


לפרטי� נו�פי� חייגו: 0722-722-777

קורס המאמנים
בהנחיית: אליהו שירי

 היוקרתי

"השיטה המשולבת להתפתחות אישית" 
השיטה שמקנה כלים פרקטיים

להתמודדות בחיים האישיים
ופותחת מקור לפרנסה ברווח

השיטה היחידה על פי המקורות

תעודת מאמן
 והפניית לקוחות

 למצטיינים

לפרטים נוספים חייגו: 0722-722-777

איזו משכורת בחרת לעצמך?
יש לך תחושה של שליחות?
יש בך רצון לעזור לאחרים 

באומץ, בחיזוק הביטחון העצמי ובהגשמה עצמית? 
עכשיו הכישורים שלך מתחברים למקצוע העתיד!

בהמלצת 

הרבנים 
שליט"א

האזינו לטיפ היומי ללא עלות במספר: 03-9038903 // שלוחה 1



לא רק לילדים מגיע להתפנק
חדש! YOLO ORIGINS בשילובים אקזוטיים

עם וניל ממדגסקר
פינוק שוקולד לבן אמיתי



שה
שעושה את החופ

מה 
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים 
והאטרקציות למשפחות

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 10 קבוצות כבר מלאות!!!

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

הקדימו להירשם! 

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

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה וחורף 2018

קיץ 2018

שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר

אפשרות מגוונות לטיולים:

מסלול מיוחד למשפחות
התקשרו לפרטים: 03-6189999



)14.6-11.7.18( תשע"ח  בתמוז  א׳-כ״ח  התאריכים  בין  בתוקף   המבצע 
לוגו טיטולים פרימיום - מאחורי   *הקוד נמצא בגב האריזה, בצד הפנימי שלה 
מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום  טיטולים  אריזות  *כלל 
ולהציגן האריזות  את  לשמור  יש  לפרס  הזכאות  *למימוש  בלבד  אחד   בקוד 
*מכירות סוף עונה ברשת קידישיק בין התאריכים 24.5-1.10.18 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מבניהם *המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

בכל שבוע

זוכים!!!

50

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 

טיטולים מזמינים אתכם לשופינג והפעם גם למכירות סוף העונה!



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 



* 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
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יענקי קצבורג

ראש  מרן  של  בנו  נפטר  האחרון  ברביעי 
הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, רבי שמעון יוסף 

ז"ל. 
שמעון  רבי  הגאון  הרב  של  הולדתו  ערש 
ברק,  בבני  תשי"ב  בטבת  בכ"ב  זצ"ל  יוסף 
לאביו מרן ראש הישיבה הגאון רבי ירחמיאל 
גרשון, ולאמו מרת הניה רחל ע"ה, בתו של 
הגאון רבי יהושע זליג דיסקין זצ"ל, רבה של 
פוריסלאב ומחשובי רבני רוסיה, ולאחר מכן 

רבה של פרדס חנה. 
פוניבז'  בישיבת  ולמד  התחנך  בנערותו 
הישיבה  ראש  מרן  ביקש  שם  המעטירה, 
שילמד  ממנו  זצוק"ל  שטינמן  הגראי"ל 
לאחר  שרגא.  רבי  הגאון  בנו  עם  בחברותא 
מכן המשיך ללמוד בישיבת פוניבז', שם עלה 

ונתעלה במעלות התורה והיראה. 
הרבנית  לרעייתו  נישא  לפרקו,  הגיעו  עם 
זצ"ל,  ביר  גבריאל  רבי  בת  שתחי'  רבקה 
ויחדיו הקימו בית גדול לד' ולתורתו, כשהוא 
אדני  על  ובנותיו  בניו  את  לחנך  מתמסר 
התורה המסורה, כפי שינק מבית אביו הגדול 
כל ימיו, להנחיל להם אהבת וחשקת התורה 
סבא.  ישראל  ברוח  רברבא  לאילנא  שיגדלו 
מיני אז הוא שקד על תלמודו בכולל פוניבז'. 
המתפללים  מחשובי  בהיותו  נודע  כן 
בשכונת רמת אלחנן, וכאחד המיוחדים שבה, 
וגם בשנותיו האחרונות כשידע סבל ומכאוב, 
התמידית  מעבודתו  פסק  לא  זאת  למרות 

לגדול ולצמוח כדרכו כל השנים. 
ביום רביעי שעבר בשעות הערב, עם שובו 
מבית החולים לביתו, לפתע נדם לבו והשיב 

את נשמתו המזוככת ליוצרו. 
עת  שהחל  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון 
את  למסור  הפטירה  על  הבשורה  הגיעה 
השיעור כללי בישיבת פוניבז', פתח שיעורו 
באומרו, שספר תורה שרוי בצער, מרן ראש 

הגאון  הישיבה 
שרוי  גרשון   רבי 
עמו  וכולנו  בצער 
באבלו הנורא, והדין 
אסור  שאבל  הוא 
תורה,  בתלמוד 
תורה  שדברי  כיון 
לב.  משמחי  הינם 
שלא  למה  ולכאורה 
לכל  התורה  ילמד 

הפחות בצורה שאינה משמחתו, אלא מוכח 
מכך, שלימוד תורה שאינה משמחת זו אינה 
ואנו חייבים ללמוד בצורה מושלמת,  תורה, 
מהתורה,  שמחה  לידי  בכך  שנגיע  למרות 
עם  להיות  אחד  מצד  הדבר  לנו  שקשה  ואף 
מרן ראש הישיבה באבלו, ומצד שני לשמוח 
בדברי תורה, אבל יהודי צריך לחיות עם רצון 
ד', ורצונו הוא שנעסוק בתורתו למרות הכל, 
של  נשמתו  לזכות  הללו  התורה  דברי  ויהיו 

רבי שמעון יוסף זצ"ל.

הנשיא ניחם, נתניהו 
שלח מכתב

בנו  בבית  שבעה  ישב  הישיבה  ראש  מרן 
בבני  עטיה  ברחוב  זצ"ל  יוסף  שמעון  רבי 
לניחום  לעבור  האלפים  הגיעו  לשם  ברק, 
ציבור שעוררו  אישי  אבלים, מתוכם עשרות 

עניין רב בבני ברק.
הגר"ח  התורה  שר  מרן  הגיע  שישי  ביום 
טרח  אף  מרן  האבלים.  לניחום  קניבסקי 

להשתתף במסע ההלוויה.
מרן  הגיע  הצהרים  אחר  ראשון  ביום 
האדמו"ר מגור לבני ברק במיוחד לנחם את 
של  למעונו  הגיע  הרבי  הישיבה,  ראש  מרן 

מרן ראש הישיבה ברחוב ראב"ד. 
מרן  הגיע  הבוקר  בשעות  שני  ביום 

האדמו"ר מויז'ניץ לניחום האבלים.
נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין ומנכ"ל 
ניחום אבלים  בית הנשיא הראל טובי, ערכו 
בשעה  הגיע  הנשיא  בערב,  ראשון  ביום 
19:00 בערב מלווה בח"כ יעקב אשר מדגל 
התורה ובסגן ראש עיריית ביתר יצחק רביץ, 

שרעייתו היא ראש הסגל בבית הנשיא.
לנושא  גם  הנשיא  התייחס  שניחם,  לאחר 
אנחנו  אלה  בימים  "גם  כי  ואמר  הגיוס 
זוכרים, כתמיד, כי אנו צריכים לחזק בהערכה 

יש לפתור הכל  כי  ולדעת  לומדי התורה  את 
בהסכמה ובהבנה, וכי בכפיה לא תיפתר אף 
לחיים  הנוגעות  הקיומיות  מהסוגיות  אחת 
התורה  לומדי  בין  ולשילוב  ישראל  במדינת 
אלה  לנו  הנדרשים  בצה"ל  והמשרתים 

כאלה".
מכתב  גם  הועבר  מכן  לאחר  שעות  כמה 
התנחומים של ראש הממשלה בנימין נתניהו 
על ידי ראש הסגל, יואב הורביץ, ועוזרו של 
איתך  דואב  "לבי  פולק.  שלומי  גפני,  ח"כ 
ועם בני משפחתך ואני מוסר לכם את מלוא 

תנחומיי", כתב ראש הממשלה.
עתים  לקבוע  נהג  זצ"ל  אדלשטיין  "הרב 
לתורה, האיר פנים לכל אדם והרבה במעשי 
גדולה  חסד. הסתלקותו בלא עת היא אבדה 
ולאחיותיו,  לאחיו  ולילדיו,  לאשתו  לך, 
לישיבת פוניבז' ולעולם התורה בכללו, ברגע 
קשה זה טבוע בנו ביתר שאת מאמר התורה: 
וידום אהרן. ייסורי האובדן עמוקים ואני יודע 
את  עליך  מקבל   - נפשך  באצילות   - שאתה 

צידוק הדין".
דרכו  בהמשכת  נחמה  ותמצאו  ייתן  "מי 
של הבן האהוב - בהתחזקות בלימוד התורה 
כלל  עם  חסד  ובגמילות  טובים  במעשים 
ישראל. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים", 

סיים נתניהו.
ביום שלישי בערב הגיע מרן נשיא מועצת 
ראש  את  לנחם  כהן  הגר"ש  התורה  חכמי 

הישיבה בביתו.
עוד הגיעו לניחום אבלים: הגרב"מ אזרחי, 
עדס,  הגר"י  בעדני,  הגר"ש  כהן,  הגר"ד 
הירש,  הגרמ"ה  לנדא,  הגר"ד  יוסף,  הגר"ד 
סטריקוב,  מחנובקה,  מצאנז,  האדמו"רים 
טשרנוביל,  סוכטשוב,  מודז'יץ,  טריסק, 
כץ  ישראל  השרים  כן  וכמו  ועוד.  אלכסנדר 
עיריית  לראשות  המועמדים  בנט,  ונפתלי 
אלקין,  זאב  והשר  ליאון  משה  ירושלים 
הרצוג,  בוז´י  הציוני  מהמחנה  הכנסת  חברי 
אבי גבאי ונחמן שי, מפכ"ל 
רוני אלשיך, השר  המשטרה 

לשעבר גדעון סער ועוד. 
גם הפוליטיקאים החרדים 
הגיעו לנחם, ובהם נציגי דגל 
וברשויות  בכנסת  התורה 
סגני  דרעי,  המקומיות, השר 
כהן,  ואיציק  פרוש  השר 
ח"כ אייכלר ומוזס, סגרה"ע 

ירושלים יוסי דייטש ועוד
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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

 המשב"ק לבית ויז'ניץ ז"ל
ברוך דיין האמת: הרה"ח רבי נטע יצחק מושקוביץ 
האדמו"ר  את  רבות  שנים  במשך  בקודש  ששימש  ז"ל 
כתוצאה  נפטר  נטע  ר'   .68 בגיל  נפטר  זצ"ל  מויז'ניץ 

מדימום מוחי בבית החולים 'שיבא' בתל השומר.
משה'  ה'ישועות  בעל  הרבי  את  שימש  ז"ל  המנוח 
בעבר  ובמסירות.  בנאמנות  בשנים  רבות  שנים  זצ"ל 
ניהל יחד עם משפחתו קייטרינג ומעדנייה ברחוב אהבת 
בשעה  ראשון  ביום  יצאה  הלווייתו  ברק.  בבני  שלום 
דרך  בב"ב   35 מתתיהו  ברח'  מביתו  אחה"צ   17:00

ביהמ"ד הגדול אל בית החיים ויזניץ בב"ב. ת.נ.צ.ב.ה.

 ארבעה פצועים בשריפת בניין
שריפה פרצה בבניין ברחוב 
השריפה  בעקבות  דסלר.  הרב 
חולצו על ידי הכבאים ארבעה 
השריפה  קל.  במצב  פצועים 
בשעות  שני  ביום  פרצה 
היתמר  סמיך  עשן  הצהריים, 
וגרם  המדרגות  חדר  תוך  אל 

לפאניקה בקרב דיירי הבניין.
למקום,  זרמו  רבים  כוחות 
מתנדבים  וחובשים  פרמדיקים 
הצלה  ואיחוד  מד"א  של 
סיוע  העניקו  ברק  בני  סניף 
ילדים  לארבעה  ראשוני  רפואי 
מהבניין  שחולצו  ומבוגרת 

כשמצבם  עשן  שאיפת  עקב  נשימה  מבעיות  וסבלו 
מוגדר קל.

 הגנבים הזרים נלכדו
שני  אודות  דיווח  השבוע  הגיע  השומרים  למוקד 
זוגות   לעבר  מחשיד  באופן  מתצפתים  אשר  חשודים 
לבניין  סמוך  בעיר,  השניים  ברחוב  חשמליים  אופניים 
האחרונים,  בימים  אופניים  זוגות  מספר  נגנבו  שממנו 
דבר שהעלה את חשד התושבים. צוות מתנדבים שהגיע 
במהירות למקום נתקל בחשודים בדיוק בזמן שאלו היו 
בכלי  משתמשים  שהם  תוך  הפריצה  בתהליך  עסוקים 
לאחר  נתפס  להימלט,  שניסה  החשודים  אחד  פריצה. 
בהמשך  לו  שהמתינו  נוספים  מתנדבים  ע"י  קצר  זמן 
ע"י  נעצרו   ,25 כבני  זרים  עובדים  החשודים,  הרחוב. 
צוות השיטור העירוני ונלקחו לתחנת המשטרה להמשך 

חקירה.

 

 נשכחה ברכב וחולצה בשלום
במוקד  התקבלה  בבוקר   9:30 בשעה  ראשון  ביום 
שנשכחה  ילדה  אודות  מודאג  מאזרח  קריאה  ידידים 
חזקי  ברק.  בבני  אברמסקי  ברחוב  רכב  בתוך  בשוגג 
שפריצר, מנהל מרחב שפלה שהיה בסמוך למקום, הגיע 
הפעוטה  את  וחילץ  הקריאה  שיגור  מרגע  כדקה  תוך 

בשלום וללא כל נזק.
לפזר  סיים  האב  כי,  עולה  המקרה  נסיבות  מבירור 
לכן,  קודם  שעה  כחצי  החינוך  במוסדות  הילדים  את 
ובטרדות הבוקר שכח את הקטנה ופנה לעיסוקיו. עובר 
והזעיק את  הנעול  זיהה את הפעוטה ברכב  ערני  אורח 

כונני ידידים שחילצו אותה בשלום.

 שמח בחסידות רוז'ין
בן  עם  מסאדיגורה,  האדמו"ר  לבת  אירוסין  שמחת 
הגר"מ שפירא רב ביהמ"ד 'אש קודש' פיאסצנא בבית 
של  המדרש  בבית  שעבר  שבוע  באמצע  נחוגה  שמש, 
החסידות בשיכון ה' בבני ברק, במעמד מאות חסידים, 
חבר  כובד  התנאים,  בקריאת  ורבנים.  אדמו"רים 

ה'מועצת' של 'דגל' מרן הגרמ"ה הירש.

אלפים רבים, בהם גדולי ישראל, חברי מועצת גדולי התורה, ראשי ישיבות, אדמו"רים, רבנים, אישי 
ציבור ועמך בית ישראל הגיעו בימים האחרונים לנחם את מרן ראש הישיבה נשיא מועצת גדולי 

התורה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שישב 'שבעה' על בנו הגאון רבי שמעון יוסף ז"ל

"מרן שרוי בצער"
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פורמולת המהדרין היחידה המיוצרת בחברת תרופות ומוצרי בריאות בינלאומית 
עם למעלה מ– 90 שנות נסיון    
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות
היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01

אמא של יואל מספרת:
ציפיתי ללילות נטולי

 שינה לאורך זמן ולהפתעתי 
יואל ישן רגוע ונינוח. 

המלאך שלי.
 

אמא של דודי מספרת:
דודי הוא ילד של אמא, הלב 
שלי נמס מאושר לראותו 
מתפתח ומבטא את עצמו.

למהדרין



ז' בתמוז תשע"ח 101020/6/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

צעיר, תושב מרכז הארץ, שלפני כניסת השבת 
דהר בטרקטורון בדרום העיר בני ברק, זוהה על 

ידי שוטרי השיטור העירוני, 
על- הוחרם  והטרקטורון 

ידם.
לפני  ומחצה  כשעה 
נתקבלה  השבת  כניסת 
על  העירוני  במוקד  הודעה 
טרקטורון שדוהר ברחובות, 
חיי  לסיכון  לגרום  ועלול 
ההודעה  קבלת  ועם  אדם, 
למקום,  מיידית  יצאו 
מפקד  בעדני,  רועי  פקד 
יוסף  ומר  העירוני  השיטור 
השיטור,  מח'  מנהל  חדד, 
ופקחים,  שוטרים  עם 
הצעיר  אחר  במרדף  ופתחו 

המשתולל, ברחוב השומר באזור רחוב אורליאן 
בבני ברק והטרקטורון נלכד.

נהג הטרקטורון נעצר והובא בפני שופט בבית 
המשפט.

זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
והפקחים  השוטרים  את  שיבח 
והיעילה,  המהירה  העבודה  על 
מקצועית  מעבודה  כחלק 
האכיפה  מערכת  של  ומגוונת 
והפיקוח, שבהנהלת מר שלמה 
מרחבי  כי  והוסיף,  מלכא, 
זירה  יהוו  לא  ברק  בני  העיר 
להשתוללות של צעירים מערים 
ששעות  הסבורים  אחרות, 
השבת  כניסת  לפני  בודדות 
כאוות  בעיר  לעשות  יוכלו  הם 
פעילות  נגדם  ותינקט  רוחם, 
למניעת  וחד-משמעית  נמרצת 

פעולות מעין אלו.

מאת: עוזי ברק

רבי  הגאון  תימן,  רבני  וזקן  ברק  בני  העיר  רב 
חניכי  'קהל  מדרשו  לבית  הגיע  קורח,  שלמה 
ונשא  ברק  בבני  מיימון  ברחוב  הישובות' 

דברים בפני תלמידיו.
גדולה  להתרגשות  גרם  לשיעור  הגעתו  דבר 
שהרב  לאחר  תלמידיו,  וקהל  הציבור  בקרב 
נעדר מהם במשך כמה שבועות, בעקבות ניתוח 

קשה והחלמה ארוכה בבית חולים בירושלים.
בבית  הקבוע  לשיעור  הגיע  קורח  הגר"ש 
מדרשו שנמסר בימי ראשון במשך כ-40 שנה. 
הרב הגיע יחד עם בנו הגאון הרב עמרם קורח.

על  השקפתי  מוסר  תלמידיו  בפני  דיבר  הרב 
מציאות החיים ועל מה שעבר עליו בחודשים 
האחרונים, "באתי לכאן בלי להכין כלום, דעו 
צפוי  אדם  שבן  בשיעורים  אמרתי  תמיד  לכם 
אחרים  אצל  שצפיתי  ומה  בחייו  להפתעות 
ראיתי אצלי, התנהגתי בכל הכללים הרפואיים 
לא אכלתי חיטה וכל מה שהרופאים מקפידים 
כביכול, שמרתי על נפשי, אבל ההפתעה באה 
וצדיק  ה'  ממקום אחר שלא צפינו. צדיק הוא 
לבוז להבלי העולם.  משפטו. אמנם התחנכתי 
אבל עכשיו הכל מתגמד, אין לשום דבר ערך 

ולא  רבנות  לא 
כסף".

יכול  לא  "אני 
שום  לשמוע 
מהוויות  דבר 
היום  העולם, 
זה  את  חש  אני 
וריק.  הבל  שהכל 
הצעירים  מסכנים 
לקבל  שמחכים 
לא  לחי  סטירת 
והכנתי  הופתעתי 
ידעתי  עצמי.  את 
לעולם  לא  כי 
לנו  אוי  חוסן. 
איך  הדין,  מיום 

נאמר  ומה  נשיב  מה  עולם,  בורא  בפני  נעמוד 
לו. אם יש משהו שאני יכול להעביר, הכל כתוב 

בספרים אבל היום אני מרגיש הכל במוחשי".
לא  אני  קשה.  מציאות  בפני  עומדים  "אנחנו 
פנינו  נישא  איך  מפחד מהמוות, מה שמפחיד 
ואיך נעמוד בדין. מי שמאמין מילט את עצמו, 
ומי שלא, יום יבוא ויזכירו לו מה מעשיו ומה 
הטלטלה  על  נפש  חשבון  הוא  זה  כנס  כוחו. 
הישיבות  בני  את  תראו  עוברים.  שאנחנו 
האמתיים.  העשירים  הם  עניים  הם  כביכול 
בכל  שהתפשטה  צהבת  של  בעיה  לי  הייתה 
הגוף ועשו טיפול וב"ה, ויש עוד בעיה שא"א 
לרחמי  זה  את  ומשאירים  דבר.  שום  לעשות 
אני  להתפלל.  שתמשיכו  מבקש  ואני  שמים 
כמו  לבוראה  הנשמה  את  שאחזיר  מודאג  רק 
שאר  אותי  שמדאיג  מה  זה  אותה,  שקיבלתי 
הדברים לא מדאיגים אותי, אני אשתדל לחזור 
בתשובה ועכשיו אברך 'הגומל' ונגיד 'נשמת' 

ביחד". 
למנוחה  קורח  הגר"ש  חזר  הנאום  לאחר 
להתפלל  להמשיך  נקרא  בירושלים. הציבור 
בן  שלמה  רבי  הגאון  של  השלימה  לרפואתו 

נעמי, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

רב העיר הגר"ש קורח: 
"לא מפחד מהמוות"

לפני שבת: מרדף אחרי טרקטורון
השיטור העירוני פתח במרדף אחר נהג טרקטורון שנהג בפראות 

ברחובות בני ברק, זמן קצר לפני כניסת השבת, בידי צעיר תושב עיר 
אחרת • הטרקטורון הוחרם והנהג הובא בפני שופט

לאחר האשפוז הניתוח וההחלמה הקשה של הגאון רבי שלמה קורח, 
אמר לתלמידיו בכנס שנערך בבית מדרשו: "אנחנו עומדים בפני 

מציאות קשה. לא מפחד מהמוות, מה שמפחיד איך נישא פנינו ואיך 
נעמוד בדין. כנס זה הוא חשבון נפש על הטלטלה שאנחנו עוברים"

הטרקטורון שהוחרם

צילום: יעקב כהן

w w w . m i v c h a r . o r g . i l

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב
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כשמדובר בחינוך...
תמיד טוב יותר! 

נשיםגברים / מסלול

בייעוץ
חינוכי

של אוניברסיטת חיפה

M.A תואר שני

יש לך תואר ראשון בחינוך?
מעונינ/ת להתקדם ולהתפתח מקצועית?

מסלול תואר שני בייעוץ חינוכי שע"י אונ' חיפה יאפשר לך ליהנות 
מעבודה מאתגרת בסיוע לילדים ומתבגרים ורכישת כלים טיפוליים 

בתחומים מגוונים כמו טיפול באומנויות וביבליותרפיה.  ניתן להמשיך 
ולהשתלם בתחומים טיפוליים נוספים. לסטודנטים מצטיינים תינתן 

אפשרות להמשיך בלימודים גבוהים!

לגברים - שני ערבי לימוד בשבוע במהלך שנתיים

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
החזר שכר לימוד לזכאיםהדרך!

הבטיחו את מקומכם!
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אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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מוגבל ל-2 קרטונים

בסניף בני ברק בלבד בסניף בני ברק בלבד

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פרשת בלק | י"א - ט"ז תמוז | 24-29.6.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

קרטון שוקיים עוף קרטון עוף

לק"גלק"גליחי'

יום
ג'

49012902690990
1 ליטר

יום
שמן קנולהב'

טעמן
קרטון כרעיים/

ירכיים/שוקיים
עצמות בקר

קפוא

טריקפוא

קפוא טרי/קפוא

לק"ג לק"גלק"ג 2390לק"ג 24902190 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

המבורגר/
קבב

לק"גלק"ג 19902190

VIP מארז
6 עופות במארז

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

קפוא

לשניצללחזה

פיקנטי/מזרחי/
כבש

השבוע השני

קפוא



ז' בתמוז תשע"ח 121220/6/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

למעלה משבעה מיליון שקלים השקיעה עיריית 
בני ברק עד כה בפרויקט ענק לפיתוח ולשדרוג 
פינת החי, שבהמשך רחוב אשל אברהם, בסמוך 
תקציב  במסגרת  וזאת  אלחנן,  רמת  לשכונת 
שאושר על ידי מועצת העירייה, ביזמת הרב חנוך 
המאמצים  כל  כשנעשים  העיר,  ראש  זייברט, 
להסדיר את פתיחת שלב א' של המקום בתקופת 

"החופש הגדול", לרווחת ילדי 
העיר.

מגוון  הכוללת  החי",  "פינת 
לילדי  ומתקנים  חיים  בעלי 
העיר, הוקמה לפני כ-25 שנה, 
אירנשטיין  משה  הרב  ידי  על 
בסיוע  דאז,  העיר  ראש  ז"ל, 
ניו  ברוקלין,  מחוז  של  כספי 
ערים  ברית  במסגרת  יורק, 
באותם  שנחתמה,  תואמות 
ימים, בין עיריית בני ברק, לבין 
והיא  ברוקלין,  מחוז  הנהלת 
מר  בהשתתפות  בטכס  נפתחה 
המחוז  נשיא  גולדין,  הווארד 

באותה תקופה.
השנים  במשך  ביקרו  במקום 

שנהנו  לה,  ומחוצה  העיר  תושבי  ילדים,  המוני 
הסברים  עם  שבגן  החיים  מבעלי  מרובה  הנאה 
הרבות  בשנים  ברם,  יהודי.  בהיבט  ייחודיים 
שחלפו מאז הקמת פינת החי, שמלבד התיישנות 
העיר  התפתחה  והמתקנים,  מהכלובים  חלק 
מ-85,000 תושבים ל-203,000 תושבים כן ירבו, 
הצורך  את  הביאו  וצעירים,  ילדים  ומחציתם 

והחיוניות לפתח את המקום, לשפצו ולהגדילו.

בעקבות זאת, הוכנו תכניות הנדסית ואדריכלית 
לפיתוחם  המקום,  שטחי  להגדלת  מקיפות, 
ולשדרוגם, והועמדו הסכומים להגדלות לביצוע 
הרחבה  שמטרתן  ביותר,  נרחב  בהיקף  עבודות 

ופיתוח של המתחם כולו והגדלתו.
גינון,  ריצוף,  יסודי,  שיפוץ  עובר  כולו  הגן 
השקיה, סלעיות, תוספת גדולה של בעלי חיים, 
כלובים, אקווריומים, ויטרינות זכוכית לזוחלים 
ולדגים, וכמו כן יוקמו חצר לימודית זואולוגית, 
החיים,  לבעלי  מחסה  מערות 
שילוט והסברה, במטרה לאפשר 
ולימודית  תרבותית  סביבה 

משודרגת.
בהתאם  מתבצעות  העבודות 
זייברט,  חנוך  הרב  להנחיות 
האגף  באמצעות  העיר,  ראש 
לתשתיות ולפיתוח של העירייה, 
קקון,  מיכאל  הרב  שבראשות 
ובהנהלת  העירייה  הנהלת  חבר 
האגף,  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
הפרויקט,  ביצוע  את  שתכנן 
ובשיתוף עם הרב ישראל לייזר, 
ומנהל  האגף  למנהל  המשנה 
צבי  ומר  העיר  חזות  מחלקת 
נטיעות  מח'  מנהל  פוננסקי, 

שבאגף, במסגרת התכנית המקצועית שהוכנה.
מאז תחילת העבודות היה המקום סגור לציבור, 
העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם  וכדברי 
הצורך  על  להצטער  יש  גיסא,  "מחד  ודוברה: 
הענק  ההיקף  בשל  המקום,  של  זמנית  בסגירה 
גמר  עם  גיסא,  מאידך  אך,  העבודות,  של 
גדול  החי  בפארק  המבקרים  יפגשו  העבודות 

בהרבה, מרווח בהרבה ומפותח בהרבה".

מאת: עוזי ברק
 

בשמחה של מצוה ברוב פאר והדר נחוג מעמד 
לילדי חמד תשב"ר תלמוד  "בן חמש למקרא" 
הת"ת  נשיא  בראשות  ב"ב,  "מתיבתא"-  תורה 
הגרש"א שטרן רב מערב העיר ב"ב, אדמו"רים, 
ובהשתתפות  וחסידות  תורה  מרביצי  רבנים, 

ההורים והסבים.
באולם  התקיים  המעמד 
בטוב  והנחה  האודיטוריום, 
הרוחני  המנהל  ודעת  טעם 
הרב יהושע גפנר, אשר פתח 
לריבון  ושבח  שיר  בדברי 
הסייעתא  על  העולמים 
המלווה  המיוחדת  דשמיא 
ליום  הלום  עד  הת"ת  את 

שמחתנו - בו זוכים ילדי חמד הטהורים תשב"ר 
מתוך  הנלמדת  התורה  לימוד  בשערי  להיכנס 

חיות וקדושה.
דברי ברכה נשמעו מפי הגרש"א שטרן, כמו כן 
הובעו דברי הוקרה והערכה למלמדים היקרים 
בתלמידים  להחדיר  באמונה  מלאכתם  העושים 

אהבת תורה ומידות תרומיות.
ובנים  אבות  יצאו  הרושם,  רב  המעמד  בסיום 
בנים,  בני  עם  זקנים  ועטרת 
ומחולות בשמחה של  בריקודים 
להשי"ת  והודיה  ובשבח  מצוה 
ובצאתם  עזרונו רחמיך.  הנה  עד 
פיהם  מלא  הכביר,  המעמד  מן 
הת"ת  להנהלת  ושבחה  בשיר 
רוח  לקורת  וחוו  זכו  אשר  על 

ולהנאה צרופה זכה וטהורה.

מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: ביום שישי האחרון השיב את 
נשמתו לבוראו רבי מנשה כהן זצ"ל, אביו של 
יגאל  הרה"ג  בב"ב  אומר'  'יביע  מוסדות  ראש 

כהן.
 17:00 בשעה  שישי  ביום  התקיימה  הלווייתו 
נערכו  ולא  ירקון,  העלמין  בבית  גאולה  בשער 

חילול  למנוע  בכדי  הספדים 
פרידה  מילות  רק  אלא  שבת, 

קצרות.
ובני  כהן  יגאל  רבי  הגאון 
שבעה  יושבים  המשפחה, 
בבני   49 עוזיאל  הרב  ברחוב 

ברק.
המנוח זצ"ל נולד בשנת 1948 
משפחתו  בני  עלו  שנה  ובגיל 

שאן  בבית  במעברה  גדל  הוא  מאירן,  לארץ 
התקווה  בשכונת  לגור  עבר  נישואיו  ולאחר 
שעוסקים  מבורך  ישרים  לדור  זכה  אביב.  בתל 
כבורח  ידוע  והיה  חסד,  ועשיית  תורה  בהפצת 

מהכבוד.
היה תמיד מהראשונים שהיו מגיעים  ר' מנשה 
את  להכין  כדי  החמה,  הנץ  לפני  הכנסת  לבית 
המקום למתפללים, ובערב מיד 
חזר  עבודתו  את  שסיים  אחרי 
את  לסיים  כדי  המדרש  לבית 
היום בלימוד תורה. זכה ונטמן 
בערב שבת אחר חצות בחלקת 
ירקון  העלמין  בבית  חרדים 
מיטתו.  את  מלווים  כשמאות 
בצרור  צרורה  נשמתו  תהא 
החיים ויעמוד כמליץ יושר על 

משפחתו.

 

אביו של ראש המוסדות ז"ל
לפני כניסת שבת נפטר רבי מנשה כהן זצ"ל, אביו של ראש מוסדות 

'יביע אומר' בב"ב הרה"ג יגאל כהן

במתיבתא חגגו 'בן חמש למקרא' 

מכינים את פינת החי לחופש הגדול

המנוח עם בנו הרב יגאל

פינת החי ברחוב אשל אברהם שופצה ושודרגה בסכום של למעלה 
משבעה מיליון שקלים

צילום: בעריש פילמר

תכנית פרויקט הפיתוח והשדרוג של 
"פינת החי"

במרכזי השירות של כל החברות תוכלו לקבל עלונים המרכזים את זכאותכם ופרטים נוספים.
השירותים וההטבות כפופים לתנאי החברות השונות ולהצגת אישור מתאים.

www.negishut-batelefon.co.il :לפרטים

1. שירות הודעות מסר קצר )SMS קולי(
לאנשים עם מוגבלות בראייה. השירות   

.SMS-ללא עלות מעבר לעלות ה

2. שירות מוקד תיווך טלפוני
להעברת מסרים לאנשים עם מוגבלות   
בשמיעה ו/או בדיבור. מוקד זה מאפשר 

לקיים שיחות טלפון מול צדדים שלישיים 
בתיווך מוקדן. השירות ברישום מראש
וללא עלות מעבר לעלות ההתקשרות  

עם המוקד.  

3. נפח גלישה מוגדל
החברות )המפעילות הסלולארית( יעניקו   

ללקוחות עם מוגבלות בשמיעה או בראייה 
הזכאים לכך הטבה של נפח גלישה מוגדל 

במכשירים סלולריים. בכפוף לעמידה 
בתנאי ההצטרפות.

* לקבלת ההטבות יש לפנות למוקדי השירות  

אם אתם מתמודדים עם מוגבלות בשמיעה, בראייה, בהפעלת ידיים 
או עם לקות קוגניטיבית - אתם זכאים לרכוש מכשירי טלפון בעלי 

התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות ולקבל שירותים נגישים 
שונים, בהתאם לחוק. 

מכשירי הטלפון בעלי התאמות הנגישות המוצגים במרכזי השירות 
ומוצעים למכירה יסומנו על גבי האריזה או העלון המצורף בסמל 

גרפי של אוזן, עין או כף יד, לפי העניין.  במרכזי השירות תתאפשר 
גם התנסות במכשירים בעלי התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות 

טרם רכישתם.

מכשירי טלפון,
 מכשירים סלולריים
ושירותים מותאמים

לאנשים עם מוגבלות

שירותים נגישים להם זכאים אנשים עם מוגבלות:



בתוקף עד ה 7.7.18 ו/או עד גמר המלאי, אין כפל מבצעים, מהמגוון המשתתף במבצע, 
התמונות להמחשה בלבד, כמות מינימום מפריט 100 יח'

אנחנו משפצים ואתם מרוויחים

מבצעים נוספים

מארז 6 קערות
זכוכית

76.90
15.00

תבנית מלבנית
27 ס״מ, ידיות 

סיליקון

79.90
19.90

מארז 3 חלקים
תה, קפה וסוכר

259.90
24.90

לקקן ומברשת
אפיה מסיליקון

89.90
19.90

מארז אפיה
מסיליקון, 18 חלקים

239.90
59.90

סט צנצנות תבלנים
+ סטנד מתכת

69.90
19.90

מארז 3 קופסאות
אחסון מפלסטיק

24.90
99.90

סיר 26 ס״מ, 6.5 ליטר + 
Marble מכסה זכוכית

199.90
59.90

בני -ברק - רחוב ז'בוטינסקי 14 פינת רבי עקיבא, רח' ירושלים 7, 
22 ן  ו - רח' בן גורי | גבעת שמואל   24 רח' אהרונוביץ 

תקף 
בסניפי 

נעמן:

מאות 
פריטים

הנחהעד-



בני ברק ז' בתמוז תשע"ח 121420/6/18

סכסוך נדל"ן על מתחם 'מצות אביב'

מאת: יאיר קורן

טוענים  ונדל"ן  יזמות  ל.י.  בחברת  עסקי:  סכסוך 
בין  שנחתם  הסכם  מקיימת  אינה  אביב  שמצות 
בבני  שלה  המפעל  את  לה  תמכור  לפיו  השתיים, 
ברק, ומבקשת להורות לה להשלים את העסקה לפיה 

המתחם יימכר ב-34 מיליון שקל.
בשבוע שעבר הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי 
לקבוע,  ונדל"ן  יזמות  ל.י  חברת  ידי  על  אביב  בתל 
כי ההסכם לפיו תרכוש את הנדל"ן של מפעל מצות 
לשלם  מבקשת  החברה  וקיים.  שריר   - בב"ב  אביב 
 30.5  - היתרה  תמורת  את  חודשים  שלושה  בתוך 
במועד  לעמוד  אביב  למצות  להורות   - שקל  מיליון 
המקרקעין  רישום  ללשכת  ולהורות  המתחם  לפינוי 
לרשום הערת אזהרה לטובת חברת הנדל"ן במקרקעין 

בגין הסכם המכר.
הררי  שחר  עוה"ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
הסכם  נחתם   2015 בפברואר  כי  נאמר,  פלג  ועודד 
מיליון   34 תמורת  שעליה  והמפעל  הקרקע  לרכישת 
שקל, כאשר לוי יצחק מתכננת לבקש שינוי ייעוד כך 
שניתן יהיה להקים בניין מגורים במקום המפעל. עד 
היום שילמה התובעת 4 מיליון שקל, כאשר הצדדים 
לתשלום  הקבועים  המועדים  את  בהסכמה  דוחים 
התמורה בהסכם מסיבות שונות. התובעת הביאה לכך 
תב"ע  להפקיד  אישרה  ברק  בני  המקומית  שהוועדה 
לבניית 69 דירות, המעלה את ערך הקרקע ב-8 מיליון 

שקלים.
אביב  לה שמצות  נודע  התובעים, אשתקד  לטענת 
שלה,  למפעל  חילופית  קרקע  למצוא  הצליחה  לא 
לפינויו.  שנקבע  במועד  לעמוד  יכולה  אינה  ולכן 
את  מאז החלה מצות אביב לטעון שהתובעת מפרה 
הנטענים.  נזקיה  על  אותה  והזהירה שתתבע  ההסכם 
לטובת  אזהרה  הערת  רישום  מנעה  אביב  מצות 
הצעה  שקיבל  טען  אף  וולף  דוד  ובעליה  התובעת, 
המעלה  דבר   - שקל  מיליון  ב-45  המתחם  למכירת 

חשש שבכוונתו למכור אותו לצד ג' כלשהו.
הסכם  אכיפת  על  להורות  מתבקש  המשפט  בית 
תשלום  את  להשלים  לתובעת  שיתאפשר  כך  המכר 
הדין  פסק  מתן  ממועד  ימים   90 תוך  התמורה  מלוא 

בתביעתה.
מופרכת  בתביעה  "מדובר  נמסר:  אביב  ממצות 
ומשוללת כל יסוד. חברת ל.י הפרה את הסכם המכר 
יסודית כאשר שילמה תשלום ראשון בשיעור  הפרה 
תשלום  כל  שילמה  ולא  העסקה  משווי  כ-10%  של 
משווי   80% לשלם  צריכה  שהייתה  למרות  נוסף 
להביא  ניסתה  ל'  חברת   .2015 בשנת  עוד  העסקה 

משקיע שייכנס בנעליה – ניסיונה לא צלח. 
בתנאי  לעמוד  ביכולתה  אין  כי  הודתה  ל'  "חברת 
למצות  כתבה  ומשסורבה  לשנותו  ביקשה  ההסכם, 
אביב ב-14 במאי 2017: ‘אם עד 31.08.17 לא יועבר 
הסכום הנ"ל או לא ייחתם הנספח לחוזה מכל סיבה 
אביב  ומצות  מרצון  הרכישה  עסקת  תתבטל  שהיא, 
יהיו רשאים למכור הנכס למי שיחפצו’. מצות אביב 

תגיש בקרוב תשובה לבקשה".

 מתחם מצות אביב, צילום: דוד זר

חברת ל.י. יזמות ונדל"ן מבקשת לאכוף חוזה מכר שנערך עם מצות אביב במפעל ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק • 
ממצות אביב נמסר: "מדובר בתביעה מופרכת ומשוללת כל יסוד. חברת יזמות ונדל"ן הפרה את הסכם המכר הפרה 

יסודית כאשר שילמה רק כ-10% משווי העסקה"

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

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

03-5045000

טל' רב קווי
לסניפי הרשת

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

במהירות שיא

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

כל המזגנים 
במחירים 

הזולים ביותר 
וגם ב-36 
תשלומים

התקנה יהודית 
איכותית

במחירים מיוחדים
ואחריות כפולה!

מ-
חל 

ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן לסלון

58₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-2090 ₪

מזגן 3 כ"ס

88₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-3190 ₪

מזגני טורנדומזגני תדיראן
במחירים הכי זולים!במחירים הכי זולים!

7 שנות 
אחריות 

מלאה

סה"כ: 6490 ₪סה"כ: 5490 ₪ סה"כ: 2790 ₪
152180
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 77סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!

מכונות כביסה

במחירים
הזולים ביותר!

מכונת כביסה
קונסטרוקטה

5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ש"ח

6 מגירות
מקרר
DF 450

רק: ₪1590

44₪

רק:

תנור דו תאי

החל מ: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

רק:

מקרר סמסונג

החל מ: ₪3290

ל-9136
חודשים ₪

החל מ:

כולל התקן
משמרת השבת

ל-36
חודשים

רק: ₪990

ל-2736
חודשים

החל מ:



מדי שנה הקהילה כולה

זוכה למענקי מפעל הפיס 

בתחומי החינוך, התרבות,

איכות הסביבה והבריאות.

המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו  18 שנים  אזהרה: משרד הרווחה והשירותים החברתיים קובע כי הימורים עלולים 
להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 
24 שעות ביממה. הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, נסיון, יכולות או ריבוי משחקים. 118)שיחת חינם( 

מפעל הפיס משקיע את כל רווחיו בקהילה,

בבניית בתי ספר וכיתות לימוד, גני ילדים

ומרכזים קהילתיים. בעידוד כתיבת חיבורים

ומאמרי הגות תורניים, ובהקמת גינות ירוקות.

גם השנה נמשיך לסייע לרווחת הקהילה.



ז' בתמוז תשע"ח 161620/6/18 בני ברק

חיים וייס

של  הדרמטית  החלטתה  לאחר  אחדים  ימים 
ישראל'  'אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
בטורו  )הרחבה  הגיוס  בחוק  שינויים  לדרוש 
של אבי בלום(, בוחנים ב'דגל התורה' ובש"ס 
היא  הנטייה  כאשר  לחוק  ביחס  עמדתם  את 
תוך  אחת  בחזית  זאת  לעשות  אך  בו,  לתמוך 

תיאום עם 'אגודה'.
מועצת  נשיא  מרן  הגיע  בערב  שלישי  ביום 
חכמי התורה הגר"ש כהן לניחום אבלים אצל 
ראש  אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן 
הישיבה ציין כי זו טרחה גדולה במיוחד להגיע 
ועול הישיבה של  מירושלים עם עול הציבור 

הגר"ש.
נשיא המועצת  ניחם מרן  במשך שעה ארוכה 
את מרן ראש הישיבה, תוך שהוא מצטט את 
הגמרא על פטירת בניו של רבי מאיר, והקדמת 
החתם סופר על בנו של הרמב"ם שנפטר על פי 
אביו. הגר"ש ציין כי תלמידי חכמים מאריכים 
לראש  צריך  ו"הדור  הדור,  בשביל  ימים 

הישיבה".
לאחר מכן העלה מרן נשיא המועצת את סוגיית 
הגיוס וציין כי "יש בעיה של הגיוס ומאיימים 
מהתקציבים,  חיים  לא  אנחנו  תקציבים,  על 
יוצאי  נקראים  לכן  הקב"ה,  של  הצבא  אנחנו 

צבא".
תלוי  "הכל  כי  השיב  הישיבה  ראש  מרן 
את  ציטט  הגר"ש  לדאוג".  מה  אין  בזכויות, 
דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה על שבט 
פעולה  "בשיתוף  כי  הגרי"ג  הוסיף  ואז  לוי, 
מה  ואין  גזירות  שום  יהיו  לא  יחד  כולם  של 

לדאוג".
לא  הטועים  "אחינו  כי  הוסיף  המועצת  נשיא 
כשמתקרבים  אבל  תורה,  בן  זה  מה  יודעים 
הורים  לנו  יש  בתורה.  שבנם  שמחים  הם 
שרוצים שבנם ילך לצבא, התלמידים נשמעים 
לצבא,  הולך  לא  אחד  שום  מבנים,  יותר  לי 
כשמתחתנים, אבא שלהם אומר לי תודה, לא 
גדולי  נפרדו  מכן  לאחר  כפיה".  שום  תהיה 

ישראל ואיחלו אריכות ימים זה לזה.
הרב  בנו  ליווה  המועצת  נשיא  מרן  את 
בנוסף  פנחס,  מאיר  הקרוב  ותלמידו  יעקב 
השתתפו במעמד בנו של ראש הישיבה הגר"י 
אדלשטיין, נכדו מוטי פלאי ואיש 'דגל' אליהו 

ארנד.
ל'קו עיתונות' נודע כי בתחילת השבוע הגיעו 
שליחים  קנייבסקי  הגר"ח  התורה  שר  למרן 
לחוק.  התנגדות  שהביעו  האדמו"רים  מבתי 
מרן הגר"ח שמע את הצדדים ולאחר מכן נכנס 
גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר  למעונו 
וענה  הצדדים  את  פרש  ארוכה  שעה  ובמשך 

לשאלות מרן על מתווה החוק.
לפעול  שיש  לגפני  אמר  התורה  שר  מרן 
לאחדות ולדעה משותפת בין כולם. במקביל, 
זימן מרן הגר"ח את מקורבו מזכיר ה'מועצת' 
של 'דגל' אברהם רובינשטיין והורה לו לפעול 
חרדית  חזית  ולגבש  בנושא  אצל האדמו"רים 
אחידה, כמו כן, הורה לו לעמוד בקשר עם מרן 

נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן.
חברי  עם  בעניין  פגישות  קיים  רובינשטיין 
סולוביצ'יק,  הגר"ב  ועם  ומקלב  גפני  הכנסת 
כמו כן עלה עם ח"כ גפני לבית מרן האדמו"ר 
מבעלזא בטלז סטון, שם ישבו למעלה משעה 
הגר"ח.  מרן  דעת  את  מברר  כשהאדמו"ר 
לפגישות  רובינשטיין  צפוי  הקרובים  בימים 
נוספות עם גדולי האדמו"רים ואחר כך יחזור 

למרן שר התורה לקבל הכרעה סופית.
ל'קו עיתונות' נודע כי מרן שר התורה הכריע 
עקרונית בעד העברת המתווה לאור העובדה 
על  לשקוד  ישיבה  בחור  לכל  מאפשר  שהוא 
תלמודו, ומאחר והדד ליין שהוצב על ידי בג"ץ 
מאלץ פתרון בדחיפות וזו האפשרות הריאלית 
היחידה כרגע לשימור עולם התורה. עם זאת, 
הורה מרן לקדם כמה תיקונים הכרחיים בחוק.

תמיכה באופוזיציה

את  עיתונות'  ל'קו  מסביר  מקלב  אורי  ח"כ 
בשלב  'אגודה'  עם  ההסכמה  לחוסר  הסיבה 
זה: "מבלי להיכנס לפרטי החוק, אנו חלוקים 
גם  ואף  פרשנות  על  וגם  העובדות  על  גם 
הצע"ח  פה  יש  קודמים,  לחוקים  בהשוואות 
וההתייחסות  שהמדד  הביטחון  משרד  של 
שלנו כלפיה הוא מבחן התוצאה כלפי המשך 
ברוגע  הישיבות  תלמידי  של  לימודם  הסדר 

ובשלווה תוך הסדרת הנושא לשנים רבות".
בחוק  מפתיעה  תמיכה  מסתמנת  כך,  בתוך 
עתיד'  'יש  יו"ר  האופוזיציה,  מכיוון  דווקא 
ח"כ יאיר לפיד אומר ל'קו עיתונות' כי סיעת 
במתווה  שהוצג  כפי  בחוק  תתמוך  עתיד  יש 
המדובר, עם זאת הוא מסייג כי "אם היו לי 61 
 מנדטים בהחלט הייתי משנה סעיפים בחוק".

שהוצג,  במתווה  שינויים  יהיו  "לא  לדבריו, 
שהוא  לצבא  התחייב  הביטחון  ששר  מכיוון 
של  המיוחדת  שהוועדה  כפי  חוק  יעביר 
יהיה  ליברמן  אם  תמליץ,  הביטחון  משרד 
חייב  הוא  בחוק  שינויים  להכניס  מוכן 
המתווה  שעל  מכיוון  מתפקידו  להתפטר 
כן הייתה הסכמה  הזה חתום הרמטכ"ל. כמו 
מהחוק  הפוליטיקאים  ידי  את  שמסירים 
 ומעבירים את כל הדיון בו למשרד הביטחון".

על  פוליטיים  סיבובים  לעשות  יכול  "הייתי 
מכיוון  זאת  עשיתי  לא  אך  הגיוס  מתווה 
שלאחר שקראתי אותו הבנתי שאין שום סיבה 
שלא יקבלו אותו ככתבו וכלשונו כי המתווה 
טוב לכולם, אם יהיו שינויים בסעיפי החוק זה 

מה שיוביל לקרע בחברה הישראלית".
גם ח"כ ואלוף במיל. איל בן ראובן מהמחנה 
"כאלוף  כי  עיתונות'  ל'קו  אומר  הציוני 
המורכבויות  כלל  את  שמבין  וכמי  בצה"ל 
הגיוס  בחוק  תומך  אני  החרדים  בגיוס 
בעדו". להצביע  שצריך  וחושב   המתוקן 

לפי  יצביע  כי  איננו מוכן להתחייב  ראובן  בן 
לשכנע  "אנסה  ואומר  הסיעתית  המשמעת 
החוק  לכשיגיע  אצליח,  לא  ובאם  חבריי  את 
לפי  להצביע  האם  אחליט  הכנסת  למליאת 
המשמעת הסיעתית או להתנגד לה. השיקולים 
וזה  פוליטיים  שיקולים  הינם  גבאי  של 
בענייני  פה  מדובר  זאת  עם  יחד  עלי,  מקובל 
להתפשר". מוכן  אינני  ביטחון  ועל   ביטחון 

כל  דבר  של  שבסופו  מקווה  "אני  לדבריו, 
להסתכל  צריך  זה.  עם  לחיות  יוכלו  הצדדים 
החלומות  אחר  ללכת  ולא  בעיניים  למציאות 
שום  אין  בנוסף,  לצה"ל.  יתגייס  חרדי  שכל 
מקום לסנקציות פליליות מכיוון שהן לא יביאו 
יותר חרדים אלא רק יורידו באחוזי הגיוס. אם 
והוא  ניסיון  לו  ויש  זה  את  אישר  הרמטכ"ל 
מכיר את כלל התהליכים כנראה שזה מה שאנו 
בהומור:  ומוסיף  ראובן  בן  אומר  צריכים", 
הצדדים  מכל  הגיוס  מתווה  את  תוקפים  "אם 

כנראה שהמתווה סביר וטוב".

בביקור ניחום אבלים של מרן נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן 
אצל מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, עלה נושא הגיוס והמתווה 
חיים  לא  אנחנו  תקציבים,  על  "מאיימים  הגר"ש:  מרן   • המדובר 
מהתקציבים" • מרן הגרי"ג: "בשיתוף פעולה של כולם יחד לא יהיו 
 • • התמליל המלא מהביקור ההיסטורי בפרסום ראשון  גזירות"  שום 
וגם: מרן הגר"ח קנייבסקי הורה לקדם את העברת המתווה, בתיקונים 

קלים ובתיאום עם אדמו"רים ה'מועצת' החסידית

"לא נשלח אף בחור לצבא" מילה של עין 
מקצועית

הלל כהן, אופטימטריסט ראשי

שומרים על העיניים שלך

עדשות מולטיפוקל 
לילדים?!

היא:  הבדיקה  בחדר  ביותר  הנפוצות  השאלות  אחת 
איך ניתן לעצור\לעכב עליה במספר?

המיופיה )קוצר ראיה( הפכה למגיפה כלל עולמית, ומחקרים 
מוכיחים  שכ-80% מהאנושות בחלקי העולם השונים, סובלים 

ממנה.
ישנם  כמה גורמים לעליה במספר:

גנטיקה  קריאה מרובה   שינוי קימור הקרנית
 שימוש נרחב בטכנולוגיה  התארכות גלגל העין  אי חשיפה 

מספקת לשמש.
לגבי קריאה מרובה ושינוי מבנה הקרנית, ניתן להיעזר 
במשקפיים ביפוקליים או עדשות מגע קשות. הפעם נתמקד 
בהתארכות גלגל העין, כשזו בעצם הסיבה המשמעותית ביותר 

לעליה במספר.
במשקפיים רגילים או בעדשות מגע רגילות, התיקון האופטי 
משפיע על מרכז הרשתית בלבד, כשהחלקים הנמצאים מחוץ 
למרכז )בפריפריה( לא נהנים מתיקון אופטי מלא, סובלים 
משינוי הקימור שלהם, מתארכים, וגורמים לשינוי מבני של 

גלגל העין.
עדשות המגע המולטיפוקליות נותנות פתרון אופטימלי הן 
למרכז הראיה והן לפריפריה. פתרון זה מציע מינימום אזורי 
טשטוש על הרשתית. התוצאה היא שלילת הסיבה להתארכות 
גלגל העין, ובכך שמירה על המספר או לפחות –ללא שנוי 

משמעותי.
יתרון זה לא ניתן להשיג במשקפיים מולטיפוקליים, כיון 

שעיצוב העדשות שלהן משפיע רק על מרכז הרשתית.
עדשות אלו מתאימות לילדים ולנוער ודורשות שיתוף פעולה 
מלא בין המטפל למטופל. היות ומדובר בגילאים צעירים מאד, 

שת"פ עם ההורים הוא תנאי הכרחי להצלחה במשימה.
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האגודאיים  הכנסת  חברי  פתחו  הבתים'  ב'שלב  המשחקים  את 
התורה.  ומדגל  מש"ס  חבריהם  אצל  נראה  שלא  אנרגיה  בפרץ 
בתוך פחות משלוש יממות מרגע פרסום הצעת החוק של משרד 
הביטחון, התכנסה מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, בהרכב 
חסר, וקיבלה החלטה המורה לחברי הסיעה לפרוש מהממשלה אם 

החוק שהציע איווט יעבור.
היו  ה'מועצת'  של  הנחרצת  מההחלטה  הגדולים  המופתעים 
חברי הכנסת האגודאיים שסקרו את החוק המוצע בפתח הישיבה 
מנקודת המבט שלהם. לרגעים הם נשמעו כמי שמבקשים לטעום 
ובחסרונות  אותה שלמה. הם התמקדו בפגמים  ולהותיר  מהעוגה 
הכלכליות  הסנקציות   – שעבר  בשבוע  כאן  שתוארו  בחוק  שיש 
וקביעת היעדים בחקיקה ולא בהחלטת ממשלה או שר הביטחון 

– אך לא התעלמו גם מהיתרונות. 
ארבע  לנו  מקנה  שהחוק  כך  על  דיבר  הכנסת  מחברי  כשאחד 
שאם  לאדמו"רים  והסביר  דבריו  את  פרוש  תיקן  שקט,  של  שנים 
החוק יעבור ולא ייפסל בבג"ץ, יוענקו לנו שש שנים של שקט בהן 
יגור זאב עם כבש. ספירת השנים בנוגע לעמידה ביעדים - הסביר 
פרוש - תחל רק לאחר שנתיים מיום העברת החוק. רק אם במהלך 
)הווה אומר, חמש שנים מרגע החקיקה( תהיה  שלוש שנים מאז 
עמידה ביעדים בשיעור של פחות מ-85 אחוזים, כי אז יפקע החוק 

בשנה השישית. 
הסינרגיה בין החברים באגודת ישראל מעולם לא נראתה טובה 
יותר. ליצמן ופרוש תוחקרו לפרטי פרטים ונשאלו מה עמדתם – 
כשזהות השואלים לא חפפה לזהות ההנהגה הרוחנית הסיעתית של 
הנשאלים. אחריהם ביקש ח"כ מנחם לייזר מוזס להביע את עמדתו 
ביקש  מוזס  וביטחון.  חוץ  ועדת  כחבר  המחייב  תפקידו  מתוקף 
להזכיר שבחודש אלול הקרוב יפקע המועד בן השנה שקצב בג"ץ 
לתיקון החקיקה, ובמידה והחוק לא יעבור כל בני הישיבות יהפכו 
למחויבי גיוס בהגדרה. הדאגה לשלום הילדים והנכדים מעולם לא 

הייתה כה מוחשית ולא נשמעה כה אותנטית.
כשחברי הכנסת סיימו לומר את דברם, הם נתבקשו אחר כבוד 
לפנות את מקומם כדי לאפשר לחברי ה'מועצת' ללבן את הדברים 
ולקבל את הכרעתם. קשה להמעיט בחשיבות המעמד שבו ניצבים 
חברי הכנסת בפני גדולי ישראל, מביעים את דברם ויוצאים מהחדר 

כדי לשמוע לאחר מכן על ההחלטות שהתקבלו בהיעדרם. 
מרחב  להם  שיינתן  הכנסת  חברי  העריכו  מוקדמות  בשיחות 
תמרון וכי ההוראה שיקבלו תהיה להימנע מהצבעה אך לא למנוע 
כי הערבים שייצאו מהמליאה  מהחוק לעבור. כמה מהם הסבירו 
כדי להאזין לקולות המואזין ואולי גם תמיכתו המפתיעה של לפיד 
שמצדד בחוק )בצעד שנתפס על ידי חברי הכנסת כמשחק מתוחכם 
לפינה(,  החרדים  הח"כים  של  ודחיקתם  חרדי  הפנים  במגרש 
אפילו  ואולי  בהצבעה  הימנעותם  חרף  לעבור  לחוק  יאפשרו 

התנגדותם ההצהרתית-עקרונית שלא תלווה בהפלת הממשלה.
ההנחיה של חברי מועצת גדולי התורה לפרוש מהממשלה אם 
החוק יעבור ככתבו וכלשונו – הממה את חברי הכנסת האגודאיים. 
על  ומגוננים  עומדים  הם  אמיתיים,  שכחסידים  ייאמר  לזכותם 

אות.  לכל  ונצמדים  תג  כל  מסבירים  כשהם  במה  בכל  ההחלטה 
חטף  הלב  שלדאבון  יורוך'  אשר  ככל  'ועשית  של  המושג  לעצם 
מכת שמש לאחרונה, הרי שההתנהלות החסידית הזאת היא כמים 
קרים לנפש עייפה. חז"ל כבר למדונו שכינוס לצדיקים הנאה להם 
והנאה לעולם. במקרה הזה אפשר להוסיף ולומר שכינוס המועצת 
עשה טוב לכל חניכי עולם הישיבות שגדלו על ערכי הציות לדעת 
לחברים  בעיקר  הייתה  הנאה  של  מסוימת  מידה  כי,  אם  תורה, 

החסידיים שנטלו את ההובלה.

שקט, יורים
כינוס הבזק של מועצת גדולי התורה של אגודה יצא אל הפועל 
וחברי  דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  לחברי  שהתאפשר  מבלי 
כינוס  נגד  או  מועצת החכמים של ש"ס להביע את עמדתם, בעד 
משותף של שלוש המועצות, כפי שהציעו מלכתחילה כמה מחברי 
הכנסת  חברי  הספיקו  בטרם  עוד  התורה.  ודגל  ש"ס  של  הכנסת 
כבר  אגודה  של  המועצת  רובינזון',  'איווט  לומר  ומדגל  מש"ס 
התכנסה והובילה להכרעה שהפתיעה את המערכת הפוליטית כולה 

– החילונית ובעיקר החרדית. 
יכול  התורה,  לדגל  ש"ס  בין  האמיתי  הדיל  את  שמחפש  מי 
למצוא אותו לעת עתה לא בעיריית אלעד ובשטח השיפוט של בית 
שמש, אלא קודם כל במשכן הכנסת בירושלים. מבלי להכניס את 
החברים  עמדתם של   - הפוליטי  הרי שבמישור  הרים,  בין  ראשם 
מש"ס ומדגל התורה היא כמעט אחידה. אין מה למהר להגיב, אין 
החקיקה  החוק.  נגד  או  בעד  מפוצצות  בהתבטאויות  לצאת  טעם 
שהניח איווט על השולחן מניחה את הדעת ומעניקה רמת וודאות 
לכך שיתאפשר לכל בן ישיבה לשבת וללמוד ללא הפרעה בחמש 
השנים הקרובות – בכפוף להכרעת בג"ץ שעליה אין שליטה. מכאן 

והלאה, דרושה בעיקר עבודה שקטה.
המתקמבק  החבר  מול  הקלעים  מאחורי  רבות  שפעל  לדרעי 
איווט ליברמן, לא אצה הדרך ואת סופ"ש האחרון הוא ניצל כדי 
לצאת לחופשה קטנה לחו"ל במהלכה השתטח על קברי צדיקים 
במערב אירופה. גם בדגל התורה חברי הכנסת דוממו מנוע וכמה 
היושב  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  של  ובאבל  בשק  התעסקו  מהם 
שבעה על בנו. מימי השבעה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל על בנו רבי 
יעקב מקובלנו שכאשר המנהיג הרוחני יושב שבעה – חברי הכנסת 
המקורבים ובני הבית הרי הם בכלל אוננים הפטורים מכל מצוות 

היום לצורך התעסקות, גבאית משהו, בניווט זרם המבקרים.
השתיקה של החברים מש"ס ומדגל התורה לא העידה על דילמה 
קשה והתלבטות מיוסרת, אלא שיקפה בעיקר שביעות רצון בלתי 
מראשי  כמה  עם  וגם  הכנסת  חברי  עם  הפנימי  בשיח  מוסווית. 
הישיבות שגילו מעורבות לאורך כל התהליך )דוגמת ראש ישיבת 
עטרת ישראל שאף הביע את עמדתו במכתב פומבי( נשמעה נימה 
סיפק את  איווט, לטעמם,  מנוסח הצעת החוק.  סיפוק  ברורה של 
הסחורה והניח על השולחן, ועוד בשם משרד הביטחון, הצעת חוק 

סבירה. 
כשאיווט ליברמן יישב בקרוב עם חברי הכנסת כדי לסגור פינות 
מילה.  זו  מילה  להם שאצלו  לומר  יוכל  הוא  בירושלים של מטה 
אבוחצירא  אבי  יועצו  שניהל  השקטות  בשיחות  שנאמר  מה  כל 
אכן  אגודה,  של  הכנסת  חברי  מול  כולל  האחרונים,  בשבועות 
הכלכליות  הסנקציות  נגוזו.  הפליליות  הסנקציות  בתזכיר.  הוכלל 
אינן פרטניות אלא כלליות על תקציב הישיבות ובכל מקרה יחולו 

רק במקרה של אי עמידה ביעדים אחרי שנתיים. 
בכל מה שנוגע להיעדר הגמישות וקביעת יעדי הגיוס בחקיקה 
ולא בהחלטת שר הביטחון או הממשלה – נושא עליו הורחב כאן 
בא  שלא  דבר  על  במו"מ  שמדובר  הרי   – שעבר  בשבוע  הדיבור 
לעולם וספק אם ניתן לומר עליו את הגדרת חז"ל 'דעבידי דאתו' 
– שעשוי לבוא. מטרת העל של חברי הכנסת החרדים בכל הנוגע 
את  ולדחות  זמן  לקנות  ומתמיד  מאז  הייתה   – הישיבות  לבחורי 
הקץ. מי שמצפה לקבל הבטחה שלטונית לשקט תעשייתי על פני 
פרק זמן של יותר ממה שהונח על השולחן, מעיד על עצמו שאינו 

פוליטיקאי ריאלי שחוזה את הבאות, אלא אדם הוזה. 
בעשרים  דורות  של  שינויים  מתחוללים  שבו  מוטרף  בעולם 
לחלום  יכול  רק  איווט  מנצח.  יותר  הן  שנים  שש  שעות,  וארבע 
הבטחה  הרצועה  גבול  על  לו  להעניק  הדעת  על  יעלה  שמישהו 

לשקט ארוך טווח שכזה. 

קולות הקנאים
בתום ישיבת הסיעה שבמהלכה אמרו חברי הכנסת של דגל את 
גדולי  כבוד  על  המתבקשת  השמירה  במגבלות   – לבם  על  אשר 
ישראל, ישבנו עם מאיר פרוש בלשכתו בכנסת לרגע של התבוננות. 
ניסינו להבין איך האיש שהותקף על ידי הקנאים ברחובות ירושלים 
הפך  הגיוס,  חוק  על  השיח  את  כפשרן שמוביל  ידם  על  והואשם 
תוך שבוע לסמן הימני בסיעות החרדיות נגד כל פשרה. פרוש נמנע 
עד כה מלפרוש את משנתו, מתוך רצון לאפשר ניהול שיח שקט 
לראשונה  כאן  פורש  הוא  משנתו  את  רצויות.  לתוצאות  שיוביל 

בנחישות וברגישות כשהוא משיב לכל השאלות הקשות.
חברים בדגל התורה ובש"ס טוענים שמאחורי הקלעים התססת 
את האדמו"רים נגד החוק והתמקדת בחסרונותיו ולא ביתרונותיו. 
מסתתרים  הקלעים  שמאחורי  לכך  רומזים  אפילו  מהם  חלק 
שיקולים נוספים כמו ההתנגדות למועמד של ליברמן בירושלים 

והקריצה לקולות הקנאים בבית שמש.
חבריי  הרי  אליה.  להתייחס  אפילו  שמיותר  מגוחכת  טענה  "זו 
ואני הבאנו את השיקולים לכאן או לכאן בפני גדולי התורה והצגנו 
ולא  שלהם  הייתה  ההחלטה  וקרה.  עניינית  בצורה  הדברים  את 
שלנו. בכנות, חשבתי ואני עדיין חושב שאנחנו לא צריכים להיות 
יכולים להיות חלק מההסכמה לחוק  ואיננו  אלה שתומכים בחוק 
נחרצות.  כזה, אבל לא חשבתי שההחלטה תהיה להתנגד בכזאת 
גם אני הופתעתי אבל בשביל זה יש לנו גדולי תורה ואנו עושים 

בית ספר לפוליטיקה

תקופת ההמתנה

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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פרוש: "חבריי ואני 
הבאנו את השיקולים 

לכאן או לכאן בפני 
גדולי התורה והצגנו את 
הדברים בצורה עניינית 
וקרה. ההחלטה הייתה 

שלהם ולא שלנו. בכנות, 
חשבתי ואני עדיין חושב 

שאנחנו לא צריכים 
להיות אלה שתומכים 

בחוק ואיננו יכולים להיות 
חלק מההסכמה לחוק 

כזה, אבל לא חשבתי 
שההחלטה תהיה 

להתנגד בכזאת נחרצות"

"יש לנו הסכם קואליציוני 
ברור שכתוב בו 

שבמדינת היהודים לא 
יגבילו מכסת לומדי 
תורה. ביבי חתם לנו 

על ההסכם הזה ומה 
שמציעים כעת זו הפרת 

ההסכם. הרי הנוסח 
שמוצע לנו נכלל רק 

בחוק שעבר בממשלת 
לפיד. למה שנסכים 

מרצון לדבר כזה?"

ככל שהם מורים לנו".
וכי מה חשבת לעצמך? אתם בורג מרכזי בממשלה והחוק הזה לא 
לא  הערבים  האמת  ברגע  הרי  פוזיטיבית.  בו  שתתמכו  מבלי  יעבור 

ירוצו להציל את הממשלה.
זאת.  עושים  ולא  ירושלים  עיריית  את  לכבוש  יכולים  "הערבים 
עקביים.  היו  הם  הגיוס  ובנושא  עקרונות  יש  להם  גם  אבל  תתפלא, 
לא להפיל  נגד אבל  או להצביע  להימנע  לנו  יורו  לכן חשבתי שאולי 
כפי  אנו פועלים  את הממשלה, אבל מרגע שנפלה ההכרעה במועצת 

שמורים לנו".
בוא נדבר רגע על החסרונות עליהן הצבעתם. הסנקציות הכלכליות 
כיום מפריעות לכם אבל בשעתו, התחננתם בפני שקד שיהיו סנקציות 

כלכליות ולא פליליות - אז מה נשתנה?
"לא היה ולא נברא. לא התחננו ולא הסכמנו ויתירה מזאת, הרי אני 
אישית עליתי בל' ניסן ללשכה של איילת שקד. זה היה אחרי שעלתה 
הצעה שהורכבה מחוק יסוד לימוד התורה וחוק בן צור והיה מי שהציע 
ביעדים.  עמידה  תהיה  לא  אם  כלכליות  נפקויות  שיהיו  סעיף  להוסיף 
והוספתי שלדעתי הבעיה הגדולה  לכך  נסכים  אז לשקד שלא  אמרתי 
היא בפרשנות שהפרקליטות נותנת לחקיקה כשהיא נדרשת להביא את 

עמדת המדינה בפני בג"ץ".
'גזירת  ממתי   - התורה  ובדגל  בש"ס  כנסת  חברי  אומרים  כך  ועל 

הגיוס' הפכה לגזירה תקציבית ולא ערכית?
"אני לא שמעתי אף אחד שאומר זאת בקולו ולכן מבחינתי זה לא 
נאמר. הם הרי יודעים את עמדתנו וחשוב להבהיר גם לציבור שעניין 
הסנקציות הכלכליות בעייתי, אבל הוא לא הסעיף הכי חמור בהצעת 
החוק ואני מאמין שלא בגללו קיבלנו את ההוראה החד-משמעית. אני 
יכול לומר שהליכוד לא בסדר ולא מתנהגים כך עם שותפים כשמטילים 
עליהם סנקציות כלכליות אבל מה שהפריע יותר מהכל לאדמו"רים זה 
העניין שאם לא עומדים בפחות מ-85 אחוז מהיעדים, אחרי חמש שנים 
שום  מבלי שתהיה  גיוס  לחייבי  יהפכו  הישיבות  בני  וכל  יפקע  החוק 

גמישות לממשלה או לשר הביטחון לשנות את הדברים". 
ועל זה משיבים חבריך מש"ס ומדגל התורה – שהאלטרנטיבה הרבה 
יותר גרועה. הרי ללא חוק ימצאו עצמם כל בני הישיבות בחודש אלול 
ומאוחר  תקציבים  שלילת  תהיה  המשמעות  חוקי.  הסדר  ללא  הקרוב 

יותר גם הפיכתם לעריקים. 
בשתי  היינו  כבר  אבל  עינינו  לנגד  העת  כל  שמונח  שיקול  "זה 
'תורתו  את ההסדר של  פסל  ב-98' כשבג"ץ  בעבר.  כאלו  סיטואציות 
בישיבת  אמרתי  טל.  חוק  את  פסל  שבג"ץ  אחרי  וב-2015  אומנותו' 
תהיה  ולא  גיוס  יהיה  לא  גדליה  צום  שעד  להמר  מוכן  שאני  הסיעה 
הפסקת תקציב. אם נהיה מאוחדים ואיתנים בדעתנו גם בג"ץ יבין שיש 

פה ציבור גדול שיש לו עקרונות ואי אפשר לדחוק אותו לקצה".
זו בדיוק הנוסחה ששמענו בשנים האחרונות מהפלג הירושלמי...

"עליי אי אפשר לומר שאני משיב בשלילה לכל הצעה. הרי ישבתי 

שעות עם כל הגורמים הנוגעים בדבר כולל בשבועות האחרונים. אבל 
עלינו להפנים ולהבין שאיננו יכולים רק בגלל החשש הזה לומר כן לכל 
בו שבמדינת היהודים  לנו הסכם קואליציוני ברור שכתוב  יש  הצעה. 
ומה  הזה  ההסכם  על  לנו  חתם  ביבי  תורה.  לומדי  מכסת  יגבילו  לא 
שמציעים כעת זו הפרת ההסכם. הרי הנוסח שמוצע לנו נכלל רק בחוק 

שעבר בממשלת לפיד. למה שנסכים מרצון לדבר כזה?"
כי ניתנות לנו שש שנים של שקט – ומה שעשיתם תמיד זה לקנות 

זמן הרבה יותר קצר בכסף הרבה יותר גדול.
"ראשית אין לנו שום ביטחון שיינתנו לנו שש שנים של שקט. אני 
לא מזלזל בכך שיש יתרון לחוק שהצבא מציג כצרכים שלו אבל כולם 
מודעים לכך שבג"ץ עלול לפסול גם אותו. וכי מה נעשה אז? הרי יבואו 
ויאמרו לנו ובצדק: כבר הסכמתם לסנקציות פליליות – אז שזה יהיה 
בעוד שנתיים במקום בעוד שש. יש פה עניין עקרוני ואנחנו לא יכולים 
יד לחוק שאומר שאם לא תהיה עמידה עתידית ביעדים, לומדי  לתת 

תורה יהפכו לעבריינים".
ככל שאתה מסביר את עמדתך יותר כך גוברת התחושה שמבין כל 

חבריך אתה נוקט בקו הכי קיצוני.
"זה לא קו קיצוני. זו עמדה עקבית. אף פעם לא הציעו לנו להסכים 
לסעיף כזה וסעיף כזה היה רק בתקופת לפיד בניגוד מוחלט לעמדתנו. 

אז מה אתה רוצה, שאשאר רגוע? שאסכים לדבר כזה?"
אתה חוזר ואומר מה אתה לא רוצה. והשאלה היא, מה אתה רוצה 

ובעיקר מה יכול לעבור?
"חוק יסוד לימוד תורה".

נו, באמת. הרי כולם כבר יודעים שזה לא ריאלי. חוץ מיהדות התורה 
וש"ס כל שאר השותפות התנגדו נחרצות להצעה.

גם  הרבה  תלויה  בפוליטיקה  והריאליות  זקנתי  וגם  הייתי  "נער 
בעמדה עקבית שלנו. הנקודה המרכזית שלנו היא שלא ייתכן שנסכים 
מסוימות  בנסיבות  תורה  לומדי  עתידית,  זמן  שבנקודת  שאומר  לחוק 
יהפכו אוטומטית לעריקים. זה חייב להשתנות והסמכות חייבת לחזור 
לשר הביטחון או לממשלה כך שיתאפשר מרחב של גמישות. מעבר 
את  בעתיד  שנדרוש  מהיום  כבר  לומר  צריכים  שאנו  היא  דעתי  לזה, 

העברת חוק יסוד לימוד התורה".
לעתיד לבוא כשיבוא משיח זה יהיה חוק היסוד היחיד אבל במציאות 

העכשווית ובכנסת הנוכחית – מה אתה מציע?
החלטות  לחץ  מתוך  לקבל  לנו  אסור  ברורה.  המועצת  "החלטת 
מאמין  אני  כך.  אחר  רבות  שנים  עליהן  שנבכה  טובות  ולא  נמהרות 
להביא  תצליח  הכנסת  חברי  של  פעולה  בשיתוף  נבונה  שהתנהלות 
לתוצאות יותר טובות והנוסחה הראשונית שהציע משרד הביטחון, לא 
לא  תורה  שלומדי  כך  על  הסכמה  תהיה  אם  האחרונה.  המילה  תהיה 

יהפכו אוטומטית לעריקים – נוכל לדעתי להגיע להבנות".
ימים יגידו, והרבה לא נותרו. שעון החול לתום המושב אוזל במהירות 

ואם נוסחה שכזאת לא תימצא בימים הקרובים – אנה אנו באים.

עקוב אחריי. פרוש בדרכו ל'מועצת'
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בגלל המשיח: ש"ס נגד חולדאי

אאאא

תל אביב

שתוכנן  בכיכר',  'משיח  בשם  חב"די  אירוע 
להיערך בכיכר רבין, עורר השבוע סערה, כאשר 
יאפשר  לא  כי  הודיע  חולדאי  רון  העיר  ראש 
הפרדה בין גברים לנשים, מה שמטיל ספק על 
חריפה  להתקפה  שעלה  מי  האירוע.  של  קיומו 
נתן  אביב  תל  ש"ס  ויו"ר  המועצה  חבר  היה 
אלנתן, שלמרות יחסיו ההדוקים עם ראש העיר, 
בפופוליסטיות  חולדאי  את  להאשים  היסס  לא 

ובפחד מהבחירות הקרבות.
הכינוס החב"די הינו חריג בנוף הכיכר התל 
פוליטיות  עצרות  לרוב  המארחת  אביבית, 
התקיים  שעברה  בשנה  חברתיות.  ומחאות 
היה  בו  שכיכב  ומי  הפרעה  כל  ללא  האירוע 

הזמר החסידי מוטי שטיינמץ.
לפנות  חולדאי  העיר  ראש  החליט  השנה, 
דעת  חוות  שהנפיק  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
תתקיים  לא  כי  לקבוע  העירייה  בסמכות  לפיה 
כל הפרדה מגדרית באירוע המתקיים באישורה. 
מגילת  הוקראה  בה  אביב-יפו,  תל  "עירנו 
הקשור  בכל  חלוצה  תמיד  הייתה  העצמאות, 
לשמירה על זכויות האדם, שוויון ושוויון מגדרי 
בפרט", אמר חולדאי ודאג להפיץ את בשורתו 

בכל מדיה אפשרית.
על  זעם  אלנתן  נתן  אביב  בתל  ש"ס  יו"ר 
הוא  לפחדן.  הפך  "חולדאי  ואמר:  ההחלטה 
נכנס ללחץ מכל מיני קבוצות לחץ שמאלניות. 
הוא מפחד שהרשימה החילונית ומרץ ישתו לו 
קולות ולכן הוא מתנהג בצורה שטותית", אמר.

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

רביץ לח"כים: 
"אין לי זמן לשטויות"

ביתר עילית

'דגל  בסניף  הפנימיים  הפריימריז  סערת 
היום.  לרדת מסדר  עילית, מסרב  ביתר  התורה' 
השבוע, שלח מ"מ ראש העיר יצחק רביץ מכתב 
בו הוא  ואורי מקלב,  גפני  לחברי הכנסת משה 
ומשמיץ  מכוער  קמפיין  נגדו  מתנהל  כי  טוען 

במטרה להריץ מתמודד חדש מולו.
'שטח  פרסם  שעבר,  בשבוע  כזכור, 
הוא  בו  פלדהיים,  מוניציפאלי' מכתב של הרב 
תומך ברביץ לקדנציה נוספת, תוך שהוא דורש 
הרב:  כתב  דבריו,  בין  הפריימריז.  את  לבטל 
מול  להתמודד  ברצוני  באם  לשאול,  "ברצוני 
'דגל  מטעם  הח"כ  לתפקיד  גפני  משה  הרב 
בוודאי  בינינו?  פריימריז  יהיו  האם  התורה', 

שלא".
ובמכתבו  אופן הצגת הדברים  על  זעם  רביץ 
של  עוזרו  זלץ,  דודי  את  עקץ  הכנסת  לחברי 
חבר הכנסת יעקב אשר, המבקש להתמודד על 
התפקיד. "מה לעשות, אני לא מסתובב בכנסת 
כמו המועמד שנגדי, ואין לי זמן להזין ולתדרך 
אני  עיתונאים בארוחות צהרים במזנון הכנסת. 
ואין  הציבור,  למען  בעבודה  הראש  עסוק מעל 

לי זמן לשטויות הללו".

יוםעוד 134

רוחות מלחמה באלעד: חבר הכנסת לשעבר 
יגאל גואטה, פצח השבוע במתקפה חריפה נגד 
ראש העיר ישראל פרוש וקרא לציבור הספרדי 
ספרדי  מועמד  ולהציג  ראש  להרים  בעיר 
את  העיר  ראש  הציג  בתגובה,  העיר.  לראשות 
המבוסס  משיח  להימנע  לו  וקרא  העיר  הישגי 

על מוצא.
כתב  אלעד",  תושבי  הספרדים  ורעי  "אחי 
אלעד.  עיריית  כמנכ"ל  בעבר  שכיהן  גואטה, 
ולהתאחד סביב מועמד  "הגיע הזמן להתעורר 
ספרדי ראוי לראשות העיר". הוא הוסיף ושיגר 
עקיצה לפרוש: "לא כל מי שיודע לפזז לקרקר 

ולשיר 'אשורר שירה' אוהב ספרדים באמת".
גואטה  הטיח  חרדים',  ל'בחדרי  בראיון 
את  משווה  כשהוא  בהרבה,  קשות  האשמות 

מצפה  "אני  קוריאה.  לצפון  באלעד  השלטון 
שהם  מאוד,  מהר  יתעשתו  באלעד  שהספרדים 
להם  תלך  שלא  מהר,  מהר,  להתאחד  צריכים 
העיר. כל הסיפורים האלה שפרוש הוא בסדר, 
שקט.  הכל  קוריאה  בצפון  גם   - שקט  והכל 
אנשים נמצאים במחנות עבודה, זה בדיוק מה 
אותם  שמו  הזאת,  בקדנציה  לספרדים  שעשו 
בגלל  לא   - שקט  הכל  ולכן  עבודה  במחנות 

שהכל טוב", אמר.
ישראל  העיר  ראש  אמר  לדברים,  בתגובה 
פרוש: "בחמש השנים האחרונות, הפכה אלעד 
לעיר מאוחדת, שמחה, מחבקת ומכבדת. ילדי 
לאשכנזים,  ספרדים  בין  מבחינים  אינם  העיר 
העבודה  במקומות  הזמן  את  חולקים  והוריהם 

והבילוי עם שכניהם מבלי לברר את מוצאם.

האחרונים  "בימים 
מחרחרי  מנסים  ב שוב  י ר

בעיר  ומדון  ריב  שנאה,  ר לחולל  ז פ ל ו
מי  לעשות  הגדיל  ברחובותיה.  גזעני  רעל 

שכינה עצמו כקורבן השנאה, שהפך כנראה 
על  לאומה  ובישר  שנאה  למפיץ  בעצמו 
מחנות עבודת פרך באלעד, בהם מתעללים 

בתושביה הספרדיים.
"אלעד מזמינה את גואטה ושותפיו לעמדה 
זו, ללמוד כיצד מתנהלת עיר ללא שנאה וכיצד 
פועלת עירייה ללא שיקולי גזע ולהתוודע לכך 
כנסת  בתי  אלא  עבודה,  מחנות  באלעד  שאין 
גינות  ומסורה,  נמרצת  ה'  עבודת  נעשית  בהם 
ועיר  בהנאה  משחקים  ילדים  בהם  משחקים 

שמאירת פנים לכלל תושביה".

כאב ראש לש"ס: 'יחד' מתאחדת עם 'קול הלב'

חתמו  ו'יחד'  הלב'  'קול  סיעות  הפתעה: 
השבוע על הסכם לפיו הסיעות יתאחדו וירוצו 
הקרובות.  בבחירות  העיר  למועצת  במשותף 
המהלך נחשב למפתיע בזירה המקומית, מאחר 
והערכות כולן דיברו על כניסתה של 'קול הלב' 

תחת חסותה של ש"ס בראשות אבי אמסלם.
סיעת 'קול הלב' נשלטת על ידי משפחת בן 
חמו ובמשך שנים ריכזה אליה קולות של ציבור 
ספרדי גדול בעיר שלא היה שבע רצון מתנועת 
הסיעה  מחזיקה  הנוכחית,  בקדנציה  ש"ס. 
1 שלה,  בשני מנדטים, כאשר מי שהיה מספר 
אבינועם שושן, פרש מהחיים הפוליטיים ופינה 

את המקום הבכיר לדוד בן חמו.
בתקופה האחרונה, בעקבות השינויים ב'קול 
 – ש"ס  בתנועת  הגברי  חילופי  ולאור  הלב' 
כנפו  עמרם  המיתולוגי  היו"ר  של  עזיבתו  עם 
והמעבר של אבי אמסלם לקדמת הבמה – נראה 
היה ש'קול הלב' בדרכה 'להתאדות' ולהתאחד 
עם ש"ס, אך המו"מ בין הסיעות עלה על שרטון 

וכעת, חוטפת ש"ס מכה כואבת בדמות מפלגה 
ספרדית חזקה שתתחרה מולה.

'יחד' מצידה מביאה נדוניה מכובדת של יותר 
לרשימתה  באשדוד  שהצביעו  קולות  מ-4,000 
בכנסת, כך שהאיחוד עשוי להביא להישג נאה. 
מיוצגות  קטנות שאינן  קהילות  גם  מזו,  יתירה 
כרצונן, כדוגמת דגל התורה או קהילת גרודנא 
מהלך  לשקול  עשויות  הירושלמי,  הפלג  של 
של איחוד עם הסיעה החדשה ואולי לאתר בה 
'יהדות  בסיעת  בפניהן  שחסומות  הזדמנויות 

התורה' בעיר.
כוחם  בערך  ממעיטים  ש"ס  בתנועת  מנגד, 
של 'קול הלב' ו'יחד' באשדוד, כשהם מציגים 
'קול  את  שושן  אבינועם  עזיבת  כמו;  נתונים, 
כוחו  בכל  יתמוך  כי  השבוע  והצהרתו  הלב' 
יורם  הרב  של  פטירתו  ובאמסלם,  בלסרי 
אברג'ל זצ"ל ומעבר משפחות חסידיו מהעיר, 
'יחד' בבחירות  כאלו שהיו בסיס כח גדול של 

האחרונות ועוד.

בזירת  גם 
לראשות  העיר, התמיכה 

לא שוקטים אנשי 'יחד' על השמרים ובאחרונה 
פגישות עם המתמודדת לראשות  קיימו מספר 
תמיכה  בוחנים  כשהם  גלבר,  הלן  העיר 

במועמדותה.
גדול  רעש  בקול  פרצה  השבוע  כך,  ובתוך 
בהן  הקלטות  פרסום  בעקבות  מקומית,  סערה 
צוטטה המתמודדת לראשות העיר, הלן גלבר, 
החרדי.  הציבור  על  חריפה  ביקורת  מעבירה 
מול  עיקרית  כמתמודדת  המסתמנת  גלבר, 
החרדים  לתמיכת  זקוקה  לסרי,  העיר  ראש 
תמיכתה  על  רשמית  הודעה  שש"ס  ולאחר 
מנת  על  משקלה  כובד  את  מפעילה  בלסרי, 
גלבר  במטה  ישראל'.  'אגודת  בתמיכת  לזכות 
טוענים כי ההקלטות שפורסמו הינן מבושלות 
כבר  מעורבת  המשטרה  ולדבריהם,  ומזויפות 

בפרשה.

עם  ריצה  על  סופית  הייתה כפסע מלסגור עם ש"ס, אך השבוע חתמה  המפלגה הספרדית-אשדודית 
של  חדשה  הקלטות  סערת  וגם:   • בהסכם?  כלול  לא  ומי  הפוטנציאל  מה   • ישי  אלי  של  מפלגתו 

המתמודדת לראשות העיר

אלקין בעימות חזיתי עם סניף 'הליכוד' בעיר

על  אלקין  זאב  השר  של  החגיגית  ההכרזה 
הולכת  ירושלים,  העיר  לראשות  התמודדותו 
הוא  בעוד  בעליל.  מוכנה  כבלתי  ומתבררת 
מצפה עד כלות לתמיכת ראש הממשלה בנימין 
נתניהו – תמיכה שבשלב זה טרם נראית באופק 
נוספת  בעיה  עם  מתמודד  שאלקין  מסתבר   –

בתוך הבית פנימה: סניף 'הליכוד' הירושלמי.
בתאריך 29.5, יומיים בלבד לפני הכרזתו של 
ירושלים  'הליכוד'  סניף  חברי  התכנסו  אלקין, 
לבחירות פנימיות, בהן נבחרה רשימת 'הליכוד' 
בעבר  לדעת,  עליכם  וזאת  העיר.  למועצת 
החזיקה התנועה במנדט-שתיים במועצת העיר 
מקומה  את  איבדה  האחרונות  בבחירות  כאשר 
בשל החיבור של 'הליכוד ביתנו' בראשות משה 
אותו   - בודד  מנדט  להכניס  שהצליח  ליאון, 

עצמו.
מי שזכה במקום הראשון בבחירות הפנימיות, 
ברוב של 78 קולות מתוך 95, הוא אלישע פלג, 
ירושלמי וותיק ועתיר זכויות, סגן אלוף, טייס, 
כחבר  קדנציות   3 משך  שכיהן  ומי  צה"ל  נכה 
מועצה. הוא עו"ד, בשר מבשרה של 'הליכוד', 
כשבין היתר כיהן כדוברו של מנחם בגין בימי 

המהפך. למקום השני נבחר אלעד ואזנה.
בשבועות האחרונים, מתנהל מו"מ פנימי בין 

אלקין,  השר  אנשי  לבין  'הליכוד'  סניף  אנשי 
המבקש להשתלב ברשימת 'הליכוד' בבחירות, 
למרות שהיא כבר נבחרה. מסתבר שאלקין אינו 
מסתפק בקבלת המקום הראשון לעצמו – דבר 
המקובל על החברים ומחויב מחוקת התנועה – 
אלא מבקש להכניס שינויים גם בהמשך הרכב 
הסניף  חברי  חמת  את  שמעלה  מה  הרשימה, 
אלקין  מבקש  היתר,  בין  עזה.  התנגדות  וגורר 
חברי  עם  מו"מ  ומנהל  ברשימה  אישה  לשלב 

מועצה מסיעות אחרות.
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי', אומר אלישע 
נמצאים בתוך מו"מ כבר שלשה  פלג: "אנחנו 
הכל  אבל  בדיונים,  אנחנו  היום  גם  שבועות, 
בתוך  שינויים  להכניס  מבקש  אלקין  תקוע. 
לו שזה בלתי  ואנחנו מנסים להסביר  הרשימה 
אפשרי. יש פה רשימה שנבחרה על ידי מועצת 
הסניף, על פי חוקת 'הליכוד', לא נסכים בשום 

אופן לשינויים".
לפנות את המקום  הוא מוכן  כי  פלג מדגיש 
הראשון לאלקין אך לא ייתן את ידו בשום אופן 
דורש.  שהשר  כפי  ברשימה,  נוספים  לשינויים 
לפי  הבחירות  מטה  את  להכין  התחלתי  "כבר 
להאציל  תפקידים,  לאייש  החברים,  בקשת 
סמכויות, אנחנו בקשר עם 'המצודה' על מימון 

מוכן,  הכל  מפלגתי, 
אני כבר עשיתי 3 מערכות בחירות, 

הבאתי אלפי קולות לליכוד, אבל עכשיו 
הכל מתעכב, אנחנו בינתיים לא פותחים מטות 
להתבהרות  מחכים  בקמפיין,  יוצאים  ולא 

המצב".
בדרישותיו,  ידבק  אלקין  אם  כי  מזהיר  פלג 
משפטיות.  עתירות  עם  להתמודד  עלול  הוא 
יהיה  ושלא  בטוב  שנגמור  מקווה  מאד  "אני 
יהיה  נפרדת,  ברשימה  ילך  הוא  אם  פיצול. 
החוקה  פי  על  משפטיות,  עתירות  שיגיש  מי 
להישלל,  עלולה  בליכוד  אלקין  של  חברותו 
אם  כאלה.  למצבים  להגיע  רוצים  לא  אנחנו 
אתנו".  קשה  בעיה  לו  תהיה   – יתעקש  אלקין 
יצוין כי מי שמנהל את המגעים מטעם פלג הם 
והקבלן הירושלמי  נגוסה  חבר הכנסת אברהם 

אילן גורדו.
קבלת  לאי  פלג  גם  מתייחס  דבריו,  בתוך 
אלקין את ברכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, 
גדולות".  לא  בערים  גם  לקבל  נהוג  "אותה 
מעט  ממעיט  הוא  דבריו,  ובשטף  בהמשך 
מכוחה ואומר: "כן ברכה, לא ברכה, אנחנו לא 

מדברים על ברכת כהנים".

קרב פנימי: אם לא די לו באי תמיכת ראש הממשלה, מתמודד השר זאב אלקין, עם חזית נוספת: התנגדות 
רשימת 'הליכוד' הנבחרת לדרישותיו • המו"מ, האיומים, והקמפיין התקוע – כל הפרטים

ירושלים

אשדוד

"ילדי אלעד אינם מבחינים בין ספרדים לאשכנזים"
אלעד

חבר הכנסת ומנכ"ל עיריית אלעד לשעבר, יגאל גואטה, פצח השבוע במתקפה חריפה נגד ראש העיר • 
פרוש: "מי שכינה עצמו קורבן השנאה, הפך בעצמו למפיץ שנאה"

חשיפת 'קו 

עיתונות'

חשיפת 'קו 

עיתונות'

מהדק חגורות: הטייס לראשות
גן רווה

שלמה שש, תת אלוף במיל' העובד לפרנסתו 
כטייס בחברת אלעל, הודיע השבוע כי יתמודד 
על ראשות מועצת גן נווה. הוא ינסה להדיח את 
מזה  בתפקיד  המחזיק  אלימלך  )מוני(  שלמה 
שאלימלך  חושב  "אני  עשורים.  שלשה  כמעט 
עשה דברים עבור המועצה", החמיא המתמודד 
הוסיף:  אך  הוותיק,  המועצה  לראש  החדש 
חסרות  לא  חדש.  דם  להזרים  הזמן  "הגיע 

משימות במועצה".
הארץ,  במרכז  אזורית  מועצה  הינה  רווה  גן 
ומונה  וקיבוצים,  מושבים  תשעה  הכוללת 

כ-6,000 תושבים.
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הרים את הראש ופוטר

"לא יעצרו אותי"

הרצליה

ראשון לציון

אשקלון

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

העיר  למועצת  החדשה  עתיד'  'יש  ברשימת 
ניצולת  ויינשטיין,  דבורה  נמצאת  הרצליה, 
שואה שחצתה את גיל גבורות. בראש הרשימה 
פישר,  יריב  יו"ר האופוזיציה המקומית  יעמוד 
המכהן כיום מטעם סיעת 'הכי טוב להרצליה'. 
על פי החלטת המפלגה, פישר לא ירוץ לראשות 

העיר.
נכון לכיום, מחזיקה 'יש עתיד' בשני מנדטים 
במועצת העיר. מקומן של שתי חברות המועצה 
המכהנות מטעמה; עופרה בל וטובה רפאל – 

נפקד מצמרת הרשימה החדשה.
עתיד'  'יש  בכירת  גרמן,  יעל  הכנסת  חברת 
ולשעבר ראש עיריית הרצליה, אמרה: "גיבשנו 
לשמור  שידאגו  מוכשרים  אנשים  של  רשימה 
את  מזמינה  ואני  הקרובות  בשנים  הרצליה  על 

תושבי העיר לתמוך בה".

לציון,  ראשון  העיר  ראש  סגן  קינסטליך,  רז 
העיר.  לראשות  התמודדותו  על  השבוע  הכריז 
קיבל  והוא  הודעתו,  מאז  קלה  שעה  חלפה  לא 
כל  שלילת  על  צור  דב  העיר  מראש  הודעה 
סמכויותיו ועל הרחקת חברי סיעתו ממשרדיהם.

 + "הירוקים  סיעת  בראש  עומד  קינסטליך 
לאחר  מנדטים.  בשלשה  המחזיקה  הצעירים" 
לבטים, הודיע כי הוא מבקש את אמון הבוחרים 
בהתמודדות על תפקיד ראש העיר הבא: "בגיל 
שנה   15 המקומית.  לפוליטיקה  נכנסתי   ,23
אתם  בי.  בוערת  עדיין  העשייה  ותשוקת  חלפו 
כבר מכירים אותי. פעלתי בלהט וביושר למען 
בכוונתי  "אין  כי  הדגיש  הוא  בעיר".  הצעירים 
להשחיר את העיר ולצייר תמונה קשה כדי לומר 

לכם לבחור בי. זה הבית שלי".
כאמור, ראש העיר דב צור נקט תגובה חריפה 
אף  צור  'השקמה',  פי  על  פיטוריו.  על  והודיע 
עליהם  כי  קינסטליך  של  סיעתו  לחברי  הודיע 

לפנות את משרדיהם שבבניין העירייה.
העיר  ראש  הסביר  הברוטאלי  צעדו  את 
גם  אבל  זכויות  יש  פוליטית  ש"לשותפות  בכך 
היא  להתמודד  קינסטליך  של  החלטתו  חובות. 
לגיטימית אבל אי אפשר להיות רגל אחת בתוך 
נגד העשייה  וברגל השנייה לפעול  הקואליציה 
של הנהלת העיר. למהלך הזה תהינה השפעות 

ארוכות טווח".

אשקלון  העיר  לראשות  המתמודדים  רשימת 
– הולכת ומתארכת. השבוע, כינס חבר המועצה 
אטיאס,  משה  אשקלון'  'צעירי  סיעת  ויו"ר 
התמודדותו  על  הכריז  בה  עיתונאים,  מסיבת 
לראשות, כשהסלוגן שילווה את מסע הבחירות 
שלו יהיה: 'לא יעצרו אותי'. במסיבת העיתונים 
נכח - בין היתר – יו"ר ש"ס המקומי הרב יעקב 

אביטן.
אטיאס, 34, היה להפתעת הבחירות הקודמות 
קולות  אלפי  מקום,  משום  כמעט  כשהביא, 
שעלו לשני מנדטים. התפקידים אותם קיבל היו 
יו"ר  ותפקיד  אירועים  תיק  לעיר;  ייחודיים  די 
המועצה, שמהותו ניהול ישיבות מועצת העיר. 
יחסיו עם ראש העיר תומר גלאם היו משופרים, 
מתפקיד  להתפטר  החליט  הוא  באחרונה  אך 
יו"ר המועצה ונראה שיחסיו עם ראש העיר לא 

כשהיו.

ניצולת שואה מתמודדת למועצה

בני ברק דרישה: לפטר את חבר המועצה מיידית

בעקבות חשיפת 'שטח מוניציפאלי' כי חבר 
מתגורר  אינו  )ש"ס(  אפרים  בן  דרור  המועצה 
השלטון  לאיכות  התנועה  השבוע  פנתה  בעיר, 
לעיריית בני ברק בדרישה להפסיק את כהונתו 
כחבר מועצה לאלתר. מאחורי הקלעים מתנהל 
קרב פנים-מפלגתי על שאלת נאמנות פוליטית 
המפלגות  מימון  לכספי  קריטית  השלכה  עם 

וליחסי הכוחות בעיר.
של  המשפטית  המחלקה  שהעבירה  בפנייה 
ברק,  בני  לעיריית  השלטון  לאיכות  התנועה 
מפורטים הפרסומים על מעברו של בן אפרים 
החוק  הוראות  ציון  תוך  לאלעד,  ברק  מבני 
המחייבות חבר מועצה להתגורר בעיר בה הוא 

מכהן.
ברור  באופן  עולה  ומהפסיקה  "מהחקיקה 
מקומית   ברשות  מועצה  מחבר  נדרש  כי 
בה  הרשות  של  השיפוט  בתחום  להתגורר 
התפיסה  מונחת  הדרישה  בבסיס  מכהן.  הוא 
למימוש  אינהרנטי  תנאי  הם  המגורים  לפיה 

השליחות הציבורית של נבחר הציבור. אלמלא 
יוכל לזהות את  יגור בתחום השיפוט, הוא לא 
הצרכים של התושבים אותם הוא מייצב", כתבו 

עו"ד תומר נאור ויובל אמיר.
מעברו  על  מוניציפאלי'  'שטח  תחקיר 
ונענה  חודשים   4 לפני  פורסם  אפרים  בן  של 
ומשרד  העירייה  של  ובהתעלמות  בהתחמקות 
הפנים. בתגובת העירייה המקורית נטען כי בן 
אפרים עדיין מחזיק בדירה וכי העירייה פועלת 
תקופה  לאורך  טען  הפנים  משרד  חוק.  פי  על 
עצמו  אפרים  בן  משפטית.  בבדיקה  הנושא  כי 
נאמנה,  מלאכתו  את  עושה  הוא  כי  הסביר 
לא  כי  הצהיר  הוא  לרדיפה.  וטען  בהתנדבות, 

יתמודד לקדנציה נוספת.
מי שהסוגיה מונחת לפתחה היא תנועת ש"ס 
כך  שמבחינתה,  דדון,  אלי  בראשות  המקומית 
מסתבר, לפיטוריו של בן אפרים משמעות הרת 
גורל. והנה הקדמה להבנת העניין: סיעת ש"ס 
התנועה  נציגי  בין  'הכלאה'  מהווה  הנוכחית 

הגאון  נציגי  לבין 
מאזוז.  מאיר  ר רבי  ב ח

לנציג  נחשב  אפרים  בן  א המועצה  ס כ '
רחמים' אך הוא לויאלי ונאמן לתנועה כולה.

במידה ובן אפרים יתפטר מהמועצה, תעמוד 
ש"ס בפני דרישה של הרב מאזוז על כניסת נציג 
שלו מטעמו. לצורך כך, על ש"ס יהיה לסלק את 
זכריהו,  יעקב  ברשימה;  הבאים  הנציגים  שני 
מנהל לשכתו של היו"ר דדון ויוסף הררי. בשל 
המורכבות והחשש מכניסת נציג 'יחד' מובהק, 
הרי שפרישתו של בן אפרים הופכת למסובכת 

בהרבה.
יותר,  עוד  קריטית  ברשימה  הנציג  זהות 
עם התקרב תאריך 'ההזדהות', בו על כל חבר 
משתייך,  הוא  סיעה  לאיזו  להודיע  מועצה 
נפקא מינה למימון בחירות. בבני ברק, כל חבר 
שכעת   ,₪ מ-200,000  יותר  'שווה'  מועצה 

מתנדנדים בין ש"ס לבין 'יחד'.

ירושלים

אשדוד

אלעד

פיטורי חבר מועצת העיר  דורשת את  לאיכות השלטון  מוניציפאלי', התנועה  'שטח  בעקבות חשיפת 
דרור בן אפרים )ש"ס( • מאחורי הקלעים: חשש מהנציג המחליף ומאיבוד כספי מימון מפלגות

חיפה יהב צובר תאוצה, 'דגל' מחפשת חיבורים
מהלך דרמטי: מפלגת הצעירים הפופולארית חוברת למפלגתו של יונה יהב • ריצה בשיטת ה"ריצ-רץ" 

וסימון יורש עתידי • ומה חיפש מנחם שפירא עם המתמודד ניר שובר?

בעקבות 'קו 

עיתונות'

קווה
 פתח ת

החרדים מתלבטים: פגישה גורלית בבית ראש הישיבה

בצהרי יום שני, עלו למעונו של הגאון רבי 
והדמות  ישראל'  'אור  ישיבת  רוזן, ראש  יגאל 
חברי   3 תקווה,   בפתח  המשפיעה  התורנית 
הקמת  הפרק:  על  שונות.  מסיעות  מועצה 
במרוץ  הכרעות  קבלת  לקראת  פוליטי  ציר 

המתחמם לראשות העיר.
חוותה  תקוואית  הפתח  הפוליטיקה 
את  שמעמידות  עזות,  טלטלות  באחרונה 
קשים.  לבטים  בפני  החרדי  הציבור  קברניטי 
במרכז ההתרחשות עומדת עריקתה של אורנה 
במפלגתו   2 מספר  העיר,  ראש  סגנית  דוידאי, 
לסגן  וחבירתה  ברוורמן,  איציק  של  ימינו  ויד 
ראש העיר איתי שונשיין, שבאותו זמן הכריז 

על ריצתו לראשות העיר.
העריקה של דוידאי, הותירה את ראש העיר 
ברוורמן בודד במפלגתו, לאחר שחבר סיעתו 
הדברים  מכבר.  לא  ממנו  פרש  ישראל  איציק 
ברוורמן  של  הפופולאריות  לחוסר  מצטרפים 
ולתחושה גוברת בעיר של איבוד אחיזה בקרב 

וחבירתה  דוידאי  לפרישת  בתגובה  מצביעיו. 
שלילת  על  ברוורמן  להם  הודיע  שונשיין,  אל 

סמכויותיהם.
איתי  הם  לראשות  הבולטים  המתמודדים 
שם  ברוורמן.  ואיציק  גרינברג  רמי  שונשיין, 
נוסף שמרחף בחלל הוא אורי אהד, מי שכיהן 
לברוורמן  והפסיד  עיר  כראש  חודשים  מספר 
בבחירות האחרונות בתום סיבוב שני. הסיבוב 
והחרדים  הדתיים  קולות  בזכות  הוכרע 
שהעבירו את תמיכתם לברוורמן. רשמית, אהד 
הכריז כי הפעם הוא רץ אך ורק למועצת העיר.

חברי  נכחו  רוזן,  הרב  של  בביתו  בפגישה 
)'דגל  ברוכי  אליהו  אהד,  אורי  המועצה 
ויו"ר  העיר  ראש  )מ"מ  דיעי  ואיציק  התורה'( 
'הבית היהודי'(. מטרת הפגישה הייתה לבחון 
בראשות  התמיכה  סוגיית  עתידיים,  מהלכים 

והקמת גוש דתי מורחב לאחר הבחירות.
סגולי,  משקל  תקווה  בפתח  הדתי'  ל'גוש 
'הבית  ש"ס,  הלכו  האחרונות,  בשנים  כאשר 

ו'יהדות  היהודי' 
כבלוק  משותף התורה' 

בהחלטת התמיכה לראשות העיר ובכניסה 
המועמד  על  הימרו  ותמיד  לקואליציה, 

המנצח.
החרדים  מחזיקים  הנוכחית,  בקואליציה 
סגורות,  בשיחות  אך  ברוורמן,  עם  בשותפות 
מביעים חברי המועצה אכזבה מהתנהלותו של 
ראש העיר ומיחסו לצרכיהם. לדבריהם, ראש 
העיר לא מכיר טובה על בחירתם בו והעבודה 

השוטפת נתקלת בקשיים רבים.
המועמדים,  ריבוי  ולאור  האחרונים  בימים 
והחרדים  הדתיים  המועצה  חברי  מקיימים 
בביתו  לפגישה  כאשר  אינטנסיביות,  שיחות 
על  קריטית  השלכה  ישנה  רוזן  הרב  של 
הגוש  יבחר  מהמועמדים,  מי  עם  ההחלטה 

הדתי-חרדי ללכת.

זעזועים בפוליטיקה המקומית: ראש העיר נותר בודד במפלגתו ושחקן חזק נכנס לזירה • הגוש הדתי 
נמצא בצומת דרכים • בעקבות ההתפתחויות: פגישה גורלית במעונו של הגר"י רוזן

 .74 הולדת  יום  יהב  יונה  חגג  שלישי,  ביום 
עיתונאים,  במסיבת  נרשמה  המרכזית  החגיגה 
רשימה משותפת  הקמת  על  רשמית  הוכרז  בה 
שי  בראשות  הצעירים  ולמפלגת  למפלגתו 
מפת  את  משנה  הנוכחי  המהלך  אבוחצירא. 
הפוליטיקה החיפאית ומעמיד את מתנגדי יהב 

בפני אתגר קשה במיוחד.
החיפאית  לפוליטיקה  נכנס  אבוחצירא  שי 
לפני כעשור עם מפלגת 'יש עתיד צעירי חיפה'. 
 3 של  נאה  להישג  זכה  האחרונות  בבחירות 
מנדטים. באחרונה, שקל אבוחצירא להתמודד 
להצעת  נעתר  לבסוף  אך  הראשות  על  בעצמו 
יהב והשניים סיכמו על חיבור בין רשימותיהם 
אבוחצירא  של  רשמית  הלא  הכתרתו  ועל 

כיורשו של יהב לקראת הקדנציה הבאה.
המפלגה  ראשי  הציבו  העיתונאים,  במסיבת 
מנדטים.   8 לבחירות:  היעד  את  החדשה 
בהתחשב בכך שיהב מחזיק כיום ב-4 מנדטים 

ואבוחצירא ב-3, נראה שהיעד לא מופרך.
'כולנו'  ויו"ר  הודיע שר האוצר  בערב פסח, 

ברור  טרם  אך  לראשות,  ביהב  תמיכתו  על 
האם מפלגתו תהיה חלק אינטגרלי מהרשימה. 
מקומות  נשמרו  החדשה  ברשימה  לכעת,  נכון 
'יש  גם  אותם.  לאייש  מבלי  'כולנו',  למפלגת 
הביעה  לא  לפיד  יאיר  של  הרשמית  עתיד' 
ישנה  להחלטת שתי המפלגות  כאשר  עמדתה, 
לקמפיין  מימון  כספי  של  כלכלית  השלכה 

הבחירות.
וכך צפויה להיראות מפלגת יהב-אבוחצירא 
החדשה: מקום ראשון – יהב, מקום שני – שי 
אבוחצירא, שלישי – חדווה אלמוג )סגניתו של 
יהב כיום( וכך בהתאמה ישולבו נציגי המפלגות 
של  הצעירים  ומפלגת  יהב  של  שלנו"  "חיפה 
תחליט  ו'כולנו'  במידה  כאשר  אבוחצירא. 

להשתלב ברשימה ישולבו נציגיה אף הם.
מי שרואה בעיניים כלות את התחזקותו של 
יהב, היא סיעת 'דגל התורה', שקידשה מלחמה 
המתינו  האחרונה  התקופה  עד  אם  יהב.  נגד 
ואף   - חיצוניים  'מטאורים'  ב'דגל' להתגייסות 
פנו למספר מועמדים מהזירה הארצית במטרה 

יהב  מול  לשכנעם להתמודד 
- הרי ולנסות להדיח אותו מתפקידו 

צפויים  לא  כעת,  הנראה  ע שלפי  י ג ה ל
בין  יתמקדו  והבחירות  חדשים  מועמדים 

הפוליטיקאים המקומיים והמוכרים.
המחלקה  יו"ר  נצפה  האחרונים,  בימים 
מנחם  התורה',  'דגל  של  המוניציפאלית 
פגישות  סבב  בין  חיפה,  בחוצות  שפירא, 
שפירא  נפגש  היתר,  בין  הבחירות.  בסוגיית 
כשעל  קאליש,  רותם  עינת  המתמודדת  עם 
להעמיד  שפירא  הציע  מעורים,  גורמים  פי 
הניסיון  ואת  המפלגתי  המערך  את  לרשותה 
כאן,  גם  בחירות.  מטה  בניהול  שלהם  העשיר 

לסוגיית מימון הבחירות משקל רב.
שובר,  ניר  עם  שפירא  מנחם  נפגש  בנוסף, 
מועמדות  שהגיש  חברתי  ופעיל  רשת  אושיית 
לראשות, אך נמצא רחוק מאד מהיעד עם שברי 

אחוזי תמיכה זעומים בסקרים.

סיקור

מיוחד
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  אלי כהן

בין  הסקופים'  ו'חדשות  עיתונות'  ‘קו  של  הפנימי  הפריימריז 
שעבר  בשבוע  נמשך:  החרדיות  המפלגות  של  המועצות  חברי 
נשאלו רבבות משתתפי הסקר על נציגי הציבור בעיריית ירושלים, 
עבור  להצביע  והתקשרו  לאתגר  נענו  מצביעים  אלף  ל-30  קרוב 

הנציג המועדף לטעמם. 
יצחק  העיר  ראש  ומ״מ  סגן  זוכה  שם  התורה',  ב'דגל  נפתח 
פינדרוס ל-47% )13,321 קול(, במקום השני ישראל קלרמן עם 
33% )שהם 9,254 קול( ובשלישי יו״ר הסיעה אליעזר ראוכברגר 
שזו לו קדנציה ראשונה במועצה וכבר מקבל 20% )5,677 קולות(.

באגודת ישראל שולט ללא עוררין סגן ראש העיר יוסי דייטש, 
55% מהקולות )שווה ערך ל-15,361 מצביעים(, אחריו  שמקבל 
איש(,   5,201(  19% עם  ויצמן  יוחנן  הדומיננטי  הגוראי  הנציג 

מיכל  קול(,   2,758(  10% עם  במקום השלישי  רוזנשטיין  שלמה 
ואחרון   )2,527(  9% עם  הרביעי  במקום  מבעלזא  הלברשטאם 

חביב נציג חב״ד יעקב הלפרין עם 8% )2,282 קול(.
ראש  וסגן  הסיעה  ליו״ר  טובה  מכיר  ניכר  אחוז  ש״ס  בסיעת 
בסערה  שכובש  מי  קול(,   12,957(  46% עם  כהן  צביקה  העיר 
 5,516( 20% את המקום השני הוא חבר המועצה פיני עזרא עם 
קול(, במקום השלישי אברהם בצלאל עם 15% )4,284 קול( ואת 
המקומות הרביעי ובחמישי חולקים חיים כהן ושמואל מורסיאנו 

עם 12% ו-6% בהתאמה.
טוב  נציג  מהווה  תורה  מבני  אפשטיין  חיים  האם  לשאלה 
לעומת  מהמצביעים(,   15,708( בשלילה   57% השיבו  לשולחיו, 

43% בלבד שסברו שהתשובה חיובית )11,858 קול(.
ביתר,  העיר  מועצת  חברי  על  להצביע  תתבקשו  והשבוע, 
בשאלה הראשונה תבחרו מבין חברי המועצה של אגודת ישראל 

יקי  הרשלר,  בנימין  זהו  האם  לדעתכם?  ביותר  הטוב  מי  בעיר, 
הרשקופ, אהרן אבלס, מנדי שוורץ או בעריש שמעיה.

חברי  מבין  ביותר  הטוב  את  לבחור  תצטרכו  השנייה  בשאלה 
המועצה של דגל התורה בעיר - יצחק רביץ ויוסי שטרית. בשאלה 
'טוב'  נציג  לדעתך  האם  לשאלה  ו'לא'  ב'כן  תשיבו  השלישית 

במועצה ישראל פכטר אכן עשה עבודה טובה.
הנציגים  מבין  מי  ומבררת  לש"ס  מתייחסת  הרביעית  השאלה 
במועצת העיר ביתר הוא הטוב ביותר לדעתכם? האם זהו יהודה 

עוביידי, מיכאל נקי או יצחק דוד כהן.
ואילו השאלה החמישית מפנה את הזרקור לנציגי האופוזיציה 
ביותר?  הטוב  הוא  וך'  למעננו  הסיעות  נציגי  מבין  מי  ובוחנת 

מנחם זיידה, אורי הולצמן או חיים ויסברג.

47% נתנו לפינדרוס את ההובלה בקרב נציגי 'דגל' בעיר, 55% בחרו ביוסי דייטש כנציג 'אגודה' הדומיננטי ו-46% תמכו 
בצביקה כהן מקרב מועמדי ש״ס • במפתיעים במקום השני: יוחנן ויצמן ב'אגודה', פיני עזרא בש״ס וישראל קלרמן ב'דגל' 

• והשבוע בפריימריז: נציגי ביתר עילית

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

הפריימריז הירושלמי: 
דייטש בראש

סקר ‘קו 

עיתונות‘

1. מי לדעתכם הנציג הטוב 
ביותר בדגל התורה בביתר?

2. מבין חברי המועצה 
של דגל התורה בביתר, 
מי הטוב ביותר לדעתך?

3. האם לדעתך נציג 'טוב' 
במועצה ישראל פכטר אכן 

עשה עבודה טובה?

4. מבין נציגי שס במועצת העיר 
ביתר. מי הטוב ביותר לדעתך?

5. מבין נציגי סיעות האופוזיציה 
)למעננו וך'( בביתר. מי הטוב ביותר?

1. בנימין הרשלר
2. יקי הרשקופ
3. אהרן אבלס
4. מנדי שוורץ

5. בעריש שמעיה

1. יצחק רביץ
2. יוסי שטרית

1. כן
2. לא

1. יהודה עוביידי
2. מיכאל נקי

3. יצחק דוד כהן

1. מנחם זיידה
2. אורי הולצמן
3. חיים ויסברג

• 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 מבצעי קיץ

לוהטים!!!
חליפות בנים

במקום

3 חלקים

לפריטים ומידות המשתתפים במבצע

מכנס ילד אלגנט

3 פריטים 
ב - 120

מכנסי בייבי
4 ב - 100

&
&&

199 
350

1+1
 ב - 120
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אלי כהן

ידע  כנראה  הזה  המקום  את  שרכש  מי  מדהים.  מקום  "בחרתם 
מה הוא עשה", אמר שר הבינוי השיכון יואב גלנט במסגרת סיור 
העתידית  החרדית  העיר  בקרקע  השבוע  בתחילת  שערך  מיוחד 

"דורות עילית", במזרח גוש דן. 
התעופה  משדה  שהמריאו  מסוקים  שני  בסיוע  לדרך  יצא  הסיור 
שדה דב בתל אביב אל השטח המיועד של העיר במערב השומרון. 
אל הסיור התלוו חה"כ יעקב אשר, ראש המועצה האזורית שומרון 
יוסי דגן, מחזיק תיק התכנון בעיריית בית שמש משה מונטג, עמית 

אדרי רמ״ט שר השיכון ובכירי התכנון והניהול של העיר.
" והתרשש תלאחר טיסה קצרה נחתו הבכירים בשטח »דורות עילי

מו מהאזור ההררי המרהיב, כאשר העיר תל אביב נמצאת במלא 
גדולה הממחישה את האזור אמר ראש  קו האופק. בסמך למפה 
ישש במדינת  היסטורי  רגע  "זהו  השיכון : לשר  דגן  יוסי   המועצה 

ראל. במקום הזה תקום אי"ה עיר חרדית שתיתן פתרון מגורים זול 
עם איכות חיים. הסמיכות הגדולה למרכז חשובה לא רק מבחינה 
קרוב  הזה  השטח  החרדי.  הציבור  של  צורך  היא  אלא  ביטחונית 
לבני ברק, לאלעד ולכל הריכוזים החרדיים. המהלך אמנם לא יהיה 
מיידי אבל אני יכול להעיד שהיזמים לקחו את המתכננים הטובים 
ביותר ופועלים כל העת. אנחנו כמועצה נרתם ונעזור ככל יכולתנו. 

זה אפשרי וזה בידינו".
העמוקה  התרשמותו  את  הביע  גלנט  יואב  והשיכון  הבינוי  שר 
כאן  נקים  אנחנו  "בעז"ה  ואמר :  המועצה  לראש  ופנה  מהמקום, 
זו הולכת להיות  גדול ממה שיש במועצה.  יותר  עוד ישוב, קצת 
עיר חרדית ומי שבחר את המקום המדהים ברכס ההרים הזה ידע 

למה".
גלנט,  הוסיף  היבטים",  בשלושה  הזה  הפרויקט  על  מביט  "אני 
צריך  לא  הנוף  את  וראה  כאן  שעומד  מי  ההתיישבות.  "ראשית, 
להסביר לו את המשמעות של הקרבה לגוש גן ולכל ערי המרכז. 
הזה  במרחב  החרדית  האוכלוסייה  את  לשלב  דרך  יש  אם  שנית, 
אני בהחלט בעד. ושלישית, אני רואה בזה צעד ראשון ואופרטיבי 
בהיקף גדול למימוש החזון של 'מזרח גוש דן'. ברמת הביצוע יש 
לנו עוד דרך לעשות ואני מקווה שיחד עם תכנון השטח נאיץ גם 

את האישורים בממשלה".
ח"כ אשר אמר בסיור : "אני רוצה להודות לשר השיכון יואב גלנט 
זאת  עושה  הוא  החרדית.  הדיור  מצוקת  בפתרון  לסייע  שנרתם 

ישראל,  ארץ  את  ליישב  אידאולוגית  מבחינה  גם  סיבות :  משתי 
"ה כשהחלום הזה יהפוך למש יוגם באמת לסייע לציבור החרדי. וא
ציאות בהחלט זה יהיה פתרון מעולה עם קרבה לבני ברק ומודיעין 
עילית. אני מברך את הרב יעקב רוזנטלר שעומד מאחורי היוזמה".

מחזיק תיק התכנון בעיריית בית שמש משה מונטג אמר בסיור : 
מנוסים  באנשים  מדובר  העיר,  של  התכנון  צוות  עם  ״מהיכרותי 
ונמרצים שלקחו את הנושא ברצינות רבה ופועלים כל העת לקדם 

את המהלך. התכנון הרחב בשטח יאיץ את אישורי הבניה".
בין  הממוקמת  פרטית  קרקע  על  מתוכנן  עילית"  "דורות  פרויקט 
אלקנה למעלה שומרון. היא נרכשה על ידי יזמים חרדים כפתרון 
בקרקע  מדובר  החרדי.  במגזר  השוררת  החמורה  הדיור  למצוקת 
25 דקות נסיעה מבני ברק( המש -במיקום מרכזי במזרח גוש דן, )כ
שקיפה על הערים פתח תקווה, ראש העין, אלעד, כפר סבא ואף 
25 שנים  לשדה התעופה בן גוריון. קיימת החלטת ממשלה לפני 
אסטרטגית  חשיבות  בעלת  היותה  בשל  לבנייה,  הקרקע  לייעוד 

גבוהה. 
על פי התכנית, מיועדת לקום במקום עיר חרדית חדשה כדוגמת 
ביתר עילית ומודיעין עילית שתיתן מענה הולם לדיור בעל אופי 
חרדי. התכנית מקודמת כל העת במרץ ע"י חברת תכנון מקצועית 
ובעלת ניסיון באזור זה, שכבר שוקדת על תכנון העיר. הפרויקט 
שזוכה לתמיכה רחבה בממשלה ובכנסת, הן משר השיכון דרך הנ

רוח  המעניקה  שומרון  האזורית  במועצה  וכלה  החרדיים  ציגים 
גבית לתכנית.

גלנט: "'דורות עילית' תהיה עיר חרדית גדולה"
בסיור מיוחד שנערך בסיוע מסוקים הגיעו אתמול שר הבינוי והשיכון יואב גלנט, ח"כ יעקב אשר, 
ראש המועצה אזורית שומרון יוסי דגן, משה מונטג ובכירי משרד השיכון אל שטח העיר החרדית 
לריכוזים  גדולה  בסמיכות  מעולה  פתרון  להיות  יכולה  בהחלט  "העיר  אשר :   • השומרון  במערב 
• ראש המועצה דגן : "זהו רגע היסטורי בו אנחנו מקימים עיר חרדית שתיתן  החרדיים בגוש דן" 

פתרון מגורים זול למצוקת הדיור"

בסיור. צילום: צביקה גולדשמיט

בסיור של שר השיכון ונציגים חרדיים ב"דורות עילית"

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, אשדוד | 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
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הילה פלח

למען  מאוחדת  של  מפעילותיה  כחלק 
קידום בריאות הלקוחות יתקיים במרפאות 
מאוחדת בבני ברק שבוע מיוחד לבדיקות 

לאיתור סרטן העור. 
את  יבדקו  הבדיקות  שבוע  במהלך 
שבוע  עור.  לרפואת  מומחים  הלקוחות 
 18.6 ב'  ביום  יתקיים  המיוחד  הבדיקות 
במרפאת אבני נזר בין 12:00-8:30, ביום 
-10:00 בין   17 ירושלים  19.6מרפאת  ג'  
 16:00-10:30 בין   20.6 ד'  16:00, ביום 
תורים  קביעת  שיר.  מרום  במרפאות 

באמצעות מוקד זימון תורים 3833*. 
מוזמנים  הבדיקות  שבוע  במסגרת 
הלקוחות לבדוק שומות ללא כל תשלום, 
מאוחדת  של  מפעילותה  כחלק  וזאת 

למנוע תחלואה. 
סרטן העור לסוגיו הוא המחלה הממארת 
בני אדם  כ-900  ביותר בישראל.  הנפוצה 
במלנומה,  כחולים  שנה  מידי  מאובחנים 
לכך  ובנוסף  הממאיר,  העור  סרטן 
מ-10,000  למעלה  שנה  בכל  מאובחנים 

בני אדם החולים בסוגים נוספים של סרטן 
העור, שאינם ממאירים. 

כי  משמעי  חד  באופן  הוכיחו  מחקרים 
סרטן  של  להופעתו  העיקרית  הסיבה 
העור היא חשיפה בלתי מבוקרת לשמש. 
רצועת  בעלת  השמש  שטופת  לישראל 
השנים  במשך  הגיעו  הארוכה  החוף 
יהודים רבים מכל קצות העולם, שלחלקם 
המתאימים  גנטיים  מאפיינים  היו  לא 
בהירי  התיכון.  במזרח  האקלים  לתנאי 
המזיקה  לקרינה  במיוחד  חשופים  העור 
הגנה  ללא  בחוץ  והשהיה  השמש,  של 
השמש,  לנזקי  מודעות  וללא  מתאימה 
הביאה לכך שבישראל גדל דור של בעלי 

סיכון גבוה לחלות בסרטן העור. 
מרכז  מחוז  מנהל  סגן  כהן  משה  הרב 
מטרה  לעצמה  שמה  "מאוחדת  כי  אומר 
לקדם את בריאות לקוחותיה, תוך העלאת 
הנדרשות  הבדיקות  לעריכת  המודעות 
ניתן  מוקדם  באבחון  תחלואה.  למניעת 
שלב  טרם  מחלות  של  רב  מספר  לאתר 
מאד  חשוב  ולכן  המסוכנת,  ההתפרצות 

לקיים את הבדיקות המומלצות".

הילה פלח

בבילינסון מקבוצת ה'כללית' ולראשונה בישראל: 
ציפי בללי, אישה שסבלה ממחלה בקרנית שגרמה 
לה לאבד את הראייה, חזרה לראות בעקבות ניתוח 
בודדים  במרכזים  המבוצע  ומורכב  מאוד  נדיר 
הניתוח  במהלך  בילינסון.  בי"ח  ביניהם  בעולם, 
שן  ציפי  של  בעינה  השתילו  הרופאים  הייחודי, 
שנעקרה מפיה ולתוכה הוחדרה קרנית מלאכותית 
ההשתלה  בעקבות  פלסטי.  מחומר  העשויה 

החדשנית, ציפי חזרה לראות.
ההליך הנדיר, שכלל שני ניתוחים שארכו 8 שעות 
כל אחד, בוצע ע"י רופאי מערך עיניים בשיתוף עם 
רופא מהמחלקה לכירורגיית פה ולסת בבילינסון, 
בשוויץ.  מוביל  במרכז  את השיטה  ללמוד  שנסעו 
האוניברסיטאי  מביה"ח  ולסת  ופה  עיניים  מומחי 

בשוויץ הגיעו ארצה כדי לקחת חלק בניתוח. 
ההליך הרפואי OOKP כולל 2 ניתוחים, שנערכים 
הראשון  הניתוח  חודשים.  מספר  של  בהפרש 
לתוכה  מלאכותית  קרנית  והחדרת  שן  עקירת   –
ליצירת יחידת שן-קרנית. השתלת השן עם הקרנית 
בלחי של המטופלת. הניתוח השני – הוצאת יחידת 
"שן-קרנית" מהלחי של המטופלת והשתלתה בעין 

הפגועה.
במערך  הקרנית  שירות  אחראי  לבני,  איתן  ד"ר 
הניתוחים,  את  שהוביל  ומי  בבילינסון,  עיניים 
קרנית  במחלות  לחולים  שמור  זה  "ניתוח  סיכם: 
והם  החי  מן  קרנית  להשתיל  ניתן  לא  להם  קשות 
כה  עד  העיניים.  בשתי  לגמרי  עיוורים  למעשה 
כיוון  תקווה  הייתה  לא  אלו  לחולים   - בישראל 
שלא הייתה דרך להשיב את ראייתם. כיום בניתוח 
ראייה  להחזיר  כמשמעו,  פשוטו  יכולים,  אנו  זה 
טובה לעיוורים אלו. ניתוח זה הוא מאתגר ביותר 

 . ומסוכן  מורכב  שהוא  וכמובן  רב,  ידע  ודורש 
אך תוצאותיו לרוב מצוינות. אני חש סיפוק אדיר 
כל  כנגד  הראייה,  את  לציפי  להחזיר  שהצלחנו 
הסיכויים! זה שווה את כל השעות הרבות שנדרשו 
ללימוד ההליך, לתכנון קפדני שלו ולביצוע באופן 
כאלו  ניתוחים  לבצע  נמשיך  ומוצלח.  מקצועי 
קרנית קשות  עיוורים שסובלים ממחלות  לאנשים 

ואינם מתאימים להשתלה רגילה."
פרופ' אירית בכר, מנהלת מערך עיניים בבילינסון: 
המבוצעת  ביותר,  ומורכבת  ייחודית  שיטה  "זוהי 
מוביל  כמרכז  בעולם.  בודדים  רפואיים  במרכזים 
קרנית  השתלות  בתחום  החנית  חוד  דרך,  ופורץ 
לבצע  בבילינסון  העיניים  במערך  התחלנו  בארץ, 
עבור  היחידי  הפתרון  הינו  זה  ניתוח  הניתוח.  את 
מטופלים הסובלים מבעיות קרנית קשות, להם לא 
ניתן להציע השתלת קרנית סטנדרטית. אני שמחה 
להוציא  יכולת  בעל  מערך  בראש  לעמוד  וגאה 
כך  על  מכל,  ויותר  שכזה,  מורכב  תהליך  לפועל 
שנוכל  האנשים  מעגל  את  להרחיב  נוכל  שמעתה 

להציל מעיוורון. זוהי שליחותינו."

שבוע בדיקות לאיתור סרטן 
העור במרפאות מאוחדת

בילינסון: אישה עיוורת חזרה לראות

מרכנתיל ימשיך השותפות 
בפרויקט ה'חונכים'

מכבי מוזילה את מחירי הביטוחים 
המשלימים במאות שקלים

הילה פלח

בנק  מנכ"ל  בלשכת  שהתקיים  בטקס 
בין  השותפות  הסכם  חודש  מרכנתיל, 
ארגון  של  החונכים  פרויקט  לבין  הבנק 
שיתוף  נוספת.  לשנה  אליעזר"  "יד 
משקף  כעשור  מזה  המתקיים  הפעולה 
עשרות אלפי שעות חונכות המוענקות על 
ידי מאות חונכים למאות רבות של ילדים. 
בטקס החגיגי, השתתפו מנכ"ל הבנק מר 
הבנק:  הנהלת  ונציגי  בורשטיין,  שוקי 
אנוש  משאבי  חטיבת  ומנהלת  סמנכ"ל 
ומנהל  סמנכ"ל  לרס,  רוני  גב'  ומינהל, 
ע.  מימון,  דודי  מר  הקמעונאית  החטיבה 
מר שאול  ירושלים,  אזור  ומנהל  למנכ"ל 
בביש, ע. למנכ"ל ומנהל המרכז למוסדות 
וארגונים במגזר החרדי, ר' חיים הולצברג 

ובכירים נוספים. 
את ארגון החסד 'יד אליעזר' ייצגו בטקס 
פרויקטים  מנהל   - יעקבי  אליהו  הרב 
מרדכי  והרב  אליעזר'  ב'יד  חינוכיים 
הפעולה  שיתופי  על  האחראי  בירנצוויג, 

בארגון. 
הבנק  לארגון,  הבנק  בין  הקשר  במסגרת 
שותף לאורך השנים במימון פעילותם של 
מאות אברכים הפועלים במסגרת פרויקט 
תחת  ולוקחים  אליעזר'  'יד  של  החונכים 
לסיוע  הזקוקים  נוער  ובני  ילדים  חסותם 

לימודי, חברתי ורגשי. 
הפרויקטים  מנהל  יעקבי,  אליהו  הרב 
בפני  הציג  אליעזר',  ב'יד  החינוכיים 
הנוכחים את פעילותו הנרחבת של הארגון 
תוך התמקדות בפרויקט החונכים והדגיש 
הגדולה  והאחריות  הזכות  את  בדבריו 
יעקבי  הרב  ובחורים.  נערים  להעצמת 

ציין את התרחבותו של פרויקט זה הן עם 
הרחבתו ליישובים נוספים והן עם הקמת 
בסיום  לחונכים.  ארצי  הכשרה  מערך 
דבריו הודה הרב יעקבי להנהלת הבנק על 
שיתוף הפעולה ארוך השנים הן בפרויקט 
ההתנדבותית  במסגרת  והן  החונכים 
מגיעים  לעת  מעת  אשר  הבנק  עובדי  של 
סלי  באריזת  ומסייעים   הארגון  למחסני 

מזון לנזקקים ועוד. 
מנכ"ל בנק מרכנתיל, שוקי בורשטיין אמר 
"לאורך  ההסכם:  חתימת  לאחר  בסיפוק 
שנים בנק מרכנתיל רואה בפעילותו למען 
החברה והקהילה נדבך חשוב ובלתי נפרד 
החשיבה  ולמעשה  העסקית  מפעילותו 
והעשייה של הבנק כוללות בתוכה ראיה 

חברתית מקיפה".  
הינו  אליעזר'  'יד  של  החונכים  "פרויקט 
ובעל  מוביל  חברתי  פרויקט  מבחינתנו 
חשיבות עליונה. אנו גאים ושמחים לתרום 
ולהיות שותפים לעבודת הקודש שנעשית 
אליעזר'  'יד  של  העשייה  אליעזר".  ב"יד 
הערכים  את  מייצג  זה  ופרויקט  מבורכת 
החשובים בעינינו של מתן הזדמנות לכל 
למען  ותמיכה,  לימוד  באמצעות  אחד 
קידומם של הילדים. כאשר אנחנו שומעים 
אנו  האישיים,  והסיפורים  הדוגמאות  את 
והחשיבות  המשמעות  את  היטב  מבינים 

של התמיכה שלנו בפרויקט". 

הילה פלח

הפחתה  מכבי  ביצעה  הבריאות  משרד  באישור 
דרמטית של מחירי הבטוחים המשלימים. ההפחתה 
 .)1.7.18( תשע״ח  בתמוז  ב-י״ח  כבר  לתוקף  תיכנס 
הרבה  הם  ביותר  הטובים  הבריאות  שירותי  מעתה 

יותר זולים ונגישים לכל משפחה. 
לדוגמה: אם עד עתה משפחה של הורים בני 29 עם 
3 ילדים שיש לה מכבי זהב שילמה 172 ₪ לחודש, 
129 ₪ בחודש בלבד.  היא תשלם החל מי״ח תמוז 
מאותה  היא  גם  תהנה  שלי  מכבי  לה  שיש  משפחה 
הוזלה. הפחתות מסוימות בוצעו גם בקופות אחרות 

אך במכבי בוצעה ההוזלה המשמעותית ביותר.
רבים. במכבי תהיה  ילדים  יש בע״ה  בציבור החרדי 
מעתה הנחה של כ-11 ₪ לכל ילד לכל חודש. מדובר 
סכום  בהחלט  לשנה.  לילד   ₪ כ-121  של  הנחה  על 

גבוה מאד! 
ומכבי  זהב  מכבי  מכבי:  של  המשלימים  הביטוחים 
שלי, הם המובילים בתחום הזכויות הכלולות בהם. 
ללא  לילדים  משקפיים  על  מדובר  היומיום  בחיי 
לכל  שיניים  טיפולי   ,₪  600 של  עלות  עד  תשלום 
הגילאים בעלות של 22 ₪ בלבד )עבור מי שהשרות 
לא כלול עבורו בסל הבריאות הממלכתי(. וכאשר לא 
עלינו נדרש שרות רפואי למצב חולי מורכב יותר אז 
רק במכבי ניתנות תרופות מיוחדות בעלות של מליוני 

שקלים לשנה, גם אם העלות הזו היא לחולה בודד. 
רן סער, מנכ״ל מכבי שהיה מעורב בכל פרט של הפחתת 
המחירים מדגיש: ״מכבי מספקת את השרות הרפואי 
הטוב ביותר ויש לה את הבטוח המשלים הטוב ביותר. 
להוזיל  החברים:  לטובת  בו  ועמדנו  אתגר  לנו  היה 
שמשרדי  מהלך  זהו  משמעותית.  בצורה  המחיר  את 

והאוצר  הבריאות 
אומץ  בו  גילו 
ארוכת  וראיה  רב 
יום  זהו  טווח. 
משמעות  עם 
עבור  מאד  גדולה 
הבריאות  מערכת 

בישראל.״
טוני כהן, מנהלת אגף שרות ושיווק במכבי מוסיפה כי 
"במגזר החרדי יש דגש גדול מאד על תחום הבריאות 
והציבור רוצה את הטיפול הטוב ביותר. מעכשיו הוא 
בישראל  הטובים  הבריאות  שירותי  את  לקבל  יכול 
במחיר נמוך משמעותית. ידוע לנו שמשפחות חרדיות 
רבות קיוו ליום בו יוכלו להצטרף למכבי ועכשיו עם 

ההנחה המשמעותית הזו, זה מתאפשר!״
מחצית מתושבי בני ברק חברים במכבי וזוהי הקופה 
המובילה בריכוזים חרדיים נוספים. בשנים האחרונות 
הצטרפו אל מכבי גם רבים מתושבי ירושלים, צפת, 
שמש  בית  רכסים,  אשדוד,  אלעד,  עלית,  מודיעין 
הוזלת  ״עם  הבריאות  במערכת  בכיר  לדברי  ועוד. 
קופת  את  לעזוב  רבות  משפחות  צפויות  המחירים 
האטרקטיבית  הקופה  אל  ולהצטרף  שלהם  החולים 
תקופה  כבר  זאת  לעשות  רצו  הם  במערכת.  ביותר 
יוכלו  הם  עכשיו  אותן.  חסמו  המחירים  אך  ארוכה 

לעשות זאת בקלות ובלא להכביד על הכיס.״
במכבי מדגישים כי המעבר בין הקופות כיום הוא קל 
שירשם  מי  מכבי.  אל  במעבר  זכויות  רצף  קיים  וכי 
כבר  במכבי  חבר  להיות  יחל  למעבר,  אלה  בימים 
ניתן  כך, את השנה החדשה הבעל״ט  בכ״ב באלול. 
שאתם  נפשי  שקט  ועם  יותר  בריאים  להתחיל  יהיה 

בידיים הטובות ביותר. 

שבוע הבדיקות המיוחד יתקיים בין 21.6.18-17  ד'–ח' בסיון 
תשע"ח  במרפאות מאוחדת בבני ברק • הרב משה כהן סגן מנהל מחוז 

מרכז: "באבחון מוקדם ניתן לאתר מספר רב של מחלות טרם שלב 
ההתפרצות המסוכנת, ולכן חשוב מאד לקיים את הבדיקות המומלצות"

רן סער, מנכ״ל מכבי: "מכבי מספקת את השרות הרפואי הטוב ביותר ויש לה את 
הביטוח המשלים הטוב ביותר. היה לנו אתגר ועמדנו בו לטובת החברים: להוזיל את 
המחיר בצורה משמעותית״ • ההנחה תחול אוטומטית על כל חברי מכבי והחברים 

לא נדרשים לפעולה כלשהי

בניתוח נדיר שבוצע לראשונה בישראל, השתילו הרופאים בעינה שן מפיה 
שלתוכה הוחדרה קרנית מלאכותית

ולהישאר בריאלהיות בריא
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החברה היחידה

המוכרת קרקע

בבעלותה!
לא תיווך

ולא אופציה

הכי חשוב
 לדעת!!!



התקשרו ושריינו חופשה עמוסת חוויות!

08-8593888

חופשת קיץ
חלומית
זה רק צפורי!

מלון  '   צפורי   בכפר׳   -  חפץ   חיים, מציע   את   הנופש  
 האטרקטיבי   ברמה   הגבוהה   ביותר   לכל   המשפחה!

גם משפחתי, גם מהדרין וגם חוויות מדהימות!

ארוחות עשירות בשפע אדיר  אטרקציות והפעלות סביב השעון 
 הרצאות ושיעורים  חדרי אירוח מפוארים  פינוקים והפתעות

כניסה חינם לפארק המים
ולאטרקציות היבשות
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ראשון לחודשי הקיץ הינו חודש תמוז ועמו 
עליית חום ברוב אזורי הארץ, שמטרתה טיהור 
חודשים  הזעה שלושה  והפעלת מערכת  גופנו 
אקלימיים, וזאת על מנת לאפשר לחום החיצוני 

לפעול את פעולותיו החיוניות לגופנו. 
הפירות והירקות המבשילים בעונה זו רבים, 
למרות שאין גשמים. שינויי הטמפרטורה שבין 
מעלות  ל40  להגיע  שיכולים  ביום  החום  שיא 
ויורדים בלילה במקומות מסוימים ל10 מעלות 
ובפסגות הרי המדבר אף לאפס מעלות, גורמים 
לשתי תופעות שאנו מברכים עליהן בחודשים 

אלו והן מוריד הטל ומשיב הרוח. 
שתי תופעות אלו מתקיימות אף בגופנו, והן 
ראשית  מואץ.  בקצב  ונשימה  טל  כנגד  זיעה 
ומרבים  המשקים  טהורים  מים  בטל,  נעסוק 
זו, והם נוצרים לקראת  את פרות וירקות עונה 
בוקר על גבי שטח הפנים של הצמחים, העפר 
שינויי  בעקבות  נוצרים  אלו  מים  וכדומה, 
החם.  והיום  הקר  הלילה  שבין  הטמפרטורה 
במשך כל היום הגוף הצמח והאדמה ספגו חום 
רב, חום זה נאגר בגופנו בצומח ובעפר, ובלילה 
והעפר מתחילים  הצומח  הגוף  החום  רדת  עם 
לכך  הדוגמה  החום,  אותו  את  הם  אף  לפלוט 

הינה חום הנפלט בלילה ממשטחי בטון.
החי  של  הפנים  שטח  השחר  עלות  בוא  עם 
הצומח והדומם פוגשים משב רוח קריר שגורם 
לרטיבות וטיפות טל על פני אותם שטחי פנים, 
וכידוע כאשר חום פוגש במשטח קריר אפילו 
שזהו  לדעת  חובה  מים.  נוצרים  אחת  במעלה 
הבסיס והסוד של פרחי באך ועוד רפואות רבות 
להפיק  מנת  על  האידוי  בתהליך  שמשתמשות 
במינרלים  מבורכים  נוזלים  והדומם  מהצומח 

ואיכות המרפא שלהם גבוהה. 
מאותו טל גידלו ומגדלים שוכני המדבריות 
ביותר  בריאים  שהינם  שלהם  הצמחים  את 
קישוא,  דלעת,  מלון,  אבטיח,  כגון  בעונתם 
משתמש  האדם  גוף  גם  ועוד.  בצל  מלפפון, 
בתופעה זו לרפואתו. מורי חיים בן יוסף כולאני 
זצוק"ל מורי ורבי לימדני שכאשר בתימן היה 
מחצלת  על  אותו  משכיבים  היו  חולה  אדם 
נושמת )לא מפלסטיק חונק( על האדמה דווקא 

בלילה ואז היה מתקיים התהליך הבא. 
וחום,  חולה  זעה  פולט  הוא  קודח  כשאדם 
וחום  מינרלים  פולטת  האדמה  בלילה  ואילו 
על  השכיבה  ועצם  הבריאים,  השמש  מקרני 
חולי  בין  להחלפה  גורמת  היתה  אדמה  אותה 
ויפה  טוב  כן  על  האדמה.  רפואת  לבין  האדם 
לאוהל  להיכנס  לטבע,  לצאת  זו  בעונה  דווקא 
או פשוט לישון עם בדים טבעיים כגון כותנה 

על האדמה החמה, כל זאת תוך כדי צינון הגוף 
לאורך היום בפירות וירקות העונה. 

התהליך השני הינו משיב הרוח. היות וזמן זה 
של השנה רואה בשעות אור בערך 15 פגיעות 
ארצנו,  של  המבורכות  בימות  השמש  קרני 
תהליך פיסי זה גורם לפני המים להתפרק לשני 
רכיבים חשובים והם חמצן ומימן וכפי שאתם 
יודעים כאשר אדם חש בראיותיו אנו עושים לו 

אינהלציה.
לרוב סיבת מחנק נשימתי הינה יובש בראות, 
ולכן כאשר תינוק משתנק אנו ממליצים שינשום 
ויחכך אותו. אויר  מיד אויר קר שיכניס לגופו 
והן  החמה  בנץ  הן  רבה  בעוצמה  הנוצר  זה 
הדמדומים  בבין  חז"ל  כלשון  או  בשקיעתה, 
בזמן האורתא שאינו יום ואינו לילה, מטהר את 
משב הרוח ומאפשר לאדם לנשום אוויר שהינו 

בעל לחות חיונית לגופנו. 
כאבותינו  קצת  תנהגו  לכם  יזדמן  אם 
לסוכות  שלהם  האבן  מבית  יוצאים  היו  אשר 
בשדות, תזכו לחיות וליהנות מאוויר רווי לחות 
ומינרלים החיוני ביותר להכנת הריאות לחודשי 
החורף היבשים ביותר והקשים לריאות. כאשר 
נושמים אוויר טבעי ממוזג ורווי ברכה כאמור, 
של  הפנים  שטח  את  ומזינים  מחדשים  אנו 
הריאות  דרך  מתעלותיה  הנשימה  מערכת  כל 

וחשוב מכל ממברנת התאים. 
לווסת  לצערנו  חפץ  אשר  המערבי  העולם 
התערב  חיינו,  אורחות  את  מלאכותית  בצורה 
וקוץ בה, מיזוג  אף במזג האוויר, אולם אליה 
או  חום  מעלות  מלאכותי  בתהליך  יוצר  אוויר 
קור במקום בו אנו נמצאים, תהליך זה מייבש 
הנשימה,  למערכת  מסוכן  דבר  החמצן,  את 

מכאן לצינון שתפס מקום בקיץ. 
החיידקים  מושבות  הינן  מכל  המסוכן  אך 
ויוצרות  ומתרבות במערכות המיזוג  שהולכות 
חיידקים מסוכנים ועמידים מאד שאנו נושמים. 
לכן כאשר נמצאים בחלל ממוזג חובה לפתוח 

חלון בכדי לזכות לתחלופת אוויר. 
הטוב ביותר לקרר את החלל בעזרת מאוורר 
במשתלה  קנו  מספיק,  יורד  לא  החום  ואם 
במים  אותם  מלאו  החדר,  מידת  לפי  חרס  כדי 
ותהיו מופתעים ביותר מה כוחם בקירור טבעי 
ובריא. זה הזמן הטוב והנעים להפעיל מבערי 
שמנים. קונים מבער בכל חנות טבע, ממלאים 
אתרים  שמנים  טיפות  לתוכם  ושופכים  מים 
שאנו  האויר  את  טוענים  ופשוט  להגזים(  )לא 

נושמים ברפואות ישר מהטבע.
רעלים  פולטי  הינם  הקיץ  חודשי  זכרו, 

וטעונים חיים.  

לקח טוב
נתתי לכם

כי

מיזוג אוויר
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כל היתרונות
בקורס אחד!
 זמן לימודים:

 שבועיים

שכר: 
מהגבוהים

במשק

מתי: 
בין הזמנים

077-604-7710 kursim@anash1980.org

מלגות
לזכאים

השמה
מיידית

יעוץ וליווי 
לבוגרים

תעודה מוכרת ע"י לשכת
יועצי משכנתאות והבנקים

תוכנות לעבודה 
מיידית בשווי 2000 ₪

שעות עבודה
בפועל:

לבחירתך

לאור הביקוש הרב, קורס יעוץ משכנתאות של אנ״ש חוזר
עם המרצה הבכיר מר אשר לוגסי - מנהל מחלקת משכנתאות בבנק דיסקונט ופועלים לשעבר

ירושלים - בני ברק - חיפה

והפעם קורס קיץ מיוחד! מהרו להירשם!

בשם ה‘ נעשה ונצליח
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בס"ד
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מהתהליכים  חלק  היא  "הנשימה 
במערכת  הבסיסיים  הפיזיולוגיים 
תרגילי  ישנם  באדם.  הביולוגית 
מדיטציה, או יותר נכון תרגילים לפיתוח 
את  לעצור  לנו  המאפשרים  הריאות 
ולבצע  יותר  ארוך  זמן  לפרק  הנשימה 
בהצלחה  מאומצות  ספורט  פעילויות 

רבה יותר. 
בבסיסו  אשר  תרגיל  מובא  בהמשך 
אך  חופשית,  צלילה  לצורך  פותח 
להשתמש  לנו  שלו מאפשרת  היעילות 
הנשימה  יכולת  את  לשפר  כדי  בו 
בענף  יותר.  טוב  לשחות  גם  וכך  שלנו 
דלה  בסביבה  היא  העבודה  השחייה 
ובכללם  תחרותיים  שחיינים  בחמצן, 
את  מנצלים  אולימפיים  שחיינים 
חמצן  בהעדר  לפעול  שלהם  היכולת 
של  הראשון  החלק  לטובת  זמן  לאורך 
מתחת  תנועה  נעשית  שבו  השחייה, 
למים ללא שאיפת אוויר. התנועה הזו, 
מאפשרת  הדולפין",  "תנועת  המכונה 
שנוצר  עצום  מתפרץ  בכוח  שימוש 
כדי  השחייה.  בתחילת  הקיר  מדחיפת 
אנרגיה,  אותה  את  מיטבי  באופן  לנצל 
על הגוף להיות בתנוחה ישרה עם כיוון 

התנועה, ליצירת התנגדות מינימלית עם המים, כך שיציאה מהמים על מנת 
כל תנועה מיותרת אחרת, תבלום את התנועה המהירה של  או  אוויר  לקחת 
השחיין קדימה. מעבר לזה, כדי לשפר את מהירות השחייה, רצוי להיות מסוגל 
לשחות עם כמה שפחות נשימות. שחיינים אשר שוחים, לצורך העניין 50 מטר 

בכל הכוח, חייבים לדעת לשחות 50 מטר ללא נשימה. 
את תרגילי הנשימה רצוי מאוד לבצע עם אדם נוסף, מכיוון שבמקרה ונבצע 

אותם לא נכון, אנו עלולים להרגיש סחרור ולעיתים, זה יכול להיות מסוכן".

תרגיל מספר 1: 
לאחר שחיית חימום קלה, מניחים שתי ידיים על שפת הבריכה, שואפים אוויר 
נשימות  4 שניות. לאחר מספר  אותו החוצה במשך  ונושפים  4 שניות  במשך 
בקצב של 4 שניות לכל פעולה מאריכים את זמן השאיפה והנשיפה ל-5 שניות 
נשיפה  ו-5  שאיפה  שניות  ל-5  שוב  יורדים  מכן  לאחר  שניות.  ל-6  ובהמשך 
ומורידים חזרה ל-4. לאחר מנוחה קלה של נשימה רגילה מבצעים זאת שוב 

ושוב מספר דקות. 
בשלב השני, לאחר שמבצעים את תרגילי הנשימה, שוחים תוך השקעת מאמץ 
של כ-55% מהיכולת המקסימלית. השקעת מאמץ של 55% מהיכולת, שומרת 
מתאפשרת  זה  באופן  לדקה.  פעימות   110-120 בין  של  במהירות  דופק  על 

וכך נמנע מהשרירים שלנו להתחמצן  זרימת חמצן מספקת למוח ולשרירים 
ולהתעייף. חשוב לשים לב לא לבצע נשימות מהירות מדי או במונח המדעי, 

היפר-ונטילציה, אשר יכולה לגרום לסחרחורת ולטשטוש. 
בשלב השלישי, שוחים לאורך 50 מטר או עד למקסימום היכולת – ללא נשימה. 
על השלב הזה יש לחזור 3 פעמים. חשוב מאוד לשמור על קצב איטי בשחייה 

ללא הנשימה ולהקפיד בכל אחד משלבי השחייה לשמור על 55% מאמץ. 

תרגיל מספר 2:
את  להכניס  ולסירוגין  מקסימלית  לרגיעה  להגיע  היא  זה  תרגיל  של  מטרתו 
את  נגדיל  שבאמצעותן  פעולות  נוחים,  לא  תנאים  תחת  הנשימה  מערכת 
נפח הריאות ובית החזה. בחלק הראשון אנו שואפים אוויר במשך שתי שניות, 
מחזיקים אותו לשתי שניות נוספות ומוציאים גם במשך שתי שניות ומחזיקים 

שתי שניות נוספות ללא אוויר בריאות. 
בשלב השני, לוקחים שוב אוויר כשהפעם נושפים לאט-לאט וברוגע במשך 10 
שניות בסופן אנו מרוקנים את האוויר מבית החזה. לאחר שנושמים מעט רגיל 
מבצעים זאת שוב. העצירה אשר יוצרת סטרס לריאות ולגוף והנשיפה הארוכה, 

מנגד, יגרמו לריאות להפתח.
זה  בשלב  כאשר   ,1 מספר  תרגיל  את  שוב  ומבצעים  חוזרים  האחרון:  החלק 

התרגיל אמור להיות קל יותר.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

סנדוויץ' חביתת ירק עם לאבנה וירקות

טיפים
סגולות האבטיח

רגע לפני הביס העסיסי מהאבטיח – חלי ממן כוהנת הדיאטות 
ומייסדת קבוצות תמיכה להרזיה מסבירה לנו על סגולותיו:

"מלבד היותו טעים ומתוק בקיץ הוא משתלב נפלא ליד גבינה 
בולגרית, וטוב להרוות צמא בתקופת הקיץ. לפרי העסיסי המון 

אנרגיה וסגולות רפואיות רבות":
של  קרישה  על  שאחראי  )חומר  בפקטין  מאד  עשיר  האבטיח 
רוב  של  ובחרצנים  בגרעינים  בקליפות,  נמצא  והוא  הריבה 
הפירות(, ליקופן, סיבים תזונתיים, בויטמינים ומינרלים שונים. 
סידן, מגנזיום  ברזל,   ,C-וB  ,A רבים: קבוצת  ויטמינים  בו  יש 

ואשלגן. 
לסוג  )בהתאם  גר'  ל-100  קלוריות   30-35 רק  מכיל  האבטיח 

האבטיח(.
גר'   150 לאכול  מספיק  מגנזיום  של  יומית  כמות  לקבל  כדי 
אבטיח. בננה היא הפרי היחיד בעלת כמות מגנזיום יותר מאשר 
יותר  הרבה  מכילה  הבננה  האבטיח  לעומת  אבל  באבטיח. 
ולכן הרבה פחות מושכת את כל שומרי המשקל. ב-  קלוריות 
100 גרם אבטיח יש 30 קלוריות בלבד. כך, שמנת פרי נחשבת 

200 גר פרי בניגוד לפירות אחרים.
לא רק האבטיח עצמו בריא, אלא גם הגרעינים שלו! תזכרו את 
גרעיני  גרעינים.  ללא  אבטיח  לקנות  בוחרים  שאתם  לפני  זה, 
אבטיח מכילים 25% שמן, שעשיר בוויטמין D ומבחינת ההרכב 

הכימי שלו והשפעה על הגוף קרוב מאד לשמן שקדים. 
של  במקרים  במרפא  לסייע  יכול  האבטיח   - רפואיות  סגולות 

חום גבוה, עצירות/בעיות חילוף חומרים. 
הידעת ? אבטיח ידוע גם כמשפר את איכות השינה ומצב הרוח. 
בנוסף הוא גם מומלץ לנשים הרות ולאחר הלידה ולנשים בכל 

תקופת ההנקה.

תרופות סבתא על בסיס אבטיח
של  במקרים  ביום  פעמים  כמה  אבטיח  מיץ  לגרגר  מומלץ   .1

דלקת גרון.
2. במקרים קיצונים של תולעי מעיים יש להרתיח 100 גר' גרעיני 
לאחר  נמוכה.  על אש  דקות   45 מים במשך  ליטר  ב-1  אבטיח 
מכן יש לקרר, לסנן ולשתות במשך היום ב-3 מנות. כמו כן, ניתן 

לפורר גרעיני אבטיח ולערבב עם דבש וחלב. לקחת בכל יום.
מעט  למעוך  מומלץ  עור,  מחלות  או  פצעים  ויש  במידה   .3

"בשר" אבטיח ולהניח מספר רגעים על המקום. 
שלאחר  ראש  מכאבי  להיפטר  מסייעת  טרי  אבטיח  אכילת   .4

שתיית אלכוהול. 
חום  להפגת  טובה  סגולה  הוא  אבטיח  של  טבעי  מיץ  כוס   .5

מהקיבה.
6. במקרים של כוויות שמש או עור פנים מגורה, מומלץ לקחת 
לערבב  למעוך,   ,)1:1 )ביחס  מלפפון  ו"בשר"  אבטיח  "בשר" 

ולשים על הפנים למשך 20 דקות. 
7. ניקוי פנים תוצרת האבטיח - ניתן להקפיא קוביות מיץ קרח 
דקות  כ-10  להשאיר  הפנים  עור  את  ולשפשף  מראש  אבטיח 

ולשטוף.
עד  בכוויות  לטיפול  באבטיח  משתמשים  הסינית  ברפואה   .8
לשוטפים  מומלץ  כוויות,  של  במקרים  קשות.  כוויות  של  רמה 
מאבטיח.  רטיות  להניח  מכן  ולאחר  נקיים  במים  מקום  את 

מומלץ לחזור על הפעולה הזו מספר פעמים.
לוקחים  להכנתו  חמוץ.  אבטיח  ממיץ  רטייה  להכין  ניתן   .9
"בשר" אבטיח ושמים בכלי זכוכית נקי. סוגרים את הכלי לכמה 

חודשים עד להופעת טעם חמוץ.

"מאפיית ברמן", בשיתוף מאמנת הכושר ובעלת קבוצות ריצה ענת הראל, מגישים את הכריך האהוב על ענת: 
סנדוויץ' חביתת ירק עם לאבנה וירקות. הכריך מלחם מחמצת E-FREE ללא חומרים משמרים. 

טעימה

תרגילי נשימה לשיפור תפוקת הריאות 
ואספקת החמצן

תהליך הנשימה אחראי לספק חמצן לדם, המשמש להפקת האנרגיה לגוף • הגברת אספקת 
החמצן וייעול תהליכי הנשימה חשובים לבריאות הגוף, לכושר הריכוז והחשיבה ומשפרים את 
היכולת הספורטיבית • אורי סלע, הבעלים של רשת מרכזי עולם המים ומייסד שיטת השחייה 

WEST, מייעץ איך לשפר את יכולת הנשימה ותפוקת הריאות

מצרכים: )4-6 סועדים(
 E-FREE 2 פרוסות לחם

1 כף גבינת לאבנה עיזים
1 כפית שמן זית

2 ביצים
1 כף חלב סויה

חופן פטרוזיליה קצוצה
חופן כוסברה קצוצה

חופן תרד קצוץ
1 עגבנייה פרוסה

כמה עלי רוקט

אופן ההכנה:
1. הכינו את חביתת הירק: טרפו בקערה את הביצים עם 
חלב הסויה והעשבים. חממו שמן זית במחבת וטגנו את 

החביתה עד שהיא עשויה כרצונכם. 
2. הרכיבו את הסנדוויץ': מרחו שכבה נדיבה של לאבנה 

עיזים על אחת הפרוסות, הניחו מעל את החביתה 
מקופלת. סדרו כמה פרוסות עגבנייה ואת עלי הרוקט 

וסגרו עם הפרוסה הנוספת.
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נותרה דירת 4 חדרים אחרונה 
פנטהאוז ודירת גן

מבצעי קיץ 
לוהטים!!!

חליפות בנים

במקום

3 חלקים

לפריטים ומידות המשתתפים במבצע

מכנס ילד אלגנט

3 פריטים 
ב - 120

מכנסי בייבי
4 ב - 100
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - עצי פרי

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. כעין מסדרון. "בית שער ____ ומרפסת" )מעשרות 
ג ו(

7. דיר לבקר ולבני בקר. "צאן ואין בקר ב____" )חבקוק 
ג יז( )בלשון יחיד(

8. השאיר,הותיר. "המנמר את שדהו ו____ קלחים" 
)פאה ג ב(

10. בנו הקטן של גדעון. )שופטים ט ה(
12. ממכות מצרים.

13. ____    _____. חפץ יקר ערך. "ונפלתם כ____    
_____" )ירמיה כה לד(

15. שדה שנחרש. "נירו לכם ____" )ירמיה ד ג(
16. באופן זה,במצב זה. "ישנתי ____ ינוח לי" )איוב ג יג(
18. אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסוכות.

21. במידה מרובה,בכמות גדולה לרוב. "מדרתה אש 
ועצים ____" )ישעיה ל לג(

1. ארוך,ממושך בעברית. ובארמית? "יומא ____" )ביצה ל: (
2. גדול פי-שנים. "כמלא רחב הסיט ____" )שבת יג ד(

3. עובד בסיתות,מומחה בהקצעת אבנים לבנין. "מקבת של _____" 
)כלים כט ז(

5. עני,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(
6. האח! הוי! "וענו עליך ____" )ירמיה נא יד(

9. זרק,הטיל,השליך. "סוס ורכבו ____ בים" )שמות טו א(
11. סליחה,כפרה. "והעדים לא תהא להם ____ לעולם" )סנהדרין 

מד: (
14. שם כולל לכל ירק מר בטעמו. "הלילה הזה כלו ____" )הגדה 

של פסח(
17. הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים. "מחרצנים ועד 

____" )במדבר ו ד(
19. ____ אחד. דעה והסכמה אחת. "כל שרית ישראל ____ אחד 

להמליך" )דה"א יב לח(
20. קיצור המילים : בעזרת השם.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

אגוז, שקד, גפן, שקמים, לוז, תאנה, זית, תמר, תפוח, עץ הדר, רמון, עץ שמן

רשאמאישראנתחנתגדא

תמידאריתדתגאונשסנ

תגתדיתישרעשדאפושג

שסנמתישאצדישאמתמנ
ישריאזתהגאתגינשכר
תגנמאאדשרדגגפנאנא

אמאקגריתדאנתאשנגא

נמאשיאסנשאמאנתישד

דגשתגשקדשידמאנתתג

גולוזזיתשאשנסשאסנ

ניתדוגאנאצסשתנשיא

אמאגששדתענמאהשאנש

גשאיסנרשאשתגסניתד

1."עז...", "משוא...", "קבלת..."
2. "מיגו" פירושו בעברית...

3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?                                                                                                         
4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

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. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה 6. לא 7. אין הבדל 8. גמור 9. פליט 
10. לחמניה
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בס"ד

ברשת האופטיקה המובילה 109 יתאימו לכם 
עדשות איכותיות במקצוענות ובשירות אישי ממיטב 

המותגים הטובים בעולם. זה הזמן להתחדש 
בעדשות מעולות ומותאמות במחירים חסרי תקדים!

מודיעין עלית: מסילת יוסף 32  ביתר עלית: מעזריטש  106  בני ברק: רבי עקיבא  37ירושלים: יונה 3, גאולה 

מחירים
קבועים על

 כל המסגרות
שבחנות

משקפי איכות 
לכל המשפחה

בדיקות ראיה
במקום ע"י 

אופטימטריסט
מומחה

מסגרת
+עדשות 1.74

 שקלים בלבד
480

מסגרת
+עדשות 1.67

 שקלים בלבד
300

עדשות מגע
חודשיות

 שקלים בלבד
25

מסגרת
+עדשות 1.56

 שקלים בלבד
109

מסגרת
ברגים

199
החל מ-

עד 12.00-

עדשות
1.6 עד 6-

עד 10.00-

בכל עדשה שתביטו

הכי משתלם
109

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&

אמינות!  מקצועיות! 
המלצות בשפע!

בתי כנסתנקיון חדרי מדרגות 
משרדים/חנויות מנקים יר”ש

דוד: 050-6669511

ניקיון!! לאנ"ש ותושבי ב"ב

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

לידידינו איש המעש והאשכולות
הר"ר שי קאהן ני"ו

ולחתנו הר"ר יהודה לייב צבי אדלר ני"ו 

לרגל הולדת 
הנכדה הבכורה

ויה"ר שירווה אך נחת יהודית אמתית 
מתוך בריאות ושמחה

מאחלים: 

טנא מלא ברכות









הקיץ כאן וזה

מעולה!
מליות מעולות, למגוון 
קינוחי קיץ מרעננים 

ולהעשרת גלידות ביתיות

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רח’   |6099821-03 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .5704963-03  .15 נויפלד  רח’   |   5796771-03 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |5448588-03
-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03  .15 רשב’’ם 

 9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 שמעיה  רח’  אלעד:   |  5755232-03  .17 קלישר   |  5179802-03  .1 חיים  תורת   |  9479944
מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8 הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |
|  10 מאירות  פנים  ירושלים:   |  -08  9419465  40 המשפט  נתיבות  רח'  ספר:  קרית   |  9040905-04 חסידים.  כפר  א.ת  רכסים:   |  6899718-04  .9
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החסדלקנות  בנתיב

21-22
ח'-ט' בתמוז

72 יח'
4 שעות

66 יח'
6 שעות

נרונים 'מעולה'

נרונים 'מעולה'

850 גר'
עלית

צנצנת זיתים/חרוזיתשוקולית
קוד:463438 -זית ירוק-17-19

463575 -זית ירוק-בטעם שום
463445 -זית ירוק-חרוזית

700 גר'
בית השיטה

8901990

1490 10 יח'*140 דף
הנמל

מארז ממחטות נייר

1990

שלוקים פופאייס

4 ב-
10 1490

ליח'

עשיריית גפרורים/
פתיל צף

שקיות סנדויצ'ון XLתרכיז תפוחים

גביעי נייר לאפיה

סימילאק טחינה אחוה
1.2 ליטר

פרי קטיף
200 יח'/

ניקול
'מעולה'

900 גר' רגיל/מלא
500 גר'

6906901 1490 6990
ליח'ליח'

ה'-ט' בתמוז18-22.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

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


	Kvbb1p001newnew
	Kvbb1p002
	Kvbb1p003
	Kvbb1p004
	Kvbb1p005
	Kvbb1p006
	Kvbb1p007
	Kvbb1p008
	Kvbb1p009
	Kvbb1p010
	Kvbb1p011
	Kvbb1p012
	Kvbb1p013
	Kvbb1p014
	Kvbb1p015
	Kvbb1p016
	Kvbb1p017
	Kvbb1p018
	Kvbb1p019
	Kvbb1p020
	Kvbb1p021
	Kvbb1p022new
	Kvbb1p023
	Kvbb1p024
	Kvbb1p025
	Kvbb1p026
	Kvbb1p027
	Kvbb1p028
	Kvbb1p029
	Kvbb1p030
	Kvbb1p031
	Kvbb1p032

