
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

דרום
שרון מבית 'קו עיתונות' - רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

שלח

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:08
19:25
19:05

20:25
20:28
20:22

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו
עו“ד ומגשר דור שוורצמן

סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,
 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

03-5796643
פרסם  
ותתפרסם

דרושה 
סייעת

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי כ"ג בסיוון תשע"ח 6/6/18 • גיליון מס' 1158

ירושלים: הצטרפות השר אלקין למרוץ מחזקת את סיכוייו של מועמד חרדי אפשרי

אור יהודה: עוזי אהרן, יו"ר ש"ס המקומית, מכוון לראשות העיר ויורה לכל עבר / ראיון

בית שמש: אבוטבול מאשים: שלומי אמונים מכשילים המו”מ. גולדברג: הכל פתוח / חשיפה

ביתר עילית: רביץ חושש מפריימריז, המועמד הצעיר והמבטיח: דודי זלץ / פרסום ראשון

חדרה: ש”ס ו'יש עתיד' מעורבות יחד בפרשת השחיתות במהלכה נעצר ראש העיר

פתח תקווה: בורשבסקי מתמודד לראשות העיר, סויסה פורש מהפוליטיקה / פרסום ראשון 

1 יום 
48

ירות
לבח

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

"אם ההמלצות יתקבלו 
אנשים לא יוכלו להתחתן 

כאן. רבני צהר נקראים 
כופרים בגלל פסקים כמו 

גיורי קטינים"

הגאון רבי אברהם שרמן:משה ניסים:

 ה"חינם" 
 עלול 

 לעלות לך 
 ביוקר 

 בהפסד 
 ברור של 
קצבאות.

ביטוח לאומי | קרנות הפנסיה
מס הכנסה | חברות הביטוח

*5700
* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

לתיאום 
פגישה

אל תשלם 
 

שקל לפני 
 
לא שילמתלא קיבלתשתקבל

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

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

הסוד 
לדיאטה
100%טבעי

077-5003528

שיניים לבנות זה לא חלום
חיוך לבן תוך שבועיים

מסירה כתמי יין, ניקוטין וקפה
משלוח חינם עד הבית

המשחה שכבשה את אמריקה

טלפון: 053-3151907

רכזת שיווק 
דרושה 

קו"ח לפקס: 
03-5785032

עם ניסיון 
מוכח

למכללה בבני ברק

נערכים לחופש: מחדשים גינות משחקים

הדיל: מואזין תמורת גיוס

לקראת החופשה השנתית שודרגו שלוש גינות משחקים • גינה חדשה ומשוכללת הוקמה במתחם 
החדש מעונות ויז'ניץ, ושתי גינות ברחובות רימון ואהרונוביץ שופצו ושודרגו / עמ' 10

מרחב דן העניק תעודת הוקרה 
לפיקוח העירוני / עמ' 12

נחנך בית הכנסת 
החדש של סאטמר 

בבני ברק / עמ' 8

הפריימריז הגדול 
יוצא לדרך

לפיו  דיל  מקדמת  החרדית  הנציגות 
תיעדר מההצבעה על חוק המואזין, 
נציגי הרשימה  ייעדרו  ובתמורה 
המשותפת בחוק הגיוס • מקלב: 

ק  ו ח לא “ המואזין 
יעיל” 

הרי  מהחדר,  ההדלפות  לפי 
הוסרו  הפליליות  שהסנקציות 
בדלת  יוחזרו  ובמקומן  מהשולחן 
לפי  כלכליות.  סנקציות  האחורית 
הללו  הסנקציות  השבועית  ההדלפה 
תלמידים  נגד  פרטניות  תהיינה  לא 
 – כלליות  אלא  בודדות,  ישיבות  או 
בהתאמה לתקציב הישיבות. במישור 
ליעדים,  היצמדות  של  מכל  החשוב 
המספרים יישארו בטווח שנקבע, אך 
לשנותם  יהיה  ניתן  שלא  כך  יעוגנו 

בהינף יד, בהחלטת ממשלה.

בי"ס לפוליטיקה, אבי בלום / עמ' 18-19

אמונה וביטחון

"ההיסטוריה היהודית 
מלאה מטעויות שנעשו 

בנושאי הגיור ומחיר כבד 
שילמנו עליהן. לא נכיר 

בגיורים כאלה"

הגאון רבי שמואל אליהו: 

/ עמ' 14

"כיום נכנסים לישראל 
מגוירים רפורמים באישורו 
של שר הפנים. החוק שלי 

בא לצמצם את היקף הגיורים 
הרפורמיים"

/ עמ' 23

הפריימריז  לדרך  יוצא  הקרובים  בשבועות 
ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  מפלגתי  הפנים 
הסקופים': עיר אחרי עיר תצטרכו לדרג את 

שביעות הרצון מהנציגים החרדים

/ עמ' 22

 הסיעות החרדיות דורשות: חוק גיור חדש



סניף ב"ב: ששת הימים 28 מול קניון איילון / סניף פ"ת: הרב פינטו 20

הרשת המקצועית לאם ולתינוק

מבצעים מטורפים לרגל הפתיחה

03-9514235
ט.ל.ח החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת בכפוף לתקנון. עד גמר המלאי. התמונות להמחשה בלבד

טרמפולינה רוקר
הרפתקאות באוקיינוס - 

בייבי אינשטיין

 avent בקבוקי
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

&299

בס"ד

 mam בקבוקי
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

טיולון 
ZARA- זארה

מיטת מעבר מלודי
*מותנה בקניית מזרן

כסא אוכל 
עם מגש כפול 'אפטיטו' 

Infanti מתקפל

כסא אוכל / בוסטר 
סלסה

סט משאבת חלב 
ידנית ובקבוק

Milky Way- Manual Basic 

כיסא האכלה 
LUNCH דגם

עולה ויורד, גב נשכב

&219

&25

&339

טרמפולינה/נדנדה 
Mastela מסטלה

עד 18 ק"ג

&199&149

לול קמפינג / מיטה 
ניידת לתינוק 

איזי גו

מזרן פעילות איכותי 
במגוון צבעים וגדלים

&175&119

&49

&49

עגלת טיולון 
 Bliss - בליס

קל במיוחד

&399

משאבת חלב 
חשמלית -

Milky Way Premium Care

&349 &25

&99

חדר תינוקות, מיטה ארומה שידה אגם מבית 
רהיטי טל. צבע: שמנת לבן 

מזרן מיטה צד קשה צד רך בד רשת נושם מתנה! 

&1590

mam זוג מוצצים
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

&20
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avent זוג מוצצי
כל הגדלים 

A ללא ביספינול

&20
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*
סדרת סבוני 

קמיל בלו
ד"ר פישר

&10
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 10%
על כל מגוון 

הצעצועים

טיולון באגי 
מבית אינפנטי

&249



הטעם האמיתי

5 זוכים מאושרים ומשפחתם יטוסו
לחופשה חוויתית למהדרין בלגונה הכחולה

בקפריסין

קוקה-קולה מטיס אתכם לחופשה משפחתית חלומית! אתם מוזמנים 
לשחק, לעשות מעשה התנדבותי מיוחד ואולי תוכלו לזכות!

בכפוף לתקנון הפעילות | במקום יתקיימו תפילות ושעורי תורה | ההשתתפות מגיל 15
 הזכיה בהרכב משפחה ממעגל ראשון הורים וילדים

מ-ת-ח-ב-ר-י-ם:

צוות השופטים בוחר את הזוכים

נבחרים3

טסים לחופשה משפחתית בכפר הנופש
 בקפריסין

נהנים4

החופשה כוללת: טיסות, מלון, ארוחות כשרות למהדרין, טיולים, ג׳יפים,
1,500 ש״ח לשופינג ועוד...

עונים על שאלון הטריוויה הגדול
של קוקה קולה בטלמסר:

 *9025
זוכים במשחק ועולים לשלב הבא.

*ט״ו בסיון - א׳ תמוז תשע״ח, 14.06.18- 29.05

משחקים1
עושים מעשה טוב, מתעדים ושולחים אלינו 

בצירוף תמונה משפחתית והסבר למה מגיע 
לכם לזכות. שולחים לת.ד: 3637 או למייל 

mivza.kaitz@gmail.com
*הסיפורים יתקבלו עד ט״ז בתמוז תשע״ח, 29.06.2018 

מתנדבים2



שלא יברח לך הרעיון...

המרכז להכוון תעסוקתי, מזמין אותך להשתתף בכנס מבוא לקורס אטרקטיבי ליזמים בתחילת דרכם המעוניינים 
לחסוך את ׳זמן הטעויות׳, לסלול את הדרך לעסק בר קיימא ולהתחיל להרוויח מהמיזם 

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

הכנס בהשתתפות:
מר יהודה קוגן

סמנכ״ל גוגל לשעבר
Nibi.Ai ומקים סטרטאפ

 מר אלדד כהן
 המרצה המוביל את הקורס

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

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

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

 הכניסה
חופשית
ההרשמה חובה!



מולר סימפלי פרוט 0%. סדרת טעמי יוגורט BIO קרמי מעולה
0% שומן במגוון טעמים מעולים

תרשו לעצמכם ליהנות מהטבע יום יום

חדש! עכשיו בכשרות בד"ץ העדה החרדית
0%



מהדורה 28 לקראת סגירה!!!

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

03.6748888

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

   maft@maft.co.il :עדכון תושבים ומידע: בתא קולי: 03-5746887 בדוא"ל

”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!





כ"ג בסיוון תשע"ח 6/6/18 בני ברק8

מאת: עוזי ברק

נקבעו המזוזות במשכן החדש של בית מדרש 'ברך משה' דחסידי 
מהר"א מסאטמר שעבר השבוע לרחוב השלושה בבני ברק.

בטקס השתתפו הרה"ג ר' חיים צבי מייזליש רב קהילת סאטמר בני 
ברק, הרב פנחס ברוך ליבוביץ משפיע רוחני, עסקני ונכבדי ועשרות 

תושבי קהילת סאטמר בני ברק.
המתגוררים  סאטמר  חסידי  לרווחת  כשנה  לפני  נפתח  המניין 

חיפשו בסביבה ובמשך  שנה 
הקהילה  ם עסקני  י ר ר ו ג ת מ ה
מקום  לבית באזור  קבוע 
השבוע  לשמחת ליבם של הכנסת. 
השכונה  שעריה תושבי  נפתחה 
כנסת  הבית  במשכנה של  החדש 

הקבוע.
ת  ע י ב ק כובדו ב המזוזות 
הקהילה  צבי רב  חיים  הרב 
 , ש י ל ז י י הרב מ המשפיע 
ברוך  הנגיד פנחס  ליבוביץ, 
אייזיק  יצחק  מראשי ר'  ווייס 
בבני  ברק.הקהילה 
שנאם המשפיע הרב  ליבוביץ 
אמר:  של בטקס  שנה  "לאחר 
למרות  שלא היינו במקום הצלחה 

קבוע הצלחנו להתאחד ולהיכנס לבית כנסת מרווח במשכן קבוע".
רב קהילת סאטמר בבני ברק הרב מייזליש שנאם במסיבת הלחיים 
שהתקיימה לאחר קביעת המזוזה אמר: "אני שמח שחסידות סאטמר 
החסידות  שאברכי  חשוב  ומאוד  מתרחבת  רבינו  בנשיאות  בעיר 
יתפללו בבית כנסת של סאטמר והאריך בשבחו של משפיע רוחני הרב 

ליבוביץ והודה לעסקנים החשובים שדאגו לפתיחת הבית כנסת".

מאת: עוזי ברק

'קו  במערכת  התלוננו  והסביבה   64 איש  חזון  ברחוב  הבניין  תושבי 
כך שנהגי אוטובוסים של חברת אגד משתמשים בתחנת  על  עיתונות' 
 64 חזו"א  ברחוב  לביתם  בסמוך  הנמצאת  דן  חברת  של  האוטובוסים 

לצורך חניה לזמן ממושך.
אוטובוסים  נאספו  לעיתים  לטענתם, 
משעה  למעלה  זה  מאחורי  זה  החונים 
היורדים  של  לשלומם  סכנה  ומהווים 
זו.  שבתחנה  מהאוטובוסים  והעולים 
הנוסעים מורדים באמצע הכביש ולא צמוד 
למדרכה כפי הצורך, כך שכל אופנוע חולף 
או כל כלי תחבורה אחר עלול לפגוע בהם 
בלא משים, במיוחד כאשר מדובר בילדים וילדות שיורדות מהאוטובוס 
ולא מוצאים מקום למדרך כף רגלם במדרכה, אלא על הכביש המאיים 
והדוממים  הארוכים  הכבדים,  האוטובוסים  בין  דרך  למצוא  ומנסים 

שחוסמים את דרכם למדרכה בטוחה.
ישנם במקום כאשר הנהגים מחפשים מקום חניה טובה  עוד סכנות 
ומבצעים במקום רוורס כאשר אין להם שדה ראיה בטוח והדבר מסוכן.

מפאת חסימת מקום התחנה, ומפחד שנהגים יחלפו על התחנה ללא 
העלאת נוסעים, האנשים שבתחנה נאלצים לרדת לכביש על מנת שנהגי 

אוטובוסים אחרים יראו שהם נמצאים בתחנה.
טננבוים  אברהם  ר'  ודוברה  העירייה  מזכיר 
של  שפניה  בנושא  מדובר  "אכן,  כי  הגיב 
זאת,  ובעקבות  בעירייה  נתקבלה  בגינו  תושבים 
למקום  ולפיקוח  לאכיפה  מהאגף  פקחים  יצאו 
לבדקה ומצאו שהיא טעונה טיפול. בימים אלו, 
הגורמים  עם  רה"ע  בלשכת  פגישה  תתקיים  גם 
של  והסדר  פתרון  למצוא  כדי  לעניין,  הקשורים 

הנושא".

מאת: עוזי ברק

בשבועות  ישדרג  ברק"  "מי  המים  תאגיד 
הקרובים את מערך הביוב ברחוב רבי עקיבא 
את  משמעותי  באופן  לייעל  כדי  ברק,  בבני 
זרימת הביוב בחלק זה של העיר. מדובר בקו 
מחוברים  אליו  בעיר,  ביותר  משמעותי  ביוב 
הסמוכים.  מהאזורים  תושבים  כ-40,000 
 6 של  מקוטר  הקו  יוכפל  העבודות  במסגרת 
יוכל  החדש  שהקו  כך  צול,  ל-12  כיום  צול 

לעמוד בעומס הקיים כיום בקו ביוב זה.
הוקם  עקיבא  רבי  רחוב  במורד  הביוב  קו 
לצרכי  בהתאם  שנה  מ-30  למעלה  לפני 
האחרונות,  בשנים  אך  דאז,  האזור  תושבי 
לנוכח הגידול המבורך במספר תושבי האזור 
תקלות  בו  התרחשו  בקו,  הגובר  והשימוש 
ולכן  יותר  גבוהה  בתדירות  ביוב  ופריצות 
זייברט, לתאגיד  הורה ראש העיר, הרב חנוך 
של  מקיף  שדרוג  בתכנון  להתחיל  ברק'  'מי 

הקו במהלכו יוכפל נפח הקו.
תוך  ימים,  חודש  במשך  יימשכו  העבודות 

להחלפת  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש 
לזרימת  הפרעה  כל  שתיגרם  מבלי  הביוב  קו 
המים והביוב לתושבי העיר. בשלב ראשון של 
ביצוע העבודות, תתבצע עבודה רציפה של 24 
בסיוון  כ"ז  ראשון,  מיום  החל  ביממה  שעות 
ב'  שישי  יום  ועד   06:00 בשעה   )10.6.18(
תמוז )15.6.18( בשעה 05:00 בבוקר. במהלך 
לתנועה  עקיבא  רבי  רחוב  ייסגר  זו  תקופה 
רחוב  ועד  קוק  הרב  מרחוב  לצפון,  מדרום 
כשלושה  למשך  השני,  בשלב  ז'בוטינסקי. 
שבועות בין יום ראשון ד' תמוז )17.6.18( ועד 
עבודות  יבוצעו   ,)20.7.18( אב  ח'  שישי  יום 
ועד  בלילה   21:00 השעות  בין  בלבד,  לילה 
05:00 בבוקר. בזמן זה ייסגר רחוב רבי עקיבא 
לתנועה מידי לילה מדרום לצפון, בקטע שבין 
זמן  בכל  ז'בוטינסקי.  לרחוב  קוק  הרב  רחוב 
העבודות יכוונו שוטרים ופקחים את התנועה 
שתופנה לדרכים חלופיות. בעקבות העבודות 
יחולו גם שינויים במערך התחבורה הציבורית 

בעיר.
תבצע  המורכב  ההנדסי  הפרויקט  את 

הבולטות  מהחברות  הנדסה',  'מדיסון  חברת 
והמובילות בישראל בתחום התשתיות, כאשר 
במקביל ילוו ב'מי ברק' ובעיריית בני ברק את 
העבודות עם מתאמי קהילה שיפעלו כל העת 
באיכות  הפגיעה  את  למינימום  למזער  כדי 
חייהם של התושבים המתגוררים בסמוך ושל 

ציבור הנהגים והנוסעים.
הנחשב  הפרויקט,  ביצוע  תחילת  לקראת 
אומר  ברק',  'מי  שמבצעת  המורכבים  לאחד 
מנכ"ל תאגיד המים מר דוד צלניק כי "מסגרת 
תכנון  אחרי  לדרך  יוצאת  הנוכחית  העבודות 
ארוך ומקיף, יחד עם כלל הגורמים הרלוונטיים 
בהם המשטרה ועיריית בני ברק, והיא תבוצע 
כך שהפגיעה בציבור תהיה מינימלית. אנחנו 
מצטערים על עוגמת הנפש הזמנית, אך חשוב 
לתועלת  שהן  בעבודות  מדובר  כי  להדגיש 
באזור.  הסביבה  איכות  ושיפור  התושבים 
על  זייברט  חנוך  הרב  העיר  לראש  מודה  אני 
החלטתו למען ביצוע הפרויקט המורכב ואני 
רבה,  בהצלחה  במשימה  שנעמוד  תפילה 

לרווחת כלל תושבי העיר".
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 
מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין

אלחנן רבינסקי, 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

העבודות שיימשכו כחודש ימים בהיקף של למעלה ממיליון שקלים ישפרו באופן משמעותי את קו הביוב - 
אליו מחוברים כ-40,000 מתושבי בני ברק וימנעו פריצות ביוב תכופות 

תושבי רחוב חזו"א מתלוננים על חניית אוטובוסים 
שמהווה סכנה לנוסעים • דובר העירייה: "תתקיים 
פגישה בלשכת רה"ע עם הגורמים הקשורים לעניין, 

כדי למצוא פתרון והסדר של הנושא"

במבצע הנדסי מורכב: יוכפל קו 
הביוב ברבי עקיבא

סכנה לנוסעי האוטובוסים

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

 הכנסת ס"ת ל'חוג חתם סופר'
אברכים  מאות 
בהכנסת  השתתפו 
חוג  לקהילת  ס"ת 
שיכון  סופר  חתם 
המעמד  קודם  ה'. 
התורם  משפחת  עלו 
ויס  שמריהו  הרב 
וראש  ביהכנ"ס  רב 
הכולל הרה"ג שמואל 
יערי למעונותיהם של 
גדולי ישראל לכתיבת 

אותיות.
מעמד  לאחר 
כל  הסב  ההכנסה 
מצוה  לסעודת  הקהל 
נשאו  כשבמהלכה 

עטרת  ישיבת  ראש  פיינשטיין  חיים  רבי  הגאון  דברים 
לטהרת  הארצי  המרכז  נשיא  אויערבך  הגר"מ  שלמה, 
כן  כמו  העיר.  מערב  רב  שטרן  והגרש"א  המשפחה 
השתתפו במעמד אברהם רובינשטיין מ"מ רה"ע, מנחם 

שפירא סגן רה"ע ומנהל לשכתו אליהו ארנד.

 המנוף קרס על מוסדות ויז'ניץ
בטיחותי  אירוע 
התרחש  חריג 
שני  ביום  השבוע 
ויז'ניץ  בקרית 
מנוף  כאשר 
התהפך  חציבה 
השמאלי.  צדו  על 
לא  שמים  בחסדי 
היו נפגעים בנפש. 
התהפכות  נסיבות 

המנוף בבדיקה

 השב"כ עצר 4 תושבי העיר
המשטרה,  של  מרכזית  יחידה  שוטרי  של  בפעילות 
עוכבו ונעצרו לחקירה 4 חשודים תושבי בני ברק ותושבי 
לפלסטינים  השייך  לרכוש  נזק  שגרמו  בחשד  יו"ש 
שני  יו"ש.  ברחבי  לאחרונה  שאירעו  מקרים  במספר 
חשודים שוחררו בתום חקירתם ושניים נעצרו לחקירה. 

ממשטרת מחוז שי נמסר כי החקירה נמשכת.
 

 רימון רסס ברחוב עמק יזרעאל
בניין  לעבר  רסס  רימון  הושלך  בלילה  שני  ביום 
מגורים ברחוב עמק יזרעאל בשכונת קרית הרצוג בבני 
ברק. תושבים דיווחו בבהילות על פיצוץ עז, אך לא היו 
לאחד  מכוון  היה  הרימון  כי  עולה  מהחקירה  נפגעים. 
מדיירי הרחוב בשנות ה-30 לחייו, על רקע סכסוך עסקי. 

חוקרי משטרת מרחב דן פתחו בחקירה.
אופנוען  נראה  ברחוב  אבטחה  ממצלמות  בתיעוד 
שתוך כדי נסיעה השליך לעבר כתובת בית דבר מה ואז 

נראה פיצוץ ולהבת אש.

 40 מיליון דולר חסרים
לכנס  חסידיו  את  מויז'ניץ  האדמו"ר  כינס  השבוע 
מבכירי   35 במוסדות.  כספים  מצוקת  בעקבות  חירום 
שסיפר  הרבי,  עם  מצומצם  למפגש  הוזמנו  החסידות 
שנבנה  החדש  לבניין  כספים  בגיוס  קושי  יש  כי  להם 
בשנים האחרונות, הושקעו עד לרגע זה 25 מילון דולר 

אך חסרים עוד 40 מיליון דולר.
בבית  מקומות  למכור  לרבי  יעצו  החסידות  עסקני 
המדרש החדש בסכומים שיתחילו מעשרת אלפים דולר 
והלאה בתשלומים של 15 שנה. הרבי הגיב לדברים כי 
"אני לא יכול להזמין אלי אלפי אנשים, לכן קראתי לכם 
שמעיק  מה  את  להעביר  שלי,  השליחים  תהיו  שאתם 

עלי".

האוטובוסים שמהווים סכנה בחנייתם

נחנך בית הכנסת 
של סאטמר

בית מדרש 'ברך משה' דחסידי מהר"א מסאטמר הועתק 
השבוע למשכנו החדש ברחוב השלושה בבני ברק

צילום: אהרלה קליין



לבעלי עור רגישנבדק דרמטולוגיתהיפואלרגני

אמהות
אומרות
כשמדובר בתינוק שלי אני לא מתפשרת,

לכן אני בוחרת במקסימה בייבי.
עם מקסימה בייבי הבגדים יוצאים נקיים

ללא רבב, בניחוח נעים והכי חשוב,
שומרים על עורו העדין של התינוק שלי.

סדרת מוצרי הכביסה המושלמת לתינוקות: אבקת כביסה מקסימה בייבי, ג׳ל כביסה מקסימה בייבי ומרכך כביסה מקסימה בייבי

שושי, בני ברק



כ"ג בסיון תשע"ח 10106/6/18 בני ברק

מאת: עוזי ברק

הוז רביעי  יום  של  המוקדמות  הבוקר  ־בשעות 
עקו כוחות ההצלה לרחוב שבזי בעיר בני ברק 
בעקבות דיווח על תאונת עבודה בסמוך לאתר 
הצלה  איחוד  של  לחובשים  שבמקום.  בניה 
ומד"א שהגיעו למקום, לא נותר אלא לקבוע את 

מותו של העובד בניין 
שנפל מגובה רב.

חובש  ימפל  יוסי 
רפואת חירום באיחוד 
ברק  בני  סניף  הצלה 
הקשר  "ברשת  מסר: 
הצלה'  'איחוד  של 
החי ממוקד  ־התקבלה 

איחוד  של   1221 רום 
הצלה קריאה על עובד 
מגובה.  שנפל  בניין 
הגעתי למקום יחד עם 
נוספים הבח ־חובשים 

שככל  בניין  בעובד  נו 
מקומה  נפל  הנראה 
בבניין  בניה  באתר   8

־הסמוך. בעקבות אופי בפציעות לא נותר לפרמ
דיקים בשטח אלה לקבוע את מותו של העובד. 
חרדה  לנפגעת  רפואי  טיפול  הענקנו  במקביל 
שהייתה במקום שפונתה ע"י האמבולנס לבית 

החולים".
מתנדבי זק"א טיפלו בגופתו של הפועל.

בעקבות האירוע עצרה המשטרה שני חשודים 
תושב   ,58 ובן  פאחם  אל  אום  תושב   ,33 בן   -
קריית אונו בחשד לרשלנות אשר גרמה למותו 

של העובד.
ישראל  חקירה ראשונית משותפת של משטרת 
וכש לרשלנות  חשד  העלתה  העבודה  ־ומשרד 

למותו  הביאו  אשר  הבניה  באתר  בטיחות  לי 
אתמול של פועל באתר וסיכנו עובדים נוספים 

ועוברי אורח.
שני החשודים שנעצרו הובאו לחקירה בתחנת 
והמשטרה  דן 
ביקשה להאריך 
מעצרם  את 
המשפט  בבית 

השלום בת"א.
משטרת  דוברת 
דנה  דן  מרחב 
מסרה  כחלון 
"משטרת  כי 
רואה  ישראל 
רבה  חשיבות 
אכיפה  בביצוע 
תאונות  בתחום 
עבודה ותמשיך לבצע אכיפה משולבת עם יתר 
־גופי האכיפה על מנת למנוע הישנותם של אסו

נות בתחום זה".
והרווחה  העבודה  משרד  מדוברות  הררי  טל 
והבריאות  הבטיחות  מינהל  "מפקח  כי  מסר 
את  והרווחה  העבודה  משרד  של  התעסוקתית 
תוקפו  את  נוספים  ימים  ב-3  והאריך  סמכותו, 
של הצו להפסקת עבודה שהוטל באתר. האתר 

נשאר סגור עד יום שלישי".

נערכים לחופש: מחדשים 
גינות משחקים

לקראת החופשה השנתית שודרגו שלוש גינות משחקים • גינה חדשה 
ומשוכללת הוקמה במתחם החדש מעונות ויז'ניץ, ושתי גינות ברחובות 

רימון ואהרונוביץ שופצו ושודרגו
מאת: עוזי ברק

אחת  ברק,  בבני  באחרונה  הוקמו  גינות  שלוש 
־מהן חדשה לחלוטין ושתיים משופצות ומשוד

רגות ברמה גבוהה ובאיכות ייחודית, וזאת מתוך 
מאמץ מיוחד לסיימן לקראת החופשה השנתית 
ולה ליזמתו  בהתאם  החגים,  תקופת  ־ובהתקרב 

כדי  העיר,  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  נחייתו 
לאפשר לילדי העיר ליהנות מהן כבר בתקופה זו.
ושו ששופצו  גדולות,  בחלקן  בגינות,  ־המדובר 

דרגו באזורים שונים של העיר, בסכום כולל של 
תכנית  לקבוע  היא  כשהמטרה  שקלים,  מיליוני 
ושדרוגן  שיפוצן  של  בשלבים,  לביצוע,  נוספת 
־של הגינות הקיימות ולהוסיף חדשות, ככל הני

תן, בשטחים מתאימים. בביצוע העבודות עוסק 
האגף לתשתיות ולפיתוח שבראשות הרב מיכאל 
קקון, חבר הנהלת העירייה ובהנהלת הרב חנוך 

העיר  חזות  ומחלקת  זיידמן 
באגף שבהנהלת הרב ישראל 

לייזר, סגן מנהל האגף.
ש"ח  מיליון  וחצי  שניים 
הושקעו בפיתוח גינה חדשה 
שהעבודות  ויז'ניץ,  במעונות 
בה כללו גינון, דשא סינטטי, 
משחקים  ומתקני  משטחים 
כדי  וזאת  ומרווחים,  גדולים 
הרבים  הצרכים  על  לענות 

בתחום זה באזור החדש שהוקם לא מכבר.
באחרונה  הושקע  שקלים  כמיליון  של  סכום 
ו'  בשיכון  רימון  ברחוב  גינה  ובשדרוג  בפיתוח 

ומשוכ גדולים  משחקים  מתקני  בה  ־והותקנה 
ללים, וכמו כן הושקעו סכומים גדולים בפיתוח 
ובהתקנת דשא חדש בגינה שברחוב אהרונוביץ, 

בסמוך לבי"ס "נוה מאיר".
פיתוח גינות אלו הינו המשך לשורה ארוכה של 
־שדרוג גינות והתקנת משחקים חדשים בהן, בס
שק מיליוני  עשרות  של  ־כום 

לים, ובהן גינות בשדרות אביי 
ברחוב  ראב"ד,  ברחוב  ורבא, 
אבן שפרוט, ברחוב האדמו"ר 
משה  הרב  ברחוב  מראדזמין, 
פארדו שבשכונת אור-החיים, 
שבקריית  הזית  גבעת  פארק 
הרצוג, בפארק גהה שבשכונת 
אביעד,  ברחוב  אחיעזר,  נוה 
מתבצעות  אלו  ובימים  הנביאה,  חולדה  ברחוב 
־עבודות פיתוח רחבות-היקף בגינה במרכז שכו

נת קריית הרצוג.

פועל נפל מגובה נהרג
פועל נפל מקומה 8 ונהרג במהלך עבודות בניה ברחוב שבזי בבני ברק 
• משטרת מרחב דן עצרה שני חשודים שהובאו להארכת מעצר בחשד 

לרשלנות וכשלי בטיחות

גינת רימון בשיכון ו'

גינת מעונות ויז'ניץ

זירת האסון, צילום: זק"א ת"א

נשיםמסלול

עיסוק!זה יופי שלריפוי

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

2, בני ברק נון  רח' יהושע בן  קמפוס ראשי: 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, בני ברק

03-5785030

מחזור נוסף יוצא לדרך!

הצטרפי להצלחה!

תואר ראשון

 ריפוי 
בעיסוק
בשיתוף אוניברסיטת חיפה

רוצה לסייע לאנשים הסובלים מליקויים 
בתפקוד היומיומי להשתלב בשגרת החברה 
ובחיי המעשה? בואי להפוך חלום למקצוע 

מבוקש ולהרוויח בגדול!

הן
 כ

לי
גי



האם שתי הפלפלים 
זהים בצבעם?

גזור וגלה כמה קל לתעתע במוח שלנו...

מתעתעים בך?
קנה חכם!

כולם מוכרים לך, אנחנו קונים בשבילך.



בני ברק כ"ג בסיוון תשע"ח 12126/6/18

מאת: עוזי ברק

והערכתה  הוקרתה  את  הביעה  דן  מרחב  משטרת 
לפעילות הפיקוח העירוני בבני ברק, בתחומים רבים 
טיפול  הסביבתיים,  החיים  איכות  כשיפור  ומגוונים, 
לכלל  אבטחה  והארציים,  העירוניים  העזר  בחוקי 

הציבור ושמירת הסדר הציבורי.
מפגש  במסגרת  בתעודה  ניתנה  ההוקרה  הבעת 
בוריה,  מומי  נצ"מ  של  בראשותו  המרחב,  שוטרי 
מפקד המרחב, ובתעודה בחתימת סנ"צ הוד לוי, קצין 
השיטור  מפקד  בעדני,  רועי  ופקד  המרחבי  האג"מ 
משטרת  בין  ההדוק  שיתוף-הפעולה  צויין  העירוני 
המרחב לבין אגף הפיקוח והאכיפה ומח' פיקוח חניה 
כי  שבהנהלת מר שלמה מלכא, כשבתעודה מודגש, 
פעילות  לרבות  בעיר,  תחום  בכל  מורגשת  עבודתם 
להכוונת התנועה בערבי החגים בשנתיים האחרונות, 
לאחר  נשארים,  החניה  פקחי  רבות,  לעיתים  כאשר, 
באירועים  לסייע  כדי  הסטנדרטיות,  העבודה  שעות 

הגדולים בעיר, המצריכים, לעיתים, שילוב כוחות.
"ששיתוף  המרחב,  פיקוד  מציין  ספק",  "אין 
עם  ברק  בבני  העירוני  השיטור  של  הפורה  הפעולה 
הפיקוח מניב פירות ומשיג תפוקות, ומסייע במישרין 
בשטח,  העירונית  הפעילות  של  יותר  טובה  לנראות 

כולל הכוונה, אכיפה ואבטחה".
במסגרת  מזוזה  לקביעת  טכס  התקיים  מכבר  לא 
העברת משרדי השיטור העירוני למבנה ברחוב הירדן, 
במטרה לשפר את פעילות השיטור, שגם, כיום, זוכה 
פנים,  לביטחון  הממשלתי  מהמשרד  רבים  לשבחים 
ומנהלי  מפקד  בפני  ממליץ  רבים  ארציים  שבכנסים 
ומרמת  מאיכות  וללמוד  להגיע  רבות  בערים  שיטור 

הפעילות של השיטור העירוני בבני ברק.
חנוך  הרב  הדגיש  המרחב,  שוטרי  עם  במפגש 
השיטור  שקיבל  הגבוה  הדירוג  מלבד  כי  זייברט, 
העירוני מהמשרד לביטחון פנים על רמתו המקצועית, 
ביותר  הטובה  הבחינה  היא  בשטח  שהמציאות  הרי 
לפעילות המצוינת של השיטור העירוני ולתוצאותיה 
ובאיתור  בסיורים  הן  תחומים  במגוון  המעולות 
במגוון  והן  נגדם  חוקיים  צעדים  ונקיטת  שב"חים 
נרחב של פעולות להסדרת סדר ציבורי וסיוע באכיפת 

חוקי- עזר עירוניים, יחד עם הפקחים העירוניים.
מר  העירוני;  השיטור  מפקד  בעדני,  רועי  פקד 
שלמה מלכא, מנהל האגף לאכיפה ולפיקוח עירוניים 
סקרו  העירוני  השיטור  מח'  מנהל  חדד,  יוסף  ומר 
את הפעילות  השוטפת היומיומית של היחידה ושל 
מבצעים מיוחדים, ובין הפעילויות מניעת התפרצויות 
בנושא  אינטנסיבי  טיפול  מגורים,  ולבתי  לבתי-עסק 
השב"חים, סיורים ברחובות העיר, אבטחה ציבורית, 
וחוקי-  ובניה  תכנון  חוקי  באכיפת  לפקחים  גיבוי 
אבטחת  תנועה,  חוקי  באכיפת  סיוע  עירוניים,  עזר 
רעש  למטרדי  ותגובתי  מניעתי  טיפול  אירועים, 
והפרת מנוחה, שמירה על המדרכות פנויות לרווחת 
לצד  ציבוריות,  בגינות  מיוחדים  ומבצעים  התושבים 

הסיוע הקהילתי בתקופות החגים ובכינוסים גדולים.
במסגרת תכנית העבודה השנתית של האגף לאכיפה 
העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב  של  ביזמתו  ולפיקוח, 
ובריכוזו של הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, עברו 
והפקחים העירוניים הכשרה מקצועית  כל השוטרים 
כלי  באמצעות  מהריסות,  לכודים  לחילוץ  מקיפה 
עבודה זמינים המצויים בכל בית כג'ק לרכב וכדומה, 
תכניות  לפצועים.  ראשונה  ועזרה  סיוע  לתת  וכמו"כ 
ההכשרה הופקו ופוקחו ע"י מר שלמה מלכא, מנהל 

האגף לאכיפה ולפיקוח.
בתחומי  העירוני   השיטור  של  מהפעילות  כחלק 
העזר  חוקי  על  והקפדה  הסביבתיים   החיים  איכות 
העירוני  השיטור  עסק  ארציים,  וחוקים  העירוניים 
באוזרים  שפוזרו  נטושים  רכב  כלי  לפינוי  במבצע 
שונים של העיר. לצורך זה הודבקו, במהלך המבצע, 
רישום  הודעות  ונשלחו  הנדרשות   פינוי  התראות 
הרכבים  בעלי  הרכבים.  לפינוי  הרשומים  לבעלים 
שלא נענו ולא ביצעו את פינויים, נגררו כלי הרכב ע"י 
חויבו  הרכבים  ובעלי  השיטור,  בליווי  חיצוני,  קבלן 

בהוצאות גרירה ואחסנה.

מרחב דן העניק תעודת הוקרה 
לפיקוח העירוני

בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח של הפיקוח העירוני עם משטרת מרחב דן, ניתנה 
טקס הענקת תעודת הוקרההשבוע תעודה הוקרה לפקחים על פועלם למען תושבי העיר

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

שיא 
החום?

או שיא
החשמל?

מקרר שארפ

החל מ: ₪4590

ל-12736
חודשים ₪

החל מ:

4 דלתות
DF מקרר

רק: ₪1590

ל-4436
חודשים ₪

רק:

מקפיא
6 מגירות

רק: ₪990

ל-2736
חודשים

החל מ:

₪

מגהץ קיטור

החל מ: ₪430

ל-1236
חודשים ₪

החל מ:

טפאל
תנור משולב 

דו תאי מהדרין

רק: ₪1690

ל-4736
חודשים ₪

רק:

מכונת כביסה
קונסטרוקטה

במחירים הכי זולים!

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!

כולל התקן
משמרת השבת

5 שנות
אחריות מלאה

מקרר סמסונג

החל מ: ₪3290

ל-9136
חודשים ₪

החל מ:

7 שנות 
אחריות 

מלאה

מבחר
חבילות
חתנים

מתחייבים למחירים 
הזולים ביותר!

*בתוספת 199 ₪

36 תשלומים
במחירים הכי זולים

ואתם נהנים מקיץ
קריר, ממוזג וחסכוני! הבחירה בידיים שלכם.



2

1

האם משבצת מס׳ 1
ומשבצת מס׳ 2

זהות בצבען?

גזור וגלה כמה קל לתעתע במוח שלנו...

מתעתעים בך
קנה חכם!

כולם מוכרים לך, אנחנו קונים בשבילך.



כ"ג בסיון תשע"ח 14146/6/18 בני ברק

 הסיעות החרדיות יציגו 
חוק גיור מחודש

אחרי המתקפה על המתווה שהגיש משה ניסים, מתכוונים בסיעות 
החרדיות להגיש חוק מקצועי שיתבסס על הצעתו של השר דרעי • 
ניסים ל'קו עיתונות': "דרעי מאשר כיום גיורים רפורמים בהוראת 
בג"ץ. פעלתי להציל את המדינה מגיור רפורמי" • הגר"ש אליהו: 
"אם המתווה יעבור יהיה כאוס. לא נכיר בגיורים האלה" • הגר"א 
וההוראה של  זצ"ל  שרמן חושף את הכרעת מרן הגרי"ש אלישיב 

מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לאלי ישי
חיים וייס

סערת חוק הגיור: בתחילת השבוע הגיש השר 
לשעבר משה ניסים את המלצותיו להגשת חוק 
מידי  הגיור  סמכויות  העברת  שעיקרן  גיור, 
בגיורים  והכרה  עצמאי  לגוף  הראשית  הרבנות 
שייערכו על ידי קהילות יהודיות בחו"ל, כולל 

רפורמים וקונסרבטיבים.
יו״ר ש״ס ושר הפנים אריה דרעי, שיזם את חוק 
מתנגד  ״אני  בחריפות:  הגיב  המקורי,  הגיור 
שלא  ואדאג  אלו  להמלצות  משמעי  חד  באופן 
יעלו אפילו לדיון. המוסמך היחידי על פי תקנות 
הממשלה להגיש הצעת חוק בנושא הגיור הוא 
זו.  אגיש הצעה  לגמרי שלא  וברור  הפנים,  שר 
בנושא  החוק  להצעת  מיידית  לחזור  דורש  אני 
שהפצתי ואושרה בממשלה, שעיקרה - רק גיור 

ממלכתי של הרבנות הראשית יוכר בישראל״.
גורמים בכירים בסיעות החרדיות אומרים ל’קו 
עיתונות’ כי לאחר בחינת המצב, הן מהבחינה 
הוחלט  הפוליטית,  מהבחינה  והן  המשפטית 
החוק  על  שעתבסס  חדש  גיור  חוק  חקיקת  על 
אלו  בימים  דרעי.  השר  ידי  על  בזמנו  שהוגש 
ומומחים  משפטנים  החרדיות  בסיעות  מכנסים 
יחד  הגורמים  כל  יתכנסו  הקרוב  ובזמן  לגיור 

לדיונים ולגיבוש הצעת חוק חדשה.
מתייחס  ניסים,  משה  המהומה,  את  שחולל  מי 
ראשון  ביום  פרסם  אותן  הוועדה  להמלצות 
לגיור  ביחס  וטוען  עיתונות',  'קו  עם  בשיחה 
לישראל  נכנסים  כיום  "למעשה  כי  הרפורמי 
או  הפנים  באישורו של שר  רפורמיים  מגוירים 
שהכיר  בג"ץ  פסיקת  לאחר  זאת  מטעמו,  נציג 
בגיורים של כל הקהילות היהודיות. החוק שלי 
בא לצמצם את גודל הגיורים הרפורמיים, בכך 
יהודית ומה לא,  שהוא קבע בחוק מהי קהילה 
במערכת  התגייר  כי  להצהיר  אדם  כל  יוכל  לא 
ומו מוגדרות  מקהילות  רק  אלא  יהודית  ־גיור 

כי  ואומר  ניסים מוסיף  ידי המדינה".  על  כרות 
בחוק שלו הוצע ששר הפנים יוכל לפסול גיורים 

שיראה כניצול לרעה ולמטרות שליליות.
ניסים מזהיר ואומר כי אם החוק שלו לא יעבור, 
הרפו הגיורים  בג"ץ שכלל  דין של  פסק  ־יינתן 

"הפסק  לדבריו,  ישראל,  במדינת  יוכרו  רמים 
של  בקשתו  בגלל  מתעכב  הוא  רק  קיים,  הנ"ל 
לה יתנגדו  החרדים  הכנסת  חברי  אם  ־ראה"מ. 

מלצות הוועדה שלי הם יהיו אבי אבות מחדירי 
הרפורמה. את החוק החרדי אף אחד לא יאשר, 
אני פעלתי בשיקול ראש ושכל ישר כדי להציל 
את מדינת ישראל מגיור רפורמי כדי שיהיה על 

פי ההלכה".
מנגד, הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, 
יוצא במתקפה חמורה על המלצות ועדת ניסים 
עיתונות' אומר הגר"ש:  'קו  לגיור. בשיחה עם 
מאות  וכדעת  הראשיים  הרבנים  כדעת  "דעתי 
ישראל  ממשלת  לראש  שקראו  ישראל  מרבני 
שלא לקבל את המלצות הועדה. הסיבה מכיוון 
שנושא הגיור הוא נושא מאוד מורכב מבחינת 
מטעויות  מלאה  היהודית  ההיסטוריה  ההלכה, 
על  שילמנו  כבד  ומחיר  הגיור  בנושאי  שנעשו 
של  התורה  כוח  את  צריך  ולכן  טעויות,  אותן 

הרבנים 
"מה שנעשה בועדת ניסים זה הסתכלות על כל 
נושא הגיור כאקט טכני ולא כדבר תורני, מכיוון 
פקידים שאין להם שום הכשרה  שניסים הביא 
הנושא הכי מרכזי,  ואותם הוא שם על  תורנית 
־כמו שבמחלקת לב ייקחו פקידים שיקבלו החל

טות בנושא רפואת לב..."
מה הבעיות במתווה?

"ישנם פרטים בעייתים ויש את הרוח הכללית. 
הר בגיורי  הכרה  קטינים,  גיורי  הינם  ־הפרטים 

פורמים ועוד רבים, ויש את הרוח הכללית של 
הרב מידי  הגיור  תחום  הוצאת  ־המתווה שהוא 

נות לידי רשות ממשלתית, זה חלק ממגמה שבה 
גורמים בעלי עוצמה במדינה מנסים להפוך את 
בכך  ימשיך  זה  אזרחיה.  כל  למדינת  המדינה 
שיש  כמו  כי  ויאמרו  לבג"ץ  יפנו  שהרפורמים 
זכות לרבנות הראשית לפקח על הכשרים גם הם 

רוצים הכרה בזכות שלהם על כשרות". 
ואיך נתמודד עם בג"ץ?

לא  זה  כל הכבוד לבג"ץ התחום ההלכתי  "עם 
בנושאים  להתערב  יכול  לא  והוא  שלו  התחום 
כזה,  גר  אליי  יגיע  אם  עיר  כרב  אני  הלכתיים. 
אני אומר לו אתה לא גר ולא יהודי. כל עשרות 
רבני הערים שחתומים על המסמך יעשו כך ולא 
ראה"מ אחראי  לנו  יש  בגיורי הממשלה,  יכירו 
והוא יבין את המשמעות ולא יגרור את המדינה 

לכאוס".
גם דיין בית הדין הרבני הגדול לשעבר, הגאון 
ההמ את  בחריפות  תוקף  שרמן,  אברהם  ־רבי 

הרב  קובע  עיתונות'  'קו  עם  בשיחה  לצות. 
להתאבדות  מרשם  הן  הועדה  "המלצות  כי 

לאומית".
היהודית  הזהות  כי  קובעות  הללו  "ההמלצות 
־תיקבע על פי ההגדרה של קהילה יהודית מוכ

רת, כלומר קהילה מבוססת ופעילה בעלת זהות 
השופט  של  הגדרה  וידועה,  משותפת  יהודית 
כי  קבע  סולברג  עם  יחד  שבשעתו  ברק  אהרון 
השונים  הזרמים  בין  אחדות  ליצור  הזמן  הגיע 
קובע  שמה  הגדרה  כאן  לנו  יש  היהודי...  בעם 
זהות יהודית? הרפורמים והקונסרבטיבים ושאר 

הזרמים.
"הקהילה הרפורמית מגדירה את עצמה כיהודית 
בזמן שאינם יהודים וכל הקהילה צריכים לעבור 
נוכרים  בהם  שהתערבו  בגלל  לכתחילה  גיור 
בהצה ישראל  ממשלת  מגיעה  כאן  ־גמורים, 

שאיננה  מדינה  תהיה  שזו  ואומרת  פומבית  רה 
מעוצבת על פי תורת ישראל, בקבלת ההמלצות 
האלה המדינה מבקשת לבוא ולהתאבד מבחינה 
לאומית ולהפוך את מדינת ישראל למדינה של 

ערב רב.
כאן,  להתחתן  יוכלו  לא  אנשים  יקרה  זה  "אם 
מכיוון שכל אדם שיגיע ויהיה כתוב עליו שהוא 
־יהודי יצטרכו לבדוק אחריו וזה יקרע את האח

דות של עם ישראל". עוד מוסיף הגר"א שרמן 
־כי "ההמלצה לגיורי קטינים הינה המלצה חמו
ופסיקת רבני צוהר בעניין הנ"ל מנו ־רה מאוד 

בגלל  כופרים  נקראים  עצמם  והם  להלכה  גדת 
הפסקים הללו".

היסטורית:  אנקדוטה  הרב  חושף  לסיום, 
גיור  חוק  ביתנו  מישראל  ח"כ  העלה  "ב2010 
רשות  הבדלת  על  מדובר  היה  לא  בו  ממלכתי 
התורה  יהדות  ח"כי  עלו  ואז  מהרבנות,  הגיור 
את  בפניו  והציגו  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  למרן 
את  וביקש  נוסף  ולדיין  לי  קרא  הרב  החוק. 
ההערות שלנו על החוק. החזרנו לרב ומרן אמר 
ודרך  ישראל,  קודשי  של  עקירה  בחוק  יש  כי 
בעם  נוכרים  להיכנס  חלילה  יוכלו  הזה  החוק 
יוסף  הגר"ע  למרן  שלח  הגרי"ש  ומרן  ישראל, 
זצ"ל לבקש את דעתו. מרן הגר"ע ראה והורה 
ליו"ר שס דאז אלי ישי שיודיע לראש הממשלה 
שאני לא אוכל להשתתף בממשלה שעוקרת את 
קדושת עם ישראל וש"ס תפרוש מן הקואליציה 

בעקבות חוק שכזה, ואכן החוק הוסר".

AFFORDABLE  
LUXURY

קיץ ברמדה ירושלים
לנפוש בארץ, להרגיש חו"ל

• 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 לארוחות 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

ימים א', ג':
18:00-21:00

יום ו':
14:00-17:00

רח' היסמין 1, רמת אפעל, טל. 03-7360411

כניסה חינםעד גיל 3

מחיר כניסה 30 ₪מחיר כניסה 30 ₪

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

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

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

 הסעות מב"ב לבריכה בטל: 052-7166530 

תחנות:

 ההסעות
 מסובסדות

רק 15 ₪
הלוך ושוב

לקבוצות עד 300 אישניתן לסגור את המקום
בתיאום מראש



לוחצים על הידית הקטנה
בשרותים כשאפשר,

וחוסכים 18 ליטר מים ביום.

מתקלחים 2 דקות 
פחות וחוסכים

40 ל' מים

סוגרים ברז מטפטף
וחוסכים 60 ל' מים ביום

משקים את הגינה
5 דקות פחות וחוסכים

200 ל' מים
)לגינה בשטח 250 מ"ר(

www.water.gov.il אין לנו מים לבזבז!מידע נוסף ודרכים לצריכה נכונה באתר רשות המים

אחרי חמש שנים רצופות של בצורת קשה, ישראל עומדת 
בפתחו של משבר מים חמור. מפלסי המים במקורות הטבעיים 
עלתה  ירדו, צריכת המים הביתית בשנתיים האחרונות 
משמעותית ואפילו המים המותפלים לא מצליחים לכסות את 
החסרים הענקיים שהצטברו ונאמדים בכ-2.5 מיליארד קוב!

מתקני ההתפלה וירידת תעריפי המים, גרמו לכולנו 
להרגיש כי משבר המים מאחורינו - אך המצב רחוק 
מלהיות כזה. זה הזמן לקחת אחריות ולחסוך עכשיו 
במים לפני שיהיה מאוחר מדי. כל ישראל ערבים זה 

לזה ואין לנו מים לבזבז.

חוסכים במים!בגלל הבצורת, למרות ההתפלה

לוקחים טיפה אחריות 
סוגרים את הברז!



 

1599-555-280
62   | 36

 10 |  | 66 |  891

  
   

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

2 6 • uv • • cr 156 •

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

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

סניפים:
ב

פותחים

 

מבוטחי

משקפיים
בחינם!!!

משקפיים
בחינם!!!
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שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

 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

ההרשמה בעיצומה! 6 קבוצות כבר מלאות!!!

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים והאטרקציות למשפחות

www.shainfeld.com/dusseldorfwww.shainfeld.com/clip66 הכנסו לקישור וצפו בסרט
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תנודת  ניסים.  משה  גיורי  כספחת  לפוליטיקאים  סקרים  קשים 
המפלגות,  ראשי  את  מהדעת  להוציא  יכולה  הקהל  דעת  סקרי 
שמוצאים עצמם שבוע אחר שבוע נעים ונדים מתחת ומעל לאחוז 
החסימה. גם מי שבטוח ביכולותיו, מודע לכך שלסקרים יש נטייה 
להגשים את עצמם, למעט כאשר מדובר בראש הממשלה, שמכה 

את כל סוקריו בחירות אחר בחירות.
הכלל.  מן  יוצא  רגע  היה  שעבר  בסופ"ש  הסקרים  פרסום 
הפוליטיקאים החרדים ראו את התוצאות וחשו הקלה. לא חמשת 
המנדטים של ש"ס בסקרי דעת הקהל ואפילו לא שמונת המנדטים 
של יהדות התורה – הם שהעלו חיוך על פניהם. התוצאות שגרמו 
להם רגע של קורת רוח, היו אלה שהעניקו לשר הביטחון המכהן, 
לראשונה מאז נכנס לתפקידו, 59 אחוזי תמיכה והובלה משמעותית 
מערכת  מתוך  שבאו  מועמדים  מול  לתפקיד  ההתאמה  בשאלת 
הביטחון – מבוגי יעלון ועד גבי אשכנזי. מאז כניסתו לתפקיד לא 

נראתה אמונה שכזו ביכולותיו של איווט כשר הביטחון.
רעש  בקול  ב’הארץ’  כשהתפרסמה  שבועות,  שלושה  לפני  רק 
בתהליכים  מעורב  אינו  ליברמן  כיצד  שתיארה  הפרשנות  גדול 
נראתה  המצב  תמונת  המדיניים,  מהמגעים  ומנותק  הביטחוניים 
חשודים  שאינם  החרדים  הכנסת  חברי  בקרב  בתכלית.  הפוכה 
באהדה יתירה לשלומה של ישראל ביתנו, התעורר החשש כי איווט 
יחפה על חוסר המעורבות לכאורה בתחום הביטחוני – בהפניית 
עודף אנרגיה ומשאבים לקידום חקיקת הגיוס. כאשר אריה מכלוף 
דרעי יצא מגדרו ותיאר כאן לפני שבועיים את פועלו הביטחוני רב 

ההשפעה של איווט, גם המחשבה הזאת, מן הסתם, 
חלפה בראשו. 

בעד  מדברת  והמציאות  חלפו  שבועות  שלושה 
אופי.  ועדויות  יושר  במליצי  צורך  ללא   – עצמה 
בחזית הדרום, ליברמן בצוותא עם נתניהו נמנעים 
זאת  איפוק,  על  ושומרים  למלחמה  מלהיגרר 
ביניהם,  היושר  ומליצי  הקבינט  שרי  שיתר  בשעה 
ולא  ההחלטה  שהתקבלה  אחרי  לתהליך  התוודעו 
קשה  תגובה  על  הקבינט  שרי  של  הפטפטת  לפני. 
ונבלעו  מהסלולרי  נפרדו  בו  ברגע  הופסקה  בעזה, 
כשנתניהו  הקבינט.  ישיבות  מתקיימות  שבו  בבור 
גדולי  גם  השיקולים,  את  בפניהם  חשפו  וליברמן 
הזאת,  בעת  כי  הבינו  השרים  שבין  המיליטנטים 

עדיף לשמור על פרופיל נמוך.
של  היא  הקבינט  שרי  בפני  שתוארה  המציאות 
המזרח  המציאות  פני  על  שישפיע  הכרעה  רגע 
של  בשילוב  לפחות.  הקרוב  בעשור  תיכונית 
בסוריה  איראניים  בסיסים  על  סדרתיות  מתקפות 
הרוסים  מול  פתוח  לערוץ  במקביל  המתקיימות 
היעד של  את  להשיג  ישראל  מקווה  והאמריקאים, 
הרחקת האיראנים מהגדרות בצפון. נתניהו הבהיר 

דעת  הסחת  תהווה  אחרות,  בחזיתות  מקבילה  התמודדות  כל  כי 
שתפגע בהשגת המטרה.

הנוסע המתמיד
שלו  הרוח  מצב  שבועות.  מספר  מזה  שלו  באלמנט  נתניהו 
החוק  אכיפת  שגורמי  האש  חרף  בדרום,  העפיפונים  לגובה  נוסק 
ממשיכים להבעיר לו בחצר האחורית לקראת החקירות העתידיות. 
 – ונחיתות  בהמראות  גדוש  ללו"ז  מחמיאים  סקרים  בין  השילוב 
מכל  לברוח  ניתן  שבמהלכו  שבוע  לפתיחת  המנצח  המתכון  הוא 

אזכור בלתי מחמיא של סרך חקירה. 
בין  וקופץ  לוושינגטון  מוסקבה  בין  שמדלג  המתמיד  הנוסע 
אינטרסים  זיהוי  של  אשף  הוא  האירופאיות,  לבירות  גם  לבין 
פועל בשם  הזה, כשהוא  לצרכיו, במקרה  ורתימתם  אצל עמיתים 
מדינת ישראל: לצרכינו. המסר שנתניהו מעביר לפוטין, הן בערוץ 
הצבא והן בערוץ המדיני, הוא של אינטרס משותף, ישראלי-רוסי, 
בבלימת האיראנים בסוריה ודחיקתם מהמדינה. האינטרס הנוכחי 
באמצעות  הסורי.  השלטון  יציבות  את  לשמר  הוא  הרוסים  של 
את  לשנות  נתניהו  הצליח  האיראנים  הבסיסים  על  המתקפות 
ולא  לרוסים שבעת הזאת, האיראנים מזיקים  ולהבהיר  המשוואה 
תורמים להשגת המטרה. הערך המוסף של נתניהו היה הצגת חומרי 

אינטרסים  על  להשתלט  מנסים  האיראנים  איך  שחשפו  המודיעין 
רוסיים, כלכליים וצבאיים, דוגמת חשיפת העברת הטילים מתוצרת 

איראנית עצמית.
"אני נוסע לבקר שלושה מנהיגים ולדבר איתם על שני נושאים 
לסבב  המראתו  ערב  השבוע,  נתניהו  אמר  ואיראן",  איראן   –
שבועי בבירות אירופה. יש מנהיג לבירה ואת עיתוי ההמראה שלו 
לפריז בה בשעה שקונצרן הרכב פג’ו-סיטרואן מודיע על ביטול 
העסקאות באיראן - גם המדינאי הטוב ביותר לא היה יכול לתזמן 

ללא סייעתא דשמיא. 
את העבודה שנתניהו עושה השבוע באירופה, עשה איווט בשבוע 
שעבר במוסקבה. את המתורגמן דובר הרוסית, זאב אלקין, שנלווה 
הדומיננטית  המעצמה  לבירת  מסעותיו  בכל  לראש-הממשלה 
במזרח התיכון, החליף בשבוע האחרון שר הביטחון איווט ליברמן 
שנחשב לידיד אישי של שר ההגנה הרוסי. ליברמן הסביר השבוע 
את ההכרזות האיראניות המתלהמות בפאניקה שאחזה בהם לנוכח 
ביטול העסקאות וקריסת מטבע הריאל המקומי. ככל שהמעורבות 
של שר הביטחון בתהליכים הולכת ומוחצנת, כך הולכת ומתחזקת 
התחושה שעיתון הארץ וכותרותיו, מעולם לא נראו מנותקים יותר 

מהמציאות האזורית ומההוויה הישראלית. 
וליברמן  נתניהו  הדרום,  בחזית  האש  את  להבעיר  הניסיון  את 
מזהים כאינטרס איראני שיאפשר להם לשנות את השיח ולהדביק 
לישראל כותרות שליליות בזירה הבינלאומית. אין זה משנה כמה 
פצמ"רים ישוגרו על ערי ישראל, התמונות בעיתונות הבינלאומית 
יתארו תמיד את החייל היהודי כגוליית ואת הילד העזתי 
האינטרסים  על  ישראל  נלחמת  שבו  בעיתוי  כדוד. 
אי   – בסוריה  החדשה  הדרכים  במפת  שלה  הקיומיים 
הזה.  מהסוג  כותרות  של  להרע  בכוח  לזלזל  אפשר 
ישראל  הרי שלאיפוק שמגלה  המדיני,  לשיקול  מעבר 
הביטחון  במערכת  מובהק.  צבאי  פן  גם  יש  בדרום, 
אחרי  בדרום,  הבא  העימות  את  לנהל  מעדיפים 
שיושלמו ההליכים המתקדמים לבניית הגדר וחשיפת 

המנהרות.  
ללא  הימי,  בכוח  שמתמקדות  הצה"ליות  התגובות 
תקיפת  על  התיאורים  את  מזכירות   – בנפש  נפגעים 
הגורם  חרטוטים.  כמו  תמיד  שנשמעו  המחרטות, 
המתקפות  לדבריו  אחרת.  סבור  הביטחון  במערכת 
שממוקדות בכוח הימי שהולך ונבנה נובעות מהערכת 
והשמדת  חשיפת  יכולת  החמאס.  מול  העתיד  לוחמת 
על   – הפצמ"רים  יירוט  של  העל  ויכולת  המנהרות 
מאלצים  מלכתחילה,  לכך  יועדה  לא  שהמערכת  אף 
)שלדברי  בעפיפונים  עתה  לעת  להסתפק  החמאס  את 
כשבעים  של  בשיעור  כיום  מיורטים  הבכיר,  הגורם 
יוכלו  שלא  לחקלאים  מסייע  ממש  שלא  מה  אחוזים. 

לראות השנה איך החיטה צומחת שוב(. 

בית ספר לפוליטיקה

אמונה וביטחון

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

הנציגים החרדים מרוצים, ליברמן עם פרוש וגפני. צילום: יוסי רוזנבוים
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בצה"ל מזהים בנייה 
מואצת של כוח קומנדו 

חמאסי ימי ונערכים 
לקרב הבא. זו הסיבה 

לבנייה המואצת של 
מכשול ימי ולמתקפות 

הסדרתיות נגד כוח 
השיטור, שלשומע שאינו 

בקיא מזכירים את סיפורי 
המחרטות וריקון הפצצות 

על עצים ואבנים. איך 
אמר ראש הממשלה 

המנוח שמיר? הערבים 
הם אותם ערבים, והים 

אותו ים

לפי ההדלפות שמגיעות 
מתוך החדר, הרי 

שהסנקציות הפליליות 
הוסרו מהשולחן ובמקומן 

יוחזרו בדלת האחורית 
סנקציות כלכליות. לפי 

ההדלפה השבועית 
הסנקציות הללו לא 

תהיינה פרטניות נגד 
תלמידים או ישיבות 

בודדות, אלא כלליות 
– בהתאמה לתקציב 

הישיבות. במישור 
החשוב מכל של 

היצמדות ליעדים, הרי 
שהמספרים יישארו 

בטווח שנקבע עד כה, 
אך הם יעוגנו כך שלא 

ניתן יהיה לשנותם בהינף 
יד, בהחלטת ממשלה

ונערכים  ימי  חמאסי  קומנדו  כוח  של  מואצת  בנייה  מזהים  בצה"ל 
ולמתקפות  ימי  מכשול  של  המואצת  לבנייה  הסיבה  זו  הבא.  לקרב 
הסדרתיות נגד כוח השיטור, שלשומע שאינו בקיא מזכירים את סיפורי 
המחרטות וריקון הפצצות על עצים ואבנים. איך אמר ראש הממשלה 

המנוח שמיר? הערבים הם אותם ערבים, והים אותו ים.

דואר צבאי
החרדים  הכנסת  חברי  השבוע  שמשדרים  הזהירה  האופטימיות 
לקראת פרסום מסקנות הוועדה הצה"לית בשבוע הבא – נשענת גם כן 
על קריאת המציאות הביטחונית. בניגוד לחקלאים בעוטף עזה שזרעו 
בדמעה וקוצרים שריפה, הרי שליברמן מתחיל לראות לאחרונה מעט 

תבואה בשדה החיטה. 
ההכרה  ועל  הקליטה  חבלי  תום  על  לראשונה  שמעידים  הסקרים 
החשוב  לתפקיד  ההתאמה  מידת  בשאלת  זוכה  הוא  שלה  הציבורית 
שבין משרדי הממשלה, הופכים את חברי הכנסת החרדים למעט יותר 
מאמינים ביכולת העברת חוק גיוס מתוקן בשלוש קריאות כבר במושב 
וגפני  דרעי  ליצמן,  היו  לא  סיכוי,  בר  אלמלא חשבו שהדבר  הנוכחי. 
בממשלה  ישיבתם  המשך  את  בפומבי  מתנים  המצהירים(,  סדר  )לפי 

בהעברה חלקה של החוק בשלוש קריאות.
הימים  ואחד  עשרים  למרות  השגה,  ברת  הזאת  האפשרות  טכנית, 
אחד  בכנסת.  העברתו  לבין  החוק  תזכיר  פרסום  בין  לחלוף  שצריכים 
מהח"כים החרוצים ביהדות התורה אומנם בדק ומצא שבעבר הועברו 
חוקים בהליך מזורז – אך איש מבין המעורבים אינו חפץ בכך שבג"ץ 
יפסול לבסוף את החוק בגינם של מחדלים טכניים והתעלמות מהוראות 

התקנון.
הסוגיה היותר משמעותית היא זו המהותית. איווט ליברמן מתעקש 
להבהיר כי בנושא הגיוס הוא שם עצמו על תקן של ‘דוור צבאי’. הוא 
להשקפת  בהתאם  תוצאות  להשגת  דוחף  לא  בתהליך,  מתערב  אינו 
עולמו וממתין להכרעת הוועדה הצה"לית – שתציג עמדה מקצועית 
ולא פוליטית. או במילים אחרות: במקרה הזה, איווט מתעקש להוכיח 
שמה שנכתב בעיתון ‘הארץ’ נכון ומהימן. אין לו השפעה והוא אינו 

מעורב בהכרעה.

מחנה ליברמן
לפי ההדלפות שמגיעות מתוך החדר – וכפי שנחשף כאן לראשונה 
לפני שבועיים, הרי שהסנקציות הפליליות הוסרו מהשולחן ובמקומן 
השבועית  ההדלפה  לפי  כלכליות.  סנקציות  האחורית  בדלת  יוחזרו 
הסנקציות הללו לא תהיינה פרטניות נגד תלמידים או ישיבות בודדות, 
אלא כלליות – בהתאמה לתקציב הישיבות. במישור החשוב מכל של 
היצמדות ליעדים, הרי שהמספרים יישארו בטווח שנקבע עד כה, אך 

הם יעוגנו כך שלא ניתן יהיה לשנותם בהינף יד, בהחלטת ממשלה.

השטן נמצא בפרטים הקטנים ורק כשנקרא את הסעיפים והמשפטים, 
או  איתה,  לחיות  שאפשר  בחקיקה  מדובר  האם  ולהסיק  לדעת  נוכל 
שמא הגענו למצב של יתפטר מהממשלה ואל יעבור )החוק(. במקרה 
שלחברי  העובדה  לנוכח  לסייע,  תוכל  לא  הגדר  על  ישיבה  הנוכחי 
הכנסת החרדים אין את הלוקסוס של הימנעות בתקווה לאישור החוק 
הכנסת  שחברי  מבלי  תעבור  לא  שהחקיקה  ברור  לכולם  בלעדיהם. 

החרדים יתמכו פוזיטיבית בהצבעה בשלוש קריאות.
אריאל  כאן הערכתו של השר לשעבר  הובאה  לפני מספר שבועות 
אטיאס שמגויס למילואים כל אימת שהנושא עולה על הפרק, ולפיה 
יתמכו  החרדים  שגם  חקיקה  להעביר  ציבורית  יתקשה  ליברמן  איווט 
שההערכה  נדמה  השבוע  התורה  ביהדות  בכיר  ח"כ  עם  בשיחה  בה. 
הזאת התרככה. נותר רק להמתין ולראות האם מדובר בתחזית מהימנה 

או במשאלה.
נקודת  להקדמה.  גם  אלא  לתוכן  רק  לא  בציפייה  נישאות  העיניים 
המוצא עד כה הייתה שגם החקיקה שמקודמת כיום היא חלק מהמשחק 
חקיקה,  תיקון  הכוח  בכל  דוחפים  החרדים  שאול:  זמן  על  החוזר 
את  פוסל  ובג"ץ  בכנסת  השלישית  הקריאה  למחרת  מוגשת  העתירה 

החוק במרווחי זמן שהולכים וקטנים מעתירה לעתירה.
להיות  יכול  שסופו  בסיפור  שמדובר  הרושם  מתקבל  שהפעם  אלא 
שונה. ההצעה הנוכחית לא מקודמת בוועדה פוליטית תוך מתן שימת 
הגורמים  קורה.  ההיפך  אלא  הצבאית-מקצועית,  לעמדה  מוגבלת  לב 
המקצועיים בצבא הם שמגבשים את עמדת הדרג הביטחוני בבלעדיות 
מתגייסים  של  הקליטה  ויכולת  הצבאיים  הצרכים  מוחלטת.  כמעט 
חרדים – יבוטאו כעמדה אופטימלית של מערכת הביטחון, ולא ככפיית 

הר כגיגית של פשרה פוליטית על המערכת הצבאית.
הצגה ייחודית של מסקנות מהסוג הזה, עשויה לאפשר לבג"ץ לאשר 
את החוק חרף הטענות על פגיעה בשוויון. בפסק הדין המכונן בעתירתה 
את  לקיים  כדי  ולפיו  המשפטי  התקדים  נקבע  אומנם  מילר  אליס  של 
ערכי השוויון צה"ל מחויב בהקצאת משאבים מעבר לשיקולים צבאיים 
נגד  גם  בראש  ראש  ללכת  יכול  הבג"ץ  כי  שמלמד  מה   – מקצועיים 
מסקנות צבאיות. ועדיין ההבדלים בולטים, שכן במציאות שבה הצבא 
סבירות  יש  וליכולותיו,  לצרכיו  בהתאם  דרישותיו  את  שמכתיב  הוא 
גבוהה כי החקיקה שתאושר בכנסת תאומץ גם בבג"ץ ותאושר ככתבה 

וכלשונה.
שיקול מהסוג הזה משליך גם על הדילמה החרדית האם לעשות עוד 
אף  לסגת  שלא  להתעקש  או  החקיקה  את  להעביר  כדי  הצהרתי  צעד 
ויתור  שכל  ההנחה  שררה  כה  עד  אם  בבג"ץ.  שנפסל  מהתיקון  שעל 
שכיום,  הרי  בבג"ץ,  החוק  של  נוספת  בפסילה  ייענה   – בכנסת  חרדי 
גוברת התובנה כי לאימוץ מסקנות משרד הביטחון בחקיקה יש סיכוי 
ו"להוריד את הנושא  ממשי לסיים את סאגת הגיוס לתקופה הקרובה 

מהשולחן", כלשון הזהב של הנשיא טראמפ. 
ליברמן הודיע השבוע שיציג את החוק בשבוע הבא, לא נותר אפוא 
החוגגים  תרועות  לקול  שיסתיים  שבוע  עוד  של  לקיצו  להמתין  אלא 
האם  להכריע  יהיה  וניתן  מהיום  ימים  שבעה  יהודה.  מחנה  בשוק 

ליברמן והחרדים יכולים להתגורר באותו מחנה בירושלים של מעלה.

מרגיעים את השרים המיליטנטים, נתניהו וליברמן בסיור ביטחוני. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ
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בודד במערכה

בלי בושה: מפלגת המורדים

אאאא

ראש העין

חיפה

זוהי  דתי",  הלא  למגזר  הולם  ייצוג  "יצירת 
פעיל  עודני,  בנימין  של  הרשמית  האג'נדה 
למועצת  חדשה  מפלגה  שמקים  מוכר,  שכונות 
במועצה(.  שינוי  )חייבים  חש"ב  בשם  העיר 
בעיר,  קוו  הסטטוס  שינוי  ההבטחות:  במרכז 
אזור  וקידום  בשבת  ציבורית  תחבורה  הנגשת 
עסקים, מסחר ובריכה עירונית שיפעלו בשבת. 
למרות המצע מעורר האנטגוניזם, עודני מבהיר 
ובאזורים  הדתיים  בהסכמת  ייעשו  הדברים  כי 

שלא יפריעו להם.
ראש העין, העיר שקמה לתפארת על חורבות 
 – תימן  יהודי  אלפי  שוכנו  בהם  מעברות  
נמצאת   – הגאולה'  'מחנה  ידם  על  ושכונתה 
דיור,  יחידות  אלפי  של  פיתוח  תנופת  בפני 
שעשויות לשנות גם את הצביון המסורתי שלה. 
חילופי  בסימן  יעמדו  הקרובות  הבחירות  האם 

משמרות ודורות? ימים יגידו.

סיעת 'הליכוד' בחיפה מחזיקה במנדט בודד 
לשקוע  לה  מפריע  לא  זה  אך  העיר,  במועצת 
בחירות  בתום  העירונית:  בביצה  ורובה  ראשה 
את  'הליכוד'  בחרה  המקומי,  בסניף  סוערות 
הבאות  בבחירות  המפלגה  את  שיוביל  הנציג 
סיכוייה  את  השלטון  מפלגת  בחנה  ובמקביל, 

בעיר, על ידי הזמנת סקר מקיף.
עידן,  שמשון  הפנימיים:  לפריימריז  ראשית 
סגן ראש העיר בשנתיים האחרונות, נבחר ברוב 
קולות לעמוד בראש הסיעה. מולו התמודד יניב 
בהבלטה  מתנוססת  עידן, שבמשרדו  בן שושן. 
מבטיח  זי"ע,  מלובביץ'  הרבי  של  תמונתו 

שהפעם, הסיעה תגדל משמעותית.
הארצי:  'הליכוד'  שהזמין  הסקר  ולתוצאות 
על פי סקר גיאוקרטוגרפיה בראשות אבי דגני, 
ובגדול  להוביל  ממשיך  יהב  יונה  העיר  ראש 
יעקב   ,24.5% קליש  עינת   ,50% יהב  יונה   -
בורובסקי 12%, ישראל סביון 5.7%, דוד עציוני 
3%, אביהו האן 2.4%, מנדי זלצמן 0.9% וירון 

מזוז עם 0.7%.

שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

בעל תשובה ו"בוגד"

מעלות תרשיחא

ומצליח  צעיר  איש  על  מרתק  סיפור  זהו 
כחילוני,  נולד  הוא  ברדא.  יוסי  לשם  העונה 
במעלות  ביתו  את  והקים  נישא  בתשובה,  חזר 
דין,  עריכת  במקצוע  הצלחתו  לצד  תרשיחא. 
נכנס הוא לכהן כחבר מועצה מטעם סיעת ראש 
מושבע  ליריב  הפך  אך  בוחבוט,  שלמה  העיר 
ורק באחרונה ניצל בעור שיניו מניסיון להדיחו. 
בבחירות,  התמודדות  על  ברדא  מכריז  כעת, 
של  מעורער  הבלתי  השליט  מול  בראש  ראש 

העיר הצפונית.
למועצת  ברדא  נכנס  מלכתחילה,  כאמור, 
של  מת"ש  ברשימת  חמישי  כמקום  העיר 
הבחירות,  אחרי  בלבד  ששנה  אלא  בוחבוט. 
נושל  הוא  שרטון,  על  בוחבוט  עם  יחסיו  עלו 
לקול  הפך  שם  לאופוזיציה,  ועבר  מסמכויותיו 
את  ממנו  חסך  לא  בוחבוט  ולוחמני.  דומיננטי 
התנהלותו  את  כינה  היתר  ובין  ביקורתו  שבט 

"בגידה וגניבת דעת".
מכתב  בוחבוט  שלח  חודשים,  מספר  לפני 
על  בטענות  נתלה  כשהוא  לברדא,  פיטורין 
לבית  פנה  ברדא  מועצה.  מישיבות  היעדרותו 
פיטוריו. כעת,  ומנע את  עליו  הגן  זה  המשפט, 
לראשות, כשהוא מציג  ריצתו  על  ברדא  מכריז 
ניסיונו,  ואת  בתשובה  חזרתו  את  היתר  בין 
ככאלו שנותנים לו "פתיחות מחשבתית, הבנה 

של קהלים שונים ופלורליזם".

יוםעוד 148
ההזדמנות החרדית: אלקין הצטרף למרוץ

שלישי "בכבוד": ראש העיר נעצר

הכותרת  בישרה  חודשים,  חמישה  לפני 
כוונתו  על  עיתונות'  'קו  גיליון  של  הראשית 
ראשות  על  להתמודד  אלקין  זאב  השר  של 
'פייק  זאת  כינתה  השר  דוברת  ירושלים.  העיר 
ניוז', הצדדים המעורבים גיחכו, השבוע, אחרי 
תקופת ספינים ולחצים פוליטיים אדירים – זה 
קרה. בסרטון חובבני ששיגר לרשת החברתית, 
הודיע השר אלקין ל"תושבות ותושבי ירושלים 
כי  הממשלה  לראש  היום  הודעתי  היקרים, 

החלטתי להתמודד לראשות העיר".
כרגע  להתפטר  מתכוון  לא  שהוא  למרות 
אלקין  זאת  הציג  המרוץ,  לטובת  ממשרתו 
על  לוותר  מוכן  "אני  הירואי-משהו.  כמהלך 
משרה של שר בכיר וחבר קבינט עבור ירושלים 
בעל  הלאומית  ברמה  אתגר  היא  ירושלים  כי 
ותמיכתם  עליונה. אבקש את אמונכם  חשיבות 

בבחירות", אמר.
כבירים  לחצים  קדמו  אלקין,  של  להכרזתו 
נתניהו.  בנימין  הממשלה  ראש  על  שהופעלו 
ואביגדור  דרעי  אריה  השרים   – אחד  מצד 
משה  של  מועמדתו  את  המקדמים  ליברמן, 
באלקין  לתמוך  לא  מנתניהו  שביקשו  ליאון, 
התגייסה  'הליכוד'  צמרת  כל   – השני  ומהצד 
להשפיע על נתניהו לתמוך באיש המפלגה לכס 

ראשות הבירה.
בוששה  נתניהו  של  תמיכתו  כאשר  לבסוף, 

ולצאת  מעשה  לעשות  אלקין  החליט  מלבוא, 
למרוץ עצמאית, מתוך תקווה שראש הממשלה 
שקטה.  לתמיכה  לפחות  או  בו  לתמיכה  ייגרר 
שרי  שיגרו  הבכורה,  הודעת  יציאת  עם  כצפוי, 

וח"כי 'הליכוד' את תמיכתם.
כניסתו של אלקין למרוץ טורפת את הקלפים 
מבחינה  הכר.  לבלי  המצב  תמונת  את  ומשנה 
חרדית, נראה כי ריבוי המתמודדים - אלקין לצד 
חביליו,  גם  כמו  ליאון,  ומשה  ברקוביץ  עופר 
עשויים   – רלוונטיים  הפחות  שי  ונחמן  סלמן 
הדבר  אך  חרדי,  למועמד  הדרך  את  לסלול 
מותנה באחדות מלאה של הציבור החרדי, מה 

שלא מובטח כלל בשלב זה.
צריך  אלקין  היה  אותו  הראשון  המכשול 
והמתמודד  הח"כ  של  מכיוונו  הגיע  לצלוח, 
לממשלה  המשפטי  מהיועץ  שדרש  שי,  נחמן 
כשר  אלקין  של  כהונתו  הפסקת  על  להורות 
לפחות  עניינים.  ניגוד  בשל  ירושלים,  לענייני 
כאשר  בקלות,  אלקין  צלח  הזו,  המשוכה  את 
לו  ואפשר  עמדתו  את  קיבל  המשפטים  משרד 
שיחודדו  למגבלות  בכפוף  בתפקידו  להמשיך 

בצורה פרטנית.
ואיך קיבלו המועמדים האחרים את פניו של 
אלקין? משה ליאון היה הממלכתי מבין כולם 
שמעוניין  מתמודד  כל  על  מברך  "אני  ואמר 
יוסי  עו"ד  ניצב  השני  בקצה  לעיר".  לתרום 

זקוק  "אלקין  שאמר  למדריך חביליו 
הוא  כי  בירושלים,  עוד לטרמפיסט  רק 

ספרא  כיכר  את  להפוך  שמבקש  טרמפיסט 
למקפצה בדרך לג'וב הבא". בתווך, ניצב עופר 
ברקוביץ' שהנפיק ניתוח ממוקד: "אלקין מחזר 
הציוני  המועמד  אני  החרדי.  הקול  על  ונשען 

המוביל", אמר.
קובי  חשף mynet כי  השבוע  כך,  ובתוך 
מטעם  העיר  לראשות  להתמודד  שוקל  כחלון 
האוצר  שר  של  אחיו  כחלון,  'כולנו'.  סיעת 
והפך  העיר  מועצת  כחבר  כיהן  'כולנו',  ויו"ר 
לאיש חזק במיוחד בתפקידו כיו"ר ועדת תכנון 

ובנייה.
ביותר  הצינית  התגובה  את  ולסיום, 
הירושלמי,  למרוץ  אלקין  של  להצטרפותו 
רז  מוסי  הכנסת  לחבר  להעניק  בהחלט  ניתן 
מגוש  אלקין  של  למעברו  שהתייחס  )מר"צ(, 
זאב  השר  חברי  את  "מברך  לירושלים:  עציון 
אלקין על העברת כתובתו מהשטחים הכבושים 
לירושלים בירת ישראל. הלוואי וכל המתנחלים 

יתמודדו לראשות ערים בישראל".
תיאור משעשע סיפק העיתונאי חיים ריבלין, 
שהגיב להודעת התמיכה של ח"כ יהודה גליק 
תומך  עתניאל  "תושב  כתב:  וכה  באלקין, 
בתושב כפר אלדד שצפוי להתמודד מול תושב 

גבעתיים על ראשות עיריית ירושלים".

פניו,  את  קיבלו המתמודדים  כך   • ירושלים  העיר  לראשות  על התמודדותו  חגיגית  הכריז  אלקין  זאב  השר 
המשוכה המשפטית אותה צלח, הקרב היצרי על לבו של נתניהו, ובעיקר, איך כל זה משפיע על מועמד חרדי?

'לוחם  מי שכונה  • מעצרו של  הוא ראש העיר השלישי של חדרה שנעצר בחשד לשחיתות  גנדלמן  צביקה 
השחיתות', הביכה את סיעתו 'יש עתיד' • החשוד במתן השוחד: קבלן בהווה ומ"מ ראש העיר מטעם ש"ס בעבר

הבנות עם 'דגל', קשיים עם 'שלומי אמונים'

אבוטבול  משה  העיר  ראש  שמנהל  המו"מ 
שוב  נקלע  שלישית,  לקדנציה  בו  תמיכה  על 
למבוי סתום. על פי בכיר ביותר ב'דגל התורה', 
בינם לבין אבוטבול נרקמים הבנות שקטות אך 
מה שתוקע מבחינתם את המהלך היא שותפתם 
שהיחסים  אמונים',  'שלומי  עם  האסטרטגית 

בינה לבין אבוטבול נמצאים בשפל.
עוד בימים בהם שאפה 'דגל התורה' לקחת 
בין  הסכם  נרקם  לעצמה,  העיר  ראשות  את 
'דגל' ל'שלומי אמונים', לפיו האחרונים יתמכו 
במועמד 'דגל' תמורת תמיכה במועמד מטעמם 
ישראל  שגדולי  לאחר   .2023 של  בבחירות 
מול  למו"מ  להיכנס  הכריעו  'דגל'  מנהיגי 
אבוטבול, הבטיחו בסיעות להמשיך את שיתוף 
ולגשת  החדשה,  בסיטואציה  גם  הפעולה 

למו"מ כ'בלוק' משותף.
לאחר 3 ישיבות מו"מ משותפות של שלומי 
להמשך  תנאי  אבוטבול  הציב  ודגל,  אמונים 
בנפרד.  סיעה  כל  עם  נפרדת  ישיבה   - המו"מ 
עצמן.  את  הוכיחו  לא  המשותפות  "הישיבות 
על  להתגבר  אפשר  התורה  דגל  שעם  בזמן 
ותיקים  מתווה  על  להבנות  ולהגיע  הפערים 
את  להכשיל  פועלים  רק  כח  נציגי  מסוימים, 

המשא ומתן", מאשימים בסביבת אבוטבול.
חבר  מתייחס  מוניציפאלי',  ל'שטח  בראיון 
שמעון  בעיר  אמונים'  'שלומי  ובכיר  המועצה 
שיש  סוד  לא  "זה  ואומר:  לדברים  גולדברג 
יש  לדגל  התורה'.  'דגל  לבין  ביננו  הבנות 
בחרו  והם  העיר  לראשות  להתמודד  אפשרות 
כרגע לנהל מו"מ מול אבוטבול. בגלל ההבנות 

מול  מתנהלים  אנחנו  אבוטבול ביננו, 
מו"מ  מעשי  שבאופן  חושב  אני  במשותף, 
משותף הוא יותר פורה ומנטרל את האפשרות 
ומונח  שקוף  שהכל  כך  וויכוחים,  למחלוקות 
דורשות  לא  שהסיעות  גם  מה  השולחן,  על 
דרישות סותרות כך שזה חוסך לאבוטבול כאב 

ראש לתווך בין הסיעות".
דברים  "הצגנו  נחרצות:  מבהיר  גולדברג 
שאנחנו  בעבר  הוכחנו  ומעשיים,  ריאליים 
וגם  אנחנו  גם  תמכנו  הסחורה,  את  מספקים 
דגל באבוטבול כבר 3 פעמים, אנחנו לא באנו 
למו"מ בכל מחיר, שום דבר לא מובן מאליו. 
כל עוד שאין הסכמות כל האופציות פתוחות, 

וכרגע אין הסכמות".

מטעם  חדרה  עיריית  ראש  גנדלמן,  צביקה 
'לוחם  של  ה'טיקט'  על  שנבחר  עתיד'  'יש 
נעצר השבוע בחשד לקבלת שוחד.  שחיתות', 
הקבלן  השוחד;  במתן  החשוד  גם  נעצר  עמו 
סמי לוי, בעבר ממלא מקום ראש העיר מטעם 
סיעת ש"ס. בנוסף נעצרו שלשה עובדי עירייה 

ומקורבים.
המשטרה,  חוקרת  אותן  החשדות  במרכז 
לוי  סמי  ש'תפר'  פוליטיים  הסכמים  עומדים 
בתמורה  גנדלמן,  לטובת  הבחירות,  ערב 
להקלות בפרויקטים של בנייה בהם לוי מעורב. 

בדיון להארכת מעצר, הביע ראש העיר ביטחון 
בבחירות  גם  יתמודד  הוא  כי  והצהיר  בחפותו 

הקרובות.
כפיים  לניקיון  הטוענת  עתיד',  'יש  בסיעת 
ופרסמו  מהפרשה  הובכו  השלטון,  ולטוהר 
הודעה בה נאמר: "הנוהל ביש עתיד חד וברור: 
איש ציבור שנפתחה נגדו חקירה פלילית ישעה 
את עצמו מכל תפקידיו באופן מיידי וחברותו 

במפלגה תופסק עד לבירור העניין".
שירי  כאשר  גדלה,  המבוכה  יותר  מאוחר 
חדרה,  עתיד'  ב'יש   2 מספר  עודד-ברון, 

רב  זמן  לפני  פנתה  כי  ר טענה  " ו י ל
ריבוי המפלגה יאיר לפיד, שטחה בפניו  את 

העיר  ראש  בסביבת  קבלנים  של  האינטרסים 
בעירייה.  השחיתות  את  לנקות  ממנו  וביקשה 
משלא נענתה, פנתה עם החומרים ללה"ב 433.

העיר חדרה למודת חקירות, כאשר לא פחות 
לשחיתות.  בחשד  נחקרו  עיר  ראשי  משלשה 
במתן  הורשע  סדן  ישראל  לשעבר  העיר  ראש 
שוחד וריצה עונש מאסר, ואילו תיק החקירה 
נסגר  אביטן  חיים  האחרון  העיר  ראש  נגד 

בעילה של היעדר ראיות מספיקות.

 • • המוקש: הברית עם 'שלומי אמונים'  'דגל התורה' קרובה לסיכומים עם אבוטבול על מרבית דרישותיה 
סביבת אבוטבול: "סיעת כח פועלת בכוח להכשיל את המו"מ" • שמעון גולדברג: "כל האופציות פתוחות"
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המתמודד האופטימי והבכיר שפורש

'הבית היהודי' פינת 'המחנה הציוני'

אשדוד

פתח תקווה

רמת גן

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

כאשר  אשדוד,  את  שוטפת  בחירות  קלחת 
הקרב על ראשות העיר מתחדד בין ראש העיר 
הד"ר יחיאל לסרי לבין הלן גלבר. לאחר שיו"ר 
תמיכתו  על  רשמית  הכריז  דרעי  אריה  ש"ס 
בלסרי לקדנציה נוספת, נותרה 'אגודת ישראל' 
את  תעניק  למי  ברור  וטרם  המתנה  בעמדת 

תמיכתה.
 – בעלזא  חסידות  של  לכוונותיה  רמז 
מהחצרות הגדולות והדומיננטיות בעיר – ניתן 
לשמחת  לסרי  העיר  ראש  של  להגעתו  לייחס 
שם,  הקודש,  בחצר  המרכזית'  ברכות  ה'שבע 
כך לפי אנשיו, התקבל "בחביבות רבה על ידי 
'מזל  ברכת  לו  ואיחל  ידו  את  לחץ  האדמו"ר, 
טוב'". הוא הושב על בימת הכבוד לצידם של 
וחבר  וובר  אפרים  אשדוד  עירית  מועצת  חבר 

הכנסת ישראל אייכלר.
מועצת  חבר  אמר  החגיגי  האירוע  לאחר 
העיר וובר כי "אגודת ישראל תתמוך במועמד 
שישמור על הסטטוס קוו באשדוד ויציג יכולת 
לנצח את הבחירות. לפי שעה ראש העיר ד"ר 
יחיאל לסרי הינו בעל הסיכויים הסבירים ביותר 

להוכיח זאת".

העיר,  מועצת  חבר  בורשבסקי,  גנאדי 
העיר  לראשות  התמודדותו  על  השבוע  הכריז 
העירייה  שבמסדרונות  למרות  תקווה.  פתח 
בראיון  ברצינות,  נלקחת  לא  מועמדותו 
ביטחון  בורשבסקי  מביע  מוניציפאלי',  ל'שטח 
 260,000 של  גדולה  עיר  "אנחנו  בהצלחתו: 
תושבים והעירייה עדיין מתנהלת כמו מושבה, 
יכול  אני  תושביה,  כל  של  הצרכים  פי  על  לא 

לייצג טוב יותר את העיר".
סויסה,  דני  העיר  מועצת  חבר  כך,  ובתוך 
חושף בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי' על עזיבתו 
מנכ"ל  בעבר  סויסה,  הפוליטיים.  החיים  את 
האחרונות  בבחירות  ניסה  תקווה,  פתח  עיריית 
במנדט  ומחזיק  הראשות  על  בעצמו  להתמודד 
'תושב  העיר תחת מפלגה בשם  במועצת  בודד 

נחשב'.

וסביבותיה,  גן  ברמת  ושבים  לעוברים 
בחירות,  תלוי שלט  לא  עליו  בניין  נדמה שאין 
ריבוי  לראשות.  אחר  מועמד  מהם  אחד  שבכל 
ויו"ר  המועצה  חבר  את  הרתיע  לא  המעומדים 
שהכריז  משה,  בן  אביהוא  היהודי'  'הבית 
רק  העיר בבחירות.  לראשות  ריצתו  על  חגיגית 
לפני שבועות ספורים, נבחר בן משה בבחירות 
פנימיות לעמוד שוב בראש 'הבית היהודי', אך 
בטקס השקת הריצה, הוצג הוא כמי שמתמודד 
ברשימה עצמאית בשם 'הרמתגנים עם אביהוא'.

בן משה, עד לפני שבועות ספורים בן בריתו 
מתפקידו  הודח  זינגר,  ישראל  העיר  ראש  של 
מהלך  כמו  שנראה  במה  רווחה,  תיק  כמחזיק 
זינגר.  מול  עצמאית  להתמודדות  בדרך  טקטי 
סיעתו 'הבית היהודי' מחזיקה בשלשה מנדטים.

הציונות  של  מבשרה  בשר  היותו  למרות 
הדתית ונוכחותה של השרה איילת שקד בטקס 
השקת המועמדות, אתרים מקומיים מדווחים על 
מגעים בינו לבין, כן כן, סיעת 'המחנה הציוני'. 
מעורבותו  בשל  היתר  בין  נשענים  הדיווחים 
שלי  במחנה  להסתדרות  האחרונות  בבחירות 

יחימוביץ'.
לדברים,  להתייחס  הבטיח  משה  בן  אביהוא 
לא  תגובתו  לדפוס,  הגיליון  ירידת  עד  אך 

התקבלה.

בעלזא תתמוך בלסרי?

ר יהודה
או מעורפל: הש"סניק העצמאי מצחצח חרבות ומכוון לראשות

 עוזי אהרן, יו"ר ש"ס אור יהודה ומ"מ ראש 
במתקפה  ופצח  סמכויותיו  מכל  התפטר  העיר, 

חריפה נגד ראש העיר ליאת שוחט.
ש"ס באור יהודה מונה שלשה מנדטים ונציגה 
הבכיר, אהרן, נמצא בעשייה העירונית כשלשה 
עשורים. למעשה, מרבית מצביעי התנועה כלל 
לא חרדים. ב2013 התמודד אהרן על הראשות 

מול ראש העיר המכהן דוד יוסף והובס.
 2015 בשנת  שנערכו  המיוחדות  בבחירות 
כתב  עקב   – יוסף  דוד  של  פרישתו  בעקבות 
אישום שהוגש נגדו – התמודד אהרן מול עו"ד 
קיבל  למרוץ,  האחרון  ביום  אך  שוחט  ליאת 
כהן,  שלום  חכם  המועצת  נשיא  ממרן  טלפון 
שהורה לו לרדת מההתמודדות ולחבור לשוחט.
בקדנציה הנוכחית, היה אהרן שותפה הבכיר 
השבוע,  העיר.  ראש  כמ"מ  וכיהן  שוחט  של 
נפרמה הברית, כאשר הסיבה הפורמאלית היא 
הימנעותו מהצבעה על תכניות בנייה שקידמה 
שלילת  לפני  לשימוע  הוזמן  הוא  שוחט. 
שהגיש.  פיטורין  מכתב  לכך  והקדים  סמכויות 

אתו התפטר גם סגן ראש העיר אפי גוטמן.
קשות  במילים  אהרן  תקף  שפרסם,  בסרטון 
מטרתו  שכל  "שימוע  פניניו:  בין  שוחט.  את 
לבניית  ידי  את  אתן  "לא  אימים",  עליי  להלך 
הבוטים  "האיומים  הולילנד",  נוסח  פרויקטים 
היסטרית  התנהלות  משדרים  שוחט  גב'  של 
לבצע מחטפים  מנסה  אשר  ציבור  עסקנית  של 
ו"הגב'  שקלים"  מיליוני  מאות  של  בהיקפים 
שוחט פועלת במחשכים למתן הנחות לקבלנים 

במיליוני שקלים".
הרב אהרן, הייתם שותפים של שוחט, עכשיו 

אתם פורשים בקול רעש גדול, באמת אין שום 
קשר לבחירות?

"אני חייב לחדד, התמקדתי בנושא שחיתות, 
ביני  פנימי,  מאבק  עשיתי  שנים  הרבה  במשך 
ובין ראש העיר, לצערי הרב אין שקיפות, אמרנו 
תמיד  אני  מתאימים,  בפורומים  הדברים  את 
בחוץ.  מכבסים  לא  מלוכלכת  שכביסה  בדעה 
ראינו  כאשר  לצערי,  ש"ס,  בזכות  נבחרה  היא 
היא  בה  בצורה  ועוד  קולנו,  את  שלא שומעים 
באה לשלול סמכות בצורה דיקטטורית, כאשר 
נמנענו  האלה  שנים  השלש  בכל  אחת  פעם 
קולנו  להשמיע  ביקשנו  אחת  פעם  בהצבעה, 

להיות קשובים לקול התושבים..."
וזה קרה בדיוק עכשיו?

"תשאל אותה למה הוזמנו לשלול סמכויות, 
כנראה היא חוששת, היא רואה שיש לי אהדה 

בלתי רגילה בכל הציבורים".
אתה מתמודד לראשות, נכון?

שוקל  אני  בתוקף.  זה  את  דורש  "הציבור 
בחיוב, עוד לא אמרתי את ה'בום'".

יש לנציג ש"ס סיכוי בעיר חילונית?
)ראש  מרחובות  שונים  אנחנו  מה  "ברור, 
ש"ס,  איש  הרחוק  בעבר  מלול,  רחמים  העיר 
אך מכהן מטעם 'הליכוד'. י.פ.(, אותו קו, אותו 

רעיון".
למה הפעם יהיה סיכוי טוב יותר מבעבר?

העיר  בראש  נרחבים שתמכו  קהלים  "הרבה 
המכהנת פרשו ממנה ומבקשים לתמוך בי".

כשאנחנו שואלים אותו האם הוא מתואם עם 
צמרת ש"ס, עונה אהרן כי "לאורך כל השנים, 
באופן  אבל  כרשימת ש"ס  לעירייה  התמודדתי 

מה  להבין  ניסינו  עצמאי". 
אם  העצמאות  של  ל המשמעות  ע

הוא  וכך  ש"ס  מופיעה  ע הפתקים  י פ ו מ
מעורפלת:  בתשובה  נענינו  אך  ברשומות, 
להשתמש  ממפלגה  מבקש  שאתה  מצב  "יש 
מטעמה,  בדיוק  לא  אתה  אבל  שלה,  באותיות 
אתה רץ ברמה המקומית, באופן עצמאי, ללא 
זאת,  עם  יחד  עצמאי".  הכל  מש"ס,  תקציבים 
מדגיש אהרן כי הוא מתואם היטב "עם כל מי 
שצריך" וכי הוא כפוף לרבותיו ולא יעשה שום 

דבר בלעדיהם.
ש'דגל  הרי  לראשות,  לרוץ  נערך  הוא  בעוד 
בעיר  מועט  אלקטוראלי  כח  המונה   – התורה' 
לתמוך  נוטה   – מוסדות  מספר  בעלת  אך 
את  מכבד  אהרן  שוחט.  המכהנת  העיר  בראש 
חשיבות  לה  מייחס  לא  אך  התנועה  החלטת 
באור  מצביעים  כמעט  להם  "אין  מדי:  גדולה 
יהודה, אני הכתובת של כולם בעירייה, גם של 
אגודת ישראל גם של בית יעקב, אני נותן מענה 

לכולם".
איך אתה יכול לצאת להתמודדות, אם ברגע 
לך  שמורה  טלפון  לקבל  עשוי  אתה  האחרון 

להסיר את המועמדות?
"הפעם, כשאקבל ברכה של מועצת חכמים, 
יותר  חשוב  הטוב  שמי  הדברים:  את  אבהיר 
מהכל. מאחר והציבור לא רוצה לראות מועמד 
שזה  מוכן  לא  אני   – האחרונה  בדקה  בו  חוזר 
אני אבהיר את הדברים, אם תהיה  לכן  יישנה. 

הפעם התמודדות – היא תהיה עד הסוף".

דמוקרטיה חרדית בסכנה: הקרב שקורע את 'דגל' ביתר עילית
מזה תקופה שהסניף המקומי של 'דגל התורה' 
בביתר רועש. הסיבה: כוונתו של יו"ר המפלגה 
הפנימיים,  הפריימריז  את  לבטל  רביץ  יצחק 
עסקנים  בבחירות.  הרשימה  סדר  את  שיקבעו 
מקומיים מטיחים בו כי הוא מנסה לשמור את 
הוא  כי  טוען  רביץ  מאידך,  מחיר,  בכל  כסאו 

מבקש לפתוח את הפריימריז לכל התושבים.
בניגוד לרשויות אחרות בהן הרשימה נקבעת 
בביתר  התורה'  ש'דגל  הרי  מגבוה,  בהוראות 
עילית הפכה ל'פנינה דמוקרטית' לאחר שנציגיה 
נבחרים בבחירות פנימיות מסודרות. סניף 'דגל' 
בתי  וגבאי  קהילות  נציגי  מ-31  מורכב  בעיר 
ונוספו  ריענון  עבר  שנים   5 לפני  כאשר  כנסת, 
שמונה  מי  של  בניצוחו  חדשים,  נציגים  אליו 

לפקח על הבחירות – איצ'ה רייך מרכסים.
דגל  יו"ר  מנסה  האחרונים,  בשבועות 
לערער  רביץ,  יצחק  העיר  ראש  סגן  המקומית, 
ולקבוע  הפריימריז  את  לבטל  המוסכמות,  את 
בראיון  במתכונתה.  תישאר  הרשימה  הרכב  כי 
לעיתון המקומי 'שערים' נימק רביץ את עמדתו 
פריימריז,  נערכו  לא  מעולם  ש"ב'דגל'  בכך 
למעט במקרים חריגים". רביץ הוסיף כי במידה 
ולא יצליח להוביל לביטול הפריימריז, "נדרוש 
גם בחירות לקביעת זהותם של נציגי הקהילות''.
מוניציפאלי'  'שטח  יצא  דבריו,  בעקבות 
לא  טענותיו  כי  ומצא  ההיסטוריה  את  לבדוק 
עולות בקנה אחד עם המציאות. משנות הקמתה 
ועד ל-1996 כיהנה בעיר מועצה ממונה מטעם 
נבחר  משרד הפנים. בבחירות הראשונות, בהן 
גרליץ לראשות העיר, נערכו בסניף המקומי של 
דגל בחירות פנימיות, בסופן גבר יצחק פינדרוס, 

אז עסקן מקומי צעיר, על עו"ד ידידיה מצגר.
מתפקיד  לבחירות  פינדרוס  הגיע  ב2001, 
הסגן עם כוונה להתמודד לראשות. המועמדים 
הראשון  המקום  על  התמודדו  לא  האחרים 
זאת,  עם  אחד.  פה  נבחר  ופינדרוס  ברשימה, 

על מקומות 2-3 נערכו בחירות סוערות, בסופן 
נבחרו מאיר הירשמן וישראל אייזנשטרק ז"ל.

בהמשך הקדנציה, עם פטירתו הטראגית של 
המקום  על  פריימריז  שוב  נערכו  אייזנשטרק, 
שהתפנה, בסופן גבר ישראל גולומב על יצחק 
הוביל  רביץ,  שהפעיל  שלחץ  אלא  רביץ. 
לטובתו.  מקומו  על  לוותר  גולמב  להחלטת 
הוא  כי  גולמב  הודיע   ,2007 בחירות  לקראת 
הרשימה,  ראשות  על  פינדרוס  מול  מתמודד 
וכי  לפינדרוס  יצביע  כי  זמנית  בו  הצהיר  אך 
גולומב  כצפוי,  לפרוטוקול.  היא  התמודדותו 
זכה לקול אחד, כשמי שמשלשל את שמו הוא 

דווקא פינדרוס.
והתקיימו  לירושלים  פרש  פינדרוס  ב2008 
ורביץ  שטרית  היו"ר.  תפקיד  על  בחירות 
 18 עם  ניצח  שטרית  אלו  ובבחירות  התמודדו 

קולות לעומת 13 קולות לרביץ.
לקראת הבחירות הקודמות נערכו הפריימריז 
שוב, כשבסוף הסיבוב הראשון נרשמו תוצאות 
קולות,   12 עם  שטרית  יוסי  במיוחד:  צמודות 
בשל  מצביעים.   9 עם  וגולומב   10 עם  רביץ 
ניצחון  דורשים  בסניף  שהחוקים  העובדה 
ב-40% נערך סיבוב שני, בסופן זכה רביץ ל-18 

קולות לעומת 13 בלבד לשטרית.
מי שצפוי להתמודד מול רביץ הוא דודי זלץ, 
איש עשייה מוכר ומוערך בעיר, המשמש כראש 
להערכה  זוכה  הוא  אשר.  יעקב  ח"כ  לשכת 
להפוך  ועשוי  מפלגתית  ולתמיכה  מקומית 

לאיום אמיתי על מעמדו הבכיר של רביץ.
לפריימריז  מתנגד  הנך  מדוע  רביץ,  הרב 

באותה מסגרת בה ניצחת?
יותר  בביתר  היו  נכונים.  לא  ממש  "הדברים 
כאלו  מאשר  פריימריז  היו  לא  בהן  פעמים 
ועל  היו. הגוף הבוחר מורכב מ-30 איש,  שכן 
פנימיים  ויכוחים  התחילו  התנגדות,  יש  זה 
לעשות  יכול  אני  קהילה.  מכל  הנציג  יהיה  מי 

ומהומות  ריבים  באלגנים, 
הצעתי  אחראי.  לא  זה  רעיון אבל 

ל פשוט: רוצים פריימריז? בבקשה,  ב א
שיהיו פריימריז אמיתיים של כל מצביעי 'דגל' 
בביתר, לא גבאי שבחר את עצמו. כשזה תלוי 
להצביע  עליו  להשפיע  אפשר  אחד,  אדם  בבן 

לא נכון, אם זה יהיה פתוח זה יהיה אמיתי".
מה רע בגוף בו אתה נבחרת?

"אם פריימריז אז עד הסוף, למה לתת לכמה 
של  גדול  הכי  החסיד  אני  לבחור,  עסקנים 
פריימריז אבל שיהיה פתוח לכולם. אותם אלה 

שרוצים בחירות – בעצמם לא נבחרו".
מוכיחה  המציאות  שהצגת,  לדברים  בניגוד 
בה  בביתר  אחת  בחירות  מערכת  הייתה  שלא 

'דגל' לא הלכה לפריימריז.
"זה לא נכון. היו לפני 30 שנה - בימים בהם 
'דגל' בכלל לא הכירה בביתר בגלל הדיון האם 
הרב שך היה בעד היישוב - היו כשאייזנשטרק 
והיו  עזב  כשפינדרוס  בחירות  היו  נפטר, 
'דגל'  הפעמים  ביתר  האחרונות.  בבחירות 
למישהו  יש  אם  נציגים.  אותם  עם  המשיכה 
גוף  לכל  או  לרבנים  מביאים  נציג,  על  טענות 
שהוא, אבל אם אין טענות – כמו כעת... הרי גם 
מי שמתמודד כרגע לא טוען שיש בעיות, הוא 

רק רוצה להיות סגן ראש עיר, יופי".
מי זה המישהו הזה?

בניגוד  שמתמודד.  מישהו  על  לי  ידוע  "לא 
למה שקורה בווטסאפים של העיתונאים – כאן 
אף אחד לא מבין על מה המהומה. אני מדבר 
אחד  אף  תושבים,  רבנים,  מוסדות,  מנהלי  עם 

לא מבין. ייתכן שהכל שטויות".
בהצלחתו.  ביטחון  רביץ  מביע  לסיום, 
"שיהיה ברור, אנצח ברוב עצום, לא משנה מה 
 – הקיים  הסניף  בתוך  אתמודד  אם  גם  יהיה. 

אקבל רוב עוד יותר גדול".

'דגל התורה' בביתר הייתה סמל ומופת לבחירת נציגים בבחירות פנימיות והוגנות, אלא שכעת, 
סגן ראש העיר יצחק רביץ מערים קשיים • היריב המסתמן: דודי זלץ

בית שמש

ירושלים

חדרה

יוחד
מ

עוזי אהרן, יו"ר ש"ס באור יהודה, פרש השבוע מהקואליציה, לקראת התמודדות על ראשות העיר • 
אהרון מתעקש כי המהלך נובע מדאגה לתושבים, חושף כוונות פוליטיות, ומתייחס לש"ס
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אלי כהן

ו'חדשות  עיתונות'  'קו  סקר  נערך  השבוע  גם  שבוע,  כמידי 
על שתי שאלות  איש  אלף  מ-20  למעלה  הצביעו  בו  הסקופים', 
הגדול  נפתח את הפריימריז החרדי  אקטואליות. החל מהשבוע, 
– סקר שביעות רצון בין הנציגים החרדים המכהנים, בכל רחבי 

הארץ.
אך תחילה נפנה לשאלות שפורסמו בשבוע האחרון ולתוצאות 
הסקר: השאלה הראשונה ביקשה לבחון באיזו עיר רשימת אגודת 
הקודם,  לסקר  כהמשך  וזאת  בדחיפות?  ריענון  דורשת  ישראל 

שבחן את הצורך בריענון בש"ס ובדגל התורה. 
28% טענו כי הצורך הדחוף ביותר קיים בירושלים, 25% סברו 
21% הצביעו על בית שמש,  כזה,  צורך  יש  דווקא בבני ברק  כי 
בכך  מוסבר  זה  נתון  באלעד,  בחרו   11% ורק  ביתר  בחרו   15%
הצעיר  לדור  שייכים  הנציגים  מרבית  האחרונות  הערים  שבשתי 
הרצון  ושביעות  יותר  נלהבת  הציבור  למען  פעילותם  ומשכך 

מעבודתם גבוהה.

העיר  ראש  מי  לציין  המצביעים  התבקשו  השנייה,  בשאלה 
מבכר  הציבור  כי  נראה  לדעתם.  ביותר  המצליח  המכהן  החרדי 
ראשי ערים שכבר מכהנים שתי קדנציות ויותר והם זוכים להערכה 
מועדפת, גם בשל היכולת שהייתה בידם לקדם פרויקטים ארוכי 
שבשבועות  אבוטבול,  משה  שמש  בית  העיר  ראש  כך,  טווח, 
האחרונים כיכב בכותרות בשל המו"מ מול דגל התורה ושלומי 
העיר  ראש  השני  במקום   ,36% עם  הבכורה  את  לקח  אמונים, 
מודיעין עילית הותיק יעקב גוטרמן עם 25%. היחיד מבין ראשי 
מביתר  רובינשטיין  מאיר  הוא  מעט  ש’אכזב’  הותיקים  הערים 

שהסתפק ב-10%.
פרוש  ישראל  ראשונה,  קדנציה  להם  שזו  הערים  ראשי  מבין 
מאלעד זכה במקום הראשון עם 13% תמיכה, אחריו חנוך זייברט 
הבני ברקי עם 9%. את הרשימה סוגרים שני פוליטיקאים ותיקים 
– יצחק רייך מרכסים עם 4% ואברהם רוזנטל מטלז סטון עם 3%. 
וכמו שהבטחנו, השבוע סקר שביעות הרצון הגדול יוצא לדרך, 

ונפתח בעיר בני ברק.
ביותר  המוצלח  הנציג  מי  לבחור  תתבקשו  הראשונה  בשאלה 

אברהם  זהו  האם  ברק?  בבני  התורה  דגל  נציגי  מבין  לטעמכם 
רובינשטיין, או שמא מנחם שפירא, ואולי ישראל משה פרידמן, 
שלמה שטרן, יעקב וירז’בינסקי או נתן צבי כהן. בנוסף, ניתן גם 
דגל התורה: מיכאל קקון  בנציגי ק”ד ששולבו ברשימת  לבחור 

ויאיר שוקרון.
ביותר  המוצלח  הנציג  מיהו  לדרג  תתבקשו  השנייה  בשאלה 
העיר  ראש  סגן  זהו  האם  ש"ס?  נציגי  מקרב  ברק  בני  בעיריית 
אליהו דדון, או שמא דרור בן אפרים, גדליהו בן שמעון, בצלאל 

נתן, יהודה טוויל ואולי אברהם פרטוש.
בשאלה השלישית, תצטרכו לבחור מיהו הנציג המוצלח ביותר 
מנדל  זהו  האם   ? ישראל  אגודת  נציגי  בקרב  ברק  בני  בעיריית 
או  הפקטה  ישראל  שכטר,  ישראל  אברומוביץ,  פרץ  איזנברג, 

שלמה קוסטליץ.
הנציג  מיהו  לבחור  תצטרכו  והאחרונה,  הרביעית  בשאלה 
המוצלח ביותר בעיריית בני ברק בקרב נציגי בני תורה, האם משה 

מלאכי או שמא חיים רוחמקין.

הרצון  את שביעות  לדרג  עיר תצטרכו  אחרי  עיר  הסקופים':  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  הפנים מפלגתי של  הפריימריז  לדרך  יוצא  הקרובים  בשבועות 
מהנציגים החרדים • תוצאות הסקר שעבר: אבוטבול וגוטרמן מובילים בשביעות רצון בקרב ראשי הערים הותיקים, פרוש בצעירים • ובאיזו עיר נדרש 

ריענון ברשימת 'אגודת ישראל'?

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

להצבעה חייגו 
  03-600-60-60

שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

סקר הפריימריז הגדול יוצא לדרך

'קו עיתונות'

מי הנציג המוצלח ביותר לטעמכם 
מבין נציגי דגל התורה בבני ברק?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק מקרב נציגי ש"ס?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית בני 
ברק בקרב נציגי אגודת ישראל?

מיהו הנציג המוצלח ביותר בעיריית 
בני ברק בקרב נציגי בני תורה?

1. אברהם רובינשטיין
2. מנחם שפירא

3. ישראל משה פרידמן
4. מיכאל קקון
5. נתן צבי כהן

6. יעקב וירזבינסקי
7. שלמה שטרן
8. יאיר שוקרון

1. אליהו דדון
2. דרור בן אפרים

3. גדליהו בן שמעון
4. בצלאל נתן
5. יהודה טוויל

6. אברהם פרטוש

1. מנדל איזנברג
2. פרץ אברומוביץ

3. ישראל שכטר
4. ישראל אפקטה
5.שלמה קוסטליץ

1. משה מלאכי
2. חיים רוחמקין

יוני ברלינר
מנכ"ל smartnpv התוכנה המתקדמת ביותר

ליועצי משכנתאות. מומחה למימון.

יריב אליאב
מאמן ותומך במנהלים ועסקים

אורן שלו
מרצה ויועץ משכנתאות בכיר

שלום שטיינברג 
כלכלן ושמאי מקרקעין, מנכ‘‘ל מימון חכם

זה לא עוד קורס יעוץ משכנתאות, זו הכשרה במסלול מקיף ואיכותי ביותר, בשיטה רב שלבית ייחודית,
עם לימוד תיאורטי ופרקטיקה מעשית, שיאפשרו לכם מיד בסיום הקורס לצאת לעבוד בתחום.

במקום ללמוד 'בקטנה', בואו להתפרנס בגדול ממקצוע מכובד עם שכר משתלם במיוחד.

משתלמים במשכנתאות

אשדוד  בני ברק  אלעד  חיפה  ירושלים  ביתר   

ללמוד יעוץ
משכנתאות

  לפרטים נוספים ולהרשמה
חייגו עכשיו: 1599-599-777

בס‘‘ד

הבוגרים של ’מפלסים‘ הינם יועצי המשכנתאות המצליחים והמבוקשים ביותר
בוא והצטרף כבר היום לקורס יועצי המשכנתאות המצליח!

ואז הוא הגיע!
’‘הבנק פשוט סירב לתת לנו משכנתא 

וכבר לא ידענו מה לעשות...‘‘

תעודת גמר הקבלה מותנית
בראיון אישי

תוכנה מקצועית
במתנה

מפגשי המשךתוכנית ארצית
והשתלמויות

הקורס יתקיים בבני ברק - הטבה מיוחדת של 500 ₪ הנחה לנרשמים עד סוף החודש!

מספר המקומות מוגבל! 
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מאת: חיים וייס

לקראת הבאתו הצפויה בקרוב של חוק הגיוס 
בו עליו  העבודה  סיום  עם  לכנסת,  ־המתוקן 

המקצועית  עדה 
שיתקבל  ולאחר 
החר ־בסיעות 

נערכים  דיות, 
הח"כים החרדים 
הפנימי  לקרב 
כאשר  בכנסת, 
כמו  מראש  צפוי 
הקודמת  בפעם 
צורך  יהיה  כי 
כל  על  להיאבק 

קול.
שעשוי  מה 
המא את  ־לייתר 

לראשונה  כאן  שנחשף  מהלך  הוא  בק, 
הח מהנציגים  כמה  ידי  על  מקודם  ־ואשר 

מההצבעה  ייעדרו  החרדים  ולפיו  רדים, 
הער הח"כים  ואילו  המואזין  חוק  ־על 

הגיוס.  חוק  על  מההצבעה  ייעדרו   בים 
חוק  לעלות  צפוי  כשבועיים  בעוד  כידוע, 
־המואזין במליאת הכנסת. החוק יאסור על הש
־מעת המואזין בשעות הלילה. כמובן, שהסי
־עות הערביות מתנגדות לחוק בכל תוקף ובע

 קבות כך הן מוכנות לדיל משותף עם החרדים.
גורם בכיר בסיעות החרדיות, הסיכום  פי  על 
ייעדרו  החרדים  כי  הוא  להגיע  מנסים  אליו 
המואזין  חוק  על  ההצבעה  בשעת  מהמליאה 
לכך  ובתמורה 
הכנסת  חברי 
המ ־מהרשימה 

ייעדרו  שותפת 
מהמליאה בשעת 
ההצבעה על חוק 

הגיוס המתוקן.
יו"ר ועדת המדע 

ו ל ו נ כ ט ה ־ו
אורי  ח"כ  גיה, 
מסביר  מקלב, 
עיתונות':  ל'קו 
להמעיט  "מבלי 
שיש  בהפרעה 
בדבר, הבעיה היא במדיניות, החוק הזה )חוק 
ולא  ההצהרתי  במישור  יותר  בא  המואזין( 
סכנה של ממש, הם משתמ פה  יש  ־המעשי, 

שים בזה כמכשיר להסתה, יש פה שאלה של 
מדיניות כאשר מגדילים את הקנס, כאשר מה 
זהו  ממומש,  לא  כחוק  היום  לעשות  שניתן 
חוק לא יעיל שלא ימומש אלא בסופו של דבר 
אם ימומש יהיה זה רק לגבי מקומות תפילה 

של יהודים..."

הדיל: מואזין תמורת גיוס
תיעדר  לפיו  דיל  מקדמת  בכנסת  החרדית  הנציגות 
נציגי  ייעדרו  ובתמורה  המואזין,  חוק  על  מההצבעה 
הרשימה המשותפת מההצבעה על חוק הגיוס • מקלב: 

"חוק המואזין לא יעיל"

מקלב. צילום: דוברות הכנסת

ההתרחבות הגדולה 
של מסעדת צנעני

מאת: הילה פלאח

נוסדה  ברק  בבני  הממוקמת  צנעני  מסעדת 
עם  קטן  במקום  שהתחילה   1991 בשנת 

בשרים  וגריל  משובחת  שווארמה 
והשירות,  הנפלא  הטעם  עם 

וכיום  והנקיון.  הטריות 
רק  לא  זה  צנעני  מסעדת 

מסעדה  זה  שווארמה, 
ארוחות  שמספקת 
ערב  וארוחות  צהריים 
ארוחות  וכן  לעובדים 
משפחתיות,  ערב 
ימי  גיבוש,  ערבי 
מצווה  בת/ר  הולדת, 

במקום  ברכות.  ושבע 
 v.i.p שני חדרי אירועים

המכילים עד 80 סועדים
יריד  במסעדה  מתקיים  ובנוסף 

אוכל ענק בימי שישי וערבי חג, בניצוחו של 
השף המפורסם מאיר דוד.

מסעדת צנעני מזמינים אתכם לחוויה קולינרית 
גדולה ומהנה עם מבחר תבשילי השף וכ-30 
תבשילים  מבחר  ועוד  סלטים  סוגי 

ותוספות
מספקת  המסעדה  כן  כמו 
לכל  קיטרינג  שירותי 
האירועים,  סוגי 
בר  חתן,  שבתות 
וכל  אירוסין  מצווה, 

סיבה למסיבה.
כתובת ז'בוטינסקי 92 

בני ברק
טל להזמנות:

054-204-72-99 
בשמחות ובתיאבון
משפחת צנעני

כתבת תשקיף

חנוכת הבית וקביעת מזוזה ע"י הראשון לציון

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

 ניהול מו”מ מול לקוחות עסקיים
 מכירת שטחי פרסום וכלי מדיה

 ניהול לקוחות קיימים והגדלת תיקי לקוחות
 ניהול קשר שוטף מול לקוחות, תחזוקה ושימור 

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

העבודה בבני ברק



כ"ג בסיון תשע"ח 24246/6/18 בני ברק

כנס בריאות ביוזמת 
'מעיני הישועה' ו'מכבי'

שני יועצים של 
'לאומית' זכו בפרס "יקיר 

ההסתדרות הרפואית"

מרכז ‘הכוון‘ יערוך כנס 
ליזמי סטארטפ מתחילים 

מומחית באלרגיה מוולפסון 
הצטרפה למרפאת 'מאוחדת'

ד"ר עובדיה מומחית ברפואת ילדים ומתמחה באלרגיה ואימונולוגיה 
תקבל במרפאת מאוחדת ברחוב ירושלים 17 בבני ברק 

הילה פלח

בריאות  בכנס  ברק השתתפו  בני  מתושבות  רבות  עשרות 
הרפואי  במרכז  שהתקיים  גרון  אוזן  אף,  רפואת  בנושא 
‘מעיני הישועה’ ביוזמה משותפת של בית החולים ומכבי 
במסגרת  נערך  הכנס  ברק.  בני  מרחב  בריאות  שירותי 
ברק,  בבני  בריאות  שירותי  מכבי  של  השירותים  הרחבת 
בית  עם  הקופה  של  הפעולה  שיתופי  העמקת  הכוללת 
הבריאות  קידום  ויוזמות  בעיר  הישועה’  ‘מעיני  החולים 

בקרב תושבי העיר.
לאחר דברי פתיחה וברכה בפני משתתפות האירוע, נמסרו 
בתופעות  שעסקו  ומרתקות  מקצועיות  הרצאות  שתי 
בהם.  הטיפול  ודרכי  גרון  אוזן  אף  מחלות  של  השונות 
ד"ר פטר פרידמן, רופא ומנתח בכיר ביחידת אא"ג במרכז 
בבני  בריאות  שירותי  ובמכבי  הישועה’  ‘מעיני  הרפואי 
ודרכי  אבחון  הקול,  במיתרי  מחלות  בעניין  הרחיב  ברק, 
של  תקשורת  קלינאי  שרביט,  איתמר  ולאחריו,  טיפול. 
לטיפול  ומומחה  ברק  בני  במרחב  בריאות  שירותי  מכבי 

בנושא.  הרצה  וקול  דיבור  בבעיות 
האפשרות  ניתנה  אף  מכן  לאחר 
למשתתפות להפנות שאלות למומחים 
שהשיבו עליהם וסיפקו מענה מקצועי 

משמעותי.
העמיקה  החולפת  השנה  במהלך 
שיתוף  את  בריאות  שירותי  מכבי 
החולים  בית  עם  שלה  הפעולה 
מכבי  חברי  לרווחת  הישועה’  ‘מעיני 
הפעולה  שיתוף  במסגרת  ברק.  בבני 
הפורה, חברי מכבי המקבלים שירותי 
רפואה ב’מעיני הישועה’ לא נדרשים 
בהעברת  אלא   17 בטופס  להצטייד 
בלבד.  רופא  ובהפניית  מגנטי  כרטיס 
במכונים  שירותים  לקבל  יכולים  וכן 
השונים ובמחלקות אשפוז היום בבית 

החולים ‘מעיני הישועה’.

עובדיה,  אליהו  מר  במכבי,  ברק  בני  מרחב  מנהל  לדברי 
רפואיים  כינוסים  בסדרת  ראשון  הינו  אשר  זה  “כנס 
החולים  בית  בשיתוף  הרחב  לקהל  הרצאות  הכוללים 
החולים  בית  שבין  ההדוק  לקשר  ביטוי  הינה  ובמסגרתו 
בריאות  שירותי  למכבי  קהילתי  חולים  בית  המהווה 
נושאי הבריאות בקהילה  בקהילה. מכבי רואה את חיזוק 

כערך עליון. 
כי “מכבי  דבורה חסיד מציינת,  ראש מחוז המרכז הגב’ 
לטובת  ברק  בני  בעיר  השירותים  להרחבת  רבות  פועלת 
חברי מכבי בפריסה נרחבת בעיר, ובכללם פיתוח והרחבת 
תחום שמיעה ודיבור, ע"י מגוון רחב של קלינאי תקשורת 
מטפלים ומטפלות, מומחים לפי תחומים לטיפול בילדים 
ובבתי  הרפואיים  במרכזים  פזורים  אשר  ומבוגרים, 
ובמכון שמיעה  הילד  להתפתחות  בעיר, במכון  הרופאים 
במרכז הרפואי רבי עקיבא אשר עומד לפני הרחבה נוספת 
בקרוב". ראש המחוז מציינת בדבריה כי “הנהלת המחוז 
קשובה לצרכי התושבים וכי היא תמשיך לפתח את שירותי 

הרפואה של מכבי בבני ברק בהתאמה מושלמת". 

אלי כהן

בוועידת ההסתדרות הרפואית בישראל ה-43, שהתקיימה 
בימים האחרונים, התקיים הטקס המסורתי והיוקרתי של 
הענקת פרסי הר"י. בין שבעת הזוכים שנבחרו, שניים מבין 
משמ טור-כספא,  ופרופ'  מימוני  פרנסיס  פרופ'  -הזוכים, 

בתחומים  בריאות'  שירותי  'לאומית  של  על  כיועצי  שים 
שונים.  

פעילו על  מימוני  פרנסיס  לפרופ'  הוענק  הראשון  -הפרס 
הר"י.  ובמוסדות  הנאונטולוגיה  בתחום  השנים  רבת  תו 
-"פרופ' מימוני כיהן בתפקידים התנדבותיים חשובים וב

שלוש השנים האחרונות מכהן כמזכיר הכללי של האיגוד 
-הבינלאומי לנאונטולוגיה", הדגישה ועדת הפרסים בהח

לטתה. פרופ' מימוני פרנסיס, משמש בין היתר כיועץ על 
ברפואת ילדים ב'לאומית שירותי בריאות'.

בקי חלקו   על  טור-כספא  רן  לפרופ'  הוענק  נוסף  -פרס 
דום הרפואה הפנימית, על פעילותו בוועד הפועל, כיו"ר 

של  הבורד 
ת  ו ע ו צ ק מ ה
ם  י י מ י נ פ ה
המ -במועצה 

וכנציג  דעית 
הדיק -פורום 

במועצה  נים 
 . ת י ע ד מ ה
טור- "פרופ' 

הקים  כספא 
את  לתפארת 
הספר  בית 
בג -לרפואה 

זאת,  ליל, 
לא  בתנאים 
של  פשוטים 
 " ה י ר פ י ר פ
בני -נכתב 

ועדת  מוקי 
בשנה  הפרס. 
זכה  שעבר 
רן  הפרופ' 

טור-כספא, באות משרד הבריאות האות ניתן לפרופ' טור-
כספא בטקס חגיגי בכנסת על פעילותו להקמת הפקולטה 
-לרפואה של בר-אילן בצפת ועל פעילותו הקלינית והמח
קרית בארץ ובעולם בתחום רפואת הכבד ורפואה פנימית.
כבד  תחום  ואחראי  כיועץ  משמש  כספא  טור  רן  פרופ' 
רפואת הכבד  יועץ לתחום  וכן  בריאות  בלאומית שירותי 
עומד  טור-כספא  פרופ'  אביב.  ברמת  הקופה  במרפאת 
בראש המכון לכבד בבית החולים בלינסון בפתח-תקווה 

ועומד בראש הפקולטה לרפואה של בר-אילן.
"הב בריאות' מסר:  'לאומית שירותי  מנכ"ל  אלון  -ניסים 

חירה בפרופ' ניסים מימוני ובפרופ' רן טור-כספא, ליקירי 
והתרומה  למקצוענות  עדות  היא  הרפואית.  ההסתדרות 
אנח בישראל.  הרפואה  לקידום  השניים  של  -הכבירה 

היוקרתי.  בפרס  הזכייה  על  אותם  מברכים  ב'לאומית'  נו 
'לאומית' שמחה לקבל את השירות המקצועי של השניים, 
המעניקים לנו מניסיונם ומסייעים לנו בשיפור מתמיד של 

איכות הרפואה ללקוחותינו". 

אלי כהן

הגיע  סטארטאפ?  או  רעיון  פטנט,  לכם  יש  אם 
הזמן שתרוויחו ממנו! המרכז להכוון תעסוקתי 
ומשרד  ברק  בני  עיריית  של  מיסודם  ברק,  בני 
הכלכלה, יערוך בקרוב סדנה ייחודית וראשונה 
מסוגה שיעזור לכם להוציא את הרעיון מן הכוח 
ליז אטרקטיבי  לקורס  המבוא  כנס  הפועל.  -אל 

מים בתחילת דרכם נועד כדי לחסוך זמן ולמנוע 
הדרך  את  לסלול  שתוכלו  כך  נפוצות,  טעויות 

לעסק בר קיימא ולהתחיל להרוויח מהמיזם.
בכנס ישתתפו יזמים ובכירים בענף היי-טק וכן 
המרצה המוביל אלדד כהן, שילמדו אתכם איך 
קניין  למיזם,  שיווקית  תכנית  הכנת  הון,  לגייס 
רוחני וזכויות יוצרים, אופן הצגת הרעיון ועוד, 
הכנס  קדימה.  לנוע  יתחיל  שלכם  שהמיזם  כדי 
 )19.6.18( ו’ תמוז  ביום שלישי  בעז"ה  יתקיים 
רח’  תעסוקתי,  להכוון  במרכז   19:30 בשעה 

הירדן 31 בני ברק. הכניסה חופשית.
מתחילים  ליזמים  הכינוס  את  יזמו  ב’הכוון’ 
כחלק ממערך הסיוע לאפשר לכל מי שחפץ בכך 
ובתנאים  מקיפה  מקצועית  מהכשרה  ליהנות 
אטרקטיביים ולזכות לפרנסה מכובדת ומכניסה 
-בעתיד, בהתאם לתפיסת העולם לפיה כלל תוש

בי בני ברק זכאים לפרנסה מכובדת - כדי שאף 
משפחה לא תישאר ללא פרנסה חלילה.

הילה פלח

לקוחות מאוחדת בבני ברק ייהנו משירותיהם של מומחי 
רפואה חדשים שהצטרפו לאחרונה למאוחדת ויקבלו את 

הלקוחות במרפאות מאוחדת בבני ברק.   
בין היתר קיבלו הלקוחות בשביעות רצון רבה את הידיעה 
ד"ר  אלרגולוגית.  עובדיה  ע.  ד"ר  של  הצטרפותה  על 
מומחית  בטכניון.  לרפואה  ספר  בית  בוגרת  היא  עובדיה 
וולפסון.  חולים  בבית  התמחות  לאחר  ילדים,  ברפואת 
התמחותה  כשאת  ואימונולוגיה.  באלרגיה  מתמחה  היא 
לילדים  החולים  בבית  עשתה  ואימונולוגיה  באלרגיה 

בטורונטו קנדה. 
בבית  ילדים  במחלקת  בכירה  כרופאה  לעבודה  במקביל 
ואימונולוגיה בבית  ובמרפאת האלרגיה  וולפסון  החולים 
מאוחדת  במרפאת  הלקוחות  את  תקבל  היא  החולים, 

ברחוב ירושלים 17 בבני ברק. 
הגדולה  הרפואית  למהפכה  במקביל  מגיעה  הצטרפותה 
בעיר.  ורע  אח  לה  שאין  מהפכה   – מאוחדת  של 
גם  ניכרת  ברק  בבני  מאוחדת  של  המואצת  ההתפתחות 
בשורה של רופאים המוגדרים בעגה הציבורית "כוכבים" 

לקוחות  הגדולים.  בבתי החולים  מנהלים מחלקות  ואשר 
ובעלי  בכירים  רופאים  ממגוון  נהנים  ברק  בבני  מאוחדת 
במרפאות  הרפואיים  משירותיהם  מעניקים  אשר  שם 

מאוחדת בבני ברק.
5 מרפאות: רחוב  למאוחדת בבני ברק פריסה רחבה של 
הרצוג.  וקרית  ויז'ניץ   נזר,  אבני  שיר,  מרום  ירושלים, 
אוסם  במתחם  חדשה  מרפאה  מאוחדת  תחנוך  בקרוב 
בעיר. המרפאה החדשה שתפתח תשתרע על פני 500 מ"ר 
ובה יוצעו שירותי רפואה ראשונית ובהם רפואת משפחה, 
מקצועות  במגוון  מקצועית  רפואה  גם  כמו  ונשים  ילדים 
הרפואה. לצד זאת תפעל במקום מעבדה, שירותי אחיות 

בית מרקחת ושירותי מזכירות.
הילד  לבריאות  מרכז  גם  להיפתח  מתוכננת  במרפאה 
באמצעות יועצים מומחים בתחומי הרפואה עם התמחות 

לילדים.
סגן מנהל מחוז מרכז במאוחדת הרב משה כהן: "תושבי 
מחוללת  שמאוחדת  הבריאות  למהפכת  עדים  ברק  בני 
כל  ממשיכים  אנו  למאוחדת.  בהמוניהם  והצטרפו  בעיר 

העת לפתח את השירותים הניתנים ללקוחותינו בעיר".



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&

טסים?   נופשים?   נוסעים?
תזכרו את השם שיחסוך לכם כסף

מחירי טיסות לדוגמא
החל מ:

www.

$119 פראג
$149  ברלין

$99  רומא
$169 וינה

$199  אמסטרדם
$199  לונדון

$189 ברסלונה

$149  כרתים
$89 לרנקה

$199 קרקוב
$189  טביליסי

$99 בוקרשט
$99 בודפשט
$149 סלוניקי

$129 סיציליה
$169 בלגרד
$119 פפוס

$169  וילנה ליטה
$69 בורגאס
$179 רודים

$179  מיקונוס

$189  ונציה
$189 אודסה
$199 מדריד
$199  קורפו
$399 זנזיבר

$599 בנגקוק
$490 ניו יורק

$399 סרי לנקה
$248 סנט פטרסבורג

$146 מוסקבה
$159 מילאו

$299 פלורנס
$289 זוריך
$98 אַתּונָה

סודיות מובטחת!

drushim154@gmail.comקורות חיים לשלוח ל: 

תאור התפקיד
הובלה ופיתוח של תחום הדיגיטל במשרד

 
כישורים נדרשים

ראש גדול, עצמאי ויצירתי  |  אנליטי – בעל יכולת גבוהה לנתח נתונים ולהפיק תובנות
יכולת כתיבה ברמה גבוהה  | מולטיטסקינג- יכולת ניהול של ריבוי משימות במקביל

שירותיות – יכולת עבודה מול לקוחות וספקים 
 

ידע וניסיון נדרש
ניסיון בניהול קמפיינים PPC בפייסבוק ובגוגל - חובה  |  יכולת ניתוח נתונים באנליטיקיס - חובה

ידע בטאבולה, אאוטבריין ומערכות פרסום נוספות - יתרון  |  ניסיון בניהול לקוח - יתרון

אם אתה חי ונושם את עולם הדיגיטל ויש לך רצון עז
להוביל ולהשפיע בתחום הפרסום בדיגיטל – מקומך איתנו!

משרד פרסום מוביל
מחפש מנהל קמפיינים דיגיטל תותח

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.

בע"מ יזמות

נציג/ה ִדרוש/ה
בִדיירים ֹלטיפוֹל

נסיעות) (כוֹלֹל 4,800 שכר (גמיש), 8:30-14:30 א'-ה' עבוִדה שעות
ר"ג) - ברֱק (בני בסר3. במגִדֹלי ממוֱקמים החברה משרִדי

office@reisdor.co.il ֹלמייֹל: ֹלהעביר יש רֹלוונטים ֱקו"ח

הבִדֱק שנות ובמהֹלך הבנייה ֹלאורך ֹלִדייר מענה כוֹלֹל התפֱקיִד
יתרון - ֹלֱקוחות בשירות חובהניסיון - אופיס בתוכנות מייִדית!שֹליטה זמינות

ֹלפֱקס: או

054-3999325 לפרטים:
050-5-888-722

לחברת השכרת רכב
)גם לנהגים צעירים וחדשים(   
להקמת  סניפים נוספים 

בכל הארץ 
)מלבד בני ברק וירושלים(|  

דרושים זכיינים 



כ"ג בסיוון תשע"ח 6/6/18 בני ברק 1226

תמידי  שקיומן  יש  אך  לפרקים  באות  שהן  המצוות  מן  יש 
מנחות:  במסכת  נאמר  וכך  ציצית.  מצוות  כמו  השנה,  ימות  בכל 
)מ"ג( "חביבין ישראל שסבבן הקב"ה במצוות, תפילין בראשיהן 
הרי  בפתחיהן".   ומזוזות  בבגדיהן  ציצית  בזרועותיהן,  ותפילין 
כולל  ימות השנה  בייחודיותה מצוות ציצית שחיובה בכל  שמכולן בולטת 
ומזוזה  חול,  בימי  רק  נוהגת  תפילין  שמצוות  בעוד  טובים,  וימים  שבתות 
כשאדם נמצא בביתו. ועליה אמר רשב"י: כל הזריז במצוה זו זוכה ומקבל 
פני השכינה, ואף אמרו: "ששקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות כולן", 

וכל כך למה?
עפ"י  המצוות  כל  את  מזכירה  שהציצית  מבאר  לתורה  בביאורו  רש"י 
את  לכך  נוסיף  ואם  מאות.  בגימטריא שש   - "ציצית"  הרמוזה:  הגימטריא 
שמונת החוטים וחמשת הקשרים, נמצא ביחד את המספר תרי"ג- כנגד 613 
מצוות. למדנו שהציצית מהווה אמצעי של תזכורת לאדם, כדרך שמקובל 

לעשות קשר במטפחת או בחגורה בשביל להיזכר בדבר מה.
האלשי"ך הק' העיר בזה הערה נפלאה. דאם יאמר אדם, איך אזכור את 
כל המצוות, והלא הנני לובש ציצית יום יום ורואה אותו ואיני זוכר כל מצות 
ה'".  מצוות  כל  את  "וזכרתם  אז  ורק  לציצית"  לכם  "והיה  נאמר  לזה  ה'? 
ולזכור  בו  להציץ  סימן  לכם  תכוונו שיהיה  הציצית  אם בעשותכם  פירוש: 
את כל מצוות ה', אזי כאשר תראו אותם תזכרו! אבל אם תעשו הציצית דרך 

מלומדה, בלי כוונה לזכור, אזי לא תזכרו בראיה... 
והסביר את הדברים האלשי"ך על פי משל: לאדם שרוצה לזכור איזה דבר, 
שקושר חוט באצבעו וכשהוא מסתכל על החוט נזכר בדבר שחפץ להיזכר 
בו. אך אם אדם קושר אצבעו מפני שהיא כואבת, ואחר כך שכח דבר שהיה 
עליו לעשות וישאל אנשים: כיצד שכחתי דבר פלוני, הרי קשרתי באצבע? 
הכאב  מפני  אלא  אצבעך  לא קשרת  הבריות: שוטה שבעולם!  לו  אומרים 
כאשר  לומר  לציצית"-  לכם  "והיה  אומרו  וזהו  להיזכר...  כדי  קשרתו  ולא 
יהיה "לכם לציצית", דהיינו שהוא שלכם כדי להציץ בו לזכור, אז כאשר: 
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'". מה שאין כן אם לא יהיה "לכם" 

לציצית, שלא יהיה בשביל להציץ בו לזכור, כי אז איך יהיה לכם למזכרת?
כעין זאת אמר ה"חפץ חיים" זצ"ל שמצות ציצית כמוה כרשימה שסוחר 
עורך לעצמו בנסיעתו ליריד. ברשימה זו מופיעים בראשי פרקים העניינים 
שעליו לסדר בדרך מסעותיו. אולם רשימה זו טובה ויעילה, רק למי שרשם 
אותה ויודע לפענח את האמור בראשי פרקים אלו, אולם אם אדם שאינו בקי 

יטול רשימה זו ויסבור כי בעזרתה יעשה חיל בעסקיו, אינו אלא טועה.
שהציצית  שרוצה  ומי  ה',  מצוות  בהלכות  ובקי  שיודע  מי  שרק  נמצא 
תזכיר לו אותן, אכן יכול להעזר במצוה זו. אך מי שבצורה סתמית מבקש 

ל"התעשר" ממצוות הציצית, זו לא תהווה עבורו כל תזכורת.
זהו גם ההסבר מדוע מקדימה התורה את הלב לעיניים: "ולא תתורו אחרי 
לבבכם ואחרי עיניכם". למרות שהסדר הפוך כדברי רש"י העין רואה והלב 
חומד והגוף עושה את העבירה? השיב על כך הרה"ק רבי בונים מפשיסחא 
שהעיניים  כלל.  יראו  לא  עיניו  חומד,  אינו  שליבו  זה  בחריפותו,  זצוק"ל 

רואות רק את מה שהלב מכוון.
מסופר, כי ביום חופתו של הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זי"ע רצה מושל 
המחוז לבוא ולברך את המחותנים שהיו רבנים במחוזו וכן לראות את החתן 
ששמע עליו רבות. החתן לא שמח לקראת ביקור זה וביקש דרכים להתחמק 
ממנו. מצד אחד כמושל המחוז עלול  הוא לגרום צרות לאביו, לחותנו ולכלל 
ישראל, ומצד שני הוא מאוד לא רצה להסתכל בפני גוי. מה עוד שאין ברצונו 

לברכו בידו הקדושה וביום החופה...
אמר לו אביו הרה"ק רבי ישכר דוב זי"ע: כתיב "ולא תתורו אחרי לבבכם 
ואחר עיניכם", וקשה שהרי קודם רואה העין ואחר כך הלב חומד. והיה צריך 
לכתוב ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם? אלא התירוץ הוא, שהעיניים 
רואות רק מה שהלב חומד. כשהלב אינו חומד ואינו חושב בדבר האסור, גם 

העיניים אינן רואות. אפשר להסתכל ולא לראות...
פי  נוסף על מצוות התכלת בציצית. על  רש"י בסיום הפרשה מביא רמז 
מה  אומר  מאיר  רבי  היה  תניא  שמעוני,  ובילקוט  רבה  במדרש  חז"ל  דברי 
נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע 
ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר: "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם 
השמים לטוהר". )במד"ר לא מוזכר שהתכלת דומה לים אלא שהתכלת דומה 

לרקיע(. ויש להבין את תוכן הרמז המפותל הזה כדי להגיע לכיסא הכבוד?
צבע.  יש  לחשוב שלמים  טעות  הרמז, שהרי  עומק  את  להסביר  והנראה 
שקופים הם המים, וחסרי צבע, ורק השמיים המשתקפים בהם נוסכים את 
צבע התכלת, עד שכשעומדים במרחק מהים נשקפים הם אלינו במלוא זוהר 
של התכול. זהו עומק דברי חז"ל, כי לכאורה איך יכול איש הגשמי להשוות 
יש  המים,  מן  אישית  דוגמה  ליטול  הוא  צריך  שמיים?  של  מראה  לעצמו 
רצון  רק  באישיותו  ולשקף  שקוף  ולהיות  והצבע  הגוון  את  מעצמו  להסיר 
שמיים ואזי יהיה הוא "כעצם השמים לטוהר". ומובטח הוא כי "לא תתורו 
זונים אחריהם", עד שיזכה לקיום:  אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם 

"והייתם קדושים לאלוקיכם..."

למען תזכרוכוחה של תאוות הכבוד

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְׁשַלח ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני 
נֵֹתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל )יג, ב( פרשת המרגלים, פרשת 
רבת לקח היא, ועלינו להתבונן בה בשימת לב. 
הפסוק מתאר לנו את המרגלים ואומר: "וישלח 
המה"  ישראל  בני  ראשי  אנשים  כולם  משה...  אותם 
)במדבר יג, ג(. ופירש רש"י: "כל אנשים שבמקרא לשון 

חשיבות, ואותה שעה כשרים היו". 
המרגלים היו כולם אנשים צדיקים וברי מעלה, ובשעה 
שנשלחו – כשרים היו, אך לשליחותם – יצאו במחשבה 
רעה. כך דרשו רבותינו על המילים "וילכו ויבואו" )שם, 
אף  רעה,  בעצה  ביאה  מה  לביאה,  הליכה  "מקיש  כו(: 

הליכה בעצה רעה" )סוטה לה ע"א(. 
רעה? הלא הכתוב מעיד  מדוע הלכו המרגלים בעצה 
בהם שכשרים היו. מה גרם להם לקיים את דבר ה' אשר 
עוסקים  המפרשים  רעה?  מחשבה  מתוך  משה  אל  אמר 
בשאלה זו ומשיבים עליה בכמה וכמה דרכים. דבריו של 
הזוהר הקדוש )ח"ג דף קנח( בעניין, מבהילים ממש, וזו 

לשונו: 
נתעבר  לארעא,  ישראל  ייעלון  אי  ]המרגלים[:  "אמרו 
אנן מלהוי רישין וימני משה רישין אחרנין" - אם ייכנסו 
]נשיאים[  ראשים  מלהיות  אותנו  יעבירו  לארץ,  ישראל 
במדברא  זכינן  אנן  "דהא  אחרים.  ראשים  משה  וימנה 
למהוי רישין אבל בארעא לא נזכי" - במדבר זכינו להיות 

ראשי ישראל, אבל בארץ  ישראל לא נזכה לכך.
הסיבה שגרמה לנשיאים להוציא את דיבת הארץ היתה, 
אם כן, תאוות הכבוד שהתעוררה בהם כשהתקרבו לארץ 
ישראל וידעו כי בבואם אליה יסתיים תפקידם כנשיאים, 
ויתמנו אחרים תחתיהם.  כיון שהיתה להם נגיעה אישית, 
לא יכלו לראות את הארץ במבט נקי. נגיעתם עיוותה את 

מראה עיניהם וגרמה לכל ישראל בכייה לדורות.
נסמכה  "למה  רש"י:  אומר  פרשתנו  בתחילת  כבר 
פרשת מרגלים לפרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דבה 
מוסר".  לקחו  ולא  ראו  הללו  ורשעים  באחיה,  שדברה 
וכיצד זה לא לקחו מוסר? לאחר שהבנו את שורש חטאם 
כאשר  זו:  לשאלה  התשובה  את  גם  נבין  המרגלים,  של 
הנגיעה מרחיקה  מוסר.  לקבל  יכול  אינו  הוא  נגוע,  אדם 
ממנו כל מה שרואה, שומע ולומד, ומונעת ממנו להפיק 

לקח ולראות את הקשר להנהגתו האישית.

למי כֻּוְּנוּ דברי המוסר?

כמה  עד  ילמדנו  אשר  נפלא  מעשה  נביא  זה,  בעניין 
אוטמת הנגיעה את האוזן ואת הלב משמוע דברי מוסר: 
מרן ראש הישיבה, האר"ז בלבנון, רבי איסר זלמן מלצר 
האזל"  "אבן  הספר  ומחבר  חיים  עץ  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
על הרמב"ם, גאון עולם וצדיק נשגב, נכנס פעם להתפלל 
הצדיק  של  לדרשתו  ונקלע  כנסת,  בבית  ערבית  תפילת 
הירושלמי ֶׁשל ַהַּצִּדיק ַהְירּוַׁשְלִמי, אוהבן של ישראל, לבו 
לב הארי – רבי אריה לוין זצ"ל, צדיק ענק רוח, חמיו של 
זצוק"ל, אשר דרש  עמוד ההוראה מרן הגרי"ש אלישיב 

שם בין מנחה לערבית.
בדרשתו, עורר רבי אריה את השומעים להיזהר בכבוד 
האשה ולהקפיד שלא לצערה חלילה, "שמתוך שדמעתה 
ומדוע  ע"א(.  נט  מציעא  )בבא  קרובה"  אונאתה  מצויה 
דיבר על כך? כי אשה אחת, רעייתו של אחד ממתפללי 
לומד  בעלה  כי  בכאב  וסיפרה  לפניו  באה  הכנסת,  בית 
ומזלזל  בה  פוגע  בבית  אולם  על ההלכה,  ומקפיד  תורה 
פניו  אך  בדרשה,  ישב  הבעל  הריקים.   כאחד  בכבודה 
העידו כי הדברים חולפים על ידו ואינם מותירים בו שום 

רושם.
לאחר שהסתיימה תפילת ערבית, ניגש רבי איסר זלמן 
לרבי אריה והודה לו על דרשתו המעוררת. "עוררת אותי 
גדול.  לחיזוק  אני  זקוק  והנה  זה,  בעניין חשוב  להתבונן 
בדבריך כיוונת אלי... בעזרת ה', אקח לקח ומוסר"... רבי 
איסר זלמן, שמידותיו זכות ומזוקקות היו, והלוואי שינהגו 
כאילו  הרגיש  בביתו,  הוא  שנהג  כפי  בביתם  ישראל  כל 
מוכיחים אותו באופן אישי, ואילו אותו אדם שאליו כוונו 

כאילו  אליו,  נוגעים  שהדברים  חש  לא  כלל   – הדברים 
עליו ממש נאמרו דברי חז"ל: "מכבדה יותר מגופו"... זה 
כוחה הנורא של נגיעה – גורמת לאדם להרגיש כי צדיק 

וישר הוא, ומרחיקה ממנו כל דבר מוסר ותוכחה!

כבוד אי אפשר לפרוט בעולם הבא...

שנים ספורות לפני פטירתו של מרן ראש הישיבה, רועה 
ישראל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, שנפטר בגיל מאה וארבע 
שנים, נסע הוא ְויבדלחט"א האדמו"ר מגור שליט"א עם 
משלחת של כמה ראשי ישיבות, לחזק את העם שבגולה 
וגם לאסוף כספים עבור הישיבות  ובצרפת,  - באמריקה 
והכוללים בארץ ישראל. היה זה כאשר כאן בארץ נגזרו 
גזרות תקציביות חמורות על עולם התורה; ראשי הישיבות 
עמדו מול שוקת שבורה ואברכים בעלי משפחות ברוכות 

ילדים לא יכלו עוד לכלכל את בתיהם.
המסע הצליח מעל ומעבר למשוער, גם מבחינה רוחנית 
וגם מבחינת התרומות. בכל מקום שהגיעו אליו הגראי"ל 
אותם  שקיבלו  אנשים  אלפי  להם  המתינו  והאדמו"ר, 
בכבוד מלכים ושתו בצמא את דבריהם. ההתעוררות היתה 
גדולה, ואנשים תרמו ככל יכולתם. דמותו של הגראי"ל, 
שהיה אז קרוב לגיל מאה, אך נשא על כתפיו את כל עולם 
התורה והיהדות, תוך שהוא מצוי היטב בכל עניין וסוגיה 
שאין  ופשטות  וענווה  נדירה  בחדות  הפרק,  על  שעמדו 

לתאר – בה לבדה היה כדי לפתוח את הלבבות. 
מצח  עזי  שאנשים  הרב  מלווי  גילו  לארץ,  כששבו 
וחסרי דעת, אשר ראו עצמם כברי פלוגתא לגדול הדור, 
בעוונותינו  ביתו.  דלת  על  והדביקו  נאצה  כתבי  כתבו 
הרבים, ולצערנו הרב, תמיד היו, ותמיד תהיינה, מחלוקות 
בעם ישראל. וכבר אמרו רמז לדבר: "ּוְבֵני קַֹרח ֹלא ֵמתּו" 
ביזוי  המחלוקת,  קרח,  של  הבנים   – יא(  כו,  )במדבר 
בכל  תמיד,  ממשיכים  הם  מתו!  לא  החכמים,  תלמידי 
רצו לקרוע את הכתבים,  הדורות... מלוויו של הגראי"ל 

אך הוא עצר בעדם ואסר עליהם להסירם מן הדלת.
מאומה",  לי  יישאר  לא  שם,  שקיבלתי  הכבוד  "מכל 
אמר הרב שטיינמן למלוויו, "אך מההשפלה הזאת, אני 
רק מרוויח. אם היה אדם יודע כמה שווה בעולם הבא כל 
ביזיון שנחל בעולם הזה, היה קונה את ההשפלה  טיפת 
פתח  עד  נפלאה  מתנה  לי  שלח  הקב"ה  מלא.  בכסף 
הבית: ביזיונות! אפשרות נדירה להוריד מעלי את הכבוד 
בעולם  לפרוט  אפשר  אי  הכבוד  את  בשעתו.  שקיבלתי 
הבא. הוא נחשב שם למטבע חסר ערך, אבל ביזיון שווה 

שם מליונים!"
ובאמת, לאחר אותה נסיעה מפורסמת לארצות הברית, 
לרב  הראו  שמים,  בכבוד  להרבות  הייתה  שמטרתה 
שטיינמן תמונות שצילמו במעמדים האדירים שהתקיימו 
שם, לכבודה של תורה, ותגובתו הייתה: "האם יכול אני 
לקחת את התמונות האלו לעולם העליון? האם התמונות 
האלו 'יעבדו' שם? הלוא שם הכל כבר מצולם! ולא רק 
האמתיות,  וכוונותיו  הלב,  מחשבות  גם  אלא  התמונה, 
בוחן  שהוא  הקב"ה,  רק  צולמה!  שהתמונה  בזמן  שהיו 
בכל  יש  שמים'  'לשם  כמה  עד  לדעת  יכול  ולב,  כליות 

התמונות האלו"
המרגלים הוציאו את דיבתה של הארץ רעה ועיכבו את 
כן, התוצאה של חטא  יתר על  עם ישראל מלבוא אליה. 
המרגלים הייתה נוראה: שש מאות אלף רגלי מעל עשרים 
הכבוד  תאוות  גרמה  זה  ולכל  במדבר!  מתו  כולם  שנה, 
כא(:  ד,  )אבות  רבותינו:  אמרו  וכבר  בהם,  שהתגלתה 
"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

להתפלל  לבנו  על  ונשים  זו  נוראה  בפרשה  נתבונן 
כמטחווי  הכבוד  מחמדת  שירחיקנו  ה'  לפני  ולהתחנן 
כמו  לעובדו,  אלא  תהיה  לא  תאוותנו  שכל  ונזכה  קשת, 

שנאמר: "ַּתֲאַות ַצִּדיִקים ַאְך טוֹב" )משלי יא, כג(. 
רע”ג  עמוד   – ח”א  במדבר  אחריך”  “משכני  )מתוך 

ואילך, עיי”ש עוד תוספות בעניין(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע מאן
דאמר

 



27 בני ברק כ"ג בסיוון תשע"ח 6/6/18

אחד  הם  החומרים  של  צבירה  מצבי 
ארבעה  ישנם  כידוע  שלהם,  מהמאפיינים 
ככל  אור.  גז,  נוזל,  דומם,   - צבירה  מצבי 
כך  יצטמצם  לאטום  אטום  בין  שיש  שהמרחק 
יתרכך. בשנה  כך  וככל שיגדל  יתקשה החומר 
וסתיו.  קיץ  אביב,  חורף,  עונות  ארבע  ישנן 
הינו מזג האוויר, ממש  עונה  כל  מה שמאפיין 
העונה  כך  יותר  קר  שהאויר  ככל  החומר,  כמו 
של השנה מתקררת והעולם נעשה אפל וקודר, 
תואר  כן  גם  העונה  כל  יתחמם  וככל שהאוויר 

ותהיה נעימה יותר. 
שהינו  הממוצע  צבירה  מצב  בחומר  כמו 
גם  כך  לדומם,  אור  בין  מקשר  ומים  אוויר 
וסתיו מקשרות  אביב  עונות השנה הממוצעות 
בין חורף לקיץ. עובדות אלו עוזרת לנו להבין 
סוד עמוק ביותר שנקרא חיים. לצערנו החינוך 
ההישגי מדרג את בני האדם בסולם לא אנושי 
נכשל.  או  מצוין  נכון  יותר  או  ציון,  הנקרא 
מרוץ  תחת  הנמצאים  האדם  בני  של  השאיפה 
הדירוג הינה להיות אך ורק מצוין, להיות הטוב 
ביותר ובאם לא הינך בגדר נכשל, משמע שאין 

זכות קיום לממוצע הממצע בין הקצוות. 
כאשר אנו רוצים לצייר תופעה כל שהיא, אנו 
ורושמים  משתנים  מצבים  תחת  אותה  מודדים 
שמתקיים  דבר  שכל  כמובן  התוצאות,  את 
שמציין  כפי  ממדי  תלת  הינו  המדיד  בעולם 
"אל  ב'  משנה  א'  פרק  יצירה  בספר  הראב"ד 
המשנה  או  הפסוק  ירמוז  פעמים  אם  תתמה 
צורת עגולה ופעמים אל צורת אדם ופעמים אל 
הרים  או  ארץ  צורת  אל  ופעמים  השמש  צורת 
או אילנות עגולים כי ספרותיהם עגולים כדורים 
ולא שטוחות". ע"כ. אמירה זו המוזכרת בעוד 
ספרי קבלה מתארת עולם מקביל לחברו זה תוך 
זה וכולם בעלי שש קצוות, שלושה פרמטרים 
- מעלה מטה, אחור ופנים, ימין ושמאל וכולם 
שם   - האפס"  "נקודת  שהיא  במרכזם  נפגשים 

בנקודה זו הכל קיים והכל נעלה. 
צירים  גבי  על  מתוארות  אלו  קצוות  שש 
ולכל ציר ערכים מנוגדים מנקודת הייחוס אפס. 
החומר  התנהגות  את  כאמור  מודדים  אנו  כעת 
הגבולות  מה  ללמוד  בכדי  קיצוניים  במצבים 
שלו, וזה על מנת לדעת כיצד להשתמש בו. בכל 
חכמת הנדסה יודעים שאסור להשתמש בחומר 
בערכי הקצה שלו, והסיבה היא ששם בקצוות 
גם  המשתמשים.  את  ומסכנים  מסתכנים  אנו 
ממנה  ייקח  אם  לאדם  ביותר  הטובה  התרופה 
יותר מדי היא מסוכנת לו ובאם לא ייקח ממנה 

מספיק - לא תועיל לו. 
כאן המקום לתת מידע ששווה חיים פשוטו 
המערבית  הרפואה  הרב  לצערנו  כמשמעו. 
על  וזאת  במחלות  לטפל  קצרה  בדרך  בחרה 
ידי מתן תרופות, ורוב המטופלים לא מבריאים 
זאת,  נעשים תלותיים בכדורים. לעומת  כי אם 
טיפול  נתנה  אשר  העתיקה  האמיתית  הרפואה 
היא  לתלותי,  אותו  הופך  שאינו  לאדם  מבריא 
חיים  אורך  לעצמו  לסגל  רפואתו  לו  יעצה 

ותודעה בריאים. 
להיות  חייב  תרופה  "מינון של  לעצה  נחזור 
אדם  לדוגמה  אם  האדם",  של  למצבו  ביחס 
נטל 100 מ"ג של תרופה מסוימת ושקל משקל 
מסוים וישן מספר שעות מסוים ביממה והרגיש 
או  ירד  לעבוד  התחיל  כעת  אדם  אותו  הטבה, 
את  משמעותית  בצורה  ושינה  במשקל  עלה 
 100 אותם  את  ליטול  והמשיך  השינה  שעות 
מ"ג, התרופה כעת יכולה או להזיק או להפסיק 

להשפיע, ועל כן כל מי שנוטל תרופות בצורה 
קבועה חייב כל שלושה חודשים לעשות בדיקת 
דם ולדווח לרופא על משקלו שנתו והרגשתו, 
ב"ה  אוו  המינון  את  להתאים  בכדי  וזאת 

להפסיק את הטיפול. 
התרופות  כל  עשויות  מהם  החומרים  גם 
והאור  האוויר  למזג  ביחס  משתנים  שבעולם 
הוראות  בתוך  כן  על  התרופה,  נחשפה  אליה 

השמירה כתוב לשמור במקום קריר. 
החיים,  הגדרת  סוד  הראשון,  לעניין  נחזור 
שנתקבלו  ושלילי  חיובי  קצה  נקודות  ולאותן 
גרף.  גבי  על  אותן  ונרשום  שעשינו  מהניסוי 
קווים  למשוך  הוא  לעשות  שעלינו  מה  כעת 
המקשרים אותן, הקו הזה המקשר והממצע בין 
הקצוות נקרא חיים. כיון שהעולם נברא בצורת 
ובאם  מתמדת  בתנועה  שנמצאים  כדורים 
מפסיקים  התנועה  מפסיקה  לרגע  וחס  חלילה 
החיים, ולכן כל דבר חייב לעבור שינויים, חולי 
של  החיים  של  ביותר  הבסיסית  הפסקה  הינו 
כך  ביותר  נוקשה  הינו  שחומר  ככל  זו,  תנועה 
רך  יותר  שיהיה  וככל  להישבר  ביותר  קל  הינו 
קוראים  זו  לתופעה  להישבר,  יותר  קשה  הוא 
פלסטיות ואלסטיות, חומר פלסטי קשה לשינוי 
יותר  רך  חומר אלסטי  ואילו  לעצמו  חוזר  ולא 

וחוזר לעצמו. 
באדם  מתקיימים  שכולם  הצבירה  ממצבי 
ומעונות השנה בהן חי האדם אנו למדים שחיינו 
ופעם  למעלה  פעם  שינויים,  לעבור  חייבים 
הלבבות  חובות  ספר  מחבר  בחיי  רבנו  למטה, 
המלך  שלמה  חכמת  על  נסמכת  חכמתו  אשר 
לירידה,  לצפות  עליך  בשיא  אתה  שאם  כותב 
וכאשר אתה מרגיש שאתה בתחתית דע שמצפה 
לך עליה, ולתנועה הזו קוראים חיים ולכן כתוב 

וילכו מחיל אל חיל, חיל בגימטריה מוח. 
אנו נעים ממודעות למצב תודעה חדש שעמו 
התודעה  הניסיון  ואחרי  ניסיון  עוברים  אנו 
נהפכת למודעות וכך פעם אחר פעם, ולכן כתוב 
בפרקי אבות מי שחכמתו מרובה ממעשיו אין 
חכמתו מתקיימת משום שלא נהפכה למודעות, 
ומי שמעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת 
עלינו  לעיל  האמור  מכל  למודעות.  שנהפכה 

להבין כמה דברים יסודיים:
אדם  ודעותיו  באופיו  נוקשה  ככל שאדם   .1

זה פגיע
2. ההצלחה בחיים היא להיות מסוגל לעבור 

שינויים
מסוגלים  אנו  יותר  גמישים  שאנו  ככל   .3

להתקדם
4. גמישות פיסית גוררת גמישות מחשבתית

להשתנות  ביכולת  תלויה  החיים  איכות   .5
ולהסתגל

6. המזון משפיע על הגוף והגוף משפיע על 
הנפש ועל מצב הרוח

7. מצב הרוח והאווירה משפיעים על הנפש 
והנפש משפיעה על הגוף

זכור להשתנות משמע לחיות.
זהו מאמר אבות פרק ה': בן חמש למקרא, בן 
עשר למשנה,  בן שלש עשרה למצוות, בן חמש  
בן  לחופה,  עשרה  שמונה  בן  לגמרא,  עשרה 
ארבעים  בן  לכוח,  בן שלושים  לרדוף,  עשרים 
לבינה, בן חמישים לעצה, בן שישים לזקנה, בן 
שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים 
לשור, בן מאה כאלו מת ועבר ובטל מן העולם. 
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מאת: יבניאל שירם

דיסלדורף,  הילטון  למלון  הבאים  ברוכים 
הילטון  מלונות  לשרשרת  החדשה  התוספת 

היוקרתיים, מהמפוארים שבמלונות האירופאים.
עם  שנים  רב  פעולה  שיתוף  תיירות  לשינפלד 
השנים,  במשך  העולמית.  הילטון  מלונות  רשת 
התארחו אורחי שינפלד תיירות במיטב המלונות 
דרזדן,  הילטון  אחרי  העולמית.  הילטון  מבית 
בתאילנד,  הואה-הין  הילטון  סופיה,  הילטון 
הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון קפריסין, 
הילטון פודגוריצה, אנו גאים לארח השנה במלון 

הילטון דיסלדורף.
אתכם  לארח  שמחים  תיירות'  ב'שינפלד  אנו 
כוכבים  חמישה  של  מלון  זה,  יוקרה  במלון 
והנאה  להבטיח שהייה  מנת  על  בקפידה  שנבחר 
מקסימלית בסטנדרט אירוח גבוה ביותר, בתנאים 
של  המסורת  כמיטב  יוקרתית  ובאווירה  מעולים 
העולמית  המלונות  ורשת  תיירות"  "שינפלד 

"הילטון".
תיהנו  דיסלדורף"  "הילטון  המלון  בבית 
חדיש  ספא  מרכז  ומפנקים,  מרווחים  מחדרים 
חדר  כנסת,  בית  ויופי,  בריאות  טיפולי  מגוון  עם 
מרווחות,  ספות  עם  יפהפה  לובי  מאובזר,  כושר 
חדרי אוכל מעוצבים וגדולים עם אוכל בשפע כיד 

המלך, אינטרנט חופשי בלובי ועוד ועוד.
החדרים והסוויטות בהילטון דיסלדורף תוכננו 
איבזור  וכוללים  וסולידי  מודרני  בסגנון  ועוצבו 
בכל  ומפנקת  נעימה  שהות  לכם  שיבטיח  עשיר 
 ,LCD ימי החופשה. בכל חדר ממתין לכם מסך
מיני בר, פינת עבודה, פינת ישיבה, חדר אמבטיה, 

מיזוג אוויר ועוד.
לרשות אורחי המלון עומד הספא המפואר של 
הילטון, בו תוכלו ליהנות ממגוון טיפולים בריאות 
ויופי וליהנות ממגוון טיפולי מסאג' מידיהם של 
ומנוסים,  מקצועיים  ומטפלות  מטפלים  צוות 
המתמחים במגוון סגנות העיסוי: שיאצו, רפואי, 
אבנים חמות, שוודי, תאילנדי, סאונה, ג'קוזי, חדר 

כושר ועוד.
במרחק  ממוקם  דיסלדורף  הילטון  מלון 
החשובות  התיירותיות  האטרקציות  מרוב  קצר 
בנרט,  לארמון  בקלות  להגיע  ניתן  והמעניינות. 
החדשה  הטיילת  היינה,  הנרייך  בית  היפני,  הגן 
שדרת  העירייה,  בית  העתיקה,  העיר  הריין,  על 
בזמן  לפספס  תרצו  שלא  מקומות  ועוד  המלכים 
השופינג  ומרכזי  הקניונים  גם  כאן.  שהותכם 

נמצאים בקרבת מקום, לנוחיותכם המירבית.
אחרי שהתרשמתם מהמלון, מהעיר ומהיוקרה 
כדאי שתכירו  הקיץ שלכם,  את חופשת  שתלווה 

את המטבח המיוחד של שינפלד תיירות.
אורחינו  את  לפנק  אוהבים  בשינפלד  אנו 
ולהעניק להם את הטוב ביותר. בראש ובראשונה 
זה האוכל – שפע של מטעמים ומעדנים מהמטבח 
צוות  אחראים  עליו  והכשר,  המסורתי  היהודי 

שפים וקונדיטורים זוכי פרסים.
לאוכל,  מגיע  שכשזה  יודע  כבר  שטעם  מי 
כשרות,  ברזל:  צאן  נכסי  שלושה  אותנו  מלווים 

איכות וכמות.
יסודית  בצורה  מוקפדת  כשר  גלאט  הכשרות 
שליט"א.  נחשוני  משה  הרה"ג  של  פיקוחו  תחת 
מנה  כל  של  ובטעמים  בריחות  מורגשת  האיכות 
ומנה היוצאות מן המטבח, והאיכות – חבל שאי 
אפשר להעביר את הכל במילים. יש דברים שהעין 
חייבת לראות והחיך צריך לטעום כדי להבין במה 

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

מלא עם הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.
הצוות הגדול והמורחב שלנו כולל שף ראשי, 
בוקר,  ארוחת  שף  סלטים,  שף  חם,  מטבח  שף 
פרווה,  קונדיטור  שף  יהודיים,  מאכלים  שף 
שפים  כולם  קינוחים.  ושף  חלבי  קונדיטור  שף 
בפרסים  שזכו  הראשונה  מהשורה  וקונדיטורים 

בינלאומיים. 
חופשי  באופן  לפניכם  פתוח  היום  במהלך 
מתחשק  שינפלד.  של  הייחודי  האירי  הטרקלין 
לכם לנשנש משהו? היכנסו לטרקלין ותיהנו מבר 
עם שתיה קרה, שתיה חמה, פירות העונה ומבחר 
שטובי  והקינוחים  המיוחדות  והעוגיות  העוגות 
השפים של שינפלד מכינים עבורכם. העיקר שלא 

תישארו רעבים!
לא  מקבלים  אנו  חופשה  כל  של  בסיומה 
אצלנו.  שהתארחו  מאורחים  תודה  מכתבי  מעט 
לצד  האוכל  נושא  את  לשבח  מציין  הגדול  רובם 
מדגישים  כולם  הנוספים.  והיתרונות  האיכויות 
שאדם  מהרגע  והזמינות.  השפע  האיכות,  את 
לו  יש  לישון,  הולך  שהוא  לרגע  ועד  בבוקר  קם 
אוכל זמין ובשפע בלתי נתפס – בין אם זה בחדרי 
עד  שפתוח  האירי  בטרקלין  זה  אם  ובין  האוכל 

חצות הלילה.
שלמעלה  למדנו  האחרונות  השנים  בשלושים 
הם  והנאתכם  רצונכם  שביעות  הדברים,  משאר 
החשובים ביותר, ועל כן השירות שתקבלו מאתנו 
לכל  תשובה  עם  ואישי,  מקצועי  יישאר  תמיד 
שאלה ומענה מיידי לכל פנייה. כי אנחנו בשינפלד 

מאמינים שעל חופשה ברמה לא מתפשרים.

הילטון דיסלדורף – ככה 
עושים חופשת טופ

אפשר  אי  ביותר  הגבוהה  ברמה  אירופאי  מלון  על  כשמדברים 
שלא להזכיר בראש הרשימה את מלון הילטון דיסלדורף הנמצא 
במיקום הטוב ביותר למבקשים לצאת לטייל במדינות אירופה 
הסמוכות. כדי שהחופשה שלכם תהיה מושלמת הבאנו איתנו 
צוות נרחב של שפים וקונדיטורים בעלי שם, שאחראים על שפע 

של מטעמים ומעדנים 

אתם  אם  גרמניה,  ומערב  לוקסמבורג  בלגיה,  בהולנד,  טיולים  על  לדעת  מעוניינם  אתם  אם 
מוזמנים  אתם  למשפחות,  וטיולים  יהודיים  מסלול  טיולי  טבע,  טיולי  ערים,  בטיולי  מעוניינים 

להתקשר למשרדי שינפלד תיירות  כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.
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ג'ונגל בול

טיפים

טעימה

כיצד להגן בקיץ  
על עיניי הילדים?
כידוע, חשוב מאוד להגן על העיניים מפני השמש, 

במיוחד כשמדובר בעיניי ילדים. לכן על ההורים 
לדאוג שהילדים ירכיבו משקפי שמש כל זמן 
שהם נחשפים לשמש ושיהיו אלה משקפיים 

איכותיים המתאימים להם. אז אין כאן שאלה 
ושלא תחשבו שזו המלצה בלבד, חובה על 

הילדים להרכיב בקיץ משקפי שמש!
רשת אירוקה – הבית של המותגים, מעניקה 
טיפים ועצות בבחירת משקפי שמש נכונים 

לילדים, כולל  דגשים חשובים.

דבר ראשון והחשוב ביותר: 
לרכוש  משקפי 
שמש מחברה/

מותג אשר 
מתחייבת לסינון 
קרינה על פי התקן. 

משקפי שמש ללא מסנני קרינה 
תקינים יפגעו בעיניים של ילדכם. 

יש לרכוש משקפי שמש אשר עומדים בתקן 
ת"י 1898, התקן הישראלי למשקפי שמש וכן 

 UVAו UVB לבדוק שכל העדשות מסננות קרינת
 .UV 400 ועומדות בתקן של

חומרים איכותיים ועמידים: 
מכיוון שמדובר 

בילדים 
הנוטים להפיל 
ולשבור דברים, 

חשוב לבדוק 
שהמשקפיים עשויים 

מחומרים איכותיים ועמידים וגם - שיש 
למשקפיים אחריות ושרות תיקונים. שמו לב 
שאתם רוכשים משקפי ילדים שהם עמידים 

ביותר נגד נפילות ושריטות – פוליקרבונט, מתכת 
דקה וגומי.

נוחות:
חשוב 

שהמשקפיים 
יהיו נוחים 

לילדים 
וקלים על 

הפנים שלהם. שימו לב 
שהמשקפיים בעלי אחיזה טובה על הפנים כך 
שהם לא נופלים, ומצד שני שיהיו להם זרועות 

גמישות שלא ילחצו על הפנים. המשקפיים 
צריכים להיות רחבים כך שיכסו חלק משמעותי 
מהפנים, כך הם יחסמו את חדירת קרני השמש 

מכל הכיוונים וישמרו גם על העיניים וגם על העור 
העדין שלהם.

וכמובן, חשוב שהילדים יאהבו את המשקפיים 
– אחרת לא 

ירצו להרכיב 
אותם. על מנת 

שהילד ירכיב 
את המשקפיים 

באופן קבוע, תנו לו לבחור 
את המשקפיים שהוא הכי אוהב ושכיף לו איתם! 

מומלץ להביא אותם לחנויות שיש בהם מגוון 
רחב של משקפי שמש לילדים, גם איכותיים וגם 

אופנתיים.

אופן ההכנה:
1. לרוקן את הפיטאייה עם כף לתוך הכד של 

הבלנדר. להוסיף את המים והסוכר. לטחון לכ-דקה.
2. לשים בקערה ולהכניס למקפיא. לאחר שעה 

לערבב ולאחר מכן לערבב כל חצי שעה )3 פעמים(.
3. לאחר שהמקפא מוכן, להעביר לקערת הגשה 

ולקשט עם יתר הרכיבים.

אלעד אמסלם, שף ראשי ברשת קפה גרג מציע מתכון למנת סופר פוד "ג'ונגל בול"-  מנה 
וכוללת  טבעי  פיטאייה  מקפא  על  המבוססת  פוד  הסופר  קערת  ומרעננת.   מזינה  בריאה, 

פירות טריים, גרנולה כוסמת, זרעי צ'יה ועוד. 

המיתוסים שמאחורי הסיגריות המגולגלות

מעישון,  ולגמילה  למניעה  המרכז  מנהלת  הציבור,  בבריאות  מומחית  בר-זאב,  יעל  ד"ר 
רוב  את  בן-גוריון. מפריכה  אוניברסיטת  לרפואה,  בקהילה, הפקולטה  לבריאות  החטיבה 

המיתוסים שהמעשנים נוטים לומר בכדי להרגיש טוב יותר עם עשן שסביבם.

מיתוס מספר 1: "טבק לגלגול מסוכן פחות מסיגריות רגילות"
הדברים  אחד  נכון.  לא 
לא  רבים  שאנשים 
שבטבק  הוא  יודעים 
הצמח  בתוך  עצמו, 
הרבה  יש  הטבעי, 
מזיקים.  חומרים 
סופח  הטבק  צמח 
שנמצא  מה  כל  את 
גם  הוא  ולכן  באדמה 
החומרים  את  סופח 
שנמצאים  המזיקים 
ההדברה.  בחומרי 
שנוטים  נוספת  עובדה 
היא  ממנה  להתעלם 
מכיל,  עצמו  שהצמח 
את  טבעי,  באופן 
יתר  הממכר.  הניקוטין 
שבתהליך  היות  כן:  על 
את  לייבש  צריך  הייצור 
אליו  מוסיפים  העלה, 
רעילים  חומרים  עוד 
סופח  הטבק  שצמח 
הוא  אליו. מכאן שטבק 
זה טבק  בין אם   - טבק 
מגולגל או טבק סיגריה 
שמיוצרת על ידי חברת 

הסיגריות. 

מיתוס מספר 2 : "אני מעשן מגולגלות כי הן בריאות יותר מאשר סיגריות רגילות"
לא נכון. סיגריה מגולגלת מזיקה לבריאות באותה מידה כמו סיגריה רגילה ויכולה לגרום 
של  הדם  בכלי  פגיעה  וריאה,  לב  מחלת  שבץ,  סרטן,  כולל  בריאותיים,  סיכונים  לאותם 
הם  המגולגלות  הסיגריות  של  הפילטרים  למעשה,  ועוד.  בקטיעה  צורך  כדי  עד  הגפיים 
קטנים יותר, והמשמעות היא שבסיגריה מגולגלת הפילטר מסנן עוד פחות ממה שמסנן 

הפילטר של סיגריה רגילה, כך שהתוצאה טובה פחות. 

מיתוס מספר 3: "עישון של סיגריה מגולגלת הוא הרבה פחות ממכר"
לא נכון. למעשה, וכפי שצוין למעלה, שני סוגי הסיגריות מכילים את הטבק, שהוא מכיל 
לסיגריה  רגילה  סיגריה  בין  ההתמכרות  ברמות  הבדל  אין  הממכר.  הניקוטין  את  בעצמו 

מגולגלת. 

מיתוס מספר 4: סיגריה מגולגלת מסבה נזק דומה לסיגריה רגילה
נכון. חלק מהנזק העיקרי של הסיגריות נובע מתהליך השריפה. בהתאם לכך, הרי שבאופן 
עקרוני טבק ללעיסה מזיק פחות מאשר טבק שמעשנים אותו, וזאת מפני שבמהלך לעיסת 
הטבק לא מדליקים אותו ולא שורפים אותו בכלל. טבק בלעיסה מסב לרוב נזק בעיקר 
לחלל הפה. ברגע שמדליקים את הסיגריה, ולא משנה איזה סיגריה זו, בין אם זה מגולגלת 

או אחת מוכנה, תהליך הבעירה מייצר חומרים מזיקים, ביניהם פחמן חד חמצני. פחמן 
חד חמצני מוריד את היכולת של החמצן להגיע לגוף בצורה טובה, ולכן אנשים מעשנים 

סובלים מרמות נמוכות יותר של חמצן בגוף לעומת אנשים לא מעשנים. 
האנולוגיה הטובה ביותר לכך היא  שזה לא משנה אם אתה נופל מקומה 15 או מקומה 20, 
אתה עדיין תמות. לכן לא משנה אם אתה מעשן סיגריה מגולגלת או סיגריה רגילה – שתיהן 
הסיכון  את  ניכרת  בצורה  יגבירו 
ולחלות  יותר  מוקדם  למות  שלך 

במחלות כרוניות קשות. 

מיתוס מספר 5: הטבק לגלגול 
הוא טבעי וטהור יותר, ולכן 

מכיל הרבה פחות דברים 
מזיקים מאלה שישנם בסיגריות 

רגילות
רגילה,  לסיגריה  בדומה  נכון.  לא 
טבק לגלגול מכיל קרוב ל 4,000- 
מהם  רבים   - רעילים  כימיקלים 
כמה  הנה  ומרעילים.  מסרטנים 
לרעיל  טבק  כל  שהופכים  רעלים 

כאשר מעשנים אותו:
 קדמיום - מתכת רעילה ביותר 

בשימוש בסוללות
 פורמלדהיד - רעיל מאוד 

ומשמש לשימור גופות
 אמוניה - נמצא בנוזלי 

ניקוי חזקים, מוסף לטבק ע"י 
חברות הטבק כדי להגביר את 

ההתמכרות
 בנזין - משמש כממס בדלק

 ציאניד - מזהם תעשייתי

 ארסן - רעל קטלני שנמצא 
בחומרי הדברה

מיתוס מספר 6: הגלגול גורם לי לעשן פחות סיגריות ולכן הנזק הבריאותי מופחת 
האמת היא, שאם אדם מעשן הוא מעשן. אין דבר כזה סיגריה בטוחה, ועל ידי  לא נכון. 
עישון מגולגלות אתה עדיין חושף את עצמך ל 4,000- כימיקלים רעילים - לא משנה כמה 
אתה מעשן. ההבדל היחיד הוא שהגלגול לוקח זמן, ולכן אנשים נוטים לעשן פחות סיגריות 
כי  לבריאות,  מועילה  הסיגריות  כמות  שהפחתת  הוכח  לא  מנגד,  מגלגלים.  רק  הם  אם 
מפחית  הוא  ואם  לקבל,  חייב  שלו  שהמוח  ניקוטין  של  מסויימת  לכמות  מכור  המעשן 
מכמות הסיגריות שהוא רגיל לעשן, הוא יעשן את הסיגריות הנותרות בצורה שתאפשר לו 
להפיק מהם יותר ניקוטין, כמו באמצעות שאיפות עמוקות יותר, עישון הסיגריה עד הקצה 
וכו´. בפועל, המוח דורש כמות מסוימת של ניקוטין והאדם יעשן בצורה לא מודעת כדי 

לספק לעצמו את הכמות הנדרשת. 

מיתוס מספר 7: בגלל שלא מוסיפים לטבק "חומרי בעירה" הוא פחות מסוכן
מנת  על  יותר  ועמוקות  יותר  חזקות  שאיפות  לוקח  הסיגריה  את  שמגלגל  מי  נכון.  לא 
לריאות  רעלים  של  יותר  רבה  שאיפה  היא  המשמעות  תכבה.  לא  המגולגלת  שהסיגריה 

והתוצאה היא כמובן מזיקה יותר.
העישון.  של  מוחלטת  הפסקה  הוא  סיכון  וכמפחית  כיעיל  שהוכח  היחיד  הדבר  לסיכום, 

כיום, ניתן לעשות זאת בקלות באמצעות רופא המשפחה שלך.

בעלך מעשן? הוא אמר לך שהוא עבר לגלגל וזה יותר זול וגם יותר בריא?  אז נכון זה הרבה יותר 
זול אבל לא פחות מזיק מסיגריה רגילה  קבלו את המיתוסים המוכרים שכולם אומרים אבל לא 

באמת בדקו את אמיתותם

חומרים:
• 3 פירות פיטאייה טריים )פרי הדרקון(

• 2 כפות סוכר קנים
• 150 מ"ל מים
• כף זרעי צ'יה

• כף גוג'י ברי
• כף שבבי קוקוס )אפשר קלוי(

• 2 כפות גרנולה כוסמת
• פירות טריים חתוכים

צלם: ערן תורגמןצלם: דן פרץ



      חוף נפרד פרטי צמוד

בריכת מים מתוקים ענקית

ארוחות גורמה פלוס הפתעות

                     פנסיון מלא

ובריכת מי ים המלח מחוממת

                מרחצאות חמים 

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

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

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

שבוע של חופשה מושלמת 

הכל כלול במחיר!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

ים של חוויות!ים של חוויות!
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלחחופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח

משופציםוחדרי אירוח מלון משודרג 
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - תפזורת נשק וכלי נשק במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חדר כניסה,מסדרון. "העולם הזה דומה ל____ בפני 
העולם הבא" )אבות ד טז(

7. _____ הלב. טמטום וטפשות. "אינו נפטר מן העולם 
בלא ____ הלב" )כתובות קה.(

8. פרס,חתך. "בעל הבית ____ ואורח מברך"   )ברכות 
מו.( )בלשון עתיד(

9. צווי,פקודה,הוראה. "כי הואיל הלך אחרי ____" 
)הושע ה יא(

10. תנא ____. התנא הראשון,בעל הדעה הראשונה 
שנזכרה במשנה או בבריתא. "היינו תנא ____ איכא" 

)ברכות מח: (
11. ישיבה. "רב לכם ____ בהר הזה" )דברים א ו(

12. פחד,מורא,יראה. "ומנוס נסו ולא הפנו ____ מסביב" 
)ירמיה מו ה(

13. כעס,קצף. "ב_____ ובחמה" )דברים כט כז(
15. ______ נעשה חדודים חדודים. נתחלחל,רגז מאוד. 

"שנעשה חדודים חדודים כל ____" )סנהדרין צד.(
16. הגות,הגיון-הלב,הרהור. "חם לבי בקרבי ב____ 

תבער אש" )תהלים לט ד( )לא בלשון סמיכות(

1. סכום כסף שהורי החתן או הורי הכלה פוסקים כמענק לבניהם 
לנישואיהם. "שטרי ____ וכדרב גידל אמר רב" )מועד קטן יח: (

2. קיצור השם : רבי משה בן מימון.
3. מפרשיות השבוע.

4. כח,גבורה,אומץ. "תדרכי נפשי ____" )שופטים ה כא( )בכתיב מלא( 
)בהיפוך אותיות(

5. חוק,משפט. "להנתן ___ בכל מדינה ומדינה" )אסתר ג יד(
6. דברי הבל. "הכל הבל ו___   ___" )קהלת א יד(

9. קהל,עדה,חבורה. "אל תפרש מן ה____" )אבות ב ד( )בכתיב חסר(
11. גדל. "נטעך ת____" )ישעיה יז יא( )בלשון יחיד,עבר(

12. קיצור המילים : מנין בני ישראל.
14. _____ אחד. בדעה אחת,בהסכמה כללית. "הנה דברי הנביאים 

_____ אחד" )דה"ב יח יב(

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

מקל, מגן וצינה, אלה, קובע, גרזן, מצחה, חרב, שריון קשקשים, רומח, איל מצור, חנית, אבני הקלע, קשת,  
איל הברזל, קלע, תלי, חץ, כידון, אשפה

תגצתאלקמשאמקנעסנד

דחדתדאגשיישצשאלאנ

תאנגתנגתשלסנחתתקת

סשואויאקנהשתשהתדת
שידצגששגאברסשסנתי
תגיאתקנבשרוונשאאנ

דנכסנארתגזמאצתסשח

התשואחדאעלחגאמאנס

תדישישישרבתגרנלתנ

דרסשאתדתגשונגזתיש

שיששדיאשיעלקהינבא

שספאנתנלגלתדישרתא

תהאנאסתדהשתתתגתגא

1."... חלום", "... דיבור", "... ציבור"
2. רימה המוכר בשישית המחיר - הרי זו...

3. כינויו "פרי עץ הדר"                                                                                                          
4. "ארבעים חסר אחת" הוא כינוי לעונש...

5. בבית כנסת, עליו פרוכת
6. ברכת "שעשה לי כל צורכי" נתקנה על...

7. "ארבע כנפות" הוא כינוי ל...
8. "מעברתא" היא חלק מ...

9. "עץ חיים" הוא כינוי ל...
10. מהם "גדילים"?

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. תענית 2. הונאה 3. אתרוג 4. מלקות 5. ארון קודש 6. נעילת נעליים 7. ציצית 8. 
תפילין 9. העמודים עליהם נגלל ספר תורה 10. חוטי הציצית





הקיץ כאן וזה

מעולה!

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 
| רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 03-

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

קפה נמס+שייקר/
כוס עם קשית

מגבונים 'מעולה'וופלים מצופיםחמישיית שוקולד

200 גר'
עלית

מריר/חלבי
עלית

שוקולד/אגוז
40 יח'

מנעמים

אי
מל

 ה
מר

 ג
עד

*

700 מ"ל
סוגים שונים

שמפו/מרכך הוואי

5 ב-
10 3 ב-179010

20 1990
למארז

7-8
כ"ד-כ"ה בסיון

'מעולה' חלבי/פרווה
שטראוס

כוסות צבעוני/יהלום גלידת פנטסיה

4 ב-
10

50 יח'
4 שעות

להבונים 'מעולה'

490

קנה 2 מסלטי

 חומוס 750 גר' 
או סלטים שונים 400 גר'

קבל חלה 
לשבת במתנה 1490

טרופיות 
18 יח'

890

כ"א-כ"ה בסיון4-8.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

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