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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'

קרח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:11
19:28
19:08

20:28
20:31
20:30

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

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי ל' בסיון תשע"ח 13/6/18 • גיליון מס' 1159

נצרת עילית: הליטאים וחב”ד רצים יחד – ומנסים להסתיר מראש העיר / פרסום ראשון

רמלה: סגן ראש העיר רונן מושייב חובר ל‘יחד' ומצהיר: “אנחנו לא נגד ש”ס” / ראיון

פתח תקווה: אחרי פרישת אורנה דוידאי – ראש העיר ברוורמן נותר לבד במפלגתו

ביתר עילית: הרב פלדהיים בעד רביץ: “גם את גפני ומקלב אפשר להחליף” / חשיפת ‘קו עיתונות'

יבנאל: הברית ההיסטורית של מוהרא”ש שיק וש”ס בסכנה, ודרעי מתערב / פרסום ראשון

טלז סטון: האופוזיציה המקומית יוצאת לקמפיין עם אותם סלוגנים מהבחירות הקודמות

בית שמש: ניסיון להחיות את סניף 'דגל' נתקל בהתנגדות פנימית / פרסום ראשון

1 יום 
41

ירות
לבח

וגם: כל הכותרות, המבזקים והידיעות החמות לקראת הבחירות / שטח מוניציפאלי, עמ' 20-21

צמוד צמוד

/ עמ' 12

03-6184938גורמה בטעם ביתי
מעדני ירושלים

פרויקט 

מיוחד

עונת הרישום עדיין בעיצומה, אבל הנתונים 
כבר  הגדולות  מהישיבות  מלאים  הכמעט 
המספרים,  מיוחד:  פרויקט   • נחשפים 

הסיפורים, המינויים והלחצים / עמ' 22

הכירו: שיעור א' תשע"ט 

 – מסחר  לשטחי  יבשה  ממשלתית  תכנית  הפכה  כך 
ליוזמה נרחבת שכוללת 2,100 דירות 'מחיר למשתכן' 
בבני ברק, פוטנציאל עצום להכנסות ומאה מיליון שקל 
חנוך  העיר  ראש  בהוראת  שהוקדשו   – לעירייה  רווח 

זייברט למימון וסיוע לילדי העיר / עמ' 8

572: פרויקט ענק, 
ומימון לילדי בני ברק

/ עמ' 14

למרות הבולען – 
נמנעו חילולי שבת

החלו העבודות להחלפת 
/ עמ' 12קו הביוב ברבי עקיבא

 34%
רובינשטיין

27%
שפירא

הוגשו המלצות ועדת חוק הגיוס

הועדה שמינה שר הביטחון הגישה את המלצותיה לחוק הגיוס המחודש • היתרונות: יעדים ברי השגה, הסרת 
הסנקציות הפליליות, גמישות בהגדרת 'מיהו חרדי' ושנתיים ללא סנקציות כלכליות • החסרונות: חרב כלכלית 
מ-2020, ואפשרות להסרת ישיבות מהרשימה על ידי שר הביטחון • במפלגות החרדיות מחכים להוראת גדולי 

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 18-19ישראל, יו"ר ועד הישיבות יעלה לבית מרן הגרי"ג הערב להתייעצות • סיקור מיוחד / עמ' 14

הרע במיעוטו 
סנקציות כלכליות, יעדים ברי השגה

שבוע  לפני  כאן  הוצגה  שפורסם,  החוק  של  התחתונה  השורה   •
לראשונה: סנקציות כלכליות כלליות, ללא סנקציות פליליות, ועיגון 

היעדים בחקיקה ולא בהחלטות ממשלה.

כלכליות  מסנקציות   - החוק  בתזכיר  רעות  נקודות  חסרות  לא   •
לכולם,  ברור  נשימה  באותה  אך   - חיוביים  ועד לתמריצים  ומכסות 

שמסמך טוב מזה בכל קונסטלציה עתידית, לא יהיה ניתן להשיג. 

העובדה  עצם  הוא  הרבנים,  מול  בשיח  שיישלף  המנצח  הקלף   •
מה  הביטחון,  מערכת  וצרכי  עמדות  סמך  על  גובשה  החוק  שהצעת 

שמגדיל עד מאוד את סיכויי העמידות שלה במבחן הבג"ץ. 

•  הפוזה של חברי הכנסת החרדים שמתהלכים שפופים ובוכים – טובה 
לכל הצדדים. היא משרתת את איווט שיכול להתהדר בנוצותיו של 
האיש שלא נכנע לחרדים ונוחה גם לחברי הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים פנים כמי שנאלץ להשלים עם מר גורלו.

בוכים ונהנים

במיזם מיוחד בו עשרות בחורים מצטיינים זוכים 
להוציא לאור עולם ספרים פרי יגיעם ועמלם 

הנצח את זכר יקיריך

בנשיאות הגה”ח
רבי עוזיהו אלכורת שליט”א

לבחורים בני עליה חסידי ברסלב

לתרומות נא ליצור קשר עם מזכירות הישיבה

בטל’: 074-7451343

בישיבה גדולה מוהר”ן

ו'חדשות  עיתונות'  'קו  סקר  מצביעי 
הנציגים  את  בחרו  הסקופים' 
המועדפים עליהם בכל המפלגות בב"ב 
לרוחמקין,   51% ב'עץ':  גם  צמוד   •
מוביל  קוסטליץ   • למלאכי   49%

ב'אגודה', דדון בש"ס / עמ' 8



הרגע האחרון להרשמה!!!

www.maft.co.il :המהדורה הוירטואלית של מפתח העיר

03.6748888

חייג עכשיו, ההזדמנות הבאה
שלך תגיע רק בעוד שנה...

”מפתח העיר” מחולק בערים:  בני ברק | אלעד | פתח תקוה | מ. עילית | תל אביב | ישמח משה | ראשל”צ | בת ים | חולון | אור יהודה

 מידי יום, כל היום.

להיחשף

 לקוחות!
לעשרות אלפי

עשרות אלפי בתי אב מחפשים את השירות שלך קודם כל במפתח העיר.
שריין את מקומך במדריך המבוקש ביותר בציבור החרדי

 ותן ללקוחות שלך למצוא אותך בקלי קלות!

הזדמנות של פעם בשנה!

עדכונים: בתא קולי: 03-6748872  בדוא"ל: maft@maft.co.il  בפקס: 03-6782060 



 קונים
ממגוון חטיפי השוקולד של עלית

מתקשרים לטלאול:
03-9411-401

מקישים את הקוד שבגב המוצרים

ויכולים לזכות!

 מבצע החטיפים
המתוקים של עלית

כל שעה!*

בין  יתבצעו בכל שעה עגולה בימים א'-ה'  א'-ו'. *ההגרלות  )10-28/6( המבצע תקף בימים  בין התאריכים כ״ז סיון עד ט״ו תמוז  המבצע מתקיים 
| המבצע נערך ע"י עלית משאבים משותפים בע"מ בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות  ו' בין השעות 11:00-15:00  השעות 13:00-20:00, ביום 
לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 בפיקוח עו"ד הדס קופפרמן. בכפוף לתקנון שנמצא במשרדי החברה שברח׳ הסיבים 49, פ״ת.



< ר' עקיבא 142 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6194438 < הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

< 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית< הזולים ביותר נקודה.

מקרר SHARP  מזגן פמליי ליין נייד

מצלמה קנון

2290

ללא אינטרנט

טאבלט 7 כשר

5 ק"ג

NEON מכונת כביסה

750

 מורפי ריצארד טורבו דלת כפולה
39 ליטר

 טוסטר אובן 

אלקטרולוקס נירוסטה

תנור בילדאין 

1299

 90 ס"מ נירוסטה / שחור 
דגם

NE-GO9091IX 

תנור משולב

2390

1390

299

349

1279

349

2690

750

139

 BEKO תנור בילדאין

קרטשנים לשלוש אחריות 

מכונת כביסה 
בוש

מכשיר נינגה

439

מיקסר קניוד מסיר שיער

499

מערכת פנסוניק

מתנה

 דגם 185

65 ליטר צבע לבן / 
נירוסטה

AEG מכונת כביסה

1200 וואט קערה 6.7 ליטר

700 וואט

 PM-250
+אוזניה פנסוניק 

בשווי 120 ש"ח

 8 ק"ג 1400 סל"ד

7 ק"ג
 1000
סל"ד
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כולל התקן שבת בד"צ 
כ- 600 ליטר

1 1/4 קירור חימום ללא התקנה
) BTU 12000(

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

3790
המבצע 
לשבוע 

בלבד





מתדלקים . חוסכים . ומחזקים
את שומרי השבת.

אהוד קינמון 37 בת ים, העבודה 37 אשדוד, מושב אמונים

 סניף חדש! 
בקרית אריה 

היצירה 12 פתח תקוה 
רמזור אחד מצומת גהה



רשת תחנות הדלק היחידה ששומרת שבת 
הגענו אליכם!

מבצע פתיחה על כל תדלוק מעל 
200 ש"ח כרטיס מועדון שחוסך 

המון וכוס קפה מהנה!



כדי להתאים לך שירות מקצועי ואישי יותר, אנו מזמינים אותך 
להיפגש כאן בבני ברק. נציע לך צוות מקצועי ומנוסה, שירות ברמה 

הגבוהה ביותר ופתרונות מותאמים במיוחד עבורך.

 בדיסקונט
מתאימים לך יותר.

 לקבלת פרטים ותיאום פגישה אישית:
marton.zvi@dbank.co.il | 2 צביקה מרטון: 076-8051650 שלוחה 

סניף דיסקונט רחוב ר׳ עקיבא 60 בני ברק.

 צביקה מרטון
מנהל סניף בני ברק



ל' בסיוון תשע"ח 13/6/18 בני ברק8

אלי כהן

בפעם  ברק  בני  זכתה  מאז  חלפו  שנים 
ממש,  של  התפתחות  לרשום  האחרונה 
שטחי  וסיפוח  עירונית  הרחבה  הכוללת 
מסחר בהיקף משמעותי, כפי שהיה במתחם 
לקראת  הפעם,  כי  ונדמה   ,BBC המפורסם 
חנוך  הרב  העיר  ראש  רושם  הקדנציה,  סיום 
כאחד  ארוכות  לשנים  שייזכר  הישג  זייברט 
של  הכלכלית  ליציבותה  ביותר  החיוניים 

העיר.
 ,572 תב”ע  הוא  התכנית  של  הקוד  שם 
לא  של  בגודל  עצום  לשטח  מתייחסת  והיא 
גודלה  )לשם השוואה,  דונם  פחות מ-1,700 
השוכן  דונם(,   7,700 הוא  כולה  העיר  של 
בצפון העיר בין כביש 4 למבצע קדש, כאשר 
המושבות  אם  בכביש  מדרום  תחום  הוא 

ומצפון גובל בנחל הירקון.
בעצלתיים  המדינה  תכננה  במקור, 
לשטח  המשך  מעין  בשטח  ליצור  אופייניים 
תב”ע 566 שזכה לכינוי ה-BBC, כשהאזור 
כולו יועד לשטחי תעסוקה עם תכנון לכמיליון 

וחצי מ”ר של שטחי מסחר ומשרדים.
ראש העיר שזיהה את הפוטנציאל העצום 
את  לקדם  העירייה  את  הנחה  השטח,  של 
שטחי  את  משמעותי:  בשינוי  התוכנית, 
לכמחצית  ‘דחסו’  המיועדים  המסחר 
זאת  מהשטח שתוכנן מראש בצדו המערבי, 
השטח  ובשאר  מ”ר,  אף  על  לוותר  מבלי 
תוכנן פרויקט בנייה של 2,100 יח”ד נוספות 

לעיר, המשוועת לדירות נוספות.
המקצועיים  הגורמים  נאלצו  בתחילה 
של  ארוכה  שורה  על  להתגבר  בעירייה 
מיושנים  חכירה  הסכמי  כולל  מכשולים, 
ביורוקרטיים  עיכובים  מהשטחים,  חלק  על 
)ועדה  לותמ”ל  פניה  באמצעות  ועוד. 
בניה  תכניות  לאישור  המיועדת  ארצית 
בהיקף משמעותי ומיועדת לדלג על הליכים 
ביורוקרטיים( אושרה התכנית כותמ”ל 1045.

ראש  בהוראת  העירייה  שילבה  הדרך,  על 
על  עירוני  פארק  להקמת  תכנית  גם  העיר 

הירקון, ממנו ייהנו ילדי העיר.
שיווק  לאופן  נוגע  נוסף,  מדהים  הישג 
הדירות, שיימכרו במסגרת ‘מחיר למשתכן’ 

ישנה  עיר  שבכל  מכיוון  משמעותי.  בסבסוד 
עדיפות לתושבי אותה העיר, המשמעות היא 
כי אלפי דירות יעמדו לרשות הציבור החרדי 

במרכז גוש דן בתמחור הגיוני ומותאם.
ברמ”י  כאן:  הסתיים  לא  שהסיפור  אלא 
את  לפתח  נזקקים  ישראל(  מקרקעי  )רשות 
מאות  עולות  שמטבען  בעבודות  השטח, 
שניהלו  מו”מ  במסגרת  שקלים.  מיליוני 
על  להסכמה  הגיעו  ברק,  בני  עיריית  מול 
תשכור  המדינה  כי  סוכם  בו  פיתוח,  הסכם 
להכין  ברק  בני  עיריית  של  שירותיה  את 
מהלקוחות  תגבה  והמדינה  התשתיות,  את 
הרלוונטיים את הנתח הכלכלי שאמור לכסות 

את העלויות.
כלל עלות הפיתוח נאמדת בכ-2 מיליארד 
עלויות  הם  מיליון   700 מתוכם  כאשר  שקל, 
רמ”י  אותם  ארציים,  להיבטים  הקשורות 
ישולמו  מיליארד   1.3 ישירות,  משלמת 
גם  שתזכה  ברק,  בני  עיריית  באמצעות 
ניהול בסך של  לדיבידנד משמעותי של דמי 

לא פחות מ-15% מהסכום.
לפי האומדן, תקבל עיריית בני ברק כ-200 
עבור  מהמדינה  ניהול  דמי  שקל  מיליון 
לתכנון  עלות  מיליון  כמאה  מהם  הפרויקט, 
וניהול בפועל של עבודות התשתית והפיתוח, 
וכמאה מיליון נוספים ייכנסו לקופת העירייה 

וישמשו לטובת התושבים.
המעורב  בכיר  בפנינו  שחושף  אומדן  לפי 
העירייה  תקבל  ברק,  בני  בעיריית  בפרטים 
מדי שנה בעשור הקרוב רווח נקי של כעשר 

מיליון שקל. 
אלא שכאן התערב ראש העיר חנוך זייברט 
‘מיותר’  כסף  ישנו  אם  כי  והבהיר  שוב, 
לטובת  אותו  להכווין  מעוניין  הוא  בקופה, 
ייחודית  יוזמה  לדרך  יצאה  כך  העיר.  ילדי 
של סל צרכים ממומן על ידי העירייה לכ-15 
אלף תלמידי העיר, בכלל בתי הספר, תלמודי 

התורה ומוסדות החינוך.
לשנה,  לתלמיד  שקל   350 בשווי  הסל 
)60 שקל  מים  עבור  מורכב מתקצוב למוסד 
בשנה(, חשמל )170 שקל בשנה( וטיול )120 
שקל בשנה(, יחד, מדובר בעלות שנתית של 
מהכנסות  שיבואו  בשנה,  שקל  מיליון  כ-5 
בני  לילדי  היישר   – החדש  הפרויקט  ניהול 

ברק.
לפי הצפי הנוכחי, כבר במהלך חודש יוני 
יהיה טקס חתימה מול רשות מקרקעי ישראל, 
להיכנס  הניהול  דמי  יתחילו  רגע  ומאותו 
כי  היא  התקווה  שנה.  מדי  העירייה  לקופת 
מכרז ראשון יצא לציבור לקראת סוף השנה 
המגרשים  מסירת  תחל  שנים   3 בתוך  וכבר 

ליזמים.
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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, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

על המקום
החדשות המקומיות של      בני ברק
uzibarak1@gmail.com עוזי ברק

 ס"ת לזכר עו"ד אלקנה בישיץ
שנה חלפה מתאונת האופנוע הטראגית בה נהרג עו"ד 
מפואר  תורה  ספר  הוכנס  והשבוע  ז"ל,  בישיץ  אלקנה 
וידידיו.  חבריו  תרומת  לזכרו,  בב"ב  טאלנא  לביהמ"ד 
כתיבת האותיות החלה בשעה 18:00 בבית הרב שמילו 
בית המדרש  אל  ומשם   4 הנביאה  דבורה  ברחוב  ברגר 
'אור יוחנן' - טאלנא ברחוב שדרות האדמו"ר מטאלנא 

ב"ב בשירה וריקודים..

 נפטר המשגיח של אולמי 'מודיעין'
בעלזא,  חסיד  ז"ל,  ברגר  אריה  שמואל  רבי  הרה"ח 
הכשרות  משגיח  היה  ברגר   .71 בגיל  השבוע  נפטר 
באולמי 'מודיעין' במשך שנים רבות, לפני כעשור נפל 
שמחה'  'נווה  בבית  שהה  הוא  קם,  לא  ומאז  במטבח 
לבית  נפטר  ומכריו  משפחתו  לב  ולמגינת  בירושלים 

עולמו. 
המנוח היה אדם ירא שמים מרבים, עובד ה' בשמחה 
ובהתלהבות שקיבל כל אדם בסבר פנים יפות, היה אוהב 
תורה ומוקיר רבנן ודבוק בלב ונפש לאדמו"ר מבעלזא, 
הוא התמסר לחינוך צאצאיו לתורה וחסידות. הלווייתו 
ויצאה  בצהריים,   13:00 בשעה  שישי  ביום  התקיימה 
של  הגדול  המדרש  בית  דרך  סנהדריה  הלוויות  מבית 
חסידות בעלזא, להר המנוחות, שם נטמן בחלקת קהל 

מחזיקי הדת. ת.נ.צ.ב.ה. 

 גימיק לזהירות בדרכים
תחבורה  מחלקת 
תשתיות  באגף 
חנוך  ר'  בראשות 
בשיתוף  זיידמן 
לבטיחות  הרשות 
ביצעו  בדרכים 
לזהירות  פעילות 
במסגרת  בדרכים. 
נצבעו  הפעילות 

לזהירות  כתזכורות  החציה  מעברי  ליד  מקומות  מאות 
בעת המעבר ולתוספת תשומת לב לא להתפרץ לכביש. 
בעיקר  אזהרה,  משפטי  המדרכה  שפת  לפני  ונרשמו 

בקרבת מוסדות ובתי ספר.
 

 ברית לבן הרל"ש
רביעי  ביום 
התקיימה  האחרון 
הברית  שמחת 
אליהו  של  לבנו 
הרל"ש  ארנד, 
ב"ב  סגר"ע  של 
המחלקה  ומנהל 
ת  י ל א פ י צ י נ ו מ ה
ומי  שפירא  מנחם 
לאחד  שנחשב 
הצעירים  העסקנים 
ב'דגל  החזקים 
וייקרא  התורה'. 
בישראל:  שמו 
לייב  יהודה  אהרן 

ארנד.
הגר"נ  גלאי,  הגר"ש  השאר:  בין  השתתפו  בשמחה 
מנכ"ל  אשר,  יעקב  ח"כ  ברמן,  הגרח"פ  זוכובסקי, 
ישראל  'יתד'  עורך  סורוצקין,  אליעזר  החינוך העצמאי 
פרידמן, מנכ"ל רשת הגנים אליהו גולומב, ראש עיריית 
יצחק  רכסים  מועצת  ראש  אבוטבול,  משה  שמש  בית 
רייך, איש החינוך הרב מרדכי בלוי, הרב אריה קניבסקי, 
שמש  מבית  גרינברג  מביתר,  רביץ  הערים  ראשי  סגני 
בני  העיר  מועצת  חברי  וכמובן  השרון  מרמת  וקורצקי 
ברק ועובדי העירייה לצד עשרות מנהלי מוסדות בעיר. 

 שמחת המטה החרדי בליכוד
הפעילים  המרכז,  חברי  בליכוד,  החרדי   צוות המטה 
והמתפקדים איחלו השבוע ברכת מזל טוב חמה ולבבית 
ליעקב וידר, איש רב פעלים, יו"ר המטה החרדי בליכוד 
רבקה  עם  אירוסיו  לרגל   - ברק  בבני  הליכוד  ויו"ר 

רודריגז, בשעה טובה ומוצלחת.

צילום: דוד קשת

כך הפכה תכנית ממשלתית יבשה לשטחי מסחר – ליוזמה נרחבת שכוללת 2,100 דירות ‘מחיר 
למשתכן’ בבני ברק, פוטנציאל עצום להכנסות ומאה מיליון שקל רווח לעירייה – שהוקדשו 

בהוראת ראש העיר חנוך זייברט למימון וסיוע לילדי העיר

572: פרויקט ענק, 
ומימון לילדי בני ברק

ביוזמת ראש העיר חנוך זייברט:

צילום: דוד קשת



* להשיג בחנויות המורשות  פתרונות סינון   <<   מגוון מכשירים ניידים    <<    מחשבי pc   <<   מחשבי לוח טאבלט     

סייפטק הסטנדרט הטכנולוגי החדש
של תקשורת כהלכה!

אפשרויות סינון 
במגוון מכשירים

הסינון הוא
בשבילך!

  ₪29

שילוב של כל שיטות הסינון
בפיתרון טכנולוגי אחד חכם,

תוך שימוש בטכנולוגיית הבינה
 המלאכותית המתקדמות בעולם

ובפיקוח ובקרה אנושית.

התקנה קלה גם על
מכשירים קיימים
ללא צורך ברכישת

מכשיר חדש!

מחיר השקה החל מ-

כולל דפדפן

*עלות התוכנית הינה 29 ש”ח חודשי בתקופת ההשקה | בכפוף 
לתנאים המופעים באתר החברה | אין התחיבות לתקופת זמן | ט.ל.ח

*6208 Safe-tec.co.il

ב״ה



ל' בסיון תשע"ח 101013/6/18 בני ברק

המשטרה סגרה את אדוארד
חנות אדוארד בשוק פרדס כץ נסגרה בצו שיפוטי על ידי המשטרה, 

לאחר שהמקום פעל ללא רישיון עסק 

מאת: יאיר קורן

השבוע נסגרה בפתאומיות חנות אדוארד בשוק 
נמכרה  בה  פעילה  בחנות  מדובר  כץ,  פרדס 
תושבי  לטובת  מוזלים  במחירים  רבה  סחורה 
העיר, ופתאום ביום בהיר נסגרה למורת רוחם 

של הקליינטים הרבים.
מבירור שערך כתב 'קו עיתונות' מול הרשויות 
ר' אברהם  הגיב לנושא דובר עיריית בני ברק, 
טננבוים: "מדובר לא בצו מינהלי עירוני, אלא 
בצו שיפוטי של ביהמ"ש, שניתן כיוון שהעסק 

תקופה  פעל 
בלא  ארוכה 
עסק,  רישיון 
המצב התברואי 
בעייתי,  במקום 
זאת,  ובעקבות 
משרד  הן 
ת  ו א י ר ב ה
השירות  והן 
י  ר נ י ר ט ו ה
ו  ע י ד ו ה
ו  ב צ מ ב ש
י  ת א ו ר ב ת ה
אין  הנוכחי 
לו  לאפשר 

לפעול".

לכך,  "בנוסף  כי  ומסביר  מוסיף  טננבוים  הרב 
לכותלי  מחוץ  פעל  העסק  של  הגדול  חלקו 
להפרעות  בכך  וגרם  המדרכה,  על  וגם  העסק 
בעל  המשטרה.  ביצעה  הסגירה  ואת  חמורות. 
אצל  לשימוע  כחודש  לפני  כבר  הוזמן,  העסק 
רישוי  מחלקת  מנהל  בלושטיין,  אברהם  מר 
הרישיון  חוסר  בעקבות  העירייה,  של  עסקים 
הוטרינרי,  והשירות  הבריאות  משרד  ופניות 
הנדרש,  את  לתקן  זמן  פרק  לבעל העסק  וניתן 

אך הוא לא ביצע מאומה".

מאת: עוזי ברק

מספר המשתתפים במגוון הקייטנות העירוניות 
חופשת  של  הראשונים  בשבועות  שתפעלנה 
ברק,  בבני  הילדים  ובגני  הספר  בבתי  הקיץ, 
השנה  לעומת  אחוזים,  בעשרות  השנה  יגדל 
מ-15,000  למעלה  על  יעמוד  והוא  שעברה, 

תלמידים. 
המפתיע  והרישום  הגדולה  הצלחתן  בעקבות 
לסוגיהן  העירוניות  לקייטנות  שעברה  בשנה 
לסייע  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  החליט 
השתתפותם  לאפשר  כדי  המסגרות,  להרחבת 
רמתן  השונות.  במסגרות  תלמידים  יותר  של 
המקצועית ואיכותן החינוכית תהיינה גבוהות 
מחד גיסא, ומחיר ההשתתפות סובסד מאידך 

גיסא, בהתאם להנחיות ראש העיר.
ג', מופעלות חינם,  ב',  א',  הקייטנות בכיתות 
ידי  על  מנוהלות  והן  החינוך,  משרד  בסיוע 
שהינן  המדריכות  כשצוות  כיתות,  מחנכות 
לאחר  בקפידה,  ייבחר  סמינרים,  תלמידות 
ראיונות והשתלמויות. את הקייטנות בבתיה"ס 
החינוך  מאגף  ברוורמן  עטרה  גב'  מרכזת 
י"ז  בתאריכים  הקייטנות, שתפעלנה  העירוני. 
עד  ראשון  בימים  ה'תשע"ח,  באב  בתמוז-ז' 
חברתית  פעילות  תכלולנה  בשבוע,  חמישי 
בקריאה,  אתגרים  לימודית,  העשרה  ערכית, 

אומנות ויצירה וארוחת בוקר.
בכיתות ד', ה', ו' מתקיימות קייטנות, שכוללות 
גם פעילות חברתית ערכית, מופעים, טיולים, 
והעלות  ויצירה,  אומנות  לפארק,  נסיעה 
 ₪  180 היא  לתלמידה  להשתתפות  הכספית 
אלו  בכיתות  הקייטנות  את  עירוני  בסבסוד 
מיון,  לאחר  שתבחרנה,  מדריכות  מפעילות 

מתוך מועמדות רבות.
מטעם  קייטנות  תתקיימנה  ח'  ז',  לכיתות 
ידי  על  "אתנחתא-בתיה",  וארגון  העירייה 

הספר,  בתי  בתוך  רכזות  שהינן  מחנכות, 
והקייטנות  בתיה"ס,  מנהלות  בפיקוח 
שתפעלנה בין י"ט בתמוז ל-ה' באב ה'תשע"ח 
תכלולנה פעילויות ערכיות וחינוכיות וטיולים. 
דמי השתתפות לתלמידה בקייטנות של כיתות 
אלו סובסדו לאחר מימון של העירייה וארגון 
הוזלה  ובכך  תלמידה  לכל   ₪  50 בסך  בתיה 

השתתפות של תלמידה ל-185 שקלים.
שבהנהלת  החינוך,  באגף  גני-ילדים  מחלקת 
במסגרות  קייטנות  מארגנת  סטל,  יוסף  הרב 
תלמידות  לאלפי  העירוניים  גני-הילדים 
היזמה  את  ילדים.  גני  של  רבות  בעשרות 
הרב  העלה  הילדים  בגני  לקייטנות  בשעתו 
גבריאל כהן, מנהל מח' הגנים באותה עת. בכל 
פעילויות  תהיינה  הגנים  לילדות  הקייטנות 
הצגת  פעלולים,  ריתמיקה,  סדנאות,  בדרמה, 
תפעלנה  בקייטנות  והתעמלות.  חי-גן  בובות, 
ההשתתפות  העירוניים.  מהסמינרים  חניכות 
בסיוע  שקלים,   100 בסך  הינה  בקייטנות 

המשרד לפריפריה, הנגב והגליל.
דגש  גם  יושם  הקייטנות  הפעלת  לקראת 
וזאת  בהן,  הבטיחותי  ההיבט  על  מיוחד 
נועדו  והן  והשתלמות.  הערכות  במסגרת 
אלו,  במסגרות  הקייטנות.  ולמנהלות  לרכזות 
בעלת  מחנכת  ע"י  מפורטות  הנחיות  תינתנה 
תקבל,  משתתפת  כל  כמו"כ  בתחום.  ניסיון 
לאחר ההשתלמות, רישיון להפעלת הקייטנה, 
ליציאה  לטיולים,  והנחיות  תדרוך  דפי  עם 

לפארקים ולפעילויות מגוונות.
כדי להקל על הרישום, יכולים הורי התלמידות 
לבצע זאת, באמצעות החברה הכלכלית לבני 
 ,074-7601919 בטל'  ברק, במענה ממוחשב, 
לכ"ט  בסיוון  כ"ב  בין  היממה,  שעות  בכל 

בסיוון ה'תשע"ח.

היערכות לקייטנות הקיץ
בעקבות ההצלחה בשנה שעברה, השנה יהיה גידול במספר המשתתפים 

בקייטנות המופעלות חינם בסיוע משרד החינוך • בכדי להקל על 
הרישום יופעל מענה ממוחשב

חנות אדוארד

דירות מפוארות
 4,5,6 חדרים

במיקום הכי מרכזי
בשכונה

מפרט עשיר
וגימור יוקרתי

פרויקט היוקרה של גבעת זאב החדשה

החברה  היחידה  שבונה ומשווקת כעת דירות בלב גבעת זאב החדשה

"בית וגן" איכות חיים במיקום מושלם
במרחק נגיעה מירושלים

דירות יוקרה עם מרפסות גדולות וגינה 

לגור במקום
הכי טוב

בגבעת זאב החדשה

הבניה החלה, איכלוס 24 חודש

02-5866913
052-3594434

יזם:ליווי בנקאי:

מרום צמרת
בונים כבר 40 שנהקניה בטוחה - ערבות בנקאית ע"פ חוק מכר

5 חדרים
+ גינה + מרפסת גדולה + חניה

1,780,000החל מ-



2
והעולם יחייך 

אליך חזרה

פעמיים ביום
דקות צחצוח

קולגייט ממליצה בכל פה:
1. בקרו אצל רופא השיניים באופן קבוע.

2. צחצחו שיניים שתי דקות, פעמיים ביום.

3. השתמשו במי פה המסייעים כנגד פלאק 

ורובד חיידקים במשך 12 שעות.

4. הפחיתו באכילת חטיפים ובשתיית 

משקאות ממותקים.



בני ברק ל' בסיון תשע"ח 121213/6/18

החלו העבודות להחלפת קו הביוב ברבי עקיבא
החל פרויקט הכפלת מערך הביוב ברחוב רבי עקיבא, רחובה הראשי של העיר, 
בקטע שמרחוב ז'בוטינסקי עד רחוב הרב קוק • ביומיים שחלפו הצליחה מניעת 

האנדרלמוסיה התנועתית שננקטה על ידי העירייה

מאת: עוזי ברק

הפרויקט ההנדסי הגדול של שדרוג והכפלת מערך 
בני  של  הראשי  רחובה   - עקיבא  רבי  ברחוב  הביוב 
כשהחששות  מרבית,  בהצלחה  השבוע  החל   - ברק 
תיגרם  גדולים  כאלו  בהיקפים  עבודות  שבגלל 
אנדרלמוסיה תנועתית כללית ברחובות סמוכים רבים, 
–רכב  לכלי  תנועתיות  לחלופות  והתכנית  התבדו, 
פרטיים ולתחבורה ציבורית יצאה אל הפועל, בהתאם 

לתכנית.
המדובר בעבודות ענק, בעלויות כספיות של מיליוני 
שקלים, שהחלו להתבצע ברחוב רבי עקיבא, מרחוב 
להחלפת  ומיועדות  קוק,  הרב  רחוב  עד  ז'בוטינסקי 
מערכת ביוב של 6 צול, שהותקנה לפני עשרות שנים, 
הרחוב  תושבי  במספר  המבורך  הגידול  בשל  אך 
והאזור, החלו פריצות ותקלות במערכת הביוב, וישנם 
חששות לגידול במספרן בשנים הקרובות, ומשום כך, 
הנחה הרב חנוך זייברט, ראש העיר את מר דוד צלניק, 
האפשרי  בהקדם  לפעול  ברק",  "מי  תאגיד  מנכ"ל 

להחלפת הקו הקיים ולהנחת קו חדש בנפח כפול.
כי  ודוברה מסר,  אברהם טננבוים, מזכיר העירייה 
היו גורמים שמרוב חששות ביקשו לדחות את ביצוע 
בבדיקות  אך  יותר,  מאוחרות  לתקופות  העבודות 
יוחלף  שהקו  שככל  הובהר  המצב  של  מקצועיות 
ובעיות,  תקלות  פחות  תהיינה  כך  קודמים,  בזמנים 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  קרא  זאת,  ובעקבות 
הניתן,  ככל  לעבודות,  לצאת  ברק",  "מי  לתאגיד 

בהקדם האפשרי.
הטכניות  העבודות  תימשכנה  לתכניות,  בהתאם 
להאצתן,  שיביאו  משוכללים  בכלים  ימים,  כחודש 
 24 במשך  הן מתבצעות,  לעבודות  הראשון  ובשבוע 
השבוע,  שישי  ליום  עד  ימים  חמישה  במשך  שעות, 
תתבצענה  הבא,  משבוע  והחל  בבוקר,   5 בשעה 
העבודות במשך כשלושה שבועות, החל מיום ראשון, 
ח'  שישי,  ליום  עד    )17,6,18( ה'תשע"ח  בתמוז  ד' 
עד  בלילה   9 מהשעה   ,)20,7,18( ה'תשע"ח  באב 
לא  בהם  שבתות,  מוצאי  להוציא  בבוקר,   5 לשעה 

מתבצעות עבודות.
מציאת  המצריך  מורכב,  כה  למבצע  להיערך  כדי 
קווי  עשרות  ובהן  התנועתית,  למערכת  חלופות 
"אפיקים",  "אגד",  "דן",  חברות  של  אוטובוסים 
האגף  הכין  אקספרס",  ו"נתיב  "סופרבוס"  "קווים", 
הרב  שבראשות  העירייה,  של  ולפיתוח  לתשתיות 
מקצועי  בתכנון  העירייה,  הנהלת  חבר  קקון,  מיכאל 
ציפורה  וגב'  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  של 
תכנית  באגף  התחבורה  מחלקת  מנהלת  אורלנצ'יק, 
אלטרנטיבית מפורטת לקווים אלו, שהיומיים שחלפו, 
המירבית  יעילותה  את  הוכיחו  העבודות,  מתחילת 

במצבים מורכבים ומסובכים שכאלו.
העירייה ותאגיד "מי ברק" מציינות, כי נעשים כל 
המאמצים שהעבודות תתבצענה במינימום שיבושים 
ובמירב השיפורים לרווחת האוכלוסיה באזור, המונה 
בחיי  פגיעה  במינימום  ירבו,  כן  תושבים  כ-40,000 
היום-יום של התושבים ושל נהגי כלי-הרכב הפרטיים 

והתחבורה הציבורית הנוסעים ברחובות החלופיים.

העבודות בכביש

הן
 כ

לי
גי

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

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

תדיראן
שיא המזגן.

ההמלצה של המתקינים המקצועיים:

בחרתם במזגן מבית תדיראן? בחרתם מזגן עם דירוג אנרגטי גבוה
לחיסכון בחשמל, פעולה שקטה במיוחד,  מגוון רחב של תפוקות

וציפוי ייחודי השומר על המזגן לאורך זמן... בשתי מילים: שיא המזגן

מזגני תדיראן ב'שיא החשמל והמיזוג'
גם במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

36
תשלומים

נבדק ואושר לשימוש בשבת ויו"ט
ע"י מכון מדעי טכנולוגי להלכה

בראשות הגרי"ל הלפרין
שליט"א



 www.osem.co.il יש לשמור חשבונית כהוכחת קנייה לזכייה. המבצע "המכירה הסינית" והתחרות שתתקיים במסגרתו ועל פיה ייקבעו הזוכים, נערכים בכפוף לתקנון המבצע. תקנון המבצע נמצא באתר
וכן במשרדי עורכת המבצע, אסם השקעות בע"מ, ברחוב רימון 2, אזור התעשייה חבל מודיעין )להלן: ״תקנון המבצע״(; ההשתתפות במבצע והפרסים שיכול ויינתנו על פיו מותנים ותלויים בקנייה ממגוון 
מוצרי הבישול והאפייה של אסם בהתאם לתקנון המבצע, ולהמצאת חשבונית הקנייה. הכל כמפורט בתקנון המבצע כאמור. המבצע ייערך בין התאריכים 31.5-28.6.18 י״ז בסיוון-ט״ו בתמוז התשע"ח. 
למען הסר כל ספק יובהר כי המוצרים הנמכרים תחת המותגים ״טבעול״, ״מטרנה״ ו״דוגלי״ אינם נכללים במבצע. כל התמונות המוצגות הינן להמחשה בלבד. כמו–כן יובהר כי כל המפרטים הטכניים של 
הפרסים והשווי המוערך שלהם, ככל שפורסמו, נמסרו על ידי ספקי הפרסים ומיועדים להתרשמות בלבד, ולאסם )ולגורמים נוספים שמטעמה(, אין כל אחריות ביחס לפרסים, בהתאם להוראות התקנון. ט.ל.ח.

מעבד מזון
תנור 402

LG רובוט

רחפן 409
פליימוביל 410

צילומי סטודיו 407
הוברבורד 408

סט סירים פוד-אפיל

מיקסר קנווד 405

404

403

מקפיא 6 מגירות 401

400מקרר

406

קונים ב-39.90 ₪ ממגוון מוצרי הבישול והאפייה של אסם 
מתקשרים לטלאול ועונים נכון ומהר על 2 שאלות

מקישים מספר חשבונית בוחרים קוד מתנה ויכולים לזכות*

5הסינית      המכירה 



ל' בסיון תשע"ח 141413/6/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

במעמד 'לחיים' מצומצם שנערך על ידי ארגון 
איחוד הצלה, בהשתתפות וועדת רבני הארגון, 
הוכתר  הסניף,  וראשי  הצלה  איחוד  הנהלת 
הגאון הצדיק רבי סיני הלברשטאם, רב אב''ד 
שיכון ג' בני ברק ואחיינו של הגאון רבי משה 
כרב  שנים  שימש  אשר  זצ"ל  הלברשטאם 

ההצלה לרב סניף "איחוד הצלה" בני ברק.
בשנת  הוקם  הצלה  איחוד  של  ברק  בני  סניף 
ישראל,  גדולי  של  ובעידודם  בברכתם  תש"ע 
ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, אשר 
טרח בעצמו והשתתף במעמד קביעת המזוזות 

לסניף והאציל מהודו על המקום.
הבשורה  על  מברכים  הצלה"  ב"איחוד 
המשמחת ואומרים כי "כעת עם הכתרת הגאון 
רבי סיני הלברשטאם לרב החסידי של הסניף, 
נכבדים  סניפים  רבני  של  לשורה  יצטרף  אשר 

בכל הארץ, אנו בטוחים כי המהלך יביא למשב 
היומיומית,  בהתנהלות  ועוצמתי  חיובי  רוח 
יסייע  אשר  כמותו,  מאין  חשוב  הלכתי  ולכח 
ומצוות  תורה  שומרי  המתנדבים  למאות 
כללי  על  שמירה  תוך  חיים  להצלת  הפועלים 

ההלכה".
בהמשך השבוע עלו מנהלי הארגון עם הגר”ס 
כדי  התורה  שר  מרן  של  לביתו  הלברשטאם 

להתברך מפיו.

מאת: עוזי ברק

ברחוב  ענק  בור  נפער  בצהריים  שישי  ביום 
על  הנסיעה  ונחסמה  ברק  בבני  ז'בוטינסקי 

הכביש לנהגים שהגיעו מכיוון פ"ת לת"א.
ז'בוטינסקי  ברחוב  היה  שנפער  הענק  הבולען 
את  סגרו  התנועה  שוטרי  שמש,  פיצה  מול 
הרחוב וכל הנהגים הופנו אל רחוב מצדה ויצאו 

ברחוב בן גוריון.
האירוע  את  לבדוק  הגיעו  ומהנדסים  עובדים 
זמן  הבולען  את  לסדר  צורך  והיה  והנסיבות 
במקום  הפועלים  עם  דיברו  השבת  פעילי  רב. 
בשם בכירי עיריית בני ברק כי אין מצב שיגרמו 
חילולי שבת על דבר כזה שהוא לא פיקוח נפש 

וכך נמנעו חילולי השבת.

פרסמה  והמשטרה  הפועלים,  עבדו  במוצ"ש 
ראשון  ביום  גם  סגור  יהיה  שהכביש  הודעה 
ושכל הנהגים ייסעו בדרכים אחרות, אך לבסוף 
יום  ובבוקר  מוצ"ש  בליל  הושלמה  העבודה 

ראשון הכביש נפתח לנסיעה.

מאת: עוזי ברק

הרבות  בפעילויות  מצטיינת  ברק  בני  עיריית 
ולנוער  לילדים   360 תכנית  בתחומי  והמגוונות 
והיא עושה הכל לשימוש יעיל ומרבי בתקציב 
העומד לרשותה למטרות אלו - כך כותבות גב' 
איילה מנשה, ממונה מחוזית בתכנית הלאומית 
לילדים ולנוער במחוז תל אביב וגב' חלי ברזילי, 
סגנית הממונה על המחוז במכתבן להרב שמעון 
ומנהל  בעירייה  החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש, 

התכנית בעירייה.
התכנית הארצית המופעלת בערים רבות, הינה 
הבריאות,  הרווחה,  החינוך,  משרדי  מטעם 
שיועד  כשהתקציב  פנים,  וביטחון  הקליטה 
על  עמד  והרווחה  החינוך  ממשרדי  ברק  לבני 
הכספים  לשנת  ובסיכום  שקלים,   8,304,790
בני  בעיריית  ליעדיו  התקציב  נוצל  האחרונה, 
לילדים  וכדברי הנהלת התכנית  ברק ב-100%, 
יפה  אינדיקציה  "זו  אביב  תל  במחוז  ולנוער 
ככלי  בה  ולהשתמש  ממנה  ללמוד  שניתן 
עבודה. אם תמונה שווה אלף מילים, הרי שבני 
ברק מצטיינת באופן יוצא דופן עם 100% ניצול 

תקציבי, וזו בהחלט סיבה לגאווה יישובית".
בדבריו  הבהיר  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
שינויים  במסגרת  כי  המקצועיים,  בדיונים 
 360 הלאומית  בתכנית  התפקידים  במערך 
ומתוך הערכה לכישורים ולתרומה המשמעותית 
להצלחת תכנית 360, הורחבה מסגרת הפעילות 

את  מוכיחה  והיא  ביותר,  משמעותי  באופן 
עצמה לכל אורך הדרך.

החינוך  אגף  מנהל  סגן  קשש,  שמעון  הרב 
ומנהל המחלקה לילדים ולנוער בסיכון הדגיש 
והכוונה  הולם  נקודתי  מענה  במתן  הצורך  את 
מענה  ישנו  מקרה  לכל  שכן  נכונה,  מקצועית 
זה  ראשונית  שבעין  הגם  פרטני,  באופן  אחר 
נראה כמקרה הדומה לחברו, אולם לאחר עיון 
מעמיק ולמידת כל הפרטים, יש צורך להפנותו 
למקום שונה ולטיפול הולם, המתגבר על סבכי 
הביורוקרטיה. בדבריו הודה הרב שמעון קשש 
להרב חנוך זייברט, ראש העיר המקדיש זמן כה 
ניכר ותקציבים כה משמעותיים לקידום תחומי 
רובינשטיין,  אברהם  להרב  והרווחה;  החינוך 
מ"מ רה"ע ולהרב אליהו דדון, סגן רה"ע וראש 
האגף המסייעים רבות לקידום התכנית, וכמו"כ 
ולגב'  החינוך  אגף  מנהל  ספרא,  יהונתן  להרב 
ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים 
ולצוותים המקצועיים הנכונים, בכל זמן, לסייע 
תלמודי  למנהלי  החינוך  סדנאות  בהפעלת 

התורה.

בפאנל חינוכי מטעם התוכנית

תכנית 360 מציגה: ניצול תקציבי מלא
תכנית 360 לילדים ולנוער בעיריית בני ברק רשמה ניצול של 100% 
• מנהלת התוכנית המחוזית "בני ברק מצטיינת באופן יוצא דופן עם 

100% ניצול תקציבי, וזו בהחלט סיבה לגאווה יישובית"

למרות הבולען – נמנעו חילולי שבת
נמנעה עבודת פועלים בשבת לסידור בולען ענק שנפער ביום שישי 

בכביש ז'בוטינסקי
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מונה רב חסידי ל'איחוד הצלה'
בשורה בעולם הרפואה וההלכה: הגאון רבי סיני הלברשטאם הוכתר 

לרב איחוד הצלה סניף בני ברק והסביבה

ההכתרה באיחוד הצלה

אלי כהן

ביום שני  לאחר חודשים של עבודה, הגישה 
בערב הועדה המקצועית שמונתה על ידי שר 
הגיוס.  חוק  לתיקון  המלצותיה  את  הביטחון 
בקרב  מעורבים  ברגשות  שהתקבלו  המלצות 
מדובר  כי  נדמה  מחד,  החרדים.  הנציגים 
להשיג  שניתן  ביותר  הטובה  החוק  בהצעת 
במבחן  גם  לעמוד  רע  לא  סיכוי  לה  ושיש 
חרב  סאגת  את  ולתמיד  אחת  ולסיים  בג”ץ 
בנוסף,  התורה,  עולם  על  המונפת  הגיוס 
בחור  לכל  מוחלט  באופן  מאפשרת  ההצעה 
זאת  לעשות   – תלמודו  על  לשקוד  המעוניין 

ללא הפרעה.
שתי בעיות ישנן בכל זאת בהצעה הנוכחית: 
החל  שיוטלו  כלכליות,  סנקציות  היא  האחת 
מ-5%.  ביותר  יוחמצו  היעדים  באם  מ-2020 
האמירה  עצם  קלוש,  לכך  הסיכוי  אם  גם 
חמצמץ,  טעם  מותירה  סנקציות  הטלת  של 
שהוקשחו  היעדים  היא  השנייה  והבעיה 
עם  עצמו.  בחוק  וייכללו  הנוכחית  בגירסה 
בפרטים,  המעורב  בכיר  גורם  לדברי  זאת, 
חרדי’  ‘מיהו  והגדרת  השגה,  ברי  היעדים 
בחוק המוצע מאפשרת לעבור את המשוכה, 

כך גם הסנקציות הכלכליות יימנעו ממילא.
החדשה:  בהצעה  להכיר  שכדאי  נקודות  עוד 
‘פיצוי’ למשרתים בדמות הגדלת דמי המחיה 
ההצטרפות  גיל  הורדת  ראשון,  תואר  ומימון 
הפטור  גיל  והפחתת  בשנה,  אזרחי  לשירות 

מ-26 ל-24.
יעדי הגיוס בשנה הקרובה  לפי הצעת החוק, 
)2018( יעמדו על 3,348 לשירות צבאי  ו-648 
יירשם  מכן  שלאחר  בשנים  אזרחי.  לשירות 
מתגייסים   5,737 של  ליעד  עד  זוחל  גידול 
  ,2027 בשנת  עשור,  בעוד  צבאי  לשירות 

בנוסף ל-1,107 מתגייסים לשירות אזרחי.
בעשור שלאחר מכן יגדל יעד הגיוס בשיעור 
מינימאלי, שיחושב לפי גידול המגזר החרדי 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  בנתוני 
ואילך,  מכאן  לשנה.  אחד  אחוז  בתוספת 
רק  הגיוס  שיעור  יגדל   ,2038 משנת  כלומר 

בהתאם ליחס הגידול של המגזר החרדי. 
אחד הח”כים החרדים אומר בשיחה עם ‘קו 
פתרון  חיפשו  שבוועדה  “ניכר  כי  עיתונות’ 
בו.  לתמוך  יוכלו  הצדדים  כזה שכל  ‘אכיל’, 
עם  השנים  לאורך  הצבא  של  ההדוק  הקשר 
שהיו  אנטי  הצהרות  מנע  הישיבות’  ‘ועד 

מסכלות מראש כל סיכוי לחוק סביר”.
מי שדווקא מיהר להתלהב מההצעה, למרות 
יו”ר  הוא  הוועדה,  מסקנות  את  פסל  שבעבר 
יש עתיד, ח”כ יאיר לפיד. בהודעה שפרסמה 
חרדים  לגיוס  "המתווה  כי  נאמר  המפלגה 
ידי הוועדה שמינה שר הביטחון,  שהוצג על 
של  בנטל  השוויון  לחוק  חזרה  למעשה  הוא 
מן  לקוחים  המתווה  עקרונות  כל  עתיד.  יש 
כולל  הקודמת  בקדנציה  שהעברנו  החקיקה 

הסנקציות על אי עמידה ביעדים. 
הממשלה  ומן  הביטחון  משר  מצפים  "אנו 
לא לתת לשיקולים פוליטיים לעוות ולמסמס 
נגד  על המשמר  נעמוד  הוועדה.  את מסקנות 
עשתה  לזו שכבר  דומה  לקומבינה  ניסיון  כל 
נילחם  בבג״צ.  ונפסלה  הנוכחית  הממשלה 
על השוויון בנטל ועל עקרון צבא העם כי זה 

עתיד המדינה והחברה הישראלית".
לפיד  חוק  בין  דמיון  כל  אין  כי  לציין  מיותר 
שהטיל סנקציות פליליות על הלומדים עצמם, 
גלובליות  סנקציות  שמטיל  הנוכחי  לחוק 
תקציביות בלבד, שגם הן מוטלות בספק גדול.

האפשרות  היא  לציון,  וראויה  נוספת  נקודה 
שנתונה בידיו של שר הביטחון להסיר ישיבה 
מרשימת הישיבות, באחת מארבע האפשרויות 
הבאות: אם אחוז מסוים מתלמידיה שייקבע 
אם  הגיוס,  בלשכת  התייצב  לא  השר  ידי  על 
ראש הישיבה אינו ממלא את חובותיו בהקשר 
שנקבעו  הכללים  הופרו  אם  הדיחויים,  של 
אחרות  נסיבות  התקיימו  ואם  השר,  ידי  על 
המצדיקות לדעת השר את הסרתה מהרשימה.

על  תהיות  להעלות  עשוי  זה  אחרון  סעיף 
של  עבר  דברי  לאור  בעיקר  מימושו,  דרכי 
צה"ל  נגד  שיפגינו  ישיבות  כי  הביטחון,  שר 
יוסרו  צה"ל  נגד  שיתבטאו  ישיבה  ראשי  או 

מהרשימה.
יתייעצו  כי  להכריז  מיהרו  החרדיות  בסיעות 
כי  נודע  עיתונות'  ל'קו  ישראל.  גדולי  עם 
ועד  ויו"ר  סולובייצ'יק  ברוך  רבי  הגאון 
להגיע  צפויים  קאופמן  הגרח"א  הישיבות 
הישיבה  ראש  מרן  של  למעונו  )ד'(  הערב 
בנושא.  עמו  לדון  בכדי  אדלשטיין,  הגרי"ג 
במקביל, צפויים חברי הכנסת להיכנס למעונם 

של גדולי ישראל לדון עמם בנושא.
מחברי  כמה  של  הצעה  גם  ישנה  הפרק  על 
הזמן'  'כל  באתר  לראשונה  שנחשפה  הכנסת 
מבית 'קו עיתונות', לאחר שהם העלו בקשה 
כפי  התורה,  גדולי  מועצות  שלוש  את  לכנס 
שכבר נעשה בעבר בסוגיה רגישה זו, אך נכון 
מגדולי  עדיין  ההוראה  התקבלה  לא  לעכשיו 

ישראל לעשות זאת. 
יו״ר ש״ס השר אריה דרעי הגיב "קיבלתי את 
תזכיר חוק הגיוס שהופץ על ידי שר הביטחון. 
אלמד אותו היטב ואביא אותו במלואו לעיונם 
והכרעתם של מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי 
התורה ובראשם מרן ראש הישיבה שליט״א. 

עליון  ערך  התורה  בלימוד  רואה  ש״ס  סיעת 
בעם ישראל ותעמוד בתוקף שכל לומד תורה 
יוכל להמשיך לשקוד על תלמודו ללא הפרעה 
וללא כל מגבלה. סיעת ש"ס מביעה מורת רוח 
על הניסיון להעניש את לומדי התורה על ידי 
לכל  יד  ניתן  לא  המוסדות.  תקציבי  הפחתת 
דברים  הישיבות".  בני  של  במעמדם  פגיעה 
של  הבית  בביטאוני  גם  פורסמו  דומה  ברוח 

'אגודת ישראל' – עיתוני המבשר והמודיע.

הרע במיעוטו: 
סנקציות כלכליות, 

יעדים אפשריים

הוגשו המלצות ועדת חוק הגיוס

הגיוס  לחוק  המלצותיה  את  הגישה  הביטחון  שר  שמינה  הועדה 
המחודש • היתרונות: יעדים ברי השגה, הסרת הסנקציות הפליליות, 
כלכליות  סנקציות  ללא  ושנתיים  חרדי'  'מיהו  בהגדרת  גמישות 
ישיבות  להסרת  ואפשרות  מ-2020,  כלכלית  חרב  החסרונות:   •
מהרשימה על ידי שר הביטחון • במפלגות החרדיות מחכים להוראת 

גדולי ישראל • סיקור מיוחד
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רק לפני מספר חודשים הם גידפו זה את זה בכינויי גנאי, איימו 
חזרה.  ממנו  שאין  למשבר  שהובילו  וכמעט  זה  של  בהפלתו  זה 
יתנגשו  לא  היה מאמין שבחלוף חודשים ספורים האינטרסים  מי 
אלא ייפגשו וכיפופי הידיים יומרו בלחיצת יד, כאשר האיש הכי 
במכוון  ויימנע  פרופיל  יוריד  במערכת  צפוי  ובלתי  אימפולסיבי 
שהתלונן  מי  נמצא  שעוד  ולחשוב  מתריסות.  בהצהרות  מלצאת 

השבוע על כך שהצדדים לא הגיעו לנוסחת הסכמה מלאה.  
אם טעיתם לרגע למקרא הפתיח וסברתם שבקים הצפון קוריאני 
במשל.  לא  אך  בנמשל  טעיתם   - עסקינן  האמריקאי  ובטראמפ 
בתזמון שאין טוב ממנו עבורנו פורסם 'תזכיר חוק שירות ביטחון 
היו  העולם  כל  כשעיני   – לשלישי  שני  שבין  בלילה   ')23 )תיקון 
הגיוס שהיה  נשואות לפסגה בסינגפור. הדיווח על התיקון לחוק 
תופס את ראש החדשות בימים כקלקולם, נדחק לשולי החדשות 

שעסקו מליל עד בוקר בפסגה ההיסטורית בסינגפור. 
בקידומה  עניין  אין  ההצעה  ליוזם  שגם  היה  נדמה  לרגעים 
איווט  הביטחון  שר  נראה  ספורים,  חודשים  לפני  רק  התקשורתי. 
ליברמן כמי שגמר אומר להפוך את גיוס החרדים למצע המפלגתי 
של הבחירות הארציות הקרובות. השבוע – נראה יותר שמעייניו 

נתונים לבחירות ברשויות המקומיות. 
רגל",  אלף  שלושים  בגובה  הנושא  לכל  מעל  טס  "האיש 
הביטחון  שר  של  השפעתו  את  בכיר  צבאי  גורם  השבוע  הגדיר 
האמריקאי  לנשיא  גם  שרלוונטית  באמרה  הוועדה,  דיוני  על 
במשל הסינגפורי, "איווט אינו איש שמתעסק בסעיפים הקטנים. 
חשובה לו יותר השורה התחתונה של כל החלטה והצעה". השורה 
לפני שבוע לראשונה:  התחתונה של החוק שפורסם, הוצגה כאן 
סנקציות כלכליות כלליות, ללא סנקציות פליליות, ועיגון היעדים 

בחקיקה ולא בהחלטות ממשלה.
על משמעויות הפרטים הקטנים שאיווט לא אוהב – אך השטן 
ומיד, אבל לפני הכל  נעמוד כאן תיכף  ומעורב בהם,  תמיד מצוי 
אי אפשר בלי מילה אחת קטנה על התגובה הפבלובית של חברי 
הכנסת. בעניין הזה, אין מה להתרשם יתר על המידה מההתעטפות 
בשק ובאפר של חברי הכנסת החרדים. כמו כמה מחבריהם הערבים 
כוס  וישיקו  בפומבי  יצומו  הם  יהבם,  את  בהם  תולים  שהחרדים 
בחדרי חדרים. לא חסרות נקודות רעות בתזכיר החוק - מסנקציות 
כלכליות ומכסות ועד לתמריצים חיוביים - אך באותה נשימה ברור 
לכולם, שמסמך טוב מזה בכל קונסטלציה עתידית, לא יהיה ניתן 
להשיג. קואליציה טובה מזו לא תהיה ונוסחה טובה מזו – אינה 

ברת השגה.
בעניין המהותי דומה שאין חולק על כך שההצעה כפי שהונחה 
ללא  בלימודו  להתמיד  בתורה  להגות  שחפץ  מי  לכל  תאפשר 
הישיבות  בתקציב  קיצוץ  של  לסנקציה  שנוגע  מה  בכל  הפרעה. 
אחוז  ב-95  עמידה  תהיה  לא  אם  שנים  שלוש  בעוד  שתיושם 

מהיעדים - הרי שמדובר בשאלה כספית, עתידית-תיאורטית ולא 
לפול  בהתאם  השגה  ברי  הם  היעדים   – להיום  נכון  עכשווית. 
שנקבע ולהגדרת המונח 'חרדי' לצרכי העמידה ביעדים, בנוסחאות 
לסמינר  קבלה  מבחן  בשום  הסף  את  עוברות  היו  שלא  מרחיבות 
ולישיבה. בפן הכלכלי – הרי שעולם הישיבות כבר הוכיח כי הוא 
יודע להתמודד גם עם קיצוצים של כחמישים אחוזים, כפי שחווינו 
האפשרות  עצם  מול  עומדת  הקמח  כשכמות  לפיד.  בממשלת 

להמשיך ולהגות בתורה – ההכרעה ברורה.
זהיר  בניסוח  התנגדות  הודעת  ששיגרו  הכנסת  מחברי  אחד 
שיאפשר להסביר גם הסכמה עתידית, סיכם זאת בלילה שבין שני 
יתקיימו  אם  שגם  לכך  מודעים  "אנחנו  ממצה:  בצורה  לשלישי 
ממהותי.  קוסמטי  יותר  יהיה  הוא  שינוי,  להכניס  ונצליח  בחירות 
השאלה האמיתית שמונחת לפנינו היא האם להסתפק ברע במיעוטו 
ללא  וללמוד  לשבת  התורה  לבני  שמאפשרת  למהות  ולהתייחס 
שמאשרת  האמירה  עצם  בשביל  רק  למלחמה  לצאת  או  הפרעה, 
הטלת סנקציות כלכליות עתידיות על הישיבות וקובעת שאם לא 
יחול חוק שירות  תהיה עמידה עתידית ביעדים בעוד חמש שנים 
ביטחון. לדעתנו הטוב עולה על הרע, אבל בסיטואציה כזאת של 

שאלה עקרונית, יכולים להכריע רק גדולי התורה".
המבחן האמיתי האם מדובר בחוק טוב או רע, לא יוכרע בהתאם 
לרמת הדציבלים, אלא על פי התוצאה. אם החוק יעבור בממשלה 
חברי  של  רפה  בהתנגדות  אם  ובין  בתמיכה  אם  בין   – הנוכחית 
הכנסת החרדים, נוכל לסכם ולקבוע שמדובר בחוק ראוי. במגירה 
של חברי הכנסת אומנם יש נוסחאות טובות ממנו, אך בסיטואציה 

הנוכחית אין טוב כמוהו.

ביד החסידים
שהכינה  הצבאית  הוועדה  בפני  הופיעו  חרדים  אישים  שלושה 
את הצעת החוק: השר לשעבר אריאל אטיאס שפרש מהכנסת אך 
על  עקרוני  נושא  שעולה  אימת  כל  שמונה  בצו  למילואים  מגויס 
אישיות  ועוד  קופמן  אהרן  חיים  הרב  הישיבות  ועד  יו"ר  הפרק; 
של  השני  מהצד  לאחרונה.  ממוסכת  שזהותה  רחוקים  מקרבת 
המתרס הופיעו גם חברי הכנסת יאיר לפיד ואלעזר שטרן – במה 
כצעד  בדיעבד  נראה  אך  חרדים,  גורמים  כמה  לקומם  שהצליח 
מתבקש שמאפשר לוועדה לטעון כי הטתה אוזן לעמדותיהם של 

כל הצדדים.
בתפר שבין הישיבות, באווירה מעונבת פחות, או כפי שמכונה 
בז'רגון הצבאי: על מדי ב', קיבלו חברי הוועדה מסר עקיף מגורם 
חרדי בכיר שביקש מהם להתחשב לא רק ברמת הניסוח הפרקטי 
עובדיה שיכול  הרב  מרן  את  לנו  "אין  ברמת ההצהרות:  גם  אלא 

באמירה  המקטרגים  כל  פיות  את  ולסתום  קשה  החלטה  להעביר 
אחת שמשודרת בלוויין לפני השיעור במוצאי שבת. אין לנו גם את 
מרן הרב שטיינמן שיכול לקבל החלטות קשות ולקחת על גבו את 
ההתמודדות עם כל הרודפים והנוגשים. אם תביעו את עמדת הצבא 
בהצהרות  זה  את  תלוו  אם  תעבור.  שהיא  סיכוי  יש   – בענייניות 
של  דרכן  את  שמנחים  התורה  שגדולי  לכך  תגרמו  בומבסטיות, 
בחוק  שיש  ישוכנעו  אם  גם  מתמיכה  יימנעו  החרדיות,  המפלגות 

נקודות טובות".
מי שעשויים לקבוע את המגמה הם חברי מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל. בש"ס ובדגל התורה נזכרו השבוע כי בשלהי 
נוסחה  אגודה  של  התורה  גדולי  מועצת  דחתה  הקודם  המושב 
אי  של  במקרה  כלכליות',  'נפקויות  המונח  בה  שהוכלל  מרוככת 
עמידה ביעדים. הנוסח ההוא שקידם המילואימניק אטיאס ואושר 
נדחה   – הביטחון  ידי שר  על  לא  אך  לממשלה  היועמ"ש  ידי  על 

בשעתו לאחר סבב שערך סגן השר פרוש בקרב חברי המועצת. 
את  לבצע  יש  עברו,  לשנים  שבניגוד  היה  סבב  מאותו  הלקח 
הסבב במועצת החסידית במקביל לבדיקה מול ההנהגה הליטאית 
ולא כתחנה אחרונה. לא מדובר רק בארבע האצבעות  והספרדית 
שיש לאגודה  - ארבע ולא שלוש, בהתחשב בכך שהח"כ הנורווגי 
יעקב אשר היושב על כסאו של פרוש מחויב להצביע לפי עמדת 
מועצת גדולי התורה של אגו"י במקרה של מחלוקת. לכל ברור כי 
מול שלל האישומים שיוטחו מכיוון הפלג, שום הצעה לא תעבור 
מבלי שתגובש חזית הסכמה רחבה של כל מועצות גדולי התורה. 
ההצעה שהועלתה לכינוס משותף של שלוש המועצות – לא רק 

ראויה, אלא גם נחוצה.

בזכות השתיקה
לא  בנסיבות  עברו  בשנים  איווט  את  אפפה  השתיקה  זכות 
מחמיאות, אך בפעם הזאת דומה שניתן לדבר בזכותה של השתיקה 
מילה  משמיע  ולא  כמעט  הצבא  השיח,  ברמת  נוקט.  הוא  שבה 
לתת  צריך  הזה  בעניין  למלחמה.  נמנע מלצאת  הביטחון  וגם שר 
יצא לדרך כשהוא מסמן מטרה אחרת.  את הדעת על כך שאיווט 
"הרי ליברמן היה יכול לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה ממנו 
היה  שהוא  מה  "כל  בתהליך.  מעורב  שהיה  ח"כ  אומר  והלאה", 
צריך זה לקבוע שלא משרד הביטחון שתחת אחריותו, אלא היועץ 
המשפטי לממשלה הוא שיישב על המדוכה וינסח את הצעת החוק. 

כשהוא לקח את החוק תחת חסותו קלטנו שאנו בבעיה".
ליברמן העדיף להותיר את מלוא האחריות במשרדו שלו, בשלב 
משפל  מהירות.  לבחירות  ללכת  נחוש  נתניהו  כי  היה  נראה  שבו 
זיהה הזדמנות ללכת לבחירות על קמפיין  מעמדו בסקרים איווט 

בית ספר לפוליטיקה

גיוס קואליציוני

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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 מי שעשויים לקבוע את 
המגמה הם חברי מועצת 
גדולי התורה של אגודת 

ישראל. בש"ס ובדגל 
התורה נזכרו השבוע כי 
בשלהי המושב הקודם 

דחתה מועצת גדולי 
התורה של אגודה נוסחה 

מרוככת שהוכלל בה 
המונח 'נפקויות כלכליות', 

במקרה של אי עמידה 
ביעדים

הפוזה של חברי הכנסת 
החרדים שמתהלכים 

שפופים ובוכים – טובה 
לכל הצדדים. היא 

משרתת את איווט שיכול 
להתהדר בנוצותיו 

של האיש שלא נכנע 
לחרדים ונוחה גם לחברי 
הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים 
פנים כמי שנאלץ 

להשלים עם מר גורלו

גיוס החרדים ולדרוש את יישום מסקנות הדו"ח הצבאי שהוא הקים. 
כמו ביחסים המורכבים שבין קים לטראמפ, גם כאן נרשמו בחודשיים 
כשר  בסקרים  איווט  של  מעמדו  חיוביות.  התפתחויות  האחרונים 
ביטחון מתחזק והולך וגם השותפים לממשלה נראים כמי שגמרו אומר 
לאפשר לה לכלות את ימיה – כמעט עד לנשימה האחרונה. הבחירות 
סיבה  בכלל  הן  זירות,  פעולה במספר  לשיתופי  והאופציה  המקומיות 

להשבתת מסיבת הגיוס.
נכון להיום אין כל אינטרס לגרור את הממשלה לעימות,  לליברמן 
אלא שגם בפוזיציה הזאת של 'מבוגר אחראי' הוא לא יוכל להתפשר 
על פחות ממה שהצוות הצבאי הציג. אם גם סעיף הסנקציות הכלכליות 
ייגנז, ליברמן יוצג כמי שהכפיף את עמדת הצבא לדעת גדולי התורה. 
ליברמן לא יכול להרשות לעצמו להיקלע לכזאת פינה וספק גדול אם 
לחץ  על  שבונה  מי  בנעליו.  שיבוא  ביטחון  שר  כל  זאת  לעשות  יוכל 
חרדי שיאפשר לרכך את סעיף הסנקציות הכלכליות, צריך להיות מודע 
לכך שעל הסעיף הזה איווט יתעקש עד הסוף, גם במחיר של הליכה 

לבחירות.

הקול הערבי
הודעתה האוטומטית של סיעת יש עתיד על תמיכתה בחוק, גרמה 
ולפיה,  הערבית'  ב'יוזמה  להשתעשע  החרדים  הכנסת  מחברי  לכמה 
עתיד',  'יש  מח"כי  כמה  גם  ואולי  ליברמן  בתמיכת  תעבור,  החקיקה 
לקולות  ולהאזין  מהמליאה  לצאת  שיעדיפו  הערבים  ובהימנעות 

המואזין. 
מכל  ליהנות  הכנסת  לחברי  תאפשר  אומנם  הזה  מהסוג  סיטואציה 
העולמות, אך ספק גדול אם היא ברת היתכנות. קשה להאמין שברגע 
האמת חברי הכנסת הערבים וח"כי יש עתיד, יהפכו לשומרי הסף של 
נותנת  הדעת  נפילתה.  את  שתמנע  חקיקה  בעד  יד  וירימו  הממשלה 
ולא  ולהזיע,  להצביע  יצטרכו  החסידיים,  כולל  החרדים,  שהחברים 
יוכלו לשבת במזנון על כוס קפה העשוי מחלב ישראל, כשהם חוזים 

איך מלאכתם נעשית בידי עובדי כוכבים ומזלות היושבים במליאה.
העובדה  עצם  הוא  הרבנים,  מול  בשיח  שיישלף  המנצח  הקלף 
מה  הביטחון,  מערכת  וצרכי  עמדות  סמך  על  גובשה  החוק  שהצעת 
מבלי  הבג"ץ.  במבחן  שלה  העמידות  סיכויי  את  מאוד  עד  שמגדיל 
הדין  ולהזכיר את פסקי  לזכור  רק  צריך  לשלול את ההנחה לחלוטין, 
ספציפי  דין  פסק  הביטחון.  משרד  לעמדת  בניגוד  שהתקבלו  הרבים 
)פ"ד אליס מילר( הנוגע להקצאת משאבים לצורך קיום ערכי השוויון, 
נדחו  מכונן, שבמסגרתו  דין  לפסק  הפך  הביטחון,  חרף עמדת משרד 
לצורך  מוגזמים  משאבים  להקצות  יכולתו  חוסר  בדבר  הצבא  נימוקי 

השתתת שוויון בטייסות חיל האוויר. 
מיותר לצפות לגדולות ונצורות מבג"ץ, אך בכל מה שנוגע לתחום 

הפוליטי, הרי שדממת האלחוט מכיוונם של הצבא והשר שנשמרת עד 
לרגעי כתיבת שורות אלה, מאפשרת לדון בסוגיה בענייניות ולהבדיל 
את  וגם  בפומבי  שנשמעות  הטענות  את  להעלות  לטפל.  עיקר  בין 

התשובות שניתנות מאחורי הקלעים. 
את  השוללים  בין  הוויכוח  יתמקד  מרכזיים  טיעונים  שלושה  על 
העובדה  כנגד  מושמעת  הראשונה  הטענה  ההן.  אומרי  לבין  ההצעה 
שהיעדים בהצעה החדשה ייקבעו בחקיקה ולא בהחלטת שר הביטחון 
או הממשלה. לא מדובר בעניין של מה בכך, לנוכח זאת שהגמישות 
ונפסל  הנוכחית  הקדנציה  בראשית  שהועבר   21 בתיקון  שהושגה 
בממשלה  אחת  הצבעה  במחי  גזירה  כל  לבטל  מאפשרת   – בבג"ץ 
מקשה   – בחקיקה  יעדים  קביעת  של  האלטרנטיבה  היעדים.  ושינוי 
מאוד על הגמשת היעדים, שכן היא מחייבת תהליך ארוך של שלוש 
קריאות ודיונים בין לבין בוועדות. המצדדים, לעומת זאת, מסבירים כי 
לשינוי האמור אין כל משמעות מעשית. הקטנת המספרים במקרה של 
אי עמידה ביעדים הרי תגרור ממילא פסילה אוטומטית של בג"ץ, כך 

שההבדל בין חקיקה להחלטת ממשלה – הוא בעיקר על הנייר.
אשר לסנקציות הכלכליות במקרה של אי עמידה ביעדים, הרי שאלה 
 100 2020 וגם כאן לא תהיה מחויבות לעמידה של  יינקטו רק משנת 
אחוזים ביעדים. מי שמדבר גבוהה על העיקרון של הטלת סנקציה מכל 
סוג כקו אדום, מוזמן לשוב ולעיין בתיקון 21 שנפסל בבג"ץ וח"כינו 
גמרו עליו את ההלל. גם שם, למרבה ההפתעה, מופיע בלשון מסורבלת 
סעיף הנוגע להקטנת תקציבים שיאושרו בוועדת הכספים. הווה אומר: 
העיקרון כבר נקבע בעבר. סנקציה כלכלית נכללה מאז ומתמיד, גם אם 

בניסוח עמום ופחות מחייב.
הטיעון השלישי נוגע לתמריצים חיוביים שיינתנו לישיבות שיעמדו 
הגרי"ש  מרן  להוראת  המתלבטים  את  מפנים  השוללים  גיוס.  ביעדי 
אלישיב זצ"ל שניתנה בשעתו בעניינו של חוק הישיבות הקטנות ולפיה 
המכלילות  לישיבות  בחקיקה  תמריצים  יינתנו  שבו  מצב  למנוע  יש 
לימודי חול. על ההשוואות בין קטן לגדול וההיקש בין סעיף לסעיף – 

יצטרכו לשבת ולהכריע גדולי התורה. 
 – ובוכים  שפופים  שמתהלכים  החרדים  הכנסת  חברי  של  הפוזה 
טובה לכל הצדדים. היא משרתת את איווט שיכול להתהדר בנוצותיו 
של האיש שלא נכנע לחרדים ונוחה גם לחברי הכנסת החרדים, שנהנים 

מעמלם אך מעמידים פנים כמי שנאלץ להשלים עם מר גורלו. 
בשורה התחתונה, שאיווט כל כך אוהב, אפשר לסכם ולומר שיש כאן 
עסקת חבילה לגמרי לא רעה. התובנה הזאת נכונה שבעתיים כשנותנים 
את דעת על המציאות האלטרנטיבית שתשרור כאן בהיעדרו של חוק. 
אם הימים יחלפו ללא חקיקה והתיקון הישן יפקע, בני הישיבות כולם 
עוד  אלול  חודש  של  הפלצות  ותחושת   – לעריקים  למעשה  יהפכו 

תהפוך לספטמבר השחור. 

האיש למשימות מיוחדות גויס לשירות מילואים, אטיאס ודרעי. צילום: יעקב כהן
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סלוגן מנצח לא מחליפים

אאאא

טלז סטון

הכריעה  לא  עדיין  'דגל התורה'  בעוד צמרת 
הרי  המועצה,  לראשות  יתמודד  מטעמה  מי 
שסיעת האופוזיציה בראשות דב בקשט, משנסת 
במטרה  בחירות,  לקמפיין  ויוצאת  מותניים 
 3 לשחזר את הישגה המדהים בבחירות עברו: 

מנדטים מתוך תשעה.
הקהילות  'איחוד  מפלגת  של  בחירות  בכנס 
הסלוגנים  את  בקשט  חשף  טלזסטון',  למען 
חשף?  אמרנו  הבחירות.  קמפיין  של  החדשים 
את  שליוו  סלוגנים  באותם  שמדובר  מתברר 

המפלגה בבחירות 2013.
הקודמות  בבחירות  אותנו  שליוו  "הסלוגנים 
ילוו   - נחשב'  תושב  ו'כל  בציבור'  'נמלכים 
בקשט  אמר  הקרובות"  בבחירות  גם  אותנו 
ומיהר לשגר עקיצות לכיוונה של 'דגל התורה': 
"הם מקבלים עתה משנה תוקף על רקע הניסיון 
לדאוג  בכדי  לישוב  מחוץ  מועמדים  'להצניח' 
לא  זה  ניסיון  עסקנים.  לכמה  עבודה'  ל'סידור 

יצלח".

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

חידת לבייב

אשפה שהיא קודש קדשים

חדרה

מודיעין עילית

2 קולות בלבד, חסרו לרשימת 'עידן המהפך' 
בכדי להכניס נציג למועצת העיר חדרה בבחירות 
נתן  בראשות  עצמאית  ברשימה  מדובר   .2013
לבייב, עורך דין במקצועו ומי שמכהן בתפקיד 
קווקז בעיר. הוא הצליח  יוצאי  יו"ר התאחדות 
פסיעה  והיה  קולות,   1298 לקלפי  להביא 

מלהיכנס למועצת העיר.
השלילית  והחוויה  הגדול  הפספוס  למרות 
'בלינקר'  אתר  פי  על  האחרונות,  מהבחירות 
שוקל לבייב להתמודד שוב וינסה הפעם לממש 
את מצע הבחירות שלו העוסק בצמצום פערים 

בחינוך, עזרה לצעירים בתעסוקה.

החלטה  או  בחירות  קמפיין  של  תחילתו 
עילית  מודיעין  מועצת  בישיבת  מהותית? 
יעקב  העיר  ראש  העלה  שני,  ביום  שהתקיימה 
ל'אילת  העיר  שם  את  להחליף  הצעה  גוטרמן 
הישיבה  ראש  מרן  של  ספריו  שם  על  השחר', 
בפה  אושרה  ההצעה  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל 
גבות  מעט  ולא  התנגדות  קולות  למרות  אחד, 

שהורמו.
היה  השם,  להחלפת  התנגדות  שביטא  מי 
סגן ראש העיר טוביה פריינד )'אגודת ישראל'( 
הישיבה  ראש  של  ששמו  ראוי  לא  כי  שאמר 
יתנוסס על פחי אשפה. גוטרמן הגיב מצדו על 
הטענה: "במודיעין עילית גם האשפה היא קודש 

קדשים היות וזה צורך רבים של בני תורה".
בלא  נתקלה  העיר  על החלפת שם  ההחלטה 
צוואתו  רוח  בשל  היתר  ביו  ביקורת,  מעט 
אותו  לזכור  שביקש  זצ"ל  הישיבה  ראש  של 
מלבד  ועוד:  זאת  שם.  בקריאות  ולא  במשניות 
אישור חברי המועצה, על מנת להחליף שם עיר 
נדרש אישור וועדה ממשלתית. הסיכויים שהיא 
תאשר את החלפת השם קלושים למדי, גם בגלל 
ובעיקר  לבחירות,  בסמיכות  התקבלה  שהיא 
בגלל שקיים כבר מקום בארץ הנושא את השם, 

הלא הוא קיבוץ איילת השחר שבגליל העליון.
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לחדרי  זה  אחר  בזה  מובלים  ערים  ראשי 
בהם  האחרון  מעצר,  ולהארכות  החקירות 
גנדלמן  צביקה  חדרה  עיריית  ראש  הוא 
שנעצר לפני שבועיים בחשד לעבירות שוחד. 
אך האם אנחנו עדים כעת לקריסה מפוארת 
של תיקי חקירות מרכזיים? על פי פרסומים 
לכך  והתשובה  ייתכן  האחרון,  מהשבוע 

חיובית בהחלט.
ראשית, לרמת גן: ראש העיר ישראל זינגר 
2014 בחשד לעבירות קבלת  נעצר בדצמבר 
הורחק  הוא  אמונים.  והפרת  מרמה  שוחד, 

שב  מכן  ולאחר  העיריה  מבניין  לתקופה 
פעילות כשהוא ממתין כל הזמן לכתב אישום 

חמור שאמור היה להיות מוגש נגדו.
פלג  גיא  של  פרסום  פי  על  כך  השבוע, 
מיסוי  פרקליטות  כי  לזינגר  נודע   ,2 בערוץ 
ממליצה  התיק,  את  שליוותה  וכלכלה, 
לפרקליט המדינה לסגור את התיק והוא צפוי 

לאמץ את ההמלצה.
3 שנים, נעצרה  נתניה: לפני  ולעיר החוף 
לשורת  בחשד  פיירברג  מרים  העיר  ראשת 
כתב  בפני  עמדה  היא  גם  שוחד.  עבירות 

באחרונה,  אך  חמור,  אישום 
קיימים  כי  בפרקליטות  הבינו 

'חורים' משמעותיים בתיק.
'כאן', לפני שבוע התכנסו  פי חשיפת  על 
בכירי המשטרה והפרקליטות במטרה להציל 
התיק  קשייו.  את  שהבינו  לאחר  התיק,  את 
קרס ובמשטרה מודים כי חקירת התיק הייתה 

"מחדל וטעות בשיקול דעת".
יצוין כי תיק החקירה נגד מ"מ ראש העיר 
צפוי  אישום  וכתב  כנו  על  נותר  שר  שמעון 

להיות מוגש בזמן הקרוב.

סערת הפריימריז: "גם את גפני יכולים להחליף"

התורה'  'דגל  שורות  בתוך  הפנימי  המאבק 
נחשף  הבאה,  בקדנציה  נציגיה  זהות  על 
מוניציפאלי'  ב'שטח  שעבר  בשבוע  בהרחבה 
וגרר תגובות רבות. אחרי שהמאבק היה ממוקד 
כעת  עולה  ופוליטיקאים,  עסקנים  בין  כה  עד 
של  חדש  מכתב  פרסום  עם  מדרגה,  המאבק 
הרב צבי מרדכי פלדהיים, שלוקח צד בפרשה.

בביתר,  התורה'  ב'דגל  המחלוקת  סלע 
פנימיים  פריימריז  לקיים  האם  בשאלה  ניצב 
מאחורי  הבחירות.  לקראת  הסניף,  חברי  של 
הקלעים ניטשת מלחמת עולם בין יצחק רביץ, 
בכיר התנועה כיום ומ"מ ראש העיר – המבקש 
לחילופין  או  כנו,  על  המצב  את  להותיר 
לבין   – התושבים  לכל  הפריימריז  את  לפתוח 
לקיים  הדורשת  דומיננטית  עסקנים  קבוצת 
לנסות  ובכך  הסניף  מסורת  כפי  הבחירות  את 
להביא לבחירתו של דודי זלץ לתפקיד הבכיר.

במכתב שהוציא הרב צבי מרדכי פלדהיים, 
דיין בבית הדין 'הטוב והמטיב' ומרבני הישיבה 
אקרמן  הגר"ח  של  שבראשותו  ביתר  הגדולה 

ושתוכנו הגיע לעיני 'שטח מוניציפאלי', דורש 
הפנימיות,  הבחירות  את  לבטל  בתוקף  הרב 
מביע תמיכה ברביץ ומבטל את מועמדותו של 

דודי זלץ.
מכתבו,  בפתח  הרב  כך  לשאול",  "ברצוני 
גפני  משה  הרב  מול  להתמודד  ברצוני  "באם 
לתפקיד הח"כ מטעם 'דגל התורה', האם יהיו 
פריימיריז בינינו? בוודאי שלא! והסיבה היא 
מפני שהרב גפני עושה עבודה נאמנה וטובה, 
וזה שאולי יש עוד אחד שחושב שיכול לעשות 
זאת במקומו עדיין אינה סיבה לערוך בחירות. 
שלוטש  מישהו  שיש  מחמת  האם  שואל  ואני 
לערוך  סיבה  זו  יצחק  ר'  של  לתפקידו  עיניים 
בחירות? האם בגלל שרביץ הראה כמה גדולות 
ונצורות אפשר לעשות בתפקיד זה בעיר ביתר 
זה סיבה שיוכלו לבוא ולומר אני רוצה לעשות 

זאת?"
יצחק  של  בשבחיו  מפליג  שהוא  אחרי 
בני  למען  הכבירים  הישגיו  את  ומונה  רביץ 
להתמקד  פלדהיים  הרב  עובר  בעיר,  התורה 

מכיר  לא  "אני  בזלץ: 
ומעולם  זלץ  דודי  את 

לא שמעתי את שמו ואין לי כל ענין אישי 
אין  אבל  ומוכשר,  מוצלח  יתכן שהוא  כלפיו, 
לי ספק שגם את גפני ואת מקלב ואשר ישנם 
אנשים שיכולים להחליפם, אבל ממתי זו סיבה 

לעשות חילופין?"
היה  "אם  פלדהיים:  הרב  כותב  לסיום, 
בכוחי הייתי מכריז בראש כל חוצות כי אין כל 
מקום לבחירות אלו שאינם מביאות כל תועלת, 
בפרט שאני בטוח כי בעזרת ה' יזכה הרב רביץ 
ובבקשה  רב,  לנזק  גורמות  רק  אלו,  בבחירות 
להימנע  כך  על  הממונים  הציבור  ממנהיגי 

מעריכת בחירות מיותרות ומזיקות אלו".
למרות מכתב הרב פלדהיים, בכירים ב'דגל 
התורה' מבהירים בשיחה עם 'קו עיתונות' כי 
בספק,  מוטל  אינו  בביתר  הפריימריז  "קיום 
השאלה היחידה היא מתי הבחירות הפנימיות 

ייערכו".

קרב האיתנים על זהות נציגי 'דגל התורה' הולך ומסתעף: הרב צבי מרדכי פלדהיים מצדד ביצחק רביץ 
ודורש את ביטול הבחירות הפנימיות • ואיך מגיבים על כך בצמרת התנועה?

ברית מוהרא"ש-ש"ס בסכנה, המפלגה מזרימה כוחות
קהילת  את  שקורעים  הפנימיים  הקרבות 
אותותיהם  ביבנאל, מתחילים לתת את  ברסלב 
ואפילו  המקומית  הפוליטיקה  בשדה  גם 
בברית  מחזיקים  שהם  למרות  הארצית. 
אכזבה  קולות  ש"ס,  תנועת  עם  היסטורית 
כדי  עד  באחרונה,  וגוברים  הולכים  בקהילה 
ש"ס  במפלגת  מנגד,  אלטרנטיבות.  חיפוש 
לעיר  ולהזרים  מותניים  לשנס  הוחלט  הארצית 
את מיטב כוחותיהם הפוליטיים, על מנת להציל 

את המצב.
בכדי להבין איך התגלגלו המריבות הפנימיות 
לפתחה של ש"ס ומדוע הן מדירות שינה מעיני 
ראשיה, נדרש להרחיב מעט את היריעה. לפני 
של  הנערץ  מנהיגה  לעולמו  הלך  שנים,   3
הקהילה, הרב אליעזר שיק זצ"ל. מאז, הקהילה 
התפצלה, כשמרבית מאנשיה קיבלו על עצמם 
את הנהגת הרב יצחק לעזער והרב דניאל בוים.

מאנשי  כ-20%  המונה  מיעוט  קבוצת  מנגד, 
הקהילה, לא קיבלה את הסמכות החדשה והפכה 
היא  מיעוטה,  למרות  אך  פנימית,  לאופוזיציה 
מחזיקה בכוח רב: השליטה במוסדות הקהילה 
מהתושבים  נכבד  שחלק  כך  בידיה,  נמצאת 
מקווה  המרכזי,  הכנסת  בבית  מלדרוך  נמנעים 

וכעת, גם בבית הספר.
בראשית  הייתה  כשהקהילה  ההם,  בימים 
ימיה, חיפש הרב שיק מישהו שיפרוש חסות על 
לבית  ראויים  למבנים  ידאג  ובעיקר  המוסדות 
ספר ותלמוד תורה. בצר לו, נאלץ לפנות אפילו 

בכנסת  לעזור  שהתגייסו  מבל"ד,  כנסת  לחברי 
ובעקיפין גרמו לנציגי הציבור החרדי להתעורר. 
אגב, בבחירות הסמוכות, נמנו ביבנאל 2 קולות 
מטעמי  המצביעים  כששמות  בל"ד,  למפלגת 

הכרת הטוב – מפורסמים ביבנאל.
לבסוף, פרסה מפלגת ש"ס חסות על קהילת 
צרכיה. מוסדות  לכל  ודאגה  ביבנאל  הרב שיק 
רשת  תחת  לחסות  עברו  הקהילה  של  החינוך 

מעיין החינוך התורני של התנועה.
פוליטיים.  פעולה  שיתופי  גם  הניב  החיבור 
מארבעה  פחות  לא  ביבנאל  ש"ס  לתנועת 
כמעט  תשעה,  )מתוך  העיר  במועצת  מנדטים 
של  קולותיהם  על  נשענת  כולה  כאשר  חצי(, 
בן  אבי  הוא  המפלגה  יו"ר  שיק.  הרב  קהילת 
נדיר  עשייה  ואיש  משובח  פוליטיקאי  חמו, 
'המשנה  תואר  את  קיבל  שבאחרונה  בהישגיו, 

לראש המועצה' בצירוף סמכויות ייצוגיות.
מלהתעבר  להימנע  מנסה  חמו  שבן  למרות 
מהמחלוקת  להתרחק  ומשתדל  לו  לא  ריב  על 
כאיש  נתפס  הוא  בפועל  הקהילה,  פלגי  בין 
עוינות מצד  לו  של הזרם המרכזי, מה שמקנה 

אופוזיציה רבת עצמה.
ואם לא די בזה, ביישוב קיים מרמור מצטבר 
כלפי תנועת ש"ס, ממנה הם מצפים לפתור את 
כמנהלת  ובעיקר  פוליטית  כפטרונית  ענייניהם 
לשיא  עלה  הזעם  מפלס  בפועל.  החינוך  רשת 
'שביתה'  בעקבות  זאת  האחרונים,  בשבועות 
עליה הכריזו כ-200 בנות )מתוך כ-270(, שלא 

הספר  לבית  הולכות 
בעקבות הקרע הפנימי.

מספקת  לא  שש"ס  תחושה  "יש 
'אח  של  תחושה  מין  הסחורה,  את 

חורג'. עד שקיבלנו את בית הספר לקח שנים, 
כל דבר הולך בקושי רב, עכשיו יש פה בעיות 
קשות במוסדות, מאות בנות יושבות בבית, אם 
תתייצבו  בואו,   – שלנו  נציגים  נקראים  אתם 
ההתמרמרות  מקומי.  תושב  אומר  לעזרה", 
הקהילה  מראשי  חלק  את  מביאה  המצטברת 
מפלגות  עם  פוליטיים  פעולה  שיתופי  לשקול 
חרדיות או דתיות אחרות. כך או אחרת, גורמים 
בקהילה מעריכים שהסיכוי לשחזר את ההישג 

של ארבעה נציגים במועצה – קלוש.
היטב  מודעים  הארצית  ש"ס  בתנועת  מנגד, 
לבעיה – כמו גם לכוחה של הקהילה בבחירות 
הארציות – ונחושים לפתור אותה בכל מחיר. 
ש"ס ניצבת במצב כמעט בלתי אפשרי, כאשר 
למרות  אך  פנימית,  מריבה  עם  היא מתמודדת 
כך, ראשיה החליטו לעשות כל מאמץ על מנת 
להביא לפחות לרגיעה ולמציאת מכנה משותף 

שיאפשר את המשך ההרמוניה במוסדות.
"ש"ס כמפלגה שמה הרבה כוח ע"מ לאחד 
בין שני הקבוצות וזה יכלול פגישות מרתוניות 
של השר דרעי עם כלל הגורמים, ע"מ להביא 
כח  מוקד  ותישאר  הייתה  יבנאל  לאחדות. 
ומקור גאווה של התנועה הקדושה", דברי גורם 

בכיר בש"ס.

ספר  לבית  הולכות  בנות שלא  ציבורית, מאות  נטישה  על  כאב  קהילה,  פנימי שקורע  פיצול  כואב:  סיפור 
ועכשיו, גם איום על ה'פטרונות' של ש"ס, המחזיקה בכמעט מחצית מחברי המועצה • הסיפור המלא

יבנאל

ביתר עילית

מהפך: תיקי החקירה קורסים
תניה

– נ
גן 

רמת 

תפנית חדה: תיקי החקירות נגד ישראל זינגר ומרים פיירברג – בדרך להיסגר • התיק נגד המ"מ החרדי – 
נותר על כנו • המשמעות: מכה למתחרים על ראשות הערים רמת גן ונתניה

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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חוזרת בתשובה ברשימה של בוסקילה

ירושלים

בת ים

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אחרי שהכריז חגיגית על הצטרפותו למרוץ 
זאב  השר  התפנה  ירושלים,  העיר  ראשות  על 
אלקין למשימה הבאה: מציאת דירה למשפחתו 
אלקין,  של  רעייתו  מריה,  ישראל.  בבירת 
ביקשה להיעזר ברשת החברתית וכתבה: "אני 
חדרים,   6-7 דירה/בית/קוטג'  לשכור  מחפשת 
רצוי עם גינה או מרפסת גדולה". התקציב הוא 

עד 9,000 שקלים".
השר,  אשת  שהציבה  לקריטריונים  בתגובה 
הגיבו רבים בציניות על חוסר הפרופורציה בין 
נאלץ  אלקין  והשר  המחיר  לבין  הדירה  גודל 
הדואגים:  המגיבים  "לכל  הבהרה:  להוסיף 
במקומות  בירושלים  לגור  חייבים  כולם  לא 
גם  אפשר  העיר.  במרכז  חושבים'  ל'אנשים 
שנים,  כמה  שם  )גרנו  זאב  פסגת  בשכונות: 
ארמון  רמות,  חומה,  הר  גילה,  נחמד(,  מקום 
דירה  ועוד. ושם בהחלט אפשר לשכור  הנציב 

או אפילו לפעמים בית במחיר הזה".
בכיס,   150$ עם  ארצה  "עליתי  הוסיף:  הוא 
לא התעשרתי  ואיכשהו  הורים עשירים  לי  אין 
בהחלט  בשכונות  לגור  לכן  הציבורי.  בשירות 
הציבור  לרוב  גם  כמו  מבחינתי,  בסדר 
קטנה  הורים  בדירת  גר  אני  כרגע  הירושלמי. 
בקיץ  לימודים  יסיימו  וכשילדים  יעקב,  בנווה 
אנחנו מחפשים דירה שמתאימה למשפחה עם 

5 ילדים".

יוליה )יעל( מנטל, כלכלנית ופעילה בתחומי 
עלייה וקליטה, הצטרפה השבוע לרשימתו של 
אורי  המועצה  וחבר  העיר  לראשות  המתמודד 
ובית  בתשובה  חוזרת  היא  יוליה  בוסקילה. 
לעולים חדשים,  משפחתה מהווה אבן שואבת 
מנועם  ולטעום  בביתה  שבת  לעשות  הבאים 

היהדות.
במרוץ ההולך ומתחם לראשות העיר, בולטים 
שני מתמודדים דתיים, הלא הם אורי בוסקילה 
וצביקה ברוט. ככל שמועד הבחירות קרב, הם 
יוסי  העיר  ראש  מול  תאוצה  וצוברים  הולכים 
מקומו  שימור  על  קשה  לעמול  שייאלץ  בכר, 

בלשכת ראש העיר.

אלקין מחפש בית

נצרת עילית מזימה חשאית: הליטאים וחב"ד משלבים ידיים

רב  עמל  אחרי  שנרקם  דרמטי  בסיכום 
ושאמור היה להישמר בחשאי, סיכמו רבני העיר 
נצרת עילית על הקמת מפלגה חדשה שתאחד 
והחרדי  הדתי  הציבור  גווני  כל  את  תחתיה 
בעיר, ובהם הקהילה הליטאית וחסידות חב"ד. 
המוקש: לחצים כבדים מכיוונו של ראש העיר 

רונן פלוט לתמוך ישירות ברשימתו.
האחרונות  בשנים  עברה  עילית  נצרת  העיר 
וצירפה  והחרדי  הדתי  הציבור  מהפך מבחינת 
התורניים  מהגרעינים  משפחות  מאות  אליה 
יונה  לאומי, מהציבור הליטאי בהר  של הדתי 
בבחירות  הוותיקה.  חב"ד  ומקהילת  ובעיר  ג' 
יהודית  'חזית  בשם  רשימה  רצה  האחרונות, 
לאומי  ולדתי  לחב"ד  משותפת  מאוחדת', 
נדב  הוא  הלא  בלבד,  אחד  מנדט  והכניסה 
טובול. בהמשך הקדנציה פרש ובמקומו נכנס 

איש חב"ד איציק פינטו.
בימים האחרונים, התכנס בחשאי פורום רבני 
נצרת – המורכב מרבני כלל הקהילות – ונדרש 
להכרעות פוליטיות. לאחר דין ודברים ובתום 
הוחלט  הקהילות,  עסקני  מצד  רבות  בחישות 
את  למקסם  מאוחדת, שתנסה  למפלגה  לצאת 

הכוח התורני בעיר בשאיפה לשלשה מנדטים.
על פי הסיכומים, מי שיעמוד בראש הרשימה 
הוא מנחם גנדל, מנכ"ל מוסדות 'חסדי מנחם', 
ומוערך  מוכר  לעסקן  נחשב  וכבר   28 בן  רק 
הדתי  הציבור  נציג  יוצב  השני  במקום  בעיר. 

לאומי.
אליה   - הליטאית  הקהילה  שמבחינת  אלא 
הציבור  כל  כמו   – התורה'  'דגל  בה:  וקוץ 
הדתי והחרדי בנצרת עילית - מחזיקה בקשרים 
פלוט,  רונן  העיר  ראש  עם  וחמים  הדוקים 
בבחירות  שנבחר  לשעבר  הכנסת  מנכ"ל 
שהתמיכה  למרות  כשנתיים.  לפני  מיוחדות 
גורמים  פי  על  מובטחת,  העיר  לראשות  בו 
מעורבים, פלוט מפעיל לחצים כבדים על 'דגל 
התורה', לבל תצטרף לרשימה אחרת ותתמוך 

גם ברשימתו למועצה.
כל  שקילת  ולאחר  הדברים  בעקבות 
הצדדים, החליטו בכירי 'דגל התורה' בעצת רב 
הקהילה הגאון רבי מאיר יהודה פישר, לקחת 
לשמור  אך  המאוחדת  הדתית  בחזית  חלק 
לבחירות.  סמוך  מועד  עד  בסוד  הדברים  על 
בתכנית  משהו   - אור  אלה  שורות  ראות  עם 

המקורית ישתבש.
על  הסיכומים  וברקע 
החדשה,  המפלגה  הקמת 

מודיע יו"ר המועצה הדתית ובכיר ש"ס, מיכאל 
אילוז, על חזרתו מכוונתו לרוץ למועצת העיר. 
לפני כחצי שנה, הכריז אילוז על ריצה כשהוא 
מצפה ללכד סביבו את הציבור הדתי והחרדי, 
אלא  לו  נותר  לא   – ההיענות  חוסר  לאור  אך 

לפנות את הזירה.
דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  של  מקורבו  אילוז, 
ש"ס,  בתנועת  חזקים  היותר  מהאנשים  ואחד 
מחזיק ברזומה מוניציפאלי וניהולי עשיר, בין 
לפני כשנה  עירון.  כראש מועצת מעלה  היתר 
וחצי עבר להתגורר בנצרת עילית והוא מכהן 

כיו"ר המועצה הדתית בה.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי' אומר אילוז 
כי "אכן הצהרתי שאני יתמודד למועצת העיר, 
הלכו  שהרבנים  היענות,  שאין  כשראיתי  אבל 
שאין  הבנתי  לנציגים,  קראו  ולא  לבד  וישבו 

גיבוש סביב מועמדותי וירדתי מזה".

יבנאל

ביתר עילית

תניה
– נ

גן 
רמת 

זה אמור היה להישמר בסוד: רבני הציבור הדתי והחרדי סיכמו בחשאי על הקמת מפלגה משותפת, למרות 
לחצי ראש העיר • בראש הרשימה: צעיר חב"די • בעקבות המהלך, בכיר ש"ס מיכאל אילוז פורש מהמרוץ 

בית שמש מאבק על הבית: 'הפורום' מול 'הסניף'
מתחים פנימיים מעיבים על היחסים בין בכירי ופעילי 'דגל התורה' בבית שמש • איך הפך 
'פורום השכונות' לקובע מהלכים במקום הסניף הרשמי והאם יש סיכוי לפריימריז? • וגם: 

המו"מ עם אבוטבול לא מתרומם
חשיפת 'קו 

עיתונות'

פרסום 

ראשון

סגן ראש העיר מצטרף ל'יחד' רמלה

רונן מושייב, סגן ראש עיריית רמלה, חובר 
מטעמה  וירוץ  ישי  אלי  של  'יחד'  למפלגת 
מושייב  העיר.  למועצת  הקרובות  בבחירות 
כוח  בבסיס  ומחזיק  הבוכרים  לעדת  משתייך 

משמעותי בעיר.
הבוכרי  הציבור  מחזיק  מסורתי,  באופן 
ברמלה,  עיר  מועצת  חברי  של  נכבד  במספר 
כאשר בעבר היה זה אמנון כהן שהחל את דרכו 
המשיך  ומשם  העיר  במועצת  'עולמי'  בסיעת 
בבחירות  ש"ס.  מטעם  כנסת  כחבר  לכהן 
 3 בין  הבוכריים  קולות  התפצלו  האחרונות, 
מפלגות, אחת מהן היא מפלגת 'דור חדש' של 
מושייב, שהצליח לקבל תמיכה נרחבת בעיר. 
סיעת ש"ס מחזיקה בשני מנדטים. אגב, פיצול 
בין  למריבה  בשעתו  הידרדר  הבוכרים  קולות 
תלונה  להגשת  שהובילה  מקומיים  רבנים 

במשטרה נגד רב מכובד.

מושייב, בן 40, עלה לישראל מאוזבקיסטן 
פירות  של  יבוא  בעסקי  ומחזיק   1993 בשנת 
בחירות  בעיר  נערכו  שנה,  לפני  יבשים. 
של  כניסתו  ועם  העיר  לראשות  מיוחדות 
הוא  מינה   – העיר  ראש  ללשכת  וידל  מיכאל 
את מושייב לסגן ראש העיר, הכרת הטוב על 

תמיכתו בו.
רונן, למה לך לחבור למפלגת 'יחד'?

אלי  של  האישיות  את  ומעריך  מכבד  "אני 
נתינה  לו  יש  העיניים,  בגובה  הוא מדבר  ישי, 
לשם שמיים, אני מודה לה' שהכיר בינינו ועל 

שהוא מינה אותי ליו"ר 'יחד' ברמלה".
בבחירות  לראשונה  לפוליטיקה  נכנסת 

האחרונות, מה הניע אותך?
הבנות  את  ברמלה,  המצב  את  "ראיתי 
קשיי  את  ערבים,  עם  שהולכות  היהודיות 
העוני, הרבה אברכים שאין מי שיתמוך בהם, 

פה  אני  גג,  קורת  ללא  אנשים 
בשביל עשייה ציבורית, נטו".
איך היחסים שלך עם ש"ס?

"אנחנו לא נגד ש"ס, כל אחד יש לו את קו 
כל  לא  אני  שבעירייה  האמת  שלו,  המחשבה 
יודע  לא  אני  שלהם,  העשייה  את  מרגיש  כך 
איך הם מגדירים אותה, אבל אני יודע מה אני 

עושה ומה הדרך שלנו".
את הבחירות ברמלה, רואה מושייב כמקום 
להוכיח את יכולותיו ואת כוחו האלקטוראלי, 
בדרך לכנסת. "בעז"ה אני אעשה הכל בשביל 
שאלי ישי יהיה שר בממשלה הבאה, אני מאחל 
לו ואשתדל לעשות הכל למענו כי אני מאמין 
ברשימת  להשתלב  שאיפה  לי  יש  שלו.  בדרך 

'יחד לכנסת', נגיע גם לזה".

הפך  ובהמשך  קולות   1,700 גרף  האחרונות,  בבחירות  המקומית  לפוליטיקה  נכנס  מושייב  רונן 
לסגן ראש העיר • כעת, הוא חובר לאלי ישי, מתכוון להוכיח יכולות ברמלה ונושא עיניים לכנסת

פרסום 

ראשון

ראש העיר נותר בודד במפלגתו
פתח תקווה

דוידאי,  אורנה  תקווה:  בפתח  פוליטי  מפץ 
2 ברשימתו  ימינו ומספר  יד  סגנית ראש העיר, 
עורקת  ברוורמן,  איציק  העיר  ראש  של 
סגן  עם  יחד  חדשה  סיעה  ומקימה  משורותיו 
החדשה  המפלגה  שונשין.  איתי  העיר  ראש 
בראשה,  שיעמוד  ושונשין,  'מחוברים'  תיקרא 

יתמודד על ראשות העיר.
ברוורמן  ראש העיר  הוציא  בתגובה למהלך, 
הודיע  ובו  ודוידאי  שונשין  לסגניו  מכתבים 
היא  המשמעות  סמכויותיהם.  שלילת  על  להם 
חסרי  בלבד,  בתואר  כסגנים  יוותרו  ששניהם 

משכורת ויכולת השפעה.
של  אכפ"ת  סיעת  את  דוידאי  של  עזיבתה 
המועצה  חבר  של  לעזיבתו  מצטרפת  ברוורמן, 
חבירתו  על  באחרונה  שהודיע  ישראל,  איציק 
למפלגה חדשה בראשות אורי אהד, ראש העיר 
האחרונות  הבחירות  את  שהפסיד  ומי  לשעבר 
לברוורמן בסיבוב שני. בכך, נותר ברוורמן בודד 

במפלגתו בעלת שלושת המנדטים.

עם  מו"מ  מנהלת  התורה'  ש'דגל  בזמן 
שלו  קדנציה שלישית  לקראת  אבוטבול  משה 
בראשות העיר, וכשנדמה שבכך הסתיימו להם 
קרבות דגל התורה העירונית, מסתבר כי מתחת 
לפני הקרקע ועמוק בבית פנימה, קרב השליטה 

בסיעה גדול מתמיד.
הקים  אז  כשנה,  לפני  התחיל  הסיפור 
בשם  גוף  סילברסטין  ישראל  המועצה  חבר 
'פורום השכונות', שתפקידו לתת ביטוי לכלל 
למוקד  הפורום  הפך  בפועל,  בעיר.  הקהילות 
הסניף  חורבות  על  בעיר,  והדומיננטי  הפעיל 

הרשמי של 'דגל' בעיר.
בשנים  ריק:  בחלל  באו  לא  והדברים 
שמש  בבית  'דגל'  סניף  פעילות  האחרונות, 
לא  הוא  עשור  ומזה  כליל  באופן  הושבתה 
השכונות  אכלוס  גם  רשמית.  לישיבה  התכנס 

תרם  השנים,  במהלך  והמתחרדות  החדשות 
בו  שהחברים  הסניף,  של  טוטאלית  להשבתה 
הם רק מהשכונות הוותיקות. לעומתו, בפורום 

ניתן ייצוג לכלל הקהילות.
בשבועות האחרונים, פנה סגן רה"ע שמוליק 
לגייס  וניסה  בעיר  הקהילות  לנציגי  גרינברג 
להחיותו.  במטרה  החדש-ישן,  לסניף  חברים 
המועצה  חברי  וכן  בסניף  הוותיקים  החברים 
כי כל  והבהירו  עין בעין  ראו את הדברים  לא 
הסניף,  יו"ר/מנהל/מזכיר  ע"י  תעשה  פעולה 
של  המועצה  חברי  שלושת  כל  בהסכמת 

הסיעה.
שעברה  הכוחות  קרב  לאחר  במקביל, 
יהיה  מנציגיה  מי  בשאלה  בעיר,  הסיעה 
המועמד לראשות העיר - אם וכאשר – קידמו 
יוזמה  במפלגה  בכירים  גורמים  באחרונה 

ברשימה. לעריכת פריימריז לדירוג החברים 
הרעיון ירד מהר מהפרק, זאת בשל חלון הזמן 

הקצר שאינו מאפשר זאת.
ובתוך כך, אמש )שלישי( התכנסו נציגי 'דגל 
העיר  ראש  עם  יחד  אמונים'  ו'שלומי  התורה' 
משה אבוטבול לישיבת מו"מ רביעית במספר. 
בתום הישיבה, הוציאו 'שלומי אמונים' ו'דגל' 
לא  "לצערנו  נכתב:  בה  משותפת  הודעה 
נרשמה שום התקדמות במו"מ, נשארנו בדיוק 
לנו  יש  הקודמת.  הישיבה  שהסתיימה  היכן 
חשש שהישיבות הן רק בכדי לצאת ידי חובה. 
ישיבות  לקיים  בקשתו  על  חזר  העיר  ראש 
כי  נשארה  עמדתנו  אך  הסיעות,  בין  נפרדות 
דגל  במשותף  רק  יתקיימו  מו"מ  הישיבות 

התורה ושלומי אמונים יחד".
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יענקי קצבורג

הגדולות  לישיבות  הרישום  עיתונות',  ב'קו  נחשף  שכבר  כפי 
התחרות  מהצפוי,  מוקדם  החל  תשע"ט  הלימודים  שנת  לקראת 
והמבח הבירורים  מוקדם של ההרשמה,  לפיצוץ  הביאה  והקשה 

נים. הנתונים שנחשפים בכתבה זו עשויים אמנם להשתנות משום 
ותפ פוניבז'  חברון,  למשל  כמו  והגדולות  החזקות  ושהישיבות 

רשמי  באופן  ימסרו  התשובות  ואת  לבחון,  החלו  לא  עדיין  רח, 
רק בעוד שבועיים, אך גם בישיבות הללו יודעים פחות או יותר 
את הרשימה המסתמנת. למרות זאת המספרים כן ישתנו במעט, 
ומאחר ועשרות בחורים שלא יתקבלו לישיבות החזקות, ילכו לב

סוף לישיבות אחרות. 
וישיבה שזכתה השנה להצלחה יוצאת דופן היא ישיבת מיר ברכ
ופלד ששכרה השנה את שירותיו של בכיר הרשמים ר' אורי זלז

ניק, שהצעיד את הישיבה למקום נחשק יותר וזאת בפעילות של 
יותר מחצי שנה. הצלחה בולטת רשמו גם ב'קול תורה' וב'עטרת 

שלמה'.
גם ישיבות שבאופן עקרוני לא קיימו פעילות סביב הרישום כל 
בראשות  אהרן"  "יד  ישיבת  כמו  פעילות,  השנה  ערכו  השנים, 
הגר"י איכנשטיין שם מינו השנה את נכדו של הגר"ש וולבה זצ"ל 
לרשם, גם בישיבת "תורת זאב" יצא לראשונה הגר"ב סולובייצ'יק 
יחד עם חבר המועצת הגר"ד כהן לכנסים עם ראשי ישיבות ברחבי 

הארץ. 
ישיבה חדשה לבני הקיבוץ בלבד הוקמה במושב בית מאיר ובה 
לומדים כחמישים בחורים מכל עולם הישיבות, בראשות הישיבה 
עומדים הרב נח ססובסקי והרב אהרן שפירא והמשגיח הוא הרב 

יצחק פרנקל.
לקבל  הישיבות  ראשי  על  אלו  בימים  מופעלים  כבדים  לחצים 
בחורים באמצעות פרוטקציות וקשרים, במרכז המאבק נמצאים 
בחורים מבני עדות המזרח אך לא רק. בתיהם של גדולי ישראל 
כי  יודעים  כבר  והשרים  הכנסת  חברי  לשכות  בבקשות,  מוצפים 

בימים אלו ינסו להפעיל דרכם קשרים. 
בהקשר הזה נודע לנו כי בנו של עורך דין חרדי ידוע קיבל תשובה 
הלי הדור  מגדולי  אחד  בירושלים,  מבוקשת  מישיבה  ושלילית 

טאיים שיגר מכתב כי הבחור נחשבו אצלו "כנכדו ממש" אך גם 
לא  אך  טובה  ישיבה  על  התפשר  והבחור  הספיקה  לא  זו  בקשה 

בפסגת הביקוש של עולם הישיבות. 

הרשימה

ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק – הישיבה מונה 650 בחורים. 
התקבלו לשיעור א' 130 בחורים. הבוחנים: ראשי ורבני הישיבה 
ו– הגרב"ד דיסקין, הגר"א גרבוז, הגרצ"י אדלשטיין, הגר"י קלר

מן וראש הקיבוץ הגר"נ לבה והגר"א אוסטרן. המראיין: המשגיח 
הגר"ח מישקובסקי והגר"א ויסבלום. השנה נמצאת הישיבה בצל 
האבל הכבד בפטירת מרן הגראי"ל זצ"ל, ומציינת זאת בבחינת 
וישיבה על קברו ועוסקת בבניית קמפוס מפואר לבית מדרש שי

מנה 1000 מקומות ובנוסף 500 מיטות לפנימייה אשר נקרא שמה 
"קרית איילת השחר".

ישיבת 'אור אלחנן' בירושלים - המונה 281 בחורים, התקבלו 
50 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי צבי  א'  לשיעור 
ויינפלד, הגאון רבי מרדכי סמפולינסקי והגאון רבי אברהם פוזן. 
בימים אלו הולכת ונשלמת בנייתו של ארון קודש חדש ומפואר 

לעילוי נשמת ראש הישיבה הגר"מ חדש זצ"ל.
–ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקוה  הישיבה מונה 385 בחוו
ורים, בשונה מכל שנה, בעקבות לחץ במקומות בבית המדרש וב

יותר מ-70 בחורים. הבוחנים:  פנימייה, לא התקבלו לשיעור א' 
ראשי הישיבה הגר"י רוזן והגר"מ רבינוביץ. המראיין: המשגיח 

הגר"צ דיאמנט. 
ישיבת 'אהל יוסף' – ברמות ד' בראשות הגאון רבי עובדיה יוסף 
והגאון רבי דב טורק, ישיבה הנחשבת כיום מאוד בכותל המזרח 
של הישיבות הספרדיות, הישיבה מונה 230 בחורים, לשיעור א' 

התקבלו כשישים תלמידים.
 500 מונה  הישיבה   – ברק  בבני  עליון'  מדרש  'בית  ישיבת 
קיים מגוון רחב של  100 בחורים.  א'  בחורים, התקבלו לשיעור 
ובוחנים: ראש הישיבה הגר"י אונגרישר וכן הר"מים הגרא"י לי

פקוביץ, הגר"י אדלשטיין, הגר"נ קופשיץ, הגר"ט שפירא והגר"י 
להתקשר  שלא  התבקשו  הקטנות  הישיבות  ראשי  השנה  מקלב, 
ובעניין הרישום לרה"י הרב אונגרישר אלא לגבאי, כדי שלא להפ

ריע לו בעבודתו בישיבה.
–ישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק  המונה 500 בחורים, התקו

120 בחורים. הבוחנים הם ראש הישיבה הגר"ב  בלו לשיעור א' 
יהודה  רבי  הגאון  פישהוף,  שרגא  רבי  הגאון  והר"מים  ויסבקר 
תיבנה  הצפיפות  עקב  ויסבקר.  צבי  רבי  והגאון  רפופורט  אריה 
והשנה גלריה מעל חלק מבית המדרש - שם ילמדו תלמידי הישי

בה בסדרים.
ישיבת 'באר התורה' )גיל( הממוקמת בקמפוס בעיר בית שמש, 
הבוחנים:  בחורים.   68 לישיבה  בחורים, התקבלו  כ-300  המונה 
כש דויטש,  מנחם  רבי  והגאון  ליבוביץ  משה  יעקב  רבי  והגאון 

יוסף  גבריאל  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  אצל  עוברים  מכן  לאחר 
ובכך  בחורים  ה-70  את  לעבור  שלא  הוחלט  השנה  לראיון.  לוי 
לא ייאלצו לשכן בחורים בדירות, אלא כלל בחורי הישיבה יהיו 

בקמפוס החדש.
כ-100  מונה  הישיבה   – יהודה  באור  יצחק'  'ברכת  ישיבת 
15 בחורים. הבוחנים: ראש הישיו  בחורים, התקבלו לשיעור א'

בה הגאון רבי אבינועם פוסטבסקי, המראיין המשגיח הגאון רבי 
שמעון סנדומירסקי.

התקבלו  בחורים,   420 המונה   – יעקב  באר  'גרודנא'  ישיבת 
82 בחורים. כבכל שנה יתחלק שיעור א' לשני שיעוו  לשיעור א'
רים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי צבי דרבקין והגאון רבי 
יצחק הקר, והר"מים הגאון רבי יצחק פלונצ'ק והגאון רבי חנניה 
שיף. בנוסף עוברים ראיון אצל המשגיח הגאון רבי ישראל שלום 
איראם, השנה נערכים לבניית חדרי פנימייה נוספים בקמפוס עקב 

מחסור במקום, בנוסף הישיבה לא מעסיקה רשמים כשיטה.
250 בחוו )סילבר( בירושלים  המונה  'דרך חכמה'  –ישיבת 

רים, התקבלו 50 בחורים לשיעור א'. הבוחנים: הר"מים הגרמי"ל 
המשגיח  המראיינים:  פרלמן,  והגר"א  גולדשטיין  הגר"י  זק"ש, 
מזגנים  יותקנו  גרילק, השנה  והגר"ב  וילנר  הגר"א  גולד,  הגר"ד 

חדשים בחדרי הפנימייה.
הישיבה הגדולה 'ראשון לציון' – המונה 200 בחורים, התקבלו 
לשיעור א' 48 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון רבי ישראל 
והר"מים  ישראלי,  יאיר  רבי  הגאון  הרוחני  ומנהלה  דרוק  מאיר 
נכד הגראי"ל  רבי שרגא ברלין  והגאון  גולדברג  ניסן  רבי  הגאון 
זצ"ל. המראיין: המשגיח הגאון רבי נחמיה פרידלנדר והגאון רבי 
אוריאל פרוכטר, השנה נבחרו בקפידא בני עליה לשיעור א' מתוך 

למעלה מ-200 נרשמים.
ישיבת הגר"ח מן ההר - המונה 170 בחורים, התקבלו לשיעור 
א' 52 בחורים. הבוחן הוא ראש הישיבה הגאון רבי חיים מן ההר, 
המראיין: הגאון רבי משה ברמן. השנה נערכים בישיבה להרחבת 

בית המדרש והפנימיה.
1400 בחורים, התקבו –ישיבת חברון - גבעת מרדכי  המונה 

לו לבחינה 180 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה הגר"ד כהן 
הרב  הוא  חברון  בישיבת  הרישום  על  האחראי  חברוני,  והגר"י 
וחיים ויסבלום משגיח בישיבה וכן מנהל הישיבה הרב שלמה קר

לנשטיין. יצוין שבשונה מכלל הישיבות, ב'חברון' בוחנים סמוך 
וונראה לסוף הזמן, כך שצפויות 'נפילות' של בחורים לטובת ישי

בות אחרות. 
ישיבת 'מיר' ברכפלד – המונה 650 בחורים, התקבלו לשיעור 
א' 82 בחורים. הבוחנים הם ראשי הישיבה הגרא"י פינקל והגאון 
רבי נועם אלון, המראיינים: המשגיחים הגאון רבי ראובן הכסטר 
והגאון רבי אליהו גודלבסקי. השנה צמצמו את מספר הבחורים, 

בשימת דגש על איכות וסגנון בחורים ממשפחות בני תורה.
ישיבת 'נחלת הלויים' בחיפה – המונה 250 בחורים והתקבלו 
לשיעור א' 60 בחורים. הבוחנים: רבני הישיבה הגאון רבי אליהו 
וינקלר והגאון רבי דניאל ארנפרוינד. המראיין: ראש הישיבה הרב 

ישראל מאיר וייס, והמשגיח הגאון רבי אורי ויסבלום. 

ישיבת  של  הסניף   - עוצם  הדרומי  במושב  זרח'  'נר  ישיבת 
'אורחות תורה' המונה 130 בחורים, התקבלו 50 בחורים לשיעור 
הגאון  והר"מים  פיינשטיין.  הגרי"ז  הישיבה  ראש  הבוחנים:  א'. 
ורבי אליהו ברוורמן, והגאון רבי שמואל אנסבכר. המראיין: המ

שגיח הגאון רבי אברהם קוזוקין.
ישיבת 'נתיב הדעת' )קפלן( בירושלים – המונה 300 בחורים, 
התקבלו לשיעור א' 74 בחורים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון 
רבי ישראל בונים שרייבר והגאון רבי אברהם זיסקינד. המראיין 
שוכרים  היו  שבעבר  יצוין  שטיגל,  מתתיהו  רבי  הגאון  המשגיח 
לפנימייה  נכנסו  השנה  המקום,  חוסר  בעקבות  לבחורים  דירות 
מסודרת נוספת בבניין מוסדות קרלין בשכונה, כזכור, השנה עברו 

ימים לא קלים על הגה"צ רבי נפתלי קפלן שב"ה שב לאיתנו. 
ישיבת 'נתיבות החכמה' )וולפסון( בירושלים – המונה 600 
בחורים, והתקבלו לשיעור א' 140 בחורים. הבחינות אצל הגאון 
רבי מנחם זורייבין והגאון רבי בצלאל קרויז ואצל ראש הישיבה 
הגאון רבי דניאל קלמן וולפסון, השנה התקבלו מספר גבוה של 

בחורים ממודיעין עילית.
אזרו הגרב"מ  שבראשות  בירושלי  ישראל'  'עטרת  םישיבת 

חי חבר מועצת גדולי התורה – המונה 250 בחורים, התקבלו 50 
בחורים, הבוחן הוא הגאון רבי בן ציון אזרחי, מראיין: הגאון רבי 
מרדכי סטפנסקי. בשנה האחרונה מזרזים את הליך הבניה במשכן 

החדש של הישיבה בעיר מודיעין עילית.  
 530 המונה   - חמד'  'שדי  בקמפוס  שלמה'  'עטרת  ישיבת 
יחוו השיעור  בחורים,   140 א' לשיעור  התקבלו  השנה   בחורים, 
לק ל-3 ויימסר על ידי הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד, הגאון רבי 
אליעזר לווי והגאון רבי יהושע וינברגר. הבוחנים: ראש הישיבה 
הגאון רבי שלום בער סורוצקין והגאון רבי אליעזר לוי, והגאון 
רבי מנחם חסידא. המראיין הוא המשגיח הגאון רבי יוסף דיוויס. 
לאשתקד,  ביחס  שהתקבלו  הבחורים  מספר  קוצץ  אמנם  השנה 
ווזאת מאחר ונערך סינון קפדני שמציב את הישיבה בטופ של הרי

שום השנתי.
בחוו  380 המונה  בירושלים   וגן  בבית  תורה'  'קול  –ישיבת 

רים, התקבלו לשיעור א' 76 בחורים, הבוחנים הם ראש הישיבה 
קודש  ארון  בניית  באמצע  הישיבה  שלזינגר,  שלמה  רבי  הגאון 
המהפ את  ממשיכה  שהישיבה  יצוין  המדרש,  בית  בהיכל  וחדש 

כה בסגנון 'החדשה', לאחר ששנה שעברה עשתה שינוי מהותי. 
והבחורים החדשים שהתקבלו לאחר סינון קפדני יחולקו לשני שי

עורים, שיימסרו על ידי הרבנים וולפין ושכטר. כמו כן מונה הרב 
יוסף קונשטט לכהן כמשיב לבני שיעור א', ול'כל ישראל' נודע כי 

צפויים מינויים נוספים בקרוב. 
 160 900 בחורים, התקבלו  'תושיה' בתפרח – המונה  ישיבת 
בחורים, בשונה מכלל עולם הישיבות רק לאחר י"ז בתמוז יתחילו 
ימי המבחנים. הבוחנים: ראשי הישיבה הגאון רבי אביעזר פילץ 
ביחד עם הגאון רבי יעקב שיינברג, לאחר מכן עוברים אצל הגאון 
רבי מנחם בן מנחם, וכן אצל הגאון רבי ברוך לוין, המראיין הוא 

המשגיח הגאון רבי דניאל ארנפרוינד.
ישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד - השייכת לרשת הישיבות 
של 'ארחות תורה', המונה 700 בחורים, התקבלו לשיעור א' 180 
סטפנסקי,  יעקב  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים. 
והר"מים הגאון רבי אפרים רוטשילד, הגאון רבי אלעזר דוד אפש

טיין והגאון רבי רפאל גפן, והגאון רבי חיים יעקב כגן.
ישיבת 'תורת זאב' - )סולובייצ'יק( בירושלים, הישיבה מונה 
58 בחורים, הבחורים עוברים  280 בחורים, התקבלו לשיעור א' 
מבחן סינון אצל ראש הישיבה הגר"ב סולובייצ'יק, וכן אצל הר"מ 
הגר"א  המשגיח  המראיין:  שמואלביץ,  יעקב  ישראל  רבי  הגאון 
אנסבכר, יצוין שהשנה עזב הגאון רבי ירוחם דגני שכיהן כר"מ 
לאחר  א'  שיעור  לר"מ  שלאנגר  הרב  ימונה  ובמקומו  א',  שיעור 

שעד כה שימש כ'משיב'. 

הפרויקט המלא ועוד עשרות ישיבות בסוף השבוע במוסף

הכירו: 
שיעור א' תשע"ט 

עונת הרישום עדיין בעיצומה, אבל הנתונים הכמעט מלאים מהישיבות הגדולות 
כבר נחשפים • פרויקט מיוחד: המספרים, הסיפורים, המינויים והלחצים

פרויקט 

מיוחד
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שלנו.

חדש בבני ברק! – מרכז שירות ד. שקד

חפשו אותנו ב״מיצובישי ויונדאי שקד״

מיזוג 
אוויר

יועץ שירות 
אישי

חשמל 
ודיאגנוסטיקה

לוקחים 
מחזירים

פחחות 
וצבע חלפים מכונאות

מקוריים

מהיום שקד גם ביונדאי

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

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

שלנו.

חדש בבני ברק! – מרכז שירות ד. שקד

חפשו אותנו ב״מיצובישי ויונדאי שקד״

ט.ל.ח.

 90%
שיש לך יונדאי חדשה

לרגל הפתיחה עד 90% מימון לרכבי יונדאי החדשים

בואו לבקר באולם תצוגה החדש ששת הימים 22 בני ברק (מול קניון איילון)

לתיאום נסיעת מבחן:



ל' בסיון תשע"ח 242413/6/18 בני ברק

הילה פלח

וברחבי  בישראל  התקיים  האחרון  בשבוע 
שנה  מדי  המתקיים  עישון",  ללא  "יום  העולם 
סדר  על  להעלות  מזה כשלושים שנה, מטרתו, 
את  ולהגביר  העישון  מגפת  את  העולמי  היום 
ממחלות  ותחלואה  תמותה  למניעת  המודעות 

הנגרמות בעקבות עישון טבק.
כל  לאורך  מקיימים  בריאות  שירותי  במכבי 
העישון,  מניעת  לקידום  פעילויות  השנה 
לקבוצות  סדנאות  במכבי  יוזמים  במסגרתה 
ימי  במכבי  יוזמים  כן  כמו  מעישון,  לגמילה 
פעילות בקרב בני נוער בנושא הגמילה מעישון 

בריכוזי המגזר החרדי ברחבי הארץ.
מנהלת קידום בריאות הארצי במכבי הגב' תמר 
אלקלעי, הפועלת רבות בנושא קידום הבריאות 
כי "קידום  לחברי מכבי במגזר החרדי, אומרת 
הבריאות עומד בראש סדר העדיפויות במכבי, 
קידום  במערך  חשוב  חלק  הוא  העישון  נושא 
הקיימות  לפעילויות  מעבר  במכבי,  הבריאות 
וגמילה  מניעה  בנושא  השנה  כל  במהלך 
עישון  ללא  יום  לקראת  במכבי  יזמו  מעישון, 
בהגברת  העוסקות  פעילויות  שלל  העולמי 
המודעות למניעת העישון ולנזקי העישון, כמו 
וטיפים  ונזקיו  העישון  בענייני  כתבות  פרסום 

איך להתמודד עם הגמילה".
מעישון  להיגמל  ניתן  בריאות  שירותי  במכבי 

8 מפגשים של שעה  במספר דרכים: סדנא בת 
וחצי למתן כלים לגמילה מעישון. הסדנא מלווה 
מנחים  ידי  על  ומועברת  קבוצתית  בתמיכה 
הסדנאות  בנושא.  מיוחדת  הכשרה  שעברו 
ההרשמה  וערבית.  רוסית  בעברית,  מתקיימות 
תשלום.  ללא  הסדנאות  פנוי.  מקום  בסיס  על 
במרכזים  מתקיימות  הסדנאות  פעילות  מועדי 
הרפואיים של מכבי ברחבי הארץ במהלך ימות 

השבוע בעיקר בשעות אחה"צ והערב.
טלפוני  שירות  מעישון,  לגמילה  טלפוני  מרכז 
ייחודי הפועל בהצלחה ונותן שירות למטופלים 
בתהליך  יתמקדו  השיחות  הארץ.  חלקי  בכל 
ארוך.  לטווח  ובשימורה  העישון  הפסקת 
באורך  טלפוניות  שיחות  מ6  מורכבת  התכנית 
יועצת מומחים לגמילה  או  יועץ  30 דקות, עם 
זמני  מראש.  שנקבעים  ושעה  ביום  מעישון, 
לחודשיים.  חודש  בין  הינם  לתכנית  ההמתנה 
השירות ניתן בעברית, רוסית ואנגלית ומותאם 
נדרשת  לצורך.  בהתאם  אוכלוסיות,  למגוון 
הפנייה מרופא המשפחה. התכנית ללא תשלום. 
למרכז  ההפנייה  את  להעביר  המבוטח  על 
הטלפוני בפקס: 073-2132824, מועדי פעילות 

ימים א'-ה' , 9:00-21:00
אפשרות  ישנה  המוזכרות  האפשרויות  בכל 
בהנחה  מעישון  לגמילה  מרשם  תרופות  לשלב 
ו/או תחליפי ניקוטין, בהתאם להמלצת הרופא 

ולרצון המטופל.

הילה פלח

מגפת השמנה מחוללת שמות במדינות המערב 
ומגוונים  רבים  הינם  הגורמים  ישראל.  ובהם 
אחד  העודף  המשקל  תופעת  מהווה  וכיום 
ובעולם  בישראל  המובילים  התחלואה  מגורמי 
נכונה  תזונה  והיעדר  התעשייתי  המזון  כולו. 
גרמה לתופעה להתפתח לממדי ענק ובמאוחדת 
ולסייע  למכה  רפואה  להקדים  מבקשים 

ללקוחותיה לפתח הרגלי תזונה בריאים.
סדנת  מאוחדת  תקיים  הפעילות  במסגרת 
ברק.  בבני  שיר  מרום  במרפאת  לגברים  הרזיה 
שורש.  אהוד  קליני  דיאטן  ינחה  הסדנה  את 
וחצי,  שעה  בני  מפגשים   10 תכלול  הסדנה 
קופות  לקוחות  לכלל  ומיועדת  סמלית  בעלות 
להנחה  יזכו  מאוחדת  לקוחות  כאשר  החולים 
מזכירות  באמצעות  משמעותית. הרישום 

המרפאות או מוקד זימון תורים 3833*

תפקידי  ובהם:  מגוונים  בנושאים  ידונו  בסדנה 
כללים  המזון,  קבוצות  ותפקידי  המזון 
בהיבט  יום  סדר  ובריאה,  מאוזנת  לתזונה 
כלים  הגופנית,  הפעילות  חשיבות  התזונתי, 
טכניקות  האכילה,  וויסות  החשיבה,  לשינוי 
רגשית,  ואכילה  יתר  אכילת  עם  להתמודדות 
התנהגות  על  וחברתיות  סביבתיות  השפעות 
האכילה, ליווי בתהליך הירידה במשקל ושמירה 

על ההישגים.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת משה כהן מסר: 
"כחלק מתפיסתה וחזונה של מאוחדת למניעת 
תחלואה היא מקיימת מגוון פעילויות ובהן אף 
הקניית  שמאפשרת  לגברים  הרזיה  סדנת  את 
משקל  עם  ולהתמודדות  למניעה  נכונים  כלים 
עודף. מאוחדת תמשיך לקיים פעילויות העשרה 
על מנת לאפשר ללקוחותיה לקיים אורח חיים 

בריא".

הילה פלח

רבי  ברח'  כללית  של  הילד  בריאות  מרכז 
עקיבא בבני ברק מציג צוות רחב של 8 רופאים 
מומחים ברפואת ילדים וכן רפואה יועצת, עם 
ועד  מ-07:30  יום  מדי  נרחבות,  פתיחה  שעות 

19:00 בערב. 
צוותו.  של  הרפואית  במצוינות  מוכר  המרכז 
בפרויקט  הצוות  הצליח  לאחרונה  כשרק 

יוזמתם  פרי  שהיה 
בקרב  האנמיה  לצמצם 
ב-50%!  תינוקות 
יותר  נמוכה  כעת  אשר 
בכלל  שיעורה  מאשר 

האוכלוסייה.
בבני  כללית  לקוחות 
משירות  נהנים  ברק 
ילדים  רופאי   34 של 

הפזורים ברחבי העיר ב-11 מרפאות של כללית 
ובמרפאות עצמאיות – יותר מכל קופת חולים 

אחרת בעיר בפער גדול. 
את מרכז בריאות הילד רבי עקיבא מנהלת ד"ר 
ליאורה מישנה, רופאה מומחית ברפואת ילדים 
ובעלת ניסיון של שנים בניהול מרפאות ילדים. 
מומחים  של  שורה  שירות  נותנים  במרפאה 
ד"ר  להוריהם.  וגם  לילדים  גם  מענה  הנותנים 
יצחק בן אהרן, ד"ר מאיר מי זהב, 
מיכאל  ד"ר  שנידר,  צפורה  ד"ר 
ד"ר  חיימי,  כהן  ישי  ד"ר  ליסון, 
דוד שטיין וכן ד"ר יוסף בנימיני, 

מומחה לאורולוגיה ילדים. 
כל מבקר במרפאה יכול להתרשם 
ומתחושה  הנעימה  מהאווירה 
הצוות  שמעניק  משפחתית 
למבקרים, מה שהופך כל ביקור 
במרפאה לחוויה נעימה ורגועה.

הילה פלח

את  ומעריכים  מוקירים  מבחר  במכללת 
עבודתם של מדריכי ומדריכות לימודי השדה 
את  להביע  בכדי  סוציאלית.  עבודה  במסלול 
הערכתה הרבה של הנהלת המכללה לפעילות 
למען  הרבה  ולהשתדלותם  בשטח  המאומצת 
הצלחתם של הסטודנטים במסלול זה, התכנסו 
באירוע הוקרה ראשי המכללה, הסגל האקדמי 
המדריכים  חיפה,  אונ'  מטעם  עו"ס  במסלול 

והמדריכות ומס' נציגים מטעם הסטודנטים.
את אירוע ההוקרה פתח מנכ"ל המכללה הרב 
מאיר יעקובוביץ'. בדבריו עמד על הכרת הטוב 
וההערכה הרבה לכל אחד מהעוסקים במטרה 

את  ולכוון  לעזור   – החשובה 
לקבלת  בדרך  הסטודנטים 
סוציאלית.  בעבודה  התואר 
שנעשית  עזרה  דומה  "אינה 
לעזרה  לב,  וברוחב  בחיוך 
נותנים  אתם  בלבד.  טכנית 
חיוך  עם  יחד  שלכם,  הלב  את 
מקצועיות.  הרבה  עם  וכמובן 
מעניקים  ביחד  אלו  כל 
להצליח  הרצון  את  לסטודנט 
להיעזר  הטובה  ההרגשה  ואת 
עולמם  את  ולבנות  שוב  בכם 

המקצועי יחד איתכם".
בהמשך  שהתקיים  בפאנל 

שוב  והמדריכות  המדריכים  הביעו  היום, 
ושוב את התפעלותם התמידית בעבודתם מול 
התנהגותם  מבחר.  מכללת  של  הסטודנטים 
יחד  השמים,  יראי  התלמידים  של  האצילית 
רבות  לעיתים  גורמת  הטהורה,  השקפתם  עם 
הם  בה  העבודה  בסביבת  גדול  ה'  לקידוש 

משתלבים.
ללימודי  היחידה  מנהלת   – נחמני  שרון  ד"ר 
השדה בתוכנית זו, מדגישה את חשיבותו של 
קיום אירוע זה. המפגש המשולב בין המדריכים 
מאפשר  המכללה,  צוות  עם  יחד  והמדריכות 
עמוקה  והיכרות  הדדיים  אמון  יחסי  לבנות 
בשטח.  הפועלים  האנשים  עם  יותר  וחמה 
גם  שכולל  חברתי  אירוע  זהו 
המעניקה  לימודית  העשרה 

כלים מקצועיים לשטח.
ויציקת  האירוע  הפקת  על 
התכנים שבו, עמלו סטודנטיות 
במסגרת  אשר  עו"ס,  במסלול 
לאתגר  נענו  השדה,  לימודי 
שונות  קהילות  בין  לחבר 
נערך  האירוע  המכללה.  בתוך 
סביב  טעם,  ובטוב  בקפידה 
ובמחשבה  ערוכים  שולחנות 
בסיום  פרט.  כל  על  רבה 
לכל  מזכרות  חולקו  האירוע 

משתתף. 

הילה פלח

מגיעים  מוכרת:  הסיטואציה  לחו"ל  יוצאים 
מבני  ואחד  אירוח,  למקום  או  המלון  לבית 
המקרים  במרבית  בטוב.  חש  לא  המשפחה 
מדובר בחולשה כתוצאה מהטיסה או בג'ט לט 
כתוצאה מחוסר שינה. אולם הלחץ של השהיה 
באופן  שדובר  אדם  בלי  לעיתים  זר,  במקום 
רהוט את השפה, יוצרת לחץ אצל בני המשפחה 

המודאגים שחרדים לשלומו של יקירם. 
החרדה  את  ממכם  למנוע  בשביל  בדיוק 
'לאומית'  לרשותכם  מעמידה  הזאת,  המיותרת 
שירות ייחודי, המאפשר התייעצות אונליין עם 
בכל  היממה  שעות  כל  במשך  בעברית  רופא 
במסגרת  ניתן  השירות  העולם.  ברחבי  נקודה 
ביטוח הנסיעות של 'כלל חברה לביטוח' עבור 

לקוחות 'לאומית'. 
מספר  של  הגבלה  ללא  ניתן  במוקד  השירות 
הפניות, כך שאתם יכולים להיות רגועים ובכל 
מקרה של חשש לפנות למוקד, כדי לוודא שלא 
רפואית.   התערבות  שמצריך  במקרה  מדובר 

משפחה  ברפואת  מתמחים  המוקד  רופאי 
באמצעות  ניתן  השירות  ילדים.  וברפואת 
מערכות מקוונות. ניתן לשלוח למוקד מסמכים 
הבעיה  של  טיבה  על  המלמדים  רפואיים 
הרפואית, ובהתאם הרופא ישגר אליכם סיכום 
שבהם  במקרים  ביניכם.  שנערכה  השיחה  של 
באמצעות  תכוונו  רפואי,  בטיפול  צורך  יש 
אתם  שבו  באזור  הרפואיים  למוסדות  המוקד 
שוהים, זאת בהתאם להערכת הרופא את המצב 

הרפואי. 
רפואי  ושירות  מענה  לקבלת  הצורך  במקרי 
בחו"ל  ניתן לפנות למוקד כלל בטלפון *9094 
בריאות':  שירותי  'לאומית  מנכ"ל  אלון  ניסים 
מעטפת  ללקוח  מעניקים  ב'לאומית'  "אנחנו 
יש לאדם  רפואית גם שהוא נמצא בחו"ל. אם 
חשש שאולי הוא סובל מבעיה רפואית, לעיתים 
החרדה  תחושת  ורק  שגרתי,  במשהו  מדובר 
ולבני  לאדם  מיותר  סבל  זר, מסיבה  של מקום 
שיחה  באמצעות  למנוע  ניתן  אותו  משפחתו, 
קצרה אל המוקד הרפואי, שיפריך או יאשש את 

החשש בנוגע למצב הרפואי". 

הילה פלח

חברי תכנית “מגיע לך יותר” של ישראכרט יזכו 
ברחבי  עסק  בבתי  ממגוון  משתלמות  להטבות 

הארץ.
רילקס  אלקטרה  מזגן   – הישיבות’  בני  ב’קרן 
כביסה  מכונת  בלבד,   ₪ ב-1600  כ”ס   1  –  10
בוש 20207 ב-1650 ₪ בלבד ותנור סאוטר 650 
 20% הוטל’  ‘קלאב  ברשת  בלבד.   ₪ ב-2300 
הנחה ממחיר מועדון L-CLUB בנופש למגזר 

החרדי.  
ב-85  גלגלים   3 קורקינט  מתנות’  ‘שי  בחנות 
חיוב  במעמד  הנחה   3.5% ובנוסף  בלבד   ₪
 + -  שמשיה   S FREE בחנות  החשבון. 

מחצלת + ערכה מפוארת של משחקי ים ב-99 
₪ בלבד במקום ב-153 ₪.

בנוסף מעניקה ישראכרט, לחברי תכנית “מגיע 
באתר  רכישה  בכל   10% של  יותר”  הנחה  לך 
על  הנחות  קופוני  ישנם  לכך  ובנוסף  פה”  “כל 
מגוון מוצרים באתר - ההטבה עד כ”ב בחשוון 

תשע”ט/ 31.10.18.
הטבות אלו ועוד מוענקות לחברי תכנית “מגיע 
לך יותר” באופן אוטומטי במעמד חיוב החשבון 
החודשי ואין צורך לבקשן מבית העסק. פירוט 
ההנחה מופיע על גבי הודעת החיוב החודשית 
הנשלחת מידי חודש לבית הלקוח. להצטרפות 

חייגו 1-800-22-88-44

לרגל יום ללא עישון: 
מכבי נאבקת בעישון

סדנת הרזיה לגברים במרפאת 
מאוחדת במרום שיר

מרכז בריאות הילד של 
כללית - המוביל בעיר

עו"סים חיל

לאומית מסביב לעולם

הטבות קיץ לחברי תכנית 
‘מגיע לך יותר‘

מכבי מובילה את המאבק בעישון ומגבירה את המודעות לגמילה מעישון 

סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת משה כהן: "מאוחדת תמשיך לקיים 
פעילויות העשרה כדי לאפשר ללקוחותיה אורח חיים בריא"
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 אלי כהן

בשבוע שעבר פתחנו במסגרת סקרי העומק השבועיים של 'קו 
ו'חדשות הסקופים' את הפריימריז הגדול: סקר שבועי  עיתונות' 
פי  על  בחלוקה  מנציגיו,  הציבור  רצון  שביעות  רמת  את  שיבחן 

מפלגות וערים.
לאורך כל השבוע נרשמו הצבעות מאסיביות, יותר מ-25 אלף 
בסופו  פעם.  אחרי  פעם  השתנו  והמיקומים  בסקר  השתתפו  איש 
של דבר, נראה כי הציבור החליט מי הם הנציגים הראויים בעיריית 

בני ברק. 
שכולם  המצביעים,  כל  את  כוללים  המספרים  כי  לציין  חשוב 
את  בחרו  והליטאים  החסידים  שגם  כך  השאלות,  לכלל  השיבו 
הליטאים  רוב  גם  וכך  התורה,  דגל  בתוך  עליהם  המועדף  הנציג 
בחרו את נציג עץ שקלע יותר לטעמם. מעניין יהיה לנתח מי קיבל 
התמיכה  עיקר  את  קיבל  ומי  שלו  הבית  קהל  בקרב  קולות  יותר 

מבחוץ.
המועצה  חבר  מיהו  הראשונה:  לשאלה  למספרים:  וכעת 
ברק?  בבני  התורה  דגל  נציגי  מבין  לטעמכם  ביותר  המוצלח 
השיבו 34% )8,820 מצביעים( כי אברהם רובינשטיין הוא האיש, 

במקום השני בפער לא גדול ניצב מנחם שפירא עם 27% )7,021 
)המתורגמים   12% עם  שוקרון  יאיר  השלישי  במקום  מצביעים(, 
 2,051(  8% עם  קקון  מיכאל  הרביעי  במקום  איש(,  ל-3,227 
 6% שקיבל  פרידמן  משה  ישראל  החמישי  במקום  מצביעים(, 
 5% עם  וירז'בינסקי  יעקב  השישי  במקום  מצביעים(,   1,680(
נתן צבי כהן  )1,183 איש( ואת המקום האחרון חולקים בצוותא 
ושלמה שטרן, עם 4% כל אחד )1,120 מצביעים לכל אחד מהם(.

בעיריית  ביותר  המוצלח  המועצה  חבר  מיהו  השנייה,  לשאלה 
בני ברק מקרב נציגי ש"ס? מתברר כי למרות הביקורת שהושמעה 
מוביל  הוא  דדון,  אליהו  העיר  ראש  סגן  על  האחרונה  בקדנציה 
השני  במקום  9,464 מצביעים(,  )שהם   38% עם  הראשון  במקום 
אברהם פרטוש עם 20% )שווה ערך ל4,984 קולות(, גדליהו בן 
 3,101(  12% עם  השלישי  במקום  צמודים  טוויל  ויהודה  שמעון 
קולות ו-2,975 קולות בהתאמה( דרור בן אפרים במקום הרביעי 
עם 10% )2,576 קול( ואילו בצלאל נתן סוגר את הרשימה עם 8% 

)שהם 1,939 איש(.
בשאלה השלישית, מיהו חבר המועצה המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק בקרב נציגי אגודת ישראל, ניצח שלמה קוסטליץ שגרף 
 5,103(  22% עם  איזנברג  מנדל  אחריו  הצבעות(,   8,162(  36%

)4,011(, ישראל שכטר עם 14%  קול(, פרץ אברמוביץ עם 18% 
)3,115( וישראל אפטקה חותם את הרשימה עם 10% )שהם 2,373 

קול(.
ולשאלה האחרונה, פילוג כמעט מלא ב'הפלג': 51% )11,893 
מצביעים( העדיפו את חיים רוחמקין על פני משה מלאכי, שזכה 

ב-49%  מהקולות )11,417 הצבעות(.
על  לענות שוב  ובו תתבקשו  לירושלים,  עובר  והשבוע, הסקר 
בדגל  ביותר  הטוב  הנציג  לדעתכם  מי  הראשונה:  ארבע שאלות. 
התורה בירושלים? האם זהו יצחק פינדרוס, אליעזר ראוכברגר או 

שמא ישראל קלרמן.
באגודת  ביותר  הנציג הטוב  לדעתכם  מי  היא  השאלה השנייה 
יוחנן  הלפרין,  יעקב  דייטש,  יוסי  זהו  האם  בירושלים?  ישראל 

ויצמן, שלמה רוזנשטיין או מיכל הלברשטאם.
השאלה השלישית תברר מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר בש"ס 
בצלאל,  אברהם  עזרא,  פיני  כהן,  צביקה  זהו  האם  ירושלים? 
ב’כן’  תענו  בה  הסיום,  ושאלת  כהן.  חיים  או  מורסיאנו  שמואל 
ו´לא´ לשאלה האם לדעתכם חיים אפשטיין מבני תורה הוא נציג 

טוב?

תוצאות ראשונות בפריימריז הגדול: בקרב נציגי דגל רובינשטיין ושפירא מובילים את הרשימה ואחריהם נציגי ק"ד • בש"ס דדון מוביל, פרטוש כובש 
את המקום השני ובצלאל במקום האחרון • באגודת ישראל קוסטליץ בפסגה, איזנברג ואברמוביץ במקומות 2-3 בהתאמה • ובפלג? חצויים

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

צמוד צמוד:
 34% רובינשטיין, 27% שפירא

הפריימריז 

הגדול

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר 
בדגל התורה בירושלים?

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר 
באגודת ישראל בירושלים?

מי לדעתכם הנציג הטוב ביותר בש"ס 
ירושלים?

האם לדעתכם חיים אפשטיין מבני 
תורה הוא נציג טוב?

1. יצחק פינדרוס
2. אליעזר ראוכברגר

3. ישראל קלרמן

1. יוסי דייטש
2. יעקב הלפרין

3. יוחנן ויצמן
4. שלמה רוזנשטיין

5. מיכל הלברשטאם

1. צביקה כהן
2. פיני עזרא

3. אברהם בצלאל
4. שמואל מורסיאנו

5. חיים כהן

1. כן
2. לא

נעים להכיר את
האופטומטריסטים

של           

2

משקפיים בחינם לחברי:

1599-555-280 בני ברק: ר’ עקיבא 89 | ירושלים:  כנפי נשרים 66, נחום 10 | בית שמש: נהר הירדן 36 |
 ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | נתיבות: רח’ ירושלים 62 | אשדוד: רבי יוסי בר חלפתא 1 

מאוחדת: בני ברק, ירושלים, ביתר, בית שמש, אשדוד, נתיבות | מכבי: בני ברק, בית שמש, ירושלים- נחום 10 | כללית: ירושלים - כנפי נשרים
לחברי מאוחדת שיא, כללית פלטינום ומכבי זהב עד גיל 18 ולחברי מכבי שלי מעל גיל 18 50% הנחה | עדשות cr 156 | אנטי רפלקס \נגד שריטות | חוסם קרינת מחשב uv| עד מספר 6\ צילינדר 2  

בחרתי במסגרת זו מכיוון שהיא
יושבת במדוייק על האף וקלה מאוד.
הרבה שעות אני מחוץ לבית

ואני לא מרגישה את המשקפיים עליי במשך היום.

מסגרת נוחה שומרת על
בריאות העיניים,

כי נוח להשתמש במשקפיים
לאורך כל היום

הטיפ
שלי המשקפיים

שלי

לבנה רפאלי
אופטומטריסטית
בוגרת מכללת הדסה
מס. רשיון 0863

18
שנות
ניסיון



שלא יברח לך הרעיון...

המרכז להכוון תעסוקתי, מזמין אותך להשתתף בכנס מבוא לקורס 
אטרקטיבי ליזמים בתחילת דרכם המעוניינים לחסוך את ׳זמן הטעויות׳, 

לסלול את הדרך לעסק בר קיימא ולהתחיל להרוויח מהמיזם 

יש לך פטנט, רעיון או סטארט-אפ?
הגיע הזמן שתרוויח ממנו!

הכנס בהשתתפות:
מר יהודה קוגן

סמנכ״ל גוגל לשעבר
Nibi.Ai ומקים סטרטאפ

 מר אלדד כהן
 המרצה המוביל

את הקורס

 הכנס יתקיים במרכז להכוון תעסוקתי
יום שלישי ו׳ תמוז 19.6.18 | בשעה 19:00

רחוב הירדן 31 קומה ד’, בני-ברק
 הכניסהלהרשמה: 03-7707300/1

חופשית
ההרשמה חובה!

תהליך גיוס ההון  הכנת תכנית שיווקית למיזם
קנין רוחני וזכויות יוצרים  אופן הצגת הרעיון  ועוד...

שומרים על העיניים שלך

מסגרת 
לימודית 
 לגאון 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

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
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ימי האביב חלפו הלכו להם, מערכות כוכבי 
נקבע מששת  נעות על מסלולן אשר  המזלות 
עלינו  להשפיע  מתחילים  וכעת  בראשית  ימי 

שלוש מזלות הקיץ שהן:
המאיר  כוכב  תמוז,  בחודש  סרטן  מזל   .1

בתקופתו הינו לבנה )ירח( ויסודו עפר.
חמה  כוכבו  אב,  בחודש  אריה  מזל   .2

)שמש( ויסודו אש.
לבנה  כוכבו  אלול,  בחודש  בתולה  מזל   .3

)ירח( ויסודו רוח.
חודשי קיץ מביאים איתם לדרים בארץ את 
אנרגיית החום החזקה ביותר בחודשי השנה, 
מקום  כלפי  השמש  של  מיקומה  לסיבת  וזה 
בו אנו חיים על כוכב זה הנקרא ארץ. באותו 
הארץ  בכדור  אחרים  במקומות  ממש  זמן 
ישנם אקלימים שונים, וגם זאת לסיבת מיקום 
באזורים  השמש  קרני  קרינת  וזווית  השמש 
בחכמה  יפעל  מחום  שסובל  מי  כן  על  אלו. 

ופשוט יקבע מיקומו באקלים קר יותר. 
גדולי  של  תמונות  לראות  זוכים  השנה  כל 
ישראל היוצאים בבין הזמנים בזמן הקיץ להרי 
שוויץ, שהם ממוקמים בצפונו של כדור הארץ 
בחודשי  כעת  האקלים  כן  ועל  רב,  ובגובה 

החום של ארץ ישראל קר יותר. 
ארץ ישראל זכתה למיקום גיאוגרפי ייחודי 
היותה  בשל  גווני,  רב  בה  האקלים  כן  ועל 
של  רוחב  בקו  האמצעית  ברצועה  ממוקמת 
כדור הארץ, לרוב הימים בה ממוצעים. המבנה 
כ-550  לאורך  מאד  שונה  שלה  הגיאוגרפי 
ק"מ, מאמצע הגליל בצפון המשיק והמקביל 
המקום  למעמקי  הנושקים  ירושלים  להרי 
ודרומה  מאד,  החם  המלח  ים  בעולם  הנמוך 
דרך הערבה הנושקת לירדן ועד הקצה הדרומי 
אילת החמה רוב השנה. ניתן בחודשי החורף 
לרדת לדרומה של ארץ ישראל בכדי להתחמם 
הקיץ  בחודשי  ואילו  המלח,  לים  לרדת  או 
החמים לטפס לפסגות היבשים וההרריים של 
רכסי הרי יהודה ובמרכזם ירושלים וצפונה עד 

הרי הגולן ורמת הגולן. 
היופי הזה הינו שובה לב וזאת אם יוצאים 
ארצנו  של  ולרוחבה  לאורכה  קיצי  למסע 
שעיני אלהיך בה מראשית שנה ועד אחריתה. 
מסע זה הינו שילוב יהודי רוחני אמתי עם עונג 
למעלה  בן  אמתי  פיסי  ממסע  העולה  גשמי 
אתכם  מפגיש  אשר  ברכב,  קילומטר  מאלף 
המרהיבים  נופיה  שלל  עם  אחת  זריחה  בזמן 

של ארצנו. 
לנו  שנמסר  הלמ"ד  תיקון  נקרא  זה  מסע 
מאת האדמו"ר מ"סתרי חיים" זצוק"ל ומובא 
יום  של  ו'  דרוש  הכוונות  שער  בספר  ברמז 
כיפור, ושם מוזכרות 4 ימות של ארץ ישראל 
לארבעה  מאד  נפלא  רמז  הינו  טעמן  אשר 

נוזלים אשר בראשו של האדם. 
אנו  עצמו  המסע  למסלול  שנחזור  לפני 
של  המטרה  שעיקר  עבורכם  לציין  חייבים 
החום  העלאת  הינה  החמים  הקיץ  חודשי 
טבעי  באופן  לעורר  במטרה  לגופנו,  שסביב 
לשחרר  ערה,  יותר  בצורה  הזעה  מנגנוני  את 
בחודשי  בו  שנאגרו  ופסולת  רעלים  מגופנו 
אחד  הינו  ההזעה  תהליך  והאביב.  החורף 
בריא  ביותר בכדי לשמר את הגוף  החשובים 

מאפשר  ואינו  נקבוביות  סוגר  קור  ומאוזן, 
למערכת החיסון לסלק רעלים דרך הזעה ועל 
ביותר  בריאים  הם  הקיץ  חודשי  שלושה  כן 
בזכות החום דווקא, שמעורר מערכות טיהור 

וויסות בגופנו. 
שכאמור  המפורסם  הלמ"ד  למסע  בחזרה 
היות  הגוף,  את  והן  הנפש  את  הן  מרומם 
לפנות  לטבול  זוכים  שלמה  זריחה  שבמשך 
בוקר בימה הצפונית של ארץ ישראל הכנרת 
שמימיה מתוקים, ובשעת עלות השחר חופיה 
למרכז  נוסעים  הטבילה  אחרי  מיד  שוממים, 
התיכון  הים  בימי  וטובלים  המערבית  הארץ 
ופת  שחרית  זמן  הוא  שם  אולגה,  בגבעת 

שחרית ופקקים מצפון לדרום. 
בערך בשעה 10:00 יוצאים מזרחה ודרומה 
וטובלים  המלח  ים  בדרום  הנפרד  לחוף 
ההולך  זה  ים  של  ומרים  המלוחים  במימיו 
של  ולצערם  מעטים  של  לעושרם  ומתייבש 
רבים מתושבי כדור הארץ, באחד מהמקומות 
זו,  מאתגרת  לטבילה  הסמוכים  הקסומים 
לדוגמה בדרך הערבה בחוות האנטילופות, כל 
מנחה,  תפילת  מתפללים  בשעון.  במבט  זאת 
ויוצאים  כח  או  נהגים  מחליפים  מעט,  נחים 
דרומה לעיר הדרומית אילת, שם פוגשים את 
לטבילה  זוכים  הנפרד  בחוף  הנפלא,  סוף  ים 
רביעית ומסכמת לאור שקיעת החמה והארת 
עם  ברוב  ערבית  בתפילת  ומסיימים  הלבנה 
ולרוחבה  זה לאורכה  הדרת מלך. מסע טהור 
הגיאוגרפי של ארץ ישראל הינו מסע שמטהר 
הטעונים  פניו  מימי  את  האדם  של  בפניו 

רגשות של חמשת החושים.
ממערכת  רעלים  המסלקת  המצח  זיעת 

הלימפה.
 כנגד הימה כנרת על שמה פרקי תהילים של 
המתוקים  הפה  מימי  ישראל  מלך  דוד  כינור 

וטהרת הלשון.
 ים התיכון שהינו מעט מלוח הן ליחות האף 
שאסור  וכתוב  שנשמנו  רעים  ריחות  לטהר 

להרהר במקומות המטונפים, המריחים רע. 
כנגד  ומרים  מלוחים  שמימיו  המלח  ים   
אשר  את  לטהר  וזאת  המרה  האוזן  ליחת 
רכילות  רע  שם  הרע  לשון  איסורי  שמענו 

ליצנות וכדומה.
 אחרון חביב ים סוף מלוח ואינו מר כנגד 
שאמר  כפי  וזאת  מהעניים  היוצאות  הדמעות 
עוד",  לראותם  תוסיפו  "לא  לישראל  משה 
בישין  מראין  מכל  העניים  לטהר  שיש  וידוע 
זרה  ועבודה  אסורים  ודברים  צניעות  מחוסר 
מופרד  מקום  ימצא  שם  ודווקא  וכדומה, 

ויעשה תשובת המשקל. 
הן ראינו איך ניתן לטהר את חמשת החושים 
זיעה, טעם מתוק כנרת, ריח קצת מלוח  מגע 
ים התיכון, שמע מלוח ומר ים המלח, ראיה ים 
סוף מלוח שאינו מר. אנו מאחלים לכם מסע 
ימות  כל  בין  הזמנים  בכל  לראשונה  משולב 
מאתגר  מענג  ומטהר  המקדש  ישראל  ארץ 

כאחד.
מי"ז  המצרים  בבית  בים  לטבול  אין  זכרו 
תקף  הינו  זה  מסע  באב,  ט'  אחרי  עד  בתמוז 

לכל ימות השנה חוץ מזמן זה. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

ארבע טבילות בקיץ

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 

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

כבד קצוץ/גאלע

ש"ח 
בלבד

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

לשבוע 
בלבד!
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מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

ספגטי אלפרדו עם פטריות ושמנת

טיפים
פלדה ביד אומן 

אם אתם מהאנשים שהשכילו לרכוש לעצמם כלי מטבח איכותיים מנירוסטה 
)פלדת אל חלד( – כאלה שילוו אתכם למשך כל חייכם – כדאי שתשמרו עליהם 
בהתאם ותטפלו בהם כמו שצריך. כדי להגן על הכלים היקרים לליבכם מנזקים 
ולשפר את תוצאות הבישול, אספנו עבורכם כמה טיפים לשמירה, ניקוי ואחסון 

של כלי מטבח ובישול באדיבות – מיטל רובין,  מנהלת השיווק של 'סולתם'.
"נירוסטה הוא אחד מהחומרים החזקים ביותר עבור מגוון רחב של שימושים 

ביתיים ותעשייתיים. הרכב הכרום שבו אחראי על עמידותו בפני חלודה 
וכתמים, ועם טיפול נאות, הוא יכול להישמר ולהישאר מוגן במשך שנים רבות. 

עם זאת, כלי מטבח מנירוסטה יכולים להישחק מלכלוך ומזהמים אחרים 
ומומלץ לנקות אותם באופן קבוע כדי לשמור על זוהרם. כלי בישול מנירוסטה 

עוזרים לשפר את תוצאות הבישול בכך שמפזרים ומוליכים את החום בצורה 
שווה, אחידה ומהירה. כדאי לזכור שגם במהלך הבישול יש כמה טיפים שיעזרו 

לכם לשמור על כלי הבישול כחדשים":

• המליחו את המים רק לאחר הרתיחה – כאשר ממליחים את המים בסיר 
לפני הרתיחה, המלח יכול לגרום לקורוזיה )איכול המתכת(, אשר משאיר 

סימנים זעירים אבל בלתי הפיכים בתחתית הסיר.
• חממו את המחבת לפני שאתם מוסיפים את השמן – הוספת שמן למחבת 

חמה גורמת לפלדה להיות סטטית והמשטח הופך להיות נון-סטיק. לכן, מומלץ 
קודם לחמם את המחבת, להוסיף את השמן ורק לאחר מכן את האוכל.

• הימנעו ממגע עם מזונות קרים – הנחת מזון קר על מחבת חמה עלול לגרום 
להידבקות ולכלוך, מכיוון שהפלדה מתכווצת במגע עם טמפרטורה קרירה. אז 

אם אתם מתכננים לבשל מאכלים כמו בשר, עוף או דגים ישר מהמקרר, תנו 
להם לשבת בטמפרטורת החדר למשך 10-15 דקות. לפני הבישול, טפחו קלות 

עם מטלית או מגבת נייר כדי להסיר לחות עודפת.
• כדי לקבוע אם המחבת חמה מספיק לשמן, בצעו בדיקת מים פשוטה: 

טפטפו כמות קטנה של מים במחבת. כאשר המים נוגעים במחבת, הם אמורים 
לתסוס ולרקוד על פני השטח – אז אפשר להוסיף את השמן! שימו לב שהמים 

לא אמורים לשבת על פני השטח בכלל.
• אין להאיץ את תהליך החימום מראש באמצעות חום גבוה - מאחר 

שנירוסטה באיכות גבוהה יעילה בהחזקת והולכת החום, חימום על אש גבוהה 
עלול להוביל לחימום יתר של המחבת ושריפת המזון שלכם.

• אפשרו למחבת להתקרר לחלוטין לפני שתשטפו אותה – הטבעה או 
השריית מחבת נירוסטה חמה במים קרים עלולה לגרום לעיקום בלתי הפיך.

עם הזמן, כלי הנירוסטה שלכם עלולים להתלכלך ולאבד את הברק והמראה 
הנקי שלהם. אם השטיפה השגרתית במדיח הכלים לא מספיקה כדי להוריד 

כתמים עיקשים שהצטברו, קיימות כמה שיטות ידניות לניקוי – עם קצת 
מאמץ אתם יכולים להחזיר את הברק לכלים שלכם ולגרום להם להיראות כמו 

חדשים:
• נקו את הכלים לפני הכנסתם למדיח – לזרוק את כלי הנירוסטה ישר לתוך 

המדיח יכול לגרום להצטברות של חתיכות מזון ולכלוך. כדי למנוע זאת, מומלץ 
לשטוף קלות את הכלים לפני שמכניסים אותם למדיח. גם מגבת רטובה ומעט 

סבון כלים יעבדו טוב לניקוי הראשוני של הכלים.
• בחרו טוב את חומרי הניקוי – השתמשו בחומרי ניקוי שאינם משאירים 

שריטות ואינם שוחקים את הברק של הסיר )מברשת רכה, כרית קרצוף( 
ושפשפו בעדינות רבה.

• ייבשו את הכלים מיד לאחר השטיפה – כדי למנוע כתמי מים ומראה עכור 
של הנירוסטה, יש לייבש את הכלים באופן מידי.

• לטשו את הכלים כדי להחזיר להם את הברק – ניתן ללטש נירוסטה עם 
חומרים כמו מנקה זכוכיות, שמן זית, לימון, אבקת כביסה וכו'. יש להרטיב 

סמרטוט או מטלית עם מעט מחומר הליטוש שבחרתם ולנגב את הכלים. כדי 
למנוע שריטות של הנירוסטה, עקבו אחר סימני הכרום.

אחסון זהיר ונכון של הכלים חשוב לתוחלת החיים והביצועים שלהם. הכי 
מומלץ לאחסן את כלי הבישול על מדף תלייה עם שפע של מקום בין פריט 

לפריט. אם אין לכם מדף תלייה, אחסנו את כלי הבישול בארון והניחו ביניהם 
בד רך או מגבת מטבח כדי להימנע משריטות או פגיעות של המשטח.

מתכון מאת יגיל יצחקוב "השף מכרמי יוסף", באדיבות סולתם

טעימה

אפשר לחסוך בחשמל

העולם  ברחבי  רבים  אנשים  "השבוע 
יציינו את יום איכות הסביבה הבינלאומי", 
סמנכ"ל  אלטר  דורון  ומסביר  מציין 
שמקדישים  ביום  "מדובר  פל,  קבוצת 
איכות  לנושא  המודעות  העלאת  עבור 
המונח  ירוקה.  ולחשיבה  הסביבה, 
בשנים  רבות  לשמוע  ניתן  אשר  קיימות 
האחרונות, ובהקשרים שונים, מתאר את 
ולשמר את צרכי  ניתן לספק  האופן שבו 
אנו  בה  בסביבה  לפגוע  מבלי  החברה 
ואחת  אחד  שכל  לדעת  תתפלאו  חיים. 
ידי  על  זו,  למטרה  לתרום  יכולים  מאתנו 
ושימת  חיינו,  אורח  של  וקל  פשוט  שינוי 
דגש על פרמטרים מסוימים בעת צריכת 
מכשירי החשמל הביתיים. שינויים אלו לא 

דורשים מאתנו מאמץ מיוחד, אלא רק להיות מודעים להשפעה שלהם על 
הסביבה בה אנו חיים".

כיצד מסומן הדירוג האנרגטי ? 
G- .A האותיות  של  סימון  למצוא  ניתן  השונים  החשמל  מכשירי  גבי  על 
ואילו האות G מציינת מכשיר  וחסכוני במיוחד  ירוק  האות A מציינת מכשיר 
"שמבזבז" אנרגיה רבה. על מכשירי החשמל המוצעים למכירה בישראל ניתן 
למצוא תווית תקן ותווית אנרגיה מטעם מכון התקנים ומשרד התשתיות. תווית 
בישראל. על  שאומץ  חשמל,  מוצרי  של  לדירוג  אירופאי  תקן  היא  האנרגיה 
ניתן למצוא את נפח המכשיר, צריכת החשמל השנתית בקוט"ש,  זו,  תווית 

ותאריך התפוגה של התווית )סימן השמש בתחתית(.
מהם היתרונות במכשירים בעלי דירוג מיטבי? 

כמויות  הצורכות  טכנולוגיות  באמצעות  מיוצרים  ירוקים  חשמל  מוצרי 
מופחתות של אנרגיה הפוגעת בסביבה. מכשירים אלו פולטים כמות קטנה 
יותר של פחמן דו חמצני בעת הפעלתם ובכך הם מצמצמים באופן משמעותי 
אם  אלו,  מנתונים  להבין  שניתן  כפי  לאטמוספרה.  החממה  גזי  פליטת  את 
נקפיד להשתמש מוצרי חשמל בעלי דירוג אנרגטי A, נוכל גם לחסוך לאורך 

זמן, כסף רב בהוצאות החודשיות, משום שהם פשוט חסכוניים יותר. 

חידושים שכדאי להכיר:
טכנולוגיות  גם  כלל   בדרך  היום, משולבים  יותר  בתוך המכשירים החדשים 
מתקדמות ביותר. למעשה, בשנים האחרונות חלה מהפכה של ממש בתחום 
שמתמקדות  ומגוונות  שונות  טכנולוגיות  ופותחו  הביתיים,  החשמל  מכשירי 
אשר  לסביבה,  ידידותיים  שהם  חשמל  מכשירים  יצירת  זה-  בנושא  בדיוק 

שורדים לאורך זמן וחוסכים בכסף. 
כך למשל- מכונות הכביסה בעלות חיישנים אינטגרליים אשר מזהים באופן 
כך  ידי  ועל  הלכלוך,  ודרגת  בתוף  הכביסה  נפח  הבד,  סוג  את  אוטומטי 
מתאימים באופן מדויק את מינון אבקת הכביסה והמרכך הנחוץ- טכנולוגיה 
אשר מאפשרת חיסכון במים ובסבון כביסה בנוסף לתוצאות טובות יותר, או 
מיוחד המסוגל לספוג  מינרל  כלים בעל טכנולוגיה המשלבת בתוכה  מדיח 
במהירות  הכלים  את  לייבש  ובכך  תרמית,  לאנרגיה  אותה  ולהמיר  לחות 

וביעילות אנרגטית.
ביותר,  הגבוהה  אנרגיה  צריכת  בעל  למכשיר  נחשב  שמקרר  בעוד  כן,  כמו 
וזאת משום שפועל ללא הפסקה כמעט בכל בית בישראל, לאחרונה פותח 
מכשיר בעל טכנולוגיה הנקראת "מקלחת היונים", אשר מטרתו לשמור על 
איכות המזון וניקיון המקרר. היונים משתחררים בכל חלל המקרר, מטהרים 
את האוויר ומחסלים כ99% מהחיידקים והעובש, וכן, תא ייעודי עם בקר כוונון 

ללחות, אשר מאריך את משך הטריות של פירות וירקות עד פי 2. 

דגשים נוספים שכדאי לשים לב אליהם בכל הקשור לתפעול המקרר 
והמקפיא, על מנת לחסוך באנרגיה:

• יש להקפיד על הכנסת אוכל למקרר לאחר שהספיק מעט להתקרר, וזאת 
משום שאוכל חם עלול להאיץ את פעולת המדחס ובכך לבזבז אנרגיה.

• כאשר אנו ממלאים את המקפיא במזון, המזון הקפוא מהווה מעין קוביות 
קפואות וגדולות שעוזרות לשמור על יציבות הטמפרטורה במקפיא ולחיסכון 

בצריכת החשמל של המקרר. 
• יש להקפיד שדלת המקרר תהיה אטומה בכל העת. דלת שאינה סגורה 
מנוע  ולהפעלת  לשווא,  אנרגיה  לבזבז  למקרר  לגרום  עשויה  שצריך  כמו 
בדיקה  לערוך  ניתן  כך,  לשם  מהנדרש.  בהרבה  גבוהה  בתדירות  המקרר 
פשוטה ומהירה- יש לשים דף נייר בין הגומי לגוף המקרר, אם הוא לא נופל, 
אז כנראה שהסגירה תקינה. אם הבדיקה נכשלה אזי יש צורך להחליף את 

אטם הגומי המקיף את הדלת.

 טיפים לחיסכון במכשירים נוספים:
מדיח כלים- כאשר קונים מדיח כלים, יש לבחור במכשיר בעל צריכת המים 
שטיפה  למחזור  מים  ליטרים  ב-8-10  שמשתמשים  דגמים  ביותר.  הנמוכה 
מייצגים ממוצע טוב. תכניות כגון “Half Load” מתאימות במיוחד לשטיפה 

של כלים מעטים. כך חוסכים בכסף וגם באנרגיה.
כדאי לכבות את התנור מספר דקות לפני שהארוחה מוכנה,  תנור אפייה- 
משום שהחום הקיים בתנור יעשה את העבודה, וישלים את פעולת הבישול. 
החוצה  נפלט  החום שבפנים  מן  כ-10%  התנור-  דלת  הימנעו מפתיחה של 

בעת הפתיחה.
ארוך  בישול  כל מנה שמצריכה  עבור  בסיר לחץ  כן, מומלץ להשתמש  כמו 
יותר מ-20 דקות בסיר מסורתי, כגון תפוחי אדמה, ונזיד בשר. כך ניתן לקצץ 
את צריכת האנרגיה בשיעור של עד 30%, והארוחות שלכם יהיו מוכנות בתוך 

זמן קצר בהרבה.

ביותר במכשירי החשמל  טכנולוגיה חדשנית  היום  קיימת  כי  נראה  לסיכום, 
וחסכונית.  נמוכה  אנרגיה  צריכת  על  לשמור  לנו  לסייע  שמטרתה  הביתיים, 
על  עונה  אכן  כי  לוודא  הוא  מכשיר,  קניית  לפניי  לעשות  נדרשים  שאנו  כל 
הדרישות, ובעל מאפיינים אשר בעזרתם ניתן לשמור על הכדור בו אנו חיים 

ירוק ובריא.  

/http://www.p-l.co.il :דורון אלטר סמנכ"ל קבוצת פל *

לפני שאתם קונים מכשיר חשמלי חדש כדאי שתקראו את הכתבה הזו • אתם יכולים 
לחסוך אנרגיה מבוזבזת באמצעות טכנולוגיה מתקדמת • הכל על טכנולוגיה ויום 

איכות הסביבה הבינלאומי

מצרכים: )4-6 סועדים(
ספגטי לפי כמות הסועדים מבושלת "אל דנטה"

מצרכים לרוטב:
2 סלסלות של פטריות קצוצות

2 בצלים גדולים קצוצים דק
5 שיני שום קצוצות

1/2 כוס שמן זית
250 מ"ל שמנת מתוקה

כף שטוחה אבקת מרק בטעם פטריות
כפית פלפל שחור גרוס
1/2 כפית אגוז מוסקט

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. יוצקים את השמן לסיר ומטגנים את הבצל עד כדי רמת 
של שקיפות, מוסיפים את השום ומבשלים כדקה, מוסיפים 
את הפטריות וממשיכים לבשל עד שהן מתבשלות ומגירות 

את הנוזלים.
נותנים  התבלינים,  את  ומוסיפים  השמנת  את  יוצקים   .2
כמעט  צמצום  כדי  תוך  קטנה  אש  על  ומבשלים  רתיחה 
מוחלט של השמנת ואיחוד הטעמים, מתקנים טעמים, אם 

חסר מלח מוסיפים .
3. מכינים את הספגטי לרמה של "אל דנטה" ובשלב הזה 
ניתן לערבב את הספגטי ברוטב ולהגיש עם גבינה בולגרית/

צפתית מגורדת.
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גם בקיץ תהיו בשריים
הרב,  והביקוש  בחורף  בשריים"  תהיו  "החודש  מבצעי  הצלחת  לאור 
הכריזו ב"אשפר" על שורת מבצעים ייחודיים ומחירים חסרי תקדים על 
מוצרי הבשר תחת הסלוגן "הקיץ הזה תהיו כל הזמן בשריים" • עקבו 

אחרי הפרסומים ותהנו

אלי כהן

לזהות  יודעים  ב"אשפר"  בקיץ:  גם  בשריים 
עליו  ולחזור  אהבו  שהלקוחות  מוצלח  מהלך 
במבצעי  שוב  ויוצאים  רצונם  לשביעות  שוב 

"חודש שכולו בשר". 
תהיו  הזה  "החודש  מבצעי  הצלחת  בעקבות 
בשריים" שהתקיימו בחורף, החליטו ב"אשפר" 
להכריז גם על חודש תמוז הבעל"ט כחודש של 
חגיגת בשרים. בכל שבוע במהלך החודש הקרוב 
יצאו ב"אשפר" בשורת מבצעים ייחודית וחסרת 

תקדים, על מוצרים שונים במחירים מיוחדים. 
בחורף  "כשיצאנו  אומר:  "אשפר"  מנכ"ל 
במבצע, ציפינו אמנם לתגובות מצד הלקוחות, 
אך לכזו היענות אני מוכרח להודות של ציפינו. 
להביע  טרחו  ואף  ברגלים  הצביעו  הלקוחות 
בפה מלא את שביעות רצונם משורת המבצעים 
חסרי התקדים, כשבפיהם רק שאלה אחת: מתי 

זה יקרה שוב? 
להוראת  "נאמנים 
הישיבה  ראש  מרן 
שלום  חכם  הגאון 
שליט"א,  כהן 
לעשות  לנו  שהורה 
לאפשר  כדי  הכל 
התורה  לבני 
מוצרי  את  לרכוש 
במחירים  הבשר 
כיס  לכל  השווים 
מההקשבה  וכחלק 
לצרכי  התמידית 

במהלך  שוב  זאת  לעשות  החלטנו  לקוחותינו 
חודש תמוז".

המנחה:  הקו  את  ב"אשפר"  ממשיכים  בכך 
הבשר  מוצרי  איכות  ומחיר.  איכות  כשרות, 
מדובר  כאשר  לכל,  כבר  ידועה  באשפר  והעוף 
המהודרת  הכשרות  ביותר.  המשובחים  בזנים 
ראש  מרן  בנשיאות  ציון  נווה  בד"ץ  של  ביותר 
הישיבה הגר"ש כהן, שאף התבטא ואמר כי הוא 
סומך "רק משחיטה זו". וכזכור בשנה האחרונה 
שיתאים  כך  השירות,  את  ב"אשפר"  הרחיבו 
מחלקת  ופתחו  השיטות,  כל  פי  על  לנוהגים 
החרדית,  העדה  בד"ץ  בכשרות  חדשה  עופות 

זאת לצד מחלקה בכשרות הגר"מ גרוס. 
אנו ממליצים לכם לעקוב היטב אחרי הפרסומים 
שווה  יהיה  זה  הקרוב,  בחודש  "אשפר"  של 

לכם...
      חוף נפרד פרטי צמוד

בריכת מים מתוקים ענקית

ארוחות גורמה פלוס הפתעות

                     פנסיון מלא

ובריכת מי ים המלח מחוממת

                מרחצאות חמים 

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
מוקד הזמנות:

מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  במחירים אטרקטיביים   טיפולים  חדרי   32 כושר   וחדר  רטובה/יבשה  ג׳קוזי, סאונה 
ביום 3 ארוחות  נפרד   סולריום  המשפחה   לכל  פעילויות  מיוחד   קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
 שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

שבוע של חופשה מושלמת 

מלון משודרג 
וחדרי אירוח 

משופצים

הכל כלול במחיר!

ים של חוויות!ים של חוויות!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח

יש ׳מֶצב׳, תתעורר.
בין מנחה למעריב

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה. טריים דגים
שבת לכבוד

רח' שלמה בן יוסף 2
משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
4 קילו קרפיון 

)כולל נקיון, טחינה ומשלוח(
ב- 100&
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי סרק

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. בן המעכתי,אחד משרי החיילים שבאו אל גדליה 
למצפה לאחר שנחרבה ירושלים בימי נבוכדנאצר. "ו__ 

בן המעכתי" )מלכים ב כה כג(
7. זן ממשפחת הסוסים. "וה___ מתר")כלאים ח ה(

8. נגיעה,קרוב יד או חלק גוף אחר אל דבר-מה.  "הרי 
אלו מטמאין אדם וכלים ב___")כלים א א(

9. מפרשיות השבוע.
11. ירד. "עם יבוס והיום ___ מאד" )שופטים יט יא(

12. בן עזריאל אחד מאלה ששלח יהויקים המלך לאסור 
את ברוך בן נריה הסופר ואת ירמיה הנביא. "ואת ____ 

בן עזריאל" )ירמיה לו כו(
14. דפיקה,פעימה. "ותתפעם לשון פעימה ו____" )רש"י 

דניאל ב א(
18. הליכה יחף,היות בלי נעלים. "כדי שלא יבא רגלך לידי 

____" )יומא עז.(
19. שאינו כהן. "לא יקרב איש ____ אשר לא מזרע אהרן 

הוא" )במדבר יז ה(
20. משבט בנימין. "ואת צביא ואת ___")דה"א ח ט(

1. בת צדוק,אשת עוזיה מלך יהודה ואם יותם בנו שמלך אחריו. 
)מלכים ב טו לג(

2. הענפים העליונים בעץ. "בראש ___" )ישעיה יז ו(
3. הנביא, בן ברכיה בן עדו.

4. יורדי ה___. ספנים,מלחים המפליגים באניות בימים. )תהלים קז כג(
5. שפחתה של שרה. )בראשית טז א(

6. אספה,פגישה. "שלא יהו העדים הולכין אלא למקום ה____" )ראש 
השנה ד ד(

10. מעון ארעי. "והוא ישב פתח ה___" )בראשית יח א( )בלשון רבים( 
)בכתיב חסר(

13. מפרשיות השבוע.
15. ____ שכל. עיון,הבנה טובה. "מפרש ו____ שכל" )נחמיה ח ח( 

)בהיפוך אותיות(
16.שם בצק בתנור להכשירו לאכילה,עשה מבצק לחם, עוגה וכדומה. 

)בלשון עבר,יחיד( )בהיפוך אותיות(
17. לחם ___. לחם בצמצום. "לחם ___" )ישעיה ל כ(

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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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אלה, תאשור, אלון, לבנה, אלמגים, צפצפה, ארז, שטה, ארן, תדהר, אשל, עץ השדה, ברוש, עץ רענן, הדס, 
עצי לבנון, ערמון

שאלוננאמאהשנאנתגא

ישרתאיעשדאהאנליתד

אמאדגצנסאשסנשעשגא

נירשהאתשורבדבגראנ
תשאשיתניאשניאלתצג
גטדאדוישרותאנגאפע

יהסשמסנאנגישיראצש

דתארינשביאנתנמגפא

סנעסשאלגהדארינשהג

שואשנימלאנהגרשיתא

יאסנצגאתאדמנישאתג

אריעשאנתתלותאשורא

תזישראמאאאנתישרסנ

1.שער הנגב הוא: נחל, הר, קיבוץ, מועצהאיזורית?
2. בסמל עיר זו כתוב "מצאנו מים"

3. בכפר זה שליד צפת גרו הגרים מסאן ניקנדרו                                                                                                          
4. בה התגלה לוח חקלאי עתיק ובו שמות החודשים

5. קוראים לה גם חצצון תמר
6. נוף-ים היא שכונה ב...

7. מעררת ארנית שליד טירת הכרמל נקראת על שם...
8. על ידי מי נבנתה לראשונה העיר שומרון?

9. שמה של הבריכה בדרום-מזרח החרמון
10. ליד עיר זו - נחל אלישע

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. מועצה אזורית 2. ראשון לציון 3. כפר עלמא 4. גזר 5. עין גדי 6. הרצליה 7. נחל 
ארנית 8. עמרי מלך ישראל 9. בריכת רם 10. ירחיו



החברה היחידה

המוכרת קרקע

בבעלותה!
לא תיווך

ולא אופציה

הכי חשוב
 לדעת!!!



הרשמה חובה |  מספר המקומות מוגבל | שי סמלי למשתתפים | דמי כניסה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc.co.il

הרישום עד ליום שני י"ב תמוז תשע''ח )25.06.18( בשעה 14:00
לפרטים והרשמה 03-5775496 הרישום במוקד השארת הודעות

18:45  התכנסות וכיבוד קל

19:00  דברי ברכה ופתיחה  

19:10  ד''ר איתי הולצר, מנהל המערך האורתופדי במרכז הרפואי מעיני הישועה
            הצגת השרות האורתופדי הניתן במרכז הרפואי מעיני הישועה וחידושים בנושא החלפות מפרקים

20:00   שו"ת

20:15    מר שראל דנאש, פיזיותרפיסט בקופת חולים מכבי בני ברק, 
              אחראי פיזיותרפיה בשיקום בית ויועץ לפעילות גופנית

21:15    סיום

בתוכנית: 

הכנס יתקיים אי"ה 
ביום שלישי י"ג תמוז תשע"ח )26.06.18(

בשעה 18:45 במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' 
אולם הרצאות קומה 2

כנס בריאות 
בנושא: 

אורתופדיה

C
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ר
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מ

• ילד בחדר הורים חינם על בסיס לינה וארוחת בוקר.
• מבצע הנחות מיוחדות*: לשוהים לילה אחד 10% )לא כולל סופ"ש(

        לשוהים 2-3 לילות 15%
        לשוהים 4 לילות 25% 

• הסעות חינם לכותל על פי לו״ז של המלון
• לשוהים 3 לילות ומעלה כרטיס חינם לאטרקציות נבחרות בירושלים )לכל אורח משלם(

• אינטרנט אלחוטי חינם בכל רחבי המלון.
• לשוהים 7 לילות ומעלה אפשרות לארוחה חינם )א.ערב אמצ״ש או שבת צהריים(

• כל ההנחות ניתנות על בסיס לינה וארוחת בוקר

  חופשת קיץ יוקרתית ומפנקת
 מחכה לכם במלון רמדה המשופץ והמשודרג

reservations@herzlhotel.com :טל: 02-6599950  |  פקס: 02-2-6511824 |  אימייל
jerusalemramadahotel.com 

אין כפל מבצעים או הנחות | כל המבצעים כפופים לתנאי התקנון

*מבצע מיוחד!

 1/7-31/8

קיץ ברמדה ירושלים
לנפוש בארץ, להרגיש חו"ל

AFFORDABLE  
LUXURY
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החסדלקנות  בנתיב

כ"ח בסיון-ב' בתמוז11-15.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

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

אבקת כביסה סוד שלישיית סבון נוזלי מטרנה מהדרין
רגיל/קולור

5 ק"ג
3*500 מ"ל ללא שלבים

700 גר'
חלבי

1990

כנפיים עוף קפוא אגוזי/טעמי/טורטית/
הידורים/קהילות/מחפוד/לנדאמסטיק מאסט

עלית

4 ב-
10901090

לק"ג
3990690

14-15
א'-ב' בתמוז

6*1.5 ליטר סוגים שונים
שטראוס

RC שישיית ופלים 200 גר' עדין/'מעולה'
גליליות חלבי רולעדין

נישנושים/גלידונית
1 ליטר

כולל פיקדון

מיץ ענבים 'מעולה'

10 39901990 5 ב-
10

עוגיות לוטוס 250 גר'/
רבע לשבע 

890

סוגים שונים ללא הקפאה
עלית

ליח' ליח'

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