


אשפר, מבינים גם בדגים.

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300

ְחַרייֶמה

או ֶגִפילֶטע ִפיׁש?

חדש! מחלקת הדגים הטריים באשפר בכשרויות:

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

בד"צ 
נוה ציון

ובד"צ 
העדה החרדית

ניקיוןשירותאיכות
לק"גלק"גלק"גלק"ג 2390249059902990

סטייק טונה קפואפילה סלמון קפואמושט ענק טריקרפיון טרי

מבצע לרגל ההשקה מד' אב - ח' אב, 16-20.07



מגוון מוצרי  
במהדורה מיוחדת לתשעת הימים

מארז
  זוג שוקו תנובה

1 ליטר X 2 יח׳

מארז
  שלישיית קוטג׳ תנובה

250 גר‘ X 3 יח׳

 מארז
 זוג פיראוס חרמון

250 גר‘ X 2 יח׳

מארז
 זוג באדי תות

500 גר‘ X 2 יח׳

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

 חדש מתנובה - טופו!
מתאים כבסיס להכנת מגוון 

 רחב של מתכוני פרווה
טופו בטעם טבעי, טופו פיקנטי 

וטופו עם בזיליקום
300 גר‘

מארז
  זוג פרילי תות

500 גר‘ X 2 יח׳

 חדש מסנפרוסט!
לקט השדה, ברוקלי וכרובית



בין
הזמנים
טוב לראות אותך

שפה חדשה במשקפיים

אשדוד: אליעזר בן הורקנוס 7

08-9791700
3 הרב שך  בני ברק: 

03-9791900 ש
חד



לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

טיפוח מארז 

זמן פינוק 
וטיפוח

זוכות100 שבוע בכל 
 

 מארז טיפוח: שובר על סך ₪100 לרכישת מוצרי איפור וטיפוח למימוש ברשת ׳סטייליש׳ 
או ׳יוסי ביטון-MAS בני ברק׳.

 זמן פינוק וטיפוח: שובר לטיפול פנים זוהר בשווי ₪200 או ₪100 למוצר או שירות אחר
למימוש ברשת ׳דבי וולף׳.

שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

בוחרות
בפרגון השבועי: 
 מארז טיפוח או

זמן פינוק וטיפוח

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

 המודעה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לגברים ולנשים כאחד   התמונות להמחשה בלבד  המשחק מתקיים בין התאריכים 
י״ג בתמוז עד ד׳ באב תשע״ח )26.6.18-16.7.18(  מועמדים לזכייה - בכל שבוע 100 המתקשרות שיענו נכון ובזמן הקצר ביותר 
 על שאלות ידע ויבחרו בפרגון שנבחר ברוב קולות באותו שבוע  בכפוף להוראות המשחק  מוגבל לפרס אחד לכל בית אב 
 עורך המשחק: תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ  ניתן לעיין בהוראות המשחק במשרדי פרסום 

גל אורן בס"ד 2007 שותפות מוגבלת, רחוב מנחם בגין 42 רמת גן, בתיאום מראש  ט.ל.ח.



ד״ר גור יצחק
מומחה ברפואת משפחה

ד״ר יעקב הרצליך
מומחה ברפואת ילדים

ד״ר מרק ירוחימוביץ׳
 מומחה ברפואת ילדים

פגים ויילודים

אלעד כהן
קלינאי תקשורת מומחה

ד״ר איתי פלג
מומחה ברפואת ילדים

ד״ר צביון אסף
מומחה ברפואת ילדים

ד״ר אמיל שני
מומחה ברפואת משפחה

ולהישאר בריאלהיות בריא

!
*3833  meuhedet.co.il

הם מומחים בסיפורים...

מומחים 
בבריאות
אנחנו

 מאוחדת בבני ברק ממשיכה להוביל 
ללא פשרות את שירותי הבריאות 

עם הרופאים המומחים ביותר! 
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בני ברק
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 מתחיליםוורד  – יישומי מחשב -מרוכזת דנא ס

 

 

מבנה הקורס : 
 שעות מלאות. 16שעות אקדמיות שהן  21
 .ימי לימוד 4שבוע מרוכז של כל אחד, במלאות שעות  4מפגשים, בני  4

 

 תקיימנה שתי הפסקות.תבכל שיעור 
 לתלמידים כל החומר הנלמד. יימסר

 

מטרת הקורס : 

 Word -לימוד שימוש בסיסי בתכנת וורד 

 

:בכל שיעור 
 תתבצע חזרה על השיעור הקודם + תרגול.

 ר ובסופו תרגולים על החומר הנלמד.יתקיימו במהלך השיעו
 יינתנו שיעורי בית משיעור לשיעור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

לגברים
בלבד!

4 מפגשים
ב-4 ימים

בין השעות 9:30-13:30

הכוון תעסוקתי מציג:
סדנאות קיץ מקצועיות ומרוכזות במיוחד!

עלות למשתתף - 100 ₪

להכיר את המחשב

 בין לבין
הזמנים

יישומי מחשב  
תכנת וורד

יישומי מחשב  
עלות למשתתף - 100 ₪תכנת אקסל

4 מפגשים  4 ימים
בין השעות 9:30-13:30

בני ברק
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אנגלית
מתחילים

אנגלית מדוברת )מתקדמים+(

אנגלית
מתקדמים

מספר קבוצות עפ״י חלוקה לרמות

לגברים
בלבד!

summer
הכוון תעסוקתי מציג:

סדנאות קיץ מקצועיות ומהירות במיוחד!

קיץ? זימער?



בוחרים טרה!השנה בתשעת הימים
עם מגוון המוצרים הטעימים והאיכותיים

ללא חומרים משמרים
ובכשרות בד״ץ העדה החרדית



כ"ח בתמוז תשע"ח 11/7/18 בני ברק10

מאת: עוזי ברק

במספר  חשוד  עצרה  דן  מרחב  משטרת 
הצתות שהתרחשו בבני ברק.

לבית  החשוד  הגיע  בלילה  חמישי  ביום 
בראשות  כץ  פרדס  הישיבות'  'חניכי  הכנסת 
ברוט  ברחוב  טולנפלד,  נח  יוסף  רבי  הגאון 
צעק  הוא  ברורה  לא  מסיבה  ברק.  בבני   20
את המקום,  לעזוב  והתבקש  הלומדים  לעבר 
על  כנקמה  יצא.  ובסוף  התנגד  הוא  בתחילה 
בלילה   3:00 בשעה  למקום  חזר  הוא  כך, 

ושרף את בית הכנסת.
אחד האברכים שעבר בסמוך לבית הכנסת 
הבחין בלהבות שעלו מאזור המרפסת לכיוון 
כוחות  ואת  הגבאים  את  הזעיק  הוא  השביל, 
את  לכבות  מנת  על  במקום  שפעלו  הכיבוי 

הדליקה.
לכיסאות  לספסלים,  נגרם  כבד  נזק 

ולמרפסת סוכת בית הכנסת.
מצלמות  ישנם  הכנסת  בית  לבניין  מסביב 
רבות ושם הובחן כי הוא נכנס למקום ולאחר 

חוקרי  באש,  עלה  המקום  דקות  כמה 
משטרת מרחב דן הגיעו לזירת השריפה, 
גבו עדויות ולקחו את התיעוד ממצלמות 
 - נרחבים  חיפושים  לאחר  האבטחה. 

החשוד נלכד ביום ראשון.
מדובר  כי  התברר  האירוע  בחקירת 
פיגומים  גם  שהצית  סידרתי,  במצית 

באתר בניה בבני ברק.
מרחב  משטרת  דוברת  כחלון,  דנה 
הוקם  ההצתות  "בעקבות  מסרה:  דן, 
החשוד,  לגילוי  מיוחד  חקירה  צוות 
הגלוי  מהתחום  באמצעים  שימוש  תוך 
והסמוי שהובילו עוד באותו יום לאיתור 

החשוד ולמעצרו. החשוד בן 32, תושב העיר 
קשר  בחקירתו  לחקירה.  הובא  העין,  ראש 
הוא  לו.  המיוחסים  לאירועים  החשוד  עצמו 
משפט  בבית  מעצרו  בהארכת  לדיון  הובא 
לאמצע  עד  הוארך  ומעצרו  בת"א  השלום 

השבוע. 
"משטרת ישראל כמי שאמונה על שמירה 

עבירות  בחומרה  רואה  הציבורי,  הסדר  על 
הצתה המסכנות את שלום הציבור ובטחונו. 
חקירותיה  ממקדת  המשטרה  זו,  במסגרת 
העומדים  האמצעים  מיטב  עם  בתחום 
לרשותה על מנת להביא למעצרם ולהרחקתם 
של החשודים במעשה ועל מנת לאפשר שגרת 

חיים תקינה ובטוחה".

מאת: עוזי ברק

האוהל  משופץ  אלו  בימים 
ויז'ניץ  אדמו"רי  בית  של  הישן 

בבית העלמין בעיר.
בשנת  שנבנה  באוהל  מדובר 
הרבי  האחים  ידי  על  תשי"א 
והרבי  מויז'ניץ  חיים  האמרי 
ויז'ניץ,  מסערט  ברוך  המקור 
להעלות  שזכו  אחרי  כשנה 
לארץ את קברו של אביהם הרבי 

האהבת ישראל, בשנת תש"י.
נשרף,  האוהל  תשכ"ג  בשנת 
הרבי  של  אופרוף  בשבת 
מויז'ניץ, כתוצאה מריבוי הנרות 
לאחר  שבת  בערב  שהודלקו 
את  פקד  חיים  האמרי  שהרבי 
האוהל להזמין את אביו לחתונת 

הנכד.
תקופה קצרה לאחר 
האוהל  שופץ  מכן, 
כפי  מחדש  ונבנה 
כמה  לפני  עד  שהיה 
ימים, אז החלו לשפצו 
מחדש,  ולהקימו 
הצפיפות  לאור 
בו  שנרשמה  הרבה 
כאשר  לאחרונה, 
נותר  ולא  כמעט 
בתוכו  לעמוד  מקום 

ולהתפלל כראוי.

הגביהו  השיפוצים  במסגרת 
שתי  של  בגובה  המבנה  את 
קומות, פתחו בו חלונות רחבים 
כניסות  פתחו  וכן  וגדולים, 
כדי  כיוונים  מכמה  נוספות 
להקל על זרם הכניסה והיציאה. 
מערכת  במקום  הוקמה  כן  כמו 
מיזוג שתנעים את השהות בתוך 

האוהל בימי הקיץ הלוהטים.
עלייה  הייתה  שעבר  בשבוע 
ויז'ניץ,  סערט  חסידי  של  לציון 
החכמת  הרבי  הילולת  לרגל 

אליעזר בכ' תמוז.
שיוצא  איתן'  'קשר  בביטאון 
מוסדות  איגוד  ידי  על  לאור 
תתפרסם  הבא,  בשבוע  ויז'ניץ 
היסטוריית  על  ארוכה  יריעה 
בנייתו  ותהליך  הקמתו  האוהל, 

ועוד.

מאת: עוזי ברק

מאות בתי אב עקבו בדריכות 
האחרונים  בשבועיים  ובציפייה 
אחר המבחנים לישיבת פוניבז', 
מ-600  למעלה  נבחנו  בהם 
המבחנים,  בסיום  בחורים. 
מכרעת  צוות  ישיבת  התקיימה 
בביתה של הרבנית כהנמן, אמו 
של נשיא הישיבה הגר"א כהנמן.
ראשי  השתתפו  בישיבה 
אדלשטיין  הגר"ג  מרנן  הישיבה 
נשיא  פוברסקי,  והגרב"ד 
ושאר  כהנמן,  הגר"א  הישיבה 
ברמן,  הגרח"פ  הישיבה  רבני 
מילר,  הגר"ד  לוי,  הגר"ד 
הגרי"ש מלר, המשגיח הגרא"א 
בדיקת  על  העמלים  וכן  קלרמן, 
טיב הבחורים הנבחנים לישיבה 
זליג  והרב  אסחייק  מנחם  הרב 

דיסקין.
רבני  עברו  הישיבה  במהלך 
כדי  ושם  שם  כל  על  הישיבה 

זהו  האם  לדעת 
בתורה  לגדול  מקומו 
בתחילת  הקדושה. 
אמר  הרבנים,  ישיבת 
הישיבה  ראש  מרן 
אדלשטיין  הגר"ג 
דברי הדרכה על צורת 
הקבלה לישיבה, בהן 

בן  צורת  על  הכוונות  נתן מספר 
ראש  מרן  אמר  בדבריו  ישיבה. 
דין  שבבית  כמו  כי  הישיבה 
מי  להגיד  ההחלטה  אחרי  אסור 
כאן  גם  לפטור,  או  לחיוב  צידד 
אסור להגיד מי צידד בעד ומי לא 
וההחלטה היא של כולם יחד על 

כל בחור ובחור.
הישיבה  נמשכה  מכן  לאחר 
מאות  כאשר  שעות,  ל-4  קרוב 
הורים ממתינים במתח לדעת מה 
הישיבה  בסיום  בנם.  גורל  עלה 
הוחלט לקבל מספר שיא של 270 

בחורים לשיעור א' הבעל״ט.
רבות  בישיבות  כי  לציין  ראוי 
ישיבת  לסיום  הם  גם  ממתינים 
לקבל  כדי  בפוניבז',  הרבנים 
זכו,  שלא  מאות  אותם  את 
כאשר בדרך כלל מדובר במאות 
ביותר  מהמובחרים  בחורים, 
שלא  הקטנות,  הישיבות  בעולם 
בשל  רבים  במקרים  התקבלו 

חוסר במקום וכדומה.

1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

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
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 הגר"ש בעדי ב'צידה לדרך'
מסיימי  תלמידים  מאות 
התורה  בתלמודי  ח'  כיתות 
השבוע  השתתפו  בב"ב 
לקראת  לדרך'  'צידה  במעמד 
לצעירים,  לישיבות  מעברם 

בראשות הגאון רבי שמעון בעדני, שהטריח עצמו ונשא 
דברים ארוכים על אף חולשתו. האירוע נערך במסגרת 
פרויקט 'שערי הישיבה' בתוכנית הלאומית 360 לילדים 
השתתפו:  עוד  ב"ב.  בעיריית  החינוך  אגף  ונוער, 
סגרה"ע אליהו דדון ומנהל לשכתו יעקב זכריהו שסייע 

רבות לטובת המעמד.

 100 ידידים בדינר ל'אורחות תורה'
ישיבת  מוקירי  כ100 
לביקור  הגיעו  תורה  אורחות 
המעמד  כאשר  בארץ,  בזק 
המרכזי התקיים במלון ויז'ניץ 
גדולי  בראשות  ברק  בבני 
ישראל כשאת המשא המרכזי 

נשא מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.
קניבסקי,  הגר"ח  התורה  שר  מרן  השתתפו  במעמד 
רשת  ורבני  ראשי  הירש,  הגרמ"ה  פוברסקי,  הגרב"ד 
הישיבות והכוללים מיסודו של מרן ראש הישיבה זצ"ל 

ובניהולו של מנהל הישיבה הרב יעקב וירז'בינסקי.
שנפתח  24 שעות  בן  בזק  לביקור  הגיעה  המשלחת 
הגרב"מ  דברים  נשא  שם  החומות,  שבין  בירושלים 
בתפארתה  תורה  לישיבת  הגיעו  האורחים  אזרחי, 
באלעד שם נשא בפניהם דברים באנגלית ראש הישיבה 
ראש  של  ברכתו  את  קיבלו  הם  סטפנסקי.  הגר"י 
הישיבות הגאון רה"י שרגא שטיינמן והמעמד המרכזי 

התקיים כאמור במלון ויז'ניץ בבני ברק.
המצב  זצ"ל,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  פטירת  מאז 
קשה,  היה  תורה'  'אורחות  ישיבות  רשת  של  הכלכלי 
הישיבה  לצוות  שולמו  לא  רצופות  משכורות  וארבע 
והאברכים. השבוע חולקו שתי משכורות, בסכום של 
שבימים  מקווים  בישיבה  שקל.  מיליון  מ-2  למעלה 
הקרובים יירתמו תורמים נוספים שידאגו להשלים את 

החסר.

 מתנדב מד"א וזק"א נפצע
בערב  ראשון  ביום  השבוע  אירעה  קשה  תאונה 
נפגע  וזק"א,  גנות לכיוון דרום, מתנדב מד"א  במחלף 
באורח בינוני עד קשה, בעת שרכב על אופניים ונתקל 
הרוכב  הדיווח מהמקום,  פי  על  בחור שנפער בכביש. 
האופניים  גלגל  כאשר  הקשה  מהנפילה  בראשו  נפצע 

נכנס אל תוך בור.
ראשוני  טיפול  לו  העניקו  ומד"א  הצלה  כוחות 
אל  מד"א  נמרץ של  טיפול  בניידת  פונה  והוא  במקום 

בית החולים איכילוב להמשך טיפול רפואי.
 

 חלון נפל מגובה רב
בעיר  בניין  של  ה-20  מהקומה  נפל  זכוכית  חלון 
חמישי  ביום  התרחש  הדבר  החדש.  בסר  מגדל  באזור 
על  דיווח  התקבל  ישראל  במשטרת  שעבר,  בשבוע 
נפילת חלון מגובה בבניין משרדים בבני ברק. ובמקום 
נפגעת  ומד"א  הצלה  איחוד  מתנדבי  ידי  על  טופלה 

חרדה אחת שפונתה.

 הילולת האדמו"ר משטפנשט זצ"ל 
ברק  בני  מתושבי  אלפים 
השתתפו  הארץ  ומרחבי 
ההילולא  אירועי  בשרשרת 
הגדולה של הצדיק משטפנשט 
ע"י  שנה  כמידי  הנערכת 
בראשות  שטפנשט  מוסדות 

הרה"ג אברהם יעקב סלמון.
ברחוב  המדרש  בבית  החלו  ההילולא  אירועי 
מהרש"ל שם נערכה שבת שכולה תורה. ביום ההילולא 
שטפנשט  הכוללים  אברכי  מצווה  לסעודת  התאספו 
קיימו  נוספת  המונית  מצווה  סעודת  רבים.  וחסידים 
אנשי המוסדות באולמי היכל שלמה בפ"ת. במהלך כל 
יממת ההילולא כ"א תמוז, הביאו הסעות מרחבי הארץ 
רבבות להשתטח בתפילה. לכבוד ההילולא יצא לאור 
ונפלאות בעל ההילולא שחולק  גיליון מקיף לתולדות 

ברבבות עותקים.

המשטרה עצרה בן 32 שהצית את בית הכנסת 'חניכי הישיבות' בראשות הגר"י טולנפלד באישון לילה, 
כנקמה על שהוצא מהמקום • בית המשפט האריך את מעצרו עד לאמצע השבוע

אוהל קברי אדמו"רי ויז'ניץ שנבנה על ידי הרבי ה'אמרי 
חיים' ואחיו הרבי ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ, משופץ 

מחדש בימים אלו

לאחר ישיבת צוות בהשתתפות ראשי הישיבה בביתה 
של הרבנית כהנמן, הוחלט מי יתקבל לישיבה מתוך 

למעלה מ-600 בחורים שנבחנו

הוצת בית כנסת בפרדס כץ

שיפוצים בקברי בית 
אדמו"רי ויז'ניץ

שיא בפוניבז':
 270 בחורים לשיעור א'

הנזק מהשריפה צילום: דוד קשת

צילום: דוד קשת
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כ"ח בתמוז תשע"ח 121211/7/18 בני ברק

דרישה: להסדיר תחבורה 
מבני ברק לחוף שרתון

תושבי בני ברק דורשים לקיים קו תחבורה סדיר גם לחוף הנפרד בתל 
אביב, כמו שהיה בעבר וכמו שיש בעיר אלעד, בה יש שירותי תחבורה 
של משרד התחבורה גם לחוף הנפרד בהרצליה וגם לחוף הנפרד בת"א 

במחירים מוזלים

מאת: עוזי ברק

משרד התחבורה פרסם בימים אלו על שירותי 
תחבורה לחוף הנפרד בהרצליה, אלא שתושבי 
העיר דורשים לקיים קו תחבורה סדיר גם לחוף 
יש  בה  באלעד,  שיש  וכמו  אביב  בתל  הנפרד 
שירותי תחבורה של משרד התחבורה גם לחוף 
הנפרד בהרצליה וגם לחוף הנפרד בתל אביב.

אין  בו  כיום,  במצב  כי  טוענים  העיר  תושבי 
רק  אלא  בהרצליה  הנפרד  בחוף  גלים  שובר 
מעדיפים  הילדים  אביב,  בתל  הנפרד  בחוף 
ליהנות בחוף הנפרד בתל אביב, ובפרט לאחר 
דרכי  ישבת  ראש  וביניהם  חשובים  שרבנים 
בעבר  הוציאו  שנקר,  חיים  רבי  הגאון  משה 
תחבורה  לסדר  העיר  לראשי  בקשה  מכתב 
ציבורית לחוף הנפרד בתל-אביב ובפרט לאחר 
לחוף  דרכם  עושים  רבים  שתושבים  שהוברר 
והדבר  רגילה  בתחבורה  אביב  בתל  הנפרד 

גורם לחילול ה' גדול.
ראוי לציין כי בעבר היו קווים סדירים גם לחוף 
הנפרד בהרצליה וגם לחוף הנפרד בתל אביב.

טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
להעמיד  "מהנכון,  עיתונות':  ל'קו  אומר 
ראשית,  שהם.  כמות  והנתונים  הדברים  את 

טרם  המכתב  כתיבת  בשעת 
נסתיימו לביצוע כל ההידורים 
חוף-הרחצה  להכשרת 
בהתאם  להרצליה,  הנפרד 
להוראת המרא דאתרא, ואחד 
הרצליה,  שעיריית  הקשיים 
מתוקף  החוף,  בעלת  שהינה 
אינה  שיפוטה,  בתחום  היותו 
מסכימה מסיבותיה היא, לכל 
הנציגים  שמעלים  הדרישות 
עומק  כמו  בעניין,  ההלכתיים 
ועל  ועוד,  ואורכה  המחיצה 
כך מתנהל מו"מ עמה. עיריית 

בני ברק עושה הכל שהתנאים ימולאו והחוף 
ייפתח בהקדם, כמובן, גם מההיבט הכשרותי, 
אך, כפי שהובהר, החוף אינו בבעלות עיריית 
בני ברק, אלא כשותפה במימון העבודות בחוף 

ולא כבעלת השליטה.
לחוף  ההכשר  ניתן  שטרם  זאת,  "בעקבות 
זמני  את  לפרסם  יכולה  העירייה  אין  הנפרד, 
הנסיעה והתחנות לחוף-הרצליה, שכן פרסום 
למהדרין,  כשר  שהחוף  פירושו  מצידה,  כזה, 
יחד  המכתב.  כתיבת  ברגע  למצב  בניגוד 
הפעלת  על  שעבר  בשבוע  הפרסום  זאת,  עם 
חב'  מטעם  היה  לחוף  ציבורית  תחבורה 
משרד  מטעם  לחוף  במכרז  הזוכה  אפיקים, 
לשובר  אשר  העירייה.  של  ולא  התחבורה 
להוציא  בהרצליה,  הרחצה  בחופי  רחצה: 
במקום בו פועלות יאכטות, אין שוברי רחצה 
העירייה  של  החלטתה  וזאת  מהם,  אחד  באף 

המקומית, בעלת החופים.
שרתון  לחוף  ציבורית  לתחבורה  "בהקשר 
לרבנים  הערכה  מלאת  העירייה  אביב:  בתל 
שעוסקים בענייני ציבור, אף כי לעירייה אצלנו 
הם  בעירנו  שמחליט  מי  אך  כך,  על  ידוע  לא 
מקדמת  בכך  העוסקים  התורניים  האישיים 

דנא".

שודרג קו 850 לחוף 
הנפרד בהרצליה

מאת: עוזי ברק

לאור  ברק:  בני  לתושבי  ממש  של  בשורה 
אברהם  ברק  בני  עיריית  ראש  מ"מ  פעילות 
חברת  התחבורה,  משרד  מול  רובינשטיין 
שמספרו  עירוני  אוטובוס  קו  תעמיד  אפיקים 
להגיע  המבקשים  התושבים  לטובת   850
לחוף הים שבהרצליה, זאת במקביל לפעילות 
לקראת  החוף  להכשרת  הנעשית  אינטנסיבית 

חופשת בין הזמנים הקרבה.
את  להרחיב  השנה  ביקשו  המפעילה  בחברה 
החל  רצוף  באופן  ולהפעילו  הקו  פעילות 
מהשעה תשע בבוקר ועד לשעה שמונה בערב, 
במשרד התחבורה ביקשו להפעיל מוקד מרכזי 
אחד ליציאת האוטובוסים בסמיכות לגן מרום 
תושבי  על  היה מקשה מאוד  דבר אשר  נווה, 
העיר. פניות רבות הצטברו בלשכת מ"מ ראש 
פנה  וזה  רובינשטיין  ברק אברהם  בני  עיריית 

מול  שיפעלו  בכדי  מקלב  אורי  ח"כ  ללשכת 
שיהיו  לכך  להביא  בכדי  התחבורה  משרד 

מוקדי יציאה בכל רחבי העיר.
ח"כ  בלשכת  פנו  רובינשטיין  של  פנייתו  עם 
מוקדי  והעמידו  התחבורה  למשרד  מקלב 
יציאה בכל רחבי העיר וכבר בימים הקרובים 
מיוחד המסביר את מסלול  יצא מסע פרסומי 
בני ברק,  ובחזרה לעיר  הקו בדרכו להרצליה 
עלות הנסיעה תעמוד על 9.30 ש"ח. יצוין כי 

בתשעת הימים הקו לא יפעל.
כי "מדובר בבשורה  בחברת אפיקים אומרים 
משמעותית עבור הציבור החרדי, אנו שמחים 
על  הזמנים  בין  חופשת  תחילת  עם  לבשר 
הפעלת הקו המיוחד שיפעל לאורך כל שעות 
היום ובתדירות גבוהה לרבות ימי שישי, זאת 
בשונה משנים קודם הוחלט השנה על הרחבת 

הקו ואנו שמחים על כך".

הפעלת הקו נעשית במקביל לפעילות אינטנסיבית הנעשית להכשרת 
החוף לקראת חופשת בין הזמנים הקרבה • בפעילות מ"מ ר"ע בני 

ברק אברהם רובינשטיין וח"כ אורי מקלב מול משרד התחבורה הקו 
יעבור בצירים המרכזיים של העיר

לגבריםמסלול

 התענינות רבה לקראת 
פתיחת התכנית לגברים

 בואו ללמוד תואר שעובד, 
עם הכנסה גבוהה וסיפוק מיוחד

של אוניברסיטת חיפה

בטיפול באמנויות

מגמת

מקצועות  למגוון  כולל  מונח  הוא  אמנויות  באמצעות  *טיפול 
טיפוליים בהם נעשה שימוש בתהליכי יצירה והבעה אמנותיים. 
הטיפול בפסיכודרמה כולל משחקי תפקידים והמחשת סצנות 

של המטופלים 

M.A לימודי

פסיכודרמה

שכר לימוד אוניברסיטאייום לימודים + יום הכשרה מעשיתהחזרי שכר לימוד לזכאים

עכשיו לגברים!
המקצוע המבוקש,

03-5785030 מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...



מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי

כמה אתם דואגים 3
לבריאות שלכם?

מ-1 עד 30

לפרטים פנו לרופא המשפחה שלכם

בני 30? מכבי מזמינה אתכם להגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות תקופתיות 

ולהקפיד על שגרה בריאה 
 כי רק מי שמומחה באמת 
 יודע לדאוג לכם כמו שצריך

מתי שצריך

רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 תזונה
מאוזנת

3040503040
מכבי גאה להציג:

 BMI איתור 
אנמיה

HPV
(pap)

 פעילות
גופנית



כ"ח בתמוז תשע"ח 141411/7/18 בני ברק

גבעת שמואל מציגה: 
הדרת חרדים

עיריית גבעת שמואל דורשת הצגת כרטיס תושב מקומי בכניסה 
לפארקים מקומיים, כדי למנוע את כניסתם של תושבי ב"ב • 

בעקבות כך, חברי הכנסת גפני ואזולאי הגישו הצעה לסדר לדיון 
• דובר עיריית ב"ב: "עיריית גבעת שמואל צריכה גם לקחת 

בחשבון את הוצאת תושביה הלומדים בבתי ספר בעיר בני ברק 
והכנסתם לבתי ספר בתחומי שיפוטה"

מאת: עוזי ברק

סגרה  שמואל  גבעת  עיריית 
אלקנה  וגינת  רימון  גינת  את 
מבחוץ,  הבאים  לתושבים 
במטרה למנוע את כניסתם של 
תושבי בני ברק וערים אחרות. 
ע"י  שפרסמה  בהודעה 
הכותרת  תחת  העירייה 
נאמר  חשובה'  'הודעה 
הבהרה  יקרים,  "תושבים 
מצ"ב  התושב.  כרטיסי  לגבי 
אליכם  שנשלח  המכתב 
כרטיסי  בצירוף  בדואר 
מדובר  שכתוב  כפי  התושב. 
בין  שבועות  בשלושה 
 22:00-16:00 השעות 
לתושבי  תהיה  שהכניסה 
וסבים  מבוגרים  העיר. 
קטנים  ילדים  ללא  וסבתות 
למוקד  לפנות  הונחו 
להם  וישלחו  לבקש 
הרעיון  בשמחה.  בדואר 
באופן  להציף  לא  היה 
אנשים  בכרטיסים  גורף 
מבוגרים שאין להם ילדים 
מה  להם  יהיה  ולא  קטנים 
ולכן  בפעילויות  לעשות 

פניות  הכרטיס.  את  יצטרכו  לא 
תושבים  מצד  שיהיו  ככל  נוספות  ובקשות 
ייבחנו בחיוב מתוך כוונה שמי שתושב העיר, 

יקבל כרטיס".
בעירייה טענו כי "ההחלטה אינה מכוונת נגד 
או  לגזענות  טענה  כל  בלבד.  ברק  בני  תושבי 
מכוון  לא  זה  שכן  במקומה  אינה  אנטישמיות 
נגד סקטור מסוים אלא באופן גורף למי שאינו 

תושב".
לדיון  הצעה  הגיש  גפני  משה  ח"כ  זאת,  עם 
בנושא, כאשר ח״כ ינון אזולאי מש״ס, הצטרף 
לסדר,  ההצעה  להעלאת  לבקשה  הוא  אף 

שתגיע למליאת הכנסת בימים הקרובים.
כתב  גילאון  אילן  ח"כ  מרצ  סיעת  יו"ר  גם 
של  ברור  במקרה  "מדובר  לפרסום  בתגובה 
האחר.  שנאת  על  המתבססת  מכוערת  אפליה 
גבעת  עיריית  של  התירוצים  למסך  מבעד 
מטרה  מתוך  פועלת  היא  כי  ניכר  שמואל, 
להגיע  חרדיות  ממשפחות  למנוע  מכוונת 
רבה  בחומרה  רואה  אני  שבשטחה.  לפארקים 
ידיעתי  ולמיטב  העירייה  של  התנהלותה  את 
מדובר בהתנהלות עבריינית הנוגדת את החוק. 
השיפוטי  בשטחה  ממוקם  שהפארק  העובדה 
בו  לעשות  לה  מאפשרת  לא  העירייה,  של 
אני  פרטי.  ולא  ציבורי  שטח  זה  שלה.  כבתוך 
בו  לחזור  שמואל  גבעת  עיריית  לראש  קורא 

לאלתר מהחלטתו".
טננבוים  אברהם  ר'  ברק  בני  עיריית  דובר 
שמואל  גבעת  עיריית  "הודעת  לדברים:  הגיב 
תושבים  בפני  במרחבה  הגינות  סגירת  על 
לחוק,  בניגוד  היותה  מלבד  לעיר,  שמחוץ 
וכך גם פסק ביהמ"ש לפני שנים אחדות כלפי 
גם  היא  דומה,  בדרך  שפעלה  רעננה  עיריית 
תמוהה וחסרת היגיון, וההסבר היחיד לה היא 
התקרבות מערכת הבחירות לעיריות ולמועצות 
ישנם  ברק  בני  העיר  לילדי  שכן,  המקומיות, 
מתקני  עם  גדולים  וגינות  פארקים  עשרות 
משחק משוכללים, ובמספר גדול בהרבה מזה 

שבגבעת שמואל.

ושודרגו  הוקמו  האחרונות  "בשנים 
בעיר,  שונים  באזורים  רבים  ופארקים  גינות, 
שקלים,  מיליוני  עשרות  של  כספיות  בעלויות 
הקיימים,  ולפארקים  לגינות  בנוסף  ובהם, 
צפון  גהה  ובהן פארק  גינות,  ושוכללו  פותחו 
בשכונת אור החיים, פארק גהה דרום בשכונת 
נוה-אחיעזר, פארק גבעת הזית בשכונת קריית 
ברחוב  שפרוט,  אבן  ברחוב  גינות  הרצוג, 
גינת מעונות  ו',  רלב"ג, ברחוב רימון בשיכון 
בשדרות  מראדזמין,  האדמו"ר  רחוב  ויז'ניץ, 
ובשדרות  אביעד  ברחוב  מויז'ניץ,  האדמו"ר 
כהנה  ועוד  הרצוג,  בקריית  סירוקה  שמעון 
הקרובים  בשבועות  לכך  כשבנוסף  וכהנה, 
משחקים  מתקני  עם  גדולה  גינה  תיפתח 
שקלים  בכמיליון  נויפלד  ברחוב  משוכללים 
אלחנן,  רמת  בשכונת  החי  בפינת  א'  ושלב 
שקלים,  מיליון  שבעה  של  כספית  בעלות 
ברק  בני  עיריית  אין  והגינות  הפארקים  ובכל 
בלבד,  העיר  לתושבי  כניסה  כרטיסי  מחלקת 
וזאת בניגוד לעמדה האנטי אנושית של עיריית 

גבעת שמואל".
הדובר הוסיף, כי בנוסף לכך, בחמישה בתי ספר 
התיכונית  הישיבה  ובהם  דתיים,  ממלכתיים 
העירונית, שתי אולפנות לבנות בקריית הרצוג, 
גדול  חלק  "מוהליבר",  ובי"ס  "סגולה"  בי"ס 
מהתלמידים הינם תושבי העיר גבעת שמואל. 
המורים  כשבחלקם  הללו,  ספר  בתי  בכל 
ומקבלים  עירייה  עובדי  הינם  והצוותים 
משכורות מקופתה, ישנם גם הוצאות כספיות 
חשמל,  מים,  כתחזוקה,  לעירייה  ניכרות 

אבטחה ועוד.
כניסה  המאפשרת  שמואל  גבעת  "עיריית 
לגינות רק לתושביה צריכה גם לקחת בחשבון 
את הוצאת תושביה הלומדים בבתי"ס בעיר בני 

ברק ולהכנסתם לבתי"ס בתחומי שיפוטה".

ההודעה שפורסמה באתר העירייה

הקמפוס החרדי

*9392 biu.ac.il   
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כמה אתם דואגים 4
לבריאות שלכם?

מ-1 עד 40

3040503040
מכבי גאה להציג:

לפרטים פנו לרופא המשפחה שלכם

בני 40? מכבי מזמינה אתכם להגיע
לסניפי מכבי לבדיקות תקופתיות

ולהקפיד על שגרה בריאה 
 כי רק מי שמומחה באמת 
 יודע לדאוג לכם כמו שצריך

מתי שצריך

רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 תזונה
מאוזנת

לחץ
דם

 פעילות
גופנית

שומנים
בדם

HPV
(pap)

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי



כ"ח בתמוז תשע"ח 161611/7/18 בני ברק

חגיגת סוף שנה בת"ת 
'בני מנחם' חב"ד

בטקס רב רושם שהתקיים באולם 'משואות' בבני ברק, עלו קבוצות של 
תלמידי תלמוד תורה "בני מנחם" בעיר אל הבמה וקיבלו תעודות על 

מבצעי הת"ת הרבים שהיו במהלך השנה

מאת: יאיר קורן

התקיימה  האחרונות,  בשנים  המסורת  כמיטב 
מסיבת סיום שנה"ל באולם 'משואות' המפואר 
בבני ברק, בנוכחות תלמידי הת"ת, הורים ובני 
משפחה. בטקס רב רושם עלו קבוצות קבוצות 
על  תעודות  וקיבלו  הבמה  אל  תלמידים  של 
השנה,  במהלך  שהיו  הרבים  הת"ת  מבצעי 
כשגולת הכותרת הוא 'מבצע ל"ב', הנהוג כבר 
עמודי   32 לומדים  תלמידים  בו  עשור,  מעל 

גמרא בעיון.
תלמידים  מיוחדת  תעודה  לקבל  עלו  כן,  כמו 
שהגיעו במשך כל השנה באופן קבוע לשיעור 
חסידות לפני התפילה על חשבון זמנם האישי, 
התלמוד-תורה,  'יהלומי'  תפילה,  מצטייני 
מצטייני מערכת צבאות ה', ששיננו בע"פ פרקי 
ופרקי תניא, סגני משנה,  משניות, דפי גמרא, 

סגנים וחתנים.
בין קבוצה לקבוצה שעלתה אל הבמה, הוקרנו 

הכיתות  כל  תלמידי  ידי  על  שהוכנו  קליפים 
הקשורה  הצגה  הציגו  חלקם  מקצועי,  באופן 
חסידי,  סיפור  הציגו  אחרים  הנלמדת,  לגמרא 

שירת ניגון חסידי ואמירת י"ב הפסוקים.
את ברכת הנהלת הת"ת הביא הגאון רבי יוסף 
יצחק בלינוב, רב מרכז העיר בני ברק, ובשם 
הרה"ג  מרגשים  דברים  נשא  התלמידים  הורי 
משה אהרון ברוידא רב מרכז גבעתיים, שנכדיו 

לומדים בת"ת.
ההורים הודו לצוות החינוכי, למנהל החינוכי 
הרב  הגשמי  ולמנהל  בלינוב  ירחמיאל  הרב 
מנחם מענדל גרינפלד, על ההשקעה האדירה 
במשך כל השנה, והביעו תקווה שהשנה הבאה 

תהיה מוצלחת עוד יותר.
לעיריית  מיוחדת  תודה  מוסרת  הת"ת  הנהלת 
זייברט  חנוך  הרב  בראשה  ולעומד  ברק  בני 
ולחבר מועצת העיר הר"ר פרץ אברמוביץ על 

סיועם לת"ת במהלך כל השנה.

אופנוען פצע בן 5 
באורח קשה

מאת: עוזי ברק

5 נפצע קשה מפגיעת אופנוע ברחוב אברר  בן
בנאל בבני ברק, ביום שישי בצהריים, הרוכב 

נמלט ושב לזירה.
מתנדבי רפואת חירום של איחוד הצלה סניף 
בני ברק, העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירת 
התאונה לילד שסבל מחבלות ופציעות בראשו 
ובפלג גופו העליון. והוא פונה להמשך קבלת 
טיפול רפואי בבית החולים 'שניידר' שבפתח 

תקווה.

מיכאל צורי, חובש באיחוד הצלה, סיפר: "כי 
הילד פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית 

החולים כשהוא מורדם ומונשם".
מבדיקה ראשונית עולה כי הרוכב הפוגע הוא 
התאונה  מקום  את  21, שעזב  בן  העיר  תושב 
מיד לאחר שהתרחשה, ושב לשם כעבור זמן 
קצר. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות 

האירוע.
מסרה:  כחלון  דנה  דן  מרחב  משטרת  דוברת 
"בוחני תאונות דרכים הגיעו למקום התאונה 

והמשטרה פתחה בחקירה".

תאונה דרכים קשה: רוכב אופנוע פגע בילד בן 5 ונמלט מהמקום, 
ולאחר זמן שב לזירת התאונה

זירת התאונה, צילום: דוברות איחוד הצלה 

צילום: יוסי ריבקין



מוגש כמידע לחברי מכבי

 מהפיכת המחירים
של מכבי

 ליהנות מהטוב ביותר
בפחות כסף!

את
חתכנו

המחירים

להצטרפות עד ג' באב תשע"ח )15.7.18( התקשרו 4535*

הוזלה בביטוחים המשלימים מכבי כסף, מכבי זהב ומכבי שלי 
חלה מי״ח בתמוז תשע״ח, 1.7.18, אוטומטית לכלל חברי מכבי
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מרן שר התורה: 
"חשוב מאוד להביא את 

החלל לקבר ישראל"

רב העיר אושפז ושוחרר

פינה ילדה באמבולנס – 
ופרץ לביתה

שמחה גולדין, אביו של החייל הדר גולדין ז"ל, התברך אצל מרן הגר״ח 
קנייבסקי ושמע ממנו כי יש "לעשות השתדלות רבה להביאו לקבר ישראל״

הגאון רבי שלמה קורח אושפז שוב ב'שערי צדק' ושוחרר

אין לו לב: סייע בפינוי ילדה באמבולנס ושב לפרוץ לביתה • החשוד אותר 
ומעצרו הוארך

מאת: עוזי ברק 

קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  ביתו  אל 
)ג'(  אתמול  נכנס 
גולדין,  שמחה 
החייל  של  אביו 
ז"ל  גולדין  הדר 
במהלך  שנהרג 
"צוק  מבצע 
והוכרז  איתן", 

כחלל וכנעדר.
שמחה גולדין פנה 
הגר"ח  מרן  אל 
וסיפר  קניבסקי 
התקופה  על 

הקשה אותה הם עוברים מזה ארבע שנים ועל 
המאמצים להשבתו של הדר ז"ל לקבר ישראל.

בכאב  דבריו  את  שמע  הגר"ח  מרן 
במהרה  ישוב  כי  תקוותו  את  והביע 

ויזכה להגיע לקבורה.
לשאלתו של הדר עד כמה צריך לפעול 
בעניין ובאיזה מחיר, השיב מרן הגר"ח 
להביא  מאוד  חשוב  ענין  זה  ודאי  כי 
יהודי לקבר ישראל, ויש לעשות לשם 
כך השתדלות רבה, בין בתפילות ובין 

בפעולות אחרות.
שמחה  העניק  הפגישה  בהמשך 
החדש  הספר  את  הגר"ח  למרן  גולדין 

 – חיים  לבנות  "איך  לאור  השבוע  שיצא 
גולדין",  הדר  עם  ישרים  במסילת  חברותא 
של  מכתביו  המשפחה  בני  הוציאו  אותו  ספר 
הדר ז"ל ובו הערות על 
הספר "מסילת ישרים". 
בספר  עיין  הגר"ח 
והביע  ממושך  זמן 
ואמר:  רבה  רוח  קורת 
טוב  דבר  "עשיתם 
הספר,  את  שהוצאתם 
לזכות  לו  יהיה  וזה 
ולהיקבר  לשוב  שיזכה 
בקבר ישראל כהלכה".

בשעות  אתמול  בנוסף, 
היארצייט  לרגל  הערב 
של חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ניגש מרן 

שר התורה לפני העמוד כבעל תפילה.

מאת: עוזי ברק

של  להחלמתו  השבוע  נערכו  רבות  תפילות 
הגאון  תימן  רבני  וזקן  ברק  בני  העיר  רבה של 
רבי שלמה קורח, לאחר שאושפז בשבוע שעבר 

שוב בבית החולים שערי צדק בירושלים.
שר  סגן  הרב  את  ביקרו  השבוע  שני  ביום 
דרעי  אריה  הפנים  ושר  ליצמן  יעקב  הבריאות 

שדאגו לשלומו. 
במהלך השבוע הוא קיבל טיפול ומצבו השתפר 

שלישי  ביום  השבוע  שוחרר  והוא  לטובה 
בצהריים מבית החולים.

והחלמה  במנוחה  כרגע  נמצא  קורח  הגר"ש 
בישוב החרדי-דתי 'גני מודיעין' )חשמונאים(.

תלמידיו של הרב מסרו: כי הרב עדין חלש והם 
בלימוד  להתחזק  שימשיכו  מהציבור  מבקשים 
התורה בהיכלי הישיבות והכוללים וכן להרבות 
בתפילות ובתחנונים לרפואתו השלימה של רבי 
שלמה בן יחיא קורח – והן קל כביר לא ימאס 

תפילת רבים.

מאת: עוזי ברק

התפרצות  בגין  דיווח  התקבל  שבת  במוצאי 
בני  בעיר  שקלים  ואלפי  בנקט  וגניבת  לדירה 

ברק.
אמבולנס  הזמינו  המתלוננים  החשד,  פי  על 
לאחר  בטוב.  חשה  לא  שבתם  לאחר  בשבת 
ששבו לביתם במוצאי שבת הבחינו כי מהדירה 

נגנבו כאמור אלפי שקלים.
פלילי  זיהוי  וצוות  חוקרים  הדיווח  בעקבות 
הגיעו למקום ואספו ראיות וממצאים שנשלחו 
לבדיקה. כמו כן, נעשו פעולות רבות מהתחום 
של  זהותו  לאיתור  שהובילו  והסמוי  הגלוי 

החשוד.
החשוד, בן 31, תושב בני ברק ומתנדב. על פי 

ומשפחתה  הילדה  את  שהוביל  לאחר  החשד, 
לבית החולים, שב לדירה וגנב ממנה.

החשוד אותר ונעצר כשהתייצב שוב למשמרת 
בתום  המשטרה.  בתחנת  לחקירה  והובא 
החקירה נכלא. ביום שלישי הוא הובא להארכת 
הוארך  ושם  בת"א  שלום  משפט  בבית  מעצר 

מעצרו עד ליום שישי.
מסרה:  כחלון  דנה  דן'  'מרחב  משטרת  דוברת 
"במסגרת המאבק הנחוש והבלתי מתפשר של 
המהווים  רכוש  עברייני  נגד  ישראל  משטרת 
איום לביטחונם של התושבים ולשלום רכושם, 
בהתפרצות  חשוד  ועצרה  איתרה  המשטרה 
להגברת  לפעול  תמשיך  המשטרה  לדירה. 
תחושת הביטחון של האזרח הנורמטיבי שומר 

החוק".

צילום: אלי קובין

בואו לגדול איתנו 
בואו לעשות שינוי חינוכי

תאגיד "יובל חינוך" מרחיב הפעלתו בצהרוני העיר וקורא לכם 
לקחת חלק בשינוי המתרחש אנחנו מחפשים נשות ואנשי חינוך אכפתיים ומסורים 

לעבודה חינוכית חשובה ומאתגרת עם ילדים בגיל הרך

אנחנו מבקשים לאייש צוותי הוראה בהם:

 סייעות/ים גננות/ים, אחראיות/ים ורציניות/ים, 
לעבודה בשנת הלימודים תשע"ט, בימים א'-ה' בין השעות 16:30-13:30

 לפרטים נוספים ולקביעת ראיון: 

03-9474633 ,03-6211930

גננות/ים, מורות/ים, מטפלות/ים, סטודנטיות/ים מוזמנות/ים 
ovdimyuval@gmail.com :לשלוח קו"ח אל

סביבת עבודה מאפשרת, תומכת ונעימה. הזדמנות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית.
שכר גבוה ומתגמל עם תנאים סוציאליים למתאימות/ים.

המשרה מתאימה למועמדות/ים יצירתיות/ים הרואות/ים בחינוך לגיל הרך ייעוד
 היודעות/ים לעבוד בצוות והרוצות/ים להיות חלק מחברה מובילה בתחום החינוך!

לחצאית האהובה שלך?רוצה לחזור להכנס 
חלומות כן 

מתגשמים 

סדנת תזונה וכושר לירידה במשקל
המשלבת תזונה, כושר וקאוצ'ינג

10 שבועות בהם תקבלו את הכלים הנכונים 
לירידה נכונה במשקל ושמירתו לטוות ארוך

הסדנאות מתקיימות בימי רביעי בשעה 19:30 

לפרטים והרשמה:

054-6259948

20%
ב-

ליחידההנחה

ניתן להשיג ברשתות

קופון הטבה לקניית
דאודורנט

להגנה עד 48 שעות

מוצרים המשתתפים בהטבה: 8710908688812, 8710908688683, 8710908688041, 8710447305768 | בתוקף מ- 05.07.18 עד 31.08.18 או עד גמר 
המלאי | התמונה להמחשה בלבד | מוגבל למימוש  1 יחידה לקופון, ברכישה אחת ומותנה במסירתו | מחיר המוצר לצרכן לפני ההנחה נקבע ע"י הרשת 

בכפוף למלאי הקיים בסניף | ניתן לממש את הקופון ברשתות "יש חסד" ו"יש בשכונה"



דאודורנט  

להגנה עד 48 שעות

ההגנה שלך שווה זהב
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הושקה תכנית "50-40-30" 
התוכנית לשמירה על הבריאות בכל גיל בהובלת מחוז המרכז במכבי שירותי 

בריאות, הושקה בטקס בהשתתפות חברי הנהלת הקופה

הילה פלח

בטקס רב רושם שנערך השבוע במרכז הרפואי 
בבני   86 עקיבא  רבי  ברחוב  מכבי  של  הגדול 
מחוז  שמוביל  החדש  המהלך  הושק  ברק, 
המרכז במכבי שירותי בריאות לחידוד מּודעות 
30-40-" הכותרת  תחת   – גיל  בכל  הבריאות 

 ."50
בטקס שנערך ביוזמת ראש מחוז המרכז במכבי 
הגב' דבורה חסיד, השתתפו חברי הנהלת מכבי 
הרב שמחה שטיצברג והרב חיים פרוינד, ראש 
ראש  חסיד,  דבורה  הגב'  במכבי  המרכז  מחוז 
כהן,  טוני  הגב'  במכבי  ושיווק  שירות  אגף 
מנהל  גפן,  טלי  הגב'  המחוזי  התפעול  מנהלת 
משה  הרב  החרדי  למגזר  מכבי  של  השיווק 
לימור  הגב'  המחוזי  השיווק  מנהלת  שלזינגר, 
בני ברק במכבי מר אליהו  ברנע, מנהל מרחב 
שטרן,  ברוך  הרב  אלעד  מרחב  מנהל  עובדיה, 
בינדר,  יוסף  הרב  ברק  בני  מרחב  מנהל  סגן 
עפרה  הגב'  כהנמן  הרפואי  המרכז  מנהלת 
ברשן, מנהל המרכז הרפואי נחלת יצחק באלעד 
הרב מוטי שחורי, מתאם קשרי הקהילה באלעד 
הרב חנוך פלדמן, צוותי הנהלת מכבי במרחבים 
אלעד ובני ברק, יועצי רפואה ועסקנים רפואיים 

בכירים, אישי ציבור ועוד.
בני  מרחב  מנהל  סגן  והנחה  פתח  האירוע  את 
ברק, הרב יוסף בינדר, שקידם בברכה את באי 

הכינוס וסיפר על מטרתו.
חבר הנהלת מכבי, הרב חיים פרוינד, ציין לשבח 
את פעילותם של ראש המחוז הגב' דבורה חסיד 
וראש אגף שירות ושיווק הגב' טוני כהן, בכל 
פרוינד  הרב  החרדי,  למגזר  להתאמה  הקשור 
למהפך  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים  הדגיש: 
של ממש בנושא כאשר במכבי פועלים כל העת 

על מנת להרחיב את המהפכה". 
בזכות  היתר  בין  נעשית  זו  פעילות  כי  ציין  כן 
הרפואה  עסקני  של  הנמרצת  הפעילות 
הנקודות  את  מכבי  הנהלת  בפני  המציפים 
מכבי  משקיעה  ובעקבותיהן  שיפור,  הטעונות 
כן  השירות.  לשיפור  להביא  המאמצים  את 
שיבח את מאמצי הנהלת מכבי להביא לקיצור 
יוזמת  את  הביא  כדוגמא  ובירוקרטיה.  תורים 
יכולים  במסגרתה  אסותא",  של  "המומחים 
מהמומחים  וטיפול  ייעוץ  לקבל  מכבי  חברי 
והרפואה  סל הבריאות  "אסותא" במסגרת  של 

הציבורית ללא תוספת תשלום.
שטיצברג,  שמחה  הרב  מכבי,  הנהלת  חבר 
הגב'  המחוז  ראש  את  בדבריו  הוא  אף  שיבח 
הגב'  במכבי  ושיווק  שירות  אגף  וראש  חסיד, 
כהן, על פועלם ועמידתם לימין המגזר החרדי. 
הרב שטיצברג הדגיש בדבריו את היתרונות של 
לשאלה  במענה  כאשר  ב'אסותא'  מכבי  חברי 
שעלתה מאחד המשתתפים על עניין הניתוחים 
הציבוריים  החולים  שבתי  ספק  אין  כי  הרחיב 
לאזרחים  משמעותית  רפואה  נותנים  בארץ 
אך  ומורכבים,  גדולים  ניתוחים  בהם  ונערכים 
במסגרת  ב'אסותא'  הנערכים  הניתוחים  מספר 
הרפואה הציבורית )כמו ניתוח כפתורים וכו'(, 
החולים  בתי  ממירב  משמעותית  יותר  גדול 
שבבתי  לכך  בנוסף  וזה  בארץ.  הציבוריים 
החולים הציבוריים צריך לחכות לפעמים מעל 
תוך  מתקבלים  כשבאסותא  תור,  עבור  שנה 

שבוע לניתוח" 

הדגישה  חסיד,  דבורה  הגב'  המחוז,  ראש 
בדבריה את חשיבות המפגש עם עסקני הרפואה 
על  לשמירה  החשוב  המהלך  בקידום  והצורך 
בריאות התושבים. ראש המחוז ציינה כי מדובר 
התושבים  בריאות  של  הבסיסיים  בדברים  כאן 
ללכת  החברים  את  לעודד  מאד  חשוב  ולכן 
מחירי  מהפיכת  את  ציינה  כן  כמו  להיבדק. 
השב"ן שמובילה מכבי בימים אלו, תוך הוזלה 
כדי  הרפואיים  השירותים  של  משמעותית 
המשלימים  לביטוחים  להצטרף  יוכלו  שרבים 

של מכבי.
התפעול  מנהלת  דברים  נשאה  לאחריה 
בעניין  שהרחיבה  גפן,  טלי  הגב'  המחוזית, 
את  ופירטה  השב"ן,  מחירי  הוזלת  בשורת 
מכלול שירותי השב"ן של מכבי במחוז המרכז. 
שהעלו  ענייניות  לשאלות  ענתה  גפן  הגב' 
ללמוד  ובקשו  התעניינות  שגילו  המשתתפים 
ומשמעותה. מדובר  גודל הבשורה  את  ולהבין 
של  המשלים  הביטוח  זהב'  'מכבי  במחירי 
בתמוז  מי"ח  החל  משמעותית  שהוזלו  מכבי, 
)1.7.2018(. ומסתכמת ב-121 ₪ לילד לשנה. 
בע"ה  ילדים   3 עם  למשפחה  זאת  נחשב  אם 
ועם הורים בני 29, הרי שעד עתה היא שילמה 
ב'מכבי זהב' 172 ₪, הרי שאחרי ההוזלה היא 
משלמת 129 ₪ בחודש בלבד. מדובר בהוזלה 

שנתית של 516 שקלים!
ד"ר מרינה מור שלום, סגנית הרופאה המחוזית 
הציגה  המרכז,  מחוז  במכבי  משפחה  ורופאת 
לבריאות  החשוב   30-40-50 מהלך  עיקרי  את 
בדגשים  מאופיין  גיל  כשכל  החברים, 
בריאותיים אחרים כגון: תזונה נכונה ופעילות 
כאשר  ה-30,  מגילאי  החל  מותאמת  גופנית 
בעשור שלאחר מכן יש להקפיד על בדיקת לב 
 50 ובגילאי  בדם  השומנים  ולרמת  דם  ללחץ 
ומעלה יש לשים לב גם לצפיפות עצם, דם סמוי 

וממוגרפיה.
מנהל מרחב בני ברק, מר אליהו עובדיה, שיתף 
ברק  בבני  השירותים  בהרחבת  הנוכחים  את 
בשנה האחרונה והדגיש את החשיבות שהנהלת 
המרחב רואה בקשר המתמיד עם נציגי הקהילות 
ולהנגיש את  ועם הקהילה עצמה כדי להרחיב 
עבור  ביותר  המתקדמים  הרפואיים  השירותים 
התושבים. בדבריו פירט מנהל המרחב את כל 
השירותים שהורחבו בשנה החולפת, ובראשם 
תוספת של עשרות רופאים בכירים, חנוכת בית 
שעות  הרחבת  וכן  ויז'ניץ  בשכונת  הרופאים 

הפעילות והשירותים בכל רחבי העיר.
הודה  שטרן,  ברוך  הרב  אלעד,  מרחב  מנהל 
הרב  פועלה  על  חסיד  הגב'  המחוז  לראש 
עד  קשובה  היותה  ועל  הציבור  בריאות  למען 
במגזר  מכבי  חברי  שמעלים  לצרכים  מאד 
את  למצוא  המרץ  במלוא  ומשתדלת  החרדי 
במחוז  מכבי  לחברי  המתאימים  הפתרונות 
שתחת אחריותה. כן שיבח את הקשר המתמיד 
פה  המשמשים  הרפואה  עסקני  עם  מכבי  של 
שמסייע  תקשורת  ערוץ  זהו  כי  וציין  לציבור, 
רבות לשמירה על בריאות הציבור והתאמה של 

השירותים הניתנים לו.
בתום הטקס הודו הנוכחים להנהלת מכבי בכלל 
להגברת  יוזמתם  על  בפרט  המחוז  והנהלת 
כי  גיל, בציינם  מודעות הציבור לבריאות בכל 
זו מצוות הכתוב "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" 

– בכל עת ובכל שעה.

בס״ד

קורס מגישי עזרה ראשונה
בין הזמנים

מגן דוד אדום מתכבד בזאת להודיע
על פתיחת קורסי החייאה ועזרה ראשונה 44 שעות

 
בערים פ"ת אלעד ירושלים בית שמש בני ברק ואשדוד 
בין התאריכים כ"ד עד כ"ח באב )05-9.8(

מסיימי הקורס בהצלחה יקבלו תעודות
המוכרות לעובדי הוראה לליווי טיולים והצלת חיים.

עלות הקורס 250 ₪ למשתתף )במקום 585 ₪(
הקורסים יתנהלו בשעות הבוקר 8-16

או לחילופין בשעת הערב 18-22
כיתות נפרדות לגברים/נשים

פתיחת הקורס מותנית במינימום הרשמה של 15 משתתפים 

* הקורס מפוקח ע"י רב בליווי מדריכים ומצגות מאושרות
* הקורס אינו מוכר לגמול לעובדי הוראה.

* הקורס אינו תקף להמשך לימודים בתחום או להתנדבות במד"א

להרשמה ותשלום
training.info@mda.org.il בטלפון 8101* או במייל

"כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו" סנהדרין פרק ד'

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

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

לפרטים והרשמה 03-30-90-999 הרישום במוקד השארת הודעות

התכנסות וכיבוד קל  19:00

דברי ברכה ופתיחה    19:30
שלמה רוטשילד, מנכ"ל המרכז הרפואי  

פרופ' מוטי רביד, המנהל הרפואי ויו"ר האגודה הישראלית לסוכרת לשעבר  

סוגי הניתוחים הבריאטרים – איך בוחרים סוג ניתוח      20:00
פרופ' אנדרי קידר, ממנהלי היחידה הבריאטרית במעיני הישועה      

תזונה - לפני ואחרי ניתוח      20:45
גב' אליאנה חדאד, דיאטנית קלינית ביחידה הבריאטרית    

שינויים בהרגלי החיים כחלק מהתהליך   21:15
גב' ריקי פרל, עו"ס קלינית ביחידה הבריאטרית      

שו"ת     21:30

סיום   21:45
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בתוכנית:

כנס מידע
לנשים 

בנושא: 
ניתוחים 

להשמנת יתר  

הכנס יתקיים אי"ה ביום חמישי ז' אב תשע"ח )19.07.2018(
בשעה 19:00 באולם ההרצאות קומה 2, 

במרכז הרפואי 'מעיני הישועה' רחוב הרב פוברסקי 17 בני ברק

בהשתתפות בכירים מהיחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

מענה לשאלות בנושא ניתוחי קיצורי קיבה 

בהנחיית הגב’ דבי אנגלרד, מנהלת פורום נשות מעיני הישועה

ההרצאה תוקרן בשידור חי לגברים 
באולם סמוך <



מגיע לך יותר!!

תוקף ההטבות עד כ״ג בטבת תשע”ט )31.12.18(, אין כפל מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית “מגיע 
לך יותר”!! מימוש ההטבה במסירת קופון בקופת בית העסק, בקניית כרטיס ראשון במחיר קופה מלא. הטבה אחת ללקוח. הנפקת 

כרטיס המשויך לתכנית ”מגיע לך יותר“ בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע”מ ו/או הבנק . טל”ח.

חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” של ישראכרט, בימים אלה מופצת לביתכם 
חוברת ההטבות בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע

1-800-22-88-44
 “מגיע לך יותר!!” תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

 למגוון אטרקציות
1+1 ברחבי הארץ

 רק חברי תכנית “מגיע לך יותר!!” 
נהנים מהטבות מיוחדות



כ"ח בתמוז תשע"ח 222211/7/18 בני ברק

בואו לזכות בכניסה 
משפחתית לאטרקציות 

מובילות
הילה פלח

לאור ההצלחה של מבצע הקיץ הקודם, חברת 
פרווה  'אוראו'  עוגיות  את  המשווקת  מונדליז, 
הרבנים,  איגוד  בד״ץ  של  המהודרת  בכשרות 
מקיימת גם השנה פעילות קיץ מיוחדת נושאת 

פרסים. 
במסגרת פעילות הקיץ יוזמנו הצרכנים לרכוש 
לטלמסר  ולהתקשר  'אוראו'  עוגיות  אריזות   3
על  ביותר  המהיר  ובזמן  נכונה  העונים  ייעודי. 
השאלות, יזכו בכניסה משפחתית לאחד מאתרי 
האטרקציות המובילים בישראל, הטבה השווה 

מאות שקלים. 
הפעילות תתקיים בין התאריכים כ' בתמוז – ד' 
5 משפחות בכניי יום תזכינה  באב כאשר בכל 

סה משפחתית לאחד מאתרי האטרקציות ובסך 
50 משפחות בכניי  הכול יזכו בתקופת המבצע

סה לאטרקציות על חשבון מונדליז.
בין אתרי האטרקציות בהם יוכלו הזוכים לזכות 
לכניסה משפחתית חינם: אינדי פארק - פארק 
אטרקציות ושייט בירדן - מושב יסוד המעלה. 
סירות   / בכנרת  ימית  פעילות   - עולמי  חלום 
עול חלום  מתחם  קוקוהאט,  חוף   – יפאנטון 

בגלבוע  חוויה  טבריה.  קפלן  אליעזר  שד'  מי, 
אק בגלבוע.  נורית  טפת  חוות   - פיינטבול   י- 

 ,3 הגליל  שלום  רחוב   – אתגרי  פארק  סטרים 
עכו.  גולפאן בשטח - רכבי שטח  – מושב בית 
חלקיה. אקשן פארק – מושב לכיש. ספידי כייף 

- מבוא ביתר וחי כייף – שד' 
גולדה מאיר, ראשון לציון

אוראו:  של  השיווק  מנהלת 
אוראו  הזה  בקיץ  ״גם 
בצרכ להשקיע  יממשיכה 

שכולה  בפעילות  ויוצאת  נים 
חוויה והנאה תוך חסכון עצום 
למשפחות ברוכות הילדים״. 

עוגיות  הינן  'אוראו'  עוגיות 
בעולם,  המובילות  הסנדוויץ 

נמכ מהן  מיליארדים  מאות  כי  הערכות  יוישנן 
הכשרות  1912.  צרכני  בשנת  השקתן  מאז  רו 
נהנים מהעוגיות הסנדוויץ עם מילוי  למהדרין 
של  המהודרת  בכשרותו  פרווה  הווניל,  טעם 
לאחד  הנחשב  וועסטהיים   אשר  יעקב  הרב 
ובעולם  באירופה  הידועים  הכשרות  ממומחי 
ובייחוד בקטגוריית הממתקים והעוגות.  כולו, 
המהודרת  בכשרות  וניל  בטעם  אוראו  עוגיות 
נמכרות באריזה של 137 גרם ולאחרונה הושקו 
גם אריזות חדשות: אריזה משפחתית של 176 
עוי  6 גר' המכילה   66 אישית של ואריזה   גרם 

גיות אוראו.
בד״ץ  וועסטהיים  הרב  של  הכשרות  במערכת 
נסע  ״צוות משגיחים  כי  מציינים  רבנים  איגוד 
לאינדונזיה על מנת לעמוד מקרוב אחר מערך 
נבדקו  הגלם  חומרי  הנפוצות.  העוגיות  ייצור 
בקפידה ושימת לב מיוחדת ניתנה בכדי לוודא 
שהקמח אינו בחשש ״חדש״. כל תהליך הייצור 
והאריזה התבצע בנוכחות ובפיקוח תמידי של 
משגיח יר״ש שמונה מטעם ועדת הכשרות של 
בד״ץ איגוד רבנים שווידא שהנחיות הכשרות 

המוקפדות נשמרות במהלך כל הייצור״. 
וועסטהיים  כי  כשרותו של הרב  למותר לציין 
יידועה בהקפדתה היתירה על כל דקדוקי ההל
יכה ומקובלת על כל שכבות הציבור, כאשר צי
ידיהם על הכשרות שמו יבור היראים סומכים 

בילה כיום את עולם הכשרות.

קורסי אנגלית ואקסל במרכז 
'הכוון' ב'בין הזמנים'

אלי כהן

לקראת ימי בין הזמנים, יוזמים במרכז ›הכוון‹ 
במקצועות  בסיסים  קורסים  עריכת  תעסוקתי 
דוגמת יישומי מחשב, אנגלית וכדומה, שיקנו 
לצאת  למעוניינים  הנדרש  וחיוני  בסיסי  ידע 
באופן  ייערכו  הקורסים  בכבוד.  ולהתפרנס 
מתומצת ומותאם ויתקיימו במהלך ימי חופשת 

בין הזמנים.
הם  השונים  בתחומים  הבסיסים  הקורסים 
נדרשים כיום כמעט בכל תפקיד ומשרה. לכל 

במרכז  מציעים  השנה  ימות  אורך 
קורסים  ברק  בני  תעסוקתי  הכוון 
מתקדמים במגוון מקצועות, על מנת 
ליהנות  בכך  שחפץ  מי  לכל  לאפשר 
ובתנאים  מקיפה  מקצועית  מהכשרה 
לפרנסה  ולזכות  אטרקטיביים 

מכובדת ומכניסה בעתיד.
ולדורשי  בהכוון מסייעים למעסיקים 
במגוון  השנה  ימות  בכל  העבודה 
והשמה  איתור  הכשרה,  אפיקי 
בהתאם  פוטנציאלים.  עובדים  של 
קורסים  ב'הכוון'  מציעים  לכך 
אבחונים  תחומים,  במגוון  מקצועיים 
מקצועי  וייעוץ  הכוונה  תעסוקתיים, 

פרטני  מקצועי  ליווי  בכירים,  יועצים  ידי  על 
לכישורים  המתאים  לימודים  מסלול  לבחירת 
וליכולת של כל אחד ואחד ובמקביל מסייעים 
בראיונות  ואימון  חיים  קורות  בכתיבת 
עבודה – על מנת לאפשר לכל מי שחפץ בכך 
ובתנאים  מקיפה  מקצועית  מהכשרה  ליהנות 

אטרקטיביים ולזכות לפרנסה בכבוד.
מרכז הכוון תעסוקתי מיסודם של עיריית בני 
שלכם  הדרך  הוא   – הכלכלה  ומשרד  ברק 
לגברים  ייערכו  הלימודים  הבא.  למקצוע 

בלבד, ברח‹ הירדן 31 בני ברק.

כל אחד ואחת מוזמנים
אצלנו כולם שייכים

התעדכנו 
בפעילויות

וקבלו 
הנחות

כרטיסים 
מוזלים 

לתושבי חוץ 
בהזמנה מראש בלבד
מס' הכרטיסים מוגבל!

מחפשים 
מסעדות 
כשרות 
בסביבה?

15
דקות 

מהכינרת

מופעים 
ואירועים 

הנחה למזמינים 
כרטיסים 

מראש

או הכנסו לאתר:

הנכם מוזמנים למלאות את חופשתכם במקום מלא תורה,
שמחה וחוויה במיוחד לציבור השומר תורה ומצוות

לברורים התקשרו: 04-9093080

שטיבלך ומנינים בכל שעות היום, מסעדות בכשרות מהודרת, צימרים 
ויחידות אירוח עשרות פעילויות מופעים ואירועים יחודיים לכל המשפחה

נופשים בבין הזמנים בצפון?
יבנאל זה המקום בשבילכם!!!





מכל טלפון

חייגו:

אין לנו מתחרים!אין לנו מתחרים!
כללית מושלם הכי משתלמת למשפחה

בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

אין לנו מתחרים 
במחיר החודשי

 הכי זולה למשפחה למול 
 מכבי ומאוחדת עם חיסכון 

של למעלה מ- ₪500 בשנה.

אין לנו מתחרים 
בטיפולי השיניים

טיפולי שיניים מגיל 16 עד 18 חינם. 
יישור שיניים עד 60% הנחה.

טיפולים מורכבים ב-50% הנחה.

 אין לנו מתחרים 
בהתייעצות עם רופא מומחה 

למעלה מ-2,000 רופאים
מומחים להתייעצות בעלות

של ₪150 לייעוץ.

אין לנו מתחרים 
בניתוחים הפרטיים 

ניתוחים מורכבים 
בהשתתפות עצמית 

הנמוכה ביותר.

₪
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כ"ח בתמוז תשע"ח 262611/7/18 בני ברק

ממתינים לבג"ץ: 
ליצמן דורש הארכה, 
מקלב נאבק בועדה

התקווה להשלים את חקיקת חוק הגיוס המתוקן בקריאה שניה 
ושלישית כבר במושב הקיץ התבדתה • המפלגות החרדיות ימתינו 
לבג"ץ שיתבקש להקציב זמן נוסף לתקן את החוק • מקלב בועדה: 

"המושג 'צמצום השוויון' לא מקובל עלינו, כי את הפרשנות לזה 
יעשה בג"ץ" • דורש גם לשנות את חישוב הסנקציות הכלכליות 

ולפתור את סוגיית פקיעת החוק • ליצמן מבהיר: אם בג"ץ לא ייתן 
ארכה – אתפטר מהממשלה

חיים וייס

לקריאה  הגיוס  חוק  לאישור  המיוחדת  הועדה 
הקואליציה  יו"ר  בראשות  ושלישית  שנייה 
מרתוניים  דיונים  מקיימת  אמסלם,  דוד  ח"כ 
מיום שלישי בשבוע שעבר, מיד לאחר אישורו 

במליאה בקריאה ראשונה של חוק הגיוס.
החרדים  הכנסת  חברי  הדיונים,  במהלך 
כאריות  נלחמים  מקלב,  אורי  ח"כ  בראשות 
החוק במסגרת  בגוף  שינויים  להכניס  מנת  על 
דיוני הועדה. לעת עתה, נראה כי החקיקה לא 
תושלם במושב הקיץ, והמדינה תיאלץ לבקש 

ארכה נוספת מבג"ץ.
ליצמן  השר  של  המפתיעה  הודעתו  בעקבות 
מאמש )שלישי( כי יתפטר מתפקידו כסגן שר 
הבריאות אם לא תושג ארכה בבג"ץ, התחוללה 
מיני דרמה במערכת הפוליטית אמש, אך טרם 
ברור כיצד ישפיע אם בכלל אולטימטום שכזה 

על בג"ץ.
אמר  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר  מנגד, 
שני  ביום  ביתנו'  'ישראל  סיעת  ישיבת  בפתח 
כי לא יהיה מוכן לקבל אפילו "שינוי של אות" 
במתווה כפי שהוצג על ידי משרד הביטחון. אך 
ליברמן השאיר פתח בדבריו ואמר שהוא מבין 
שמדובר בחוק מורכב ורגיש ולכן "לא אתנגד 
זאת  מבג"ץ  הארכה  תבקש  שהממשלה  לכך 

לצורך דיונים על החוק".
מקלב  ח"כ  אמר  השבוע  שני  ביום  במקביל, 
בפתח דיוני הועדה כי "לימוד התורה הוא ערך, 
ושירות צבאי אינו ערך - אלא צורך”. עוד אמר 
מקלב כי הוא מודיע בשם הסיעות החרדיות כי 
"כל סוגיית צמצום השוויון לא מקובלת עלינו, 
לא  אפילו  בחקיקה  נמצאת  לא  שוויון  המילה 
גם  בעיה  כאן  יש  וחירותו,  האדם  כבוד  בחוק 
לא  ואנחנו  המעשי,  וגם  העקרוני  במישור 
יכולים להסכים לזה שמכניסים את הסעיף הזה 
דווקא בחוק הזה, יש דווקא אי שוויון בלומדי 

התורה". 
הוא  "לימוד התורה  כי  והבהיר  מקלב המשיך 
מייחלים  היינו  כולנו  צורך,  הוא  והצבא  ערך 
שלא היינו צריכים צבא ובגלל הצורך יש צבא, 
עצמו,  בפני  שעומד  ערך  הוא  התורה  לימוד 
ולא רק זה אלא שאנחנו יודעים שקשה להגיד 
האי  את  למקד  ניתן  לא  שוויוני,  הוא  שהצבא 
כי  גם  הסביר  מקלב  בצבא",  דווקא  שוויון 
"החשש הוא כי בית המשפט יפרש את 'צמצום 
שנקבע  ברגע  החרדי,  הציבור  לרעת  השוויון' 
בא  אתה  וכעת  שוויון  להיות  צריך  שהשוויון 
לעניין  ה'אי שוויון' את הפרשנות  לצמצם את 
זה  אלא  הזה  כאן בשולחן  נעשה  אנו  לא  הזה 

יעשה בשולחן אחר )הבג"ץ(”.
בנוסף, ח"כ מקלב הציג את התנגדות הסיעות 
בחוק,  בעייתיים  נוספים  לסעיפים  החרדיות 
הסנקציות  סעיף  את  העלה  השאר  ובין 
הכלכליות והסביר כי הפחתת התקציב צריכה 
להיות מהתקציב המיועד לאותם מחויבי הגיוס 
בלבד ולא מכל לומדי התורה, כמו כן העלה את 
שהפריע  הבעייתי  הסעיף  החוק,  פקיעת  נושא 
ל'מועצת' של אגודה כי לאחר 6 שנים אם לא 

תהיה עמידה ב%85 מהיעדים, יפקע החוק. 
דודי  ח"כ  הוועדה  יו"ר  ביקש  כך  בעקבות 
והמשפטים  הביטחון  משרד  מנציגי  אמסלם 
בכדי  מקלב  ח"כ  מול  דחופה  ישיבה  לקיים 
הבעייתיים  הסעיפים  כל  על  להבנות  להגיע 

מבחינת הסיעות החרדיות.
כי  ואומרים  מתדרכים  בקואליציה  בכירים 
באם בג"ץ ייתן ארכה לדיונים בחוק, אזי ראש 
הממשלה יחכה עם היציאה לבחירות עד לזמן 
אותו בג"ץ יקצוב. בכיר בסיעת הליכוד אומר 
ל'קו עיתונות' כי הערכות בתוך סיעת הליכוד 
מדברות על כך שראש הממשלה נתניהו מחכה 
יפזר  ומיד לאחר מכן  לבחירות המוניציפליות 

את הכנסת ויכריז על בחירות.

כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

מאות משפחות מכל רחבי הארץ כבר הבטיחו 
את השתתפותם בחופשה הקסומה של "שינפלד 
תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף 
בגרמניה. עם ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון 
מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, אוכל משובח 
ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית 
חמה, אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות 
הקיץ  חופשת  בהחלט  זו   – המשפחה  לכל 

המשתלמת ביותר.
מאות המשפחות שהקדימו להירשם הבטיחו 
לאור  כעת,  החלומית.  בחופשה  מקומם  את 
הביקוש הרב, הוספנו טיסה שבועית היישר לקלן, 
העיר הסמוכה לדיסלדורף, כאשר המרחק משדה 
התעופה למלון עומד על פחות משעת נסיעה. 
מסתבר שגם בטיסות, אנחנו בוחרים עבורכם 

את הטופ ביותר.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 
בוחרים לטוס עם שינפלד תיירות? התשובה 
פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק התיירות, 
גם אתם תיווכחו לדעת שחופשה עם שינפלד, 
היא הטופ ביותר ולמעשה זוהי התמורה הטובה 
ביותר שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 
רשימת היתרונות של שינפלד תיירות ארוכה 
ומשתלמת: גם ניסיון של מעל 30 שנים בתחום 
התיירות, גם בית מלון מהטופ של אירופה, גם 
מיקום של המלון בעיר קסומה, גם אירוח ברמה 
הגבוהה ביותר, גם ארוחות מפנקות ועשירות 
כיד המלך עם צוות שפים בעלי שם, גם אווירה 
משפחתית וחמה בכל מהלך החופשה, גם אתרי 
קירבה  גם  המלון,  בקרבת  מרהיבים  תיירות 
למתחמי השופינג הנחשבים באירופה, גם טיולים 
ואטרקציות במערב גרמניה ובמדינות אירופה 
הסמוכות. בקיצור, חופשה שלא תרצו שתסתיים 
ותיתן לכם את האפשרות לאגור כוחות מחודשים 

לקראת השנה הבאה. 
זו הסיבה שבכל קבוצה המתארחת אצלנו, קרוב 
ל-90 אחוזים הם לקוחות חוזרים של שינפלד 
בעוד היתר הם לקוחות חדשים שהופכים אף הם 
ללקוחות קבועים. מסתבר שלניסיון ולמקצועיות 

אין תחליף.
בקיץ הנוכחי שינפלד תיירות מציע בפניכם את 
מלון הילטון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב 
גרמניה, מבית רשת הילטון העולמית. למעשה, 
שינפלד תיירות ממשיכה לחדש ולהתחדש, וגאה 
להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם רשת 
מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון סופיה, 
הילטון הואה-הין בתאילנד, הילטון דאבל טריי 
ברטיסלבה, הילטון קפריסין, הילטון פודגוריצה 

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

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסטנדרטים 
הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים החשובים 

ביותר הנדרשים כדי שהחופשה שלכם תהיה 
האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו יכולים לסמן 

וי גדול.
הפרמטר הראשון הוא איכות המלון. מי שמכיר 
את מלון הילטון דיסלדורף בגרמניה יודע שמדובר 
באחד המלונות הנחשבים באירופה. סטנדרטים 
בינלאומיים שלא תקבלו בכל מלון. המלון מפואר 
ויוקרתי עם חדרים בעיצוב מוקפד, בית כנסת, 
מרכז ספא מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי 

אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 
לצאת מהמלון לטייל מבלי להיגרר לנסיעות 
ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון הילטון 
דיסלדורף במערב גרמניה ממוקם בדיוק במקום 
הנכון: ליד מתחמי הקניות הגדולים, ליד הפארקים 
המרהיבים, לא רחוק מהאטרקציות המובילות, 
בסמיכות לאתרי יהדות היסטוריים והכי חשוב: 
אפשרות לצאת לטיולים מאורגנים או עצמאיים 
למדינות אירופה הסמוכות. מחוץ לדיסלדורף 
תוכלו לטייל בנופים פסטורליים של המדינות 
השכנות – הולנד, בלגיה ולוקסמבורג. משפחות 
יהנו במגוון פרקי שעשועים, גני חיות ומסלולי 
הרפתקאות, וחובבי ספורט אתגרי ימצאו פעילויות 
כגון ג'יפים, טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות 

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

לטייל באופן עצמאי.
הפרמטר השלישי הוא האוכל: כבר 30 שנים 
ששינפלד תיירות נמצאת בטופ בכל הקשור 
לשירותי האוכל. המטבח המפורסם וצוות השפים 
והקונדיטורים של שינפלד תיירות כבר קנה לו שם 
בקדמת הבמה בענף התיירות. מי שהתארח וטעם 
כבר יודע שכאשר מגיעים לאוכל, מלווים אותנו 
שלושה נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.

הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
שחייבים לראות כדי להאמין, הן בארוחות בימות 
השבוע והן בסעודות השבת. אנו מביאים צוות 
בינלאומי של שפים וקונדיטורים המתמחים 
במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות מזרח 
ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בחדרי האוכל 
במלון עולים על כל דמיון. ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים המלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. כמובן שבמהלך היום פתוח 
לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 

של שינפלד. 
עכשיו גם אתם מבינים: חופשה בשינפלד 
ציירות זו לא עוד חופשה. זו החופשה בה"א 
הידיעה. חופשה חלומית עם כל היתרונות. צוות 
האירוח של "שינפלד" ממתין לכם וישמח לארח 

אתכם לחופשה מהנה ומועילה.

גם אתם רוצים ליהנות מחופשה חלומית חייגו 
עכשיו: 03-6189999

עקב הביקוש: 
טיסות נוספות לקלן

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

שינפלד תיירות  כדי לקבל את העיתון המיוחד: 03-6189999.

הגענו לישורת האחרונה: חופשת הקיץ אוטוטו מתחילה ומאות 
משפחות כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשת הקיץ החלומית 
של "שינפלד תיירות" בדיסלדורף. לאור הביקוש, החכרנו מטוס 
שבועי נוסף לאלו שעדיין לא נרשמו, טיסות ישירות לקלן, במרחק 
של פחות משעת נסיעה למלון בדיסלדורף. מהרו לתפוס את 

המקומות האחרונים לחופשת הקיץ הכי משתלמת



ההרפתקה מתחילה...

*6226
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ואתגר טיפוס  תחנות   | דמיון  משחקי   | מטריפות  תחנות   25 
התגליות. בשביל  מדהימות  הרפתקאות  וגם  מכשולים  ומסלולי 

במבצר  להילחם  בשלג,  לגלוש  העצים,  בין  באומגה  לעוף  בואו 
אש...  וגיבורי  לשוטרים  או  ונסיכות  לנסיכים  להפוך  האבירים, 

לראשונה בישראל!
ממלכת פליימוביל מגיעה לגן הבוטני בירושלים!



בני ברק כ"ח בתמוז תשע"ח 122811/7/18

אלי כהן

השבועי  בסקר  מצביעים  אלפי  עשרות  השתתפו  שבוע,  כמדי 
מידת  את  הבוחן  הסקופים',  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  הגדול 
ברחבי  השונות  המפלגות  מטעם  המועצה  חברי  של  ההצטיינות 
החרדים  המועצה  לחברי  הסקר  התייחס  האחרון  בשבוע  הארץ. 

בבית שמש, למעט ראש העיר משה אבוטבול.
הטוב  הנציג  מי  להחליט  התבקשתם  בה  הראשונה,  בשאלה 
משה  המועצה  חבר  זכה  בעיר,  התורה'  'דגל  נציגי  מבין  ביותר 
גם  אולי  קול,  ל-5,460  המתורגמים   ,45% עם  להובלה  מונטג 
את המקום השני  בעקבות החקירות שעבר.  עמו  ההזדהות  בשל 
מאייש סגן ראש העיר שמואל גרינברג עם 34% )שהם 4,109 קול( 
ואילו במקום השלישי ניצב ישראל סילברסטין עם 2,569 קולות 

)השווים 21%(.

בשאלה השנייה, מבין שני נציגי אגודת ישראל, נטל נציג בעלזא 
מרדכי דירנפלד את ההובלה עם 6,223 קולות )52% מהמצביעים(, 
לעומת נציג גור ישעיהו ארנרייך שהסתפק ב-5,656 קולות )48% 

מהמצביעים(.
גם בסיעת כח נרשמה הכרעה, כאשר חבר המועצה אברהם נח 
פרנקל זכה ב-6,440 קול המהווים 55%, ואילו שמעון גולדברג 

הסתפק ב-5,341 קול, המהווים רק 45% מהמצביעים.
בשאלה האחרונה התבקשתם להכריע האם חבר מועצת העיר 
כי חדד  יגאל חדד, הוא חבר מועצה טוב. מתברר  מסיעת ש״ס, 
פופולארי במיוחד, 69% מהמצביעים )8,029 קול( טוענים כי חדד 

אכן נציג טוב, ורק 31% )3,640 קול( חולקים על הקביעה הזו. 
הסקופים'  ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  הפריימריז  והשבוע, 
נודד דרומה ומגיע לעיר אשדוד, במסגרת זו תתבקשו לענות על 

השאלות הבאות:

השאלה הראשונה: מי מבין חברי המועצה של אגודת ישראל 
גור  חסידות  נציג  זהו  האם  בעיניך?  ביותר  הטוב  הוא  באשדוד 
חסידות  נציג  וובר,  אפרים  בעלזא  חסידות  נציג  ליברמן,  מרדכי 

ויז'ניץ יעקב טסלר או נציג חסידות פיטסבורג עזרא שור.
של  המועצה  חברי  מבין  מי  לבחור  תצטרכו  השנייה  בשאלה 
ש"ס באשדוד הוא הטוב בעיניכם? האם זהו מ״מ ראש העיר אבי 
אמסלם, או שמא מאיר בן סימון, חיים אמסילי או סגן ראש העיר 

לשעבר וחבר המועצה בהווה עמרם כנפו.
סיעת  של  המועצה  חברי  מבין  מי  תבחרו  האחרונה  ובשאלה 
קול הלב הוא הטוב ביותר בעיניכם, האם זהו דוד טלקר או שמא 
דוד בן חמו. הצביעו והשפיעו. התוצאות המלאות יפורסמו אי"ה 

בשבוע הבא ברשת 'קו עיתונות'.

בשלוש המפלגות החרדיות הגדולות בעיר לוקח מספר 2 את המקום הראשון בסקר 'קו עיתונות' • באגודת ישראל 
מדובר בנציג בעלזא דירנפלד, בשלומי אמונים מפתיע אברהם נח פרנקל וב'דגל' זוכה בבכורה משה מונטג • והשבוע: 

אשדוד על הפרק

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

בית שמש מציגה: 
בעלזא לפני גור

הפריימריז 

הגדול

1. מי מבין חברי המועצה של אגודת ישראל באשדוד 
הוא הטוב ביותר בעיניך?

2. מי מבין חברי המועצה של ש"ס באשדוד 
הוא הטוב בעיניך?

3. מי מבין חברי המועצה של סיעת קול הלב 
הוא הטוב בעיניך?

1. מרדכי ליברמן 
2. אפרים וובר

1. אבי אמסלם
2. מאיר בן סימון 

1. דוד טלקר
2. דוד בן חמו

3. יעקב טסלר 
4. עזרא שור

3. חיים אמסילי
4. עמרם כנפו

ישיבה חרדית טכנולוגית
"טל חרמון"

 פותחת את ההרשמה לשנה"ל תשע"ט  
לגילאי -14 16

בישיבתנו הממוקמת ברמת הגולן במקום פסטורלי ושקט, 
ימצא בנך מסגרת לימודית תורנית המשלבת בתוכה לימודי 

קודש ולימודי ליבה  ויוכל לבחור בין לימודי מקצועות:  
החשמל, המחשבים או מסגרות מבנים ורתכות.  

ובשעות אחה"צ יוכל לבחור  בחוגים שונים:  
• רכיבה על סוסים   • מגרש הספורט   • מוזיקה ועוד.

צוות הר"מים  והמורים המקצועיים שלנו סבלני ומכיל,  
כמו גם הצוות הטיפולי, מנוסה ומסור.

הכיתות קטנות עד 15 תלמידים, תנאי פנימייה מעולים, 
טיולים וימי פעילות מגוונים ומאתגרים. 

לפרטים נוספים: משרדי הישיבה:  04-6983095 | נייד: 050-4944333
הסעות מטבריה, ירושלים ובני ברק

הכוונה רבנית צמודה

כהנמן

כהנמן

אהרונוביץ

ר‘ עקיבא

עזרא

ז‘בוטינסקי

אבוחצירא

מבצע קדש

רכבת, מתחת לגשר

יציאה לכביש 4
קוקה קולה

כביש 4

ממודיעין עילית

מבני ברק

קו 209

מודיעין עילית 
שד' בית שמאי
שערי תשובה 

מעלות שמחה (חזור)
נתיבות המשפט (עד/מ 101)

מסילת יוסף
חפץ חיים

שד' אביי ורבא (חזור)
רבי יהודה הנשיא

שד' יחזקאל
שד' בית הלל

בני ברק
כהנמן

אהרונוביץ
ז'בוטינסקי
אבוחצירא

מבצע קדש (חזור)
אזור תעשייה ב"ב

מסלול

מפת קו 209

  איסוף מהיר וישיר בציר המרכזי בעיר

  נסיעה ישירה ללא תחנות עצירה בדרך

  מסלול מקוצר בבני ברק, בצירים פחות פקוקים

  מתן שרות לאזורים חדשים בבני ברק 

  נסיעות תכופות לאורך כל שעות היום, כל השבוע

יתרונות קו 209

החל מיום חמישי כ"ט תמוז תשע"ח, 12/07/2018

הרגלי הנסיעה משתנים
בקווי מודיעין עילית - בני ברק 

קו 209 - מהיר וישיר
מודיעין עילית - בני ברק

בנוסף, מסלולים משופרים
ותוספת נסיעות בקווים הוותיקים

מסלול הקווים 210, 220 ו-240
מתקצר בתוך העיר בני ברק, דרך רח' נחמיה.

המסלול החדש ידלג על הרחובות: חזו"א מפינת 
נחמיה והלאה, נדבורנא, עזרא עד פינת נחמיה, בשני.
קווי 200 ו-230 ימשיכו לבצע איסוף ופיזור לאורך הרחובות הללו

לשמיעת לוח הזמנים המעודכן: 
מוקד "קווים עילית"

*2060
מוקד מידע ארצי

*8787

המסלול החדש ידלג על הרחובות: חזו"א מפינת נחמיה
והלאה, נדבורנא, עזרא עד פינת נחמיה, בשני הכיוונים.
המסלול החדש ידלג על הרחובות: חזו"א מפינת נחמיה
והלאה, נדבורנא, עזרא עד פינת נחמיה, בשני הכיוונים.
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בנאות דשא: היכן 
נופשים האדמו"רים?

'מאוחדת' יוזמת: שיתופי פעולה 
מיוחדים עם 'שערי הוראה' 

אדמו"רים רבים נוהגים לצאת בימים אלו של השנה לנופש עד לחודש אלול, 
חלקם נופשים כאן בארץ וחלקם בחו"ל • 'קו עיתונות' יצא לבדוק באלו 

עיירות נופש שוהים האדמו"רים

הגרש"א  בראשות  רבנים  מאות  של  השנתי  הכינוס  לקראת  התקיים  המפגש 
לבין  הרבנים  בין  פעולה  שיתופי  מגוון  על  סוכם   • ב"ב  מערב  גאב"ד  שטרן 
ר' משה כהן סגן מנהל מחוז מרכז:   • מומחי מאוחדת בתחום בריאות הנפש 
"אנו רואים בכך חשיבות רבה וזאת כחלק מחוסר ההתפשרות של מאוחדת על 

צרכי לקוחותיה"

יענקי קצבורג

למנוחה  שוהה  מבעלזא  האדמו"ר  בעלזא: 
בקרית יערים טלז סטון, שם הוא מתגורר מאז 
שמחת בית בעלזא. כזכור, לפני שמחת החתונה 
בקרב  מיוחד  למסע  האדמו"ר  יצא  הגדולה 

חסידיו במונטריאול שבקנדה.
עם  יחד  למנוחה  שוהה  מסאטמאר  האדמו"ר 
הנגיד  בבית  שבבריטניה,  בחלדודנא  מקורביו 

הרבני יחזקאל שרייבר. 
 האדמו"ר רבי אהרן מסאטמאר שוהה למנוחה 

בעיירת הנופש 'ניו העמפשיר'.
 האדמו"ר מבאבוב שוהה למנוחה בקעמפ 'כרם 

שלמה' באבוב בקאנטרי.
בבריטניה,  למנוחה  שוהה  מויז'ניץ  האדמו"ר 
האחרונה  וביממה  חלדודנא.  הנופש  בעיירת 
הגיע לשהות עמו האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש.
למנוחה  שוהה  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
הנופש  בעיירת  בסאלבאך  באוסטריה, 
הינטרגלאם, שם גם שוהה האדמו"ר מנדבורנה. 
בקאנטרי  למנוחה  שוהה  מפאפא  האדמו"ר 

בסמוך לישיבת פאפא בהרי הקטסקילס. 

עד  בשוויץ  שוהה  )מרכז(  מויז'ניץ  האדמו"ר 
העיר  באותה  שוהה  האדמו"ר  באב.  ט'  לאחר 
בה נהג לשהות אביו בעל הישועות משה זי"ע 

בימי הקיץ.
האדמו"ר מקאלוב ארה"ב הזקוק לרחמי שמים 
מרובים יצא לדאצ'ה בשכונת טשעסנאט ריטש 

במונסי ניו יורק.
האדמו"ר מטשערנוביל שוהה למנוחה בשוויץ.

אלו  בימים  השוהה  מדושינסקיא  האדמו"ר 
יצחק  הרב  בבית  מלבורן,  בעיר  באוסטרליה 

בנדיקט.
במליבו,  למנוחה  שוהה  מסקווירא  האדמו"ר 

לוס אנג'לס.
בעיר  למנוחה  שוהה  מפיטסבורג  האדמו"ר 

צפת.
במלויה,  למנוחה  שוהה  מספינקא  האדמו"ר 

שווייץ.
בהר  בישראל  שוהה  מקאליב  והאדמו"ר 

שמואל.
יצוין כי האדמו"רים לא מקבלים קהל בעיירות 

הנופש, למעט מקרים מיוחדים ודחופים.

הילה פלח

רבנים  כ-250  צפויים  הקרובים  בשבועות 
של  השנתי  בכינוס  להשתתף  הוראה  ומורי 
בית ההוראה 'שערי הוראה' בראשות הגרש"א 
השנתי  הכינוס  ברק.  בני  מערב  גאב"ד  שטרן 
יעסוק השנה בנושאי בריאות הנפש וההיבטים 
יאזינו  הרבנים  כאשר  לו  הנוגעים  ההלכתיים 
להרצאותיהם של ר' משה כהן סגן מנהל מחוז 
תחום  מנהל  שניידמן  ודני  במאוחדת  מרכז 

בריאות הנפש במאוחדת מחוז מרכז. 
לקראת הכינוס הגיעו לביקור מיוחד במעונו של 
הגרש"א שטרן נציגי מאוחדת שדנו על נושאי 
מנהל  סגן  השתתפו  בביקור  הנפש.  בריאות 
המרפאות  ומנהלי  כהן  משה  ר'  מרכז  מחוז 
וקשרי הקהילה ר' יצחק ויינר, ר' שמשון פרג, 

ר' נתן צשינסקי ור' ישראל ויזל. 
הדין  בית  של  הרבנים  השתתפו  בפגישה 
נוסבוים  והגר"ר  שלמון  הגר"י  הוראה'  'שערי 
ורבני  שטרן  הרב  שטרן.  הגרש"א  שבראשות 
המונחים  רבים  מקרים  על  סיפרו  הדין  בית 
לפתחם של הרבנים, גם כאלה הגובלים בתחום 
את  ללבן  לרבנים  חשוב  כן  ועל  נפש,  פיקוח 

העניינים השונים עם מומחי רפואת הנפש. 
שיתוף  העמקת  על  סוכם  הפגישה  במהלך 
ההוראה  בית  לרבני  מאוחדת  בין  הפעולה 
עם  ישירים  קשר  באמצעי  יצוידו  כשהרבנים 
על  מאוחדת  של  הנפש  בריאות  רופאי  בכירי 
חוות  את  ולקבל  עימם  להיוועץ  שיוכלו  מנת 

דעתם המקצועית בכל רגע נתון. 
כמו כן סוכם כי יתקיימו לעיתים תכופות קבלות 
קהל משותפות של רבנים ופסיכיאטרים על מנת 
באור  הרפואי  הטיפול  את  לקדם  יהיה  שניתן 

ההלכה. 
כי  ציין  כהן  משה  ר'  מרכז  מחוז  מנהל  סגן 
הדיסקרטיות  על  מיוחד  דגש  שמים  במאוחדת 
של  הנפש  בריאות  מרפאות  הוקמו  כן  ועל 
מאוחדת בסביבת בני ברק ולא בתוככי השכונות 
מתוך כוונה לשמור על חיסיון המטופלים ועל 
נותני  אבל  להיכנס  יותר  בנח  שירגישו  מנת 
הינו מתוך  והמטפלים שחלקם הגדול  השירות 
הרגישויות  את  שמבינים  כך   – החרדי  המגזר 
מאוחדת  החרדי.  למגזר  להתאמה  הקשורות 
מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם גדולי ישראל 
רבה  חשיבות  בכך  רואים  ואנו  ההוראה,  ובתי 
וזאת כחלק מחוסר ההתפשרות של מאוחדת על 

צרכי לקוחותיה.





לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

בריא להכיר :)

אלעד כהן קלינאי תקשורת מומחה 
הוא חלק מהצוות הרפואי שלכם

 אלעד משמש כקלינאי תקשורת מזה כעשור, 
לאחר שסיים בהצטיינות את לימודיו במכללת הדסה.

אלעד כהן  מאמין כי חשוב לדבר עם המטופל בגובה העיניים 
לראות מה הצרכים הייחודיים שלו, מה היכולות שלו - ולפי 

זה לבנות את תכנית העבודה המתאימה לו, וכך לתת לו את 
הפתרון הכי טוב.

לשירותכם במרפאת מאוחדת ברח’ ירושלים  
א׳, ג׳, ד׳, ה׳ 8:30-12:00

אלעד כהן
קלינאי תקשורת מומחה

ולהישאר בריאלהיות בריא

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה



כ"ח בתמוז תשע"ח 323211/7/18 בני ברק

ח"כ אשר: 
"למצוא פתרון לייצור חשמל כשר לשבת"

במהלך דיון בועדת הכלכלה על הפרטת משק החשמל וייצור קהילתי, הודה ח"כ יעקב אשר ליו"ר הועדה ח"כ איתן 
כבל על הובלת הרפורמה ואמר כי לייצור קהילתי עירוני יש אספקטים רבים והשפעה חיובית ארוכת טווח

אלי כהן

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכנסת לדיון בתיקון 
לחוק משק החשמל, בראשות ח"כ איתן כבל, החלה השבוע להכין 
לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתקן את החוק 

ולהוציא לדרך את הרפורמה במשק החשמל. 
בחשיבות  להגזים  מבלי  כי  ואמר  הישיבה  את  פתח  כבל  היו"ר 
הנושא, מדובר ברפורמה הגדולה ביותר במשק בעשור האחרון. 
שהולכת  שידעו  ישראל  אזרחי  את  לשרת  הוא  החשוב  "הדבר 
להיות תחרות אמתית שהם הולכים להרגיש בכיסם – אם זה לא 
יקרה כולנו הפסדנו", אמר. הוא הוסיף כי לרפורמה יש גם השלכות 
על אלפי עובדים וזה משהו שהוא לא יכול להתעלם ממנו. "מדובר 
בדרמה ואני מקווה שהמדינה תדע לתת מענה לעובדים האלה". 
והופתע  לדרך  תצא  אכן  שהרפורמה  סקפטי  היה  כי  הזכיר  הוא 
לטובה בכך שהיום מתחיל הדיון בכך והבהיר: "בכוונתי להעביר 

את הרפורמה לא יאוחר מיום חמישי בצהריים".
מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, הציג את עקרונות הרפורמה 
ואמר כי השינוי המבני יחזק את האיתנות הפיננסית של החברה, 
של  אינטרס  וזה  פיננסית  יציבה  יותר  בחברה  ביטוי  לידי  שיבוא 
החברה, הממשלה והציבור. "יש התייעלות מסיבית מאוד בחברה 
וזה לא רק תכנית פרישה, הכל מלווה באבני דרך ליישום הרפורמה 

וזה תקדימי", אמר. 
הוא הוסיף כי ייצור החשמל בסוף התהליך יחולק כך שרק %30 
יהיה בידי חברת החשמל ו-%70 בידי יצרנים פרטיים, לעומת היום 
%70 מהחשמל. עוד  שהמצב הוא הפוך וחברת החשמל מייצרת 
הוא הזכיר את פינוי תחנות ומכירת מתחמי אלון תבור, רמת חובב, 
רוטנברג, רידינג, חגית ואשכול. היו"ר כבל ביקש לדעת מה קורה 
התשלומים  כי  השיב  ואדירי  ימכרו,  או  יפונו  לא  המתחמים  אם 

לחברת החשמל עבור יישום הרפורמה יינתנו רק בכפוף למכירה.
באשר למקטע האספקה אמר אדירי כי לאחר הרפורמה תהייה בו 
תחרות מלאה, חברת החשמל תהייה ספק ברירת המחדל אך ניתן 
יהיה לבחור ספק חשמל שונה וזה אמור לאפשר תחרות על מחיר 
החשמל. "אני מתקשה לראות שבלי הפחתת מחיר מישהו יעבור 
התקנת  כמו  לצרכן,  נוספים  שירותים  הרבה  גם  יאפשר  זה  ספק. 
התייעלות  שירותי  או  חשמל  אגירת  או  הגג  על  סולארי  פאנל 
אנרגטית. ברגע שהמקטע יוכל להיפתח לתחרות ולאחר ש-%40 
אז  יקרה  זה  אם   – אחרים  לספקים  יעברו  הבית  ממשקי  אחוז 
חברת החשמל תוכל גם היא להילחם על הצרכנים ולספק שירותי 

התייעלות אנרגטית", אמר.
עוד הוסיף אדירי כי "שינוי דרמטי נוסף הוא הוצאת ניהול המערכת 
מחברת החשמל לידי חברה ממשלתית נפרדת ועצמאית". היו"ר 
כבל אמר בתגובה כי ליחידה הזו יש עובדים שיעברו אליה מחברת 
החשמל והוועדה תלווה את המעבר הזה. אדירי הוסיף כי במקטע 

החלוקה הוחלט לאפשר מונופולים אזוריים לכמה חברות. 
ח"כ רועי פולקמן התייחס לתחרות במחירים ואמר כי קיים חשש 
שיהיה סבסוד צולב כך שמוסדות גדולים או ועדי עובדים ישיגו 
הסכמים עם חברות חלוקה במחיר נמוך, שיגרום לסבסוד צולב כך 
שהחברה תגבה תעריף גבוה מצרכנים פרטיים לא מאוגדים. "יש 
חשש שצרכנים חלשים יממנו הנחות לצרכנים חזקים יותר", אמר. 
יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת, אמר כי צרכן ביתי יהיה חייב 
לקבל שירות בתעריף מפוקח. אדירי התייחס גם למצבת העובדים 
של חברת החשמל, ואמר כי היא תרד מ-8,600 עובדים ל-6,400, 

כאשר 400 מהם יעברו לחברת ניהול המערכת.
ובדיון והצבעה  לאחר מכן החלה הוועדה בהקראת הצעת החוק 
על הסעיפים. ח"כ יעקב אשר בירך על הרפורמה ואמר כי למתקן 
ייצור קהילתי או עירוני יש הרבה אספקטים שיכולים להשפיע על 

יוקר המחייה והתחדשות עירונית, וגם בנושא של חירום. 
עוד הוא הוסיף כי יש ציבור גדול שלא משתמש בחשמל בשבת 
והפתרון של מתקנים קהילתיים עירוניים, לרשות שתרצה לעשות 
החוק.  בתוך  יוטמע  שזה  מבקש  ואני  מאוד  חשוב  הוא  זה,  את 

"צריך לעשות צדק גם כלכלי וגם ערכי לכל הציבור", אמר.
פי  על  בשבת  בחשמל  משתמש  שאיננו  בארץ  גדול  ציבור  "יש 
אמונתו ואורח חייו  וזה דבר שמבחינתנו חשוב מאד להסדיר אותו 
בחקיקה והיו על זה כמה הצעות חוק ודיונים רבים בועדה ומול 
בתוך  כי  דורש  "אני  אשר,  אמר  הרלוונטיים",  הממשלה  משרדי 
יהיה  הייצור  מתקני  של  האוטומציה  ותהליך  הרפורמה  החלת 
משפחות  אלפי  לטובת  כשר  חשמל  שיווק  של   והסדרה  פתרון 
ברחבי הארץ שנמנעות כיום מלהשתמש בחשמל שמיוצר בשבת 
רבות  בשכונות  ופרטיים  שכונתיים  גנרטורים  להפעיל  ונאלצות 

ברחבי הארץ".
ברווח  לפגוע  מבלי  להסדיר  ניתן  כשר  לחשמל  הפתרונות  *"את 
אני  החוק.  של  בכדאיות  לפגוע  ומבלי  הרפורמה  של  הכלכלי 

מבקש לעשות צדק נכון גם כלכלי וגם ערכי".
לחשב  צורך  יש  כי  ואמר  אשר  יעקב  ח"כ  הוסיף  הדיון  בהמשך 
ולתכנן  את יישום הרפורמה באופן כזה שלא יהיו מקרים שבהם 
בעקבות האוטומציה והייצור הקהילתי, במקרי חירום או במקרים 
אזורים  או  שלמות  ערים  של  השבתה  תהיה  טכניות  תקלות  של 
גדולים בארץ ללא אספקת חשמל סדירה, "לפי הרפורמה הזו אם 
אחד המתקנים נפגע בזמני חירום זה יכול לשתק אזורים גדולים 
רוצה  לא  מאיתנו  אחד  שאף  מצב  החשמל,  את  בהם  ולהפסיק 

להגיע אליו".
יו"ר הועדה ח"כ כבל הגיב לדברים של ח"כ יעקב אשר ואמר כי 
ובדיונים  בחוק  מעשית  להתייחסות  ראויות  הדרישות  שתי  אכן 

הבאים יתקבלו ההחלטות הרלוונטיות.



 לראות את הצרכים והיכולות
 ולתת את הפתרון הכי טוב

קלינאי התקשורת אלעד כהן מעניק את שירותיו 
המקצועיים כבר עשור. הוא מסביר מה בדיוק 
כולל המקצוע שלו, למה חשוב להכיר את העולם 
של המטופל ומה מנחה אותו. וגם: הצרכים 

הייחודיים של בחורי הישיבות

אלעד כהן הוא קלינאי תקשורת כבר כעשור. לאחר 
שסיים בהצטיינות את לימודיו במכללת הדסה, 
החל, בין היתר, להעניק טיפול במרפאת מאוחדת 

ברחוב ירושלים בבני ברק.

“בחתך הגיל שבו אני מטפל, מילדים בני 9 ועד 
לאנשים מבוגרים, הטיפול במסגרת הקופה מתמקד  
בבעיות מאד ספציפיות יחסית למקצוע שלנו”, הוא 
מסביר. “המקצוע שלנו – קלינאי תקשורת - מטפל 
במגוון מאד רחב של בעיות, אבל עיקר ההתמחות 
והטיפול שלי הוא התחום הטכני: כיצד להפיק את 

הקול והדיבור בקלות וביעילות. 

אני מקביל את העבודה שלי מול פיתוח קול, כמו 
העבודה של פיזיותרפיסט לעומת מאמן כושר. 
התפקיד שלי הוא להביא את האדם למצב הנורמלי 
והתקין, ופיתוח קול מטרתו להביא את האדם לרמה 
של מיומנות גבוהה מהנורמה. לכן יש הבדל משמעותי 

בהכשרה ובידע הספציפי של כל בעל מקצוע”. 

 מה הייחודיות של מאוחדת בתחום 
ההפרעות בתקשורת?

“לדעתי, היתרון הראשון אצלנו הוא ההתאמה של 
המטפל למטופלים. למיטב ידיעתי, מאוחדת היא 
כמעט הקופה היחידה שבה ניתן שירות על ידי 

קלינאי תקשורת גברים. בדרך כלל קיימות בקופות 
רק קלינאיות תקשורת. היתרון הייחודי הנוסף שלי 
כבוגר ישיבה, הוא שאני מכיר היטב את הצרכים 
של הבחורים, את השפה, את האווירה, וזה מועיל 

מאוד לטיפול. 

צריך להבין, שהתהליך של הטיפול לא כולל רק 
ביצוע תרגילים, אלא יש גם עניינים רגשיים שצריכים 
התייחסות. כאשר כמטפל אני מכיר את העולם הייחודי 
של המטופל- אני יודע לעבוד איתו בצורה יותר נכונה 
ומותאמת אליו. לדוגמה- בזמן טיפול בבחור עם גמגום, 
עלי להתייחס לעמדות שלו כלפי הגמגום שלו, וגם 
לעזור לו להתגבר על מצבים שבהם הוא היה נמנע 
מדיבור. אמנם אני לא נותן טיפול רגשי באופן נרחב, 
אבל כשהמטופל מתרגל לדבר בצורה שוטפת וחלקה, 
ועובר תהליך של הכרה בגמגום, יחד עם התמודדות 

איתו, בוודאי שיש שיפור גם בחלק הרגש. 

אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל ברוך ה' 
הקשר שלי עם המטופלים הוא קשר טוב מאד, 
וזה  מרכיב מאד חשוב כדי שההליך הטיפולי יהיה 

שלם ויחזיק מעמד. 

בנוסף, במישור הפרקטי, מהיכרותי את המצב אני 
יכול לומר שזמן ההמתנה לתורים אצלנו הוא קצר 

יותר מהקופות האחרות”. 

 ישנם צרכים בנושא שהם ייחודיים 
דווקא לבני ישיבות?

“בוודאי. אתן לך דוגמה: הכי פשוט וקל למטפל, הוא 
לבוא ולומר לבחור צרוד ״אל תדבר בכלל שלושה 

ימים״ כדי שמצב מיתרי הקול ישתפר. הבעיה היא 
ששתיקה מוחלטת היא מצב בלתי אפשרי לאדם 
חרדי שצריך לפחות להתפלל ולברך. בפרט אצל 
בחור ישיבה או אברך שכל היום שלו נסוב סביב 
הדיבור בלימוד. לכן צריך לדעת לבנות את תהליך 
התרגול ובעיקר היישום של הטכניקות בהתאם 

לסדר היום ולהרגלים שלו. 

אני כמטפל צריך גם להכיר גם את ההבדלים 
והניואנסים בתוך העדות והחוגים בציבור החרדי. 
אינו דומה סגנון התפילה בפוניבז’ לצורת התפילה 
בקרלין. כמטפל בציבור החרדי עלי להתחשב באורח 
החיים, בשביל לתת באמת את ההמלצות הכי 
נכונות לכל בחור- כי רק אז הוא יוכל לעמוד בהן. 

"כמובן שישנם מצבים קיצוניים, כמו אחרי ניתוח 
במיתרי הקול, שאז אי אפשר לתת הקלות למטופל, 
וכל אחד מבין שהוא באמת חייב לשתוק לגמרי 

כמה ימים". 

מה המוטו שמנחה אותך?

“מה שחשוב לי זה לדבר עם המטופל בגובה 
העיניים, לראות מה הצרכים הייחודיים שלו, מה 
היכולות שלו- ולפי זה לבנות את תכנית העבודה 
מתאימה לו, וכך לתת לו את הפתרון הכי טוב. 
במקביל, אני מקפיד לעשות עבודה כוללת. אני לא 
נותן פתרונות נקודתיים, מאוד חשובה לי ההסתכלות 
ההוליסטית על כל המטופל ולא רק על הבעיה 

הספציפית”.

בריא 
להכיר

 אלעד כהן
קלינאי תקשורת מומחה

 לא מתפשרים
על המומחים שלכם בבני ברק!

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה
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מאיגרא רמא לבירא עמיקתא

מפלגתית  פנים  קטטה  לפעמים,  רק  לפעמים, 
הופכים  שליטה,  מאבדים  מיותר  פוליטי  חיכוך  או 
נאלצים  כולנו  הנזקים  ואת  מתגלגל  שלג  לכדור 
לספוג. דוגמה טרייה וכואבת שכזו היא מקרה חוק 

הגיוס.
לנציגות  שבחים  כאן  חלקנו  שעבר  בשבוע  רק 
מבריקים  פוליטיים  מהלכים  שבסדרת  החרדית 
הצליחה להעביר את החוק בקריאה ראשונה, מבלי 
לפצל את השורות. השבוע, כך נדמה, נקבר הסיכוי 
כבר  ושלישית  שניה  בקריאה  החוק  את  להעביר 
במושב הנוכחי של הכנסת, ובכך לסיים אחת ולתמיד 
את סאגת גיוס בני הישיבות, וכל זאת בהד תקשורתי 
רוב  בו  חודש  של  בעיצומו  קיים,  בלתי  עד  קלוש 
הציבור הכללי שקוע בטורניר ספורט וסוגיית הגיוס 
מעניינת אותו הרבה פחות מהדיון הבוער על גורלה 

המר של נבחרת ארגנטינה.
וכל כך למה? ובכן, תשמעו סיפור, והוא אולי לא 
כל כך ערב לאוזן, אבל כך דברים מתרחשים: לפני 
זמן מה, במהלך גיבוש מתווה הגיוס על ידי משרד 
צה"ל  בכירי  שיערכו  פגישות  על  דובר  הביטחון, 
מול נציגי ציבור חרדים, כדי לשמוע את השגותיהם 

ולבצע התאמות נדרשות.
מעתה  נכנה  הנוחות  )שלמען  ישראל  מאגודת  אחד  שר  סגן 
מקדים  ובניתוח  הפועלות,  הנפשות  את  ומכירו  ביודעו  מ.פ.( 
אחד מאדמו"רי  בנו של  גם  הללו  לפגישות  לצרף  הציע  ונכון, 
ה'מועצת', הידוע במידת הקנאות בה ניחן, מתוך חשיבה בריאה 

ששיתוף כזה ימנע מאבקים מיותרים בהמשך.
כאמור(  בלבד,  הנוחות  לשם  י.ל.  נכנה  )אותו  שני  שר  סגן 
האדמו"ר  בן  דבר,  של  סופו  הנ"ל.  לצירוף  תוקף  בכל  התנגד 
דרמטית  הוראה  קיבלה  ישראל  אגודת  לתמונה,  מחוץ  נשאר 
מ'מועצת גדולי התורה' לפרוש מהממשלה באם מתווה הגיוס 
של  הטוב  ברצונם  החרדי  הציבור  תלוי  וכעת  כלשונו,  יעבור 
שופטי בג"ץ, שיצטרכו לבחור בין הענקת ארכה לחקיקת החוק 

ובין הפלת ממשלת נתניהו. אכן בחירה קשה עבורם...

דגל לבן
שכן  הרגישה,  בסוגיה  פנימי  דיון  מתנהל  באגודה  ובעוד 
מבתי  אישיים  ושליחים  פניות  שקיבלו  ה'מועצת'  מחברי  חלק 
את  מחדש  שוקלים  אדלשטיין  והגרי"ג  קנייבסקי  הגר"ח  מרנן 
החלטתם ודנים בתיקונים בנוסח החוק שיניחו את דעתם, בדגל 

התורה ובש"ס מתלבטים נחרצות, כלומר נחרצים להתלבט.
פסקת  לשילוב  הסיכוי  סדורה.  משנה  לכשעצמה  ל'דגל' 
התגברות או חוק יסוד לימוד תורה בקווי היסוד של הממשלה 
הבאה, כזו שתקום על חורבות ממשלה שנפלה בגלל חוק הגיוס, 
הרב  בראשות  לכולל החדש  יצטרף  לפיד  לסיכוי שיאיר  שקול 

דוד שפירא במודיעין עילית. 
הדגלאים מצדם היו מעבירים את חוק הגיוס המתוקן על גבה 
גם ראש הממשלה,  קיבל  דומה  ישראל. מסר ברוח  אגודת  של 
הכל  קלים,  בתיקונים  החוק  את  להעביר  יכול  אתה   - לאמור 

בסדר, אנחנו בצד שלך. 
אבל נתניהו חושש ובצדק. פרישה אפשרית של אגודת ישראל 
יצטרף  אשר  ויעקב  לכנסת  ישוב  פרוש  השר  סגן  )במסגרתה 
ברק(  בני  העיר  לראשות  הפוטנציאליים  המתמודדים  לרשימת 
שנתניהו  סיטואציה  לא  אצבעות,  ל62  הקואליציה  את  תצמצם 

רוצה להיות בה.
חששו של נתניהו מתגבר בהבינו שאחרי הפרישה, אם וכאשר, 
תפעיל אגודת ישראל מסע לחצים פומבי על דגל התורה וש"ס 
להצטרף אליה באופוזיציה. במקרה כזה, מעדיף ראש הממשלה 
הליכה לבחירות מראש, ואולי צמצום הנזק התדמיתי באמצעות 
שימוש בחוק הלאום הפופוליסטי שיפחית את ההד התקשורתי 

מהעימות על חוק הגיוס.

אם  שגם  לו  ולהסביר  נתניהו  את  להרגיע  ניסו  וש"ס  ב'דגל' 
הפרישה,  איומי  את  לממש  באגודה  ימהרו  לא  יעבור  החוק 
בוודאי לא במהלך הפגרה בת שלושת החודשים שבפתח. ומן 
לשקול  שעשויה  התורה,  גדולי  מועצת  את  שוב  יכנסו  הסתם 
את הנושא שנית ולהכריע שמאחר וכבר נעשה מעשה, עדיפה 
יו"ר  שרים,  סגני  שני  שמביאים  והתועלת  בממשלה  הישיבה 
ארבע  פני  על  וביטחון,  חוץ  בועדת  וחבר  ציבור  לפניות  ועדה 
בספסלי  שטרן  לאלעזר  טיבי  אחמד  בין  שיתמקמו  אצבעות 
האופוזיציה. האם נתניהו ישתכנע והחוק יעבור בבליץ עד סוף 

המושב? השבוע הקרוב יכריע.

די לשנאה
נושאים  שלושה  הגיוס,  בנושא  התקשורתי  לשקט  בניגוד 
ואם  האחרון,  בשבוע  התקשורתי  היום  סדר  את  הציפו  שונים 

נתחיל מהסוף, המכנה המשותף לשלושתם הוא שנאת חרדים.
הודיעה  אז  השבוע,  בתחילת  לתודעה  פרץ  הראשון  הנושא 
גישה  תושב שיאפשר  כרטיס  הענקת  על  גבעת שמואל  עיריית 
מערים  לאורחים  סגורים  שיהיו  בעיר,  מרכזיים  פארקים  לשני 
שאחרי  השבועות  שלושת  במשך  מהיממה  בחלקים  סמוכות 
'בין  לימי  למדי  חופפת  במפתיע  שרק  )תקופה  באב  תשעה 

הזמנים'(.
ברורה  משלהן,  פארקים  די  גן  ורמת  תקווה  שלפתח  מכיוון 
ברק  מבני  החרדיות  המשפחות  את  לחסום   - הכוונה  היטב 

שנהנו, שומו שמים, מהדשא הירוק של השכנים האסטניסים.
רדיפה,  של  פרנואידית  בתחושה  שמדובר  תגידו  שלא  וכדי 
נצטט ממכתבו של ח"כ אילן גילאון ממרץ לראש עיריית גבעת 
מכוערת  אפליה  ברור של  במקרה  "מדובר  זה:  בנושא  שמואל 
המתבססת על שנאת האחר... למיטב ידיעתי מדובר בהתנהלות 
הגינויים  גל  למרות  השורות,  כתיבת  לשעת  נכון  עבריינית". 

הפוליטי, לא השתנה דבר בהחלטה המקוממת.
עסק  והוא  במקביל,  לתודעה  פרץ  השני  המקרה  האחד,  זה 
בטיסת אל על שיצאה באיחור מה משדה התעופה קנדי לנתב"ג 
לפני כשבועיים, בזמנו נטען כי המטוס המריא באיחור של שעה 

ורבע בגלל סירובם של כמה נוסעים חרדים לשבת ליד נשים.
בתגובה של חברת אל על למקרה, לא הוכחשו הפרטים, ורק 
נטען כי האפליה אסורה וכי הדיילים עושים כל שביכולתם למלא 
התקשורתי  ההסתה  גל  את  לציין  מיותר  הנוסעים.  בקשות  את 

שהתעורר בעקבות המקרה.
יצא  הסיפור  כי  מאיר  רהב  סיון  העיתונאית  חשפה  השבוע, 

יותר  נוסעים,  עדויות  פי  על  מפרופורציות,  לגמרי 
טכניות  מסיבות  נגרמו  עיכוב  של  ורבע  משעה 
לחלוטין וזמן הטיסה נדחה עוד לפני העלייה למטוס 
החרדים  עם  הסיפור  "כל  עדויות,  אותן  לפי  בכלל. 

לקח 5 דקות, לא יותר".
פתאום נזכרו באל על לחדד את הודעתם, "הפרטים 
שפורסמו בנושא לא היו מדויקים, בלשון המעטה", 
הודיעה החברה. "האיחור לא היה קשור כלל לאירוע 
לשבת  שסירבו  הנוסעים  בשני  הטיפול  שפורסם... 
מהשער  התנתק  שהמטוס  אחרי  התרחש  במקומם 

והוא נמשך דקות ספורות בלבד".
הייתה  הלאומית  התעופה  חברת  שאם  לנחש  קל 
מסע  היה  בזמנו,  הזו  התגובה  את  לשגר  טורחת 
השיסוי נחסך כבר אז, אלא שלמישהו באל על כנראה 
לא אכפת כל כך שהציבור החרדי יספוג רפש, כל עוד 

נציגי החברה נמצאים בצד ה'נכון' של 'בני האור'.
הבעיות  שלל  עם  להתמודד  שבמקום  יתכן  "לא 
הדו"חות  הטייסים,  מאבקי   – בחברה  הפנימיות 
בפגיעה  לעסוק  על  באל  יבחרו   – ועוד  הכלכליים 
המגזר  שלהם,  ביותר  הנאמנים  בנוסעים  דווקא 
החדשה  הקרן  כמו  גופים  בהתערבות  וזאת  החרדי, 
גורם העוסק  לנו  שאחראים להצפת הסיפור", אומר 

במניעת הסתה ושנאה.
ידי  על  שני  ביום  פורסם  עתה,  לעת  ואחרון  שלישי  סיפור 
שהסיע  אחרי  כולו  בוכה  לביתו  חזר  כי  שטען  אוטובוס  נהג 
ילדות בנות 7 מאשדוד לבריכה, ובדרך הן פרצו בשירת "מוות 
לחיילים", בזמן שהוא מבכה את חבריו שנפלו במערכות ישראל. 
את הסטטוס שפרסם, סיים באמירה המזעזעת "מבחינתי הם לא 

יהודים... הם יותר גרועים מערבים".
דב  בשם  חרוץ  לעיתונאי  הסתדר  כך  כל  לא  בסיפור  משהו 
אייכלר, שערך תחקיר קצרצר משלו והגיע למסקנה הבאה: ילדה 
לערבים",  מוות  חיילים,  "הנה  הבא  המשפט  את  אמרה  אחת 

בת  )ילדה  חברתה 
שיבשה  כן?(   ,7
ובזמן  המשפט.  את 
ניסו  שהמורות 
הרוחות  את  להרגיע 
ולהסביר את הטעות, 
במחאה  פצח  הנהג 

וחולל את המהומה.
שלושת  בכל 
מתבקשת  המקרים, 
ותיקון  התנצלות 
עיריית  על  המעוות. 
שמואל  גבעת 
ההחלטה  את  לבטל 
על  הפוגענית, 
האוטובוסים  חברת 
להדיח  המדוברת 
המסית  הנהג  את 
לדרוש  למצער  או 
בו  לחזור  ממנו 
השיסוי  מדברי 
על  ואילו  בפומבי, 
להתנצל  על'  'אל 
בפני  עמוקות 
החרדים,  נוסעיה 
שותפה  שהייתה  על 
הגיע  נגדם.  להסתה 
בקול  לומר  הזמן 
דמנו   – וצלול  נחרץ 

אינו הפקר.

אבי גרינצייג / על סדר היום

רגע אחרי שרשמה הישג עצום, חזרה הנציגות החרדית שני צעדים לאחור ונראה כי אין מנוס 
• העימות הפנימי ב'אגודה' שיכל למנוע את כדור השלג, ההצעה הקוסמת של  מבחירות 
'דגל' וש"ס לנתניהו וההחלטה שיצטרכו שופטי בג"ץ לקבל • וגם: שלושה סיפורי הסתה 

ושנאת חרדים בשבוע אחד

הדגלאים מצדם 
היו מעבירים 
את חוק הגיוס 
המתוקן על 
גבה של אגודת 
ישראל. מסר 
ברוח דומה 
קיבל גם ראש 
הממשלה, לאמור 
- אתה יכול 
להעביר את החוק 
בתיקונים קלים, 
הכל בסדר, אנחנו 
בצד שלך

בדרך לקלפי? גדולי ישראל יכריעו. ישיבת שלוש מועצות גדולי התורה. צילום: משה ויסברג
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וגם  עבדקנים  יהודים  נטול  יהודי  יישוב  מהקמת  החשש  לא 
הם  חרדים  פוליטיקאים  ללא  יהודית  ממשלה  מהקמת  הפחד  לא 
שמדיר  מה  התורה.  ומדגל  מש"ס  הכנסת  חברי  את  שמטרידים 
של  נגמרת  הבלתי  ההדרה  זו  האחרונה  בתקופה  מעיניהם  שינה 
בתוככי  דווקא  המתרחשת   - הכוח  מעמדות  חרדים  פוליטיקאים 
ובדגל התורה בשבועיים  לו. התחושות בש"ס  ולא מחוצה  הבית 
מה  בכל  החברים  של  חלקם  מנת  שהיה  הכוח  כי  הן,  האחרונים 
שנוגע לקביעת סדר היום, ניטל מהם בעל כורחם והועבר לחברים 

החסידיים ביהדות התורה.
ולא  במידה  ליצמן  של  החד-צדדית  ההתנתקות  הצהרת  על 
חצי  בת  ארכה  )וקבלת?!(  לבקשת  שהציב  האולטימטום  ייענה 
החרדים  הכנסת  חברי  שמעו   – הגיוס  חוק  לתיקון  מבג"ץ  שנה 
מהתקשורת ולא מפי בן הברית. באותו רגע הם הרגישו כמו חברי 
הכנסת מהליכוד שנחשפו לראשונה בתקשורת לתוכן מכתבו של 
הנשיא לגבי חוק הלאום שיועד אליהם אישית. ההשוואה בין שתי 
הסוגיות נכונה גם לעניין הישנות המקרים. על החברים של ליצמן 
ועל התומכים לשעבר של רובי ניתן לומר שזו לא הייתה החוויה 

הראשונה וכנראה גם לא האחרונה. 
שנתלו  הססגוניים  הדגלים  רקע  ועל  הזה  השבוע  בסיכום 
ש"ס  גם  ועמה  התורה  שדגל  לומר  ניתן  הכנסת,  במזנון  השבוע 
הספרדית, נפלו בשלב הבתים. לו היה הדבר תלוי בשתי הסיעות 
באה  הייתה  לא   – החרדים  הכנסת  חברי  ברוב  ולמעשה  הללו 
לעולם הדרישה החרדית לדחיית חקיקת הגיוס בחצי שנה, הואיל 

ומבחינתם, העדיפות הברורה הייתה להוביל להכרעה.
כשמשוחחים עם החברים הבלתי מזדהים )מש"ס ומדגל התורה( 
מיעוט,  עמדת  למעשה  שהיא  הזאת  האגודאית  שהעמדה  מבינים 
לחוק  עליהם ההתנגדות ההצהרתית  כפי שנכפתה  עליהם  נכפתה 
בשבוע שעבר. לדידם, מוטב להעביר את החוק בתנאים הנוכחיים 
מאשר לדחות את הקץ. באוזני כמה מהח"כים עוד מהדהדים דברי 
להתנגד  וצורך  טעם  אין  מדוע  שהסביר  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן 

להצבעה הראשונה בחוק הגיוס. 
ובמבחן  הואיל  הדברים,  על  שמעתם  לא  כה  שעד  העובדה 
התוצאה ההתנגדות הייתה של כל חברי הכנסת החרדים, מדברת 
בעד עצמה. הנימוק הג'נטלמני של החברים בדגל התורה ובש"ס 
מה  משום  אחידה.  להיות  צריכה  החזית  הגיוס  שבעניין  היה 
הג'נטלמניות הזאת הפכה לנחלתה הבלעדית של הסיעה הליטאית, 
אגודת  של  מיליטנטי  היותר  הקו  מאחורי  לאחרונה  שמתיישרת 

ישראל.
מדגל התורה שהייתה עד לפני שנה בר הסמכא העיקרי בסוגיות 
שנוגעות לעולם התורה ניטלה זכות ההובלה. גפני אומנם הצהיר 
שדגל לא תהיה ה'שאבעס גוי' של אגודת ישראל, אבל בימי החולין 
אנו בהחלט רואים את התנועה הליטאית הגאה נושאת את הכלים 

של ליצמן ושאר החברים החסידיים. 

חודש חסר
ימים חלף עבר לו מאז פורסם תזכיר חוק שירות  כמעט חודש 
לשינוי  יד  ייתן  לא  כי  הביטחון  שר  הצהיר  בו  לרגע  ועד  ביטחון 
של פסיק מהנוסח שהציעה הוועדה. בין לבין ליברמן כמעט ולא 
השמיע מילה בנוגע לסוגיה שהרעידה את המערכת הפוליטית – 
ומשפיעה על יציבות הקואליציה כמו רעידות אדמה קלות באזור 
טבריה. זה התחיל כרעידה בעוצמה קלה, אבל התדירות מטרידה 
יותר  הרבה  בעוצמה  רעידה  של  בואה  מפני  כבד  חשש  ומעוררת 

גבוהה. 

האמירה המוקצנת ביותר שיצאה עד ליום שני השבוע מפיו של 
הייתה  מסדרון,  שיחת  חצי   – ראיון  בחצי  זה  וגם  הביטחון,  שר 
ניסוח  האיווטית,  בעגה  בחוק.  שינויים  יהיו  שלא  תקווה  הבעת 
שנוסחה  להפליא  מנומסת  מבקשה  יותר  לא  הוא  שכזה  מעודן 
איווט  שבהפרחתם   - איומים  הושמעו  לא  לזה  מעבר  בקפידה. 
מתמחה; לא דלפו שיחות חשאיות של מקורבים סטייל המרוץ על 
ראשות עיריית ירושלים; גם מסרים מוצפנים לא מצאו את דרכם 
בדואר צבאי מסווג אל הכותרות הראשיות. ליברמן שמר על זכות 

השתיקה שהוא כה אוהב, אך הפעם במובן החיובי של המילה.
והנה, שלושה ימים לפני שהסתיים לו חודש תמים של התעלמות, 

הסיעה השבועית  ישיבת  בפתח  הדיבור.  תענית  את  ליברמן  שבר 
של ישראל ביתנו, מצא ליברמן לנכון להגביר את הווליום ולהחריף 
את הטון: "אנחנו לא מוכנים לשום תזוזה, לשום שינוי, לא מילה, 
אמר  הוא  הגיוס",  חוק  בנושא  נקודה  ולא  פסיק  לא  אות,  לא 
וטרק את הדלת על אצבעותיהם של כמה מחברי הכנסת החרדים 
שמתרוצצים ומנסים לחולל קסמים מזה כחודש ימים. רק חסר היה 

שיכריז כי בכוונתו לחסל את האיום בתוך עשרים וארבע שעות.
איווט הוא פוליטיקאי שמקשה על עבודת הפרשנים ומכה את 
שאחרי  הקשים  ברגעים  לאולמרט  חבר  הוא  החזאים.  הערכות 
מלחמת לבנון השנייה כשאיש מלבדו לא הבין את נפלאות התבונה. 
לו  שהובטח  המאחז  על  ויתר  הוא  הנוכחית  הקדנציה  בראשית 
במשרד החוץ והעדיף להפגיז את נתניהו מספסלי האופוזיציה על 
בסיס יומיומי. במקרה האחרון זה השתלם לו, עם יותר מזל משכל, 
כשניצל בהמשך את הסיטואציה כדי להתיישב על הכיסא היוקרתי 

ביותר בממשלה – של שר הביטחון. 
אותה  ולשבור  כחודש  במשך  שתיקה  על  לשמור  החלטתו  את 
דווקא השבוע, ניתן היה לתלות באותה הפכפכות – עם סדר פנימי 
שרק איווט עומד על טיבו – שמאפיינת את התנהלותו הפוליטית 
הנגלה,  על  רב  בו  שהנסתר  הזה,  שההסבר  אלא  הימים.  משכבר 
לא נשמע הגיוני כשנחשפים לדו-שיח שהתנהל מאחורי הקלעים 
נכונות  הובעה  במסגרתו  הביטחון,  במשרד  בכירים  גורמים  מול 

להכללת שינויים בחוק.

קליעה למטרה
המו"מ להכללת שינויים ותיקונים בתזכיר שהגיש שר הביטחון 
התנהל בערוצים חשאיים מרגע שההצעה הונחה על השולחן. לגבי 
כמה מהסעיפים בהם דובר נכבדות, כבר הושגו הבנות עקרוניות 
הסעיף  שינוי  על  סוכם  לדוגמה  כך  לראשונה.  כאן  שמתפרסמות 
הישיבות.  בני  למתגייסים  בנוגע  הצה"לי  המידע  למאגר  הנוגע 
נכונות  על  לספר  יודעים  העניינים  בסוד  שהיו  החרדים  הגורמים 
עקרונית להסרת הסעיף והמרתו בסעיף פחות מתריס ויותר כוללני.

העמדה  עקרונית  התקבלה  ואף  בקשב  נשמעה  הכלכלי  בפן 
אי-עמידה  של  במקרה  התקציבי  הקיצוץ  כי  לקבוע  שביקשה 
הגיוס.  חייבי  התלמידים  של  היחסי  החלק  על  רק  יחול  ביעדים 
משמעות השינוי הזה שנראה קוסמטי לכאורה, היא רבת השפעה, 
לנוכח העבודה שמרבית חייבי הגיוס מתוקצבים כבחורי ישיבות, 
'פר ראש' מוענק לאברכים  יותר של התקציב  בעוד החלק הגדול 

שברובם אינם חייבי גיוס. 
דובר  ראשוניים,  סיכומים  הושגו  במסגרתן  החשאיות  בשיחות 
פסילה  למנוע  מנת  על  החוק,  של  המטרה'  'סעיף  שינוי  על  גם 
נוספת של החוק בבג"ץ. בתזכיר שהונח על השולחן ההתמקדות 

בית ספר לפוליטיקה

האגודה 
למען החייל

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

נציגי 'דגל' מקבלים את הוראת מרן הגרי"ג
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מרגע שליברמן הבין 
שליצמן והחברים 

החסידיים נחושים לסכל 
כל פשרה – ודורשים 

לדחות את ההכרעה, 
הוא חתך והודיע שלא 

יהיה שינוי של פסיק או 
מילה. ליברמן – כך הם 
מסבירים – חשש שאם 

יגלה נכונות פומבית של 
הסכמה כלשהי לשינוי 

הנוסח, הוא גם יאכל 
את הדגים המקולקלים, 

גם ישלם לדייגים 
החרדים וגם יגורש 

מהקריה בעקבות הפלת 
הממשלה

מדגל התורה שהייתה 
עד לפני שנה בר 

הסמכא העיקרי בסוגיות 
שנוגעות לעולם 

התורה ניטלה זכות 
ההובלה. גפני אומנם 

הצהיר שדגל לא תהיה 
ה'שאבעס גוי' של אגודת 
ישראל, אבל בימי החולין 

אנו בהחלט רואים את 
התנועה הליטאית הגאה 

נושאת את הכלים של 
ליצמן ושאר החברים 

החסידיים

את  לשנות  הייתה  החרדית  ההצעה  השוויון'.  'ערך  בהחלת  הייתה 
הנוסח ולרככו על מנת שבג"ץ לא יוכל לטעון, כמו בפסיקתו הקודמת, 

שהסעיפים הביצועיים של החקיקה לא הולמים את המטרה. 
הפסקה המשמעותית מכל אודותיה דובר, היא זו הנוגעת לסיטואציה 
כשש  בעוד  מהיעדים  אחוזים  ב-85  עמידה  תהיה  ולא  במידה  שבה 
את  שניהלו  החרדים  הכנסת  חברי  ביטחון.  שירות  חוק  יחול  שנים, 
הרחבת  לנוכח  הן   - מימוש  ברי  היעדים  כי  סבורים  אומנם  המגעים 
כסך  נספרים  שהיעדים  העובדה  לנוכח  והן  חרדי'  'מיהו  ההגדרה 
הכל של מתגייסים לצה"ל ומשרתי השירות האזרחי - אולם גם כאן, 
נוסחה שתרצה  היה שנמצאה  דומה  על שלייקס,  חגורה  כתוספת של 
את כל הצדדים. הנוסח שהוצע לבסוף היה כי אם במהלך 12 החודשים 
האחרונים )בעוד כחמש שנים( יתברר כי היעדים לא מושגים, יתאפשר 

לממשלה ליזום חקיקה חדשה בהתאם לצרכי הצבא. 
עם סעיף מכובס מהסוג הזה דומה היה שכולם יוכלו לחיות בשלום 
ובביטחון. ליברמן מחד היה מעלה על ראש שמחתו את אזכור הצרכים 
הצבאיים. הפלגים האגודאיים המיליטנטיים מאידך היו יכולים לטעון 
החלת  על  עקרונית  אמירה  הוכללה  שבמסגרתה  המכשלה  הוסרה  כי 

חוק שירות ביטחון, אם וכאשר, בעוד שש שנים.
נמוכה  אש  על  שהתבשלו  הללו  העקרוניות  להבנות  כשנחשפים 
ונותרו בתוך המטבח הרחק מעין הסועדים, רק מתגברת ועולה השאלה 
מדוע בחר שר הביטחון ליברמן לשבור שתיקה בישיבת הסיעה ולמנוע 

מראש כל אפשרות לנסיגה.

מצווה טאנץ
מעטים הימים שבהם חברי כנסת שאינם נמנים על סיעתו מתייצבים 
כסנגוריו של איווט ליברמן, שכבר העסיק כמה וכמה מטובי הפרקליטים 
יודע  גם  לנתניהו,  בניגוד  שאיווט,  אומרים  תיקים.  במגוון  בישראל 
להתנהגותו  ההסבר  את  שסיפקו  מי  שהפעם  אלא  לסנגוריו,  לשלם 
של שר הביטחון בהתנדבות מלאה, פרו-בונו, היו דווקא כמה מחברי 

הכנסת החרדים, תרתי משמע, בש"ס וביהדות התורה. 
החברים הללו שחשים מתוסכלים מזה תקופה ארוכה כמעט והביעו 
הם,  רק  לא  כיצד  כשתיארו  איווט,  של  תחושותיו  עם  מלאה  הזדהות 
אלא גם האח הגדול ממשרד הביטחון, נגרר למשחקי משיכת חבלים 
עם   - חצות  אחרי  טאנץ'  'מצווה  לריקוד  לומר  יותר  נכון  אולי  או   -

ח"כי האגודה. בדגל התורה ובש"ס בטוחים כי ההצהרה של ליברמן 
ליצמן  כי  הבין  שאיווט  אחרי  רק  ימים,  חודש  של  באיחור  הושמעה 

והחברים החסידיים נחושים לסכל כל פשרה. 
והרגישו  איווט  עם  שקט  ציר  על  ששמרו  המתוסכלים  החברים 
הבין  שליברמן  מרגע  כי  מסבירים  נגיעה,  במרחק  מצויות  שההבנות 
ודורשים   – פשרה  כל  לסכל  נחושים  החסידיים  והחברים  שליצמן 
לדחות את ההכרעה, הוא חתך והודיע שלא יהיה שינוי של פסיק או 
מילה. ליברמן – כך הם מסבירים – חשש שאם יגלה נכונות פומבית של 
הסכמה כלשהי לשינוי הנוסח, הוא גם יאכל את הדגים המקולקלים, גם 

ישלם לדייגים החרדים וגם יגורש מהקריה בעקבות הפלת הממשלה.
נקודת השבר הייתה בבוקר יום שני, כאשר ליצמן השמיע את הדרישה 
ולבקש  לבג"ץ  לפנות  אולטימטום,  ללא  ראשון  בשלב  הראשונית, 
דחייה. ליברמן הבין שכל עיכוב בהכרזה מצדו יגרום לכך שהוא יהפוך 
מרוסי לליטאי – וייגרר כמו חבריו החרדים אחרי הצהרותיו של ליצמן, 
במקום להוביל. "ליצמן שיגר את האיום שלו במכוון בלי שום תיאום 
מוקדם איתנו", אומרים החברים מש"ס ומדגל התורה, "לא היה שום 
וגם לא טיפת תיאום  תיאום לפני ההחלטה של אגודה להתנגד לחוק 
לפני שליצמן הציב אולטימטום של בקשת ארכה מבג"ץ. הם רצים לבד 

וגוררים את כל המערכת אחריהם".
גם אם התרחיש האופטימי יתממש כשהאולטימטום של ליצמן ייענה 
ידי  על  בחיוב  שתיענה  ארכה  בבקשת  לבג"ץ  תפנה  והמדינה  בחיוב 
הבג"ץ )שכידוע, לא סר ימין ושמאל מדברי המועצת החסידית(, הרי 
שההימור שהחברים נוטלים על עצמם הוא עצום. שהרי מהרגע שבו 
האופציה של הכללת שינויים והעברה מהירה של החוק כבר במושב 
הנוכחי טורפדה, קיימת תמיד האפשרות שבסיבוב הבא הפוליטיקאים 
החרדים יהיו פחות חזקים – מה שישפיע דרמטית על תוצאות החקיקה. 
"אם נלך למערכת בחירות שבסופה נגיע חלשים יותר ונעביר חקיקה 
הפכה  ישראל  שאגודת  לקבוע  יהיה  אפשר  טובים,  פחות  בתנאים 
לאגודה למען החייל", אמר אתמול )שלישי( בתסכול גורם בכיר בדגל 
התורה. נכון למועד כתיבת השורות בדגל התורה ובש"ס עוד חוככים 
בינם לבין עצמם האם לצאת בהצהרה סותרת לאולטימטום של ליצמן. 
אם תבנית ההצבעה על חוק הגיוס תחזור על עצמה וגם כאן תירשם 
היגררות רבתית אחרי אגודה, ניתן יהיה לקבוע סופית שאגודת ישראל 
תפתיע  דגל  אם  הליטאית.  העצמאות  שאריות  את  זללה  החסידית, 
ותילחם על עמדותיה, ניתן יהיה לנסות להניף מחדש את הדגל, לעת 

עתה, רק לחצי התורן.

לא רוצה להיות ליטאי, ליברמן בישיבת הסיעה
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

ימי הגבלה: מונטג חוזר, חלקית

קריית מוצקין

בית שמש

העיר:  ראש  על  לאופוזיציה  כביר  ניצחון 
מניעה  צווי   14 הוציא  הבחירות  ועדת  שופט 
חלק  לקחת  עליהם  ואסר  העירייה  עובדי  נגד 
ציקי  הגיש  העתירה  את  הבחירות.  בתעמולת 
כי  שטען  חדשה,  רוח  תנועת  יו"ר  אבישר, 
עירייה  עובדי  מגייס  צורי  חיים  העיר  ראש 
בניגוד  שלו  הבחירות  תעמולת  בשירות  לעבוד 

להוראות החוק.
שדרת  כל  את  מקיפה  המניעה  צווי  שורת 
ההנהגה העירונית, וכוללת בין היתר את מנכ"ל 
של  אשתו  את  ואפילו  העיר  מהנדס  העירייה, 
תפקידה  שבשל  צורי,  דפנה  הגב'  העיר,  ראש 
לעמוד  תחויב  העירוני,  התיאטרון  כמנכ"לית 

בהוראות החוק החלות על כל עובד עירייה.

לאחר תקופת מעצר, שורת הגבלות והרחקות 
חבר  חוזר   - נגדו  החשדות  לאור  מהעירייה, 
לפעילות  מונטג  משה  שמש  בית  העיר  מועצת 
קיבל  המשפט,  בבית  שנערך  בדיון  בעירייה. 
השופט את טענות פרקליטיו וביטל את הרחקתו 
מבניין מועצת העיר. בין הטענות של פרקליטיו 
ומטבע  קרבות  שהבחירות  העובדה  הייתה 
פוליטיים  דיונים  לנהל  מרשם  על  הדברים, 

ולהיות בקשר שוטף עם אישים רלוונטיים.
לצד הבשורה על חזרתו לעירייה, על מונטג 
יוכל  לא  והוא  משמעותיות  הגבלות  הוטלו 
העשייה  ליבת  והנדסה,  ובנייה  תכנון  בענייני 
הציבורית שלו. ההגבלה תיוותר על כנה למשך 

60 ימים.

יוםעוד 113
מרעננים את הרשימה, מחפשים פתרון לדדון
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בני ברק

עין עילית
מודי מחשש לנדידת כתובות: התנגדות לביטול הבחירות

בוודאות  מובטח  שנראה  אחד  דבר  יש  אם 
ראש  של  כהונתו  שהיא  הרי   ,2018 בבחירות 
שצפוי  גוטרמן,  יעקב  עילית  מודיעין  עיריית 
הצלחתו  נוספת.  לקדנציה  בקלות  להחליק 
הקהילות  כל  את  סביבו  ללכד  גוטרמן  של 
והמפלגות בעיר, מביאה אותו ליזום את ביטול 
בהתנגדות  נתקלת  שהיוזמה  אלא  הבחירות 
פנימית של גורמים בקהילות הליטאיות בעיר, 
החוששים מהעברת כתובות מאסיבית של אנשי 

הפלג הירושלמי לירושלים.
העיר  בחלל  מרחפת  הבחירות  ביטול  יוזמת 
לא מעט זמן והמצדדים בה טוענים כי אין טעם 
שכל  שעה  בחירות,  למערכת  העיר  את  לגרור 
המפלגות והקהילות מסכימות מראש על כוחם 
הוא  בה  הסיטואציה  גוטרמן,  עבור  וגודלם. 
צריך להיבחר היא חדשה יחסית, מאחר ובשלש 

ורק  יחיד  מערכות בחירות הוא נבחר כמועמד 
במערכת הבחירות האחרונה נאלץ להעמיד את 
עצמו לאמון הבוחרים )85% התושבים העניקו 

לו את אמונם(.
חשש  מעלה  הבחירות  ביטול  שיוזמת  אלא 
בשל  מוכרים,  ליטאיים  גורמים  בקרב  כבד 
עליכם  וזאת  הירושלמי'.  'הפלג  מצד  איום 
לדעת. בבחירות 2013, עת התמודדו 'בני תורה' 
נציגים  שני  להכניס  הם  הצליחו  לראשונה, 
למועצת העיר מודיעין עילית )לצד שני נציגים 

בבני ברק ונציג בודד בירושלים(.
גם  להבנות  להגיע  אמור  גוטרמן  עקרונית, 
במועצה  כוחם  לשמירת  תורה'  'בני  אנשי  עם 
בבחירות הבאות, אלא שעל פי תסריט הבלהות 
כתובות  העברת  תירשם  'דגל',  אנשי  של 
'הפלג הירושלמי' מהעיר,  סיטונאית של אנשי 

ובמקרה  מאחר 
כל  אין  כזה, 
לקולם.  ערך 
העיקרי  החשש 

תזכה  שם  ירושלים,  לעיר  קולות  ממעבר  הוא 
המפלגה לתוספת כוח נכבדה.

'הפלג  מול  הספציפית  הבעיה  מלבד 
אותו  המודל  את  בעיר  מזכירים  הירושלמי', 
לפיצול   - בביתר  רובינשטיין  מאיר  מוביל 
בנפרד  קהילה  כל  וריצת  המאוחדת  הרשימה 
קהילה.  כל  של  כוחה  לבחינת  נחוץ  כמודל   -
סוג  לערוך  הזדמנות  להיות  יכולות  "הבחירות 
תוכל  קהילה  כל  בהם  פנימיים  פריימריז  של 
לברוח  צריכים  לא  כוחה,  את  בדיוק  להוכיח 

מזה, זה הליך נכון וטוב לכולם".

סום
פר

אשון
ר

מפלגה חדשה: האופוזיציה של 'דגל' חוברת ל'יחד'

אלה  בימים  יוצאת  חדשה  חרדית  מפלגה 
החרדיים  הקולות  את  לפצל  ועלולה  לדרך, 
המרכיבות  הקהילות  בין  פנימי  לקרע  ולהביא 
של  ידיים  בשילוב  מדובר  השקט.  היישוב  את 
ליטאית  תנועה  עם  ישי  אלי  של  'יחד'  אנשי 
משפחות  המייצגת  'תכל'ס',  בשם  חדשה 

ליטאיות מודרניות.
זאב,  בגבעת  הליטאי  הציבור  בתוך  הפיצול 
ומחילוקי  ענייניות  מסוגיות  בעיקרו  נובע 
אלא  צרכים,  ומילוי  עדיפויות  סדרי  על  דעות 
שבאחרונה הוא התעצם לאור החלטת התנועה 
'דגל  סניף  מנהל  את  ליישוב  להביא  הליטאית 
התורה' בירושלים איציק ברנר. חלק מהציבור 
לא רואה בעין יפה את מה שהם מכנים 'הצנחה' 
מגיע  שלא  מישהו  של  פוליטיים  לצרכים 

מהיישוב.

'תכל'ס'  תיקרא  חדשה  הליטאית  הרשימה 
מוכר.  מקומי  פעיל  ויין,  קיווי  יעמוד  ובראשה 
לדברי יזמי המפלגה, היא עשויה לגרוף קולות 
בהצנחות  מעוניינים  שלא  תושבים  של  רבים 
כתובות  בה  ושיראו  מפלגתית  ובפוליטיקה 
חינוך,  מוסדות  של  בבעיות  לטיפול  נאמנה 

כבישי גישה ותשתיות לקויות.
'יחד'  מפלגת  גם  תרוץ  מפלגה,  אותה  תחת 
עם  לכנסת  בבחירות  נאות  יכולות  שהוכיחה 
אוריאל  יהיה  ברשימה  נציגה  קולות.  כ-600 
פעילותו  בזכות  ביישוב  מאד  המוכר  רבני, 

הדומיננטית.
להמעיט  יתאמצו  מפלגות-האם  אם  גם 
שהיא  נראה  החדשה,  המפלגה  של  בערכה 
ולנגוס  גדול  ראש  כאב  להם  להסב  צפויה 
מכוחם. נכון להיום, מחזיקה 'דגל' בנציג בודד 

לצד נציג לחסידות קרלין. 
ב'דגל'  כיוונו  באחרונה 
לשלשה  ושאפו  גבוהה 
הסגנות  ולקבלת  מנדטים 

עשויה  החדשה  ההתפצלות  אך  ברנר,  לטובת 
להרחיק אותם מהיעד.

עדיין  הנוכחיות,  כל הדרמות המקומיות  על 
את  לאחד  והניסיונות  השלום  דיבורי  מרחפים 
כפי  משותפת,  לרשימה  וש"ס  'דגל'  'אגודה', 
היה  נראה  האחרונים  בחודשים  בעבר.  שהיה 
ולהותיר  ש"ס  עם  לסגור  בדרכם  שהחסידים 
את 'דגל' לבדה, אך עד כה הדברים לא סגורים 

ונראה שכל הצדדים מנסים לשפר עמדות.

ת זאב
גבע

ברוורמן מציג: מלאכת שיקום

פתח תקווה

שורת  בשל  במפלגתו  בודד  שנותר  לאחר 
פתח  עיריית  ראש  השבוע  השלים  עריקות, 
תקווה איציק ברוורמן את ביסוס צמרת נבחרתו 
עיתונאים  במסיבת  אכפ"ת.  ברשימת  החדשה 
את  ברוורמן  הציג  שני,  ביום  שנערכה  חגיגית 
המספר 3 ברשימה: רועי פן, פעיל חברתי וחבר 
מועצה מטעם 'עיר צעירה'. במסגרת הזעזועים 
העיר,  במועצת  הכיסאות  וחילופי  הפוליטיים 
כל  ידי  על  באחרונה  מאד  למחוזר  פן  הפך 

המתמודדים, בשל הפופולריות שצבר.
המספר  את  ברוורמן  הציג  כשבועיים,  לפני 
אדי  המועצה  חבר  הוא  הלא  ברשימתו,   2
קואז, לשעבר חבר סיעת 'דרך חדשה' של אורי 
שלשת  איוש  את  ברוורמן  השלים  בכך,  אהד. 
לפי  שלפחות  בסיעתו,  הבכירים  המקומות 
כוחו  מלוא  את  משקפות  האחרונות,  הבחירות 

במועצה – שלשה מנדטים.
בלא  נתקלה  ברוורמן  של  השיבוץ  מלאכת 
בצמרת  נשים  היעדר  בשל  בעיר,  ביקורת  מעט 
הרשימה. הביקורת לא נעלמה מעיניו של ראש 
נכבד  ייצוג  יהיה  "ברשימה  כי  שהבטיח  העיר 

של נשים ומתוכן פנים חדשות".
נכנס  העיר  לראשות  המרוץ  כך,  ובתוך 
ניצבים שני  גבוה, כאשר מול ברוורמן  להילוך 
מועמדים חזקים במיוחד. מדובר ברמי גרינברג, 
חבר מועצה ואופוזיציונר בלתי נלאה שהצליח 
להכניס את העיר לתזזית, ואיתי שונשיין, חבר 
מועצה צעיר ופופולארי, שהצליח לסחוף אחריו 
את חברת המועצה אורנה דוידאי ואת הפעילה 

החברתית ואשת הגמ"ח אורלי שטרית.

על  כוחותיה,  מיטב  את  מגייסת  תנועת ש"ס 
מנת להוביל מהלך יצירתי שיחלץ אותה מהמצב 
והחסידות.  התורה  בעיר  נקלעה  אליה  הסבוך 
מזכ"ל  השבוע  נפגש  דילוגים,  מסע  במסגרת 
וראש  זר  דניאל  הרב  עם  ביטון  חיים  התנועה 
העיר חנוך זייברט, במקביל למגעים מתקדמים 
הרב  של  רחמים'  'כסא  חצר  מול  המתנהלים 
הוחלט  התנועה  בצמרת  בנוסף,  מאזוז.  מאיר 
לרענן את רשימת הנציגים, כשגם כסאו של יו"ר 

הסיעה בבני ברק אלי דדון - מתנדנד.
כשהתחלקה הארץ לחברי כנסת של התנועה, 
האחריות  את  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  הותיר 
בכדי.  ולא  בידיו,  ברק  בני  על  המוניציפלית 
ש"ס בני ברק מתמודדת עם מרמור גובר בקרב 
קהל מצביעיה ובעיקר עם איומים מצד מפלגות 
חדשות; 'יחד' של הרב מאזוז, שבאופן היסטורי 
מטעמו  נציג  קיבל  ואף  ב"ב  מש"ס  חלק  היה 

ברשימה ומפלגתו החדשה של הרב דניאל זר.
מול  זה  אם  ובין  מול הרב מאזוז  זה  אם  בין 
הרב זר, נראה שהפתרון האולטימטיבי מבחינת 
דדון.  הסיעה  יו"ר  את  להחליף  הוא  ש"ס 
בפגישה במעונו של הרב זר, ניסה השבוע חיים 
שמע  אך  ובהסכמים,  בפיוסים  כוחו  את  ביטון 
בעיקר מסר אחד: כל עוד דדון בתפקידו – אין 
על מה לדבר. גם בזירת 'יחד', נדמה שעמידתו 
של דדון בראשות ש"ס, רק מחזקת את כוונתם 

קולות  לגרוף  וסיכוייהם  מאחר  בנפרד,  לרוץ 
רבים של ממורמרים.

להחלטות  המפתחות  את  בידיו  שמחזיק  מי 
הגר"ש  החכמים  מועצת  חבר  הוא  העירוניות 
בדדון  איתנה  תמיכה  מביע  כה  שעד  בעדני, 
ופועל בכל כוחו למניעת פילוג בציבור הספרדי. 
לפני כשבועיים, הגיע הרב מאזוז לבקר את הרב 
בעדני במיטת חוליו, שם הפליגו האישים במעלת 
מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע  השלום. 
עולה כי הרב בעדני צפוי להגיע לביקור גומלין 
בביתו של הרב מאזוז, שם צפויים הרבנים לדון 
מפורשות בסוגיית הבחירות. השבוע, פגש יו"ר 
ש"ס דרעי ברב בעדני ושמע ממנו אקראית על 

דבר הביקור הצפוי.
מי  את  תלוי  לאחדות?  הסיכויים  ומה 
שואלים. באופן רשמי, ש"ס לא מכירה ב'יחד' 
אלא  עצמאית,  ריצה  על  הכריזה  כבר  ו'יחד' 
אינטנסיבי,  מו"מ  מתנהל  הקלעים  שמאחורי 
כשמי שמנווט את הדברים מצד ש"ס הם אנשי 

נשיא המועצת הגר"ש כהן.
ריצה  ונפסלו:  שעלו  הדרישות/רעיונות  בין 
בריצ'רצ' מלא של שתי התנועות, הרצת מפלגה 
ספרדית כללית ללא אזכור שמות המפלגות או 
וותיק תחת ש"ס, תמורת  קונספט  ריצה באותו 
סגנות ושדרוג לנציגי הרב מאזוז. בחלק האחרון 
בסגנות,  צברי  פיני  כיהן  בעבר  כי  לציין  ראוי 

כנציג 'כסא רחמים'.
גורל  שיוכרע  ועד 
בש"ס  וראשיהן,  המפלגות 

כל  להחלפת  השבוע  להיערך  החלו 
רצון  מתוך  העיר,  למועצת  ברשימה  הנציגים 
כלל  הנוכחיים  החברים  מרבית  שורות.  לרענן 
מנסים  מיעוטם  הדרך,  את  לפנות  מתנגדים  לא 
להיאחז בקרנות המועצה, כשהם משתמשים בין 
היתר בסקר 'קו עיתונות' המלמד על פופולריות 
כעתודת  שמוזכרים  השמות  בין  שלהם.  יחסית 
עקיבא  אסרף;  רפי  עו"ד   - הש"סית  העסקונה 
אריאל  מלכיאלי;  לח"כ  חקיקה  יועץ  חופי, 
פעיל  הררי,  ויוסף  מוכר  חברתי  פעיל  דרשן, 

וותיק.
כך, בתנועת ש"ס שוברים את הראש  ובתוך 
הזכור  אפרים,  בן  דרור  המועצה  חבר  בחידת 
לעיר אלעד.  על מעברו  עיתונות'  'קו  מחשיפת 
להביא  במקומיים  מאיצים  הארצית  בתנועה 
להתפטרותו, בשל החשש כי בישיבת המועצה 
מימון  לצורך  להזדהות  יצטרך  בה  האחרונה 
מפלגות, יצהיר על השתייכותו ל'יחד', בהיותו 
התנועה  יו"ר  מנגד,  מאזוז.  הרב  של  נציגו 
המקומית תומך בהישארותו של בן אפרים, חרף 
מעברו מהעיר והחשש כי מימון המפלגה עלול 

לנדוד ממנה.

על רקע 'הצנחתו' של איציק ברנר מירושלים לתפקיד יו"ר 'דגל' המקומית, קבוצה ליטאית מקימה תנועה 
חדשה בשם 'תכל'ס', שתרוץ עם מפלגת 'יחד'

 • נתקלים בהתנגדות מתוך הבית  גוטרמן להביא לביטול הבחירות,  יעקב  ניסיונותיו של ראש העיר 
החשש: מעבר כתובות מאסיבי של אנשי 'הפלג הירושלמי'

יפה
חש

יפה
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הרצליה

רעננה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הלוטשים  כנסת  לחברי  כבר  התרגלנו  אם 
אנחנו  כעת  המוניציפאלית,  לזירה  עיניים 
את  ותופס  שהולך  השני  הדור  על  מתבשרים 
בנה  קורן,  עומרי  המקומית.  בזירה  מקומותיו 
של חברת הכנסת נורית קורן, הגיע בפריימריז 
'הליכוד' בהרצליה למקום  הפנימיים של סניף 
למקום  העיר.  למועצת  להיכנס  וצפוי  השני 

השלישי הגיע עו"ד יוסי בן ארויה.
את המקום הראשון בפריימריז קטף, כצפוי, 
גם  קוממי, המשמש  יוסי  הנוכחי,  יו"ר הסיעה 
כיו"ר תאגיד בית העלמין העירוני, שתאמינו או 
במועצת  החשובים  התיקים  לאחד  נחשב  לא, 
העיר. נכון להיום, מחזיק 'הליכוד' בשני חברי 

מועצה.

ערי  לראשות  המתמודדים  רשימת  בעוד 
ישראל הולכת ומתארכת, ברעננה נרשמת מגמה 
על  באחרונה  הודיעו  מתמודדים  שני  הפוכה. 
אך  פרי.  וסימה  גליק  איתן  מועמדותם;  הסרת 
אל דאגה, במרוץ הרענני נותרו עדיין לא פחות 

משבעה מתמודדים.
'יש  מטה  ראש  גליק,  היה  הפורשים  ראשון 
עתיד' בעיר, שהודיע לפני כחודש כי לאור ריבוי 
שבניהול  הגבוהה  הכספית  העלות  המועמדים, 
 – גבוהים  הלא  והסיכויים  בחירות  מערכת 
החליט להסיר את מועמדותו ולהתמקד בהובלת 

רשימת 'יש עתיד' למועצה.
מועצה  חברת  פרי,  סימה  הודיעה  השבוע, 
היא  כי  אוהבים',  שאנחנו  'רעננה  סיעת  מטעם 
עומק  סקרי  לאור  לרוץ,  מכוונתה  בה  חוזרת 

שהזמינה ושלימדו על סיכויים לא גבוהים.
גינזבורג,  איתן  עומד  רעננה  העיר  בראשות 
לאחר  חודשים,  מספר  לפני  לתפקיד  שנכנס 
לטובת  בילסקי  זאב  העיר  ראש  של  עזיבתו 
תפקיד ראש מטה הדיור הלאומי. מול גינזבורג 
יקי  ברט,  ארז  קריסטל,  ניר  בבחירות  יתמודדו 
סקעת  ארי  בן  רחלי  וינטראוב,  רונית  ודמני, 

וחיים ברוידא.

'הממשיך' של חברת הכנסת בני ברק
ערד בדרך למהפך: החילונים הצטרפו לחסידים

הדיבורים התיאורטיים על הקמת גוש חרדי-
הפכו  חמו,  בן  ניסן  העיר  לראש  חוסם  חילוני 
שעשוי  פוליטי  למהלך  בדרך  מוכחת,  לברית 
בקדנציה  לראשונה  בעיר.  למהפך  להביא 
 - חילוניים  מועצה  חברי  הצטרפו  הנוכחית, 
החרדי  הציבור  של  מושבעים  יריבים  גם  בהם 
הצליחו  יחדיו  החסידיים,  המועצה  לחברי   –
להפיל הצבעה על העברת כחצי מיליון שקלים. 
פוליטיקאים  ניווטו  הסוערת  ההצבעה  את 
ארציים שהורו לחברי המועצה החילוניים לתת 

ביטוי והוכחה לרצינותם.
בעיר ערד שולט ביד רמה ראש העיר ניסן בן 
'יש עתיד', שיחסיו עם ההתיישבות  חמו, נציג 
שפל  שיאי  שברה  בעיר  הגדולה  החסידית 
של  התפתחותה  למרות  שחלפה.  תקופה  בכל 
רבים  צעירים  זוגות  ונהירת  החסידית  הקהילה 
שאין  היה  נדמה  תקופה  לפני  עד  העיר,  אל 
קולות  מ-3,000  למעלה  המחזיקה   – לקהילה 
צפוי  ושהוא  חמו  בן  מול  אלטרנטיבה  שום   -
המונה  בעיר  הקולות  מרבית  את  בקלות  לקבל 

כ-25,000 תושבים.
את  מוניציפאלי'  'שטח  חשף  שאז,  אלא 

העיר  ראש  סגן  אדרי,  משה  בעלילה:  השינוי 
ומקושר,  וותיק  ליכוד  מרכז  וחבר  לשעבר 
העיר.  ראשות  על  להתמודד  כוונתו  על  הודיע 
מאחורי הקלעים, התבשל מהלך נרחב בניצוחם 
של בכירי 'הליכוד' ובתיאום עם סגן השר יעקב 
לגבש  על מנת  וחברי מועצה מקומיים,  ליצמן 

בסיס תמיכה נרחב במועמדות אדרי.
שעבר,  בשבוע  שהתקיימה  מועצה  בישיבת 
ניתנה הוכחה ראשונה לברית החדשה. בישיבה, 
פרוטוקול  החברים  לאישור  העיר  ראש  הגיש 
לשיפוץ  העברות  שלל  ובו  הכספים,  מוועדת 
הסעיפים,  באחד  החינוך.  מוסדות  וציוד 
התבקשו החברים לאשר העברה של 415,000 
₪ ממוסדות החסידים לטובת בית ספר חילוני. 
מדובר בכספים שהגיעו ממשרד החינוך עבור 
העיר  ראש  לדברי  אך  לחרדים,  גנים  בניית 
טענו  מנגד,  הבנייה.  עלות  על  כעודף  נשארו 
ארבעת חברי המועצה החרדים כי העירייה לא 
סיימה את עבודותיה בגנים וכי על הכסף ללכת 

למטרתו העיקרית.
שהולכת  מאופוזיציה  הסובל  חמו,  בן 
שפרשו  סיעתו  חברי  בשני  היתר  בין   – וגדלה 

אין  כי  גילה   – לאופוזיציה 
הפרוטוקול,  לאישור  רוב  לו 

חברי  שלשה  גם  ה כאשר  צ ע ו מ
ארצי חילוניים; ריקה צמח, מנו ביטמן  ועופר 

 – במועצה  חילוני  היותר  לסמן  שהיה  מי   –
מיהר  חמו  בן  נגד.  והצביעו  לחרדים  הצטרפו 
להאשים את המתנגדים בחציית קווים אדומים 
על  כבד  ערד שישלמו מחיר  ילדי  "על חשבון 

המשחקים הפוליטיים".
שנערך  ראשון  בחירות  בכנס  כך,  בתוך 
במלון 'ענבר', השיק משה אדרי את מועמדותו 
עם נוכחות מרשימה של צמרת 'הליכוד', בהם 
השרים איוב קרא וצחי הנגבי, ח"כ נאווה בוקר, 
ח"כ דוד ביטן, שהפך לאיש המוניציפאלי של 

התנועה.
יצוין כי 'אגודת ישראל' הרשמית טרם אמרה 
מועמד.  בשום  תמיכה  הביעה  ולא  דברה  את 
'הליכוד'  מועמד  את  לצייר  שלא  הרצון  בשל 
תהיה  אם  ספק   - החרדים  כנציג  אדרי  משה 
בכלל הכרזה רשמית וייתכן כי הוראת התמיכה 

תילחש מפה לאוזן בבוקר הבחירות עצמו.

צמרת  ובינתיים:   • דרמטית  בהצבעה  ביטוי  קיבלה   – חמו  בן  העיר  ראש  להדחת  הפוליטית  הברית 
'הליכוד' מתגייסת למאמץ • הערכה: תמיכה חרדית לא פומבית במשה אדרי

ביתר עילית מהפך: רביץ הודח, זלץ קיבל את השרביט
פנימיים  פריימריז  בתום  מקומית:  דרמה 
במקום  זלץ  דודי  זכה  התורה',  'דגל  בסניף 
הראשון ויקבל את מושכות התנועה לידיו. זלץ 
הדיח את היו"ר הנוכחי, מ"מ ראש העיר יצחק 

רביץ.
נפתחו  שלישי,  יום  של   20:00 בשעה 
 – הסניף  חברי  הוזמנו  אליהם  הקלפיות, 
 - והקהילות  הכנסת  בתי  מנציגי  המורכבים 
התורה'  'דגל  לראשות  בחירתם  את  לשלשל 
בביתר עילית, תואר המבטיח את תפקיד מ"מ 

ראש העיר הבא.
חברים   28 הגיעו  הסניף,  חברי   31 מבין 
לממש את זכותם. בתום הצבעה מתוחה, הציג 
רייך מרכסים, את  ועדת הבחירות איצ'ה  יו"ר 
 10 זלץ,  דודי   – קולות   15 הבאה:  התוצאה 

קולות – יצחק רביץ. 3 קולות נפסלו.

בדרמה  מדובר  ליטאית,  הפנים  בזירה 
בכירים  גורמים  מעט  לא  כאשר  ממש,  של 
התוצאות.  על  והשפיעו  בנעשה  בחשו 
את  המתמודדים  גייסו  האחרונים,  בימים 
על  כבדים  לחצים  והפעילו  יכולותיהם  מיטב 
המצביעים. כזכור וכפי שנחשף בהרחבה מעל 
זו, על עצם קיום הפריימריז התנהל  גבי במה 
קרב מר, קרב שהוכרע לבסוף במהפך שלטוני.

יצוין כי 'דגל התורה' בביתר, שהפכה ל'מעוז 
דמוקרטי' בציבור החרדי, מתגלה גם כמפלגה 
אוכלת ראשיה, כשהדחתו של רביץ מצטרפת 
עברו.  בבחירות  שטרית  יוסי  של  להדחתו 
לניצחונו  גם  נחשב  זלץ  ניצחון  סמלי,  באופן 
של שטרית, שעמד מאחורי מועמדותו של זלץ.

בניצחונו  לראות  ניתן  אחרת,  בזווית 
העיר  לראש  השכמה'  'קריאת  זלץ  של 

שאיבד  רובינשטיין, 
מועמד  וקיבל  ברית  בן 

הדבר  יותר.  לעומתי 
חבר  של  להפסדו  מצטרף 

הוא  גם  הרשקופ,  יקי  ן המועצה  מ א נ
בבחירות  לרובינשטיין,  הפנימיות ולויאלי 

בחב"ד.
קווים לדמותו של היו"ר הנכנס: דוד  והנה 
32, בוגר ישיבות באר התורה בירושלים  זלץ, 
עם   ,2013 בשנת  ציון.  בתל  וולפסון  וכולל 
כניסתו של ח"כ יעקב אשר לכנסת, קיבל זלץ 
למוערך  מהרה  עד  והפך  הלשכה  ניהול  את 
יסודית  חרוצה,  שקטה,  עבודה  בזכות  ביותר, 
ומאירת פנים. למרות השקט שהוא משדר, זלץ 
נחשב לבולדוזר שאין דבר שיכול לעמוד מול 

חנו וקשריו המסועפים.

אאאאא

 גן
רמת 'יהדות התורה' תשתלב ברשימת ראש העיר

מהלך תקדימי: הרב צבי שינפלד צפוי להשתלב ברשימתו של זינגר • כאוס בציבור הדתי לאומי: בשל 
קריצה לחילוניים, מספר 2 ב'הבית היהודי' פורש • וגם: בשל ריבוי מתמודדים – נערכים לסיבוב שני

סיעת 'יהדות התורה' ברמת גן מנהלת מגעים 
מתקדמים עם ראש העיר ישראל זינגר, לשילוב 
נציג מטעמה ברשימתו. מדובר במהלך תקדימי 
בו מפלגה חרדית מצטרפת לרשימה חילונית. 
דמות  שינפלד,  צבי  הרב  יהיה  ברשימה  הנציג 
בעיר,  הציבוריים  בחיים  וותיקה  מוערכת 
לענייני  העיר  ראש  יועץ  כיום בתפקיד  המכהן 

דת.
צפויות  גן  ברמת  הקרובה  הבחירות  מערכת 
בעיקר  העיר,  שידעה  מהסוערות  אחת  להיות 
הדתית-חרדית.  בזירה  גם  אך  הכללית  בזירה 
תחת  התורה'  'יהדות  רצה  מסורתי,  באופן 
לא  פעם  שאף  שלישי  מקום  תמורת  המפד"ל 
חודו  על  זו החמצה  הייתה   2008 בשנת  נכנס. 
'ברית  רקע  על  האחרונות,  בבחירות  קול.  של 
ל'יש עתיד', אסרו  'הבית היהודי'  בין  האחים' 
קודקודי 'יהדות התורה' כל שיתוף פעולה עם 
גן  ברמת  התורה'  ו'יהדות  הסרוגים  מפלגת 

נאלצה שלא להתמודד כלל.
התורה  ביהדות  נחושים  הזאת,  בפעם 
בפני  עצמם  מוצאים  אך  למועצה,  להתמודד 
לפני מספר חודשים, החלו  סיטואציה סבוכה. 
השורות  לאחדות  מהלך  להוביל  בעיר  גורמים 
המפלגות  לכל  משותפת  רשימה  ולהקמת 
פי  על  יפה.  עלו  לא  שהדברים  אלא  הדתיות, 

היא  היוזמה  את  ש'תקע'  מי  מעורים,  גורמים 
דוד  עו"ד  הוא  במועצה  שנציגה  ש"ס,  סיעת 
מנחם. "הם תמיד מלאי ביטחון עצמי ומדברים 
תמיד  הם  שבפועל  למרות  גבוהה,  גבוהה 

מצליחים להכניס נציג בודד", דברי הגורם.
הדברים  היהודי'  'הבית  שורות  בתוך  וגם 
החלו להסתבך: הסיעה הדתית לאומית נחשבת 
בשלשה  ומחזיקה  בעיר  ודומיננטית  לחזקה 
ספורים  ימים  כחודש,  לפני  במועצה.  נציגים 
סניף  של  פנימיות  בבחירות  שנבחר  לאחר 
מחדש  אותה  להוביל  המקומי  היהודי'  'הבית 
בבחירות, הודיע יו"ר הסיעה אביהוא בן משה 
על ריצתו לראשות העיר, ברשימת 'הרמתגנים 
הכיצד  ברור  טרם  כה,  עד  אביהוא'.  עם 
רשימתו  עם  היהודי  לבית  בחירתו  מתיישבת 

החדשה ומטעם מי בדיוק הוא צפוי לרוץ.
לקהל  משה  בן  של  קריצתו  אחרת,  או  כך 
מעוררת  לראשות,  מועמדותו  והצגת  החילוני 
מתחים בציבור הדתי לאומי ומביאה כבר לקרע 
ל'שטח  שהגיע  מידע  פי  על  במפלגתו.  פנימי 
מוניציפאלי', חיים גלרמן, חבר המועצה מספר 
לרוץ  ולא  לפרוש מהמפלגה  צפוי  2 במפלגה, 
סיכוייו  את  מחשב  עדיין  גלרמן  בבחירות. 
יפרוש כליל  במקומות אחרים אך ככל הנראה 

מהחיים הפוליטיים.

ת  ו י ו ח ת פ ת ה ה
בנציג  דחקו  בגזרה 
ללכת  התורה'  'יהדות 
כרגע  שנראית  מה  האופציה על 

הבטוחה ביותר, והוא צפוי להשתלב ברשימת 
ערך  מביא  שינפלד  הרב  כי  יצוין  העיר.  ראש 
בעיר,  רבים  לא  חרדים  לקולות  מעבר  מוסף 
המסתמן,  פי  על  המוערכת.  אישיותו  בשל 
ברשימה  השלישי  במקום  ישובץ  שינפלד 
מלאה  תמיכה  על  תכריז  התורה'  ו'יהדות 
המהלך  זינגר.  של  ובמועמדותו  ברשימה 
עדיין טעון אישור סופי של גדולי ישראל בשל 

רגישותו.
הבלתי  המתמודדים  רשימת  כך,  ובתוך 
נחסרה השבוע  גן,  נגמרת לראשות העיר רמת 
התאחדות  בנשיא  מדובר  פוטנציאלית.  דמות 
דיווחים  פי  שעל  ברוש  שרגא  התעשיינים 
בשל  אך  לתפקיד,  להתמודד  ברצינות  שקל 
מעצרו בחשד להעלמות מס, לא יתמודד. נכון 
לכעת, מי שמסתמן כמתמודד עיקרי מול ראש 
העיר ישראל זינגר – שבעצמו נחלץ מחשדות 
ליעד  המועצה  חבר  הוא   – עתידו  על  שאיימו 
המועמדים,  ריבוי  בשל  הערכה,  פי  על  אילני. 

העיר תיגרר לסיבוב בחירות שני.

הפתעה: 'בן הטיפוחים' מול חולדאי

תל אביב

ראש  סגן  זמיר,  אסף  צפויה:  בלתי  תפנית 
רון חולדאי,  ובן טיפוחיו של ראש העיר  העיר 
זמיר,  העיר.  לראשות  התמודדות  על  הודיע 
שהיה לחבר המועצה הצעיר בישראל עת נכנס 
לפופולארי  הפך  עשור,  לפני  העיר  למועצת 
לו  שהעניקה  רחבה,  מתמיכה  ונהנה  ביותר 
)ראש  מנדטים  ארבעה  האחרונות  בבחירות 
העיר מחזיק בחמשה מנדטים, לשם השוואה(. 
יתמודד  שזמיר  בדעתו  העלה  לא  איש  כה,  עד 
הנוכחית  והכרזתו  חולדאי,  מול  בראש  ראש 
צפוי  היה  שנראה  במרוץ  הקלעים  את  טורפת 

מראש.
בתוך כך, גוברות הערכות על הצטרפותה של 
חברת הכנסת סתיו שפיר למרוץ ועל פי דיווחים 
נמצאת  ואף  הבחירות  על  במרץ  שוקדת  היא 
במגעים עם ספי שקד, אסטרטג דגול שניצח בין 
היתר על קמפיין 'השקופים' של ש"ס. שם נוסף 
איש  הוא  כמתמודד  האחרונים  בימים  שעולה 
התקשורת אסף הראל שעל פי דיווחים שכר את 

שירותי האסטרטג ליאור חורב.
עולות  אביבית  התל  בפוליטיקה  כי  יצוין 
אסף  של  מועמדותו  סביב  שונות  ספקולציות 
'דיל' חשאי בינו לבין  זמיר, חלקן מדברות על 

חולדאי. לאן כל זה הולך? ימים יגידו.
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וקווי השם יחליפו כוח 
בין הזמנים מתקרב והקעמפים כובשים בסערה את עולם הישיבות • 'קו עיתונות' יצא לבדוק באלו מרחבים יתרוצצו בחורי כל 

ישיבה • התכניות: טיולי ג'יפים קוסמים והופעות ענק. העלויות: אוטובוסים, קמפוסים ואטרקציות לא סטנדרטיות. המחיר: מינימום 
חצי מיליון שקל. הדרישות: חדרי שינה מאובזרים, אוכל משובח ובית מדרש צמוד. הקשיים: אתרים שומרי שבת, משפחות מעוטות 

יכולת וביטוח תלמידים • ועד כמה משפיע התקציב של משרד הנגב והגליל?
יענקי קצבורג ויוסי גיטלר

בין הזמנים כבר עומד אחר כתלנו, עונת הקעמפים מתדפקת על 
־דלתותינו, והצורבים הצעירים דנים בינם לבין עצמם על מה יכ

לול הקעמפ התורן. מעאכרים מסתערים על הרשימות, והת״תים 
בישיבות השונות ממיינים את הנצרכים שיזכו לסבסוד. אחרונים 
ישיבות  מנהלי   - הזה  הסיפור  אלו שמרוויחים מכל  הם  חביבים 
מוסדו של  הידיים  רחבי  הקמפוסים  שבמתחמי  הד״לי,  ־המגזר 

תיהם, מוצאים בחורי הישיבות החרדיות פורקן ומנוח.
־מחנות הקיץ של ישיבות המגזר החרדי הפכו למעין 'פורום קס

כמובן  מככבים  הרשימה  בראש  חרדי.  הרצליה'  'כנס  או  ריה' 
הפאנלים, בהם מתכתשים פוליטיקאים ואישי ציבור. 

־מלאכת הפקת קעמפ היא מהעבודות הקשות שבמקדש. עמל ויגי
עה אינסופיים מושקעים עד שהמוצר המוגמר קורם עור וגידים. 
יש לבחור את הקו המנחה, למצוא את האנשים הנכונים, לתאם 
ולוודאות שהם פנויים, להתמקח ולסגור על מחיר שווה לכל נפש.

כמה מוחות שעומדים מאחורי הקלעים של הקעמפים, מספרים 
לביקור באתרים מחללי  הנוגע  על תהליכים מבורכים מחד בכל 
־שבת, אבל מאידך כאלו שמסבכים להם כהוגן את התכנון המק
וברוב המ הייתה פחותה,  ״בעוד שבשנים עברו המודעות  ־דים. 

קרים השיקולים של שבת וצניעות לא תפסו מקום במכלול, הרי 
היא  לצלוח  צריך האמרגן  אותה  שלאחרונה המשוכה הראשונה 
שאלת שמירת השבת וסידורי הצניעות שנכנסו לקונצנזוס החרדי 

בעוצמה רבה״, דבר המפיק.
־בהרחבה, אתרים גדולים מאוד שלא מיועדים לציבור החרדי בש

גרה, היו נשכרים על ידי הישיבות ליום שלם שהיו סוגרים בו את 
־המתחם כולו. כיום, לאחר ההתחזקות בהימנעות מלהיכנס לאת

רים מחללי שבת, לא ניתן כבר לעשות את המהלכים הללו.

מזון ולינה תחילה
הסעיף המשמעותי ביותר הוא 'לינה' וממנו נגזרות שאר העלויות. 
למיטה  העלות  גס  ובחישוב  קמפוס,  שכירת  כולל  הלינה  סעיף 
מסתכמת בין 80 ל-100 ₪, אינו דומה עלות קמפוס בצפון לכזה 
אינם  לנוער  פנימייה  או  בית הארחה  כן  כמו  דן.  בגוש  הממוקם 

שווים במחיריהם, ויש גם מקומות שזוכים לסבסוד.
התי הישיבות  של  הקמפוסים  הם  האולטימטיביים  ־האתרים 

לאת'  'חרב  ועד  הרואה'  מ'כפר  הדתית,  הציונות  של  כוניות 
'נחלים'ו'שעלבים', ישיבות שיש בהן מגרשים רחבי ידיים וחדרי 
פנימייה מאובזרים. מבחינת הצוות החשיבות של אותם מתחמים 
נמצאת בעובדת קיומו של בית מדרש מכובד. העוסקים בתחום 
מספרים על המרכיבים הקריטיים: ״שיהיה מזגן ומקלחת טובה 
זה מקום עם מרחבים מחוצה  ביותר  זה מאוד חשוב. האידיאלי 

לו״, מסביר לנו אחד מהם. 
אחרי הלינה מגיע האוכל, שבדרך כלל עולה ברמתו על האוכל 
שמוגש כל השנה לעמלי התורה, כשגם כאן יש הבדל בין ישיבות 
את הטבחים הקבועים.  ויש שמביאות  קייטרינג  על  שמסתמכות 
עלות ההסעדה היא באזור ה-60 ₪ לפה, ולאלו שמזמינים אוכל 

מוכן כ-80 ₪.
אחרי הלינה והאוכל, הסעיף השלישי ברשימה, הוא האטרקציות, 

הפעילויות, התכניות וכל מה שעבורו נוסד המושג קעמפ.

סימפוזיונים ולוליינים
שו ופאנלים  הרצאות  בסימפוזיונים,  מחנות שהכול מסתכם  ־יש 

נים. בדברים האלו אין כסף גדול. העלות המקסימלית היא להביא 
המוחלט  ברובם  עצמם  האורחים  לא.  ותו  למקום  הנואמים  את 
מגיעים חינם אין כסף, מי לשם שמיים ומי לשם פרסומת. מעבר 

לכך, מתחילים לספור את הכסף.
חסרות.  לא  דוגמאות  ומיצגים.  בהופעות  נמצא  הגדול  הכסף 

יכו ופעמים  לערב,   ₪ אלפים  כחמשת  היא  הממוצעת  ־העלות 
גרפולוגיה,  פנטומימות,  ויותר.  עד לעשרת אלפים ₪  לה לטפס 
אחד  הופעות.  באותם  בולטים  מרכיבים  אלו  וסטנד-אפ  קסמים 
־מכאבי הראש הגדולים של המוציאים לפועל הם תכנים שלפע

מים עלולים להיות בעייתיים, מרבית המופעים לא תוכננו מראש 
לציבור החרדי, ודאי שלא לבחורי ישיבות. כאן צריך לדעת איך 
בהצלחה  המארגנים  עושים  זה  ואת  הטיפות,  בין  בחכמה  להלך 
מסיבות  הם  מאוד  חזק  לאחרונה  שנכנסו  הדברים  אחד  יתירה. 
מכוסה  העלות  רבים  ובמקרים  פר-אוזניה,  היא  העלות  אוזניות. 

בחסות החברה שרוצה להיכנס לשוק ולמכור במגזר.

קייאקים ומסלולים

פעי עושות  שלא  ישיבות  יש  ביותר.  היקר  הוא  הנסיעות  ־תחום 
לות בשטח המחנה, בדרך כלל מדובר בכאלו עם כמות בחורים 
קטנה יחסית, שחסר להם תקציב. היום היקר ביותר בקעמפ הוא 
יום טיול, למרות שההליכה עצמה בדרך כלל היא חינמית, הכסף 
הגדול נמצא באוטובוסים. מפיק ותיק מתאר לנו בשיחה ״הקפצה 
קטנה ממקום למקום זה לפחות 1,800 ₪, אוטובוס ליום שלם זה 

לפחות 3,000 ₪״.
הפו מים,  עם  למקומות  היא  הבחורים  על  המועדפת  ־היציאה 

ובכינרת,  התיכון  בים  קיאקים  הם מסעות שיט  ביותר  פולאריים 
גם העלות הנמוכה מוסיפה לאטרקטיביות של הז'אנר, שבשנים 
האחרונות כמעט ולא נמצא קעמפ ישיבתי שלא מקדיש יום אחד 
לתענוג הרטוב. המחיר הוא באזור ה-25 ₪ לנפש. גם פה יש את 

האלמנט של שמירת השבת.
ילכו לאתרי קק״ל שהכניסה אליהם  מסלולי הליכה, הממעיטים 
בחינם, והעלות היא רק בנסיעות. יש שהולכים לקירות טיפוס או 
מסע ג'יפים. המחירים גם הם נעים ונדים בהתאם, כאשר ג'יפ יכול 

להגיע גם ל-700 ₪ בשעה.
הפנימי,  החברתי  הגיבוש  את  גם  יש  החיצונית  הפעילות  מלבד 
־כשהמוטיב המרכזי הוא החלק המוזיקלי. זיצים עם גיטרות וקל

רינט, ערבי שירה, ריקודים עד השעות הקטנות, תחרויות מלחינים 
לכו הפכו  זמרים  מרובות  הופעות  ומגוונים.  שונים  סוגים  ־ועוד 

כב הלוהט של הקעמפים, בכירי הזמרים החסידיים, השמות הכי 
גדולים בשדה הזמר היהודי מקפצים מקמפוס למשנהו בכל ערב 
ומופיעים על עשרות במות במהלך בין הזמנים. המהדרין ישלבו 

במופעים גם מקהלות שצצות לאחרונה כפטריות אחרי הגשם.

ימים  שלושה  בין  קעמפ  לארגן  כדי  הנצרך  המינימלי  התקציב 
עומד על כחצי מיליון שקלים לישיבה עם כמאתיים תלמידים. כך 

לפי הנתונים הנחשפים בכתבה זו.

התקציב של דרעי

העלות הכוללת גבוהה מאוד. התשלום ממומן מהנהלת הישיבה 
בסעי נעה  לבחור  העלות  הבחורים.  הורי  של  מכיסיהם  ־וכמובן 

פי אוכל ולינה כ-170 ₪ לבחור, יום טיול מכוסה ממשרד הנגב 
כ-500  והפעילויות מגיעות לסך של  ושאר האטרקציות  והגליל, 

₪ לבחור.
־בשנים האחרונות צצה קרן אור חדשה המקלה במעט את ההת

של  הקעמפים  בתקציב  מדובר  האדירים.  הסכומים  עם  מודדות 
דרעי.  אריה  השר  אחריות  שתחת  והגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד 
 .₪ בכ-140  ראש  כל  מתקצב  שהמשרד  יוצא  הנתונים  בשקלול 
60,000 ₪. סכום  ישיבה ממוצעת נהנית מתקציב של 50,000 – 
שמכסה בדרך כלל יום פעילות שלם, הכולל יציאה לחיק הטבע 

ונסיעות ארוכות.
הישיבה,  של  הצוות  אנשי  משפחות  של  השתתפותם  הוצאות 
מממנים בדרך כלל מהקופה המרכזית, סוג של צ'ופר למג״שים 
־והמשגיחים שעושים את עבודתם נאמנה כל ימות השנה, ומרבי

צים תורה בתלמידים וצריכים גם הם להחליף כוח.
במקרים  וכיסוי  ביטוח  מכולם.  המורכב  הוא  האחרון  הנושא 
קשות.  הכי  הבעיות  אחת  ״זה  ובממון.  בגוף  ונזקים  פגיעות  של 
בתחום.  המעורה  גורם  אומר  החינוך״,  משרד  מול  ההתמודדות 
״בדרך כלל יש הרבה מאוד ביקורות בדברים האלו״. באמצע יום 
בחורים  במקרה של  להופיע מפקחים של המשרד.  יכולים  טיול 
המורכבות   18 גיל  מתחת 
לצרף  חובה  יותר.  גדלה 
מקצועי  ומדריך  חובש 
וטיול  יציאה  ומוסמך לכל 
גם  קטנות.  לא  והעלויות 
נדרש  יציאה  לכל  אישור 
החינוך.  ממשרד  להנפיק 
המודעות  לשנה  ״משנה 
ראש  אף  עולה,  בהחלט 
להסתבך  רוצה  לא  ישיבה 
וכל  בחור  של  פציעה  עם 
קרובים  והדברים  היתר, 
מספר  סופית״,  להסדרה 

הגורם.
התפתחה  תשס״א  בשנות 
ההלכתית  ההתייחסות 
וחו הישיבתית,  ־לחופשה 

בנושא,  ספרים  מספר  ברו 
אמת',  'מנוחת  ספר  בהם: 

פרויקט 

מיוחד
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מרדכי  רבי  הגאון  הישיבות  חניכי  מגאב״ד 
גרוס, ספר 'שלהי דקייטא', מהגאון רבי שמואל 
'דבר הלכה/בין הזמנים', מהה  ברוך גנוט, ספר

ובין  ״הזמן  ספר  שטרן,  לייב  יהודה  רבי  גאון 
ארגון  המחבר.  שם  בעילום  שנכתב  הזמנים״, 
המתפרס עת,  קובצי  מספר  פרסם  ה״דרשו״ 

והעוסקים  לפגרה  היציאה  לפני  בישיבות  מים 
ב״הלכות והליכות ל'בין הזמנים״. 

מפת הקעמפים
היכן  סופית  הכריעו  כבר  הישיבות  בכל  לא 
הדב מטבע  אך  הקעמפ,  את  זו  בשנה  הלקיים 

למעלה  לומדים  בהן  הגדולות  בישיבות  רים 
לדרך  יצא  כבר  הקעמפ   - תלמידים  ממאתיים 

וכמעט הכל סגור. 
כך למשל הישיבה הגדולה ראשון לציון המונה 
כמאתיים בחורים, תערוך את הקעמפ בקמפוס 
'בית חנן' בהר כנען בצפת בשבוע הראשון של 
ביה״ז למשך ארבעה ימים. ראש הישיבה הגאון 
רבי ישראל מאיר דרוק אינו שוהה בקעמפ אך 
מגיע לסימפוזיון מיוחד בו התלמידים שואלים 

ככל העולה על ליבם.
ישיבת מיר ברכפלד  - הקעמפ במושב שעלבים 
בהשתתפות ראשי הישיבה בראשות הגאון רבי 
אליעזר יהודה פינקל, שישתתף גם בקעמפ של 
מיר ירושלים שיתקיים השנה בחיספין שבגולן.
ויסבקר  הגר״ב  בראשות  מתתיהו  בית  ישיבת 
- יקיימו השנה את הקעמפ במבנה סמינר באר 

יעקב.
ישיבת אור ישראל בראשות הגר״י רוזן והגר״מ 
גם  כי  יצוין  בחדרה.  בקמפוס  ישהו  רבינוביץ 
הסדרים  על  בישיבה  מקפידים  הקעמפ  בימי 
לימי  בדומה  א'  סדר  מתקיים  הבוקר  ובמהלך 

הזמן הרגילים. 
ישיבת מאור התלמוד רחובות בראשות הגרא״י 

קוק והגר״ח זליבנסקי ישהו בקרית טבעון.
ישיבת חברון קרית ספר )ר' הלל( ישהו בנתניה.
זאב בראשות הגר״ב סולובייציק  ישיבת תורת 
ישהו במושב שעלבים, יצוין כי חבר המועצת 
ישיבת  לראש  הנחשב  כהן  הגר״ד  חברון  ור״י 
תורת זאב, שוהה מידי שנה עם תלמידי הישיבה 

בקעמפ. 
בכפר  השנה  ישהו  )חמד(  יצחק  מאור  ישיבת 

הרוא״ה.
רבי  הגאון  בראשות  החכמה  נתיבות  ישיבת 

דניאל קלמן וולפסון, ישהו במושב שעלבים.
ישיבת מאירת שמועה בראשות הגר״נ רוזנבלט 

באשדוד ישהו באחד הישובים ברמת הגולן.

ישיבת כפר חסידים ברכסים ישהו בעיר מעלות
ישהו בת״ת תשב״ר בר הישיבת קפלן החדשה 

כסים.
שפירא  הגרד״י  בראשות  יעקב  באר  ישיבת 

ישהו בישיבת אביר יעקב נהריה.
עקיבא  בני  בישיבת  ישהו  אלחנן  אור  ישיבת 

בצפריה.
ישיבת שערי שמועות בראשות הגרנצ״י שפירא 

ישהו במדרשת ביחד בירוחם.
הישיבת קול תורה ישהו בישיבת בני עקיבא מי

רון.
הישיבת הגר״ח מן ההר ישהו במושב נווה ישי

בה קדם צבאית עוצם.
ישיבת משכנות הרועים ישהו בכפר הרואה.

ישיבת תורה ודעת ישהו במגדל העמק.
ישיבת דרך חכמה )הרב סילבר( ישהו במצפה 

יריחו.
בקמפוס  הקייטנה  את  יערכו  מציון  עזר  ארגון 

נחלים. 
והחו המתנדבים  יוצאים  לנצח  אחים  הבארגון 

לים למושב טל חרמון רמת הגולן.
עדיין מו״מ עם בתי  ישיבות מנהלים  בעשרות 

הארחה, ישיבות וקמפוסים זולים. 
בישיבות הותיקות בעולם הישיבות לא מקיימים 
כלל קעמפ, כך למשל בישיבות פוניבז', חברון 
מח בתפרח  תושיה  בישיבת  וכדומה.  התפרח 

מירים ואוסרים על בני הישיבה לקיים טיולים 
בחורים  נתפסו  בעבר  יחד,  הזמנים  בין  בימי 
שיצאו לטיול מאורגן ובעצה אחת עם כל רבני 

הישיבה הם עזבו את הישיבה לצמיתות.
בעולם  ביותר  המשמעותי  הקעמפ  ולסיום, 
ישיבת  של  תורה״  בני  ״מחנה  הוא  הישיבות 
וושינג בגבעת  השנה  שייערך  ישראל  העטרת 

שנה  מחמישים  יותר  המתקיים  הקעמפ,  טון. 
משתתף  לכל  יעלה  אזרחי,  הגרב״מ  בראשות 
לבחור.  שקל  כ-500  סבסוד  ואחרי  שקל   900
תיכוניות  מישיבות  בחורים  משתתפים  במחנה 
יש עטרת  ישיבת  לבני  והופכים  הש״נשרפים״ 

עם  אלול. במרכז המחנה  זמן  עם תחילת  ראל 
חבר  את הקעמפ מספר  המסיימת  צאת השבת 
את  אזרחי  הגרב״מ  הישיבה  וראש  המועצת 
הסיפור הידוע ״יצחק אלחנן שמאלה״ על מרן 
זי״ע והחלום שגרם  רבי יצחק אלחנן ספקטור 
לו לשנות את חייו. כאשר רבים מן המשתתפים 

דומעים בכל שנה מחדש.

במיקום הכי פסטורלי בשכונת הלל המבוקשת, 

נבנה בית דו משפחתי 
ברמת גימור גבוהה מאוד 

עם מפרט טכני עשיר, עם 3 מפלסים + בייסמנט, 
מעלית וחניה פרטית, 

אין עוד בתים כאלו בשכונה! 
במחיר מציאה!!

סוג הנכס: דו משפחתי
מצב הנכס: חדש מקבלן 

)לא גרו בנכס(
ישוב: רמת גן

מספר חדרים: 8
מרפסות: 2

גודל במ"ר: 330
מ"ר גינה: 13

 לפרטים נוספים סופר נדלן: חיים מלול
073-7422202 | 053-3357316
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על הפסוק: "ומקנה רב היה לבני גד ובני ראובן" דרשו 
לעצמם".  העשירות  את  חוטפים  "והיו  במדרש:  חז"ל 
שאל הרבי מקוצק זי"ע: כיצד יכול אדם לחטוף עשירות 
רצונו של השי"ת,  הרי מזונותיו של אדם  לעצמו ללא 
קצובין לו מראש השנה עד ראש השנה. בראש השנה יכתבון וביום 
צום כיפור יחתמון..מי יעני ח"ו ומי יעשיר...? ומשיב: שהקב"ה 
והם  שמים  כבוד  ידה  על  שיתגדל  מנת  על  העשירות  את  מעניק 

חטפוה להרבות הנאתם שלהם...
לו  שהעניק  בכלים  שמים  כבוד  להרבות  האדם  של  תפקידו 
הזה  העולם  בהנאות  ורוצה  ושואף  זאת  מבין  שאינו  מי  הקב"ה. 

לעצמו מתרחק מייעודו האמיתי והמטרה הנכספת.
יששכר'  ה'בני  בעל  זי"ע  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  כתב  וכך 
בספרו על התורה 'אגרא דכלה' )פר' מטות(: שמעתי מפה קדוש 
בוצינא דנהורא כבוד אדמו"ר מו"ה יעקב יצחק מלובלין זצוק"ל, 
רמז על הפסוק "אנשי הצבא בזזו איש לו" ]במדבר לא נג[ 'אנשי 
הצבא' הם צדיקי הדור, הממונים המגינים של 'צבא ישראל'. בזזו 
איש לו –הם מבזים את אותו האיש אשר אנושיותו הוא לעצמו, 
לכבודו ולהנאתו, ואינו חושש לתת כבוד באנושיותו לאלוקי עולם.

אגודת  של  הגדולה  הכנסיה  בפתיחת  דרש  זצ"ל  חיים  החפץ 

אחד  כל  על  המוטלת  החובה  של  עמד  דבריו  ובתוך  ישראל, 
להרבות כבוד שמים בעיר שלו, העיירה שלו ובכפר שלו. מי שיכול 
ללמד ילדים –שילמד, מי שיכול למסור שיעור שימסור. כל אחד 

לפי יכולתו צריך לפעול למען כבוד שמים.
כל זה התרחש לפני הצהריים. אחר הצהריים ביקש החפץ חיים 
לדרוש פעם נוספת. כולם התפלאו אך משום גדולתו כיבדוהו שוב 
לישא משא מרכזי. הוא עלה על הבמה וכך אמר: אתם ודאי רוצים 
לדעת למה נעמדתי לדבר שוב? ובכן כשחזרתי לאכסניה שמעתי 
שהוא  מה  לעשות  יכול  הוא  צדיק,  חיים'  ה'חפץ  שאמרו:  כאלה 
אומר, אבל מי אני ומה כוחי לפעול בענין ולדבר עם אחרים? קודם 
עלי ללמד את עצמי... ואח"כ אם יתאפשר לחזק אחרים. לשם כך 

הגעתי לכאן שוב כדי לומר לכם את המשל הבא:
יהודי אחד, מושקה קראו לו, היה ממונה מטעם הפריץ על כל 
הבתים השדות והכרמים שלו. פעם נכנס הפריץ לבקר את מושקה 
מלאה  הכוס  של  חציו  כי  הפריץ  ראה  תה.  בכוס  כיבדו  והיהודי 
במים וחציה השני בחול... התפרץ בזעם כלפי היהודי: "מה פשר 
ניסה  אעשה?"  "מה   ." חול?!  לשתות  לי  נותן  אתה  וכי  הדבר? 
צינורות  בעיירתנו,  המים  של  טבעם  הם  "כך  להצטדק,  מושקה 
"נו, טוב. אבל  וכך הם מגיעים אל הבתים".  המים מלאים בחול 

הסכים  הפריץ.  אמר  מהחול",  המים  את  לסנן  אפשרות  ישנה 
מושקה והבטיח כי מהיום יעשה כך.

לאחר זמן מה שמע הפריץ כי היתה שריפה בעיירה ורוב נכסיו 
נשרפו, ואף אחד לא טרח לכבות אותה. כעס הפריץ מאד והחליט 
צעק  "פושע!"  קרה.  אשר  את  לברר  כדי  לעיירה  בעצמו  לנסוע 
לעבר מושקה "כיצד זה לא דאגת לכבות את השריפה?!". "אבל 
הפריץ" ענה בקול נפחד "לא היו לנו מים נקיים..." עד שסיננו את 
המים הכל נשרף. "טיפש שכמוך", ענה לו הפריץ בכעס, "לשתות 

תה צריך מים נקיים, אבל שריפה מכבים באיזה מים שישנם!..."
ברחובות,  שריפה  משתוללת  הזה  בדור  חיים:  החפץ  אמר 
ובמצב כזה מה שייך לומר 'מי אני ומה אני'? עם איזה מים שיהיו, 
מקום  כאן  אין  השריפה.  את  ומכבים  רצים  נקיים,  או  מלוכלכים 

להיסוסים, כולם חייבים לפעול בכל הכח ולהרבות כבוד שמים!
"יש ספר מיוחד אשר בו נכתבים החיים למען ה' וזה כל מגמתם. 
וזה שמבקשים 'וכתבנו בספר החיים למענך' להיכתב בספר הזה".

עלינו לנצל את הכלים שניתנו לנו להרבות כבוד שמים ובזכות 
זה נתברך בכל מילי דמיטב.

להרבות כבוד שמים

כפי תהיה

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

הגאון  ג(  )ל,  ַיֲעֶׂשה  ִמִּפיו  ַהּיֵֹצא  ְּכָכל  ְּדָברוֹ  ַיֵחל  ֹלא 
דורש  היה  זצ"ל,  ויטאל  חיים  רבי  המקובל,  הקדוש 
פסוק זה כך:  "לא יחל דברו" - אדם השומר את פיו ולא 
מפיו  היוצא  זוכה ש"ככל  בו,  ומזלזל  דברו  את  מחלל 

יעשה" - הקב"ה נותן כח בפיו ומקיים ועושה את דבריו. 
כח הדיבור שניתן לאדם הוא קדוש ויקר ביותר. פיו הוא כלי 
שרת לבורא יתברך! בכח הדיבור העולם מתקיים, כמאמר הכתוב 
)תהלים סח, יב(: "ה' יתן אומר המבשרות צבא רב". עיקרו של 
"ויהי  התורה:  אומרת  האדם  בבריאת  הדיבור.  כח  הוא  האדם 
"לרוח  אונקלוס:  ומתרגם  ז(,  ב,  )בראשית  חיה"  לנפש  האדם 
כח  היא  בבריאתו  באדם  נפח  שהקב"ה  החיים  נשמת  ממללא". 
הדיבור שניתן בו. משום כך, יש לשמור ביותר על הדיבור. זהו 

דבר יקר שמוכרח להיות שמור באופן מיוחד!

דיבור או שתיקה - מה עדיף?

יש הטוענים, שהטוב ביותר לא לדבר בכלל, אבל ישנם מצבים 
לדבר  מה  לדעת  האדם  צריך  אז,  או  לשתוק.  אפשר  אי  שבהם 
ואיך לדבר. שני שרים בכירים, מיועציו הבכירים של המלך, נהגו 
להתווכח ביניהם בעניין הדיבור. אחד סבר שהשתיקה היא הדבר 
שתיקה  יפה  העולם.  קיום  וזהו  לעשות,  האדם  שצריך  העיקרי 
כח  הוא  טען שהדיבור  השני  ואילו  ע"א(.  צט  )פסחים  לחכמים 

משמעותי יותר. 
לבסוף קץ המלך בוויכוחים הארוכים והודיע להם כי בכוונתו 
להעמיד צוות שופטים והוגי דעות, וכל אחד מהם יציג את עמדתו 
ויסבירה היטב, וסוף סוף יוכרע מי משניהם צודק. בשעה היעודה 
השר  פתח  ראשון  השופטים.  וצוות  המלך  לפני  השניים  נעמדו 
הדיבור  בכוח  כי  הסביר  הוא  יותר.  חשוב  הדיבור  כח  כי  שטען 
מתקיים העולם כולו. כל משא ומתן בין בני אדם נעשה על ידי 
הדיבור.  באמצעות  נעשה  ללמוד  אדם  לימוד שצריך  כל  דיבור, 

אדם נושא אשה על ידי הדיבור, ונמצא שזהו קיומו של העולם. 
יותר  כי השתיקה חשובה  והחל להסביר  נעמד חברו  כשסיים 
 – הראשון  אותו  עצר   – המלך"  "אדוני  העולם.  לקיום  ונחוצה 
"אני  טען:  מבוקשו  לו  כשניתן  שאלה?",  לשאול  אוכל  "האם 
הבאתי בכוח הדיבור ראייה כי הדיבור הוא החשוב ביותר, ואיך 
הוא מביא ראייה משלי על שלו? אין לו רשות להשתמש בכוח 

הדיבור שלו! עליו להביא ראיות על ידי שתיקה!"...
נהנה המלך מן הדברים והכריע כי הצדק עמו...

כח הבניין וההרס שבדיבור

הדיבור הוא הדבר החשוב ביותר הנחוץ לקיום העולם. אלא, 
שיש להיזהר בו ולשמור עליו ביותר, ובמיוחד להיזהר שלא לבוא 

המביאה  עצמית  והתפארות  שקרים  רכילות,  הרע,  לשון  לידי 
לגאווה. 

"אל תתן את פיך לחטיא את בשרך" אמר שלמה המלך )קהלת 
ה, ה(. ועוד אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" )משלי 
כא, כג(. העבירות החמורות ביותר מגיעות מכח הדיבור, והרבה 
מבלי  שנזרקה  מיותרת  מילה  בעקבות  בעולם  אירעו  חורבנות 

משים ופגיעתה הקשה נותרה לדורות. 

שמירת הפה מוסיפה לכוחו

האדמו"ר מקוצק היה קדוש עליון. היו לו אלפי חסידים ששתו 
וקימץ  משמר  מכל  פיו  על  שמר  הוא  אבל  דבריו,  את  בצמא 
במילותיו. הוא נהג להסתגר בחדרו, ולפעמים היה שותק במשך 
שבוע שלם. אחר כך היה יוצא ואומר דיבור אחד או אמרה אחת 
שנונה וחריפה, שהספיקה לכל קהל החסידים למשך שבוע שלם. 

ככל שאדם שומר על דיבורו, יש בו כח ועוצמה גדולה יותר!
הבבא סאלי זיע"א היה מביא על כך את דברי המשנה בברכות 
פ"ו  )ברכות  בדברו"  נהיה  שהכל  מברך  לצמאו  מים  "השותה 
לכו  צמא  כל  "הוי  שנאמר  תורה,  אלא  מים  אין  וביאר:  מ"ח(, 
למים" )ישעיה נה, א(. אדם הלומד תורה מתוך צימאון, כלומר 
בשרי"  לך  כמה  נפשי  לך  "צמאה  של  במצב  ובשמחה,  בחשק 
)תהלים סג, ב(, זוכה לקדש את עצמו ומקדש את כח הדיבור שלו, 
ומכח זה יזכה לברך "שהכל נהיה בדברו", כלומר, יזכה לברך, 

והקב"ה יעשה את דברו! 
כל זאת מכח הדיבור הנעשה בקדושה ובטהרה, שכן הקב"ה 
אוהב את הדיבור הקדוש והאמיתי. "לא יחל דברו" – אל תחלל 
את הדיבור שלך, שמור עליו! כשצריך לדבר - תשתמש בו באופן 
מושכל, וחלילה אל תבזה ותחלל אותו. אם תעשה כן - מובטח 

לך כי "ככל היוצא מפיו יעשה".
שמרו  הם  זו,  הנהגה  מצינו  הדורות  בכל  ישראל  גדולי  בכל 
ביותר על דיבורם, ולפיכך זכו שברכותיהם התקיימו - צדיק גוזר 
אדם  נפטר  מה  זמן  לפני  ע"ב(.  טז  קטן  )מועד  מקיים  והקב"ה 
צדיק שזכה להגיע לגיל תשעים שנה. ב'שבעה' ספרו ילדיו סיפור 
בנו  הולדת  לפני  זה  היה  לפני כשבעים שנה.  לו  מדהים שאירע 
אמרו  והרופאים  אשתו,  אצל  סיבוך  חל  ההריון  במהלך  הבכור. 
כי יש לנתחה, ויש בזה עניין של פיקוח נפש, אך ניתוח זה ככל 

הנראה יגרום שהאשה לא תוכל ללדת לעולם.
ההכרעה הקשה ניתנה בידם, והבעל הצעיר נבוך. כדרכם של 
אל מרן  ברק,  לבני  נסע  הוא  הדור.  בגדול  להיוועץ  פנה  יהודים 
את  והציע  מנחה  תפילת  לפני  אליו  נכנס  זצ"ל.  איש"  ה"חזון 

השאלה – האם לנתח או לא. 
"מה רוצה אתה שאומר לך?" ענה ה"חזון איש", "הרי הרופאים 
קבעו שמדובר בעניין של פיקוח נפש. מה נעשה נגד פיקוח נפש? 

אבל, עומדים אנו כעת לפני תפילת מנחה. הבה נתפלל, ונחשוב 
על כך שוב אחרי התפילה". 

כשהסתיימה התפילה, פנה ה"חזון איש" אל האברך ואמר לו: 
"אל תשמע לרופאים ואל תסכים לניתוח. אל דאגה! הכל יסתדר 

ויוולד לך ילד בריא ושלם". 
אדם  כעל  בו  שהביט  הפרופסור,  אל  התשובה  עם  חזר  הוא 
שנשתבשה דעתו. איך מסרב אדם לניתוח ומסכן את חיי אשתו 
הוא  רפואה?!  למד  לא  שמעולם  רב  עם  התייעצות  בעקבות 
הפעיל את כל כח השכנוע שלו כדי להסביר לאברך את משמעות 
ההחלטה המסוכנת הזו, אולם היהודי שהיה חדור באמונת חכמים 

נותר דבוק בעמדתו וחתם על סירוב לניתוח. 
קיימא,  של  וולד  ניסים  בנסי  ילדה  והאישה  רב  זמן  חלף  לא 
ובשנים הבאות זכו שניהם לעוד אחד עשר בנים, בסך הכל שנים-

עשר ילדים כנגד שנים עשר שבטי י-ה!...

תפילתו התמימה של בן השלוש

לא רק בצדיקים גדולים רואים זאת, אלא גם בתינוקות של בית 
רבן שלא טעמו טעם חטא, ופיהם טהור וקדוש –  משפחה מבני 
ברק בת תשעה נפשות רצתה לנסוע למירון בל"ג בעומר. הרכב 
היה קטן, חמשה מקומות בלבד. מה עושים? שכן שנסע גם הוא 
הסכים לצרף את אחד הילדים, אבל השאר נדחסו וישבו בצפיפות 

גדולה בכל הנסיעה הארוכה. 
ואמר:  הציון,  על  התפילה  לקראת  האב  אותם  הכין  בדרך 
"אנחנו נוסעים כעת לרבי שמעון בר יוחאי. כל תפילה שתבקשו 

מעומק הלב – תתקבל". 
דבריו  את  שומע  השלוש  בן  הקטן  הילד  שגם  חשב  לא  הוא 

ומפנים את המסר... 
כשיצאו מן הקבר שאל האב את הילד הקטן: "על מה התפללת, 
צדיק?" והילד השיב בתמימות: "בקשתי מה' שיביא לאבא שלי 

אוטו גדול, שיהיה מקום לכולם ולא נצטרך להצטופף כל כך"...
"על זה התפללת?" – התחייך – "נו, נו. ואני חשבתי שתתפלל 

שתגדל בתורה וביראת שמים"...
והסבתא  הסבא  של  בביתם  לשבות  המשפחה  הלכה  משם 
המתגוררים בצפון הארץ. בערב שבת נתן האב לחמיו את מפתחות 
הרכב שלו, לשמירה, ובמוצאי שבת, כאשר בקש לקבלם בחזרה, 

הושיט לו חמיו מפתחות אחרים. 
"מה זה?" – התפלא. 

"אלו מפתחות הרכב החדש שלך" – השיב לו – "לי יש רכב 
גדול שכבר איני זקוק לו, ולך יש רכב שקטן על מידותיך. החלטתי 

שנחליף רכבים"... )״משכני אחריך״ במדבר(.

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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אלול בא ראשי תיבות אב, משמע מכאן 
הוא  לטובה  עלינו  הבא  הזה  שהחודש 
בשנה  החם  ביום  באב  ט'  דין  בין  מוצע 
שהיו  באב  ט"ו  ובין  מכך  המשתמע  וכל 
יום  וכו',  לבן  בבגדי  יוצאות  ישראל  בנות 
ט' באב הינו סיום שלושת השבועות סימן 
וזכר לחורבן בית המקדש ואילו ט"ו באב 
הבית  מעט,  מקדש  בית  לבניין  סימן  הוא 

היהודי. 
תקופה זו הינה גם כן סימן לבציר ענבים, 
ודקדוקיה  הלכותיה  כל  עם  הכרם  עבודת 
שמחה  אין  וכתוב  היין  עשיית  ולבסוף 
אלא ביין ובשר, והיין עליו מקדשים ואילו 
תהליך  בו  מתחיל  הבציר  לאחר  הכרם 
וגזעיו  ענפיו  החורף  שבסוף  עד  יובש  של 
כן  אם  ממש,  כמתים  לעין  ונראים  יבשים 

שוב שני קטבים מסתיימים ומתחילים. 
שמו של חודש זה א"ב גם כן מורה על 
שתי אותיות האלף בית הכוללות בתוכן את 
כל הכ"ז אותיות וזאת משום שאין אחרית 
בלא ראשית וזהו כלל גדול בחיים, החיים 
הנקרא  במעגל  נעים  מפוקח  במבט  שלנו 
החשובות  החוכמות  ואחת  החיים  מעגל 
בשביל  לסוף  להגיע  לדעת  היא  ביותר 
להתחיל מהתחלה, מרבית בני האדם אחרי 
להיענש  רוצים  כשורה  שאינו  דבר  שעשו 
שכן  משום  וזאת  מבראשית,  ולהתחיל 
אחד,  יום  בוקר  ויהי  ערב  ויהי  החיים  הם 
היום השלם מחולק לארבעה חלקים, והם 
ואחר  נים,  לא  נים  הדמדומים  ובין  היום 
הנץ  עד  השחר  מעלות  ובסוף  הלילה  כך 

החמה. 
ובין  עונות,  ארבע  בין  נעה  השנה  גם 
עונה לחברתה ישנו תמיד זמן שבו רוצים 
לנוח ממסע שהיה, לאגור כח למסע הבא. 
אחד מהרגעים האלו הינו חודש אב הרמוז 
ראשית,  אב  נוטריקון  בראשית  במילה 
קוטב  של  סוג  הינו  אב  חודש  כלומר 
שלושת  מסתיימים  אחד  מצד  שבו  שנתי 
השבועות ומצד שני שמחים בכרמים, מצד 
אחד בציר הענבים ומצד שני תחילת יובש 
שני  ומצד  החום  שיא  אחד  מצד  הגפנים, 
רוח קרירה מתחילה לנשב ולבשר את בואו 

של הסתיו. 
של  הרוח  ובמזג  האויר  במזג  כך,  אם 
בו  לעשות  שטוב  זמן  זהו  ודאי  האדם 
עצמו  עם  אדם  כל  לשבת  הנפש  חשבון 
הגוף  גם  להתחלה.  סיום  בין  מעט  ולנוח 
הפיסי עובר בימים אלו שינוי מהותי, שיא 
משנה  מצריכים  הקרירות  ותחילת  החום 
זהירות, כידוע. חז"ל אומרים שהגוף הינו 
שני  החזה,  בית  וחלל  המח  חלל  חללים, 
חללים אלו שומרים בתוכם את המח מצד 
ואת  האדם,  של  העליונה  הבקרה  אחד, 
כל האיברים,  על  הריאות עם הלב המולך 
דברים,  סוף פרשת  הזהר  עולה מדברי  כך 
ככתוב במשלי לב רואה לב שומע לב מבין 

לב חכם וכו'. 
ביותר  חשובות  אלו  לחות  ושתי  היות 
שיוצר  מעצם  מארז  בתוך  שמורות  הן 
חלל שבקרבו הן יושבות. החלל הזה הינו 
המקיף,  לחום  הפנימי  החום  בין  מחיצה 
מחיצה זו דומה לחלונות הבית שמצד אחד 
שומרות  שני  ומצד  אור  לתוכו  מכניסות 
הוא  ומה שקורה בפועל  עליו מפני הקור, 
בטמפרטורה  לגוף  מחוץ  החום  שכאשר 
קרובה לחום שתוך הגוף בערך 37 מעלות 
המצב  וזה  ואיזון  בשמחה  הם  אז  צלזיוס, 
החום  כאשר  אך  אב,  בחודש  הקיץ  בשיא 
שחוץ לגוף מתחיל לרדת כמו על חלונות 
לחות  הפנימיות  הדפנות  על  נוצרת  הבית 
שמביאה חלילה יחס לכל מיני מחלות, כגון 
ברמות  ריאות  דלקת  או  קשה  וצינון  צינון 
שמתחילים  אב  בחודש  כן  אם  שונות. 
והנפש  הגוף  שינוי  זמן  הוא  ועתה  מחדש 
ותיחתם  שתיכתב  חדשה  להתחלה  שלנו 
בחודש תשרי, ויש שזו להם מלחמה שלא 
לטוב  הן  שהם,  כמו  ולהישאר  להשתנות 

והן למוטב. 
ולהפנים  לדעת  חייבים  אנו  מקרה  בכל 
לפני  שמתחילים  במעגלים  חיים  שאנו 
בסופם  החיים  לאורך  בלידה  הלידה 
דבר  שום  פעם  אף  אין  ולאחריהם, 
דבר,  אותו  אחרית  ועד  מראשית  שנשאר 
בגשמיות  לפעול  חייבים  אב  בחודש  לכן 
החום  בצלעות  משינויים  יתרה  וזהירות 
ושינויים התנהגותיים, הדרך הטובה ביותר 
הינה  הללו  המעבר  תקופות  את  לעבור 
שגוף  יודעים  אנו  הטבע  מחוקי  גמישות. 
ואילו  פלסטי  ונקרא  בקלות  נשבר  נוקשה 
גוף גמיש מסוגל לסבול שינויים ולהישאר 

ולא להישבר ונקרא גוף אלסטי.
גם האדם יעשה בדעת ויתבונן כל גלגול 
בא  שינוי  של  מסר  איזה  עם  עליו  שעובר 
אליו, ובאותה נקודה יפתח גמישות ורק כך 
יעבור עליו מה שיעבור בחייו ויישאר חי, 
בכך  לשינוי  יתנגד  אם  אולם  ושמח,  בריא 

יגבר כח אותו הגל עד שישבור אותו ודי. 
לי שאחת הסיבות  חכם אחד פעם אמר 
לנצח ישראל הינה שתורת ישראל מתקיימת 
שבה  החכמה  ריבוי  בגלל  וזאת  מצב  בכל 
וזהו  עת,  ובכל  מצב  לכל  תשובה  שנותנת 
מצב  בכל  כלומר  בחיים  ובחרת  שכתוב 

תבחר בחיים. 
הרבה גברים באזור גיל ארבעים עוברים 
היכולות  את  להם  שמשנה  רפואי  משבר 
או  נפשית  חולשה  כמו  שלהם  הפיסיות 
ועוד,  מעמד  עבודה,  מקום  מעבר  גופנית, 
הם  איתם  משתנה  שלהם  הסביבה  כאשר 
כשהסביבה  ואילו  הדרך  את  ממשיכים 
שלרוב  שבר  נוצר  משתנה  ואינה  מתקשה 
הינו בלתי הפיך וחבל. זכור גמישות הינה 

תשובה לחיים.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חשיבות הגמישות

6
1006

100

6
100

נותרה דירת 4 חדרים אחרונה 
פנטהאוז ודירת גן

למהירי החלטה!
לקבוצת רכישה נותרו דירות אחרונות

3 חדרים ברחוב השניים 1,200,000& 
תחילת בניה מיידית  מפרט טכני עשיר

ברחוב פרל בקבוצת רכישה 
דירות 4 חדרים החל מ-1,600,000&

מפרט טכני ברמה גבוהה
 כניסה תוך 30 חודש  מפרט טכני עשיר

דירות 4 חדרים
דירת גן ופנטהאוז

 &1,750,000
 &2,200,000
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מפקידים  שאנו  להאמין  רוצים  שאנחנו  למרות 
את ילדינו במסגרות הבטוחות ביותר בימי החופש 
הגדול, פעמים רבות הדבר אינו תלוי בנו, מהסיבה 
יכולים לשמור עליהם 24 שעות  הפשוטה שאיננו 
בסופו של  נתון.  רגע  בכל  עליהם  ולפקח  ביממה 
בידיעה  לקייטנה  הילד  את  שולחים  אנו  דבר, 
הילד  ממשחק,  או  כלשהי  מפעילות  שכתוצאה 
עלול להישרט, ליפול או לקבל מכה יבשה ברגל. 
חמורות  להיות  עלולות  הפציעות  לעיתים  אך 
באופן ממשי.  חייהם  לסכן את  ואף  ביותר  הרבה 
מדובר בפציעות אשר עלולות לשבש את תפקודו 
ולנו ההורים-  ולגרום לכאב רב.  התקין של הילד, 

לרגשות אשמה ועגמת נפש עמוקה.

עמיקם  עו"ד  את  שאלנו  שנדע?  חשוב  מה  אז 
חרל"פ:

של  הביטוח  פוליסת  תביעת  ראשונה,  אופציה 
הקייטנה 

רישוי  חובת  קובע   1990 משנת  הקייטנות  "חוק 
וכן חובת המפעיל  כ"קייטנה",  ישות המוגדרת  היא אותה  לקייטנה. בחוק מופיע מה 
בהתאם  שאינה  קייטנה  המנהל  אדם  כי  נקבע  אף  בחוק  עסקים.  רישוי  בעל  להיות 
לסעיפי החוק צפוי למאסר. בפועל, מותנית הפעלת קייטנה בקבלת רישיון לכך מטעם 
כי  להורים  אינו מבטיח  כזה  רישיון  והרשות המקומית, למרבה הצער,  משרד החינוך 
הגוף המפעיל את הקייטנה אחראי ומתאים, אלא רק על עמידה בסטנדרטים המוצגים 

בחוק. 

כל קייטנה אשר פועלת על פי חוק, מחויבת בביטוח הילדים בעת ההרשמה, אך חשוב 
לוודא זאת טרם רושמים את הילד, בשל העובדה שישנן קייטנות פרטיות שלא פונות 
לקיים  מנת  על  המתאימים  אישורים  או  להפעלתן  הדרושים  האישורים  את  לקבל 
עסק. אמנם מדובר בעבירה על החוק, ומפעילי הקייטנה עשויים להיות חשופים בפני 
כתב אישום פלילי במקרה של תאונה, אך אין לקחת סיכון, ויש לוודא שאין זה המצב 

בקייטנה שבה ילדנו שוהה בה, וכי הוא אכן מכוסה על ידי פוליסת ביטוח.
בתביעה מסוג זה, יש צורך להוכיח כי התאונה התקיימה בשל רשלנות מצד מפעיל 
טביעה  למשל,  האחראי.  הצוות  של  רשלנות  או  מובהק,  בטיחותי  ליקוי  הקייטנה- 
בבריכה בגלל היעדר משגיחים/ לא תאומת את גילאי הילדים, נפילה ממתקן משחקים 

שבור ועוד. 

במצבים כאלו, ניתן לתבוע ישירות את הקייטנה וחברת הביטוח שלה ו/או את המוסד 
עצמו בו התרחשה התאונה, למשל מתנ"ס או בריכת השחייה. ניתן לתבוע גם עבור 
בעתיד  שכר  הפסדי  הפציעה,  בעקבות  צפויות  לא  הוצאות  וסבל,  כאב  נפש,  עגמת 
הוא  ולכן  לילד  שנגרמה  הנכות  לשיעור  בהתאם  יקבע  הפיצוי  גובה  ועוד.  להורים, 
משתנה ממקרה למקרה. יש לציין כי בתביעה כזו שיעור הפיצוי אינו מוגבל ויכול להגיע 
עילה  להוכיח  ואין אפשרות  כי במידה  לזכור  לילד, אך חשוב  הנזק שנגרם  עד מלוא 

לרשלנות המפעיל אינו יישא באחריות  לכך".

אופציה שנייה- תביעת פוליסת הביטוח של המסגרת החינוכית
רבים לא יודעים זאת, אך תלמידים בבתי ספר גנים, פעוטונים, מעונות יום וגני ילדים, 
המופעלים ע"י הרשות המקומית או משרד החינוך, מבוטחים לאורך כל השנה מתוקף 
שאנו  לתלמידים  אישיות  תאונות  בביטוח  החינוכית  המסגרת  של  הביטוח  פוליסת 
שהיא  היא  כך  של  המשמעות  החובה.  תשלומי  במסגרת  עליהם  משלמים  ההורים 

תקפה גם בימי החופש הגדול ושעות הפנאי. 

בתביעה מסוג זה, אין חשיבות לאופן בו ארעה התאונה או מי האשם בה. הפיצוי יינתן 
בהתאם לחומרת הפציעה והנזק שהוסב בעקבותיה, למשל, מספר ימי אשפוז, הוצאות 
יחסית  והם  לפי תנאי הפוליסה הזאת  וכדומה. סכומי הפיצויים  נכות  רפואיות, רמת 
מוגבלים. כמו כן, בפוליסה מצוינים "חריגים"- מקרים בהם לא יהיה ניתן לקבל פיצוי. 

כך למשל, במקרה שהילד נפגע בתאונת דרכים/ מקרה טרור או פעולות איבה. 

אופציה שלישית- תביעה מקבילה
ושל המסגרת  הקייטנה,  הפוליסות, של  שתי  את  לתבוע  ניתן  כי  לדעת  ביותר  חשוב 
החינוך  משרד  ידי  על  שניתנת  הביטוח  שבפוליסת  בעוד  כאמור,  במקביל.  החינוכית 
תביעה,  של  במקרה  לקבל  שניתן  הפיצויים  מבחינת  מוגבלת  היא  אשם,  שאלת  אין 
כך למשל ילד שנפצע במצבו הוגדר כבעל-100% נכות, יוכלו הוריו לקבל עד כ- 375 
אלף ₪ פיצויים בלבד. מדובר בסכום צנוע יחסית. ואילו פוליסת הביטוח של הקייטנה 
דורשת הוכחת רשלנות של המפעיל, אך שיעור הפיצוי אינו מוגבל מראש, ועשוי להגיע 
לסכומים גבוהים יותר. משום כך, רצוי לנסות לתבוע את שני הביטוחים במקביל, על 

מנת לקבל את מלוא הפיצויים המגיעים לנו על פי חוק.

לסיכום, יש בפנינו ההורים כמה אופציות על מנת למצות את זכויותינו במקרה שהילד 
שלנו- הדבר היקר לנו מכל נפגע במהלך שהותו בקייטנה. אפשר וכדאי, לדרוש לקבל את 
פוליסות הביטוח של הקייטנה ושל בית הספר/הגן, על מנת להיות מודעים כבר מההתחלה 
לסוגיות המופיעות שם, המגבלות הנקובות בהן, והזכויות שלנו, ליתר ביטחון. על מנת 
לקבל את הפיצוי הראוי לאופן הפציעה של הילד, מומלץ להיוועץ עם עו"ד שמתמחה 
בתחום הנזיקין, ויוכל  להדריך אתכם כיצד לפעול בצורה הנכונה ביותר, ובהתאם לאופן 
הפציעה. חשוב לתעד ולשמור את כל המסמכים הרלוונטיים וחוות הדעת הרפואיות 
התביעה.   בתהליך  מכן,  לאחר  רבות  לכם  לסייע  יכול  שהדבר  משום  הפציעה   לגבי 

בשורות טובות, וחופש מהנה ובטוח.

עו"ד חרל"פ מומחה לתביעות נזיקין, תאונות וביטוח ועומד בראש משרד עו"ד עמיקם 
/http://www.harlap.co.il .חרל"פ ושו"ת

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

פופקורן זעתר

טיפים
לפני שתעברו דירה

טיפים  הדירות:  מעברי  תחילת  זמן   – שנה"ל  סוף  לרגל 
ילדים  עם  למשפחות   מתאימה  דירה  לרכישת/השכרת 

בגילאי גן ובתי ספר 

וגן,  ספר  בתי  לילדי  והורים  עתה,  זה  הסתיימה  שנה"ל 
כדי  זה,  לזמן  בדיוק  זאת  יכוונו  דירה,  לעבור  המעוניינים 
להגיע בזמן לפתיחת שנה"ל, הקרובה במקרה של השכרה, 
או זו שלאחריה, עבור רכישה. ניר שמול מנכל מנכ"ל חברת 
שניר - בית לשיווק נדל"ן למגורים ולמסחר, בארץ ובחו"ל, 
נותן טיפים והצעות להורים לילדי גן ובתי ספר איך למצוא 

את הדירה המתאימה ביותר בעבורם, ובעבור ילדיהם.

• חשוב לבקר בגני הילדים ובבתי הספר הסמוכים לדירה 
הגננת  עם  ולהיפגש  לשכור,  או  לרכוש,  רוצים  שאותה 
את  גם  שאלות  ולשאול  הספר,   בית  מנהלת   / היועצת   /
טוב  אין  הלימודי.   למוסד  בסמוך  ורואים  במידה  ההורים, 

כמראה עיניים ומשמע אוזניים. 

• עדיף לגור קרוב לבית הספר אבל לא ״על״ בית הספר 
״  ״מצטיין  הספר  בית  שאזור  לעיתים  מרעש  להימנע  כדי 
משחקי  לצד  בהפסקות  ורעש  צלצולים  כדוגמת  בהם,  
כדור אחרי שעות בית הספר במגרשים ובחצר המשחקים.

המכירות,  למשרד  מגיעה  בטרם  משפחה  לכל  מומלץ   •
להשכרה  לדירה  או  אופציונאלית  שנייה  יד  לדירה 
את  החינוך  משרד  באתר  לבדוק  מתאימה,  אופציונאלית 
נתוני המיצב וכן את נתוני אחוז המעבר בגרות באותו איזור. 
מדובר בנתונים שפתוחים לכל, וניתן לבדקם בקלות רבה. 
אין ספק שבדיקה כזו יכולה לתת אינדיקציה טובה באשר 

לרמת החינוך במקום.

•מומלץ גם לבדוק בגוגל, אילו רשויות מקומיות משקיעות 
רשות  כאשר  כי  ספק  אין  לחינוך.  גדולים  חינוך  תקציבי 
מקומית משקיעה תקציבי חינוך גדולים, זה גם יבוא  לידי 
מעלה  זה  כך,  הבגרויות.   ותוצאות  המיצב  במבחני  ביטוי 
את הסיכוי של הילד/ה שלך לסיים את בית הספר בציונים 

גבוהים,  ולהמשיך בעתיד לכל מוסד אקדמי אחר.

הספר  לבית  הסמוכות  שכונות  בנדל"ן,  השקעה  •בהיבט 
שכן,  במקום.   הנדל"ן  מחירי  לעליית  מביאות  מובילים 
המבקשים  הורים  מצד  מאד  גבוה  יהיה  לשכונה  הביקוש 

שילדיהם יהיו בבית ספר מוביל כזה או אחר. 

שערכה  בסקר  משתלבים  אלה  "טיפים  שמול:  ניר  לדברי 
חברת שניר  לשנה"ל החולפת, שבו בדקנו את הקשר שבין 
יחפשו  מהציבור    60% כי  מצאנו  זה  בסקר  לחינוך.  נדל"ן 
מקום מגורים בו החינוך לילדיהם מספק אותם,  ורק לאחר 
הכלכלית.  ליכולתם  תואם  אשר  הנכס  את  יאתרו  מכן 
מניתוח תוצאות הסקר עולה כי לשאלה "האם לרמת בתי 
היכן  בהחלטתך  מכריע  שיקול  היה  מגורייך  באזור  הספר 
לגור?" , רוב הנשאלים שיש ברשותם בית השיבו כי תחום 
ענו   51% הנכס.  של  הבחירה  בתהליך  שיקול  היה  החינוך 
אין  כי  שהשיבו  הנשאלים  מבין  שלא.  ענו   26.8%  – ו  שכן, 
רכישת  בפני  יעמדו  כאשר  כי  השיבו  בית, 82%  בבעלותם 
מכריע  גורם  תהווה  המגורים  באזור  החינוך  רמת  בית, 

בהחלטה על רכישתו!".

פופקורן הוא נשנוש שרובנו אוהבים לאכול סתם כשרוצים להתפנק במשהו טעים וחמים. "חוות דרך התבלינים" 
בבית לחם הגלילית מציעה לשדרג את הפופקורן המסורתי ומציגה: מתכון לפופקורן זעתר

טעימה

הילד נפצע בחופש? מגיע לכם פיצוי כספי
אז למרות שאין לנו שליטה מלאה על מהלך היום שילדינו הרכים נמצאים בשלל המסגרות והקייטנות שקיימות 

בחודשי הקיץ, חשוב לדעת כי במקרים שבהם הילד נפצע, לנו כהורים יש כמה אופציות שאנו יכולים לנקוט 
בהן על מנת לקבל את הפיצוי ההולם לנזק שנגרם • עו"ד עמיקם חרל"פ מסביר כמה חשוב להכיר את הזכויות 

ולדעת מה מגיע לנו על פי חוק

מצרכים: 
חצי כוס גרעיני תירס

3 כפיות שמן
צרור עלי זעתר )אזוב( טריים או חופן מיובשים 

2-3 כפיות תערובת זעתר
מעט מלח

סיר נון-סטיק
*את הפופקורן מומלץ להכין בכמויות קטנות 

יחסית בכל פעם.

אופן ההכנה:

גרעיני  את  ומוסיפים  השמן  את  מחממים  בינוני  בסיר   .1
שגרעיני  כך  הסיר  את  מטלטלים  הזעתר.  ועלי  התירס 
הסיר  את  מכסים  ובזעתר.  בשמן  היטב  יצופו  התירס 

ומשאירים חריץ קטן שיאפשר לאדים להשתחרר.

מתחילים  שהגרעינים  עד  גבוהה  אש  על  מחממים   .2
כדי  הסיר,  את  שוב  מטלטלים  פעם  מדי  להתבקע. 
שהפופקורן לא יישרף. כשקולות הפצפוץ נעשים רחוקים 
זה מזה, מסירים מהאש, מוסיפים מעט מלח ואת תבלין 

הזעתר, מערבבים היטב ומגישים.
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לאומית בני ברק: הלקוחות 
מצטרפים והשירותים מתרחבים

הילה פלח

בני  ״לאומית״  חווה  האחרונים  בחודשים 
המצטרפים  הלקוחות  במספר  ניכר  גידול  ברק 
שביעות  בריאות״.  שירותי  ״לאומית  לשירותי 
לגידול  מביאה  הקיימים  הלקוחות  של  הרצון 
סל  את  לקבל  המבקשים  המצטרפים  בשיעור 
השירותים המקצועי ביותר והאיכותי ביותר של 

״לאומית״.
על  מיוחד  דגש  שמים  ״לאומית״  בהנהלת 
הגדלת היצע השירותים הרפואיים בעיר, לאור 
הגידול במספר הלקוחות. המשאבים מושקעים 
בהגדלת הסגל הרפואי המעניק שירותי רפואה 
לקידום  סדנאות  ובמבחר  העיר.  לתושבי 

הבריאות והרפואה המונעת של התושבים.
״מתוך ראיה ודאגה לבריאות הלקוחות, והבנה 
קידום  של   וההשלכות  המשמעות  של  נכונה 
הבריאות רפואה מונעת, אנחנו שמים בעדיפות 
אומר  שלנו״,  הבריאות  סדנאות  את  עליונה 

מנהל מחוז מרכז, מר עודד שטמר.
שורה של סדנאות בריאות ורפואה מונעת  קיבלו 
שבוע  ובכל  קבוע  ובאופן  לאחרונה  העצמה 
מתקיימת במרכז הרפואי יהודה הלוי בבני ברק 
הידועה  הדיאטנית  של  במשקל  להורדה  סדנה 
יעל קריב, אשר ניתנת בהנחה מיוחדת ללקוחות 
״לאומית״. הסדנה פתוחה לכלל הציבור במחיר 
הלקוחות  עבור  מעישון  לגמילה  סדנה  מלא. 
של  המסוכן  ההרגל  עם  להפסיק  החפצים 

העישון. לסדנאות בתחום זה יצא 
בתחום  להצלחה  מקום  של  שם 
שבא  כפי  מעישון,  הגמילה 
של  הגבוה  בשיעור  ביטוי  לידי 

הלקוחות הנרשמים לסדנאות. 
של  האישי  השירות  תפיסת 
בלקוחות  הרואה  ״לאומית״ 
להם  לתת  שמחויבים  אנשים 
מחייבת  מספרים,  ולא  שירות, 
שירותי  של  ההיצע  הגדלת 
הסגל  חיזוק  לצד  הרפואה, 

העת  כל  עמלים  ב״לאומית״  הקיים.  הרפואי 
על הוספת עוד ועוד רופאים מומחים, במקביל 
המעניק  והאיכותי  המקצועי  הרפואי  לצוות 

כיום שירותי רפואה לתושבי העיר.
עשרות אלפי תושבי העיר בני ברק זוכים לקבל 
מסגל  ואיכותיים  מתקדמים  רפואה  שירותי 
להקל  רצון  מתוך  והחדש.  הוותיק  הרופאים 
ההמתנה,  זמני  את  ולצמצם  התורים  עומס  על 
הוחלט ב״לאומית״ על הגדלת מצבת הרופאים 

בעיר. 
עם  חיזוק  הרפואי  הצוות  קיבל  לאחרונה 
הצטרפות של שורה של רופאים מומחים לסגל 
ברק:  בבני  ״לאומית״  של  והמקצועי  האיכותי 
אסף  חולים  מבית  כירורג   – נתן  פלושקט  ד"ר 
מבית  אורולוג   – אסף  אל  בר  ד"ר  הרופא; 
פריון  מומחה   – דב  בכר  ד"ר  שיבא;  חולים 
מבית חולים בילינסון; ד"ר וינר דרור – מומחה 
גסטרו מבית חולים וולפסון. ד"ר קופר מיכאל 
– מומחה ברפואת ילדים מבית חולים וולפסון; 
ילדים  א.א.ג.  מומחה   – אושרי  וסרצוג  ד"ר 
 – סמי  געברי  ד"ר  השומר;  תל  חולים  מבית 
רופא  מומחה   – יונתן  שחר  ד"ר  עור;  מומחה 
אלמלך  דוד  ד"ר  הדסה   חולים  מבית  עיניים 
השומר  תל  החולים  בבית  ילדים  קרדיולוג   –

והמרכז הרפואי מעיני הישועה. 
אותנו  מחייבת  האישי,  השירות  ״תפיסת 
שטמר  עודד  אומר  ללקוחות״,  זמינים  להיות 
״האמון  מרכז,  מחוז  מנהל 
מעלה  בנו,  נותנים  שהלקוחות 
את  לספק  מאתנו,  הציפיות  את 
המתקדמים  הרפואה  שירותי 
ללקוחות,  ביותר  והאיכותיים 
מצליחים  שאנחנו  שמח  ואני 
החם  הקשר  במשימה.  לעמוד 
לעזור  לנו  עוזר  העיר  רבני  עם 
ללקוחות, ויש לו תרומה חשובה 
לאיכות השירות לו זוכים עשרות 
״לאומית״  של  הלקוחות  אלפי 

בני ברק״. 

נפגע בעבודה ולאחר מהמורות 
רבות קיבל 80,000 שקל

הילה פלח

התובע הועסק בתפקיד אחראי מחסן ובין יתר 
כבד.  בעלת משקל  סחורה  פורק  היה  תפקידיו 
ביום התאונה בעקבות תקלה בסוגר המשאית, 
עליו  נפל  קילוגרמים  עשרות  במשקל  משטח 

וגרם לו לפציעה קשה ברגל וביד. 
ידי  על  עבודה  כתאונת  הוכר  הקשה  האירוע 
הביטוח הלאומי, שקבע נכויות זמניות בתקופת 
השיקום הארוכה, לאחריה, קבע נכות לצמיתות 

נמוכה בשיעור עשרה אחוזים בלבד.
התובע, איש משפחה שעבד חמש עשרה שנים 
ולהיות  עבודתו,  את  לעזוב  נאלץ  זו,  בעבודה 
חדשה,  עבודה  במציאת  תמידי  לקושי  נתון 
הרפואיות  מגבלותיו  את  תואמת  שתהיה 

ויכולותיו המצומצמות. 
השלכות  עם  התאונה  מאז  שמתמודד  התובע, 
החליט  נפשיות,  השלכות  ואף  קשות  פיזיות 
ונוכח  שקיבל,  הדלים  הפיצויים  את  לבחון 

להבין, כי זכויותיו לא מוצו עד תום. 
כי ההליכים שעבר, מול הביטוח  התובע הבין 
שקיבל  להנחיות  בהתאם  דווקא  הלאומי, 
ידי  על  לו  שניתנו  ומידע  הסברה  ,חומרי 
הביטוח הלאומי ונלמדו על ידו, כמו גם עזרה 
לא  מקצועי,  שאינו  מגוף  שקיבל  תשלום  ללא 
קיווה,  כך  שעבורו,  ויתכן  לטובתו,  כלל  פעלו 

עוד לא מאוחר מידי.
למימוש  המרכזית  מהחברה  ביקש  התובע 
בהליכי  עבודה  לנפגעי  שמסייעת  זכויות, 
קביעת  בהליכי  מכן  ולאחר  בתאונה  ההכרה 
אחוזי הנכות המגיעים, שתיכנס לעובי הקורה 

ותסייע לו במיצוי זכויותיו.

"יכולנו לערער על ההחלטה שהתקבלה, בעניין 
קביעת אחוזי הנכות לצמיתות וזה מה שעשינו" 
מסבירים בצוות הרפואי של החברה המרכזית 

למימוש זכויות. 
לא  זה,  במקרה  לנפגע  שנקבעו  הנכות  "אחוזי 
החמור  הרפואי  המצב  את  וכלל  כלל  שיקפו 
בתחום  חדשות  דעת  חוות  הבאנו  שלו. 
הנוירולוגי והאורטופדי, ששפכו אור על תמונת 
המצב האמיתית, כמו גם חוות דעת תעסוקתית, 
עבודה  למצוא  הנפגע,  של  יכולותיו  בעניין 
באותה רמת הכנסה שהייתה לו קודם לתאונה, 

שתהיה תואמת את יכולותיו הרפואיות."
בתיק  מצויד  הערר  ועדת  אל  שהגיע  התובע 
סימוכין  ולו  מנומק  בערעור  כנדרש,  רפואי 
הועדה  רופאי  כי  גילה  מהותיים,  רפואיים 
החדש  לתיעוד  הרצינות  במלוא  מתייחסים 
הפכה  לעררים,  רפואית  ועדה  הגיע.  שאיתו 
את החלטתה הקודמת, קיבלה את ערעורו של 
שעמדו  החדשים  לממצאים  ובהתאם  התובע 
בשיעור  כוללים  פיצויים  קבעה  לרשותה, 

80,000 שקלים.
"התוצאה מוכיחה את עצמה, ויפה שעה אחת 
עבודה  נפגעי  של  בזכויותיהם  הטיפול  קודם. 
הליכים  צמוד,  רפואי  וליווי  מקצוענות  דורש 
אילו אינם יכולים להתנהל בהסתמך על קריאת 
החוק, עצות וליווי על ידי גורמים שאינם בעלי 
ניסיון ועם הכלים הנדרשים." אומר הרב שזירי, 
יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות, שסייעה 
הנכות  אחוזי  על  לערער  זה  במקרה  לתובע 
לו  שנפסקו  לכך  והובילה  שקיבל  הנמוכים 

הפיצויים המגיעים לו. 

מנהל/ת תיקי לקוחות

לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

לחברה מובילה בתחומה:

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

העבודה כוללת:

דרישות:

elimelech@kav-itonut.co.il :פקס: 03-5796645קו”ח למייל |

!דרוש/ה 

לפרטים נוספים ולתיאום ראיון: 052-9095290

 מחפשים עבודה 
עם משמעות ?

לעמותת מטב בבני ברק דרושים
 מטפלים/ות סיעודים/ות

לסיוע ועזרה לקשישים בביתם
התפקיד כולל:

 עבודה בשעות גמישות        אפשרות לחלקיות משרה
 קורס הכשרה בתשלום ע״ח מטב        ליווי והדרכה מקצועית

 פעילות רווחה וגיבוש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - רפואה,מחלות ומגפות

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1 .כריתה,התזת הקצה. "שיהא מקום ה___ לח" )רש"י ביצה 
כג.(

6.קונה,צרכן,לקוח. "ה____ יכול לחזור בו" )בבא בתרא ה ו(
7.כך או להפך,אחת מן השתים. "____ כנס  ____ פטר" 

)כתובות יג ה(
8. עטף,כרך תחבושת על מקום פצע. "ולנשברת לא ____" 

)יחזקאל לד ד( )בלשון יחיד,עבר,גוף שלישי( )לא בלשון 
סמיכות(

9. מהר,קל מהרה. "כי גז ___ ונעפה" )תהלים צ י(
10. שם,הניח,קבע. "ו____ את הכיר בין אהל מועד" )שמות מ 

ז( )בהיפוך אותיות(
11. מפסיק את הבערה. "ובערו שניהם יחדו ואין ____" 

)ישעיה א לא(
13. תרנגול. "מי נתן ל____ בינה" )איוב לח לו(

15. רשום את שתי האותיות המרכיבות את הגימטריה : 206. 
)מימין לשמאל(

16. הגלתה גלות שלמה. הגלת ____. "הגלת יהודה כלה 
הגלת ____" )ירמיה יג יט(

1. דוד,סיר גדול לבישול. "וכבשר בתוך ____" )מיכה ג ג(
2. נבון,משכיל,חכם. "והאשה ___  ___ ויפת תאר" )שמואל א כה 

ג( )בלשון נקבה(
3. אחד מבני אברהם מקטורה אשתו. "את זמרן ואת ____" )בראשית 

כה ב(
4. לשד,שומן שבתוך העצמות. "ו_____  עצמותיו ישקה" )איוב 

כא כד(
5. אבי איתן מבני מררי בימי דוד. )דה"א טו יז(

7. אוי,הוי. "____ לך ארץ שמלכך נער" )קהלת י טז(
9. העדר אור,אפלה,עלטה. "תשת ____ ויהי לילה" )תהלים קד כ(
11. באו ____ עד נפש. הצרה היגיע לשיאה ואין אפשרות לסבול 

עוד. "כי באו ___ עד נפש" )תהלים סט ב(
12. אבל,אך בעברית. ובארמית? "טעות הם בידי ____ כך אמרו" 

)שבת סג: (
13. שיש. "עמודי ____" )שיר השירים ה טו(

14. מאותיות ה - א"ב.

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
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ון 
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ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

נגע,  כויה, צרעת, מגפה, שחין,  יבלת, צרבת,  ובדלקת, ספחת, חבורה, פצע,  נגף, השחפת, נתק,  הקדחת, 
ומכה טריה

אריתדאאתשכויהנתגא

סנשאסנהשלנרשיראגש

תגאשנקתאגביתשאונג

ידגנדגשנישישאגנבי
תשסחנחגדתשאהשחפתח
אנתתישסנאשישסנאנא

יאסנשידגארשנגעעדג

שאסשתצאשטיגסנששצא

רתפאריגהשפאתצהגנפ

ישחבסנכיתגאריפשנג

תשתגימאתגאעישגתאנ

נגאתובדלקתישרמנתא

תישסנישרתתגאנתקתג

1."שדה לבן" הוא...
2. "... קול", "... שחוק", " ... מצוה"

3. איזה צד מתארת המלה , "ימה"?                                                                                                         
4. התנגד בתקיפות, "יצא..."

5. תושלב"ע פירושו...
6. אינפורמציה בעברית

7. מוניטין בעברית
8. מה זה תושב"ע?

9. "ערב- ...,, אספסוף
10. מה זה טל"ח?

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. שדה תבואה או ירקות  2. בת 3. מערב 4. חוצץ 5. תם ונשלם שבח לקל בורא 
עולם 6. מידע 7. פרסום 8. תורה שבעל פה 9. "ערב- רב" 10. טעות לעולם חוזר
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הוספנו מטוסים רק ללקוחות שינפלד לקלן פחות משעה מהשדה למלון

קיץ 2018

אפשרויות מגוונות לטיולים:

 23.7  23.7
במבצע הקדמת, מקומות אחרונים

הרווחת!

20.8
ההרשמה בעיצומה

13.8
ההרשמה בעיצומה

6.8
ההרשמה בעיצומה

30.7
ההרשמה בעיצומה

 
7 לילות 
בהילטון 
דיסלדורף



 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
רשב’’ם  רח’   |6099821-03 הרצוג.  קריית   12 אלון  יגאל  רח’   |  .5704963-03  .15 נויפלד  רח’   |   5796771-03 הרצוג.  קריית   23 גניחובסקי  רח’   |5448588-03
תורת   |  9479944-03  .25 חבקוק  רח’   |  5703078-03  .2 פרדו  רח’   |  5226858-03  .24 מלצר  הרב  רח’   |  6324538-03  .11 קוק  הרב  רח’   |  6566551-03  .15
 35 רח' רשבי  ברכפלד:   |  9099366-03 .1 רח’ הריף   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה  אלעד:   |  5755232-03 .17 | קלישר   5179802-03 .1 חיים 
 29 שוהם  נתניה:   |  6899718-04 .9 | חיפה: מיכאל   8523639-08 .15 |  רח’ רשבי    6103663-08 .8 22. 6430456-08| הלל  | הורקנוס   8 הורקנוס  אשדוד:   |
|  10 ירושלים: פנים מאירות   |08-9419465 40 קרית ספר: רח' נתיבות המשפט   |  9040905-04 א.ת כפר חסידים.  רכסים:   |  20 | האר"י   15 | לילנבלאום 
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בנתיב זההחסדחמישישי
מבחר

ספרונים,תשבצים
וחוברות קיץ 

במבצע!

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

כ"ו בתמוז-א' באב9-13.7.18

עד שישימבצעים בימי שני

קמח רובינפלד

אבקת כביסה אריאל

מטרנה מהדרין

מוצפי

שימורי 'מעולה'

ספרינג
סוגים שונים

1.5 ליטר

100%/80%
1 ק"ג

500 גר'

6 ק"ג

ללא שלבים
700 גר'

חלבי

שמרים פאקא

שריר מס' 8

אפונה/אפונה וגזר/תירס/
חומוס/רסק עגבניות 22%/

שעועית ברוטב עגבניות

קליק בשקית
ביסקויט/כריות

בצק עלים/מלאווח/
750 גר'בורקס גבינה/תפו"א

זוגלובק זוגלובק

שניצל תירס 

5 ב-
203990

לק"ג

3 ב-
1190

2 ב-
1490

1790 10
ליח'

3 ב-
1190

3990

3990

10

*בהתאם לתקנון המבצע | המבצע בתוקף עד: 14.8.18

מיץ ענבים 'מעולה' 

קפה טסטר צ'ויס

גלידת טריו

נייר מגבת טאצ'

ג'לילנד 

חומוס צבר     

חלבי/פרווה
ריאו

6 גלילים

כולל פיקדון
1 ליטר

קוד: 72753
200 גר'

100/125 גר'
מיה

850 גר'

12-13
כ"ט בתמוז-א' באב

עוגות אחוה
וניל/שוקולד/שוקוצ'יפס

350 גר'

וופל 'מעולה'/עדין/
גליליות רולעדין

סוגים שונים

5 ב-
101010

8902890790

5 ב-
20

2 ב-
10
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