


הפתיחה ביום שני 
י"א אב )23.7( בשעה- 16:00

בזאר לב העיר
פותחים סניף חדש! 

עזרא 4 בני ברק

בגדי תינוקות, בגדי ילדים/ות, טקסטיל, צעצועים

ביום הפתיחה! קרטיבים לילדים 

כיבוד קל 



בוחרים טרה!השנה בתשעת הימים
עם מגוון המוצרים הטעימים והאיכותיים

ללא חומרים משמרים
ובכשרות בד״ץ העדה החרדית



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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ברוכים הבאים
לממלכת הילדים

בס"ד

5
עיריית ביתר עילית - עיר הילדים - מזמינה את ילדי העיר

ליהנות חינם מ"ביתר לנד" - הלונה פארק הענק לילדי העיר

הלונה פארק ייערך בגבעה א'
מאחורי האודיטוריום ברח' ברסלב

(חלק מהפעילויות יהיו בבניין האודיטוריום הממוזג)

והשנה: גדול יותר, מגוון יותר, נרחב יותר, עוצמתי יותר
עם הפתעות חדשות לכל הגילאים

שלל מתקנים אתגריים וחוות מתנפחים

מופעים קבועים בשעות: 17:00, 19:00, 21:00

זמני פעילות הלונה פארק:

יום שני י"א אב: בנות משעה 16:00 עד 23:00

יום רביעי י"ג אב: בנות משעה 16:00 עד 23:00

יום שלישי י"ב אב: בנים משעה 16:00 עד 23:00

יום חמישי י"ד אב: בנים משעה 16:00 עד 23:00

ושמחההייתה אורה לילדים

הכניסה לילדי העיר חינם-
לבעלי צמידי כניסה בלבד
(הצמידים נשלחו בדואר לנרשמים מראש)

נגישות לבעלי מוגבלויות,
זמני כניסה נפרדים

לילדים מיוחדים
ובני משפחותיהם

הפעילות מיועדת לילדים בגילאי 3-14
בהוראת רבני העיר שליט"א - תהיה הקפדה מלאה על ההפרדה

כולל להורים מלווים

במימון המשרד לפיתוח
הפריפריה, הנגב והגליל



ההרפתקה מתחילה...

*6226
www.bimot.co.il

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!





יש סנו אוקסיג’ן
 ⋅ מסיר כתמים קשים ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

הכתמים נערמים תשעה ימים?
לא קרה כלום.

* ע״פ סטורנקסט 2017

 מסיר הכתמים מס׳ 1 במגזר החרדי*

אמהות
אומרות

להיות  יכולה  באמת  אני  אוקסיג'ן  סנו  עם  רק 
רגועה ב׳תשעת הימים׳. אני יודעת שכל הכתמים 
לחלוטין! נקיה  תצא  שהכביסה  ובטוחה  ייעלמו 

גיטי, קריית ספר.



ה' באב תשע"ח 18/7/18 בני ברק10

מאת: עוזי ברק

הקשה  הבשורה  הגיעה  השבת  צאת  עם 
של  מרום  לשמי  הסתלקותו  על  והמרה 
הגאון רבי שריה דבליצקי זצ"ל, מזקני גדולי 
ובנגלה,  בנסתר  התורה  ומגדולי  הפוסקים 

שבת  בליל  השמימה  בסערה  שעלה 
המוני  לב  למגינת  קודש, 

תלמידיו שהתעטפו באבל 
על השריפה אשר  כבד 

שרף ה'.
נחלש  לאחרונה 
ואושפז  הגר"ש 
חולים  בבתי 
רבות  ותפילות 
לשלומו  נישאו 
תלמידיו.  ידי  על 
בליל שבת האחרון 

לאחר תפילת ערבית 
עם  לומר  ביקש 

מידות  י"ג  המתפללים 
ופרקי תהילים לרפואתו.

מאיר חכמון, תורן שבת מארגון 
ראשון  שהגיע  ב"ב,  סניף  הצלה  איחוד 
חצות התקבלה  אחרי  "מעט  למקום, מספר: 
איחוד  של   1221 החירום  ממוקד  קריאה 
הצלה לביתו של הרב, ברחוב ירושלים, יחד 
בעיר  ההצלה  מכוחות  נוספים  חובשים  עם 
החלנו בפעולות מצילות חיים כולל מתן שוק 
הרפואה  לבית  פונה  הרב  בהמשך  חשמלי. 
כשמצבו מוגדר קריטי, אך למגינת לב השיב 
את נשמתו לבוראו בדרך לבית חולים מעיני 

הישועה".
ומדקדק  ההוראה  עמוד  היה  הגר"ש 
בהלכה עד קצה האחרון, וידיו רב לו בתורת 
הסוד, בנסתר ובקבלה. דמות קמאית מדורות 
קדומים, שריד לדור דעה, מופלג בכל חדרי 
תורה, שזכה לזכות את ישראל בעשרות רבות 
התורה,  בכל מקצועות  וחיבורים  ספרים  של 

ובד בבד ענוותן ושפל ברך.
הרב נולד בט"ו בשבט בשנת תרפ"ו בעיר 
יעקב  בצלאל  רבי  לאביו  שבלטביה  ריגה 
ע"ה. בגיל 8 עלה עם משפחתו לארץ ישראל, 
כאן התגוררו בת"א, בצעירותו הושפע רבות 

ישראלוב  יחיאל  רבי  הגאון  של  מדמותו 
זצ"ל, רב ביהכ"נ הגר"א בו התפלל, ואף היה 
צבי  יוסף  רבי  מקורב לרבה של ת"א, הגאון 

הלוי זצ"ל.
באותם ימים הגיע הגאון רבי יחזקאל סרנא 
שנפגש  ולאחר  בת"א  במלון  לנפוש  זצ"ל 
ללמוד  שיבוא  ממנו  ביקש  הצעיר  הנער  עם 
הזמן  עם  בירושלים.  חברון  בישיבת 
בשכונת  בדירה  להתגורר  עבר 
הירושלמית  חסד  שערי 
וגאוני  והסתופף בצל צדיקי 
דוד  רבי  בהם:  השכונה 
חרל"פ,  הרי"מ  בהר"ן, 
רש"א  לידר,  רש"א 
זה  במקום  ועוד.  פפרמן 
כחסיד  דמותו  עוצבה 
הגר"א.  בתורת  ועמקן 
את  ללמוד  החל  במקביל, 
אצל  והקבלה  הסוד  תורת 
מרדכי  רבי  הגאון  המקובל 
שרעבי זצ"ל וכן אצל שאר גדולי 
בירושלים  הספרדים  הקבלה  חכמי 
עטיה  מרדכי  ורבי  הדאיה  עובדיה  כרבי 

זצ"ל.
של  בתו  את  לאישה  נשא  לפרקו  בהגיעו 
אגודת  רב  ינובסקי,  עוזר  חיים  רבי  הגאון 
הכורמים. לאחר שהבריטים הפקיעו את ביתו 
חזר לגור בסמיכות לאביו בת"א. מחמת רצונו 
גן  ברמת  להתגורר  עבר  לחזו"א,  להתקרב 

לישיבת סלונים  סמוך 
רבי  הגאון  בצל 
וכך  זצ"ל,  יגל  שבתי 
החזו"א  פטירת  עד 
היה  תשי"ד,  בשנת 
נוהג להתפלל וותיקין 
כשהוא  במחיצתו 
הליכה  מרחק  צועד 
ולאחר  מביתו,  ניכר 
היה  אף  התפילה 

מדבר עמו בלימוד. 
ויסד  ברק,  בבני  לגור  עבר  תשי"ג  בשנת 
הוא  הזה.  היום  עצם  עד  הפועל  ותיקין  מנין 
חידש ויסד את הנהגת המושג של הנץ הנראה, 
הלכתית  מבחינה  העניין  את  שחקר  לאחר 

זו  חומרה  רווחה  מהרה  ועד  ואסטרונומית, 
בציבור הרחב שהחל לנהוג כן הלכה למעשה. 
לאור  הוציא  שנה,  חמישים  למניין  כשמלאו 
כל  על  השמש'  'וזרח  ספר  המאורע  לכבוד 

מנהגי בית הכנסת.
בתורת  חברותא  למד  רבות  שנים  במשך 
הסוד עם הגה"צ המקובל רבי יוסף לייב זוסמן 
מנחם'  'אמרי  בעל  האדמו"ר  עם  וגם  זצ"ל 
יחיד  וגאון  לבקי  נחשב  זצ"ל.  מאלכסנדר 

מסוגו בתורת הגר"א ותורת בעל הלש"ם.
למעלה מששים ספרים וקונטרסים עמוקים 
בהלכות  לאור,  והוציא  חיבר  וייחודיים 
ובמנהגי ישראל, בנגלה ובנסתר. להלן רשימת 
'זה  יעקב',  'פאר  הנפלאים:  מספריו  חלקית 
השולחן', 'חוקת עולם', 'שובע שמחות', 'י"ג 
מאמרות', 'זכרון בצלאל', 'משוש כל הארץ', 
תפלה',  'תיקון  דרש',  'דרוש  צדיקים',  'ובכן 
'ירושלים הרים סביב לה', 'מחשבת בצלאל', 
'תנאים  ודור',  דור  שנות  'בינו  מים',  'פלגי 
שונים:  עניינים  על  קונטרסים  וכן  טובים' 
תיקון  'סדר  למקרא',  'אם  כתלנו',  'אחר 

חצות', 'מתי מלחמה', 'ארי במסתרים' ועוד.
דוד,  הרה"ג  יחידו  בנו  את  אחריו  השאיר 
מחשובי  בוים,  בונים  שמחה  הרה"ח  וחתניו 
וינוגרד.  יוסף  רבי  והרה"ג  אמשינוב,  חסידי 
לו  היו  בביתו,  התפלל  האחרונות  בשבתות 
כמה סוגי תפילין אותם היה מניח לאורך כל 
היום וביום שישי האחרון ביקש באופן פלאי 
סיים  בבוקר  בשש  וכבר  מוקדם,  להניחם 

להניח את כולם.
התקיימה  הלווייתו 
בבוקר  ראשון  ביום 
רב  קהל  בהשתתפות 
ובראשם גדולי ישראל 
מישיבת  ויצאה 
תפארת ציון אל חלקת 
העלמין  בבית  אבותיו 
 – בת"א  שאול  קרית 

שם נטמן.
מסע  כל  לאורך 
לישיבת  הסמוכים  הרחובות  נסגרו  הלווייתו 
את  אבטחו  שוטרים  ועשרות  ציון'  'תפארת 
ממד"א  מתנדבים  עם  יחד  הלווייתו  מסע 

ואיחוד הצלה ב"ב. ת.נ.צ.ב.ה.

מאת: עוזי ברק

ח"כ  חברתי  לשוויון  השרה  במעמד 
המטה  יו"ר  וידר  יעקב  קיים  גמליאל,  גילה 
ברק  בבני  הליכוד  ויו"ר  בליכוד  החרדי 
מפגש רב משתתפים עם פעילי הליכוד בבני 
בעיר,  הליכוד  בבית  התקיים  המפגש  ברק. 
רבה,  פוליטית  פעילות  חווה  שלאחרונה 
ימיו הגדולים של הליכוד בבני  המזכירה את 

ברק בימי בגין ושמיר.
בכל הסקרים שנערכו בליכוד, זכתה תנועת 

לתמיכה  נתניהו  הממשלה  וראש  הליכוד 
עצומה ברחוב החרדי, "זה ההסבר לכך שתוך 
מרבית  ברק  בבני  ביקרו  ספורים  חודשים 
בכיר  אומר  הליכוד"  של  והשרים  הח"כים 
הנהגת  כי  ומוסיף,  עיתונות',  ל'קו  בליכוד 
נתניהו,  הממשלה  ראש  בראשות  הליכוד 
"מייחסת חשיבות גדולה מאוד לגידול העצום 
במספר המצביעים החרדים לליכוד, שעוד ילך 

ויגדל".
"עשרות  כי  במפגש  אמרה  גמליאל  השרה 
הצביעו  חרדים  וסטודנטים  צבא  בוגרי  אלפי 

השרים  הממשלה,  ראש  וכולנו,  לליכוד, 
למענם",  פועלים   - הליכוד  של  והח"כים 
הליכוד  ברשימת  תמיכה  על  הכריזה  השרה 
ושרי  היא  וכי  ברק,  בבני  העיר  למועצת 
הליכוד כולם מתייצבים מאחורי נציגי הליכוד 
תושביה,  לצרכי  לסייע  במטרה  ברק  בבני 
השרה גמליאל הוסיפה כי היא "מצפה לראות 
נציגים חרדים מטעם הליכוד בעיריית בני ברק 

ובערים נוספות".
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משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 

איציק מצרפי, יענקי קצבורג, יוסי גיטלר, חיים 
בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, מלי מתתוב, שרה מור 

צלמי מערכת:
עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי

מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ
הדפסה: גרפופרינט בע"מ

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 הראשל"צ מסר שיעור ב'תורה וחיים'
בהלכה  פלפול  שיעור  מסר  יוסף  הגר"י  הרשל"צ 
ברחוב  וחיים'  'תורה  המדרש  בבית  לאברכים  וחיזוק 
בעדני.  הגר"ש  בראשות  ברק,  בבני   133 עקיבא  רבי 
זאת  ולמרות  מראש  פורסמה  לא  הראשל"צ  הגעת 

המקום היה מלא וגדוש.
הראשל"צ  את  ברכה  בדברי  קיבל  בעדני  הגר"ש 
יתקנו את  הכנסת החרדים  "אני מקווה שחברי  ואמר: 
שיכהן  שלנו,  הראשי  הרב  את  להחליף  שלא  החוק 
על ממלכתו כל החיים". לאחר מסירת השיעור ביקש 
הגר"ש בעדני מהראשל"צ שיגיע שוב למסור שיעורים 

ודברי חיזוק.

 גויסו מתנדבות לפרויקט 'תן כבוד'
ערב גיוס מתנדבות לפרויקט "תן כבוד" נערך בבני 
ברק, בשיתוף יחידת ההתנדבות ויחידת האזרח הותיק 
באגף לשירותים חברתיים בעירייה. הקבוצה שהתגייסה 
בפרויקט.  מזה כשנה  לנשים שכבר מתנדבות  תתווסף 
במסגרת פרויקט 'תן כבוד' מתנדבים מבקרים קשישים 
בריאות  מדדי  אחר  ולמעקב  הבדידות  להפגת  בודדים 

חיוניים, כמו מדידת לחץ דם, סוכר ועוד.
גברים  מתנדבים,   35 כ  כיום  מתנדבים  ברק  בבני 
של  הכשרה  עוברים  בפרויקט  המתנדבים  ונשים. 
מגישי עזרה ראשונה 
ולאחר מכן מצוותים 
ע"י האגף לשירותים 
לקשישים  חברתיים 
הערב  בודדים. 
של  לזכרה  הוקדש 
ברזילי  מירה  הגב' 
של  אשתו  ע"ה, 
ברזילי  מרדכי  הרב 

ממקימי הארגון.

 תאונה קשה בין אוטובוס למשאית
בשעות הצהריים של יום שני התקבלה קריאה במוקד 
בין  קשה  ת.ד  על  הצלה  איחוד  של   1221 החירום 
אוטובוס למשאית בפינת הרחובות חזון איש-נדבורנה. 
כוננים מסניף בני ברק הוזנקו מידית למקום. בהגעתם 
במשאית  אוטובוס  פגע  בה  ומורכבת  קשה  זירה  זיהו 

שפרקה סחורה במקום.
כתוצאה מהפגיעה נפגע נהג המשאית כבן 30 באורח 
בינוני ועוד 2 ילדות ששהו באותה עת באוטובוס נפגעו 

מרסיסי הזכוכיות שעפו לכל עבר ונפגעו באורח קל.
איחוד  של  האופניים  ביחידת  חובש  צדוק,  יוני 
"יחד עם חובשים  סיפר:  לזירה,  הצלה שהגיע ראשון 
שנפצע  לפועל  ראשוני  רפואי  טיפול  הענקנו  נוספים 
הוא  אורח  עוברי  דיווחי  ע"פ  קשה.  עד  בינוני  באורח 

רמפה  על  שהה 
תוך  משאית  של 
ונפגע  עבודתו  כדי 
כמו  מאוטובוס. 
טיפול  הענקנו  כן 
ילדות  לשתי  רפואי 
באוטובוס  ששהו 
מרסיסי  קל  ונפצעו 
הפצועים  זכוכית. 
החולים  לבתי  פונו 
להמשך  הקרובים 

טיפול רפואי".

השרה גילה גמליאל ביקרה השבוע בסניף הליכוד בעיר ואמרה כי היא "מצפה לראות נציגים חרדים מטעם הליכוד 
בעיריית בני ברק"

הגאון רבי שריה 
דבליצקי זצ"ל

"מצפה לראות נציגים חרדים מהליכוד"

דבליצקי  הגר"ש  המקובל  של  בפטירתו  השבוע  הסתיימו  תורה  שנות   93
זצ"ל, שחיבר למעלה משישים ספרים • הלווייתו יצאה מישיבת 'תפארת 

ציון' בבני ברק אל חלקת אבותיו בבית החיים קרית שאול בת"א

הגר"ש דבלצקי זצוק"ל צילום: דוד זר

צילום: דוד קשת



דאודורנט  

להגנה עד 48 שעות

ההגנה שלך שווה זהב



ה' באב תשע"ח 121218/7/18 בני ברק

הבחור שלום נח אקר ז"ל

מאת: עוזי ברק

למנוחות  ליוו  עמוק,  וצער  יגון  אפופת  בלוויה 
נח  שלום  החשוב  הבחור  את  משתתפים  מאות 
סבל  לאחר שנים של  לעולמו  ז"ל, שהלך  אקר 
וייסורים, למגינת לב משפחתו המורחבת, והוא 

בן 17 שנים בלבד.
בי"ד תמוז תשס"א, נולד שלום נח ז"ל להוריו 
חשוב  דיין  אקר,  אהרן  הרב  אביו  יבלחט"א, 
מפיץ  כשהוא  פרידמן,  לבית  תחי'  ואמו  בעיר, 

הפליא  קטן,  ילד  בהיותו  עוד  ושמחה.  אור 
של  שמו  על  שנקרא  ז"ל,  נח  שלום 

בעל הנתיבות שלום זי"ע, את כל 
מכריו, בחריפות מוחו ובנשיאת 

חן על כל רואיו.
מ-10  פחות  בן  בהיותו 
בראשו  התגלתה  שנים, 
שגרמה  האיומה,  המחלה 
לו לייסורים וסבל שלא תמו 
לאחר  גם  האחרון,  יומו  עד 

חלקם  קשים,  טיפולים  מספר 
הסבל  למרות  ניכר.  בארצות 

והייסורים, צהלתו הייתה על פניו 
אצל  לאחת  עד  נתחבב  והוא  תמיד, 

האדמו"ר  שאמר  וכפי  ורואיו.  מכריו  כל 
מסלונים לאביו כי אפילו אנשים מבוגרים, עם 
קשים  בניסיונות  עמדו  לא  ממנו,  פחות  סבל 

כמותו.
חיים  לנהל  יכולתו  ככל  התאמץ  ז"ל  המנוח 
רגילים ולא להיות לנטל על סובביו, וכל סביבתו 
של  רבה  ומסירות  קץ,  אין  באהבה  לו  השיבה 

משפחתו וסובביו למענו. 
והיה  אומן,  באמונת  החזיק  ייסוריו  בשנות 

ולהתחזק  לשמוע  כדי  ישראל  לגדולי  מגיע 
מהם בדברי אמונה, כשבכל פעם כזו היה יוצא 

מאושש ובטוח ברפואתו הקרובה.
כאמור, מחלתו הקשה וסבלו הרב, לא פסקו עד 
יומו האחרון, וביום שישי בשעת בוקר מוקדמת, 
והייסורים,  הסבל  הכריעוהו  קודש,  שבת  ערב 

והוא השיב את נשמתו לבוראו.
הוריו  מבית  שיצא  הכואב  הלוויה  במסע 
שלמה  הרה"ח  מרה  הספידוהו  יבלחט"א, 
סלונים, סבו  בית אברהם  ישיבת  וינברג, מנהל 
ממנו  שנפרד  אקר  משה  הרה"ח 
משגיח  לב.  קורעות  בזעקות 
הרה"ח  מודז'יץ  ישיבת 
הספיד  בורשטיין  אברהם 
אותו והזכיר את מאמציו 
את  להשלים  הרבים 
למרות  לימודיו  חוק 
הקשות  המגבלות 

שגרמה לו מחלתו.
של  החסידים  בבית 
ברחוב  סלונים  קהילת 
הספידו  ברק,  בבני  דונולו 
הדין  את  שקיבל  אביו,  מרה 
הרה"ח  הספידו  כן  כמו  באהבה. 
מעולם  כיצד  בהתפעלות  שסיפר  לוריא  מאיר 
לא ראה סבל על פניו של שלום נח ז"ל, וכיצד 

לא מש החיוך מעל פניו.
בתום מסע ההלוויה נטמן בחלקת סגולה בבית 
העלמין ירקון, שם ספד לו אחיו שביקש ממנו 
לעילוי  תפעל  המשפחה  ולפיו  הסכם,  לעשות 
נשמתו כאן בעולם, ואילו הוא ימליץ טוב עבור 

בני המשפחה בעולם הבא. ת.נ.צ.ב.ה.

אקר ז"ל

מאת: עוזי ברק

תמ"ל-1045  תכנית  אישור  על  רשמית  הודעה 
21 לחוק הותמ"ל,  בני ברק, בהתאם לסעיפים 
לדיור,  מועדפים  למתחמים  הועדה  שהינה 
מזכיר  טננבוים,  לאברהם  אלו  בימים  נשלחה 
סודרי,  שפרה  גב'  בחתימת  ודוברה,  העירייה 
מזכירת ועדת המשנה להתנגדויות של הותמ"ל.
במתחמים  הבניה  לקידום  לחוק  בהתאם 
כחמש  לפני  בכנסת  שאושר  לדיור,  מועדפים 
ולבניה  לתכנון  הארצית  הועדה  הוקמה  שנים, 
תכניות  לאשר  במטרה  מועדפים,  למתחמים 
כאלמנט  הדוק,  זמנים  בלוח  למגורים  נרחבות 
אחד בסל של פתרונות להתמודדות עם משבר 
הדיור הארצי, ובמסגרת זו הוקנו לועדה מרבית 
הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ולבניה. 
בועדה נציגים מעשרה משרדי ממשלה, רשות 
מקרקעי ישראל, מרכז השלטון המקומי וגופים 

לשמירת איכות הסביבה.
בני  עיריית  של  תמ"ל/1045  התכנית  מטרות 
מליאת  ע"י  אישורה  לאחר  שהופקדה  ברק, 
חנוך  הרב  שבראשות  ולבניה  לתכנון  הועדה 
זייברט, ראש העיר וע"י ועדת המשנה לתכנון 
רובינשטיין,  אברהם  הרב  שבראשות  ולבניה 
חדש,  מגורים  מתחם  הקמת  הינן  רה"ע,  מ"מ 
בצפון העיר, בן 2200 דירות למגורים, ומתוכן 
ומוסדות  מבנים  קטנות,  דיור  יחידות   420
ומסחר,  תעסוקה  מבני  שכונתיים,  ציבור 
דרכים  הרחבת  פתוחים,  ציבוריים  שטחים 
בתחום  ומעברים  דרכים   מערכת  ומימוש 
המתחם, הכוללים גישה רציפה מהעיר, גינות, 
כשהשטחים שנקבעו לתכנית הם 189,000 מ"ר 
כבתי  ציבור,  למבני  מ"ר   131,570 למגורים, 
 96,000 קהילתיים,  ומוסדות  גני-ילדים  ספר, 
מ"ר לתעסוקה ו-27,500 מ"ר למסחר. השטחים 
הכלולים בתכנית הם בין פארק הירקון מצפון, 
מדרום,  המושבות  הימים-אם  ששת  דרך 
מתחמים במסגרת תכנית מתאר בב/572 מערב 

ודרך 4 ממזרח. 
שימושים  היתר,  בין  נקבעו,  התכנית  במסגרת 

הוראות  קביעת  קרקע,  ייעוד  לכל  והוראות 
הבניה  הוראות  מפורט,  ופיתוח  עיצוב  לבינוי, 
למגורים, הוראות להקמת מבני ציבור ומוסדות 
היתרי  למתן  ותנאים  דרכים  הרחבת  ציבור, 

בניה.
לא  העירייה,  מועצת  אישרה  גם  זו,  במסגרת 
מכבר, בהתאם להצעת הרב חנוך זייברט, ראש 
העירייה  בין  ענק  פיתוח  הסכם  חתימת  העיר, 
לשלושה  ישראל  מקרקעי  רשות  רמ"י-  לבין 
מגורים  ובהם שכונת   העיר,  בצפון  פרויקטים 
אזור  דיור;  יחידות   2200 בת  מזרחית במתחם 
לתחנת  ברח' הלח"י, בסמוך  ותעסוקה,  מסחר 
ופארק  מ"ר  מליון   1,5 של  בשטח  הרכבת, 
 350 בגודל  הירקון  נחל  לאורך  מטרופיליני 

דונם.
הינה חלק  דירות  ל-2200  זו שהופקדה  תכנית 
מתכנית ענק בב/2035 להקמת 10,000 יחידות 
דיור בשנים הקרובות, כש-8000 יחידות הדיור 
מתוך ה-10,000 תיבנינה במרקם הבינוי הקיים 
ו-2200  עירונית  התחדשות  של  במתכונת 
התכנית  במסגרת  כאמור,  הן,  הדיור  יחידות 
חדשה  בשכונה  שהופקדה,  תמ"ל/1045 

בסמיכות לפארק הירקון, בצפון העיר.
בסקירה על השפעות תכניות הענק על התקציב 
כי  נמסר  הפיתוח,  תקציב  ועל  הרגיל  העירוני 
מפותחים  מגרשים  ומסירת  הפארק  פיתוח 
ואילו  שנים   3-4 בין  ימשכו  המגורים  במתחם 
יימשך  ציבור  ושטחי  תעסוקה  מתחמי  פיתוח 
שנים נוספות קדימה. בד בבד, תקבל העירייה 
מרמ"י "עמלה גלובלית" בגין ניהול הפרויקט 
ניהול  התכנון,  עלויות  לכיסוי  מיועדת  והיא 
כשתשלום  העבודות,  על  ופיקוח  הפרויקט 
הפרויקט  לתכנון  כ-%40  יתחלק  העמלה 
הצפוי  העמלה  היקף  הביצוע.  בשלבי  ו-%60 
מהעלויות,  כ-%15  להיות  צפוי  בפרויקט 
מחציתה  שקלים,  מיליון  כ-192  ומשמעותה 
לכיסוי הוצאות ניהול הפרויקט, והיתרה תיזקף 
לקרן שתועבר לתקציב העירוני השוטף, עפ"י 

התקדמות קצב העבודה.

אושרה תכנית צפון העיר

לאחר שסבל ייסורים במשך שנים, נפטר לבית עולמו הבה"ח שלום נח 
אקר ז"ל, והוא בן 17 שנים בלבד

הקמפוס החרדי

*9392 biu.ac.il   
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ולהישאר בריאלהיות בריא *3833  meuhedet.co.il

 לקראת תשעה באב
 מאוחדת מפעילה מוקד רפואה והלכה

 לשאלות ותשובות בענייני הצום
 בשיתוף מוקד ה.ר.ב.

לחברי כל קופות החולים

 מוקד רפואה והלכה
בענייני צום ט' באב

 לקראת תענית תשעה באב
 מוקד ה.ר.ב. ״מענה הלכתי רפואי בינלאומי״

 בשיתוף מאוחדת מתגברים את פעילות המוקד 
 במענה לשאלות הקשורות בצום

בטל: 02-5020202
לשאלות ישיבו:

 רבני מוקד ה.ר.ב. בראשות הגרמ״ש קליין שליט״א
בתאריכים: ה׳-ח׳ אב )17-20( ברציפות

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה



בני ברק ה' באב תשע"ח 121418/7/18

ראש העיר דורש ממשרדי הממשלה: "יש צורך בהעמדת סיוע ממשלתי 
של  במקרה  העירוניים  הגופים  של  ויעילה  מתאימה  להכנה  מתאים 
רעידת אדמה ח"ו" • ועדת מל"ח התכנסה במסגרת היערכות לרעידת 

אדמה אפשרית

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק קוראת למשרדי הממשלה לא 
רק לשתף פעולה ולהשיא עצות לעירייה ולכלל 
לתפעול  בארץ  המקומיות  והמועצות  העיריות 
המערך המקומי בשעת חירום, אלא גם להגיש 
לרשויות  החסרים  מתאימים  ותקציבים  כלים 
המקומיות במצבים אלו - כך הבהיר הרב חנוך 

העיר  ראש  זייברט, 
המל"ח  ועדת  בכינוס 
חירום(  לשעת  )משק 
כהערכות  העירונית, 
נרחב  תרגיל  לקראת 
שיתקיים בקרוב בעיר, 

בתחומים אלו.
ת  ו ס נ כ ת ה ב
הרב  גם  השתתפו 
רובינשטיין,  אברהם 
חיים  מר  רה"ע;  מ"מ 
אגף  מנהל  נוגלבלט, 
החירום  שירותי 

קציני  של  הארצי  הארגון  ויו"ר  העירייה  של 
הביטחון ברשויות המקומיות; מר משה חג'בי, 
החירום  )רשות  ברח"ל  אביב  תל  מחוז  מנהל 
מחלקת  מנהל  יצחק,  יונה  מר  הלאומית(; 
ביטחון באגף החירום העירוני שמילא, עד לא 
מכבר, לפני יציאתו לגמלאות, את תפקיד ראש 
הפנים;  במשרד  ארצי  וביטחון  חירום  תחום 
נציגי פיקוד העורף ומשרדי ממשלה, כשמטעם 
ונתונים במפגש מנהלי  העירייה הציגו סקירות 
רווחה,  כחינוך,  תחומים  במגוון  המכלולים 
תשתיות, הנדסה, מידע לציבור, רישוי עסקים, 

חשמל, בריאות, מים, תברואה ועוד.
ועדת  ויו"ר  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
שיתוף  חשיבות  על  שעמד  עירונית,  מל"ח 
ותקציבים  בכלים  סיוע  והעמדת  הפעולה 
הביע  עצות,  בהשאת  רק  ולא  ממשלתיים, 
דברים אלו גם כלפי נושא רעידות אדמה, שהיו 
כי  בציינו,  בארץ,  שונים  באזורים  באחרונה 
הראשונית  הכתובת  ובראשונה  שבראש  ברור 
הרשות  הינה  אלו  במצבים  לאוכלוסייה 

המקומית, עד להגעת עזרה מגורמים חיצוניים, 
לעמוד  תוכלנה  המקומיות  שהרשויות  כדי  אך 
להגעת  עד  הראשונות,  בשעות  אלו  במשימות 
הסיוע  בהעמדת  צורך  יש  ארציים,  כוחות 
ויעילה  מתאימה  להכנה  המתאים  הממשלתי 

של הגופים העירוניים.
מר משה חג'בי, מנהל מחוז תל אביב ברשות 
שיבדקו  התחומים  את  סקר  הלאומית  החירום 
התרגיל  במהלך 
בעירייה,  שיתקיים 
זה,  ולצורך 
הצורך  את  הציג 
בהערכות ובבדיקת 
התכנון,  תיקי 
ייחוס,  תרחיש 
קליטת אוכלוסייה, 
מערכות  הפעלת 
בשעת  החינוך 
מיגון  חירום, 
צרכים,  ומיפוי 
המל"ח  ומסגרות  ועדות  ואיוש  הפעלה  מנהלי 

בעירייה.
בכינוס,  שהשתתפו  הממשלה,  משרדי  נציגי 
בתרגיל,  ויבדקו  שיבחנו  התחומים  את  הציגו 
על  בדבריהם  עמדו  העורף  פיקוד  ונציגי 
מערך  תקינות  כבדיקת  שיבדקו,  הנושאים 
לאוכלוסייה,  השירות  רמת  יכולות  ההתראה, 
טיפול במקלטים, חומרים מסוכנים במפעלים, 

צרכי מתנדבים והכשרות יחידות סער וחילוץ.
מר חיים נוגלבלט, מנהל אגף שירותי החירום 
להתייחס  מכלול  מנהל  לכל  קרא  העירייה  של 
בכובד ראש על אחריותו לפעילות השוטפת של 
המכלול שבהנהלתו ולהכנות לקראת הביקורת 
ופיקוד  בהתאם לפרמטרים שנקבעו ע"י רח"ל 
העורף, כשבסיום ההתכנסות הטעים הרב חנוך 
מנהל  שכל  בטוח  שהוא  העיר,  ראש  זייברט, 
וההכנות  ההיערכות  מירב  את  יעשה  מכלול 
כלשהן  בעיות  ישנן  אם  כי  והוסיף  לתרגיל, 
באחד המכלולים ניתן לפנות אליו אישית לקבל 

את כל הסיוע הנדרש.

ועדת מל"ח )משק לשעת חירום)

נערכים לרעידת אדמה:
בקרוב – תרגיל חירום מקיף

הכירו: קייטנת ניצנים לילדי העיר
מאת: עוזי ברק

שלאחר  בתקופה  מפעילה  בני-ברק  עיריית 
מילדי  לכ-19,000  העירוניות  הקייטנות  סיום 
מערך  אחדים,  שבועות  במשך  שפעלו  העיר, 
חוגי קיץ מסוג חדשני - "ניצנים", הכולל מאות 
חוגים בתחומים רבים ומגוונים לאלפים מילדי 
השנתית,  החופשה  בתקופת  שפועלים  העיר, 
וזאת בהתאם להנחיית הרב חנוך זייברט, ראש 
וראש אגף  סגן רה"ע  דדון,  והרב אליהו  העיר 
ועניין  תוכן  גדושי  חוגים  להפעלת  החינוך 
הרשמית  הפעלתן  תום  לאחר  גם  לתלמידים 
לשנת  וכהערכות  העירוניות  הקייטנות  של 

הלימודים החדשה.
ודוברה,  העירייה  מזכיר  טננבוים,  אברהם 
מסר כי בשנה זו עלה מספר משתתפי הקייטנות 
העירוניות מ-15,000 בשנה שעברה לשיא של 
כשהסיבה  העיר,  מילדי  מ-19,000  למעלה 
העיקרית לגידול המרשים במספר המשתתפים 
שהיו  בקייטנות  ההשתתפות  ממחירי  נבע 
גדול  מגוון  עמד  בבד,  ובד  בארץ,  הזולים 

ביותר של תכניות ופעילויות רבות למשתתפות 
ושל בתי  גני-הילדים  בקייטנות העירוניות של 

הספר, בהיקפים ובאיכויות חסרי תקדים.
מופעלים  "ניצנים",  חוגי  מאות  במסגרת 
עירוניים,  סמינרים  תלמידות  ידי  על  החוגים 
מגוונים  בתחומים  זולה  כספית  בעלות 
סודות  וצביעה,  ציור  תכשיטנות,  כאומנות, 
התעמלות,  מחול,  גרפולוגיה,  מהמטבח, 
אנגלית חווייתית, מוסיקה, קליגרפיה, תפירה, 
כתיבה יוצרת, צילום, מחשב, הכנה ללימודים 
החופש,  בתקופת  מתקיימים  החוגים  ועוד. 
בבית מדריכת החוג, בהתאם למספר הנרשמים.

ייחודיות  פעילויות  ישנן  החוגים  מאות  בין 
בלונים,  עיצובי  מקוריים,  כצמידים  וחדשניות 
וקריקטורות,  קומיקס  סיפורי  דמויות,  ציור 
אפיית חלות ולחמניות בצורות וטעמים, עיצוב 
פי  על  נגינה  באנגלית,  דרמחול  אלבומים, 
שמיעה של שירים, תפירת כריות לליל הסדר, 
חידונים ממוחשבים, גילוף פירות וירקות, שעת 
בכל  והכנות  בחוויה  חשבון  מרתקת,  סיפור 

המקצועות לפתיחת שנת הלימודים.

תלמד להיות מעשי!
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ה' באב תשע"ח 161618/7/18 בני ברק

רשות המים אישרה את תכנית 
האב של 'מי ברק'

סוף לסאגה: ילדי בני ברק יוכלו 
לשחק בגבעת שמואל

במסגרת בדיקת התוכנית שיבחו חברי ועדת השיפוט של הממונה על התאגידים ברשות המים את 
תכנית האב העוסקת באספקת מים סדירה לבני ברק, גם בשבתות וחגים, ולשנים הבאות • מנכ"ל 
התאגיד דוד צלניק: "בהנחיית ראש העיר הרב חנוך זייברט ובהלימה לצרכי הפיתוח של העיר  

התאגיד גיבש תכנית אב עדכנית ואנו מלאי סיפוק באישורה"

השר דרעי שוחח עם ראש עיריית גבעת שמואל וסיכם: כל 
הגינות בעיר יהיו פתוחות לכלל הציבור • במקביל פעל 
דרעי לאשר הקמת 9 גינות שעשועים חדשות בבני ברק

אלי כהן

המים  לאספקת  ברק"  "מי  המים  תאגיד  של  האב  תכנית 
לתושבי בני ברק בעשורים הקרובים, זכתה לשבחים רבים 
על התאגידים  ועדת השיפוט המרכזית של הממונה  מפי 
האב  תכנית  את  התוכנית.  את  שאישרה  המים  ברשות 
הציגו בכירי מהנדסי תאגיד "מי ברק" ובראשם המנכ"ל 
בישיבה  קלצ'בסקי  עמוס  הראשי  והמהנדס  צלניק  דוד 
ובימים  המים,  ברשות  מכבר  לא  שנערכה  מקצועית 
האחרונים הגיש הממונה על התאגידים ברשות המים את 

סיכום התרשמותו מהתוכנית.
נציגי  הציגו  הישיבה  במהלך 
הטופוגרפיה  את  ברק"  "מי 
ברק,  בני  של  והמורכבות 
ומוסדות  התושבים  נתוני  את 
בה.  השוכנים  הרבים  הציבור 
תכנית האב לאספקת מים בעיר 
באוכלוסיית  לגידול  הותאמה 
מכ-190,000  העיר  תושבי 
לכ-295,000  כ"י  כיום  נפש 
נפש בשנת 2050. התכנון, כפי 

שהתרשמו ממנה ברשות המים, מביא בחשבון כי צריכת 
המים ביום שיא הינה %0.4 מסך הצריכה השנתית, תוך 
הלימוד  לזמני  בהתאם  המשתנה  המים  לצריכת  התאמה 

בישיבות הרבות שברחבי העיר.
המים  רשות  של  השיפוט  ועדת  חברי  התפלאו  עוד 
"מי  שבשימוש  המתקדמת  והטכנולוגיה  מהמאמצים 
ברק", אשר הביאה לירידה דרסטית בפחת המים שהלכו 
לאיבוד כתוצאה מתקלות שונות – משיעור של 10-8 אחוז 

בשנות ה-90 לרמה של פחות מ-3 אחוז בשנים האחרונות.
תכנית האב מתייחסת להבדלי הלחץ והאספקה בכל רחבי 
העיר, תוך ויסות נכון של אספקת המים כדי למנוע תקלות 
כי  השיפוט  ועדת  חברי  ציינו  עוד  המים.  בלחץ  וקשיים 
האחרונים  בשנים  שחלה  המשמעותית  הירידה  רקע  על 
האב  תכנית  חישובי  מקומיים,  מקידוחים  מים  באספקת 
עלולה  המקומית  האספקה  לפיה  תחזית  על  מבוססים 
להיפסק לחלוטין אך "מי ברק" ביצעה את כל ההתאמות 
על מנת לקלוט ולאגור כמות גדולה יותר של מי "מקורות", 
בתנאים הייחודיים לבני ברק כדי ליצור אספקה מקומית 

סדירה בשבתות וחגים.
של  האב  תכנית  שהוצגה  לאחר 
זכתה  היא  ברק",  "מי  תאגיד 
לשבחים מקצועיים רבים מפי חברי 
הוועדה המקצועית, בהם הגב' ולרי 
אביב  תל  מחוז  מהנדסת  פוהורליס, 
לבריאות הסביבה במשרד הבריאות 
ברמה  הוכנה  "התוכנית  כי  שציינה 
ניכרת  במסגרתה  וכי  גבוהה" 
התאגיד  של  החיובית  התייחסותה 

לבריאות התושבים.
לדברי מנכ"ל התאגיד, דוד צלניק: "תאגיד 'מי ברק' פועל 
בסביבה העירונית הצפופה ביותר בישראל וניצבים בפניו 
פיתוח  היתר  בין  חדשים  מקצועיים  אתגרים  ושוב  שוב 
מואץ ושילוב מערך אספקת מים בהדור שבת . בהנחיית 
ראש העיר הרב חנוך זייברט ובהלימה לתוכניות הפיתוח 
ומקצועית  עדכנית  האב  תכנית  גיבש  התאגיד  העיר  של 
ברשות  התאגידים  על  הממונה  לאישור   כאמור  שזכתה 

המים".

מאת: עוזי ברק

שר הפנים אריה דרעי שוחח השבוע 
מר  שמואל  גבעת  עירית  ראש  עם 

ברודני  יוסי 
סערת  בנושא 

הגינות בעיר.
העיר  ראש 
את  בפניו  הציג 
עם  המורכבות 
ת  ו ד ד ו מ ת ה ה
ה  י ג ו ס ב
עומס  בשל 
ם  י ר ק ב מ ה
בתום  הרב. 
סוכם,  השיחה 
הגינות  כל  כי 
ת  ו י ר ו ב י צ ה
תהיינה  בעיר 
ת  ו ח ו ת פ
הרחב  לקהל 

זאת  עם  יחד  הגבלה.  שום  ללא 
ובשל הצורך לאפשר לתושבי גבעת 
על  נאותים  שירותים  קבלת  שמואל 
מסוים  חלק  כי  סוכם  העיריה,  ידי 
הגן  ממתקני 
לטובת  יוקצו 
ם  י ק י ז ח מ ה

בכרטיס תושב.
פעל  במקביל 
לטובת  דרעי  השר 
ברק,  בני  תושבי 
ובימים אלה אישר 
הקמתן של 9 גינות 
ברק  בבני  חדשות 
משרד  מתקציב 
והגליל.  הנגב 
בגינות  מדובר 
חדשות עם מתקנים 
לרווחת  מתקדמים 

תושבי העיר.
"אני  אמר:  דרעי  השר 
לאחר  כי  לך  לבשר  שמח 
המקצועיות,  הבדיקות 
 5 המקומית  לרשות  אושרו 
גדולים,  שעשועים  מתקני 
2 מתקני שעשועים בינוניים 
שעשועים  מתקני  ו-2 

קטנים".
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 לשכת המנהל הכללי
 

  03-6958414פקס'    03-6060700/8טל'    תל אביב 8שאול המלך רח' 

2018יולי  01 ראשון יום   
 לכבוד 

 

 הרב חנוך זייברט
 

  בני ברק ראש עיריית
 
 

 שלום רב 
 

 הנדון: התקנת מתקני שעשועים 
1. 

במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים 
2018-ו 2017

, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי 
וקהילה, 

בריאות ואיכות חיים, המשרד קיבל החלטה לפעול להקמת עשרות מתחמים עם מתקני משחקים 

בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
04.03.2018-ביום ה .2 

, המשרד פרסם קול קורא 

לרשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית, 
המעוניינות בהתקנת 

מתקני שעשועים בתחומן, במימון המשרד.
 

כל רשות מקומית, על פי אמות מידה 
שנקבעו, 

הגישה בקשה למספר מתקני שעשועים מדגמים שונים.
 3. 

אני שמח לבשר לך כי לאחר הבדיקות המקצועיות, אושרו לרשות המקומית 
, מתקני שעשועים גדולים 5  מתקני שעשועים קטנים. 2-מתקני שעשועים בינוניים ו2

אחת או יותר מהחברות הזוכ .4
 ות במכרז

שפרסם המשרד להקמת גני שעשועים
פארק גניתו פסגות, אלו את ניצן: 

, ייצרו קשר עם הרשות המקומית לבחינת המיקומים המדויקים 

)אתרים שנבדקו ואושרו(  

להתקנת גני השעשועים והצגת הדרישות והתנאים הנדרשים על י

אני מאחל לך בהצלחה וכולי ת .5 דן להתקנת מתקני השעשועים בפועל.

קווה שתוך זמן קצר נוכל לראות את ילדי הרשות המקומית מבלים 

ונהנים במתקני שעשועים איכותיים וחדשים. 
 

 

 

 בברכה,

  אריאל משעל

 :העתקים

מר אריה מכלוף דרעי
, שר הפנים ו

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
מר  

דרור סורוקה, מנהל אגף בכיר תכנון מדיניות 
 

מר שמואל ליטוב, מנהל אגף בכיר פריפריה חברתית
 

השר דרעי, צילום: יעקב כהן

המכתב המלא

מוטב שיהיה להם מטב!
ההורים שלכם זקוקים לעזרה ותמיכה סיעודית?

 לפרטים נוספים והזמנות: 
 מטב סניף בני ברק
טלפון - 052-9095372

פקס  - 03-5706508
bneybrak@matav.org.il -מייל
כתובת- רחוב הירדן-37 מגדלי שקל

זקוקים  שהם  עכשיו,  חייהם,  כל  לנו  דאגו  שלנו  ההורים 
לעזרה, הגיע הזמן שנדאג להם. עמותת מטב מספקת עזרה 
וסיוע אישי ללא תשלום לנשים וגברים מעל גיל הפנסיה 
להשגחה  או  יומיומית  פעולות  בביצוע  לעזרה  הזקוקים 
בבית בהתאם לאישור זכאות מאת המוסד לביטוח לאומי.

מי אנחנו?  עמותת מטב היא ארגון הסיעוד הגדול והמקצועי ביותר בארץ. 
העמותה דורגה במקום הראשון במדדי האיכות והמקצועיות במכרז שערך המוסד 
לביטוח לאומי, ומחזיקה גם בסניף בבני ברק המתמחה במתן שירות לאוכלוסיה החרדית. 
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כ-140 תומכות לידה ומיילדות 
בכנס במעיני הישועה

חילופי מנהלים ב'רזי-לי'

הונהגה מערכת יחסים משודרגת בין צוות חדר הלידה ומאות תומכות 
הלידה • מנהל אגף נשים ויולדות פרופ' יוסי לסינג בתדרוך מיוחד 
לרופאים המנהלים: "מדיניות מעיני הישועה היא שהיולדת במרכז 
ורצונותיה בראש מעיינינו. הדולות עושות עבודת קודש ואנו נעשה 

הכול כדי לסייע בידם" 

הילה פלח

־תחת רושם הנהגת שדרוג ושיפור השירות למ
פו כנס  התקיים  ויולדות,  נשים  באגף  ־טופלות 
־רץ-דרך ראשון בסדרת ימי עיון מקצועיים לתו

קורת  תחת  התכנסו  בה  ומיילדות,  לידה  מכות 
גג אחת כ-140 תומכות לידה ומיילדות באולם 
־ההרצאות שבמרכז הרפואי מעיני הישועה. בכ

הבכיר  והסיעודי  הרפואי  הסגל  השתתפו  נסים 
המנהל את אגף נשים ויולדות במעיני הישועה. 
באגף  החדשה  הרפואית  ההנהלה  הנהגת  תחת 

ויולדות  נשים 
סטנד ־נקבעו 

חדשים  רטים 
ם  י ר פ ו ש מ ו
המ ־בשירות 

הרפואי  רכז 
הישו ־מעיני 

הנודע  עה, 
ול ־לשם 

ואשר  תהילה 
בה לידי ביטוי 
חווית  בסקרי 
השנ ־השירות 

תיים,  המבוצעים באופן רשמי ע"י אגף בקרה 
ואיכות במשרד הבריאות. 

־כלל הרופאים הוותיקים והחדשים באגף תודר
כו השבוע ע"י מנהל האגף פרופ' לסינג, אודות 
היולדת  צרכי  את  המשימים  החדשים  הנהלים 
במס העדיפויות.  סדר  ובראש  במרכז  ־ומלוויה 

חווית  לשיפור  כללים  נקבעו  נהלים  אותן  גרת 
לתו לידה  חדרי  צוות  שבין  בממשק  ־השירות 

"מדיניות  היולדות.  את  המלוות  הלידה  מכות 
מעיני הישועה היא שהיולדת במרכז ורצונותיה 
קודש  עבודת  עושות  הדולות  מעיינינו.  בראש 
ואנו נעשה הכול כדי לסייע בידם", אמר פרופ' 

לסינג בתדרוך המיוחד לרופאים המנהלים. 
־במסגרת זאת מונתה אחות אחראית במיון יול

קשר  כאשת  אברמוביץ לשמש  חדווה  גב'  דות 
בין תומכות הלידה לצוות חדר הלידה. במסגרת 
קורת  תחת  התכנסו  החדשה  הפעילות  השקת 
'מעיני הישועה' כ-140 תומכות לידה מכל רחבי 
והרופאים המ צוות המיילדות  יחד עם  ־הארץ, 

נהלים של חדר לידה, וזו רק תחילתה של דרך 

יפורסמו  בנוסף,  ומשופרת.  חדשה  משותפת 
המקצועי  הצוות  שבין  התקשרות  דרכי  בקרוב 

לתומכות הלידה. 
במנהלת  היולדות  באגף  נעזרים  זאת  במסגרת 
אנגלרד,  דבי  הגב'  הישועה  מעיני  נשות  פורום 
ולצידה צוות תומכות הלידה )דולות( הוותיקות 
והידועות באזור המרכז, אשר שמו להן למטרה 
לשדרג את רמת התיאום והציפיות שבין מקצוע 
הדולות לצוות הרפואי והסיעודי בחדר הלידה. 
הלידה  בתומכות  לידה  חדרי  צוות  מסתייע  כן 
"אמנת  בכתיבת 
שיסייע  שירות" 
והסדרת  במיסוד 
הפעולה  שיתוף 

עם הדולות.  
נשמעו  בכנסים 
מקצו ־הרצאות 

הצגת  לצד  עיות 
השירות  חוויות 
בחדר  החדשה 
ובמחלקות  לידה 
רפואת  יולדות,   -
והעובר,  האם 
לסינג;  יוסי  פרופ'  האגף  מנהל  ופגיה.  ילודים 
מנהלת  הראל;  לינדה  ד"ר  האגף  מנהל  סגנית 
המ מנהל  אולתיאנו;  יואנה  ד"ר  לידה  ־חדר 

רוזן;  דורון  ד"ר  והעובר  האם  לרפואת  חלקה 
־מנהל טיפול נמרץ ילודים ד"ר זיו הרמתי; מנה

פיזיותרפיסטית  אייזר;  שרון  הגב'  הסיעוד  לת 
אורוגניקולוגיה הגב' סיון מור; אחות אחראית 
חדר לידה גב' ציפי לוריא וסגניותיה: הגב' חיה 
שרה רפאלוביץ והגב' רחלי לנגפלד; והמיילדת 

הוותיקה הגב' תמי ליברמן. 
להצטרף  ביקשו  רבות  לידה  תומכות  כי  יצוין 
־ליום העיון, אולם מפאת מספר המקומות המוג

בל וסגירת הרישום, היה האולם צר מלהכיל את 
בכנס  מדובר  כי  הודיעו  הישועה  במעיני  כולן. 
מקצועי ראשון בסדרה ובקרוב יוכרז על כנסים 
־נוספים שיתקיימו לתומכות הלידה. בסיום הכ

נסים בוצע מופע אומנותי ע"י הגב' נויה מנדל, 
־אשר העבירה את מסריה באופן חוויתי ומשע

שע. 

אלי כהן

המנהל  "רזי-לי":  בת"ת  התחדשות  של  רוח 
ואיש החינוך הרב זאב רוזנברגר פורש לגמלאות 
־לאחר ארבעים וארבע שנות וותק ועשייה חינו

כית והעמדת אלפי תלמידים.
הלימודים  לשנת  האחרון  בשבוע  ראשון  ביום 
סורוצקין  הרב  העצמאי  החינוך  מנכ"ל  הגיע 
תורה  לתלמוד  מנדרוביץ  הרב  המפקח  ועמו 
כל  על  רוזנברגר  להרב  להודות  כדי  "רזי-לי" 
שנות עשייתו ופעילותו למען חינוך ילדי ישראל 
ולבשר על מינוי סגן המנהל הרב לבציון למנהל 

הבא.
המנהל  על  שהרעיף  ושבח  הלל  דברי  לאחר 
הנוכחים בסי סורוצקין את  ־היוצא, שיתף הרב 
־פור אישי. בימיו הראשונים כמנכ"ל, ביקש מצ

וות משרדו לפגוש דמות של מנהל. כזה, שיודע, 
מכיר ומבין את המערכת לפרטיה כמו גם שמכיר 
את צרכיה ומגבלותיה. בעצה אחת, הפנו אותו 

כולם אל תלמוד תורה "רזי-לי" ולעומד בראשה 
בבחינת "כזה ראה וקדש".

עובדי  כל  ציפו  לו   – המינוי  דבר  עם  בהמשך, 
ההוראה - הודה המנהל החדש הרב לבציון על 
תלויה  ההצלחה  כי  וציין  בו  שנותנים  האמון 
בעבודת צוות ובעיקר בסייעתא דשמיא לה הוא 
הארוכים,  דבריו  בסיום  אותו.  שתלווה  מייחל 
הביע המנהל החדש את לבטיו בקול רם: "כיצד 
יכול  רוזנברגר  הרב  של  מובהק  כתלמיד  אני 

לשבת על כסאו ולהכנס לנעליו הגדולות?"
ח'  בכיתה  וכר"מ  כסגן  ששימש  לבציון,  הרב 
במשך שלושים שנה, יוצר רושם על סביבתו כזה 
שמשנתו סדורה ועיניו "בוערות" כשהוא מדבר 

על הצלחה ועל תכניותיו.
לדבריו, מטרתו העיקרית לחדש ימי הת"ת כקדם 
בדרך  התלמידים  לחינוך  שואבת  אבן  ולהוות 
־ישראל סבא  תוך כדי שימת דגש על קבלת תל

מידים על פי רוח הוראות התלמוד תורה ועל פי 
הכוונת גדולי ישראל. 

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

ירידאוכל מוכן

מבצע
שניצל חם 

במקום

₪
רק 10 

להזמנות 052-809-8880

לכבוד
שבת
קודש

תפריט עשיר להזמנות 
בשרים

 קדירת גולש

 קדירה מרוקאית

 ביף בוגיניון.)בצל סגול 

פטריות יין אדום וטימין
צלי כתף בקר.

 אסאדו ברוטב שזיפים.

 רוסטביף הבית.נתח ענק

בסגנון מעושן עשוי במקום.
 קציצות בקר ברוטב עגבניות.

 מוסקה ברוטב עגבניות.

עופות
 כרעיים בסגנון דרום 

אמריקאי
 כרעיים בעגבניות ובצל 

מוחמץ
 עוף בגריל פרובנס.המקורי 

מדרום צרפת.
 סטייק פרגית במילוי בשר 

וירקות ברוטב הבית.
 סטייק פרגית בגריל.

 סטייק פרגית במילוי טנזיה.

דגים
 3 סוגי מושט

 4 סוגי סלמון

 חריימה מרוקאי פיקנטי

 דגים מטוגנים

 קציצות דגים ברוטב.

תוספות
 אורז 

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

עגבניות
 תפו"א בצ'ילי/עם בצל

 אפונה וגזר

תבשיל דואט
 כבש ובקר.

 קבב כבש

 מבחר רולים מבצק פילו.

במילויים בשר שונים.
 שניצלים.

 חזה עוף ברוטב צימיצורי

ועוד מבחר תבשילים עצום...

יריד אוכל מוכן 

תפריט עשיר לתשעת הימים 
מגוון ארוחות שף דגים: נילוס | סלומון | בורי |  

| מושט | מעורב-פרווה ועוד.

לכבוד שבת קודש בימי שישי
במתחם הארועים )למעלה(

כבד קצוץ/גאלע

ש"ח 
בלבד

לשבוע 
בלבד!

להזמנות: 052-809-8880



התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי: הקישו 7 מיד בכניסה למערכת

זעקת
השבת

למען כבוד השבת 

מחייגים
ומשפיעים

כולנו מצטרפים ומשפיעים לעצומה הגדולה

העצומה ביוזמת:

העצומה בראשות הגאון רבי בנימין חותה שליט“א 
קוראת לחברת החשמל
 להעסיק בחדר הבקרה בשבת עובדים 
שאינם יהודים (כ-15 עובדים סך הכל), 
הצלחת העצומה תביא חשמל כשר בשבת
לכל בית יהודי ללא עלויות נוספות!
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החרדים יצביעו 
בעד חוק הלאום

אירוע פרידה מיוחד מעו"ד רפי אסרף

למרות התנגדות אייכלר, ב'דגל' תומכים: "מי שעדיין לא התייעץ עם 
רבותיו מוזמן לעשות את זה" • הישג למקלב: תוקן הסעיף שעורר 

חשש לחילולי שבת המוניים

 • אסרף  רפי  לעו"ד  ומרגש  מיוחד  אירוע  נערך  ההקדשות,  כממונה  תפקידו  סיום  עם 
אסרף: "מאז כניסתי לתפקיד, נעשתה מהפכה בתחום ההקדשות בבתי הדין, שסבל מחוסר 

רב של משאבים וכוח אדם"

חיים וייס

שנייה  בקריאה  לעבור  צפוי  הלאום  חוק 
האופוזיציה  הלילה.  במהלך  ושלישית 
במליאת  החוק  העלאת  לקראת  נערכה 
כך  הסתייגויות,  אלפי  והגישה  הכנסת 
שעשוי  ומתיש  ארוך  לילי  דיון  שצפוי 

להיגמר בשעות הבוקר של יום חמישי.
בשעת כתיבת השורות, הועדה המיוחדת 
־להכנת חוק הלאום לקריאה שנייה ושלי

שית עובדת בלו"ז צפוף בשביל לאפשר 
לחוק להגיע בזמן למליאת הכנסת.

־ח"כ אייכלר הודיע כי הוא מתנגד בחרי
בדגל  בכירים  גורמים  מנגד,  לחוק,  פות 
־התורה אומרים ל'קו עיתונות' כי "מי שע

דיין לא התייעץ עם רבותיו מוזמן לעשות 
את זה", ומבהירים "אין דבר שאנו עושים 
בכנסת מבלי לקבל את אישורם של גדולי 

ישראל".
ממידע שהגיע לידי קו עיתונות עולה כי 
שנ התורה  יהדות  של  הסיעה  ־בישיבת 

שינוי  אין  כי  הוחלט  שני  ביום  תקיימה 
בעמדת המפלגה וככל הנראה כלל חברי 

הכנסת של המפלגה יצביעו בעד החוק.
הוע חבר  נלחם  בועדה  הדיונים  ־במהלך 

הסעיף  הסרת  על  מקלב  אורי  ח"כ  דה 

שבא לפגוע בשפה הערבית ואמר: "זהות 
המדינה מבוססת לא על השפה אלא על 
תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל, לא 
השפה,  על  הכובד  עיקר  את  לשים  ראוי 
מש היא  העברית  השפה  גם  ־מבחינתנו 

מאבק  יותר".  חשובה  הקודש  לשון  נית, 
זה היה במסגרת הכרת הטוב של הסיעות 
כך  על  המשותפת,  לרשימה  החרדיות 
המליאה  מאולם  יצאו  הרשימה  שחברי 

במהלך ההצבעה על חוק הגיוס.
ביום  בוועדה  מקלב  ח"כ  דרישת  לאור 
10 לחוק הלאום כך  שני לתקן את סעיף 
שיכלול גם חקיקות משנה בנושא השבת, 
הופץ בשעת ליל מאוחרת לחברי הוועדה 
נוסח חדש ומתוקן לדיון בוועדה שנערך 

אמש )שלישי(.
המיוחדת  בוועדה  הצבעות  ייערכו  היום 
־לחוק הלאום על ההסתייגויות אותן הגי

שינוי  על  מהאופוזיציה  כנסת  חברי  שו 
שהביא  כפי  בחוק   10 סעיף  של  הנוסח 

מקלב. 
־הצפי הוא שההסתייגויות ידחו ברוב קו

גושפנקא  נתינת  בלי  יעבור  והחוק  לות 
החרדית  הנציגות  ובכך  שבת  לחילולי 
למניעת  במיוחד  מרשים  הישג  רושמת 

חילולי שבת המוניים.

אלי כהן

בחמישי האחרון נערך יום עיון של לשכת עורכי הדין 
ובמסגרתו התקיים רב שיח מיוחד לרגל סיום הקדנציה 
־של עוה"ד רפי אסרף, בתפקידו כממונה ההקדשות בה

נהלת בתי הדין, לאחר שלוש וחצי שנים בתפקיד, מאז 
מינויו בראשית 2015.

־יום העיון נערך בה
עוה"ד  של  נחייתו 
והש הלפר  ־דוד 

הדיינים  בו  תתפו 
עידו  הרב  הבכירים 
אייל  והרב  שחר 
בכירי  לצד  יוסף, 
הדין:  עורכי  לשכת 
 - נווה  אפי  עו״ד 
עורכי  לשכת  ראש 
הדין, יו״ר ועד מחוז 
תל אביב - עו"ד ינון 

־הימן, יו״ר ועדת האתיקה הארצית - עו"ד מנחם מוש
קוביץ וסגן ראש לשכת עורכי הדין - עו"ד יוסף ויצמן, 
כשבדיון נטל חלק גם נציג הייעוץ המשפטי בבתי הדין 

הרבניים, עו"ד יצחק רוזנטל. 
הרב עידו שחר אמר במהלך יום העיון, כי "יש להעמיק 
את הרגולציה על ההקדשות הדתיים בתוך הנהלת בתי 
הדין בשל האופי במיוחד של ההקדש הדתי וההשלכות 

של ההלכה על מנגנוני הרגולציה".
נווה הדגיש את שיתוף הפעולה עם הנהלת  עו"ד אפי 
בתי הדין ושיבח את מהפכת הרגולציה על ההקדשות 
עורכי  של  החדש  הדור  לדבריו:  הדין.  בתי  בהנהלת 
־הדין, מצליח לעשות מה שהיה נראה עד לא מזמן כבל

תי אפשרי ולחבר בין לשכת עורכי הדין ובכירי הדיינים 
להסדרת  שיוביל  פעולה  שיתוף  ליצור  כדי  בישראל, 

ההקדשות הדתיים בישראל.
בבתי  ההקדשות  על  לממונה  שהיה  אסרף,  רפי  עו"ד 
הדין הרבניים נשא נאום פרידה ואמר: "מדובר בסיום 
־תפקיד אך בתחילתה של דרך. מאז כניסתי לתפקיד, נע
־שתה מהפכה בתחום ההקדשות בבתי הדין, שסבל מחו

סר רב של משאבים 
לד אדם".  ־וכוח 

זה  "מצב  בריו: 
גדול  לחלל  הביא 
האמון  גורם  והעדר 
והבק הפיקוח  ־על 

ההקדשות  על  רה 
כללי  יישום  ועל 
תקינים,  התנהלות 
ההערכות  כשע"פ 
כאלפיים  קיימים 
דתיים  הקדשות 
שבבעלותם, כפי הנראה, אלפי נכסים בשווי כולל של 

3.5 מיליארד שקלים". 
הוא  בא   2014 דו"ח המבקר משנת  את  הביא  בהמשך 
הקדשות  על  לפיקוח  בנוגע  ליקויים  שורת  על  הצביע 
לעצמי  שמתי  לתפקיד,  כניסתי  "עם  כשלדבריו  אלו, 
־מטרה עליונה לרכז מאמץ בניסוח הנחיות פנימיות וד

רכי הפיקוח, רישום ובקרה על ההקדשות, כדי להסדיר 
את כללי ההתנהלות התקינה, הפיקוח, הרישום והדיווח 
מטרה",  ומכוון  מסודר  יעיל,  באופן  ההקדשות  על 
כשהוא מונה את שורת צעדים אותם הוביל בכדי לתקן 

ליקויים אלו.

חופשה קסומה במלון לאונרדו ירושלים

חוויית אירוח משפחתית בלב ירושלים
במרחק הליכה מהכותל ומהרכבת הקלה

בריכת שחיה עם רחצה נפרדת
ספא הכולל חדר כושר

מועדון ילדים ומועדון נוער
בית כנסת

כשרות רבנות ירושלים, מוצרים מהדרין
כולל בשר ועוף, ירקות חסלט

למזמינים 2 לילות
לילה שני ב-25% הנחה
ילד בחדר הורים במחיר מיוחד

להזמנות:  3222*

ית כנסת
שרות רבנות ירושלים, מוצרים מהדרין

ולל בשר ועוף, ירקות חסלט

למזמינים 2 לילות
לילה שני ב-25% הנחה
ילד בחדר הורים במחיר מיוחד

להזמנו

כרטיס כניסה חינם!

לאחד מהאתרים
בירושלים

ובנוסף

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



אזהרה - מחקרים רפואיים קובעים כי הסיגריות גורמות להתמכרות

*ניתן לעיין בתקנון התחרות במשרדי גלוברנדס, רח׳ ההשכלה 9 תל אביב
*ההשתתפות והזכייה מותרת למשתתפים מעשנים מעל גיל 18 *התמונה להמחשה בלבד

ווינסטון במבצע
״מטיילים בחברותא״

השתתפו בתחרות ותזכו
בטיול בין הזמנים במתנה!

 2
משתתפים באתגר 
השטח של ווינסטון

 1
מתקשרים לטלמסר 

  03-9411488

3
ויכולים לזכות בטיול 

שטח בלתי נשכח



ה' באב תשע"ח 222218/7/18 בני ברק

 "מוקדם לדבר על מבצע 
רחב, אבל אנו ערוכים לכך"

יותר  ובוצעו  אדום'  'צבע  אזעקות  עשרות  נשמעו  השבת  במהלך  בדרום:  לוהט 
הגיב  צה"ל   • הדרום  ליישובי  עזה  מרצועת  ופצמ"רים  רקטות  שיגורי  מ-200 
בתקיפות מאסיביות על תשתיות הטרור וחוליות משגרי עפיפוני התבערה •דיווחים 
ברזל  כיפות  והצבת  הרשויות  ראשי  עם  נתניהו  פגישת  אש,  הפסקת  על  סותרים 

במרכז הארץ • האם ישראל נערכת למבצע צבאי נוסף?

אוריאל צייטלין

החל  שבת  מליל  החל  בדרום:  חמורה  הסלמה 
ירי מאסיבי של רקטות ופצמ"רים לעבר יישובי 
הדרום ואזעקות נשמעו שוב ושוב. בשבת עצמה 
שוגרו לעבר דרום הארץ קרוב ל–200 פצמ"רים 
בני משפחה,  ארבעה  נפצעו  ובשדרות  ורקטות, 
החולים  בבית  מאושפזים  עדיין  מהם  שלושה 

ברזילי. 
מטח  לאחר  כי  דיווחים  הגיעו  שבת,  במוצאי 
השיגורים וסבב תקיפות הנגד של צה"ל, הושגה 
לאחר  אך  הלחימה.  סבב  הפסקת  על  הסכמה 
אמורה  האש  הפסקת  שהייתה  בשעה  חצות, 
לעבר  רקטות  ארבע  שוגרו  לתוקפה,  להיכנס 
מדינת ישראל וגרמו לאי וודאות באשר להפסקת 
של  תקיפות  בתגובה  נרשמו  מכן  ולאחר  האש 

צה"ל כנגד תשתיות הטרור ברצועה. 
המדיני  הקבינט  התכנס  בצהרים,  ראשון  ביום 
הביטחוני  למצב  באשר  לדון  בכדי  ביטחוני 
וההחלטה שיצאה היא להחריף את רף התקיפות 
ולמעשה  התבערה,  עפיפוני  משגרי  כנגד 
עצמו,  את  שהוכיח  מה  עפיפון,  כל  על  להגיב 
דרמטית  צניחה  נרשמה  השבוע  כשבתחילת 
במספר העפיפונים ששוגרו, אך גורמים אומרים 
השאלה  לגבי  ימים  מכמה  להסיק  ניתן  שלא 
תקף  צה"ל  במקביל,  הורתע.  אכן  חמאס  האם 
ארגון  של  מחבלים  חוליית  טיס  כלי  באמצעות 
מצפון  תבערה  בלוני  ששיגרו  חמאס  הטרור 
ובעזה  ישראל  מדינת  שטח  לעבר  עזה  רצועת 

דיווחו על נפגעים.
שום  "אין  כי  זה  בהקשר  אמר  הביטחון  שר 
לא  עפיפונים,  לא  רקטות,  לא  להכיל,  כוונה 
כטב"מים ולא שום דבר". ראש הממשלה אמר 
"במהלך  השבוע:  הממשלה  ישיבת  בפתח 
וקשה.  משמעותי  באופן  בחמאס  פגענו  השבת 
רבה.  בו בעוצמה  פוגעים  בנו אנחנו  מי שפוגע 
הקשה  המכה  את  החמאס  על  הנחית  צה"ל 
ביותר מאז צוק איתן. אני מקווה שהם קלטו את 
המסר", אמר נתניהו, ככל הנראה בניסיון להדוף 
הממשלה  מדיניות  על  הפוליטית  הביקורת  את 
וטרור  נגד החמאס  והעמדה הפושרת שהפגינה 
וחידד:  נתניהו  הוסיף  זה  בהקשר  העפיפונים, 
ללא  אש  להפסקת  הסכימה  שישראל  "שמעתי 

הפסקת טרור העפיפונים. זה לא נכון".
גורם  של  לדבריו  בניגוד  עמדו  האלו  הדברים 
בשונה  כי  חדשות',  ל'כאן  שאמר  בחמאס, 
באשר  סיכום  אין  וליברמן,  נתניהו  מהכחשת 
לעפיפונים. ואכן, למחרת ביום שני, שוב היכה 
בתושבי הדרום טרור העפיפונים, ובנוסף אזעקת 
נפלה בשטח  ורקטה  בדרום  נשמעה  אדום  צבע 

הרצועה. 
ביום שלישי, שוב פרצו שריפות עקב עפיפונים 
שעסקה  חולייה  לעבר  תקיפה  ביצע  וצה"ל 

תבערה  בלוני  בשיגורי 
לעבר  הרצועה  מצפון 
בלון  כן,  כמו  ישראל. 
תבערה נפל בחצר גן ילדים 
בו  שהו  הגן  שילדי  בעת 
האירוע  שמים  ובחסדי 

הסתיים ללא נפגעים. 
בתוך כך, שתי סוללות כיפת 
על  כהגנה  הוצבו  ברזל 
לאלה  בנוסף  הארץ,  מרכז 

המוצבות ברחבי הארץ. 
רונן  תת-אלוף  צה"ל,  דובר 
"מוקדם  כי  אמר  מנליס 
אבל  רחב,  מבצע  על  לדבר 

אנו ערוכים לכך".
הממשלה  ראש  כן,  כמו 
הרשויות  ראשי  עם  נפגש 

הממשלה  ראש  אמר  הפגישה  בתום  בעוטף, 
נתניהו: "סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם ראשי 
שאנחנו  להם  אמרתי  עזה.  עוטף  של  הרשויות 
במאבק ממושך. כשם שאנחנו משלימים עכשיו 
פעלנו  שאנחנו  וכשם  המנהרות  בלימת  את 
על  ההמונית  ההסתערות  את  לעצור  והצלחנו 
הגדרות, כך הנחינו את צה"ל למגר ולעצור את 
ואנחנו בעיצומו  ובלוני האש,  טרור העפיפונים 

של תהליך. 
קיר  מול  עומד  שהוא  יבין  שהחמאס  "חשוב 
מממשלה  כל  קודם  מורכב  הזה  והקיר  פלדה 
נחושה, ממנהיגות מקומית איתנה ומהתיישבות 
וכמובן  אותה  לחזק  נמשיך  שאנחנו  ציונית, 
ואני  בהם  גאים  אנחנו  לישראל.  ההגנה  מצבא 
שעומדים  הנפלאים  העוטף  בתושבי  גם  גאה 
מול ימים לא קלים, אבל אני משוכנע בעוצמה 
של  ובסופו  להרתיע  להדוף,  שלנו  המשותפת 
עזה",  של  הזה  הטרור  את  להכריע  גם  דבר 
גורמים בחמאס  אמר ראש הממשלה. במקביל, 
הזהירו את ישראל מעימות צבאי. גורם בארגון 
הציוני  ״האוייב  הפלשתינית:  לתקשורת  אמר 
קרב  מטוסי  שולח  שהוא  ומורתע,  חלש  כך  כל 
להילחם בבלונים ועפיפונים. ההתנגדות תמשיך 

עד לשבירת המצור על עזה״.
בכיר  הג'יהאד האסלמי אחמד אל-מודאלל אמר 
כי סגירת מעבר כרם שלום, סגירת מעבר רפיח 
על ידי המצרים ומניעת העברת סחורות לעזה - 
ברצועה.  הקשה  ההומניטרי  המצב  את  יחריפו 
״על הכיבוש הציוני להבין שהמצור והלחץ על 
הרצועה דוחפים את עזה לקראת פיצוץ״, הזהיר.

לעזה,  והקישור  התיאום  מנהלת  ראש  מנגד, 
אל"מ איאד סרחאן, פנה אתמול לתושבי וסוחרי 
עזה, בוידאו שצולם במעבר כרם שלום, מדגיש 
סרחאן את האחריות של חמאס לפגיעה במסחר 
ברצועה. "אנחנו מבקשים מכל סוחר ומכל אזרח 
הסחורה  את  לראות  ורוצה  ברגיעה  שמעוניין 
ולדרוש  חמאס  הטרור  לארגון  לפנות  נכנסת, 
בלוני  כמו  הטרור  פעולות  עם  להפסיק  מהם 

התבערה ובלוני הנפץ״.
"המחיר הכבד שאתם משלמים הוא תוצאה של 
שאנו  דבר   - התבערה  ועפיפוני  הבלונים  טרור 
מובן  במלוא  כטרור  מחשיבים  ישראל  במדינת 
המילה ולכן, התגובה תהיה קשה יותר", הוסיף 

ראש מנהלת התיאום והקישור.
אחרת.  להיות  יכולה  המציאות  כי  ציין  הוא 
"ביכולתנו להכפיל את כמות המשאיות שנכנסות 
כל יום לרצועת עזה פי שניים, פי שלושה ואפילו 
יימשך  עוד  כל  הנוכחית.  מהכמות  עשרה  פי 
בחיבוק  יישב  לא  צה"ל  התבערה  בלוני  טרור 
ידיים, לא ישקוט נוכח המצב ויגיב בעוצמה על 
המשך שיגור בלוני התבערה ושאר מעשי הטרור 

ששורפים את אזור הדרום".

מערכת כיפת ברזל. צילום: דובר צה"ל

שומרים על העיניים שלך

 מגוון עצום של מסגרות
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דווקא כן!
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רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית
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גם בבני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי

 מכבי מזמינה אתכם לערוך
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יש בדיקות
שצריך

לעשות בצום

עם יד על הלב,
מתי לאחרונה

הלכת להיבדק?
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נציגי יהדות התפוצות שהגיעו לישיבת הממשלה לא ידעו לאיזו 
תפוצה להוליך את המבוכה. לא שר הפנים דרעי החרדי ואפילו לא 
אורי אריאל החרד"לי, אלא שר התיירות יריב לוין נטול הכיפה – 

הוא שהלם בהם במלוא העוצמה. 
"תפסיקו לספר לנו על ניתוק הקשר עם יהדות העולם", הטיח 
הקשר  לניתוק  שאחראים  אלה  "אתם  ובחבריו,  רוס  בדניס  לוין 
ביל  לבת של  כשאתם מאפשרים  היהודי.  לעם  גדול  הכי  ולסיכון 
והילארי קלינטון להינשא בטקס נישואין שמנהלים אותו במשותף 
יהודי  שאינו  ברצלונה  לשחקן  מאפשרים  כשאתם  וכומר,  ראביי 
לקיים טקס נישואין באישור של ראביי – אתם מחריבים את העתיד 

של העם היהודי".
הממשלה  במליאת  שתיקה  נפלה  תדהמה  של  ארוך  לרגע 
כשאפילו נתניהו שנוהג דרך קבע להגן על כבודם של החברים עם 
הכיסים העמוקים מעבר לים – לא יצא להגנתם. אצל נתניהו כרגיל, 
שלו  השתיקה  האידיאולוגי.  ולא  הפוליטי  המניע  את  לחפש  יש 
בצוק העיתים נבעה ממצוקתו האישית. בעורו עוד צרובה המפלה 
שהנחילו לו הרפורמים בקרב על תפקיד יו"ר הסוכנות. על אנשים 
שמחוללים לראש-ממשלתנו פיגוע שכזה בחצר האחורית, אפשר 

בהחלט לומר שהם "שכחו מה זה להיות יהודים"...
הממשלה  בישיבת  שנאמרו  לוין  יריב  דברי  של  הרלוונטיות 
לפני שבועיים, גדלה השבוע שבעתיים לנוכח הניסיון להפוך את 
חוק  את  לטרפד  שמנסים  הגורמים  של  הביצוע  לקבלני  החרדים 
הלאום. החוק הזה – שאיש לא רוצה בו אך איש לא מסוגל להתנגד 
לו - יעבור כנראה היום )רביעי(, חרף הניסיון להפוך את החרדים 

לשחקנים בעל כורחם נגדו.
רפורמים  איך  לנו  תיארו  האחרונים?  בימים  לנו  סיפרו  לא  מה 
יעצים את אחיזתם  יפשטו על רחבת הכותל, הסבירו לנו שהחוק 
את  הסגורות  הכספות  מתוך  לנו  הדליפו  ובתפוצות,  בישראל 
היתרונות  על  המצביעים  עמנואל'  'טמפל  זקני  של  הפרוטוקולים 
כביכול שיעניקו להם סעיפי החוק. סגן השר משולם נהרי היטיב 
לתאר את המהלך והשווה אותו לתמיכת יאיר לפיד בחוק הגיוס – 
שחוללה את העליהום של המועצת החסידית: "אם זה היה כל כך 
טוב לרפורמים, הם לא היו רצים לספר על כך דווקא לנו ומדליפים 
מסמכים סודיים – אך ורק לעינינו". או כמו שמסכם השר הממונה 
אריה מכלוף דרעי: "אם יריב לוין בעד החוק וכל סיעות השמאל 

נגדו – אפשר להבין לבד מהו הצעד הנכון מבחינתנו".
לחרדים לא היה כל עניין בקידום החוק, מעצם היותו חוק יסוד 
במילתם  לעמוד  מתכוונים  שהם  מלכתחילה  הבהירו  הם  אך   –
שהוכללו  התיקונים  לנוכח  ובפרט  הקואליציוני  בהסכם  שניתנה 
בחוק. אלא שעד לפני שבוע, החרדים לא היו אפילו שחקני משנה. 
נקודת המוצא שלהם הייתה שבנט ואיווט, ביבי וכחלון לא יצליחו 
להתכנס סביב נוסחה מוסכמת שתעבור עוד במושב הזה. הח"כים 
החרדים היו בטוחים שמלאכתם תיעשה על ידי אחרים. צדיקים הם 

לא, כנראה, לאור מבחן התוצאה.

לאום התורה
ברגע  הייתה  יעבור,  החוק  כי  לכל  הוברר  שבה  המפנה  נקודת 
שבו נאלץ בנט להסכים לריכוך הסעיף המדבר על הקמת יישובים 
יהודיים. בנט קיווה כי שומר הסף האחרון בממשלה, משה כחלון, 
כחלון  אך  החוק,  העברת  את  כשיטרפד  העבודה  את  לו  יעשה 
הפתיע כשהבהיר לחברים מהבית היהודי שאת "חמורו של משיח" 

הם מוזמנים לחפש על הגבעות שלהם, ולא אצלו בגבעת אולגה. 
כמו אחיו החרדים, הבהיר כחלון – שחרף הסתייגותו, הוא לא 
שהבין  לבנט  בו.  רק  תיתלה  החוק,  טרפוד  על  שהאשמה  יאפשר 
בקרב  להציגו  לנתניהו  תאפשר  שעל'  'אף  על  שלו  התעקשות  כי 
הציוני,  המחנה  לצד  החוק,  העברת  את  שטרפד  כמי  ה'בייס' 
מרצ והמשותפת, לא נותרה ברירה אלא להתגמש על הסעיף של 

התיישבות יהודית שהפך לבבת עינם של המתנחלים ואנשי תקומה.
ניסיונות  ואילך החלו  זה  בסיעות החרדיות מתארים איך מרגע 
ח"כ  הוא  סמוטריץ'  "בצלאל  החרדית.  המערכת  בתוך  הבחישה 
הפוליש  את  "אבל  החרדים,  הכנסת  מחברי  אחד  מתאר  מבריק", 
בבית  שאצלו  הבין  כשסמוטריץ'  חשבוננו.  על  לעשות  ניסה  הוא 
הוא הפסיד את המערכה, הוא הפנה את האש לכיוון החרדי. הוא 
ישב עם חברי הכנסת והסביר להם שסעיפי החוק מסוכנים ליהדות, 

וכך קיווה להפוך אותנו לקבלני הביצוע של טרפוד החוק".
סעיף  על  כדרכו, מצביע  ורהיטות  להט  חדור  סמוטריץ' מצדו, 
"המדינה  כי  לקבוע  המבקש  החוק  להצעת  6ג  סעיף  ספציפי, 
של  והדתית  ההיסטורית  התרבותית,  המורשת  לשימור  תפעל 
העם היהודי בקרב יהדות התפוצות". סמוטריץ' מזהה את הסכנה 
האורבת לנו מעבר לפינה: "צריך לשים לב לניסוח", הוא הסביר לי 
השבוע בשום שכל, "הרי לא מבקשים פה לקבוע שהמדינה תפעל 
לים.  היהודיות מעבר  ורק בקהילות  לשימור המורשת הדתית אך 
יוכל לשמור  בקרב התפוצות  היהודי  קובע שהעם  הנוסח המוצע 
פיפיות  לחרב  תהפוך  הזאת  הקביעה  שלו.  הדתית  המורשת  את 
בידי הרפורמים בכל מקום. גם כאן בישראל, גם ברחבת הכותל. 
הסעיף הזה הרסני. אי אפשר להבין מדוע חברי הכנסת החרדים לא 

נלחמים להסיר לכל הפחות את ההגדרה: מורשת דתית".
מדומה.  במציאות  שמדובר  טוענים  התורה  וביהדות  בש"ס 
כשקולו של סמוטריץ' נשמע מגרונו של אייכלר בישיבת הסיעה, 
שאל אותו סגן השר פרוש מדוע הוא נזכר להעלות ספקות בנוגע 

לחוק יומיים לפני שהוא עולה להצבעה. 
שעברו  נוספים  חרדים  חברים  כמו  ונהרי,  מקלב  ופרוש,  דרעי 
החרדית,  המבט  שמנקודת  מסבירים  המוצע,  בחוק  תג  כל  על 
החוק הוא הרע במיעוטו: לא נכלל בו המונח 'מדינה דמוקרטית', 
דקלרטיבי  הוא  המנוחה.  כיום  השבת  שמירת  חשיבות  בו  נכללת 
ולא מהותי, אך אם יקום שופט עליון שיחפש בחקיקה אסמכתא 
להגדלת המשקל של מדינה יהודית – החוק הזה יעשה עבורו את 

המלאכה.
בעניין הזה, הצליח הדוקטורנט למשפטים משה ארבל בשליחות 
השר הממונה, להשוות באישון ליל שבין שני לשלישי, את הניסוח 
של שתי הפסקאות הנוגעות לשימור השפה הערבית ולשימור מעמד 
השבת, כך שבשתיהן ייכתב על שימור המעמד: "כפי שבחוק ועל 
פיו". מבלי להפוך את אחרון הקוראים לראשון המשפטנים, ניתן 
רק לומר בתמצית שהשוואת הניסוח הזו, אמורה למנוע כל ניסיון 
לפרש את מעמדה החוקי של השבת בהתאם לחוק היסוד, כפחותת 
על  גם  להשפיע  שאמור  מה   – אחרת  הגדרה  מכל  חקיקתי  ערך 
אכיפת חוקי העזר לגבי השבת. השפה הערבית אפוא, היא הגוי של 

שבת של 'חוק הלאום', תרתי משמע.
בשורה התחתונה צריך להאזין לקולותיהם של דרעי וגפני, פרוש 
הרקע  מקולות  תושפע  לא  החרדית  שהעמדה  להבין  כדי  ומקלב 
שמגיעים מהסיעה הדתית לאומית. "העובדה שהם גילו שזה פוגע 
בנו רק אחרי ששונה הסעיף של התיישבות יהודית, מדברת בעד 
עצמה", אומר דרעי ומסכם, "אנחנו לא חסידים של שום חוק יסוד, 
אבל הסכמנו במסגרת ההבנות הקואליציוניות להעביר חוק לאום 

מתואם – ומבחינתנו אי אפשר להשיג יותר מהחוק שעבר". 
"גם   - מקווה  ספק  מעריך  ספק   - דרעי  ממשיך  הזה",  "החוק 
יאפשר לנו לבוא ולדרוש במו"מ הבא את חקיקת 'חוק יסוד לימוד 
התורה'. הרי אי אפשר להתנגד עקרונית לכל חוק יסוד ואז לבקש 

לחוקק חוק יסוד אחר שאנו חפצים ביקרו".   

קבינט ירושלמי
רגע לפני שהסתגרו לכמה שעות של דיונים, כשהם מתערטלים 
במועד  התוכן  הדלפת  את  ומאפשרים  הסלולריים  מהמכשירים 
משרי  שלושה  פתחו  והזיכרון,  השמיעה  סמך  על  יותר  מאוחר 

הקבינט בשיחה מרתקת בענייני היום.
רק  מתחרה  הקבינט  מישיבת  ההדלפות  גשם  שבה  בתקופה 
שבוע  להעביר  אפשר  אי  הדרום,  על  שנוחתות  הרקטות  בגשם 
זאת לפרשיות  וכל המקשר  בלי הדלפה חמה מישיבת הקבינט – 

מגזריות מסובכות הרי זה משובח.
המשתתפים בשיחה: שר הפנים, הפריפריה, הנגב והגליל אריה 
לענייני  והשר  בדרכים  הבטיחות  התחבורה,  שר  דרעי,  מכלוף 
ירושלים  לענייני  הסביבה,  להגנת  והשר  כץ  ישראל  מודיעין 
ענייני  סביב  נסובה  לא  המוקדמת  השיחה  אלקין.  זאב  ולמורשת 
משרדיהם מרובי התארים של השלושה, אלא דווקא לגבי התואר 

שבו חושק השלישי שבחבורה: ראש עיריית ירושלים.
"יש לו מזל", אמר דרעי לכץ – על אלקין ותיאר את ההתפתחויות 
סולובייצ'יק  הרב  הגיע  שעבר  "בשבוע  במגזר:  האחרונות 
קנייבסקי  הרב  אל  ברק,  בבני  הדור האשכנזים  לגדולי  מירושלים 
ואל הרב אדלשטיין, והם היו אמורים להביע תמיכה במועמד חרדי 
הרצת  על  הירושלמי  הפלג  של  ההודעה  באה  אז  אבל  לעירייה, 

מועמד מטעמו וטרפה את כל הקלפים, ומי מרוויח מזה? זאב".
לירושלים  ברק  בני  בין  החרדית  הדרכים  שמפת  כץ  ישראל 
הרים  פיתוחו,  על  אמון  1 שהוא  ככביש מספר  לו  וברורה  נהירה 
מיד להנחתה: "מה עם ליצמן?" שאל כץ, "מה קורה עם ליצמן. 

באיזה מועמד הוא תומך בירושלים?"
מהרגע  ליצמן  "הרי  דרעי,  השיב  שאלה",  לא  זו  אותך,  "עזוב 

הראשון היה עם זאב וכל השאר הצגה".
כדי  בפומבי  בדייטש  תומך  ליצמן  ולפיה  דרעי  של  התיאוריה 
שיוכל להימנע מתמיכה עתידית בליאון - כבר הובאה כאן בעבר. 
לפי התזה הזאת, פרוש לא יתמוך בליאון כדי לנקום בהימנעות דגל 
וש"ס מתמיכה בדייטש, ומי שיזכה מההפקר הוא דווקא המועמד 
שלא מזוהה יותר מדי עם אף אחד מהצדדים, הלוא הוא מיודענו 

זאב אלקין.
ליוסי דייטש וחוסר הביטחון העצמי החרדי עוד נשוב בהמשך, 
אך זכות התגובה הצנועה של אלקין ראויה בהחלט לציטוט: "אני 
"גם אם  הכנסת,  במזנון  לנו  הוא אמר  בסייעתא דשמיא",  מאמין 

דברים מסתדרים – זה לא אומר שאני מסדר אותם".

מחלוקת הסגנים
"אם בג"ץ לא יקבל את בקשת ההארכה עד ליום חמישי, אפרוש 
 – הבריאות  שר  סגן  מלשכת  המסר  השבוע  הועבר  מהממשלה", 
כדי  לישראל  מרוסיה  ששב  נתניהו,  הממשלה  ראש  של  לאוזניו 

להשתתף בגמר הגדול של אגודה-דגל על חוק הגיוס.
אם עד עתה דומה היה שהמשחק הקבוצתי של אגודת ישראל 
שהשבוע  הרי  ההובלה,  על  בקרב  הגדולה  למנצחת  אותה  הופך 
הציבורי.  המגרש  על  המהלכים  בתיאום  ראשונים  סדקים  נראים 
הדד ליין שקבע ליצמן - מדויק יותר לומר: שנקבע עבורו מגבוה 
יאשר  לא  בג"ץ  זה  למועד  עד  אם  זה.  בשבוע  חמישי  יום  הוא   -
את בקשת הארכה לחקיקת התיקון לחוק הגיוס, הוא מצווה ועומד 

לפרוש מהממשלה. 
וארבע  מעשרים  פחות  כשתוך  השבוע,  בראשית  הועבר  המסר 
שעות התפרסמה החלטת בג"ץ המאפשרת לצדדים להגיב לבקשת 
המדינה עד ליום חמישי הבא. ההחלטה הזאת למעשה, מייתרת את 
ההמתנה. משמעותה הטכנית-משפטית היא מתן מועד של פרק זמן 
סביר לתגובה. אלא שכאן נוספה לה באדיבות ליצמן גם המשמעות 
הפוליטית, כאשר תכף למחרת שיגור האיום הוברר כי בכל מקרה 
לא תינתן השבוע כל החלטה מהותית לגופה של הבקשה. גם אחרי 
וכפיפותם  לפגרה  שנכנסים  השופטים  הצדדים,  תגובות  הגשת 
להוראות מועצת גדולי התורה ידועה - ממש לא מחויבים להכרעה 

מהירה.
עוד לפני שנשמעה התגובה מגבוה לפשר ההתפתחויות, נשמעו 

בית ספר לפוליטיקה

אמור לי מי מתנגדיך

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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אצל נתניהו כרגיל, 
יש לחפש את 

המניע הפוליטי ולא 
האידיאולוגי. השתיקה 

שלו בצוק העיתים נבעה 
ממצוקתו האישית. בעורו 

עוד צרובה המפלה 
שהנחילו לו הרפורמים 

בקרב על תפקיד יו"ר 
הסוכנות. על אנשים 

שמחוללים לראש-
ממשלתנו פיגוע שכזה 

בחצר האחורית, אפשר 
בהחלט לומר שהם 

"שכחו מה זה להיות 
יהודים"...

עוד לפני שנשמעה 
התגובה מגבוה לפשר 
ההתפתחויות, נשמעו 

בתוככי אגודת ישראל 
עמדות אחרות. "גם 

אם בג"ץ לא ייתן 
ארכה מיידית, אין 

שום סיבה לפרוש מיד 
מהממשלה", אמרו 

השבוע כמה מחשובי 
האדמו"רים היושבים 

ראשונה במועצת גדולי 
התורה של אגודה – 

כשהמשמעות המיידית 
היא אור אדום לפרישה 
מהקואליציה ולפרישתו 

של מאיר פרוש מתפקיד 
סגן שר החינוך

ארכה  ייתן  לא  בג"ץ  אם  "גם  אחרות.  עמדות  ישראל  אגודת  בתוככי 
כמה  אמרו השבוע  מיד מהממשלה",  לפרוש  סיבה  שום  אין  מיידית, 
של  התורה  גדולי  במועצת  ראשונה  היושבים  האדמו"רים  מחשובי 
אגודה – כשהמשמעות המיידית היא אור אדום לפרישה מהקואליציה 

ולפרישתו של מאיר פרוש מתפקיד סגן שר החינוך. 
חיוך  יכולים השבוע לשחרר   - לנגרר  מגורר  התורה שהפכה  בדגל 
קטן בזווית הפה ולא יותר, למרות שהמחלוקת הקטנה הזאת לא תשנה 
את העובדה שאת ההובלה של סדר היום הציבורי נטלו חברי הכנסת 

של אגודה.
על  שיושב  אשר,  יעקב  הח"כ  הוא  לאוזן  מאוזן  לחייך  שיכול  מי 
המשבצת הנורווגית של מאיר פרוש. אשר יכול לחוש כמי שהמזל רודף 
אחריו, לפחות בשבוע האחרון. בשלישי שעבר זכה ראש לשכתו דודי 
זלץ בפריימריז הפנימיים של דגל בביתר עילית. כשאשר נשאל במהלך 
פרס  כמו  הבהיר,  הוא  אליו,  המקורב  הנציג  התמודדות  על  הקמפיין 
בשעתו, שהוא 'לא עוייסק בייזה', אבל את החיוך שעלה על פניו לא 

ניתן היה להסתיר. 
בפיס השני ולא כמטאפורה זכה יעקב אשר על חשבונו של ישראל 
מועצת  של  הבוחר  לגוף  הכנסת  נציגי  משני  כאחד  כשנבחר  אייכלר, 

הרבנות הראשית.
בפיס השלישי והמשמעותי מכל הוא זכה בערבו של יום שני, כאשר 
חרף איומיו של ליצמן הוברר כי לא מדובר בהנחיה גורפת של כל חברי 
מועצת גדולי התורה – לפרוש מהממשלה. הציניקנים שראו את פרוש 
נגרר בעקבות ליצמן וחוזר לתפקד כחכפ"ש על חשבונו של אשר, כבר 
ראו בעיני רוחם את יעקב אשר עוזב את משכן הכנסת וחוזר לתפקד 
כמזכ"ל המפלגה, כשהוא פותח את הסיור הארצי בלשכת דגל התורה 
בביתר. נכון לאמצע השבוע דומה שהעננה הזאת חלפה, לנוכח חילוקי 

הדעות המהותיים בתוך מועצת גדולי התורה.
באגודת ישראל נמצא מי שהעריך השבוע שבסופו של יום תישמע 
עתה,  לעת  לפחות  אך  לשם,  או  לכאן  ברורה  אחת  עמדה  מהמועצת 
המחלוקת הפנימית בתוך אגודת ישראל מאפשרת ליעקב אשר לצחוק 

אחרון כל הדרך לסיום המושב ממקום מושבו במליאה.
 

תענית גיוס
- אמורים שופטי הבג"ץ  - בטננו הריקה והמקרקרת  על בטן ריקה 
לומר את דברם בנוגע לחוק הגיוס, כשהמועד האחרון למתן החלטה 
אינו בחמישי זה ואף לא בראשון הקרוב בעת שנתאבל על חורבן הבית, 
אלא בצום שלאחריו, שמסמל את משבר ההנהגה שפקד את היישוב 

היהודי בירושלים.
בו  המועד  הוא  לטובה,  עלינו  שיבוא  גדליה  צום  שלמחרת  היום 
תפקע השנה שקצב הבג"ץ לתחולתו של חוק שירות ביטחון על כלל 
שבעת  בת  ההארכה  בקשת  את  יקבל  לא  בג"ץ  אם  הישיבות.  בחורי 
ויועציה עשו  החודשים שביקשה השבוע המדינה – שראשיה, שריה 
עצמם  ימצאו   – אגו"י  של  התורה  גדולי  מועצת  להם  שהורתה  ככל 

בחורי הישיבות תלויים ועומדים, בין כסה לעשור.
גם  החרדים,  הכנסת  חברי  אצל  עובד  שאינו  במדינה  גורם  יש  אם 
וגם לא בתזמון  זהו הבג"ץ. לא במהות הפסיקה  לא במשרה חלקית, 
את  לקבל  האם  להכריע  הבג"ץ  שופטי  יכולים  תיאורטית,  ההכרעה. 

בקשת המדינה ברגע האחרון ממש, ערב צום גדליה.

בחינה בהילוך איטי של המהלכים שליצמן נקט - מרגע פרסום תזכיר 
החוק ועד לאיום שנשמע מסביבתו השבוע לפרוש מיידית אם בג"ץ לא 
יקבל הכרעה עד ליום חמישי - מלמדת שאין מה לבוא בטענות לאיש 
עצמו, יען כי הוא עושה, באמת ובתמים, ככל אשר מורה לו ההנהגה 

הרוחנית. 
במועד פרסום תזכיר החוק ליצמן שהה בגולה ולישראל הוא שב רק 
למחרת היום. הרושם הראשוני של מי ששהה בקרבתו לפני שנחת על 
אדמת הקודש היה – שהחוק שליברמן שלף מהבקבוק אינו כה נורא. 
ערב  ליצמן  עם  ששוחחו  ודרעי  גפני  גם  יצאו  הזאת  ההתרשמות  עם 
כינוסה של מועצת גדולי התורה ושמעו ממנו כיצד הקהה את שיניהם 

של הקנאים מעבר לים.
מפורסמות של  היותר  מהתכונות  הן  ליצמן  של  ועוצמתו  כוחניותו 
של  הזה  בעניין  אך  הפוליטית,  ובמערכת  הבריאות  במערכת  האיש 
ציניות  של  שמץ  בלי  השבוע  לומר  אפשר  רבו  לדעת  דעתו  הכפפת 
שליצמן הוכיח שוב, כי אומנותו הגדולה היא הכפיפות וההכנעה לדעת 

רבותיו. 

יכה יוסי
ליצמן אומנם הוביל בשבוע האחרון את הקו הקיצוני מבין חבריו 
באגודה, אבל את האש התקשורתית מכיוונה של דגל התורה חוטפת 
בעיקר שלומי אמונים. ההשוואות בין פרשת עמנואל למשבר הגיוס, 
בשלומי  התורה.  דגל  של  מכיוונה  תבערה  עפיפוני  כמו  מופרחות 
אמונים מצאו עצמם בשבועות האחרונים כשהם מסתובבים עם מטפים 

מדליקה לדליקה.
בראיון שנערך כאן לפני כשלוש שנים עם ח"כ משה גפני, השמיע 
יו"ר ועדת הכספים התבטאות שעוררה סערה בנוגע לדרמה שהתרחשה 
מרן  כי  גפני  הצהיר  ראיון  באותו  עמנואל.  בפרשת  הקלעים  מאחורי 
כי  עמנואל  בפרשת  המאבק  בתקופת  אמר  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש 

"הנושא הוא כסף ולא אידיאולוגיה".
הראיון ההוא גרר תגובות נזעמות ומכתבי הלם ותדהמה שפורסמו 
בביטאונים החסידיים. חלפו עברו להן שלוש שנים, וחסידות סלונים 
דגל  מח"כי  אחד  התורה.  דגל  של  החבטות  כשק  עצמה  מוצאת  שוב 
התורה התראיין בשבוע שעבר והזכיר נשכחות כשהוא לועג במשתמע 
בפרשת  בחסידות  הרוחנית  ההנהגה  של  המתלהמת  לטרמינולוגיה 
עמנואל הזכורה לרע. לפני קצת פחות משלוש שנים, האמירה של גפני 
שעבר,  מהשבוע  ההיא  האמירה  הולמת.  סלונימאית  בתגובה  נענתה 

גררה תגובה רפה. חצי משפט באתרים ואך בקושי אזכור בביטאונים.
החברה  בתוך  שמתחולל  מה  על  רבות  מלמדת  הזאת  האבולוציה 
עמוקה המחלוקת הפעם  כמה  עד  גם  ללמד  כדי  בה  יש  אך  החרדית, 
כי חילוקי הדעות מהותיים ושורשיים.  – כאשר שני הצדדים מבינים 
אם האמירה אז נתפסה כפליטת פה, הרי שכיום מדובר בתגובה כואבת 
של דגל התורה שח"כיה מרגישים כי נכפית עליהם התנהלות מוקצנת 

מעמדת רבותיהם. 
בדגל התורה נמצא השבוע מי שעשה את הלינקג' בין המשבר הארצי 
חסיד  שהוא  דייטש  ביוסי  לתמוך  נוכל  "איך  המקומיים.  למשברים 
סלונים", שאל הגורם בדגל, "ומה יקרה אם מחר האיש יקבל הנחייה 
שעליו למסור את הנפש ולא לתקצב תרבות לחילונים. אנה אנו באים".
שאין  בתזמון  דייטש  ליוסי  בא  הגיוס  חוק  על  הפנים-חרדי  הקרב 

מרבים שלום בעולם, הגר"מ ברזובסקי אצל מרן הגרי"ג אדלשטיין. באדיבות 'בחדרי חרדים'



בני ברק ה' באב תשע"ח 1218/7/18 26

יותר אישית מאשר  היא  גרוע הימנו. ההססנות בדגל, כמו הדילמה בש"ס – 
ציבור  נציג  מכל  יותר  אולי  ואחראי  קמ"ח  קרן  עם  שמזוהה  האיש  עניינית. 
להשמה תעסוקתית של חרדים בעשור האחרון, הופתע לגלות שיש מי שמנסה 

להציגו כסמל להקצנה – והוא בכלל לא ידע שהוא כזה. 

הפה שהתיר
דייטש אינו האישיו, וגם לא פרוש שמצלמות האבטחה הותקנו בביתו אי שם 
בעבר הרחוק, במקביל להתקנתם בבתיהם של ראשי ישיבות מהזרם הליטאי. 

פרוש הפך ליעד לגיטימי למחאה, הרבה לפני שגפני ומקלב נקלעו 
ללוע הארי. מרגע שהאיש נטל את ההובלה בראשית הקדנציה 

על ניסוח התיקון לחוק הגיוס, תקנות הגיוס ותקנות הפטור 
– הוא סומן כמטרה.

הכתובת האמיתית למתקפה התקשורתית היא בכלל 
הוא  האגודאית  ההקצנה  כסמל  שמוצג  מי  תורנית. 
של  בנו  ברזובסקי,  משה  הרב  סלונים  ישיבת  ראש 
האדמו"ר המכהן. ראש הישיבה הדומיננטי, היה זה 
שהניח לפני מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל 
להתנגד  ההוראה  יצאה  שבעקבותיו  המסמך  את 
זה  ומרגע   – מהממשלה  פרישה  במחיר  גם  לחוק 

ואילך הופנתה אליו האצבע המאשימה. 
שמתרופפת  רבנים  של  כבודם  על  ההקפדה 

זו  באכסניה  בקפידה  נשמרת  במחוזותינו,  לאחרונה 
אפשר  המתבקשת,  בזהירות   – ולפיכך  השנים,  במשך 

דגל  עם  המזוהים  תקשורתיים  שבחוגים  ולומר  לסכם  רק 
התורה, נמצא מי שהעמיד את ראש הישיבה הסלונימאי בפני 

כיתת יורים. תקשורתית.
בנוגע  נשכחות  להזכיר  אמונים  בשלומי  בכירים  מבקשים  הזאת,  בנקודה 
האחרונים.  הציבוריים  בתהליכים   – הצעיר  הישיבה  ראש  של  למעורבותו 
הגאון רבי משה ברזובסקי אולי פרץ לחיינו התקשורתיים בפרשה האחרונה, 
אך מאחורי הקלעים הוא נחשב לאחד מהגורמים התורניים שעמדתם תרמה 

לגיבוש חזית חרדית אחידה בשלל פרשות ציבוריות.
הועף  ובגינו  הקדנציה  בראשית  שנוסח  הגיוס  לחוק  הקודם  בתיקון 
השטריימל מראשו של סגן השר בעיצומו של יום השבת, כמו גם בניסוח תקנות 
הגיוס בוועדת חוץ וביטחון שסגן השר פרוש הקדיש שעות כדי לסייע בהבאתן 
ליטאיים  ישיבות  ראשי  עם  ביחד  האגודאי,  מהצד  ברזובסקי  הרב   – לעולם 
שפרוש נוהג להיוועץ עמם בענייני חקיקה, הם שהובילו לקבלת ההכרעה על 

תמיכה בנוסחה שהושגה, חרף קולות הקרב של הקנאים. 
ההתייעצות הזאת – מספרים בלשכת שר החינוך - נראתה גם בניסוח תקנות 
חברי  לצד  הסלונימאי,  הישיבה  בראש  פרוש  נועץ  גיבושן  שבשלבי  הפטור, 

ועדת הרבנים לענייני חינוך מהצד הליטאי.
זרים,  דייטש בהקצנה, שיבואו בטענות אלינו על שיקולים  "שיאשימו את 
הפוכה",  המציאות  שלדעתנו  למרות  בפוליטיקאים,  כשמדובר  לגיטימי  הכל 
וזה  להסכים,  אפשר  אי  אחד  לדבר  "אבל  החינוך,  שר  סגן  בלשכת  אומרים 
לניסיון הנפסד בעינינו להכניס אישים תורניים לתוך הקלחת הזאת של האשמות 
ציבוריות ולנסות להזכיר לראש ישיבה מכובד אך ורק את פרשת עמנואל תוך 
התעלמות מכל ההכרעות הציבוריות המורכבות שהיו בין לבין ושבהן הוא היה 

מעורב עד צוואר. ברגע הזה צריך לקום ולומר: עד כאן".

תורה שבכתב
בימים בהם בני הישיבות יוצאים לחופשת בין הזמנים, מי 

בעתו ובזמנו בבני ברק ובירושלים, באלעד ובביתר, ומי 
פני המזרח עד  על-פי האופק המשתנה שמחשיך את 

שבחברון, אולי כדאי להזכיר לבני הנעורים שחילופי 
ולא  הטפל  הם  הפוליטיקאים  של  המהלומות 
העיקר. את המהות לא צריך לחפש בכנסת ישראל, 
הוויכוח  בלהט  הכנסת.  ובבית  המדרש  בבית  אלא 
ומתן  המשא  לו  ונשכח  כמעט  הפוליטי-אגואיסטי 
מדין  על  ויושבי  ישיבות  ראשי  בין  התורני-הגותי 

משני הצדדים. 
בשיח  גבוהה,  בשפה  שהתנהל  הזה,  הוויכוח 

מכובד וללא שמץ של השמצות, נוהל גם בכתובים בין 
הגר"מ ברזובסקי לראשי הישיבות הליטאיים, שהתכנסו 

הירש.  הגרמ"ה  הלל  בית  ישיבת  ראש  של  בביתו  כזכור 
הראשון ששיגר את דבריו על גבי הכתב לחברי מועצג"ת של 

אגודה היה ראש הישיבה הסלונימאי. "אמת היא", הוא כתב והבהיר 
את עמדתו, "שבלא חקיקת החוק החדש אנחנו עומדים בפני מצב בלתי אפשרי 
של פקיעת תוקפו של החוק הנותן אפשרות לשר הביטחון לדחות את גיוס בני 
הישיבות כבר בחודש אלול בשנה זו. כאשר על פי מצב העניינים נראה שאין 

באפשרות הנציגות החרדית להביא לחוק יותר טוב מזה. 
"מכל מקום סבורה מועצגה"ת של אגו"י שגם אם אין באפשרותנו עכשיו 
להשיג חוק יותר טוב, נוכל לעמוד על כך בכל תוקף במשא ומתן הקואליציוני 
לדרוש חוק שיענה על הבטחות ראש הממשלה בעת הקמת הממשלה  הבא. 
'שבמדינת היהודים לא יגבילו מכסה ללומדי תורה', בעוד שאם נקבל עכשיו 
את החוק המוצע, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי לקבל וויתור על מה שכבר 
הסכמנו. וזאת מלבד מה שהם סבורים שכלפי שמיא אי אפשר שתהא מצדנו 

הסכמה על כך שהזכות ללימוד התורה של בני הישיבות, שהיא כל יסוד וזכות 
קיומנו בעולם ובארץ ישראל - תהא מותנית בעמידה ביעדים".

עמדתם הנגדית של ראשי הישיבות הליטאיים הועלתה גם היא על גבי הכתב 
במענה ישיר ל"מכתבו של הגר"מ ברזובסקי שליט"א הבא לנמק מדוע היהדות 

החרדית צריכה לדחות את תיקון חוק הגיוס שהוצע על ידי משרד הביטחון".
השונה  להכרעה  והובילה  הפוכה  הייתה  הישיבות  ראשי  שהציגו  התפיסה 
שלאור  הדברים  בפתח  להדגיש  הראוי  "מן  התורה.  בדגל  שנפלה  בתכלית 
הוראותיהם הברורות של גדולי הדורות האחרונים, ובפרט הוראתו המפורשת 
גורף  פטור  על  נלחמת  החרדית  היהדות  אין  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ  מרן  של 
לחרדים, אלא להסדר מעמדם של בני הישיבות, על מנת שכל מי שחשקה נפשו 
עבודת  עליו  יושת  לא  הקדושה  התורה  ללימוד  עתותיו  כל  להקדיש 
לומד  שהוא  זמן  כל  נדחה,  ששירותו  כמי  מעמדו  ויוכר  הצבא, 

בישיבה או בכולל".
התיקונים  לשלל  התייחסו  הליטאיים  הישיבות  ראשי 
אודותיהם   – הקודם  המצב  לעומת  בחוק  שמופיעים 
הורחב כאן מיום פרסום תזכיר החוק לפני יותר מחודש 
ימים. יותר מכל מעניין להיווכח בטון המכבד ובנוסח 
הישיבות  ומראשי  אחרים,  של  בדעותיהם  המתחשב 

ילמדו הפוליטיקאים המשתלחים. 

דעת המתנגדים
כל  ומיישב  קושיה  כל  שמפרק  כללי'  ב'שיעור  כמו 
שהעלה  החששות  לכל  הישיבות  ראשי  התייחסו  תמיהה, 
לשתי  להתייחס  ראוי  במוקד  אך  במכתבו,  ברזובסקי  הגר"מ 
סוגיות מרכזיות. הנקודה הראשונה נוגעת לקביעת המכסות והיעדים 
לגיוס בני הישיבות – כשהיחס של ראשי הישיבות הליטאיים היה פרקטי 
ולא הצהרתי: "התיקון לחוק מבקש וקובע יעדים ]ולא מכסות[ לציבור החרדי 
שתורתו  מי  שכל  במפורש  קובע  המוצע  החוק  אדרבה,  הישיבות,  לבני  ולא 

אומנותו יקבל דיחוי מגיוס ללא כל תנאי. 
"היעדים שמוזכרים בתיקון לחוק מבוססים על המצב הנתון שבשנת 2017 
שהתגייס  אחד  ישיבה  בן  אפילו  מכירים  איננו  אנו  חרדים.  כ-3000  התגייסו 
לצבא, ומן הסתם גם הגר"מ ברזובסקי שליט"א אינו מכיר למעלה מחצי מנין 
בני ישיבות שהתגייסו, משמעות הדבר שפוטנציאל המתגייסים החרדים ברוב 
ואכמ"ל.  בתורה,  ועוסקים  היושבים  הישיבות  בני  מקרב  אינו  המוחלט  רובו 
של  לגיוסו  שיביא  מרכיב  שום  בהם  אין  אך  לרוחנו,  אינם  שהיעדים  בוודאי 
בן ישיבה היושב ועוסק בתורה... איננו מוצאים בחוק המוצע הגבלה חוקית 
של סך הלומדים – בני הישיבות – הזכאים לדחיית שרותם הצבאי, וגם איננו 
מרן  של  חיותו  ובחיי  היום  עד  שקיים  למה  מעבר  פליליות  סנקציות  רואים 

הגראי"ל זצ"ל".
לגלגול תפוח האדמה  נגעה  הישיבות,  ראשי  נחלקו  הנקודה השנייה שבה 
בנבכי  להבין  מתיימרים  "איננו  הבאה:  לקדנציה  החקיקה  של  הלוהט 
הפוליטיקה, אך אין לאף אחד ביטוח שהממשלה הבאה אכן תצטרך להישען 
על המפלגות החרדיות ]וכבר היה לעולמים כזכור[, וגם קרוב לוודאי שאותו 
בג"צ ימנע כל תיקון שהוא שייטיב יותר מהתיקון המוצע. בוודאי שומה עלינו 
את  למזער  ניתן  ספק  וללא  המוצע,  החוק  סעיפי  את  לשפר  כוחותינו  לאחד 
הנזקים הכלכליים, בתפילה ותקווה שאחינו התועים והטועים יפקחו עיניהם 
להבין שאין השקעה בביטחון המדינה כמו ההשקעה בבניין וקיום הישיבות 

הקדושות".
כאן  שמובאת  העיניים  מאירת  בתכתובת  מכל  יותר  אולי  שחשוב  מה 
אין  אהבו".  והשלום  "והאמת  התחתונה,  השורה  היא  לראשונה, 
משפט הולם יותר ואין תכתובת ראויה מזו, בתקופה שבה חרב 
הבית בגין שנאת חינם. שאלת המחיר של "רדיפת השלום" 

הזו היא כבר עניין הנתון להכרעתם של גדולי ישראל.
הישיבות,  ראשי  גדולי  של  הברורים  דבריהם  לנוכח 
גורם  השבוע  שהשמיע  הסיפור  היטב  לו  משתלב 
ויצא  שכמעט  משותף  כינוס  על  התורה  בדגל  בכיר 
אל הפועל של מועצת גדולי התורה של דגל התורה 
הכינוס  אל  ש"ס.  של  התורה  חכמי  מועצת  לצד 
אמורים  היו  וש"ס  דגל  של  המועצות  של  המשותף 
להיות מוזמנים עשרות ראשי ישיבות ויושבי על מדין, 
הגיוס  חוק  בהעברת  הצורך  את  להעצים  מטרה  מתוך 
שתי  של  ההובלה  את  ולבצר  המתחייבים  בתיקונים 
המועצות בכל הנוגע לצרכי עולם התורה. היוזמים הביעו 
את ביטחונם שעמדה חד-משמעית שתושמע בראש חוצות, 
תגרום גם לאדמו"רים במועצת גדולי התורה האגודאית שדעתם 
שונה מהעמדה הרשמית שהתקבלה להשמיע את דברם, לא רק בפני 

מקורבים בשהותם בנאות דשא, אלא גם בפומבי – בטיש החסידי.
אך  בתחילה,  התלהבות  הובעה  בדגל  וגם  למהלך  הסכמה  ניתנה  בש"ס 
הרעיון לא קרם לבסוף עור וגידים, בגלל החשש שהובע בדגל התורה מהעמקת 
הקרע בין דגל לאגודה והפיכת המאבק על חוק הגיוס למחלוקת פומבית בין 
יהדות התורה. בתוך התנועה הליטאית היה מי שהשמיע  שתי המועצות של 
הרהורי כפירה, כשטען שמדובר בהתקפלות מתוך חולשה ולא בוויתור מתוך 
ניתן  לנקוט עמדה חד-משמעית בשאלת הרפיסות-התחשבות,  עוצמה. מבלי 
לסכם את המושב הזה ולקבוע כי חברי הכנסת של דגל המוצאים עצמם נגררים 
אחר מהלכי החברים מאגודה, הם "קורבנות השלום" החדשים. אשרם ואשרי 

חלקם, גם אם לא נעים גורלם.

"בצלאל סמוטריץ' 
הוא ח"כ מבריק", 

מתאר אחד מחברי 
הכנסת החרדים, 

"אבל את הפוליש 
הוא ניסה לעשות 

על חשבוננו. 
כשסמוטריץ' הבין 
שאצלו בבית הוא 

הפסיד את המערכה, 
הוא הפנה את האש 

לכיוון החרדי. הוא 
ישב עם חברי הכנסת 
והסביר להם שסעיפי 

החוק מסוכנים 
ליהדות, וכך קיווה 

להפוך אותנו לקבלני 
הביצוע של טרפוד 

החוק"

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

 ישראל כץ שמפת 
הדרכים החרדית בין 

בני ברק לירושלים 
נהירה וברורה לו 
ככביש מספר 1 

שהוא אמון על 
פיתוחו, הרים מיד 
להנחתה: "מה עם 

ליצמן?" שאל, "מה 
קורה עם ליצמן. 

באיזה מועמד הוא 
תומך בירושלים?", 
"עזוב אותך, זו לא 

שאלה", השיב דרעי, 
"הרי ליצמן מהרגע 

הראשון היה עם זאב 
וכל השאר הצגה"

ת, סמוטריץ'. צילום: איתן פולד, ויקיפדיה
כנו

ה ס
זה

מ

תו אומנותו, ליצמן. צילום: פישל רוזנפלד
יפו

כפ
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ו'חדשות  עיתונות'  'קו  של  הגדול  הפריימריז  נמשך  כמידי שבוע 
הסקופים', והשבוע הסתיים הסקר על שביעות הרצון מחברי המועצה 

החרדים בעיר אשדוד.
במקום  שור  עזרא  זכה  ישראל,  אגודת  של  המועצה  חברי  מבין 
מרדכי  מאייש  השני  המקום  את   ,)34%( קול   5,789 עם  הראשון 
ליברמן עם 4,508 קול )26%(, במקום השלישי יעקב טסלר עם 3,556 

קול )21%(, ובמקום הרביעי אפרים וובר עם 3,304 קול )19%(.
בקרב חברי המועצה של ש"ס מוביל אבי אמסלם ברוב מוחץ עם 
 4,466(  27% עם  כנפו  עמרם  אחריו  קול(,  ל-8,652  )השווים   52%
קול(   2,114(  13% עם  סימון  בן  מאיר  השלישי  במקום  הצבעות(, 

ובמקום הרביעי חיים אמסילי עם 9% )1,456 קול(.
ואילו בסיעת 'קול הלב' נרשם פער מוחץ, כאשר במקום הראשון 
ובמקום השני  קול,  ל-9,513  ערך  בן חמו עם 59%, שווה  דוד  זכה 

מתייצב דוד טלקר עם 41%, השווים 6,692 הצבעות.
החשמל  לחברת  העצומה  על  בסקר  להצביע  תתבקשו  והשבוע 
בדרישה לחשמל כשר בשבת, עליה חתמו רבבות. הצביעו והשפיעו.

 מאת: יענקי קצבורג

השבת  שומרי  שציבור  ארוכות  שנים 
במדינה מתמודד עם העובדה שיהודים 
הייצור  במתקני  קדשנו  בשבת  עובדים 
חשמל  ומייצרים  החשמל  חברת  של 
ישראל,  במדינת  התושבים  כל  עבור 
שבת.  שומרי  של  ענק  ציבור  בתוכם 
היסטורית  הזדמנות  נוצרה  אלו  בימים 
מאז  הקיים  הנתון  המצב  את  לשנות 

הקמת המדינה.
במשק  הגדולה  הרפורמה  על  מדובר 

בממשלה.  השבוע  שעברה  החשמל 
לשינוי  הסיכוי  להגדלת  הביא  המהלך 
צורת  את  ולשנות  הבעייתית  המגמה 
חלף  מלאה,  לאוטומציה  ההפעלה 
העובדים שמלאו עד היום את התפקיד. 
הבקרה  אגפי  כמו  במקומות  גם  בנוסף, 
הוא  המציאות  כורח  בהם  והפיקוח 
בכאלו  להחליפם  ניתן  עובדים  להחזיק 

שאינם בני ברית.
תאוצה  תפסה  האחרונים  בשבועות 
בנימין  רבי  הגאון  של  מבורכת  יוזמה 
בחדשות  לשידור  שעלה  חותה 
שזוכה  היוזמה  את  והציעה  הסקופים 
מרנן  של  לתמיתכם  האחרונים  בימים 
שליט״א,  ישראל  ומאורי  גדולי  ורבנן 
עצומה  על  רבבות  חתמו  במסגרתה 
את  להמיר  חשמל  לחברת  הקוראת 
מלאה,  באוטומציה  האנושית  העבודה 
להעמיד  מתאפשר  שלא  ובמקרה 
סך  עמד  האחרון  בשבוע  נוכרי.  עובד 
ועשרים  ממאה  למעלה  על  החותמים 
עוד  והיד  ליוזמה  שהצטרפו  איש  אלף 

של  לסך  להגיע  הוא  כשהיעד  נטויה, 
תאפשר  שלא  כמות  חתימות,  מיליון 

לחברת החשמל להתעלם ממנו.
מגיש  חותה  בנימין  הרב  הגאון 
והגאון  ברמה״  ב״קול  ההלכה  תכנית 
ההלכה  תכנית  מגיש  מלכה  אופיר  הרב 
פגישה  השבוע  קיימו  חי״  קול  ב״רדיו 
הרב  השבת  למען  הוועדה  מזכיר  עם 
יצחק גולדקנופף שם מסר להם כי קיבל 
את הסכמת גדולי האדמו״רים לעצומה. 
לעצומה  להצטרפות  האופציה 
לעשות  שיש  מה  כל  בתכלית.  פשוטה 
על  להקיש   ,6665 לכוכבית  לחייג  הוא 
מקש 1, לומר בקול את פרטי המתקשר 
הזהות,  תעודת  מספר  את  ולהקיש 
ומנהלי המערכת ממירים זאת להצבעה 
ניתן  למען שמירת השבת.  העצומה  על 
כה  עד  החותמים  מספר  את  גםלשמוע 
  .2 מקש  על  בלחיצה  הטלפוני  במוקד 
כמו כן למעוניינים בשליחה אישית ניתן 
 15325802986 שמספרו  לפקס  לשלוח 

או בטלפון 033080800.

חבר המועצה עזרא שור מוביל בקרב נציגי 'אגודת ישראל' בעיר, 
ואחריו ליברמן וטסלר • פער עצום בין בן חמו לטלקר בסיעת 'קול 

הלב' • ובש״ס: אמסלם מוביל בבטחה, כנפו במקום השני

הזדמנות היסטורית לשינוי המצב בו יהודים עובדים בשבת עבור ייצור חשמל ממנו נהנים גם יהודים 
1 ניתן להצטרף לעצומה לחברת החשמל  • באמצעות חיוג פשוט ל-*6665 שלוחה  שומרי שבת 

ולמנוע  חילול שבת

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

הפתעות באשדוד: מהפך 
ב'אגודה', פערים בש״ס וקול הלב

כמעט 200,000 איש הצטרפו לעצומה לחשמל כשר

1.האם כבר הצטרפת לעצומה הקוראת לחברת 
חשמל לייצר חשמל כשר בשבת?

2. האם לדעתך יש אכן סיכוי שבמסגרת 
הרפורמה בחברת חשמל - החברה תתחיל 

לייצר חשמל כשר לשבת?

3. האם לדעתך יש לסמוך בנושא זה על חברי הכנסת 
החרדים או עדיף שהדרישה תגיע מהשטח?

1. כן.
2. טרם החלטתי האם להצטרף 

3. לא אצטרף. אין בכך תועלת

1. כן. הלחץ מהציבור יעשה את שלו
2. עצם זה שכל כך הרבה חותמים יחד למען השבת זו יוזמה 

מבורכת - אך ספק אם תצליח
3. לא מעשי להחליף את העובדים בשבת לגויים.

1. לא. הם דואגים לעסקנים שמרוויחים כסף מהגרטורים.
2. כן. חברי הכנסת משפיעים יותר מהעצומה

3. שילוב של הח"כים והעצומה מגדיל את סיכויי ההצלחה
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בס"ד

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

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

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

מחירים
קבועים על

 כל המסגרות
שבחנות

משקפי איכות 
לכל המשפחה

בדיקות ראיה
במקום ע"י 

אופטימטריסט
מומחה

מסגרת
+עדשות 1.74

 שקלים בלבד
480

מסגרת
+עדשות 1.67

 שקלים בלבד
300

עדשות מגע
חודשיות

 שקלים בלבד
25

מסגרת
+עדשות 1.56

 שקלים בלבד
109

מסגרת
ברגים

199
החל מ-

עד 12.00-

עדשות
1.6 עד 6-

עד 10.00-

בכל עדשה שתביטו

הכי משתלם
109
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

נהריה

בחשד  ביאח"ה  נחקר  סבג  ז'קי  העיר  ראש 
שאיים להפסיק את פרסומי העירייה במקומון, 
ביקורת.  עליו  שמתח  כתב  יפוטר  לא  באם 
מאז  אך  שנים,  ארבע  לפני  הוגשה  התלונה 
באחרונה  שהגישו  בג"צ  בעקבות  נחקרה.  לא 
נרתמו  חברתיים,  ופעילים  תושבים  קבוצת 
את  והזמינו  התלונה  את  לבדוק  החוק  רשויות 

סבג לחקירה.
בסיס  לחשדות  אין  כי  סבג  טען  בחקירתו 
והראיה לכך היא שהעירייה לא הפסיקה לפרסם 
בעיתון והעובד לא פוטר. "היה צפוי שארבעה 
גורמים פוליטיים  יעלו  חודשים לפני הבחירות 
שהדבר  ספק  לנו  אין  מופרך.  עניין  האוב  מן 
אמרו  צץ",  הוא  שבה  מהירות  באותה  ישקע 

פרקליטיו.

יוםעוד 106
במקום הראשון: נציג הרב, במקום השני: היו"ר החדש

• המקום הראשון ישוריין לנציג הרב שי פרי, שצפוי להיות  דרעי מפקיד את ש"ס חיפה בידי נתי חייק 
מגנט קולות • איך הגיבו הנציגים הפורשים? • וגם: איש התקשורת שכמעט החליף את הנציג האגודאי

חיפה

ת ים
ב לקראת הכרעות: לוקחים חופשה ועולים לשר התורה

ב'דגל התורה' מעלים הילוך ובוחנים ברצינות 
ים.  בת  בעיר  הראשונה  בפעם  מפלגה  הרצת 
'דרך  ומוסדות  הישיבות'  'חניכי  קהילת  ראשי 
אמונה', עלו בימים האחרונים למעונו של מרן 
קנייבסקי,  הגר"ח  המוסדות  ונשיא  התורה  שר 
ושטחו בפניו את הלבטים, במקביל להתייעצות 

עם חברי הכנסת של התנועה.
בראשות  העומדת  הישיבות'  'חניכי  קהילת 
הרב משה גבאי, זוכה בשנים האחרונות לעדנה 
הייתה  לא  הקהילה  משפחות.  מאות  ומונה 
חושבת על ריצה עצמאית אלמלא מתיחות גואה 
במאבקים  ש"ס,  של  המקומית  הנציגות  מול 

שהגיעו עד להתערבות ח"כ גפני.
ניסו  ש"ס,  כלפי  אוגרים  שהם  הכעס  למרות 
ברנז  רפי  ש"ס  יו"ר  עם  לשבת  התורה'  ב'דגל 
חיוכים  מלבד  לדבריהם,  אך  להבנות,  ולהגיע 

הוצע  ולא  ברצינות  נלקחו  לא  הם  והבטחות, 
נראה  לכעת,  נכון  ברשימה.  להשתלב  להם 
לדרך  תצא  והיא  ברירה  תיוותר  לא  ל'דגל'  כי 

עצמאית.
ובתוך כך, בשבועות האחרונים, עשו שלשה 
מתמודדים חדשים למועצה צעד משמעותי של 
לחופשה  יציאתם  על  והודיעו  רצינות  הבעת 
בשלשה  מדובר  בבחירות.  ההתמודדות  לצורך 
עובדים בשירות הציבורי, שעל פי חוק, צריכים 
לקחת חל"ת )חופשה ללא תשלום( תקופת-מה 

לפני הבחירות.
השלשה הם צביקה רובין - מתמודד לראשות 
שמואלי  שמעון  'עמידר';  חברת  ועובד  העיר 
המסים',  'רשות  עובד  ותורני,  חברתי  פעיל   –
מתמודד  וכיום  ש"ס  של  מבשרה  בשר  בעבר 
עצמאי ודומיננטי; דורון כהן צמח – איש חינוך 

לאומית,  הדתית  מהקהילה 
בראש  העומד  עירייה,  עובד 

מפלגה דתית חדשה.
שישי  בליל  ים:  מבת  , ואחרון  ן ו ר ח א ה

לאולמי  'הליכוד'  ובכירי  ח"כי  שרי,  נהרו 
של  מועמדתו  השקת  לטקס  בעיר,  סוסייטי 
צעיר  ברוט,  העיר.  לראשות  ברוט  צביקה 
u העיתונות  בעולם  דרכו  את  שהחל  כשרוני 

בולט  למתמודד  הפך  הייעוץ,  לתחום  המשיך 
וזוכה לתמיכת מפלגת השלטון.

מעבר לבמה מרשימה של צמרת הליכוד, ניתן 
ביניהם  נכבדים,  באורחים  בקהל  להבחין  היה 
בגבורה  שנלחם  האוטובוס  נהג  ביטון,  הרצל 
אסטרטגי  יועץ  קלוגהפט,  משה  במחבל; 
וחבר ילדות של ברוט; מרק צל, יו"ר המפלגה 

הרפובליקנית בישראל.

רציני או קיקיוני? מפלגות ספרדיות חדשות
בזמן שראש העיר יעקב גוטרמן הולך וסוגר 
קצוות אחרונות עם כל הקהלים בעירו לקראת 
הולכים  העניינים  הספרדית  בזירה  הבחירות, 
על  מערערים  קולות  מעט  ולא  ומסתבכים 
בכירותו של יו"ר ש"ס הנוכחי הרב אבנר עמר. 
צפוי  חסידי,  גולן  ש"ס,  ברשימת  השני  הנציג 
לפעיל  בנוסף  אחרת,  ברשימה  ולרוץ  לפרוש 
מקומי המאיים אך הוא להריץ מפלגה חדשה, 
במידה וש"ס לא תמליך אותו במקום הרב עמר.

שני  מונה  עילית  במודיעין  ש"ס  סיעת 
המושכות  את  שקיבל  מי  כאשר  מנדטים, 
בבחירות האחרונות הוא הרב עמר, שמונה לסגן 
ראש העיר. בבחירות האחרונות, רצה מול ש"ס 
נמרץ  פעיל  מזרחי,  יוני  הוביל  אותה  רשימה 
אחוז  את  לחצות  זכה  שלא  באפליה,  ולוחם 

החסימה.
מאז תחילת הקדנציה, נוצר נתק מר בין חבר 
המועצה מספר 2 מש"ס, גולן חסידי, לבין יו"ר 
סיעתו הרב עמר. חסידי, מנהל ת"ת מוכר בעיר, 
פגוע מדחיקתו מהעשייה ומאי הפקדת סמכויות 
ממשיות בידיו וכבר כיום מתפקד כסיעת יחיד. 
בבחירות הקרובות, צפוי חסידי להקים רשימה 
יצוין  במועצה.  מקום  על  ולהתמודד  עצמאית 
כי בעבר דווח כי חסידי יחבור ליוני מזרחי, אך 

האחרון לא צפוי לחזור לסבב נוסף בפוליטיקה.
מי שעוד מבקש לבחוש בקדירה הוא עמירם 
כלימי, בן תורה ספרדי ובוגר 'עטרת', שמכריז 
חדשה  רשימה  הקמת  על  אלה  שורות  גבי  על 
עב  קלסר  מציג  כלימי  הישרה'.  'הדרך  בשם 
העומדים  תושבים  של  לרוב  חתימות  ובו  קרס 
מאחוריו והוא טוען לתמיכת רבנים. כלימי מלא 
טענות כרימון על יו"ר ש"ס הנוכחית וטוען כי 

האיש לא מעורב בעשייה העירונית.
"הפניה  כולם:  את  תוקף  הוא  הדרך,  על 
העיקרית שלי היא לבני תורה ספרדים המחפשים 
הכנסת,  ולבתי  לישיבות  שידאג  אכפתי  נציג 
מכובדת.  מלגה  שיקבלו  ולרבנים,  לאברכים 
על  אחראים  שיהיו  רבנים  צוות  שיעמדו  צריך 
הקופה הציבורית ולא נציגי המפלגה שנאלצים 
לחתום כי לא רוצים שיפגע במלגה כמו שהקיים 
מאיים. גם אין לאלץ רבנים שיחתמו על מנויים 

לעיתון מפלגתי. בושה וחרפה".
בהפוך על הפוך, טוען כלימי לכבוד התורה, 
כשלטעמו, אין זה יאה שרב בישראל כמו הרב 
אמירתו  פוליטית.  מפלגה  בראש  יעמוד  עמר, 
הרב  של  מוסתרות  הלא  כוונותיו  על  מתבססת 
גם  כמו  כלשהי,  עיר  לרבנות  להיבחר  עמר 
הנשלחת למשימות שלום  רוחנית  דמות  היותו 

של  וגלויות  חשאיות 
מפלגת ש"ס הארצית.

מכריז  שהוא  בזמן 
חדשה,  רשימה  על 
לחצים  כלימי  מפעיל 

על  ש"ס  של  הכנסת  חברי  על  מתונים  לא 
השיבו  בתחילה  לנציגם.  אותו  שיבחרו  מנת 
לאחר  אך  לפניותיו  המוניציפליים  האחראים 

מכן העדיפו להתעלם.
גורם בש"ס אומר ל'קו עיתונות' כי "חשבנו 
קהל  עם  רציני,  באיש  שמדובר  בהתחלה 
מבינים  אנחנו  אבל  רבני,  גיבוי  ועם  מאחוריו 
אין  המעטה.  בלשון  מכך,  רחוק  שהוא  כעת 
טעם להתעסק בכל תושב שמעורר מאומה בכדי 

לפוך את עצמו לנציג. זה לא עובד ככה".
סיעת  גם  כי  נציין  התמונה  להשלמת 
תורה  בני  בנציג  מחזיקה  בעיר  התורה'  'דגל 
אליהו  המועצה  חבר  הוא  הלא  ספרדיים, 
מאות  של  'בלוק'  היה  בעבר  בנוסף,  אוחיון. 
וגני  רובם מחשמונאים  אופוזיציונריים,  קולות 
למודיעין  מוניציפאלית  שהשתייכו  מודיעין 
לתחומי  אלו  יישובים  עברו  באחרונה  עילית. 
מועצת מטה בנימין, מה שמעיב על יוזמות של 

מפלגות בשולי ההגמוניה השלטת בעיר.

עין עילית
מודי

המתמודדים הולכים לדין תורה

שומרון

קרב האיתנים בין גרשון מסיקה ויוסי דגן על 
תפקיד ראש מועצה אזורית שומרון, קיבל תפנית 
לא צפויה: שני הצדדים חתמו על כתב בוררות, 
המסמיך את רבה של צפת הרב שמואל אליהו 
להכריע ביניהם. ההכרעה אמנם טרם פורסמה, 
עולה  מוניציפאלי'  ל'שטח  שהגיע  ממידע  אך 
של  מועמדותו  בהסרת  יהיה  הצפוי  הפתרון  כי 
מסיקה, תמורת הבטחה לסיוע כולל בהיבחרותו 

בפריימריז 'הליכוד'.
נאלץ  ההתיישבות,  מראשי  מסיקה,  גרשון 
בעקבות  המועצה  ראש  מתפקיד  לפרוש 
מעורבותו בפרשיות השוחד של 'ישראל ביתנו' 
דגן  יוסי  לקח  בינתיים,  מדינה.  לעד  והפיכתו 
עצמו  את  להפוך  והצליח  המועצה  ראשות  את 
בעולם  ההתיישבות  של  החוץ'  'שר  למעין 

ולדמות בולטת ביותר בהנהגת המתנחלים.
אלא  לתפקיד,  לחזור  מסיקה  מבקש  כעת, 
מקום.  לשום  ללכת  מתכוון  לא  מצדו  שדגן 
מסיקה מטיח האשמות קשות בדגן, לפיהן הוא 
מסעות  לטובת  ההתיישבות  קופת  את  מבזבז 
בעימותים  גם  כמו  לחו"ל,  עיתונאים  עם  יח"צ 
פוגעים  שלדבריו  נתניהו,  מול  מתוקשרים 

בהתיישבות.
המאבק בין השניים מסעיר ביותר את ציבור 
המתיישבים והוביל את הצדדים לבוררות אצל 
הדין  את  שחשף  סגל  עמית  העיתונאי  הרב. 
הצדדים  תגובת  את  לקבל  הצליח  לא  תורה, 

לדברים.

ומבטיח  עולה  כוח  חייק,  נתי  חדשות:  פנים 
התנועה  מושכות  את  לידיו  קיבל  בסיעת ש"ס, 
במקום  יוצב  הוא  הסיעה.  כיו"ר  ויכהן  בחיפה 
השני ברשימה, כאשר המקום הראשון ישוריין 
ככוח  שמסומן  מי  פרי,  שי  הרב  של  לנציגו 
ולהביא את  רבני שיכול לסחוף אחריו המונים 

המפלגה לגבהים חדשים.
ח"כ  של  ועוזרו  ברכסים  מועצה  חבר  חייק, 
לצמרת,  ביותר  הקצרה  הדרך  את  עשה  מרגי, 
בזכות כישרון ויכולת עשייה מוכחת. בבחירות 
עברו עבד לצד צביקה כהן שניהל בשעתו את 
עמו  עבר  בהמשך  בחיפה,  הבחירות  מערכת 
הצמוד  הוא  האחרונות  ובשנתיים  לירושלים 
של יו"ר ועדת החינוך ח"כ מרגי. הוא איש של 
אימה  מאזן  ליצור  והצליח  ונתונים  מספרים 
למאבק  רתם  אותם  החינוך,  משרד  פקידי  מול 

באפליה ולצרכי החינוך החרדי.
מקצוע  כאיש  יותר  ממותג  שהוא  למרות 
קיבל  ש"ס,  בשורות  ספורות  שנים  רק  ונמצא 
דרעי,  אריה  התנועה  יו"ר  אמון  את  חייק 
שבתחילה הציע לו את ראשות מועצת עמנואל. 
מגוריו  למקום  הקרובה  העיר  את  העדיף  חייק 

ולקח על עצמו את פרויקט חיפה. אגב, בילדותו 
בה  משלים  הוא  וכיום  בעיר  בת"ת  חייק  למד 

תואר אוניברסיטאי.
הציבור  פלגי  כל  את  לרתום  מהרצון  כחלק 
צמרת  החליטה  ש"ס,  למפלגת  בעיר  הספרדי 
בלבד,  השני  במקום  חייק  את  להציב  המפלגה 
כאשר המקום הראשון ישוריין לנציגו של הרב 
וליד  מוחלטת  לאוטונומיה  שיזכה  פרי,  שי 
פועל  פרי  שי  הרב  נציגו.  בבחירת  חופשית 
נוהים  ואחריו  דוד  ונווה  שפרינצק  בשכונות 
וסוחף  רטוריקן  הוא  פרי  הרב  מאות מעריצים. 
ובכוונת ש"ס לרתום אותו למפלגה ובכך לזכות 

לגדולה.
נחשבת  בחיפה  ש"ס  סיעת  להיום,  נכון 
ל'פספוס' והיא סובלת מפילוגים ופיצולים בין 
תתי קהילות. היא מונה שני נציגים: עודד שבזי, 
במקביל  מכהן  שבזי  כהן.  אהרן  ואחריו  יו"ר, 
ציבורית   – בו  שדחק  מה  בעיר,  ת"ת  כמנהל 
ומשפטית – לעזוב את מועצת העיר. בשיחה עם 
'שטח מוניציפאלי' הוא מפרגן בפה מלא ליו"ר 

החדש ומבטיח לעמוד לצדו.
אהרן  השני,  בנציג  נמצאת  החלשה  החוליה 

את  לקחת  שציפה  כהן, 
אך  הראשון  המקום 
'שטח  עם  בשיחה  נדחק. 

מינויו  פרסום  לאחר  דקות  מוניציפלי', 
של חייק ב'כיכר השבת', אמר כהן כי כלל לא 
במפלגתו.  רשמיים  מגורמים  הדבר  על  עודכן 
על השאלה האם יסכים להישאר כמספר 2, ענה 

כהן "לא בטוח".
ואם חשבתם שהרוח הרעננה הנושבת בש"ס 
תיאלצו  התורה',  'יהדות  אחותה  על  תשפיע 
המיתולוגי  ישראל'  'אגודת  נציג  להתבדות. 
אריה בליטנטל, צפוי להמשיך לקדנציה נוספת, 
למרות הדיווחים הרבים על החלפתו. ההחלטה 
ויז'ניץ,  סערט  קהילת  בידי  נמצאת  הסופית 
שמתאים  מישהו  בשורותיה  מוצאת  שלא 
לתפקיד, בטח לא מישהו שבשלו שווה להדיח 
איש  כי  נודע  מוניציפאלי'  ל'שטח  וותיק.  נציג 
הוצע  זילברשלג  דודי  והתקשורת  החסידות 
לא  הדבר  אך   - אפשרי  כמועמד  מסוים  בשלב 

יצא לפועל.

גפני הואשם בסרבנות

תלונה ישנה – חקירה חדשה

רמת הגולן

המצב  בגלל  רק  ולא  סוערת  הגולן  רמת 
ספג  המתחמם,  המרוץ  במסגרת  הביטחוני: 
לפיה  ממתחריו,  האשמה  גפני  גל  המתמודד 
של  המפורסם  הסרבנים  מכתב  על  חתם  הוא 
שחר.  לה  שאין  האשמה  האוויר,  חיל  טייסי 
בסרטון נזעם שפרסם, אמר גפני: "אני גל גפני, 
רס"ר במילואים, שירתתי 13 שנה בחיל האוויר 
באינספור משימות ואמשיך לשרת את המדינה. 
כאילו  טיפשית  שמועה  מסתובבת  לאחרונה 
חתמתי על מכתב סרבנים, זה שקר וכזב, חוצפה 
העז  לא  עד עכשיו אף אחד  ראשונה,  ממדרגה 

להטיל דופי בפטריוטיות שלי".
מתמודדים  גולן  אזורית  מועצה  ראשות  על 
- בנוסף לגפני – אשכול שוקרון ומיכל ריקיין. 
מתמודד  לא  מלכה  אלי  הנוכחי  המועצה  ראש 

לקדנציה נוספת.

הביקורת נגד יו"ר ש"ס הרב אבנר עמר, מביאה ליוזמות חדשות • על הפרק: חבר מועצה מש"ס יוצא לדרך 
עצמאית והאברך עמירם כלימי שמכריז על הקמת מפלגה במטרה להפעיל לחץ

לראשונה  להריץ  נערכים  התורה'  ו'בדגל  והתעלמות  חיוכים  הוליד  המקומית  לש"ס  להתקרב  הניסיון 
מפלגה • וגם: שלושה מתמודדים יוצאים לחופש וצמרת 'הליכוד' על במה אחת

חשיפה

חשיפת 'קו 

עיתונות'
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אשת הח"כ מקימה רשימה

קמפיינים של שנאה

אריאל

רמת גן

אשדוד

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

ואביו  לשעבר  הכנסת  חבר  חזן,  יחיאל 
בבחירות  יתמודד  חזן,  אורן  הכנסת  חבר  של 
הקרובות על ראשות העיר אריאל. על פי עיתון 
במפגש  חזן  מסר  החלטתו  את  'אטרקציה', 
חברי  אורן,  בנו  נכחו  בו  בביתו,  מצומצם 

מועצה, אנשי תקשורת וחברים.
שלילית  בצורה  פרסומו  את  קנה  חזן  יחיאל 
ביותר, במה שכונה 'פרשת ההצבעות הכפולות'. 
הוא הורשע בכך שהצביע במקום חברת הכנסת 
ענבל גבריאלי. מי שהעיד בשעתו נגד חזן היה 
ח"כ יעקב ליצמן. בהמשך, גבר קלונו של חזן 
ומוציא  הכנסת  למחסני  נכנס  שתועד  לאחר 
ששימשה  הצבעה  מערכת  אותה  ה'פאנל',  את 

כראייה במשפט.
כל זה לא מפריע לחזן, תושב אריאל וותיק, 
ולהתמודד  הציבוריים  לחיים  לחזור  לבקש 
ראש  יתמודדו  מולו  העיר.  ראש  תפקיד  על 
אלי  סגל;  חיים  שבירו;  אליהו  המכהן  העיר 

נובוסלסקי ויוסי חן.

ומתארכת  הולכת  מתמודדים  רשימת  לצד 
למועצת  הרשימות  בזירת  גם  העיר,  לראשות 
מנע,  חיה  מרתקות:  התפתחויות  חלות  העיר 
הכנסת  חבר  של  ואשתו  מוכרת  דין  עורכת 
מפלגה  הקמת  על  הודיעה  מנע,  דוד  לשעבר 
שתתמודד  אחרת',  'מנהיגות  בשם  חדשה 

למועצת העיר.
הפעילות הציבורית לא זרה למנע, שמשמשת 
כיו"ר הנהגת הורים בבית ספר מקומי וכבכירה 
בלשכת עורכי הדין; בלשכת ארגוני העצמאיים 
כעת  בכנסת.  עסקים  נשות  ובשדולת  בישראל 
ותושבי  תושבות  למען  "לפעול  מבקשת  היא 
ברמת  ההחלטות  קבלת  לשולחן  ולהביא  העיר 

גן ערכים ומנהיגות אחרת".
בעבר  כיהן  מנע,  דוד  עו"ד  חיה,  של  בעלה 
בכירים  תפקידים  ומילא  העיר  מועצת  כחבר 
מטעם  כח"כ  כיהן  בהמשך  הציבורי.  בשירות 

'הליכוד' בכנסות ה-13 וה-16.

בלב מערכת הבחירות האשדודית ניצב – בעל 
מככב  עצמו  המוצא  החרדי,  הציבור   - כורחו 
יותר ויותר בקמפיינים של מועמדים המבקשים 
לצבור פופולריות ואהדה על גבו. השבוע, פרסם 
המועמד לראשות העיר שמעון כצנלסון סרטון 
בו הוא מעמיד בפני הבוחרים את הברירה בין 
עיר חופשית לבין "כיוון האפלה" בעיר חרדית.

"זה הזכות שלכם פעם בחמש שנים לבחור, 
באיזה דרך העיר אשדוד צריכה להתפתח", פנה 
לכיוון  הולכים  אנו  "האם  לתושבים.  כצנלסון 
אנחנו  האם  חרדיזציה,  של  לכיוון  האפלה, 
הולכים לכיוון של בני ברק, או שאנחנו משנים 
את זה והולכים לעיר פתוחה; עיר שכולם רוצים 
רוצים  שאנחנו  צעירים,  של  עיר  בה,  לחיות 

להיות גאים בה".
לקמפיין  מצטרף  כצנלסון  של  הקמפיין 
בחירות של המתמודד לראשות העיר אלי נחמני, 
על  לאיום  החרדי  הציבור  את  הופך  הוא  שאף 
החילוניים. "בונים לכם ישיבה חרדית במקום גן 
משחקים? רק לחמני יכול לשחרר את אשדוד", 

נכתב על שלטי אוטובוסים.

הפתעה: יחיאל חזן חוזר ובגדול
חיפה

רחובות קרב פנימי: בתי חב"ד נגד הקהילה המרכזית
קהילת  את  קורעים  פנימיים  דעות  חילוקי 
חלקים  החלטת  בשל  ברחובות,  חב"ד 
למועצת  מטעמם  נציג  לשלוח  מהחסידות 
המחלוקת  היהודי'.  'הבית  רשימת  בתוך  העיר 
ניטשת בעיקר בין הגרעין החב"די הקשה לבין 
עשרות בתי חב"ד הפזורים בכל העיר ופועלים 
שראשיהם  החילונית,  האוכלוסייה  בתוך 
תצבע  החסידות  מטעם  נציג  הצבת  כי  טוענים 
את בפעילותם בגוון פוליטי ותפריע לעשייתם 

הברוכה.
רבות  מאות  מונה  ברחובות  חב"ד  חסידות 
קהילות  לתתי  מחולקת  אך  משפחות,  של 
את  למצוא  ניתן  היתר  בין  שונים.  ולזרמים 
פלג 'המשיחיסטים' להם משקל רב בעיר; את 
הקהילה המרכזית בראשות הגרמ"מ גלוכובסקי 
ואת עשרות בתי חב"ד הפועלים כזרוע נפרדת 

בתוך השכונות החילוניות.
משה,  קרית  בשכונת  נמצא  מרכזי  מוקד 
עשורים  כארבעה  לפני  שאער  הרב  ייסד  שם 
מליובאוויטש  הרבי  בשליחות  חב"ד  בית  את 
זצוק"ל, שאף העניק לו מנדט להכריע בענייני 
מזה  דעתו.  שיקול  לפי  עצמאי  באופן  השעה 

בבחירות  פועל  שאער  שהרב  רבות  שנים 
מורה  ואף  ש"ס  סיעת  למען  המוניציפליות 
לשומעי לקחו להעניק לסיעה זו את קולם, זאת 

בניגוד להוראות הרב גלוכובסקי.
חב"ד  חסידות  הגיעה  כשבועיים,  לפני 
'הבית  עם  להבנות  גלוכובסקי  הרב  בראשות 
היהודי', לפיו יוצב נציג החסידות אריק ליפסקר 
לכניסתו  בתקווה  ברשימה,  שלישי  במקום 

למועצת העיר.
נוקבת,  ביקורת  מעוררת  זו  החלטה  כאמור, 
כאשר התסיסה העיקרית היא בקרב כ-20 בתי 
מספר  החילוניות.  בשכונות  הפועלים  חב"ד 
מנהלי סניפים מידברים ביניהם ובוחנים דרכים 
להעברת מסריהם אל רב הקהילה. הם מבקשים 
לצאת  ולא  הניטראליות  מסורת  על  לשמור 

להרפתקאות חדשות.
שהחליטו  צעירים  מספר  להם  "התעוררו 
של  זמנה  הגיע  כי  אופקים  צרת  ראיה  מתוך 
חסידות חב"ד ברחובות לחולל מהלכים באופן 
להשלכות  ליבם  משיתים  אינם  כי  עד  עצמאי 

בראיה הכוללת", הם אומרים.
הציונות  איש  ויינברגר,  חנניה  כך,  ובתוך 

 , ת י ת ד ה
על  שובו הודיע 

והתמודדותו  הפוליטית  ת לזירה  צ ע ו מ ל
קדנציות   3 משך  בעבר  כיהן  ויינברגר  העיר. 
גם  התמודד  האחרונות  ובבחירות  במועצה 
כלא  התברר  המהלך  למועצה.  וגם  לראשות 
חכם, מאחר ואת מרבית קולותיו קיבל לראשות 
ורשימתו נפגעה מכך ולא הצליחה להכניס נציג 

למועצה.
מטיח  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
ויינברגר ביקורת קשה במפלגת 'הבית היהודי' 
בשר  להיות  אמור  לכאורה  שהוא  רחובות, 
ישיבות  אין  פרטי.  לעסק  הפך  "זה  מבשרה. 
בהחלטה  מתקבל  הכל  הצבעות,  אין  סניף, 
של איש אחד. לש"ס יש את מועצת החכמים, 
לבית  התורה,  גדולי  מועצת  יש  ל'אגודה' 
היהודי היו מוסדות, אני הייתי בזמנו ממנסחי 
חוקת המפד"ל, אבל כיום הם עושים מה שבא 
אין  לי  לחלל שם שמים,  רק  יודעים  הם  להם, 

מה לעשות שם", הוא אומר.

 • בבתי חב"ד הפזורים בשכונות החילוניות מתנגדים להחלטת הקהילה המרכזית להתמודד בבחירות 
וגם: שליח הרבי שתומך בש"ס והנציג הדתי שתוקף את 'הבית היהודי': "מחללי שם שמים"

ש"ס
סוף סוף: דרעי חילק את ישראל

דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  שם:  יש  עיר  לכל 
התנועה  של  הכנסת  לחברי  סמכויות  האציל 
המוניציפאלית  האחריות  את  ביניהם  וחילק 
ח"כ  שכל  לאחר  שבועיים  הבחירות.  לקראת 
קיבל מעטפה שהכילה את שמות הערים עליהן 

הוא מופקד, פורסמה הרשימה המלאה.
דבר  נשמר  בהם  בימים  עוד  שפרסמנו  כפי 
ישנם  בהן  המרכזיות  הערים  בסוד,  החלוקה 
חילוקי דעות מהותיים – נותרו בידי השר דרעי 
ירושלים,  בין הערים:  ידו.  וינוהלו אישית על 
ברק, אלעד, פתח תקווה, אשדוד, טבריה  בני 

ונתיבות.

הינו  הערים  בחלוקת  המנחה  ההיגיון 
בהיכרות המוקדמת שיש לכל ח"כ עם הערים. 
אחריות  חברים  שני  חולקים  מהערים  בחלק 
חלק  על  הכנסת,  חברי  מלבד  משותפת. 
ביטון  חיים  התנועה  מנכ"ל  הופקדו  מהערים 
ופעיל התנועה עמי אילוז. הח"כ היחיד שלא 
קיבל כל אחריות מוניציפאלית הוא דני סיידא.

באר  החלוקה:  ערי  של  חלקי  מקבץ  והנה 
יעקב, בית דגן, גבעתיים, הרצליה, נצרת עילית 
חדרה,  חולון,  אזולאי.  ינון  ח"כ   – ושדרות 
צור.  בן  יואב  ח"כ   – ונתניה  יבנאל  חריש, 
 – ועמנואל  ירוחם  דימונה,  ים,  בת  אופקים, 

ח"כ יעקב מרגי. באר שבע, 
יערים  קרית  עילית,  מודיעין 

– ח"כ מיכאל מלכיאלי. אילת, 
ורחובות כרמיאל, מבשרת ציון, גבעת זאב 

– חיים ביטון. אור עקיבא, בנימינה, נשר, עכו 
והקריות – עמי אילוז.

כפר  לוד,  בשיתוף:  שיטופלו  ערים  והנה 
וחיפה  בית שמש  גת,  קרית  קרית אתא,  סבא, 
 – ורעננה  גן  רמת  עפולה,  וביטון.  מרגי   –
מלכיאלי ואזולאי. אור יהודה ואזור – משולם 
נהרי ומלכיאלי. זכרון יעקב וחצור הגלילית – 

יצחק ועקנין ואילוז.

אאאאא

עין עילית
מודי

פתח תקוה החרדים בוחנים אפשרות לתמוך בשונשיין
רמי גרינברג חנך 'מטה חרדי' - אך בעיר טוענים לנוכחות דלה ו'יבוא' משתתפים מבחוץ • הפעיל שהסתבך 

בהודעות על טייקון הרכב, מתנצל, מכחיש ומאשים • הגוש הדתי-חרדי בוחן תמיכה באיתי שונשיין
השטח הש"סי בפתח תקווה מתעורר: לאחר 
שגם בני הקהילה האתיופית הודיעו על תמיכה 
בש"ס, מצטרפים אליהם קהלים נוספים. ברחבי 
מ"מ  בראשות  גדולים  בית  חוגי  נערכים  העיר 
אוריאל  הרב  המקומית  ש"ס  ויו"ר  העיר  ראש 

בוסו. 
בכל  במרץ  פועל  בעיר  החברתי  המטה  גם 
ידי  על  שנעשים  סקרים  פי  ועל  המגזרים, 
משמעותי  גידול  צפוי  בעיר,  שונים  גורמים 
הסיעה  הנראה  ככל  שתהיה  ש"ס,  לתנועת 
העיר  במועצת  ביותר  והמשמעותית  החזקה 

שאחרי הבחירות.
של  היראים'  'מטה  נחנך  השבוע  במקביל, 
המתמודד רמי גרינברג, בו הוכרז גם על תמיכה 
בש"ס. אלא שמה שאמור היה להיות מפגן כוח 
חרדי, נראה יותר כמו אירוע ליל שישי ישיבתי, 
צעירים,  משתתפים  של  דלילה  נוכחות  עם 

שכלל לא ברור האם הינם תושבי העיר.
אורי  הוא  הקמת המטה  מאחורי  מי שעומד 
עומסי, המזוהה עם 'הפלג הירושלמי'. לדבריו, 
שבעה  בראשות  משתתפים   200 נכחו  בכינוס 
שם.  בעילום  מהם  שלושה  מקומיים,  רבנים 
במועמד  לבחור  הצורך  הוא  העיקרי  המוטו 
הלכתיים  מקורות  מגויסים  כך  כשלצורך  דתי, 

ומכתבי עבר מגדולי ישראל.
מראות  נוכח  מגחכים  בעיר  חרדים  גורמים 

הכינוס. "רוב הנוכחים 'יובאו' מחוץ לעיר, אולי 
מהתמונות  הירושלמי',  'הפלג  של  מישיבות 
הם נראים נערים צעירים, ברור שאין פה שום 

אמירה משמעותית", טוען בכיר חרדי מקומי.
זלזלו  "בהתחלה  מכחיש:  מצדו  עומסי 
 200 שהגיעו  אחרי  אנשים,   5 שיגיעו  ואמרו 
נקודת  מתוך  נצא  מהעיר,  לא  שהם  אומרים 
הרי  באוטובוסים,  הגיעו  ה-200  שכל  הנחה 
כשניהלתי את מטה בני תורה בבחירות קודמות 
ביקשו ממני להביא בחורים אפילו מחוץ לעיר, 

למאי נפק"מ? זה לא לגיטימי?"
אמרוסי,  יונה  היה  בכינוס  הנוכחים  בין 
לשעבר מנהל אגף השכונות, שהגיע על התקן 
לאומי  הדתי  הציבור  אחראי  של  רשמי  הלא 
הסתבך  הכינוס,  לאחר  ימים  גרינברג.  במטה 
העיר  ראש  נגד  שפרסם  בהודעה  אמרוסי 
להוציא  אותו  שהובילה  הסתבכות  ברוורמן, 

הודעת הבהרה והתנצלות.
בין  פסול  לקשר  נטען  שהופצה  בהודעה 
הנמצא  חוצות  שלטי  חברת  לבין  ברוורמן 
בבעלות טייקון הרכב המנוח  שלמה שמלצר. 
התנצלות  אמרוסי  פרסם  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
והבהרה כי כל טענה לקשר פסול בטעות יסודה. 
להגנתו טען אמרוסי כי את ההודעה קיבל מרמי 
גרינברג ואותה העביר הלאה. וזה לא נגמר כאן. 
בשיחה עם 'שטח מוניציפאלי' מכחיש אמרוסי 

השנויה  ההודעה  את  כי 
מגרינברג  קיבל  במחלוקת 

להתנצל  הסכים  הוא  כי  וטוען 
ההודעה  את  לו  הכתיבו  העיר  ראש  אנשי  אך 

שמשליכה את האשמה על גרינברג.
ובתוך כך, הסיעות החרדיות מנהלות שיחות 
העיר.  לראשות  התמיכה  בשאלת  מרתוניות 
מכל  כבדים  לחצים  מופעלים  הנציגים  על 
נחשב  הדתי-חרדי  הגוש  באשר  המתמודדים, 

למכריע את הבחירות.
אחר  בדריכות  עוקבים  החרדיות  בסיעות 
איתי  העיר  ראש  סגן  של  הטרייה  מועמדותו 
ללבטים  ראוי  מוצא  להיות  שעשוי  שונשיין, 
האופפים אותם. שהלא, מבין שני המתמודדים 
המרכזיים, אין מישהו איתו היו יכולים בסיעות 
ללכת בלב שלם. לחובתו של ברוורמן מיוחסת 
העובדה שהוא ניהל יחסים קשוחים עם הנציגים 
החרדים. גם תמיכה ברמי גרינברג לא נחשבת 
אופציה מועדפת, מחשש לעודף הדומיננטיות 

שלו שעלול לפעול נגד האינטרס החרדי.
כאלטרנטיבה  להימצא  שעשוי  מי  כאמור, 
ראויה הוא איתי שונשיין, אמנם נציג הצעירים 
ובעל תדמית חילונית מובהקת, אך איש מוערך, 
עם  חמים  בקשרים  המחזיק  וענייני,  הגון 

הנציגים החרדיים. 

סום
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יו"ר ש"ס חילק אחריות מוניציפאלית בין הח"כים, המזכ"ל והפעיל הצפוני • ורק לסיידא לא נשאר
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יענקי קצבורג

אם לא נזכה בשנה זו לבניין בית מקדשינו, אלפים רבים מכל הארץ 
לצאת  ועד  חזון  הקרובה שבת  להגיע החל מצאת השבת  צפויים 
הצום לרחבת הכותל המערבי, בסיום הצום יגיעו לרחבה משאיות 
על  רבות  לפני שנים  ושתיה. מדובר במיזם שהחל  קל  כיבוד  של 
ידי הרב החסיד ר' מנדל גפנר זצ"ל וכיום מאורגן על ידי נכדו הרב 
באב  ט'  במוצאי  רובין.  משפחת  ידי  על  והשתייה  ברנדויין  ברוך 

יגיעו לרחבה כמידי שנה גם אדמו"רים ורבנים מחוץ לעיר. 
־מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי: בשעות הבוקר מרן מתפלל שח
־רית כותיקין, לאחר סיום התפילה והקינות נוהג לצאת לבית הק

ברות ומעתיר בתפילה. בהמשך הצום, מאחר ואסור למרן ללמוד 
לומד הגר"ח את  לומד תמיד,  את הגמרות הקבועות שאותן הוא 
סנדק  לשמש  צפוי  אף  מרן  בתענית,  ללמוד  שמותר  הסוגיות  כל 

בבריתות בביתו, אך אינו מקבל קהל. 
בישיבת משך  מרן מתפלל  אדלשטיין:  הגר"ג  הישיבה  ראש  מרן 
חכמה הסמוכה לביתו, הוא אומר את הקינות בבכי וביללה, למרות 
גילו המופלג מרן יושב על כיסא נמוך פחות מג' טפחים. במהלך ט' 
באב מרן עוסק בתורה בדברים המותרים בהלכות אבלות ובאגדתא 
בגמרא על החורבן. בהקשר זה נוהג ראש הישיבה להביא את נידון 
האחרונים האם יש חובת תלמוד תורה ללמוד בדברים המותרים או 
שזה רשות. גם במהלך ניחום האבלים שישב 'שבעה' לאחרונה על 
פטירת בנו, בעת שמרן שר התורה הגר"ח הגיע לנחמו - דנו גדולי 

הדור בארוכה בנידון.
־בעלזא: תפילת ערבית במוצאי שבת בבית-המדרש הגדול של הח

סידות בראשות מרן האדמו"ר מבעלזא בזמן ר"ת, את מגילת איכה 
הרב  השנה  ימות  כל  במשך  קורא"  ה"בעל  ובכי  נהי  בקול  קורא 

אברהם יעקב ברלינגר.
בבוקר התענית מתחילים את התפילה בשעה 8:30 כשאת הקינות 
אמירת  בסיום  חצות.  שעת  עד  דירנפלד  שאול  הרב  הגאון  קורא 
־הקינות, שרים כל החסידים יחד שיר עתיק שהובא על-ידי "היוש

לנביא  אישה  "שחה  החורבן  מקינות  המילים  על  בבעלזא  בים" 
ירמיהו". בשעות הלילה המאוחרות של מוצאי הצום עורך הרבי 
מבעלזא 'לחיים טיש' בו שרים יחד כל הציבור במשך שעה ארוכה 
־שירי גלות וצער וכן שירי כיסופין וציפייה לגאולה השלימה ולב

ניין בית המקדש.
ויז'ניץ: בליל תשעה באב קורא האדמו"ר מויז'ניץ את מגילת איכה 
־בבית הנופש בחלדודנא. בקרית ויז'ניץ מעורר בשעות הערב המש

פיע החסידי רבי אהרון טויסיג את המתאבלים במשך שעה ארוכה 
וכן מרחיב בדברים הטעונים חיזוק בע ־על ענייני תיקון המידות 
־נייני בין אדם לחברו. לאחר תפילת שחרית ואמירת הקינות אומ

רים בויז'ניץ את הקינות המיוחדות שחוברו על-ידי גדולי ישראל 
זצ"ל לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד.

את  התענית  יום  במהלך  לקיים  נהגו  ויז'ניץ  בית  מאדמו"רי  חלק 
־מצוות כיסוי הדם, לזכר מה שמובא במדרש כי כשנהרג זכריה הנ

ביא בבית המקדש לא כיסו את דמו ואילו היו עושים זאת עונשם 
היה קל יותר ובנוסף הזכירו כי כיסוי הדם ממתיק את הדינים.

בליל  צאנז: בחסידות צאנז מקפידים להתחיל את תפילת ערבית 
הצום רבע שעה לאחר זמן ר"ת. לאחר תפילת העמידה אחד מדייני 
הקהילה קורא את מגילת איכה כשכל הקהל יושבים על הארץ וגם 

האדמו"ר יושב על כיסא נמוך ללא ריפוד.
הקינות  את  אומר  עצמו  האדמו"ר  שחרית  תפילת  לאחר  בבוקר 
בבכיות גדולות במשך שעה ארוכה עד לאחר זמן חצות. לאחר מכן 
־שב הרבי לביתו שם לומד את הגמרות וההלכות המותרות באב

לות ובתענית. שעה וחצי לפני זמן ר"ת מתפלל הרבי מנחה, כשעם 
לבנה  קידוש  אמירת  לאחריה  ומיד  ערבית  מתפללים  הצום  סיום 

בראשות האדמו"ר וברוב עם.

ירושלים

הרה"צ  הפרשה"  "הבאר  בעל 
בידרמן  אלימלך  אברהם  רבי 
בליל  ביידיש  שיחה  ימסור 
המ בית  בהיכל  באב  ־תשעה 
בי אהרן  תולדות  הגדול  ־דרש 

רושלים בשעה 22:00. השיחה 
בשידור  תועבר  מיילך  ר'  של 

ישיר במערכת "קול הלשון".
־בישיבת מיר בשכונת בית יש

דברים  נושא  בירושלים  ראל 
מיד  הישיבה,  מראשי  אזרחי,  יצחק  יעקב  רבי  הגאון  שנה  מידי 

לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה. 
בבית הכנסת ברחוב רפפורט בשכונת בית ישראל בירושלים יישא 
־דברים הגאון רבי אהרן בירנצוויג ראש בית המדרש קסטנר בישי

בת מיר, החל מהשעה 22:00. 
בהיכל ישיבת "עטרת ישראל" אלפים נוהרים מידי שנה מהשעה 
23:00 לשיחתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי 
וגן.  בית  בשכונת  התורה"  "דגל  של  התורה  גדולי  מועצת  חבר 
השיחה נמסרת בחושך לאור נורה אחת המוצבת מול פניו של ראש 

הישיבה ובבכי עד השעה 3:00 לפנות בוקר.
ט'  ביום  מטרסדורף  בקרית  אשכנז  שמואל'  'היכל  הכנסת  בבית 
באב ימסור שיעור בענייני החורבן הגאון רבי חיים יהודה אולמן 

בשעה 17:00 אחה"צ.
בבית הכנסת 'ויואל משה' סאטמאר ברחוב אבן האזל בירושלים 
קאהן  אהרן  רבי  הרה"צ  דברים  נושא  הקינות  אמירת  לאחר  מיד 

מתוא"י. 
־בבית הכנסת משכנות יעקב בית פנחס ברמת שלמה ירושלים ימ

סור שיעור על חורבן הבית מיד לאחר הקינות הרה"צ המשפיע רבי 
דוד הרשלר. 

בבית הכנסת 'נחלת עקיבא' ברחוב תכלת מרדכי ימסור שיחה ביום 
תשעה באב בשעה 13:00 הרה"צ רבי אהרן קאהן מתוא"י.

בני ברק

הגאון רבי שרגא שטיינמן יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי 
הקינות בהיכל ישיבת אורחות תורה.

הגאון רבי חיים פינשטיין יישא דברי קינה בליל תשעה באב אחרי 
אמירת הקינות בהיכל ישיבת עטרת שלמה.

יישא  הגאון רבי שמואל שולמן משגיח ישיבת בית מדרש עליון 
דברי קינה אחרי אמירת הקינות בליל תשעה באב בהיכל ישיבת 

בית מדרש עליון.
הרה"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג משגיח ישיבת אלכסנדר נושא 
דברים מידי שנה בליל ט' באב ביידיש בבית המדרש הגדול בקרית 
ויז'ניץ, בשעה 10:00. שידור חי יועבר לקול ויז'ניץ ומערכת קול 

הלשון.
בבית המדרש סערט ויז'ניץ ברחוב חזון איש, לאחר הקינות בבית 
המדרש מציג הרה"ח משה ברייאר מצגת על חורבן בית המקדש. 

בבית הכנסת הגדול חניכי ישיבת חברון ברחוב רבי עקיבא נושא 
מיד  שטיין  מנחם  רבי  הגאון  מישרים  המגיד  שנה  כמידי  דברים 

אחרי אמירת הקינות בבית הכנסת בנוגע לסכנות האינטרנט. 
בישיבת פוניבז' לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה יישא דברי 
דברים  יישא  'פרלמן'  כולל  בהיכל  ברמן.  חיים  רבי  הגה"צ  קינה 

ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ. 
בית מאיר ברחוב דבורה הנ ־בישיבת 

ביאה בבני ברק לאחר אמירת הקינות 
ראש  דברים  נושא  הישיבה  בהיכל 

הישיבה הגאון רבי צבי רוטברג. 
בבית הכנסת חניכי ישיבת 'כנסת יצחק 
ברק  בבני  מהרש"ל  ברחוב  חדרה' 
יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות 

רב ביהמ"ד הגאון רבי דוד מינצר. 
ברק  בבני  כלה'  'ירחי  הכנסת  בבית 
 17:15 בשעה  יימסר  באב  ט'  ביום 
ביהמ"ד  רב  ידי  על  הקבוע  השיעור 
במסכת  שולזינגר  יצחק  רבי  הגאון 
גיטין דף נ"ה 'קמצא ובר קמצא', כפי 
נוהג למסור אביו הגרמ"מ שו ־שהיה 

לזינגר זצוק"ל.
בבית הכנסת חניכי ישיבת סלובדקא דרכי אי"ש ברחוב האדמו"ר 
הכו רשת  מראשי  טורצ'ין  חזקיהו  רבי  הגאון  דברים  יישא  ־מגור 

ללים "אחוות תורה" לאחר הקינות.
בבית המדרש המרכז התורני חמדת צבי  ברחוב בן זכאי בליל ט' 

באב לאחר הקינות יישא דברים הגאון רבי יקותיאל דרורי. 

מודיעין עילית

־בישיבת 'עטרת שלמה' יקונן על חורבן הבית הגאון רבי חיים קלו
פט נשיא ישיבת 'קהילות יעקב'.

מרבני  דינר  אליעזר  רבי  הגאון  ימסור  'זכרון משה'  הכנסת  בבית 
מודיעין עילית בשעה 22:00. 

בבית הכנסת המרכזי 'יחל ישראל' ברחוב נתיבות המשפט 2 יישא 
דברים המגיד מישרים הגאון רבי אלימלך פרייליך.

אברהם  רבי  הגאון  קינה  דברי  יישא  ברכפלד  מיר  ישיבת  בהיכל 
יצחק ברזל מיד לאחר אמירת הקינות בהיכל הישיבה.

יישא דברי  יוסף  'אבי עזרי' ספרדים ברחוב מסילת  בבית הכנסת 
קינה הגאון רבי שלמה זעפרני בשעה 22:15.

אלעד

יישא  הנשיא  יהודה  רבי  ברחוב  המתפללים  איחוד  הכנסת  בבית 
דברי קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי חזקיהו טורצ'ין. 

בבית המדרש 'קרית אחיעזר' ברחוב רבי יהודה הנשיא יישא דברי 
קינה לאחר אמירת הקינות הגאון רבי שלום מאיר וולך. 

בהיכל ישיבת 'כנסת יחזאל' יישא דברי קינה לאחר אמירת הקינות 
בישיבה ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר. 

קינה  דברי  יישא  גבירול  אבן  ברחוב  שרגא'  'מאור  הכנסת  בבית 
לאחר אמירת הקינות הגאון רבי יעקב אסטרייכר. 

בבית הכנסת 'דרך החיים' ברחוב רבי מאיר יישא דברי קינה לאחר 
אמירת הקינות הגאון רבי דב רוז'ין. 

ויקט
פר

יוחד
מ

ָעֶריָה ׁשֹוֵמִמין,  ל-שְׁ כָּ
ֲהֶניָה ֶנֱאָנִחים כֹּ

בבתי  החורבן  ואגדות  המוסר  הקינה,  דברי  תשע"ח:  באב  תשעה 
הכנסת, בתי המדרשות, אצל גדולי ישראל, האדמו"רים והמשפיעים 

בכל אתר ואתר - מבני ברק דרך ירושלים ועד חלדודנא

מרן הגר"ש כהן. צילום: יעקב כהן

מרן הגר"ש קנייבסקי. צילום: בעריש פילמר



מסלולי
נשים

ביטחון
כלכלי

מסלולילהצלחה
גברים

 המקצוע 
 שלך יותר 

קרוב מתמיד!

03-5785030

עם המכינות של מכללת מבחר

בוחרים היום את המכינה המתאימה
לכם ומתקדמים למשרה נחשקת
באחד מהמקצועות המבוקשים

מכינה ללימודי הנדסה -
מיפוי וגיאו אינפורמציה

מכינה ללימודי:
סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב 

/ שירותי אנוש ורב תחומי 

מכינות
גברים

מכינה קדם אקדמיתמכינות נשים
לכל הלימודים

למעוניינים/ות בלימודי:
עבודה סוציאלית

סיעוד
שירותי אנוש ורב תחומי 

לגברים / נשים
בגילאי 30+

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
תואר

במבחר
רון בקבלה לעבודה!

ית

אם כבר תואר...

החזר שכר לימוד  לזכאים

פתיחת קדם מכינה לגברים

ביום ראשון א' אלול 12.8

מכינה במימון מלא לזכאים!

מגוון חוויות ואטרקציות 
באתר החרמון

בואו לגלות את החרמון
גם בקיץ

*הסיורים מתקיימים פעמיים ביום בשעות 11:00, 13:00 | משך הסיור כשעה וחצי | יש להגיע עם נעלי הליכה נוחות 
ולבוש חם | היציאה לסיורים מהקפיטריה בתחנה העליונה | יש להגיע חצי שעה לפני היציאה לסיור | זמן נסיעה 
ברכבל כ-15 דקות לכל כיוון | משך ושעות הסיורים ניתנים לשינויים | השימוש במתקנים כרוך בתשלום ובהתאם 

להוראות הבטיחות באתר | הפעילויות יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר | ט.ל.ח.

רכבל המעפיל אל פסגת החרמון )2040 מ'( 
 וצופה לעבר הגולן, הגליל, עמק החולה

והרי לבנון.

נסיעת שטח אתגרית בקרטינג תלת גלגלי 
ייחודי בארץ בעל יכולת עבירות גבוהה 

בשטח.

אבובי קיץ - גלישה מהנה לכל המשפחה
על גבי אבובים במורד ההר.

מזחלות אקסטרים הנעות על מסילה 
בשליטת הגולש בין נופי החרמון הפראיים.

מסלולי הליכה רגליים לכל המשפחה וסיורים 
מרעננים בפסגת החרמון ללא תשלום.

Sky Rider - רכבל ההרים הראשון
מסוגו בישראל.

מתקן ישיבה תלוי מעל לקרקע ונע במעגלים. 

חדש!
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מעסיקים מעדיפים את בוגרי 
האוניברסיטה הפתוחה

מאוחדת תפעיל מוקד 
הלכתי-רפואי לקראת ט' באב

התוכנית לשמירה על הבריאות בכל גיל בהובלת מחוז המרכז במכבי שירותי 
בריאות, הושקה בטקס בהשתתפות חברי הנהלת הקופה

לשאלות יענו רבני בית ההוראה של מוקד ה.ר.ב. בנשיאות הגרמ"ש קליין ומומחי 
רפואה בכירים של מאוחדת 

אלי כהן

כאשר שוקלים היכן כדאי ללמוד, יש לתת את 
הדעת על היום שאחרי, על השלב שבו שולחים 
קורות חיים ומצפים להשתלב בשוק העבודה. 
חרדים  סטודנטים  כ-1,500  בחרו  בכדי  לא 

ללמוד לתואר דווקא באוניברסיטה הפתוחה. 
האוניבר בוגרי  את  מעדיפים  רבים  ־מעסיקים 
לס כי  מאמונתם  נובע  הדבר  הפתוחה.  ־סיטה 
האוניב של  הייחודית  בדרך  שלמדו  ־טודנטים 

מהבית,  עצמאי  באופן  למדו  כלומר   - רסיטה 
ברמת לימודים גבוהה ביותר, והצליחו לעמוד 
ביעדים שהאוניברסיטה מציבה, ובמקרים רבים 
־עבדו תוך כדי הלימודים - יש כוח רצון והתמ

דה, נחישות, חוכמה וכלים נכונים להשתלבות 
במשרה בכירה ותובענית.

סיכונים בחברת ההשקעות  יהודאי, מנהל  ענב 
האוניברסיטה  של  בוגרת  מעסיק   ,ALTRIS
הבק  אחראית  "את  בשבחה.  ומספר  הפתוחה 
לניהול.  סטודנטית  כשהייתה  הכרתי  אופיס 
שלומדים  מישהי  או  מישהו  העדפתי  בפירוש 
היכולות  בגלל  וזאת  הפתוחה,  באוניברסיטה 

הגבוהות שלהם". 
יהודאי עצמו הוא בוגר האוניברסיטה הפתוחה, 
בעל תואר ראשון בכלכלה ובחשבונאות, ותואר 
־שני במינהל עסקים. "כאחד שמכיר את האוני

ברסיטה ממש מקרוב, אני יודע להגיד בוודאות 
מסוגלים  הפתוחה  באוניברסיטה  שסטודנטים 
פתוח  ראש  להם  יש  קשיים,  עם  להתמודד 
תנאי  עם  מתמודדים  הם  גבוהות.  ומיומנויות 
מקומות  לעומת  יותר  גבוהה  רמה  ועם  לימוד 
אחרים, ואת זה אני אומר כאדם שהעסיק הרבה 
קיים  שונים.  אקדמיים  מוסדות  בוגרי  עובדים 
פער גדול ברמת הידע, המקצועיות וכוח הרצון 
בין סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה לבין 

סטודנטים שלומדים במקום אחר".
להעריך  ידעו  לא  מעסיקים  בהתחלה  נכון,  אז 
זאת, אך ברגע שהבינו את הפוטנציאל הטמון 
להע התחילו  הפתוחה,  האוניברסיטה  ־בבוגרי 

ניק להם עדיפות בקבלה לעבודה. "התואר יכול 
לקחת זמן רב יותר, וצריכים לזכור שסטודנטים 
משפ בעלי  והם  מלאה  במשרה  עובדים  ־רבים 

חה. אך כאשר הם מסיימים את הדרך הארוכה 
– הם אמינים, מקצועיים, ובעיקר מבוקשים". 

הילה פלח

מוקד  מאוחדת  תפעיל  באב  ט'  צום  לקראת 
ה.ר.ב.  מוקד  בשיתוף  הלכתי  למענה  הלכתי 
ומומחי  ההוראה  בית  רבני  לשאלות  ישיבו  בו 

רפואה. 
באב  בט'  רפואה  בנושאי  ההלכתיות  הסוגיות 
הינם רבים ועצומים ומידי שנה נתקלים אנשים 
לעיתים  שנוגעות  הלכתיות  בשאלות  רבים 

בפיקוח נפש. 
השאלות הרפואיות מורכבות במקרים רבים ועל 
לבין  הלכה  ומורי  רבנים  בין  שילוב  נדרש  כן 
מומחי רפואה על מנת לבחון את הסוגיות בצורה 

מיטבית ולהעניק מענה מוסמך לשואלים. 
מאוחדת  מפעילה  הציבור  על  להקל  מנת  על 
מוקד הלכתי בשילוב מוקד ה.ר.ב. בו יענו רבנים 

מקצועות  במגוון  רפואה  ומומחי  הוראה  ומורי 
על מנת להשיב דבר הוראה והלכה בנוגע לצום 

והאפשרויות ההלכתיות הנדרשות. 
המוקד יפעל בתאריכים ה' – ח' באב ברציפות. 
 5020202-02 שמספרו  למוקד  יפנו  השואלים 
המקצועי  והרפואי  ההלכתי  המענה  את  ויקבלו 
רפואה  עניני  הרבנים  ילבנו  לבין  בין  ביותר. 
סוכרת/  לב/  /חולי  ליולדות  הנוגעים   והלכה 

כליות /לחץ דם גבוה/ נשים בסיכון /ועוד. 
סגן מנהל מחוז מרכז הרב משה כהן: "מאוחדת 
פועלת  היא  בו  תחום  בכל  במצוינות  דוגלת 
עם  הפעולה  שיתוף  הציבור.  לצרכי  וקשובה 
את  לפונה  להעניק  מרצון  נובע  ה.ר.ב.  מוקד 
צום  לקראת  ביותר  והמקצועי  ההלכתי  המידע 

ט' באב".

האקסטרה של תחליפי החלב - עכשיו 
בכשרות בד"צ 'העדה'

מטרנה אקסטרה קר מהדרין – סדרת תחליפי החלב המתקדמת בעלת 
היתרון המשולש לעיכול קל, מעתה בכשרות בד"צ העדה החרדית

הילה פלח

באירוע השקה מיוחד שנערך בהשתתפות מנכ"ל 
קבוצת אסם איציק צאיג, מנכ"לית מטרנה קרן 
התק ובכירי  החברה  מהנהלת  בכירים  ־זופניק, 

האקסטרה  את  מטרנה  השיקה  החרדית,  שורת 
של תחליפי החלב: אקסטרה קר מהדרין - סדרת 
לעיכול  המשולש  היתרון  בעלת  החלב  תחליפי 
קל המכיל שילוב רכיבים ייחודי: פרוביוטיקה, 
ושמן בטאפלמיטט. סדרת  ביוטיים  סיבים פרה 
־מטרנה אקסטרה קר מהדרין, היא הסדרה הרא

העדה  בד"צ  בכשרות  החלב  תחליפי  שונה של 
לידה  מגיל  כבר  פרוביוטיקה  המכילה  החרדית 

ובכל השלבים.
ההזנה הטבעית שהינה התזונה המומלצת ביותר 
לתינוקות מכילה פרוביוטיקה התורמת להבשלת 
מערכת העיכול של הרך הנולד וזו היוותה עבור 

מטרנה את המודל בפיתוח הסדרה החדשה.
נעוץ  מהדרין  קר  אקסטרה  סדרת  של  ייחודה 
 - פרוביוטיקה  קל:  לעיכול  המשולש  ביתרון 
חיידקים ידידותיים לעיכול, סיבים פרה ביוטיים 
בטאפלמי שמן  רך,  יציאות  למרקם  תורמים  ־- 

טט - הוכח מחקרית כתורם לעיכול קל והפחתת 
החל החלב  תחליפי  כבכל  כן,  כמו  בכי.  ־משך 

ביים של מטרנה, גם בסדרת מטרנה אקסטרה קר 
מהדרין אין סוכר לבן )הידוע גם בכינויו סוכרוז( 

ואין חומרי טעם וריח מיותרים.

דברים  נשא  אסם  קבוצת  מנכ"ל  צאיג  איציק 
מטרנה  של  השנים  רבת  המחויבות  על  באירוע 
־למגזר החרדי המתבטאת הן באיכות והן בכש

החרדי  לציבור  לאפשר  מתמדת  ובחתירה  רות 
ליהנות ממגוון רחב של מוצרים מתקדמים. 

על  דברים  נשאה  מטרנה  מנכ"לית  זופניק  קרן 
ההשקעה הרבה והחשיבה בפיתוח המוצרים כך 
שיותאמו לצרכי המגזר החרדי וציינה שמטרנה 
־פועלים תדיר כדי להשיג כשרות גבוהה לפיתו

חים בינלאומיים על מנת שהציבור החרדי שלא 
מתפשר על כשרות לא יתפשר על איכות.

היום שהצליחו  גאים  הדגישה שמטרנה  זופניק 
המהד צרכני  למשפחות  גם  אקסטרה  ־להעניק 

רין, סדרת האקסטרה קר שהיא סדרת הפרימיום 
הצומחת ביותר בשוק בשנים האחרונות, תהיה 
מהיום גם נחלת הציבור החרדי בכשרות בד"צ 

העדה החרדית.

שיבא: הושק מיון יולדות
 חדש ומשוכלל

הילה פלח

־בשורה טובה ומשמחת: לאחר שנים  של מח
שבה והשקעת מירב המשאבים, נפתח בשיבא 
־מיון היולדות המפואר והמשוכלל בארץ. מדו
ונו מתקדמים  בסטנדרטים  יולדות  במיון  ־בר 

מפואר  המתנה  אזור  מציע  החדש  המיון  חים. 
נפרדים  נוחות, חדרים  וביתי עם עשרות ספות 
חדר  בכל  כאשר  פרטיות  מלאה,  המאפשרים 
תנאים טכניים ורפואיים ברמה הגבוהה ביותר: 

חדר נוחות צמוד, מקום למלווה וציוד רפואי.
חשין,  קרולין  הגב'  אומרת  לציין",  "חשוב 
מנהלת אגף השיווק של שיבא, "שכל המתחם 
תוכנן ונבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר מתוך 
ובטיחו איכותי  ליולדת שירות  להעניק  ־מטרה 

מרביים.  ונוחות  פרטיות  על  הקפדה  תוך  תי, 
אצלנו בשיבא, כל יולדת זוכה ליחס VIP. חוץ 
עשינו  אחרים..(  צבעים  )בחרנו  אדום  משטיח 
הכול כדי לתת הרגשה טובה, בטוחה ורגועה. 
מחוויה  וליהנות  לבוא  כולם  את  מזמינים  אנו 
־נפלאה במיון יולדות החדש שלנו וכמו גם מה
־צוות האדיב שישמח לסייע ולתת מידע והסב

רים בכל שלב". 
בטיחות  למען  הכל  לעשות  מבטיחים  בשיבא, 

היולדת והנאתה וזו רק ההתחלה....
לטובת  תנאים  לשורת  מצטרף  החדש  המיון 
נוחים  מתנאים  החל  בשיבא:  החרדית  היולדת 
טעימות  מנות  ההלכה:  לדרישות  ומותאמים 
שבת  שמירת  החרדית,  העדה  בד"צ  בכשרות 
־כהלכתה ומענה הלכתי זמין בכל עת וכלה בצ

וות מנצח המורכב מהרופאים הבכירים בארץ 
דוגמת פרופ' איל סיון מנהל אגף נשים ויולדות, 
ויול ־פרופ' שלי מזעקי, מ"מ מנהל אגף נשים 

המרכיבים  נוספים  רבים  בכירים  ורופאים  דות 
־חלק מהפסיפס המציע את הרמה הרפואית הג
־בוהה בארץ עם וותק, ניסיון וציוד רפואי מהמ

תקדמים בעולם.

התקשרו והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

לקבלת מספר אישי:
הקישו 7

מיד בכניסה למערכת



33 בני ברקה' באב תשע"ח 18/7/18

טו״ב להודות: 17 שנות הצלחה במבחר

אירוע מרשים בסיום המחזור השלישי בפרוייקט מיל"ה

בטקסי הענקת תואר ראשון ושני ל-245 בוגרים ובוגרות במכללת מבחר צוינו 17 
שנות עשייה והענקת כלים לפרנסה ברווח לאלפי משפחות במגזר החרדי

באירוע השתתפו מפקד מחוז ת"א במשטרה, ממ"ר דן וקצינים בכירים לצד סגני 
ראש עיריית ב"ב רובינשטיין, שפירא ודדון • הנוכחים הודו לשתילים ולמנכ"ל 

הרב ישראל רייסנר על פעילותם הברוכה

אלי כהן

ומרג עמוסים  ימים  מסכמים  מבחר  חבמכללת 
תארים.  הענקת  טקסי  שני  סיומם של  עם  שים, 
רושם  ורב  מרגש  באירוע  נחגג  הראשון  הטקס 
באולמי קונקורד בבני ברק, עבור למעלה מ-200 
אוניב חבוגרות המקצועות הטיפוליים – מטעם 

משפחותיהם,  בני  בהשתתפות  חיפה,  רסיטת 
הסגל האקדמי, צוות המכללה, ובראשם הנהלת 

מכללת מבחר. 
לצד  נישאו,  עתה  שזה  צעירות  נשים  נערות, 

חאימהות למשפחות ברוכות יל
זו, חותמות  זו לצד  דים, ניצבו 
באת מלאה  לימודים  חתקופת 

בית  בין  לשלב  במאמץ  גרים, 
ללימודים, ולעיתים גם תוך כדי 
עבודה נוספת... ברגעים אלו הן 
ופותחות  המוגמר  על  מברכות 
דלת למקצוע טיפולי שיאפשר 
״ה לפרנס את משפחח זלהם בע
תן בכבוד, בעיסוק שכולו חסד 

ונתינה.
את  סיימו  התארים  מקבלות 
בע  - ראשון  לתואר  חלימודיהן 

בודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק וסיעוד, ובתואר 
באמ טיפול  סיעוד,  סוציאלית,  בעבודה   - חשני 

נויות, פסיכודרמה וייעוץ חינוכי. 
את הכנס הנחתה בטוב טעם הגב' ברכה גוטרמן 
– מנהלת חטיבת לימודי הנשים במכללת מבחר.  
דברי ברכה נשמעו מפי פרופ' און וינקלר – דיקן 
הוראה באונ' חיפה. עו״ד אריאל פוס – בנו של 
חמייסד המכללה שיתף את הנוכחים בנעשה מא

חורי הקלעים, בשיתוף הפעולה האמיץ והפורה 
חיפה  אוניברסיטת  להנהלת  מבחר  מכללת  בין 
ועל האתגרים שב״ה צלחו ב-17 שנות המכללה. 
הרב מאיר יעקובוביץ' – מנכ״ל המכללה, דיבר 

על מסירות התלמידות וקידוש ה' שהן גורמות 
חבעיסוקן החשוב. הרב יעקובוביץ' ציין בהתפע

לות, כי תלמידות שהחלו את לימודיהן במכללה 
חכנערות צעירות, נישאו ואף זכו ללדת מספר יל
חדים תוך כדי הלימודים... אחת מהן הינה הבו

גרת גב' בת חן אלישביץ, שהחלה את לימודיה 
לתואר ראשון בעו״ס בטרם נישואיה, ובטקס זה 
ילדים  קיבלה תואר שני, בעודה אמא לארבעה 
ניכרה בקהל כשעלתה בת  רבה  כ״י. התרגשות 
חחן לבמה, בעודה על כיסא גלגלים וקיבלה תעו

נציגת  בתור  התואר.  מצטיינת  דת 
ולכל  למשפחתה  הודתה  הבוגרות, 
למכ ובמיוחד  התומכת,  חהסביבה 

הקשור  בכל  ועזרה  שהנגישה  ללה 
הסביבתיים,  ולתנאים  ללימודים 
להועיל  ורצון  רבה  התחשבות  תוך 

לכל תלמידה ותלמידה. 
בהמשך השבוע, נחגג טקס הענקת 
תארים לעשרות בוגרי תואר ראשון 
עם  יחד  סוציאלית,  בעבודה  ושני 
האקדמי  הסגל  משפחותיהם,  בני 

והנהלת המכללה. 
אורח הכבוד בשני הטקסים, היה הרה"ג שלום 
את  וריתק  בנוכחותו  כיבד  אשר  ולך,  מאיר 
ציין  לבוגרות  בדבריו  השומעים במתק שפתיו. 
הדואגת  היא  בגשמיות,  עוזרת  כשהאישה  כי 
להוקיר  חשוב  המשפחה,  ראש  של  לרוחניות 
ולמכללת  ולמדו,  עמלו  אשר  לבוגרות  טובה 
בדבריו  לפרנס'.  הכלים  את  נתנה  אשר  מבחר, 
לבוגרי עו״ס בטקס הנוסף אמר: ״אתם נבחרתם 
וסיים  בחרתם״,  בו  המיוחד  למקצוע  משמיים 
בברכה מעומק הלב: ״שתזכו לקדש שם שמיים 
החשוב,  תפקידכם  ולצד  תהיו,  בו  מקום  בכל 

המשיכו בלימוד התורה בקביעות״.

אלי כהן

השלישי  המחזור  סיום  לציון  מרשים  אירוע 
אוהליך  התורני  המרכז  של  מיל"ה  בפרויקט 
מבית 'שתילים' בשיתוף משטרת ישראל ועיריית 
של  הרווחה  מחלקת  באולם  התקיים  ברק  בני 

עיריית בני ברק. 
ניצב  אביב  תל  מחוז  מפקד  השתתפו  באירוע 
בוריה,  מומי  משנה  ניצב  דן  ממ''ר  ביטן,  דוד 
קצין אג''מ הוד לוי וקצינים נוספים, וכן בכירי 
עיריית בני ברק מ''מ רה''ע אברהם רובינשטיין, 

שפירא  מנחם  סגרה''ע 
אליהו דדון  וסגרה''ע 
מנכ''ל  חינוך,  תיק  מחזיק 
שתילים הרב ישראל רייסנר 
אוהליך  תורני  מרכז  ומנהל 

הרב נתן צבי פינקל.
על  תורני  חינוך  מרכז 
ברק  בני  "אוהליך"  יסודי 
מיוחד  לחינוך  ישיבה  הינו 

התנהגותיים  רגשיים,  קשיים  בעלי  לנערים 
רחב,  לימודי  מענה  נותנת  המסגרת  ונפשיים. 
במקביל  נחוצים.  לימודיים  פערים  ומשלים 
העשרה  פעילויות  רגשיים,  טיפולים  מעניקה 

וליווי טיפולי-מקצועי לפי הצורך. 
בגילאים  תלמידים  כ-85  מונה  החינוך  מרכז 
גיל  לפי  ונבנית  מתאפיינת  כיתה  כל   .21-13
ספציפיים,  ורגשיים  תפקודיים  ומאפיינים 

וכיתות בעלות גוון פסיכיאטרי.
את האירוע הנחה בטוב טעם הרב ישראל רייסנר 
שריתק את המשתתפים על החזון של שתילים 
ועל הקשר עם הרשות המקומית ועם המשטרה 
הוא  זה.  פרויקט  של  השלישי  לסבב  שהובילה 
הודה לכל הגורמים המלווים את הפרויקט מצד 

משטרת ישראל והעירייה.
אחריו דיבר מנהל המרכז התורני 'אוהליך' הרב 
נתן צבי פינקל שתיאר את בניית המודל החינוכי 
בפרויקט והמשמעות החינוכית במודל המוגנות 
והודה למובילי הפרויקט. כן הזכיר את פעילות 
בפעילויות  השותפה  בעירייה  נוער  מחלקת 
הבלתי פורמליות בבית הספר וכן את התוכנית 
חנוך  ברק  בני  עיריית  ראש   .360 הלאומית 
זייברט התומך בפרוייקט לאורך כל הדרך, שלח 

את ברכתו לאירוע. 
אברהם  העיר  ראש  ומ"מ  סגן  אמר  בדבריו 
שהעירייה  רובינשטיין 
אחד  דבר  זה  ושתילים 
שתילים  כי  זוכה  והעירייה 
השירות  את  עבורה  עושה 
ביותר  המאתגר  החינוכי 
אינטגרלי  כחלק  בה  ורואה 

של פעילויות העירייה.
מנחם  העיר  ראש  סגן 
לחשיבות  התייחס  שפירא 
של המשך שיתוף פעולה בין שתילים לעירייה 
והדגיש את עוצמתה של שתילים ברמה הארצית 
כחלוצה בציבור החרדי בהקיף המענה המקצועי 

המוצע במסגרתה.
מחזיק תיק החינוך וסגן ראש העיר אליהו דדון 
החינוכיות  מהפעילויות  התרשמותו  את  הביע 
המבורכות ושיבח את העומדים בראש הפרויקט.

הזכיר  ביטן  דוד  ניצב  אביב  תל  מחוז  מפקד 
משכנותיך  יעקב  אוהליך  טובו  מה  הפסוק  את 
שתילים  ולמנכ"ל  למשתתפים  והודה  ישראל 
הרב ישראל רייסנר על פיתוח הקשר של קהילה 
ומשטרה ופעילויות חנוכיות רבות תוך הטמעת 
לציבור  לשירות  מעניקה  המשטרה  כי  המסר 

ואינה באה להצר את צעדיו.

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

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

03-6190086והרב שלמה לנדאו שליט"א
להזמנות ולקבלת פרוספקט מפורט חייגו:

ליל שישי עם 
מקהלת מלכות

בהרכב מיוחד
בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

מגלשות מים 
אטרקטיביות

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 הפייטן
ר' אליהו אוזן

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

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

עונג סופ״ש!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

חופים2
ארוחות3נפרדים

ביום
הכל כלול 

1במחיר אחד
חמישי - ראשון כ״א-כ"ד באב, 2-5.8

שבת פרשת ׳עקב׳

 נותרו חדרים
 אחרונים
לאמצ״ש!

6
תשלומים
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'כללית' מדורגת כמותג המוביל בתחום הבריאות

מהפכת הסמארטפון הכשר מגיעה אליך הביתה

התוכנית לשמירה על הבריאות בכל גיל בהובלת מחוז המרכז במכבי שירותי 
בריאות, הושקה בטקס בהשתתפות חברי הנהלת הקופה

מהיום כבר לא צריך לרכוש סמארטפון חדש בשביל ליהנות מסינון וכשרות מהודרת
הילה פלח

סינון  קבלת  שלצורך  התרגלנו  שנים  לאורך 
עם  חדש  מכשיר  ברכישת  צורך  יש  מהודר 
עלויות לא נמוכות, העברת אנשי קשר, גלריות 
ובעצם כמעט תמיד לאבד חלק מכל מה שהיה 
צבור לנו על המכשיר, הצליחה חברת "עסקן" 
יחד עם חברת סמסונג לפתח אופציה להרכבת 
סמסונג  מכשירי  על  המקורית  הסינון  מערכת 

ללא תלות במיקום המכשיר! 
הייחודיות של מערכת הסינון של חברת עסקן 
סמסונג  חברת  של  מקורית  מערכת  היותה 
ומותאמת במיוחד למכשירים המיוצרים על ידה 
מתנגשים  לא  היצרן,  באחריות  פוגעים  ואינם 
במערכות ההפעלה ולא מאטות אותו לחלוטין. 
יכול  הייחודית  המערכת  הטמעת  תהליך 

בעבודה,  נמצאים  המכשיר  כשבעלי  להתרחש 
חברת  כשטכנאי  אחר,  מקום  כל  או  לימודים 
עסקן מבצעים מרחוק את התהליך כשבסיומו, 
כל  עם  נשאר  הלקוח  של  הרגיל  המכשיר 
הדברים הישנים והמוכרים אך עם מערכת סינון 

מהודרת ואלפי אפליקציות. 
חדש  למכשיר  להשתדרג  רוצים  אתם  אם  בין 
מהשורה הראשונה ובין אם אתם רוצים להתחיל 
לחיות בשקט עם מערכת סינון חכמה ומהודרת 
והרגיל  המוכר  המכשיר  עם  להישאר  אבל 
שלכם, זה הזמן להתקשר למוקד המכירות של 
חברת "עסקן" ולגלות כמה פשוט מהיום להיות 
עם מכשיר מהודר! חייגו 9404050-02 שלוחה 
1 למוקד המכירות של עסקן ותאמו את  מספר 

הזמן הנוח לכם להפוך לסמארטפון מהודר.

אלי כהן

העיתון  של  המותגים  מדד  פורסם  לאחרונה 
הכלכלי 'גלובס', המדרג את המותגים המובילים 
בישראל על פי פרמטרים שונים. מהדירוג עולה 
כי 'כללית', קופת החולים הגדולה בישראל עם 
כמותג  דורגה  לקוחות,  מיליון  מ-4.5  למעלה 
בישראל,  השונים  הבריאות  גופי  מבין  המוביל 

ובין עשרת המותגים המובילים בישראל.
העדפות  של  שיקוף  מהווה  המותגים  מדד 
ועל  רוחב  מגמות  על  ומלמד  הישראלי  הצרכן 
דירוג  השונות.  בחברות  נותן  שהציבור  האמון 
)מתוך  בין עשרת המותגים המובילים  'כללית' 
של  לאמון  עדות  מהווה  שונות(  חברות   100
את  ומעריכים  רואים  הם  וכי  בארגון  הלקוחות 
השירות,  בתחומי  מובילה  ש'כללית'  המהפך 

החדשנות והתדמית. 
גופי  מבין  הראשון  למקום  בכללית  הבחירה 
מאליה  כמובנת  מתבררת  השונים  הבריאות 
השונות  הפעילויות  כלל  על  מסתכלים  כאשר 

שלה במגוון התחומים השונים:

פריסה ארצית
בפריסה  השירותים  של  הרחב  המגוון 
ל11,500  מעל  כולל:  ביותר  הרחבה  הארצית 
ובתי  כללית  של  מרקחת  בתי  מרפאות,כ־830 
ומעבדות,  מכונים  מאות  בהסדר,  מרקחת 
ו-14 בתי  כ־10,500 אחיות  רופאים,  כ־11 אלף 
חולים שמקיימים קשר מקצועי רציף עם מיטב 

המומחים במרפאות הקהילה.
דגש  תוך  הארץ  רחבי  בכל  פרושות  המרפאות 
על קרבה קהילתית. כך, גם הציבור החרדי נהנה 
השכונות  בתוככי  במיוחד  קרובות  ממרפאות 
מהירה  גישה  המאפשרות  המגורים,  ואזורי 

ויעילה עבור כל בני המשפחה.
הסמכה  תו  קבלת  הוא  כללית  של  נוסף  הישג 
ולבטיחות  JCIלאיכות  ארגון   של  בינלאומי 
בתי  שהיו  גם  שהם  שלה:  החולים  בתי  עבור 
שקיבלו  בארץ  הראשונים  הציבוריים  החולים 
JCI המעיד על  את תו האיכות האמריקאי של 

איכות הטיפול ועל בטיחותו.
היא  "כללית  ניר  בר  נועז  כללית  לדברי מנכ"ל 
בישראל.  והחזקים  הוותיקים  המותגים  אחד 
לקוחות  מיליון  מ-4.5  למעלה  משרתים  אנו 
הציבור  כי  העובדה  יום.  מדי  בנו  הבוחרים 
מבטאת  הבריאות  בתחום  כמובילים  בנו  בוחר 
את האמון שהמטופלים נותנים בנו ומצביע על 
התאמת  על  כארגון,  שלנו  ההתחדשות  יכולת 
שירותים לאורח החיים המשתנה ולהעדפות של 

מטופלינו בעידן החדש". 

השירות למען הקהילה 
הרב אברהם קונסקי, מנהל שיווק ארצי למגזר 
החרדי, מציין כי "בזכות הקשר ההדוק והבלתי 
אמצעי של הצוותים הרפואיים בכללית , ובהם 
זוכים  הלקוחות  הלקוחות,  קשרי  מנהלי  גם  
וכל לקוח  לצורכיהם  איכותי המותאם  לשירות 

יוכל  שב'כללית'  יודע  מתגורר,  הוא  באשר 
לקבל את הטיפול הרפואי והשירות הטוב ביותר 
בכל מקום בו הוא נמצא, באזור מגוריו או בכל 
מקום אחר ברחבי הארץ. "אנו בכללית פועלים 
האוכלוסיות  לכלל  השירותים  של  להתאמה 
איכות  על  הקפדה  תוך  משרתים  אנו  אותם 
הרב  מסכם  ואיכותי",  מקצועיות   , רפואית 

קונסקי.
מוסיפה  חרדי,  פרסום  מנהלת  קוריץ,  ח.  הגב' 
שירותים  ולהרחיב  לפתח  פועלת  'כללית'  כי 
האוכלוסיות  לכלל  ואיכותי  חזק  חיבור  תוך 
אותן אנו משרתים, תוך חשיבה מרבית עליהם 
הגבוהה  ברמה  רפואה  מציעים  אנו  צורכיהם. 
מאמץ  כל  ועושים  המומחים.  מיטב  עם  ביותר 
למגוון  האיכותית  הרפואה  את  להנגיש  כדי 
לקוחותינו ובכלל זה גם לציבור שומר המצוות. 
ניתן לראות זאת בכל אחת מהמרפאות הרבות 
הריכוזים  בכל  הלקוחות  לשירות  העומדות 

החרדיים ברחבי הארץ".

מעטפת מלאה
העונים  שירותים  של  שלם  מערך  לכללית 
צורך  ולכל  שלב  בכל  המטופלים  של  לצרכים 

רפואי:
ביטוח  את  לכם  מציעה   - מושלם  כללית   •
הבריאות המשלים, המקצועי והמשתלם ביותר 
שפורסם  הבריאות  משרד  דו"ח  בישראל. 
לאחרונה קבע כי לקוחות 'כללית מושלם' נהנים 
קופות  כל  מבין  ביותר  הגבוהים  מההחזרים 
הוא  המבוטח  שמשקיע   ₪  1 כל  על  החולים: 
נהנה מהחזר של 89  אג' בזכות מימוש וניצול 
השירותים הניתנים בתוכנית. כמו כן, לאחרונה 

הפחיתו את דמי התשלום החודשי. 
מ־80מרפאות  יותר  מפעילה   - סמייל  כללית   •
של  מגוון  מציעות  הן  ארצית.  בפריסה  שיניים 
אחת:  גג  קורת  תחת  הגילאים  לכל  טיפולים 
טיפולים  חניכיים,  טיפולי  משמרים,  טיפולים 
פה  כירורגיית  מורכבים,  טיפולים  משקמים, 

ולסת, יישור שיניים ואסתטיקת הפה.
- רשת שמציעה מגוון של  • כללית אסתטיקה 
הטיפולים  אסתטיים.  טיפולים  ושל  ניתוחים 
באמצעות  הרופאים  מיטב  ידי  על  מתבצעים 
במעקב  נעשים  חדשניות.הטיפולים  טכניקות 
על  רבה  הקפדה  וישנה  כללית,  של  ובפיקוח 

רמת מקצועיות גבוהה ועל יחס אישי.
- מציעה מגוון רחב  • כללית רפואה משלימה 
של טיפולים שמתאימים לכל הגילאים בפיקוח 
רפואי מלא ובהקפדה על הסטנדרטים הגבוהים 

ביותר המקובלים בעולם. 
הגדול  הרפואי־דיאגנוסטי  הגוף   - מור   •
מתמקדת  פעילותו  בארץ.  מסוגו  והמתקדם 
האבחון  בתחומי  רפואיים  שירותים  במתן 
וברפואה  תקופתיות  סקר  בבדיקות  והטיפול, 

תעסוקתית.
להוצאות  רחב  כיסוי  מספקת   - חו"ל  כללית   •

ולשירותים רפואיים בחו"ל. 

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!!!
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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 <
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הזכרנו כאן את סגולת חודש אב שהינה 
מאד  מסוגל  חודש  זהו  וסוף,  התחלה 
ליישוב הדעת, עשיית חשבון הנפש, קבלת 
חדשה.  לדרך  ויציאה  חדשות  החלטות 
החודש הזה גם בא לבשר לנו על שינויים 
שנה  סיום  מכח  לעבור  צריכים  שאנו 
וקללותיה ותחילת שנה וברכותיה, החודש 
יוצאים לחופשים כאלו  בני אדם  רוב  הזה 
אמתי  רצון  עם  לביתם  וחוזרים  ואחרים 

לשינויים. 
לחלק מאתנו חופש ושינוי אווירה הינם 
מסלול  וחישוב  הנפש  לחשבון  הזדמנות 
ולכן  ומעשה,  דיבור  במחשבה  מחדש, 
החזרה לשגרה הישנה תשבור את כל קבלת 
חלק  אצל  ואילו  לעתיד,  הטובים  הדברים 
מאתנו המחשבה של יציאה מהשגרה קשה 
ולא  קשה  זמן  הינו  עצמו  והחופש  מאד 

נעים. 
גם הגוף הפיסי עובר את אותם שינויים 
בגוף  בריאה  נפש  הרמב"ם  שאומר  כפי 
יש  ולכן  ביניהם,  נתק  שום  ואין  בריא 
בגוף  שינויים  יגרור  נפשי  ששינוי  פעמים 
יגרמו  גופניים  ששינויים  פעמים  ויש 
שאנו  זה  שבטוח  מה  נפשיים,  לשינויים 
בזמן חופש טרום חזרה לשגרה ושוב חגים 

ואז תקופה רגועה. 
החשוב מכל הוא כעת לקבל כלים כיצד 
הגוף  או  שבהם  כאלו,  תקופות  עוברים 
גורר  שלהם  והשינוי  משתנים  הנפש  או 
נערה  או  נער  לדוגמה  כללים.  שינויים 
כידוע שכל  שלומדים במוסדות מסודרים, 
ושוב  ועולה שוב  עולה  זו  השנה בתקופה 
בעיית הסמינרים והישיבות, כן התקבלו או 
לא התקבלו, ברור שאם בחופש עדיין לא 
בכוחו  הוודאות  חוסר  תשובה,  התקבלה 
חופשת  אם  גם  ולכן  שמחה,  כל  להשבית 
נערים  אותם  עבור  להיט,  הייתה  הקיץ 

ונערות היא היתה סיוט. 
שמש  שינוי  של  זו  נפלאה  בתקופה  אם 
לחוצים  ועומדים,  תלויים  הם  ושמחה 
נפשי  שמצב  וודאי  וכואבים,  חוששים 
ולכן  החופש,  למצב  מתנגד  זה  נוקשה 
אצלם  נראה  לשגרה  החזרה  אחרי  מיד 
בתפקוד  הן  החברתי  בתפקוד  הן  ירידה 
הפיסי. נערים ונערות אלו אם היו מקבלים 
לפני  שיבוץ  תשובות  ומשפחותיהם  הם 
היציאה לחופש, וודאי זמן זה היה מאפשר 
להם להפנים את השינוי אותו הם חייבים 
אין  פותרת  הייתה  התזמון  שאלת  לעבור. 
סוף בעיות חברתיות קשות מאד שעוברות 

על הציבור בכלל ועל המשפחות בפרט. 
אנו בעיצומו של זמן כל כך חשוב, זמן 
של הכנה, זמן שמסוגל להתחלות חדשות. 

חורבן  על  אבלים  באב  בט'  לחינם  לא 
בתים.  בבניין  שמחים  באב  ובט"ו  הבית 
היה  שניתן  והתועלת  העמוקה  ההבנה 
אותו  מנצלים  הינו  אם  אב  להפיק מחודש 
לטובת שינויים, הייתה יכולה להפוך אותו 
אדם,  לבני  ומזור  רפואה  חיים  לחוליית 
בחודש הזה יש סיעתא דשמייא ממש של 

יציאה מהשגרה והכנה לשגרה חדשה. 
האנוש חווה תהפוכות כחלק בלתי נפרד 
מחייו, תפקידן הינו לגדל ולחזק אותו ולא 
בגיל  שאדם  תדמיינו  להורגו.  וחס  חלילה 
מבוגר היה נופל ונחבל מספר פעמים ביום, 
כמו תינוק שזה עתה לומד ללכת. התינוק 
לו  שהינו אותו מבוגר בראשיתו לא קורה 
למות  יכול  היה  מבוגר  אותו  ואילו  כלום, 
ציון  עיתים  כח  חיינו,  מסלול  זהו  מכך. 
מגיע  והכח  כח  מלשון  כח  המלך,  שלמה 

רק מיד ועוד יד. 
למה אנו מסוגלים לקבל לאהוב ולהפנים 
להסביר  וגם  זרים  אנשים  אצל  שינויים 
הם  כאשר  אצלנו  ואילו  ולעודד,  ולנמק 
באים נראה לנו שאנו נענשים, הסיבה לכך 
מחשבתית  גמישות  וחוסר  נוקשות  הינה 
ובעיקר רגשית. למה ילד שגודל בבית של 
קירוב )תרופת הדור, כולם חייבים קירוב( 
כאשר הוא עצמו חווה חוויות לא נעימות 
מהדרך,  יורד  ובסוף  שומע  ואין  ומתריע 
אבלים,  אבא  או  אמא  פוגש  קצת  אפילו 
דוגמאות  ספור  לאין  שווה  היא  הסיבה 
ההישגי  הנוקשה  החינוך  והיא  בחיים, 
שאינו מקבל את כולם, טובע בתוכו חוסר 

באהבת חינם של כל שונה. 
ליצור שוני, הפחד  סופו  הפחד מהשוני 
משינוי יוצר שינוי. ידוע שהזמן גורם, גרמי 
צריכים  שכעת  באופן  מסתדרים  השמים 
בפרשת  ולכן  להשתנות,  כח  לאגור  לנוח 
את  לפניכם  נותן  אנוכי  הנה  כתוב  ראה 
הרע  ואת  המוות  את  הטוב  ואת  החיים 
ובחרת בחיים, כלומר בכל רגע אנו עוברים 
מהכל,  מעשר  הכלולה  הזו  הנקודה  דרך 
ואנו חייבים לבחור לקבל להסתגל ולנצח. 
הינם  שלך  האמתיים  הניצחונות  זכור, 
לנצח אך ורק את עצמך. אין אשמים, אין 
סיבות ותירוצים, יש רק לנצח בכדי לגדול 
תנצח  לא  שבעולם  רוח  ששום  כך  ישר 
בכיה  בו  שנקבעה  הזה  בחודש  אותך. 
לדורות, ט' באב שישה ימים אחריו נקבעה 
בזמן  היהודי.  הבית  ובניין  עולם  שמחת 
או  להמשיך  כיצד  לבחור  ניתן  מעבר  של 
בחיפוש אחר ייחודיים וגאולה או להיגרר 

לפרדות וגלות.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

להתרגל לשינויים

טנא מלא ברכות נשגר

לידידינו, איש התקשורת האהוב ובעל הקולמוס 

הר"ר דוד חכם נ"י 

ויהי רצון שירווה אך נחת ואושר ממנו 

ומכל יוצאי חלציו

מאחלים:

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לראש וראשון לכל 
דבר שבקדושה ומייסד בית המדרש

הרב נתנאל נחום שליט"א 
לרגל ארוסי בנו

הבה"ח משה נחום נ"י
מבחירי ישיבת "באר יצחק" טלזסטון

יהי רצון שתזכו לראות נחת יהודי 
מכל יוצאי חלציכם

בהערכה רבה
מתפללי, לומדי ובאי בית המדרש

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

6
100
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את  פרסמו  המזונות  את  שחקרו  מדענים 
'פירמידת המזון' המוכרת לכולנו, המסייעת 
מזונות  וסוגי  כמויות  אילו  להחליט  להורים 
כשהילד  ביומו.  יום  מדי  לילדיהם  להגיש 
גדל  מגוונים,  מזונות  קבוע  באופן  צורך 
המשתייכים  מזונות  יקבל  שגופו  הסיכוי 

לארבעת אבות המזון. 
 

של  מסוים  סוג  לאכול  מסרבים  כשילדינו 
להתפתח  עלולים  תקופה,  לאורך  מזונות 
חוסרים ברכיבים החיוניים לגופם. יש מגוון 
גדול של אופציות בכל קבוצת מזון, כך שכל 
שלו  שהילד  מאכלים  למצוא  יוכל  הורה 
אבוט  מדעית  מנהלת  דוייב,  רונית  יעדיף. 
טיפים  מגישה  למהדרין,  סימילאק  יצרנית 
הילדים  את  להרגיל  לכם  שיעזרו  ועצות 

לצרוך מאבות המזון:

• כבר מגיל צעיר, אפשר לערב את הילדים 
בהכנת סלט ירקות או פירות. ללמד אותם 
עם  סלט  ולהכין  בקולפן  ירקות  לקלף 
סכינים  ישנם  גדול.  אח  או  ההורים  אחד 
זו  ואילך.   3 לגילאי  האידיאליים  מפלסטיק 
גם הזדמנות נהדרת לשפר את המוטוריקה 

להוסיף  אפשר  ומה  בריא,  הירקות  סלט  למה  לו  ולהסביר  הילד  של  העדינה 
לסלט שיהיה מזין.

אתם  למה  להם  והסבירו  הבישול  בזמן  עליכם  להסתכל  לילדים  אפשרו   •
בוחרים ברכיבים מסוימים ומה התרומה שלהם עבורנו. חשוב שהילדים ילמדו 
מהן ההשפעות של אכילת מזון מגוון ובריא מכל אבות המזון על תחומים שונים 
טובה  הרגשה  בשיעורים,  להתרכז  יכולת  חברים,  עם  לשחק  אנרגיה  ביומיום: 

וחיונית. אלו מסרים שהילדים קשובים אליהם, במיוחד בגיל צעיר.  

• הקפידו לספר לילדים שעל הצלחת יש אוכל מגוון מקבוצות המזון השונות 
היוצר תפריט שלם ומאוזן. כך גם בארוחת עשר, מומלץ שהכריך יהיה מחיטה 
מלאה, בתוכו ממרח ועליו ירק חתוך ובצד פרי. למדו אותם לשאול את עצמם 

בסוף כל ארוחה: האם אכלתי מגוון?

עקבי  באופן  אותו  לחשוף  חשוב  מוצק,  מזון  לאכול  מתחיל  כשהילד  כבר   •
למזונות חדשים. כך יגדל הסיכוי שהוא לא יפתח טעם בררן באוכל. אם הילד 
לא אוהב דבר מה – אל תכריחו. הניחו לזה ונסו לחזור לאחר שבועיים-שלושה 
בצורת הכנה אחרת. עם הגיל הילדים מתחילים להיות משופעים גם ממה שהם 
רואים ושומעים אצל חברים. חשוב להבין מה מפריע לילד ולנסות להגיש לו את 

המאכל בדרך שונה. 

• פינגר פוד – אוכל אצבעות. תנו לילדים לגעת באוכל, להרגיש אותו. זה יגרום 

להם להתחבר ולהרגיש שהארוחה היא גם חוויה. כבר מגיל כמה חודשים ילדים 
נהנים לאכול אוכל שהם מחזיקים ביד. הכינו להם רצועות של ירקות או פירות 

ואפילו עוף ודג. רצועות וקוביות קלות יותר לאכילה. 

הצלחת  את  לחלק  אפשר  לאכול.  ילד  לעודד  בהחלט  יכולה  אסתטיקה   •
ילמד  הילד  וכך  ירקות  חלבון,  פחמימות,  לעין:  נעימה  הגשה  בצורת  לנושאים 
אילו מזונות שייכים לאיזו קבוצה. ניתן לקשט את המנות: בפרצופים מחייכים, 

בצורת פרח ועוד. הדבר יעלה חיוך אצל הילד ובהחלט יעודד אותו לטעום. 

חשוב  עבורם.  בריא  מזון  יש  שבמקרר  צעיר  מגיל  כבר  הילדים  את  הרגילו   •
ויבינו שכשניגשים להכין ארוחת ערב, מוציאים  שהילדים ילמדו דוגמה אישית 
מהמקרר ירקות, גבינות, ביצים, טונה, אבוקדו, לחם מלא ולא בורקס, שניצל-
תירס או פיצה קפואה. גם בחטיפים או עוגיות, תמיד כדאי ללכת על חטיף אפוי 

ולא מטוגן או עוגייה משיבולת שועל.

לומדים שאי  הילדים מביעים את עצמאותם. מהר מאוד הם  דרך האכילה   •
אפשר להכריח אותם מה לאכול וכמה, הם שולטים על סוג המזון שיכניסו לפה 
במושגים  להשתמש  ולהקפיד  העצמאות  תהליך  את  לעודד  יש  כמותו.  ועל 
ניטרליים: המזון אינו פרס, ובטח לא עונש. תפקיד ההורים הוא להציע מזון מגוון 

ובריא ולעודד את הילד לאכול מגוון.

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

קינוח בריא עם חלבון 

טיפים
תשעה באב וסוכרת

בישראל, ישנם היום למעלה מחצי מיליון סוכרתיים ועוד כחצי מיליון 
טרום סוכרתיים • חלקם מעוניינים לקיים את מצוות הצום ולצום את 

תשעה באב • אז איך עושים זאת נכון?

רמות הסוכר בדמו של אדם בריא קבועות יחסית עם תנודות מסוימות 
יורדות מהר  אולם  עולות לאחר האוכל  סביב הארוחות.  רמות הסוכר 
עקב פעילותו של הורמון האינסולין אשר מופרש מהלבלב. האינסולין 
מסייע להכניס את הסוכר לתאים ומאפשר הן את ניצולו המיידי כאנרגיה 
זמינה והן אגירתו בתוך רקמת  הכבד והשרירים, שם הוא מאוחסן כחומר 
גם  נשמרת  בדם  הסוכר  רמת  בריא  אדם  של  בגופו  גליקוגן.  המכונה 
במצב של צום, הודות להפעלתם של שני מנגנונים: מנגנון אחד מאפשר 
יצירת סוכר בעקבות פירוק הגליקוגן, המנגנון השני הוא ייצור סוכר על 

ידי הכבד מחומרי מוצא אחרים.

גם  טבעי  באופן  סוכר  לייצר  מצליח  הגוף  בריאים  אנשים  שאצל  בעוד 
עלול  הצום  מאוזנת,  אינה  בדמם  הסוכר  שרמת  חולים  בקרב  בצום, 
לגרום למצבי קיצון, למשל מחד היפרגליקמיה )רמה גבוהה של סוכר 
בדם( מתפתח כתוצאה מחוסר יחסי באינסולין, שבגללו אין בקרה על 

ייצור הסוכר בכבד ואין דרך להכניס את הסוכר שבדם לתוך התאים. 

מתן  עקב  נגרם  בדם(,  סוכר  של  נמוכה  )רמה  היפוגליקמיה  ומאידך 
אינסולין  מתן  או  מהלבלב  האינסולין  הפרשת  את  המגבירות  תרופות 
חיצוני בצורה לא מבוקרת. שני מצבים אלה עלולים להיות מסכני חיים 

כאשר ערכי הסוכר עולים או יורדים בצורה קיצונית.  

היכולת לצום מבלי לגרום לנזק בריאותי תלויה במספר גורמים, ביניהם: 
סוג הסוכרת, הטיפול שהמטופל מקבל ומצבו הרפואי הכללי. על מנת 
הרופא  עם  להיוועץ  חשוב  הצום,  בזמן  בדם  הסוכר  איזון  על  לשמור 
המטפל טרם הצום ולוודא אם דרוש שינוי מסוים בטיפול התרופתי או 

במינון האינסולין לפני ואחרי הצום. 

למי אסור לצום? 
לנשים עם סוכרת הריון, אנשים הלוקים באירועי היפוגליקמיה תכופים 
כליות,  ספיקת  אי  עם  אנשים  היפוגליקמיה,  חשים  שאינם  כאלה  או 
אנשים שאין בסביבתם מי שיגיש עזרה במקרה של סיבוך רפואי, אנשים 
לצום.  להם  מאשר  לא  שהרופא  אנשים  משמעותית,  לב  מחלת  עם 
בנוסף, האיסור לצום חל גם על סוכרתיים בלתי מאוזנים אשר ממוצע 
רמות הסוכר שלהם הוא 250 מ"ג / ד"ל ומעלה ברוב שעות היום, כיוון 
חוו אירוע  גם סוכרתיים אשר  שהם מצויים בסיכון מוגבר להתייבשות. 
של חמצת מטבולית )קטואצידוזיס( או כאלה הסובלים מזיהום כלשהו 
עם  להתייעץ  יש  מקרה  בכל  לצום.  באפשרותם  אין  חריפה  מחלה  או 

מורה הוראה / פוסק ורופא.

מהי הדרך הנכונה והמועילה ביותר להכין את הגוף לצום כך שהצום 
יעבור בקלות?

מי שחשוב לו לצום מוטב שישהה בבית לאורך רוב הצום. ההתאמצות 
וההזעה יכולים להגביר את הסיכון להתייבשות.

בכל מקרה של ספק פיקוח נפש – חובה לאכול ולשתות כרגיל.
עבור סוכרתיים שצום עלול לסכן אותם יש אפשרות של "אכילה ושתייה 

לשיעורים" בכדי להקטין את חומרת האיסור של פגיעה בצום. 

חשוב מאוד לבדוק את רמות הסוכר בדם גם במהלך הצום ובעיקר בכל 
מצב של שינוי בהרגשה הכללית לרעה.

זכרו כי בריאותכם חשובה מעל לכל ולכן התייחסו לכל הרגשה לא טובה 
בזמן הצום ופעלו בהתאם.

ד"ר גניה אהרון חננאל, מנהלת מרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול 
בסוכרת

עד  מהם  ומתנזרים  לתחום  מחוץ  הם  שקינוחים  בטוחים  במשקל,  ירידה  ובתהליך  בדיאטה  הנמצאים  אנשים 
שמגיעה במוקדם או במאוחר נקודת השבירה.  ככל שאנו מגבילים את עצמנו כך קצרה הדרך לקינוח מושחת 
שמזיק לבריאות ולתהליך הירידה במשקל. גם אנשים שעוסקים בספורט יכולים להנות מקינוחים בתנאי שהם 
בריאים ומותאמים לאורח חייהם מבחינה תזונתית. חברת הרבלייף מציעה לקיץ קינוח מצנן, טעים שניתן לאכול 

ללא נקיפות מצפון.  

טעימה

איך נשכנע את ילדינו לאכול 
מכל אבות המזון?

לגדילה  הבניין  אבני  את  מהווים  והם  חיוניים,  מזינים  חומרים  להם  מספקים  מקבלים  שילדינו  המזונות 
לילדים מבוססת על  בריאה  • תזונה  קוגנטיבית  ומבחינה  והתפתחות תקינים של הגוף מבחינה מוטורית 

כמה עקרונות תזונתיים פשוטים אך חשובים

מצרכים: 
יוגורט דל קלוריות )בכל טעם(

בתוספת  משקה  להכנת  אבקה  כפות   2
או  וניל  1 בטעם  פורמולה  ומינרלים,  ויטמינים 

שוקו של הרבלייף 
/ אפרסק  תפוח/חצי  )חצי  שאוהבים  פרי 

תותים/כף פירות יער(
2 קוביות שוקולד מריר 85%
3 כפות חלב אורז או שקדים

אופן ההכנה:
משקה  להכנת  אבקה  כפות   2 עם  היוגורט  את  מערבבים 

פורמולה 1. 
מקפיאים את היוגורט לחצי שעה עד 45 דקות.

חותכים תפוח או אפרסק או פרי אחר ומניחים מעל היוגורט 
הקפוא.

אורז  חלב  מעט  עם   85% מריר  שוקולד  קוביות   2 ממיסים 
שקדים עד שמתקבל שוקולד חם ונוזלי ושופכים אותו מעל 

הגלידה עם הפרי.



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!

054-3999325 לפרטים:
050-5-888-722

הגיעו מבחר רכבים 7 מקומות 
חדישים ומפוארים 

 החל מ- 20,000 &  

מכירת רכב 7 מקומות

אפשרות מימון עד 100% 
תנאים אפשרות לטרייד-אין

טובים

קנה רכב לחופשת הקיץ
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - שמות תכשיטים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. חיל,רעדה,זעזוע. "תעה לבבי ___" )ישעיה כא ד(
6. כריתה,כליון,קץ. "_____ בא ובקשו שלום ואין" )יחזקאל 

ז כה(
7. שקט! אל תשמע קול! "___ כל בשר" )זכריה ב יז(

8. מצץ חלב מן השד. "תינוק ____ משדי אמו" )ברכות ג.( 
)בלשון עבר(

9. ספנים,מלחים המפליגים באניות בימים. "יורדי ה____" 
)תהלים קז כג(

10. נדיבות,יחס של רצון וטוב-לב לאחרים. "רבי אליעזר אומר 
____   _____" )אבות ב ט(

13. קיצור המילים : במדבר רבה.
15. סמל לקושי,קשיחות. "על כן שמתי פני כ____" )ישעיה  

נ ז(
16. מאמוראי בבל. "אמר רב ____ אפילו גדיא" )ברכות מד: (

17. קיצור המילים : לשון מקרא.

1. רצועה,שוט. "שלוקה מן הממנה ב____" )יומא כג.(
2. לפני ימים רבים,בעבר הרחוק. "כי לנביא היום יקרא ____ הראה" 

)שמואל א ט ט(
3. צדיק,ישר,חסיד. "יהי גבר ____" )שבת קנו.(

4. הוי. "ובכל חוצות יאמרו ____   ____" )עמוס ה טז( )בהיפוך 
אותיות(

5.  דגל המתנוסס על תורן. "שאו ____ ציונה" )ירמיה ד ו(
7. כנוי לברכה הפותחת במילים : "____ בין קדש לחל" שאומרים 

במוצ"ש ובמוצאי יום טוב על כוס יין.
9. בשעות היום,ביום. "והגית בו ____ ולילה" )יהושע א ח(

11. כלי נגינה קדום כעין תף או מצילתים. "לקל ____ רהטא" )מועד 
קטן ט: (

12. שלטון,שררה. "ותהי  ה____ על שכמו" )ישעיה ט ה( )בהיפוך 
אותיות(

14. רטוב,טרי ורענן,שאינו יבש. "ואכלה בך כל עץ ____" )יחזקאל 
כא ג(

15. לא רחב,מחודד,הפך מן "כד". "ראשה אחד כד וראשה אחד 
_____" )עבודה זרה מ.(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

עדי, כומז, חלי, קישורים, חליה, כתר, אצעדה, נזר, צעדה, עטרה, צמיד, ציץ, שרות, פאר, עגיל, צניף, נזם, 
צפירה, נטיפות, לויה, חח, שהרונים, רביד, שביסים, ענק

תעטרהעסנאצסנהתאנא

יתדיגירשמנחשקדגתג

שאגיאתניתחסנגתענא

תדלנטאדגפשעשפינצנ
גתתבמגאתנצישרשסאא
תדעאילחאצפירהשנצת

תוגתנאכנמפגצנהשעד

תתדזותתיגאתיימאדת

תארתרדרשנרדוגינהד

סנמחהונתזגלנפסאתת

שזאלשרבידמשסניתדי

נגאישסנתשרותאבטתת

תדקהתתאנאסשכנשדנד

1.המלה סנדל היא במקורה יוונית, עברית, ארמית?
2. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

3. מה ההבדל בן טקס וטכס?                                                                                                         
4. "מנוי ו... אתו"

5. "שריד ו... "
6. מהי גלוסקה?

7. בורית היא...
8. "... אדם", "... חיל", "... בית"

9. מהו אטב?
10. בת זוגו של מי היא הנאקה?

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. יוונית  2. לא 3. אין הבדל 4. גמור 5. פליט 6. לחמניה 7. סבון 8. בן9. מהדק 10. 
גמל
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משקפיים בחינם לחברי:

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

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

זה משקפיים
זה לא מבצע,



 .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 

בנתיב זההחסדחמישישי

שרות
משלוחים
בסניפים

קלי צום
סוגים שונים

לחברי מועדון
1990₪רק ב-

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

*בהתאם לתקנון המבצע | המבצע בתוקף עד: 14.8.18

שני-שישי
16-20.7.18 ד'-ח' באב

4 ב-
890

זוג גבינה

שרינק מיני קרלו/
מיני מילקי 1 ליטר

תנובה

2*850 גר'

600 גר'
תנובה

1 ליטר
תנובה

200 גר'
שטראוס

סוגים שונים
שטראוס

תות/אפרסק 2590

2790
דנונה ברשמנת חמוצהמשקאות חלבגבינה צהובה

שקית שוקו לבן בטעמים

חלב בבקבוק/בקרטון

2 ב-
10

תנובה/שטראוס
16 יח'

10 ב-
10

3 ב-
1090

890

4 ב-
790

1790
ליח'

צלחות ח"פ מארז טישו הנמל
1 ק"ג10 יח'*140 דף

19901390

B8 כוסות קרטון

כוסות יהלום/צבעוני
'מעולה/ר.שמאי/ח.כהן/

'מעולה'

3 ב-
10

19-20
ז'-ח' באב

קרמוגית/ערגליות/
עוגיות מיני שוקוצ'יפס

סוגים שונים
אסם

וופל מצופה
40 יח'

עדין

10 3 ב-
20

RC שישיית
6*1.5 ליטר

1790

עוגיות לוטוס 
700 גר'

1990

מיקס שוקולד
390 גר'

עלית

1990

איגלו כרמית

890

1.75 ק"ג
טבעול

שניצל תירס 

3490

שוופס ווטר/
ספרינג תה

סוגים שונים
1.5 ליטר

רביעיית 
מגבוני האגיס סוגים שונים

נסטלה

גלידה לה קרמריה

1790 5 ב-
20 1390

850 גר'
עלית

שוקולית

1490

1.75 ק"ג
טבעול

נקניקיות מן הצומח

3990

רטבי אסם מנטוס
290 גר'

סוגים שונים

שלישיית פיטריות
3*290 גר'

'מעולה'

5 ב-
10

2 ב-
1490890

200 גר'
עלית

קפה נמס

1990

קוד:48437/4131814/4760516
תנובה

גבינה צפתית

10

מבצעי 
ד'-ח' באב16-20.7.18 בימי שני-שישי המועדון 

קוד: 42855
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