
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'

בהעלותך

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:04
19:22
19:01

20:21
20:24
20:24

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

דרושה 
סייעת

מהר“ל 3 בני ברק | טלפון 0533158942

sale
sale

סאקוני 
99-390 ש“ח 

”מצמיח קרן ישועה“

חופשה וואוו!
18.6

820!&

הזמרת כינרת מניו יורק
077-5100-355

 מופעים, ארוחות, 

אחוזת סנדרין

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ט"ז בסיוון תשע"ח 30/5/18 • גיליון מס' 1157

מפקד השיטור מדריך: 
כך תימנעו מפריצה לבית

 / עמ' 12

רחוב נורוק 
נצבע בכחול לבן

 / עמ' 8

זהירות בדרכים: 
מבצע בת"תים, 

מיזם בסמינר / עמ' 10

פתח תקווה: ש"ס נערכת לקרב בלימה מול 'איחוד התימנים' ואורי עומסי / פרסום ראשון

בית שמש: אבוטבול זועם: "דגל חשבו שנפלו עם מטומטם, מה הם רצו?" / ראיון

טירת הכרמל: כפיר עובדיה מש"ס עשוי להפתיע ולכבוש את הראשות / חשיפת 'קו עיתונות'

אשדוד: המועמדת הלן גלבר מאשימה: "לסרי רע לחרדים ונשלט בידי עבריין" / ראיון

לוד: המרא דאתרא הכריע נגד ריצה עצמאית, אך מפלגה חדשה בדרך / חשיפת 'קו עיתונות'

חולון: בעקבות חשיפת 'קו עיתונות': הגר"ח רבי במכתב "כולנו תומכים בש"ס ובוחרים ש"ס"

1 יום 
55

ירות
לבח

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

 ראש ישיבת 
"אורחות התלמוד" הגאון 

רבי יעקב כוחי זצ"ל
 / עמ' 8

סקר 'קו עיתונות': מצביעי ש"ס דורשים: ריענון בירושלים ובבני ברק / עמ' 21

"המשמעות של אמירה כזאת היא 
שלחרדי לא יכולה להיות גישה 
לראש הפירמידה בשום מקום"

"כל שקל שראש עיר חרדי 
יבקש מהאוצר, יהפוך 
לחלק מהמשא-ומתן 

הפוליטי מול החרדים"

 אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19

הקרב על ירושלים
פרויקט 

מיוחד המספרים נחשפים:

ברשויות  נציגים  של  גרנדיוזי  במספר  לנופף  אוהבות  החרדיות  המפלגות 
ביקשנו  בפראות,  מגזים  ומי  אמת  דובר  מי  לבדוק  יצאנו   • המקומיות 
להשוות עם רשימות פנימיות ולקבל יעדים לבחירות הבאות, דרשנו הסברים 

מהקדקודים ובעיקר, קיבלנו הצצה אמיתית לכוח החרדי בערי ישראל 

השר זאב אלקין:

סגרה"ע יוסי דייטש: 

כמה חברי מועצה חרדים יש בישראל

 / ישראל פריי, עמ' 12 
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

על כל המוצרים המשתתפים במבצע
תכשיט בשווי עד 599 ₪

תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!
תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!

₪4,690
 LG מקרר הפוך

מקפיא תחתון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪990

מקרר 
מקפיא עליון
כולל הובלה 

חינם

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מקרר 
3 דלתות  

₪5,990סמסונג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מכונת 
כביסה 

 LG₪1,690
תכשיט

 בשווי ₪599 
מתנה

₪1,290
שואב אבק 

דייסון  
אלחוטי

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪2,490
מדיח כלים 

בוש 

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה מדיח כלים
 אלקטרה

₪1,390
תכשיט

 בשווי ₪299 
מתנה

₪2,390
מכונת 
כביסה 
8 ק�ג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,450
מכונת כביסה 

פתח עליון 
ווירלפול  ₪1,390

מכונת 
כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪1,590
תנור בנוי 

טורבו
סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪699
כיריים גז 
4 להבות

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7₪990 ק�ג 
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169

מאווררי התקרה
מאוורר מגדל  
JET STYLE

₪199

 STRIKE AIR  
מאוורר העל טורבו 

הוריקן המקורי
₪349

₪119 ₪95 16"18"

שנתיים אחריות
    מאוורר ''16 עמוד
win air

₪69 16"

    מאוורר ''

מזגן 1 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪40 לחודש
מזגן 2 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪75 לחודש

מזגן 2.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪87 לחודש
מזגן 3 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪100 לחודש

מזגן 3.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪112 לחודש

מזגנים ניידים   החל מ- ₪40 לחודש
מזגנים מיני מרכזיים   החל מ- ₪114 לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?

החל מ ₪40  לחודש
כולל התקנה בסיסית

 בשווי ₪599 תכשיט
מתנה

₪169
 מאוורר מיני תעשייתי 
טורנדו

שנות אחריות 
מלאות 2

מצנן אוויר נייד 
Turbo Breeze Air

₪399
שנות אחריות 

מלאות 2

מתנה מצורפת:  2 קרחונים רב שימושיים

כולל 
שלט 

מאוורר תעשייתי 
תלת שימושי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

עד 60 
תשלומים

במימון מחוץ למסגרת האשראי *

(לא תופס מסגרת אשראי בכרטיס)

מסך מגע "15.6  
 Intel Core i3 7100U מעבד

 ,6GB RAM זיכרון
1TB ד. קשיח

₪1,999
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,849
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מכונת 
₪688כביסה 

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

מקרר 
מקפיא עליון 

שארפ

₪1,680

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪2,990

מקררי 4 דלתות

₪139 החל מ-

החל מ-

לחודשלחודש

₪99
 מאוורר שולחן  

שנות אחריות 
מלאות 2

₪75

₪790
מקרן קול אלחוטי  

SAMSUNG HWM450

מקרן וידאו 
(ברקו) 
Lexus

₪399
מקרן וידאו 

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099 תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪222
בלנדר
שייקר

חכם ומקצועי

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מאוורר ''16 / ''18 תליה

עד יום יריד פתיחת הקיץ
ראשון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,290 החל מ-

מקפיא בקו

 NO
FROST

תנור בנוי 
זנוסי

₪999

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תוצרת 
איטליה

שואבים רובוטים

₪990
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

החל מ-

2
שואבים רובוטים

חדש! השואב של שיאומי 
גם שואב וגם שוטף!

מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149

₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1
₪99

אוזניות 
JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

₪259
מערכת שמע 

מיני

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

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

₪1,290

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון 

אלחוטי ובלוטוס

₪399

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

בידורית ענקית 
נטענת סוני

HP מחשב נייח
INTEL CORE 2 DUO מעבד

 4GB זיכרון
250GB דיסק קשיח

 NVIDIA כרטיס מסך מסך
Win 10 מ. הפעלה

מחודש
₪499שנתיים אחריות
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שלם וקח עוד היום אצלך בבית

על כל המוצרים המשתתפים במבצע
תכשיט בשווי עד 599 ₪

תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!
תכשיט קריסטל 
סברובסקי מתנה!

₪4,690
 LG מקרר הפוך

מקפיא תחתון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪990

מקרר 
מקפיא עליון
כולל הובלה 

חינם

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מקרר 
3 דלתות  

₪5,990סמסונג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מכונת 
כביסה 

 LG₪1,690
תכשיט

 בשווי ₪599 
מתנה

₪1,290
שואב אבק 

דייסון  
אלחוטי

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪2,490
מדיח כלים 

בוש 

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה מדיח כלים
 אלקטרה

₪1,390
תכשיט

 בשווי ₪299 
מתנה

₪2,390
מכונת 
כביסה 
8 ק�ג

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,450
מכונת כביסה 

פתח עליון 
ווירלפול  ₪1,390

מכונת 
כביסה בוש 

עד 1000 סל�ד

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

₪1,590
תנור בנוי 

טורבו
סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪699
כיריים גז 
4 להבות

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪1,890
תנור משולב 

סאוטר

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

מייבש כביסה 
אלקטרולוקס

7₪990 ק�ג 
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

₪99
מגהץ אדים 

טפאל

מיקרוגל 
20 ליטר

₪169

מאווררי התקרה
מאוורר מגדל  
JET STYLE

₪199

 STRIKE AIR  
מאוורר העל טורבו 

הוריקן המקורי
₪349

₪119 ₪95 16"18"

שנתיים אחריות
    מאוורר ''16 עמוד
win air

₪69 16"

    מאוורר ''

מזגן 1 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪40 לחודש
מזגן 2 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪75 לחודש

מזגן 2.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪87 לחודש
מזגן 3 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪100 לחודש

מזגן 3.5 כ�ס  - כולל התקנה בסיסית ב- ₪112 לחודש

מזגנים ניידים   החל מ- ₪40 לחודש
מזגנים מיני מרכזיים   החל מ- ₪114 לחודש

עכשיו כל אחד יכול ! מזגן?

החל מ ₪40  לחודש
כולל התקנה בסיסית

 בשווי ₪599 תכשיט
מתנה

₪169
 מאוורר מיני תעשייתי 
טורנדו

שנות אחריות 
מלאות 2

מצנן אוויר נייד 
Turbo Breeze Air

₪399
שנות אחריות 

מלאות 2

מתנה מצורפת:  2 קרחונים רב שימושיים

כולל 
שלט 

מאוורר תעשייתי 
תלת שימושי

₪35
קטלן יתושים 

חשמלי

עד 60 
תשלומים

במימון מחוץ למסגרת האשראי *

(לא תופס מסגרת אשראי בכרטיס)

מסך מגע "15.6  
 Intel Core i3 7100U מעבד

 ,6GB RAM זיכרון
1TB ד. קשיח

₪1,999
מסך "15.6 

i3-6006u

₪1,849
 HP מחשב נייד
 15-bs001 nj

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מכונת 
₪688כביסה 

תכשיט
 בשווי ₪299 

מתנה

מקרר 
מקפיא עליון 

שארפ

₪1,680

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪2,990

מקררי 4 דלתות

₪139 החל מ-

החל מ-

לחודשלחודש

₪99
 מאוורר שולחן  

שנות אחריות 
מלאות 2

₪75

₪790
מקרן קול אלחוטי  

SAMSUNG HWM450

מקרן וידאו 
(ברקו) 
Lexus

₪399
מקרן וידאו 

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

LG SJ3 מקרן קול

300w

₪699
כולל מתקן 

תליה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

JBL מקרן קול
BAR 2.1

₪1,099 תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

₪222
בלנדר
שייקר

חכם ומקצועי

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

מאוורר ''16 / ''18 תליה

עד יום יריד פתיחת הקיץ
ראשון

תכשיט
 בשווי ₪599 

מתנה

₪1,290 החל מ-

מקפיא בקו

 NO
FROST

תנור בנוי 
זנוסי

₪999

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

תוצרת 
איטליה

שואבים רובוטים

₪990
תכשיט

 בשווי ₪199 
מתנה

החל מ-

2
שואבים רובוטים

חדש! השואב של שיאומי 
גם שואב וגם שוטף!

מדפסת צבעונית 
משולבת - אלחוטית

₪269
משולבת - אלחוטית

3835

Innova (ברקו) מקרן וידאו

₪499

E1200
באישור ועדת הרבנים

₪199 
המרכזיתע�י החברה שנה אחריותבלעדי!

מוחדש

מדפסת לייזר משולבת 
ברדר כוללת צילום, 

סורק ופקס

₪759

₪599
מערכת מיני מיקרו פיוניר בידורית עוצמתית 

מיקרופון אלחוטי
BLUETOOTH

₪149

₪99
רמקולי בלוטוס 

נטענים מוגני מים  

רק ב- 1+1
₪99

אוזניות 
JBL T210

רכינועים

החל מ- ₪449

מארז רסיבר + סט רמקולים לווינים

₪1,990

₪199
טלפון מבוגרים

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 48 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪2,979 

קורקינט 
חשמלי

סוללת 36 וולט
מעצור תוף אחורי

צמיגים 8"
חישוקי אלומיניום

₪1,690 

קורקינט 
חשמלי

xiaomi

₪1,990 

אופניים חשמליים
סוללת ליתיום 36 וולט, 

BRAKE-Vמעצורי
שלדת פלדה קלה ומתקפלת

₪1,999 

ערכה כוללת זוג צמיגים 
ופנימיות נוספים

טלפון סלולרי חכם 
מתנה
+

מחשב נייד "15.6
X541NA

₪990
15.6"

₪1,499
מעבד INTEL 4 ליבות

1000Gb :איחסון

₪389

רמקול אלחוטי 
JBL Flip 4

₪135

רמקול אלחוטי
JBL GO

₪259
מערכת שמע 

מיני

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

₪299
מצלמה לרכב
מצלמה דו כיוונית

₪599
Tello  רחפן 

צילום ושליטה 
ישירות מהסמארטפון

₪1,290

בידורית ''12 
משולבת מיקרופון 

אלחוטי ובלוטוס

₪399

תכשיט
 בשווי ₪199 
מתנה

בידורית ענקית 
נטענת סוני

HP מחשב נייח
INTEL CORE 2 DUO מעבד

 4GB זיכרון
250GB דיסק קשיח

 NVIDIA כרטיס מסך מסך
Win 10 מ. הפעלה

מחודש
₪499שנתיים אחריות









חצור הגלילית
כניסה לאזה“ת

בניין לוגל

קרית ספר
חנות הבית

052-712-5590

בני ברק
מול קוקה קולה

כהנמן 108
חניה במקום

ירושלים
רחוב יונה 1

גאולה

פתח תקוה
רח' אלכסנדר ינאי 3
אזור התעשיה סגולה

ירושלים
רח' כנפי נשרים 13
(בית ענבר בלובי

צמוד לבנק דיסקונט)

בית שמש
לב הרמה

נהר הירדן 1

חיפה
הדר

בר כוכבא 1

קרית אתא
זבולון 5

חדש! חדש! חדש!

במבצע נדוניה
פריד אקסקלוסיב
280 ₪שמיכת פלומה 1200 גרם ₪ 233

50% כרית פריד אקסקלוסיב
3 דרגות תמיכה לבחירה:
קשה, רגילה ורכה

על הכרית
השנייה

3 תשלומים X

סט הרמוני 8 חלקים
100% כותנה סאטן

50% PU מגיני מזרן
על המגןעמיד לנוזלים ונושם

השני

דגם דליה



החדשות המקומיות של    בני ברק
על המקום

uzibarak1@gmail. עוזי ברק

ט"ז בסיון תשע"ח 30/5/18בני ברק8

מאת: עוזי ברק

תושבי  נדהמו  האחרונים  בימים 
הרצוג  קרית  בשכונת   – נורוק  רחוב 

שלטים  לראות  ברק,  שבבני 
חדשים שהודיעו להם כי מעתה 
בכחול  ייצבע  שלהם  הרחוב 
לבן והחנייה בו תהיה בתשלום. 
הרחוב,  מתושבי  חלק  כאשר 
מתגוררים בבניינים ישנים וללא 

חניות כלל.
ותושבי  ימים  כמה  עברו 
שפת  אבני  כי  גילו  הרחוב 
בצבעי  נצבעו  ברחוב  המדרכה 
הפיכת  לקראת  לבן,   - כחול 

הרחוב לחניה בתשלום.
את  ריססו  כך,  על  שזעמו  שכנים 
בתשלום  החניה  על  שהורו  השלטים 

בספריי שחור.
התושבים ברחוב לא מבינים ותוהים 
"מדוע  עיתונות':  'קו  עם  בשיחה 
והשכונה  אחרי עשרות שנים שהרחוב 
אבני  את  לנו  הופכים  פתאום  קיימים 

השפה לכחול לבן ובתשלום?"
פנינו לדובר עיריית בני ברק בשאלה, 
הרי ישנם בניינים שאין להם חניה ומה 
משפחותיהם  בני  את  המבקרים  יעשו 

שגרים ברחוב?

העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  ר' 
בנושאים  החלטות  כי  הגיב  ודוברה, 
סימון  רחובות,  כסגירת  אלו  מעין 
בהתאם  מתקבלות,  וכדומה,  רחובות 

המשותפת  התנועה,  בוועדת  לחוק, 
לעירייה, למשטרה ולמשרד התחבורה. 
הההחלטה בהקשר לרחוב הרב נורוק 
תושבים  של  פניות  בעקבות  התקבלה 
ברחוב  רכבים  מכירת  של  מצב  על 
בנפרד,  שיטופל  מוסדר,  בלתי  באופן 
תנועתית  לאנדרלמוסיה  גרם  והוא 
ובעיות חניה ברחוב. בד בבד, לתושבי 
והם  חינם,  חניה  תווי  יוסדרו  הרחוב 
החנייה  מרשות  הודעה  כך  על  יקבלו 
החניה  תווי  הסדרת  לאחר  העירונית. 

לתושבי הרחוב יוחל ברשום דו"חות.

מאת: עוזי ברק

הפעיל  את  האחרון  שישי  בליל  תקפה  מלצרים  קבוצת 
ויכוח באירוע שהתקיים באודיטוריום  וולקן, בעקבות  בני 

העירוני בשכונת רמת אלחנן.
ברחוב   22:50 לשעה  סמוך  חמישי  ביום  אירע  המקרה 
רבינוב. פעיל הכתות בני וולקן, שהיה באירוע ובא בדברים 
עם המלצרים, הותקף על ידם במכות ודקירות כשתוך דקות 

עשרות מהם היכו בו בעוד הוא מוטל על הרצפה זב דם.
"זה התחיל מנער אחד כשתוך דקות הצטרפו אליו עשרות 
מחבריו", תיאר בני. "הוא ניגש אליי עם חפץ חד ודקר אותי 
בחזקה במצח, אנשים רבים יצאו מהחתונה וניסו להפריד, 

תוך כדי שהם מזמינים משטרה, אז הנערים נמלטו".
הישועה'  'מעייני  החולים  לבית  ופונה  טופל  וולקן 

שבסמוך, עם חבלות ראש, הוא שוחרר לביתו למחרת.
מהחנויות  נלקחו  אבטחה  מצלמות  האירוע  בעקבות 
הסמוכות. וביום שני יחידת השיטור העירוני ביצעה מעצר.
מאז המקרה ביחידת השיטור העירוני, עמלו בכדי להגיע 
לתוקפים. ההתייחסות למקרה זה הוגדרה בעדיפות עליונה, 
מנת  על  העירוני,  השיטור  ומפקדי  מנהלי  מדיניות  עקב 
למגר את תופעות האלימות בעיר. ואכן התוצאות לא אחרו. 

אחד החשודים, קטין תושב העיר, נעצר.
הרקע לתקיפה היה ויכוח לגבי גובה התשלום לעובדים 
נוספים בפרשה  צפויים מעצרים  בימים הקרובים  באירוע. 

על ידי השיטור העירוני.

 נהג רכב ורוכב אופניים נפצעו בינוני
דרכים  בתאונת 
שאירעה במוצאי שבת 
ז'בוטינסקי  ברחוב 
פינת רחוב בילו, נפצע 
רוכב  בינוני  באורח 
חשמליים,  אופניים 

הרוכב  מאלכוהול.  שתוי  היה  הנראה  שככל  זר  נתין 
לזגזג  התחיל  ז'בוטינסקי,  ציר  על  מהירה  בנסיעה  היה 

וכתוצאה מכך נפל מאופניו.
כתוצאה מהנפילה הרוכב נחבל בחלקי גופו. משולם 
יוזביץ' חובש מתנדב באיחוד הצלה סניף בני ברק סיפר: 
איחוד  של   1221 החירום  מוקד  ע"י  למקום  'הוזעקתי 
כבן  אופניים  ברוכב  הבחנתי  למקום  כשהגעתי  הצלה. 
חובשים  עם  יחד  הכרה.  מעורפל  הכביש  על  שרוע   30
להגעת  עד  ראשוני  רפואי  טיפול  לו  הענקנו  נוספים 
הנט"ן שפינה את הפצוע לבי"ח בלינסון בפתח תקווה 

עם חבלות ראש וחזה'.
נוספת  תאונה  אירעה  זאת  תאונה  לאחר  דקות  כמה 
באזור עם לכוד שנזקק לחילוץ. נהג רכב פרטי שנסע על 
כביש 4 לכיוון דרום התנגש בעוצמה באוטובוס שעמד 

בתחנה הסמוכה לגשר רמת אלחנן.
לכוד  והיה  נפצע  הרכב  נהג  מהתנגשות  כתוצאה 
הכיבוי.  כוחות  להגעת  עד  ארוכות  דקות  למשך  ברכב 
הוא פונה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים 

'שיבא' בתל השומר כשהוא סובל מחבלת ראש.

 סגן שר הבריאות בביקור פתע
הבריאות  שר  סגן 
החליט  ליצמן  יעקב 
בהפתעה  ביקור  לעשות 
גם בארגון החסד חברים 
ערך  אותו  לרפואה, 
בבני  פגישה  סיום  עם 

המרקחת  מבית  מקרוב  שוב  והתפעל  הגיע  השר  ברק. 
וממחלקת ניתוב התרופות של העמותה. "מדהים לראות 

את כמות החסד שנעשה פה", ציין.

 עצרת זיכרון לזכר הגר"נ טולידנו זצ"ל
זיכרון  עצרת 
והתעוררות ביום השנה 
של  לפטירתו  השישי 
נסים  רבי  הגדול  הגאון 
נערכה  זצ"ל  טולידנו 
בבאר  הישיבה  בהיכל 

יעקב. העצרת התקיימה ביום רביעי שעבר בראשות בנו 
הרבנים  ואחיו  טולידנו  יוחנן  רבי  הגאון  הישיבה  ראש 
הגאונים, ובהשתתפות גדולי תלמידיו. במהלך העצרת 
נשא דברים תלמידו המובהק הגאון רבי מרדכי מלכה, 
רבה של אלעד, אחריו נשא דברים תלמידו הגר"י פרץ, 

מחשובי מזכי הרבים, בדברי התעוררות חוצבים. 
לאחר מכן התקיים מעמד "הושיבו ישיבה על קברו" 
ישיבה  הקמת  על  הגר"י  הישיבה  ראש  הכריז  כאשר 
קטנה חדשה בבאר יעקב בנשיאותו ועל קריאתה מחדש 
של הישיבה הגדולה לזכרו של הגר"נ זצ"ל בשם "אוהל 
התורה", והוסיף כי שם זה הולם את אישיותו של אביו 
הזרקורים  מאור  בהתרחקותו  ידוע  היה  כאשר  זצ"ל 

ומפוליטיקה והמית עצמו באוהלה של תורה כל ימיו.
 

 עדכון לעבודות הרכבת הקלה
מתקדמת  עירוניים,  תחבורה  נתיבי  נת"ע,  חברת 
בן  התת-קרקעית  התחנה  להקמת  העבודות  בביצוע 
תשע"ח,  בסיוון  י"ג  חמישי,  ביום  ברק.  בבני  גוריון 
בדרך  חדש  תנועה  הסדר  ליצירת  עבודות  יבוצעו 
ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות החשמונאים – בן גוריון.

העבודות יבוצעו מהשעה משעה 21:30 ועד עד שעה 
נתיבי  לסירוגין  יצומצמו  העבודות,  במסגרת   .5:00
באזור  העבודה  באזורי  הרגל  הולכי  ומעברי  הנסיעה 

יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.
החל ביום שישי, 1.6.18, י"ד בסיוון תשע"ח, נתיבי 
בן  דרך  הרחובות  במקטע  ז'בוטינסקי,  בדרך  הנסיעה 

גוריון – הרצוג, יוסטו צפונה.

מאת: עוזי ברק

השומר  בתל  שיבא  החולים  מבית  בד"ה: 
על  הידיעה המרה  בצהריים  שני  ביום  הגיעה 
הסתלקותו לגנזי מרומים של הגאון רבי יעקב 
התלמוד'  'אורחות  ישיבת  ראש  זצ"ל,  כוחי 
שהלך  ברק,  בבני  הילד  מגן  מוסדות  ונשיא 
בן  והוא  וסבל,  ייסורים  שנות  לאחר  לעולמו 

85 בפטירתו.
זצ"ל  המנוח 
בירושלים  נולד 
הצדיק  לאביו 
כוחי  מרדכי  רבי 
ובילדותו  זצ"ל, 
בתלמוד  למד 
ציון.  בני  תורה 
מספר  לאחר 
עברו הוריו  שנים 
אביב,  בתל  לגור 
בהם  והקימו 

להתגורר  עברו  מכן  לאחר  תורה,  שיעורי 
ארגון  את  הקים  בחרותו  בשנות  עוד  בב"ב. 
עשרות  עם  לנוער  ערב  שיעורי  "אחיהוד", 

סניפים בערי המרכז.
לאחר נישואיו לרבנית לבית בוגיוף, התמנה 
לאחר  ב"ב.  "אהל משה"  בישיבת  כרב  לכהן 
גריינמן  חיים  רבי  הגאון  ידי  על  נקרא  מכן 
את אחת המתיבתות הראשונות  להקים  זצ"ל 

"פאר  ישיבת  ואת  הילד"  "מגן  בשם  בארץ 
מאות  בה  שהתחנכו  קטנה  ישיבה   - התורה" 

תלמידים.
ישיבת  את  הקים  שנה  שלושים  לאחר 
למצוינים  קטנה  ישיבה  התלמוד",  "אורחות 
ששמה הולך לפניה בכותל המזרח של עולם 

התורה הספרדי.
לפני  אש  כלפיד  היה  שנים  כיובל  במשך 

המחנה, הנהיג את המוסדות ביד רמה על כל 
פרט ופרט, מתוך דגש של אהבה ודאגה לכל 
ייסורים  מתוך  זאת  וכל  דרכו,  שעבר  בחור 

קשים ומרים שקיבלם באהבה כל ימי חייו.
כאשר  לעצמו  ויתר  לא  זצ"ל  כוחי  הרב 
במהלך השנים מילא את כל התפקידים, כראש 
הישיבה וכר"מ, ושיחותיו הנפלאות התוו דרך 
חיים והשקפת עולם לכל תלמיד שהגיע ללמוד 

לתפארת,  משפחה  להקים  זכה  אף  בישיבה. 
את  המפארים  חכמים  תלמידי  וחתנים  בנים 

עולם התורה.
לפני 5 שנים הוציא לאור ספר קיצור תרי"ג 
ועמל  טרח  והוא  חייו  משאת  שהיה  מצוות, 
במשך 15 שנה להוצאת ספר זה, הואיל והיה 

חשוב לו הדקדוק בהלכה ובמצוות.
לו  עשו  גדול  כבוד 
בהשתתפות  בפטירתו 
תלמידיו  אלפי 
ו  ת י י ו ו ל ה  . ו י צ י ר ע מ ו
והיא  שני  ביום  התקיימה 
 16:00 בשעה  יצאה 
התלמוד  אורחות  מישיבת 
בבני ברק רחוב ברנדשטטר 
סגולה  העלמין  בית  אל   3

בפתח תקווה.
הרבנים  הספידוהו 
יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון  הגאונים 
בניו  חתניו,  בעדני,  שמעון  רבי  הגאון  יוסף, 
ושוב  שוב  הדגישו  שכולם  חשובים,  ורבנים 
את מסירות נפשו לחנך את ילדי ישראל מתוך 

ייסורים קשים.
ההולכים  ונינים  נכדים  אחריו  השאיר 
על  מרה  המבכים  תלמידים  ואלפי  ה',  בדרך 

הסתלקות רבם הנערץ – יהי זכרו ברוך.
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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:  

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

'מגן  מוסדות  ונשיא  התלמוד'  'אורחות  ר"י  זצ"ל,  כוחי  יעקב  רבי  הגאון  לעולמו  הלך 
הילד' בב"ב כשהוא בגיל 85, לאחר שסבל שנות ייסורים • אלפי תלמידיו ביכו מרה על 

הסתלקות רבם הנערץ

חניה  תווי  יוסדרו  בטרם  דו"חות  יחולקו  לא  מרגיע:  העירייה  דובר 
לתושבי הרחוב בקרית הרצוג, שנצבע בימים האחרונים בכחול לבן

תלמידיו בהלוויה. צילום: דוד זר 

הרב כוחי זצ"ל

צילום: יונתן בשארי

 ראש ישיבת "אורחות התלמוד" זצ"ל

רחוק נורוק נצבע בכחול לבן

 צילום: מאיר פרידמן 

השר בחברים לרפואה

צילום : דוד זר

  דקירה ברמת אלחנן: 
תוקף אחד נעצר



יש טעם להתרענן

מירוץ
הפיוזים

                                              
מזינים את הפיוזים באמצעות הטלמסר 8064*            �

www.fuze-tea.co.il/hared  :או באתר  
בוחרים פרסים בטעם שלכם  �

ונכנסים להגרלה על הפרס שבחרתם �

אז איך משתתפים?

ההמבצע תקף בין התאריכים 22�05�2018-08�06�2018 יש לשמור את התוויות לצורך מימוש הפרסים� המבצע בכפוף לתקנון 
הפעילות� התמונות להמחשה בלבד� ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית 
לפי חוק העונשין, התשל"ז-�1977 עורכת ההגרלה: החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ� המפקח על ההגרלה רו"ח 
יגאל דור ממשרד רו"ח ברייטמן, אלמגור, זהר ושות'� בהתאם לתקנון ההגרלה שנמצא באתר fuze-tea�co�il ובמשרדי החברה 

ברחוב כהנמן 129 ב"ב� ההשתתפות בפעילות מגיל �15

אוספים את התוויות עם הפיוזים ויכולים
להגריל פרסים שווים!

מאות פרסים יוגרלו בתקופת הפעילות



בני ברק ט"ז בסיוון תשע"ח 121030/5/18

מאת: עוזי ברק

הקרובים  בימים  יחל  גלגלים"  "על  מבצע 
משורה  כחלק  ברק,  בבני  תורה  תלמודי  ב-30 
של פעילויות הדרכה והסברה עירונית במוסדות 
להגברת  להביא  במטרה  הקיץ,  בעונת  חינוך 
הבטיחות בדרכים בקרב התלמידים - כך נמסר 
ועדת הבטיחות העירונית, שהתקיימה  בישיבת 
מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של  בראשותו 
ציבור  נציגי  ועדה,  חברי  ובהשתתפות  רה"ע 

ואנשי מקצוע בתחום.
הבטיחות  בנושא  הפעילויות  על  סקירה 
זיידמן,  חנוך  הרב  ידי  על  נמסרה  בדרכים 
העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות  האגף  מנהל 
פעילויות  של  התקציבי  ההיבט  את  גם  שהציג 
חנוך  הרב  של  בסיועו  האחרונה,  שבשנה  אלו, 
משמעותית  התקציב  גדל  העיר  ראש  זייברט, 
למטרות אלו, מתוך ראיית חשיבותן וחיוניותן, 
יותר שיעורים מקצועיים  נוספו  ובמסגרות אלו 

ויותר הרצאות מותאמות לתלמידים.
גב'  הדגישה  הבטיחות  ועדת  בישיבת 
תחבורה  מחלקת  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה 
המבצע  כי  התשתיות,  באגף  בדרכים  ובטיחות 
ימים,  כחודש  ימשך  התורה  תלמודי  ל-30 
שמשוניות  ארבע  לת"תים  נמסרו  ובמסגרתו 
בטיחות  נושאי  בארבעה  קומיקס  ציורי  ובהן 
בטוחה,  חציה  שיפורים:  הטעונים  בדרכים 
בטוח.  ומשחק  בטוחה  הליכה  בטוחה,  נסיעה 
מותאמים  עבודה  דפי  יצורפו  שבוע  בכל 
פרסים  יוגרלו  התלמידים  ובין  השבועי,  לתוכן 

מתאימים.
"מדרכות  פרויקט  יתקיים  לכך  בנוסף 
לפני  חציה,  מעברי   76 לסימון  מסבירות" 
תתפרצו  "אל  רגל:  להולכי  מסר  עם  המעבר, 

לכביש, תנו לנהג הזדמנות לעבור".
בדרכים  הבטיחות  בתחומי  חדשני  מיזם 
יופעל השנה, משותף למטה הבטיחות העירוני 
מסלולי  במסגרת  וולף,  הרב  שם  על  ולסמינר 
התמחות בסמינר, כשהתלמידות תצגנה פרויקט 
גמר בסוף שנת הלימודים עם ציונים. הפרויקט 

יכלול מסלול המולטימדיה בסמינר להפקת סרט 
על הבטיחות בדרכים, הלחנת שיר לליווי הסרט 
על ידי מסלול מוזיקה והכנת פעילות, בעקבות 
בקרב  חברתית,  הפעלה  מסלול  ידי  על  הסרט, 
תלמידות כיתות ו'-ח' בבתי ספר בית יעקב הרב 
כהנמן, נוה אחיעזר, גור, שיכון ג', אוצר החיים, 
זכרון מאיר, ותתפלל חנה, אוהלי שמעון, פנינת 

בית יעקב ורמת אהרון.
המטה  של  פעולה  בשיתוף  נעשה  המיזם 
מסלולי  מנהלת  בדרכים,  לבטיחות  העירוני 
המורות  וצוות  וולף  בסמינר  ההתמחות 
והמרכזות במסלולים, חב' "דן", בי"ח "מעייני 
עברו  המיזם  הפעלת  לקראת  ועוד.  הישועה" 
בדרכים  בבטיחות  בסיסית  הכשרה  התלמידות 
שכללה את הסיבות למעורבות ילדים בתאונות 
בדרכים  לבטיחות  העקרונות  חמשת  דרכים, 
של  היהודית  וההשקפה  התורניים  וההיבטים 
הפעילויות  כל  לנפשותיכם".  מאוד  "ונשמרתם 
חבר  קקון,  מיכאל  הרב  עם  בתיאום  נעשות 
הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות ולפיתוח.

לבטיחות  הועדה  של  הראשון  בחלקה 
מחלקת  מנהל  חדד,  יוסף  מר  מסר  בדרכים 
על התקדמות הפעילות  מידע  העירוני  השיטור 
ובלתי  מוסדרת  בלתי  רכיבה  עם  להתמודדות 
הרב  כאשר  חשמליים,  אופניים  על  חוקית 
הועדה  ויו"ר  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
כבישים  חציית  נגד  גם  המאבק  להרחבת  קרא 
ומעברי חצייה באורח מסוכן וציין את חיוניות 
בשבתות  אופניים  על  רכיבה  נגד  הפעילות 
זרים,  עובדים  ידי  על  בעיקרה  ישראל,  ובחגי 
שמגיעים לאולמות שמחה דרך רחובות שונים, 
ובהם מרכזיים, כשבנוסף לפגיעה בכבוד השבת 
לציבור,  סיכון  גם  ישנו  האופניים,  על  ברכיבה 
ובעיקר לילדים, הרגילים לעבור ברגל בשבתות 
ובחגים את הרחובות. הוא הציע לפעול בנושא 
בשיטור  המשולבים  נכרים  פקחים  באמצעות 
העירוני בשבתות ובחגים בתחומי אבטחה וסדר 

ציבורי.

זהירות בדרכים: 
מבצע בת"תים, מיזם בסמינר
בדרכים  זהירות  מבצע  מציגה:  בדרכים  הבטיחות  ועדת 
חציה  מעברי   76 יסומנו  בקרוב:   • תורה  תלמודי  ל-30 
תתפרצו  "אל  רגל:  להולכי  מסר  עם  מסבירות"  "מדרכות 
של  חדשני  מיזם   • לעבור"  הזדמנות  לנהג  תנו  לכביש, 
מטה הבטיחות העירוני יחד עם סמינר הרב וולף, במסגרת 
מסלולי ההתמחות • השיטור העירוני החל להתמודד עם 

רכיבה בלתי חוקית על אופניים חשמליים

בודקים רכבים דו גלגליים

שומרים על העיניים שלך

מסגרת  
לימודית 

לתכשיט שלך 
לא תמצא 

אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

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

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61
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אלי כהן

מאוד  בהרבה  מובילה  והחסידות  התורה  עיר 
תחומים המייחדים את האוכלוסייה המתגוררת בה. 
פן אחד הוא התמימות והאמון בכל אחד ואחד, אכן 
זו חובה לתת אמון אך ישנם גם אנשי 'דלא מעליא' 
האחרונים  בשבועות  הזו.  התמימות  את  שמנצלים 
משטרת ישראל עושה מאמץ גדול על מנת לצמצם 
את כמות הפריצות המתרחשות בבני ברק. מסתבר 
כי אם ננקוט מספר פעולות בסיסיות אנחנו יכולים 
לצמצם את נושא הפריצות ועוגמת הנפש באחוזים 

ניכרים.
בעיר,  העירוני  השיטור  מפקד  בעדני,  רועי  פקד 
מספר ל'קו עיתונות' כי המשטרה יודעת היום לפלח 
במדויק את השעות שבהן יש פריצות בעיר. מסתבר 
כי בימי החול השעות ה'חביבות' על הפורצים הם 
בין השעות 9 בבוקר ועד שתיים בצהרים, וכן בסופי 
השבוע. פקד בעדני מסביר איך ניתן להימנע ממצב 

בו נאבד את הרכוש היקר.
בראש ובראשונה יש לשנות את הגישה הרווחת 
חוסר  את  שמנצלים  כאלה  ישנם  מאנ"ש,  כולם  כי 
לדירות.  בקלות  ונכנסים  התושבים  של  הזהירות 
הגניבות  רוב  לחלוטין.  פשוטה  התשובה  למה? 

בעיר הן עם מפתח או על ידי הזזת חלון.
מה עושים על מנת למנוע זאת?

פקד בעדני מסביר, כי ראשית יש לנעול את דלתות 
את  עוזבים  כאשר  והתריסים  החלונות  ואת  הבית 
הבית גם לפרק זמן קצר. להימנע בכל צורה שהיא 
בתוך  חלון,  אדן  על  הבית  מפתחות  את  להשאיר 
את  מכיר  מתחיל  גנב  כל  לשטיח,  מתחת  או  עציץ 
הקרקע  בקומות  בעיקר  מאוד,  רצוי  הזה.  המחבוא 
בכניסה  ותאורה  סורגים  להתקין  נמוכות,  ובדירות 

לבית ואף במקומות מוסתרים.
מה תפקיד השיטור העירוני?

"בכל שעות היום מסיירים שוטרים ממונעים והן 
כשיטור גלוי בעיר, כאלה הגלויים ואחרים סמויים 
יהודים.  שאינם  שוטרים  מסיירים  השבוע  ובסופי 
לשוטרים חוברים עשרות מתנדבים מתוך הקהילה 
חיי  על  שמירה  של  הקודש  במלאכת  שמסייעים 

התושבים ועל רכושם". 
וישנם תוצאות?

הנתונים  את  משווים  אנחנו  אם  בוודאי,  "כן, 
הקודמת  השנה  לעומת  היום  ועד  השנה  מתחילת 
בכמות  אחוז  כ-25  של  ירידה  ישנה  כי  מגלים  אנו 

הפריצות".
בעדני מדגיש כי "אם כל משפחה תיישם את מה 
למינימום  נוכל לצמצם  ישראל  שממליצה משטרת 

את כמות הפריצות בעיר".
פקד בעדני גם פונה ישירות לכלל הציבור ומבקש 
"אם מישהו רואה אדם חשוד לא להסס ולהתקשר 
שמספרו  ישראל  משטרת  של  החירום  למוקד  מיד 
100. רק פניה למוקד הזה תוכל להזניק כוח שיטור 

24 שעות ביממה על מנת לבדוק את טיב החשוד".
לסיום מחמיא פקד בעדני לתושבי העיר ואומר כי 
ברור לו שלאחר שיקראו את הטיפים ויישמו אותם 

- רבים מהגנבים יחליפו מקצוע. 

מפקד השיטור מדריך: 
כך תימנעו מפריצה לבית

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

הן
 כ

לי
גי

מקרר שארפ

החל מ: ₪4590

ל-12736
חודשים ₪

החל מ:

4 דלתות
DF מקרר

רק: ₪1590

ל-4436
חודשים ₪

רק:

מקפיא
6 מגירות

רק: ₪990

ל-2736
חודשים

החל מ:

₪

מגהץ קיטור

החל מ: ₪430

ל-1236
חודשים ₪

החל מ:

טפאל
תנור משולב 

דו תאי מהדרין

רק: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

רק:

מכונת כביסה
קונסטרוקטה

במחירים הכי זולים!

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

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

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

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

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

03-5045000

טל' רב קווי
לסניפי הרשת

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

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

במהירות שיא
כל המזגנים 

במחירים 
הזולים ביותר 

וגם ב-36 
תשלומים

התקנה יהודית 
איכותית

במחירים מיוחדים
ואחריות כפולה!

החל מ-

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן לסלון

58₪

ל-36 החל מ-
חודשים

החל מ-2090 ₪

מזגן 3 כ"ס

88₪

ל-36 החל מ-
חודשים

החל מ-3190 ₪

מזגני טורנדומזגני תדיראן
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

כולל התקן
משמרת השבת

5 שנות
אחריות מלאה

מקרר סמסונג

החל מ: ₪3290

ל-9136
חודשים ₪

החל מ:

7 שנות 
אחריות 

מלאה

מבחר
חבילות
חתנים

מתחייבים למחירים 
הזולים ביותר!

*בתוספת 199 ₪

למרות ירידה תלולה במספר הפריצות בבני ברק, המשטרה ממשיכה להיאבק בתופעה 
• בשיחה עם 'קו עיתונות' מסביר מפקד השיטור העירוני כיצד ניתן לצמצם את התופעה 

למינימום, מה לעשות כאשר נתקלים באדם חשוד ואיך מתבצעות רוב הגניבות

פקד רועי בעדני



האם שניהם זהים?

הפוך וגלה כמה קל לתעתע במוח שלנו...

מתעתעים בך?
פקח עיניים!

כולם מוכרים לך, אנחנו קונים בשבילך.
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יענקי קצבורג

ביתו  את  הגודש  הרב  הקהל 
מגוון,  מקהל  מורכב  להתייעצות 
בכל  נועצים  שהיו  אישים  חלקם 
דבר בחייהם עם אביו ועתה רואים 
שכבר  אברכים  חלקם  בבואה,  בו 
אך  דרך,  מורה  בו  רואים  שנים 
חלק הארי הם התייעצויות בענייני 
חינוך, תחום בו נחשב הגר"ש בר 

סמכא עצום.
בביתו  מתקיים   17:00 בשעה 
מימי  יום  בכל  שמשתנה  שיעור 

שעולים  קבועות  קבוצות  על  מדובר  השבוע, 
מנחת  שיעור  רמח"ל,  לשיעור  הגר"ש  לבית 
בכל  כאשר  רבים  בתחומים  ושיעורים  חינוך, 
יום זהות משתתפי השיעור שונה, באופן מפתיע 
מחובשי  מורכב  הקבועים  השיעורים  אחד 
כיפות סרוגות המגיעים היישר מהעיר העתיקה 

בירושלים.
רבי  הגאון  מגיע   20:00 בשעה  ערב  מידי 
זצ"ל  מרן  אביו  בבית  מעריב  לתפילת  שרגא 
עד  קהל  מקבל  גם  שם   ,5 איש  חזון  ברחוב 
השעה 21:30, אז יוצא מידי פעם בפעם לישיבה 
נהגו לעיתים  אחרת שבנשיאותו ברחבי הארץ. 
שהיה  רוזנגרטן  איצ'ה  הרב  הוא  הללו  בשעות 
נהגו של אביו, זאת מלבד הנהג הקבוע ר' יצחק 

בסול שמלווה אותו במשך כל היום.
כאשר חוזר הגר"ש לביתו השעה כבר אחרי 
גם  פוסק  לא  דלתו  על  המתדפקים  זרם  חצות, 
האורחים  אחרון  כאשר  בלילה,   02:00 בשעה 
בביתו  חידו"ת.  לכתיבת  הגר"ש  מתיישב  יוצא 
חידושי  של  בקלסרים  מלאים  מדפים  כעשרה 
זצ"ל  אביו  של  חיותו  בחיי  ידו,  בכתב  תורה 
סירב הגר"ש להצעות להוציא את כתב ידו לאור 

משום שעסק בהדפסת ספרי אביו.
הנכונה  החינוך  לצורת  התייחס  לאחרונה, 
"בכל  זצ"ל:  הגראי"ל  מרן  אבין  בשם  וסיפר 
הוא  בחינוך.  הכעס  שלילת  על  דיבר  הזדמנות 
אבי  מדי.  קשוח  להיות  לא  לכעוס,  לא  הדריך 
סבר שאם צועקים על ילד - אפשר פשוט להרוג 

עליו?  צעקת  ַלֵסדר:  מאחר  ילד  נשמתו.  את 
המרץ  כל  את  לו  הוצאת  היום.  את  לו  הרסת 
בשום  אבל  להעיר,  שצריך  סבר  הוא  ללמוד. 

אופן לא לצעוק". 
פעם  אף  אבל  קלות,  מעיר  היה  עצמו  "הוא 
במילה  בעדינות,  העיר  נזיפות.  באמצעות  לא 
אחת מדודה ומחושבת היטב, אבל די היה בכך 
לו  נוגע  ממש  טובה  לא  שהתנהגות  שראינו 

בנפשו, הולכת לו בחיים, וזה היה מספיק".
סמינרים  למנהלי  אמר  אחרת  בהזדמנות 
זצ"ל  "אבא  הרישום:  לקראת  במעונו  שישבו 
או  בחור  יסלקו  החינוך  שבבתי  לכך  התנגד 
מאף  התייאש  לא  הוא  מהדרך.  שירדו  בחורה 
כי  שנראה  שבחור  הסכים  לא  ומעולם  אחד, 
ששם  שסבר  משום  לצבא,  ילך  מהדרך  נשר 
שצריך  הייתה  דעתו  שמים.  ביראת  לגמרי  ירד 
ביהדות.  להחזיקו  דרך  בכל  ולנסות  להתמודד 
הוא הוָרה להורים לא להרחיק לגמרי בן או בת 
שלא מתנהגים כשורה, אלא לתת להם הרגשה 
מדי.  יותר  להתרחק  בושה  שירגישו  עד  טובה 
כך יידעו שברגע שהם רוצים לחזור - הם יוכלו 

לחזור באהבה הביתה".
משנתו הרוחנית והחינוכית, סדר יומו המלא, 
החברותות,  הארץ,  בכל  לישיבות  הנסיעות 
הנהגים, קבלת הקהל היומית בחזון איש 5, אישי 
חידושי  קלסרי  ועשרות  בו,  שנועצים  הציבור 
עם  הקשר  וגם:  לאור,  יצאו  ולא  שכתב  תורה 
גדולי הדור, השידוך שהוסתר והשליחויות בין 

חזון איש 5 לחנן 10.

לכהן תחת אביו: 

הגר"ש שטיינמן 
מאז פטירת אביו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, 
לקח על עצמו הגאון רבי שרגא שטיינמן בהוראת חמיו מרן שר 
ישיבות,  כמאה  של  הרוחני  העול  את  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
כוללים, בתי ספר, סמינרים, ארגונים ומפעלי תורה  • 'קו עיתונות' 

יצא להתחקות אחר משנתו הרוחנית והחינוכית

הכתבה המלאה בסוף השבוע במוסף
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(

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

בדלא אקדמיה
בל

וע 
לימודי מקצ

שנות הצלחה
 2

2



תוקף המבצע עד 18.6.18 או עד גמר המלאי. כמות מינימלית למבצע 4 יח' לסניף. המחיר הקודם 
.ERN והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק' המכירה עצמה. *בכפוף לאישור חברת

₪ 5,990
₪ 6,470

חבילת ארד

מקרר בקו   
דגם: 8100

קיבולת כללית: 422 ליטר נטו • כסוף
A דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 8 ק״ג לנקו
דגם: 8100

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו   
FSE62120DWDSL :דגם

A :מכני לבן • נפח תא אפייה 65 ליטר• דירוג אנרגטי

חבילת פלטינה

₪ 8,690
₪ 10,462

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6781W :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 376 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג סימנס
WS10 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי לופרא
MSNUD66 :דגם

• נפח תא אפייה עליון 30 ליטר • נפח תא אפייה
A תחתון 57 ליטר • 4 מבערי גז • דירוג אנרגטי

חבילת יהלום

מקרר בקו בד״ץ
DN156821 :דגם

• נפח כללי 505 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ
מ.כביסה 8 ק״ג בקו

A דגם: 8512 • 1200 סל״ד • דירוג אנרגטי

תנור דו תאי בקו
KFDM62120DWDSL :דגם

 A נפח תאי אפייה 79 ליטר • לבן • דירוג אנרגטי •

מקרר פרימיום שארפ
SL- 2249/55 :דגם

• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו
B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תא אפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •
הלכתי

חבילת זהב

₪ 6,490
₪ 7,966

₪ 3,890
₪ 4,665

מקרר לנקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

• נפח כללי : 317 ליטר • תא קירור:  174 ליטר נפח אחסון
B :תא הקפאה: 64 ליטר • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
דגם: 7152

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
דגם: 6040 • נפח תא אפייה: 60 ליטר

B לבן • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
EV5600 :דגם

A 600 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,790
₪ 3,604

חבילת בסיס

₪ 4,990
₪ 6,310

במחירים שיעשו לכם שמח!חבילות חתנים של טובי המותגים 
לדוגמא ממגוון המוצרים:

מחיר למתחתן!

יבואנים רשמיים בלבד36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*
אלעד

שמעון בן שטח 8, 
מרכז רימון 

0737-218-218

 חיפה הדר
הנביאים 25

04-8678877

בני ברק
רבי עקיבא 55
0737-217-217

ירושלים
התעשייה 8, תלפיות

02-6728-148

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר אלתא 

בין רובע ג’-ז’
0737-219-219

צפת
העליה ב'4

04-9040079

נתיבות
בעלי המלאכה 5,

מתחם צים סנטרס
08-9932290
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חיסול
אחרון
לעונה
ימיםל-10זו

חליפות אקסוס 
דוגמא

)ילד-גבר-נוער(

מכנסים אקסוס 
דוגמא

)ילד-גבר-נוער(

מכנסים
70% צמר

חולצות מעודפי 
ייצור

חולצות תוית אדומה
דוגמא

חגורותנעלי עור

ג'קט +מכנס

2 ב-100&

2 ב-150&

&150

2 ב-150&

&15

&99

החל מ- 5 ב- 100
ועד- 3 ב- 120

בלבד!
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ועד- 3 ב- 120

בלבד!
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ישראל פריי

יום יפתחו הקלפיות. כולם יעטו על פניהם ארשת  בעוד 155 
חגיגיות ויכריזו על ניצחון סוחף. האמת, קשה יהיה להתמודד עם 
ההצהרות. תמיד אפשר לשחק עם הנתונים, להצביע על הצלחות 
שיתאים  באופן  אחרת,  בעיר  כישלונות  ולהצניע  אחת  בעיר 

להצהרה השחוקה; "הכוח שלנו גדל דרסטית".
החרדי  הכוח  את  לאמוד  אמיתיים  כלים  לכולנו  לספק  בכדי 
על  עומק,  לסיור  מוניציפאלי"  "שטח  יצא  המקומיות,  ברשויות 
ברשויות  חרדית  מפלגה  כל  מחזיקה  נציגים  בכמה  לבדוק  מנת 

המקומיות.
אי שם בשלהי אוקטובר 2018,  לפני שיפתחו הקלפיות  ועוד 
הופתענו לגלות "חורים" לא מעטים במצג השווא של המפלגות. 
חברי  של  אסטרונומיים  במספרים  לנופף  מרבים  נציגיהן  בעוד 
ושהמספרים  רחוקה  שהאמת  מסתבר  מפלגתם,  מטעם  מועצה 

קטנים בהרבה.
לקבל  גם  כמו  הנתונים  עם  המפלגות  ראשי  את  לעמת  ניסינו 
תחזית כמה מנדטים הם שואפים להשיג בבחירות הבאות, אך כפי 
שמיד תיווכחו, התשובות מיאנו לבוא. ועכשיו קדימה, לנתונים:

ש"ס

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 156
לזהות  יחסית  קל  ש"ס,  תנועת  חברי  את  בהולכים:  ומי  מי 
תחת  רצה  ש"ס  הערים,  בכל  כמעט  המועצות.  חברי  ברשימות 

המותג המפלגתי והנציגים מזוהים עמה באופן מובהק.
שלהם  שהקשר  נציגים  גם  צירפנו  המועצה  חברי  למניין 
לתנועה קלוש אך קיים. כך למשל זקפנו לזכותם את כל שלושת 
נציגי רשימת "חנוך לנער" בכרמיאל בראשות הרב פנחס בדוש, 
את רשימת ס"ד במבשרת שאיכשהו מזוהה עם התנועה, בראשון 
לציון החשבנו שני נציגים למרות שאחד מהם כבר פרש ואפילו 

נציג שהלך למרבה הצער לעולמו, נכנס לרשימה.
נציגי  כמספר  ב-170  התנועה  ראשי  נוקבים  שונים,  בראיונות 
התנועה ברשויות המקומיות, אך כפי הנראה, המספר "מעוגל" 

כלפי מעלה, אם כי לא באופן מאד דרסטי.
חיים ביטון, מנכ"ל התנועה ואיש השטח, כמה חברי מועצה 

באמת יש לש"ס?
"ש"ס היא התנועה הגדולה ביותר במוניציפאלי, אפשר לראות 
בדו"ח המבקר על מימון בחירות 2013, ש"ס קיבלה 22 מיליון ₪ 
והבאים אחריה הם "הליכוד" עם 14 מיליון ו"ישראל ביתנו" עם 
11 מיליון ₪, זה נתון שמראה את הגודל של התנועה, כל פעם 
שאני אומר שש"ס היא הגדולה ביותר אנשים מעקמים את האף, 

אבל אלה הנתונים".
ולמספרים?

מהם  חלק  מדויק.  נתון  לא  זה  אבל  נציגים,   178 יש  "לש"ס 
שותפים שלנו, כך לדוגמא את שלום אזרד מגדרה, הוא לא הלך 
תחת הטיקט של ש"ס אבל הוא שלנו במאה אחוז. יש הרבה ערים 
כאלה. בסך הכל, 162 נציגים הם שלנו ממש, והיתר הם צד שני".

מה היעד שלכם לבחירות הקרובות?
"תראה, לא תמיד ש"ס הייתה הכי גדולה ברשויות המקומיות, 
מבחינת  בתולדותיה,  לגדולה  הפכה  התנועה  האחרונה  בפעם 
מנדטים. מרן לפני פטירתו היה יותר משמעותי במידה מסוימת 
בלהגיד "תבחרו". בנוסף, אי אפשר לקחת את זה שאריה דרעי 
מיני  כל  על  אותו  לבקר  אפשר  בעולם,  הטוב  השטח  איש  הוא 
דברים האם הוא נוגע בנושאים חילוניים או לא, לא ניכנס לזה, 
כל בן אדם אפשר לבקר, אבל הוא איש השטח הכי טוב שבעולם. 
התנועה  יו"ר  הנציגים,   178 של  הגרביים  מספר  את  יודע  אני 
נמצא בקשר שוטף וישיר ועובד צמוד עם כל אחד מהם שהופך 
מתרגשים  לא  שאנחנו  גם  הסיבה  זו  בשטח,  שלך  ל"מאסטר" 

מהסקרים".
ובכל זאת, היעד במספרים?

"המספר הקולקטיבי לא משמעותי, פחות ירגש אותי להכניס 
עשרה מנדטים מפוזרים אם נרד במנדט בירושלים, בסוף מספר 
הקולות הוא שמשמעותי, בטח בבחירות שצפויות להיות סמוכות 

לבחירות הכלליות לכנסת".

דגל התורה

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 67
בכדי  סבוכה.  למלאכה  הגענו  כבר  כאן  בהולכים:  ומי  מי 
עליכם  הפריפריה,  בערי  "דגל"  של  המועצה  חברי  את  לזהות 
לנבור היטב ולחפש ברשומות באשר רובם לא מופיע כלל תחת 
וזאת עליכם לדעת,  ג'.  רשימת "יהדות התורה", "דגל" או אות 
ל"דגל" יש נטייה לנכס לעצמם נציגים מרשימות שונות, חלקם 
רחוקים מהיכלי התורה ובעלי כיפה ארעית, ולמנות אותם כחלק 
מכוחותיהם. קחו למשל את יעקב קורצקי מרמת השרון או מיכאל 
מלמד מראש העין שמוצגים כנציגי התנועה אף כי הקשר שלהם 

אליה חלקי בלבד.
בראיון לתקשורת, טען באחרונה יו"ר המחלקה המוניציפאלית 
נציגים  ב-103  מחזיקה  התנועה  כי  שפירא,  מנחם  "דגל",  של 
ב-49 ערים. בחשבון המדוקדק שערכנו ולאחר שהכנסנו את כל 
מי שאי פעם נצפה בסיורי המחלקה המוניציפאלית והוצג כאיש 
 - ש"ס  של  במניין  שנמצאים  נציגים  הכנסת  גם  כמו   – התנועה 

הגענו ל-67 חברי מועצה.
שלום לבכיר "דגל" שביקש להשמיט את שמו, כמה נציגים 

יש לכם בעיריות ובמועצות?
"מעל 100".

ברשימה שלנו הגענו לפחות מ-70, איפה טעינו?

"מאיפה אני יכול לדעת? יש לי רוח הקודש?"
אולי תציגו לנו את רשימת הנציגים, שנדע להשוות?

"אנחנו לא מוציאים אותה".
כמה נציגים שואפים להכניס בבחירות?

"אני לא מתראיין".

אגודת ישראל

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 50
הסיעה  המחייב-משהו,  המותג  למרות  בהולכים:  ומי  מי 
הגזרה  לגבולות  מעבר  מורחבת  בנציגות  מחזיקה  לא  החסידית 
בתוך  החרדיות.  בערים  מרוכז  כוחה  מלוא  וכמעט  החרדיים 
"אגודת ישראל" המנדטים מתפצלים בעיקר בין "שלומי אמונים" 

ל"סיעה המרכזית", עם יתרון מובהק לראשונה.
ואם נידרש לחדד, המנדטים של "אגודת ישראל" לאו דווקא 
נמצאים בבירות החרדיות, אלא בכל מקום בו נמצא ריכוז חסידי 

מובהק, כמו למשל הערים תל אביב וערד.
בנדיבות רבה, צירפנו לרשימה גם את נציגי חב"ד, את הנציג 
סיעת  את  וכמובן,  פרוש  למנחם  נעורים  חסד  שזוכר  האשקלוני 

הלוויין "כח" בבית שמש, ובצירוף הכל, הגענו לסכום האמור.
מנעו  מרביתם,  ושתיקת  ישראל"  ב"אגודת  הקדקודים  ריבוי 
את  ולקבל  התנועה  נציגי  עם  בדברים  לבוא  היכולת  את  מאתנו 

התייחסותם.

חרדים לא מפלגתיים

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 27
מי ומי בהולכים: כשמדברים על מפלגות חרדיות המתחרות 
במפלגות הוותיקות, תמיד עולה בראש מפלגת "טוב" המזוהה 
עם החרדים העובדים, שנחלה כישלון חרוץ ולא הצליחה לבסס 

אחיזה ברשויות המקומיות.
חרדיים  נציגים  שורת  מתגלה  כולל,  מבט  מפנים  אם  אך 
הסיעות  עם  מזוהים  להיות  מבלי  בתפקידם  האוחזים  מרשימה 

השולטות, חלקם למרות התמודדות מול הסיעות הרשמיות.
המפלגות  על  נמנים  שאינם  חרדים  מועצה  חברי  ברשימת 
"אגודת ישראל", "דגל התורה" וש"ס, נמצאים "סדינים אדומים" 
כמו מפלגת דב בקשט בטלז סטון, מפלגת התימנים באלעד של 
ברק צברי ומנחם זיידה בביתר, בנוסף, מפלגות מקומיות חזקות 
חרדים  וגם  בחדרה,  יהודית"  ו"זהות  באשדוד  הלב"  "קול  כמו 
שהשתלבו איכשהו במועצות עיר, כמו רחמים דוידי ביבנה )תודו 
שלא הכרתם( ורשימת קירוב לבבות בדימונה המזוהה עם חב"ד.

 – תורה"  "בני  מטעם  מועצה  חברי  רשימה:  לאף  נכנסו  לא 
בשל  אך  חרדית,  כמפלגה  נפרדת  לקטגוריה  היו  שראויים  עץ, 
מיעוטם, נמנה את כולם בדיוק נמרץ: 2 חברי מועצה בבני ברק, 
2 במודיעין עילית, ונציג אחד במועצת העיר שחוברה לה יחדיו.

המספרים נחשפים: כמה חברי 
מועצה חרדים יש בישראל

המפלגות החרדיות אוהבות לנופף במספר גרנדיוזי של נציגים ברשויות המקומיות • יצאנו לבדוק מי דובר אמת ומי 
מהקדקודים  הסברים  דרשנו  הבאות,  לבחירות  יעדים  ולקבל  פנימיות  רשימות  עם  להשוות  ביקשנו  בפראות,  מגזים 

ובעיקר, קיבלנו הצצה אמיתית לכוח החרדי בערי ישראל

צילומים: יעקב כהן, ארכיון

פרויקט 

מיוחד
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אלקין מבקש מחברי 
הכנסת לעמוד מול 

המראה, הם ולא 
יועצים, הם ולא 

מתווכים, ולבחון את 
עצמם: "הרי ראש עיר 
חרדי בירושלים יגרום 
לכך שכל שקל שהוא 
יבקש מהאוצר, יהפוך 
לחלק מהמשא-ומתן 

הפוליטי מול החרדים. 
זה יהיה תן וקח שלא 

ייגמר אף פעם"

"המשמעות של 
אמירה כזאת היא 

שלחרדי לא יכולה 
להיות גישה לראש 

הפירמידה בשום 
מקום, לא בוועדת 

הכספים ולא במשרד 
הפנים. הגיע הזמן 

שניגמל מהתפיסה 
הזאת ונתחיל להאמין 

בעצמנו", משיב דייטש 
לאלקין ונראה לרגע 

כמי שמסיר את כובעו 
כסגן ראש עיריית 

ירושלים וחובש את 
מגבעת מייסד קמ"ח 

מקיר לקיר במועמד מתוך המגזר. "לא אהיה הראשון, אבל אם תושיב את 
כולם סביב השולחן והם יכריזו שהם תומכים בך – תמצא שם גם אותי", 
התורה  דגל  בין  המתדרדרת  היחסים  מערכת  לאור  לדייטש.  דרעי  אמר 
לשלומי אמונים, יש מי שיאמר שהיתכנותו של קיום תנאי שכזה, מזכירה 

את סוגיית חז"ל על האומר "הרי את מקודשת על מנת שתעלי לרקיע".  
הראשון  הוא  ליצמן  הגבול.  אינם  גם השמים  דייטש,  יוסי  אלא שעבור 
מבין ח"כי דג"ל )דרעי, גפני ליצמן( שהודיע השבוע על תמיכתו בדייטש. 
במבוך  מעיניהם  ונעלם  לחברים  התחמק  שכבר  האיש  של  כוונותיו  את 
סמטאות ירושלים בשתי מערכות הבחירות הקודמות בבירה, יש מי שמפרש 
גם הפעם שלא כפשוטו של מקרא. בצמרת ש"ס מעריכים כי המסלול של 
התורה  ודגל  כשש"ס  דייטש.  יוסי  אצל  עובר   – באלקין  לתמיכה  ליצמן 
לא ימהרו להכריז על תמיכתם במועמד החרדי, ליצמן יוכל להתנער מכל 
את  הוא,  כי  ויבהיר  ליאון  במשה  התומכים  למחנה  אותו  גם  לצרף  ניסיון 
המאמץ המלחמתי הקולקטיבי - כבר מיצה. בשלומי אמונים מבהירים כי 
בגלל  תמוסמס  החרדי  במועמד  והתמיכה  תתפתח  שכזאת  סיטואציה  אם 
מאבקים פנימיים – הדבר האחרון שאגודת ישראל תעשה זה להביע תמיכה 

במועמד שמריצים המטרפדים.
אך  סיעתית,  פוליטיקה  של  ותג  תג  כל  על  מחר  עד  להתפלפל  אפשר 
יוסי דייטש עצמו להתייצב ולהוכיח לחברים שאכן  דומה שלפני הכל על 
מועמדותו ברת סיכויים – היצוקים באבן ירושלמית קשיחה ולא באבן גיר 
פריכה. כישלון נוסף של מועמד היהדות החרדית בירושלים – ידרדר את 
מנהרות  של  המפלס  לעומק  בעיר  החרדית  היהדות  של  הפוליטי  מעמדה 
הכותל. דייטש יודע זאת ומתחייב להתייצב לפני חברי הכנסת עם נתונים 
כבר בימים הקרובים. היות ומדובר באנשים שיודעים לקרוא מספרים, צריך 
השווה  כסך  יתברר  חסידי,  אחד  ועוד  אחד   – אכן  האם  ולראות  להמתין 
ויוכיחו  עצמם  בעד  ידברו  הנתונים  אם  ובספרדית.  בליטאית  גם  שתיים 
לבקש  הלגיטימציה  מלוא  את  תהיה  לדייטש  אמיתית,  היתכנות  שישנה 
חובת  זולתו,  אחר  על  ולא  עליו  מוטלת   – יקרה  שזה  עד  רחבה.  תמיכה 

ההוכחה. 

מאחורי המחיצה
למריבות  שקד  של  השופטים  ומינויי  ההתגברות  פסקת  קרבות  בין 
התרבות של מירי רגב, מתחולל לו בתקופה האחרונה מאבק יצרי לא פחות 
עם כסף הרבה יותר גדול על דמותה של המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(. 
במהלך שמשמעותו הציבורית שוות ערך לשבירת הטאבו בוועדה לבחירת 
ראש המטה  ימינו,  יד  באמצעות  לא מעט   – החינוך  הצליח שר  שופטים, 
טל גן צבי – לשנות את הרכב המועצה להשכלה גבוהה ולהקטין במידה 
משמעותית את הדומיננטיות של האוניברסיטאות הגדולות. אם נדמה זאת 
שר  שבה  מציאות  לעצמכם  תתארו  להבדיל(  )להבדיל,  הישיבתית  לעגה 

ש"סניק בוגר ישיבה אליטיסטית ליטאית משנה את הרכב ועד הישיבות – 
ומנציח בו רוב של ראשי ישיבות ספרדיות.

אם לוועד הישיבות במשל, כמעט ואין השפעה תקציבית, למעט אמירה 
מעמדית, הרי שככל שמדובר במל"ג משמעות השינוי היא אדירה: תקציבית, 
מעמדית וארגונית. רק בשבוע שעבר חשף אור קשתי ב׳הארץ׳ כיצד מתחת 
לאפם של ראשי האוניברסיטאות ובחסות חברי ההרכב החדש של המל"ג, 
הדתיות  המכללות  מעבר  את  המכשירות  התקנות  את  החינוך  שר  העביר 

להוראה - מאחריות משרד החינוך לזו של המועצה להשכלה גבוהה. 
כשפוליטיקאים שאינם חשודים באהבת חרדים מעוניינים לפרגן לנציגינו 
הנאמנים, הם נוהגים להלל, לשבח, לפאר ולרומם את הנציג החרדי שדואג 
בכל מאודו לקהל עדתו. בפוליטיקה החדשה, הדתיים-לאומיים הם החרדים 
החדשים. החרדים יכולים רק להתבונן בקנאה במצביעי הבית היהודי, ולא 
רק מקרב ציבור המתיישבים, שנציגיהם בכנסת ובממשלה מסוככים עליהם 
תקציבית בדאגת אב ואם. כל מי שקורא את השורות ומתחיל לצקצק בלשון, 
שמוכנים  מסלולים  בבוגרי  כלל,  בדרך  שמדובר  לעצמו  להזכיר  רק  צריך 
להשליך את חייהם מנגד כדי להגן על ביטחון ישראל. אם נציגיהם בכנסת 

דואגים לחבר׳ה האלה בסיום השירות, הם עושים זאת בדין.
האקדמיים  המסלולים  גם  ובעקיפין,  במישרין  נהנים,  הזאת  מהדאגה 
החרדים – ששר החינוך בקדנציה הנוכחית פרש עליהם את חסותו. שרת 
המשפטים שקד, בשיתוף פעולה עם היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלבליט, 
נטרלה את הגורמים העוינים בלשכת היועמ"ש שכילו את זעמם על תכניות 
ההפרדה – מונח שמותר לאומרו בקרב אותם חוגים רק לצרכי שלום עם 
הפלסטינים ולא לצרכי שלום בית. בנט מצדו נתן אור ירוק להעברה רשמית 
ולאחריות רשמיות של המל"ג, מה  לבנות, לחסות  של המכללות הדתיות 
ברבים  כשהתפרסמה  הלימודים.  מתוכנית  לחלק  ההפרדה  את  שהפך 
התמונה של האדמו"ר החילוני אהרון ברק, נואם בפני התלמידים במכללת 
אונו, כשבין הגברים לנשים מחיצות אטומות עוד יותר מאלה שהציב הרב 

רבינוביץ׳ ברחבת הכותל, אזלה לנאבקים גם האנרגיה ולא רק התחמושת.

המרוץ למיליארד
מהגנה  במעבר  האחרונה  בתקופה  חוזים  אנו  במלחמה,  כמו  במלחמה 
להתקפה. אחרי השינוי הפנים-ארגוני שחולל בנט בתוך המועצה להשכלה 
גבוהה, כאשר לראשונה נכלל בגוף גם הרב ישראל תיק החרדי, רב הניסיון 
קרב  לראשונה,  כאן  שמתפרסם  כפי  לאחרונה,  מתפתח  הכישרון,  וברוך 
פנים אקדמאי על השליטה בגוף שמנווט את הכסף הגדול. הוועדה לתכנון 
ותקצוב של האוניברסיטאות )הות"ת( שעומדת בלבת הוויכוח, היא הוועדה 
שנשלף  טרכטנברג  מנואל  פרופסור  של  דמותו  בשעתו  התבלטה  ממנה 
את  שחיסלה  הממשלתית  הוועדה  בראש  לעמוד  כדי  האקדמיה  מספסלי 
במפלגת  כח"כ  נוסף,  מחוסל  לגוף  המשיך  כך  ואחר  החברתית,  המחאה 

שומר עליו צמוד צמוד, אלקין לצד נתניהו. צילום: אוהד צויגנברג 
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אם גם המעוז האחרון 
של האליטה האקדמאית 

ייכבש – ובוועדה לתכנון 
ותקצוב יישבו אישים 
מהפריפריה וחובשי 

כיפות, ניתן יהיה לסכם 
את הקדנציה כתור הזהב 
של הבית היהודי. עם נתון 
צנוע של שמונה מנדטים 

בכנסת ואחיזה בשני 
תיקים בינוניים, מצליחים 

בנט ושקד לחולל מהפכה 
משפטית-אקדמית שלא 

התרחשה כאן מימי 
קום המדינה. לחגיגות 

השבעים הללו, גם 
החרדים יצטרפו בשמחה, 

בהפרדה מלאה

העבודה.
טרכטנברג נהג להסביר איך מכל תפקידיו, כולל 
בתפקיד  דווקא  האוצר,  שר  לתפקיד  מועמדות 
התואר  את  ראה  הוא  הות”ת,  ראש  של  האקדמי 
החשוב והמשפיע על החינוך בישראל. מדובר בגוף 
שמחלק בנדיבות מיליארדים ולא במסגרת תכניות 
כתב  המדינה  מבקר  בשנה.  שנה  מדי  אלא  חומש, 
הכספית  ההתנהלות  על  כרס  עבי  דו”חות  בשעתו 
השערורייתית של הגוף – אך בפועל לא התחולל כל 
שינוי. אם אלפית מהביקורת הייתה מוטחת במנהלי 
הישיבות, אגף המוסדות התורניים כבר היה מגייס 

את כל משרדי החוקרים הפרטיים בישראל.
רגל  לדריסת  לראשונה  שזכו  המכללות  לנציגי 
גם  משמעותית במבנה הארגוני של המל”ג, חברו 
גופים אקדמאיים שלא רואים עצמם מחויבים יתר 
היום  שעד  הוותיקות,  לאוניברסיטאות  המידה  על 
בעדשה  לא  גם   – ממטר  אחרים  גופים  ראו  לא 
את  למנות  ניתן  הרשימה  בראש  מיקרוסקופית. 
אחיותיה  ידי  על  המושמצת  אריאל  אוניברסיטת 
גופים  גם  אך  הירוק,  הקו  שבתוככי  הוותיקות 
)שאזכור  ובצפון  וותיקים בשפלה  נוספים  מדעיים 

שמם המפורש רק יזיק למימוש מטרות המאבק(. 
הללו  האקדמיים  מהגופים  כמה  נציגי 
בטון  תיארו  המדינה  ידי  על  בחסר  שמתוקצבים 
תוצאות  על  המספר  הישיבות  באגף  פקיד  של 
עגומות של ביקורות בישיבות )שוב, להבדיל אלף 
מאות  כשמונה  העברת  על  גילו  איך  וכו’(,  אלפי 
מיליוני שקלים לכיסוי גירעון כולל של יותר משני 
מיליארד שקלים של גוף אקדמאי ידוע באזור חיוג 
02. עם הכסף הזה לבדו, הם שחו בהשתאות, ניתן 
כמה  בפריפריה.  חדשה  אוניברסיטה  להקים  היה 
מהמשתתפים שגדלו על ברכי סיפורי האפליה בין 
בימי מפא”י העליזים,  נזכרו  המושבים לקיבוצים, 
גירעונות  כל  את  רחבה  ביד  מימנה  כשהמדינה 

הקיבוצים. 
הקרב הזה טרם הסתיים, אך אם בסיומו ייכבש גם 
המעוז האחרון של האליטה האקדמאית – ובוועדה 
מהפריפריה  אישים  גם  יישבו  ותקצוב  לתכנון 
וחובשי כיפות, ניתן יהיה לסכם את הקדנציה כתור 
הזהב של הבית היהודי. עם נתון צנוע של שמונה 
בינוניים,  תיקים  בשני  ואחיזה  בכנסת  מנדטים 
משפטית- מהפכה  לחולל  ושקד  בנט  מצליחים 
המדינה.  קום  מימי  כאן  התרחשה  שלא  אקדמית 
יצטרפו  החרדים  גם  הללו,  השבעים  לחגיגות 

בשמחה, בהפרדה מלאה. 

האדמו"ר ברק בהופעה נפרדת
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אלי כהן

כמידי שבוע בחודשים האחרונים, השתתפו כ-20 אלף מצביעים 
הסקופים',  'חדשות  בשיתוף  עיתונות'  'קו  של  השבועי  בסקר 
המוניציפאליות  בבחירות  שהתמקדו  שאלות  לשתי  והשיבו 

המתקרבות והולכות.
בשבוע האחרון, וכמו גם בשבועות הקרובים, נבחן את מידת 
שביעות הרצון של הציבור משלוחיו המקומיים, בתחילה בפילוח 
– בכל  יותר  ובהמשך באופן מפורט  לפי מפלגות בערים שונות 

עיר ועיר לפי הנציגים עצמם.
דורשת  עיר  באיזו  הסקר  משתתפי  נשאלו  הראשונה  בשאלה 
הנציגים?  והחלפת  בדחיפות  ריענון  המקומית  ש"ס  רשימת 
מתברר כי שתי הערים בהן מצביעי ש"ס אינם מרוצים מתפקוד 
הרשימה באחוז גבוה הם ירושלים ובני ברק. בני ברק מובילה עם 
30%, ככל הנראה בשל פרשת ההקצאות ואירועים נוספים, כמו 
גם טענותיו של הרב דניאל זר ושל קהילות שונות בעיר. ירושלים 

מיד אחריה עם 26% מהמצביעים שאינם מרוצים מהמצב הנוכחי, 
לאחר קדנציה כושלת ורוויית חילופי גברי וחוסר יכולת להוכיח 
הישגים של ממש במאבקי האפליה – למרות החזקת תיק החינוך.

 17% עם  בהתאמה,   3-4 מקומות  את  תופסות  ואשדוד  אלעד 
 12% רק  המקומית,  הרשימה  בהחלפת  שמעוניינים  ו-16% 
דורשים ריענון בבית שמש, אולי משום שלמעט ראש העיר משה 

אבוטבול ישנו רק נציג אחד נוסף ברשימת ש"ס בעיר.
בשאלה השנייה, התבקשו המצביעים לענות על שאלה דומה 
בנוגע לרשימת דגל התורה, כלומר, באיזו עיר רשימת דגל התורה 
דורשת ריענון בדחיפות? כאן לא הייתה עיר שבלטה באופן חריג 
מצביעים  מעט  הכי  בה  העיר  היא  ביתר  למעשה,  השאר,  מעל 
בלבד,   14% עם  התורה  דגל  ברשימת  ריענון  שנדרש  חושבים 
מנגד, ירושלים מובילה עם 25%, רק מעט יותר מבני ברק )21%(, 

בית שמש וטלז סטון )20%( בכל אחת.
'דגל  מצביעי  מרוצים  הללו  הערים  ברוב  הכל  בסך  כי  נראה 
בריענון  מעוניינים  ועדיין  שווה,  במידה  מנציגיהם  התורה' 

השורות ובשילוב כוחות צעירים וחדשים.
כאמור, גם השבוע אתם מוזמנים להשתתף בסקר 'קו עיתונות' 
האחת,  הבאות:  השאלות  לשתי  ולהשיב  הסקופים'  ו'חדשות 
רשימת  עיר  באיזו   - ישראל  אגודת  רשימת  לגבי  זהה  שאלה 
בבני  בירושלים,  האם  בדחיפות?  ריענון  דורשת  ישראל  אגודת 
שבבית  לציין  הראוי  )מן  שמש  בבית  או  בביתר  באלעד,  ברק, 
שמש מדובר בשתי רשימות שונות, לאחר פיצול אגודת ישראל 

בבחירות האחרונות(.
והשאלה השנייה, בה ננסה לברר מי ראש העיר החרדי המכהן 
חנוך  זהו  האם  האחרונה?  בקדנציה  לדעתכם  ביותר  המצליח 
זייברט ראש העיר בני ברק ואיש הסיעה המרכזית, ישראל פרוש 
ראש  אבוטבול  משה  אלעד,  העיר  וראש  אמונים'  'שלומי  איש 
העיר בית שמש מסיעת ש”ס, איש דגל התורה וראש העיר רכסים 
יצחק רייך, עמיתו לסיעה אברהם רוזנטל מטלז סטון, ראש העיר 
הותיק יעקב גוטרמן מקרית ספר או שמא ראש העיר ביתר מטעם 

‘שלומי אמונים’ מאיר רובינשטיין. השתתפו והשפיעו!

עשרות אלפי המשתתפים בסקר 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' הכריעו: על ש"ס לבצע ריענון שורות בשתי הערים 
החרדיות הגדולות • ב'דגל התורה' התוצאה מאוזנת יותר והמצביעים מעוניינים בריענון באחוז זהה גם בבית שמש 

ובקרית יערים • המספרים המלאים והסקר הבא

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

להצבעה חייגו
  03-600-60-60

שלוחה 9
התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

סקר מצביעי ש"ס דורשים: ריענון בירושלים ובבני ברק

'קו עיתונות'

מי ראש העיר החרדי המכהן 
המצליח ביותר לדעתך?

באיזו עיר רשימת אגודת ישראל 
דורשת ריענון בדחיפות?

1. חנוך זייברט מבני ברק
3. משה אבוטבול מבית שמש 
5. אברהם רוזנטל מטלז סטון 

7. מאיר רובינשטיין מביתר

1. ירושלים
3. אלעד

2. בני ברק
4. ביתר

2. ישראל פרוש מאלעד
4. יצחק רייך מרכסים 

6. יעקב גוטרמן מקרית ספר
5. בית שמש

בני מלכים  תכלית ההידור

משלוחים בהזמנה טלפונית לב"ב: 03-6718300 שלוחה 3

ניתן להשיג באשפר בשר:

בני מלכים-מגיע להם יותר!

בכשרות המהודרת של הגאב"ד
הגר"מ גרוס שליט"א

ק. כרעיים עוףקרטון עוף
קפואקפוא

18902690
לק"גלק"ג

שיווק ארצי: 050-6730711

מבצע ענק!

שלמה המלך 17 בני ברק 

המבצע עד יום חמישי 
כ"ד סיון תשע"ח 7.6.18



בני ברק ט"ז בסיוון תשע"ח 122230/5/18

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

דתיים בהתפרקות

אקוניס וחזן יורדים מהעץ

ראשון לציון

רעננה

תל אביב

מפלגה  רשמי  באופן  הושקה  השבוע 
בראשון',  'מאמינים  בשם  חדשה  חרדית 
העיר.  במועצת  מקומות  על  שתתמודד 
ג'מיל,  שמואל  יעמוד  הרשימה  בראש 
חבר המועצה לשעבר ומי שנחשב לאיש 
הוצב  השני  במקום  ישי.  אלי  של  אמונו 
חברתי  פעיל  ומגשר,  עו"ד  גושן,  שרון 

ואיש חסידות חב"ד.
נחשף  שקיומה   – המפלגה  להקמת 
לראשונה במדור זה – קדמו מגעים רבים 
לכל  אחידה  דתית  חזית  לגבש  וניסיון 
גווני הציבור הדתי והחרדי בעיר. בסופו 
של דבר המגעים כשלו, ונראה שלפחות 
החרדי  הציבור  את  ייצגו  מפלגות  שתי 
אחוז  את  יצלחו  והן  במידה  בעירייה, 

החסימה.
סיעת  היא  דרכים  בצומת  שניצבת  מי 
שבעצמו  כהן,  אריה  הרב  בראשות  ש"ס 
ומתמודד  משטרה  בחקירות  מסובך 
חלקים  בקרב  אהודה  לא  תדמית  עם 
האחרונות  בבחירות  בעירו.  נרחבים 
2 מנדטים אך מיד לאחר  השיגה הסיעה 
מאיר  השני,  הנציג  פרש  הבחירות, 

עקיבא, לסיעה עצמאית.
כהן ניסה להביא לאיחוד מפלגות, אך 
כעת, לאחר שמפלגת ג'מיל וחב"ד יצאה 
לדרך, נראה כי יקשה עליו לצרף נציגים 
כשותף  שמוזכר  מי  חדשים.  וקהלים 
פוטנציאלי הוא חבר המועצה אוהד אוזן, 

נציג סיעת הירוקים ואיש דתי לאומי.

ו'הבית  ברעננה'  'מאמינים  סיעות 
בבחירות  בנפרד  לרוץ  צפויים  היהודי' 
שבבחירות  לאחר  זאת  הקרובות, 
'הרשימה  יחד תחת השם  רצו  האחרונות 
קדמו  לפילוג  המאוחדת'.  הדתית 
היהודי'  'הבית  בתוך  פנימיים  פריימריז 
בהן נבחר אריה פרידמן למקום הראשון, 

למורת רוחם של חלק מחברי המועצה.

ולשלל  רבות  לכותרות  שזכו  אחרי 
ראיונות, השר אופיר אקוניס וחבר הכנסת 
אורן חזן לא יתמודדו על ראשות העיר תל 
אביב. ההחלטה התקבלה על ידי הוועדה 
כי  שהבינה  'הליכוד',  של  המוניציפלית 
לשני נציגיה אין כל סיכוי להביס את ראש 

העיר המכהן רון חולדאי.
השר  היה  לתפקיד  המדוברים  ראשון 
אקוניס, תושב תל אביב, שהודיע כי הוא 
שוקל ברצינות להתמודד. "אחרי 20 שנה 
עמיתו  טען.  שינוי",  צריכה  אביב  תל 
הגל  על  הוא  אף  עלה  חזן  ח"כ  למפלגה 
'ציוץ' של חברת הכנסת סתיו  - בעקבות 
כתובתו  את  העביר  ובאחרונה   – שפיר 
לעיר, לקראת התמודדות. כאמור, המיני-

מרוץ נגדע באבו, והשניים ימשיכו לשרת 
את העם מכנסת ישראל.

חב"ד ו'יחד' מקימים מפלגה

יוםעוד 155

אשדוד "לסרי רע לחרדים ונשלט בידי עבריין"
עשה  דרעי  אריה  ש"ס  שיו"ר  אחרי  יומיים 
ביחיאל  תמיכתו  על  והודיע  הראשון  הצעד  את 
רעש  בקול  התפוצצה  העיר,  לראשות  לסרי 
המועמדת  נשמעת  בהן  הקלטות,  פרשיית  גדול 
לכאורה,  מציעה,  כשהיא  גלבר,  הלן  המתחרה, 
בראיון  בה.  תמיכה  תמורת  נדל"ן  ליזם  הטבות 
גלבר את הטענות,  ל'שטח מוניציפאלי', הודפת 
מסבירה לראשונה את שתיקתה במאבקי השבת 

ומבקשת את אמון הציבור החרדי.
גלבר  נשמעת   ,ynet-ב שפורסמו  בהקלטות 
ולדימיר,  בשם  עסקים  איש  עם  משוחחת 
המשקיע באשדוד, ומבקשת ממנו לסייע במימון 
לבן  מציעה  נשמעת  גלבר  הבחירות.  לקמפיין 
חוק  עקיפת  תוך  לכאורה,  כסף,  להעביר  שיחה 
כי  בתוקף  טענו  גלבר  במטה  המפלגות.  מימון 
הכל נעשה לפי חוק וכי מדובר בהכפשות יזומות.

את  גלבר  הלן  מכוונת  עיתונות',  ל'קו  בראיון 
האש כלפי האיש החזק בעיר ופטרונו של לסרי, 
שמשתמש  מורשע  עבריין  "הוא  זקן:  בן  ג'קי 
שמובילה  זו  שאני  רואה  הוא  לצרכיו,  בלסרי 
בעצמו  ומנהל  לסרי  את  הזיז  הוא  ולכן  בסקרים 
אני  לא  כבר  זה  נגדי,  המכוערת  המערכה  את 
ג'קי.  העבריין  מול  והציבור  אני  אלא  לסרי  מול 
הוא הפר את תנאי שחרורו ובקרוב אגיש עתירה 

שתחזיר אותו לכלא, לא אתן לו לפגוע בתושבי 
אשדוד".

הנוכחית  הפרשייה  משהו,  אבסורדי  באופן 
מול  כמרכזית  גלבר  של  מועמדותה  את  מיצבה 
סניה  הנוסף,  המועמד  כאשר  לסרי,  העיר  ראש 
מועמדותו  בה  ארוכה  תקופה  מסכם  כצנלנסון, 
בעיר  שנערכים  סקרים  להמריא.  מצליחה  לא 
דרמטיות,  מגמות  לשקף  מצליחים  לא  עדיין 
ובמידה  נראה שמצבו של לסרי לא משופר,  אך 
והאופוזיציה תתאחד מולו – כפי שסוכם ביניהם 

עקרונית – הרי שכיסאו נמצא בסכנה.
 - ישראל'  שב'אגודת  הרי  לש"ס,  בניגוד 
טרם   - העיר  במועצת  חברים  ב-4  המחזיקה 
החליטו במי לתמוך. בתנועה החסידית מעדיפים 
על  ולהכריז  לחזה  צמוד  הקלפים  את  לשמור 

תמיכה ברגע האחרון.
• יש סיכוי שהציבור החרדי יתמוך בך?

"ישנם מגעים עם כמה קהילות חרדיות בעיר, 
אולם מוקדם לחשוף אותם".

על  החילונית  מהאופוזיציה  'חטף'  לסרי   •
תמיכת דרעי בו.

"למען מרקם החיים בעיר אני מקווה שהציבור 
של  מ-80%  שלמעלה  בלסרי  יבחר  לא  החרדי 
ציבור התושבים באשדוד רואה בו אויב. זה יוביל 

את מערכת הבחירות למלחמות 
את  שיפוררו  חילונים  האיזונים חרדים 

זה  באשדוד.  השונות  האוכלוסיות  בין  העדינים 
לא טוב לחרדים, זה לא טוב לעיר".

בלי  גם  בסקרים  מובילה  שאני  למרות  "לכן, 
תמיכת החרדים, אעשה כל מאמץ כדי שהחרדים 
כולל  לאשדוד,  שנביא  במהפך  שותפים  יהיו 
לסרי  שאקים.  בקואליציה  המכובדת  שותפותם 
לחילונים,  וגם  לחרדים  גם  רע  עיר  ראש  הוא 
שתדע  מנהיגות  לאשדוד  שתהיה  הזמן  והגיע 

לכבד את כל הקהלים".
• אולי הגיע הזמן לתת תשובה לציבור: איך 
את, שבכל נושא משמיעה את קולך ברמה, איך 

לא הבעת דעה בכל סערות השבת?
השבת  במשבר  להתערב  שלא  "בחרתי 
כשהרוחות סערו והתסיסו, למרות ששילמתי על 
שהבעיה  סבורה  אני  ותדמיתי.  ציבורי  מחיר  כך 
הנהגת  אלא  החילונים,  ולא  החרדים  לא  היא 
העיר שלא השכילה לנהל את העיר בלי לשסות 
מגזר במגזר. לא היינו צריכים להגיע למצב הזה, 
ואני  הצדדים  בין  מכובדת  להידברות  מקום  יש 

בהחלט מתכוונת לפתור את הסוגיה הזו".

ראיון כשהיא ניצבת בעין הסערה לאחר התפוצצות פרשת ההקלטות ולאחר שדרעי תמך ביריבה, מסירה המועמדת 
הלן גלבר את הכפפות בראיון נרחב • על לסרי: "זה כבר לא אני מולו אלא אני והציבור מול ג'קי", על אגודת 

ישראל: "יש מגעים", על סערות השבת: "שתקתי ושילמתי מחיר"

קרב בלימה פנימי: ש"ס נגד 'איחוד התימנים'
ורועש  גועש  תקווה  בפתח  הש"סי  השטח 
וגוברים.  הולכים  פנימיים  מפיצולים  והחששות 
השבוע התקיים כנס תורני של ארגון 'יביע אומר', 
האירוע  את  החרימו  מש"ס  המועצה  חברי  אך 
ואף פעלו מאחורי הקלעים נגדו, כל זאת מחשש 
אורי  מאחוריו:  העומד  של  כוחו  להתעצמות 
של  אמונו  ואיש  לשעבר  התנועה  פעיל  עומסי, 

המתמודד לראשות העיר, רמי גרינברג.
אחרונות  בחירות  מערכות  שבשתי  עומסי, 
ניהל את מטה בני התורה של ש"ס בעיר, החליט 
לראשות  המועמד  של  לצדו  חזיתית  להתייצב 
העיר רמי גרינברג, למורת רוחה של התנועה. הוא 
את  כך  לשם  ומעמיד  עצמאיים  במהלכים  פותח 
בכוללים  הכנסת,  בבתי  בשטח,  הגדולה  אחיזתו 

ובאירועים תורניים.
את לוחות המודעות של העיר כיסו בשבועות 
לכנס  הציבור  הוזמן  בהן  מודעות,  האחרונים 
תימן',  קהילות  לבני  כנסת  בתי  ל'איחוד  ייסוד 
על  וגבאים.  רבנים  תורה,  גדולי  בהשתתפות 
שמותיהם  גם  חתומים  היו  המקוריות  המודעות 
ש"ס;  בסיעת  התימנים  המועצה  חברי  שני  של 
תמוה,  שבאופן  אלא  צלאח,  ומשה  שוקר  אשר 

השמות טושטשו ונמחקו מהמודעות.
שקידשה  למלחמה  היחיד  הרמז  היה  לא  וזה 
שלא,  או  במקרה  האירוע:  נגד  המקומית  ש"ס 

ארגן האגף לתרבות תורנית סדרת שיעורי תורה 
ולאותה  יום  לאותו  בדיוק  שתוכננו  והרצאות 
ההמונים:  את  לסחוף  שגויסו  הרבנים  בין  שעה. 
והרב  מוצפי  ציון  בן  הרב  נויגרשל,  מרדכי  הרב 
אורי זוהר )הוזמן ע"י בית כנסת 'מנורת המאור' 

בנוכחות נציגי ש"ס(.
מדרגה  עליית  מהווה  הנוכחית  הסיטואציה 
של  כוחו  את  לנטרל  וניסיון  הפנימי  בעימות 
עומסי. באופן רשמי, הבעייתיות היא בהתייצבותו 
רמי  העיר  ראשות  על  המתמודד  לצד  העצמאית 
ברוורמן,  איציק  המכהן  העיר  ראש  נגד  גרינברג 
לכך,  מעבר  אך  התנועה,  להחלטת  לחכות  מבלי 
נראה כי בסיעת ש"ס הבינו כי מבחינתם, מדובר 
ושמן  חשבונם  על  שמתעצם  ספרדי  כוח  במוקד 

הראוי להעמידו על מקומו.
ממודעות  הוסר  שמך  מדוע  צלאח,  הרב   •

הכינוס התימני?
השם  את  הצמידו  פטאלית,  טעות  עשו  "הם 
בכל  הכיוונים,  מכל  חטפתי  גרינברג,  לרמי  שלי 
לא  אורי  ברוורמן.  של  קואליציה  חבר  אני  זאת 

ביקש ממני רשות לשים את השם שלי".
של  מהכינוס  שמך  נגרע  למה  שוקר,  הרב   •

עומסי?
לא  אחד  אף  רשותי,  בלי  השם  את  "שמו 
אפשר  ונושם,  חי  פוליטי,  איש  אני  איתי,  דיבר 

לשאול.  להתקשר 
צלאח  והרב  אני  נציגים הרי 

פתאום  בעירייה,  התימנים  ו של  ה ש י מ
עושה 'איחוד' בלי לתאם איתנו? צריכים לתאם, 
בלי  אפשר  אי  מזמינים,  מי  את  לבדוק  לראות, 
לדבר כלום". שוקר מתעקש שאין שום קשר בין 

היעדרותו לבין נוכחותו של רמי גרינברג.
אורי עומסי מתעקש כי האירוע נקי מכל כוונות 
פוליטיות וכולו קודש לה' ולתורתו. לדבריו, את 
לכבד  בכדי  כתב  הוא  המועצה  חברי  של  שמם 
אדם  ראיתי  "לא  הסיר.   - שביקשו  וברגע  אותם 
בהתנגדות.  נתקל  שלא  עניינים,  שמזיז  מוצלח 
טובים.  דברים  נגד  יהיה  תמיד  אחרא  הסטרא 
יו"ר התנועה אריה דרעי נוהג להשתמש בביטוי 
'סולת נקיה', הכינוס הזה כולו לשם שמיים, יש 

עת לפוליטיקה ועכשיו, עת לעשות לה'".
מ"מ ראש העיר ויו"ר ש"ס פתח תקווה, אוריאל 
בוסו, מסר בתגובה: "לדברים אין שחר, אנשים 
ממציאים הזיות. הייתה לנו בעיה עם הכנסה של 
פוליטיקה למודעות, אבל האירוע עצמו מבורך, 
שעשיתם  החיבור  ואברך.  לשם  אגיע  עצמי  אני 
באגף  מופרך,   - האגף  של  תורה  לשיעורי 
מתקיימת פעילות ענפה מדי שבוע, השיעור של 
הרבה  כ"כ  יש  קשור.  לא  כלל  זוהר  אורי  הרב 

תושבים ויש מקום לכל פעילות מבורכת".

פרסום 

ראשון
• שמות חברי  מחשש להתעצמות כוחו של פעיל השטח לשעבר, סיעת ש"ס התגייסה לנטרל את האיום 

המועצה נמחקו מהמודעות, שיירת רבנים אורחים גויסה והכינוס התורני הפך לזירת קרב 

"מפלגה בלי פרוטקציות": איש הצללים רץ 

מקום  על  תתמודד  היהודי'  'הבית  סיעת 
בכינוס  הוחלט  כך  ברק,  בני  העיר  במועצת 
פעילים של המפלגה. את הרשימה יוביל שלמה 
במסדרונות  ביותר  החזקים  האנשים  אחד  גורי, 
העירייה, במסגרת תפקידו כיו"ר ועד העובדים, 

תפקיד בו הוא מחזיק מזה כחצי יובל שנים.
'הבית היהודי' מעולם לא התמודדה בבני ברק 
וגם גלגולה הקודם – הלא היא מפלגת המפד"ל 
– איבדה את אחיזתה בעיר ובבחירות האחרונות 

מהתעוררות  כחלק  כעת,  נציג.  הכניסה  לא  כלל 
העסקונה  נגד  ראש  המרימים  שונים  חוגים  של 
הוותיקה, תנסה 'הבית היהודי' לצבור מומנטום 
חיובי ולקבל דריסת רגל בעיר התורה והחסידות.

ומוערך  מוכר  עשייה  לאיש  נחשב  עצמו  גורי 
והוא מחזיק בקשרים ענפים עם בכירים בצמרת 
איילת  המשפטים  לשרת  מקורב  הוא  העירונית. 
צביקה  יאייש  ברשימה  השני  המקום  את  שקד. 

רוזנבלט.

אומר  עיתונות',  ל'קו  בשיחה 
חדש  גוף  "אנחנו  גורי:  ם שלמה  ע

מענה  לתת  בעיר,  לשנות  תושב שאיפות  לכל 
את  נאמנה  ולשרת  פרוטקציות  שום  ללא  בעיר 
קבוצות  שעוד  תקווה  אנו  העיר.  תושבי  ציבור 
יצטרפו אלינו. האחדות היא הדבר החשוב בכללי 
המשחק בבני ברק, כשנתאחד נוכל לשנות הרבה 
וגם לטובת אנשי  דברים לטובת הציבור החלש 

העסקים שמאוכזבים בטיפול העירוני בהם".

פתח תקוה

בני ברק

מפלגת 'הבית היהודי' מסתערת על עיר התורה והחסידות • בראש המפלגה: שלמה גורי, יו"ר ועד העובדים 
והאיש החזק במסדרונות העירייה, מקום שני: צביקה רוזנבלט
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המועמד סוגר את בית הקפה בשבת

הגר"ח מאשר ומבהיר

אשכול

חיפה

חולון

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

יישובי  על  המתחדש  הרקטות  ירי  רקע  על 
ילין  חיים  הכנסת  חבר  שוקל  עזה,  עוטף 
להתמודד על ראשות המועצה האזורית אשכול, 
ח"כ מטעם  כיום  ילין,  דרום'.  'רדיו  פי  על  כל 
'יש עתיד', מזוהה יותר מכל כנציג תושבי עוטף 
בשנות  המועצה  בראשות  שעמד  כמי  עזה, 
התמודדו  אז  ענן',  ו'עמוד  איתן'  'צוק  מבצעי 
ירי  של  פוסק  בלתי  מטר  עם  העוטף  תושבי 

רקטות ופצמ"רים.
צוטט  לראשות,  יתמודד  האם  כשנשאל 
חושב.  שאני  רגעים  "יש  כאומר:  ילין  ח"כ 
אני מקבל טלפונים כל יום. עצוב לי שאחרי 3 
שנים לירקוני )ראש המועצה המכהן, י. פ.( אין 
חרוץ  מדהים,  איש  הוא  ומנהיגות.  פופולריות 
ארגון  למנהל  אותו  הופך  לא  זה  אבל  והגון 

בסדר גודל כזה".

ופעיל חברתי,  יזם   ,33 ניר שובר,  את  הכירו 
פופולרית  ולדמות  רשת  לאושיית  שהפך 
העיר,  ראשות  על  הוא מתמודד  בחיפה.  ביותר 
והשבוע, יצא בהודעה שעוררה סערה מקומית: 
שעריו  את  יסגור  שלו  המפורסם  הקפה  בית 

בשבת ויהפוך לכשר.
המהלך  כי  שובר  הסביר  שפרסם,  בהודעה 
שגם  נראה  אך  משפחתו  לטובת  בעיקר  נועד 
של  בלבם  לגעת  הצליחו  לא  הנרגשים  דבריו 
בגולשים, שהגיבו בזעם על כפייה דתית, חלקם 

אף הודיעו כי יחרימו את בית הקפה.
נדמה  לא  וחינניותו,  הבטחותיו  למרות 
הבא  העיר  ראש  להיות  הגיוני  סיכוי  שלשובר 
של חיפה, אך דמותו צפויה להמשיך ללוות את 

מערכת הבחירות הסוערת.

על  מוניציפאלי'  'שטח  חשיפת  בעקבות 
דרישת הגר"ח רבי לקבל נציג מטעמו ברשימת 
ש"ס בעיר חולון, הוציא הרב רבי מכתב הבהרה, 
בו הוא מאשר את עיקרי הדברים, אך מדגיש כי 
הדברים נעשים מתוך נאמנות מוחלטת לתנועה 

וליו"ר השר דרעי.
הרב:  כותב  מוחלטת,  נאמנות  בהדגשת 
"כולנו תלמידים של גדולי ישראל וחכמי התורה 
...מפלגת ש"ס  ימין ושמאל  זזים מדבריהם  לא 
היא התנועה הקדושה ביותר של תורה וקידוש 
העולם  אור  הגדול  רבנו  מרן  של  מיסודו  ה' 
זיע"א ומועצת חכמי התורה היקרים שלנו אשר 
כולנו תלמידים לדבריהם והנהגות קודש שלהם. 
ותומכים בש"ס ובוחרים ש"ס ומשפיעים תמיד 

לבחור אך ורק תנועת ש"ס".
הרב  של  במכתבו  מכונה  דרעי  אריה  השר 
"השפיץ של גדולי ישראל אשר יש בו חן מיוחד 
מהשמיים  ...וכידוע השי"ת נקרא 'מלך עלוב', 
אריה שלנו שר בממשלה הנקרא 'שר עלוב' ע"י 

כל מיני קנאים, עסקנים ושדרנים למיניהם".
הרב מאשר כי ביקש מאת חבר הכנסת יואב 
ברשימה  חאמי,  אלון  נציגו,  את  לשלב  צור  בן 
ש"ס  יו"ר  מפעילות  רצון  שבע  הוא  כי  וכותב 
להיות  מיועד  חאמי  וכי  זברלו,  חיים  חולון 

אחריו, "שני בקודש".

ח"כ ילין שוקל לחזור

טירת הכרמל לא מופרך: צעיר חרדי בראשות עיר חילונית
אבל  מובהקת,  חילונית  עיר  אמנם  היא 
תנועת  נציג  יהיה  בראשה  שהעומד  הסיכויים 
ש"ס, לא מופרכים כלל. יו"ר ש"ס טירת הכרמל 
לראשות  התמודדותו  על  הכריז  עובדיה,  כפיר 
עובדיה,  ענק.  בקמפיין  השבוע  ופתח  העיר 
על אחת ההצלחות של ש"ס  36, חתום  בן  רק 
האחרונות  שבבחירות  לאחר  המוניציפלית, 
שילש את כוח התנועה בעירו והצליח להכניס 

שלשה מנדטים למועצת העיר.
יותר  מונה  חיפה,  במחוז  עיר  הכרמל,  טירת 
קהל  מהם  נכבד  חלק  תושבים,  מ-20,000 
ש"ס  תנועת  החזיקה  שנים,  לאורך  מסורתי. 
בבחירות  אך  העיר,  במועצת  בודד  במנדט 
עובדיה  שכפיר  לאחר  מהפך,  חל  האחרונות, 
שלושה  להכניס  והצליח  המושכות  את  לקח 
'הליכוד'  של  המנדטים  למניין  זהה  נציגים, 

בראשות ראש העיר.
גדולה  עיצוב  חנות  של  בעלים  עובדיה, 

ראובן  רבי  הגאון  של  אמונו  איש  הינו  בעיר, 
וכיהן  אריה'  'שאגת  מוסדות  את  אלבז, מחזיק 
הסכם  במסגרת  שהתפטר  עד  העיר  ראש  כסגן 
של  ש"ס  כמו  פה  מרגישים  "אנחנו  רוטציה. 
שנות התשעים", אומר איש המפלגה. "יש לנו 
קהל חילוני מובהק שתומך בנו. למעשה הגרעין 
החרדי בעיר הוא של בעלי תושבה ושל אברכים 
בכל  נמצאים  שלנו  והפופולאריות  הכוח  אבל 

שדרות הציבור".
ותיאורטית,  טל,  אריה  עומד  העיר  בראשות 
ש"ס נחשבת חלק מהקואליציה שלו. אך אנשי 
הפוליטית  הטירונות  כי  טוענים  בעיר  התנועה 
שלהם עלתה ביוקר וכי הם לא שבעו נחת כלל 
טוענים  התנועה  בכירי  העיר.  ראש  מהתנהלות 
וכי  אותם  סופר  לא  תחתיהם,  חותר  טל  כי 

היחסים ביניהם קרים עד מנותקים.
קיימים  בעיר  דתי  הציוני  הציבור  בקרב 
חילוקי דעות, שמקבלים ביטוי גם בפוליטיקה. 

נציג  'הבית בעוד 
לשעבר  העיר  וראש  ה היהודי'  י ר א

פרג'ון נערך להתמודד פעם נוספת על הראשות, 
הרי שחלקים גדולים בעיר – בעיקר צעירים - 
מכונסים תחת הגרעין התורני בראשות שגיא בן 

לישה.
העיר  ולראש  לפרג'ון  לעובדיה,  בנוסף 
הראשות  על  להתמודד  צפויים  טל,  המכהן 
חברי המועצה אפרת דוד, מיכאל כהן, דוד שחר 

ושוש צמרת-בינת.
מועמד  של  הפרטי  שמו  לסיום:  ואפיזודה 
ש"ס החדש לראשות הוא כפיר. שם משפחתו 
הוא עובדיה. בקמפיין החדש, הוחלפו השמות, 
מניסיון  חלק  כפיר,  כעובדיה  מופיע  שהוא  כך 
הציבור  בעיני  גם  שונה,  בצורה  אותו  למתג 
הכללי. האם זה אכן יביא לצעיר המצליחן גם 

את הראשות? ימים יגידו.

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מו"מ בהקפאה • אבוטבול: "דגל חשבו שנפלו עם מטומטם" בית שמש
בין  המו"מ  העיר:  לראשות  הדרך  ארוכה 
אבוטבול  משה  העיר  ראש  לבין  התורה'  'דגל 
נקלע למבוי סתום, לאחר שהצדדים מתבצרים 
בדרישותיהם. ב'דגל התורה' מפנים את החיצים 
כלפי אבוטבול שלדבריהם מגיע בחוסר רצינות 
אש  משיב  מצדו,  אבוטבול  הדיונים,  לשולחן 

בראיון ל'שטח מוניציפאלי'.
סביב  בשנית  הצדדים  התכנסו  ראשון,  ביום 
נציגי  ניצבו  אחד  מצד  כאשר  הדיונים,  שולחן 
'דגל' ו'שלומי אמונים' – הבאים כגוש משותף 
ניצב אבוטבול. אל הפגישה,  ומהעבר השני   –
תשובות  עם  להגיע  אבוטבול  היה  אמור 
סגנות  במרכזן  'דגל',  דרישות  על  קונקרטיות 
החינוך  תיק  דתית,  במועצה  שליטה  נוספת, 

וועדת ההקצאות.
יצאו  הצדדים  פגישה,  של  בסיכומה  אך 
מאוכזבים ונקלעו למבוי סתום. לאחר שבקשת 
אבוטבול לשבת למו"מ משותף יחד עם אגודת 
מצדו  אבוטבול  דרש  הסף,  על  נדחתה  ישראל 
כך  בנפרד,  אמונים'  ו'שלומי  'דגל'  עם  לשבת 
שמרבית המו"מ סבב בהתכתשויות טכניות ולא 

בנושאים מהותיים.
אבוטבול  מהסס  לא  עיתונות',  ל'קו  בראיון 
להעביר מסרים גלויים לעמיתיו לשולחן המו"מ 

"אמרתי  לפרופורציות.  להיכנס  מהם  ומבקש 
אופטימי,  גם  אני  בכוונותיי,  רציני  שאני  להם 
ידי  לצאת  בכדי  המו"מ  לשולחן  הגעתי  לא 
חובה, אבל יש דרך לנהל מו"מ. 'דגל' מבקשת 
אפשר  אי  אחרים,  בידי  שנמצאים  תפקידים   4
מבקשים  הם  לתאם,  בלי  אותם  ולקחת  לבוא 
 - משותפת  עבודה  זמן,  פרק  דורש  זה  ליב"ה, 
כפגיעה;  זה  את  ורואים  מבינים  לא  הם  אבל 
אגיד  ואני  יבקשו,  יבואו,  הם חשבו, שהם  מה 
להם 'כן, בבקשה קחו הכל, מה עוד אתם רוצים 
עם  פה  נפלו  שהם  חשבו  הם  מה  חמודים?' 

מטומטם או מפגר...?"
הדתית  "המועצה  ומפרט:  מוסיף  אבוטבול 
את  מהם  ולקחת  לבוא  ש"ס,  בידי  מוחזקת 
מובטחת  הסגנות  ארץ,  דרך  לא  זה  תיאום  בלי 
איתי  צעדו  ראשונים,  באו  הם  הרי  לארנרייך, 
להם  להבטיח  לי  מותר  היה  הדרך,  מתחילת 

אפילו שהם חסידי גור...? מה, אין פה כבוד?"
בפגישה  כי  אבוטבול  טוען  הכל,  למרות 
גם  טובה  "התקדמות  על  לעמיתיו  הודיע 
מעורבות  של  מסוים  במודל   - ההקצאות  לגבי 
אוניברסלית, לא מעורבות של אדם אחד - וגם 
גם   - אחרת  או  כזו  בצורה   - הדתית  במועצה 
קיבלו  הם  כלומר,  תזוזה,  יש  החינוך  בתיק 

מהן  להסיק  שאפשר  תשובות 
דברים לטובה".

שכעת  נראה  אחרת,  או  ם כך  י ר ב ד ה
מחכים  הצדדים  וכל  הארצי  למגרש  עברו 
שצפויים  בכנסת,  המפלגות  ראשי  להוראות 
הבית  בזירה  בנעשה  עמוקות  מעורבים  להיות 

שמשית.
השבוע  הגיעה  חדשה  הפתעה  כך,  ובתוך 
עליו  במכתב  חב"ד.  חסידות  של  מכיוונה 
חתומים שלוחי וגבאי החסידות בעיר, מודיעים 
נציג  ודרישת  עצמאית  לדרך  יציאה  על  אלו 
של  הראשון  בסיבוב  העיר.  במועצת  מטעמם 
בלעיש  במאיר  חב"ד  תמכו   ,2013 בחירות 
של  ל'כח'  תמיכתם  את  העניקו  השני  ובסיבוב 
מחפשים  שהם  נראה  וכעת,  אמונים',  שלומי 

בקעה להתגדר בה.
העיר  למועצת  החסידות  כנציג  שמוצג  מי 
הוא ישראל מנדלסון, שטוען כי החסידות היא 
'שלומי  של  כוחה  הכפלת  על  שאחראית  זו 
אמונים' ממנדט בודד לשתי מנדטים בבחירות 
קולות  מניין  האחרונות, תוך שהוא מעריך את 
הערכה  הדברים,  למרות  בכ-1,000.  הקהילה 
הרווחת בבית שמש היא שחב"ד 'שווה' מאות 

קולות בודדים בלבד.

ראיון

המגעים בין 'דגל התורה' לראש עיריית בית שמש נקלעו למבוי סתום • אבוטבול ל'קו עיתונות': "מה הם 
רצו, שאגיד להם על הכל 'קחו חמודים, מה עוד אתם רוצים'?" • במקביל, חב”ד יוצאת לדרך עצמאית

ש"ס,  של  המוניציפליות  ההצלחות  אחת  על  שחתום  ומי  אלבז  הרב  של  מקורבו  עובדיה,  כפיר 
יתמודד על ראשות העיר טירת הכרמל • איך הצליחה התנועה הספרדית לשלש את כוחה ולזכות 

לאמון החילונים ומהם סיכוייו?

לוד למרות הכרעת הרב: מפלגת חב"ד בשלבי הקמה
קהילת  את  שקורעת  הפנימית  המחלוקת 
בפגישה  להסתיים  הייתה  בלוד, אמורה  חב"ד 
דאתרא בהשתתפות  בביתו של המרא  חשאית 
פרוש.  מאיר  השר  סגן  אמונים'  'שלומי  יו"ר 
שקיבל  משמעית  חד  הכרעה  שלמרות  אלא 

הרב, הרוחות מסרבות להירגע.
במוקד העימות הפנימי – אותו סיקר 'שטח 
השאלה  עומדת   – בהרחבה  מוניציפאלי' 
הכיצד על החסידות לנהוג בבחירות הקרובות. 
בעוד קבוצת צעירים דומיננטית דוגלת בהמשך 
הברית עם 'הבית היהודי', הרי שקבוצה אותה 
להריץ  דורשת  גלויברמן,  יעקב  הרב  מוביל 
חיים  בראשות  חב"ד,  של  עצמאית  רשימה 

גלינסקי.
דרמטית  פגישה  התקיימה  חמישי,  ביום 
יורקוביץ'.  במעונו של רב הקהילה הרב ברוך 
פרוש,  וסגן השר  כל הצדדים  נציגי  הנוכחים: 
וגלינסקי  גלויברמן  של  בצד  ביקשו  אותו 

לגייס לטובת הקמת רשימה עצמאית. הטונים 
בדיונים עלו, הצדדים הציגו את משנתם בלהט, 

ולבסוף, נפלה ההכרעה.
על פי הוראת הרב, חסידות חב"ד בלוד לא 
לתמוך  תמשיך  הנראה  וככל  עצמאית,  תרוץ 
ההישגים  בשל  היהודי',  'הבית  במפלגת 

ששיתוף פעולה זה הקנה לקהילה.
מי  של  הנחרצים  הדברים  שלמרות  אלא 
שנחשב הסמכות הרוחנית העליונה בחב"ד לוד 
ומי שמילתו התקבלה תמיד ביראת כבוד, נראה 
הדין  את  עליהם  לקבל  מסכימים  כולם  לא  כי 
באהבה ומובילי המפלגה העצמאית ממשיכים 

במאמציהם וחותרים להקמתה.
בראשית השיחה עם הרב וסגן ראש עיריית 
הטיח  הוא  גלויברמן,  יעקב  הרב  לשעבר  לוד 
האשמות אישיות וסירב לשתף פעולה. בהמשך 

התנהל הדו שיח הבא:
• הבנתי שהרב יורקוביץ' נתן 'כרטיס אדום' 

לריצה עצמאית
"לא אומר לך מה הרב אמר, 

לי".זה משהו חדש מה שאתה אומר 
• רגע, אתה יודע אחרת?

"אני לא יודע".
• אבל נכחת בפגישה

לא  שאני  רואה  אתה  שאלות,  שואל  "אתה 
אבל  דברים  הרבה  על  דיברנו  כלום,  לך  עונה 

לבוא ולהגיד..."
• אבל המילה שלו היא זו שתכריע?

"לא אענה על זה, גם אני רב קהילה של לא 
פחות ממאה וחמישים משפחות, אתה יודע את 
זה? מה זה קשור, אני לא יודע מה הרב אמר".

שאנחנו  דברים  מיני  כל  "יש  הוסיף:  עוד 
עובדים עליהם, זה כרגע בשלבי בנייה, יש לי 
ניסיונות לא רק עם אגודה, הרי יש לי קשרים 
דבר  בשקט,  הכל  חושב,  לא  שאתה  מי  עם 

הסמוי מן העין".

בתום פגישה סוערת בה השתתפו נציגי קהילת חב"ד בלוד וסגן השר מאיר פרוש, הכריע המרא דאתרא נגד 
ריצה עצמאית בבחירות • אך מתברר שלא כולם משלימים

פתח תקוה

בני ברק
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ישראל פריי

יום יפתחו הקלפיות. כולם יעטו על פניהם ארשת  בעוד 155 
חגיגיות ויכריזו על ניצחון סוחף. האמת, קשה יהיה להתמודד עם 
ההצהרות. תמיד אפשר לשחק עם הנתונים, להצביע על הצלחות 
שיתאים  באופן  אחרת,  בעיר  כישלונות  ולהצניע  אחת  בעיר 

להצהרה השחוקה; "הכוח שלנו גדל דרסטית".
החרדי  הכוח  את  לאמוד  אמיתיים  כלים  לכולנו  לספק  בכדי 
על  עומק,  לסיור  מוניציפאלי"  "שטח  יצא  המקומיות,  ברשויות 
ברשויות  חרדית  מפלגה  כל  מחזיקה  נציגים  בכמה  לבדוק  מנת 

המקומיות.
אי שם בשלהי אוקטובר 2018,  לפני שיפתחו הקלפיות  ועוד 
הופתענו לגלות "חורים" לא מעטים במצג השווא של המפלגות. 
חברי  של  אסטרונומיים  במספרים  לנופף  מרבים  נציגיהן  בעוד 
ושהמספרים  רחוקה  שהאמת  מסתבר  מפלגתם,  מטעם  מועצה 

קטנים בהרבה.
לקבל  גם  כמו  הנתונים  עם  המפלגות  ראשי  את  לעמת  ניסינו 
תחזית כמה מנדטים הם שואפים להשיג בבחירות הבאות, אך כפי 
שמיד תיווכחו, התשובות מיאנו לבוא. ועכשיו קדימה, לנתונים:

ש"ס

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 156
לזהות  יחסית  קל  ש"ס,  תנועת  חברי  את  בהולכים:  ומי  מי 
תחת  רצה  ש"ס  הערים,  בכל  כמעט  המועצות.  חברי  ברשימות 

המותג המפלגתי והנציגים מזוהים עמה באופן מובהק.
שלהם  שהקשר  נציגים  גם  צירפנו  המועצה  חברי  למניין 
לתנועה קלוש אך קיים. כך למשל זקפנו לזכותם את כל שלושת 
נציגי רשימת "חנוך לנער" בכרמיאל בראשות הרב פנחס בדוש, 
את רשימת ס"ד במבשרת שאיכשהו מזוהה עם התנועה, בראשון 
לציון החשבנו שני נציגים למרות שאחד מהם כבר פרש ואפילו 

נציג שהלך למרבה הצער לעולמו, נכנס לרשימה.
נציגי  כמספר  ב-170  התנועה  ראשי  נוקבים  שונים,  בראיונות 
התנועה ברשויות המקומיות, אך כפי הנראה, המספר "מעוגל" 

כלפי מעלה, אם כי לא באופן מאד דרסטי.
חיים ביטון, מנכ"ל התנועה ואיש השטח, כמה חברי מועצה 

באמת יש לש"ס?
"ש"ס היא התנועה הגדולה ביותר במוניציפאלי, אפשר לראות 
בדו"ח המבקר על מימון בחירות 2013, ש"ס קיבלה 22 מיליון ₪ 
והבאים אחריה הם "הליכוד" עם 14 מיליון ו"ישראל ביתנו" עם 
11 מיליון ₪, זה נתון שמראה את הגודל של התנועה, כל פעם 
שאני אומר שש"ס היא הגדולה ביותר אנשים מעקמים את האף, 

אבל אלה הנתונים".
ולמספרים?

מהם  חלק  מדויק.  נתון  לא  זה  אבל  נציגים,   178 יש  "לש"ס 
שותפים שלנו, כך לדוגמא את שלום אזרד מגדרה, הוא לא הלך 
תחת הטיקט של ש"ס אבל הוא שלנו במאה אחוז. יש הרבה ערים 
כאלה. בסך הכל, 162 נציגים הם שלנו ממש, והיתר הם צד שני".

מה היעד שלכם לבחירות הקרובות?
"תראה, לא תמיד ש"ס הייתה הכי גדולה ברשויות המקומיות, 
מבחינת  בתולדותיה,  לגדולה  הפכה  התנועה  האחרונה  בפעם 
מנדטים. מרן לפני פטירתו היה יותר משמעותי במידה מסוימת 
בלהגיד "תבחרו". בנוסף, אי אפשר לקחת את זה שאריה דרעי 
מיני  כל  על  אותו  לבקר  אפשר  בעולם,  הטוב  השטח  איש  הוא 
דברים האם הוא נוגע בנושאים חילוניים או לא, לא ניכנס לזה, 
כל בן אדם אפשר לבקר, אבל הוא איש השטח הכי טוב שבעולם. 
התנועה  יו"ר  הנציגים,   178 של  הגרביים  מספר  את  יודע  אני 
נמצא בקשר שוטף וישיר ועובד צמוד עם כל אחד מהם שהופך 
מתרגשים  לא  שאנחנו  גם  הסיבה  זו  בשטח,  שלך  ל"מאסטר" 

מהסקרים".
ובכל זאת, היעד במספרים?

"המספר הקולקטיבי לא משמעותי, פחות ירגש אותי להכניס 
עשרה מנדטים מפוזרים אם נרד במנדט בירושלים, בסוף מספר 
הקולות הוא שמשמעותי, בטח בבחירות שצפויות להיות סמוכות 

לבחירות הכלליות לכנסת".

דגל התורה

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 67
בכדי  סבוכה.  למלאכה  הגענו  כבר  כאן  בהולכים:  ומי  מי 
עליכם  הפריפריה,  בערי  "דגל"  של  המועצה  חברי  את  לזהות 
לנבור היטב ולחפש ברשומות באשר רובם לא מופיע כלל תחת 
וזאת עליכם לדעת,  ג'.  רשימת "יהדות התורה", "דגל" או אות 
ל"דגל" יש נטייה לנכס לעצמם נציגים מרשימות שונות, חלקם 
רחוקים מהיכלי התורה ובעלי כיפה ארעית, ולמנות אותם כחלק 
מכוחותיהם. קחו למשל את יעקב קורצקי מרמת השרון או מיכאל 
מלמד מראש העין שמוצגים כנציגי התנועה אף כי הקשר שלהם 

אליה חלקי בלבד.
בראיון לתקשורת, טען באחרונה יו"ר המחלקה המוניציפאלית 
נציגים  ב-103  מחזיקה  התנועה  כי  שפירא,  מנחם  "דגל",  של 
ב-49 ערים. בחשבון המדוקדק שערכנו ולאחר שהכנסנו את כל 
מי שאי פעם נצפה בסיורי המחלקה המוניציפאלית והוצג כאיש 
 - ש"ס  של  במניין  שנמצאים  נציגים  הכנסת  גם  כמו   – התנועה 

הגענו ל-67 חברי מועצה.
שלום לבכיר "דגל" שביקש להשמיט את שמו, כמה נציגים 

יש לכם בעיריות ובמועצות?
"מעל 100".

ברשימה שלנו הגענו לפחות מ-70, איפה טעינו?

"מאיפה אני יכול לדעת? יש לי רוח הקודש?"
אולי תציגו לנו את רשימת הנציגים, שנדע להשוות?

"אנחנו לא מוציאים אותה".
כמה נציגים שואפים להכניס בבחירות?

"אני לא מתראיין".

אגודת ישראל

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 50
הסיעה  המחייב-משהו,  המותג  למרות  בהולכים:  ומי  מי 
הגזרה  לגבולות  מעבר  מורחבת  בנציגות  מחזיקה  לא  החסידית 
בתוך  החרדיות.  בערים  מרוכז  כוחה  מלוא  וכמעט  החרדיים 
"אגודת ישראל" המנדטים מתפצלים בעיקר בין "שלומי אמונים" 

ל"סיעה המרכזית", עם יתרון מובהק לראשונה.
ואם נידרש לחדד, המנדטים של "אגודת ישראל" לאו דווקא 
נמצאים בבירות החרדיות, אלא בכל מקום בו נמצא ריכוז חסידי 

מובהק, כמו למשל הערים תל אביב וערד.
בנדיבות רבה, צירפנו לרשימה גם את נציגי חב"ד, את הנציג 
סיעת  את  וכמובן,  פרוש  למנחם  נעורים  חסד  שזוכר  האשקלוני 

הלוויין "כח" בבית שמש, ובצירוף הכל, הגענו לסכום האמור.
מנעו  מרביתם,  ושתיקת  ישראל"  ב"אגודת  הקדקודים  ריבוי 
את  ולקבל  התנועה  נציגי  עם  בדברים  לבוא  היכולת  את  מאתנו 

התייחסותם.

חרדים לא מפלגתיים

מספר חברי מועצה בכל ערי ישראל: 27
מי ומי בהולכים: כשמדברים על מפלגות חרדיות המתחרות 
במפלגות הוותיקות, תמיד עולה בראש מפלגת "טוב" המזוהה 
עם החרדים העובדים, שנחלה כישלון חרוץ ולא הצליחה לבסס 

אחיזה ברשויות המקומיות.
חרדיים  נציגים  שורת  מתגלה  כולל,  מבט  מפנים  אם  אך 
הסיעות  עם  מזוהים  להיות  מבלי  בתפקידם  האוחזים  מרשימה 

השולטות, חלקם למרות התמודדות מול הסיעות הרשמיות.
המפלגות  על  נמנים  שאינם  חרדים  מועצה  חברי  ברשימת 
"אגודת ישראל", "דגל התורה" וש"ס, נמצאים "סדינים אדומים" 
כמו מפלגת דב בקשט בטלז סטון, מפלגת התימנים באלעד של 
ברק צברי ומנחם זיידה בביתר, בנוסף, מפלגות מקומיות חזקות 
חרדים  וגם  בחדרה,  יהודית"  ו"זהות  באשדוד  הלב"  "קול  כמו 
שהשתלבו איכשהו במועצות עיר, כמו רחמים דוידי ביבנה )תודו 
שלא הכרתם( ורשימת קירוב לבבות בדימונה המזוהה עם חב"ד.

 – תורה"  "בני  מטעם  מועצה  חברי  רשימה:  לאף  נכנסו  לא 
בשל  אך  חרדית,  כמפלגה  נפרדת  לקטגוריה  היו  שראויים  עץ, 
מיעוטם, נמנה את כולם בדיוק נמרץ: 2 חברי מועצה בבני ברק, 
2 במודיעין עילית, ונציג אחד במועצת העיר שחוברה לה יחדיו.

המספרים נחשפים: כמה חברי 
מועצה חרדים יש בישראל

המפלגות החרדיות אוהבות לנפנף במספר גרנדיוזי של נציגים ברשויות המקומיות • יצאנו לבדוק מי דובר אמת ומי 
מהקדקודים  הסברים  דרשנו  הבאות,  לבחירות  יעדים  ולקבל  פנימיות  רשימות  עם  להשוות  ביקשנו  בפראות,  מגזים 

ובעיקר, קיבלנו הצצה אמיתית לכוח החרדי בערי ישראל

צילומים: יעקב כהן, ארכיון

פרויקט 

מיוחד
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הרישום עד ליום שלישי כ"ט סיון תשע''ח )12.06.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  18:45

דברי ברכה ופתיחה    19:00

ד''ר אורן אגרנט,  מנהל המערך הקרדיולוגי 'במרכז הרפואי מעיני הישועה'   19:10
בנושא: הקרדיולוגיה בשירות בריאות הציבור  

שו"ת   20:00

צחי כנען, דיאטן קליני 'מכבי שירותי בריאות' מרחב בני ברק, עוסק בטיפול בהשמנה, מחלות כרוניות וספורט   20:15
בנושא: תזונה נכונה ללב בריא  

סיום   21:15

C
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ל
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מ

בס”ד

בתוכנית:

כנס בריאות 
בנושא: 

קרדיולוגיה

הכנס יתקיים אי"ה ביום רביעי ל' סיון תשע"ח )13.06.18(
בשעה 18:30 במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
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בני ברק ט"ז סיון תשע"ח 122630/5/18

הנרות  הדלקת  במצוות  פותחת  פרשתנו 
הדלקת  בין  הקבלה  ראו  חז"ל  במקדש. 
שבת.  נרות  להדלקת  במקדש  הנרות 
שניהם מסמלים את נר ה' נשמת אדם ומבטאים 
והן  במקדש  הן  הקיימים  והנשמה  הקדושה  את 

בשבת קודש.
שואלים  הנרות",  את  "בהעלותך  המילים:  על 
הנרות,  את  "בהדליקך"  נאמר  לא  מדוע  חכמינו 
שהרי המצווה היא להדליק את הנרות? ומשיבים: 
שיש להדליק את המנורה עד שתהא השלהבת עולה 
מאליה. או משום המדרגה – המעלה שהייתה לפני 

המנורה.
ניתן לפרש שיש בזה גם עומק נוסף שהנרות אינם 
מעשה הדלקה טכני, אלא באה להעלות ולרומם את 
האור והקדושה אצל האדם, הן במקדש והן בשבת.

לעבר  לפתע  שרכנו  נוסעים  שלושה  על  מסופר 
העגלון, "מה קורה"? שאלו בדאגה. הלה פרש את 
בוצית  פתאום  נעשתה  האדמה  לצדדים.  זרועותיו 
הנסיעה  כך  ומשום  בהליכתם  מתקשים  והסוסים 
הואטה מאוד. "חוששני שלא יהיה אפשר להתקדם 
להזדחל  החל  חשש  בשתיקה.  נענו  דבריו  כך". 
לליבם שהרי יום שישי היום, היכן יעשו את השבת? 
ז'שוב,  ידידים מהעיר  סוחרים  היו שלושת  אלה 
ריישה בשפת היהודים, שבמרכז גליציה. בכל שנה 
במוסקבה.  לעסקיהם  הסתיו  בתחילת  לצאת  נהגו 
תמיד נזהרו לשוב לבתיהם לפני בוא החורף, אולם 
עתה ניתכו גשמים עזים ושבשו את הדרכים. באין 
ברירה החליטו השלושה לתור אחרי אכסניה למשך 
דלתות  על  והתדפקו  הקרוב  לכפר  פנו  הם  השבת. 
יהודי, אך לצערם התברר  התושבים בחיפוש אחר 
כי בעיירה הרוסית שהגיעו אליה אין יהודים. השעה 
לבית  פנו  הם  גג.  קורת  רק  חיפשו  וכעת  התאחרה 
הראשון והתדפקו על דלתו. צעדים כבדים נשמעו, 
הדלת נפתחה, ובפתח עמדה קשישה עטוית סחבות. 
היחידה  השפה  בפולנית,  אליה  פנה  מהם  אחד 
בפולנית  האישה  השיבה  להפתעתם  שדיברו. 
בנה,  עם  מתגוררת  היא  כי  למדו  מדבריה  רהוטה. 
כי  ציינו  השלושה   . המקומית  הקמח  טחנת  מנהל 
יש באמתחתם מזון, והם זקוקים לקורת גג בלבד, 
וישלמו על כך במיטב כספם. "אין בעיה" השיבה 

הזקנה והכניסה אותם לביתה.
השלושה התמקמו בבית. הזקנה פרשה למיטתה, 
שהייתה מאחורי האח הבוערת. הגיעה שעת קבלת 
שבת, הסוחרים החלו להתכונן לבוא השבת. ולפתע 
נוטלת שני  הזקנה מתרוממת ממיטתה,  כי  הבחינו 
קיסמי עץ ארוכים, מדליקה אותם ומברכת: "ברוך 
... להדליק נר של שבת קודש". השלושה  אתה ה' 
הזקנה  מתדהמה.  קרועות  בעיניים  בה  הביטו 
ושבה  אותם  כילתה  שהאש  עד  בקיסמים  אחזה 
לכלוא  יכלו  לא  האורחים  האח.  מאחורי  לשכב 
פשר המעשה  את  להבין  ביקשו  הם  סקרנותם,  את 

שעשתה. 
הזקנה  החלה  שאלתם  על  להם  להשיב  במקום 
להתעניין במקום מגוריהם. כשהשיבו החלה להציף 
אותם בשאלות על העיר ותושביה. השלושה נדהמו 
לגלות כי הזקנה בקיאה בתולדות העיר ובתושביה 

היהודים. 
"מה שלום אברהם-חיים החלבן? העודנו חי?" 
הסוחרים.  באחד  אחזה  צמרמורת  פתאום.  שאלה 
"לא" השיב בקול רועד, "הוא כבר איננו בין החיים, 
הוא היה סבי. ייסורים רבים עברו עליו. בצעירותו 
היה נשוי, אך אשתו נעלמה פתאום והותירה אותו 
זינקה  הזקנה  אבי".  הוא  הלוא  התינוק  בנם  עם 
ופרצה  הזדעקה  נכדי!"  אתה  כן  "אם  ממקומה. 
בבכי שטלטל את כל גופה. בעודה מתייפחת סיפרה 
את סיפור חייה. דבריה, עם פיסות מידע שהיו בידי 

נכדה, הצליחו להשלים את התמונה כולה.
יהודייה,  למשפחה  בת  ריישה,  העיר  ילידת  היא 
החלבן.  לאברהם-חיים  נישאה  לפרקה  כשהגיעה 
מי  על  התנהלו  חייהם  בנם.  נולד  שנה  בחלוף 
מנוחות, בעלה פרנס את המשפחה בכבוד והם לא 
ידעו מחסור. כל זה נגדע כשפרצה המלחמה באזור 
הארץ  תושבי  לגליציה.  נכנסו  רוסיה  צבא  וכוחות 
הלוחמים,  הצבאות  שני  של  זרועם  מנחת  ספגו 
יום  ביותר.  הכבד  המחיר  את  שילמו  והיהודים 
אחד נעלמה אשתו של אברהם-חיים החלבן ואיש 
אל  פנו  המשפחה  בני  בגורלה.  עלה  מה  ידע  לא 
מפקדי הצבא הרוסי, ששלט באזור, והללו התעלמו 
סיפרה  בצבא",  קצין  בידי  "נחטפתי  מפניותיהם. 
לעומק  אותי  העביר  "הוא  מרוסק.  בקול  הזקנה 
לו.  ולהינשא  דתי  את  להמיר  אותי  ואילץ  רוסיה, 

נולד לנו בן, ולאחר מכן בעלי נהרג בשדה הקרב. 
לשרוד  מנסה  התינוק,  בני  עם  לבדי  "נותרתי 
ולגדל אותו לבדי. השנים חלפו, ואט אט שכחתי את 
– הדלקת  לקיים  רק מצווה אחת הקפדתי  יהדותי. 
נרות בכל ערב שבת. אם אינני מצליחה להשיג נרות 
אני מדליקה קיסמי עץ ומברכת עליהם. זה השריד 
את  סיימה  הזקנה  מיהדותי".  לי  שנותר  היחיד 
סיפורה ופרצה שוב בבכי קורע לב כהיא בוכה על 
היה  זה  מיהדותה.  התרחקותה  ועל  האבודים  חייה 
נרעדה  היא  פתאום  הלב.  מעומק  תשובה  של  בכי 
ולנגד עיניהם הנדהמות של שלושת הסוחרים עצמה 

את עיניה ומתה.
לבנה  וסיפרו  הקמח,  תחנת  אל  מיהרו  השלושה 
והלך  בבכי  פרץ  הלה  אמו.  מות  על  האישה  של 
הבן  כי  השלושה  הבינו  כך  בתוך  הביתה.  עמם 
הוא  כי  התברר  אמו.  של  הקבורה  משאלת  מוטרד 
מסוכסך עם הכומר, הממונה על בית הקברות. הלה 
איים עליו שבבוא העת ינקום בו ויתבע ממנו מחיר 
מופקע. "אין בעיה" שמחו השלושה, "אנחנו נטפל 
בקבורתה". במוצאי השבת העמיסו את גופתה של 
קברו  יהודית  לעיירה  ובהגיעם  העגלה  על  הזקנה 

אותה כדת וכדין. 
זמן מה לאחר מכן ביקרו השלושה אצל הצדיק 
הצדיק:  להם  אמר  זי"ע.  מדינוב  צבי-אלימלך  רבי 
מכאן רואים את כוחה של מצוה אחת. בזכות מצוות 
שלימה  בתשובה  לשוב  הזקנה  זכתה  נרות  הדלקת 
קודם פטירתה ולבוא לקבר ישראל. נר השבת ונרות 
המקדש רוממו את האדם עד שהשפיעו עמוקות על 

אורח החיים.
"ותקח  נאמר:  יצחק  את  לפגוש  באה  כשרבקה 
הצעיף ותתכס". מפרש רש"י: לשון 'והתפעל' כמו 
'ותקבר' ותשבר'. שאל הרב הק' מרוז'ין זי"ע: למה 
האלה  הפעלים  שני  את  דווקא  לדוגמא  רש"י  בחר 
של 'ותקבר' ו'תשבר'? אלא רש"י בא להורות לנו, 
לקברו,  עד  היוולדו  מעת  האדם,  של  חייו  בימי  כי 
בנרות:  המלווים  אירועים  שלושה  עליו  עוברים 

בברית המילה, בחופה ובשעת המנוחה האחרונה.
בחשיבות  מבין  אינו  התינוק   – הברית  בזמן 
ניתן  לא  מאוחר,  כבר  זה   – הפטירה  האור. בשעת 
ניתן  הנישואין  הנרות. אבל בשעת  כבר להאיר עם 
וזה  החיים.  כל  על  ולהשפיע  הזה  באור  להשתמש 
שמרמז רש"י שבעת 'ותקח הצעיף ותתכס' – בעת 
הנרות  עם  'נתפעל',  להיות  אדם  צריך  הנישואין 

להאיר את חייו וסביבתו.
האדם  את  ומרוממת  נשמה  מדליקה  נר  הדלקת 
עד שמחזירה אותו בתשובה שלימה. זהו 'בהעלותך 
את הנרות' – בזכות הנרות תתעלה ותגיע למדרגות 

גבוהות. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
מאן
דאמר

בהעלותך את הנרות השלך על ה' יהבך

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

  הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

ַעל ִּפי ה' ַיֲחנּו ְוַעל ִּפי ה' ִיָּסעּו )ט, 
ה"אור  אומר   - אלו  במילים  כ( 
הכתוב  "בא   - הקדוש  החיים" 
הענן,  הנהגות  בחינות  כל  לסדר 
חפצים  שהיו  ישראל,  של  שבחן  וללמד 

באשר יחפוץ ה'".
ומארגן  מנהל  אדם  שכל  העולם,  טבע 
הסדר  לפי  שלו,  הצרכים  לפי  ענייניו  את 
אחד  כל  וענייניו,  אחד  כל  שלו.  והזמנים 
עם  כאשר  שלו.   והקצב  אחד  כל  וצרכיו, 
הפקיעו  כאחד  כולם  במדבר,  היו  ישראל 
הרצון  ואת  הדעה  את  הפקיעו  עצמם,  את 
הוראות  עם  קו  ויישרו  שלהם,  העצמיים 
על  עמד  כשהוא  אותם.  הנחה  אשר  הענן 
המשכן - בבת אחת כולם נעצרו. כעת כולם 
שאדם  מציאות  אין  מתקדמים.  לא  חונים, 
עניינים  כמה  עוד  לי  יש  רגע,  'רק  יאמר: 

לסדר, אעצור אחר כך, בהמשך הדרך'... 
עסוק  היה  אחד  כל  חנייתם,  בזמן 
הקצב  לפי  צרכיו,  לפי  אחד  כל  בענייניו, 
חונים,  בעודם  והנה,  שלו.  הזמנים  ולוח 
בבת  ואז,  נע.  הענן  עמוד  את  ראו  פתאום 
סידוריהם  כל  את  הפסיקו  כולם  אחת, 
אין  בדרך.  להתקדם  והתחילו  וענייניהם 

מקום לשום התעכבות! 
זה לא קל, זה לא פשוט. יש כאלה שהיו 
באמצע הסידורים וההתארגנות. איך אפשר 
לעזוב הכל באמצע ולהתחיל לנסוע? אבל 
זהו רצון ה', וכשזהו רצון ה', כל הרצונות 
אין  לגמרי.  ומבוטלים  בטלים  האחרים 
רצונו  קיום  מלבד  אחר  דבר  לשום  מקום 

יתברך.
יסעו".  ה'  פי  ועל  יחנו  ה'  פי  "על  זהו 
ורק  אך  היה  אותם  שהנחה  היחיד  הדבר 
עליך   - משהו  אומר  כשה'  ה'".  פי  "על 
להניח הכל בצד ולעשות את רצונו יתברך. 
אם ה' אומר - עליך לקיים את דבריו, בין 
אם אתה מבין ובין אם לא. מול רצון ה', אין 
ואת  את שיקול הדעת  להפעיל  כלל מקום 

ההבנה והשכל. 
בה';  הדבקות  את  בנפשם  קנו  הם  כך 
לא  אך  סייג.  שום  בלי  מוחלטת,  דבקות 
פי  על  במדבר  והחניות  המסעות  הם.  רק 
ישראל  עם  של  נפשם  את  הכשירו  ה', 
הדבקות  את  בהם  והטביעו  לדורותיו 
זוכים  הדורות  בכל  ישראל  כשעם  בה'. 
להידבק בה' ולהשליך עליו את כל יהבם - 
התכונה הנפלאה הזו הוטבעה בהם מאבות 

אבותיהם במדבר. 

האדם לא פועל כלום!
'אלך  תכנונים:  מיני  כל  מתכנן  אדם 
אולם  בזה,  וכיוצא  לשם'  'אסע  לכאן', 
לו את כל  יכול לשנות  ברגע אחד הקב"ה 
התכנונים... יש "בעל הבית" לעולם, והוא 
שקורים  העניינים  כל  של  האמתי  המנווט 

בו! 
הפשוט  הדבר  את  להבין  שמשכיל  מי 
מסוג  שאלות  מיני  כל  מעצמו  חוסך  הזה, 
"למה כך?" ו"למה לא כך?" שאלות כאלו 
שואל מי שסבור שהוא המחליט, אבל מי 
שמאמין באמת שהכל מלמעלה לא שואל 
עיכוב  שכל  ובטוח  סמוך  הוא  שאלות. 
ושהכל  עליון,  גזירת  הן  שתכנן  בתוכניות 
לטובה: "ַהְׁשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך" 

)תהלים נה, כג(.  
בחיים.  עיכובים  מיני  כל  יש  אדם  לכל 
צפה.  שהוא  כפי  "זורמות"  לא  התוכניות 
הוא היה בטוח שהשיפוץ של הבית יסתיים 
ועוד  חודש  מתעכב  הוא  והנה  שבוע  תוך 
בכל  תזוזה,  כל  משמים!  הכל  חודש... 
'אני  אין  כלום!  פועל  לא  האדם  שניה! 
אלך', 'אני אסע'; יש 'אני ברצון ה' אלך', 
ְיָהְבָך  ַעל ה'  'אני ברצון ה' אסע'! "ַהְׁשֵלְך 

ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך"!

הוא הנותן לך כח 
לעשות חיל!

שמובן  בין  מישראל,  אדם  של  צעד  כל 
ובין שלא  לביצוע  שַקל  בין  ובין שלא,  לו 
- הכל נעשה אך ורק "על פי ה'". רצון ה' 
האדם  למעשי  והיחיד  האחד  המדד  זהו   -
ואין בלתו. שום דבר לא נעשה בלי רצון ה', 

ושום דבר לא נעשה בלי עזרתו יתברך.
קדישא  הסבא  של  אשתו  ראתה  פעם 
מרנא ה"חפץ חיים" זצ"ל את בעלה פוסע 
של  "ריבונו  ממלמל:  שהוא  תוך  בביתם 

עולם, תהיה בעזרי בהליכתי"...
לוורשא?  ללכת,  רוצה  אתה  "לאן 

לוילנא?" תמהה האשה.
לחדר  לעבור  "ברצוני  הרב,  ענה  "לא", 

השני, בעזרת ה'"...
דרך  לא  זו  "אבל  התגברה:  התמיהה 
שני  במרחק  נמצא  החדר  הרי  ארוכה, 

מטרים, אין צורך לומר תפילת הדרך"...
ה'  פי  "'על  חיים":  ה"חפץ  לה  אמר 
צריכים  הזמן  כל  יחנו'.  ה'  פי  ועל  יסעו 
להיות צמודים לה' יתברך, אין לעשות שום 
סיעתא  צריכים  פסיעה  בכל  בלעדיו.  צעד 

דשמיא". 
ה"חפץ  המשיך   - לך"  ואסביר  "בואי 
הוא  ממיטתו.  בבוקר  קם  "אדם  חיים". 
עושה זאת כפעולה טבעית, כאילו הפעולה 
קורה  מה  פעם  חשבְת  מאליה.  נעשית 
כמה  גופנית אחת?  בפעולה  ומה מתחולל 
מערכות בגוף צריכות לפעול בשביל תנועת 
הדם  הפקודה,  את  נותן  המוח  אחת?  יד 
קטן  משהו  אם  נמתחים.  השרירים  זורם, 
במערכת ישתבש - הכל ישתבש. ואם היד 
זה אלא  אין   - פועלת את פעולתה כשורה 

חסד ה'! 
לה';  להודות  אנו, אפוא,  צריכים  "כמה 
כמה אנו צריכים לבקש ממנו ולהתחנן על 
נפשנו שיתן לנו את הכח לקום, לנוע, ללכת, 
לפעול. 'וידעת כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך 
כח לעשות חיל'. כל מעשה שאדם עושה - 

הכל מאת ה' והכל על פי ה''"
"על כן", סיים ה"חפץ חיים" את דבריו, 
פינו.  על  שגור  יהיה  שמים  ששם  "צריך 
עלינו לזכור כל העת את הקדוש ברוך הוא, 
להזכיר אותו על לשוננו: 'בעזרת ה'', ברוך 

ה', אם ירצה ה'". 
עמוד  ח"א  במדבר  אחריך"  )"משכני 

קפ"ט ואילך(. 
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האביב  לחודשי  אחרון  הינו  סיון  חודש 
מאפיין  מה  חביב,  אחרון  חז”ל  מאמר  וידוע 

את חודשי האביב?
חודשי האביב מתאפיינים בגאולה, ראשית 
חמץ  ביעור  מצרים,  יציאת  הגוף,  גאולת 
וביניהם  הנשמה,  גאולת  ובסופם  וכדומה, 
ספירת העומר שהיא מהלך המטהר את האדם. 
מתוך הבחנה זו אנו למדים  על הנהגת האדם 

בכללותו, הן בגשמיות והן ברוחניות. 
כידוע מובא בחז”ל שזמן התקופה משפיע 
עלינו בכל תקופה מתקופות השנה. כל ארבעת 
משתנים,  ואור  אוויר  נוזל,  דומם,  היסודות, 
ושינוי זה משפיע באופן ישיר על גופנו, לכן 
תחילת חודשי האביב בישרו לנו על שינוי מזג 
וצמיחת  העצים  ניצני  בקיעת  וראינו  האויר 

העשבים וכולם בסוד ההתחדשות. 
כן  ועל  שינוי  על  המבשר  כח  להתחדשות 
רבים זוכים בחודשים אלו להרגיש הן בגופם 
היות  התחדשות.  בממונם  והן  בנפשם  והן 
והזמן כאמור הוא גורם משפיע ביותר, על כן 
בתקופה  חיוביים  שינויים  יעשו  מאתנו  רבים 
זו של השנה. לרוב כאשר אדם לומד חכמה, 
אפילו תהיה היפה והמתאימה לו ביותר לחולל 
השינוי  ממונו,  או  נפשו  בגופו  אמתי  שינוי 
מהלמידה  יותר  הרבה  קשה  יהיה  האמתי 
הרוחנית, למרות שללא למידה והבנה כמעט 

ולא ניתן לחולל בעצמנו שינויים מהותיים. 
המאפיינים  ביותר  החזקות  האופנות  אחת 
כולם  של  הרצון  דיאטה,  הינה  הדור  את 
הנושאים  אחד  שזה  לי  נראה  להרזות, 
אחרי  המערבי  בעולם  ביותר  המדוברים 
בעולם  הסקרים  גורמה.  לסעודות  מתכונים 
מלמדים שרוב מי שנכנס לדיאטה יצא ממנה 
עם עודף משקל, אם כן מה הסיבה לכך, אין 
ספק שכולם רוצים להרגיש טוב בגופם וגופם 
זו נפשם כפי שמלמדנו הרמב”ם, נפש בריאה 

בגוף בריא. 
ההרזיה  סוד  את  אותנו  ילמד  הבא  הנתון 
על  ללמוד  שהחליט  מי  כל  כמעט  האמיתית, 
בין  שילוב  כלומר  מזגו,  לפי  נכונה  תזונה 
גופו  את  והביא  זכה  להתנהגויות,  מזונות 
לאיזון מושלם, מי שלומד חכמה זו מבין את 
סודם של חדשי האביב שראשיתם ביעור חמץ 
וסופם קבלת תורה. סוד מרשים זה ודאי יגרום 
את  נבונה למצוא  לקבל החלטה  לרבים מכם 
המקום הנכון עבורו ללמוד הן תזונה והן את 

מבנה הנפש. 
מניסיון רב בעולם, רק שינוי אמתי שורשי 
מביאים  והתנהגות  אכילה  והרגלי  דפוסי  של 
האדם  של  רפואתו  ומזור,  רפואה  לאדם 
וערכים  לסקרים  גופו  התאמת  בהכרח  אינה 
המאזנת  לתודעה  כניסתו  אלא  ממוחשבים, 
חיו  אשר  מאד  רבים  אנשים  ונפשו.  גופו  את 
מתאימים  שאינם  קיצוניים  מערביים  חיים 
והגיעו למצבים קיצוניים  לגוף נפש אנושיים 
ועוד,  דם  לחץ  סוכרת  לב  סרטן  חולי  כגון 
ואת  מגוריהם  מקום  את  ועזבו  קמו  פשוט 
שם  הרחוק,  המזרח  לארצות  נסעו  עבודתם, 
החיים  חכמת  ובעיקר  האויר  האוכל  הקצב 
בני  האמתיים הביאו מזור לחייהם, רבים הם 
האדם אשר התמכרו ונהפכו לתלותיים ומכאן 
לעבדים אמתיים, שהצליחו לצאת ממצבם רק 

אחרי שעקרו עצמם מאותה סביבה בה נפלו, 
כל אחד לבור שנפל. 

בתיקוני הזהר מובא סוד זה בפירוש, ושם 
צריך לשנות  מזלו  נאמר שהרוצה לשנות את 
מעשיו,  ואת  שמו  את  מקומו  את  שלושה, 
על  גיאוגרפיים  להיות  יכולים  אלו  שינויים 
פני כדור הארץ וזה לאדם במדרגת הנפש או 
בלשונו בשפתו והדיבורים היוצאים ממנו וזה 

לבעלי מדרגת נשמה. 
ממעגל  לצאת  תסכימו  שאם  ספק  אין 
הקסמים שמביא את גופכם, נפשכם וממונכם 
להישרדות, תגלו שהמרחק ביניכם לבין איכות 
חיים משובחת הינו פסיעה אחת קטנה, מעשה 
ברכה  אור  הכל  אחרי  ורגע  חשך  כעת  אחד, 
ואהבה. כידוע גוף האדם הינו שילוב מתמיד 
חי,  הוא  שבה  האווירה  הרוחני,  החלק  בין 
לבין החלק הגשמי ממנו הוא מורכב. על מנת 
נזכה  גם  ואולי  ביותר  המוחשי  באופן  שנבין 
בני  חדשה  לדרך  ונצא  הדברים  את  להפנים 
חורין, נתאר כאן את מחזורי החיים הפועלים 

באופן ישיר על כל בני האדם. 
של  רצף  מתאים,  בנוי  כאמור  האדם  גוף 
אבר  בונות  רקמות  כמה  רקמה,  יוצר  תאים 
וכמה אברים בונים מכלול פעיל. כל תא בנוי 
מכמה פרודות )מולקולות( כל מולקולה בנויה 
הינו מכלול  כל אטום  לפחות משני אטומים, 
של ניטרון ופרוטון שהם גרעין האטום הנמצא 
הסובבים  שהם  ופוטון  ומאלקטרון  במרכזו 
בהם  למסלולים  האטום  גרעין  בין  אותו. 
המרחק  חלל.  ישנו  האלקטרונים  מסתובבים 
מה  שיקבע  זה  הוא  לגרעין  האלקטרונים  בין 

יהיה מצב הצבירה של החומר כעת. 
במקום  אותו  ונשים  האדם  את  ניקח  אם 
קר ביותר, באזור מושלג, ונבקש ממנו לבצע 
ולגעת  להתכופף  לדוגמה  גמישות,  תרגיל 
ברצפה עם כפות ידיו, ונקבל תמונה מסוימת, 
אחר כך נכניס את אותו אדם למקום חם ונעים 
שהוא  ואחרי  מחמם  במאכל  גופו  את  ונזין 
מרגיש חם נבקש ממנו לחזור על אותו תרגיל, 
ברור שהתמונה שתתקבל תהיה שונה בהרבה. 
הסיבה המדעית היא המרחק בין חלקי השלם. 
יותר,  דחוסים  או  צפופים  שהחלקים  ככל 
כך קשה התנועה, ובאם נפזר אותם ונגדיל את 
האדם  בני  מזגי  האדם.  תנועת  תוקל  החלל, 
אחד  כל  כן  ועל  מזה,  זה  שונים  בתולדתם 
חייב ללמוד להכיר את מזגו ולפיו למקם את 
תודעתו בכדי לזכות להתמקצע. אם אדם שקע 
יותר מידי בגשמיות, כגון בני ישראל העבדים 
חשך,  במכת  מתו  ממצרים,  לצאת  רצו  שלא 
להשתנות,  יכולת  וחוסר  הקיפאון  סוד  שהוא 
ואלו שהסכימו לעשות שינוי בלא פחד ושחטו 
את העבודה זרה שחיו בתוכה, מלאך המוות 
פסח על בתיהם ומי שמ”ט ימים יצא למדבר 
התורה  את  וקיבל  זכה  מידותיו  את  וטיהר 
במעמד הר סיני ונתעלה לרום מעלותיו. תיאור 
חודשי  מחכמת  יו”ד  של  קוצו  הינו  זה  קצר 

האביב ואחרון חביב חודש סיון, 
הינו  אלו  בחודשים  האויר  ומזג  והיות 
ממוצע מקור החורף הקיפאון לחום הקיץ, על 
מהותיים  שינויים  לביצוע  ונכון  טוב  הוא  כן 

בגוף נפש וממון.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

ברכת זמן לעשות שינוי
השבת

התודה והברכה לידידינו הנכבד
שותפנו במלאכת הקודש של הצלת חיים  

 בהקפדה יתרה על קדושת השבת
בעיר בני ברק

ה"ה יוסי תורג'מן הי"ו
בעלי חברת יוסי מעליות

בהערכה עמוקה על הירתמות לימין "איחוד 
הצלה" בסיוע תשלום שכר נוכרי שבת חיזוק 
משמרת בדקי קדושת השבת בעיר בני ברק 

למען חולי ישראל במקום חשש סכנה.

ולאחר שקוימה בנתינה בחינת "ובחרת 
בחיים", אף אנו נברך בברכת שותפים: "ייתן 

השם בבתיכם חיים של אושר ועושר, בריאות 
והצלחה עד בלי די כל הימים".

בזכות חיזוק והוספת משמרת וכתר הוד 
מלוכה לשבת מלכתא יזכה מע"כ וכל הנלווים 

אליו לברכת השבת הכוללת טובה וברכה 
עושר וכבוד לטוב לכם כל הימים

ניתן לתרום עבור השבתות הקרובות:

0527626649

שבת היא מלזעוק - ורפואה קרובה לבוא!

במקרה 
חירום 

רפואי חייגו



עיריית ביתר תיאלץ להעביר את 
מלא התקציבים לחינוך המיוחד

השופטים קבעו כי על העירייה לשלם את חובותיה לילדי החינוך המיוחד, אולם את הסכומים 
המדויקים אותן חייבת העירייה למוסד יקבע בית המשפט המחוזי, היות ובג"צ אינו ערכאה 

מתאימה לביצוע חישובים  ועד ההורים: "מברכים על ההחלטה. לראשונה הודתה העירייה כי 
היא חייבת לשלם את התקציבים וכבר בשבוע הבא תוגש העתירה למחוזי לקצוב את הסכומים 
המלאים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך"    למרות הזגזג הפתאומי, בחרה העירייה להפיץ 
הודעה מתריסה על גב הילדים לפיה עתירת הוריהם נדחתה על הסף ובכך ניצחה, אך עיון בפסק 

הדין מלמד את ההיפך הגמור – העירייה מודה בפני השופטים שעליה לשלם 

מ
פרשת ילדי החינוך המיוחד בביתר עילית הוכרעה בבג"צ:

מאת יצחק קליינמן 

הילדים  הורי  עתירת  לסאגה:  סוף 
המיוחדים נגד עיריית ביתר עילית נידונה 
ביום שני השבוע בבג"צ בהרכב שלשה 
שופטים. בפתח הדיון פנה ראש ההרכב 
ביתר  עיריית  לנציג  הנדל  ניל  השופט 
מכירה  העירייה  האם  בשאלה  עילית 

בחובתה להעביר את התקציבים הקבועים בחוק לטיפול בילדי 
החינוך המיוחד. 

לאחר שנים ארוכות בהן העירייה לא שילמה שקל אחד לחינוך 
היא  כי  העירייה  הודתה   – לשלם  לחובתה  והתכחשה  המיוחד 
חייבת לשלם את התקציב המכונה "אגרות חוץ" ונועד לטיפול 

ושיקום הילדים הנכים. 
בישיבה שהתקיימה ביום 7.2.2017 בין קבוצות הורים לראש 
יהודה  בעירייה  החינוך  אגף  מנהל  רובינשטיין,  מאיר  העיר 
במפורש  להורים  נאמר  פכטר,  ישראל  התיק  ומחזיק  קורנבליט 
כי "אין שום חוק, אין חוזר מנכ"ל ואין פסק דין חלוט המחייב 
את העירייה לשלם אגרות חוץ. זהו תקציב וולונטארי שהעירייה 

יכולה להחליט בו כרצונה". 
ועוד, בתגובה רשמית של העירייה לתקשורת )תאגיד השידור(

כפי שנמסרה ע"י דובר העירייה ביום 27.12.2017 טענה העיריה 
נתון  בעיר  הלומדים  לתלמידים  חוץ  אגרות  תשלום  "ענין  כי 

במחלוקת משפטית".   
לשמחת הורי הילדים בחינוך המיוחד, בדיון שהתקיים השבוע 
הכריז ב"כ העירייה עו"ד שחר בן עמי כי העירייה מסכימה כי 
עליה לשלם את חובותיה לחינוך המיוחד אך יש לה השגות על 
גובה התשלום. בוועד ההורים של ילדי החינוך המיוחד סבורים 
הזה  מהטיעון  גם  שכן  זמן  להרוויח  שנועדה  טקטיקה  זו  כי 
העיריה תחזור בה ותתקפל, משום שעליה להעביר את הסכומים 

שקבע משרד החינוך. 
"רובינשטיין רוצה להתיש את הילדים הנכים, או את הנהלת 
הפנים  לא  הוא  לסגת,  להם  יגרום  שזה  חושב  הוא  כי  המוסד 
ילדינו על כף  כנראה שהמאבק הזה נחוש מאין כמותו – עתיד 
המאזניים ולא נניח לו אף לא לרגע. כל יום של עיכוב בתשלום 
הוא עוד יום של מלחמה שלנו בראש העיר, הוא יודע שיצטרך 
נכים הם מעל כל  ילדים  לשלם וחבל לו לנסות ולהתיש אותנו. 

פוליטיקה". 
בבג"צ  העירייה  התקפלות  לנוכח 
קבעו  החינוך  משרד  עמדת  ולנוכח 
השופטים כי על העירייה לשלם את 
המיוחד,  החינוך  לילדי  חובותיה 
חייבת  אותן  המדויקים  כשהסכומים 
העירייה למוסד יקבעו בבית המשפט 

המחוזי.
ההורים  שהגישו  העתירה  פי  על 
לילדים ממוסד "לב החינוך", עיריית 
עתק  סכום  העבירה  לא  עילית  ביתר 
פי  על  המגיע  ש"ח  מיליון   2.6 של 
חוק לילדים המיוחדים ואשר הצטבר 
היום.  ועד  תשע"ג  הלימודים  משנת 
מגוון  מהילדים  נמנע  מכך,  כתוצאה 
לסייע  יכולים  שהיו  ועזרים  חוגים 
להם בהתפתחות הרגשית והשכלית. 

עיריית  כי  ההורים  טענו  בנוסף, 
ביתר עילית חדלה מלספק למוסד "לב החינוך חסידי" 
שירותים שונים נוספים שמחובתה לספק כגון: ריהוט, 
שיפוצים הנדרשים למבנה, תשלום חשבונות חשמל, 
הספר  לבתי  להעביר  דואגת  שהעירייה  שירותים 

העירוניים האחרים שבתחום שיפוטה.
"זכויות  השופטים:  כתבו  המהדהד  הדין  בפסק 
הביע  החינוך  משרד  כי  ונעיר  שמורות,  הצדדים 
ביתר  עיריית  על  שבדין  חובה  מוטלת  לפיה  עמדתו, 
חינוך  תלמידי  עבור  הרלוונטי  בתשלום  לשאת  עלית 
נוצרה  ואולם  לכך.  הסכימה  העירייה  אף  מיוחד. 
מחלוקת לגבי שיעור החוב ובכך בית משפט זה אינו 
ומשכך  הדין  בהכרעת  השופטים  כתבו  לדון",  אמור 

דחו את העתירה.
"אנו מאמינים בצדקת דרכנו נחושים שלא לאפשר 
לעירייה ולראשיה להמשיך ולנהל סחבת על גבם של 
הילדים הסובלים. עבור העיריה השואפת להתמשכות 
בג"ץ  של  ההחלטה  על  שמחה  העיריה  אולי  ההליך, 
המשך  את  לה  מאפשר  זה  כי  בסכומים  לדון  לא 
הסחבת ואולי היא מקווה שכך יקרוס המוסד וייסגר. 
אנו מצהירים כי היה לא תהיה, זו מלחמה על חייהם 
כלל  לסגת  האפשרות  ועבורנו   – ילדינו  של  ועתידם 

אינה קיימת".
ובתוך כך, שיגרה העירייה הודעות לתקשורת בהן 
כי  העובדה  לנוכח  ניצחה  היא  כי  לטעון  היססה  לא 
העתירה נדחתה על הסף. לטובת קוראי ‘קו עיתונות’ 
יראה  וכלשונו.  ככתבו  הדין  פסק  צילום  בזה  מובא 

הציבור וישפוט.

החינוך  משרד  עמדת  את  מקבלת  היא  כי  הודיעה  העירייה  הדין.  פסק 
שעליה לשלם

תגובת העירייה, כפי שנמסרה לתקשורת ביום 27.12.17, לפני ההתקפלות בבג"ץ 
"נמצא במחלוקת משפטית" 

הסיקור בתקשורת. ההודעה לעיתונות ששיגרה עיריית ביתר עילית

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  772/18

כבוד השופט נ' הנדל לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

כבוד השופטת י' וילנר

1. ועד ההורים במוסד החינוך המיוחד "לב החינוך 
    החסידי"

העותרים:

2. זלמנוביץ אליהו בשם בנו
3. יוסקוביץ ישראל בשם בנו ו45 אח'

נ  ג  ד
     

1. עיריית ביתר עלית המשיבים:
2. חינוך ועתיד

3. משרד החינוך

עתירה למתן צו על תנאי

י"ד בסיון התשע"ח        (28.05.2018) תאריך הישיבה:

עו"ד בעז פייל; עו"ד נעה אפיק  בשם העותרים:

עו"ד שחר בן עמי; עו"ד מיכל רומנו ברטהולץ בשם המשיבה 1:

עו"ד ורד בר בשם המשיבה 2:

עו"ד תהילה רוט  בשם המשיב 3:

ן פסק-די

בנסיבות העניין בכללותן, לרבות ההתפתחות שחלה בהליך מאז שהוגש והדרך  .1

שבה הוגש – העניין מיצה את עצמו בכל הקשור לעתירה לבית משפט זה.

זכויות הצדדים שמורות, ונעיר כי משרד החינוך הביע עמדתו, לפיה מוטלת  .2

חובה שבדין על עיריית ביתר עלית לשאת בתשלום הרלוונטי עבור תלמידי חינוך 
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אלי כהן

איפה כדאי ללכת ללמוד? 
אל  אמיתי,  במקום  רוכשים  אמיתי  מקצוע 
תתפתו למתחילים ולקורסים מזורזים ופרטיים. 
זמן  מכך  ויותר  כסף,  להשקיע  הולכים  אתם 
הטוב  את  לכם  שיניב  הנכון,  במקום  זאת  עשו 
להכשרה  החרדי  ´במרכז  לימודים  ביותר.  
נרחב לצד התנסות  ידע  מקצועית´ מקנים לכם 
בארץ,  מהטובים  בכיר  מורים  סגל  פרקטית, 
ותק של מרכז הלימודים הגדול והוותיק במגזר 

החרדי ועל הכל אמינות ויציבות 
ע"י  המוכר  לימודים  מוסד  של 
משרד העבודה והרווחה ומעניק 

תעודות לבוגריו.
איך ממנים לימודים?

נכון, לימודי מקצוע רציניים, 
תעודה  המקנים  אמין  במקום 
זול,  סיפור  לא  הם  ממשלתית 
להכשרה  החרדי  שבמרכז  אלא 
מוסד  בהיותו  מקצועית, 
הלימודים הגדול במגזר קיימות 
חלקי  וסבסוד  לימודים  מלגות 

למקצעות מסויימים ע"י גופים וקרנות המכירים 
בערכו ובמצוינותו של המרכז החרדי ומעוניינים 

לסייע ללומדים בו.
העיקר ללמוד?

לא נכון, התאמת המקצוע ליכולות, לחוזקות 
ולאישיות של הלומד הינה משמעותית הן בשלב 
בשלב  כך  ויתירה  בהם  וההצלחה  הלימודים 

להכשרה  החרדי  ´המרכז  בעבודה.  ההשמה 
מקצועית´ מציע קשת מקצועות רחבה, מגוונת 
ועשירה לציבור הנשים ולציבור הגברים בששת 
תלמד  החרדי  במרכז  הארץ.  ברחבי  השלוחות 

את הדבר הנכון במקום הנכון.
שאינו  מתיש,  סיפור  הם  מקצוע  לימודי 

מאפשר לעבוד ולהתפרנס בד בבד.
יש  ארוכים.  דווקא  אינם  מקצוע  לימודי 
וישנם  קצר  שלהם  הלימוד  שמשך  מקצועות 
הדורשים שנות לימוד. ´במרכז החרדי להכשרה 
מקצועית´ מודעים להעדפה של המגזר לשילוב 
לחילופין  או  עבודה  עם  לימודים 
לימודים עם ניהול משק בית וטיפול 
בילדים. לכן מערכת השעות נבנית 
המאפשר  ונוח  גמיש  באופן 
בין  ומנצח  מוצלח  שילוב  בהחלט 
שני התחומים. באופן כללי הצוות 
אורח  את  מכיר  החרדי  במרכז 
החיים ובא לקראת התלמידים ככל 
האפשר ובמה שנדרש תוך שמירה 

על רף מקצועיות הגבוה בארץ.
מקצוע  מהלומדים   50% רק 

מוצאים בו מקור פרנסה...
אין לנו מושג מה קורה בכלל. אנחנו מכירים 
בוגרי  של  הנתונים  מאגר  שלנו.  הנתונים  את 
המרכז החרדי מלמד על למעלה מ90% השמה 
הלימודים.  מסיום  שנה  תוך  הבוגרים  של 
פועלת  מקצועית´  להכשרה  החרדי  ´במרכז 
והשמות  בארץ,  מהגדולות  השמה  מחלקת 

מוצלחות נסגרות בה מידי יום.

אלי כהן

הלך  זה  כי  עיוות,  מקבלת  התמונה  "כל 
את  יודעים  לא  העותרים  נכונה.  הלא  בדרך 
ביהמ"ש  שופט  התבטא  כך  החשבונות", 
העליון מני מזוז בדיון בתחילת השבוע שעסק 
בנושא  עילית  ביתר  עיריית  נגד  בעתירות 

החינוך המיוחד. 
כבר בתחילת הדיון דחה בג"צ על הסף את 
העתירה שהגישו קבוצת עותרים מביתר. כזכור, 
איננה  זו  כי  הייתה  נגד העירייה  מהות הטענה 
לחינוך  למוסדות  החוץ  אגרות  את  משלמת 
מיוחד. העירייה השיבה מנגד, כי היא משלמת 
לחשבון  בהתאם  זאת  עושה  אולם  בהחלט, 
סרק  תביעות  ע"פ  ולא  למוסד,  המגיע  הכספי 
ולא  פוליטיים  ממניעים  המגיעות  מוזרות 

ענייניים.
"כל  מזוז,  השופט  העיר  הדיון  בפתח  כבר 
בדרך  הלך  זה  כי  עיוות,  מקבלת  פה  התמונה 
כספית  תביעה  פה  יש  לכאורה  נכונה.  הלא 
לא  העותרים  לבג"ץ.  לעתירה  שמתחפשת 
שבור.  טלפון  פה  ויש  החשבונות,  את  יודעים 
אם היה ויכוח עקרוני על עצם החבות, אז היה 
כסף.  על  פה  הוויכוח  כל  אבל  עקרוני.  משהו 
זה בכלל תביעה כספית. מתנהל פה הליך בין 
לתבוע,  שאמור  צד  פה  יש  נכונים.  לא  צדדים 
זה מוזר  זכותו.  אם הוא מוותר על הכסף זאת 
שמי שנהנה מהעתירה, הוא משיב ולא עותר".

עוד מהשופט מזוז, "צריך היה להגיש את זה 

זה שצירפתם  לעניינים מנהליים.  לבית משפט 
להגיע  אומר שצריך  לא  זה  את משרד החינוך 
לבג"ץ. אין לכם שום סכסוך עם משרד החינוך. 
ומאחר והעירייה הודתה בנושא, אין לכם אפילו 
מראשיתו  מיותר  היה  ההליך  מנהלי.  הליך 
ועכשיו הינו מיותר כפליים. מה אנחנו עושים 
כאן היום? נשאר ויכוח שאתם בכלל לא צד לו, 
של התחשבנות בין העמותה לבין העירייה. אם 
מה  כל  את  קיבלה  לא  שהיא  סוברת  העמותה 
שמגיע לה, אז זה מגיע בהליך אחר. גם אם יש 
שאלות משפטיות, זה לא עניינכם וזה לא עניין 
אזרחיות  טענות  הינם  העירייה  טענות  לבג"ץ. 

קלסיות".
המוסד,  הנהלת  בפני  הקשה  הנדל  השופט 
"למה אתם לא הגשתם את העתירה בעצמכם? 
אם אתם חושבים שמגיע לכם מבחינה משפטית 
את הכסף, למה אתם לא מבקשים בעצמכם  זה 
לא עתירה שאנחנו צריכים לטפל בה. זה סכסוך 

כספי וזה לא בסמכות שלנו לטפל בזה".
בעיריית ביתר אמרו, כי היום התברר שכפי 
שטענו כל העת - אין כל בסיס לעתירה, מדובר 
אנשים  לסחוף  שניסו  זרים  אינטרסים  בבעלי 
תמשיך  העירייה  פוליטי.  למאבק  תמימים 
המיוחד  החינוך  ילדי  את  ולטפח  להשקיע 
בביתר  דגל  נושא  שהוא  תחום  עילית,  בביתר 
עילית, הזוכה להשקעה האדירה למען החינוך 
לזמן  בכוונתנו  כי  אמר,  העיר  ראש  המיוחד. 
לשוב  להם  ולהציע  ההורים,  את  ללשכתו 

לעבוד יחדיו למען הילדים.

5 דברים שחשוב לדעת 
על לימוד מקצוע

בית המשפט דחה עתירת 
"החינוך המיוחד" נגד עיריית ביתר

באדיבות ´המרכז החרדי להכשרה מקצועית´

זה הלך בדרך הלא  כי  השופטים בדיון: "כל התמונה מקבלת עיוות, 
נכונה״ • העירייה בתגובה: ״התברר שאין כל בסיס לעתירה, מדובר 
בבעלי אינטרסים פוליטיים שניסו לסחוף למאבק זר. נמשיך לטפח את 

החינוך המיוחד״

קמפוס
פסטורלי

בנתניה

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

04-826-7854

מותאם למוסדות,
סמינרים ומחנות קיץ
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רכב- משפ' ליבוביץ, ניו יורק  .1
12 כרטיסי טיסה לא"י- משפ' טודרס, ליקווד  .2

מאסטרכארד במתנה- משפ' שרייבר, ניו יורק  .3
קניה בחינם- משפ' בן צבי, ברוקלין  .4

פייביש במזומן- משפ' לידר, ליקווד  .5
ספר תורה- משפ' מנחם פרידמן, מישיגן  .6

חופשה בפלורידה- משפ' גולדשטיין, ליקווד  .7
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ברכת צדיק- משפ' שפרן, פיקסויל  .9
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סגולה לאריכות ימים- משפ' אדמס, ניו יורק  .20

שבת משפחתית- משפ' גרר, ניו ג'רזי  .21
הייטק- משפ' קייסר, אנטריאו  .22

מזומן חודשי- משפ' ברניקר, ליקווד  .23
ריהוט יוקרתי- משפ' מורטוב, ניו ג'רזי  .24

פאה חדשה- משפ' סילברמן, פארקוואי  .25
להדליק נר- משפ' שרון, ברוקלין  .26

כרטיס אמריקן אקספרס- משפק אלפרין, ברוקלין  .27
ביקור בא"י- משפ' ברטמן, ליקווד  .28
רכב 2017 - משפ' הרצל, ירושלים  .29

קניות בניו יורק-משפ' רוטמן, ניו יורק  .30
בונוס של 100,000$ - משפ' נוטרמן, רוד איילנד  .31

כרטיס דיסקבר- משפ' שמואל ברקוביץ, ברוקלין  .32
קנית רהיטים- משפ' אליוט סמואלס, ניו יורק  .33

פי מאה- משפ' שונפלד, סטטן איילנד  .34
פרס לשמה  .35

36,000$ מזומן-משפ' בלוזנשטיין, ברוקלין  .36
כלי כסף- משפ' רובין, ברוקלין  .37
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מזומן שנתי- משפ' זיסוביץ, טומס ריור  .41

זכות קניה- משפ' ניכטברגר, ספרינג וולי  .42
ביגוד למשפחה- משפ' גרונברגר, מונסי  .43
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פאת שולי- משפ' שרמן, וולי סטרים  .45
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מילקשייק וניל- שוקולד לבן

טיפים

טעימה

סידור וניקיון הבית ב-20 דקות
בית נקי ומסודר כל השבוע? הסוד הוא בכ- 20 דקות עבודה ביום . איך מנקים 

את הבית ב-20 דקות לכל היותר? הנה כל הטיפים לניקיון וסדר שיצרו מראה של 
בית נקי, מסודר ונקי  וגם יישאר לכם זמן לשתות קפה ולהרים רגליים.  

חברת דוט-קום המתמחה בשיווק ומכירת חומרי ניקוי, טואלטיקה, מוצרי כביסה, 
מוצרי תינוקות ועוד ממליצה על מספר טיפים שיגרמו לבית שלכם לעמוד דום 
בזמן קצר ובלי מאמץ גדול. אז לפני שיוצאים לדרך, הם ממליצים להכין ערכת 
ניקיון זריז בה תשימו פריטים ומוצרי ניקיון המיועדים לכך- למשל: סמרטוטים 

חד פעמיים לניקוי אבק, מגבוני ניקיון ייעודיים חד פעמיים, סמרטוטי רצפה חד 
פעמיים, נוזל לניקוי כללי  ועוד. אלו יהפכו את המשימה ליותר קלה.

מטבח
 לנקות את הכיור )5 דקות(.

 להעביר את הכלים המלוכלכים למדיח ולנגב את הכיור עם ספוג. במידה ואין 
מדיח לדאוג לשטיפת כלים לפני שהם נערמים.

  לנקות את התנור )דקה אחת(- להעביר סמרטוט לח על התנור
 לנקות כתמים על הרצפה במטבח )2 דקות(- לעבור עם סמרטוט לח או מגבון 

ענק חד פעמי על רצפת המטבח ולנקות כתמים בעייתיים. זה ימשוך גם חול 
 ואבק מהרצפה וייתן לה מראה נקי.

 לקפל ולתלות את מגבות המטבח )30 שניות(- גם אם המגבות נקיות, ערבוביה 
שלהן יכולה ליצור מראה מבולגן. לכן קפלו את המגבות והניחו בצד או תלו אותן 

 על המתלה.

 אמבטיה 
  לנקות את הכיור )30 שניות( עם מגבון לח או סמרטוט לח. 

  לנקות את המראה )15 שניות( עם ספריי ניקוי מראות ומגבת נייר. 

 לנקות את מכסה האסלה )15 שניות(, המושב וקצה האסלה עם סמרטוט לח 

 או מגבונים
  לנקות את פנים האסלה עם המברשת וחומר ניקוי )15 שניות(

 לנגב את דלת המקלחון )30 שניות(- נגבו טיפות מים מדלת המקלחון כדי 

שלא יצרו כתמים. אם זה לא מתנקה השתמשו במגבת יבשה.
חדר השינה 

 לסדר את המיטה )2 דקות(- למתוח את הסדין ולפרוש את השמיכה. נותן 

לחדר מראה מסודר. 
 לקפל את הבגדים ולהכניס לארון )4 דקות(- בגדים נקיים לקפל ולהכניס 

לארון. בגדים מלוכלכים לשים בכביסה. תכשיטים להכניס לקופסת התכשיטים. 
 נעליים לארון הנעליים.

 לסדר את השידה )30 שניות(- קחו את כוס המים שהנחתם על השידה בלילה 

אל המטבח, משקפי קריאה שימו בקופסה או בנרתיק שלהם, ליישר ספרים או 
 מגזינים בערימה מסודרת.

 סלון
 לסדר את הספה )2 דקות(- הספה היא המוקד של הסלון, קחו ממנה דברים 

 מיותרים למקום שלהם, ישרו את הכריות.
 לאסוף פירורים עם שואב אבק ידני )דקה אחת(- התרכזו במשטחים של הסלון 

 שנוטים לצבור פירורים: כריות הספה, שולחן הקפה, שטיחים.
 לנקות שולחנות וארונות )דקה אחת(- איפה שאתם רואים טביעות אצבעות או 

 אבק, עיברו עם מטלית. אם יש לכלוך דביק, נקו אותו עם מגבון או מטלית לחה.
 ליישר את הספרים והמגזינים על שולחן הקפה )1 דקות( ספרים שנערמו 

 להחזיר לסיפרייה - זירקו עיתונים ישנים, שימו את שלט המזגן במקום שלו.
 סדרו את העומס העיקרי שבסלון )3 דקות(- כל מה שנמצא בסלון ולא צריך 

להיות שם, החזירו למקום- משחקים, ספרים, גרביים ונעליים ועוד מה שזה לא 
יהיה.

נשאר זמן ? שתו קפה והרימו רגליים ! 

 אופן הכנה:
 מכניסים את כל המצרכים לבלנדר כדי 

להגיע למרקם אחיד
 ממיסים במיקרוגל 30 גר’ שוקולד מריר 

62%, וזולפים על פנים דפנות כוס גבוהה 
ושקופה לקישוט.

 ממלאים את הכוס במילקשייק ומקשטים 

מעל עם ה קצפת וזולפים שוקולד מריר 
מעל, מוסיפים קשית ומגישים.

מתכון משפחתי של השוקולטיירית קרינה צ’יפלינסקי “דה קרינה”

איך תדעי שלתינוק שלך נוח?

במילים  להסביר  יכולים  תמיד  ולא  מדברים  לא  שהם  יודעות  אנחנו 
מה נוח להם, אבל אם תכירי את הסימנים, תוכלי בקלות לבחור להם 
מוצרים נוחים ולדאוג שיהיה להם נוח ונעים. על מה כדאי לך להסתכל 

לפני שאת מחליטה אם לתינוק נוח?

למעשה תינוק טוב ולו ונוח לו הוא תינוק רגוע. קל לנו לראות את זה 
כיוון שהוא לא בוכה ולא מסמן לנו על כאב או צורך מסויים. כשלתינוק 

כאמור  הוא  נוח  לא 
לנו  ויראה  יבכה 
מרוצה.  לא  שהוא 
לזהות  נדע  איך 

מדוע הוא בוכה?

בכי בגלל כאבים
קוליקיים  בטן  כאבי 
בתינוקות  מופיעים 
החודשים  בארבעת 
לחייהם.  הראשונים 
בעיקר  מגיעים  הם 
הערב  בשעות 
תינוק  והלילה. 
בטן  בכאב  שנתקף 
בדרך  מגיב  קוליקי 
בכיווץ  בבכי,  כלל 
שרירי הבטן ובהרמת 
לפעמים  ברכים. 
תעזור  מזון  החלפת 
פשוט  ולפעמים  לו 
קצת  לחכות  צריך 
שהכל  ולגלות 
 4 בגיל  משתפר 

חודשים.
כאבי שיניים או כאבים אחרים: אחרי שנגמרו הקוליק מתחילים כאבי 
נדבקים  שהקטנטנים  וירוסים  סתם  או  אוזניים  גם  ולפעמים  שיניים 
בהם. שללי שלא כואב לתינוק שום דבר ואל תרגישי מבוכה להתייעץ 

עם רופא.

בכי בגלל רעב
הוא רעב. נכון אולי לא עברו 3 שעות מהארוחה הקודמת או שבכלל את 
בטוחה שהוא אכל היטב במשפחתון, אבל רעב הוא סיבה לבכי אצל 

קטנטנים, גם בגילאים גדולים יותר. בדקי שהוא לא רעב.
מה עושים: אם לא בחרת בהנקה  אז בוחרים בקבוק טוב, שעוזר לתינוק 
לבקבוק  גדל.  שהתינוק  ככל  פיטמה  להחליף  שוכחים  ולא  לאכול 
של  הצורך  לפי  מאכילים  וכמובן-  הארוחה  על  השפעה  יש  ולתמ”ל 

התינוק ולא רק לפי שעות קבועות.

בגדים

מרגישות  סובל  הפעוט  אם  בעיקר  מציקים,  להיות  יכולים  בגדים 
תחושתית או שהבגד לא נוח לו, הבד לא נעים וכו’. בחרי בגדים מבדים 

נעימים ולא לוחצים. 
מה עושים: בוחרים בגדים מבדים נושמים, ללא כפתורים או גומי לוחץ. 
גדול מדי.  או  לוחץ  ולא  לגודל התינוק  בודקים תמיד שהבגד מתאים 
ולבדוק  לפני את הבגדים  לכבס  הבגד,  תווית  לגזור את  אפשר תמיד 

בזמן הקנייה איך המגע של הבגד מרגיש מבפנים.

חיתול יבש
לובשים  והפעוט  התינוק 
שנולדו  מהרגע  חיתול 
זהו  הגמילה.  ועד 
למעשה האביזר המלווה 
הוא  ולכן   24/7 אותם 
עוטף  נעים,  להיות  חייב 
סופג  וכמובן  ומחבק 
תחושה  ומשאיר  היטב 
של  עורו  על  יבשה 

התינוק.
בוחרים  עושים:  מה 
כזה  ונוח,  יבש  חיתול 
לאחר  מתנפח  שלא 
דק  שעתיים,  או  שעה 
ונעים לעורו של התינוק. 
פרידום  האגיס  לדוגמה 
חיתול  הוא  החדש  דרי 
אבל  מתנפח  שאינו  דק 
את  היטב  סופג  עדיין 
הנוזלים. פחות נפוח הוא 

תמיד יותר נוח.

מה לעשות כדי לתת לתינוק הרגשה נוחה ונעימה?
הליכה  גם  כמו  עוזרת  פיזיו  כדור  על  ישיבה  וכן  קבוע:  בקצב  נדנוד   

בבית.
 שירים, מוזיקה וסתם דיבורים: עוזרים להרגיע ולתת לתינוק תחושה 

נעימה יותר וזה נכון גם לכאלה שהגיעו לגיל 3. נסי לשיר להם בערב 
בקול שקט, תראי שלא יהיה אכפת להם אם את מזייפת. 

 מוצץ: לא כולם בעד מוצץ. אם את לא מתנגדת, למציצה עצמה יש 

תכונה מרגיעה את התינוקות ומאפשרת להם להרגיש נוח יותר.
 עטיפת התינוק: חפשי ספרים המסבירים איך לעטוף את התינוק ונסי 

את זה. תינוקות רבים נרגעים מעטיפה בשעות היום כמובן )בלילה לא 
מומלץ לעטוף את התינוק(

 חיתול ובגדים נוחים: אל תתפשרו על חיתול נוח לתינוק, כזה שהוא 

יכול להסתובב איתו ביום בלי להרגיש שהחיתול מלא או כבד. ספיגה 
טוב לחיתול ובגדים נעימים – יעזרו לו להרגיש בנוח.

הם אולי לא מדברים אבל בהחלט יודעים להסביר לנו מתי נוח להם ומתי פחות 
 טיפים לבחירת מוצרים נוחים ומדריך לאמא להבין איך לבחור נכון

מצרכים למילקשייק:
2 כדורים גדולים של גלידת 

וניל איכותית
150 מ”ל חלב

35 גר’ שוקולד לבן קצוץ

מצרכים לקישוט:
30 גר’ שוקולד מריר “ 62%

40 גר’ קצפת
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מצבי רוח ורגש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1.כושר הדבור. "ולך אתן ___  ___" )יחזקאל כט כא(
7.גרירה, המשכות אחרי,זיקה. "נטילת ידים לחולין מפני 

____ תרומה" )חולין קו.(
8.נזדקף כמסמר. "____ מפחדך בשרי" )תהי' קיט קכ(
9.אחד מתכשיטי הנשים בימי קדם עשוי זהב או כסף. 

"חח ונזם וטבעת ו_____" )שמות לה כב(
11.קיצור שם הספר : ויקרא.

12.כלי הקשה עשוי גליל רחב שמשני צדדיו מתוחים 
עורות,מקישים עליו בקנה או ביד. "בשמחה ובשרים 

ב____ ובכנור" )בראשית לא כז(
13.כפוף,פונה הצידה או כלפי מטה. "אילן שהוא ____ 

לשדה חברו" )בבא בתרא ב יג(
15.גאוה,יהירות. "לכן קראתי לזאת ____" )ישעיה ל ז(
17.נביא ישראל בימי אחאב ואחזיה בנו. נקרא גם בשם 

נוסף. "ויאמר אליהו ____" )מלכים א יז א(
19.מבנה של עץ,אבן,ברזל,נטוי על פני נהר,נחל,גיא 
וכדומה  - למעבר. "שעוברים על ה___" )שבת לב.(

20.אבל בעברית. ובארמית? "דברים שאמרתי לכם טעות 
הם בידי ____ כך אמרו" )שבת סג: (

1.סיר גדול. "כופה עליהן _____" )תמיד ה ה(
2.רפואה,סם מרפא. "פריו למאכל ועלהו ל____" )יחזקאל מז יב(

3.בעל שכל,נבון. "בן ____ ישמח אב" )משלי י א(
4.פלא כפול ומכופל. "ויבלע מטה אהרן את מטותם א"ר אלעזר ___ 

בתוך ___" )שבת צז.(
5.בסיס לנר. "_____ שהדליקו עליו" )שבת מד.(

6.הרים גדולים מאוד. "כאילו עוקר ____   ____" )סנהדרין כד.(
10.מכל המינים,מבחר גדול. "מלאים מפיקים מ___ אל ___" )תהלים 

קמד יג(
14.מפרשיות השבוע.
16.מפרשיות השבוע.

18.נקי,טהור. "זך לקחי ו____ הייתי בעיניך" )איוב יא ד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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ט

ד 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אימה, חרדה, לב נדכאים, בהלה, חרון, לנשברי לב, בושה, יגון, מפח נפש, דאגה, יראה, מר נפש, זלעפה, 
כעס, סר וזעף, זעם, מורא, ועצובת רוח, חיל, פחד, רוח נכאה, חלחלה, ודאבון נפש, שמחי לב, חמה, ונכה רוח

סנדהנאמאנתחמישראח

תחנגאריתדמעאירשיח

פשיאהלהבהזגתשגלרא

שישדישינחורהכנותג
פתרנמבגוהרשישניתא
נחתחוארימפחנפשגבד

נסישנתארשיעסנגאלא

ולהשבנודפאאלנתייא

בסנותחמחיענכזימרג

אנצתנרוליגזאדיהבא

דעיכנירחכררואנישא

ושאפתדאלתעאארגבנא

תהשיגונהשנסהיסתלד

1.מי זכאי בתרומת מעשר ומידי מי?
2. "רוב שני סימנים" קשור ל...

3. המושג פנים חדשות קשוק ל...                                                                                                            
4. את מי משלחים במצות שילוח הקן?

5. ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור...
6. ע"י מי נעשית הפרת נדרים?

7. "יום טוב שני של..."
8. את הכבד מכשירים על ידי...

9. שומר חינם, שומר שכר, ... ושואל
10.המשפט הראשון הנאמר ביום

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. הכהן מהלוי 2. שחיטת בהמה 3. שבעת ימי המשתה של נישואין 4. את האם 5. 
המבעה וההבער 6. ע"י חכם 7. גלויות 8. צלייה 9. שוכר 10. "מודה אני"



הקיץ כאן וזה

מעולה!

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |6099821-03 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .5704963-03  .15 נויפלד  רח’   |   5796771-03 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |5448588-03
-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03  .15 רשב’’ם 
 9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  5755232-03  .17 קלישר   |  5179802-03  .1 חיים  תורת   |  9479944
 .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08 .15 רח’ רשבי    |   6103663-08 .8 22. 6430456-08| הלל  הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רח' רשבי  | ברכפלד: 
|  10 מאירות  פנים  רח'  ירושלים:   |  -08  9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  9040905-04 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  6899718-04
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י"ד-י"ח בסיון28.5-1.6.18עד שישימבצעים בימי שני
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושיםלחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב

במבה/ביסלי ספרינג/ספרינג תה
45-60 גר'

אסם
סוגים שונים

1.5 ליטר

31-1
י"ז-י"ח בסיון

גלידת לה קרמריהדג פילה סלמוןנוזל כלים פיירי
סוגים שונים

1.4 ליטר
שחר/בלדי1.35 ליטר

4 ב-
20

6 ב-
15101390

לק"ג
6990

סרדינים ברוטב עגבניות קפה רד מאג
אלסקה
125 גר'

200 גר'
שלישיית נתחי 

טונה/סלט טונה
סוכריות משפחתיותאבקת כביסה סוד

קוד:5287787/5287336
סטארקיסט

סוגים שונים5 ק"ג
24-50 יח'

זאזא

17901090
למארז

10
למארז

5 ב-
101990
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