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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'

בחוקותי

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

18:50
19:08
18:47

20:06
20:08
20:08

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  56 

עמודים

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

 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. 

חופשה וואוו!
ל-10 תשלומיםאפשרות 

820!&

הזמרת כינרת מניו יורק
077-5100-355

 מופעים, ארוחות, 

אחוזת סנדרין

מדם
ר‘ עקיבא 90 ב“ב

לעונת השמחות ולחג

מידות 38-48
דגמים חדשים בחנות החל מיום א‘

/ עמ' 22/ עמ' 8

/ עמ' 28 הופקדה תכנית 
ל-2,200 דירות 

בצפון העיר
משטרת מרחב דן 

עוברת לבני ברק

ועדת הכספים תדון 
בפטור ל'אמנסטי'

חיפה: המועמדת לראשות העיר עינת קליש רותם ל'קו עיתונות': "ביחס לילדים 

חרדים, יהב עשה דברים שלא עולים על הדעת ברמה האנושית" / בלעדי

לוד: קרע בחב"ד: ותיקי הקהילה יוזמים ריצה עצמאית לראשונה, בניגוד לקבוצת 

צעירים שתומכת בהמשך הברית עם 'הבית היהודי' / פרסום ראשון

נס ציונה: רבנים, גבאים ופעילים מרכזיים של ש"ס פרשו מרשימת האם וחברו לבית היהודי, 

תמורת רוטציה במקום הראשון ובתפקיד הבכיר / חשיפת 'קו עיתונות'

 176

ירות
לבח

יום 

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

חשיפת 'קו 

עיתונות'

התורה'  'דגל  בין  בירושלים  האחרונות  בבחירות  והתפקידים  הרשימה  חלוקת  הסכם 
'דגל'  של  הקיפוח  טענות  קוימו,  שלא  החלקים   • לראשונה  נחשף  ישראל'  ו'אגודת 
הבאה  הקדנציה  לקראת  המו"מ  הראשונה,  בשמינייה  נציגים  חמישה  שדורשת 
והפתרונות האפשריים • יו"ר 'דגל' המקומי אליעזר ראוכברגר: "חלוקה מעוותת. צריך 
להפוך את המצב" • סגרה"ע מ'אגודה' יוסי דייטש: "נעשה הכל שלא תהיה מחלוקת 

עם דגל" • וגם: האם נתנער מהגישה הגלותית ונכתיר ראש עיר חרדי? / עמ' 29

שניים אוחזים בירושלים

'דגל' מאיימת לרוץ בנפרד, ב'אגודה' נוטים להתפשר

/ עמ' 31

רבני דגל:

"שלושה זה 
כוח מועט"

פרסום

ראשון

טראמפ הכריז: "ארה"ב 

פורשת מהסכם 
הגרעין.

נטיל סנקציות 
חריפות על איראן" 

/ עמ' 26

דו"ח המבקר: משרד הדתות סופג ביקורת חריפה
במרכז הדו"ח: סחבת במינוי רבנים וראשי מועצות 
דתיות, נסיעות רבנים לחו"ל ומעורבות השר דרעי 

בניסיון לקדם מינוי מקורב פוליטי / עמ' 26



אדוארד
אלופים בחיסכון

ח
ל.

ט. מוצרי חלב 
במחירים 

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

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

 &1790  &1990  &18 90

 &1490

שמפו/ מרכך
הוואי

שקית חלב 
תנובה

ב-

ב-  &790

 &10 &10 &30 2 ב-4 ב-4 ב-

חטיפי דגנים 
תלמה/שוגי טיטולים חוגלה

2 ב-95& 3 ב-30& 

ב-

תרכיז תפוחים
100% טבעי

מארז קרלו

שמן קנולה
טעמן
בד"ץ העד"ח

עוף שארית
טרי

עוף מחפוד
טרי

שלישיהמארז פיצה זוגלובק

חלב בקרטון
תנובה /גד

טיטולים

250 גרם

ב-

 &100 3ב-

ארטיק קרנ'צ/טילון 
גדול/ מגנום

 &10

פנטזיה

3 ב-20& 

 &3490

 &25

 &40

3 ב-

3 ב-

 &10 ב-

2 ב-

2 ב-

2 ב- 3 ב-

ב-

2 ב-

 &10

2 ב-10& 2 ב-10& 

400-500 גר'

גבינה צפתית 

 &10

 &50

 &30

 &10

 &10  &12

 &10

 &10

7ב-

2 ב-

4ב-

 &20  &10 &20  &30

קוטג' תנובה/ סקי

3 ב-10& 

גד / פיראוס

מוצרי 
השבוע גבינה צהובה

גבינת תנובה

 &2790
ב-

 &590
ב-

גבינה תנובה/ סקי בורקס גבינה /
בצק עלים

זוגלובק/ 
ציפור השרון

גבינה בטעמים

חברים יקרים! שבועות זה אנחנו!!

שניצל תירס / נקניקיות
 זוגלובק 2 ק"ג

פסטות ויליפוד
400 גרם

חומוס אחלה
750 גרם
בקניית זוג

1.600-1.800

נייר טואלט
40 גלילים

גבינת תנובה 
850 גרם
בקניית זוג

קורנפלקס תלמה

 &30 &20 3 ב-2 ב-

גבינת תנובה 
500 גרם

שמנת מתוקה
 תנובה / יטבתה 

 &8 90

 &490

פילה סלמון 
)נורבגי(

&4990
ב-

מארז טישו 
שישיה

&590
ב-

דג פילה
אמנון )מושט(

50& קילו 2 ב-

אגמי
ימים ד' - ו' פתי בר / הדר

מטרנה

2 ב- 2 ב-3 ב- 2 ב-

תנובה / נעם

שישיית סודה

גם פרוס

גלידת נסטלה
/ שטראוס טיטולים האגיס

שוקו בטעמים
תנובה / יטבתה
1 ליטר

סלטי מיקי
200 גרם

אינסטנט 
פודינג

שמנת/ שמנית תנובה

מארזי דנונה 
טבעי/ מתיקות

בולגרית פיראוס / גד

מארזי יופלה 
פירות

8 ב-

6 ב-

 &10

 &10

קרלו קצפת

 &100

בלינצ'ס גבינה

מארזי יופלה 
טבעי / מתיקות 6 קילו

3990& ב-

אבקת כביסה אריאל

4 ב-



״זו לא אותה עוגה 
בלי הטעם של גבינת תנובה״
)תמר מרכסים(

תנובה הבחירה של הבית
חג שבועות שמח





המכירה הסינית הגדולה 
למען 'איחוד הצלה'

חייגו עכשיו:

*5935 ca.1221.org.il

עשרות 
חלומות 
בעשרות 
שקלים. 
שבוע 
אחרון.



צחור על גבי לבן
לקראת שבועות איקאה לובשת לבן 

ומציעה לכם מגוון מוצרים לחג חגיגי וצחור.

1, מרכז עסקים שורק, היוזמה  איקאה ראשל"צ: רח'  24, באר שבע.  הירדן  איקאה באר שבע: 
כביש פלמחים. איקאה נתניה: מחלף פולג, א.ת. נתניה )דרום(. איקאה קריית אתא: תפוצות ישראל 1,
דרך חיפה 52, קריית אתא. שעות פתיחה: א'-ד' 10:00-21:00, ה' 10:00-24:00, ו' 9:00-15:00, מוצ"ש:
האא )35832*( | בירור מלאי באתר איקאה י משעה אחרי צאת השבת ועד 23:00. שירות לקוחות 

 ₪95

 ₪95
FORADLA

מעמד הגשה
3 קומות. לבן/פליז.

STOCKHOLM קערה. 
פלדת אל חלד. לבן.

 ₪9

 ₪29

 IKEA 365+
ספל אספרסו עם תחתית.

פורצלן. לבן.

GRIPANDE
סט 2 כלי

הגשה לסלט. 
במבוק. לבן. 

 ₪350
 ASKVOLL שידת 3 מגירות.
  גימור  גוון אלון מולבן/לבן.

ר'70, ע'41, ג'68 ס"מ.

 ₪95
ARSTID מנורת שולחן. 
ג׳ 55 ס״מ.
פלדה. ציפוי ניקל/לבן.

₪49
VARDAGEN קומקום. 

חרס. 1.2 ל'.

₪29 ליח׳

 ₪15

 ₪145

 ₪39

SMASKIGA כרית נוי.
ר׳ 50 ס״מ, א׳ 50 ס״מ.

דו צדדי מנוקד.

ELLY סט 4 מגבות מטבח.
ר' 50 ס"מ. א' 65 ס"מ

לבן/כחול.

SENIOR מחבת
ברזל בציפוי אמייל. 

קוטר 28 ס"מ.

 VARDAGEN 
 כלי לפאי חרס.

ק׳ 32 ס"מ.

FLITIGHET
סט כלים

18 חלקים.
חרס.

FORTROLIG סט
3 קופסאות לאחסון.
זכוכית.  ₪95
 ₪69

KVILL מסגרת. ₪25 
13x18ס״מ. לבן.

LAMPAN מנורת 
שולחן. ג׳ 29 ס״מ. 

לבן.

 ₪25



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

כ"ד באייר תשע"ח 9/5/18 בני ברק8

 פצוע ממדורת ל"ג בעומר
ילד כבן 5 נפצע במצב קל עד בינוני כתוצאה מכוויות 
מתנדבי  ידי  על  וטופל  ברק  בבני  בעומר  ל"ג  ממדורת 

רפואת חירום של איחוד הצלה סניף בני ברק.
"הייתי  סיפר:  יוזביץ, חובש באיחוד הצלה,  משולם 
החירום  במוקד  הקריאה  למקום כשהתקבלה  בסמיכות 
נוספים  חובשים  עם  יחד  הענקתי  הצלה.  איחוד  של 
רפואי  טיפול  הצלה  איחוד  של  האופנועים  מיחידת 
ראשוני לילד שסובל מכוויות בגפיים תחתונות בדרגה 
והנערים  הילדים  את  ולהזהיר  לקחים  להפיק  ראוי  ב'. 
על חומרת הסכנה בקרבה למדורות או משחק באש מה 

שעלול לגרום לכוויות ואסונות".

 הגרמ"ה הירש טס לחיזוק בלונדון
התורה  גדולי  מועצת  וחבר  סלבודקה  ישיבת  ראש 
ימריא  הירש  הלל  משה  רבי  הגאון  התורה',  'דגל  של 
למסע חיזוק לקראת חג השבועות. מדובר בביקור נדיר 
של ראש הישיבה לאחר הזמנת ראשי הקהילה בשכונת 
גולדרס גרין בלונדון. הגרמ"ה יישא דברי חיזוק לקראת 
בראשותו  שבת  לצד  מקומות  במספר  השבועות  חג 
בלונדון. הביקור יימשך מיום חמישי הקרוב עד יום שני 

הבא.

 זק"א ת"א למען הקהילה

ומשטרה  קהילה  ביום  השתתפו  ת"א  זק"א  מתנדבי 
וההצלה  הביטחון  כוחות  בשיתוף  הרחב  לציבור 
הקהל  במהלכו  גן,  ברמת  הלאומי  בפארק  שהתקיים 
חווה עמדות תצוגה רבות ומגוונות של רכבי הביטחון 
אופנועים  אמבולנס,  הוצגו  זק"א  בעמדת  וההצלה. 

וג'יפים וכן חפ"ק תאורה והפעלה.
בין  רבה  לאהדה  זכו  בעמדה  שהציגו  המתנדבים 
המבקרים ולתגובות תודה נלהבות. במהלך היום ביקרו 
בעמדת זק"א ממ"ר דן, קצינים, נציגי העיריה וקהל רב.

 מודז'יץ תגייס ב30 שעות 2 מיליון
יציאה  עם  הכובש  הטרנד  את  מאמצת  מודז'יץ 
לקמפיין התרמת המונים עולמי למען מוסדות החסידות, 
שיכלול את כל חסידי מודז'יץ כשהיעד שהוצב הינו גיוס 

30 מיליון שקלים בתוך 30 שעות.
במהלך  השבוע  ממודז'יץ  הרבי  הכריז  היוזמה  על 
כינוס לכלל חסידי מודז'יץ שנערך בהיכל בית המדרש 
מהחסידים  מבקש  כשהוא  ברק,  בבני  החסידות  של 
יתגייסו  במהלכה  זו,  מיוחדת  במגבית  לימינו  לעמוד 
והתפתחו  שהוקמו  למוסדות  לעזור  כולם  החסידים 

בשנים האחרונות.
והחליטו  קדימה  צעד  היוזמה  את  לקחו  בחסידות 
להפוך אותו ליום התרמת המונים עולמי למען מוסדות 

מודז'יץ אליו יצטרפו חסידי מודז'יץ מכל העולם.
יום ההתרמה שיתקיים בשבוע הבא בימים ראשון שני 
כ"ט אייר, יישא אופי חדשני בכך שחלקו הגדול יתבצע 
בשידור חי, כשכל תורם יוכל לתרום את תרומתו באתר 
התרמה שיעלה לאוויר באותו יום, ולראות את תרומתו 
מתעדכנת בשידור חי. אל המיזם הצטרפו אנשי עסקים 
שהתחייבו  ולחסידות  לרבי  שמקורבים  ופילנטרופיים 

להכפיל כל תרומה שתיכנס ביום ההתרמה.

מאת: עוזי ברק

במלאת שנה להסתלקותו של הגאון הגדול 
נערך  זצ"ל,  בורנשטיין  יעקב  שמואל  רבי 
בישיבת 'קרית מלך' מעמד הכנסת ס"ת וסיום 

הש"ס לזכרו הטהור.
בשבוע  חמישי  ביום  התקיים  האירוע 
שעבר, בראשות נשיא הישיבה מרן שר התורה 
ישראל,  גדולי  ובהשתתפות  קניבסקי  הגר"ח 
ראשי ישיבות ומאות רבות של תלמידי ובוגרי 
הישיבה שהנציחו את זכרו של ראש הישיבה 

זצ"ל. 
הגר"ש  הישיבה  ראש  הגיע  למעמד  קודם 

הישיבה  ראש  מרן  של  למעונו  הגרי"ג אדלשטיין לכתיבת האותיות.קנייבסקי 

מאת: עוזי ברק

מתחם  להקמת  ביותר  מקיפה  תכנית 
של  בצפונה  דיור  יחידות   2,200 בן  מגורים 
הרב  של  ביזמתו  שהוכנה  ברק,  בני  העיר 
חנוך זייברט, ראש העיר ויו"ר הועדה לתכנון 
ישראל,  מקרקעי  רשות  ובשיתוף  ולבניה 
החלטת  עם  משמעותית  תנופה  קיבלה 
שהבטחה  אביב,  בתל  המחוזי  ביהמ"ש 
שר  שרון,  אריאל  ידי  על  בשעתו  שניתנה 
הבינוי והשיכון דאז, לאיש העסקים מר סמי 
שמעון, להארכת חוזי החכירה של קרקעות, 
תקפה,  אינה  ברק,  בני  שבצפון  אלו  ובהן 
ואלפי דונמים במרכז הארץ, ובהם השטחים 
ובכך  ישראל,  לרשות מקרקעי  יועברו  הללו 
 2,200 להקמת  התכנית  בהקדם  כבר  תקודם 

יחידות הדיור בצפון בני ברק.
במתחמים  הבניה  לקידום  לחוק  בהתאם 
מועדפים לדיור, שאושר בכנסת לפני כארבע 
לתכנון  הארצית  הועדה  הוקמה  שנים, 
לאשר  במטרה  מועדפים,  למתחמים  ולבניה 
תכניות נרחבות למגורים בלוח זמנים הדוק, 
כאלמנט אחד בסל של פתרונות להתמודדות 
עם משבר הדיור הארצי, ובמסגרת זו הוקנו 
המועצה  של  הסמכויות  מרבית  לועדה 
נציגים  בועדה  ולבניה.  לתכנון  הארצית 
מקרקעי  רשות  ממשלה,  משרדי  מעשרה 
וגופים  המקומי  השלטון  מרכז  ישראל, 

לשמירת איכות הסביבה.
עיריית  של  תמ"ל/1045  התכנית  מטרות 
מתחם  הקמת  הינן  שהופקדה  ברק  בני 
למגורים,  דירות   2200 בן  חדש  מגורים 
מבנים  קטנות,  דיור  יחידות   420 ומתוכן 
תעסוקה  מבני  שכונתיים,  ציבור  ומוסדות 

הרחבת  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  ומסחר, 
ומעברים  דרכים  מערכת  ומימוש  דרכים 
רציפה  גישה  הכוללים  המתחם,  בתחום 
מהעיר, גינות, כשהשטחים שנקבעו לתכנית 
מ"ר   131,570 למגורים,  מ"ר   189,000 הם 
למבני ציבור, כבתי ספר, גני ילדים ומוסדות 
קהילתיים, 96,000 מ"ר לתעסוקה ו-27,500 

מ"ר למסחר. 
בין  הם  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הימים- ששת  דרך  מצפון,  הירקון  פארק 

במסגרת  מתחמים  מדרום,  המושבות  אם 
תכנית מתאר בב/572 מערב ודרך 4 ממזרח. 
במסגרת התכנית נקבעו, בין היתר, שימושים 
הוראות  קביעת  קרקע,  ייעוד  לכל  והוראות 
הוראות  מפורט,  ופיתוח  עיצוב  לבינוי, 
הבניה למגורים, הוראות להקמת מבני ציבור 
ומוסדות ציבור, הרחבת דרכים ותנאים למתן 

היתרי בניה.
אחת הבעיות בתכנית הייתה טענת מנהלי 
שמעון,  סמי  העסקים  איש  של  עזבונו 
החברה  את  רכש  שהוא  לפני  קצר  שזמן 
הובטח  חק"ל",  "יכין  הקורסת  הממשלתית 
לו ע"י מר אריאל שרון, שר הבינוי והשיכון 
החברה  לרכישת  שבתמורה  ימים,  באותם 
הוא יקבל הארכת של חוזי החכירה של "יכין 
חק"ל" לתקופה נוספת של 49 שנים ובתנאים 
שהיו עד אז. לעומת זאת, טענו נציגי רשות 
מקרקעי ישראל, כי למנהל המינהל לא הייתה 
החכירה  למשך  לא  כדין,  להתחייב  סמכות 
כך,  ומשום  הנוספת,  בתקופה  לתנאיה  ולא 
אין תוקף להבטחה שלטונית בשני הנושאים. 
כתב  המחוזי,  בביהמ"ש  פס"ד,  במסגרת 
זה  בהחלטתו, השופט אהרון מקובר כי אין 
כה  שהבטחה  הדעת,  על  מתקבל  ולא  סביר 

משמעותית, לא עוגנה כלל בכתב ולא מצאה 
את ביטוייה בהסכם, שרכש סמי שמעון את 

חברת "יכין חק"ל".
בעיתון  לוי,  דותן  העיתונאי  שפרסם  כפי 
שעבורה  המרכזית  התכנית  "כלכליסט", 
קרקעות  ישראל  מקרקעי  רשות  דורשת 
ברק,  בבני  התכנית  היא  חק"ל"  מ"יכין 
כבר  תוקף  למתן  להתפרסם  שצפויה 
בתכנית  והמדובר  הקרובים,  בשבועות 
בשטח של כ-6000 דונם, הכוללת את אותן 

2200 יחידות דיור בצפון בני ברק.
דירות  ל-2200  שהופקדה  זו  תכנית 
להקמת  בב/2035  ענק  מתכנית  חלק  הינה 
הקרובות,  בשנים  דיור  יחידות   10,000
ה-10,000  מתוך  הדיור  יחידות  כש-8000 
תיבנינה במרקם הבינוי הקיים במתכונת של 
הדיור  יחידות  ו-2200  עירונית  התחדשות 
תמ"ל/1045  התכנית  במסגרת  כאמור,  הן, 
שהופקדה, בשכונה חדשה בסמיכות לפארק 

הירקון, בצפון העיר.
השכונה החדשה תכלול גם מבנים לבתי-
תושבי  באופי  וציבור,  חינוך  מוסדות  כנסת, 
לפארק  המבנים  לסמיכות  ובנוסף  השכונה, 
ומערכות  רחבות  מדרכות  תוקמנה  הירקון, 
לאורך  עצים  ונטיעת  רגל  להולכי  שבילים 
בין  התחבורתי  הקשר  לשיפור  השכונה. 
קווי  יופעלו  העיר,  לבין  החדשה  השכונה 
מתוכננת  קלה"  "רכבת  וקווי  אוטובוסים 
ולקו  רכב  לכלי  גשר  לכך  ובנוסף  לאזור, 
הרלינג,  רח'  בהמשך  הקלה",  "הרכבת 
וכמו"כ  הרכבת,  מסילת  מעל  שיחלוף 
השכונה  בין  שיקשרו  רגל  להולכי  מעברים 

לבין אזורי העיר.
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, אלחנן רבינסקי 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין
גרפיקה:  

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

הופקדה תכנית ל-2,200
דירות בצפון העיר

תכנית זו הינה חלק מתכנית ענק להקמת 10,200 יחידות דיור בשנים הקרובות, כש-8,000 
מהן תוקמנה במתכונת של התחדשות עירונית ו-2,200 נוספות במסגרת התכנית שהופקדה, 

בשכונה חדשה שתוקם בסמיכות לפארק הירקון בצפון העיר

בסעודת מצווה

כבוד התורה ב"קרית מלך"
ס"ת הוכנס לישיבה במלאת שנה לפטירת ראש הישיבה הגרש"י בורנשטיין זצ"ל

בכתיבת האותיות



מכניסים טוב הביתהגם בשבועות

לכבוד החג בוחרים במוצרי 
טרה האיכותיים, לאפיה,

לבישול ולקינוחים משובחים! 

מוצרי החלב של טרה
ללא חומרים משמרים 

ובכשרות בד"ץ העדה החרדית

חדש!
שמנת מתוקה

ושמנת לבישול 

בכשרות בד"ץ
העד"ח



בני ברק כ"ד באייר תשע"ח 12109/5/18

מאת: עוזי ברק

של  במעונו  התקיים השבוע  מרומם  מעמד 
מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, 
בחורי  על-ידי  שנלמד  נזיקין  סדר  סיום  לרגל 
בדף  מיוחד  בשיעור  תורה"  "ארחות  ישיבת 
בין  בשעות  יום  מידי  בישיבה  שנמסר  היומי 
הסדרים על-ידי הרה"ג מאיר קניגסהפר, בוגר 
חתנו  בהשתתפות  התקיים  המעמד  הישיבה. 
הגאון  תורה'  'ארחות  ישיבת  ראש  מרן,  של 

רבי איתמר גרבוז.
נזיקין  וסדר  הוריות  מסכת  סיום  לאחר 
השיעור  משתתפי  זכו  השיעור,  מגיד  ידי  על 

חיזוק  דברי  הישיבה,  ראש  ממרן  לשמוע 
ואושרם  וקדושתה,  התורה  במעלת  מיוחדים 

ורוממותם של עמלי התורה.
רשכבה"ג  בעידוד  והתקיים  נוסד  השיעור 
זצ"ל,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
הזמן  ניצול  חשיבות  בגודל  התבטא  אשר 
להספיק עוד ועוד בידיעת התורה כמו שמוטל 
על כל אחד ואחד חיוב ידיעת הש"ס, ואשרי 
מי שזוכה לזה. יצוין כי הסיום על מסכת יבמות 
נערך במעונו כאשר מרן ראש הישיבה זצ"ל, 
יחד  ושר  ושמח  השיעור,  בחשיבות  האריך 
תורה  של  לגומרה  בשמחה  החבורה  בני  עם 
שעמלו  מי  "אשרי 
נחת  ועושה  בתורה 

רוח ליוצרו".
זכו  כן  כמו 
והסיום  הלומדים 
סדר  על  הקודם 
במעונו  נערך  נשים 
של מרן שר התורה 
קניבסקי,  הגר"ח 
מאד  שיבח  אשר 
הזמן של  ניצול  את 
הישיבה  תלמידי 
ולקנות  להספיק 

עוד ידיעות בש"ס.

מאת: עוזי ברק

בשעות  פיזר  ברק  בבני  העירוני  השיטור 
שהוכנו  עצים  ערימות  בעומר  ל"ג  שלפני 
למדורות ומוקמו במקומות מסוכנים, כבסמוך 

לצמחיה ענפה, בתי מגורים וחוטי חשמל.
עבודה,  פגישת  התקיימה  השבוע  בתחילת 
חנוך  הרב  של  בראשותו  בעומר,  ל"ג  לקראת 
נציגי  עירוניים,  גורמים  ובשיתוף  זייברט, 
אזורית,  אש  כיבוי  ותחנת  דן  מרחב  משטרת 
בהן  שיש  למדורות  ערימות  למנוע  סוכם  ובה 

סיכון, וגם פורסמה הודעה לעיתונות על כך.
עיריית בני ברק הפעילה בליל ל"ג בעומר, 
וסיירים  עובדים  שוטרים,  של  גדול  צוות 

סכנה  בהם  שיש  במקומות  דליקות  למניעת 
לציבור. העירייה יצאה בקריאה לציבור לסייע 
לחוטי  מדורות בסמוך  לה במאבקה במדליקי 
חשמל, למבני ציבור, או בקרבה יתירה לבתי-
מגורים, שיש בהם סיכון האוכלוסייה הסמוכה.

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

בעבירה.
הגביר  העירוני  המוקד 
לקבל  כדי  התורנים  צוות  את 
מוקדי  על  מתושבים  הודעות 
תבערה מסוכנים ופועל למניעת 
חינוך,  למוסדות  גם  נזקים 
ולמתקני  חשמל  לתשתיות 
הציבוריות.  בגינות  משחקים 
תחנת  בשיתוף  החינוך,  אגף 
לקראת  הוציא,  כיבוי-אש, 
ל"ג בעומר, חוזרים מקצועיים 

בנושא זהירות אש.
תחנת כיבוי-אש אזורית בני-

והדגמות  סיורים  קיימה  ברק, 
כיבוי-אש  בתחנת  לתושבים 

בנושא מניעת אש.

סיום 'נזיקין' בבית 
ראש הישיבה

ל"ג בעומר: מדורות 
מסוכנות פורקו

בחורי  ידי  על  שנלמד  נזיקין  סדר  סיום  של  רושם  רב  מעמד 
ישיבת 'ארחות תורה', התקיים במעונו של מרן ראש הישיבה 

הגרי"ג אדלשטיין

עשרות מדורות מסוכנות שהיוו סכנה לציבור ולרכוש, פורקו על 
ידי פקחי ושוטרי עיריית בני ברק בערב ל"ג בעומר

מדורה שפורקה ע"י השוטרים והפקחים

הסיום במעונו של ראש הישיבה



לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

 ד״ר יעקב הרצליך – מומחה ברפואת ילדים
הוא חלק מנבחרת הרופאים שלכם

מומחה ורופא בכיר ברפואת ילדים מבית החולים מאיר. 
מכהן כרופא בפגיה בבית החולים מעייני הישועה.

ד״ר הרצליך מאמין כי רופא טוב הוא השליח הנכון, 
במקום הנכון ובזמן הנכון.

לשירותכם במרפאת ירושלים 17
א׳ 7:30-8:00 | ב׳ 16:00-19:00 | ג׳ 16:30-19:30

ד׳ 17:30-20:00 | ה׳ 17:00-20:00

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

מומחה ברפואת ילדיםד״ר יעקב הרצליך

להיות בריא
ולהישאר בריא

בריא להכיר :)

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא



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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 צלי בקר ברוטב 

פטריות/פלפלת
 טשולט בשר

 אנטריקוט ברוטב

חרדל שום ודבש

עוף
 פרגיות צלויות ברוטב 

בקר/רימונים/מזרחי
 חזה עוף על הגריל 

בחרדל/צ'ילי מתוק/מזרחי
 עוף שלם בגריל

 כרעיים חמוץ מתוק 

פירות יבשים
 שניצל רגיל

 רצועות חזה 

 עוף מוקפץ סיני

דגים
 בקלה

 נסיכת הנילוס

 קציצות

 סלמון ירקות 

שורש/עגבניות
טריאקי/עשבי טיבול

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 
לכבוד שבת קודש בימי שישי

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

מבצע מטורף 
כל סוגי הסיגרים 

והפסטלים 
וכל סוגי האורז 

רק 2.5ש”ח 
ל-100 ג’



לא להבהיל את המטופל

ד”ר יעקב הרצליך, מומחה לרפואת ילדים, מספר 
על הייחודיות של הקופה בתחום, חושף את ההוראה 
שקיבל מגדולי ישראל וגם: מהן המחלות השכיחות 

אצל ילדים בחודשי האביב והקיץ?
ד”ר יעקב הרצליך הצטרף למאוחדת לפני שלוש שנים 
ומאז משמש כרופא ילדים במרפאה שברחוב ירושלים 

בבני ברק. 

מה תחום המומחיות שלך?
“התמחיתי ברפואת ילדים, וכעת אני מסיים תת-

התמחות נוספת ברפואת פגים, ולכן יש לי חיבה יתרה 
לתינוקות בגילאי 0-2”, הוא אומר בחיוך. “למרות שאין 
חלוקה רשמית, עדיין הורים לתינוקות שנולדו פגים 
מעדיפים להגיע בשנתיים הראשונות לרופא שמתמחה 

יותר בנושא הזה”. 

מה הייחודיות של מאוחדת בתחום רפואת הילדים? 
“ישנה זמינות גבוהה, יש מערך מאוד מקיף, וקל מאוד 
להגיע למומחים בתחומים נוספים שקשורים לרפואת 
ילדים מבלי להמתין זמן רב בתור. מבחינתי כרופא יש 

לי את הכלים להעניק טיפול ברמה של בית חולים”. 

ובתחום הרפואה המונעת?
“יש לנו דבר שנקרא ביקור בריא, שהילד מגיע לביקור 
אצל הרופא בצורה יזומה, בכדי לבדוק שהכל בסדר. 
בבדיקה כזו שמים דגש על הגובה והמשקל לראות אם 
התפתחות תקינה. השבוע שלחתי תינוק בן תשעה 
חודשים שהיקף הראש שלו היה גדול מאוד להדמיה, 

והתברר שיש לו נוזלים בראש והוא נשלח מיד לטיפול. 
המעקב הזה עוזר לגלות את הבעיה מוקדם, לפני 

שמגיעים חלילה למצב מורכב יותר”. 

אנחנו נמצאים בימי האביב והקיץ, מה הם התופעות 
המצויות בעונות אלו אצל ילדים? 

ד”ר הרצליך מבקש לגעת בקצרה בכמה דברים 
שכיחים. “תקופת הקיץ מתאפיינת יותר בווירוסים 
בדרכי העיכול, המתבטאים בשלשולים והקאות, מה 

שעלול לגרום לילד להתייבשות. 
“ישנם שני מדדים כדי לדעת אם הילד עדיין לא מיובש: 
1. אם הוא מסוגל עדיין לשתות או לינוק; 2. אם הוא 

ממשיך לתת שתן לפחות פעם ב-12 שעות. 

“לגבי התזונה, אם הוא יונק אז ממשיכים כרגיל; אם 
התינוק אוכל פורמולה, אז אם השלשול נמשך כמה 
ימים זה בסדר, אבל אם השלשול נמשך, עוברים לתזונה 

צמחית וישנם גם תכשירים נוספים. 

“ילד בגילאים גדולים יותר שמשלשל, הדרך הקלה 
היא פשוט לתת לו כוס מים כל שעה, ואז בסוף היום 
להגיע ל-12 כוסות מים, וכך מחזירים לו את הנוזלים 
בצורה מסודרת ובלי להעמיס בבת-אחת על הגוף”. 

אם חשבתם שדלקות גרון שייכות רק לחודשי החורף, 
ד”ר הרצליך מסביר כי עונת האביב משופעת בדלקות 
גרון בשל וירוסים שונים הפעילים בתקופה זו. “צריך 
פעם  בכל  “שלא  להדגיש.  מבקש  הוא  לדעת”, 

שכואב הגרון צריך אנטיביוטיקה. המטרה שנותנים 
אנטיביוטיקה, היא מכיוון שבסוג של חיידק מסוים, יש 
סיכון אצל 3% מהאוכלוסייה שהחיידק ירד ללב ויגרום 
לסיבוך, ולכן עד שלא עושים משטח גרון ובודקים איזה 
חיידק בדיוק יש בגרון, לא רצוי לקחת אנטיביוטיקה 
כי היא פוגעת בחלקים אחרים בגוף כשנוטלים אותה 

ללא צורך”. 

על הדרך מבקש ד”ר הרצליך לנפץ מיתוס מפורסם 
בכל הקשור לדלקות גרון: “אף פעם אל תשתה כוס 
תה חם. ומדוע, כי כשיש דלקת הגרון אדום, נפוח וכואב 
וכשאתה שותה חם, הגרון נהייה יותר אדום, נפוח וכואב. 
מה שמאלחש את הנפיחות והכאב אלו דברים קרים 
כמו גלידה וכדומה. תרופת הסבתא לכאבי גרון זה תה, 
דבש ולימון, וזה אכן מועיל כי יש בהם אנטיאוקצידנטים, 
אבל הבעיה שמישהו בא והוסיף לתה את המילה ‘חם’ 

והרס את הכל, לשתות תה אבל רצוי קר”.

“נושא נוסף שמצוי בתקופה זו זה דלקות העיניים. צריך 
להבדיל, אם העין רק אדומה, אז זה לא מדבק, אבל 
אם יש הפרשות מהעין זו דלקת מדבקת וצריך להיזהר 
שהילד לא יהיה במגע עם ילדים אחרים בגן וכדומה”. 

מה המוטו שלך? 
“המוטו שלי, זו ההוראה שקיבלתי מאחד מגדולי ישראל: 
‘לא לעשות בהלה בקרב המטופלים’, להיות שליח טוב 

במקום הנכון ובזמן הנכון וכי הוא רופאך. 
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בריא 
להכיר

 ד״ר יעקב הרצליך
מומחה ברפואת ילדים

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 לא מתפשרים
על המומחים שלכם בבני ברק!
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מאת: עוזי ברק

בעומר  בל"ג  התקיים  מיוחד  מעמד 
 - הספרדים  התורה  בני  קהילות  בהתאחדות 
רב  תודה  אליהו  רבי  הגאון  הרבנים  בראשות 
מזרחי,  משה  רבי  הגאון  יוסף,  חזון  קהילת 
ישיבות,  ובני  אברכים  קהילת  הכנסת  בית  רב 
בית  ורב  רבי שלמה צדוק  ורב השכונה הגאון 

הכנסת בית יצחק.

במעמד מאות מתושבי העיר התקיים מעמד 
הדלקה בליל ל"ג בעומר ברחובה של עיר בלב 
לציון  הראשון  בהשתתפות  ג'  שיכון  שכונת 

הגאון רבי יצחק יוסף.
המעמד החל במסירת שיעור ע"י הראשל"צ 
שמירת  חיוב  את  הדגיש  בו   18:30 בשעה 
שנהגו  ממה  לשנותם  שלא  והחובה  המנהגים 

אבותינו.
הראשל"צ  כתב  השיעור  לאחר 
יצאו  מכן  לאחר  תורה,  בספר  אות 
ההמונים לרחובה של עיר להדלקה 
נתכבד  בה  זיע"א  רשב"י  לכבוד 

הראשל"צ.
השכונה,  רבני  השתתפו  באירוע 
ראש העיר חנוך זייברט וסגנו אליהו 

דדון.
כלל  את  איחד  המיוחד  המעמד 
אף  במעמד  בשכונה,  הציבור 
ציבור   ואישי  הקהילות  רבני  כובדו 
בהדלקת לפיד לכבוד רשב"י זיע"א.

מאת: עוזי ברק

במעמד מאות אברכים וילדי חמד מקהילתו 
של גאב"ד 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד, הדליק 

הגר"ש את המדורה לכבוד רשב"י.
התקיימה  בשכונה  המרכזית  ההדלקה 
בני  'היכל  והמפואר  החדש  ביהכ"נ  ברחבת 

משה' לקהילת קודש עדן יע"א.
לאחר ההדלקה פצח הקהל בשירים וריקודים 

הצדיק  לכבוד 
מחפוד  כשהגר"ש 
השירה.  את  מעודד 
האירוע  ובסיום 
הקהל  את  בירך 
שאש  החמד  וילדי 
רשב"י  של  הקדושה 
תבער בלבבם ויגדלו 

לתורה ויר"ש.

אלי כהן

האחרון  בשבוע  התקיים  רושם  רב  מעמד 
נשיא  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  בבית 
בעיה"ק  נוסף  סניף  פתיחת  במעמד  הכולל 
ירושלים לרשת הכוללים 'ש"ס אידן' שבראשות 

הגר"א אייזן גאב"ד פוזנא.
לימוד  מסגרת  מקיימת  הכוללים  רשת 
כל  לימוד  את  אברך  כל  מסיים  בה  מיוחדת 
כחמישים  כיום  ומונה  שנה,  כל  במשך  הש"ס 

אברכים בשלושה סניפים ברחבי הארץ.
החורף  חודשי  במהלך 
אייזן  הרב  הגיע  האחרון 
מרחבי  גבירים  מספר  עם 
בכולל  התומכים  העולם 
ב"ב,  בעיר  לביקור 
עלו  הביקור  במסגרת 
רבי  הגאון  של  למעונו 
ראש  פיינשטיין,  חיים 
שלמה,  עטרת  ישיבת 
כי  אמר  דבריו  בתוך 
בירושלים  תורה  מעלת 

'כי  בפסוק  ככתוב  ביותר  המשובחת  היא 
מציון תצא תורה', בתוך כדי דיבור נענה אחד 
לפתוח  הישיבה  ראש  של  לקריאתו  הגבירים 
סניף בירושלים, תוך שהוא נוטל על עצמו את 
ואכן  וחצי,  כשנה  למשך  הסניף  החזקת  עלות 
סניף  נפתח  אייר  בר"ח  הקיץ  זמן  תחילת  עם 

בירושלים.
מרן  בבית  הפתיחה  מעמד  נערך  השבוע 
הגר"ח קנייבסקי במעמד ראשי אברכי ותומכי 
אל  מרן  פנה  הפתיחה  מעמד  במהלך  הכולל, 
שאלות  במספר  האברכים 
ידיעותיהם,  היקף  את  לבחון 
כשהאברכים משיבים לשאלות 
ומרן  וברורה,  חדה  בצורה 
מכך.  רוחו  קורת  את  הביע 
מרן על  בירך  מכן  לאחר 
כל  את  ובירך  יין,  של  כוס 
התורה,  בברכות  המשתתפים 
וברכה מיוחדת לתומכי הכולל, 
משיח,  מחבלי  לינצל  שיזכו 
ויזכו לנחת מיוחדת מכל יוצאי 

חלציהם.

מעמד אחדות 
בהדלקת מדורה

הגר"ש בירך: "שהאש תבער בלבבכם"

סניף חדש לכולל 'ש"ס אידן'

לראשונה מעמד הדלקה מרכזי בשכונות 'נוה אחיעזר' ו'שיכון ו' ע"י 
רב השכונות גאב"ד "יורה דעה" הגר"ש מחפוד

צילום: יעקב כהן

הגר"ש מחפוד בהדלקה

לכבוד  יוסף'  ב'חזון  הדלקה  מעמד 
בהשתתפות  עיר  של  ברחובה  רשב"י 
לפני    יוסף  הגר"י  לציון  הראשון 
בס"ת  אותיות  נכתבו  ההדלקה 

והראשל"צ מסר שיעור

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
מנהלת משרד כללית+בכירה	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

מינהל

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל 	 
הנדסאי תוכנה	 
הנדסאי בנין - ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין - תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

הנדסאים

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

חשבונאות

תחזוקת מחשבים אישיים	 
MCSA ורשתות תקשורת

מחשבים וטכנולוגיה

טיפול רגשי
 	-C.B.T

מיועד לבעלי תעודות 
ונסיון בתחום הטיפולי

עיצוב תעשייתי	 
אדריכלות ועיצוב פנים	 

עיצוב

תלמד להיות מעשי!

טי
תנ
או

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

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

ללימודי מקצוע מעשיים
נפתחת ההרשמה

להרשמה: 2245*)שלוחה 3(



המשפחה 
יקרה לכם?

לחברות ״מכבי שלי״. החזר של 75% ועד ₪8,000, בכפוף לתקנון.

תעברו 
למכבי!

₪ 8,000
חברות מכבי 

נהנות מסל הטבות בשווי

כשאחרים משלמים אלפי שקלים

להוצאות לפני הלידה ואחריה

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



בני ברק כ"ד באייר תשע"ח 12169/5/18

פישל רוזנפלד

טרם  החשמליים  האופניים  סוגיית  בעוד 
ובמדרכה  בכביש  עושים  והרוכבים  הוסדרה 
מתפרסמים  ממשי,  חיים  סיכון  תוך  כבשלהם, 
השבוע נתוני עמותת 'אור ירוק' באשר למספר 
רוכבי האופנועים והקטנועים שנפגעו בתאונות 
שיא  בזינוק  המזנקים   ,2017 בשנת  דרכים 
בכבישי  ביותר  המדממת  השנה  את  ומסמנים 

בני ברק.
על פי נתוני עמותת אור ירוק המבוססים על 
של  עליה  נרשמה   2017 בשנת  הלמ"ס,  נתוני 
גלגלי  דו  רכב  כלי  על  ברכיבה  בהרוגים   46%
 .2016 לשנת  בהשוואה  וקטנועים  כאופנועים 
נפגעו   2017 בשנת  כי  הנתונים  מן  עולה  עוד 
מדובר  אדם,  בני   2,289 אופנוע  על  ברכיבה 
 2016 שנת  לעומת  בנפגעים   17% של  בעליה 
בה נפגעו 1,943 רוכבי דו גלגלי. מבין הנפגעים 
 400 לעומת  קשה  נפצעו   551  ,2017 בשנת 

פצועים קשה בשנת 2016.
החדה  העלייה  ניכרת  העירוני  בתחום  גם 
 2017 בשנת  הנפגעים:  במספרי  והמדאיגה 
הערים  בתחום  גלגלי  דו  רוכבי   1,766 נפגעו 
לשנה  בהשוואה   17% של  עליה  והיישובים, 
גלגלי  הדו  מרוכבי  כמחצית  לה.  שקדמה 
מותם  את  מצאו   )31(  2017 בשנת  שנהרגו 
יותר  רוכבים  ב-14  מדובר  העירוני.  בתחום 

מאשר ההרוגים בתחום העירוני בשנת 2016.
אופנועים  רוכבי   572 נפגעו  אביב  בתל 
וקטנועים בשנת 2017, מתוכם חמישה בני אדם 

נהרגו. כמות הנפגעים בשנת 2017 בעיר עלתה 
ב-33% בהשוואה לשנת 2016. בירושלים נפגעו 
 ,2017 בשנת  וקטנועים  אופנועים  רוכבי   177
מתוכם ארבעה בני אדם נהרגו. כמות הנפגעים 
בהשוואה  ב-12%  עלתה  בעיר   2017 בשנת 
לשנת 2016. בחיפה נפגעו 58 רוכבי אופנועים 
וקטנועים בשנת 2017, מתוכם אדם אחד נהרג. 
כמות הנפגעים בשנת 2017 בעיר עלתה ב-5% 
 100 נפגעו  גן  ברמת   .2016 לשנת  בהשוואה 
רוכבי אופנועים וקטנועים בשנת 2017, מתוכם 
נהרגו שני בני אדם. כמות הנפגעים בשנת 2017 
 .2016 לשנת  בהשוואה  ב-35%  עלתה  בעיר 
וקטנועים  אופנועים  רוכבי   81 נפגעו  בחולון 
בשנת 2017. כמות הנפגעים בשנת 2017 בעיר 

עלתה ב-33% בהשוואה לשנת 2016.
אופנועים  רוכבי   44 נפגעו  ברק  בבני 
בשנת  הנפגעים  כמות   .2017 בשנת  וקטנועים 
לשנת  בהשוואה  ב-46%  עלתה  בעיר   2017
אופנועים  רוכבי   31 נפגעו  בהרצליה   .2016
אדם  בני  שני  מתוכם   ,2017 בשנת  וקטנועים 
נהרגו. כמות הנפגעים בשנת 2017 בעיר עלתה 
תקווה  בפתח   .2016 לשנת  בהשוואה  ב-63% 
בשנת  וקטנועים  אופנועים  רוכבי   74 נפגעו 
2017, מתוכם אדם אחד נהרג. כמות הנפגעים 
בהשוואה  ב-17%  עלתה  בעיר   2017 בשנת 

לשנת 2016.
של  הסיכון  כי  כך  על  מצביעים  מחקרים 
קטלנית  דרכים  בתאונת  מעורב  להיות  אופנוע 
גבוה פי 7 מאשר כלי רכב פרטי. בנוסף, ארגון 
שיעור  כי  מעריך  העולמי  הבריאות 
מייל  מיליון   100 )לכל  ההרוגים 
רוכבי  בקרב   34 פי  גבוה  נסועה( 
אופנועים בהשוואה לנוסעים ברכב. 

על  מוגן  אינו  גלגלי  הדו  רוכב 
בטיחות,  חגורות  הרכב,  שלדת  ידי 
בטיחות  מערכות  או  אוויר,  כריות 
כלי  על  מדובר  בנוסף  מתקדמות. 
דרך  לסיכוני  שחשוף  יציב,  לא  רכב 
מותאמים  הבטיחות  מעקות  רבים. 
לרוכבי  ולא  פרטיים  לרכבים  בארץ 
הדו גלגלי, תהליך ההכשרה לרוכבים 
קצר, הסימונים על הכביש מחליקים 
ונהגים רבים אינם שמים לב לרוכבים 

ואינם מתחשבים בהם.

אופנועים מדממים: 
44 פצועים בשנה

46% גידול במספר ההרוגים בתאונות אופנועים וקטנועים 
על  בעת שרכבו  זו  בשנה  נפגעו  איש    2,289 ב-2017 
דו-גלגלי, מתוכם 551 נפצעו קשה  ובבני ברק, נפגעו 
בשנה זו 44 רוכבים - גידול של 46% ביחס לשנה שלפניה 

ונחת אושר ברוב טובים ומעשים חופה ֹלתורה, ֹלגִדֹלו תזכו
ומשפחת איצֱקוביץ וריֱקי שעיה מאחֹלים,

אפֱקטיביות RESULTSתוצאות

הֹלב מעומֱק טוב מזֹל ברכת

הי”ו הר”ר אבישיובעֹלה
אסוֹלין תחי'שרי גב'

הבן הוֹלִדת שמחת ני"וֹלרגֹל

המסורה העובִדת ֹלחברתינו בזאת נשגר
במשרִדנו ֹלֱקוחות ותיֱקי רכש מחֹלֱקת מנהֹלת
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 תואר אקדמי
תוך שנתיים וסמסטר 

בלבד

ו...לעבודה!

אחת
שתיים

.B.A במנהל עסקים במגוון התמחויות:

 בוא ללמוד תואר אקדמי יוקרתי
ולצאת לשוק העבודה במינימום זמן!

 גברים:

 שיווק  מימון ושוק ההון
בתוספת לימודי נדל"ן

 נשים:
 משאבי אנוש  שיווק ופרסום

 חינוך וחברה במיקוד ילדים ובני נוער בסיכון
   הלימודים כוללים קורסים קדם טיפוליים

לפרטים נוספים: 072-259-2845



חדש ובלעדי למכבי!
בדיקות מעבדה

אחר הצהריים

מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בבני ברק,

* לבדיקות מוגדרות מראש אשר אינן מצריכות צום לפניהן
* לפני ערבי חגים יש להתעדכן טלפונית על שעות הפעילות

מכבי ממשיכה להוביל
חדשנות בשירותי הבריאות
ומשיקה שירות בדיקות דם 

גם בשעות אחה"צ.

ימים א׳-ד׳, בין השעות: 16:00-18:00
מרכז רפואי מכבי, רבי עקיבא 86

טל׳: 03-5771313
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מאת: עוזי ברק

שריפה גדולה פרצה במתחם בית הספר 'מסורת 
ישראל' ברחוב נויפלד שבקרית הרצוג.

השריפה פרצה ביום חמישי סמוך לשעה 18:30, 
בגובה  הבניין  בפיגומים של  נאחזו  גדולות  להבות 
של כמה קומות, בכל הצד של בית הספר שבנייתו 
הסתיימה רק לאחרונה, וגרמו לנזקים בעלויות של 

עשרות אלפי שקלים.
כוחות גדולים של כבאים מתחנת כבאות בני ברק 
הוזעקו למקום, ובמשך דקות ארוכות ניסו להשתלט 

על השריפה.
במקום  שהיה  בשארי  יוני  הצלה  איחוד  מתנדב 
של  והעצים  הפיגומים  "כל  עיתונות':  ל'קו  סיפר 
הכבאים  פעילות  ובזמן  במקום  בערו  הסחורה 
בנס  עבודתם,  את  אבטחו  הצלה  איחוד  מתנדבי 
היו  ולא  הלימודים  בשעות  שלא  פרצה  השריפה 

נפגעים בנפש".    
ברורה,  לא  מסיבה  שפרצה  השריפה  בעקבות 
חוקרי המשטרה יחד עם חוקרי הכיבוי חוקרים את 

נסיבות הדליקה בחשד להצתה מכוונת.
מדובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים נמסר 
"כי כל כיתות הלימוד בבית ספר בית יעקב 'מסורת 
בני ברק חזרו ללימודיהן  ישראל' שבקריית הרצוג 
אחד,  יום  בת  לימודים  הפסקת  לאחר  הרגילים, 
ביום שישי האחרון, של ארבע כיתות, בשל פריצה 

שדלקה בפיגומי הבניה של אגף חדש בבית הספר.
מיליון   123 של  שיא  סכומי  אישור  "במסגרת 
שקלים לבינוי ולשיפוץ מוסדות חינוך ברחבי העיר 
בני ברק, ביזמת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, נמצא 
גם בינוי אגף חדש, בן 20 כיתות, בבית ספר 'מסורת 
ישראל' שבשכונת קריית הרצוג, בעלות כספית של 

11,000,000 שקלים.
כי  הוברר,  עצמה  הדליקה  של  הכיבוי  "למרות 
עשן  חדר  הספר  בבית  הפועלות  מהכיתות  לחלק 
התלמידות  של  לימודן  את  למנוע  ומהראוי  סמיך, 
לימודי  את  למנוע  כוונה  הייתה  בתחילה  בכיתות. 
ולאחר  כיתות,  בשמונה  אחד,  ליום  התלמידות, 
אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  הרב  למקום  שהגיעו 
סגן  צדק,  כהן  שמואל  ואינג'  העירייה  של  החינוך 
ארבע  סגירת  על  סוכם  האגף  ומהנדס  האגף  מנהל 
הצעה  שישי.  אחד-יום  ליום  הספר  בבית  כיתות 
אחר  לבי"ס  אחד,  ליום  הכיתות,  ארבע  להעברת 

באזור לא יצאה אל הפועל, מסיבות טכניות.
שלא  הכיתות,  ארבע  של  יסודי  אוורור  "לאחר 
היו בשימוש ליום אחד, חזרו הכיתות ביום ראשון 

לתפקוד רגיל".

דליקה ענקית פרצה בבית הספר 'מסורת ישראל' בקרית הרצוג, ונזק כבד נגרם למקום  המשטרה וכוחות 
הכיבוי חוקרים חשד להצתה  דובר העירייה: "לאחר הפסקה של יום כל הכיתות חזרו ללימודים"

נשרף בית הספר 
'מסורת ישראל'

צילום: יוני בשארי 

לאנשים שיודעים לחסוך

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

הן
 כ

לי
גי

ששש
שששש
ששש.....

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

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

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

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

03-5045000

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

מקרר גדול

החל מ: ₪2190

ל-6136
חודשים ₪

החל מ:

כולל משמרת השבת
תנור בילד אין 

+ כיריים

החל מ: ₪1090

ל-3136
חודשים ₪

החל מ:

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

מבחר חבילות מוצרי חשמל במחירים ללא מתחרים!

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

ולדעת שאתם בידיים טובות עם ההתקנה האמינה והבטוחה ביותר לאורך שנים

שיא השקט!

החל מ-1090 ₪

3058 ₪

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪
במחירים

הכי זולים!
ל-36 חודשים

₪

מבחר מזגן לסלוןמזגן לחדר שינה
מזגני 
תדיראן

מ-
חל 

ה

מ-
חל 

ה

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

תנור משולב 
דו תאי מהדרין

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

החל מ:

מכונת כביסה
7 ק"ג

לדוגמא ממחירי הכאסח!

במחירים
הכי זולים!

מזגני
טורנדו

7 שנות
אחריות מלאה

החל מ: ₪1290

ל-3636
חודשים

החל מ:

5 שנים של 
אחריות מלאה

₪



₪10,000 
פרס ראשון

₪5,000 
פרס שני

₪2,000 
פרס שלישי

המבצע יערך בין התאריכים: 21.5.18 - 22.4.18  ז׳ באייר - ז׳ סיוון תשע״ח | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי פרסום אפיקים רחוב בן גוריון 17, בני ברק

תחרות

בעיצומה
השקשוקההשקשוקה

בכל 
שבוע

5 זוכים
במוצרי פרי מבורך

 לחצי שנה

בנוסף,

קנו 5 מוצרים ממגוון מוצרי פרי מבורך ושילחו את
מתכון השקשוקה שלכם בצירוף פרטים אישיים לפקס: 03-579-7774

Shakshuka2018@gmail.com :או למייל
20 המתכונים הטובים ביותר ישתתפו בתחרות השקשוקה הגדולה!

יש לשמור חשבונית כהוכחת קנייה

נותרו 13 ימים!



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

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

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

2 מרכזים לבריאות האישה

רפואת נשים דחופה - מיון

11 בתי מרקחת11 מרפאות

מכון פיזיותרפיה

מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר

רפואת ילדים בזמינות מיידית

רפואת משפחה איכותית וזמינה

מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

מרכז לרפואה מקצועית - עזרא

מרפאת שיניים כללית סמייל

כל בני ברק 
יודעת



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

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

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

2 מרכזים לבריאות האישה

רפואת נשים דחופה - מיון

11 בתי מרקחת11 מרפאות

מכון פיזיותרפיה

מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר

רפואת ילדים בזמינות מיידית

רפואת משפחה איכותית וזמינה

מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

מרכז לרפואה מקצועית - עזרא

מרפאת שיניים כללית סמייל

כל בני ברק 
יודעת
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הילה פלח

על  טרה  מחלבת  חרטה  האחרונות  בשנים 
מוצרים  לצרכנים  להעניק  המטרה  את  דגלה 
ערכים  על  דגש  תוך  יותר,  וטעימים  בריאים 
החומרים  הוצאת  יותר:  טובים  תזונתיים 
טבעיים,  רכיבים  מ100%  ייצור  המשמרים, 
בסידן  מעושרים  מוצרים  ונתרן,  סוכר  הפחתת 

ועוד. 
המהלך החדש פונה אל הצרכנים שמעוניינים 

ועבור  עבורם  בטוב  לבחור 
המשפחה, וקורא להם להכניס 
כשבוחרים  הביתה.  טוב 
איכותיים  מוצרים   – בטרה 
ויותר  משמרים  חומרים  ללא 
בריאים, בוחרים להכניס טוב 

הביתה.
מגוון  מציעה  טרה  מחלבת 
רחב של מוצרי חלב איכותיים 
משמרים  חומרים  ללא 
ובכשרות המהודרת של בד"צ 

בטוב  לבחור  לכם  ומאפשרת  החרדית,  העדה 
בכל יום מחדש.

בשנים האחרונות יצרה מחלבת טרה בשורה 
חדשה אל שוק מוצרי החלב, עם מגוון מוצרים 
מהפכניים כמו שוקו מוו ללא תוספת סוכר וללא 
הגבינה   – נעם  סדרת  מלאכותיים,  ממתיקים 
הצהובה מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים 
משמרים, מעדני מוו עם יותר סידן ופחות סוכר, 
טבעיים  רכיבים  מ-100%  מוצרים  מגוון  ועוד 

וללא חומרים משמרים.
התזונתיים  והערכים  הבריאות  של  השילוב 

הופכים  טרה,  מוצרי  של  המצוין  הטעם  עם 
משפחה  כל  עבור  המושלמת  לבחירה  אותם 
טוב,  לחיות  הביתה,  טוב  להכניס  שמעוניינת 

לאכול טוב ולהרגיש טוב.
טרה:  מחלבת  שיווק  סמנכ"ל  קנייאס  ניר 
"מחלבת טרה שמחה לאפשר לצרכנים להכניס 
טוב הביתה ולהגיש לבני המשפחה מוצרי חלב 
איכותיים ביותר, המיוצרים במחלבה מתקדמת 
השילוב  ומוקפד.  גבוה  בסטנדרט  במיוחד 
מצוין  לטעם  תזונתיים  ערכים  בין  המיוחד 
הופך את מוצרי טרה לבחירה 
שמכניסה  טובה  משפחתית 
בכריכים  ארוחה:  בכל  טוב 
בזמן  ולעבודה,  הספר  לבית 
ארוחת הערב ובכל הזדמנות. 
אנחנו מזמינים אתכם ליהנות 
הייחודיים  המוצרים  ממגוון 
בד"צ  של  מהודרת  בכשרות 
ולבחור בטוב  העדה החרדית 

עבור המשפחה שלכם".
חרדי  מגזר  שיווק  מנהל  פדר,  ציון  בן  ר' 
בטרה: "המהלך החדשני של מחלבת טרה פונה 
למשפחות חרדיות רבות, שחשוב להן להשקיע 
באורח חיים טוב מכל הבחינות, ונותן להם מענה 
מוצלח ויעיל בדמות מגוון מוצרי חלב בריאים 
יותר, איכותיים וטעימים בכשרות המהודרת של 
בד"צ העדה החרדית. מוצרי החלב מהווים חלק 
טרה  ומוצרי  המשפחתית,  בתזונה  משמעותי 
בכשרות המהודרת מאפשרים לצרכני המהדרין 
טוב  לאכול  ארוחה,  בכל  הביתה  טוב  להכניס 

ולהרגיש טוב".

מאת: עוזי ברק

השבוע ביום חמישי תעבור משטרת 'מרחב 
משכנה  אל  גן  ברמת  ז'בוטינסקי  מרחוב  דן' 

החדש, בכתובת רחוב הקישון 10 בבני ברק.
גן  רמת   122 ז'בוטינסקי  בכתובת  המבנה 
יתקיים בו שירות  ייסגר לצורך שיפוצים ולא 
קבלת תלונות או כל שירות אחר. בכל שאלה 

ניתן ליצור קשר בטלפון:  03-6796444.
 3 של  לתקופה  עברה  המשטרה  פעילות 
לצד  גדולים  ושינויים  שיפוצים  לצורך  שנים 
תחנת  מבנה  של  ההיסטורי  המבנה  שימור 

הבריטים  ידי  על  שהוקם  גן,  רמת  משטרת 
 1941 בשנת  טיגארט  צ'ארלס  של  בתכנונו 

ושימש מפקדה למשטרה הבריטית. 
במקום  תקפו  האצ"ל  אנשי   1946 בשנת 
במטרה להחרים נשק של הבריטים, בפעולה 
גרונר  דוב  והלוחם  לוחמים  שלושה  נהרגו 
המקום  על  עברה  מאז  להורג.  והוצא  נשבה 
זה,  ליום  עד  שיפוצים  וכמה  היסטוריה  עוד 
אך ישנו צורך גדול לשנות הכל לצרכיהם של 
שוטרי משטרת ישראל בימים אלו ולכן בוצע 
מעבר זמני לצורך שיפוצים שצפויים להימשך 

כ-3 שנים.

טרה מציגה: מכניסים טוב הביתה!
מחלבת טרה יוצאת בימים אלו במהלך שיווקי רחב היקף תחת 

הקונספט 'להכניס טוב הביתה'

משטרת מרחב דן 
עוברת לבני ברק

ושימור המבנה שנבנה  לצורך שיפוצים 
שנים,  כ-3  שיארך  הבריטים  ידי  על 
אל  גן  מרמת  עוברת  דן  מרחב  משטרת 
ברחוב  תתמקם  שם  ברק,  בני  העיר 

הקישון 10  

אז וכיום

המבנה הבריטי

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

890
ש”ח

179
ש”ח

549
ש”ח

299
ש”ח

449
ש”ח

99
ש”ח

320
ש”ח

149
ש”ח

מכונת תספורת 
פנסוניק 
ER-31

מצלמה קנון 
אחריות 3 שנים  
SX-720 קרט

מיקסר סאוטר 
1800 וואט קערה 
10 ליטר

חג"ז חדש כולל 
מכון תקנים

רדיו דיסק 
פנסוניק בלוטוס 
 USB
D-55 

מיקסר קניוד 
 KMM-710
1200 וואט 
קערה 6.7 ליטר

רמקול קריוקי 
LX-30 כולל 
מיקרופון

מטחנת בשר 
מולינקס 2000 
HB-8  וואט

מיקסר בוש 
6N11 קעקה 6.2 
ליטר

רמקול בלוטוס 
נייד נגד מים 
 SMART-200
 BLAUPUNKT

בלנדר נינגה
BL-3001 700 וואֻט 

ם
עי

בצ
מ

ל 
כפ

ין 
א

מערכת פנסוניק 
 USB בלוטוס
  AKX220

1290
ש”ח

169
ש”ח

399
ש”ח

319
ש”ח

1280
ש”ח

2190
ש”ח

מכשיר בלינצס 
ATL-2788

מכשיר בלינצס 
8 יחי 
GR-680

מערכת מיקרו 
פנסוניק
PM-250 

 JVC רדיו דיסק
USB בלוטוס 
RD-N327

289
ש”ח

 מכונת תספורת 
ER 1411

990
ש”ח

מערכת פיליפס 
FX-10

60
ש”ח

מיקסר יד או 
מקל בלנדר
+ מקצף ידני

119
ש”ח

מכונת גילוח

החל מ-החל מ-

החל מ-

החל מ-

החל מ-

ש”ח
799

 משלוחים בבני ברק מהיום להיום בתאום מראש  משלוחים לכל הארץ

 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828 / 03-5780738

 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית הזולים ביותר. נקודה.

רק

רקרק

רק רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק

רק



רפואת ילדים 
זה כללית

מרכז לבריאות הילד בזמינות מיידית
טיפול ייחודי ללא כאב רופא ילדים אונליין כל הלילה

שירותי אחיות ובדיקות מעבדהרופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה

לקוחות כללית נהנים מרפואת ילדים במגוון מרפאות כללית ובמרכז בריאות הילד הגדול בעיר

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

יודעתכל בני ברק 

רופאים מומחים מביה"ח שניידר



בני ברק כ"ד באייר תשע"ח 12249/5/18

פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' למונטריאול

האדמו"ר  שמרן  בזמן  משבוע,  למעלה  לפני  כבר  התחיל  זה 
מבעלזא עלה לתפילה בציון דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל ובכותל 
המערבי, לקראת הטיסה שהמריאה בבוקרו של יום שלישי בשבוע 

שעבר.
מזה  לראשונה  שבקנדה,  למונטריאול  ההיסטורית  הטיסה  את 
שנשכר  פרטי  במטוס  האדמו"ר  עשה  עשורים,  משני  למעלה 
עבורו על ידי נגידי עם במיוחד. בצהרי שלישי )שעון קנדה( נחת 
האדמו"ר במונטריאול, ויצא בליווי שיירה ולצד כוחות משטרה 
מקומיים, למעונו בעיר - בית הנגיד רפאל הרצוג שהוקדש למשך 

שבוע.
עם הגעתו לרחוב, המתינו אלפים מחסידיו, לצד מאות תלמידי 
שעות  עברו  לא  במיוחד.  מרשים  פנים  קבלת  במעמד  תשב"ר, 
אחדות ובבית המדרש המרכזי בעיר נערכה קבלת פנים נוספת - 

הפעם מצד האברכים.

במעמד  לראשונה  האדמו"ר  השתתף  למסע,  הראשון  ביומו 
הסמוכים  הרחובות  כל  כשעל  רשב"י,  לכבוד  היסטורי  ההדלקה 
צובאים אלפי מבקשי השם, מחסידי בעלזא ועד לחסידי סאטמר.

בוקר  של  השחרית  בתפילת  השחר  וברכת  עולם'  ה'אדון  את 
הצהריים  בשעות  השנה.  ראש  בנעימת  האדמו"ר  פתח  ההילולא 
לבית  חדש  התורה  ספר  אלפים  ובהשתתפות  עם  ברוב  הוכנס 
של  בנו  עומד  המשתתפים  כשבראש  בעיר,  בעלזא  המדרש 

האדמו"ר, הרה"צ אהרן מרדכי רוקח.
עד  התמלא  הענק  הדאטער  ההילולא.  לרגל  טיש  נערך  בערב 
שמאות נאלצו לעמוד מחוץ לשערי האוהל, כשלצד מרן האדמו"ר 
מבעלזא יושב האדמו"ר מויז'ניץ במונטריאול, שזה עתה הוכתר 

לכס הרבנות, עם פטירת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
חפ"ק מיוחד הוקם לצרכי האבטחה, מוקד הצלה נייד ואתו חדר 
רופאים ואיתור ילדים נעדרים הוצמד לשאטער, אלפים רבים של 
הוכנו בפרויקט מיוחד שניהל בהצלחה רבה ראש  סעודות שבת 
לספק  בכדי  הושכרו  שלמים  ומבנים  קליין  בערל  הרב  'החברה' 

מקום ללינת אלפי האורחים.
רוקח,  שלום  הרב  האדמו"ר,  נכד  בירושלים  ערך  במקביל, 
'פירות טיש' לחסידים השוהים בירושלים, לבקשת סבו האדמו"ר.

לקהל  רבתי  טיש'  ו'מיטוג  קידוש  נערך  השבת  יום  בצהרי 
החסידים ובצאת השבת, במבצע לוגיסטי מורכב והיסטורי נערך 
למעונו  מלווים  האדמו"ר  כשאת  המרכזי,  ה'באגלייטען'  מעמד 

קרוב לעשרת אלפים, אנשים, נשים וטף באבוקות של אור.
מעמדי  ביקורים,  סדרת  האדמו"ר  ערך  מכן  שלאחר  בימים 
'לחיים' וסיורים בבתי המדרש, הכוללים, המוסדות וגדולי התורה 
ייחודי  התוועדות  מעמד  במקום  נערך  שלישי  יום  בערב  בעיר. 
לעיירה  האדמו"ר  המשיך  והיום  המקום  תושבי  בעלזא  לחסידי 
בעלזא שבאוקראינה, שם יעתיר על קברי מייסדי וראשי שושלת 
החסידות לקראת חתונת נכדו בקרוב. לקראת שבת יחזור האדמו"ר 

למעונו בקריית בעלזא בירושלים.

מסע היסטורי: 
בעזלא כבשה את מונטריאול
יחידות עילית של המשטרה המקומית הוזנקו לציר המרכזי בעיר, שנסגר כליל לתנועה כדי שההמונים 
יוכלו ללוות את מרן האדמו"ר לביתו • אוהל ענק הוקם, אלפי חסידים התכנסו מכל קצוות תבל, ספר 

תורה הוכנס ומעמד 'הדלקה' בלתי נשכח • סיקור מיוחד ומצולם

סיקור 
מיוחד

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  
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פישל רוזנפלד, שליח 'קו עיתונות' למונטריאול

האדמו"ר  שמרן  בזמן  משבוע,  למעלה  לפני  כבר  התחיל  זה 
מבעלזא עלה לתפילה בציון דודו המהר"א מבעלזא זצ"ל ובכותל 
המערבי, לקראת הטיסה שהמריאה בבוקרו של יום שלישי בשבוע 

שעבר.
מזה  לראשונה  שבקנדה,  למונטריאול  ההיסטורית  הטיסה  את 
שנשכר  פרטי  במטוס  האדמו"ר  עשה  עשורים,  משני  למעלה 
עבורו על ידי נגידי עם במיוחד. בצהרי שלישי )שעון קנדה( נחת 
האדמו"ר במונטריאול, ויצא בליווי שיירה ולצד כוחות משטרה 
מקומיים, למעונו בעיר - בית הנגיד רפאל הרצוג שהוקדש למשך 

שבוע.
עם הגעתו לרחוב, המתינו אלפים מחסידיו, לצד מאות תלמידי 
שעות  עברו  לא  במיוחד.  מרשים  פנים  קבלת  במעמד  תשב"ר, 
אחדות ובבית המדרש המרכזי בעיר נערכה קבלת פנים נוספת - 

הפעם מצד האברכים.

במעמד  לראשונה  האדמו"ר  השתתף  למסע,  הראשון  ביומו 
הסמוכים  הרחובות  כל  כשעל  רשב"י,  לכבוד  היסטורי  ההדלקה 
צובאים אלפי מבקשי השם, מחסידי בעלזא ועד לחסידי סאטמר.

בוקר  של  השחרית  בתפילת  השחר  וברכת  עולם'  ה'אדון  את 
הצהריים  בשעות  השנה.  ראש  בנעימת  האדמו"ר  פתח  ההילולא 
לבית  חדש  התורה  ספר  אלפים  ובהשתתפות  עם  ברוב  הוכנס 
של  בנו  עומד  המשתתפים  כשבראש  בעיר,  בעלזא  המדרש 

האדמו"ר, הרה"צ אהרן מרדכי רוקח.
עד  התמלא  הענק  הדאטער  ההילולא.  לרגל  טיש  נערך  בערב 
שמאות נאלצו לעמוד מחוץ לשערי האוהל, כשלצד מרן האדמו"ר 
מבעלזא יושב האדמו"ר מויז'ניץ במונטריאול, שזה עתה הוכתר 

לכס הרבנות, עם פטירת האדמו"ר מויז'ניץ מונסי זצ"ל.
חפ"ק מיוחד הוקם לצרכי האבטחה, מוקד הצלה נייד ואתו חדר 
רופאים ואיתור ילדים נעדרים הוצמד לשאטער, אלפים רבים של 
הוכנו בפרויקט מיוחד שניהל בהצלחה רבה ראש  סעודות שבת 
לספק  בכדי  הושכרו  שלמים  ומבנים  קליין  בערל  הרב  'החברה' 

מקום ללינת אלפי האורחים.
רוקח,  שלום  הרב  האדמו"ר,  נכד  בירושלים  ערך  במקביל, 
'פירות טיש' לחסידים השוהים בירושלים, לבקשת סבו האדמו"ר.

לקהל  רבתי  טיש'  ו'מיטוג  קידוש  נערך  השבת  יום  בצהרי 
החסידים ובצאת השבת, במבצע לוגיסטי מורכב והיסטורי נערך 
למעונו  מלווים  האדמו"ר  כשאת  המרכזי,  ה'באגלייטען'  מעמד 

קרוב לעשרת אלפים, אנשים, נשים וטף באבוקות של אור.
מעמדי  ביקורים,  סדרת  האדמו"ר  ערך  מכן  שלאחר  בימים 
'לחיים' וסיורים בבתי המדרש, הכוללים, המוסדות וגדולי התורה 
ייחודי  התוועדות  מעמד  במקום  נערך  שלישי  יום  בערב  בעיר. 
לעיירה  האדמו"ר  המשיך  והיום  המקום  תושבי  בעלזא  לחסידי 
בעלזא שבאוקראינה, שם יעתיר על קברי מייסדי וראשי שושלת 
החסידות לקראת חתונת נכדו בקרוב. לקראת שבת יחזור האדמו"ר 

למעונו בקריית בעלזא בירושלים.

מסע היסטורי: 
בעלזא כבשה את מונטריאול
יחידות עילית של המשטרה המקומית הוזנקו לציר המרכזי בעיר, שנסגר כליל לתנועה כדי שההמונים 
יוכלו ללוות את מרן האדמו"ר לביתו • אוהל ענק הוקם, אלפי חסידים התכנסו מכל קצוות תבל, ספר 

תורה הוכנס ומעמד 'הדלקה' בלתי נשכח • סיקור מיוחד ומצולם

סיקור 
מיוחד

 תקע, 
למה חיברת את המאוורר 

לכבל מאריך?

לפניכם כמה כללים לשימוש בטיחותי בו:
החלטתם להשתמש בכבל מאריך?

כי זה נותן לי
אורך רוח!

 כבל מאריך מיועד לשימוש זמני ולא לשימוש קבוע.
 כשמחברים מכשיר חשמלי לכבל מאריך, קודם מחברים את 

   המכשיר לכבל ורק לאחר מכן מחברים את הכבל לחשמל. 
    כשמנתקים – קודם מנתקים מהחשמל ורק לאחר מכן מנתקים 

    את המכשיר החשמלי מהכבל המאריך. 
 אין להשתמש בכבל מאריך שנראה בלוי או קרוע או בכבל שהשקע  

   והתקע שמחוברים אליו בלויים, שבורים או עם סימני חריכה.

הקפידו לפרוש את הכבל המאריך מחוץ לדרכי מעבר כך שלא   
או  יישחק כתוצאה מדריכה עליו  והקפידו שלא  יהווה מכשול 

כתוצאה מהנחת רהיטים עליו.
הרחיקו את הכבל המאריך ממקורות חום.   

בעת שימוש במכשיר חשמלי שמחובר לכבל מאריך, יש להקפיד שניתן   
לראות את הכבל לכל אורכו ואין להעבירו דרך קירות, מחיצות וכדומה.

אין להשתמש בכבל מאריך כאשר הוא חם למגע יד.  



רפואת נשים 
זה כללית

2 מרכזים לבריאות האישה

יודעתכל בני ברק 

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים לצד רופאי נשים 
במגוון תחומי התמחות, וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.
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יענקי קצבורג

רבי  הצדיק  הגאון  עבר  שנה  כעשרים  לפני 
אמרו  שאחריה  קשה,  תאונה  גלאי  שמעון 
הרופאים שככל הנראה לא יוכל יותר לעמוד על 
רגליו. הגר"ש דואג תמיד לומר כי הוא חש כבן 
ט"ו שנה בלבד, שכן מאז אותה תאונה הוא חש 

כי קיבל מהבורא יתברך את חייו במתנה. 
בשעה  רב,  קהל  לעיני  התרחש  האירוע 
בלכתו  ברב  פגעה  שוטר,  נהג  שבה  שמכונית 
ברחוב, ופצעה אותו ברגליו, הגר"ש נפל לכביש 
הוא  גם  נתקף  שוטר  שהיה  והנהג  דם,  שותת 
אפשר  במה  ולשאול  אליו  לגשת  מיהר  בהלם, 

לעזור?
הגר"ש גלאי בעוצם ייסוריו וכאביו, ולמרות 
שהדיבור ברגע זה היה מאד קשה עליו, וכמעט 
בלתי אפשרי, השיב לשוטר שפגע בו בחמימות 
עצמך  על  קבל  לי,  לעזור  רוצה  אתה  "אם   -

לשמור שבת"...
במקום עברו באותה עת בני זוג שעדיין אינם 
שומרי מצוות, גם הם מיהרו אל הפצוע לנסות 
ולסייע, ואז הזדמן להם להאזין לשאלת השוטר, 
שנחרטה  הרב  תשובת  את  בתדהמה  ולשמוע 
בנפשם, כך שהם הרגישו חובה לברר את זהותו 

ולבוא אליו לביקור בבית החולים.
בביה"ח,  הרב  למיטת  הגיעו  כאשר  ואכן, 
שהשמיע  שהדברים  בשנית,  להיווכח  נדהמו 
מעל מיטתו נסובו גם הם על הזכות הגדולה של 

העם היהודי בשמירת שבת.
כשנפרדו, הצהיר הגבר בפני כל הנוכחים - רק 
עכשיו אני מבין את מעלתם של לומדי התורה. 
להפוך  יכול  המדרש  בבית  שנמצא  אדם  אם 
את עצמו מבהמה לאדם, והדבר היחיד העומד 

לנגד עיניו הוא רק שם 
של  והכנסתם  אלוקיו 
בעול  נוספים  יהודים 
הוא  המצוות,  קיום 
של  מדמותם  שונה 
אינו  שמקומם  אנשים 
ששם  המדרש,  בבית 

כל אחד דואג לעצמו.
והחברותא  מקורבו 
הרב  שלו  האישי 
שלום  בן  צבי  אברהם 
הרב  כי  לומר  נוהג 
ההגדרה  מן  מתרחק 
שנותן  "באבא  של 
את  ומשקיע  ברכות", 
ההלכה  בעומק  כולו 
בעיון,  הש"ס  וסוגיות 
הציבור  הברכות  את 
ובלית  עליו  כופה 
זמן  לכך  נקבע  ברירה 

קבוע. 
הפורים  "בימי 
לביתו.  עולים  המונים 

שמתברך  מי  כי  טוענת  חסידיו  בין  השמועה 
תתקיים  שהברכה  חזקה  בפורים,  ממנו 
הפורים  שבימי  אלא  בלבד,  זו  ולא  במלואה, 
בגדר  שמבקשים,  מה  כל  ממנו  להוציא  אפשר 
את  ראה  שלא  ומי  לו',  נותנים  יד  הפושט  'כל 
הבכי המעורב ברגשות גיל בשעה שהוא מדבר 
ראה  לא  יום,  של  מעניינו  המצווה  בסעודת 

שמחה מימיו". 
לדבריו, "השנה נבנו מדרגות מיוחדות בביתו 
על  לשמירה  מאבטחים  והוצבו  קהל  לקבלת 
הסדר, הדבר החביב ביותר על הרב הוא שבאים 
עם  בפורים  זוגות  הגיעו  שנושעו,  לו  להודיע 
עגלות וסיפרו שהתברכו בשנה שעברה ונושעו 
בחסדי שמים. הגיעו זוגות נשואים טריים לומר 

תודה על התפילות והברכות לזיווג הגון".
לכותל,  הרב  נוסע  בשנה  פעמים  "ארבע 
קדושים  מקומות  ולעוד  לחברון  למירון, 
אחר  שם  ומעתיר  צדקה,  תורמי  עבור  במיוחד 
נסיעות  ישועות.  ומשפיע  מברך  במתינות,  שם 
שבצפון,  לשונם  גלאי   הרב  עורך  מיוחדות 
שם  שבליטא,  ולוילנא  שבגרמניה  למיכלשטט 
רבות  מאות  בתפילותיו.  נפשו  את  שופך  הוא 
מחסידיו לא יוותרו על ברכתו לפני כל פעולה, 
עסקה, או שידוך שהם עושים. והוא מצדו אכן 
מברך, מתווה דרך ומדבריו לא נופל דבר ריקם".

בסוף  ישראל"  "כל  במוסף  המלאה  בכתבה 
אפוף  יומו  סדר  של  מלא  הלו"ז  השבוע: 
האישי,  העוזר  החברותות,  רשימת  המסתורין, 
היומית לתושבי חו"ל,  המופתים, קבלת הקהל 
השבוע  באמצע  לארוחה  ידיו  נטל  אינו  מדוע 

ועוד.

כדאי הוא רבי שמעון
פרופיל מיוחד לדמותו 
של הגאון המקובל רבי 
שנודע  גלאי,  שמעון 
בזכות  תבל  רחבי  בכל 
תפילותיו מלאות הרגש 
הבקשה   • וברכותיו 
מהשוטר שדרס, סגולת 
בפורים,  הברכות 
בארץ  התפילה  מסעות 

ובעולם ועוד

הכתבה המלאה 
בסוף השבוע במוסף

 בלג בעומר האחרון

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

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

2 6 • uv • • cr 156 •

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

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

בסניפים:

בס“ד

מגיע לכם
משקפיים בחינם

רואים טוב?
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פישל רוזנפלד

וועדת הכספים בראשותו של חה"כ משה גפני צפויה להתכנס 
ביום חמישי הקרוב לדיון בסוגיית סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. 
אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עולה כי מדובר בדיון כללי בלבד, 
ללא התייחסות  לסוגיה כלשהיא. "הדיון הוא כללי ולא ברשימה 
נושאים  לנו ממזכירת הועדה. "עשויים לעלות  נמסר  מסוימת", 

שונים".
נדרשת  לתקופה  אחת  לחלוטין.  הגיוני  נשמע  זה  פניו,  על 
שמאחורי  אלא  זו.  חשובה  בסוגיה  לדון  המחוקקת  הרשות 
הקלעים, נראה כי מדובר בלא פחות מקומבינה פוליטית שעשויה 

לסייע לארגון התומך בחרם על ישראל.
כי לפני  ב'קו עיתונות'  וחצי חשפנו כאן  כזכור, לפני כחודש 
כשנה וחצי דנה וועדת הכספים בסוגיית אישור סעיף 46 לפקודת 
מס הכנסה ל-76 עמותות שחלקן שנויות במחלוקת, ובסיום הדיון 
אותה  ולשלול  עמותות  ל-75  ההטבה  מתן  את  לאשר  הוחלט 
מעמותה לגביה קיים חשש לפעילות מיסיונרית, דבר האסור על 

פי החוק בישראל.
אחת העמותות שבעניינה דנה הוועדה בהרחבה היא 'אמנסטי 
הכנסת  חברי  ובראשם  הוועדה,  מחברי  חלק  לטענת  ישראל'. 
ישראל  מדינת  נגד  פועל  זוהר, הארגון  ומיקי  בצלאל סמוטריץ' 
מאשר  פחות  לא  שדורשת  פעילות  באמצעות  צה"ל,  וחיילי 
העמדת חיילי צה"ל לדין בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה 

בהאג.
הוועדה,  חברי  "כוותיק  כי  גפני  הוועדה  יו"ר  אמר  בתגובה, 
אני יודע ש'סעיף 46' היה כלי שהצביעו עליו בדקה אחת וסמכו 
על מה שמשרד האוצר אמר עד שתי הקדנציות האחרונות. זהו 

בנושאים  מסיוע  יצאה  שהמדינה  העובדה  בעקבות  שבא  כלי 
חברתיים. בנושאים שהמדינה מסייעת לא ניתן לקבל סעיף 46. 
על  עלה   46 וסעיף  השקיפות  עניין  כשהתחיל  השנים  ברבות 
המוקד, גם לי יש בעיה ויש דברים שגם אני לא יכול לתמוך בהם, 
אם היו מגיעים באופן בודד הייתי צריך להצביע נגד. אך זה מגיע 
כחבילה אחת ואני לא מסתכל על הרשימה אלא על הקריטריונים 
הזה  במנגנון  נפגע  אם  המקצועי.  הדרג  מבחינת  בהם  והעמידה 
רגילה  בלתי  פגיעה  יסב  זה  פוליטיים  שיקולים  הכנסת  ידי  על 
כי הם לא בסדרי  וגם בנושאים הדתיים,  גם בנושאים חברתיים 
העדיפויות של הממשלה, וגם בתי כנסת לא מקבלים כסף אלא 

מתרומות. אני מציע לחבריי שלא להחריג את אמנסטי".
לבסוף, הושגה פשרה בהסכמת היו"ר גפני, במסגרתה ההטבה 
ניתנה גם לאמנסטי אך לשנה אחת בלבד, שבמהלכה הוטל על 
רשות המיסים לקיים בדיקה חוזרת ואילו חברי הכנסת המתנגדים 
ינסו לקדם הצעת חוק לשינוי הקריטריונים למתן ההטבה מתוקף 
סעיף 46, כך שגופים שפועלים נגד האינטרסים של המדינה לא 

יוכלו לקבל את ההטבות.
אלא שבמהלך השנה חלה תפנית בעלילה. בשונה מבעבר, אז 
חיילי  לדין של  להעמדתם  בקריאות  ישראל'  'אמנסטי  הסתפקה 
ישראל  להחרמת  קורא  הוא  כי  הארגון  הצהיר  לראשונה  צה"ל, 
לאיסור סחר  קרא  בו  לכיבוש",  יובל  "במלאת  במסגרת קמפיין 

במוצהר  קוראים  אינם  הם  כי  טענו  באמנסטי  ההתנחלויות.  עם 
לחרם צרכנים, אלא לאיסור סחר ממשלתי. "היסטורית, אמנסטי 
אינטרנשיונל מעולם לא תמכה בחרם צרכנים ולא התנגדה לחרם 
צרכנים. לעומת זאת, אנחנו מגנים על זכותם של אזרחים להשתתף 
אלו  להגנת  בקמפיינים  יצאנו  ואף  בעדו  ולדבר  צרכנים  בחרם 
שנענשו על פעולות שכאלו. עם זאת, הנטל לא צריך להיות מוטל 
מההתנחלויות  מוצרים  אין  אם  תיאורטית,  הצרכנים.  כתפי  על 

בשווקים, לא יהיה צורך בחרם צרכנים על מוצרים אלה".
לנושאים  המשרד  המשפטים,  במשרד  הודיעו  בתגובה, 
הניתנות  ההטבות  שלילת  על  האוצר  ומשרד  אסטרטגיים 
בכל  "נשתמש  ישראל.  על  החרם  לחוק  בכפוף  וזאת  לעמותות, 
כל  נגד  מס  כולל שלילת הטבות  לרשותנו,  האמצעים העומדים 
השר  הודיע  צה"ל",  בחיילי  או  ישראל  במדינת  שיפגע  ארגון 
החשוב  הפרט  ההטבות,  שלילת  על  להודעה  מעבר  כחלון. 
הוא  ישראל'  ש'אמנסטי  בכך  מכירה  שהמדינה  הוא  שבהודעה 

ארגון הקורא להחרמת ישראל.
אלא שלמרות שעברה שנה וחצי מאז הוחלט בוועדת הכספים 
כי כעבור שנה תדון הוועדה בשנית בעניינה של 'אמנסטי ישראל', 
הדבר לא נעשה. לא זאת בלבד, אלא שמבדיקת 'קו עיתונות' עלה 
כי רשות המסים הכינה את הדו"ח המדובר על פעילות הארגון 
ואף הגישה אותה למזכירות הועדה, אך משום מה לא התכנסה 
הוועדה לדון בנושא. בנוסף, פניות רבות שנשלחו ליו"ר הוועדה, 
חה"כ משה גפני, הן מטעמם של חברי כנסת החברים בוועדה והן 

מטעם עמותת 'בצלמו' לא נענו.
כשפנינו לרשות המסים הופתענו לגלות כי לפי נתוני הרשות 
אושר הפטור ל'אמנסטי ישראל' לשנתיים. זאת, בשונה מהחלטת 
וועדת הכספים לאשר לשנה אחת בלבד. בדקנו עם חבר הוועדה, 
ואמר שזה  חה"כ בצלאל סמוטריץ', שהופתע למשמע הדברים 
הפטור  את  "אישרו  כי  והדגיש  הוסיף  סמוטריץ'  נכון".  "לא 

לשנה. שיעברו על הפרוטוקול של הוועדה".
של  מטעמו  אז  השיבו  הידיעה,  פרסום  עם  לפנייתנו  במענה 
גפני, כי "בדקנו. לפי הדו"ח של רשות המסים – הם עומדים בכל 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  אם   .46 סעיף  לקבל  התנאים 
בזה, )למרות שהם עומדים בתנאים( צריך להגיש בקשה לקיום 

דיון בועדת הכספים וידונו בזה".
שלו  את  עשה  אכן  עיתונות'  ב'קו  הפרסום  כי  נראה  כעת, 
שכתבנו  שכפי  אלא  בקרוב.  בסוגיה  לדון  תתכנס  אכן  והוועדה 
בפתח הידיעה, הדיון כלל לא אמור להתייחס לסוגיית אמנסטי 
ולכן לא הורו במזכירות הוועדה לנציגי רשות המסים להביא את 

הדו"ח שנכתב במיוחד עבור זה.
לביטול  באשר  להצביע  לוועדה  יתאפשר  לא  שכזה,  במצב 
בסוגיה,  לדיון  אחר  מועד  ייקבע  אשר  עד  ל'אמנסטי'  הסעיף 
את  תסיים  לא  עדיין  הממשלה  אם  ספק  יקרה,  אכן  וזה  במידה 
תפקידה והרכב הוועדה יישאר כמו שהוא. במילים אחרות, מצב 
שכזה יאפשר לגפני לומר לחברי הוועדה כי אכן עמד בהבטחתו 
האישור  את  ישאיר  בפועל  אך   - בנושא  דיון  ולכנס  לשוב 
לאמנסטי לתקופה נוספת. כך שכספי משלם המסים, יממנו את 

קידום החרם נגד ישראל.

דיון סוער בועדה

בתוך כך, אישרה השבוע )ב'( ועדת הכספים הקלות במס על 
ציבוריות,  במטרות  שעוסקות  חברתיות,  עמותות  ל-86  תרומות 
אושרו  עמותות  ל-84  המדינה.  ע"י  ישירות  מתוקצבות  שאינן 
הקלות  ניתנו  עמותות  ול-2  תרומות  על  הכנסה  במס  הקלות 

במיסוי מקרקעין. 
רווחה,  חינוך,  להן ההטבה: מוסדות  בין העמותות שאושרה 
תרבות, בריאות, דת, סעד, ספורט, הגנת הסביבה, מדע, קליטת 
עלייה וגופים שעוסקים במניעת אבטלה. במהלך הדיון עלה כי 
לכשנתיים  העמותות  נדרשות  תקין  ניהול  אישור  לקבל  מנת  על 
פעילות בשל מדיניות הממשלה, מצב המקשה עליהן לקבל הכרה 
והטבות מס. יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני קרא לתיקון המצב נוכח 

ן  ת ו י נ ו י ח
ה  ב ר ה
חלק  של 
מהעמותות.

ח  ת פ ב
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לדיון  פורר 
ארגון  את 
י  ט ס נ מ א
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כי  ואמר 
כשנה  "לפני 

וחצי אישרנו כאן את ארגון אמנסטי להכרה ממס לפי סעיף 46 
א, למרות ויכוח שהיה בוועדה. הוועדה ביקשה תוך שנה דיווח 
שעבר  בחודש  קראה  אמנסטי  ישראל.  במדינת  פוגעים  הם  אם 
לאמברגו נשק על מדינת ישראל בעקבות העימותים בעזה. אני 
לא חושב שאנחנו יכולים לאשר את הפטור הזה בלי שהדבר יבוא 

שוב לדיון הוועדה ומשלא הוגש דו"ח כזה".
ציבור  מוסדות  בכיר  תחום  מנהל  אורעד,  ארז  טען  בתגובה, 
ומלכ"רים ברשות המיסים, כי "היום הדיון הוא לא על אמנסטי. 
הגשתי  דו"ח.  ולא  דיווח  יוגש  שנה  שלאחר  לעניינם  תנאי  היה 
כותרות  כולל  ידיעתי,  שלמיטב  שדיווחתי  פשוט  במייל  דיווח 
מהעיתונות שיש תלונות נגד אמנסטי על קריאה לחרם נגד מדינת 
לפני  הזה  הנושא  את  בודקים  אנחנו  לנו  שידוע  ככל  ישראל. 
ולפנים כרגיל. לצד כך יש מספר שיקולים למתן ההטבה ובהם 

לא נמצא שיקול של חרם על מדינת ישראל".
ח"כ פורר השיב ואמר כי "לא סביר שארגון שקורא לאמברגו 
ישראל".  ממדינת  מס  להטבות  יזכה  ישראל  מדינת  על  נשק 
בתגובה, קרא ח"כ אחמד טיבי לקיים את הדיון בשידור חי. "אם 
הדיון יתקיים אני מבקש שיהיה באולם נגב בשידור ישיר, חשוב 

שכל העולם יראה את זה", אמר.
הרוחות  את  גפני,  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  הרגיע  לבסוף 
הדבר  על  דיון  ונקיים  ח"כים  ממספר  פניות  "קיבלנו  כי  ואמר 
כללי,  באופן  סמכות  לנו  יש  אם  לבדוק  גם  צריכים  אנחנו  הזה. 
נקיים דיון עקרוני על העניין, לא ספציפית על אמנסטי. האם ניתן 
לפסול עמותות במצבי קיצון, האם צריך רוב גדול, זה דיון מעמיק 
מעבר לעמותה כזו או אחרת. אמנסטי זה דיון שצריך להתקיים 
בעקבות דיון כזה". ל'קו עיתונות' נודע כי אמש )ג( שלח לגפני 
עו"ד מיכאל ליטווק, בשם מרשו שי שמאי גליק, מנכ"ל ארגון 
'בצלמו', מכתב מיצוי הליכים טרם פנייה לבג"ץ, בו הוא דורש 
לקבל "כצעד אחרון לפני עתירה לבג"ץ" מידע על מועד הצגת 
קיום  מועד  ואת  הוועדה  חברי  בפני  בעניין  המסים  רשות  דו"ח 

דיון שיכלול הצבעה בעניין המשך ההטבה.
"יודגש שוב ושוב, נקבע מפורשות על ידי עורכת הדין שגית 
הדוח  אם  גם  מקרה  ובכל  הצבעה.  תתקיים  מקרה  שבכל  אפק 
של רשות המיסים יציג את אמנסטי זכים וטהורים תהיה סמכות 
חוקית לחברי הוועדה לבטל להם את ההטבה מבלי ליתן נימוק 

כלשהו", נכתב במכתב.
במכתב נטען עוד כי "בעוד רשות המיסים עמדה בהתחייבותה, 
כבודך )גפני. פ.ר.( לא עמד בהתחייבותו. כבודו סרב לשלוח את 
הדוח ועד עכשיו מסרב לשלוח את הדוח לחברי הוועדה. למרות 
בקשות חוזרות ונשנות של חברי הוועדה לקבל את הדוח ולקיים 

דיון והצבעה אתה מסרב בכל תוקף לקיים זאת".
נציין כי בעקבות חשיפת הפרשה ב'קו עיתונות' לפני כחודש 
לדון  רוצה  הכנסת  מחברי  מישהו  "אם  כי  גפני  הגיב  אז  וחצי, 
בזה צריך להגיש בקשה לקיום דיון בועדת הכספים וידונו בזה", 
פנו חברי הכנסת עודד פורר, אורן חזן, בצלאל סמוטריץ ומיקי 
את  לקיים  וביקשו  הועדה  למזכירות  בועדה,  החברים  זוהר, 
הדיון וההצבעה המדוברת, אך עד לרגע זה לא נענתה אף אחת 

מהפניות.

ועדת הכספים תדון בפטור ל'אמנסטי'
בעקבות הפרסום ב'קו עיתונות' על ההקלות במיסוי לארגון 
חרמות  באמצעות  צה"ל,  ובחיילי  בישראל  לפגיעה  הקורא 
והעמדה לדין, תקיים ועדת הכספים דיון מיוחד  יו"ר הועדה 
ח"כ משה גפני מעדיף דיון כללי בנושא ולא בחינה ספציפית 
של 'אמנסטי'  במקביל, אושרו הקלות במס ל-86 עמותות 
 האם גפני מתכנן טריק שיסייע לאמנסטי בוועדת הכספים?

חשיפת 'קו 

עיתונות'

גפני, צילום: פישל רוזנפלד

  הקמפיין של אמנסטי 
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איש על דגלו

בעוד הזירה המוניציפאלית בירושלים מתמקדת ברחש בחש 
חומקת  העיר,  בראשות  לזכות  הפייבוריטים  המועמדים  סביב 
מתחת לרדאר סוגיה כבדת משקל לא פחות, ואולי אף יותר – 
סוגיה  בעיר.  לחסידים  הליטאים  בין  הפנימיים  הכוחות  יחסי 
המלווה בטענות לקיפוח, דיונים אינסופיים על מספרים ופלגים 

וגם אקדח מעשן שהונח על השולחן.
בריצה  'דגל'  של  איום  כוללות  האחרונות  ההתפתחויות 
המתרס  צדדי  משני  ומסקרנות  נחרצות  אמירות  עצמאית, 

ואפשרות אחת שתספק לשני הצדדים סולם לרדת מהעץ. 
ישראל  מסורת  שימור  את  דגלן  על  שחרטו  למפלגות  כיאה 
מסורת  בענייני   – למהדרין  פוליטי  גם   – דיון  כל  כרוך  סבא, 
ודיוני עבר, לפיכך, כאשר באים לדון ביחסי דגל התורה ואגודת 
עצומה  משמעות  ישנה  בירושלים,  הקרובה  בקדנציה  ישראל 
כוח  באי  בין  נחתם  ואשר  הבאות,  בשורות  שייחשף  להסכם 

הסיעות לקראת הבחירות האחרונות.
מדובר בהסכם עליו חתמו ח"כ יעקב אשר וסגן השר מאיר 
אליעזר  'דגל'  נציגי  המקומית  וברמה  הארצית,  ברמה  פרוש 
ויוחנן  דייטש  יוסי  'אגודה'  ונציגי  פינדרוס  ויצחק  ראוכברגר 
ויצמן. ההסכם נחתם בסיום ישיבה משותפת בי"ג תשרי תשע"ד, 

והוא נחשף כאן במלואו לראשונה.
המקומות  סדר  כי  קובע  א'  סעיף  ההסכם:  לעיקרי  תחילה 
למועצת העיר יהיה כדלקמן: מקומות 1 )פינדרוס(, 3 )קלרמן(, 
דגל  של  מילר(  )שמואל  ו-10  גורא(  )משה   9 )ראוכברגר(,   6
התורה, ואילו מקומות 2 )דייטש(, 4 )ויצמן(, 5 )הלברשטאם(, 

7 )הלפרין( ו-8 )רוזנשטיין( של אגודת ישראל.
המפלגה  במינויי  תתערב  לא  מפלגה  כל  כי  מוסכם  בהמשך 
)ובמקרה  בשווה  יחולקו  העיר  ראש  סגן  תפקידי  כי  האחרת, 
שיהיה רק סגן אחד – אגודת ישראל תקבל את החצי הראשון 
)כפי  בשווה  יחולק  העיר  ראש  מ"מ  תפקיד  כי  הקדנציה(,  של 
אחד  של  חלוקה  תהיה  התפקידים  בגזרת  וכי  בוצע(,  שאכן 
'אגודה' את  בוחרת את התפקיד הראשון,  'דגל'  לאחד, כאשר 

השני וחוזר חלילה.
והבניה,  התכנון  בנושא  עוסקים  נוספים  סעיפים  ארבעה 
ליטול לעצמה  אגודה  תוכל  זה  עקרונית שתפקיד  תוך הסכמה 

בתמורה לחצי תפקיד סגן.
סעיף משמעותי במיוחד, אשר עליו נטושה עד היום מחלוקת, 
הוא סעיף ח', וכלשונו: "במקרה ויופיעו רשימות נפרדות וע"י 
זה נגרם נזק למיעוט נציגים לרשימת יהדות התורה, יובא הנושא 
הרוטציה  על  להשלכות  כוחם  באי  או  התורה  גדולי  להכרעת 
יום  יאוחר מ-30  לא  כנ"ל  יועבר להכרעה  ט'. הנושא  כבסעיף 

מתוצאות הבחירות".
ובהמשך סעיף ט', בו מתחייבים ב'אגודה' לרוטציה, "במידה 
והרשימה תכניס 8 נציגים בלבד, מוסכם כי נציג אגו"י יתפטר 

במחצית הקדנציה לטובת החבר הבא של דגל התורה".
הראשון  החלק  כלומר  שקרה,  מה  בדיוק  זה  הצער,  למרבה 
הצדדים  שני  ובכן,  השני,  לחלק  באשר  בלבד.  נציגים   8 של 
חלוקים עד היום. גפני ופרוש החליפו ביניהם התכתבות זועמת 
התחייבות  את  למלא  אגודה  על  כי  טען  גפני  הבחירות,  לאחר 
ח' מאחר  יש להפעיל את סעיף  כי  הרוטציה, פרוש טען מנגד 
וסיעת 'בני תורה' גרמה למיעוט נציגים, אך דומה כי איש מהם 
לא חפץ לשבור את הכלים בעבור חצי קדנציה של חבר מועצה. 
מסתפקת  היא  כאשר  קיפוח  בתחושת  התורה  דגל  נותרה  כך 
חוגרי  חמישה  לעומת  בלבד  קנייטש  חובשי  נציגים  בשלושה 
 62.5% לעומת  ב-37.5%,  'דגל'  הסתפקה  באחוזים,  גרטל. 

אגודאיים.

הגינות מול אחריות

ולארכיונים  ההיסטוריה  לספרי  נפלא  חומר  כאמור,  זה,  כל 
בפרס 2, שאפילו 'המוסד' עטור השבחים יתקשה לחדור אליהם, 
השאלה המתבקשת היא, כיצד תשפיע תחושת הקיפוח וההסכם 

שקוים באופן חלקי על הקדנציה הקרובה.
ב'דגל התורה' לא מתפשרים, הדרישה הנחרצת היא להפוך 
את הרשימה מהקדנציה האחרונה. בעברית מדוברת: 5 נציגים 

ל'דגל' בשמינייה הראשונה, עם או בלי התחייבות לרוטציה על 
חצי קדנציה במידה וייכנסו רק 8 נציגים. 

בשיחה  נחרץ.  ראוכברגר,  אליעזר  המקומית,  הסיעה  יו"ר 
עם כותב השורות הוא מבהיר כי "אין שום סיבה שדגל תסכים 
פעם נוספת לחלוקה מעוותת ולא משקפת של החברים במועצת 
העיר ברשימת יהדות התורה. זו גם לא שותפות הוגנת, ואנחנו 
חושבים שצריך הגינות ובטוחים שגם השותפים שלנו חושבים 
כך. הציבור של דגל התורה הוא הגדול ביותר, ואפילו אם נסכים 
לשוויון יהיה בכך ויתור מצדנו. ההגינות היא להפוך את הסדר 

מן הפעם הקודמת".
גורמים נוספים ב'דגל', כולל במישור הארצי, מבהירים כי אם 
'דגל  הנוכחית,  הרשימה  של  מצב  צילום  על  תתעקש  'אגודה' 
התורה' תרוץ לבד, בכפוף כמובן לאישורם של גדולי ישראל. 
"כך סבורים כל ח"כי התנועה ורבניה, כולם יודעים שהליטאים 
בירושלים מתקרבים ל-60% מכלל מצביעי יהדות התורה, אחרי 
הקדנציה האחרונה מגיע לנו לפחות תיקון של יחס הפוך", הם 

מבהירים.
עיקשת  עמדה  בסיעה  מציגים  פניו,  על  ב'אגודה'?  ומה 
לציטוט  שלא  בשיחות  אך  הנוכחי,  המצב  שימור  שדורשת 
מסכימים בכירי המפלגה כי הם ייאלצו להסכים לפחות למצב 
ישברו את הכלים,  ב'דגל' לא  של שוויון. בהתחשב בכך שגם 
נראה כי אם הצדדים ינהגו באחריות מרבית, זה היחס שנקבל 

בבחירות הקרובות – 4:4.
יוסי  'אגודה',  מטעם  העיר  ראש  סגן  של  בדבריו  זאת  נסכם 
דייטש שמבטיח לנו כי "נשתדל לנהוג באחריות מרובה. לאחר 
ברירה  שאין  מבינים  כולם  בירושלים,  האחרונות  השנים  עשר 
הכל  נעשה  ישראל  באגודת  אחרת.  להתנהל  הפעם  וצריכים 
כדי שלא תהיה מחלוקת, לא בתוך החסידים ובטח לא עם דגל 

התורה. כולם רוצים להגיע למצב של שלום".

די לגישה הגלותית

בשלב השני, שמפאת קוצר הזמן עשוי להיות ראשון, תידרש 
המפלגה המאוחדת לקבל החלטה בסוגיית ראשות העיר. שתי 

ראוי  רצוי,  האם  האחת,   – קברניטיה  בפני  ניצבות  דילמות 
ויעיל לקדם מועמד חרדי לראשות העיר, והשנייה, כמובן, באם 
ביותר  הטובים  הסיכויים  בעל  מי  כזה,  מועמד  להריץ  בוחרים 

ו'למי מגיע'.
אוזני  ונחרשו  קולמוסים  נשתברו  כבר  השני  הנידון  על 
כאן  נתמקד  ומשכך  לתרנגולת,  ביצה  נקדים  בל  אך  סוקרים, 
בשאלה הראשונה בלבד – האם ומדוע כדאי להריץ ראש עיר 

חרדי לירושלים?
ויכתיר  יתאגד  החילוני  שהציבור  חוששים  המהלך  מתנגדי 
את אחד המועמדים שאינם שומרי תומ"צ, וטוענים כי ראש עיר 

שיזכה בתמיכת הציבור החרדי – יפעל בהתאם ויכיר טובה.
ונטולת חוט שדרה, ובעצם גישה שאומרת  זו גישה גלותית 
'אנחנו לא מסוגלים לנהל עיר, אנשי מקצוע יש רק בחוץ'. ישנם 
אנשים  החרדי,  בציבור  איכותיים  מנהלים  יותר  ואולי  מאות 
ישרים ונקיי כפיים, מקצוענים לכל דבר ובעלי יכולות, אין שום 
תלויים  שאנחנו  העת  כל  לחשוב  להמשיך  סיבה  ושום  צורך 

בחסדי יבוא חיצוני, באדיבות ליברמן או הליכוד.
נכון, בקדנציה הראשונה של ראש עיר חרדי בירושלים, שולם 
שכר לימוד כבד, אך כעת הגיעה העת לקצור את היבול. לציבור 
בתפקיד,  לכהן  שיכולים  מקצועיים  נציגים  והותר  די  החרדי 
לא  אבל  בעיר,  הציבורים  בכל  להתחשב  וברגישות,  באחריות 
לנו  שמגיעים  תקציבים  על  לוותר  ולא  פירורים  על  להתפשר 

בצדק ובדין.
משיריים  בירושלים  החרדי  המגזר  ניזון  האחרון  בעשור 
נציגינו  וכלל  גרגר  איזה  הושלך  פעם  מדי  יבשות,  ומעצמות 
פצחו בחגיגת קרדיטים, הגיע הזמן לומר – לא עוד! זה הזמן 

לראש עיר חרדי שיתקן את העוול.
ובאשר לטיעון שמועמד חילוני ינצח את החרדי, הרי שבעוד 
ועשרת שנות שובע באדיבות  המחנה החילוני מפוצל מתמיד, 
זה  החילוני,  הבוחר  את  'להרדים'  כדי  להספיק  עשויים  ברקת 
הזמן לגבור על המחלוקות הפנימיות, ולהתאחד למען המטרה 
שבת  מאבקי  של  נוספות  שנים   5 מאתנו  שתמנע  המשותפת, 
ופריצות, נגיסות בסטטוס קוו ואפליות בחינוך, תקציבי תרבות 
מקוצצים וילדים שנאלצים להיטלטל משכונה לשכונה דבר יום 

ביומו. צריך ראש עיר חרדי בירושלים.

אבי גרינצייג / על סדר היום

פרסום ראשון ובלעדי של ההסכם המלא בין 'דגל' ו'אגודה' בבחירות האחרונות בירושלים • הסעיפים 
שלא קוימו, טענות הקיפוח ואיומי הריצה הנפרדת של 'דגל' ובשורת השלום של דייטש • וגם: האם 

אנו מסוגלים לחדול מהגישה הגלותית ולהציב מועמד חרדי ראוי לראשות העיר? 
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שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חזן העביר כתובת

פרג'ון לא מתייאש

בת ים

תל אביב

טירת הכרמל

צביקה ברוט, דתי לאומי, יועץ בינלאומי ומי 
שהיה בצוות קמפיין הבחירות של נשיא ארה"ב 
טראמפ, מסתמן כיריב מרכזי בקרב על ראשות 
העיר בת ים, מול ראש העיר המכהן יוסי בכר. 
על פי סקר 'דיאלוג' בניהול הפרופ' קמיל פוקס, 
בתרחיש של התמודדות דו ראשית, זוכה ברוט 

ל-25% תמיכה לעומת 30% לבכר.
ברוט הצטרף באחרונה לרשימת המתמודדים 
כנציג 'הליכוד' ולצדו יתמודדו על הראשות – 
מלבד בכר – חבר המועצה אורי בוסקילה, וככל 
הנראה גם אלי יריב. על פי הסקר, בהתמודדות 
של יוסי בכר, צביקה ברוט ואורי בוסקילה: בכר 
- 26%, ברוט - 22%, בוסקילה - 8%. למקרה 
שבוסקילה יסיר את מועמדותו ויצטרף לברוט: 
בין  בהתמודדות   .25%  – ברוט   ,30%  – בכר 
יוסי בכר לאלי יריב: בכר - 46%, יריב - 25%.

את הנתונים המחמיאים לברוט חובה לסייג 
בכך שהסקר הוזמן על ידי סיעת 'הליכוד', ובכך 
"צביקה  כדלהלן:  הייתה  המקדימה  שהשאלה 
ים,  בבת  שלישי  דור   ,37 בן  צעיר  הינו  ברוט 
המשפיעים  הצעירים  כאחד  בעבר  ונחשב 
אסטרטגי  כיועץ  כיום  משמש  הוא  בישראל. 
טראמפ  הנשיא  כמו  ונשיאים  ממשלה  לראשי 
ומנהיגים בכירים בארץ ובעולם. במידה ויחליט 
לראשות  בבחירות  'הליכוד'  כנציג  להתמודד 

העיר, האם תשקול להצביע לו?"

כתובת  את  העביר  חזן  אורן  הכנסת  חבר 
לקראת  אביב,  לתל  אריאל  מהעיר  מגוריו 
התמודדות אפשרית על ראשות העיר. חזן רשם 
את עצמו בכתובת של מכרים בשכונת כפר שלם 

בדרום העיר.
גרעין הרעיון ניטע בליבו של חזן לפני מספר 
של  התמודדות  על  דיווחים  בעקבות  שבועות, 
הציוני(  )המחנה  שפיר  סתיו  הכנסת  חברת 
קיצוני  לשמאל  לתת  "אסור  העיר.  ראשות  על 
אז  התלהם  תל־אביב",  כמו  עיר  על  להשתלט 

וכעת עבר לפסים מעשיים.
ל'מעריב' הסביר ח"כ חזן כי מאז שהביע את 
פניות  של  במבול  "הוצפתי  להתמודד,  נכונותו 
מועמדותי.  את  להגיש  לי  שקראו  אזרחים  של 
תמיכה  לי  שיש  ומתברר  עומק  בדיקות  עשיתי 
רבה בציבור ואני שוקל את האפשרות ברצינות. 
אם אחליט בסופו של דבר להתמודד אני מעריך 

שסיכויי טובים".

אריה פרג'ון, נציג 'הבית היהודי', הכריז על 
הכרמל.  טירת  העיר  לראשות  מחודשת  ריצה 
כפי שנחשף בעבר ב'קו עיתונות', הציבור הדתי 
לאומי בטירת הכרמל יתפצל בין פרג'ון, נציגה 
הרשמי והוותיק של 'הבית היהודי', לבין הכוח 
הגרעין  מנהל  לישא,  בן  שגיא  והצעיר,  העולה 

התורני.
כראש   2003-2009 השנים  בין  כיהן  פרג'ון 
טל,  לאריה  הפסיד  האחרונות  ובבחירות  העיר 
בשנים  המפלגה.  מצמרת  איתנה  תמיכה  חרף 
וכעת  רגב  תל  מועצת  כיו"ר  כיהן  האחרונות, 

ינסה לשוב לכס ראש העיר.

לוד הקהילה נקרעת: מפלגה חדשה או ברית ישנה
הרוחות בקהילת חב"ד בלוד סוערות לאחר שוותיקי הקהילה יוזמים ריצה עצמאית לראשונה, 
לעומת קבוצת צעירים שמסכלת את המהלך • הפניות ל'יהדות התורה' וש"ס, הפוטנציאל של 

אחיסמך וההכרעה של המרא דאתרא
למהלך  תצא  בלוד  חב"ד  חסידות  האם 
דרמטי של ריצה עצמאית או שקבוצת צעירים 
דומיננטית תצליח לבלום את המהלך? הסוגיה 
החסידות  אנשי  את  מסעירה  הזאת  הרגישה 
השלכותיה  שלל  על   – לקרוע  ומאיימת  בעיר 
וגרורותיה – את ההרמוניה בתוך הקהילה. אל 
באחרונה  הוכנסו  המקומית  הפוליטיקה  קלחת 
הארציות  התורה'  ו'יהדות  ש"ס  מפלגות  גם 
והדברים ממתינים להכרעת המרא דאתרא, הרב 

ברוך יורקוביץ'.
של  גדולה  קהילה  מפארת  לוד  העיר  את 
בבחירות  משפחות.  בכ-700  המוערכת  חב"ד 
האחרונות תמכו מרבית אנשי הקהילה במפלגת 
ושפרסה  מנדטים  לשני  שזכתה  היהודי'  'הבית 

חסות על צרכי הקהילה.
הקהילה  נחלקת  הקרבות,  הבחירות  לקראת 
גורמים  הפוליטית.  דרכה  המשך  בשאלת 
על  נמנים  רובם   – בקהילה  מאד  מרכזיים 
מהלך  מגבשים   – הקהילה  ונכבדי  וותיקי 
להקמת מפלגה חב"דית חדשה ופועלים לריצה 
את  קיבלה  לא  הקהילה  לטענתם,  עצמאית. 
חלקה הראוי לה בעוגה העירונית ואין כל סיבה 

לתת את קולם לרשימות אחרות.
מי שמדובר בו נכבדות לעמוד בראש המפלגה 
מוכרת  דמות  גלינסקי,  חיים  הוא  החדשה 
הקהילה  בוועד  מתפקידיו  הן  בעיר,  ואהודה 
והן משלל פעולות התנדבות ומעורבות בחיים 
הציבוריים בעיר. על פי התכנית, גלינסקי יעמוד 
עם  רשמי  באופן  תזוהה  שלא  הרשימה  בראש 
החסידות ותבקש לאחד סביבה קהלים נרחבים. 
בין היתר, בונים מקימי המפלגה על קולותיהם 
ביישוב  החרדיים  המתיישבים  ראשוני  של 
אחיסמך שעל פי התכנית, צפויה לאכלס בקרוב 

100 משפחות חדשות.
יוצאת  מקומית  צעירים  קבוצת  מאידך, 
לחרבה.  ומאיימים  ביוזמה  חורמה  למלחמת 
הוכיחה  היהודי'  'הבית  עם  הברית  לטענתם, 
את עצמה ואין כל צורך בריצה עצמאית. מעבר 
לטענות עקרוניות, על חילוקי הדעות מרחפים 
כוחות  ויחסי  משאבים  הקצאות  של  שאלות 

פנימיים.
ניסו  בשטח,  מהלכים  לקבוע  מניסיון  כחלק 
עצמאית  בריצה  המצדדים   – החסידים  וותיקי 
בשני  כיום  )המחזיקה  למפלגת ש"ס  לחבור   –

מנדטים( תמורת מקום ריאלי לגלינסקי. לדברי 
אותם  קיבלו  לא  ש"ס  אנשי  מעורים,  גורמים 

בזרועות והאפשרות ירדה מהפרק.
'שלומי  ליו"ר  גורמים  אותם  פנו  במקביל, 
ממנו  וביקשו  פרוש  מאיר  השר  סגן  אמונים', 
לפרוש חסות על המפלגה החדשה ולאפשר לה 
פרוש  התורה'.  'יהדות  של  ב'טיקט'  להשתמש 
כל  לגיבוש  ממתין  אך  כתף  לתת  נכונות  הביע 

הקהילה ולהכרעת המרא דאתרא.
הוא,  שולחנו  אל  מתנקזים  שהדברים  מי 
הקרובים  שבימים  יורקוביץ',  הרב  כאמור, 
ויקבל  יכנס סביב שולחן אחד את כל הצדדים 
את  הצדדים  כל  מפעילים  בינתיים,  הכרעה. 
מיטב יכולותיהם ומגייסים מנופי לחץ והשפעה 
לאינטרס  תואמת  תהיה  שההכרעה  מנת  על 

שלהם.
מלוא  את  אישרו  המעורים  הגורמים  מרבית 
בשל  שמם,  עילום  על  התעקשו  אך  הפרטים 
בתוך  מעוררת  שהפרשה  והתסיסה  הרגישות 

הקהילה. לאן הדברים יובילו? ימים יגידו.

יועץ טראמפ צובר תאוצה
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ציונה
פורשי ש"ס ברשימה אחת עם 'הבית היהודי' נס 

בהם  מרכזית,  ספרדיים  תורה  בני  קבוצת 
פורשים  וותיקים,  ש"ס  ופעילי  גבאים  רבנים, 
בתמורה  היהודי'  'הבית  עם  וירוצו  מהמפלגה 

לרוטציה במקום הראשון ובתפקיד הבכיר.
הקולות  את  סיקרנו  חודשים,  מספר  לפני 
הרבים בעיר נגד חבר המועצה מטעם ש"ס ואת 
היו  הקולות  אז,  עצמאית.  לדרך  לצאת  הרצון 
עדיין מהוססים והציפייה הייתה שבסיעת האם 

יתעשתו ויבואו לעשות סדר בנעשה.
התורה  בני  כאשר  ההכרעה,  נפלה  השבוע, 

הספרדיים יצאו למהלך, בו בחרו לחבור ליצחק 
שנערכה  בפגישה  היהודי'.  'הבית  נציג  כהן, 
תחת  משותפת  ריצה  על  סוכם  הצדדים,  בין 
מטריית 'הבית היהודי'. במקום הראשון יעמוד 
נציג המפלגה הציונית דתית כהן, במקום השני 
רפאל,  ערן  הספרדיים  התורה  בני  נציג  יעמוד 

ובמקום השלישי יוצב יוסף טדסה.
על פי הסיכומים, בין נציג הבית היהודי ונציג 
בני התורה תתקיים רוטציה על המקום הראשון 
להתארגנות  כי  יצוין  הבכיר.  התפקיד  על  וגם 

החדשה שותפים פעילי ש"ס מובהקים, שבעבר 
היוו את לוז השדרה של הסיעה המקומית ונמנו 

על פעיליה בבחירות הארציות.
כך בין היתר נמצאים במפלגה החדשה אורן 
גבאי  טירת שלום;  בשכונת  מוכר  פעיל  לחמי, 
אברהם  והרב  מזעקי  ברק  הרב  הכנסת  בתי 
רפאל,  ערן  בוקובזה.  אברהם  והפעיל  אסקפא 
הינו אחראי מערכות כשרות בעיר ומנהל ת"ת 
מוכר  פעיל  הינו  טדסה,  יוסף  התורה'.  'פרי 

ביותר בקהילת יוצאי אתיופיה.

רבנים, גבאים ופעילים מרכזיים שפרשו מש"ס המקומית, סיכמו עם 'הבית היהודי' על ריצה ברשימה 
משותפת • הרקע, ההבנות והשמות הבולטים

מונטג במעצר, המו"מ הפוליטי משותק

חיפה

חשיפת 'קו 

עיתונות'

קליש רותם: "יהב התנהג בצורה לא אנושית"

בהפתעה  קיבלה  החיפאית  הפוליטיקה 
תוצאות סקר חדש המלמד על מגמת התחזקות 
העיר,  לראשות  המתמודדת  של  משמעותית 
סיכוייה  שבעבר  לאחר  רותם,  קליש  עינת 
במפלגת  קלושים.  נראו  יהב  יונה  על  להעפיל 
להביא  נואשות  מחפשים  שם  התורה',  'דגל 
הפוטנציאל  את  לזהות  מיהרו  יהב,  להפלת 
להילוך  רותם  קליש  עם  המגעים  את  והכניסו 

גבוה, לקראת תמיכה אפשרית.
על פי סקר 'מאגר מוחות' שפורסם ב'ידיעות 
)עציוני,  מועמדים  ריבוי  של  במקרה  חיפה', 
מקבלים  והאן(  רבין  סביון,  אבוחצירא,  עידו, 
זהים – 20%.  רותם אחוזי תמיכה  וקליש  יהב 
רותם  קליש  מקבלת  ראשית,  דו  בהתמודדות 

46% תמיכה לעומת 29% בלבד ליהב.
גבוהים  מתלבטים  אחוזי  על  מלמד  הסקר 
ועל כך שרותם קליש תהיה המרוויחה העיקרית 
האזוטריים  המתמודדים  של  פרישה  מכל 
צמח  מינה  של  חדש  סקר  מנגד,  מהמרוץ. 
על  להצביע  צפוי  בקרוב,  שיתפרסם  גבע  ומנו 

התחזקות של יהב.
מי שעוקבת בחדווה אחר הנתונים היא סיעת 
'דגל התורה', שעד כה לא איתרה מוצא מהסבך 

אליו נקלעה מול מול יהב. אנשי הסיעה העלו 
אתה  ונפגשו  רותם  קליש  עם  במגעים  הילוך 
לשיחות ממושכות וכפי המסתמן, היא עשויה 
מטעמים  כי  יצוין  המפלגה.  תמיכת  את  לקבל 
להיות  צפויה  לא  'דגל'  תמיכת  טקטיים, 

פומבית.
בשיחה עם 'קו עיתונות', מסרבת עינת רותם 
ומפזרת ערפל סביב  קליש להתרגש מהסקרים 
"אני  החרדיות.  הקהילות  נציגי  עם  מגעיה 
במפלגות  אנשים  מיני  כל  עם  ומדברת  יושבת 
לי  יש  רשמית.  נציגות  של  ברמה  לא  הדתיות, 
קשרים אישיים וחבריים עם רבים באוכלוסייה 
צריכים  שהם  חושבת  ואני  בחיפה  החרדית 
לקבל הכל בדיוק כמו כל התושבים, לא פחות".

את השאלה האם הפגישות הולידו סיכומים, 
ואומרת  'דגל',  של  לפתחה  רותם  קליש  מפנה 
דיבור  לנו  יש  להגיד.  מכדי  "מוקדם  מצידה: 
טוב". גם השאלה האם ישבה למו"מ עם סיעת 
גורמים  מכירה  "אני  נענית בהתחמקות:  ש"ס, 
לדבר  מכדי  מוקדם  החרדיות,  המפלגות  מכל 

על סגירה".
בכל  יהב  על  נוקבת  ביקורת  מותחת  היא 
הקשור ליחסו למגזר החרדי. "כל ההתייחסות 

יש דברים  ישיבות,  לילדים,  למוסדות החינוך, 
אנושיים,  לא  הם  כי  אותם  לתפוס  אפשר  שאי 
זה משהו שלא יעלה על הדעת, עם כל הכבוד 
לעמדות פוליטיות, ראש עיר צריך לדאוג לכל 

הילדים של העיר".
האם הרגשת שהיותך אישה מהווה מחסום?

היכרויות  אחרי  אבל  מקל,  לא  בטוח  "זה 
מרגישה  לא  אני  אנשים,  הרבה  עם  אישיות 
על  מסתכלים  דבר  של  בסופו  מחסום.  שזה 
היום  לנו  יש  והערכים.  היכולות  האישיות, 
חושבת  לא  שאני  עמוקים  משותפים  מכנים 
שהאנשים שמדברים איתי רואים גבר או אישה 

אלא בן אדם".
במקצועה,  אדריכלית  רותם,  קליש  עינת 
התמודדה לראשונה בבחירות האחרונות וקצרה 
הצלחתה,  למרות  מנדטים.   3 של  נאה  הישג 
פוליטיקאים  מצד  בזלזול  נתקלת  עדיין  היא 
נפגשת המון עם תושבים ושם  מקומיים. "אני 
דווקא אין זלזול, שם הם מסתכלים לי בלבן של 
שלא  מקצועי,  אדם  סוף  סוף  רואים  העיניים, 
ומגיע מתוך שליחות  מחפש לעצמו שום דבר 
אמיתית. חיפה זו עיר מורכבת, אני לא מאמינה 

בסקרים, אני מאמינה באנשים".

 • לקראת מהפך? עינת קליש רותם ממריאה בסקרים וב'דגל התורה' רואים בה אלטרנטיבה ליהב 
המועמדת בשיחה עם 'קו עיתונות': "ביחס לילדים חרדיים, למוסדות חינוך ולישיבות - יהב עשה 

דברים שלא עולים על הדעת ברמה האנושית"

ום 
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עוין החרדים רץ לראשות

חרדים הכריעו את הפריימריז

פתח תקווה

אשדוד

קריית מלאכי

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

תקווה:  בפתח  הפוליטית  במערכת  דרמה 
מפלגה  מקים  אהד,  אורי  לשעבר  העיר  ראש 
לפני  עד  ישראל,  איציק  חובר  אליו  חדשה, 

שנתיים יד ימינו של ברוורמן.
היותר  הדמויות  לאחת  נחשב  אהד  אורי 
במועצת  מכהן  והוא  בעיר  ומוערכות  מוכרות 
הגיע  העיר מזה שני עשורים. לשיאו הפוליטי 
שמונה  משך  העירייה  בראשות  עמד  כאשר 
יצחק  העיר  ראש  התפטרות  לאחר  חודשים, 

אוחיון.
הקדנציה  חצי  משך  כיהן  ישראל,  איציק 
האחרונה כסגן ראש העיר והחזיק בתיק החינוך. 
הוא היה מספר 2 ברשימת אכפ"ת של ברוורמן 
פרש  כשנתיים,  לפני  מנאמניו.  לאחר  ונחשב 
ישראל מתפקידיו לאור חילוקי דעות עם ראש 
בית  מצא  כעת,  עצמאית.  מתנהל  ומאז  העיר 
פוליטי הולם, במפלגה החדשה והמשותפת לו 

ולאהד.

הרותחת, הצטרף השבוע  זירת הבחירות  אל 
על  שהכריז  לחמני,  אלי  ד"ר  המועצה  חבר 
לכל  קרא  אף  הוא  העיר.  לראשות  התמודדות 
מועמד  סביב  להתאחד  החילוניים  המועמדים 
מוסכם שייקבע על ידי 3 סקרים אובייקטיביים.

'אשדוד  ברשימת  שני  במקום  ניצב  לחמני 
גלבר,  הלן  מתחתיו  צילקר,  צבי  מעליו  שלנו', 
שתתחלף הפעם עם צילקר, תוביל את המפלגה 
את  ברר  לא  מעולם  לחמני  לראשות.  ותתמודד 

מילותיו וגילה יחס עוין כלפי הציבור החרדי.
מממן  באשדוד  "הציבור  אמר:  היתר  בין 
שכמעט  החרדי  הציבור  את  מיליונים  במאות 
בכפייה  רק  מדובר  ...לא  ארנונה  משלם  ואינו 
הציבור  של  כלכלית  בכפייה  גם  אלא  דתית 

החרדי על הציבור הציוני".
המעוצה  חבר  הודיע  השבוע  כך,  ובתוך 
עו"ד נעים שומר על הסרת מועמדותו לראשות 

והעברת תמיכתו לחבר סיעתו שמעון כצנלסון.

מפלגת  בסניף  סוערים  פריימריז  בתום 
המועצה  חבר  ניצח  מלאכי,  בקריית  'העבודה' 
וימשיך  עמר  אליאור  יריבו  את  סולימני   יוסי 
הכף  את  שהכריע  מי  הבכיר.  נציגה  להיות 
חרדיים,  מתפקדים  של  קולות  היו  בפריימריז 
אך  המפלגה  עם  מלהזדהות  שרחוקים  כאלה 

התפקדו על מנת להכריע את הכף.
חשף  אותה  ההמונית,  החרדית  ההתפקדות 
בעבר חיים פרידלנדר ב'בקהילה', גררה תגובות 
רבות במערכת המקומית והוסיפה מטען למאבק 
על  נמנו  ב'עבודה'  החרדיים  הקולות  הפנימי. 
יהודה  הרב  בראשות  אורה'  'קרן  ישיבת  אנשי 
עמית ואף מסביבתו הקרובה של סגן ראש העיר 

מש"ס, מישל טפירו.
גם  הייתה  לעמר  סולימני  בין  ההתמודדות 
סולימני  בעוד  עולם.  ותפיסות  דורות  בין  קרב 
נחשב לפוליטיקאי הוותיק ביותר באזור ומוכר 
הרי  העיר,  לראש  לעומתי  אופוזיציה  כיו"ר 
לשעבר,  מקומי  ועיתונאי  בגילו  צעיר  שעמר, 

ניסה להוביל קו של רעננות והתחדשות.
ממחנה  עריקה  השבוע  נרשמה  כך,  בתוך 
ההסתדרות  יו"ר  בריתו,  שבן  לאחר  סולימני, 
על תמיכה  הודיע  אזולאי  )בבר(  בעיר, אברהם 

בראש העיר אליהו )ללו( זוהר.

ירושלים

לוד
'דגל' יוצאת לקרב, אמסלם ירד מהפרק

אין רגע דל: 'דגל התורה' יוצאת לקרב על מקומה • ח"כ אמסלם הודיע סופית כי לא יתמודד לראשות 
העיר וסלל את הדרך לשר זאב אלקין • וגם: עופר ברקוביץ' מפתיע ועריקה כואבת מ'הבית היהודי'

שבוע סוער ביותר עבר על הזירה הפוליטית-
יום  מדי  דרמות  לייצר  שמצליחה  ירושלמית, 
ביומו. בעוד אור הזרקורים מופנה אל המרוץ 
התורה'  'דגל  השבוע  פתחה  העיר,  ראש  לכס 
בדרישה  ישראל'  'אגודת  מול  חדשה  חזית 

לשנות את יחסי הכוחות במועצת העיר.
נציגי קהילות  ביום ראשון, התכנסו עשרות 
מרדכי,  תכלת  ברחוב  קטן  לאולם  ליטאיות 
למערכת  פתיחה  יריית  שהיווה  לאירוע 
הבחירות. מטרת הכנס – בראשו עמדו הגאון 
סולובייצ'יק  ברוך  רבי  והגאון  כהן  דוד  רבי 
בו  הנוכחי  ברור: המצב  חידוד מסר  הייתה   –
'אגודת ישראל' מחזיקה בחמשה חברי מועצה 
עצמו  על  יחזור  לא  ו'דגל' מסתפקת בשלשה, 

גם במחיר ריצה נפרדת.
עוד  יקרה  לא  קודמת  פעם  שקרה  "מה 

לנו  "יש  כהן.  דוד  רבי  הגאון  אמר  הפעם", 
שלושה נציגים שעובדים במסירות גדולה בכל 

כוחם אבל שלושה זה כוח מועט".
נכון לכעת, ב'אגודת ישראל' לא מתייחסים 
כי  היא  הערכה  אך  לדרישות,  רשמי  באופן 
ברשימת  המקומות  חלוקת  דבר,  של  בסופו 
ותביא  תשתנה  ירושלים  התורה'  'יהדות 

לשוויון בין המפלגה הליטאית לחסידית.
בין  הפנים-ליכודי  הקרב  לראשות:  ולמרוץ 
דוד אמסלם על הזכות  וח"כ  זאב אלקין  השר 
להיות מועמד מפלגת השלטון לראשות העיר, 
הודיע  אמסלם  שח"כ  לאחר  השבוע,  הוכרע 
בימים  התפקיד.  על  יתמודד  לא  כי  סופית 
מבין  למי  'הליכוד'  במפלגת  בחנו  שקדמו, 
כס  את  לכבוש  יותר  גבוהים  סיכויים  השניים 
זוכה  אלקין  כי  שהתברר  ולאחר  הראשות 

מאמסלם  משמעותיים  גבוהים  תמיכה  לאחוזי 
– נפלה ההכרעה.

מועמדותו  בה  תקופה  לאחר  כך,  ובתוך 
עופר  השבוע  שהציג  חדש  סקר  זלזול,  זכתה 
ברקוביץ, מלמד על התחזקות והפיכתו לשחקן 
רציני במגרש. על פי הסקר, בקרב ראש בראש 
מול השר אלקין, ידו של ברקוביץ על העליונה 
והוא מקבל 50.9% תמיכה מול 49.1% לאלקין.

יודעים  לא  היהודי'  'הבית  בסיעת  וגם 
מנוחה: הרצל יחזקאל, העוזר הצמוד של שרת 
המשפטים איילת שקד, אחד האנשים החזקים 
במפלגה, ערק למחנה יוסי חביליו ויוצב כמספר 
בכך  ירושלים'.  את  'מצילים  ברשימת  שלו   2
מפוארת  התפוררות  היהודי'  'הבית  משלימה 
שהחלה בעזיבת דב קלמנוביץ ושמואל שקדי.

מפץ פוליטי

בית שמש מונטג במעצר, המו"מ הפוליטי משותק
פשטה  שבת  במוצאי  סמויה,  חקירה  לאחר 
המשטרה על בתי עשרה תושבים, בראשם חבר 
המועצה ויו"ר ועדת תכנון ובניה משה מונטג, 
שני עובדי ציבור בכירים, יזם נדל"ן, עורך דין 
ושורה של עסקנים מוכרים המעורבים בעסקי 
נדל"ן בעיר. בהמשך, נעצרה עורכת דין נוספת 
אחד  ובמקביל,  בפרשה  היא  אף  החשודה 

העצורים שוחרר עוד קודם הדיון. 
גדולי  הכריעו  שעבר  בשבוע  רק  כזכור, 
מו"מ  לקיים  התורה',  'דגל  מנהיגי  ישראל 
תמיכה  של  אפשרות  לקראת  העיר  ראש  עם 
עם  יחזרו  מכן  כשלאחר  במועמדותו, 
התוצאות ואז יוכרע סופית. אחד משני השמות 
הוא  המפלגה,  מועמד  להיות  הפוטנציאלים 

חבר המועצה משה מונטג, שנעצר.
במרכז הפרשה ניצב פרויקט בן מאה יחידות 
דיור הנמצא בבניה, במרכז שכונת בית ומנוחה 
שבתכנון  השטח,  בעיר.  החרדית  שבקריה 
)שטח  חום  לשטח  יועד  השכונה  של  המקורי 

המיועד למבני ציבור(, הוסב כאמור לפרויקט 
סאטמר,  חסידות  משפחות  של  ענק  מגורים 
לאחר מספר שינויים שנערכו בתוכנית המתאר 
של השטח. פרויקט ששמו שיכון 'קריית יואל'.

לכאורה  קיבלו,  החשודים  החשד,  פי  על 
כסף  שוות  הנאה  טובות  תפקידם,  במסגרת 
בניגוד  אחרים,  של  תועלתם  לקידום  בתמורה 
נערכו  החשודים,  של  מעצרם  עם  לחוק. 

חיפושים בבתיהם ומשרדיהם.
המדינה  מבקר  בדו"ח  כי  לציין,  ראוי 
הבנייה  היתרי  אושרו  כשנה,  לפני  שפורסם 
ובצמוד  בהיתר  התכניות  לפי  ונעשו  במתחם 
מקרים  ישנם  הפרסומים  פי  על  אך  לחוק. 

נוספים שנחקרים.
לדיון  החשודים  הובאו  ראשון  יום  בצהרי 
נציג  לציון.  בראשון  השלום  משפט  בבית 
מורכבת  בפרשיה  "מדובר  כי  אמר  המשטרה 
ומסועפת", כשלדבריו "החשודים פעלו לאורך 
שחיתות  של  עבירות  וביצעו  יחד  רבות  שנים 

ציבורית בעבור טובות הנאה וקידום אינטרסים 
הציבורית  לקופה  נזק  גרימת  תוך  אישיים, 
במדינה". והחוק  מהדין  מוחלטת   והתעלמות 

את  להאריך  מהשופט  החוקר  ביקש  בהמשך 
ימים,  עשרה  עד  בחמישה  החשודים  מעצר 
מאחר ו"מרבית החשודים בפרשיה משתייכים 
לקבוצה הומוגנית" ובשל כך החשש לשיבוש 
החקירה גדול. בסופו של הדיון החליט השופט 
המועצה  חבר  מעצר  את  להאריך  אבנון  גיא 

וארבעה נוספים עד ליום חמישי.
ובתוך סערת החקירות שמדירה שינה מעיני 
קברניטי העיר בית שמש, המשא ומתן שאמור 
היה להיפתח בין 'דגל התורה' לבין ראש העיר 
משה אבוטבול מתנהל בעצלתיים. מי שמונה 
לנהל מטעם 'דגל' את המו"מ הוא חבר הכנסת 
ראש  עם  ראשונית  שיחה  שקיים  מקלב  אורי 
בפרטי  לדון  התכנסו  טרם  הצדדים  אך  העיר, 

ההסכם.

ומעורבים בחשד  יזמים  נעצר עם שורה ארוכה של עסקנים,  'דגל'  ובניה מטעם  ועדת תכנון  יו"ר 
לפרשת שוחד • מעצרו הוארך עד ליום חמישי, ובינתיים המו"מ בין 'דגל' לש"ס מתנהל בעצלתיים 

רחובות פיצוץ ביחסים: חב"ד 'חותכים' מ'הבית היהודי'

שגרפה  ישי  אלי  בראשות  'יחד'  מפלגת 
מ-3,000  למעלה   2015 בבחירות  ברחובות, 
להריץ  אפשרות  אלו  בימים  ובוחנת  קולות 
אלו  בימים  מחוזרת  העיר,  למועצת  רשימה 
במקביל הן על ידי מפלגת 'הבית היהודי' והן 
שההבנות  לאחר  וזאת  חב"ד,  קהילת  ידי  על 
בחב"ד  כאשר  שרטון  על  עלו  הצדדים  בין 
כהן  אמיתי  היהודי  הבית  יו"ר  את  מאשימים 

בהפרה של הסיכומים.
מהפרטים שהגיעו לידי 'קו עיתונות' עולה, 
מצד  בהתחייבות  החזיקה  חב"ד  בעוד  כי 
יו"ר הבית היהודי אמיתי כהן לשריון המקום 
השלישי ברשימה עבור נציג הקהילה בתמורה 
שבימים  הרי  במפלגה,  החסידות  לתמיכת 
מפלגתיים  פנים  שיקולים  בשל  האחרונים 
החליט  המפוצלת,  במפלגה  השורות  ואיחוד 
ריאלי  והספק  השלישי  למקום  להצניח  כהן 
דמות פופולרית מהציונות הדתית כאשר השם 
יוני  סלע,  שכונת  ראש  יושב  הוא  כרגע  החם 
עפג'ין, המוכר כאדם עתיר מעש ובעל זכויות 

בעשייה הציבורית בעיר.
טרם  השורות  לכתיבת  שנכון  עפג'ין, 
את  ולתרגם  מזלו  את  לנסות  אם  החליט 
פלטפורמת  באמצעות  הציבורית  עשייתו 

'הבית היהודי' או במסגרת רשימת 'הליכוד', 
עצמאית  מפלגה  האחרונות  בבחירות  הריץ 

בשם 'דרך חדשה' וגרף מאות קולות.
בחב"ד ראו בכך הפרה בוטה ומשהבינו כי 
על כהן הנבוך מופעלים לחצים מגבוה שיגרו 
בכיר בקהילה לבשר לו כי הם כבר לא רואים 
כי  יצוין,  שהושגו.  להבנות  מחויבים  עצמם 
בחב"ד יש מי שמנסה גם בימים אלו לגשר על 
הפערים שהתהוו מול כהן, אך גורם בחסידות 
טוען כי "אמינותו של כהן נסדקה וכי יהיה זה 
מורכב לבנות אותו מחדש". יצוין כי בבחירות 
האחרונות תמכו חב"ד בסיעה הדתית לאומית 

והיוו משקל מרכזי במניין מצביעיה.
בחב"ד  בכירים  גורמים  כי  נודע,  כך  בתוך 
'יחד'  מפלגת  עם  מגעים  אלו  בימים  מנהלים 
של אלי ישי ובוחנים אפשרות לריצה ברשימה 

אחת.
במקביל יושב ראש 'הבית היהודי' שחשש 
החל  משמעותי  מצביעים  נתח  מאיבוד 
קבוצות  של  בדמותן  חלופות  הוא  גם  לבחון 

אוכלוסייה מגוונות.
מפלגת  וגם  חב"ד  קהילת  שגם  אירע  כך 
זמנית  בו  מגעים  מנהלות  היהודי  הבית 
פי  על  שכאמור,  'יחד'  מפלגת  עם  ובמקביל 

הבחירות  תוצאות  ב- פילוח  לכנסת 
2015, גרפה מפלגת 'יחד' ברחובות סך קולות 

השווים לשני מנדטים במועצת העיר.
אלא שבחב"ד סבורים כי בבחירות לכנסת 
מפלגות  של  תמהיל  'יחד'  מפלגת  היוותה 
עם  משותפת  ברשימה  שהתמודדה  לאחר 
אינטגרלי  חלק  עוד  שאיננה  יהודית'  'עוצמה 
מ'יחד' כך שקשה לדגום את כוחה האלקטורלי 
של 'יחד' ולתרגם אותה לערך מוניציפלי כיום.

את  המעריכה  חב"ד  בחסידות  כי  יצוין, 
מי  יש  קול,   1400 ל-  ערך  כשווה  כוחה 
שמהרהר אם לא הגיעה העת למתג את עצמם 
כמפלגה עצמאית ואגב כך להתמודד בבחירות 

הקרובות על מקום במועצה.
כידוע, תלמידיו של הגר"מ מאזוז, מנהיגה 
שוקדים  ברחובות,  'יחד'  מפלגת  של  הרוחני 
לקראת  תורה  תלמוד  פתיחת  על  אלו  בימים 
הקהילה  ילדי  לטובת  הקרובה  שנה"ל 

המתפתחת.
של  קיומם  דבר  את  אשרו  'יחד'  במפלגת 
הצדדים  שני  עם  במקביל  המתנהלים  מגעים 

ואמרו כי הם "פועלים לאחדות".
כהן,  אמיתי  רחובות,  היהודי'  'הבית  יו"ר 

לא מסר כל תגובה.

לא שקט ברחובות: היחסים בין חב"ד ל'בית היהודי' עלו על שרטון לאחר שבחסידות מאשימים 
את יו"ר הסיעה בהתנערות מסיכומים ודחיקת נציגם ממקום ריאלי ברשימה

חיפה
אאאא

ום 
פרס
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אלי כהן

בני-ברק  תעסוקתי  'הכוון'  מרכז 
מקצועית  להכשרה  האגף  בשיתוף 
מקיים  והרווחה  העבודה  במשרד 
מיישמת  קורס  האחרונים  בחודשים 
הנערך  מסוגו  ראשוני  סייבר,  הגנת 
לתפקידי  אותן  ומכשיר  חרדיות  לנשים 
בשכר  ולתפקידים  משמעותיים  מפתח 
בענף  הסייבר  הגנת  בתחום  משמעותי 
היי-טק בישראל. הקורס נערך במכללה 
מרכז  ביוזמת   ,IITC הטכנולוגית 
'הכוון' ובמימון עיריית בני ברק ומשרד 
היוקרתי  בקורס  והרווחה.  העבודה 
מבחני  שעברו  מועמדות  משתתפות 
סף  בתנאי  לעמוד  ונדרשו  ארוכים  מיון 
בקורס  הלימודים  מחזור  משמעותיים. 
להסתיים  צפוי  שנה  כחצי  שנמשך 

בשבועות הקרובים.
במהלך הקורס הגיעו ראש אגף בכיר 
הסדרה והכשרה במערך הסייבר הלאומי 
רפאל  מר  הממשלה  ראש  שבמשרד 
הסייבר,  ממערך  נוספים  ונציגים  פרנקו 
ניתוח  התלמידות  בפני  להציג  מנת  על 
קצר על עולמות הסייבר ותפיסת מערך 
הסייבר להסדרה והכשרה בתחום, כולל 

עתידית.  תחזית 
על  שיח  נערך 
משמעות התפקיד 
של מיישמת הגנת 
וחשיבותו  סייבר 
 , ן ו ג ר א ב
עיסוק  אפשרויות 
סיום  לאחר 

הקורס ועוד.
"כחלק מקידום והסדרה של מקצועות 
להכיר  הכבוד  לי  היה  בישראל  הסייבר 
את המחזור הראשון של קורס מיישמת 
הגנת סייבר במגזר החרדי ולהציג בפניהן 
את עולם הסייבר, הלכה למעשה. ראיתי 
וכולי  ומשמעותי  מעניין  פוטנציאל 
תקוה כי כל בוגרות המחזור שתסיימנה 
אמר  במקצוע",  להשתלב  תצלחנה 

פרנקו בתום ביקורו.
דוד  ברק,  בני  'הכוון'  מכרז  מנהל 
"לקראת  כי  הביקור  לאחר  מסר  שכטר, 
מעסיקים  יריד  נקיים  הקורס  סיום 
סייבר  הגנת  מיישמות  לתפקידי  ייעודי 
בתחום  המעסיקים  כי  בטוחים  ואנו 
לבוגרות  יחשפו  אשר  המעסיקים  שכל 
מהעסקתן  ירוויחו  ויכולותיהן  הקורס 

בחברותיהם".

הילה פלח

הצלה"  "איחוד  ארגון  של  הסינית  המכירה  קמפיין 
המוקדים  בכל  ניכר  כבר  הגדול  הלחץ  בשיאו,  נמצא 
המזינים סביב השעון את אלפי הפניות הזורמות כל העת 
הרוצים  ישראל  ארץ  רחבי  מכל  יהודים  ועוד  עוד  של 

במוצרים  יזכו  בה  למכירה,  להצטרף 
ויהיו  מיוחדים  ובפרסים  ערך  יקרי 
ובקיום  שותפים למצות הצלת החיים 
הסניפים  בעשרות  מלאים.  עולמות 
בימים  נמצאים  הארץ  בכל  הפרוסים 
מצטרפים  לגיוס  המבצע  בשיא  אלו 

חדשים למכירה הסינית.
יכלו  לא  הצלה"  "איחוד  מתנדבי 
להישאר שאננים והחליטו פה אחד עם 
ייחודי  במבצע  לצאת  הסניפים  ראשי 

כלל ארצי ולהתייגע בעצמם בכדי לסייע לארגון בגיוס 
בין  ומביאים  הסינית,  למכירה  מצטרפים  אלפי  עוד 
הם  אף  שיצטרפו  וידידיהם  קרוביהם  מעגל  את  היתר 
למכירה. הם שחשים על בשרם יום יום שעה שעה, את 
ערך הצלת החיים, ומכירים בצורך האדיר בתוספת ציוד 
מציל חיים כמו מכשירי דפיברלטורים ועוד, מתגייסים 
של  הכבירה  להצלחה  ומייחלים  המטרה  למען  כולם 

המכירה הסינית.

ארגון  ע"י  הסינית  המכירה  של  הארצי  המבצע 
הריכוזים  בכל  תאוצה  צובר  כבר  הצלה",  "איחוד 
פרויקט  כי  מציינים  כאשר  הארץ.  ברחבי  החרדים 
לסגירת  עד  ויימשך  לדרך  שייצא  היומי",  "החידון 
ללא  נערך  המהנה  החידון  למכירה,  ההרשמה  מוקדי  
חידות  על  המשתתפים  עונים  ובו  עלות, 
ההשתתפות  יומית.  בהגרלה  ומשתתפים 
בחידון מתבצעת ע"י חיוג למספר המיועד 
בתיבות  שחולק  המכירה  במגזין  המופיע 
שתשובותיהן  שאלות  על  ועונים  הדואר, 

מופיעות בין דפי המגזין. 
שותפים  הסינית  למכירה  כי  יצוין 
את  שנתנה  בריאות  שירותי  מכבי  חברות 
החסות הראשית, ביג ליס רכבים, אינסייד 

ואורכיד מטבחים.
מנכ"ל איחוד הצלה משה טייטלבוים: 
מתנדבי  מצד  המרגשת  היוזמה  על  לשמוע  "התרגשנו 
הארגון החשים בצורך האדיר בתוספת ציוד מציל חיים 
הסינית  למכירה  רבים  אלפים  אלו  בימים  ומצרפים 
שקל  שכל  יודע  כמוהם  ומי  אלו,  בימים  המתקיימת 
שנכנס מההגרלה מתורגם להצלת חיים כפשוטו! כולנו 
וקוראים לאלו שעדיין לא הצטרפו  מייחלים להצלחה 
להסתיים  שעומדת  הסינית  למכירה  ולהצטרף  להזדרז 

בימים הקרובים".

הילה פלח

בסיפוק  קיבלו  ברק  בבני  מאוחדת  לקוחות 
פומנקו,  מקסים  ד"ר  של  הצטרפותו  את  רב 
מבית  ומבוגרים  לילדים  באורתופדיה  מומחה 

אשר  איכילוב,  החולים 
הצטרף לצוות רופאי המרכז 

הרפואי בקרית הרצוג.
קרית  הרפואי  במרכז 
הלקוחות  זוכים  הרצוג 
הרפואה  שירותי  למגוון 
ובהם רפואת משפחה וילדים 
מקצועית,  רפואה  לצד 
וכן  ועוד  עור  נשים,  רפואת 
ומעבדה,  אחיות  שירותי 

דגימות  ומתן  תור  סוכר ללא  בדיקות העמסות 
כן   .11:15 השעה  ועד  בתור  המתנה  ללא  דם 
לווי  בריא,  חיים  לאורח  סדנאות  מתקיימים 
כרוניות  מחלות  בעלי  הלקוחות  של  אישי 

ושירותי רפואה מונעת. 

של  החדש  הרפואי  המרכז  נפתח  השנה 
צדוק.  ו.  גב'  של  בניהולה  בשכונה  מאוחדת 
את  וכולל  מ"ר   220 פני  על  מתפרש  המרכז 
הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לצד מתן שירותי 
ראשונית  רפואה  ובהם  המקצועיים  הרפואה 
מקצועות  במגוון  ורופאים 
אנשי  לטובת  הרפואה. 
הועמד  הרפואי  הצוות 
הטכנולוגי  הציוד  מיטב 

המתקדם. 
ברק  בבני  למאוחדת 
 5 של  רחבה  פריסה 
ירושלים,  רחוב  מרפאות: 
נזר,  אבני  שיר,  מרום 

ויז'ניץ  וקרית הרצוג.
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
במאוחדת אומר כי "הצטרפותו של ד"ר פומנקו 
והתחדשות  התפתחות  תנופת  במסגרת  הינה 
ושירות  ברפואה  דוגלת  מאוחדת  ברק.  בבני 
ללא פשרות, והציבור מצטרף בהמוניו כי הוא 

הילה פלח

באינטרנט  קניותיהם  לערוך  בוחרים  רבים 
בסופרמרקט.  בתורים  ולעמוד  לגשת  במקום 
חברי תכנית "מגיע לך יותר" של ישראכרט יזכו 
החודש להנחות משמעותיות בעת רכישה באתר 
"אקספרס מהדרין" באמצעות קופונים. בין יתר 

המוצעים:  הרבים  המוצרים 
 500 גולדסטאר  בירה  שישיית 
 ,₪ ב-29.90  פקדון  כולל  מ"ל 
פטיסייר של  מלית   / חלב  ריבת 
 / פודינג   ,₪ ב-6.90  מעולה 
ב-19.90  אוסם  של  ק"ג   1 ג'לי 
₪.  שלישיית פטריות "מעולה" 
הרכישה   .₪ ב-8.90  גרם   90
באמצעות אתר אקספרס מהדרין 

ובהקשת קוד הקופון הנמצא בעלון ההטבות של 
"מגיע לך יותר". 

בנוסף לכך מעניקה ישראכרט, לחברי תכנית 
משתלמות  הטבות  מבחר  יותר"  לך  "מגיע 

ממגוון בבתי עסק ברחבי הארץ. 
ברשת "סבון" תינתן הנחה של 30%, בחנות 

על   1+1 מבצעי  מגוון  הארץ"  "זמרת  הטבע 
 + ברזל  ועל  סופרב,  של  הפרוביוטיקה  מוצרי 

של אלטמן. 
"טיפה  של  מגנטית  ביו  ביתית  סינון  מערכת 
טק" במחיר מיוחד רק 1590 ₪ במקום 1990 ₪, 

ובנוסף 5 אחוז הנחה במעמד חיוב החשבון. 
בחנות "אילן פרל שעונים" בירושלים - 
במחיר   3192 Michael kors דגם  שעון 
מיוחד 580 ₪ במקום 999 ₪. וברשת "13 
 ₪ ב-49  וונוס  יחיד  מזרן  מגן   - אבניו" 

במקום ב- 75 ₪.  
הטבות אלו ועוד מגוון הטבות נוספות, 
יותר"  לך  "מגיע  תכנית  לחברי  מוענקות 
החשבון  חיוב  במעמד  אוטומטי  באופן 
פירוט  צורך לבקשן מבית העסק.  ואין  החודשי 
הודעת החיוב החודשית  גבי  על  מופיע  ההנחה 

הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח.
חייגו -1 יותר  לך  מגיע  לתכנית  להצטרפות 

800-22-88-44

הילה פלח

שירותיה  את  מרחיבה  ברק  בני  במרחב  בריאות  שירותי  מכבי 
ואת שעות הפעילות, על מנת להנגיש את השירותים לחברי מכבי 

בעיר בזמינות ובהלימה מלאה לצרכיהם. 
'מכבי'  במרכז  המעבדה  שירותי  שעות  הורחבו  זו  במסגרת 
ברחוב רבי עקיבא 86 בעיר, ופועלים מעתה גם בימים ראשון עד 
רביעי בין השעות 16:00-18:00 – מלבד שעות שירותי המעבדה 
הרחבת  עם  חמישי.  עד  ראשון  בימים  הבוקר  בשעות  הרגילות 
שעות פעילות המעבדה ניתן לקבל את כל שירותי הבדיקות אשר 

אינן מצריכות צום וללא צורך בקביעת תור מראש.
ויז'ניץ,  הרפואי  במרכז  הפעילות  שעות  הורחבו  העיר  בדרום 

במרכז הרפואי זה פועלים מעתה שירותי מעבדה בימים ראשון עד 
חמישי בין השעות 7:30-10:30 בבוקר.

מעבדה  שירותי   -  19 אהרונוביץ  במרפאת  העיר  במזרח  חדש 
בימים א,ד,ה, בין השעות 7:30-10:30.

בנוסף הורחבו שירותי מרפאת בריאות האישה במרכז הרפואי 
בין  חמישי  עד  ראשון  בימים  דחופים,  למקרים   86 עקיבא  רבי 

השעות 18:00-22:00 בערב.
בתחום רפואת הילדים בעיר הורחבו שעות הפעילות והזמינות 
במרפאת  רון-מרגלית  עדי  ד"ר   – בעיר  הילדים  רופאי  אצל 
אהרונוביץ 19 במזרח העיר, וד"ר יעל דלוגץ במרפאת נתן הנביא 

1 במערב העיר. 
הרפואיים,  המרכזים  של  הרגילות  הפעילות  לשעות  מעבר 

ברחוב  הרפואי  במרכז  הפועל  מיוחד  לילה  מוקד  מכבי  מפעילה 
רבי עקיבא 86 בין השעות 19:00-22:30. בנוסף למוקד מוענקים 
במקום  שירותים רפואיים בהם רפואת נשים ושירותי משרד. יצוין, 
כי על פי סקר מוקדים ארצי לשנת 2017 עולה כי מוקד חירום זה 
של מכבי בבני ברק, מוביל את השירות והוא נמצא במקום הראשון 

בישראל ברמת שביעות הרצון הכללית מהשירות. 
הממוקמת  שאלה",  לי  "יש  חדשה,  שירות  עמדת  כך,  בתוך 
בכניסה למרכז הרפואי הגדול ברחוב רבי עקיבא 86, מאוישת בכל 
ונותנת מענה  ועד השעה 18:00 בערב  יום מהשעה 8:00 בבוקר 
של  סוג  הוא  השירות  מנהלי.  בנושא  ופנייה  שאלה  לכל  ראשוני 

קבלת פנים המסייע להתמצאות במרכז הרפואי ולמענה ראשוני.

עשרות סניפי 'איחוד הצלה' 
למען המכירה הסינית

ראש אגף הכשרת סייבר 
ביקר בקורס של 'הכוון'

אורתופד חדש ב'מאוחדת' בקרית הרצוג קופונים משתלמים לחברי תכנית 'מגיע לך יותר' 

מכבי מרחיבה שירותים ושעות בבני ברק

צוברת  הארגון  למען  המתנדבים  אלפי  עם  יחד  הסניפים  ראשי  של  הייחודית  היוזמה 
תאוצה בימים אלו לקראת ההגרלה הגדולה 

עם הצטרפותו של ד"ר מקסים פומנקו, ייהנו הלקוחות בקרית הרצוג רפואת 
משפחה, ילדים, נשים ועור לצד שירותי אחיות ובית מרקחת מרווח

• סקר  ויז'ניץ, במזרח ובמערב העיר  בין היתר הורחבו שעות שירותי המעבדה ברח' רבי עקיבא 86, במרכז הרפואי 
מוקדים ארצי: מוקד החירום של מכבי בבני ברק במקום הראשון במדד שביעות הרצון



חופשה חלומית בדיסלדורף
כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

לפני שאתם בוחרים את חופשת הקיץ שלכם 
כדאי שתבדקו מה מציעים לכם. אם אתם לא 
מסתפקים במלון שנמצא במקום מרוחק נטול 
תחבורה סדירה למקומות המרכזיים ואין לכם 
כוונה להתפשר על איכות המלון, חשוב שתבדקו 

היטב.
סביר להניח שחשוב לכם להתארח במלון בעל 
שם עולמי. שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
שינפלד תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה 
להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם רשת 
מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי 
ברטיסלבה, הילטון קפריסין, הילטון פודגוריצה 

וכעת, הילטון דיסלדורף.
מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. 
הילטון דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות 
למרכזי הקניות הגדולים, לפארקים המובילים 
ולאתרים היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת 
גרמניה  לשורה ארוכה של טיולים במערב 
ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק מהטיולים 
מאורגנים ע"י שינפלד תיירות ובליווי מדריך 
מקצועי דובר עברית. בחלק מהטיולים ניתן 

לצאת באופן עצמאי.
קיץ תשע"ח הוא  תיירות,  עבור שינפלד 
הגשמת חלום. מלון הילטון דיסלדורף שבמערב 
והיוקרתיים  הנחשבים  מהמלונות  גרמניה, 
באירופה, מהווה יעד חלומי לכל חברת תיירות 

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

על כל המשתמע מכך. 
המלון מפואר ויוקרתי עם חדרים בעיצוב 
מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, חדר כושר, 
לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים ואינטרנט 
חופשי בלובי. המלון ממוקם במרחק הליכה 
מרוב הנקודות המתויירות והמעניינות ביותר. 
בנופים  לטייל  תוכלו  לדיסלדורף  מחוץ 
פסטורליים של המדינות השכנות – הולנד, 
בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי 

ספורט אתגרי ימצאו פעילויות כגון ג'יפים, 
טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות נטיפים, 

טרקטורונים, סוסים, ועוד.
טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
לזוגות ולמשפחות – למוזיאונים הנחשבים, 
לפארקים העצומים, למונומנטים ההיסטוריים 
במדינות  ביותר  המרתקות  ולאטרקציות 
הסמוכות: הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. כאמור, 
חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד תיירות 
מלווה במדריך מקצועי דובר עברית. ניתן גם 

לצאת לטייל באופן עצמאי. 
ואיך אפשר לדבר על שינפלד תיירות מבלי 
להזכיר את המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים. מי שטעם כבר יודע שכשזה 
מגיע לאוכל, מלווים אותנו שלושה נכסי צאן 

ברזל: כשרות, איכות וכמות. 
הכשרות גלאט כשר מוקפדת בצורה יסודית 
תחת פיקוחו של הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 
האיכות מורגשת בריחות ובטעמים של כל מנה 

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

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

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

של שינפלד מכינים עבורכם. 
ועכשיו מבצע: לנרשמים עד חג השבועות 

הנחה של 1,000 ש"ח. מהרו להרשם.

כדי לשמוע עוד פרטים על חופשת הקיץ המושלמת, אתם מוזמנים להתקשר למשרדי 

שינפלד תיירות: 03-6189999.

רק בשינפלד תיירות תמצאו מלון יוקרתי מבית רשת הילטון 
העולמית בעיר דיסלדורף במערב גרמניה, עם איכות ופינוק ברמה 
הגבוהה ביותר, שפע של אוכל לכל אורך שעות היום, תכניות 
לכל המשפחה וטיולים מאורגנים למיטב האתרים והאטרקציות 
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מעשר  במצוות  מסתיימת  פרשתנו 
בקר  מעשר  "וכל  נאמר:  וכך  בהמה 
השבט  תחת  יעבר  אשר  כל  וצאן 
ל"ב(.  כ"ז,  )ויקרא  קודש..."  יהיה  העשירי 
המגיד מהורנוסטייפל רבי מרדכי דב זצ"ל חתנו 
השנה  ראש  בערב  נשא  חיים'  ה'דברי  כ"ק  של 
שיחה נרגשת לפני קהל עדת מרעיתו. הם ביקשו 
קודם  אלו  ברגעים  לחוש  עליהם  מה  להבין 

התקדש היום הגדול. וכה היו דבריו המופלאים:
שנינו במשנה הראשונה במסכת ראש השנה – 
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. מצווה 
בכורות.  במסכת  שנויה  בהמה  מעשר  של  זו 
ומתואר שם איך מקיימים אותה, על ידי שכונסן 
לדיר ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים 
יוצאים כאחת, ומונה בשבט – א' ב ' ג' ד' ה' ו' 
ז' ח' ט'. וכשיוצא העשירי הוא צובע אותו בצבע 

אדום, ואומר הרי זה מעשר...
בהמות  מאה  לו  שהיו  אדם  של  דינו  מה 
לא  מעשר?  למצוות  יחד  מהם  עשרה  והפריש 
בגמרא  חכמינו  שדרשו  כיוון  המצווה.  את  קיים 
שם מן המילה 'עשירי' כי צורת המצווה היא רק 
בסקירה והוצאה של כל עשירי מתוך עשר. עליו 
ולהקדיש  העשירי  את  ולצבוע  אחד  אחד  לספור 
אחת  בבת  עשרה  לקחת  יכול  אינו  אולם  אותו. 

ולהקדישם.
הבה נתבונן מהו טעמו של דבר? מדוע באמת 
הקפידה התורה לקיים את המצווה דווקא באופן 
זה שיספור וימנה כל בהמה לחוד, ויוציא רק את 
אותו  בידו  יעלה  סוף  סוף  והרי  ממנה,  העשירי 
סכום בהמות שהוצרך להפריש גם אם יעשה הכל 

יחדיו?
וכך ביאר: לשמור את הונם ולא להפרד ממנו.
והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  גלוי  אדם  בני  טבע 
העולם, לכן איש אמיד בעל עדר של אלף בהמות, 
שמצווה להפריש בבת אחת מאה בהמות למעשר, 
הרי  כי  וקושי,  בכבדות  ייעשה  שזה  ספק  אין 
השקיע בהן כל כוחו ואונו, וכיצד ישלים עם כך 

שנכסיו מתמעטין והולכין להם? 
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל עמו, 
וחפץ שבניו חביביו יקיימו מצוותיו מתוך אהבה 
ורצון בלב שמח ועין יפה, לכן ציווה להפריש כל 
היוצא עשירי דווקא. כי כך הוטבע בנפש האדם, 
בהמותיו,  את  למנות  לעדרו  יוצא  שהוא  בשעה 
לדעת את סכומם, מתחיל הוא עם הראשונה, והרי 
היא שלו. השנייה השלישית והרביעית שוב פעם 
שלו. השמינית ואפילו התשיעית עדיין נכסיו. אזי 
עומד הוא ומכיר טובה לבוראו על הטוב שזיכהו 
מוכן  והוא  בהמות,  תשע  של  גדול  כה  ברכוש 
ומזומן לקיים מצוות בוראו, להפריש את העשירי 

קודש לה'.  
אחי  לכם  מציע  אני  דבריו:  את  סיים  המגיד 
אדם  כל  ישתמש  זו  טובה  בעצה   - היקרים  
מישראל כאשר  בוא יבוא יצרו הרע ויפתנו לבלתי 
יקדיש  שלא  או  לבב,  וטוב  בשמחה  צדקה  תת 
במה  מקודם  יתבונן  תורה.  ללימוד  מעתותיו 
שהוענק לו מן השמים בנכסים בהם התברך, וכך 
דרכיה  כי  התורה,  לדעת  דעתו  את  לבטל  יתרגל 

דרכי נועם...
כהנים'  ה'תורת  דברי  את  גם  נבין  זה  פי  על 
שבע  לך  "וספרת  הכתוב:  על  'בהר'  בפרשת 
שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי 
שבע שבתות שנים תשע וארבעים שנה" )ויקרא, 
אנו  אין  "וכי  דרשני:  אומר  זה  ח'(. שפסוק  כ"ה 
יודעים ש – 49 שנה הם שבע שנים שבע פעמים? 
ומשיב התורת כהנים )מובא ברש"י( שיכול יעשה 
שבע שנים רצופות שמיטה ויעשה יובל אחריהם?  
תלמוד לומר שבע שנים שבע פעמים. כל שמיטה 

ושמיטה בזמנה.
גם ציווי זה לעשות כל שמיטה בזמנה. דהיינו 
מיבול  וליהנות  שנים  שש  האדמה  את  לעבוד 
הוא  שמיטה,  יעשה  מכן  לאחר  ורק  והפירות 
בכל  להתבונן  האפשרות  את  לו  שיהיה  משום 

ואז כשהוא משבית את האדמה  לו  הטוב שניתן 
יעשה זאת בשמחה.

תזרע שדך  שנים  הכתוב: "שש  זה מה שאמר 
ושש שנים תזמור כרמך... ובשנה השביעית שבת 
לא  וכרמך  תזרע  לא  שדך  לארץ...  תהיה  שבתון 
תזמור" )שם ג-ד(. וכי יש מצוה לעבוד את הארץ 
שש שנים כדי לקיים מצות שמיטה? ועוד, מדוע 
כתוב פעמיים "שש שנים" גם על השדה וגם על 
תזרע  שנים  שש  אמר:  לא  הפסוק  מדוע  הכרם, 
שדך ותזמור כרמך )עיין באור החיים הק'( ? אלא 
שכאן רמז שכדי לקיים "שבת לה'" צריך להתבונן 
במתנה שנתן לך ה' שש שנים בשדה ובכרם. תביט 

ותראה שש שנים ואזי תקיים שמיטה בשמחה.
בגמ' )בבא קמא צב, א( נאמר: מנא הא מילתא 
)מהיכן  עניותא?  אזלא  עניא  בתר  אינשי  דאמרי 
לומדים מה שאומרים אנשים שאחרי העני באה 
עשירים  מ"ח(  פ"ג  )בכורים  דתנן  העניות?( 
כסף,  ושל  זהב  של  בקלתות  ביכורים  מביאין 
ועניים בסלי נצרים של ערבה, הסלים והביכורים 
נותנים לכהנים. והקשה הרה"ק רבי דוד מטאלנא 
את  מחזירים  לעשירים  למה  שלכאורה  זי"ע 
קלתותיהם לעומת העניים שלא מחזירים להם את 

הסלים. מהו היושר בזה? 
מובן  לי  ואמר:  מטאלנא  הרה"ק  והמשיך 
הדבר היטב, על פי מעשה שהתרחש אצלי. פעם 
שבדעתי  שלי  מהחסידים  לכמה  הודעה  שלחתי 
לבא לביקור בעירם לזמן מה. היה ביניהם חסיד 
נתמלא  לעירם  בואי  על  שמע  וכשרק  עני,  אחד 
לבו שמחה רבה על הזכייה הגדולה שתהיה מנת 
חלקו, אך נפשו עגמה עליו על שאין בידו פרוטה 
רעייתו  כששמעה  נפש.  פדיון  עבור  להרבי  ליתן 
מה  לו  שאין  ואמרה  אותו  הרגיעה  דאגתו,  את 
עד  נשאר  שעוד  הזמן  במשך  כי  כך,  על  לדאוג 
לביאת הרבי יתאמצו להרוויח עוד כמה פרוטות 
לתת  מה  להם  יהיה  וכך  מגעת,  שידם  כמה  עד 
להרבי לפדיון נפש. לעומת זאת היה בין החסידים 
עשיר אחד אשר תיכף בשומעו את הבשורה על 
שבוודאי  ביודעו  פניו,  נתכרכמו  הרבי  של  בואו 
לא  אחרת  חשובה,  יד  מתנת  להרבי  לתת  ייאלץ 
כך  אכן  הוא  כמותו.  עשיר  של  לכבודו  זה  יהיה 

עשה והרים תרומה גדולה, אבל מתוך לב כבד. 
תרומתו  את  לקבל  נאלצתי  אמנם  הרבי:  סיים 
בקבלת  רק  לי  הייתה  הנאה  אך  העשיר,  של 
פרוטות אחדות של החסיד  הזעומה בת  תרומתו 

העני שבאה מתוך שמחה עצומה בכל לב ונפש. 
שבית  בזמן  ביכורים.  במצות  הדבר  הוא  כך 
בחלקת  העני  הבחין  כשרק  קיים,  היה  המקדש 
שדהו שהפירות מתחילים להתבשל, כבר נתמלא 
ויזכה  מעט  שעוד  ועצומה  גדולה  שמחה  לבו 
ה'.  לפני  ביכורים  להקריב  ברינה  לציון  לעלות 
את  לשים  במה  כלי  בידו  שאין  כשנזכר  אולם 
אשתו  באה  ודאגה.  צער  לבו  נתמלא  הפירות 
מערבה  סל  לקלוע  יכולה  שהיא  אותו  וניחמה 
קלופה לצורך הביכורים שיהא ראוי ויפה להביא 
זה, העשיר, שהיה בחלקו  בו מנחה לה'. לעומת 
והודיעו  באו  השדה  כשעובדי  אזי  רבים.  שדות 
שעליו  לו  ואמרו  הפירות,  התבשלו  שכבר  לו 
להעלות ביכורים לירושלים, התחיל להתאנח על 
לירושלים. אמנם  לעלות  עוד הפעם  צריך  שהוא 
בהיות שאין לו ברירה וזהו חיובו, התחיל לחשוב 
אודות הכלי שישים בו את הפירות. הוא נזכר איך 
שאשתקד בא עשיר פלוני עם טס של כסף נהדר 
הראוי  מן  שהשנה  לעצמו  חושב  והוא  ביופיו, 
להראות את מה שעשיר כמותו יכול להביא, ולכן 
ראתה  לא  זהב שעוד  במגש של  זאת  הוא  יעשה 

עין מעולם. 
וזהב,  סיים הרבי: הקלתות הנהדרות של כסף 
שלא הובאו רק לנקר את עינם של אחרים, להם 
לא היה מקום בבית המקדש, על כן החזירו אותם 
לב  מתוך  שנעשה  הנצרים  סלי  אבל  להבעלים. 
מלא אהבת ה' וחביבות המצוה, לרצון ונחת רוח 

לפני ה', היוו חלק מהתרומה לבית ה'.  

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

'העשירי יהיה קודש' אש דת למו

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי ִּתְׁשְמרּו 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם" )ויקרא כו, ג(. דרשו 
רבותינו )תורת כהנים, הובא ברש"י( 
אם בחוקותי תלכו- שתהיו עמלים בתורה. 
ולעולם  לאדם  המגיעות  והשפע  הברכות  כל 

כולו הוא בזכות עמל התורה. 
תכונות  שלוש  אלו   - מדבר  מים,  אש, 

הנדרשות כדי לזכות לקניין התורה. 
'אש' - זו התלהבות דקדושה. התורה משולה 
)ירמיהו  נאם ה'"  - "הלא כה דברי כאש  לאש 
כג, כט(. אי אפשר לקנות את התורה בלי רוח 
לגשת  צריך  אדם  והתלהבות.  חום  של  סוערת 
אל דף הגמרא עם כל החיּות שבו, להרגיש כמו 
אדם מורעב שרואה אוכל מול עיניו. אש קודש! 
אינו  אש  "מה   - נוספת  תכונה  ישנה  לאש 
מתקיימים  אין  תורה  דברי  אף  יחיד,  דולק 
ביחידי" )תענית ז ע"א(. כשמבעירים פיסת עץ 
בודדת, היא דולקת זמן מה, עד שנכבית מאליה. 

כשמבעירים שני עצים - יוצרים מדורה. 
יש  עצמי  ללימוד  הקדושה:  התורה  כך 
עם  בתורה,  והוגה  לבדו  שיושב  אדם  מגבלה. 
את  החידוד,  את  לו  חסר  הגדולה,  המעלה  כל 
בחברותא  לימוד  ידי  על  הדברים.  של  הליבון 
זה,  ברזל  "מה  ומתלבנים.  מתחדדים  הדברים 
אחד מחדד את חבירו - אף שני תלמידי חכמים 

מחדדין זה את זה בהלכה" )שם(. 
אולם כל דבר צריך להיות בשליטה. לעתים, 
מרוב התלהבות בלימוד, האדם רואה מול עיניו 
אחר,  דבר  שום  רואה  ולא  הגמרא,  דף  את  רק 
כולל החברותא שלו... זה עלול להיות מסוכן. 
מרוב להט וחשקת התורה, האדם עלול לדרוך 
יש  בעולם,  לבד  לא  אתה  זהירות!  הזולת.  על 
על  תהיה  לא  שתורתך  היזהר  מולך!  אדם  בני 
חשבון ה'בין אדם לחברו' שלך. לשם כך אתה 
ל'מים', לצנן את הלהט המיותר, שעלול  זקוק 

לחרוג מהגבולות המותרים. 
ישנה תכונה נוספת למים - הם יורדים ממקום 
הגמרא  אומרת  כך  ועל  נמוך.  למקום  גבוה 
)תענית שם(: "למה נמשלו דברי תורה למים - 
לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין 
למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא 

במי שדעתו שפלה". 
גאוה.  בעלי  אצל  מתקיימת  אינה  התורה 
יב(,  ל,  )דברים  היא"  בשמים  "לא  נאמר: 
ע"א(:  נה  )עירובין  רבותינו  כך  על  ודורשים 
"לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה כשמים". 
אתה רוצה לזכות לתורה? תנהג בנמיכות קומה, 
ממקום  היורדים  מים  כמו   - בענוה  בשפלות, 

גבוה למקום נמוך. 
'מדבר'.   – התורה  של  שלישית  ותכונה 
כל  לכולם,  פתוח  הפקר,  מקום  הוא  המדבר 
העת. אין בו גדרים ומגבלות. אין בו חיים של 
תענוגות, עוברים בו לא כדי לחפש את הנאות 
אל  בדרך  אותו  לחצות  כדי  אלא  הזה  העולם 

היעד. 
להפקיר  צריך  הלומד  התורה.  קניין  הוא  כך 
עצמו כמדבר, לא להקפיד על זוטות, לא לדקדק 
בקטנות, לא לחשוב על תענוגות החיים. עליו 
להיות שקוע כל כולו בחיי תורה ומצוות, בלי 
שום סייג ומגבלה. לפעמים אדם עייף, רעב, יש 
לו מעט אוכל, וגם הוא לא ערב במיוחד לחכו... 
כל  "על  לימודו.  על  ישפיע  שהדבר  חלילה 
יב(. התשוקה  י,  )משלי  פשעים תכסה אהבה" 

והאהבה לתורה גוברות על הכל. 
עליו להפקיר את עצמו כמדבר, לא להתרגש 
מיני  לכל  להתייחס  לא  דבר,  משום  ולהתפעל 
הפרעות ושיבושים. מי ששם עצמו כמדבר, אין 
לו שום ציפיות חומריות וגשמיות, הוא מסתפק 
במה שיש, ואדרבה, הוא מתרחק מכל מעדנים 
ותפנוקים שבעולם, וכמאמר חז"ל: "עד שאדם 
שלא  יתפלל  גופו  לתוך  תורה  שיכנס  מתפלל 
קד  כתובות  )תוס'  גופו"  לתוך  מעדנים  יכנסו 

פרשת  שמעוני  הילקוט  פי  על  לא,  ד"ה  ע"א 
ואתחנן רמז תת"ל(.  

הענוה, כאמור, היא תנאי לזכות לקניין תורה. 
זה  אין  לתורה?  זוכה  שאדם  אחרי  קורה  ומה 
אם  בגאוה...  לנהוג  רשאי  הוא  שמעתה  אומר 
התורה מביאה אותו לידי גבהות הלב וזחיחות 
הדעת, תורתו נעשית לו סם המוות.  העניו נשאר 
ואדרבה,  לתורה,  שזוכה  אחרי  גם  בענוותנותו 
התורה מעדנת את הנפש. במקום גדולתו - שם 

אתה מוצא ענוותנותו. 
הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה חסידא 
קדישא. בזקנותו הוא עלה לארץ ישראל והחל 
כפר  ישיבת  של  רוחני  ומנהל  כמשגיח  לשמש 
חסידים. בצעירותי כשלמדתי בישיבת 'תפארת 
ישראל' בחיפה זכיתי לשמוע אותו כמה פעמים. 
בחודש אלול היו מביאים אותו לישיבה למסור 
שיחת חיזוק לקראת הימים הנוראים. כל תלמידי 
החכמים של חיפה וכן בעלי בתים בוגרי ישיבות 
נאמרה  שלו  השיחה  אותו.  לשמוע  באים  היו 
די  באידיש. לא הבנתי כל כך את התוכן, אבל 
להתעורר  כדי  שלו,  בדיבור  שלו,  במראה  היה 
גם מי שלא הבין את שפת הדיבור,  ולהתחזק. 
הבין היטב את שפת הלב. הוא היה זועק בהגייה 
אשכנזית: "יראת שמים!". הזעקה שלו שיצאה 

מלבו הטהור חדרה ללבבות. 
מסופר עליו, שפעם בליל שבת, בעודו משורר 
את פסוקי "אשת חיל", כשהגיע לפסוק "נודע 
זלגו  ארץ",  זקני  עם  בשבתו  בעלה  בשערים 
הרבנית  ישבה  השבת  בשולחן  דמעות.  עיניו 
וכן כמה מתלמידי הישיבה. הם הביטו במשגיח 
ולא הבינו מה עורר את התרגשותו עד לדמעות. 
עד שפנתה הרבנית ותמהה לפשר הדבר. השיב 

לה רבי אליהו: 
קמים  כולם  המדרש  לבית  נכנס  "כשאני 
לי את הסטנדר,  לכבודי. אחד הבחורים מסדר 
שליח  שמע  בקריאת  הסידור.  את  עליו  מניח 
הציבור ממתין לי עד שאסיים. הדבר חוזר על 
עצמו בתפילת שמונה עשרה. כולם ממתינים לי 
בסבלנות עד שאסיים את תפילתי, ורק אז שליח 

הציבור מתחיל בחזרת הש"ץ". 
רבי  המשיך  מלכים",  לכבוד  זוכה  "אני 
אליהו. "אולם כשאני חושב על כך, אני נתקף 
פחד ואימה. מדוע כולם מכבדים אותי ודואגים 
לצרכיי? כי הם בטוחים שאני אדם גדול, צדיק 
וירא שמים. אולם אני הרי מכיר את עצמי יותר 
טוב מכולם, אני יודע היטב את פחיתות ערכי... 
בי"  לטעות  יכולים  אנשים  הזה,  בעולם  כאן, 
אמר רבי אליהו. "מתי תיוודע האמת? כשאבוא 

לעולם הבא". 
בעלה  בשערים  'נודע  אומר  המלך  "שלמה 
בעולם  יושב  הצדיק  ארץ'.  זקני  עם  בשבתו   –
האמת בחברתם של הצדיקים ותלמידי החכמים 
יושבים  'צדיקים  ארץ'.  'זקני   - הגדולים 
השכינה'  מזיו  ונהנים  בראשיהם  ועטרותיהם 
תורה,  דברי  מדברים  הם  ע"א(,  יז  )ברכות 
מן החבורה. אשרי  כאחד  עימם  והוא משתתף 

חלקו!"
אליהו,  רבי  זעק  איתי?!"  יהיה  מה  "אך 
ואנחה כבדה פילחה את לבו הטהור. "כשאבוא 
לי: כשהיית בעולם הזה  יאמרו  לעולם האמת, 
ישבת ב'מזרח', אם כן גם בעולם העליון נושיב 
חבורת  ארץ'.  'זקני  עם  יחד  ב'מזרח',  אותך 
הצדיקים הגדולים ידברו ביניהם בדברי תורה, 
לי  יהיה  לא  שכמוני,  הארץ  ועם  בור   - ואני? 
והדל  הקטן  אני,  מדברים.  הם  מה  על  מושג 
שפתיי  את  לנשוך  אאלץ  ובמעשים,  בתורה 
בושה  ברבים.  יתגלה  קלוני  לשוני.  את  ולנצור 

וכלימה תכסה את פני, ולא אבכה?!"
הוא אשר אמרנו: במקום גדולתו - שם אתה 

מוצא ענוותנותו! 
)נלקט מתוך הספר החדש שיוצא בימים אלו 

לאור עולם, "משכני אחריך" –במדבר(. 
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לצאת  יודע  שפיקח  אומרת  עתיקה  אמרה 
מכל בעיה, אבל חכם יודע לא להיכנס אליה. 
אמרה זו מגלמת בתוכה אמרה נוספת הנלמדת 
מאד  עצום  דיון  והיא  הח"ן  ובספרי  בתלמוד 
הקשר  ומה  מנביא,  עדיף  חכם  לשונה  וזו 
שלה לימי ספירת העומר שאנו בסופם? ידוע 
הייתה  עקיבא  רבי  תלמידי  פטירת  שסיבת 
שלא נהגו כבוד זה בזה וכיצד מגיעים אנשים 
תכלית  הפך  שהינה  למידה  מעם  מרומים 

לימודי התורה?
התשובה בסוד דרך ארץ קדמה לתורה ואיזה 
הוא המכובד המכבד את הבריות. הסיבה שבני 
ואף  חברם  את  לבזות  בטבעם  מסוגלים  אדם 
גרוע מזה, היא ששכחו את הדרך ארץ, החכמה 
כך  כדי  עד  ועליונות  גאווה  רוח  בהם  הפיחה 
שאפילו כבוד אביו ואמו כבר לא נמצא לנגד 

עיניו ושוכח לחלוטין מכל הסובבים אותו.
הסיבה  מנביא,  עדיף  חכם  לאמרה  נחזור 
לב  על  ומתיישבת  מתקבלת  שבו  האופן  היא 
לימינו  חכם  לב  כתוב  כידוע  חכמתו.  האדם 
לנביא  חכם  בין  ההבדל  לשמאלו,  כסיל  ולב 
חז"ל  מדברי  ידוע  המידע.  קבלת  אופן  הינו 
לנבואה,  ספר  בתי  היו  הנביא  אליהו  שבזמן 
אליה  אך  להתנבא,  אדם  ללמד  שניתן  מכאן 
וקוץ בה, היתרון שאדם עולה למדרגת השגות 
ימינו  בלשון  ומתנבא  למרחוק  רואה  גבוהות, 
אשר  וכדומה  חיבור  תקשור,  זה  עניין  נקרא 
ככתוב  תורה  פי  על  אסור  אלה  ידיעות  מקור 
ברמב"ם הלכות עבודה זרה הידעוני ראה שם, 

עניינו לא לפסוק הלכות כי אם לתת רפואות. 
אותם אנשים שמסיבה כל שהיא משתגעים 
להם  מנגנים  שהיו  הנביאים  על  כתוב  וכך 
אומרים  היו  הרגיל,  מגדר  יוצאים  שהיו  עד 
דברים שחוו והיו התלמידים כותבים את דברי 
הנבואה שעליהם כותב הרמב"ם בסוף הלכות 
ועל  עצמם,  וסותרים  מובנים  שאינם  מלכים 
הוא  המשיח  ענין  וכל  מהם,  לפסוק  אין  כן 
שיתבטל שיעבוד מלכויות ועולם כמנהגו נוהג 
ותחת  גפנו  תחת  איש  ישראל  בני  שישבו  רק 
תאנתו ויעסקו בתורה והיא תאיר לעולם כולו.

מורכב  האדם  שהיות  בפשטות  למדים  אנו 
כפי  או  יחד,  להתנהל  שצריכים  וחומר  מרוח 
שקורא לזה האר"י הקדוש הנפשות הטבעיות 
והנפשות הלא טבעיות, ודאי שיש לנו במצבים 
מוחיים מסוימים יכולת וגישה לרמות רוחניות 
אותו  בה,  וקוץ  אליה  שוב  אך  ביותר,  נעלות 
אדם גם בן ימינו מדבר מגרונו דברים שאינם 
דבריו,  סובלת  הסביבה  ואין  הרגיל  בגדר 
ועל  משונה,  ויותר  יותר  נעשית  הנהגתו  דרך 
חבריו  עם  אחת  במחיצה  לגור  יכול  לא  כן 
גאווה  רוח  מתנהלת  ובתוכו  משפחתו  בני  או 

המפרידה ולא מחברת. 
משנים  פתאום  לפתע  ונערות  נערים  הרבה 
וזה  נוראה,  בחשכה  לאיבוד  הולכים  כיוון, 
יותר  מרגישים  ואינם  ורע,  אח  לו  שאין  כאב 
ומוריהם  חבריהם  משפחותיהם  רגשות  את 
לזה  ליבם,  שרירות  אחר  פתאום  והולכים 
נותנים  שלא  עד  מאד,  חולה  גאווה  קוראים 
רח"ל.  לחברם  נעשה  והמוות  לזה  זה  כבוד 
מעמד  או  מבושה  מושתקים  רבים  מקרים 
חברתי אך רבים הם וכואבים מאד עד כדי כך 
שנתגאו גדולי עיר אחת בישראל שזכו לבנות 

את מגדל חולי הנפש הגדול בארץ.
פעם שלח אותי מורי ורבי המחב"י זצוק"ל 
להוציא משהו מבית משוגעים, כאשר הגעתי 
'מה  בצעקות  רוסי  רופא  אליי  פנה  למקום 
בוא תסתכל,  כאן שקט,  אין  הזו שלכם,  הדת 

זה חדר משיח בן דוד וזה חדר משיח בן יוסף 
וזה המלאך הזה וזה מלאך אחר’ והוא שואל 
'מה אתם כולם משוגעים?’ לא נשאר לי אלא 
להוריד את ראשי, לטפל במי שצריך לשחרר 
בית  שנקרא  טבעי  העל  התוכן  מעולם  אותו 
מחולי  סובלות  רבות  משפחות  אך  משוגעים, 
זה שמתחיל ברמות נמוכות עד לרמות גבוהות 

המחייבות אשפוז בכפיה רח"ל.
חולי  שמגדל  וכלל  כלל  גאווה  זו  אין  לכן 
נבנה בקרבנו למעננו. אם תדברו בשקט  נפש 
והגיון  סדר  בתוכו  קיים  שהשתגע,  אדם  עם 
להגיון  מתאים  אינו  הזה  שבהיגיון  רק  צרוף, 
את  העיקריות שדוחפת  הסיבות  אחת  הכללי. 
האדם למצבי רוח קיצוניים כאלו, היא השילוב 
ביקורתי  חינוך  שפוגש  ביותר  רגיש  טבע  בין 

כמעט ללא גבול הנולד מחוסר כבוד זה לזה.
לעומת אותם נביאים, ישנם חכמים, אף הם 
זוכרים שדרך  הם  אך  בלבם,  הארות  מקבלים 
ארץ קדמה לתורה, כלומר יש לבחון את הידע 
שידע  מדידים,  בכלים  חכמים  עם  שמקבלים 
זה יהפוך לתועלת הציבור. בזהר הקדוש מובא 
בשני מקומות אזהרה חמורה שלא יחדש אדם 
חידוש אלא אם כן מצא לו מקור מוסמך כתוב, 

או שהרצה את הדבר לפני גדול בתורה.
זוכה  שאדם  מציאות  שישנה  מכאן  רואים 
בשורש  מאד  תלוי  וזה  שמימיות,  להארות 
נשמתו, אולם מרגע קבלת הארה בליבו כעת 
תשכון  זו  הארה  האם  במידותיו  האדם  נבחן 
לימינו.  חכם  בלב  או  לשמאלו  כסיל  בלב 
דבר  דווקא  אינה  שהארה  לציין  מוכרחים 
ומאירה  יכולה  הארה  הלכה,  פסק  או  תורה 
מושכלות  הארות  ובזכות  החיים,  תחומי  בכל 
שנתגשמו  עד  עצמי  מימוש  תהליך  שעברו 
זוכים לקדמת חיים, לנוחות, לטכנולוגיה  אנו 
אור  לקבלת  האדם  בני  את  לקדם  שתכליתה 

האורות משיח צדקנו במהרה בימינו.
ואין  בנבואתו  מת  שנביא  למדנו  כן  אם 
חכם  ואילו  צער.  אלא  ממנו  הנאה  לעולם 
דרך  את  דורו  ולבני  לעולם  ומאיר  באורו  חי 
הישר. פעם צמח גדל לו אדם שפתאום נפתחו 
לו מעיינות הידע בעל פה של התנ"ך רמב"ם 
ועוד, אולם בחור זה לא היה שומר ומקיים מה 
שצריך והתחיל האיש לצבור סביבו "חסידים" 
בקסם  שנשבו  ומצוות  תורה  שומרי  רבים 
תקופה  באותה  הכל.  יודעים  'גוגל’,  תופעת 
הוא נהג ללכת לדרשות של רבנים גדולים רועי 
הצאן ולנגח אותם בדרשותיהם בזכות ה’גוגל’ 
הגיע  ממסעותיו  ובאחד  מוחו,  על  שהשתלט 
ללמוד,  עמו  וישבתי  גדול  של  מדרשו  לבית 
נכנס המזכיר בבהלה 'הנביא’ כאן עם חסידיו 
ב"ה  היה  לא  והרב  הרב,  על  להקשות  ובא 

'גוגל’ אלא אב רחום, מנהיג צאן.
ממה  מפגש,  מאותו  שחשש  לרב  אמרתי 
תהיה  מה  ונראה  קושיה  עליו  נקשה  נפשך 
ושאלתי  אליו  יצאנו  ועשה,  שמע  תשובתו, 
מחייבת  שתשובתה  הלכתית  שאלה  אותו 
לעשות שימוש אצל גדול, כי חכמה זו שתלוי 
בה עתיד העם אינה בכתובים כי אם בסמיכה 
מדור לדור, נבוך ה’גוגל’ וברח כל עוד נפשו 

בו ונעשה שקט ושלווה עד הנביא הבא.
הסוד  וזה  מנביא  עדיף  שחכם  וודאי  לכן 

הגדול של דרך ארץ קדמה לתורה.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חכם עדיף מנביא

בלי אותיות קטנות 
כל החנות 

50 %
הזול מבינהם | אין כפל מבצעים 

לא כולל חולצות פורור 

חנות הדגל  | חליפות אוסטין 
ר“ח הרב קוק 4 פינת ר‘ עקיבא, בני ברק 

א'-ה' 9:30-22:00 יום ו' 9:00-14:00  
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק

טיפים

מצרכים )לקיש בקוטר 24 ס”מ(: 

טעימה

חברותא תורמת 
לגוף בריא 

לבצק: 
350 גרם קמח לבן

200 גרם חמאה
1 ביצה

2 כפות מים קרים מאד
מלח ופלפל שחור

למלית :
1 חבילה מנגולד חתוך לרצועות 

קטנות, כולל הגבעול.
1 בצל לבן חתוך לרצועות

2 כפות קציפת ארטישוק ופסטו 
Nany של

250 גרם גבינת לבנה עיזים
2 ביצים

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
150 גרם גבינת פטה עיזים 

חתוכה לקוביות קטנות 

חברותא טובה והכרחית לא רק בלימודים 
אלא גם בארוחות שאנחנו אוכלים במשך 
היום. במחקרים שנערכו הגיעו החוקרים 

למסקנות כי תזונה ודיאטה של אנשים 
שאוכלים לבד מכילה כמויות נמוכות יותר של 

ויטמינים ומינרלים לעומת אנשים שאוכלים 
יחד. הסיבה, היא ככל הנראה לא סוג המזון 

שאוכלים, אלא העובדה שהאנשים שאוכלים 
לבד נוטים לדלג על ארוחות או לאכול מעט 

במטרה לצמצם את הזמן הדרוש להכנת 
הארוחה.

אז מה עושים ואיך אוכלים נכון? הנה כמה 
טיפים מזינים של מומחי מועצת החלב הנה 

לארוחות נכונות:
• לאכול בצוותא - אכילה ביחד לעומת 
אכילה עצמאית מוסיפה לבריאותם של 

האוכלים. זמן האכילה מתארך, הלעיסה 
בהתאם וגם התפריט הנאכל מורכב ממאכלים 

מזינים בניגוד לתרבות המזון המהיר.
• לאכול ארוחת בוקר - כבר במקורות 

נקבע כי הארוחה החשובה ביותר היא ארוחת 
הבוקר. חשוב לא לדלג על ארוחת בוקר, גם 

אם ממהרים! אפשר להכין ארוחת בוקר קלה 
ומהירה כדוגמת דגנים עם חלב, יוגורט או חלב 

עם פירות )אפשר גם כשייק(, או כריך מלחם 
מלא עם גבינה וירקות.

• ירק לי ירק לך - מכל הסוגים ובכל צורות 
ההכנה: טריים, מבושלים או במרק. 

•הסלט הוא חלק בלתי נפרד מכל ארוחה - 
קוצצים סלט, הריחות והצבעים פותחים את 

התאבון ומוסיפים בריאות. בנוסף, העושר 
הצבעוני של סלט ירקות המורכב מגוונים 

שונים מוסיף לתאבון בריא. 
•מוצרי חלב כבר אכלנו? - המאכלים 

הקלים והנוחים לאכילה. ההמלצה היא לאכול 
2-3 מנות של מוצרי חלב ביום. כדי לעמוד 

בהמלצות כדאי לדאוג שמוצרי חלב אהובים 
יהיו זמינים במקרר. אפשר לשתות חלב 

במקום מיץ, לאכול דגני בוקר עם חלב במקום 
לחם עם מרגרינה, להוסיף גבינות לכריכים ו/

או לסלטים ולהכין פשטידות קלות להכנה על 
בסיס גבינות וירקות.

•יום בישול פעם בשבוע - הזמנים לחוצים 
ובבוקר האווירה במטבח היא של קוצר רוח. 

אין כל בעיה, אפשר להכין כמויות גדולות של 
מזון בריא ולהקפיא במנות אישיות. בהפסקה 

בכולל או בלימודים שולפים את קופסת המזון 
מחממים אם צריך ואוכלים בתאבון ובבריאות . 
•רגע אוכלים - לרוב האנשים הארוחה מהווה 

הפסקה בין הלימודים ובין העבודה. לכן כדאי 
לתת דגש על האווירה שתשרה בארוחה. 

מוזיקת רקע מוסיפה נופך מיוחד ומרגיע וגם 
יוצרת איזון נכון בין הנפש לגוף. 

•לארח ולהתארח - ילדים ב”ה זו שמחה 
ושמחה על יד השולחן יוצרת אתגר להורים 

לנסות ולשמור על נימוסים מינימליים. אז מה 
עושים? הנה פתרון מצוין. להזמין מדי פעם 

חברים ומשפחה, נסו ותיווכחו שהשקט חוזר 
לארוחה. וטיפ נוסף: אל תסרבו לרצונם של 
האורחים לבשל משהו. הטעמים והניחוחות 
שיביאו יצרו סקרנות, נושאי שיחה ועניין. אז 

שיהיה בתאבון.

אופן ההכנה:
1.להכנת הבצק: מערבבים את החמאה והקמח במעבד מזון עד לקבלת פירורים. 
מוסיפים את הביצה ולאחר מכן כף מים קרים. ממשיכים לעבד עד לקבלת בצק 

אחיד, במידת הצורך מוסיפים עוד כף מים קרים. עוטפים את הבצק בניילון נצמד 
ומניחים במקרר למשך שעתיים.

2.לאחר שעתיים, מרדדים את הבצק לעיגול רחב ומסדרים בתוך תבנית קיש. 
מחוררים את תחתית הבצק, מניחים אבני אפייה או שעועית יבשה ואופים במשך 20 

דקות, עד שהבצק מתחיל להיות זהוב.
3. להכנת המלית: מטגנים במעט שמן זית את הבצל עד שהוא הופך שקוף. מוסיפים 

את המנגולד ומאדים יחד עד שהמנגולד מתרכך. מעבירים לקערה ומצננים מעט. את 
שאר מרכיבי המלית, למעט הפטה, מערבבים יחד לקבלת קרם אחיד.

4. להרכבת הקיש: מפזרים את המנגולד והבצל על כל שטח הקיש, שופכים את קרם 
הגבינה ומפזרים קוביות פטה על הקיש.

5. אופים במשך כ-25 דקות, עד שהקיש מזהיב ומשחים מלמעלה. חשוב לציין – 
גבינת הפטה מלוחה ולכן כדאי לטעום לאורך הדרך לפני שמוסיפים מלח לבלילת 

הקיש, לפי טעמכם.

שבועות כבר כאן ואיתו ההכנות למנות החג. המוטיב: לבן, הרבה ירקות, גם גבינות, שילוב מושלם בין כל הדברים הטובים שהם תנובת הארץ. חברת 
Nany, בראשות השף נדב חג’ג’, מגישה לרגל שבועות מתכון שהוא כוכב בכל סעודת חג חלבית: קיש גבינות עיזים עם מנגולד ירוק שמקבל ייחוד 

Nany בזכות קציפת הארטישוק והפסטו של

מחתנים: איך חוסכים בהוצאות?

חתונות הן עסק יקר. מהרגע המרגש בו סוגרים “וורט”, מירוץ החתונה נפתח. כל כך הרבה 
דברים לקנות, לתאם ולארגן והכל עולה והרבה. זוגות מתחתנים הם לרוב המכריע כאלו 
צעירים שרק מתחילים את החיים והמממנים בחלק גדול מהמקרים הם ההורים. בין אם 

כך או כך קיים החשש להיכנס למערבולת אינסופית של הוצאת כספים, שכתוצאה ממנה 
עלולים להתפתח ריבים ולחצים. שנייה לפני שאתם מתפזרים לכל הכיוונים אספנו את מיטב 

המומחים בכדי להבין מהם הדברים החיוניים שחייבים ואיפה הפינות בהן בכל זאת ניתן 
לעגל ולחסוך כדי שתוכלו לארגן חתונה מהאגדות מבלי להישאר בסופו של הערב עם חובות 

ודאגות. 

תעשיית החתונות מגלגלת מאות מיליוני שקלים בשנה, כאשר במרבית החתונות בישראל 
מושקעים סכומים של מעל ל- 80 אלף שקלים ומחירים אלו מעמירים ומטפסים עד למאות. 

מעבר למקום האירוע, גן או אולם, לחתן והכלה הנרגשים והצעירים שלרוב רק מתחילים 
את חייהם המשותפים יחדיו ועוד לא ממש יודעים למה הם נכנסים, צפויות הוצאות רבות. 
שמלת כלה, חליפת חתן, הזמנות, תזמורת, צלם, אלכוהול ושלל תוספות שונות ומפתות 

שלהם גם השמיים הם לא ממש גבול. 

שמרו על צניעות
לדברי אביב אברג’ל, בעל בלוג החתונות המצליח chicbride.co.il, “חתונות ישראליות 
הפכו בשנים האחרונות מפגן ראווה של החתן והכלה אל מול האורחים והחברים, כאשר 

כולם מנסים להמציא את הגלגל מחדש ולהיות מקוריים. נראה כי מרוב רצון לקיים חתונה 
שלא תישכח, שכחנו להתרגש ולשים את תשומת הלב בפרטים הבסיסיים, הקטנים 

והמרגשים. מקומות מפוארים ואלמנטים מוגזמים עולים ממון רב, אינם תמיד משרתים את 
המטרה. נסו להישאר צנועים ולהשקיע בדברים הבאמת חשובים. חפשו השראות בבלוגים 

השונים ובאתרי החתונות לדברים אותם תוכלו ליישם בתקציבים לא גבוהים בחתונתכם”.

ביגוד חתן כלה
החתן והכלה מעוניינים להיראות הכי טוב שרק ניתן ביום חתונתם, אך האם הדבר אומר שעל 

כך חייבים להוציא חלק גדול מממונם? מסתבר שלא בהכרח. לדברי לימור כץ סטייליסטית 
ובעלת יריד האופנה לכלות ואירועים “מקודשת” שיערך ב- 8-9 במאי בגבעת שמואל, “כל 
אוהבת אופנה יודעת שהסוד במראה מוצלח לא תלוי בכמה כסף השקעת בבגדים, אלא 

בסטיילינג הנכון ובשילובים. את שמלת הכלה וחליפת החתן אנו לובשים לערב אחד בחיים 
ולכן יש לקחת את הדברים בפרופורציה המתאימה. חפשו שמלה וחליפה יפים שאינם 
בהכרח מעוצבים על ידי שמות גדולים ומוכרים. בעונת החתונות מתקיימים ירידי כלות 
ואירועים רבים בהם ניתן למצוא היצע רחב במחירים שהם דרך כלל הרבה יותר נוחים. 

בנוסף, אין צורך ביותר משמלה אחת באירוע. מעבר לבזבוז הכספים הרב, מרבית האנשים 
לא ישימו לכך לב וההתעסקות שבהחלפה תגרע מהנאה באירוע”. 

למה לקנות כשאפשר להשכיר?
דניאל בלום, מנהל האופרציה של מותג תכשיטי היוקרה BLOOM בישראל, מציע לבדוק 

אפשרות של השכרת תכשיטים במקום לקנותם. החברה מציעה את שירות “נסיכה ליום 
אחד” המאפשר השכרת תכשיטי יהלומים לאירועים למשך 24 שעות המאפשרים לשלם רק 
אחוז מסוים ממחירם ולחסוך כסף רב. עצם ההשכרה לא רק חוסך לכלה ולבנות המשפחה 

כסף רב, הוא גם מאפשר להתאים את התכשיטים לביגוד ותוכלו לנצל את השירות כדי 
להפתיע עם לוק נוצץ חדש בכל אחד מהאירועים הרבים אליהם מוזמנים בעונת האירועים.

חבילות איפור וביוטי

לאחר שבחרנו את השמלה, הרי שהגיע הזמן לסגור גם מאפרת ועיצוב שיער. במקום 
שהכלה וכל אחת מבנות המשפחה תשווה מחירים ותבחר במקום שונה להתארגן בו 

לחתונה, נסו לארגן את כולן יחד ולנסות לדרוש מהמאפרות ומעצבות השיער הנחה או 
חבילה קבוצתית שיכולה להוזיל עלויות באופן משמעותי.

להתחתן באמצע השבוע
לדברי אברג’ל, “מרבית האנשים רוצים להתחתן ביום חמישי, כאשר לאורחים יש חופש יום 
למחרת וניתן לחגוג עד מאוחר. עם זאת, חשוב לזכור שלחגיגה זו יש מחיר והוא משמעותי. 

חתונות בסופי שבוע יקרות בעשרות אחוזים מאלו באמצע השבוע. אם תבחרו לקיים את 
החתונה בעונת החורף תוכלו לחסוך אפילו יותר”.

מיקום החתונה
היכן בחרתם לקיים את החתונה? גן או אולם? רגע לפני שאתם נסגרים על התשובה, דעו 
שיש אופציות נוספות, כמו למשל לקיים את החתונה בוילה יפה אותה ניתן לשכור או כל 
מקום יפה ומקורי אחר, אם כי הדבר תלוי כמובן במספר המוזמנים. מעבר לכך, העברת 

החתונה מהמרכז צפונה או דרומה, יכולה גם היא להוזיל את עלותה באופן משמעותי.

עצבו בעצמכם
סגרתם על מקום? עכשיו כל מה שנשאר הוא לעצבו כמו שצריך. במקום לסמוך על אחרים 
שיעשו זאת בתקציב כפול, תוכלו לעצב את המקום והשולחנות בעצמכם. הדבר גם יחסוך 

עלויות רבות וגם יעניק לחתונה טאץ’ עיצובי מקורי שהוא כולו שלכם.

מחירי המנות
אוכל הוא אחת ההוצאות הכבודות ביותר בחתונה שעליהן יש לחשוב בכובד ראש. כל זוג 

רוצה שהאורחים בחתונתו יצאו שבעים ומרוצים. מחירי המנות בישראל נעים בדרך כלל בין 
סכום תחתון של 150 שקלים למנה ומגיעים בחברות הקייטרינג היוקרתיות במיוחד גם ל- 

600 שקלים לראש ויותר. מעבר לעובדה הידועה כי על מחיר המנות ניתן להתווכח ולהוריד 
עלויות. רצוי לחשוב ולתכנן מבעוד מועד על הסכום אותו אנו נרצה להשקיע. במידה ותבחרו 
במנות מעל לגבול ה- 250-300 שקלים, קחו בחשבון שרוב הסיכויים שהן לא יכסו את עצמן 

ותצטרכו להשלים את עלותם מכיסכם.

רכישת והחזרת משקאות אלכוהוליים
בנוגע למשקאות אלכוהוליים המוצעים בחתונה בדרך כלל כולם מסכימים פה אחד כי 
אלכוהול זול לא בא בחשבון. גם אם בחרתם לשדרג את החתונה ולפנק את האורחים 

במשקאות יקרים יותר מאלו הבסיסיים, מצאו דרכים זולות יותר לרכוש אותם והעדיפו 
מקומות עם אפשרות החזרה, להם תוכלו להחזיר במידה ונשארו עודפים. נסו לאתר זוגות 

שנישאו ונשארו עם מלאי ומבצעים שונים.

ולבסוף..הטבעות
כשזה נוגע לטבעת אירוסין תחילה ונישואין לאחר מכן, רוצים את הטוב והמובחר ביותר 
ובדרך כלל מתפתים ללכת אחר השמות הגדולים והמותגים. לדברי דניאל בלום מנהל 
האופרציה של BLOOM תכשיטי יוקרה, “מבחינה צרכנית טבעות אירוסין ונישואין הן 

מוצר אופנתי – עיצובי וככאלו המחיר משתנה לעיתים ממותג כזה או אחר ללא קשר לגודל 
היהלום ולמאפיינים השונים והפערים מגיעים למאות ואף אלפי אחוזים. במקום לרכוש את 

הטבעות אצל אחד המותגים שיגלם במחירן גם את השכירות, הפרסומות והעובדים, קנו 
אצל היצרנים ותוכלו לחסוך פערי תיווך רבים”.



 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

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

חלום מתגשם! ה

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

ההרשמה בעיצומה! 3 קבוצות כבר מלאות!!!

שינפלד מארחים אתכם במלון 
5 כוכבים של רשת הילטון 

העולמית - הילטון דיסלדורף 
היוקרתי, 

הילטון זה הילטון!

TOPהמלון
רק אצל שינפלד תקבלו אוכל 
כשר ברמה הגבוהה ביותר של 

טובי השפים, עם מגוון איכותי של 
סגנונות וטעמים ובר אירי חופשי

TOPהאוכל
עם שינפלד אתם נמצאים 

בנקודה המושלמת לטיולים 
ל-4 מדינות: בלגיה, הולנד, 
לוקסמבורג ומערב גרמניה 
ואטרקציות לכל המשפחה

TOPהטיולים

TOPשינפלד זה ה-         ביותר!

היחס המקצועי והאישי 
של מנהלי שינפלד אתכם 
בחופשה כדי לדאוג לכם 

שהכל יהיה בטופ! 

TOPהאירוח

מבצע
 ₪ 1000 

הנחה לנרשמים 
עד שבועות

שינפלד לוקחים אתכם ליעד חדש 
מהיפים באירופה - דיסלדורף עם 
הגן היפני, שייט על נהר הריין, 
העיר העתיקה, פארק ענק ליד 

המלון ומקומות לשופינג

TOPהמיקום
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מלחמה

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.רעדה,בהלה. "ו_____ בכל מתנים" )נחום ב יא(
6.שניתנה לו סמיכה להיות דיין או רב וכדומה. "וכל 

ה____ יהרג" )סנהדרין יד.(
7.בעת ההיא,באותם הימים שעברו. "והכנעני ____ 

בארץ" )בראשית יב ו(
8._____ הארג. הקנה שבו שובטים את הארג לקרב 

את החוטים זה לזה. "ויסע את ה____ הארג" )שופטים 
טז יד(

9.רשום את האותיות לפי ערכן הגימטרי מימין לשמאל : 
א' - 5,ב' - 200, ג' - 6

10.תיבה,קופסה. "תשימו ב____" )שמואל א ו ח(
11.קביעת גבול לדבר. "מצות ____" )שבת פז.(

14.החסר,נכה. "____ מעשר בהמה" )ראש השנה ז: (
15.הפרה,ביטול. "הקם בא לכלל ____" )נדרים י ז(

17.חשבון של אותיות לפי ערכיהן המספריים. "תורה 
ב____" )מכות כג: (

1.רחמים,חסד. "לא אתן לכם ____" )ירמיה טז יג(
2.כל אחת משתי העצמות שבחלק התחתון של הפנים. "והעין 

וה____" )נידה כג: (
3.חן,יופי. "בחורי _____כלם" )יחזקאל כג ו(

4.______ עקר. כלל וכלל,לחלוטין,לגמרי. "אין שוחטין לגומא ____ 
עקר" )חולין ב ט( )בהיפוך אותיות(

5.רחבה הבולטת בקיר הבנין כלפי חוץ. "שתי ____ זו" )שבת יא ב( 
)בכתיב מלא( )בלשון יחיד(

7.עשה אריג מחוטים,קלע חוטים שתי וערב למסכת אחת. "_____ בו 
את הבגד" )עבודה זרה ג ט(

9.מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויחנו ב_____   _____" )במדבר 
לג לז(

10.לא. "_____ נא אחי תרעו" )בראשית יט ז(
12.אביו של מנחם מלך ישראל. )מלכים ב טו יד(

13.עצר,חסם,מנע. "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי ש_____ את 
עצמו" )חולין פט.( )בלשון יחיד,עבר(

16.קיצור המילים : פרשה י.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

ויתקע  פליט,  ויכנעו,  העיר,  על  וחנה  סללה,  ויבקעו,  הכלים,  על  הישב  נסו,  בזזו,  קרב,  ביום  נלחם,  אויב, 
בשופר, וילחם, פליטה, חגרו איש את חרבו, וישב, צבא, חיל גדול, חלל, צר, חיל ופרשים, לכד, קשת, חיל 

סובב את העיר, מחנה, רדף, חנו עליה סביב, מלקוח, שבי, מצור, שלל

רתחגרואישאתחרבורח

ינואשויפדרישרישיה

עאקליאושצלאקתשלעי

השלביעשבוימקיגדהש
תימיקשאפנועידיללב
אשנביארשיבתואלפעע

בשיתישיבשנלשסלגהל

בוששיאשוילדפימחנה

וקממדתפשחגלטצדאחכ

סתחכשרסנניהושונול

לדלשישנסטארשזנישי

יויכנעותישרזנשרצמ

חנועליהסביבתבנלחמ

1.מי מלך בהיותו בן 7 שנים?
2. שניים שהתחבאו בפישתי העץ

3. את מה דכו במדוכה ובישלו בפרור?                                                                                                            
4. מי אמר למי "אתה האיש"?

5. מי אמר "הבה נתחכמה לו"?
6. "עץ ארז ו... ושני תולעת"

7. בעלה הראשון של אביגיל
8. אש ומים מן השמים. מתי?

9. מה המשותף לאייל, צבי, יחמור ועוד?
10. מי "איננו כי לקח אותו האלוקים"?

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. יהואש 2. המרגלים ששלח יהושע 3. המן במדבר 4. נתן הנביא לדוד 5. פרעה 6. 
אזוב 7. נבל 8. במכת ברד במצרים 9. חיות טהורות 10. חנוך
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החסדלקנות  בנתיב
10-11

כ"ה-כ"ו באייר

5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-5 ב-

עוגיות שוקוצ'יפס
אחווה

צלחות ח"פ RC שישיית
1 ק"ג 6*1.5 ליטר

10
21990 ב-

850 גר'
עלית

400 גר'
מלית דובדבן 'מעולה'טופי ברכות

1390

דג פילה סלומון
בלדי

1290 690
לק"ג

6990

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

ממוצרי      קנה ב-                  

האפיה של     

קבל גבינה 
250 גר' תנובה

ב-1 ₪
קבל מארז תבניות אלומיניום 3990

עגולות c7 'מעולה'

ב-1 ₪

קנה             קנה ב-                   ממוצרי      ממוצרי       קבל גביעי נייר49902
לאפיה ניקול 

ב-1 ₪

מבצעים בימי שני עד שישי  7-11.5.18  כ"ב-כ"ו באייר
מאגדת יוגורט ביו

קוד:14758100/117/14761254
תנובה

יין שמים לבןגלידונית
סוגים שונים

שטראוס
750 מ"ל

כולל פיקדון

3490890 10

שישיית טונה
בשמן/במים
סטארקיסט

למארז

לפתן אפרסק/אננס 
820-850 גר'

'מעולה'

10
2 ב- 2990

לק"גלק"ג

עוגיות ברמן
סוגים שונים

600 גר'

חמישיית שוקולד 
פרה עלית/

שישיית שוקולד
ורד הגליל

790

פודינג/ג'לי
סוגים שונים

מיה

10
5 ב-

מטרנה מהדרין
ללא שלבים

700 גר'
חלבי

39901790
למארז

שבועות כאן וזה

מעולה!
 חדש!

הממרח

הממכר

בכשרות

הבד"צ



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

 שמנת מתוקה לקצפת
 בטעם שוקולד 32%

250 מ„ל

שמנת מפוסטרת לקצפת 38%
250 מ"ל

שקית גבינה לבנה תנובה 5%
1 ק”ג

חדש!

פתיתי בולגרית
220 גרם

חג שבועות 
שמח

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

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

מלית לבלינצ׳ס
250 גרם

קרם פרש 30% 
200 גרם

במהדורה מיוחדת לשבועות
חגיגת מוצרי 


	Kvbb1p001
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p024new
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032
	Kvbb1p033
	Kvbb1p034
	Kvbb1p035
	Kvbb1p036
	Kvbb1p037
	Kvbb1p038
	Kvbb1p039
	Kvbb1p040
	Kvjk1p005

