגדי 
ריצה קלילים ונעלי ריצה איכותיות. לפני שיוצאים 

לריצה כדאי שיהיו לכם נעלי ריצה טובות, שישמרו על 
הקרסוליים, ימנעו פציעות ויגרמו לכם להיות רצים 
טובים יותר. אין נעל ריצה אחת טובה מאחרת, לכל 

אחד יתאימו נעלי ריצה אחרות ולכן יש למדוד, לנסות 
ולרוץ עד שתמצאו את האחת שלכם.

 עם מי לרוץ? יש אנשים שאוהבים לרוץ לבד, עם או 

בלי האוזניות, ויש אנשים שמוכרחים חברה כדי לצאת 
לריצה. אם קשה לכם להוציא את עצמכם מהבית, 

מומלץ שתמצאו לכם חבר לריצה או קבוצה שתגרור 
אתכם להתמיד.

 מה אוכלים? כדאי להימנע מלאכול משהו כבד 

לפני ריצה, אבל גם לא כדאי לצאת לריצה על קיבה 
ריקה. תלוי כמה אתם מתכננים לרוץ, אבל אם אתם 

מתכננים לרוץ כחצי שעה עד שעה, אכלו שני תמרים 
עם כמה שקדים כחצי שעה לפני האימון או פרוסת 

לחם עם דבש/ריבה/טחינה וסילאן.

 ומה עכשיו? כדאי לבנות תכנית אימונים לפי 
המטרה שלכם בליווי איש מקצוע. אתם תמיד יכולים 

לצאת לפארק ולהתחיל לרוץ, או לשלב הליכה עם 
ריצה, אבל אם אתם רוצים להגיע ליעד מסוים, כדאי 
שמאמן מקצועי יבנה לכם תכנית אישית למטרתכם.

“אין לי ספק שההתרוצצויות שלנו כאימהות אחרי ילדינו תורמות לכושר 
הגופני שלנו )וגם של ילדינו...(, ובכלל ההימצאות בתנועה טובה ובריאה 
 ”open“ יותר מישיבה ממושכת”. אומרת שושי אופנהיים, בעלת סטודיו
לפילאטיס מכשירים, “ועדיין, עם כל הכבוד לעיסוק היקר הזה, הוא אינו 

תחליף לפעילות גופנית סדירה המותאמת לצרכייך ואשר תתרום לך באמת 
ותשפר את איכות חייך. 

כמדריכת פילאטיס אני שומעת הרבה מנשים סביבי משפטים כמו: “יש לי כל 
כך הרבה דברים חשובים לעשות והלוואי שאצליח להגיע לזה”. איזו תקווה 

כמוסה שקשה להשיגה... אני מאמינה שכאשר אישה מבינה את חשיבות 
הפעילות הגופנית לחייה ומחליטה לתת לה מקום מכובד בסדר העדיפויות 

שלה היא יכולה להכניס אותה לסדר יומה כבר מהיום. 
אם נכיר מעט את מערכת השרירים שמופקדת על התנועה שלנו נגלה 
שאנו מוכרחות להפעיל את השריר על מנת שיתפקד כראוי. שריר ללא 

תנועה נחלש עד כדי ניוון, ואילו שריר פועל, חזק, אלסטי וגמיש מחדש את 
תאיו ומחיה את עצמו. כבר הרמב”ם הזכיר זאת בעצותיו לשמירת בריאות, 

ובספר המדע הוא כותב: “ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף. כל זמן שאדם 
מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק...”. 
כשהרמב”ם כתב זאת עדיין לא היו מכוני כושר ובטח לא חוגי פילאטיס, לא 
עיצוב ולא חיטוב... פשוט לא היה בכך צורך. בשנים עברו העולם היה שונה, 

סדר יומה של האישה היה פעיל יותר וכלל ברובו עבודה פיזית מאומצת. 
ניקח לדוגמה את הטיפול בכביסה: אצלנו העניין מסתכם במיון הכביסה לפי 

צבעים ומה שנשאר זה להכניס למכונה הביתית 
וחסל... בימים עברו היה “יום כביסה” שכלל הליכה 

לנהר או למקור המים השכונתי, נשיאת הכביסה, 
מיון, השריה, שפשוף, סחיטה, תלייה... אמנם לא 

הייתי שם אך הספיק לי להיתקע בלי מכונת כביסה 
למשך כמה ימים כדי להבין את גודל המאמץ ואת 

הפעילות האינטנסיבית שכרוכה בכך”.
 

 בריא ואידיאלי
שושי מדגישה כי כמעט אין אישה שאינה צריכה 

לעסוק בפעילות גופנית כלשהי, בכל גיל ובכל 
מצב, “מבלי שנרגיש הגוף שלנו מתנוון” היא טוענת 

ומוסיפה, “כיום בעידן המודרני נוכל למצוא את 
עצמנו יושבות שעות ממושכות מול המחשב, או 

עם הטלפון שצמוד רוב הזמן לאוזן. הִקדמה הביאה 
איתה מכשור טכנולוגי ואלקטרוני שמבצע פעולות 

רבות בשבילנו וכך אנו יכולות לנצל את זמננו 
לעיסוקים אחרים, אך רוב היום נמצא את עצמנו 

במצב של ישיבה וחוסר פעילות. לפיכך אין די בפעילות השגרתית של הגוף 
ויש ליזום פעילות גופנית מיוחדת. 

כמדריכת פילאטיס אני מאמינה ששיעור פילאטיס הוא ההתעמלות 
האידיאלית והבריאה ביותר לגוף האישה. בשיעורי הפילאטיס מתאימים 

את התרגיל למתאמנת ולא את המתאמנת לתרגיל, ורק בפילאטיס אפשר 
להתאים את התרגילים לרמת כושרך הגופני ולמצבך ולהעלות את רמת 

האתגור והקושי לפי קצב ההתקדמות שלך. כל אישה בכל מצב יכולה 
ליהנות משיעור פילאטיס כבר מהשיעור הראשון. 

פילאטיס רואה את הגוף כמכלול, בראייה הוליסטית. גם אם נעבוד על חגורת 
הכתפיים או על מקרבי הירך נשאף למנח הנכון של עמוד השדרה, לייצוב 

ולאיסוף נכון של שרירי הליבה – רצפת אגן ובטן – יחד עם דגש על נשימות 
שמלוות את התנועה, מעמיקות אותה ותורמות לעבודה נכונה עם שרירי 

הגוף. 
בפילאטיס לומדים לעבוד נכון עם הגוף גם בחיי היום-יום ולא רק בשיעור. 

ובעיקר כמו בכל דבר בחיים גם בפילאטיס חשוב האיזון – עובדים לא רק על 
חיזוק השרירים אלא גם על איסוף, עיצוב, חיטוב וגמישות. 

פילאטיס היא דרך נפלאה להתחזק, לחטב את הגוף ולשפר את היציבה, וזו 
הזדמנות מקסימה להעניק לגוף שלכן רגע של בריאות, הקשבה ושלווה.

*שושי אופנהיים, בעלת סטודיו “open” לפילאטיס מכשירים, מזרן ושיקומי, בוגרת “דרור 
shosh61878@gmail.com :רז”, ביה”ס לפילאטיס ופיזיותרפיה. לשאלות

אופן ההכנה:
1. חותכים את פרוסות הלחם לקוביות, מפזרים 

בתבנית וזורים מעט שמן זית, מלח ופלפל. 
2. מכניסים לתנור וקולים עד לקבלת קוביות לחם 

שחומות וקלויות.  
3. מערבבים היטב את כל מרכיבי הרוטב. 

4. מערבבים את הרוטב עם כל המצרכים ומניחים 
מעל את קוביות לחם 100% שיפון קל.

לחם 100% שיפון קל “לחם הארץ”, מתאים במיוחד 
לחולים סוכרתיים וטרום סוכרתיים. 

מדוע חשוב להתמיד בפעילות גופנית סדירה? והאם גם אצלך פעילות גופנית מסתכמת בסידור 
דברי  פי  על    בגינה?  הילדים  אחרי  מרתון  וריצת  רצפות  שטיפת  לארון,  הכלים  החזרת  הבית, 
הרמב”ם: “כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו שבע ומעיו רפין, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק” 

 פעילות גופנית – זו לא המלצה

לרגל האביב והפריחה הנפלאה של הטבע מגישה “מאפיית ברמן”, בשיתוף עם השף אבי לוי “מאסטר שף”, 
סלט ססגוני, טבעי ורענן, עם עלי רוקט, אורגולה ונענע וקוביות לחם שיפון. הסלט קל הכנה ומומלץ להגשה 

כתוספת לארוחת בקר, ערב או צהרים. 
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הילה פלאח

אני  חושב,  החרדי  שהמגזר  למה  "בניגוד 
האחרון  חמישי  ביום  אמר  כך  ליהדות״,  קרוב 
נשיא בית המשפט העליון  השופט אהרן ברק, 
לשעבר, במפגש מיוחד שקיים בקמפוס החרדי  
״הצעתי  במפגש:  אמר  עוד  בירושלים.  אונו 
שלא  כדי  איתי  להתייעץ  המשפטים  לשרת 
המלצתי  חותם.  הותירה  שלא  כשרה  תיזכר 
היום  המשפט.  בתי  עצמאות  על  לשמור  לה 
מערכת בתי המשפט היא יחידת סמך של משרד 

המשפטים״.
הנשיא לשעבר ברק נענה לבקשתו של דיקן 
אונו,  האקדמית  בקריה  למשפטים  הפקולטה 
סטודנטים  עם  להיפגש  אלבשן,  יובל  פרופ' 
איתם  ולנהל  החרדי  מהקמפוס  וסטודנטיות 
שנמתחה  הציבורית  לביקורת  בהמשך  דיאלוג 
בנוגע  החרדי,  בציבור  בעיקר  באחרונה,  עליו 
לאקטיביזם השיפוטי והתערבות בג"ץ בחקיקה 
היא  ואחדותנו  בשונות  "כוחנו  היהודית. 
הבסיס  היא  סובלנות  הדמוקרטית.  במסגרת 
מנאומיו  אחד  את  אלבשן  ציטט  לפלורליזם", 

של ברק.
עם  שיח  במסגרת  לנושא  התייחס  ברק 
סטודנטים בקמפוס החרדי של הקריה האקדמית 
אונו, וסיפר כי היוזמה לשלב בחוק יסוד: כבוד 
יוזמה  איננה  התגברות,  וחירותו פסקת  האדם 
חדשה: "בוועדת נאמן המליצו שעל-מנת לתקן 
אז  כנסת.   חברי   70 של  רוב  צריך  יסוד  חוק 
הייתי כבר הנשיא, הלכתי לכנסת ואמרתי שאני 

מסכים לזה, ל-70 חברי כנסת". 
ביסוד ההצעה",  העיקרית שמונחת  "הבעיה 
תיקון  על  מבוססת  שהיא  "זה  ברק:  המשיך 
תפיסה  נוגד  וזה  קואליציוני,  ברוב  חוקתי 
בפסקת  לא  מתחיל  הרע  בסיסית.  חוקתית 
היא  בזה שפסקת ההתגברות  אלא  ההתגברות, 
לתיקון  דומה  זה  נקודתי.  חוקתי  תיקון  בעצם 

."X לחוק היסוד בעניין
הצעות  הן  האלה  ההצעות  "כל  הוסיף:  עוד 
מידיים.  שעה  צרכי  של  לחץ  תחת  שנעשות 
בעיית הפליטים חדלה מלהיות בעיה משפטית 
יכולים  לא  כבר  הם  שבמאסר  משום  אקוטית, 
להיות, וצריך לפתור את הבעיה של דרום תל-

אביב. אני חושב שלכל אחד מהתושבים בדרום 
הנזק  על  לפיצויים  חוקתית  זכות  יש  תל-אביב 
שנגרם לו. זה נושא כל-כך כבד, שאנחנו זקוקים 
לבדיקה יסודית שלו. לא מהיום למחר. לא תחת 
לחץ פליטים. מדובר בבעיה הרבה יותר גדולה 

מבעיית הפליטים".

אלי כהן

של  הגדול  השנתי  החסד  מבצע  סיום  עם 
ה-19  השנה  זו  שהתקיים  מצווה"  "מטרנה 
שבבני  חן"  "ארמונות  באולמי  נערך  ברציפות, 
על  מטרנה  לחברת  מיוחד  הוקרה  ערב  ברק 
פעילותה ארוכת השנים עם ארגון החסד חסדי 

נעמי. 
מאיר  ישראל  רבי  הגאון  השתתפו  במעמד 
לאו, יו"ר ומייסד "חסדי נעמי" הרב יוסף כהן, 
הגב'  המנכ"לית  בראשות  מטרנה  חברת  אנשי 
האירוע  במהלך  וכאלף משתתפות,  זופניק  קרן 
הועלה על נס שיתוף הפעולה הייחודי שמתקיים 

כבר 19 שנים ברציפות. 
שהפך  מצווה",  "מטרנה  מבצע  במסגרת 
ואריזות  כפיות  נאספות  חסד,  של  למסורת 
ותמורתם  נעמי  לחסדי  ומועברות  מטרנה 
מעניקה מטרנה תחליפי חלב ודייסות למשפחות 

נצרכות במגזר החרדי.
יוסף  הרב  נעמי'  'חסדי  החסד  ארגון  יו"ר 
עם  לחתונות  שהגיעו  אנשים  על  סיפר  כהן 
לקחת  כדי  מטרנה,  של  כפיות  מלאות  שקיות 
חלק בפרויקט. "מדובר על שיתוף פעולה שלא 
רואים  אנו  השנים  "עם  אמר  עוד  בפז".  יסולא 
מטרנה  את  שמלווה  והנחישות  החסד  שמבצע 
ומתעצמים,  הולכים  רק  הזה  הייחודי  במבצע 
בשיתוף פעולה של חסד ונתינה, שאינו בנמצא 

בדרך כלל בחברות מסחריות". 
זופניק אמרה כי  מנכ"לית מטרנה, הגב' קרן 

השנה,  כל  הזו  הקודש  במלאכת  שעושים  "מי 
ארגון  אנשי  זה,  למיזם  שלנו  השותפים  הינם 
אנו  נעמי".  "חסדי  והמוערך  המוכר  החסד 
צועדים בדרך הזו יחד כבר כמעט שני עשורים 
הנדיבות  ההתמדה,  מרגשת  מחדש  פעם  ובכל 
של  ההשקעה  את  המלווה  השליחות  ותחושת 

מנהלי ומתנדבי העמותה".
למנכ"לית  הוקרה  אות  הוענק  הערב  במהלך 
שבעז"ה  המיוחד  הפעולה  שיתוף  על  מטרנה 

יחגוג בקרוב 20 שנים של חסד.
משמח  הנודע,  המגיד  הנאומים  לאחר 
הקהל  את  ריתק  שוורץ  מאיר  הרב  הלבבות, 
במשך שעה ארוכה. בתום האירוע הודו הנשים 
למטרנה ולחסדי נעמי על הערב המהנה והמרגש 
שעוצמת  הייחודי  למבצע  הערכתן  את  והביעו 

החסד שלו גדלה ומתמשכת משנה לשנה.

אהרן ברק בקמפוס החרדי: 
״אני קרוב ליהדות״

כאלף נשים בערב הוקרה של 
חסדי נעמי למטרנה

וסטודנטיות  סטודנטים  עם  במפגש  נדירה  פומבית  ביקורת  העביר  גם  ברק 
של הקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו על פסקת ההתגברות: ״הדרך 
היחידה לשנות חוקי יסוד היא לבחור אסיפה מכוננת חדשה״  על האפשרות 
ללמוד בקמפוסים נפרדים, אמר כי הזכות ללמוד משפטים היא זכות חוקתית 

בכינוס רב רושם ובמעמד הגרי״מ לאו, הוענק אות הוקרה לחברת ״מטרנה״ 
על פרויקט החסד 'מטרנה מצווה' בשיתוף ״חסדי נעמי״
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משקפיים בחינם!משקפיים בחינם!
מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות

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

בסניפים:

בס“ד

מגיע לכם
משקפיים בחינם

רואים טוב?
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מזון אדם במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.חגורה רחבה. "וחגרת אתם ____" )שמות כט ט(
5.משל לדבר קל ערך,נטול חשיבות. "תהרו חשש תלדו ____" )ישעיה 

לג יא(
7.התקופה שבה יוצא הנער מגיל הנערות ונעשה אדם בוגר. "____ 

מוציאה מרשות אב" )רש"י כתובות נג: (
8.גזל,לקח באלימות. "ו____ את גאון מצרים" )יחזקאל  לב יב( )בלשון 

רבים,עבר(
9.ישוב כנעני בנחלת שבט בנימין שנכבש על ידי יהושע. )בהיפוך 

אותיות(
10.גבה לב,מתרברב. "זד ____ לץ שמו" )משלי כא כד(

12.ספרו. "יובלות ____ ישראל" )ערכין יב: ( )בהיפוך אותיות(
14.תקיעה,השמעת קול בכלי נשיפה. "הללוהו ב____ שופר" )תהילים 

קנ ג(
16.מילת שאלה לדבר לא ידוע,איזה דבר? "____ תבקש" )בראשית 

לז טו(
17.הבן השלישי בשלושת בני לוי,מן הבאים עם יעקב למצרים. 

)בראשית מו יא(
18.חילוקי דעות. "זו _____ הלל ושמאי" )אבות ה יז( )בכתיב מלא(

1.בנו השלישי של דוד שנולד לו בחברון. "והשלשי ____ 
בן מעכה" )שמואל ב ג ג(

2.מעל באמון,לא היה נאמן. "כל רעיה ____ בה" )איכה 
א ב( )בלשון יחיד,עבר(

3.אחד מצמחי הבושם הריחניים שנזכרו במקרא. "כפרים 
עם _____" )שה"ש ד יג( )בלשון רבים(

4.עשה חוטים מחומר גלמי - מצמר,מפשתים,מכותנה 
וכדומה. "והצובע וה____" )שבת יג ד(

6.עשיר,בעל הון. "ולא נכר ____" )איוב לד יט(
9.נוטה לירוק. "____ או אדמדם" )ויקרא יג מט(

11.כהן מדין,חותן משה. )שמות ג א(
13.המיה,שאגה. "_____ככפיר" )משלי יט יב(

15.קיצור המילים : עשרת ימי תשובה.
17.כרת את בשר הערלה של התינוק. )בראשית כא ד(

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

בשר, מן, דבלה, מעוג, דבש, מצות, המרק, נזיד, חלה, ונקדים, חמאה, עגה, לחם,  פת, לבבות, פתבג, ריס

תדאנתדסנישאמאמאנא

נגארישביבאחנמאפתג

שאנתדגששיליאנתרחי

תמינגבתאנמהתבגלנא
אאירשנלאתגדגשהיגא
גיתדישאהעשארירשדג

גאשיקארדגקשתשאשיא

צחדשסנגרשרנבאתרזנ

מנמאגיושנמאיוגאנא

חהתאאויתדהאבאפתגש

ישדתהדעסנדבשתיתדא

אנתצארימשלסנמאישר

ישריתדנמאתגמצותאי

1.מי נקרא "נעים זמירות ישראל"?
2. מי לבש כתונת פסים?

3. מי בא מגילה?                                                                                                            
4. שמו הקודם של יהושע

5. מה שם המקום בו היו 12 עינות מים ו- 70 תמרים?
6. מיהי מחלה ואינה חולה?

7. מי לא אכל ולא שתה 40 יום?
8. העיר שחומתה נפלה לאחר שהוקפה 7 פעמים

9. מיהי "שפחה מצרית"?
10. מיהו הנביא שהלך אל נינווה?

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. דוד המלך 2. יוסף 3. אחיתופל 4. הושע 5. אילים 6. אחת מ-5 בנות צלופחד 7. 
משה 8. יריחו 9. הגר 10. יונה



₪399
מיקסר 4.5 ליטר 

מכונת גילוח פיליפס

₪169₪499
מייבש שיער איתמר 

3600 Parlux

איתמר+ מברשת קרמית 

שייקרים להכנת מיצים

₪150 החל מ-

₪149
מכשיר חשמלי 

להכנת ברד

₪89
טוסטר לחיצה + 

וואפל בלגי 

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

קומקום 
חשמלי

₪49₪499
מכונת קפה

נספרסו

₪99
מעבד מזון 

₪1,690 ₪399
מעבד מזון פיליפס

₪289
מיקרוגל סמסונג

22 ליטר

₪219
פלטה זוגית נירוסטה 

קרמי סאוטר 

₪99
סיר בישול 

איטי

₪69
מחבת שף

₪399
שואב אבק נגרר 

סמסונג
שואב רובוטי

iRobot

₪990

₪139
טרמוס מיחם 

חשמלי 24 כוסות

₪139
נפה חשמלית 

+ מכסה

מיחם 30 כוסות 
נירוסטה

₪169

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169
טוסטר 

אובן

₪99₪199

כיריים חשמליות קרמיות
קרמי

כירה כפולה ₪199

טוסטר 
אובן 

נפח 34 ליטר

פלטת שבת

₪139
₪99
4 סירים

6 סירים

מכונת תספורת
נטענת פנסוניק

₪119₪249
מברשת דפני 
החלקת שיער

₪189
בלנדר כד זכוכית 

סאוטר 

₪499

מגהץ קיטור 
מקצועי פיליפס

₪149
שואב אבק 

ציקלון

שואב אבק אלחוטי 
TURBO VAMPIRE

₪349

₪159
מעבד מזון

מבית 

₪149
מטחנת בשר

₪990
מיקסר קנווד 

מייג�ור חצי תעשייתי
KENWOOD

₪49
מיקסר יד

₪199
כירת גז 2 להבות

על השיש + מכסה

₪79
גריל חשמלי

ענק

₪79
מיקסר 

קערה גדולה

₪799
גריל גז 3 מבערים

מאוורר עמוד
16�

₪69
מאוורר תעשייתי 

תלת שימושי

₪99₪349
מאוורר טורבו 

הוריקן

מכירת שלם וקח עוד היום אצלך בבית
ל״ג בעומר

מתנה על כל קניהעד יום ראשון כ�א אייר

₪319
מיקרוגל רטרו 

סאוטר 20 ליטר

₪299
 26 ליטר 

דיגיטלי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

שואב אבק 
אלחוטי דייסון

₪1,290

מיקרוגל סאוטר

מוט בלנדר 
לחיתוך, ריסוק וקיצוץ

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
תוקף עד 6.5.18 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. מלאי מינימלי 500 יחידות.



כיריים קרמיות

החל מ-₪699

₪690
כיריים גז סאוטר

 4 מבערים

תנור בנוי 
AEG

תוצרת גרמניה

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

₪2,890
תנור עומד 

דו תאי משולב כיריים
סאוטר

מזגן עילי 1.25 כ"ס
 ₪40  לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?
החל מ

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן www.payngo.co.il

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00

תוצרת 
גרמניה

כולל התקנה בסיסית

המוצרים  את  לרכוש  *ניתן   | ובסניפים  באתר  מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  רשימת   | המבצע  לתקנון  כפוף   | במכירה  פריטים   100 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   6.5.18 עד  בתוקף 
נכון  פריים,  ריבית  בסיס  על  מחושב  שבפרסום  החודשי  ההחזר   .6%  + פריים  בגובה  הינה  הריבית  תשלומים.   60 ב-  והינו   ₪  2000 של  רכישה  במינימום  מותנה  המימון  המממן.  הגורם  של  מימון  באמצעות 
הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרום  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  המממן.  הגורם  לאישור  כפוף  המימון  קבלת  הפריים.  בריבית  לשינויים  בכפוף  להשתנות  עשוי  החודשי  ההחזר  ה-1.2.2018.  ליום 
www.payngo.co.il  : | תקנון המבצע מפורסם באתר  ביחס לעסקת מימון שבוצעה טרם השינוי  גובה הריבית, למעט  או לשנות את  בכל עת  והגורם המממן רשאים להפסיק את המימון  לפועל. מחסני חשמל 

מקרר 4 דלתות  
סמסונג

₪6,780
מקרר 3 דלתות  

סמסונג

₪5,990
מקרר 4 דלתות 

האייר

₪4,690

מדיח כלים 
ווירלפול

₪1,790
מדיח כלים 

מכונת 
כביסה 

₪690

מקרר 4 דלתות   
HYBRID

שארפ
₪4,890

₪1,590
תנור בנוי טורבו

סאוטר

₪1,690
 LG מכונת כביסה

דירוג 
אנרגטי
A

DIRECT DRIVE-הנעה ישירה

₪1,450
מכונת כביסה פתח 

עליון ווירלפול 
₪7,890

 LG מקרר 3 דלתות
715 ליטר

₪1,590
מכונת כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

₪1,490
מכונת כביסה סמסונג 

6 ק"ג
דירוג 
אנרגטי
A

₪2,490
מדיח כלים בוש  מדיח כלים

 אלקטרה

₪1,390

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תנור בנוי        
אלקטרולוקס

₪2,090 תוצרת 
גרמניה

₪2,190 7 תאים₪1,690 6NO-FROST תאים NO-FROST

₪1,390 ₪990
6 תאים 3 תאים

מקפיאים 7-6-3 מגירות אלקטרה

מכון צומתאישור  הלכתי

מקפיא 
3 מגירות ליבהר

₪1,690

מקרר מקפיא עליון 
שארפ

₪2,140 ₪990
מקרר 

מקפיא עליון
₪2,890כולל הובלה חינם

מקרר מקפיא עליון 
אלקטרה 

נפח ענק 509 ליטר

₪1,890
מכונת כביסה 9 ק�ג 

1400 סל"דאלקטרה 

כיריים אינדוקציה 
אלקטרה

₪999

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7 ק�ג 
₪990

₪770
כיריים גז 4 להבות 
אלקטרולוקס עם 

משטח זכוכית

₪399
כיריים גז נירוסטה 

4 להבות בקו

₪4,190
מקרר הפוך סמסונג 

מקפיא תחתון

₪2,990
מקרר הפוך 

מקפיא תחתון בקו 

תנור משולב
כיריים

₪999

תנור בנוי מפואר

₪999

₪599
מקרר משרדי 

אלקטרה

תנור משולב - רחב
 90 ס�מ - אלקטרה

רחב
₪3,290

₪1,940

תנור עומד 
דו תאי משולב כיריים

בקו
₪2,490

מדיח כלים בוש 
אינטגרלי מלא

₪3,090
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