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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'

נשא

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:00
19:18
18:57

20:17
20:19
20:19

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643 פרסם  
ותתפרסם

דרושה 
סייעת

ירושלים: האם ש”ס תמצא מחליף לצביקה כהן? / פרסום ראשון

בני ברק: הקרב על הסגן: ‘שלומי אמונים' נגד ויז'ניץ / פרסום ראשון

זכרון יעקב: ‘דגל' קיבלה נציג במקום ש”ס / חשיפת ‘קו עיתונות'

חדרה: בבית היהודי דחו, והחזית הדתית התפרקה / פרסום ראשון

חולון: הגר”ח רבי דורש נציג מטעמו ברשימת ש”ס / חשיפה

 162

ירות
לבח

יום 

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 22-23

עיתונות'  ל'קו  בראיון  להגנתו  דרעי  יוצא  ב'הארץ',  ליברמן  נגד  החריפה  המתקפה  לאחר 
• “הוא שר ביטחון מורגש ופעיל, שמתנהל בקור רוח ובשיקול דעת גם בהשוואה לשרי 
ביטחון קודמים” • תוקף את מכתב ליצמן וגפני על חוק הגיוס: “לא ביקשו ממני לחתום 
ואם היו מבקשים לא הייתי חותם. אני מתקשה להבין למה צריך לייצר אווירה כזאת רגע 
לפני שהוועדה הצה”לית מסיימת את עבודתה” • ומה יעלה בגורל החוק? “צריך בשלב 

הזה זה שקט תעשייתי ולא לחץ תקשורתי. אנחנו רוצים לתת לזה צ'אנס”
אבי בלום, בי”ס לפוליטיקה / עמ' 20-21

בהזדמנות להשכרה

050-4115510
מקום מפואר וממוזג

חנות + ציוד מתאים 
לביגדי ילדים ונשים 

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

 13 שנות ותק, 87% הצלחה 
בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני, למומחים 
מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך 
בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות הרפואיות 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

גורמה בטעם מסורתי

אחת  תקבע  היא  כי  סבורים  הנפרדת  הריצה  תומכי  מפתיעות:  תוצאות 
ולתמיד את יחסי הכוחות ואולי אף תשפר את הייצוג החרדי במועצת העיר 
ירושלים • 18% סבורים כי יש להתנות ריצה משותפת בתיקון יחסי הכוחות 
הפנימיים • מבין המועמדים שאינם חרדים לראשות העיר ירושלים: אלקין 

מנצח את ליאון בפער קטן, מועמדות נחמן שי צוברת תאוצה / עמ' 18 

סקר 

'קו עיתונות'

בלעדי

בלעדי

39% בעד ריצה נפרדת של 'דגל' ו'אגודה'

שר הפנים נחלץ להגנת שר הביטחון

 “יש לנו סייעתא דשמיא שליברמן מוביל את צה”ל”

צילום: יעקב כהן

ובאו כולם: שבועות בהיכלי התורה והחסידות / עמ' 10  

"חוק הגיוס 
לא יעבור 

במושב הקיץ"

ח"כ דוד ביטן:

/ עמ' 18

בהשתתפות בכירי התנועה: 
נקבעו מזוזות בסניף הליכוד / עמ' 12 



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

אבקת כביסה
סוד 5 ק"ג 500 מ"ל

 &2990

 &990

 &1490

מיונז תלמה 500 גר
בקניית זוג

גבינת קרם שמנת 
טרה

קמח
טחינה אחווה

4 ב-10& 

ב-

ב-  &15

 &3490 &3990

 &10 3 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי

 &30 20& 3 ב- 3 ב-

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

XL / קליק

לחם מלא אגמי

רוגעלך

לחם פרוס 
דוידוביץ

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף מחפוד/שארית טרי

בשרים מחפוד
מס' 3/7/10

בשר מחפוד
מס' 8

טיטולים חוגלהטיטולים האגיס

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

 &50 2 ב-

גלידת נסטלה

טיטולים

חיטה, בורגול, עדשים, פופקורן, חומוס ועוד

מוגבל 
ל-4 קילו

 &40 2 ב-

2 ב-

מגוון  שלגונים נסטלה
קראנצ', טילונים וכו'

 &10

L תבניות ביצים

3 ב-10& 

 &3490

&490

&490

2 ב-10& 
חלה מתוקה
המיוחדות של עינת

2 ב-

3 ב-

4 ב-3 ב-

3 ב- 2 ב-

2 ב-15& 

 &50 &13
קטניות מיה

 &30

 &20

 &100 &100

 &10 &8

 &20

7ב-

2 ב-

5ב-

 &10

10& ב-

קוטג' טרה/תנובה

3 ב-15& 

מוצרי 
השבוע גלידה מיניס

גבינת תנובה

 &2990
ב-

גלידת ריאו
1.8 ליטר

בקניית זוג

אבקת כביסה חלב גד

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
500 גרם

טסטר צ'ויס
בקניית 
זוג

2 יח'

1.800 הדר

נייר טואלט

 &790

40 גלילים

שמנת טרה

ב-

עוגת שמרים

500 גר' בד"ץ

500 גר' בד"ץ

גבינת טרה 
750 גרם
בקניית זוג

2 ב-55& 

מארז שוקו תנובה

 6 2
מטרנה 
מהדרין

 &8 90

 &990  &3990

פילה סלמון 
)נורבגי(

ב-49&

ב-

ב-

מארז 6 יח' 
טישו

&590
890& ב-ב-

ב-

חומוס אחלה
750 גר'

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-

פתי בר

שמפו/מרכך
הוואי

ריאו

בקניה מעל 150 &
 &10 &95

פיירי
1.35 ליטר

ב-



כמה נוח להירגע בחיבוק שלך אמא, נוח להשתולל ולגלות את העולם,
לכן דאגנו שהחיתול שלנו יהיה נוח כמו החיבוק שלך.

 האגיס פרידום דריי החדש! בעל טכנולוגיה מתקדמת עם תעלות ספיגה 
המפחיתות את התנפחות החיתול לנוחות בכל תנועה.

פחות נפוח, יותר נוח
מתקדמים ל- Huggies Freedom Dry החדש!

נוחות
בכל תנועה





כשמילקי 
פוגש טורטית 

חדש!



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276



כשמילקי 
פוגש פסק זמן 

חדש!



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

ט' בסיון תשע"ח 23/5/18 בני ברק8

מאת: עוזי ברק

רשלנות  של  מקרה  התרחש  השבוע 
עזר  ארגון  של  הארצי  במרכז  מזעזעת 
הלומדת  ילדה  כאשר  ברק  בבני  מציון 
על  טיפסה  הארצי  במרכז  הגנים  באחד 
מיטת פיזיותרפיה, מעדה דרך חלון ציר 
ונתקעה בין שמים לארץ ובנס לא נפלה 

מגובה רב.
המקרה  בזמן  שהיו  רבים  אזרחים 
ראיה  עדי  של  צרחות  שמעו  ברחוב, 
החלון  אדן  תחת  אל  רצו  כך  ובעקבות 
שאם  כדי  הילדה,  את  לתפוס  בניסיון 
אך  זרועותיהם,  לתוך  זה  יהיה  תיפול, 
אסון  מנעה  העובדות,  אחת  של  תושייה 

טרגי.
על  שפורסמה  מציון״  ״עזר  בתגובת 
המקרה המזעזע נאמר: "צוות המקצועי 
של הגן, ששהה עם הילדים באותה עת, 
זיהה את האירוע שהתרחש בתוך שניות. 
הילדה  את  וחילץ  במהירות  פעל  הצוות 
חשוב  פגע.  כל  ללא   - קצר  זמן  בתוך 
עם  לילדים  בגן  מדובר  כי  להבהיר  לנו 
הפועל  התפתחותית,  שכלית  מוגבלות 
וצוות  הנדרשים  הבטיחות  תקני  תחת 

מקצועי מלא".

ציינו  עוד 
'עזר  בארגון 
מציון', כי מדי 
מאשר  שנה 
בטיחות  יועץ 
המבנה  את 
ו  י נ ק ת מ ו
גם  ולמקום 
משרד  אישור 
ך  ו נ י ח ה
מדי  המתחדש 

שנה. מדי תקופה מתקיים מעקב מדוקדק 
אירוע  "זה  וליקויים.  מפגעים  אחר 
הבטיחות הראשון מסוג זה שקורה בגנים 
אלו. אנו ב"עזר מציון" נפעל לבדוק את 
ולפעול למניעת הישנות  המקרה לעומק 
מקרים דומים. כידוע לכם, עמותת "עזר 
צרכים  עם  הילדים  את  מציבה  מציון" 
כבר  ופועלת  מעייניה  בראש  מיוחדים 
להם  להעניק  כדי  שנים   25 מ-  למעלה 
טיפול וקידום ברמה המקצועית הגבוהה 

ביותר".
כחלון,  דנה  מסרה  המקרה  בעקבות 
"משטרת  כי  דן,  מרחב  משטרת  דוברת 
בנושא  חקירה  מנהלת  כרגע  ישראל 

במחלקת חקירות של המרחב".

 אשת ראש העיר ע"ה
ברוך דיין האמת: בבית החולים שיבא בתל השומר, 
ע"ה,  פרנקנהטל  טובה  מרת  השבוע,  שני  ביום  נפטרה 
אשת  היא  ע"ה  המנוחה  בפטירתה.   63 בת  כשהיא 
יבלחט"א ראש העיר לשעבר של בני ברק ועמנואל, ר' 

יששכר פרנקנהטל, מחסידי גור.
הגב' טובה נפתרה לאחר סבל של 9 שנים של ייסורים 
מרים שקיבלם באהבה, היא הותירה אחריה דור ישרים 
בשעות  יצאה  הלווייתה  ונכדות.  נכדים  ובנות,  בנים   –
בדרכה  ברק,  בבני  בילו  ברחוב  מביתה  הצהריים 
האחרונה אל בית הלוויות שמגר ומשם להר המנוחות. 

ת.נ.צ.ב.ה.

 שדדו חנות ונעצרו
בעקבות תלונה של בעל עסק ברחוב ז'בוטינסקי בבני 
ברק, על שני קטינים תושבי העיר, שבאיומי סכין לקחו 
מוצרים מבית העסק, התפתח מרדף של צוותי השיטור 
העירוני, שהצליח לאתר ולבצע מעצר של החשודים – 
החשודים הובלו למחלק הנוער של מרחב דן במשטרת 

ישראל.

 הכייסת נלכדה בעזרת סרטון
ברק.  בבני  ז'בוטינסקי  ברחוב  כשהלך  כויס  מבוגר 
בעקבות סרטון שהופץ על ידי בבעלי חנות שראו זאת, 
את מבצעת המעשה.  ועצרה  בחקירה  המשטרה פתחה 
בסרטון שהופץ נראית אישה חילונית שעצרה את רכבה 
ניגשת לאדם מבוגר,  פינת סוקולוב  ז'בוטינסקי  ברחוב 

מסיחה את דעתו ומכייסת אותו.
הצהרים  בשעות  כי  מסרה  דן  מרחב  דוברת משטרת 
שהופץ  סרטון  המשטרה  לידיעת  הובא  שישי  יום  של 
אדם  מכייסת  חשודה  נראית  בו  החברתיות  ברשתות 
חקרה  ישראל  משטרת  ברק.  בבני  ז'בוטינסקי  ברחוב 
במהירות תוך הפעלת אמצעים מהמישור שהובילו תוך 
מספר שעות למעצרה של החשודה כת 50, תושבת העיר 

חולון, החשודה נחקרת בתחנת דן.
 

 ערב הוקרה למתנדבי 'תן כבוד'
ביום ג' נערך 
הוקרה  ערב 
'תן  למתנדבי  
של  כבוד' 
הצלה  איחוד 
בני  מסניף 
במסעדת  ברק 
'פיצהלה' בעיר 
הפרויקט  מנהל  בעיר,  הפרויקט  מתנדבי  בהשתתפות 
שמואל רוזנגרטן, נשיא הסניף הרב מרדכי ברזילי וראש 
הרחבת  על  הוכרז  הערב  במהלך  פלדמן.  אפי  הסניף 
בביקור  יתמקדו  נשים אשר  לקבוצה של  גם  הפרוייקט 
קשישות ושיקרא 'זכרון מירה' על שמה של אשת החסד 
הסניף  נשיא  אשת  ע"ה  ברזילי  מירה  הגב'  הנודעת 
ממקימי ארגון 'הצלה' בארה"ק אשר בשבוע זה מציינים 

את יום השנה לפטירתה הפתאומית בדמי ימיה.

 אות הוקרה לאח אמיל אייזנשטיין
במשכן  שנערך  מרגש  בטקס 
האחות  יום  לכבוד  הכנסת 
ח״כ  של  בהובלתה  הבינלאומי, 
שר  ובנוכחות  מועלם  שולי 
ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות 
מנכ''ל משרד הבריאות, האחות 
הסיעוד  וסגל  הארצית  הראשית 
קיבל  ישראל  מדינת  של  הבכיר 
שהינו  אייזנשטיין,  אמיל  מר 
המחלקה  של  אחראי  אח 
במרכז  גברים   - הפסיכיאטרית 
אות  הישועה,  מעיני  הרפואי 
בהקמת  חלקו  על  הוקרה 
הפסיכיאטרית,  המחלקה 
והחרדית   הדתית  מהקהילה  למטופלים  מענה  הנותנת 

תוך התחשבות מלאה באורח חייהם.

מאת: עוזי ברק

מועצת עיריית בני ברק, אישרה בישיבתה 
האחרונה, בהתאם להצעת הרב חנוך זייברט, 
בין  ענק  פיתוח  הסכם  חתימת  העיר,  ראש 
העירייה לבין רמ"י - רשות מקרקעי ישראל, 
ובהם  העיר,  בצפון  פרויקטים  לשלושה 
 2200 בת  במתחם  מזרחית  מגורים  שכונת  
ברחוב  ותעסוקה  מסחר  אזור  דיור;  יחידות 
של  בשטח  הרכבת,  לתחנת  בסמוך  הלח"י 
1.5 מיליון מ"ר ופארק מטרופליני לאורך נחל 

הירקון בגודל 350 דונם.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
העירייה,  של   1045 תמ"ל/  תכנית  כי  מסר 
מגורים  מתחם  כוללת  באחרונה,  שאושרה 
של  ביותר  משמעותית  לתוספת  שיביא  ענק, 
זורז  יחידות דיור שחסרו עד כה בעיר, והוא 
לאישור על ידי הותמ"ל, ועדה ארצית לתכנון 
ולבניה למתחמים מועדפים, שהוקמו במטרה 
זמנים  נרחבות למגורים בלוח  לאשר תכניות 
מרבית  זו  לועדה  ישנן  זו  ובמסגרת  מזורז, 
לתכנון  הארצית  הועדה  של  הסמכויות 
ההולם  בצביון  תהיינה  התכניות  כל  ולבניה. 

את אוכלוסיית העיר.

רו"ח  מסרו  העירייה  מועצת  בישיבת 
שושנה  ורו"ח  העירייה  גזבר  אדלר,  אהרון 
סכום  כי  וכלכלה,  יזמות  אגף  מנהלת  לרנר, 
מיליארד  בכ-1.3  נאמד  המקרקעין  פיתוח 
 ₪  517,193,000 של  חלוקה  לפי  שקלים, 
למסחר   ₪  555,282,000 למגורים;  לתכנית 
לפארק  שקלים  ו-209,719,000  ולתעסוקה 
כולל  איננו  הסכום  זאת,  עם  יחד  החדש. 

ידי  על  בנפרד  שישולמו  וביוב  מים  עלויות 
רמ"י לתאגיד המים, עלות הטמנת קווי מתח 
עליון שתבוצע בנפרד על ידי חברת החשמל 
הרלינג  גשר  והקמת  רמ"י  ידי  על  וישולמו 
שתבוצע ותתוקצב בנפרד על ידי רמ"י, משרד 

התחבורה ו"נתיבי איילון".
על  הענק  תכניות  השפעות  על  בסקירה 

התקציב העירוני הרגיל ועל תקציב הפיתוח, 
מגרשים  ומסירת  הפארק  פיתוח  כי  נמסר 
 4-3 בין  ימשכו  המגורים  במתחם  מפותחים 
ושטחי  תעסוקה  מתחמי  פיתוח  ואילו  שנים 
ציבור יימשך שנים נוספות קדימה. בד בבד, 
תקבל העירייה מרמ"י "עמלה גלובלית" בגין 
ניהול הפרויקט והיא מיועדת לכיסוי עלויות 
התכנון, ניהול הפרויקט ופיקוח על העבודות, 
לתכנון  כ-40%  יתחלק  העמלה  כשתשלום 
היקף  הביצוע.  בשלבי  ו-60%  הפרויקט 
העמלה הצפוי בפרויקט צפוי להיות כ-15% 
מהעלויות, ומשמעותה כ-192 מיליון שקלים, 
הפרויקט  ניהול  הוצאות  לכיסוי  מחציתה 
והיתרה תיזקף לקרן שתועבר לתקציב העירוני 

השוטף, על פי התקדמות קצב העבודה.
המדובר, בהתאם לצפוי, בתוספת הכנסות 
במשך  לשנה,   ₪ מיליון  כ-10  של  לעירייה 
הן  תביא  זו  ותוספת  תקציב,  שנות   10-8
של  התקציבי  האיזון  על  מתמדת  לשמירה 
לתושבים  השירות  לשיפור  והן  העירייה 

במגוון נושאים.

מאת: עוזי ברק

פרצה  גדולה  שריפה 
טבריה  פינת  מירון  ברחוב 
שלימה  ודירה  ברק  בבני 

נשרפה כליל.
בצהרי  אירע  המקרה 
של  גדולים  כוחות  שבת, 
כבאות  מתחנת  כבאים 
מפקד  בראשות  ברק  בני 
הוזעקו  אלבז  המשמרת 

למקום, לאחר שהשכנים הבחינו בעשן ולהבות גדולות 
שיצאו מכל חלונות הדירה.

ומד"א  הצלה  איחוד  ארגון  של  השבת  תורני  גם 
ואת  הכבאים  עבודת  את  לאבטח  למקום  הוזעקו 
היו  וחלקם  לבניין  היו מחוץ  הרבים שחלקם  הדיירים 
בתוך הבניין בזמן השריפה אך לא יכלו לצאת מהבניין 

בעקבות השריפה.
הכיבוי  חוקרי 
לחקור  החלו  והמשטרה 
השריפה.  סיבת  את 
מהחקירה עולה כי מדובר 
ברשלנות של שוכר הדירה 
נר  השאיר  מהדירה  שיצא 
לא  במקום  דולק  נשמה 
וזה גרם להצתת  בטיחותי 

הדירה שנשרפה כולה.
נפגעים  היו  לא  בנס 
כבד  נזק  נגרם  אך  בנפש, 

לדירה ולרכושה.
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כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת
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אימה ב'עזר מציון': 
תינוקת נתקעה בגובה

דירה נשרפה כליל

מועצת העיר אישרה: הסכם פיתוח ענק בצפון העיר בין רשות 
מקרקעי ישראל לעיריית בני ברק בשלושה פרויקטים

תינוקת נתלתה בין שמים לארץ באדן החלון של גן 'עזר 
מציון"  ב"עזר    שכליות  מוגבלויות  עם  לילדים  מציון' 
הגיבו: "נפעל לבדוק את המקרה לעומק ולפעול למניעת 

הישנות מקרים דומים"  המשטרה פתחה בחקירה

נשרפה  ברק  בבני  מירון  ברחוב  דירה 
כליל בעקבות נר שהושאר דולק במקום 

לא בטיחותי  נזק כבד נגרם למקום

 

 

 בהסכם הפיתוח  

 פרויקטים: 3כלולים 

שכונת מגורים  •

יח"ד (ותמ"ל 2000

אזור מסחר  •)1045

 ותעסוקה, 

מיליון מ"ר  1.5
 (תכניתמחוזית בתהליך)

פארק מטרופוליני,  •
 פ') 572דונם (350

 

 

תכניות הפיתוח הגדולות בצפון העיר שאושרו

זייברט, מציג לחברי המועצה את הסכם הפיתוח

צילום: אנשי הדממה

צילום: יוני בוצבסקי



הפרסום אינו מהווה הצעה או התחייבות למתן אשראי. מתן ההלוואה מותנה באישור הבקשה על ידי הבנק ובכפוף לתנאיו. אי עמידה בפירעון 
ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

 להשקיע בתזמורת לחתונה
או בריהוט חדש לדירה?

מחתנים? מתחתנים? מזל טוב!
חתונה היא אחד האירועים המרגשים והמשמחים בחיי כל משפחה, 

אבל נלוות אליה הוצאות מרובות. אנחנו בבנק הפועלים רוצים שתתמקדו 
ברגעי השמחה. לכן, הכנו עבורכם חבילת הטבות לעתיד משותף 
ומגוון פתרונות אשראי לסיוע בהכנות לחתונה ולכל מה שאחריה.

לפרטים והצטרפות חייגו 2405*
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יענקי קצבורג ואלי כהן

הישיבה  ראש  מרן  יצא  השבועות  חג  לפני 
והתעוררות  חיזוק  למסע  אדלשטיין  הגר"ג 
הישיבות.  תלמידי  אלפי  בקרב  התורה  בהיכלי 
בין המקומות בהם נשא דברי חיזוק: ישיבת בית 
ישיבת  בתפארתה,  תורה  ישיבת  עליון,  מדרש 
תפארת מרדכי, ישיבת משך חכמה וכן בישיבת 
אורחות תורה אליה היה מגיע מידי שנה בערב 
שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  שבועות 
זצ"ל. שיחה מרכזית התקיימה בישיבת פוניבז' 

לשם הגיעו גם אלפים מתושבי בני ברק. 
אחד  את  לבקר  שהגיע  בעת  לכן  קודם 
הכולל  אברכי  זכו  הישועה  במעייני  מתלמידיו 
שבבית הכנסת מעייני הישועה שראש הישיבה 
ניאות לחזקם. בנוסף, אברכי כולל גור מאשדוד 
ערכו במעונו של מרן מעמד סיום סדר "נזיקין" 
שנלמד בכולל בשנים האחרונות. ראש הישיבה 
סיום  מעלת  על  האברכים  בפני  דברים  נשא 
למעלה  עברו  השבועות  חג  בליל  המסכתות. 

מ-5,000 איש להתברך ממרן ראש הישיבה.
מיוחד  מעמד  נערך  צאנז  חסידות  בחצר 
יחד",  בנעילת החג הנקרא "ובאו כולם בברית 
בו מגישים לרבי את הקוויטל של החסידים מכל 
רחבי תבל הנקרא ספר "תמכין דאורייתא" של 
דחסידי  התורה"  "מרכז  האברכים  כוללי  רשת 
התומכים  כל  טוב  לזכרון  נזכרים  בו  צאנז, 
כוללי  רשת  של  האברכים  ב-300  הקבועים 

האברכים "מרכז התורה" דחסידי צאנז. 
של  התווך  עמודי  זכו  מיוחדת  להוקרה 
וזבולון  יששכר  הסכם  שותפי  התורה",  "מרכז 
התורה"  ב"מרכז  מכובדים  בסכומים  התומכים 
של  מידיו  מהודרים  יין  בקבוקי  לקבל  זוכים   -
השקיעו  בצאנז  הטיש.  עריכת  בעת  האדמו"ר 
במיוחד במקום מושבו של הרבי בחג השבועות 
הרבי  של  המפואר  והכיסא  הסטנדר  וסביב 
לוחות  ובראשם  מרהיבים  עיטורים  הוצבו 

הברית ועיטורי פרחים כנהוג.
נשא  החג  בכניסת  ויז'ניץ:  חסידות  בחצר 
דרשה הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, בנו הבכור 
האדמו"ר  מרן  מארה"ב.  שהגיע  האדמו"ר  של 
החג  נעילת  בטיש  החסידים  את  עורר  מויז'ניץ 
שאינם  סלולאריים  במכשירים  השימוש  נגד 
כשרים, האדמו"ר אמר שאין בכוחו לסלק מבית 
המדרש את אלו שמחזיקים במכשירים פסולים 
אבל לכל הפחות שלא יבואו ל'קוויטל' בביתו. 
עם  לחסידים  יאפשרו  שלא  לגבאים  "אמרתי 
אייפון להיכנס לביתי. אין להם מה לבוא אלי".

תמונות  מגזיני  את  האדמו"ר  תקף  בנוסף 
דרך  במרמה  בא  שלהם  שהצלם  האדמו"רים 
העזרת נשים של בית המדרש לצלם את הטיש. 
לכהן  כניסתו  עם  מיד  ביקש  האדמו"ר  כידוע 
ולא לפרסם  כאדמו"ר שלא לצלם את הטישים 
לאחרונה  הופיע  הצלמים  אחד  שלו.  תמונות 
התריע  הרבי  הרבי,  את  ותיעד  הנשים  בעזרת 
על כך ודרש להפסיק לצלמו. בתוך כך, שמונת 

של  בניו  ויז'ניץ,  לבית  החדשים  האדמו"רים 
מכתב  השבוע  כתבו  זצ"ל,  ממונסי  האדמו"ר 
בשום  לפרסם  שלא  העיתונים  למערכות  חריף 
כהמשך  וזאת  בעיתונים  תמונותיהם  את  אופן 

לדרכו של אביהם זצוק"ל.
הגאון  קיים  תורה  מתן  חג  שלפני  בימים 
והכנה לחג  רבי שרגא שטיינמן משאות חיזוק 
כך  הארץ,  ברחבי  רבות  בקהילות  השבועות 
ברכסים, כרמיאל, ירושלים, אשדוד ונס ציונה. 
למסירת  הגר"ש  קיים  אותם  נסיעותיו  במהלך 
של  'רינה  כמו  שבראשותו  בישיבות  שיחות 
עוצם  שבמושב  זרח'  ו'נר  בכרמיאל  תורה' 
ביקשו תושבי הערים שעל דרך נסיעתו שיפנה 
גם אליהם, הגר"ש נעתר לבקשות באומרו "אבי 
חיזוק,  מבקשים  שכשיהודים  אותי  לימד  זצ"ל 

אסור לסרב להם".
היכלי  בין  הגר"ש  חילק  השבועות  חג  את 
השתתף  הלילה  במהלך  שבראשותו.  התורה 
לתפילת  יעקב,  קהילות  בישיבת  הלימוד  בסדר 
ותיקין הגיע לבית הכנסת איצקוביץ שבראשותו, 
שם קיבל את עליית מתן תורה שהיה אביו מרן 
מיוחד  כללי  שיעור  מסר  אחה"צ  מקבל.  זצ"ל 
הרב  נשמת  לזכר  תורה'  'ארחות  ישיבת  בהיכל 
שמעיה רייכמן זצ"ל, אביו של הנגיד רבי משה 
מתן  בחג  חל  הסתלקותו  שיום  זצ"ל  רייכמן 
הגראי"ל  מרן  נהג  רבות  שנים  ובמשך  תורה, 
זצ"ל למסור שיעור לזכרו ביום זה. לבקשת בני 
התחדשה  הפסקה,  שנות   7 ולאחר  משפחתו, 
עם  תורה.  ארחות  בישיבת  הייחודית  המסורת 
צאת החג הגיע הגר"ש להשתתף במסיבת החג 
בישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד שם מסר את 

דרשת סיום החג.
בישיבת תושיה בתפרח זכו הבחורים לכיבוד 
הבחורים  ריבוי  בשל  וזאת  החג  במהלך  רב 
המבוגרים הזקוקים לזיווג הגון, סגולה העוברת 
שבחור  היא  שנים  מזה  בישיבה  לאוזן  מפה 
לבני  ומשובח  עשיר  לכיבוד  מכספו  שדואג 
הישיבה לחג השבועות זוכה לזיווג הגון, השנה 
בשל ריבוי המבוגרים זכו הבחורים לכיבוד רב 

ועשיר ששולם מכיסם של המבוגרים.
החג  עבר  בביתר  ההר  מן  הגר"ח  בישיבת 
הישיבה  טרחה  כשהשנה  מרוממת,  באווירה 
עם  ישהו  הישיבה  צוות  שכל  כדי  במיוחד 
תלמידי הישיבה בחג. ראש הישיבה הגר"ח מן 
ההר מנהיג מזה כמה שנים סדר לימוד במוצאי 
החג שבו לומדים בני הישיבה עם תענית דיבור 
מספר שעות רצופות, ראש הישיבה התבטא לא 

פעם שזה ה"עלייה לרגל" הכי חשובה בימינו.
התבשרו  ברק  בבני  מתתיהו"  "בית  בישיבת 
הבחור  אירוסי  על  החג  צאת  עם  הבחורים 
המבוגר ביותר בישיבה, הבחור החשוב אברימי 

גולובנציץ בן ה-34. מזל טוב.
בישיבת מיר ברכפלד הורגשה אווירת קבלת 
התורה כבר מליל שבת עם שיחתו של הגאון ר' 
צבי פרצוביץ מראשי הישיבה, עם התקדש החג 
הגאון  הישיבה  ראש  מסר 
"שמועס"  אלון  נועם  רבי 
מעלת  רום  על  מעמיק 
הזמן, וחשיבות הלימוד בו 

בכל עת פנויה.
בישיבת קרית מלך בבני 
ליל  לימוד  את  ייחדו  ברק 
ללימוד  השבועות  חג  ויום 
פי  על  הנשרפין  פרק  כל 
הישיבה  ראש  של  הוראתו 

הגאון רבי יעקב קרפ.

פאר  שטיינמן,  הגר"ש  ושל  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של  החיזוק  מסעות 
והדר סביב מקומו של הרבי מצאנז, הנזיפה של הרבי מויז'ניץ בצלמים, 
הכיבוד העשיר בתפרח ואירוסי הבחור המבוגר בבית מתתיהו  סיכום החג 

בחצרות הקודש

ובאו כולם: שבועות 
בהיכלי התורה 
והחסידות



בפנים או בחוץ?

מתעתעים בך
פקח עיניים!

כולם מוכרים לך, אנחנו קונים בשבילך.



ט' בסיון תשע"ח 23/5/18 בני ברק 1212

מאת: יאיר קורן

לראשונה  התכנסו,  האחרון  השבוע  בסוף 
ומאות  הליכוד  מפלגת  בכירי  כל  העיר,  בתולדות 
בעיר,  הלוי  יהודה  ברחוב  בעיר  הליכוד  מחברי 
לאירוע חגיגי וקביעת מזוזות בסניף הליכוד ששופץ 
והורחב, בראשו עומד יעקב וידר, המכהן גם כיו"ר 

המטה החרדי בליכוד.
גלעד  השר  רגב,  מירי  השרה  נשאו  ברכה  דברי 
ציפי  החוץ  שר  סגנית  הנגבי,  צחי  השר  ארדן, 
הקואליציה  יו"ר  מזוז,  ירון  השר  סגן  חוטובלי, 
לשעבר ח"כ דוד ביטן, יו"ר ועדת הפנים ח"כ יואב 
הח"כים  נגוסה,  אברהם  הקליטה  ועדת  יו"ר  קיש, 
אמיר אוחנה וענת ברקו, מנכ"ל הליכוד צורי סיסו, 

ד"ר שלמה קרעי, ואישים נוספים.
שרת התרבות והספורט, ח"כ מירי רגב, שהביאה 
"ראש  כי  הדגישה  ישראל,  ממשלת  ברכת  את 
הממשלה והליכוד כולו גאים בכל העשייה הנהדרת 
של המטה החרדי בליכוד, גם בתוך הציבור החרדי 
וגם בתוך הליכוד. הליכוד היא מפלגת העם וטבעי 
בית.  בליכוד  מוצא  החרדי  מהציבור  גדול  שחלק 
ואלפי  ליכוד  חברי  אלפי  שישנם  מאליו  מובן  לא 
מצביעי ליכוד בבני ברק, שהיא עיר הבירה החרדית, 

ואנחנו מגויסים לכך שהמספרים רק ילכו ויגדלו".
כי  אמר  ארדן,  גלעד  ח"כ  פנים,  לביטחון  השר 
את  גם  שמייצגת  ממלכתית  תנועה  היא  "הליכוד 
עובד,  אני  לתפקיד  שנבחרתי  מאז  החרדי.  הציבור 
יחד עם ידידי יעקב וידר, יו"ר המטה החרדי בליכוד 
חיילי  נגד  ובאלימות  בהסתה  המאבק  את  שמוביל 
התופעה  את  לחלוטין  למגר  כדי  החרדים,  צה"ל 
קרובים  שאנחנו  לבשר  שמח  ואני  הזו,  החמורה 
מאוד ליעד. בכלל, המטה החרדי בליכוד הוביל את 
החרדי,  המגזר  בתוך  מדהימים  להישגים  הליכוד 

ואנחנו רק בתחילת הדרך".
באירוע הוצגו גם תוצאות של סקר עומק שערך 
כהכנה  ברק,  בבני  האחרונים  בחודשים  הליכוד 
רשימת  הסקר,  תוצאות  לפי  המקומיות.  לבחירות 
צפויה  וידר  יעקב  של  בראשותו  מקומית  ליכוד 

לגרוף שלושה מקומות במועצת העיר.
בעלי  לאומי,  והדתי  הכללי  הציבור  הסקר,  לפי 
עסקים וחלק ניכר מהתושבים החרדים בעיר, בפרט 
כי כיום אין שום מענה  חרדים עובדים שמרגישים 
לצרכים שלהם, בתחומים כמו חינוך, תרבות ופניות 

הציבור.
והמצלמות  בעיר  החריפים  התנועה  פקקי  גם 
מהן,  סובלים  רבים  שתושבים  האוטומטיות, 
רבים  פוטנציאליים  מצביעים  הסקר  לפי  מעבירים 
עומד  בראשה  המקומית,  הליכוד  רשימת  לזרועות 
ולאיש  החרדים"  החיילים  ל"אבי  שנחשב  וידר 
פתוחים  הממשלה  משרדי  שדלתות  וביצוע  עשיה 

בפניו.
למרות כל זאת – ולמרות תמיכת ראש הממשלה 
הליכוד  ברשימת  כולו  המקומי  הליכוד  וסניף 
שנחשב  עצמו,  וידר  דווקא   – בעיר  וידר  בראשות 
הליכוד  ברשימת  להיבחר  טובים  סיכויים  לבעל 
וכי  קיבל החלטה  לא  עדיין  הוא  כי  הודיע  לכנסת, 
בתקופה  הרשימה  הרכב  בעניין  החלטה  יקבל 

הקרובה.

באירוע הוצגו גם תוצאות של סקר עומק שערך הליכוד בחודשים האחרונים בבני ברק, כהכנה לבחירות המקומיות 
 לפי תוצאות הסקר, רשימת ליכוד מקומית בראשותו של יעקב וידר צפויה לגרוף שלושה מקומות במועצת העיר

בהשתתפות בכירי התנועה: נקבעו 
מזוזות בסניף הליכוד 

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

הן
 כ

לי
גי

מקרר שארפ

החל מ: ₪4590

ל-12736
חודשים ₪

החל מ:

4 דלתות
DF מקרר

רק: ₪1590

ל-4436
חודשים ₪

רק:

מקפיא
6 מגירות

רק: ₪990

ל-2736
חודשים

החל מ:

₪

מגהץ קיטור

החל מ: ₪430

ל-1236
חודשים ₪

החל מ:

טפאל
תנור משולב 

דו תאי מהדרין

רק: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

רק:

מכונת כביסה
בוש - 7 ק"ג

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים

החל מ:

₪

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

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

03-5045000

טל' רב קווי
לסניפי הרשת

כל המוצרים במחירים הזולים ביותר וגם ב-36 תשלומים! לדוג':

נשבר לכם מהחום? רק ברשת 'שיא החשמל והמיזוג'
מזמינים מזגן היום ומקבלים הביתה בשיא המהירות בהתחייבות!

במהירות שיא
כל המזגנים 

במחירים 
הזולים ביותר 

וגם ב-36 
תשלומים

התקנה יהודית 
איכותית

במחירים מיוחדים
ואחריות כפולה!

מ-
חל 

ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן לסלון

58₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-2090 ₪

מזגן 3 כ"ס

88₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-3190 ₪

מזגני טורנדומזגני תדיראן
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר סמסונג

החל מ: ₪3290

ל-9136
חודשים ₪

החל מ:

7 שנות 
אחריות 

מלאה

מבחר
חבילות
חתנים

מתחייבים למחירים 
הזולים ביותר!



איזו עגבניה גדולה יותר?

גזור וגלה כמה קל לתעתע במוח שלנו...

מתעתעים בך?
קנה חכם!

כולם מוכרים לך, אנחנו קונים בשבילך.



בני ברק ט' בסיון תשע"ח 121423/5/18

מאת: עוזי ברק

בטקס חגיגי מרשים הוכנס ספר תורה חדש 
ברק  בבני  אביב  תל  זק"א  מתנדבי  לבסיס 
לטובת גמ"ח "אחים לצרה" שעל ידי מתנדבי 

זק"א ת"א וחברה קדישא ת"א יפו והמחוז.
ספר התורה נתרם 
משפחת  ידי  על 
לטובת  מוסקוביץ 
המשפחות האבלות. 
"אחים  גמ"ח 
שמונה  על  לצרה" 
ציוד  מספק  סניפיו 
ללא  האבל  לבית 
מכיסאות,  תמורה, 
מיחם  שולחנות, 
לספר  ועד  וסידורים 
ארון  עם  תורה 
קודש מהודר. הספר 
מצטרף  שהוכנס 

לעוד שני ספרי תורה שברשות הגמ"ח.
"אם  באולם  אותיות  בכתיבת  החל  האירוע 
וילד" ומשם יצאה תהלוכה מלווה במאות איש 
בהם מתנדבי הארגון, רבנים ואורחים שרקדו 
לכבוד התורה שהוכנס ברוב פאר והדר לעבר 
בסיס המתנדבים שברח' אשל אברהם. בראש 
כמשמר  זק"א  של  אופנועים  נסעו  התהלוכה 

כבוד.
מצווה  סעודת  התקיימה  מכן  לאחר 
תל  קדישא  חברה  ואנשי  זק"א  למתנדבי 

האדמו"ר  השמיע  המרכזי  המשא  את  אביב. 
מביטשקוב שהרחיב בזכות התורם. את ברכת 
הרב  העיר  ראש  מ"מ  הביא  ברק  בני  העיר 
אברהם רובינשטיין, שסיפר איך הוא רואה ידי 
בתור  לשעות  מסביב  הגמ"ח  פעילות  את  יום 
שעובר  שכן 
בסיס  ליד 
כמה  המתנדבים 

פעמים ביום.
חלק  נטלו 
אות  וכתבו 
סגן  בס"ת: 
הרב  העיר  ראש 
דדון,  אליהו 
מרחב  מפקד 
שלום  נצ"מ  דן 
בוריה וק' אג"מ 
הוד  סנ"צ  דן 
עזר  יו"ר  לוי, 

מציון הרב חנניה צ'ולק, מתנדבים ואורחים.
ישראל  גדולי  כתבו  לאירוע  שקדם  בשבוע 
קנייבסקי,  הגר"ח  מרן  התורה:  בספר  אות 
ממודזיץ,  האדמו"ר  אדלשטיין,  הגר"ג  מרן 
הירש,  הגרמ"ה  מאלכסנדר,  האדמו"ר 
האדמו"ר  פוברסקי,  הגרב"ד  לנדא,  הגר"ד 
לאו,  הגרי"מ  מווסלוי,  האדמו"ר  ממכנובקא, 
וואזנר,  הגר"ח  בעדני,  הגר"ש  גלאי,  הגר"ש 

האדמו"ר מספינקא כהנא ב"ב.

מאת: עוזי ברק

מענים  במתן  ביותר  ניכרת  התרחבות 
במגוון  שונים,  בגילאים  ולילדים,  להורים 
ברק,  בבני  שונים  חינוך  במוסדות  תחומים, 
נרשמה בשנה האחרונה, במסגרת תכנית 360 
הממשלתיים  ולמשרדים  לעירייה  המשותפת 
חינוך, רווחה, בריאות, קליטה וביטחון פנים 
- כך מסר הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף 
החינוך של העירייה ומנהל התכנית בישיבת 
אברהם  הרב  של  שבראשותו  החינוך,  ועדת 
לדון  שנתכנסה  רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין, 
לקראת  ובתכניות  הקיימת  הפעילות  בסקירת 

שנת הלימודים החדשה.
הפעילות  היקפי  על  הנרחבת  בסקירה 
נמסר, כי דגש מיוחד הושם בשנה האחרונה 
ואו  לילדים  מרכזים  מסגרות  הרחבת  על 
בגיל  לילדים  להורים  פתוחה  דלת  הורים, 
הרך הנמצאים בקשיים התפתחותיים, מרכזי 
אחרים,  ובתחומים  בגמרא  למידה שכונתיים 
חיזוק הקשרים בין הורים לילדיהם, העשרת 
בנוסף  זאת  ייעודי,  הכוונה  ומוקד  שפה 
כל  המוכיחות  מסגרות  של  רבות  לעשרות 
בהרחבתן,  הצורך  ואת  חיוניותן  את  העת 

בסיוע מרבי של העירייה.
מערך  על  דו"ח  גם  הועדה  בישיבת 
השירותים לילדים ולנוער, הפועל בעיריית בני 
ברק במסגרת התכנית הלאומית 360, שקיבל 
באחרונה תנופה ושורה של שיפורים ושדרוג 
תפקידו  על  חדש  דגש  שימת  עם  כוללני 
לאחר  ולהוריהם,  לילדים  מענה  אחראי  של 
במסגרות  והשתלמויות  מפגשים  של  סדרה 

הראשונה.  מהשורה  מעולות  מקצועיות 
בהם  ייחודים  מפגשים  מתקיימים  כמו"כ 
קיום  וכן  עמיתים  ללמידת  הזדמנות  ניתנת 
ניתן  וכך,  שונות,  בסוגיות  ודיונים  סדנאות 
הניתן  השירות  את  משמעותי  באופן  לשפר 

לילדים והוריהם.
כל  לאורך  כחלק מההיערכות הביטחונית, 
מסרו  אלו,  בתקופות  ובוודאי  השנה,  ימות 
נוגלבלט,  חיים  מר  נתונים  הועדה  בישיבת 
ויו"ר  חירום  לשירותי  העירוני  האגף  מנהל 
בעיריות  ביטחון  קציני  של  הארצי  הארגון 
יונה  יוצחק  ומר  המקומיות  ובמועצות 
מוסדות  וקבט"י  הביטחון  מחלקת  מנהל 
בודקים  הסדרת  על  היתר  ובין  באגף,  חינוך 
במימון  החינוך  מוסדות  במכלול  ביטחוניים 
מצלמות  התקנת  ועל  והמשטרה  העירייה 
ואינטרקום  מצוקה  ולחצני  חינוך  במוסדות 

בגנים עירוניים.
במהלך  כי  האגף,  נציגי  הסבירו  בבד,  בד 
ימות השנה, לא די בגיוס מאבטחים וקב"טים 
ובעדכון  בריענון  גם  צורך  יש  אלא  חדשים 
הביטחון,  רכזי  בקרב  הנהלים  של  קבוע 
ריענונים  ובנוסף בוצעו בחודשים האחרונים 

בין מגישי עזרה ראשונה.
הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ויו"ר 
הועדה שיבח את הפעילויות בקרב התחומים 
המנהלים  ע"י  הועדה  בישיבת  שנסקרו 
תכיפות  הגדלת  על  והודיע  בדבר  הנוגעים 
ישיבות הועדה במטרה לעמוד מקרוב  כינוס 
בנושאים  הושגה  שכבר  התקדמות  אחרי 

השונים והצרכים שיש להמשיך במימושם.

אחים לצרה: ספר תורה 
למשפחות אבלות

בועדת חינוך מציינים התרחבות

הוכנס ספר תורה חדש לבסיס מתנדבי זק"א בב"ב, לטובת גמ"ח "אחים 
לצרה" עבור משפחות אבלות

ישיבת ועדת חינוך מציגה: התרחבות ניכרת במתן מענים להורים ולילדים 
במסגרת תכנית 360 והיערכות ביטחונית במוסדות חינוך

צילום: אסף ברזדינגר

קמפוס
פסטורלי

בנתניה

לאירוח קבוצות החל 
מ-200 עד 400 אורחים
nניתן להזמין לינה בלבד o f e s h b a t e v a . c o . i l

04-826-7854

מותאם למוסדות,
סמינרים ומחנות קיץ

ימים א', ג':
18:00-21:00

יום ו':
14:00-17:00

רח' היסמין 7, רמת אפעל, טל. 03-7360411

כניסה חינםעד גיל 3

מחיר כניסה 30 ₪מחיר כניסה 30 ₪

במקום: בריכת פעוטות, ג'קוזי, מגרשי ספורט,
מדשאות מוצלות, שולחנות פינג-פונג, קיוסק

ר"ע דובק | ר"ע גן ורשא | ר"ע פינת חזו"א (מרכנתיל)
השומר פינת ר"ע (טמבור ניסים) | השומר פינת עזרא (מכבי)
עזרא (ביסלה בתחנה) | נחמיה פינת עזרא | חזו"א סמינר גור

חזו"א מגדל המים | דמשק אליעזר | מלון ויזניץ | עוזיאל | בן דוד

 הסעות מב"ב לבריכה בטל: 052-7166530 

תחנות:

 ההסעות
 מסובסדות

רק 15 ₪
הלוך ושוב

לקבוצות עד 300 אישניתן לסגור את המקום
בתיאום מראש



ניקוי מדפים מטורף
לדוגמא:

באתר  מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  רשימת   | המבצע  לתקנון  כפוף   | במכירה  פריטים   100 מינימום   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   27.5.18 ל  בתוקף 
בגובה  הינה  הריבית  תשלומים.   60 ב-  והינו   ₪  2000 של  רכישה  במינימום  מותנה  המימון  המממן.  הגורם  של  מימון  באמצעות  המוצרים  את  לרכוש  *ניתן   | ובסניפים 
הפריים.  בריבית  לשינויים  בכפוף  להשתנות  עשוי  החודשי  ההחזר  ה-1.2.2018.  ליום  נכון  פריים,  ריבית  בסיס  על  מחושב  שבפרסום  החודשי  ההחזר   .6%  + פריים 
רשאים  המממן  והגורם  חשמל  מחסני  לפועל.  הוצאה  והליכי  פיגורים  בריבית  חיוב  לגרום  עלול  ההלוואה  בפרעון  עמידה  אי  המממן.  הגורם  לאישור  כפוף  המימון  קבלת 
www.payngo.co.il  : באתר  מפורסם  המבצע  תקנון   | השינוי  טרם  שבוצעה  מימון  לעסקת  ביחס  למעט  הריבית,  גובה  את  לשנות  או  עת  בכל  המימון  את  להפסיק 

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

מקררים ביתים החל מ-₪649
מקררי מקפיא תחתון החל מ-₪2,790

מקררי 4 דלתות החל מ-₪2,990 
מקררי דלת ליד דלת החל מ-₪2,990

מקפיאים החל מ-₪749
מדיחי כלים החל מ-₪770

מזגנים כולל התקנה החל מ-₪40 לחודש 
מכונות כביסה החל מ-₪690 

תנורים החל מ-₪999 
כיריים החל מ-₪399 

מיקרוגלים החל מ-₪169 
טוסטר אובן החל מ-₪79 

מיקסרים החל מ-₪49
קומקומים החל מ-₪35

מגהצים החל מ-₪39
שואבי אבק ללא שקית החל מ-₪149

מערכת סטריאו תחנת עגינה החל מ- ₪69
מחשב ביתי עוצמתי + מסך החל מ- ₪699

הוברבורדים החל מ-₪440 

חולון סניפים חדשים!
רח׳ הפלד 7 

מתחם מבנה צמוד לרמי לוי
רעננה

 רח' החרושת 5
תל אביב-יפו 

רח׳ קיבוץ גלויות 21

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

קונים חדש 
ממחזרים ישן

גם
הרשת המובילה במכירת מזגנים בישראלוגם

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

מזגנים
 במחירים הזולים בישראל

עד 60 

תשלומים

מון מחוץ למסגרת האשראי
*במי

ס)
כרטי

י ב
שרא

סגרת א
(לא תופס מ

של כל תצוגות מוצרי החשמל לבית

יג בסיוון 27.5.18רק ביום ראשון 



תלמד להיות מעשי!

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

תלמדו להיות מעשיים!

להרשמה: 
2245*)שלוחה 2(

קורס יבוא יצוא
וסחר בינלאומי

ההרשמה למגוון 
הקורסים בעיצומה!

טי
תנ
או

בואו ללמוד לימודי מקצוע במרכז החרדי
שיוציאו אתכם עם כלים 
למקצוע מעשי ומפרנס

יצואן  יבואן  המכר  עסקת  הלימוד:  נושאי 
והיבטי תמחיר | מונחי המכר הבינלאומיים והישראליים 
| המכס וחוקיות היבוא | הובלה אווירית ימית ויבשתית | 
הביטוח בסחר הבינלאומי | לוגיסטיקה ושיטות עבודה | 

היבטים משפטיים ומסחריים

תעודה:
משרד 
הכלכלה

קורס 
מקוצר:
6 חודשים 

פעמיים בשבוע



רק- ₪860

₪14990
רק- 

₪11990
רק- 

₪5490
רק- 

₪17990
רק- 

₪11990
רק- 

₪1990
רק- 

₪3990
רק- 

₪2990
רק- 

₪9990
רק- 

₪4990
רק- 

₪1990
רק- 

₪3990
רק- 

₪1990
רק- 

₪2990
רק- 

₪2490
רק- 

₪3490
רק- 

₪690
רק- 

₪3490
רק- 

₪7990
רק- 

₪2490
רק- 

₪3990
רק- 

₪9990
רק- 

₪4990
רק- 

₪6990
רק- 

רק- ₪270רק- ₪79

רק- ₪340

רק- ₪110

רק- ₪135

רק- ₪60

רק- ₪105

רק- ₪269

רק- ₪449

₪21990
רק- 

₪11990
רק- 

₪19990
רק- 

רק- ₪319

רק- ₪430

רק- ₪300

רק- ₪300

רק- ₪200

רק- ₪280רק- ₪430

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד3 תשלומים  מעל ₪200  | 4 תשלומים  מעל ₪500 |  6 תשלומים  מעל ₪1200

שעות פתיחה: 
ימים א'-ה': 9:00-23:00 רצוף

יום ו': 8:30-14:00

›› יצחק נפחא 3 בני ברק | טל: 03-5788227

ארון דגם 707
ספריות

ארון שירות

שולחן מחשב

ארון

שידות

ארון נעליים

ארון

סט 5 מדפים כתר פלסטיק

מייבש כביסה כתר פלסטיק

זוג מוטות כביסה

תיק אכסון לגג הרכב

שולחן כתר מזוודה

מתקן אמבטיה לתינוק

סט מצעים יחיד

צידנית על גלגלים

כיסא מתקפל איכותי

תיק צידנית

תיק נייד איכותי

אוהל חוף פתוח

הגיעו מוצרי קייץ

מבחר אוהלים ענק

אבוב ענק + ידיות

סירה זוגית

מחצלת מבודדת

משאבת רגל 

דשא סינטטי

משקפות שחיה אופטיות

מאוורר עמוד ''16

מאוורר קיר ''16

מאוורר תעשייתי ''20

מאוורר קליפס ''7

מטקה (קוטל יתושים)

תיק לתפילין

אופניBMX בסידן

אופניי הילוכים בסידן

כדורגל איכותי

רולרבליידס

קטלן יתושים "מוסקיטר"

קורקינט לילדים

מנשא לרכב 

מחלקת אופניים ענקית 
במחירים  אביזרים   +

הזולים ביותר!

שולחן + ספריה

ארון

ספריה

ארון דלת אחת

ספריה 

כוורת

מידה 184
רוחב 31
עובי 46

אינטקס
גלגל ים קטן לילדים

Semicom - HY
5 להבים 

אחריות לשנה

Semicom - HY
3 ב - 1 עמוד + תליה + רצפתי

אחריות לשנה

Semicom - HY

Semicom - HY
אחריות לשנה

Semicom - HY
הפעלה ע"י חוטים 

לצידוד ימין ושמאל - ניתוק
אחריות לשנה

115X192CM

2X1.5 מטר

2 מטר רוחב
10 מ"מ

גדול

קטן

AA מופעל על סוללות*

לבית/לרכב

כל המידות
מ- '18-'12

21 הילוכי שימנו
20'-24'

מעצור V איכותי

גלגלי סיליקון

יציב במיוחד

ל-3 זוגות אופניים

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 80 ס"מ

עומק: 39.5 ס"מ
צבעים: 

מייפל, אלון

גובה: 185 ס"מ
רוחב: 60 ס"מ
עומק: 30 ס"מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 41.5 ס"מ
עומק: 39.5 ס"מ

צבעים: 
מייפל

גובה: 180 ס"מ
רוחב: 60 ס"מ
עומק: 24 ס"מ

צבעים: 
מייפל מולבן, שיטה

גובה: 83 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 31 ס"מ

גובה: 161 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 31 ס"מ

גובה: 184 ס"מ
רוחב: 158.5 ס"מ
עומק: 52.5 ס"מ

צבעים: אלון, פשתן

גובה: 180
רוחב: 80
עומק: 30

גובה: 184
רוחב: 180
עומק: 52

גובה: 124
רוחב: 90
עומק: 41

גובה: 82
רוחב: 108
עומק: 45

גובה: 184
רוחב: 80
עומק: 40

גובה: 87
רוחב: 1.20

עומק: 40

דגם 703

דגם 612

דגם 700

דגם 610

6 תאים

12 תאים

6 תאים12 תאים

הנחות ענק 
על מגוון נברשות

גובה: 145.5 ס"מ
רוחב: 120 ס"מ
עומק: 60 ס"מ

צבעים: 
אלון

דגם 613

4 דלתות
2 מגירות

דגם 611

דגם 404

דגם 204

דגם 606

דגם 376

דגמים 124, 125, 126

דגם 702

2 תאים
3 תאים
4 תאים

משאבה חשמלית משולבת

מבצעי קיץ קריר ורענן 
מתחיל ב-

תאורה
עודפי מלאי 

הנחה 30%/10%

W2*8
אחריות לשנה

רק- ₪220

רק- ₪480

רק- ₪420

רק- ₪520

₪220
₪300
₪370



בני ברק ט' בסיון תשע"ח 121823/5/18

אלי כהן

סקר 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' שנערך בשבוע האחרון, 
דעתם  את  והביעו  שחייגו  מצביעים  אלף  כ-20  בהשתתפות 
מפתיעות  תוצאות  מגלה  היום,  סדר  על  העומדים  בנושאים 

ומרתקות בשתי השאלות שנשאלו.
בשאלה הראשונה, הנוגעת במצב בו אין מתמודד חרדי לראשות 
המתמודדים  מבין  מי  הסקר  משתתפי  נשאלו  ירושלים,  העיר 
שאינם חרדים לראשות העיר, הוא המועדף בעיניהם. מתברר כי 
בציבור החרדי קיים כמעט שוויון בין שני המועמדים המובילים, 
כשמיד   ,42% עם  מועדף  אלקין  זאב  השר  דבר  של  בסופו  אך 
אחריו חבר המועצה ומי שהתמודד בפעם שעברה מטעם הציבור 

החרדי, משה ליאון עם 37%.
מי שמפתיע ומתייצב על 10%, למרות שרק לאחרונה הודיע על 
התמודדותו, הוא ח"כ נחמן שי מהמחנה הציוני. שאר המועמדים 
שמסתפק  ברקוביץ  עופר  ובהם  במגזר,  בודדים  לאחוזים  זוכים 
ב-3%, אבי סלמן אף הוא עם 3% ואילו יוסי חביליו מצליח לקבל 

מעט יותר - 5%.
השאלה השנייה, מהותית יותר, במה שנראה כקרע מתרחב בין 
הורדת  על  סמוי  גם למאבק  הגורם  ישראל,  ואגודת  דגל התורה 
לריצה  אפשרי  איום  לקראת  הארצי,  במישור  החסימה  אחוז 
לגבי  ספציפי  באופן  נשאלו  הסקר  משתתפי  'דגל'.  של  נפרדת 
ירושלים, אך נדמה כי ניתן להשליך במעט מהתוצאות גם לגבי 

הזירה הארצית.
השאלה בחנה האם דגל התורה ואגודת ישראל צריכות לרוץ 
יחד,  לרוץ  יש  כי  43% בחרו להשיב  בנפרד.  או  יחד  בירושלים 
לרוץ  יש  כי  הדגישו   18% מנגד,  הכל.  מעל  שהאחדות  מאחר 
במשותף רק אם יתוקנו יחסי הכוחות, וזאת בהתאם לחשיפת 'קו 
לתיקון  התורה'  'דגל  דרישת  על  האחרונים  בשבועות  עיתונות' 

היחס של 3-5 במועצה, יחס שלטענתם מפלה אותם.
כי  שגרסו  מהמצביעים   39% הוא  ביותר  המפתיע  החלק  אך 
בכך  זאת  נימקו   11% בנפרד,  יתמודדו  הסיעות  ששתי  מוטב 
ואילו  העיר,  במועצת  החרדי  הייצוג  את  להגדיל  יסייע  שזה 
במה  אחת,  לכל  מצביעים  כמה  להבא  נדע  כך  כי  הסבירו   28%

שימנע מחלוקות מיותרות לסיבובים הבאים, ואולי סוף סוף יגלה 
במדויק כמה 'שווה' כל אחת מהסיעות בקלפי.

גם השבוע, אתם מוזמנים להשתתף ולהשפיע בסקר חדש, אף 
הוא בנושא הבחירות המוניציפאליות, המתקרבות בצעדי ענק.

שהרשימה  מרגיש  הציבור  היכן  לברר  נועדו  הפעם  השאלות 
בנציגים  שמדובר  מחמת  אם  רלוונטית,  אינה  כבר  המקומית 
שליחותם  את  למלא  הצליחו  שלא  כאלה  או  מדי,  ותיקים 

הציבורית באופן הנדרש.
המקומית  ש"ס  רשימת  עיר  באיזו  מבררת  הראשונה  השאלה 
דורשת ריענון בדחיפות? האם מדובר בסיעת ש"ס בירושלים, בזו 

שבני ברק, בסיעה המקומית באלעד, בבית שמש או באשדוד.
השאלה השנייה זהה, והיא עוסקת ברשימה הליטאית ומבררת 
האם  בדחיפות?  ריענון  דורשת  התורה  דגל  רשימת  עיר  באיזו 
הרשימה המקומית בירושלים, בבני ברק, בביתר, בבית שמש או 

שמא דווקא ביישוב טלז סטון.
'קו  ברשת  המלאות  הסקר  תוצאות  יפורסמו  הבא  בשבוע 

עיתונות' וב'חדשות הסקופים'. הצביעו והשפיעו!

תוצאות מפתיעות: תומכי הריצה הנפרדת סבורים כי היא תקבע אחת ולתמיד את יחסי הכוחות ואולי אף 
תשפר את הייצוג החרדי במועצת העיר ירושלים  18% סבורים כי יש להתנות ריצה משותפת בתיקון יחסי 
הכוחות הפנימיים  מבין המועמדים שאינם חרדים לראשות העיר ירושלים: אלקין מנצח את ליאון בפער 

קטן, מועמדות נחמן שי צוברת תאוצה 

כי  ומסביר  עיתונות'  ל'קו  בראיון  שתיקה  שובר  לשעבר  הקואליציה  יו"ר 
לחוק  בניגוד  הכנסת,  של  הנוכחי  במושב  יושלם  לא  הגיוס  חוק  לדעתו 
ההתגברות שצפוי לעבור  במפלגות החרדיות מגיבים: "לדברים אין קשר 

עם המציאות, החוק יעבור בשלוש קריאות כבר בקיץ"

1. ירושלים   2. בני ברק   3. אלעד
4. בית שמש   5. אשדוד

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

להצבעה חייגו
  03-600-60-60

שלוחה 9
התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

39% בעד ריצה נפרדת של 'דגל' ו'אגודה'

"חוק הגיוס לא יעבור במושב הקיץ"

סקר 

'קו עיתונות'

באיזו עיר רשימת דגל התורה 
דורשת רענון בדחיפות?

1. ירושלים   2. בני ברק   3. ביתר 
4. בית שמש   5. טלז סטון

באיזו עיר רשימת שס דורשת 
רענון בדחיפות?

ביטן. צילום: מיקי אלון, ויקיפדיה

חיים וייס

יו"ר הקואליציה לשעבר ומי שניווט בהצלחה את משבר הגיוס 
של  ארוכה  תקופה  אחרי  שתיקה  שובר  ביטן,  דוד  ח"כ  הקודם, 
דממה תקשורתית, מאז פורסמו החשדות נגדו ומאז החליט לפרוש 
לטובת עמיתו למפלגה  כיו"ר הקואליציה,  זמני מתפקידו  באופן 

ח"כ דוד אמסלם. 
בשיחה עם 'קו עיתונות' מעריך ביטן כי חוק הגיוס לא יעבור עד 

סוף מושב הקיץ, ומנגד, חוק פסקת ההתגברות יעבור.
ביטן מתייחס לאתגרים הקואליציוניים המשמעותיים הניצבים 
לפתחה של הקואליציה, ומסביר מדוע הוא חושב שהשר כחלון 
שהביע את התנגדותו לפסקת ההתגברות יתמוך בחוק ברגע האמת.
מה דעתך על מכתב חברי הכנסת ליצמן וגפני בו הם דורשים 
סוף מושב  עד  קריאות  יאושר בשלוש  הגיוס  כי חוק  מראה"מ 

הקיץ הנוכחי?
חוק  שהצעת  החרדיות  המפלגות  עם  לסיכום  שותף  "הייתי 
ממשלתית בנושא הגיוס תעלה במושב הקיץ לדיון", פותח ביטן 

אבל מסייג: "תהליך החקיקה לא יוכל להסתיים במושב הזה בשום 
צורה, אם חברי הכנסת החרדים מעוניינים במשבר קואליציוני זה 

יהיה קל מאוד".
מה כן לדעתך יקרה עם חוק הגיוס במהלך המושב?

ובהכנה  ראשונה  בקריאה  תעבור  הממשלתית  החוק  "הצעת 
לקריאה שנייה ושלישית במושב הקרוב, אך אינני רואה שום צורה 

שהחוק יעבור בשלוש קריאות במושב הנוכחי".
לקראת שבוע סוער, בו פסקת ההתגברות צפויה לעלות להצבעה 
ביטן  את  שאלנו  תתנגד,  מפלגתו  כי  הודיע  כחלון  שהשר  לאחר 

האם הוא תומך בחוק פסקת ההתגברות?
"אין ספק שפסקת ההתגברות זה חוק חשוב וחייבים להעבירו".
איך לדעתך החוק יוכל לעבור, הרי השר כחלון הודיע שהוא 

מתנגד לו?
גם  "השר כחלון מנסה להרים דגל שלא קשור לבוחרים שלו, 
כחלון תומך בפסקת ההתגברות. המציאות עם פסיקות בג"ץ הינה 
כי השר כחלון  יודע  אני  ולכן  מציאות אבסורדית שצריך לתקנה 

תומך ויתמוך בחוק".

מה לדעתך הסיבה להתנגדותו של כחלון עד כה?
החוק  את  שהעלה  בנט   השר  של  התנהלותו  על  מצביע  ביטן 
לאישור בוועדת שרים ללא סיכום מוקדם וטוען כי "המהלך של 
עם  סיכום  ללא  בוועדת שרים  בו העלה את החוק להצבעה  בנט 

השר כחלון היה מהלך שגוי".
מה צריך לעשות עכשיו?

"צריך לשבת עם השר כחלון בצורה שקולה וחכמה ואני בטוח 
שהחוק יעבור".

בעקבות דבריו על חוק הגיוס, גורמים בכירים בסיעות החרדיות 
אומרים ל'קו עיתונות' כי "לדבריו של ביטן אין קשר עם המציאות, 
הסיעות החרדיות עובדות בשיתוף פעולה מלא עם הוועדה לבחינת 
החוק במשרד הביטחון וכמו כן ישנם יחסי עבודה מעולים עם שר 

הביטחון אביגדור ליברמן".
יעבור  החוק  כי  בבטחה  לומר  "אפשר  בכירים,  אותם  לדברי 

בשלוש קריאות כבר במושב הנוכחי".
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד
שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות
www.shainfeld.com/dusseldorf 

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 5 קבוצות כבר מלאות!!!

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

היעד החם של החורף! 
אפשרות לטיולי כוכבההצלחה חוזרת לשנה שלישית!

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה תשע"ט שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר
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בקדנציית  והמדינה  הכנסת  הממשלה,  את  יחדיו  תיזזו  מאז 
מכלוף  אריה  של  מפיו  שכזה  פרגון  נשמע  לא  הראשונה,  נתניהו 
דרעי המרוקאי לאביגדור )איווט( ליברמן הרוסי. אלמלא המחזה 
מעלה  של  ופמליותיהם  עמאר  והגרש"מ  יוסף  הגר"י  של  המרנין 
כפי  הריקודים,  רחבת  על  בזה  זה  ואחוזים  דבוקים  מטה,  ושל 
בנו של ראש לשכת הראשון  עינינו השבוע בחתונת  שראינו במו 
לציון הרב יצחק אלחרר, ניתן היה לפתוח ולומר כי גדול השלום 

הרוסי-מרוקאי מהשלום הספרדי.
כדרכם של מדורים פוליטיים, אין מאריכים בדברי ברכה בטרם 
ניתן להולכי הרכיל לומר את דברם. ובכן, "חפיפה כמו של מלצר, 
אי-בקיאות בחומר והשפעה מועטה", זו הכותרת המחמיאה שקיבל 

שר הביטחון כמו נבוט בראש בגיליון ערב חג 
השבועות של העיתון לאנשים חושבים. "מאז 
התמנה לפני שנתיים", נכתב בכותרת המשנה 
שקול  כשר  ליברמן  "מצטייר  הארץ,  של 
הביטחון  במערכת  שבכירים  אלא  ומאופק. 
לקוי.  ותפקוד  הצבא  עם  מחלוקות  מתארים 
בפרטים  בקיא  לא  לישיבות,  מאחר  הוא 
שקוף  כמעט  'הוא  תועלת.  להביא  וממעט 
הכתבה  בכיר".  מדיני  גורם  אומר  בקבינט', 
עלומים  בציטוטים  גדושה  הייתה  עצמה 
ובסיפורים שהודלפו מהחדרים הסגורים. רק 

מילים רעות, אפס מחמאות.
לכותרות  שזכה  הקודם  הביטחון  שר 
פרץ  עמיר  האזרח  היה  הזה  מהסוג  מפרגנות 
רק שבמקרה  השנייה.  לבנון  מלחמת  בשלהי 
שמו  את  שלכלכה  דיו  טיפת  לכל  פרץ,  של 
בחזית  דם  הקזת  קדמה  העיתונים,  בכותרות 
הכושלות  מהמלחמות  אחת  של  ובעורף 
נזרק  שפרץ  אחרי  שנים  ישראל.  בתולדות 
 – ברק  אהוד  ידי  על  פנים  בבושת  מהמשרד 
שמונה ליו"ר העבודה ושעט על גבו כל הדרך 
לקריה, התברר בדיעבד שהאיש עם הכיסוי על 
המשקפת היטיב לראות למרחוק יותר מכמה 
מערכת  של  פיתוחה  קידום  יהירים.  גנרלים 
ההגנה מפני טילים חרף עמדתם הסותרת של 

המומחים השונים – התגלתה כאחת ההחלטות החשובות בתולדות 
מערכת הביטחון הישראלית.

אלא שאצל עמיר פרץ, בניגוד לסיטואציה שבה מצוי ליברמן – 
המציאות לשעתה היא שהכתיבה את גיליון הציונים. חוסר הניסיון 
הצבאי של האיש, הפך אותו לשר לעזאזל כשהתבררו ממדיה של 
הקטסטרופה עם תום המלחמה. אך טבעי היה ששר הביטחון נטול 
ליברמן  של  במשמרת  המחיר.  את  לשלם  ייאלץ  הצבאי  הרקורד 
ציוני אמצע הקדנציה סבירים למדי. מול האיראנים  זאת,  לעומת 
על הגדרות בסוריה ומול החמאסניקים על הגדרות בעזה – צה"ל 

מתמודד בחסדי שמיים ובסיוע חיל האוויר, לגמרי לא רע.
מי שמכיר את התנהלות המערכות התקשורתיות, יודע שכותרת 
צבאיות  הצלחות  של  שבועות  אחרי  ודווקא  ארסית,  כה  ראשית 
ולא צבאי.  פוליטי  ניסיון חיסול ממוקד,  לא פחות מאשר  היא   –
למרות שמדובר בעיתון הארץ שאינו חשוד באהדה לקבינט הימני 
בתולדות  הניצי  הביטחון  לשר  שלא  ובטח  המדינה  ימי  בדברי 
המדינה, הרי שבמקרה הזה היה לכותרת המלכלכת אפקט מרגיז, 
במיוחד לנוכח מצוקת הסקרים. מאז נכנס לתפקידו, המצב בסקרים 

לא רק שלא הוטב אלא אפילו הורע. כאופוזיציונר מימין של ביבי, 
איווט כבר גירד מספר דו-ספרתי. כשר ביטחון שקול ואחראי מזה 

שנתיים ימים – הוא מגרד את אחוז החסימה. 
האחרון,  הבחירות  יום  של  בעיצומו  איך  להזכיר  נוהג  ליברמן 
קיבל טלפון מכתב באחד מהערוצים ובו התבשר כי לפי הסקרים 
עובר את אחוז החסימה. המסקנה שלו, כמו  אינו  הוא  העדכניים 
דרעי בתחומו, שלהיכרות עם השטח יש משמעות גדולה בהרבה 
מדגימה אקראית. השניים כה בטוחים בעצמם עד שהם מתנגדים 

נחרצות להצעתו של נתניהו להוריד את הרף של אחוז החסימה. 
זאת בדאגתו הכנה למצב הגוש ובחששו  נתניהו אומנם מתרץ 
המפלגות,  בשתי  אך  וש"ס,  ביתנו  ישראל  של  מנדטים  מאיבוד 

מטרה  עומדת  היוזמה  שמאחורי  מאמינים  היהודי,  בבית  גם  כמו 
שונה. ביבי לא נגמל מהרצון להקטין ככל האפשר את כוחם של 
הניצי  לאגף  לאפשר  מעוניין  והוא  ושקד,  בנט  המשפחה,  יקירי 
בבית היהודי להיפרד מהשניים ולצאת לדרך חדשה – בלי חשש 
של התרסקות על הרף העליון של אחוז החסימה כפי שקרה לאלי 
ישי. הנמכת אחוז החסימה עשויה אפוא להפוך גם את בנט ושקד 

לשפופי קומה – לתפארת כבוד המשפחה.

חשבון הרפש
חרף החשדות, המבוססים על "עדי מפלגה" באשר לפשר מניעיו 
של נתניהו, ולמרות הכעס על הצעד החד צדדי שננקט מאחורי גבם 
גבוה,  ומסמן אותם כמי שחוששים מאחוז חסימה  של השותפים 
איווט עומד במילתו. האיש הבטיח עם כניסתו לקריה להאריך את 
הפתיל – ובעודו בתפקיד, הוא שומר על כבודו של ראש הממשלה. 
לשרי  שגמל  כפי  לאיווט  גומל  מצדו  שביבי  הוא  שנוצר  הרושם 

הימין שהתייצבו לצדו בכיכר רבין בערב הבחירות האחרונות. הוא 
שותה לאיווט - גם לאיווט - את המנדטים בקשית ומצטייר כמבוגר 

האחראי היחיד לצד הרמטכ"ל. 
את חשבון הנפש שלו איווט עוד יעשה מול בוחריו – בתקווה 
יש  הכל  לפני  אך  בהמשך(,  כך  )ועל  חשבוננו  על  יהיה  לא  שזה 
אכן  האם  בגו.  דברים  יש  האם  ולברר  הרפש  חשבון  את  לעשות 
המערכת  כשבראש  מתנהלת  רגישות,  כה  בשעות  ישראל  מדינת 
ובלתי  סכסכן  כרוני,  מאחר  משמעות,  נטול  ביטחון  שר  עומד 

מורגש. 
אריה  הקבינט  חבר  הוא  השבוע  לפתחו  הוצבה  שהשאלה  מי 
שסירב  פלוגתא  בר  בעבר,  איווט  של  הטוב  חברו  דרעי,  מכלוף 
של  זהיר  וידיד  מכבר,  לא  עד  מילה  עמו  להחליף 
החסימה  אחוז  של  בעניין  בהווה.  וחשדהו  כבדהו 
באותה  איווט  עם  נמצא  דרעי  רגע,  לפני  דובר  עליו 
באופוזיציה  היה  כשדרעי  הקודמת  בקדנציה  סירה. 
 - החסימה  אחוז  את  להעלות  באיווט  האיץ  הוא 
ולאחר שנודעו תוצאות הבחירות כולנו הבנו מדוע. 
גם בסיבוב הנוכחי שניהם מתנגדים נחרצות למהלך 
לשלומם  דאגה  של  שבמסווה  וחשים  נתניהו  של 
את  שתגשים  תדמיתית  מציאות  לייצר  עלול  הוא   –

עצמה בבחירות. 
איווט  על  מפרגנות  הלא  הכותרות  פורסמו  מאז 
זאת,  בכל  מילה.  אמר  לא  מצדו  ביבי  ב'הארץ', 
דרעי  ושרה.  יאיר  ולא  שהותקף  זה  הוא  אביגדור 
ומבקש  בעצמו  ההזדמנות  את  מייצר  זאת  לעומת 
בתכלית.  שונה   – מכיר  שהוא  שהמציאות  להבהיר 
"זה לא שיש לי עניין לפרגן יותר מדי לליברמן, אחרי 
כמי  "אבל  דרעי,  פותח  עם השבת",  לנו  מה שעשה 
שנמצא בישיבות הקבינט וישב בפורומים האלה תחת 

שמיר ורבין, אני יכול לומר שזה קשקוש מוחלט.
"וזה  דרעי,  כך  בהארץ",  שנכתב  מה  את  "קראתי 
נראה כאילו הם מדברים על איש אחר במקום שונה. 
אפשר לאהוב את איווט ואפשר גם לא, אבל אף אחד 
לא  שהוא  פעם  אף  עליו  יגיד  לא  האיש  את  שמכיר 
מורגש ובטח שלא בתחום הביטחוני. הרי כבר בשנות 
התשעים הוא ניהל את לשכת ראש הממשלה, אחר כך 
היה שר חוץ ובהמשך לתקופה של קדנציה ארוכה כיהן כיו"ר ועדת 
לומר  יכול  אני  רגישים.  הכי  הנושאים  עולים  וביטחון ששם  חוץ 
כמי שיושב בחדר שהוא שר ביטחון מורגש ופעיל, שמתנהל בקור 
רוח ובשיקול דעת גם בהשוואה לשרי ביטחון קודמים. אין שום 
נושא שעולה על סדר היום בלי שיעבור קודם אצלו ואצל נתניהו 
נשמעת  ודעתו  דעתו  את  מביע  הוא  בקבינט.  לדיון  שיובא  לפני 
ואני חייב לומר גם שבניגוד לתקופות אחרות, רואים שיש כימייה 
ושיתוף פעולה טוב ופורה בינו לבין הרמטכ"ל איזנקוט, עליו אני 
יכול לומר שיש לנו סייעתא דשמיא שהוא מוביל את צה"ל בימים 

טרופים אלה".
שאלתי את דרעי, שלא חשוד במתת חינם פוליטית, האם עודף 
הפרגון נובע מברית האינטרסים שנוצרה לאחרונה בין השניים, הן 
בנוגע לאחוז החסימה והן מפאת רצונו של דרעי לרצות את איווט 

לפני שוועדת הגיוס הצה"לית תאמר את דברה.
גם  בבקשה  אותי  ותצטט  הדברים  בין  קשר  אין  משמעית  "חד 
דרעי,  משיב  לכאן",  או  לכאן  בוועדה  ההחלטה  שתיפול  אחרי 
"פשוט ראיתי מה נכתב והתקוממתי כי המציאות הפוכה. יש פה גם 

בית ספר לפוליטיקה

שר ההגנה החרדי

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

השלום הרוסי. ליברמן ודרעי. צילום: יעקב כהן
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"אנחנו הרי יודעים 
איך הדברים האלה 

עובדים", מסנגר דרעי 
על איווט, "מביאים 

מידע בשם גורם בכיר 
בלי שם של אף אחד 

שמעז לקום ולדבר 
בשמו. אז הנה אני 

אומר לך בשמי ואני 
מבטא את עמדתם 

של מרבית שרי 
הקבינט ושל קציני 

צה"ל שמגיעים אלינו: 
המציאות הפוכה. 

ליברמן שר ביטחון 
משפיע ומעורב"

דבר אחד ככל 
הנראה לא ייכלל 

במסקנות הצה"ליות 
– ומדובר בסנקציות 
פליליות. אי אפשר 
לזלזל בכך אך גם 

לא להפריז בציפיות. 
"קשה לראות מצב 
שבו ליברמן סומך 

את ידיו כשר ביטחון 
על הצעת חוק 

מתוקנת שמקובלת 
על החרדים ועוד 

בשנת בחירות", אומר 
גורם בש"ס שמעורב 

בתהליך, יותר בצד 
המקצועי ופחות 
בתחום הפוליטי

אבסורד ממש מקומם", ממשיך דרעי לירות אל מחוץ לנגמ"ש הקואליציוני, 
"הרי ברור שאם היה כישלון חלילה כולם היו מתנפלים על איווט ואומרים 
שזה בגלל חוסר הניסיון שלו, כפי שעשו במידה רבה של חוסר צדק לעמיר 
יש רמטכ"ל עם עוז ותעצומות, ומעליו  פרץ במלחמת לבנון השנייה. פה 
שר ביטחון שלא בולם את הצבא אלא נותן לו לעבוד – ואי אפשר עם אוסף 
דברי רכילות שאין שום דבר בינם לבין המציאות לבוא ולקחת את הקרדיט 

ממי שנושא באחריות הרשמית ועומד בראש המערכת. 
"אנחנו הרי יודעים איך הדברים האלה עובדים", ממשיך דרעי, "מביאים 
מידע בשם גורם בכיר בצה"ל או בקבינט, בלי שם של אף אחד שמעז לקום 
ולדבר בשמו. אז הנה אני אומר לך בשמי ואני מבטא את עמדתם של מרבית 
שרי הקבינט ושל קציני צה"ל שמגיעים אלינו. המציאות הפוכה. ליברמן שר 
ביטחון משפיע ומעורב אבל כנראה שלמישהו שאין לו אפילו את האומץ 
לדבר בשם עצמו - יש אינטרס לסכסך. מה שאני יכול לומר כמי שמכיר את 
האנשים, שלא מדובר בשר הביטחון וגם לא ברמטכ"ל. השניים האלה ברוך 
לכתוב  ימשיכו  שהעיתונאים  ישראל  לעם  מאחל  אני  מצוין.  מסתדרים  ה' 

והרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש הממשלה והקבינט ימשיכו לעבוד".

גיוס כללי
מהפרגון לאיווט דוגמתו לא נשמע במחוזותינו - ויישמע בין כתלי המגזר, 
עיתונאים  שרק  לסוגיה  חד  במעבר  נתקדם   - צדקנו  משיח  בוא  אחרי  רק 
ציניקנים קטני אמונה יקשרו בינה לבין דברי החיבה, ומדובר כמובן בתחום 
הגיוס. מהמכתב ששלחו חברי הכנסת של יהדות התורה לראש הממשלה 
עם דרישה להעברת התיקון לחוק הגיוס – נעדרה חתימתו של דרעי, ולא 

במקרה.
"לא ביקשו ממני לחתום ואם היו מבקשים לא הייתי חותם", אומר דרעי 
לפני  רגע  כזאת  אווירה  לייצר  צריך  למה  להבין  מתקשה  "אני  ומסביר: 
שהוועדה הצה"לית מסיימת את עבודתה. מה שצריך בשלב הזה זה שקט 
בשלב  ולכן  צ'אנס  לזה  לתת  רוצים  אנחנו  תקשורתי.  לחץ  ולא  תעשייתי 
הרגיש אין שום עניין ליצור מצג של נוסחה צה"לית שבאה בעקבות לחץ 

של חברי הכנסת החרדים על ראש הממשלה ושר הביטחון".
מהצד של יהדות התורה זה נשמע אחרת. את הבקשה לצרף את חתימתו 
למכתב קיבל ח"כ משה גפני מסגן השר ליצמן בעקבות כינוס מועצת גדולי 
התורה של אגודת ישראל. כשגפני נשאל על ידי אחד מחברי הכנסת של דגל 
התורה האם דרעי יצרף את חתימתו, הוא הסביר שאת המכתב לא הוא יזם, 
ומי שיזם – לא ביקש את הדבר. המכתב עצמו אכן נראה כמו מעשה של 
'לצאת ידי חובה' ומאז נשלח לפני כשבוע – הן שר הביטחון והן הח"כים 

החותמים נמנעו מלהחריף את השיח.
לפי הרושם של הגורמים שמעורבים בתהליך, דבר אחד ככל הנראה לא 
ייכלל במסקנות הצה"ליות – ומדובר בסנקציות פליליות. אי אפשר לזלזל 

בכך אך גם לא להפריז בציפיות. "קשה לראות מצב שבו ליברמן סומך את 
ידיו כשר ביטחון על הצעת חוק מתוקנת שמקובלת על החרדים ועוד בשנת 
בחירות", אומר גורם בש"ס שמעורב בתהליך, יותר בצד המקצועי ופחות 

בתחום הפוליטי.
היא  בתהליך  שמעורבים  התורה  וביהדות  בש"ס  החברים  של  ההערכה 
שבשלהי הקדנציה הזאת, כאשר שנת הבחירות מתדפקת בשטח, קלושים 
בשלוש  שתעבור  מוסכמת  לנוסחה  יגיעו  והחרדים  שליברמן  הסיכויים 
שהחרדים  פליליות  סנקציות  נטולת  הצעה  של  קסם  נוסחת  גם  קריאות. 
אינה   – שתעבור  חדרים  בחדרי  ויתפללו  ולחוץ  השפה  מן  לה  יתנגדו  לא 
רלוונטית, לנוכח העובדה שלצורך העברת החוק יידרש גיוס כללי. לא של 

בחורי הישיבות אלא של חברי הכנסת החרדים.

משחקי הזמן
 

מיידי  פיצוץ  של  תרחיש   - הצפויות  המסקנות  בעקבות  לנו  צפוי  האם 
לא  שלילית.  שהתשובה  סבורים  הכנסת  חברי  מרבית  לבחירות?  והליכה 
רק האינטרסים של כל הצדדים אינם מתיישרים עם בחירות מהירות אלא 
גם התאריכים. אם הקדמת הבחירות לא תהיה מיידית - הכרזה מעתה על 
השבוע שלפני ראש השנה - היעד הרלוונטי הבא הוא אי שם בתחילת 2019, 
וזאת לנוכח הבחירות לרשויות המקומיות שצפויות להתקיים בעוד חמישה 
חודשים. הקדמת הבחירות לכנסת למועד שאחרי החגים, תחייב את דחיית 

הבחירות לרשויות בכחצי שנה.
לנתניהו, שלא סופר את שותפיו אך לא חדל מלחזק את ה'בייס' בשטח 
– אין את הלוקסוס להתקוטט עם ראשי הערים. אלה מושקעים עד צוואר 
מזה חודשים ארוכים במערכת הבחירות ולא מוכנים לשמוע על סחבת של 

חצי שנת קמפיין נוספת. 
הסיטואציה המורכבת הזאת העלתה השבוע רעיון במוחו של אחד מחברי 
הכנסת החרדים, לנסות להסכים גם על מה שלא מסכימים: לא לסנקציות 
לקבלת  כדי,  תוך  מבג"ץ,  מוסכמת  ובקשה  הדיונים  להמשך  וכן  פליליות 
ארכה בת שנה נוספת להשלמת הליכי החקיקה. "הרי כבר למדנו על בשרנו 
שגם חקיקה היא לא המילה האחרונה", אומר הח"כ למוד הניסיון, "בסוף 
חלילה.  וחוזר  לכנסת  חוזרים  החוק,  את  שפוסל  לבג"ץ  מתגלגלים  אנחנו 
אם ננהל תהליך רציני של עבודת צוות, על בסיס מסקנות לא מתלהמות של 
צה"ל – גם אם איננו מסכימים להן, נוכל לבקש מבג"ץ ארכה ולהרוויח עוד 

זמן עד לפעימה הבאה". 
מאז אמר הבג"ץ את דברו לפני עשרים שנה, השיטה עובדת לא רע, ורק 
מחודש  לשנה,  משנה  ומתקצרים.  הולכים  לפעימה  פעימה  בין  המועדים 
לחודש, מיום ליום, ובלבד שיחלוף עוד חג מתן תורה שבו כל הרוצה ללמוד 

יוכל לחבוש את ספסלי בית המדרש מבלי להיזרק למחבוש.

 ימים של שלום. הגר"י יוסף והגרש"מ עמאר עם אריה דרעי בשמחת אלחרר
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

אין ייאוש: מתמודד בשלישית

כאוס פנימי: 3 טוענים לכתר

תל אביב

אשקלון

אילת

להבי,  מיטל  חולדאי:  נגד  ראש  מרימים 
סגנית ראש העיר ויו"ר מר"צ תל אביב, הכריזה 
על התמודדותה על ראשות העיר. להבי עומדת 
בראש הסיעה הגדולה ביותר בעירייה עם ששה 
ללא  בעיר  דומיננטית  כדמות  ומוכרת  מנדטים 

הפסקה.
עליות  ידעו  חולדאי  עם  להבי  של  יחסיה 
ומורדות, כאשר בעבר נקטה קו עקבי נגד חולדאי 
מהקואליציה  מפלגתה  פרישת  את  והובילה 
ופרשה  לקואליציה  חזרה  בהמשך  העירונית. 
האחרונות,  בבחירות  החברתית.  המחאה  בימי 
תמכה מר"צ בניצן הורביץ לראשות אך לאחר 
תבוסתו מול חולדאי, נכנסה הסיעה לקואליציה 

ולהבי קיבלה את הסגנות.
ואם כבר מר"צ, אנקדוטה חביבה: במסגרת 
פריימריז פנימיים על הרכבת הרשימה למועצת 
העיר, הגיעה רעות נגר למקום השישי עם 573 
אזולאי.  חן  כפול מהבא אחריה  קולות, כמעט 
נשים  יותר  ישנן  שברשימה  כך  בעקבות  אך 
מגברים ובשם השוויון, צנחה נגר מקום והבא 

אחריה הוקפץ למקום השישי.

אחת  רק  זו  אשקלוני',  לכל  אקדמי  'תואר 
מהבטחות הבחירות שמפזר לכל עבר המתמודד 
עייש. עבור  עו"ד אבי  לראשות העיר אשקלון, 
ירוץ  הוא  בה  השלישית  בפעם  מדובר  עייש, 
לראשות, אך נראה שהוא נחוש ובטוח מאי פעם 

ביכולתו להשיג את המטרה.
הדין  עורכי  לשכת  ראש  סגן  בעבר  עייש, 
וחבר מועצת העיר אשקלון, היה גם חבר מרכז 
יאיר  ליכוד אך בשנים האחרונות ערק לשורות 
לפיד וכיום משמש כראש מטה 'יש עתיד' בעיר. 
הוא צפוי להתמודד עצמאית בראש רשימת לב 
אשקלון'. את המזוזה במטה הבחירות שלו קבע 

יו"ר ש"ס המקומית הרב יעקב אביטן.
גבוהים,  לא  סיכויים  לעייש  הנראה,  פי  על 
אבל דבר לא עוצר בעדו מלנהל קמפיין מסיבי 
שנראה היטב בעיר. עייש מרבה לדבר על ניקיון 
העובדה  לאור  ונקי,  שקוף  שלטון  ועל  כפיים 
הערכה  פי  ושעל   - העיר המושהה  ראש  שמול 
עומדים  שמעוני,  איתמר   – הפעם  גם  יתמודד 
כתבי אישום. עוד בהבטחות הבחירות: עיר ללא 
פקקים, ביטול תאגיד המים והקמת מרכז גישור.

'הליכוד'  סניף  חברי  שני  באילת:  רותח 
ורוברט סיבוני, הודיעו על  יוסי בדש  המקומי; 
העיר  ראש  נגד  העיר,  ראשות  על  התמודדות 
המכהן מאיר יצחק הלוי. על פי המקומון 'ערב 
של  הסניף  בתוך  פוליטי  בקרע  מדובר  באילת' 

מפלגת השלטון, שמסרב להתאחד סביב הלוי.
המחזיק   - הלוי  יצחק  אילת  עיריית  ראש 
בתפקיד מזה שלש קדנציות – חתם בשנת 2013 
על הצטרפותו לתנועת 'הליכוד'. לפני שבועיים, 
'הליכוד'  של  המוניציפאלית  הוועדה  קיבלה 
חרף  נוספת,  לקדנציה  בהלוי  לתמוך  החלטה 

עמידתו בראשות סיעה עצמאית.
וסיבוני על ריצה  בעקבות הכרזתם של בדש 
מתכוונים  התנועה,  להחלטת  בניגוד  עצמאית 
ראשי סניף 'הליכוד' באילת להגיש עתירה לבית 
הדין של התנועה בדרישה להפסיק את חברותם 

במפלגה.

חדרה בגלל 'הבית היהודי': המפלגה המאוחדת נקברה
רגע לפני שבשורת הקמת חזית דתית מאוחדת יצאה לאוויר העולם, דחו חברי סניף 'הבית היהודי' 

את ההסכם והאיחוד ירד מהפרק • במפלגות החרדיות פותחים מחדש את כל הקלפים
כל  של  לאיחוד  וההיערכויות  הכוונות 
דתית  חזית  לכדי  חדרה  בעיר  הדתיות  הסיעות 
רביעי  ביום  האחרון.  ברגע  נבלמו   – מאוחדת 
היהודי'  'הבית  סניף  הנהלת  התכנסה  האחרון, 
והצביעה נגד הצטרפות לרשימה משותפת, מה 
פנקס  את  מחדש  ופותח  הקלפים  את  שטורף 

ההתחשבנות של מפלגות ש"ס ו'דגל התורה'.
הרווחת  הערכה  ספורים,  ימים  לפני  עד 
יעמדו  הקרובות  הבחירות  כי  הייתה  בחדרה 
בסימן אחדות, זאת לאחר שכל רכיבי הרשימות 
התורה'  ו'דגל  היהודי'  'הבית  ש"ס,   – הדתית 
הצדדים  אחת.  ברשימה  לרוץ  נכונות  הביעו   –
התיישבו כבר למו"מ ארוך ואף הגיעו להבנות 

בסיסיות על סדר המיקומים ברשימה החדשה.
הדתיים  הקולות  מפוצלים  לכיום,  נכון 
והחרדיים בעיר בין לא פחות מארבע רשימות. 
ש"ס  סיעת  בין  מפוצל  החרדי-ספרדי  הציבור 

 3  – יהודית'  'זהות  סיעת  לבין  מנדטים,   2  –
אחד  בנציג  מחזיק  היהודי'  'הבית  מנדטים. 
ובנוסף, מכהן כחבר מועצה הרב בנצי נורדמן, 
אמנם מטעם 'הליכוד' אך מחשיב עצמו כנציג 

'דגל התורה'.
המפלגות  תכננו  שגובש,  המתווה  פי  על 
לרוץ   – יהודית'  'זהות  למעט   – הדתיות 
ריבים  לפתור  שנועד  מהלך  אחת,  ברשימה 
פנימיים ובעיקר נועד לתת מכפלת כוח. על פי 
לזכות  יכולה  הייתה  מאוחדת  מפלגה  הערכה, 

ב-5-6 מנדטים.
כאמור, ישיבת סניף 'הבית היהודי' ניפצה את 
המפלגות,  איחוד  על  שהצבעה  לאחר  החלום, 

נדחתה ברוב קולות.
תמונת המצב החדשה, מעמידה את הסיעות 
ש"ס  כאשר  נוחה,  לא  בסיטואציה  החרדיות 
המתחרה  מול  כוחה  את  להוכיח  שוב  תידרש 

ת  י ב י ט ק ר ט א ה
ם של 'זהות יהודית'  ג ו

הדברים בגזרה הליטאית כלל לא ברור  לאן 
ילכו.

כי  נורדמן  מבהיר  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
הפעם אין בכוונתו לרוץ במסגרת 'הליכוד', וכי 
'הבית היהודי'  נעות בין ריצה עם  האפשרויות 
עצמאית.  ריצה  לבין   - בנפרד   – ש"ס  עם  או 
לדבריו, "הבית היהודי רוצים שנלך איתם, עם 
שבעבר,  תשכח  אל  בעיה.  להם  הייתה  ש"ס 
קדנציות   3 המפד"ל  עם  הלכה  התורה  יהדות 
ריצה  וגם  יש גם אפשרות לרוץ עם ש"ס  יחד. 

עצמאית לא נשללת".
יצוין כי גם בתוך 'דגל התורה', מתנהל ויכוח 
כחבר  מטעמם,  נורדמן  את  להריץ  האם  פנימי 

מפלגה רשמי, או שמא לא לפרוס עליו חסות.

מר"צ רצה מול חולדאי
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ון יעקב
זכר נציגי ש"ס סירבו, 'דגל' הרוויחה חבר מועצה

חשף  מוניציפאלי'  ש'שטח  לאחר  חודש 
ש"ס  מטעם  הרשימה  חברי  כל  התנערות  את 
התסריט   - העיר  למועצת  להיכנס  וסירובם 
עיר  מועצת  בישיבת  התממש:  הצפוי 
דוד סברדלוב, איש  נכנס  שהתקיימה השבוע, 
מטעם  מועצה  כחבר  לכהן  התורה',  'דגל 
הרשימה החרדית, במקומו של חבר המועצה 
המנוח מיימון אוחיון, שהלך לעולמו בראשית 

החודש.
תחת  מאוגד  יעקב  בזיכרון  החרדי  הציבור 
במועצת  נציגים  בשני  המחזיקה  ח"י,  מפלגת 
העיר. על פי הסכם רב שנים, נציג אחד מגיע 
'דגל התורה'  - משורות  מהקהילה האשכנזית 
נאמנה את הציבור הספרדי  מייצג  נוסף  ונציג 

- איש סיעת ש"ס.
לעולמו בפתאומיות חבר  לפני חודש, הלך 
גיששו  ומאז,  ז"ל,  אוחיון  מיימון  המועצה 

אלא  שיחליפו,  מטעמם  מישהו  אחר  בש"ס 
המקורית  ברשימה  בעיה.  התגלתה  שאז 
שבעה  נמנו  הבחירות,  לוועדת  שהוגשה 
ל'דגל'  אחד  הריצ'רץ';  בשיטת  מתמודדים, 
מטעם  ברשימה  הבאים  כל  אך  לש"ס.  ואחד 
ש"ס סירבו להיכנס לתפקיד חבר מועצת עיר 

וויתרו על מקומם.
בפני  במועצה,  מקומם  על  לשמור  מנת  על 
הבאים  מכל  לדרוש  האפשרות  עמדה  ש"ס 
מהלך   – פיטורין  מכתבי  להגיש  ברשימה 
 – הפנים  שר  של  מיוחד  למינוי  דרך  שסולל 
אלא שלאחר מספר שיחות, הבינו בש"ס כי אין 
טעם להפוך עולמות בשביל מינוי חבר מועצה 
למספר חודשים והם נאלצו לוותר על מקומם.

התורה',  'דגל  היא  מהפקר  שזכתה  מי 
במועצת  נציגים  בשני  לראשונה  שמחזיקה 
העיר. בפתח ישיבת המועצה שהתקיימה ביום 

י  ש י ל ש
הוזמן  ד האחרון,  ו ד

אמונים  להצהיר  ס סברדלוב  נ כ נ ו
לתפקיד חבר מועצה לצד הנציג הוותיק אריה 

פולק.
סברדלוב, אברך צנוע וירא שמים, הינו יליד 
במושבה.  שורשית  למשפחה  ובן  יעקב  זכרון 
כמזכיר  האחרונות  בשנים  משמש  הוא 

במוסדות הקהילה.
יצוין כי במסגרת התיאומים מול יו"ר ש"ס 
ערוץ  על  הצדדים  סיכמו  דרעי,  אריה  השר 
פתוח לקראת הבחירות הקרובות, כאשר נציגי 
יהיה  המקום  כי  התחייבו  הליטאית  הקהילה 
שמור לנציג ש"ס וזהותו תיקבע בתיאום מלא 

עם התנועה.

נציג חדש ל'דגל התורה' במועצה, זאת לאחר שכל נציגי ש"ס ברשימה סירבו לרשת את חבר 
המועצה המנוח • הבנות שקטות עם דרעי: המקום יישמר והנציג הבא יתואם

בני ברק הקרב על הסגן: כולם נגד כולם

מתעוררת  פוליטי,  נמנום  תקופת  אחרי 
ואינטריגות  למזימות  והחסידות  התורה  עיר 
שעשויות ללוות את מערכת הבחירות הקרובות. 
ראש  סגן  תפקיד  נמצא  הדעות  חילוקי  במרכז 
עם  שכר,  לנושא  לראשונה  שיהפוך  נוסף  עיר 

חציית תושבי העיר את מניין ה-200,000.
ו'דגל'  'אגודה  פוליטית,  מסורת  פי  על 
הצד  כאשר  העיר,  ראשות  את  ביניהן  חולקות 
השני זוכה בתפקיד ממלא מקום וסגן. סגן נוסף 
מקבלת סיעת ש"ס. בנוסף לתפקידים האמורים 
העיר  מתהדרת  נדיבות,  למשכורות  שזוכים 
חבר  כיום  מחזיק  אותו  שכר  ללא  נוסף  בסגן 

המועצה אייזנברג, נציג חסידות ויז'ניץ.
הסגן  יהפוך  הקרובות,  הבחירות  לאחר 
בזכות  שכר,  בעל  משמעותי  לתפקיד  הנוסף 
תיבת  שפותח  מה  העיר,  בתושבי  הגידול 
פנדורה ומאיים למוטט את ההסכמים הנושנים.

בכל  וערוכה  זינוק  בעמדת  שנמצאת  מי 
הכוח להסתער על התפקיד, היא סיעת 'שלומי 
בקהילות  עולים  האחרונה,  בתקופה  אמונים'. 
במועצה  חסר  ייצוג  על  רבות  טענות  חסידיות 
ועל כך שהם לא מקבלים ביטוי הולם לחלקם 

באוכלוסייה.
נכון לכיום, מחזיקה הסיעה בשלשה נציגים; 
מנדבורנה  קוסטליץ  מערלוי,  אברמוביץ 

ב'שלומי  העיקריות  הטענות  מצאנז.  ולאנגזם 
ויז'ניץ,  חסידות  כלפי  מופנות  אמונים' 
העירונית,  בחלוקה  הבכורה  את  שמקבלת 
למרות שלפי הטענות, גודלה פחות מגודלם של 

יתר החסידויות החוסות תחת אילן הפרושים.
של  המצוינים  יחסיהם  האחרונה,  העת  עד 
זייברט,  חנוך  העיר  ראש  עם  פרוש  משפחת 
עם  אך  הדעות,  חילוקי  על  להעפיל  הצליחו 
סיום הקדנציה של זה האחרון, נראה כי 'שלומי 

אמונים' לא תהסס לדרוש את המגיע לה.
האחרונות,  הבחירות  לקראת  ועוד,  זאת 
נרקם מאזן אימה בין חסידות ויז'ניץ ל'שלומי 
האחרונים  של  הזדקקותם  רקע  על  אמונים' 
לקולות החסידות באלעד, למען בחירת ישראל 
פרוש לראשות. כעת, כשהם משוחררים מעול 
מה  אין  'דגל',  חסדי  על  ונסמכים  החסידות 

שיבלום את הדרישה לסגנות.
ממהרים  לא  ויז'ניץ  בחסידות  מנגד, 
כל  ולטענתם,  הסגנות,  כתר  על  בקלות  לוותר 
המציאות הנוכחית נובעת מוויתור שלהם למען 
את  להם  לתת  העת  הגיע  כעת,  אך  השלום, 

חלקם מושלם.
יזכו  אמונים'  ו'שלומי  במידה  כי  יצוין 
האדם  את  לאתר  יצטרכו  הם  עדיין  בתפקיד, 
המתאים לתפקיד, יען שלושת הנציגים הנוכחיים 

בתפקידי  מחזיקים 
קהילותיהם,  במוסדות  שעל ניהול  דבר 

פי החוק לא עולה בקנה אחד עם הסגנות.
טוענת נוספת לכתר הסגנות היא סיעת 'דגל 
הייתה לקבל  הנוכחי אמורה  התורה', שבסבב 
את  ותבקש לשפר  ללא שכר  הסגן  תפקיד  את 
באדיקות  קשור  הסגנות  על  המאבק  תנאיה. 
צמד  בין  העיר  ראשות  על  הפנימי  למרוץ 
ומנחם  רובינשטיין  אברהם  בעירייה;  בכיריה 
ינדוד  לא  ביניהם  והמפסיד  במידה  שפירא. 
אם  כי  ברירה  תיוותר  לא  ל'דגל'  אחרת,  לעיר 
הנוספת  המשכורת  על  נפש  בחירוף  להילחם 

שתמתיק את גלולת ההפסד.
כל זאת, ועוד לא הגענו לסיעת ש"ס. הסיעה 
ומקדם  מאז  שהסתפקה  הבכירה  הספרדית 
את  לדרוש  הפעם  מנסה  אחד,  סגן  בתפקיד 
הגדלת כוחה בתמורה לשקט שהיא מעניקה בו 

את שרביט הראשות.
הייתה  יכולה  ברק  בני  ש"ס  של  דרישתה 
הפנימי  מצבה  נוכח  אבל  ברצינות,  להילקח 
הרעוע, קולות המתוסכלים, המפלגות היריבות 
המפלגה  יו"ר  של  איתן  הבלתי  ומעמדו 
מכיוונם  לא  כי  נראה  דדון,  אלי  המקומית 

צפויה הדרמה לבוא.

תוספת סגן בשכר לבני ברק פותחת שורה של מאבקים פנימיים • בטוענות לתפקיד: 
שלומי אמונים, ויז'ניץ, דגל התורה ואפילו ש"ס • במרכז העימות: יחסי הכוחות בין 
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העוזר לשעבר מכוון גבוה

הקרב על השלט

הרצליה

אשדוד

מבשרת ציון

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

דירות  ואלפי  זועמים  תושבים  נדל"ן,  יזמי 
מפאזל  חלק  רק  הם  אלה  כל  שאלה,  בסימן 
מורכב שעשוי להרכיב את הבחירות הקרובות 
בהרצליה. על רקע מחאה גוברת, הציג השבוע 
מועמדותו  את  פביאן  אלי  העסקים  איש 

לראשות העיר.
בשנים האחרונות, קידם ראש עיריית הרצליה 
התחדשות  של  רבות  תכניות  פדלון  משה 
עירונית, שאמורים להוסיף אלפי דירות חדשות 
בבניינים קיימים. התכניות נתקלות בהתקוממות 
של תושבים רבים הקובלים על היעדר תשתיות 

ראויות למסה קריטית של דירות חדשות.
העיר  ראש  החליט  מדוע  בהלם:  'הרצליה 
כותרת  תחת  בעיר?',  התמ"א  את  להקפיא 
החלטתה  את  'כלכליסט'  השבוע  חשף  זו, 
הדרמטית של העירייה, לעצור קידום פרויקטים 
בכתבה  ובנייה.  תכנון  בוועדת  העיר,  במרכז 
ההחלטה  לפיהן  מהתושבים,  השערות  הועלו 

נובעת מ'מראית עין לצרכי בחירות'.
פביאן,  אלי  הוא  מי שעושה מעשה  כאמור, 
המתנגדת  תושבים  תנועת  בראש  שיעמוד 
לפיהן  סקרים  הציג  פביאן  המואצת.  לבנייה 
בינוי  על  72% מתושבי העיר תומכים במאבק 
בוודאות  יצביעו  מהתושבים   50% וכי  שפוי 
את  שתייצג  לרשימה  להצביע  שוקלים  או 
המאבק ובקידום החינוך. להערכתו, מדובר גם 

בפוטנציאל של 4-9 מנדטים במועצה.

עד לפני חמש שנים הוא היה עוזרו של ראש 
לפתוח  הספיק  הוא  מאז  לסרי,  יחיאל  העיר 
במפלגת  לפעיל  להפוך  ואף  דין  עורכי  משרד 
'כולנו', כעת, החליט יניב אהרון לנסות את מזלו 
חדשה  מפלגה  ומקים  המקומית  בפוליטיקה 

בשם 'אנחנו אשדוד'.
אהרון  עו"ד  טוען  הקמפיין,  פתיחת  בסרטון 
סקטוריאליים;   – בעירייה  הציבור  נבחרי  כי 
אשכנזים,  חרדים  רוסים,  הגיאורגים,  את  "יש 
חרדים ספרדים, מרוקאים". הוא מצדו מתחייב 

"להפסיק עם הפוליטיקה הישנה".

בנייה,  באתר  שהתנוסס  שלט  על  סיפור  זהו 
ראש  נאלץ  בסופו  משפטי  קרב  ניטש  עליו 
את  להסיר  שמעון,  יורם  ציון,  מבשרת  מועצת 
שמו, בכדי להימנע מתעמולת בחירות. בהחלטה 
של יו"ר ועדת הבחירות האזורית יהודה, מדגיש 
השופט ארנון דראל כי "אין זה ראוי ששמו של 
לציבור  המודיע  שלט  על  יופיע  העירייה  ראש 
עבודות  התרבות.  בהיכל  שנערך  שיפוץ  על 
השיפוץ אינן נעשות מטעם המשיב ואינן מכספו 

האישי".
פועלים  וקרבות,  הולכות  שהבחירות  ככל 
בערים  חברתיים  ופעילים  אופוזיציה  חברי 
בכספי  שימוש  העושים  ערים  ראשי  נגד  רבות, 
העירייה בכדי לקדם את מועמדתם, בעיקר דרך 

צירוף שמם ותמונתם לכל פרסום עירוני.
מקבלת  הבחירות  ועדת  המקרים,  במרבית 
את הפניות ומורה על הסרת השמות מפרסומים 
קנסות  מוטלים  קיצוניים  ובמקרים  עירוניים 
שי  ד"ר  היה  העותר  הנוכחי,  במקרה  כספיים. 
ראש  של  שמו  הוסר  פנייתו  שבעקבות  בנימין, 
המועצה ומשכך, הדיון בעתירה התייתר. למרות 
זאת, השופט ביקש להבהיר נחרצות את איסור 

דרכי התעמולה.

ירושלים

חדרה

ש"ס מחפשת מחליף לצביקה כהן
יו"ר ש"ס מתכוון לרענן את הרשימות המקומיות, בין הנציגים הותיקים שעשויים לפרוש - 
סגן ראש העיר ירושלים צביקה כהן • דילמה נוספת: מי ינהל את הבחירות בעיר המורכבת?

המקומיות  בבחירות  ש"ס  סיעת  של  מצבה 
ב'קו  בהרחבה  שסוקר  כפי  מזהיר,  אינו 
עיתונות', טרם חולקו אזורי האחריות השונים 
בין חברי הכנסת של התנועה וקיים חשש גדול 
בערים  שירוצו  'מרדניות'  מקומיות  מרשימות 

שונות וינגסו בכוחה של התנועה.
יו"ר  כי  עיתונות'  ל'קו  נודע  זאת,  בעקבות 
התנועה, שר הפנים אריה דרעי, מתכוון לרענן 
את השורות ולהמשיך בתהליך הצערת הנציגות 
במהלך  שונות  בערים  כבר  שהחל  המקומית, 
בש"ס,  בכירים  לדברי  האחרונה.  הקדנציה 
דרעי מבין כי זהו צעד הכרחי לחיבור מחודש 
כבר  הותיקים  מהנציגים  ורבים  מאחר  לשטח, 

"עשו את שלהם".
בין השמות שהועלו כמי שצפויים להתחלף, 
נמצא גם שמו של יו"ר הסיעה בירושלים, סגן 
עשרות  שמאחוריו  כהן,  צביקה  העיר  ראש 
התנועה.  במסגרת  הארץ  ברחבי  שירות  שנות 
כהן, שבקדנציה האחרונה נאלץ להוביל סיעה 
להבליט  התקשה  חילופים,  ומרובת  מפולגת 
הספרדי  הציבור  לטובת  משמעותיים  הישגים 
בעיר בקדנציה האחרונה, ונקלע לכמה סערות 

שלא בטובתו, הזכורה שבהן היא המאבק על 
בית הספר סנהדרין.

אצל  החלטה  התקבלה  טרם  זה,  בשלב 
דרעי, והיא תלויה גם בשאלת המחליף, כאשר 
השר  יצטרך  השורות,  ריענון  של  במקרה 
לרשימה  מחוץ  מועמד  לייבא  האם  להחליט 
על  להסתמך  או  אותו  ו'להנחית'  הנוכחית 

הכוחות הצעירים בתוך המפלגה כיום.
שאלה מהותית נוספת, עוסקת בזהות הגורם 
דרעי  בפני  העיר,  על  אחראי  שיהיה  בש"ס 
קיימות כמה אפשרויות, בהן שתיים מרכזיות: 
חה"כ מיכאל מלכיאלי שהגיע משורות הסיעה 
המקומית ולזכותו עומדת ההיכרות המעמיקה 
עם ש"ס ומצביעיה בעיר, או מנכ"ל תנועת ש"ס 
ורשת החינוך, חיים ביטון, שמרכז נכון לעכשיו 
את הטיפול הכולל בבחירות המקומיות מטעם 

המפלגה, ואף עשה זאת בעבר.
ל'קו  אומר  כהן  של  ממקורביו  אחד 
מלא  בפה  בזה  יודה  לא  "צביקה  עיתונות': 
מבין  הוא  אבל  משופשף,  פוליטיקאי  הוא  כי 
שאין לו מה לחפש עוד קדנציה בירושלים. אם 
וכאשר השר יבקש - הוא יניח את המפתחות".

כהן  המקורב,  לדברי 
מן  ולא  בעשייה,  להמשיך  ע שואף  נ מ נ ה

כי ינסה להשתלב ברשימת ש"ס לכנסת הבאה, 
אך בזירה המקומית "הוא חש מיצוי. נמאס לו 
מהמאבקים הפנימיים ו5 שנים נוספות שכאלה 

רק יכתימו את הקריירה המפוארת שלו".
טוען  הוא  נוסף,  מקורב  עם  בשיחה  מנגד, 
לא  "צביקה  כרגיל:  בפעילותו  ממשיך  שכהן 
וגם  ואחרות  כאלו  לשמועות  בעבר  התייחס 
עם  רציף  בקשר  הוא  יתייחס,  לא  בהמשך 
יו"ר המפלגה ועם חברי מועצת חכמי התורה 

והנשיא בפרט".
כעס  מביעים  דרעי  השר  של  בסביבתו 
תיק  על  כאחראי  שנותיו  שבחמש  כהן,  על 
אפליית  תופעת  את  למגר  הצליח  לא  החינוך 
הגעת  כזאת  לעת  "אם  ספרדי.  ממוצא  ילדים 
למלכות ולא עשית עם זה כלום, צריך מישהו 
העניינים  את  שייקח  קרב  ורוח  אמביציה  עם 
"לא  ש"ס.  בסיעת  בכיר  לנו  אומר  לידיים", 
שייכנסו  בתנועה  מוכשרים  צעירים  חסרים 

לנעליים הגדולות במועצת העיר".
מטעם כהן עצמו סירבו להגיב לידיעה.

בחירות בסימן נדל"ן

לון
חו  חצר הגאון הדומיננטי דורשת נציג בכיר

ש"ס  סיעת  בתוך  ההרמוניים  היחסים  האם 
נחרצים  קולות  טלטלה?  בפני  עומדים  חולון 
שעולים באחרונה מחצר הגאון רבי חיים רבי, 
דורשים לשלב בבחירות הקרובות נציג מטעמם 
שם  גם  ויש  המפלגה.  ברשימת  בכיר  במקום 
יועץ ארגוני ואשף  חם על הפרק: אלון חאמי, 

פוליטי מוכר ומוערך.
הדומיננטיות  אחת  היא  בחולון  ש"ס  תנועת 
בעירייה ומהווה מעוז ש"סי בולט ומאגר קולות 
מחזיקה  היא  הארציות.  בבחירות  אכזב  בלתי 
הסיעה  שהם  העיר  במועצת  חברים  בחמשה 

השנייה בגודלה, אחרי סיעת ראש העיר.
למספר  נאמן  בעיר  התורני-ספרדי  הציבור 
ואשר ראשיהם  רוחני  חצרות שמהוות מגדלור 
בין  המקומית.  הפוליטיקה  את  גם  מנווטים 
אברהם  הרב  נמנים  בעיר  המוכרות  הדמויות 
דיין.  יצחק  והרב  שער  בנימין  הרב  מוגרבי, 
הוא  ביותר  בכירה  מי שנמצא בעמדת השפעה 

הגאון רבי אברהם יוסף, לשעבר רב העיר.
מוסדות  בחולון  בולטים  כולם,  מעל  אך 
רבי.  חיים  רבי  הגאון  בראשות  'עטרת חכמים' 
במוסדות מתחנכים מאות בני תורה, והרב עצמו 
בקרב  הן  בעיר  ומוערכת  בכירה  לדמות  נחשב 

הציבור החרדי והן בציבור הכללי. על פיו יישק 
דבר ואין כמעט אירוע משמעותי אליו הרב לא 

מוזמן.
'עטרת  במוסדות  גורמים  מעמדו,  למרות 
ליתר הרבנים  חכמים' קובלים על כך שבניגוד 
 – ש"ס  ברשימת  מטעמם  בנציג  המחזיקים   –
במערכת  מספיק  נשמע  לא  רבי  הרב  של  קולו 
הרב  מעלה  פנימיות,  בשיחות  העירונית. 

מפורשות דרישה לשלב נציג מטעמו ברשימה.
אלון  הוא  לתפקיד  נכבדות  בו  שמדובר  מי 
חאמי, איש נמרץ ורב פעלים, שעומד מאחורי 
בחולון  וחסד  רווחה  חינוך,  מוסדות  הקמת 
ובכלל. בין היתר הקים מרכז רוחני בשכונת ג'סי 
כהן, את מוסדות 'האיש משה', תלמודי התורה 
'בני מנחם' ו'פרי שעשוע', עמותות וגני ילדים.

כנפיים  חאמי  פרש  האחרונות  בשנים 
כיועץ  משמש  העיר,  לגבולות  מעבר  הרבה 
היטב  ומוכר  רבים  למוסדות  ואסטרטג  עסקי 
נחשב  הוא  ממשלה.  משרדי  במסדרונות 
הנראה  שככל  רבי,  הרב  של  הקרוב  לתלמידו 
יבקש לראות אותו במקום גבוה ברשימת ש"ס.

יו"ר  לבין  רבי  הגר"ח  בין  היחסים  כי  יצוין 
ש"ס אריה דרעי משופרים, ודרעי דואג לתחזק 

למוסדות  ולהגיע  אותם 
פי  על  ותקופה.  דינר  חג,  , מדי  ה א ר נ ה

והדברים  למתיחות  לגרום  צפויה  לא  הדרישה 
ייסגרו ברוח טובה.

בשיחה עם יו"ר ש"ס חולון וסגן ראש העיר, 
על  שמע  לא  מעולם  כי  זברלו  חיים  מתעקש 
לא  כלל  ההחלטה  כי  ומדגיש  שכזאת  דרישה 
מתערב  לא  אני  הזמן,  על  "חבל  בידיו.  נתונה 
אין  בחולון  פה  לדבר,  רק  יכול  אני  ברשימה, 

מחלוקות ולכן הגענו לכאלו הישגים".
הוקמה  חודשים   3 לפני  כי  חושף  זברלו 
לחודש  אחת  המתכנסת  מקומית  רבנים  וועדת 
החדשה.  הרשימה  זהות  את  שתקבע  זו  והיא 
של  שילובו  אפשרות  על  מתעקשים  כשאנחנו 
חאמי ברשימה, מבקש זברלו לשים את הדברים 
בפרופורציות: "בינינו, מה זה חבר מועצה, זה 
חבר  אחד,  יש  עיר  ראש  סגן  הרבה,  נותן  לא 

מועצה זו רק עבודה של לעזור".
במוסדות 'עטרת חכמים' של הגאון רבי חיים 

רבי סירבו להגיב לדברים.

הגאון רבי חיים רבי, בסיס כוח תורני כביר של תנועת ש"ס, מבקש ביטוי במועצת העיר • המועמד: 
יפהיועץ ארגוני רב מוניטין • יחסי הכוחות, הוועדה החדשה ותגובת הסגן - כל הפרטים

חש

אשדוד הימור מסוכן: דרעי הודיע על תמיכה בלסרי
הכרעה ראשונה: יו"ר ש"ס השר אריה דרעי 
יחיאל  על תמיכתו בראש העיר המכהן  הודיע 
דרעי  של  הכרזתו  הקרובות.  בבחירות  לסרי 
וודאי  לא  מועמד  על  מסוכן  כהימור  נחשבת 
להידרדר למלחמת  בחירות שעלולה  במערכת 

חרדים-חילונים.
במפתיע:  דרעי  הודיע  טוויטר,  בציוץ 
לסרי  יחיאל  ד"ר  חברי  עם  כעת  "סיכמתי 
תמשיך  ש"ס  תנועת  כי  אשדוד,  עיריית  ראש 
בו, למען  ותמשיך לתמוך  איתו  את השותפות 
התושבים  רווחת  למען  אשדוד,  של  פיתוחה 

ולמען הצלחת ושגשוג העיר גם בעתיד".
הפוליטי  מצבו  השבת,  מאבקי  פרוץ  מאז 

עד  זקוק  והוא  בשפל  נמצא  לסרי  יחיאל  של 
למאד לתמיכת החרדים. לעומת תמיכת דרעי, 
ב'אגודת ישראל' עדיין נמצאים בלבטים קשים 
האם לתמוך בלסרי או שמא לקדם מועמד או 

מועמדת חלופיים.
דווקא  לשחק  עשויה  דרעי  של  הודעתו 
לרעת לסרי, שמתמודד עם אופוזיציה חילונית 
החרדים.  של  חסות  כמועמד  אותו  המציגה 
הודעת  את  להציג  מיהרו  החברתיות  ברשתות 

התמיכה והשתמשו בה כנשק נגד לסרי.
זה,  מדור  גבי  מעל  שחשפנו  כפי  כי  יצוין 
לפיו  סיכום  קיים  האופוזיציה  מועמדי  בין 
שיתגלה  מביניהם  ומי  סקרים  סדרת  יערכו 

גבוהים,  סיכויים  כבעל 
יפנו  היתר  וכל  לבדו  את יתמודד  לו 

הבולטים  המתמודדים  ת מקומו.  פ ל ח ה ל
ושמעון  גלבר  הלן  המועצה  חברי  הם  לסרי 

כצלנסון.
"דרעי לקח פה הימור רציני, שיכול להתברר 
להסתיים  גם  יכול  אך  מסחררת  כהצלחה 
גורם  עיתונות'  ל'קו  אומר  כואבת",  בנפילה 
אשדודי מוכר. "אם הבחירות יהפכו, וככה זה 
הסיכוי  חרדים-חילונים,  כעת, למלחמת  נראה 
המוקדמת  והתמיכה  משופר  לא  לסרי  של 

החרדית עלולה לעמוד לו לרועץ".

דרעי תופס צד בקרב האיתנים ומודיע על תמיכה ביחיאל לסרי • חשש חרדי: ההכרזה המוקדמת 
תאיץ את האופוזיציה להתאחד ותחדד את מלחמות החרדים-חילונים

ום 
פרס

שון
רא



בני ברק ט' בסיון תשע"ח 122423/5/18

אלי כהן

את  ובראשונה  בראש  רואים  באונו  "אנו 
טובת הסטודנטים שלנו ולכן אנו עושים מאמץ 
להעניק להם את מירב התנאים הדרושים: החל 
מסגל בכיר ותוכן מקצועי, המשך בשירות זמין 
תקופת  באורך  גם  וכעת  ובקשה  שאלה  לכל 
יוסי  פותח  וסמסטר",  שנתיים   – הלימודים 
ארנפרוינד, מנהל הרישום בקמפוסים החרדיים 

של הקריה האקדמית אונו.
במה יוכלו בוגרי המסלול המקוצר לעסוק?

אפיקי  פותח  מסלול  כל  ארוכה...  "הרשימה 
עם  במנע"ס  התואר  לימודי  מגוונים:  תעסוקה 
התמחות, בשיווק ופרסום, מאפשרים השתלבות 
במקצועות כמו רכש מדיה, פיתוח קריירת שיווק 
מותג,  ניהול  בארגונים,  שיווקית  ותקשורת 
חברות  במגוון  עבודה  ציבור,  ויחסי  דוברות 

העוסקות בתקשורת אסטרטגיה ועוד.
הלימודים  לגברים  עסקים  מנהל  "במסלולי 
על  דגש  עם  בנדל"ן  תעודה  לימודי  כוללים 
הקניינים  מהנושאים  החל  בשטח.  פרקטיקה 
קריאת  דרך  המקרקעין,  של  הרישום  וסדרי 
תכניות בניה ומפות טופוגרפיות, וכלה במימון 
כך  בנדל"ן.  לעסקאות  ויזמות  תיווך  שיווק 
כזה  תואר  עם  הלימודים  את  שיסיים  שמי 
ימצא את עצמו מומחה כמעט בכל תחום שיש 
החינוך  מסלול  המקרקעין.  בעולם  נגיעה  לו 
אחרי  כבר  החינוך  בשדה  מאפשרים  לעבוד 
שלוש שנים ולקבל דרגה אקדמית ודירוג אקדמי 

במקום העבודה, בתפקידים רבים ומגוונים".
מה לגבי מלגות לימודים?

"ישנן מלגות ייחודיות לסטודנטים הלומדים 
ניתן  ייחודיים.  מימון  והסדרי  החרדי  בקמפוס 

לקבל את כל המידע בפגישת ייעוץ".
לימודים  דווקא  למה 

אקדמיים?
נדרש  אקדמי  "תואר 
להתקבל  סף  כתנאי 
תעסוקה  למקומות 
מחקרים  בנוסף,  רבים. 
כי תואר אקדמי  הוכיחו 
כושר  את  משפר 
ההכנסה. ב"ה התוצאות 
עצמן:  בעד  מדברות 
ובוגרות  בוגרים  אלפי 
האקדמית  הקריה  של 
פרנסה  שמביאים  אונו 
הביתה!  מכובדת 
מוזמנים לשאול אותם".

אלי כהן

הלימודים  למימון  בנוגע  המתלבטים  לכל 
הצעות  כמה  הנה   – הפתוחה  באוניברסיטה 
ופתרונות אפשריים שכדאי לדעת: ראשית, שכר 
הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד 
אוניברסיטאי – כלומר מסובסד על-ידי המועצה 
בכ- נמוך  ולפיכך  )מל"ג(,  גבוהה  להשכלה 
בחלק  פרטיים.  במוסדות  הלימוד  משכר   50%
להמשיך  וניתן  נוכחות  חובת  אין  מהקורסים 
ובמקום  בשעה  וללמוד  היום  בשעות  לעבוד 

שמתאים לך. 
בנוסף, הסטודנטים זכאים למלגות שונות. עם 
הגופים המעניקים מלגות נמנים קרן קמח, קרן 
הפיס.  מפעל  החינוך,  משרד  טורונטו,  ידידות 
האוניברסיטה  של  מלגות  גם  כמובן  קיימות 
הפתוחה, המוענקות על פי מגוון קריטריונים וכן 
מלגות לסטודנטים מצטיינים, מלגות ל"מצטייני 
המקבלים  לסטודנטים  מוענקות  נשיא", 
שציונם הממוצע בשנת הלימודים גבוה מ-95. 

של  שחלקם  לציין  ראוי 
בין  החרדים  הסטודנטים 
הנשיא"  "מצטייני  מקבלי 
פי  היה  האחרונה  בשנה 
כלל  בקרב  משיעורם   4

הסטודנטים.
האוניברסיטה  בנוסף, 
את  מפעילה  הפתוחה 
המלגות",  "אלף  תכנית 
את  להקל  שמטרתה 
תכנית  לאקדמיה.  הכניסה 
 ‒ לקבל  מאפשרת  זאת 
מקלים  קריטריונים  לפי 

‒ מלגה לקורס אחד בחינם,  של האוניברסיטה 
הם  א,  במועד  אותו  עוברים  הסטודנטים  ואם 
מקבלים קורס נוסף בחינם. פעמים רבות הדבר 
מהווה מתנה בעבור סטודנטים שרוצים לבדוק 

אם הלימודים מתאימים להם.
מלגה נוספת מטעם האוניברסיטה היא מלגת 
כלכלי,  לסיוע  שזקוק  סטודנט  כלכלי:  סיוע 
לקבל  יכול  לקריטריונים,  בהתאם  לכך  וזכאי 
מלגה גם במהלך התואר. בהחלטתה על הענקת 
מלגות האוניברסיטה מתחשבת במיוחד בבעלי 

משפחות, וכן במספר הילדים והאחים. 
מלווים  האוניברסיטה  מטעם  חרדים  יועצים 
אלה  יועצים  הדרך.  אורך  לכל  הסטודנטים  את 
נמצאים עם היד על הדופק, מעדכנים ברגע שיש 
בהגשת  מסייעים  למלגות,  חדשות  אפשרויות 
הקרנות  עם  רצוף  בקשר  נמצאים  בקשות, 
ומנסים לעשות הכול על מנת שכל אדם שרוצה 
לרכוש השכלה גבוהה יוכל לעשות זאת בצורה 

הטובה ביותר.

לימודים לתואר – 
פחות יקר ממה שחשבתם

 "תואר - בשנתיים וסמסטר"
האקדמית  הקריה  החרדיים של  בקמפוסים  הרישום  מנהל  ארנפרוינד,  יוסי 

אונו, על המסלולים הייחודיים לסטודנטים החרדים

מסלולי
נשים

ביטחון
כלכלי

מסלולילהצלחה
גברים

הן
 כ

לי
גי

 המקצוע 
 שלך יותר 

קרוב מתמיד!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

עם המכינות של מכללת מבחר

מכינה ללימודי הנדסה -
מיפוי וגיאו אינפורמציה

מכינה ללימודי:
סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב 

/ שירותי אנוש ורב תחומי 

מכינות
גברים

מכינה קדם אקדמיתמכינות נשים
לכל הלימודים

למעוניינים/ות בלימודי:
עבודה סוציאלית

סיעוד
שירותי אנוש ורב תחומי 

לגברים / נשים
בגילאי 30+

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

פתיחת קדם מכינה לגברים

ביום שני ה' תמוז 18.6.18

החזר שכר לימוד לזכאים
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בימים  קיימה  )תע"ש(  הצבאית  התעשייה 
ומתכנתי  מפעילי  לגיוס  פתוח  יום  האחרונים 
לתכנות  ההכשרה  קורס  במסגרת   ,CNC
ושרטוט CNC שמתקיים בימים אלו במכללת 
תעסוקתי'  'הכוון  מרכז  ביוזמת  הייטק-ליין 

בקורס,  ברק.  בני 
כחצי  כבר  הנערך 
לומדים  שנה, 
תלמידים  עשרות 
את  בקרוב  שסיימו 
לימודיהם והם כבר 
כאמור,  מבוקשים, 
המובילות  בחברות 

במשק.
ש  ו ק י ב ה
ומתכנתי  למפעילי 
במשק   ,CNC
גדל  ובתעשייה 
משמעותי  בהיקף 

עושה  התעשייה  כאשר  האחרונות,  בשנים 
שימוש הולך וגובר במכשירי CNC מתקדמים, 
נקיה  לעבודה  מיומנים  מפעילים  הדורשים 
הולך  רק  לתפקיד  הביקוש  ייצור.  במפעלי 
 CNC וגובר. המשכורות הממוצעות למפעילי
כ-10,000 שקלים בחודש. במרכז  סביב  נעות 
ועורכים  הרב  הפוטנציאל  את  זיהו  'הכוון' 

קורסים למפעילי CNC, כאשר כדי להצטרף 
ללימוד אין צורך בכל ידע טכני מקדים.

'הכוון':  מרכז  מנהל  שכטר,  דוד  לדברי 
התעשייה  לבין  בינינו  הפעולה  "שיתוף 
בתע"ש  כאשר  תקופה,  כבר  נמשך  הצבאית 
נהנים  והם  'הכוון'  של  בוגרים  מספר  נקלטו 
מתפקידים משמעותיים בשכר מכובד. תע"ש, 
מובילות  חברות  כמו 
זיהו  במשק,  אחרות 
את הפוטנציאל הטמון 
החרדים  בעובדים 
לגייס  ומבקשים 
מקצועיים  עובדים 

נוספים".
הכוון  מרכז 
ברק  בני  תעסוקתי 
בעריכת  ממשיך 
מתקדמים  קורסים 
מקצועות,  במגוון 
לכל  לאפשר  מנת  על 
מקצועית  מהכשרה  ליהנות  בכך  שחפץ  מי 
מקיפה ובתנאים אטרקטיביים ולזכות לפרנסה 
אתם  אם  בקיצור,  בעתיד.  ומכניסה  מכובדת 
הכוון  מרכז   – מכובדת  בפרנסה  מעוניינים 
תעסוקתי מיסודם של עיריית בני ברק ומשרד 
העבודה והרווחה – הוא הדרך שלכם למקצוע 

הבא.

הילה פלח

בערב  השתתפו  עילית  מודיעין  העיר  נשות 
הבריאות  לקידום  מאוחדת  שקיימה  מיוחד 

לקראת חג השבועות. 
כחלק מפעילותיה של מאוחדת למען קידום 
בריאות בקהילה  קיימה מאוחדת ערב חוויתי 
נערך  הערב  חלבית.  תזונה  בנושא  לנשים 
בריאותית  להתעמלות  ספורט  מכון  בשיתוף 

בניהולה של הגב' נטע פינס.
מאוחדת  דיאטנית  התארחה  הערב  במהלך 
גב' אסנת וולפוס סידי שהרצתה בפני הנשים על 
מוצרי החלב והשפעתם על התזונה. בהרצאתה 
הרחיבה הדיאטנית על חלב  ומוצריו: עובדות, 
הרכב החלב ויתרונותיו הבריאותיים של חלב 
ומוצריו. דגש משמעותי ניתן להשפעת מוצרי 
החלב כמקור סידן עיקרי בתזונה, והקשר בין 
ובריאות  הילדות  בגיל  נאותה  סידן  צריכת 

העצם בגיל המבוגר.
בתזונה  חלב  מוצרי  כי  הוסבר  בנוסף, 
באחוז  וירידה  משקל  בשמירת  גם  משמשים 
השומן בתהליך ירידה במשקל, עוזרים לאיזון 
הסיכוי  בהפחתת  חשובים  תקין,  דם  לחץ 
כמשקה  ומשמשים  ילדים  בתזונת  להשמנה 

ספורט לאחר אימון גופני.
בסיום הערב, ניתנו המלצות כלליות לצריכה 
מתכונים  וחולקו  חלב  מוצרי  של  אישית 

נבחרים בסימן חג השבועות ומוצרי החלב.
עשרות נשים שהשתתפו בערב היו מרותקות 
להרצאתה של הגב' וולפוס סידי, נהנו מכיבוד 

חלבי וממזכרת יוקרתית.
בריאותית הינו  הספורט להתעמלות  מכון 
המכון הראשון במודיעין עילית ופועל כבר 20 
במחירים  מאוחדת  לקוחות  את  ומקבל  שנה, 
התעמלות  שיעורי  ניתנים  במכון  מסובסדים. 
במקצועיות  וילדים  גברים  לנשים  בריאותית 

גבוהה ללא פשרות. 
מנהלות מרפאות מאוחדת במודיעין עילית 
סדרה  מתוך  אחת  היא  זו  "הרצאה  כי  אומרת 
ותעסוק  החגים,  אחרי  עד  ב"ה  שתמשיך 
במגוון נושאים בריאותיים הקשורים לפעילות 

גופנית ותזונה בריאה". 
ציין  כהן  משה  ר'  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
בקידום  רבה  חשיבות  רואה  "מאוחדת  כי 
לא  מאוחדת  נכונה.  לבריאות  המודעות 
ותמשיך  לקוחותיה  בריאות  על  מתפשרת 

לפעול למענם בכל המישורים". 

תע"ש קיימה יום פתוח לגיוס 
 CNC חניכי קורס מפעילי

של 'הכוון'

ערב קידום בריאות של 'מאוחדת' 
לנשות מודיעין עילית

סגן מנהל מחוז מרכז ר' משה כהן ציין כי "מאוחדת רואה 
נכונה. מאוחדת  חשיבות רבה בקידום המודעות לבריאות 
לא מתפשרת על בריאות לקוחותיה ותמשיך לפעול למענם 

בכל המישורים"

רק 99,000 ₪  

הזדמנות אחרונה
להשקעה בטוחה

בעיר הנדל"ן המובילה
לאור הביקוש

איתרנו עבורכם
יחידות קרקע נוספות:

אמינות
מקצועיות

מובילות

א
א
א

בס״ד

*הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית

קרקעות

"רחובות2
החדשה״

*2943
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הקב"ה  שהפקיד  הכהנים  ברכת 
שבט  בני  הנאמנים  עבדיו  בידי 
עד  ודור  דור  שבכל  הכהונה, 
עצם היום הזה, נאמרת על ידם  בכל 
מתכונת  באותה  ורחימו,  בדחילו  ויום  יום 
ומאותן מילים שנמסרו אליהם מפי הגבורה. 
כ"ז(:  כ"ג-  )ו,  פרשתינו  בפסוקי  כמפורש 
ישראל...יברכך...  בני  את  תברכו  "כה 
 ... ישא  ויחונך.  אליך  פניו  יאר...  וישמרך. 

פניו אליך וישם לך שלום". 
הגאון רבי יהודה לייב איגר זצ"ל בספרו 
'אמרי אמת' בפרשתנו, מביא מה שהתקשו 
המפרשים, מדוע ציווה הקב"ה את הכהנים 
בעצמו,  מברכם  ולא  ישראל  בני  את  לברך 
שנאמר:  כמו  המברך  הוא  הקב"ה  הרי 
אבל   – ישראל"  בני  על  שמי  את  "ושמו 
הברכה היא של הקב"ה – "ואני אברכם"? 
אכן  כי  מלובלין,  אמת'   ה'אמרי  ומבאר 
באהבתו הגדולה לעמו חפץ הקב"ה בכבודו 
שכיון  אלא  ישראל,  את  לברך  ומעצמו 
ש'גדול העונה אמן יותר מן המברך', ציוה 
אחריהם  יענה  והוא  לברכינו  הכהנים  על 

אמן, שכך הברכה תועיל יותר.
)ל"א,  בתהילים  הכתוב  את  פירש  ובזה 
כ"ד(: "אהבו את ה' כל חסידיו אמונים נוצר 
)כפי  'חסידים'  שנקראים  שהכהנים  ה'", 
שנאמר "תומיך ואוריך לאיש חסידך"( הם 
מדוע?  באהבה,  ישראל  את  לברך  שנבחרו 
כדי שהקב"ה  ה'"-  נוצר  'אמונים  משום ש 
אחר  אמן  יענה  כביכול  ובעצמו  בכבודו 
ברכת כהנים, ובכך מתקיים הפסוק: "ושמו 

את שמי ... ואני אברכם".
מסופר על הגרי"ז מבריסק זצ"ל, שכאשר 
שלא  השנה  ראש  מימי  באחד  פעם  אירע 
שלא  הורה  מדרשו,  בבית  כהנים  נמצאו 
כהנים  שיביאו  עד  הש"ץ  בחזרת  להתחיל 
ממקום אחר. הדבר לקח לא מעט זמן, ואחד 
אך  דציבורא',  'טרחא  אמר:  מהמתפללים 
עד שהגיע  להמתין  והמשיך  הגיב  לא  הרב 

הכהן.
הגרי"ז  אמר  התפילה  כשהסתיימה 
ההולכים  אלו  כל  הלא  מבין.  איני  קצרות: 
עצמם  את  מוצאים  מרבנים  ברכות  לבקש 
לא פעם ממתינים שעות ארוכות כדי לזכות 
בברכה הנכספת. אם כך, קל וחומר לברכה  
שמובטח עליה בתורה: "ואני אברכם". וכי 
יש לך ברכה גדולה מזו של הקב"ה בכבודו 
ובעצמו?  כך שעל אחת כמה וכמה להמתין 

מעט עליה...
סוכות  דחוה"מ  ד'  שני,  ביום  זה  היה 
בשכונות  פוזרו  כרוזים  אלפי    . תשנ"א 
הסתה,  קריאות  קרא  המואזין  הערביות, 
ואלפי ערבים נאספו אל הר הבית. ולהבדיל 
את  ותמימים  כשרים  יהודים  רבבות  גדשו 
רחבת הכותל המערבי למעמד ברכת כהנים 
ברכת  של  המרכזי  המניין  המסורתית. 
כהנים ההמונים החל, בעוד אלפים נוספים 
נוהרים מסמטאות העיר העתיקה וממבואות 
ירושלים בואכה הכותל המערבי. וכי מי יהין 
שכזה,  נשגב  במעמד  השתתפות  על  לוותר 
ומאזינים  עומדים  ישראל  אלפי  רבבות  בו 
בדממה לברכה הנשמעת מפי מאות כהנים, 

כשהם עונים אחריהם אמן בכוונה?
ההכרזה  נשמעה  וחצי  תשע  בשעה 
עמדו  קודש  בחרדת  כהנים!  המסורתית 
אלפים, מאזינים בשקט לברכה הבוקעת מפי 
מאות כהנים, יברכך ה' ... יאר ה', ישא ה'... 
ולעומתם השיבו אלפי המתפללים הנרגשים 
בקול: אמן! איש מהם לא העלה בדעתו את 
גם  בהר.  למעלה  רגעים  באותם  המתרחש 
שם להבדיל, התכנסו אלפים, אולם במטרה 
שלפניהם  האבנים  ערימות   לגמרי.  אחרת 

הם  אולם  הזדוניות.  כוונותיהם  על  העידו 
במתרחש  מרגישים  שאינם  כמי  המתינו 
למטה, ומחכים להזדמנות העומדת לפתחם 
ה'  ביותר  הנוראה  בצורה  זממם  את  לבצע 

ישמרנו.
השעה מתאחרת, הנה כבר עומדת תפילת 
אל  הכהנים  עלו  שוב  להסתיים,  מוסף 
הדוכן, ושוב התנגנה לה הברכה ההיסטורית 
הפעם  מהדהדת  אמן  זעקת  כאשר  מפיהם, 
מפי רבבות נוספים שהגיעו, אשר יחד כולם 

באו לשמוע, להתברך ולהתקדש.
הסתיימה לה התפילה לקול שאגת 'שמע 
רגעים  ותוך  האלוקים'.  הוא  ו'ה'  ישראל' 
ספורים התרוקנה הרחבה מהרבבות שגדשו 

אותה, ונותרו שם כמה מאות בודדות...
לנוע,  שלמעלה  הפורעים  החלו  ואז 
דם  לרוב.  ברזל  וכלי  אבנים  כשבידיהם 
הכותל  עבר  אל  מועדות  ופניהם  בעיניהם, 
עד  זאת  לעשות  מהם  מנע  מה  המערבי. 
טובי  את  זו  שאלה  תעסיק  לימים  עתה? 
הביטחון.  כוחות  אנשי  שבין  המוחות 
הכירו בששים  גם  ידעו  אמונה  אנשי  אולם 
המלחמה  ומלומדי  החרב  אחוזי  הגיבורים 

שהגנו על הרבבות שלמטה.
ששים האותיות שבברכת כהנים, שיצאו 
יחד עם קול  זרע אהרון,  אז מפי מאות בני 
ה'אמן' שנשמע ברמה מפי הרבבות, עמדו 
והנס  בצורה,  מגן  כחומת  למתפללים  להם 
התברר כאשר רק אחרוני המתפללים נותרו 
הציבור  של  המוחלט  רובו  אולם  ברחבה, 
ומי  באוטובוסים  מי  דרכו,  אל  נאסף  כבר 

ברגל במעלות העיר העתיקה.
הזעקות  יהוד---  אל  איטבח  ג'יהאד---- 
וחדות,  ברורות  מלמעלה,  שנשמעו  הללו 
משהו-  לעשות  מי  אי  הספיק  שטרם  עד 
החל מטר אבנים לשטוף את הרחבה. מאות 
לברוח  החלו  הכותל  ברחבת  העומדים 
תחת  מחסה  לתפוס  מנסים  בהיסטריה, 
המחילות והגגות, ומי שלא הספיק לעשות 

זאת נפגע.
עשרים דקות תמימות של כאוס  שנדמו 
אבנים  של  פוסק  בלתי  מטר  כאשר  כנצח, 
רצפת  על  התנפצו  משחית  כלי  ושאר 
מן  כמה  קרב.  לשדה  דמה  המקום  הכותל, 
שבוששה  לעזרה  וזעקו  נפצעו  המתפללים 
מלהגיע. הדי הקריאות מלמעלה התערבלו 
עם פיצוצי הירי של כוחות הבטחון שהגיעו 
נרגעה  ארוכה  שעה  אחרי  רק  באיחור. 
המהומה בחסדי שמים. האלפים שהיו עדיין 
ברגשות  הכותל  אל  שבו  המקום,  בקרבת 
מעורבים של שמחה וחרדה, הם הביטו אל 
הרחבה הזרועה באלפי אלפי אבנים, כשהם 
ונושאים  העתיקות  האבנים  על  מתרפקים 

תפילת הודיה.
צמרמורת חלפה רק מן המחשבה... אילו 
היה האירוע מקדים עצמו בכמה דקות, בעת 
כמה  במתפללים,  גדושה  הייתה  שהרחבה 
נוצר,  שהיה  העצום  מלחץ  רק  נפגעים  היו 

וכמה היו נפגעים רח"ל מן האבנים...
לא היה כאן מקום להסבר אחר. היה זה 
נס, נס גלוי!! נס שהפך לשיחת היום בכל 

רחבי הארץ והעולם.
בירכו,  מחתכת  חרב  אדם...  רואה  "אם 
ברכת  את  ישמע  הכנסת  לבית  וילך  ישכים 
רע  דבר  ואין  אחריהם-  אמן  ויענה  כהנים 
י"א(.  ג,  רבה  השירים  )שיר  מזיקו!!!" 
עניית אמן של הקב"ה עם עניית אמן שלנו –

עולה לכסא כבוד ומשפיעה עלינו לשומרינו 
מן המזיקים בזכותה של הברכה המשולשת 

בתורה הנאמרת מפיהם של הכהנים.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

"כה תברכו" לקחי פרשת סוטה

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל 
עגומה  פרשה  היא  סוטה  פרשת  יב(  )ה, 
ובשמחה  באושר  שהתחילו  חיים  מאד. 
האהבה  לכל  קרה  מה  חמור.  משבר  לידי  הגיעו 

והאחווה השלום ְוָהֵרעּות שהיו בין השניים? 
סג  )ברכות  נוראה  תשובה  כך  על  משיבים  חז"ל 
תרומות  לפרשת  סוטה  פרשת  נסמכה  "למה  ע"א(: 
ומעשרות  לו תרומות  לך: כל שיש  לומר  ומעשרות? 
אשתו!  ידי  על  לכהן  נצרך  סוף   - לכהן  נותנן  ואינו 
'ִאיׁש  ליה  וסמיך  ִיְהיּו'  לֹו  ֳקָדָׁשיו  ֶאת  'ְוִאיׁש  שנאמר 
ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתֹו' וכתיב 'ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו 

ֶאל ַהּכֵֹהן'".
את  לעכב  שלא  השכל,  מוסר  מכאן  ללמוד  עלינו 
להתפתות  לנו  אל  לצדקה!  המעשרות  כספי  נתינת 
קשה.  כך  כל  'עבדת  לשכנע:  שמנסה  היצר  לעצת 
טרח  שלא  למי  עמלך  מפרי  שתיתן  מדוע  התאמצת. 
נחרצת על  וחלילה! חז"ל דברו בצורה  ויגע?...' חס 
ואינו  ומעשרות  לו תרומות  הסוף המר של "מי שיש 

נותנם לכהן".    
חיים  יוסף  רבי  חיד"א,  הרב  מרן  ישראל,  חמדת 
לאסוף  שבאיטליה  לליוורנו  הגיע  זצ"ל,  אזולאי  דוד 
ולישיבות  התורה  ללומדי  ישראל,  ארץ  לעניי  כספים 
העצומה  בגדולתו  שהכירו  המקום,  אנשי  הקדושות. 
בתורה, ביקשו ממנו שיישאר, וישמש להם לרב, והוא 

אכן נעתר לבקשתם ונשאר שם.
שאשתו  לו  וסיפר  כהן,  לפניו  הופיע  אחד  יום 
מספר  בה  שהתרה  לאחר  ואף  זרים,  עם  מתרועעת 
לו  שומעת  אינה  היא  אתם  תיסתר  שלא  פעמים 
והסביר  הוסיף  הוא  הנלוזים.  במעשיה  וממשיכה 
למשפחה  בת  בהיותה  מעמדה,  את  מנצלת  היא  כי 

מכובדת מאד, כדי לזלזל בצורה בוטה בהתראותיו.
כי הוא קורא  לו למסור לאשתו  הרב חיד"א הורה 
ועליו  לה לביתו, שכן אסור לו להמשיך לחיות אתה 
לתת לה גט. כשהגיעה האישה לפניו, הוציא הרב ספר 
פרשת  את  בפניה  לקרוא  והחל  בביתו,  שהיה  תורה 
סוטה. כשסיים אמר לה: "בעלך צריך לגרשך, ולאחר 
שתקבלי את גטך - תישארי אישה חשובה כמו שהיית 
בעזות:  ודיברה  פניה,  החציפה  האישה  אך  כה".  עד 

"מי שמך לאיש שר ושופט עלינו"?    
הבניין,  של  שנייה  בקומה  גר  היה  החיד"א 
במדרגות,  לרדת  והחלה  מביתו,  יצאה  וכשהאשה 
היא הרגישה את בטנה צבה, ולא סיימה לרדת וירכיה 
מרן  ומשונה.  במיתה קשה  והיא מתה  נופלים,  החלו 
הרב חיד"א הפך להיות ה"כהן" המשביע את האשה, 
ביתו הפך להיות כ"בית המקדש", ולאחר שסיים את 
הקריאה בתורה, התקיים באשה מקרא מלא: "ְוָצְבָתה 

ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְיֵרָכּה".
ַעם,  ִנְכְּבֵדי  כאמור  שהיו  משפחתה,  ובני  ְּכֶׁשַאֶחיָה 
ראו את הפלא הגדול הזה, הבינו את גודל קדושתו של 
החיד"א והם ִצּפּו את המדרגות העולות לביתו בזהב, 

כיאה וכנאה למקום הקודש.
להיות  זכה  שהוא  מספר  ירושלים"  "זיכרון  בספר 
עדיין  שהן  הללו  המדרגות  את  וראה  הזה,  במקום 
והנה, כל הפרשה הזאת, פרשת סוטה,  זהב.  מצופות 
מדוע  האמת.  את  יודעת  הרי  האשה  פלא.  דבר  היא 
היא לוקחת סיכון כל כך גדול? מדוע שלא תודה על 
כך  כל  במיתה  תמות  ולא  תתחרט,  תתוודה,  האמת, 
דבריהם  )הובאו  אומרים  אף  חז"ל  ומשונה?  קשה 
ברש"י ה, יח( ש"מסיעין היו אותה ממקום למקום כדי 
ליגעה ותיטרף דעתה ְוּתֹוֶדה", אך היא היתה ממשיכה 
מודעת  שהיתה  אף  ַּבֶּׁשֶקר,  העוצמה  במלוא  להיאחז 

ְלסֹוָפּה המר! 
לה  נותנים  לא  הגאווה,  הכבוד,  נוראות!   נורא 
להודות! לא בכדי אמרו חז"ל )אבות ד, כא(: "הקנאה 

והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם".
יש  כמה  עד  השכל  מוסר  מכאן  ללמוד  עלינו 
להתרחק מהגאווה ותאוות הכבוד! אדם יכול לחיות 
חיים טובים ומאושרים, חיים של ברכה והצלחה, אלא 
שלעתים מזומנות הכבוד "אוכל" אותו. בגלל גאווה 
משוקצת הוא מסוגל להרוס במו ידיו את חייו ולרדת 

אל שפל המדרגה.  

טוב לי תורת פיך
 

דרך אגב, אספר מעשה נוסף שאירע עם הרב חיד"א, 
גם הוא אירע בעת שכיתת רגליו לאסוף כספים לעניים 

וללומדי התורה, והפעם היה זה בצרפת.
בעת שהותו שם, בתו של מלך צרפת חלתה במחלה 
קשה וקצרה ידם של כל הרופאים מלהושיעה ולמצוא 
הגדול  הרב  על  למלך  ספרו  והנה,  למחלתה.  מזור 
וברכותיו  שתפילותיו  במדינה,  שנמצא  היהודים  של 

פועלות ישועות. 
הבת  את  שבירך  החיד"א,  את  אליו  זימן  המלך 
בברכת רפואה שלמה, ואכן – בחסדי שמים – כעבור 
לאיתנה.  ושבה  לחלוטין  התרפאה  הבת  ימים  כמה 
להודות  וביקש  גדולה,  שמחה  כמובן,  שמח,  המלך 
לחיד"א על החסד הגדול שעשה עמו, והורה לו לבקש 

ככל אשר עולה בדעתו.
החיד"א היה ידוע בזיכרונו המופלג. כל ספר שעיין 
מבלי  פה,  בעל  זוכרו  היה  בלבד,  אחת  פעם  ְולּו  בו, 
שיתעורר כל צורך לעיין בו פעם נוספת! והוא נענה 
התורה  וזהב.  בכסף  חפץ  "אינני  לו:  ואמר  למלך 
הקדושה יקרה לי מכל כסף וזהב שבעולם. לכן, זאת 
אבקש: להיכנס אל החדרים הפנימיים, השמורים מכל 
שם  לתוכם,  להיכנס  רשות  אחד  לאף  שאין  משמר, 
היד  רבים מכתבי  ובהם  נמצאות הספריות העתיקות, 

של רבותינו הקדמונים, ולעיין בהם".
אשר  החיד"א,  של  התורה  מאהבת  התפעל  המלך 
טובות  אבנים  זהב,  דינרי  אלפים  אלף  פני  על  ִּבְּכָרּה 
ומרגליות, אותם יכול היה לבקש, ונתן לו את הרשות 
להיכנס. החיד"א נכנס ושינן, ואף העתיק, מאות ואלפי 

פסקים מתוך אותם כתבי יד של רבותינו הקדמונים. 

יזיר עצמו מן היין

נלמד  סוטה,  מפרשת  למדנו  אותו  הראשון,  הלקח 
אותו  נוסף,  לקח  שלפניה.   הפרשה  אל  מסמיכותה 
הפרשה  אל  מסמיכותה  הוא  זו  מפרשת  ללמוד  ניתן 

שלאחריה.
נסמכה  "למה  ע"א(:  סג  )ברכות  אומרים  חז"ל 
פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה 

בקלקולה יזיר עצמו מן היין".
ואומר  אותן  מונה  הכתוב  רבות.  מעלות   - ליין 
)תהלים קד, טו(: "ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש", "ְּתנּו ֵׁשָכר 
מכאן  ודרשו  ו(,  לא,  )משלי  ָנֶפׁש"  ְלָמֵרי  ְוַיִין  ְלאֹוֵבד 
חז"ל  )סנהדרין ע ע"א( על מעלת היין לנחם אבלים. 
ּדֶֹדיָך  טֹוִבים  "ִּכי  שנאמר:  כמו  בו,  שמח  הקב"ה  גם 
לדברי  משמש  בהיותו  ב(,  א,  השירים  )שיר  ִמָּיִין" 
קדושה רבים: ברכת המזון, קידוש והבדלה, קידושין, 
ברית מילה. ונאמר עוד )זכריה י, ז(: "ְוָׂשַמח ִלָּבם ְּכמֹו 
שליליים  לדברים  ביין  המשתמשים  יש  מנגד,  ָיִין". 

)תהלים סט, יג(: "ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר". 
יימחה  שלא  כדי  ֶׁשּתֹוֶדה,  הסוטה  על  כשמאיימים 
השם הקדוש על המים, אומרים לה: "בתי! הרבה יין 
עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה ַיְלדּות עֹוָׂשה, הרבה 

שכנים הרעים עושים" )משנה סוטה א, ד(. 
האיסורים,  לכל  וראשון  ראש  להיות  עלול  היין 
ראש,  וקלות  שחוק  מתוך  אותו  כששותים  בפרט 

בחברת שכנים רעים. 
כמה  גדולה  וזהירות  מיוחדת,  לב  שימת  צריכים 
לשתות, מתי לשתות והיכן לשתות. גם את הלקח הזה 
נזיר. )נלקט  לפרשת  שנסמכה  סוטה  מפרשת  למדנו 
עמוד  ח"א  במדבר  אחריך"  "משכני  החדש  מהספר 

ע"ז ואילך, עיי"ש(. 
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חודש סיוון סימנו מתן תורה, אחד משלושת 
בשלושת  הקשורות  מהמצוות  אחת  הרגלים, 
לבית  חגיגה  קורבן  הבאת  הינה  הרגלים 
המקדש. קורבן זה מביאים אותו על השמחה 
חגיגה  במסכת  האדם,  של  במעונו  השרויה 
בגמרא לומדים ששמחה קשורה בראיה, שהיו 
בבית  ששורה  השכינה  באור  לחזות  באים 

הבחירה.
שכתוב  כמו  שראיה  לומדים  אנו  מכאן 
בית  שמחת  ראה  שלא  מי  סוכה  במסכת 
השואבה לא ראה שמחה מימיו, שהיו שואבים 
טבעים  פי  על  פועל  האדם  גוף  הקודש.  רוח 
א-להים  בצלם  ככתוב  עולם,  בורא  בו  שטבע 
את  לקשר  חייבים  אנו  לכן  האדם.  את  ברא 
רמ”ח  ישנן  וכידוע  לגופנו,  המצוות  ציווי 
מצוות עשה כנגד רמ”ח אברים שבגופנו ועוד 
שס”ה מצוות לא תעשה כנגד שס”ה צינורות 
את  מהם  ומפנים  לאברים  שמוליכים  שבגוף 

החיים. 
בחיינו,  ביותר  החשוב  הרכיב  הינו  החמצן 
להבין  והזוכים  שנראה,  כפי  חיינו  עצם  הוא 
לתודעת  לעלות  זוכים  ותפקודיו  מהותו 
הקודש  בלשון  שמחה.  מתוך  החיים  האנשים 
בנויה  אוויר  והמילה  אוויר,  קוראים  לחמצן 
משתי מילים - אור יו”ד, כלומר בחיינו ישנם 
יו”ד.  והשני  אור  רוחני  האחד  מרכיבים,  שני 
כותב  א’  בפרק  יצירה  ספר  בפירוש  הראב”ד 
מיני  כל  המקבל  האטום  גולם  היא  שהיו”ד 
חקיקות, וממשיך ואומר כן היו”ד הזה מקיף 
לו שלמה דקה למאד והוא לבוש וחשמל לכל 

הנמצאים, ע”כ לשונו. 
בין  שיש  הישיר  הקשר  את  מכאן  למדים 
הוא  האור  כתבנו  שכבר  וכפי  ואטום,  אור 
צורה שניתנת לאטום שהוא החומר. המלבי”ם 
יסוד זה של  בפירושיו הרבים חוזר הרבה על 
הרוח  החשמל  האור  כלומר  וצורה.  חומר 
גופנו.  על  החומר  על  ישיר  באופן  משפיעים 
בעולם  ומתפתחות  הולכות  רבות  רפואות 
המבוססות על יסוד זה. לדוגמה לפני כמה שנים 
פורסם על חברה שפיתחה קסדה שמלבישים 
על ראשו של האדם והיא מודדת את ההולכה 
לממוצע  אותה  ומשווה  המוח  של  החשמלית 
שהתקבלו  לאחר  הבריאה.  האוכלוסייה  של 
לממוצע, משודרים  המטופל  ההפרשים שבין 
או  שמגבירים  אלקטרומגנטים  גלים  למוח 
מרפאים  וכך  החשמלית  ההולכה  את  מאטים 
ניתוחית  בצורה  להתערב  מבלי  רבות  מחלות 

או תרופתית. 
ונעשית  הולכת  חדשה  רפואה  עוד 
ידי  על  שוב  פידבק,  הנוירו  והיא  פופולארית 
אונות  בשתי  החשמלית  ההולכה  של  מדידה 
של  חשמלית  להולכה  להשוות  ניתן  המוח, 
או  תמונות  ידי  על  והפעם  חברתי  ממוצע 
שלנו  המוח  את  ולאמן  שילוב  או  צלילים 
גם  ואפקטיבית.  רגועה  בצורה  להתנהג 
ברפואה הסינית או הסו ג’וק התפתחה שיטת 
טיפול שאינה פולשנית, כגון דיקור או לחיצות 
אורות  בעט  משתמשים  מסוימות,  בנקודות 

בצבעים ותדרים המתאימים לטיפול. 
מוכחות  שתוצאותיה  מדהימה  רפואה  עוד 
רפואת   QMM בשם  חדשנית  שיטה  הינה 
יצחק  ד”ר  ידי  על  שפותחה  הקוונטי  המח 
מוחיים  תהליכים  להפעיל  ועניינה  דרימר, 
וכל  תאית  לפעילות  המוח  תגובת  את  לשנות 

זאת על ידי סגירת מעגלים חשמליים פרוצים 
או מעוותים. אין ספק שככה כשהאדם מתקדם 
לסוף אלפיים שנות משיח הוא מחבר ומקשר 
הסברים,  שני  זו  לתופעה  למקורות.  עצמו 
שמובא  כפי  גאומטרי,  הסבר  הוא  האחד 
כדורים  כדורים  בצורת  נברא  העולם  בספרים 
היצורים  וכפי שנראים  כפי שנראים הכוכבים 
הקטנים ביותר עד האטום וכולם נקראים בשם 

ההתחלה. 
המתוזמן,  החלל  סוד  הינו  השני  ההסבר 
שהינו סוד המציאות וסוד הרפואות העתידניות 
תופעות  התהודה,  או  ההחזרים  תורת  ועניינו 
הוא  אלו  ממידות  שנלמד  ומה  מדידות  אלו 
מסוימת  בעוצמה  אחת  מנקודה  שיוצא  שגל 
תמיד בחלל מתוזמן יחזור ויתקשר עם נקודת 
המוצא, תופעה זו הינה תופעה גלובלית. כיום 
מאז  עשורים  שלושה  בערך  שעברו  אחרי 
שהתחילו להשתמש באינטרנט ככלי תקשורת 
היה  ברמה  מאחוריו  שעמד  שהחלום  גלובלי 
כפר קטן של אנשים זהים, ובאמת בשיאו כולם 
קבוצות  ויותר  יותר  כיום  אך  לכולם,  חברו 
רוצות  ואינן  בתוכו  ונבדלות  הולכות  אתניות 
להידמות לכולם ולאבד את זהותן אלא רוצות 
למנהגים  לזהות,  לשוב  להיפך,  ומחפשות 

ולשורשים מהם באו. 
פיסיקלית  תופעה  הינו  כללי  באופן  חשמל 
מאטום  אלקטרונים  של  תנועה  המתארת 
לחברו. תנועה זו היא שקושרת את האטומים 
לתאים  ומפרודות  )מולקולות(  לפרודות 
לרקמות ולאברים. כל זאת כאשר כיוון התנועה 
של האלקטרונים שסביב האטומים מסונכרנים 
ומותאמים, מצב זה מוגדר כמצב מאוזן ובריא, 
עם כל זאת כאשר חלילה וחס אלקטרון אחד 
שרשרת  מתחילה  אז  כיוונו,  את  משנה  בודד 
כל  ראשית  שהינה  אטומים  בין  הפחדות  של 

מחלה. 
והטכנולוגיה  המדע  שעולם  ככל  לכן 
יותר  מדידה  של  גבוהות  ליכולות  מתקדם 
ניתן  פולשנית,  ולא  זעירה  מדויקת,  ויותר 
לזהות מחלות בתחילת היווצרותן ולתקן אותן 

טרם יגדלו ויזיקו לאדם. 
אחת  לשניים.  מתחלק  אלו  רפואות  פיתוח 
החשמלית  הטכנולוגית  ההתפתחות  היא 
האנושית  ההתפתחות  ולעומתה  המלאכותית 
משום  וזאת  יותר,  ואף  יכולות  אותן  בעלת 
גם  יש  לאדם  ואילו  בחומר  מוגבל  שהחשמל 

כן נשמה, שהיא חלק א-לוה ממעל. 
לנו  להראות  במטרה  היה  לעיל  האמור  כל 
שראשיתו  האנושות,  נעה  עליו  המסלול  את 
ותורה  תורה  מתן  יום  שהינו  גדול  אור  היה 
וזהו  והאור שבה מחזירן למוטב,  אור ככתוב 
האור אליו עלינו להתחבר על מנת להניע את 
לעולם  וממנו  הפנימי  שבעולמנו  האטומים 
וכל  הנכונים,  ובעוצמה  בכיוון  אותנו  הסובב 
זה על מנת להביא אותו לשמחה שהיא מידת 

החיים הפך העצבות שהיא מידת המוות.
שמחה  שמחה,  משמעותה  תנועה  זכור: 

משמעותה חיים.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

תנועה, שמחה וחיים

שבת שכולה עונג
באוירה רוחנית

עם משמח הלבבות הרה"ג

חיים זאיד שליט"א
שבת פרשת בהעלותך, במלון "ראסט בוטיק" טבריה 2/6/18 י"ח סיון

לפרטים והזמנות: 077-2705042 הבטיחו מקומכם,
מספר המקומות מוגבל

הרצאות מרתקות שלא ישכחועונג שבת כיד המלךתפילות באוירה מרוממת
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

חומוס ביתי קלאסי

טיפים

רכיבים:
1 שן שום, מקולפת

1 קופסת שימורים של גרעיני חומוס 
מבושלים וסחוטים )שימור בנוזלים(

60 מ”ל מיץ לימון
60 מ”ל שמן זית

1 כפית כמון טחון
1/8 פלפל קאיין
1 כפית מלח ים

טעימה

למה לטפל בשיני חלב?
כול ההורים מכירים ועוברים את השלב הזה, צמיחת 

שיני חלב אצל הילדים. בקיעת השיניים מלווה לעיתים 
בהתרגשות גדולה בבית. אך ההתרגשות הכה גדולה 

מהשיניים החדשות אינה עומדת בקנה אחד עם השמירה 
עליהן מצד ההורים. רבים חושבים שאין טעם להשקיע 
בשיני החלב היות וממילא הן ייפלו ואת מקומן יתפסו 

השיניים הקבועות. 

ד”ר ריטה יושפה, מומחית לטיפולי שורש ומנהלת את 
מרפאת השיניים I smile אומרת כי “זו טעות לא לייחס 

חשיבות לשיניי חלב ויש לכך מספר סיבות”: ראשית, שיני 
החלב הטוחנות, אמורות לשרת את הילדים במשך כ- 10 

שנים. היות ומדובר בתקופה ארוכה, חשוב לשמור עליהן כי 
אם שן כזו תיהרס - עד כדי עקירה, הילד יאבד את היכולת 

ללעוס בצד זה של הפה. 

בנוסף, עלולים להתפתח ליקויי סגר של השיניים הקבועות. 
לשיניים נשירות יש תפקיד ביולוגי בבקיעה תקינה של 

שיניים קבועות. כלומר, לפני ששן חלבית נושרת באופן 
טבעי, היא מכינה את המסלול לבקיעתה של השן הקבועה, 

ואם נתערב בנושא, צמיחת השן הקבועה עלולה להיות 
מחוץ לקשת של השיניים. ליקוי נוסף נוצר כאשר שן נשירה 

חסרה לאורך זמן. המרווח גורם לשיניים הסמוכות למלא 
אותו. כשמגיע זמנה של שן קבועה לצמוח היא תהיה 

חסומה, לא תוכל לצאת במקומה הטבעי ושוב תמצאה 
מחוץ לקשת. מצב קליני זה עלול לחייב טיפול בסגר.

אז מה צריך לעשות כדי לשמור על שיני החלב של ילדינו?
1. יש להתחיל לצחצח ולנקות את השיניים כבר עם בקיעת 

השן הראשונה.
2. ניקוי השיניים אצל תינוקות מתבצע עם פד גזה מלופף 

על האצבע. 
3. את השיניים יש לצחצח ולנקות פעמיים ביום: לאחר 

ארוחת בוקר ולפני השינה.
4. שימו לב שהנקה, תחליפי חלב אם, חלב פרה או כל 

שתייה ממותקת הניתנים לפני או בזמן השינה - עלולים 
לגרום לעששת כבר בגיל הרך – לכן מומלץ מאוד להימנע 

מכך או לדאוג לניקוי השיניים אחרי ההאכלה.
5. יש להרגיל את הילד למברשת שיניים. עדיף לבחור 

במרשת רכה וקטנה.
6. יש לצחצח עם משחת שיניים לילדים שמכילה פלואוריד 

בריכוז המתאים לגיל הילד, כי ילדים קטנים נוהגים לבלוע 
חלק גדול של המשחה בעת צחצוח השיניים.

7. יש להרגיל את הילד להשתמש בחוט דנטלי מוקדם ככול 
האפשר. ניתן להיעזר בחוט המחובר לקשת מפלסטיק.

 

*ד”ר ריטה יושפה הקימה לפני 18 שנה את מרפאת השיניים 
I smile, ומאז מנהלת אותה במקצועיות רבה.  

https://ismile.co.il/ 072-2112672 : לפרטים נוספים

 אופן הכנה:
1. מכניסים את כל הרכיבים לתוך 

בלנדר / מעבד מזון לפי הסדר 
הרשום.

2. מערבלים במשך 30 שניות או עד 
להשגת הסמיכות הרצויה.

וסיבים  ברזל  בחלבונים,  עשיר  הוא  אדם,  למאכל  ששימשו  הראשונות  הקטניות  אחת  הוא  חומוס 
הבלנדרים  מותג  בבית.  אותו  מכינים  אם  פחותה  שלו  הקלוריות  כמות  למיתוסים,  ובניגוד  תזונתיים, 

נינג’ה מגיש מתכון לחומוס ביתי ובריא. 
|זמן הכנה: 6 דקות, מנות: 4 |

מחטים קטנות 

הדיקור הקוסמטי הופך 
פופולרי יותר ויותר בעשור 

האחרון ומבסס את מעמדו 
כאחד הטיפולים המבוקשים 
בקרב הטיפולים הקוסמטיים 
הלא פולשניים. הפופולריות 

הגדולה של הדיקור הקוסמטי 
מתבטאת, בין היתר, בכך 
שאנשים רבים מתעניינים 

בטיפולי אנטי אייג’ינג על מנת 
להיראות צעירים יותר.

דיקור קוסמטי קיים במזרח 
מאות שנים ומשמש כסוג 

של מתיחת פנים. הטכניקה 
המודרנית התפתחה באחד 

מבתי החולים בבייג’ין כאשר 
רופאים שטיפלו בחולים 
הסובלים משיתוקי פנים 

שונים בדיקור סיני הבחינו כי 
בנוסף לשיפור הבריאותי הניב הטיפול גוון פנים בריא יותר, יישור של קמטים 

עמוקים והעלמת קמטים זעירים. המטפל בדיקור מטעם רשת מרפאות ‘כללית 
רפואה משלימה’, אריאל אוחנה מסביר מדוע הדיקור הקוסמטי הפך לפופולרי 

כל כך. 

מהו הדיקור הקוסמטי?

הדיקור הקוסמטי הוא טיפול המיועד לחידוש הנעורים ולהחייאת עור הפנים, 
ללא צורך בניתוח או הזרקה של כימיקלים. במהלך הטיפול מוחדרות מחטים 
דקיקות לאזורים השונים בפנים ומתחיל תהליך של ריענון וחידוש תאי העור, 

יצור קולגן טבעי והחייאת עור הפנים.

הדיקור מעודד זרימה מוגברת של אנרגיה כמו גם אספקת חמצן לרקמות 
בזכות הזרמת דם מוגברת לאזור הפנים, מאיץ מטבוליזם של תאי העור, מסייע 

בניקוז רעלים וביצירת תאי עור חדשים. טכניקת הטיפול משפרת משמעותית 
את גמישותם של שרירי הפנים, חיזוקם ומתיחתם, הדיקור הקוסמטי מאט את 
תהליך ההזדקנות תוך ניצול מקסימלי של הפוטנציאל הטבעי של העור לחדש 

ולשמר את עצמו.

בנוסף, הטיפול מעניק לחות לעור מבפנים כלפי חוץ, כאשר הקמטים ימולאו 
ויטושטשו אך ורק באמצעות המאגרים הטבעיים של הגוף. הטיפול עצמו הינו 

מרגיע מאוד וכמעט שאינו כרוך בכאב. הוא מהווה למעשה חלופה טבעית 
בטוחה ונטולת סיכונים או תופעות לוואי.

הטיפול כולל גם איזון וריפוי כלל מערכתי. במהלך הטיפול מתמקדים בדיקור 
נקודות אשר ישפרו את מערכת החיסון של המטופל ויאזנו אותו אנרגטית 

נפשית ופיזית ויהוו תחזוקה 
ורפואה מונעת.

הצלחה ומחקרים בתחום 

בשנה 1996, במאמר שפורסם 
בעיתון הבינ”ל לאקופונקטורה, 
התפרסם כי מחקר שבדק את 

תוצאות הטיפול באמצעות 
דיקור קוסמטי בקרב 300 

מטופלים, מצא כי ב- 98% 
מהמקרים חל שיפור משמעותי 

במראה עור הפנים לאחר סדרת 
טיפולים. הטיפולים הביאו 

לשיפור משמעותי במראה העור, 
שיפור גמישות השרירים, טשטוש 
קמטי הבעה וקמטוטים, טשטוש 

כתמי עור ומראה כללי בריא 
וצעיר יותר. על פי רוב כחודשיים 
מתחילת הטיפולים יופיע שיפור בנראות העור, בגוון העור, ובגמישות השרירים. 

טיפולי הדיקור הקוסמטי יכולים לסייע ב:
 שיפור גוון עור הפנים

 יצור לחות פנימית

 הרמת העור ומתיחת פנים

 שיפור אלסטיות השרירים ומתיחתם

 העלמה וטשטוש של כתמי עור

 הרמת עפעפיים 

 העלמת סנטר כפול

 הפחתת נפיחות מתחת לעיניים

 טשטוש והעלמת עיגולים שחורים מתחת לעיניים

 עידוד ייצור טבעי של קולגן הממצק ומעבה את העור

 הפחתת קמטים וטשטושם

 שיפור הנראות והחיוניות הטבעית של העור

 כיווץ נקבוביות העור

 טיפול ומניעת אקנה. כולל איזון הורמונלי וטיפול בפוסט אקנה.

 מצוין לאנשים בתהליך הרזיה לכיווץ העור ושמירה על גמישותו.

מספר הטיפולים המומלץ הוא סידרה של 10 טיפולים לפחות בהתאם לגיל 
ולמצב העור של המטופל. בסוף סידרת הטיפולים, כאשר רואים שיפור במראה 

העור ובמצבו הפיזי והאנרגטי של המטופל, יגיע המטופל לטיפול תחזוקתי אחת 
לחודש ובכך יבטיח שמירת התוצאות והמשך שיפור.

עישון כידוע גורם לנזק לעור הפנים ומאיץ תהליכי הזדקנות ולכן דיקור קוסמטי 
פחות יעיל במעשנים.

דיקור קוסמטי כבר מזמן הפך למבוקש בקרב נשים  טיפול שהחל כרפואי בבית חולים 
בבייג’ין הניב תוצאות קוסמטיות  הדיקור קוסמטי – כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול 



הסרת משקפיים בלייזר 
עושים בבית חולים

בואו להשתחרר 
מהמשקפיים

מיוחדמחיר 

 ללא שימוש בסכין
 אפשרות לחזרה מיידית לשיגרה 

לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מנפלאות הבריאה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.מסכת יחידה,אחדות. "אתם עשיתוני ____ אחת" 
)ברכות ו.()בלשון רבים(

7.התיחסות אדם על אבותיו. "מצאתי מגלת ____" 
)יבמות ד יג( )בכתיב מלא(

8.סמטה,רחוב צר. "ל____ שאינו מפלש" )שבת טז א(
9.יסוד,עיקר. "יש ____ למקרא" )סוכה ו: (

11.מעיל עליון רחב. "מכסאו ויעבר _____" )יונה ג ו( 
)בלשון סמיכות( )בהיפוך אותיות(

13.קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו" )בראשית לב 
ח( )בהיפוך אותיות(

14.שאל,חקר,בחן. "ו____ וחקרת ושאלת היטב" )דברים 
יג טו( )גוף שלישי עבר(

16.איך,כיצד. "_____ אתה יודע שזה חיב לזה" )סנהדרין 
ג ו(

17.שם מסכת בסדר נזיקין במשנה,בתוספתא  ובתלמודים 
העוסקת בדינים ובבתי דין בישראל.

1.התרגשות רבה. )בשל צער,אבל,רוגז( "כל קרע שאינו בשעת _____" 
)מועד קטן כד.(

2.נדיבות,יחס של רצון ואדיבות. "משה נהג בה ____    ____ ונתנה" 
)נדרים לח.(

3.ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה. "____ 
של תאנה" )כלאים א ח(

4.קיצור המילים : בסיעתא דשמיא.
5.קיצור המילים : יעלה ויבוא. )בהיפוך אותיות(

6.למד,שנה מסורת של תנאים. "_____ והדר מפרש" )בבא קמא יג: (
10.מקום לשכון בו,מעון,בית מגורים ארעי או קבוע. "חקקי בסלע 

____" )ישעיה כב טז( )בכתיב מלא(
12.חזק,כביר. ארז _____. "והיה לארז ____" )יחזקאל יז כג(

15.מראה. "לשחקים חזקים כ___ מוצק" )איוב לז יח(
16.קיצור המילים : הלכה 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
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אור, חשך, סער, אפלה, טל, סערה, אש, יורה, ענן, ברד, כפור, ערפל, ברק, להבה, רבבים, גשם, מבול, רוח, 
ועלטה, מטר, שלג, וקר, מלקוש, חם, סופה

סנותאגיסנאשוסנישא

תקאבשששאאנעיהאניש

רארמשישאשליקשריעא

ידאתאשישטירתאשעינ
אמאשונכהמביאהישסנ
שסנקיפישרסנראבישר

תאלשוינחשאמאעאהיו

שמירתדששמידשנסילא

תישרלכתישאהישינשא

אמאפשהבסנלגלחגויא

תשריפבאתפשושוטלרא

שעיורתשאיביארלישה

סנסשמחסנמטרשסנאנא

1."שבע טחנות" נמצאות על...
2. שמה הקודם "ואדי חנין"

3. קברו של הרמב"ם נמצא ב...                                                                                                            
4. סמל העיר: תפוזים, מיקרוסקופ וספר

5. מרכז אזורי דתי על שם שר הפנים בעבר
6. על שם מי כפר הנוער ימין אורד?

7. נקראת גם "עיר האבות"
8. הנחל הזורם בתוך נהריה הוא...

9. מי יותר צפונית: פתח תקווה או רעננה?
10.מי יותר דרומית: נס ציונה או ראשון לציון?

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. נהר הירקון 2. נס ציונה 3. טבריה 4. רחובות 5. מרכז שפירא 6. צ'רלס אורד 
וינגייט 7. באר שבע 8. געתון 9. רעננה 10. ראשון לציון
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החסדלקנות  בנתיב

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

שניצל תירס קמחטחינה

6 ק"ג
רגיל/מלא

500 גר'
אחוה

750 גר'
זוגלובק

1 ק"ג
הטחנות

3990

אבקת כביסה
אריאל רגיל/קולור

2 ב-790
35

5 ב-
10 למארז 1790ליח'

רביעיית טונה 'מעולה'
בשמן צמחי/במים

4*140 גר'

24-25
י'-י"א בסיון

500 מ"ל רגיל-קוד: 5033312
400 גר'

4*1.5 ליטר
מיץ לימון 'מעולה' רביעיית ארסי Qפירורי לחם 'מעולה' שלוקים 'מעולה'

590 3 ב-
101090 4 ב-

10

מחפוד
עוף שלם קפוא

2190
לק"ג

הקיץ כאן וזה

מעולה!
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