
בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ואתחנן

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:04
19:21
19:01

20:18
20:21
20:20

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  56 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ג באב תשע"ח 25/7/18 • גיליון מס' 1165

ההחלטה נפלה: דייטש יתמודד לראשות העיר

הקרב על ירושלים מתלהט: בואו להצביע בסקר 'קו עיתונות' ולבחור את המועמד שלכם / עמ' 30

סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. 
מתבצרים  הירושלמים  החילונים  המועמדים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על 
לשמור  זה  לנו  שנותר  מה  כל  כותל.  ואבני 
חרדי  מועמד  מאחורי  ולהתאחד  שתיקה  על 
אחד ראוי. דרעי כבר הבהיר לדייטש בראשית 
הדרך, כי למרות העדפתו הטבעית את ליאון, 
חרדי  מועמד  בגלגלי  מקלות  יתקע  לא  הוא 

שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה.
האחריות אפוא, מתגלגלת לפתחה של סיעת 
בקדנציה  המאוחדת.  והשבת  התורה  יהדות 
שמירת  כי  ולומר  לסכם  ניתן  הנוכחית 
רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות 
על  ואף  השבת,  על  מהשמירה  פחות  קצת 
הפנימיים  והסכסוכים  הפילוגים  חרף  כן,  פי 

הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. 

הנבחרים בע"מ

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / 26-27

פרשת ביטול הנישואין: 
הגרש”מ עמאר במכתב חריף

חשיפת

 'קו עיתונות'

/ עמ' 30

בחרה  בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות 
כמועמדה  פורמאלי  באופן  דייטש  ביוסי 
לראשות העיר • פרוש: "בטוח שנלך בסוף 
נגייס  מכן  ולאחר  'דגל'  עם  אחת  כחטיבה 
את כל שומרי התורה ומצוות בעיר" • ליצמן 
שהודיע על תמיכה בדייטש, ליווה אותו גם 

לבתי אדמו"רי ה'מועצת' 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 28-29

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

פרסם ותתפרסם 03-5796643

מכבי מזמינה אתכם 543
להקדים רפואה ולהגיע 

לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

 BMI איתור 
אנמיה

HPV
(pap)

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

לחץ
דם

שומנים
בדם

HPV
(pap) דםממוגרפיה

סמוי

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

HPV
(pap)

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

בעלת מוטיבציה ומעוף
 נסיון בעבודת צוות 

Korotmaon1@gmail.com

דרושה סגנית מנהלת
למעון יום נעים ומטופח בב"ב 

חובה קוח

054-859-7759 

משפחה חמה מקבלת לטיפול 
נשים סעודיות מבוגרות

המלצות רבות 
נסיון רב שנים   

073-736-6818
073-677-4319

התפנה מקום

מ. פליגמן

לקראת בין הזמנים: 
אלפים בכנס חיזוק מיוחד

הפארק שופץ בהשקעה 
של 8 מיליון

/ עמ' 16/ עמ' 8

בשורה: קו 
133 מבני ברק 
לרידינג בתל 
אביב וחזרה

/ עמ' 14

V תשואות יציבות
V מסלול וליווי אישי לכל משך ההשקעה

V שקיפות אמינות ודיסקרטיות מלאה 
V לבעלי הון אישי של 100,000 ש''ח ומעלה 

ההזדמנות שלך 
להצטרף למגרש 

המשקיעים 
הגדולים

לפרטים ולקביעת פגישה,
דורון, הסוכן האישי שלך: 

 054-6283245

וליהנות 
מתשואה של 

%1.2 לחודש!



מבצעי בין הזמנים ב-
מחלקת אופניים ענקית 

- אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

אופני BMX בסידן
הטובות ביותר

כל המידות
 18' - 12'

רק- ₪269

אופני הילוכים בסידן
21 הילוכי שימנו

24' - 20'
מעצור V איכותי

רק-₪480

רולרבליידס
גלגלי סיליקון

רק- ₪21990

קורקינט לילדים
יציב במיוחד

רק- ₪11990

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

רק- ₪3490

תיק צידנית

רק- ₪1990

 תיק אחסון לגג הרכב 
 425 ליטר 

רק- ₪179

סופר גארד
18 ליטר

יעקב

רק- ₪21990

סופרקריל
18 ליטר

רק- ₪23990

סופרקריל משי
18 ליטר

רק- ₪36990

סופרקריל 2000
15 ליטר

רק- ₪29990

ארון דגם 703
גובה: 184ס"מ
רוחב: 80ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪430

ארון דגם 700
גובה: 184ס"מ
רוחב: 41ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪300

ספריות דגם 610
גובה: 180ס"מ
רוחב: 60ס"מ

עומק: 24ס"מ

רק- ₪200

תוסף דלק
גולד לייבל

רק- ₪6990

נוזל שמשות
4 ליטר מרוכז

רק- ₪1290

עגלת שוק בד

רק- ₪2990

כיסא מתקפל איכותי

רק- ₪4990

מאורר עמוד 16"

רק- ₪79

מאורר תעשייתי 20"
Semicom - HY

3 מ' עמוד, תליה, רצפה
אחריות לשנה

רק- ₪135

מאורר קליפס / שולחני
אלקטרו חנן

רק- ₪60

מאורר עמוד 16"

רק- ₪16990

כירת  גז ניידת

רק- ₪8990

משאבה חשמלית משולבת
לבית / לרכב

רק- ₪9990

משאבת רגל

רק- ₪3990

מטקה )קוטל יתושים(
AA מופעל ע"י סוללת

רק-₪2490

צינור השקיה
+ גלגלת 20 מטר

רק- ₪13990

קטלן יתושים 'מוסקיטר'
6w*2

רק- ₪100

בריכה
ספה מיתנפחת

קוטר 240 
גובה 63

כולל משאבת פילטר

רק- ₪299

זוג נודל
מיתנפח 
אינטקס

רק- ₪3490

קרש שחיה

רק- ₪1990

מזרון מתנפח לקמפינג
יחיד

רק- ₪6990

צידנית
35 ליטר

רק- ₪13990

מחצלת מבודדת
2*1.5 מטר

רק- ₪2490

משקפי שחיה
אופטיות

רק- ₪6990

כדורגל איכותי

רק- ₪1490

גלגל ים קטן לילדים

רק- ₪690

אבוב ענק + ידיות
INTEX

רק- ₪3490

מאורר ריצפה
היחידי שמסתובב 
ימין שמאל מאורר 

רוטר  אלקטרה

רק- ₪135

שולחן מחשב דגם 204 
גובה: 82.5ס"מ
רוחב: 108ס"מ

עומק: 44.5ס"מ

רק- ₪220

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
שעות פתיחה: א-ה 9:00-23:00 יום ו' 8:30 - 14:00

דשא סינטטי
2 מטר

רוחב 10 מ"מ

רק- ₪4990

תיק לתפילין
קטן

רק- ₪2990
גדול

רק- ₪3990

גמר סיד
18 ליטר

רק- ₪9990

 י"א אב 23.07.18 תערוכת ענק של כלי עבודה מחירים מיוחדים הדגמה על כל הכלים.
רק היום!

ארון דגם 707
גובה: 184ס"מ
רוחב: 160ס"מ
עומק: 52ס"מ

רק- ₪860

מבצעי בין הזמנים ב-
מחלקת אופניים ענקית 

- אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

אופני BMX בסידן
הטובות ביותר

כל המידות
 18' - 12'

רק- ₪269

אופני הילוכים בסידן
21 הילוכי שימנו

24' - 20'
מעצור V איכותי

רק-₪480

רולרבליידס
גלגלי סיליקון

רק- ₪21990

קורקינט לילדים
יציב במיוחד

רק- ₪11990

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

רק- ₪3490

תיק צידנית

רק- ₪1990

 תיק אחסון לגג הרכב 
 425 ליטר 

רק- ₪179

סופר גארד
18 ליטר

יעקב

רק- ₪21990

סופרקריל
18 ליטר

רק- ₪23990

סופרקריל משי
18 ליטר

רק- ₪36990

סופרקריל 2000
15 ליטר

רק- ₪29990

ארון דגם 703
גובה: 184ס"מ
רוחב: 80ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪430

ארון דגם 700
גובה: 184ס"מ
רוחב: 41ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪300

ספריות דגם 610
גובה: 180ס"מ
רוחב: 60ס"מ

עומק: 24ס"מ

רק- ₪200

תוסף דלק
גולד לייבל

רק- ₪6990

נוזל שמשות
4 ליטר מרוכז

רק- ₪1290

עגלת שוק בד

רק- ₪2990

כיסא מתקפל איכותי

רק- ₪4990

מאורר עמוד 16"

רק- ₪79

מאורר תעשייתי 20"
Semicom - HY

3 מ' עמוד, תליה, רצפה
אחריות לשנה

רק- ₪135

מאורר קליפס / שולחני
אלקטרו חנן

רק- ₪60

מאורר עמוד 16"

רק- ₪16990

כירת  גז ניידת

רק- ₪8990

משאבה חשמלית משולבת
לבית / לרכב

רק- ₪9990

משאבת רגל

רק- ₪3990

מטקה )קוטל יתושים(
AA מופעל ע"י סוללת

רק-₪2490

צינור השקיה
+ גלגלת 20 מטר

רק- ₪13990

קטלן יתושים 'מוסקיטר'
6w*2

רק- ₪100

בריכה
ספה מיתנפחת

קוטר 240 
גובה 63

כולל משאבת פילטר

רק- ₪299

זוג נודל
מיתנפח 
אינטקס

רק- ₪3490

קרש שחיה

רק- ₪1990

מזרון מתנפח לקמפינג
יחיד

רק- ₪6990

צידנית
35 ליטר

רק- ₪13990

מחצלת מבודדת
2*1.5 מטר

רק- ₪2490

משקפי שחיה
אופטיות

רק- ₪6990

כדורגל איכותי

רק- ₪1490

גלגל ים קטן לילדים

רק- ₪690

אבוב ענק + ידיות
INTEX

רק- ₪3490

מאורר ריצפה
היחידי שמסתובב 
ימין שמאל מאורר 

רוטר  אלקטרה

רק- ₪135

שולחן מחשב דגם 204 
גובה: 82.5ס"מ
רוחב: 108ס"מ

עומק: 44.5ס"מ

רק- ₪220

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
שעות פתיחה: א-ה 9:00-23:00 יום ו' 8:30 - 14:00

דשא סינטטי
2 מטר

רוחב 10 מ"מ

רק- ₪4990

תיק לתפילין
קטן

רק- ₪2990
גדול

רק- ₪3990

גמר סיד
18 ליטר

רק- ₪9990

 י"א אב 23.07.18 תערוכת ענק של כלי עבודה מחירים מיוחדים הדגמה על כל הכלים.
רק היום!

ארון דגם 707
גובה: 184ס"מ
רוחב: 160ס"מ
עומק: 52ס"מ

רק- ₪860

מבצעי בין הזמנים ב-
מחלקת אופניים ענקית 

- אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

אופני BMX בסידן
הטובות ביותר

כל המידות
 18' - 12'

רק- ₪269

אופני הילוכים בסידן
21 הילוכי שימנו

24' - 20'
מעצור V איכותי

רק-₪480

רולרבליידס
גלגלי סיליקון

רק- ₪21990

קורקינט לילדים
יציב במיוחד

רק- ₪11990

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

רק- ₪3490

תיק צידנית

רק- ₪1990

 תיק אחסון לגג הרכב 
 425 ליטר 

רק- ₪179

סופר גארד
18 ליטר

יעקב

רק- ₪21990

סופרקריל
18 ליטר

רק- ₪23990

סופרקריל משי
18 ליטר

רק- ₪36990

סופרקריל 2000
15 ליטר

רק- ₪29990

ארון דגם 703
גובה: 184ס"מ
רוחב: 80ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪430

ארון דגם 700
גובה: 184ס"מ
רוחב: 41ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪300

ספריות דגם 610
גובה: 180ס"מ
רוחב: 60ס"מ

עומק: 24ס"מ

רק- ₪200

תוסף דלק
גולד לייבל

רק- ₪6990

נוזל שמשות
4 ליטר מרוכז

רק- ₪1290

עגלת שוק בד

רק- ₪2990

כיסא מתקפל איכותי

רק- ₪4990

מאורר עמוד 16"

רק- ₪79

מאורר תעשייתי 20"
Semicom - HY

3 מ' עמוד, תליה, רצפה
אחריות לשנה

רק- ₪135

מאורר קליפס / שולחני
אלקטרו חנן

רק- ₪60

מאורר עמוד 16"

רק- ₪16990

כירת  גז ניידת

רק- ₪8990

משאבה חשמלית משולבת
לבית / לרכב

רק- ₪9990

משאבת רגל

רק- ₪3990

מטקה )קוטל יתושים(
AA מופעל ע"י סוללת

רק-₪2490

צינור השקיה
+ גלגלת 20 מטר

רק- ₪13990

קטלן יתושים 'מוסקיטר'
6w*2

רק- ₪100

בריכה
ספה מיתנפחת

קוטר 240 
גובה 63

כולל משאבת פילטר

רק- ₪299

זוג נודל
מיתנפח 
אינטקס

רק- ₪3490

קרש שחיה

רק- ₪1990

מזרון מתנפח לקמפינג
יחיד

רק- ₪6990

צידנית
35 ליטר

רק- ₪13990

מחצלת מבודדת
2*1.5 מטר

רק- ₪2490

משקפי שחיה
אופטיות

רק- ₪6990

כדורגל איכותי

רק- ₪1490

גלגל ים קטן לילדים

רק- ₪690

אבוב ענק + ידיות
INTEX

רק- ₪3490

מאורר ריצפה
היחידי שמסתובב 
ימין שמאל מאורר 

רוטר  אלקטרה

רק- ₪135

שולחן מחשב דגם 204 
גובה: 82.5ס"מ
רוחב: 108ס"מ

עומק: 44.5ס"מ

רק- ₪220

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
שעות פתיחה: א-ה 9:00-23:00 יום ו' 8:30 - 14:00

דשא סינטטי
2 מטר

רוחב 10 מ"מ

רק- ₪4990

תיק לתפילין
קטן

רק- ₪2990
גדול

רק- ₪3990

גמר סיד
18 ליטר

רק- ₪9990

 י"א אב 23.07.18 תערוכת ענק של כלי עבודה מחירים מיוחדים הדגמה על כל הכלים.
רק היום!

ארון דגם 707
גובה: 184ס"מ
רוחב: 160ס"מ
עומק: 52ס"מ

רק- ₪860

ברז אקווה פרח
פיה ארוכה

5 שנות אחריות

ברז קיר אקווה
5 שנות אחריות

ברז אמבטיה אקווה
כולל צינור ומזלף

5 שנות אחריות

ברז נשלף אקווה
5 שנות אחריות

רק- ₪275 רק- ₪270 רק- ₪185 רק- ₪165

תיק גב 
קטן

משחק 
לימוד

₪990
רק-  ₪990

רק- 

קופון מספר 12/18 

בלעדי לקוראי 
קול העיר

מבצעי בין הזמנים ב-
מחלקת אופניים ענקית 

- אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

אופני BMX בסידן
הטובות ביותר

כל המידות
 18' - 12'

רק- ₪269

אופני הילוכים בסידן
21 הילוכי שימנו

24' - 20'
מעצור V איכותי

רק-₪480

רולרבליידס
גלגלי סיליקון

רק- ₪21990

קורקינט לילדים
יציב במיוחד

רק- ₪11990

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

רק- ₪3490

תיק צידנית

רק- ₪1990

 תיק אחסון לגג הרכב 
 425 ליטר 

רק- ₪179

סופר גארד
18 ליטר

יעקב

רק- ₪21990

סופרקריל
18 ליטר

רק- ₪23990

סופרקריל משי
18 ליטר

רק- ₪36990

סופרקריל 2000
15 ליטר

רק- ₪29990

ארון דגם 703
גובה: 184ס"מ
רוחב: 80ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪430

ארון דגם 700
גובה: 184ס"מ
רוחב: 41ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪300

ספריות דגם 610
גובה: 180ס"מ
רוחב: 60ס"מ

עומק: 24ס"מ

רק- ₪200

תוסף דלק
גולד לייבל

רק- ₪6990

נוזל שמשות
4 ליטר מרוכז

רק- ₪1290

עגלת שוק בד

רק- ₪2990

כיסא מתקפל איכותי

רק- ₪4990

מאורר עמוד 16"

רק- ₪79

מאורר תעשייתי 20"
Semicom - HY

3 מ' עמוד, תליה, רצפה
אחריות לשנה

רק- ₪135

מאורר קליפס / שולחני
אלקטרו חנן

רק- ₪60

מאורר עמוד 16"

רק- ₪16990

כירת  גז ניידת

רק- ₪8990

משאבה חשמלית משולבת
לבית / לרכב

רק- ₪9990

משאבת רגל

רק- ₪3990

מטקה )קוטל יתושים(
AA מופעל ע"י סוללת

רק-₪2490

צינור השקיה
+ גלגלת 20 מטר

רק- ₪13990

קטלן יתושים 'מוסקיטר'
6w*2

רק- ₪100

בריכה
ספה מיתנפחת

קוטר 240 
גובה 63

כולל משאבת פילטר

רק- ₪299

זוג נודל
מיתנפח 
אינטקס

רק- ₪3490

קרש שחיה

רק- ₪1990

מזרון מתנפח לקמפינג
יחיד

רק- ₪6990

צידנית
35 ליטר

רק- ₪13990

מחצלת מבודדת
2*1.5 מטר

רק- ₪2490

משקפי שחיה
אופטיות

רק- ₪6990

כדורגל איכותי

רק- ₪1490

גלגל ים קטן לילדים

רק- ₪690

אבוב ענק + ידיות
INTEX

רק- ₪3490

מאורר ריצפה
היחידי שמסתובב 
ימין שמאל מאורר 

רוטר  אלקטרה

רק- ₪135

שולחן מחשב דגם 204 
גובה: 82.5ס"מ
רוחב: 108ס"מ

עומק: 44.5ס"מ

רק- ₪220

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
שעות פתיחה: א-ה 9:00-23:00 יום ו' 8:30 - 14:00

דשא סינטטי
2 מטר

רוחב 10 מ"מ

רק- ₪4990

תיק לתפילין
קטן

רק- ₪2990
גדול

רק- ₪3990

גמר סיד
18 ליטר

רק- ₪9990

 י"א אב 23.07.18 תערוכת ענק של כלי עבודה מחירים מיוחדים הדגמה על כל הכלים.
רק היום!

ארון דגם 707
גובה: 184ס"מ
רוחב: 160ס"מ
עומק: 52ס"מ

רק- ₪860

מבצעי בין הזמנים ב-
מחלקת אופניים ענקית 

- אביזרים במחירים 
הזולים ביותר!

אופני BMX בסידן
הטובות ביותר

כל המידות
 18' - 12'

רק- ₪269

אופני הילוכים בסידן
21 הילוכי שימנו

24' - 20'
מעצור V איכותי

רק-₪480

רולרבליידס
גלגלי סיליקון

רק- ₪21990

קורקינט לילדים
יציב במיוחד

רק- ₪11990

אוהל חוף פתוח
מבחר אוהלים ענק

רק- ₪3490

תיק צידנית

רק- ₪1990

 תיק אחסון לגג הרכב 
 425 ליטר 

רק- ₪179

סופר גארד
18 ליטר

יעקב

רק- ₪21990

סופרקריל
18 ליטר

רק- ₪23990

סופרקריל משי
18 ליטר

רק- ₪36990

סופרקריל 2000
15 ליטר

רק- ₪29990

ארון דגם 703
גובה: 184ס"מ
רוחב: 80ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪430

ארון דגם 700
גובה: 184ס"מ
רוחב: 41ס"מ

עומק: 40ס"מ

רק- ₪300

ספריות דגם 610
גובה: 180ס"מ
רוחב: 60ס"מ

עומק: 24ס"מ

רק- ₪200

תוסף דלק
גולד לייבל

רק- ₪6990

נוזל שמשות
4 ליטר מרוכז

רק- ₪1290

עגלת שוק בד

רק- ₪2990

כיסא מתקפל איכותי

רק- ₪4990

מאורר עמוד 16"

רק- ₪79

מאורר תעשייתי 20"
Semicom - HY

3 מ' עמוד, תליה, רצפה
אחריות לשנה

רק- ₪135

מאורר קליפס / שולחני
אלקטרו חנן

רק- ₪60

מאורר עמוד 16"

רק- ₪16990

כירת  גז ניידת

רק- ₪8990

משאבה חשמלית משולבת
לבית / לרכב

רק- ₪9990

משאבת רגל

רק- ₪3990

מטקה )קוטל יתושים(
AA מופעל ע"י סוללת

רק-₪2490

צינור השקיה
+ גלגלת 20 מטר

רק- ₪13990

קטלן יתושים 'מוסקיטר'
6w*2

רק- ₪100

בריכה
ספה מיתנפחת

קוטר 240 
גובה 63

כולל משאבת פילטר

רק- ₪299

זוג נודל
מיתנפח 
אינטקס

רק- ₪3490

קרש שחיה

רק- ₪1990

מזרון מתנפח לקמפינג
יחיד

רק- ₪6990

צידנית
35 ליטר

רק- ₪13990

מחצלת מבודדת
2*1.5 מטר

רק- ₪2490

משקפי שחיה
אופטיות

רק- ₪6990

כדורגל איכותי

רק- ₪1490

גלגל ים קטן לילדים

רק- ₪690

אבוב ענק + ידיות
INTEX

רק- ₪3490

מאורר ריצפה
היחידי שמסתובב 
ימין שמאל מאורר 

רוטר  אלקטרה

רק- ₪135

שולחן מחשב דגם 204 
גובה: 82.5ס"מ
רוחב: 108ס"מ

עומק: 44.5ס"מ

רק- ₪220

יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227
שעות פתיחה: א-ה 9:00-23:00 יום ו' 8:30 - 14:00

דשא סינטטי
2 מטר

רוחב 10 מ"מ

רק- ₪4990

תיק לתפילין
קטן

רק- ₪2990
גדול

רק- ₪3990

גמר סיד
18 ליטר

רק- ₪9990

 י"א אב 23.07.18 תערוכת ענק של כלי עבודה מחירים מיוחדים הדגמה על כל הכלים.
רק היום!

ארון דגם 707
גובה: 184ס"מ
רוחב: 160ס"מ
עומק: 52ס"מ

רק- ₪860



! ת ו חת עמק טעימה, לבריא רו א
פיקניק עמק! אחרת, מה הטעם?

פרטים ועידכונים על המקומות אליהם תגיע סיירת עמק: 

03-3739999

 פוגשים את
סיירת עמק

יוצאים לפיקניק!
מצטיידים באריזה

ממגוון מוצרי ״עמק״ 

מקבלים מתנה!
 ערכת פעילות 
מהנה לפיקניק

 הפעילות תתקיים בערים: בית שמש, מודיעין עילית, ירושלים, אלעד ובני ברק
בין התאריכים כ"ד באב עד כ"ח באב תשע"ח )5.8.18-9.8.18( | מותנה במסירת 
אריזת עמק ריקה במעמד קבלת המתנה )אצבעות עמק/מוצרלה – רק אריזה 

חיצונית תיחשב כאריזה( | עד גמר המלאי



מובילים בחשמל, מנצחים במחיר!
בס״ד

מכירה מטורפת לשבוע אחד בלבד!

מזגן 2 כ"ס

₪1,990

שנות3
אחריות

המבצע עד 31.7.18 או עד גמר המלאי. 10 יח׳ לסניף. התמונות להמחשה בלבד. המכירה הינה ישירה לצרכן הסופי. טל״ח

חשמל החסד אלעד 
יהודה הנשיא 102 )בחניה(

חשמל החסד בני ברק 
רח׳ ירושלים 30 074-7576625

מקרר 4 דלתות
610 ליטר 

עיצוב יוקרתי בגימור נירוסטה
טכנולוגיית קירור לחיסכון בחשמל

מקרר מקפיא תחתון
574 ליטר

מתקן לקוביות קרח
מסנן לחות לשמירה

על טריות האוכל

מכונת כביסה
1400 סל"ד

צג לזמן הנותר
A דירוג אנרגטי

מכונת כביסה
 A 1200 סל"ד, דירוג אנרגטי

תוכנית קצרה 15 דקות
תוף יהלום, נעילה בפני ילדים

גוף חימום קרמי

תנור בנוי בקו
טורבו
טיימר

₪790

₪399

רחפן
גדול ומקצועי

₪119

קטלן יתושים

₪49

מסך מחשב
22 אינץ׳

₪10

מכונת כביסה
600 סל"ד

תוכנית מהירה

₪699
תנור דו תאי

משולב גז

₪1,590

₪4,790₪3,590

₪1,490₪1,490

מזגן טורנדו 2.5 כ"ס
 A דירוג אנרגטי

שנות5דגם: סאגה
אחריות

₪2,990

כולל פיקוד שבת 
משמרת שבת 

חברה מוכרת

מהדרין לשבת 
ע"י בד"ץ

מכונת כביסה
1000 סל"ד

 A דירוג אנרגטי
תוכנית מהירה 15 דקות

7 ק״ג₪1,590
תוצרת

פולין

תנור דו תאי
משולב גז

₪2,190

תוצרת
איטליה

7 ק״ג

10 ק״ג

אחריות ע"י 
ניופאן

₪349

כיריים נירוסטה
4 להבות 

מאווררי בלו סטאר

₪99
החל מ-

אוזניות

נגנים סובו, בייסיק, דיגמן, 
אייבס, גלסבה

הנחה30%

עד

מקרר
570 ליטר

הנדסת אנוש נוחה
מתקן לקוביות קרח

פונקצית הקפאה מהירה

₪3,390₪2,990

מקרר
515 ליטר

A דירוג אנרגטי
מנוע שקט במיוחד, חיסכוני בחשמל

מתקן קרח נשלף
כולל פיקוד
כולל פיקודשבת מהדרין

שבת מהדרין

שנות10
אחריות

מזגן 1 כ"ס

כולל התקנה והובלה₪1,390

מזגן תדיראן 
1 כ"ס אלפא

A שנות5דירוג אנרגטי
אחריות

כולל התקנה והובלה₪1,990

מזגן טורנדו 1.25 כ"ס
A דירוג אנרגטי

שנות5דגם: סאגה
אחריות

כולל התקנה והובלה₪1,790

מזגן תדיראן 1 כ"ס
A דירוג אנרגטי

דגם: ספקטרה

כולל התקנה והובלה₪1,590



המבצע יתקיים בין התאריכים י"ז אב 29.07.2018 עד ה' אלול 16.08.2018, ימי הפעילות א'-ה' לא כולל שישי שבת. יש לשמור את החשבונית כהוכחה במקרה 
של זכייה. בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי שטראוס. הטלמסר פעיל בימים א׳-ה׳ בין השעות 00:00 ל-23:59.

עוצרים לקפה איכותי!
בדרך לשופינג

קפה ברזילאי
100% פולי קפה

מברזיל

קפה אינטנס
מחוזק

באספרסו

ותוכלו לזכות
ב-3,000 ₪

עזריאלי גיפטקארד

חייגו לטלמסר: 
 03-3738000 
וענו במהירות על השאלות

קנו 2 אריזות 
קפה ברזילאי 

או קפה אינטנס

לקניות במתנה, זוכה בכל יום!
3₪



רח' ז'בוטינסקי 96 קרית אריה פ"ת | חניה חינם - טל: 053-8008008
שעות פעילות: ימים א-ה 09:00-20:30 ו' 09:00-14:00 מוצ"ש חצי שעה לאחר צאת השבת ועד 23:00

סניף אשדוד: האורגים 9 )טופ סנטר( 03-8686853

*המחירים למזומן בלבד, ניתן לשלם באשראי עד 12 תשלומים ובשיקים

 מיטה מרופדת
 דגם פיזה כולל
 הפרדה וארגזים

1 9.3.2018   ˆ   ידיעות פתח־תקוה1 ידיעות פתח־תקוה   ˆ   9.3.2018

רח' ז'בוטינסקי 96 פ"ת  חניה חינם - טל. 053-8008008
9 )טופ סנטר( 03-8686853 סניף אשדוד

 

פתוח במוצ"ש

בס"ד

₪ 3990

פינת אוכל עגולה שיפוע
עץ מלא כולל פתיחה וכסאות

מיטה וחצי קפיצים
מבודדים/ללא קפיצים במגוון צבעים

חדר שינה
קומפלט

מזנון ושולחן
איקס

ארון הזזה
 160 ס"מ

פינת אוכל כולל 6 כסאות
והגדלות

₪ 3990

₪ 1990

₪ 1990

₪ 2590

₪ 1490

₪ 4790

הפסח
הזה

כולו דיזיין
רהיטי

מעצבים

)צמוד לפרטנר(

סלון פינתי בבד רחיץ

האורגים

מתחייבים לאספקה 
עד פסח

& 2590

 ספת דיבאני
בבד רחיץ

 פינת אוכל
וכסאות

ספריית קודש דגם 
ירושלים 2.4*2.4 מ' 

 מזנון ושולחן
כפיר

 ארון הזזה כולל סט מגירות 
 וטריקה שקטה כפולה

 סלון פינתי דגם שמרת
בבד רחיץ

&2590 &3890

&2990 &1990

&1890

&2990





חדש!
קוקה-קולה זירו 

בטעם לימון

הטעם האמיתי



י"ג באב תשע"ח 25/7/18 בני ברק8

מאת: יאיר קורן

ענק  כנס  להתקיים  אמור  בקרוב 
בהשתתפותו של מרן שר התורה הגאון רבי 
חיים קנייבסקי, לזכרה של בתו הרבנית חנה 

שטיינמן ע"ה.
רמת  באיצטדיון  בעז"ה  יתקיים  הכינוס 

'זכרון  המשניות  ארגון  של  ביוזמתו  גן, 
בית  של  תינוקות  לומדים  במסגרתו  חנה', 
המנוחה  אשתו  הרבנית,  לזכר  משניות  רבן 
ישיבת  ראש  רבי שרגא שטיינמן  הגאון  של 

אורחות תורה.
הכנס יתקיים ביום רביעי כ"ז אב, כשאלפי 
רחבי  מכל  בהסעות  אליו  יגיעו  הילדים 

הארץ.

תחילה תוכנן הכינוס להתקיים באצטדיון 

יד אליהו בתל אביב, אך לבסוף הוא הועתק 

כאמור לרמת גן, בסמיכות לעיר התורה בני 

ברק.
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החדשות המקומיות של      בני ברק
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 עשרות דיינים בכנס 'יראים'
שעבר  בשבוע 
של  כנס  התקיים 
רבנים,  עשרות 
דיינים ומשפיעים 
באולמי 'ארמונות 
ארגון  ע"י  חן' 
שפועל  "יראים", 
איחוד  על 
בארץ  הקהילות 

הקודש בנשיאות הגה"צ רבי ליאור גלזר, במטרה לבער 
את הנגע של פגעי הטכנולוגיה ובעיקר את המכשירים 
והאברכים  הישיבות  בחורי  בקרב  הנפוצים  המוגנים 

ושאר בני התורה.
בכנס הוקם בית הדין לנושא בנשיאות הדיינים הגאון 
רבי  והגאון  שכנזי  יעקב  רבי  הגאון  ירחי,  אהרן  רבי 

מאיר דוד שמואלי.
יצחק  רבי  הגאון  הגאונים  הרבנים  דברים  נשאו 
ליאור  רבי  הגאון  הדביר  פתח  מוסדות  ראש  רצאבי, 
גלזר, הגאון רבי יוסף בנימין הלוי וואזנר, גאב"ד חתם 
סופר הגר"א אלטמן, האדמו"ר ממבקשי ה', הגאון רבי 
אהרן פיינהנדלר, הרה"ג משה פריש בן לבעל המתוק 
הנודע  והסופר  עזרי  יוסף  לנג, הרב  חיים  מדבש, הרב 

קובי לוי.
קורנפלד  עודד  הרב  הרבים  מזכה  הנחה  הכנס  את 
עליה  נרגשת  בקריאה  הרבנים  יצאו  המעמד  ובסוף 
הטכנולוגים אשר  הנגע של המכשירים  בביאור  חתמו 
את  הפילה.  חללים  רבים  עמ"י אשר  בקדושת  פוגעים 
להבות  חוצבי  בדברים  גלזר  ליאור  הרה"ג  סיים  הכנס 

ולאחמ"כ קבלת עול מלכות שמים.

 פרץ לדירה ונעצר
ביום שני בערב, התקבל דיווח במוקד 100 מאזרחית 
והבחינה  ב"ב   17 גאון  האי  ברחוב  לביתה  שחזרה 
על  מהמקום  נמלט  החשוד  מדירתה,  שיוצא  בחשוד 

אופניים חשמליים.
והחלו  למקום  הגיעו  ב"ב  עירוני  שיטור  צוותי 
אותר  החשוד  דקות  מספר  כעבור  נרחבות,  בסריקות 
50 תושב העיר, בעל רישום  ונעצר. מדובר בחשוד בן 
פלילי עשיר של עבירות רכוש. בכליו נתפסו כלי פריצה 

רבים. והוא הועבר לחקירות משטרת 'מרחב דן'.

 זכה ב...כרטיס טיסה לרבי
בכל יום בת"ת 
בני  מנחם'  'בני 
התקיים  ברק, 
ב'דבר  שיעור 
מלכות' בהפסקה 
הילדים  הגדולה. 
לטעום  בחרו 
של  מתורתו 
מחב"ד  הרבי 

זצ"ל ונהנו. כאשר בתחילת הקיץ החל מבצע "נ"א נ"ב 
מטיס אותך לרבי" בו קיבלו על כל הגעה כרטיס נוכחות, 
והילדים נכנסו למספר הגרלות, וההגרלה הגדולה היא 
כרטיס טיסה לניו יורק, לציון הרבי. במהלך ההגרלות 
והזוכה  ערך,  יקרי  בפרסים  ותמימים  ילדים  כ-18  זכו 

בכרטיס הטיסה הוא שמואל סילברמן.

 הצעה של מלאכי לא עלתה לסדר
נציג  העירייה.  בבניין  המועצה  ישיבת  במהלך 
העלה  מלאכי,  משה  תורה,  בני  מסיעת  האופוזיציה 
שמכניסות  השומר  ברחוב  המצלמות  נושא  את  לדיון 
מידי  שקל  כמיליון  העירייה  לקופת  הפרסומים  ע"פ 
בתחילת  מיד  הישיבה  את  נעל  העיר  ראש  אך  חודש. 

הדיון.
מלאכי פרסם קודם לכן קריאה לציבור לבוא ולתעד 
בסוגיית  לעסוק  אמורה  שהייתה  המועצה  ישיבת  את 
חנוך  העיר  ראש  כאמור  אך  השומר.  ברחוב  הפקקים 

זייברט.
ניתוב  תוך  הפקקים  את  לפתור  יש  מלאכי,  לטענת 
את  ולהשאיר  אחרים  לאפיקים  הציבורית  התנועה 
תתבצע  והחנייה  הפרטיים,  לרכבים  חופשית  התנועה 

בכחול לבן.

כנס ענק לאלפי ילדים יתקיים באצטדיון רמת גן בהשתתפות אביה, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי  
לעילוי נשמת הרבנית חנה שטיינמן ע"ה

אלפי בחורי ישיבה בראשות גדולי ישראל התכנסו למעמד חיזוק מיוחד 
בבני ברק, שהועבר בשידור חי בעשרות מוקדים • במרכז: דברי מרן שר 
התורה הגר"ח קנייבסקי ומשאו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין

לקראת בין הזמנים: 
אלפים בכנס חיזוק מיוחד

אלי כהן

אלפים מבני הישיבות הגדולות 
התכנסו  הקודש,  ארץ  ברחבי 
שר  מרן  בראשות  שעבר  בשבוע 
ומרן  קניבסקי  הגר"ח  התורה 
אדלשטיין,  הגרי"ג  הישיבה  ראש 
לכינוס חיזוק והתרוממות מעמדם 
בין  ימי  לקראת  התורה,  בני  של 

הזמנים.
התקיים  המרכזי  הכינוס 
ברק,  בבני  הפאר  היכלי  באולמי 
כשעל המקום צבאו אלפים רבים 
מהעיר  הגדולות  הישיבות  מבני 
בני ברק, ומילאו את כל מבואותיו 
כשהאירוע  הסמוכה,  והרחבה 
לאולמות  חי  בשידור  הועבר 
הועבר  הכינוס  כן  כמו  הסמוכים. 
נקודות  לעשרות  ישיר  בשידור 
שידור ברחבי הארץ, כשאלפי בני 
הישיבות בכל אתר ואתר התכנסו 
בקנייני  חיזוק  דברי  לשמוע  ובאו 

התורה וצביונם הראוי.
את המעמד פתח והנחה הגאון 
רבי נתן צבי פינקל, ר"מ בישיבת 
לייקווד בירושלים, שהעלה בפתח 
דבריו את זכר אביו הגר"א פינקל 
הזיכרון  יום  חל  זה  שביום  זצ"ל, 
להסתלקותו. בהמשך ייחד דברים 
שרוי  שבו  הגדול  לאבל  נרחבים 
ובפרט  כולו  ישראל  עם  עדיין 
ואברכי  הישיבות  בני  רבבות 
של  רבן  בהסתלקות  הכוללים, 
זצ"ל,  הגראי"ל  מרן  ישראל 
שרומם וגידל את שאיפתם של בני 

הישיבות והאברכים.
בפרקי תהילים בתחילת המעמד 
התכבד הגאון הצדיק רבי שמואל 
שולמן משגיח ישיבת בית מדרש 

עליון. בדברי פתיחה התכבד הרב 
שהתבקש  בלוי,  משה  רבי  הגאון 
לבני  נחוצים  דברים  להשמיע 
הרוממות  דרכי  בהקניית  התורה 
בן  לכל  הנחוצות  והשאיפות 
דברים  נשא  כן  כמו  ישיבה. 
שפירא  ברוך  רבי  הגאון  נלהבים 
שדיבר על הזכיה ללמוד מרבותינו 

הגדולים ארחות חיים.
ובהתרגשות  כבוד  בדומיית 
הישיבות  בני  אלפי  קיבלו  הנפש 
שנכנסו  ישראל  גדולי  פני  את 
ופיארו את מרכז המעמד.  לאולם 
את המשא המרכזי נשא מרן הגר"ג 
אדלשטיין כאשר בדבריו הזכיר כי 
חובתנו בשעה זו שלא יהיה חשש 
גיוס, זה להתחזק בתורה ולהרבות 
האריך  מרן  ישראל.  בעם  תורה 
בדבריו על חובת השמירה וצביון 
ועולם  הישיבות  תלמידי  של 

התורה גם בימי בין הזמנים. 
מרן  של  הנוקבים  דבריו 
קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
והושמעו  האדיר  למעמד  הובאו 
הגאון  תלמידו  ידי  על  בנוכחותו 
ראש  דרוק,  מאיר  ישראל  רבי 

ישיבת "תפארת ישראל". 
בני  אלפי  לפני  מיוחד  משא 
רבי  הגדול  הגאון  נשא  הישיבות 
נעילה  ומשא  הירש,  הלל  משה 
המשגיח  השמיע  חיזוק  ודברי 

הגאון הצדיק רבי דן סגל.
ל50  שודר  הגדול  המעמד 
הארץ,  ברחבי  ואולמות  ישיבות 
יצוין כי על מערך הארגון הופקדו 
עוזרו  פרג,  ושמשון  מאיר  רפאל 
ברק  בני  עיריית  ראש  סגן  של 

מנחם שפירא.

"התורה של בני הישיבות מגינה על 
כל עם ישראל, בארץ ובחוץ לארץ"

"יש חשש לגזירה של גיוס, ובלי זכות התורה מי יודע מה יהיה" •"יש 
בזבוז זמן של סקרנות: מה נעשה בממשלה וחברי הכנסת. בזמן הזה 

אפשר לגמור ש"ס" • המשא המרכזי של מרן הגרי"ג אדלשטיין

שעוסקים  ישיבה  בחורי  של  המעלה  את  לדעת  מאד  חשוב 
בתורה, שהתורה שלהם מגינה על כל עם ישראל, בארץ ובחוץ 

לארץ.
מעשה שהיה, עם הצדיק הידוע מנתיבות זכרונו לברכה, שבאו 
מסוכנת,  צבאית  פעולה  לפני  ברכה  ממנו  לבקש  הצבא  מאנשי 
והוא שאל אותם מתי אתם חושבים לעשותה, ואמרו לו בשתיים 
זה  בישיבות  אז  כי  המתאים  הזמן  לא  זה  להם:  אמר  בצהריים. 
עד  חכו  בתורה.  שעוסקים  התורה  זכות  אין  ואז  מנוחה  שעת 

ארבע, בארבע כבר כולם עוסקים בתורה. זה כוח זכות התורה.
הגמרא אומרת שעם ישראל הוא שה אחד בין שבעים זאבים 
זכות  רק  זכות?  ובאיזה  ודור.  דור  בכל  מידם,  מצילנו  והקב"ה 

התורה זה מה ששומר אותנו!
חוזרים  תורה.  נמצאים בסביבה לא של  זו בעיה,  בין הזמנים 
ניכר על  הביתה, הרחוב הוא לא רחוב של תורה. חשוב שיהיה 
הבחור שהוא אותו בן תורה כמו בישיבה. העוסק בתורה, צורת 
הדיבור שלו היא אחרת, דיבורו בנחת עם הבריות. בזמן שאדם 
קורא ושונה ודיבורו בנחת עם הבריות וכו', מה הבריות אומרת 
תורה, אשרי  אביו שלימדו  תורה, אשרי  מי שלמד  עליו? אשרי 
רבו שלימדו תורה - הוא מקדש שם שמים, כי כולם רואים מה 

זה בן תורה.
חילוני עמדו  זוג  לפני הרבה שנים, בתל אביב.  מעשה שהיה 
שם  וקנה  ניגש  ישיבה  בחור  שתייה.  שם  שמוכרים  קיוסק  לפני 
כוס שתייה ושתה כמו בן ישיבה, כמו בן תורה. הם ראו איך שהוא 
בלי  פעילות,  בלי שום  וחזרו בתשובה.  וסובא,  זולל  לא  שותה, 

שום כוונה, הוא זכה להחזיר בתשובה שני יהודים!
אנחנו זקוקים לזכויות! יש חשש לגזירה של גיוס, ובלי זכות 
אלו  ובזכויות  התורה,  זכות  צריך  יהיה!  מה  יודע  מי  התורה 

מקבלים זכות להמשיך ללמוד תורה.
אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, כל אחד מאיתנו יכול להיות בקי 
בש"ס, אני מכיר אחד בחור צעיר שהוא יודע ש"ס, על ידי ניצול 
למעשה:  נוגע  דבר שלא  על  סקרנות,  של  זמן  בזבוז  יש  הזמן! 
ובדברים שאין בזה שום תועלת, כל מיני חדשות: מה נעשה עם 
גזירת הגיוס, מה נעשה בממשלה וחברי הכנסת, ומה נעשה בחוץ 
לארץ, דברים שלא נוגעים למעשה. זה הכל בזבוז זמן! בזמן הזה 

אפשר לגמור ש"ס!
כולנו להתחזק בכל  נזכה  ואחד מאתנו,  כל אחד  כולנו,  נזכה 
מה שצריך חיזוק, ויהיה לנו סייעתא דשמיא לזכות גם להגן גם 

על כל הדור.

 צילום: אורן בן דוד
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מתמוססת בקלות בפה, נח  לעיכול ובטעם שילדים אוהבים

 המוצר הינו תוסף תזונה.
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מרשים: גן ציבורי חדש 
ומפואר בעיר

נפתח גן ציבורי מרשים, על פני שטח של 4.5 דונם, עם שפע מתקני משחקים 
משוכללים, כולל מסלול אופניים • הגן שוכן ברחוב נויפלד, בשכונת קריית 

הרצוג, והוא הוקם בעלות כספית של כ-7 מיליון ש"ח

מאת: עוזי ברק

מתקני  עם  ומרשים,  מפואר  ענק,  ציבורי  גן 
אופניים,  ומסלול  ומשופצים  גדולים  משחקים 
 7 של  כספית  בעלות  דונם,  כ-4.5  של  בשטח 
מיליון שקלים, הוקם, ביזמת הרב חנוך זייברט, 
בשכונת  נויפלד  ברחוב  ברק,  בני  עיריית  ראש 
בו  ששררו  רבות  שנים  לאחר  קריית-הרצוג, 
עזובה והזנחה, וכעת הוא נפתח, לרווחת ציבור 

הילדים.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, 
כי לא מכבר התעורר רעש תקשורתי על הודעת 
עיריית גבעת שמואל למניעת כניסת ילדי ערים 
אחרות למתחמי הגינות ברחבי עיר זו, הנחייה 
הפרסומים  כדי  תוך  אך,  בינתיים,  ששונתה 
יסוד  חסרות  ידיעות  שורבבו  בכלי-תקשורת, 
ופארקים  גינות  ברק  בבני  אין  כאילו  ובסיס 
גינות  מ-80  למעלה  בה  ישנם  כאשר  לילדים, 
ובהם  גדולים,  וגם  בינוניים  ובהם  ופארקים 
דרום  גהה  פארק  הרצוג,  בקריית  הזית  פארק 
בשכונת נוה אחיעזר, פארק גהה צפון בשכונת 
המים,  מגדל  גן  ויז'ניץ,  שדרות  החיים,  אור 
העירייה,  בית  גן  מראדזמין,  האדמו"ר  רחוב 
שדרות זבולון המר בשיכון ה', מעונות ויז'ניץ, 
בקרוב,  מחדש  שתיפתח  החי  פינת  ה-93,  גן 
ועוד,  ייחודיים  ובשדרוג  בהיקף  א',  בשלב 
כניסה  הגבלת  אין  הללו,  והפארקים  הגינות 

לאף ילד.
בשנים  הושקעו  שקלים  מיליוני  עשרות 
האחרונות בפיתוחן ובשדרוגן של גינות ברחבי 
העיר ברמה ובאיכות גבוהות. המדובר בגינות, 
באזורים  ושודרגו  ששופצו  גדולות,  בחלקן 
שונים של העיר, בסכום כולל של מיליוני ₪, 
בשיפוצן  להמשיך  לקבוע  היא  כשהמטרה 
מתקני  ולהוסיף  קיימות  גינות  של  ובשדרוגן 
משחקים, ככל הניתן, בגינות נוספות. בפיתוח 
הגינות והפארקים, בהתאם להנחיות הרב חנוך 
לתשתיות  האגף  עוסק  העיר,  ראש  זייברט, 
חבר  קקון,  מיכאל  הרב  שבראשות  ולפיתוח 
הנהלת העירייה ובהנהלה המקצועית והמיומנת 
של הרב חנוך זיידמן ומחלקת חזות העיר באגף 
שבהנהלת הרב ישראל לייזר, סגן מנהל האגף.

שניים וחצי מיליון ש"ח  הושקעו בפיתוח גינה 
חדשה במעונות ויז'ניץ, שבמעלה רחוב עזרא – 
אדמו"רי מנדבורנא, שהעבודות בה כללו גינון, 

ומתקני  משטחים  סינטטי,  דשא 
משחקים גדולים ומרווחים, וזאת 
הרבים  הצרכים  על  לענות  כדי 
בתחום זה באזור החדש, שהוקם 

לא מכבר.
הושקע   ₪ כמיליון  של  סכום 
ובשדרוג  בפיתוח  באחרונה 
ו'  בשיכון  רימון  ברחוב  גינה 
משחקים  מתקני  בה  והותקנו 
וכמו"כ  ומשוכללים,  גדולים 
הושקעו סכומים גדולים בפיתוח 
בגינה  חדש  דשא  ובהתקנת 
בסמוך  אהרונוביץ,  שברחוב 

לבי"ס "נוה מאיר".
הייתה  שבוצעו  הגינות  בין 
הקמת גינה, בסכום של 600,000 
בה  השניה,  העליה  ברחוב   ₪
לרשות  גינה  עמדה  לא  מעולם 
לגינה  ובמקום  הסביבה,  ילדי 
היא הייתה מקום מצבור ללכלוך 
ולפסולת. בגינה זו בוצעו עבודות 
סינטטי,  כדשא  נרחבות  תשתית 
ריצוף,  גידור,  ספסלים,  ריהוט, 
משטחים ומתקני משחק תקניים.
בפארק גהה דרום שבשכונת נווה-
בו  הושלמו  שבאחרונה  אחיעזר, 
לאחר  הפארק,  הקמת  עבודות 

לפועל,  יצאו  לא  העבודות  בה  ארוכה  תקופה 
בפארק  התשתיות  פיתוח  לעבודות  נוספה 
משטחים  תאורה,  סינטטי,  דשא  גינון,  שכללו 
ומתקני משחקים, גם התקנה נוספת של מתקני 
 ,₪  775,000 של  בסכום  חדשים,  משחקים 
וזאת כדי לענות על הצרכים הרבים בתחום זה 

בפארק המרווח.
האדמו"ר  שברחוב  מרים"  "באר  בגינת 
בוצעו  רבות,  שנים  כבר  הקיימת  מראדזמין, 
כמיליון  של  כספית  בעלות  נרחבות,  עבודות 
והוספת מתקני  ספסלים  הצללה,  לתאורה,   ,₪
ילדי  של  להנאתם  חדשים,  מדגמים  משחקים 

האזור.
של  צורך  היה  העיר  שבמרכז  ראב"ד  ברחוב 
ביצעה  מכבר  ולא  גינה,  בפיתוח  רבות  שנים 
העירייה גינה חדשה במקום הכוללת גם מתקני 

משחק, בעלות של כ-600,000 ₪.
בפארק  בוצעו  נוספות  ושדרוג  פיתוח  עבודות 
שבשכונת  פארדו  משה  רבי  ברחוב  צפון  גהה 
אור-החיים, והושקעו בו כ-1.5 מיליון ₪. ובין 
דשא  הריהוט,  התאורה,  שבוצעו-  העבודות 
סינטטי, הותקנו מתקני משחקים, כשבפארק זה 
בוצעה חלוקה לשלוש גינות פנימיות בהתאמת 
שונים,  גילאים  לפי  לילדים  שבהן  המשחקים 

ובהם פעוטות, ילדים קטנים וילדים גדולים.
בפיתוח,  הושקעו  ש"ח  מיליון  וחצי  שלושה 
מויז'ניץ,  האדמו"ר  בשדרת  ושדרוג  שיפוץ 
ארכה,  לכל  בוצעו  שהעבודות  ארוכה  שדרה 
ובין היתר הן כללו גינון, דשא סינטטי, תאורה, 
ומרווחים,  גדולים  משחקים  ומתקני  משטחים 
וזאת כדי לענות על הצרכים הרבים בתחום זה 

בשדרה הגדולה.
ומתקנים  ונרחבות  גדולות  פיתוח  עבודות 
מ3.5  למעלה  של  בסכומים  בוצעו,  חדשים 
מיליון ₪ בגינות ברחוב רבינא, בשדרות אביי 
ורבא ובגינת רחוב אבן שפרוט שבמרכז העיר; 
שמעון  ובשדרות  נויפלד  ברח'  אביעד,  ברחוב 
מידה  בקנה  ופיתוח  הרצוג,  שבקריית  סורוקה 
חדשניים,  משחקים  מתקני  גם  שכלל  נרחב, 

בגינת רחוב חולדה הנביאה שבשיכון ג'.
לנכים  משחקים  מתקני  התקינה  גם  העירייה 
האדמו"ר  הזית,  גבעת  שבפארק  בגינות 
בנוסף  נויפלד,  ברחוב  שפירא  וגן  מראדזמין, 
נכים,  בעבור  שהותקנו  לערסלים-נדנדנות 

בגינות רבות.

הגן לפני העבודות שבוצעו בו ולאחריהן

  ומקבלים*
       ערכת שי יוקרתית

              של

  קונים
ברשת 

ב-500 ש״ח ומעלה

מתרעננים עם

ומתחדשים ב-

*בתוקף בין התאריכים  י"א אב - כ"ט אב תשע"ח  23.7.18 - 
10.8.18 ו/או עד גמר המלאי, מינימום  4000 יחידות  במלאי. 
בחנויות המשתתפות: סניפי בגיר: ירושלים, כנפי נשרים 5, עמוס  

10 • בני ברק: כהנמן   72, ר' עקיבא  55.
 סניפי ליבוביץ׳: ירושלים, ירמיהו  58 • בית שמש, נחל ניצנים  8 

• חיפה, ארלוזרוב  7



חדש!
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מחאת ה'גזל שינה'

רחוב ללא מדרכה

הרב נתן דוד הרציג ז”ל

רבני מרכז העיר יצאו בקריאה נגד ילדים קטנים הרכובים על בימבות בירידות 
של רבי עקיבא והסביבה והורסים את מונחת השבת לתושבים

דיירי רחוב פנקס רוצים שהעירייה תסדר להם את המדרכה ההרוסה לאורך הרחוב 
• דובר העירייה: "המצב ייבדק לפתרון הבעיה במסגרות תקציביות שונות"

אחרי שזכה למול אלפי תינוקות, המוהל המפורסם הרב נתן דוד הרציג נפטר 
השבוע כשהוא בן 86 בפטירתו

עוזי ברק

רבנים  החתימו  ברק  בני  העיר  במרכז  תושבים 
להם  גורם  שכידוע  הבימבות  מטרד  בעקבות 

לעוול במנוחת השבת.
הלשון:  בזה  נכתב  השבוע  שפורסם  במכתב 
"כידוע שבתות והחגים נתנו לרוגע ומנוחת הגוף 
והנפש ממרוצת ימי החול ולעונג כמו שידוע, אך 
לצערנו ישנם כאלו הנותנים לילדים מיני מכוניות 
צעצוע )בימבות וכדומה( המרעישות ומפרות את 
מנוחת הנפש של אחרים. עיקר הבעיה בירידות 
סמטת  הרחובות  בין  עקיבא,  רבי  ברחובות 
 – סוקולוב  דרך  זכריה.  לרחוב  קוטלר   – מנשה 

מהרש"ל. רש"י – הרב שך".
במכתב נאמר כי הדבר מפריע בעיקר לתושבים 
וזקוקים  מכך  הסובלים  וחולים  הקשישים 
ובתי  הכנסיות  בתי  גם  וכי  ושלווה  למנוחה 
המדרשיות סובלים מרעשים אלו בזמן התפילות 

והדרשות.
לא  כי רעשים אלו מפריעים  עוד מצוין במכתב 
היממה,  שעות  בכל  אלא  המנוחה  בשעת  רק 
"מספיק אנו סובלים כל השבוע מרעש המכוניות, 
אל  עליך  ששנוא  ומה  ומשאיות  אוטובוסים 

תעשה לחברך".
עמם  יחד  הסובלים  השכנים  חתמו  המכתב  על 
הרב  הגאון  בב"ב  אב"ד  השכונה,  רבני  חתמו 

הכנסת  בית  רב  חתם  ואחריו  דרייפוס,  אליהו 
'הליגמן' שהוסיף על חתימתו את המילים "וכל 
רוח  לנחת  יזכה  לכך  ובנותיו  בניו  את  המחנך 

יהודי מצאצאיו".

עוזי ברק

בני  לעיריית  פניות  מספר  פנו  פנקס  רחוב  דיירי 
ברק בבקשה לסדר את המדרכה השבורה לאורך 

הרחוב בין הבניינים ממספר 9 ועד 1 בעיר.
לדבריהם עברה שנה ורחוב פנקס נראה כמו לא 
עבודות  עקב  והרוסה,  שבורה  המדרכה  טוב, 
שיפוץ והרחבה של דירות ובניה על הגגות. לא 
לתיקון  דואגת  לא  ברק  בני  עיריית  מדוע  מובן 
המדרכה או לחיוב הדיירים שבנו והשביחו את 

דירתם והשחיתו את המדרכה.
מזכיר העירייה ודוברה ר' אברהם טננבוים הגיב 
לדברים: "ראשית, יש צורך להדגיש, כי המציאות 
שורה  האחרונות  בשנים  ביצעה  שהעירייה  היא 
שקלים,  מיליוני  עשרות  של  בסכומים  ארוכה, 
מדרכות,  כבישים,  תשתיות  פיתוח  עבודות  של 
העיר,  ברחבי  רבים  ברחובות  ותעול  תאורה 
ובהם רחובות הושע, רש"י, מהרש"ל, אחיעזר, 
הרב צירלסון, דקר, הרב ש"ך, חשב סופר, הרב 
ויז'ניץ,  מעונות  סוקולוב,  השלושה,  מוהליבר, 

דבורה הנביאה ועוד. 
"באשר לרחוב פנקס 1-9:  נכון, שקיימת בעיה 
כזו ברחוב, הנובעת, בעיקרה, מעבודות של בינוי 
ושיפוצים בבניינים שונים ברחוב, וכתוצאה מכך 
זה  בקטע  שהמדרכות  נכון,  מדרכות.  נשברו 
כבישים  שיפוץ  בעבודות  נכללו  לא  הרחוב  של 

ומדרכות בתכנית הפיתוח של השנה האחרונה, 
במסגרות  הבעיה  לפתרון  ייבדק  המצב  אך 

תקציביות שונות".

יאיר קורן

ברוך דיין האמת: בסוף שבוע שעבר נפטר לבית 
הרציג  דוד  נתן  הרב  המפורסם  המוהל  עולמו 

זצ"ל כשהוא בן 86 בפטירתו.
הלווייתו יצאה ביום חמישי בשעה 11:00 בבוקר 
והוא  ברק  בבני  מגור  האדמו"ר  ברחוב  מביתו 

נטמן בבית העלמין פוניבז' בבני ברק.
'לדרמן'  הכנסת  בית  דרך  עבר  הלווייתו  מסע 

ברחוב רשב"ם, שם ספדו לו בני משפחתו.
כמוהל  רבות  שנים  ושימש  בפולין  נולד  המנוח 
מפורסם ומומחה ומל אלפי תינוקות כאשר גדולי 
ועל  ידיו  על  וסמכו  כסנדקים  שימשו  ישראל 

מומחיותו גם בהלכה. ת.נ.צ.ב.ה.

כך נראית המדרכה לאורך הרחוב

 מכתב רבני מרכז העיר

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
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וטובי 

הרופאים

ותק 
וניסיון 

רב

מכשור 
רפואי 
מתקדם

לצד כל הסגולות

פרופ' איל סיון
מנהל אגף נשים 

ויולדות

פרופ' שלי מזעקי
 מ"מ מנהל אגף 
נשים ויולדות

אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בהחלטה החשובה של בחירת מרכז רפואי לקראת הלידה, 
את הולכת על הכי בטוח.

 אגף נשים ויולדות בשיבא – תל השומר מזמין אותך ליהנות
מחוויית לידה מקצועית ונעימה, מהצוות הרפואי הבכיר ביותר, 

וממקצוענות רפואית ללא פשרות אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה.
 בשיבא, כמרכז הגדול בארץ ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה

רפואית מורכבת.
 האגף לנשים ויולדות בשיבא פועל תחת הכוונתו ההלכתית של

הרה"ג ר' צבי פורת שליט"א ומציע לך תנאים לשמירת שבת כהלכתה 
וארוחות טריות ומגוונות בכשרות בד"צ העדה החרדית. 

זו ההשתדלות שלך שהכל יסתיים במזל טוב ובשעה טובה.

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819

לסיורים, קורסים ולכל מידע,
מתאמת קשרי קהילה:
052-6667991

ללדת בשיבא- תל השומר
זו ה"השתדלות" שלך
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הקו יפעל בתדירות גבוהה, החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הלילה 
המאוחרות • הקו החל לפעול כבר בימים אלו - עד לסוף חופשת בין הזמנים

בשורה: קו 133 מבני ברק לרידינג 
בתל אביב וחזרה

מאת: עוזי ברק

רימון  ברחוב  בעריסתו  נפטר  חודשיים  בן  פעוט 
בבני ברק.

סמוך  בבוקר,  שני  ביום  השבוע  אירע  המקרה 
לשעה 8:20 בבוקר התקבל דיווח למוקד 1221 של 
איחוד הצלה על פעוט כבן חודשיים שלא התעורר 

משנתו בביתו בבני ברק.
חובשים ברשת המתנדבים של איחוד הצלה סניף 
בני ברק ביצעו בו פעולות החייאה עד להגעת ניידת 
טיפול נמרץ של מד"א שהעבירה אותו תוך המשך 
פעולות החייאה במצב אנוש לבית החולים. צוותי 
חוס"ן היחידה לסיוע נפשי של איחוד הצלה הוזעקו 

למקום עקב אופי האירוע.
בבית  הפעוט  של  מותו  נקבע  קצר  זמן  לאחר 

החולים.

מאת: עוזי ברק

דרישת  העיר'  ב'קול  פורסמה  שבועיים  לפני  רק 
גני  ולפארק  שרתון  לחוף  תחבורה  לקוי  התושבים 
ניתן לבשר על הקו  ואכן בעקבות הדברים,  יהושוע, 

שהחל לפעול השבוע.
משרד התחבורה הורה לחברת דן להפעיל את קו 
133 מרחוב ז'בוטינסקי בבני ברק לכיוון חוף שרתון. 
נוספת  תחבורה  ומשם  רידינג  בתחנת  תהיה  התחנה 

לחוף שרתון וגם המשך הקו לפארק גני יהושע.
על  העיתון  למערכת  הודו  ברק  בני  תושבי 

הירתמותה לנושא לרווחת כלל התושבים.
יחד  אורי מקלב  ח"כ  לשכת  גם  בנושא  פעלו  עוד 
עם מנהל הלשכה לפניות הציבור של דגל התורה הרב 

שלמה גודלנטל והרב שמעון קשש מעיריית ב"ב.
בימים אלו יחל לפעול קו ייעודי מבני ברק לכיוון 
ימי  בכל  יפעל  והוא  אביב,  בתל  רידינג  הכוח  תחנת 
חופשת בין הזמנים וייתן כמענה לנופשים המבקשים 
להגיע באופן מהיר לגני יהושוע ולאזור תחנת הכוח 
רידינג, הקו יפעל בכל ימות השבוע מלבד בימי שישי 
הלילה  לשעות  ועד  המוקדמות  הבוקר  משעות  החל 

המאוחרות ובתדירות גבוהה כל רבע שעה.
נסיעה  מחיר  על  יעמוד  זה  בקו  הנסיעה  מחיר 
למחזיקי  המקובלות  ההנחות  כלל  כי  יצוין  עירונית, 

כרטיסי רב קו יהיו תקפים גם בקו זה.

מוות בעריסה
הפעוט דוד ז"ל, בן חודשיים, 
רימון  ברחוב  בעריסתו  נפטר 

בבני ברק

מזגן לחדר 
שינה

התקנה יהודית
איכותית 

ומקצועית!
החל מ: ₪1090

החל מ-

ל-36 חודשים
30

מזגן 
לסלון

החל מ: ₪2090

החל מ-

ל-36 חודשים
58

מזגן 
3 כ"ס

החל מ: ₪3190

החל מ-

ל-36 חודשים
88

4 השיאים שלנו
במבחן התוצאה

מחיר מעולה

שירות ואמינות

אחריות כפולה

התאמה אישית

1
2
3
4

אנחנו לא נגיש 
לכם כוס קרח...

אבל נעשה הכל
בשביל שתתקררו

ממיזוג אוויר איכותי 
לאורך שנים!

תשלומים
36

    אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(      אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'     בית שמש: רח' שפת אמת 32    ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94
שאול גבעת   15 נשרים  כנפי  התאומים,  בית  ירושלים:  ברכפלד      21 הנשיא  יהודה  רח'  עילית:  מודיעין  עקיבא     רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני    

03-5045000
שיא החשמל והמיזוגלבירור הסניף הקרוב לביתכם:

מציבים רף גבוה במבחן התוצאה



המחירים יוצאים לבין הזמנים

מהפריטים המשתתפים במבצע | לא כולל פריקה/ צבירה | 300 יח' מלאי מינימום | בתוקף עד ה-16.8.18

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72
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"אבן מאסו הבונים", אמר נתניהו על האבן שהשתחררה ונפלה 
חתן  לסגן  הגאה  האב  ישראל'.  'עזרת  ברחבת  גדול  רעש  בקול 
התנ"ך, שלא שוכח להזכיר זאת מדי שנה בחידון בו הוא משתתף 
כראש-הממשלה, שלף את הפסוק כבקיא ורגיל. הלוואי על כמה 

מח"כינו הצעירים, בקיאות שכזאת בספר הספרים.
נתניהו חובב התנ"ך, שחידש במעונו את שיעורי החוג המתוקשר, 
מכיר פסוק או שניים ויודע גם לשלוף ציטוטים מהמקורות, אבל 
את הפסוק הספציפי הזה הוא מכיר משינון יתר בתקופה האחרונה. 
יותר  ובצדק  הוא הפנה  תנ"כיים,  הזכרים  את השורש "מאס" עם 

מפעם אחת כלפי השותפים החרדים בחודשים האחרונים.
נתניהו  שהמנצח  לומר  אפשר  אי  המתגלגלות  האבנים  לצלילי 
לספר  נצמד  ביבי  ההבטחות.  קיום  בקונצרט  תו  באיזשהו  זייף 
התווים עליו חתמו כל חברי המקהלה הקואליציונית לפני למעלה 

משלוש שנים מה שאי אפשר לומר על יתר השותפים.
על נתניהו של הקדנציה הזאת אי אפשר לומר מילה רעה, בכל 
את  לביבי  שהוציאו  החרדים  החברים  במילה.  לעמידתו  הנוגע 
הנשמה אך לבסוף תמכו בחקיקת חוק הלאום – הסבירו בכל מקום, 
ברירה. אחרי שנתניהו  להם  הייתה  כאן בשבוע שעבר, שלא  וגם 
חלקם  את  למלא  שלא  יכלו  לא  הם  התחייבויותיו,  כל  את  מילא 
בהסכם הקואליציוני ולקיים את התחייבותם ההדדית, לתמוך בחוק 

היסוד. 
תפארתם של ראשי הממשלה מתנועת הליכוד שירשו את מנחם 
בגין המנוח, מעולם לא הייתה בקיום הבטחותיהם. שמיר המנוח 
זכור לחברים החרדים כמי שהציע לתלות את ההבטחות על הקיר. 
ישמור  שנתניהו  הייתה  הנוכחית  בקדנציה  החרדים  של  ההערכה 
על רוח הליכוד, ולמרות שיקבלו בסופו של יום את מבוקשם, הרי 
שבדרך הם יצטרכו להיאבק על כל סעיף, להילחם על כל הבטחה.

במובן הזה, ביבי הפתיע לטובה. מחקיקת התיקון לחוק הגיוס 
בהשבת  וכלה  הפטור  מוסדות  לתקנות  עבור  הקדנציה,  בראשית 
מבלי  התחייבויותיו  את  מילא  נתניהו  מלא-מלא,  הישיבות  כספי 

להעביר את השותפים החרדים דרך חתחתים. 
ביבי אינו ראש הממשלה הראשון שמספק סחורה, אך בקדנציה 
הנוכחית הוא הפך לכזה שעושה זאת ביד רחבה. קודמו אולמרט, 
זכור   – ואת הארכת חוק טל  שהעביר את חוק הישיבות הקטנות 
גם כן כמי שהבטחותיו התקיימו, אלא שאולמרט כראש ממשלה, 
כמו אולמרט בקדנציה השנייה שלו כראש עירייה, עשה זאת רק 
אחרי שהכניס אינספור עיזים לדיר. אריאל אטיאס זוכר עד היום, 
כמה דם רע ויזע היה עליו להגיר כדי לגרום לכך שאולמרט יורה 
להסכם  בהתאם  הישיבות  את  לתקצב  בר-און  רוני  האוצר  לשר 
הקואליציוני. עד שאולמרט לא נקרא לביתו של מרן הגר"ע יוסף 
לפרישה  מרומז  איום  עם  קרה  מקלחת  החדר  בתוך  וחטף  זצ"ל 

מהממשלה – דבר לא קרה.
והנה, דווקא בקדנציית הכסף שבמהלכה נתניהו מפתיע ומקיים 
 – לאחת  אחת  התחייבויותיו  את  מיותרים,  קרבות  ללא  כמעט 
שלמים.  עדרים  עיזים.  להכניס  מפסיקים  שלא  אלה  הם  החרדים 
כי  וקיווה  ארוכה,  תקופה  במשך  הסיטואציה  את  שהכיל  ביבי, 
היציבות  להחזרת  לבסוף  תביא  החרדית  ההנהגה  התייצבות 
עוד.  יהיה  לא  שהיה,  שמה  האחרונים  בחודשים  מרגיש  ליושנה, 
עצמה  על  תחזור  לא  שכנראה  היסטוריה  היא  החרדית,  האחדות 

בתקופה הקרובה. לעדר הזה, אין מנהיג.

"נמאס לי", הוא אמר - כך לדברי הבכיר החרדי, "נמאס לי מזה 
מגיע  ברגע שזה  נפתח מחדש  בחדר,  איתכם  דבר שסוגרים  שכל 
לתקשורת, נמאס לי מזה שמהשותפים הכי ענייניים שאפשר לסגור 
איתם דברים, הפכתם לאוסף של דעות, נמאס לי להיות זה שצריך 

לכבות אחריכם שריפות". 

חטא היוהרה

חייבים לומר בכנות שהעפיפונים מהצד החרדי, לא היו כל כך 
מנופחים, נפיצים ודליקים מזה עידן ועידנים. הפעם הקודמת שבה 
בממשלת  הייתה   – הכוח  במגבלות  להכיר  החרדים  השכילו  לא 
נתניהו השנייה, עם שובו מהכפור בשנת 2009, וגם אז מסת השריר 

שהוצגה לראווה הייתה פחותה.
מזה,  להיגמל  מסוגל  לא  אחת  פעם  שנדפק  מי  כי  מסתבר 
וכך, כאילו לא חווינו על בשרנו את מכות קדנציית לפיד שבאה 
בהמשך ישיר לאותה קדנציה בה הופעל מצדנו כוח בלתי מדתי, 
אנו חוזרים על אותו ריטואל של הפרחת איומים ואזהרות. מדובר 
הזהיר  שמפניהם  מופרזת  כוחניות  ובאותה  מתלהם  שיח  באותו 
זצ"ל, ערב קדנציית ביבי השנייה  בשעתו מרן הגראי"ל שטיינמן 
)בי"ס לפוליטיקה, 'מגבלות הכח', 19.6.2008( כי יש להישמר. מי 
שלא הסכית להאזין לדברי החכמה של ראש הישיבה בחיי חיותו, 
והעלה את קרנו של יאיר לפיד בפעם הראשונה, לא נזהר גם בפעם 

השנייה, אחרי פטירת מרן.
כץ,  ישראל  השר  עם  במזנון  ישבנו  לפגרה,  הכנסת  צאת  ערב 
נחת הזרוע החרדית. כץ  שחווה על בשרו בקדנציה הנוכחית את 
שמעולם לא נחשד בשנאת או הדרת חרדים - אם כבר, כי אז להיפך 
כאויב  כורחו  בעל  שהוכרז  כמי  הקדנציה  באמצע  עצמו  מצא   -
מהמסילה,  אותו  והסיטו  כמעט  בשבת  הרכבת  עבודות  האומה. 
מהקואליציה,  בפרישה  איומים  נשמעו  כהיום,  אז  גם  כאשר 
הירידה  ותחנת  מהתחנה  יצאה  שהרכבת  היה  נדמה  כשלרגעים 

ממנה כבר נקבעה. 
כשתחנות הירידה המוכרזות הגיעו והחרדים נותרו על הרכבת 
שוב ושוב, למדה התקשורת הישראלית להתייחס בהתאם למילה 
כמו  יציבה  נראית  וכיום  יצוקה בבטון  הייתה  החרדית – שבעבר 

בניין על עמודים בטבריה אחרי רעידת אדמה.
הדד-ליין  הגעת  עם  שמוחלפים  איומים  הפרחת  של  התרגולת 
לחלק  הרכבת  פרשת  מאז  הפכה  חדשים,  ובמועדים  באיומים 
האגודאים  החברים  על  רציני.  והבלתי  המתלהם  החרדי  מהשיח 
לרכבות  נכון  )לא(  שהיה  מה  חול.  שבתם  עשו  שהם  לומר  ניתן 

השבת, נכון באותה מידה גם לחוק הגיוס.  
נתניהו בעניין הזה, מרגיש שהמגרש החרדי הפך מקרקע יציבה 
לביצה טובענית. לפני כשבוע הוא גולל בשיחה סגורה איך הרושם 
הגיוס שמגיש  – שחוק  היה  החרדים  הראשוני שקיבל מהחברים 
ליברמן ניתן להעברה בשינויים מינוריים שניתנים להסדרה. הגרסה 
ומיהדות  מש"ס  החברים  עדויות  עם  גם  מתיישבת  נתניהו  של 
בליל  באגודה,  מהחברים  שקיבלו  הראשוני  הרושם  על  התורה 

פרסום תזכיר חוק הגיוס על ידי הצוות שהקים שר הביטחון.
 – הגיוס  בחוק  רק  ומסתיים  מתחיל  היה  המפואר  הזגזוג  אם 

הוא,  העניין  היום.  לסדר  לעבור  איכשהו  מוכן  היה  עוד  נתניהו 
ליהדות  הרלוונטיים  הנושאים  בכל  הסתמנה  דומה  שתבנית 
החרדית בשנה האחרונה. ממתווה הכותל שנסגר מול החרדים לפני 
שהועלה להצבעה בממשלה ועד למתווה הגיוס שהחרדים נתנו לו 
הסכמה שבקריצה, כשעל הדרך כמובן יש סוגיות מהותיות נוספות 

שנסגרו ונפתחו. 
לעשות  אפשר  אי  כיום  החרדית  היהדות  שעם  למד  נתניהו 
יקבל  שבג"ץ  לעצמם  לאחל  האם  מסתפקים  ובלשכתו  עסקים, 
ידחה  או  הגיוס  לחוק  התיקון  חקיקת  לדחיית  הארכה  בקשת  את 
אותה ויאלץ את המערכת החרדית להגיע להכרעה ואולי להיפרדות 
מהירה. אצל רב אמן פוליטי מסוגו של ביבי שמוכן לשלם מחירים 
לו  שחוללו  מהסוג  כאוטי  שינוי  בגזרה,  שקט  עבור  מופלגים 

החרדים בשנה האחרונה מחייב שידוד מערכות.
הביקורת הנוקבת שמשמיע נתניהו, בינתיים רק בשיחות סגורות, 
משקפת היטב את התחושה שמורגשת גם בתוככי הציבור החרדי. 
הבלבול בנוגע לסוגיות המהותיות – הפך לחלק מההוויה. חוסר 
 – הקברניטים  של  לדעותיהם  בנוגע  הקריטיות  בשאלות  הידיעה 

נראה לצערנו כחלק מהחוויה המגזרית. אכן, ימים קשים.

תכנית ההפרדה

למען הסר ספק ועל מנת להסיר חשש מלב הקוראים החרדים, 
אינו  נתניהו  ידועים,  כשרות  גופי  לכמה  שבניגוד  להבהיר  חשוב 
ממהר להסיר את ההשגחה כשהקפה עוד חם, מבלי לתת הזדמנות 
גם  החרדים  את  לראות  ישמח  הוא  ביבי,  של  מבחינתו  שניה. 
בקדנציה הבאה ויעדיף לשמור ולנצור את ה'בייס' של גוש הימין 
- שהחרדים הם חלק חשוב ממרכיביו. אופציה כמו המשחת יאיר 
לפיד לשר החוץ הבא בממשלתו, היא מבחינתו עדיפות אחרונה – 

בוודאי שלא על חשבון ליצמן וגפני, דרעי ופרוש.
יחד עם זאת ובאותה נשימה, אי אפשר להתעלם מכך שבקדנציה 
לגלגלי  מתחת  עבורנו  להיזרק  הסכים  לא  נתניהו  הקודמת 
ממנה  שנזרקנו  הקואליציונית  העגלה  על  נותר  הוא  האוטובוס. 
הכרכרה  גלגלי  כאשר  גם  ולפיד,  בנט  דאז,  עלו השותפים  ואליה 

דרסו אותנו במלוא העוצמה. 
לראשון  נתניהו  היה  השבת,  רכבת  פרשת  של  בראשיתה  כבר 
כי הוא אינו מוכן להתחייב על כך  וצוטט כאן,  שזיהה כשהזהיר 
שבעתיד לבוא לא יקים ממשלה ללא חרדים. לשאלתי הוא השיב 
כי העתיד תלוי בעיקר בהתנהלות החרדים ובשאלה האם ישכילו 

להתנהל בתבונה ולא לבנות את לפיד לקראת הקדנציה הבאה.
מבחן  לאור  להודות,  יש  והכנים,   – היפים  הדיבורים  בצד 
התוצאה – על רצונו לדבוק בשותפות עתידית, הזהיר נתניהו מפני 
אחר  פעם  שמשחקת  קיצונית  הכי  העמדה  אחרי  החרדית  הריצה 
שהושמעה  מאז  הגדרות.  על  שיושבים  החרדים  אויבי  לידי  פעם 
לדברים,  היטב  הקשיבו  שהחרדים  דומה  היום  ועד  אזהרה  אותה 

ופעלו בדיוק ההיפך מכפי שהציע להם ראש-הממשלה.
התורה  וביהדות  בש"ס  מהחברים  כמה  של  הניסיון  את  גם 
ולא  דחה  נתניהו  ולש"ס  לדגל  אגודה  בין  ומשול  הפרד  לעשות 
כפול.  משחק  כאן  משחקים  שהחרדים  סבור  ביבי  לקבל.  הסכים 

בית ספר לפוליטיקה

משתלטים, נמאסתם 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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דווקא בקדנציית הכסף 
שבמהלכה נתניהו מפתיע 
ומקיים כמעט ללא קרבות 
מיותרים, את התחייבויותיו 

אחת לאחת – החרדים 
הם אלה שלא מפסיקים 

להכניס עיזים. עדרים 
שלמים. ביבי, שהכיל את 

הסיטואציה במשך תקופה 
ארוכה, וקיווה כי התייצבות 

ההנהגה החרדית תביא 
לבסוף להחזרת היציבות 
ליושנה, מרגיש בחודשים 

האחרונים שמה שהיה, 
לא יהיה עוד. האחדות 

החרדית, היא היסטוריה 
שכנראה לא תחזור על 

עצמה בתקופה הקרובה. 
לעדר הזה, אין מנהיג

הדבר האחרון שבו 
נתניהו מעוניין זה לאמץ 
למשפחה את יאיר לפיד 

על חשבון הבן החרדי, 
אבל בקצב הזה ואם לא 
נשכיל להירגע, סיסמת 

הבחירות הבאה לא תהיה 
'מושחתים, נמאסתם' אלא 

'משתלטים, נמאסתם'. 
אם לא נפנים את היותנו 
מיעוט ולא רוב, שותפים 

לקואליציה אך לא שליטים 
בלעדיים, בל נתפלא אם 

בקדנציה הבאה לא רק 
החברים מאגודה, אלא 

גם מדגל ומש"ס יופרדו 
בלידתם מהממשלה

אם החברים שהאיצו בו בחדר הסגור להעביר את חוק הגיוס על אפה 
פומבית,  זאת  ומציעים  מתייצבים  היו  ישראל,  אגודת  של  וחמתה 
הזאת,  ואת התרגולת  לעשות  מוכן לשקול את ההצעה. מה  היה  הוא 
של דיבור מתון בתוך החדר והקצנה מעל גלי האתר, הוא כבר מכיר 

מהפרשיות הקודמות.  
"הם יכולים להבטיח לנו תמיכה מלאה וגיבוי, אבל ברגע האמת הם 
מתיישרים לפי הקו הכי קיצוני", אמרו בתסכול בלשכת ראש-הממשלה 
אחרי אותה ישיבה שבה הונחה על השולחן 'תכנית ההפרדה' בין דגל 
וש"ס לאגודה. התסכול בלשכת רה"מ רק התעצם והלך בשבוע שחלף 
המתגוררת  למשפחה  שהזכירו  ברחובות,  ההמונים  הפגנות  למראה 
ברחוב בלפור את ימי האימים של המחאה החברתית. "למה החרדים 
היו צריכים לכופף אותנו גם בזה? מתי הם יגידו די?" שאלו, רטורית, 

בבית ראש-הממשלה. 
הדבר האחרון שבו נתניהו מעוניין זה לאמץ למשפחה את יאיר לפיד 
על חשבון הבן החרדי, אבל בקצב הזה ואם לא נשכיל להירגע, סיסמת 
'משתלטים,  אלא  נמאסתם'  'מושחתים,  תהיה  לא  הבאה  הבחירות 
נמאסתם'. אם לא נפנים את היותנו מיעוט ולא רוב, שותפים לקואליציה 
אך לא שליטים בלעדיים, בל נתפלא אם בקדנציה הבאה לא רק החברים 

מאגודה, אלא גם מדגל ומש"ס יופרדו בלידתם מהממשלה.

ט"ו מוקדם

של  בירושלים  לסיים  שלא  אפשר  אי  באב  תשעה  שלאחר  בשבוע 
מטה, תיבנה ותכונן במהרה בימינו או-טו-טו בקדנציה המוניציפאלית 
התקשורתיות,  הטעויות  כל  אחרי  אז  מי.  ידי  על  השאלה   - הקרובה 
אותנו  שמזהיר  מי  נמצא  המיותרות,  וההצהרות  המופרזים  האיומים 
כהשתלטות  ההמון  ידי  על  שתיתפס   – חרדי  עיר  ראש  המלכת  מפני 

חרדית עוינת.
לפני שבוע סופר במדור זה על שיחת הקבינט בין השרים דרעי, כץ 
בבתיהם  בירושלים  דגל  רבני  של  ביקורם  סביב  שהתקיימה  וליצמן 
של גדולי ישראל בבני ברק. מה שלא סופר כאן וגם לא ראוי שיתואר 
הפוליטי- במישור  הקלעים  מאחורי  שהתנהל  הקרב  זהו  בפרוטרוט 

תורני, ואשר מנע הכרזה רשמית מטעם דגל על תמיכה במועמד החרדי 
יוסי דייטש לראשות העירייה, חרף רצונם של כמה מרבני הדגל לחזור 

מבני ברק לירושלים כשהתמיכה בידיהם.
למען  שהרגליים,  ורק   - שמים  לשם  תמיד  שהוא  הוויכוח,  בלהט 
השם, יישארו נטועות בקרקע - הציע מרן הגר"ח קנייבסקי כשבת צחוק 
על שפתיו לאחד מח"כי דגל התורה – שהציע לתמוך במועמד חרדי, 
מבית ולא מחוץ: "תרוץ אתה". ריצה אחת של ח"כ חרדי שחבריו עשו 
כעשור  כולה.  התורה  ליהדות  הספיקה  הצלחתו  את  לטרפד  כדי  הכל 
חלף והתפקידים לא השתנו. האצן המוביל היה ונותר משלומי אמונים 

ומשלחי הרגליים מדגל ומש"ס – לא טומנים את רגלם.
מי שלא ממתינה – כמו בחוק הגיוס – להחלטת השותפה הליטאית, 
היא הסיעה האגודאית. חלפו עברו להם תשעת הימים, התענית הנדחית 
באב  ט"ו  לו  הוקדם  המשקל  כתשובת  ישראל  ובאגודת  הסתיימה 
לתחילת שבוע זה. לראות ולא להאמין איך פרוש וליצמן נוטלים את 
החתן יוסי דייטש יד ביד וכמו שני מחותנים סובבים עמו בין חצרותיהם 
של כ"ק האדמו"רים מגור ומבאיאן. החסידים כמנהגם רב השנים לא 

נוהגים לשאול את פי הכלה טרם הסגירה, אולם המשודכת הליטאית 
מבקשת להיפגש ואף לדאוג לה לסידור מלא – בטרם ייסגר השידוך, 

ולא בין האירוסין לחופה.

הנבחרים בע"מ

השאלה האם לתמוך במועמד חרדי תובא כדרכו של עולם התורה 
להכרעתם של גדולי ישראל ובדגל התורה לא יסורו ימין ושמאל ממה 
דומה  הפוליטי,  במישור  אך  וראב"ד,  רשב"ם  ברחובות  להם  שיורו 
כי אין מנוס מלהתמודד עם הספקות המנקרים בנוגע להרצת מועמד 
הפרדוקס,  למרבה  בירתנו.  כירושלים  ומקוטבת  מעורבת  בעיר  חרדי 
חלק מאלה שמזהירים אותנו מפני התוצאות הבלתי רצויות של הרצת 
מועמד חרדי – הם אותם אלה שאחראים למשחקי הכוח התקשורתיים 

שמוציאים את דיבתנו רעה בתקשורת הישראלית.
אלא שכאן צריך לעצור לרגע ולהתבונן בדמויותיהם של המועמדים. 
צביקה  ואפילו  מועמדים,  עצמם  פינדרוס שרואים  ויצחק  דייטש  יוסי 
ההפכים  הם  התענוג,  על  שמוותר  ש"ס  מטעם  הבכיר  המועמד  כהן, 
העם  הלוחמניות שהמון  וההצהרות  הכוחניות  הדמויות  הגמורים של 
רואה לאחרונה יותר מדי על המרקעים, באדיבות כמה מחברי הכנסת 
התנהלותם  אחרי  ועוקב  ודייטש  פינדרוס  את  שמכיר  מי  החרדים. 
בתפקידיהם השונים, יודע שאם וכאשר אחד מהם ייבחר, כי אז הציבור 
יראה גם את פניה היפות של הנציגות החרדית ולא רק את  הישראלי 

פרצופה המאיים.
אם אחרי הקרע הפנימי שחווינו וריבוי הדעות שהפך לבליל צורם 
של קולות, נשכיל להתאחד כאיש אחד מאחורי מועמד ראוי – תהא 
זו תשובת המשקל להתנהלות המשוסעת והמפולגת במושב האחרון. 
בהתחשב בדמויות שמועמדות להרצה, הרי שהכרזה על אחד מהשניים 
כמועמד חרדי מוסכם בירושלים לא רק שלא תדרדר את מצבנו – אלא 

תחזק את הקול החרדי ותשמור על שפיותו. 
סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. המועמדים החילונים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על  מתבצרים  הירושלמים 
ואבני כותל. כל מה שנותר לנו זה לשמור על שתיקה ולהתאחד מאחורי 
לדייטש  הבהיר  כבר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  ראוי.  אחד  חרדי  מועמד 
בלשכתו,  שהתקיימה  וממושכת  נוקבת  שיחה  אחרי  הדרך  בראשית 
יתקע מקלות בגלגלי  ליאון, הוא לא  כי למרות העדפתו הטבעית את 

מועמד חרדי שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה. 
של  לפתחה  מתגלגלת  אפוא,  והאחריות  דברה  את  אמרה  ש"ס 
סיעת יהדות התורה והשבת המאוחדת. בקדנציה הנוכחית ניתן לסכם 
קצת  רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות  שמירת  כי  ולומר 
פחות מהשמירה על השבת, ואף על פי כן, חרף הפילוגים והסכסוכים 
הפנימיים הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. אם החברים מדגל 
 - לבן  עשן  שייצא  עד  אחד  בחדר  להסתגר  מסוגלים  אינם  ומאגודה 
בדמותה של הסכמה לבחון מיהו המועמד הראוי באמצעות סקרים או 
כל פתרון יצירתי אחר - כיצד יופיעו ביום הבוחר וידרשו את נאמנות 

המצביעים? 
יהדות התורה רצה בעבר לבחירות על הטיקט 'האחריות מחייבת'. 
תורם  הגיע  כעת  מחויבים,  נותרו  לסקרים,  בהתאם  לפחות  הבוחרים, 

של הנבחרים.

כיפה בלי כפיה. נתניהו בישיבת ממשלה, צילום: אוהד צויגנברג
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י"ג באב תשע"ח 222225/7/18 בני ברק

רגיעה בדרום, התחממות בצפוןמסכמים מושב: יהדות התורה בראש

חיים וייס

הגיע,  הסיכומים  ושלב  הסתיים  הקיץ  מושב 
שסיעת  כך  על  מצביעה  התחתונה  כשהשורה 
יהדות התורה בכנסת היא הסיעה החרוצה ביותר 
ממאז השבעת הכנסת הנוכחית. חוקרי המרכז לכ

לכלה וממשל של המכון הישראלי לדמוקרטיה 
- שחף זמיר, אביטל פרידמן וד"ר אסף שפירא 
של  הפרלמנטרית  העבודה  נתוני  את  אספו   -
הח"כים ודירגו את הסיעות לפי איכות העבודה 

הפרלמנטרית של חבריהן.
בסוף  אחרונות'  ב'ידיעות  שפורסמו  מהנתונים 
כה  עד  ה-20  הכנסת  כי מצטיינת  עולה  השבוע 
שאילתות  כמו  פרלמנטריים  בכלים  בשימוש 
לשרים ולמרכז המחקר והמידע של הכנסת, אבל 
יהדות  סיעת  היא  ובחקיקה  נוכחות  בשעות  גם 
מהתורה. במקום השני - סיעת מרצ. במקום הש

לישי כולנו, ברביעי - ש"ס, בחמישי - הרשימה 
מהמשותפת, שישי - הבית היהודי, שביעי - הלי

במקום  עתיד,  יש  סיעת  השמיני  במקום  כוד, 
התשיעי ישראל ביתנו ואילו רק במקום העשירי 

והאחרון נמצאת מפלגת המחנה הציוני. 
חברי המחקר בדקו מי המפלגה שחברי הכנסת 
משלה מעבירים הכי הרבה חוקים? בראש הרשי

מה ניצבות סיעות מהקואליציה - במיוחד הבית 
יהדות  לח"כ,  בממוצע  חוקים   64.1 עם  היהודי 
התורה עם 21.1 חוקים בממוצע, וכולנו עם 18.1 
חוקים בממוצע לכל אחד מחברי הכנסת שאינו 

שר או סגן שר. 
כמו בכל מושב גם הפעם בסעיף הנוכחות חברי 
כשבמקום  השיאנים,  הם  הקואליציה  מפלגות 
הנוכ ממוצע שעות  עם  התורה  יהדות  מהראשון 
1013 שעות, בממ  חות הגבוה ביותר לכל ח"כ -

חשוב  שעות,   975 עם  היהודי  הבית  השני  קום 
כנסת  לחברי  מתייחסים  שהנתונים  להדגיש 
שהגיעו למשכן ו"החתימו שעון" כביכול, ולאו 
דווקא כמה שעות עבדו הח"כים במליאה. ועדות 
עבודת החקיקה  נעשית  הן המקום שבו  הכנסת 
והפיקוח האמיתית, לכן הנוכחות בהן היא מאוד 

משמעותית לעבודתו של הח"כ. 
כי  עולה  הפרלמנטרית  העבודה  דירוג  ממדד 
בנו המובילים  הם  התורה  יהדות  סיעת  מחברי 

ישיבות   93.206 של  ממוצע  עם  בוועדות  כחות 
ועדה שבהן השתתפו. במקום השני ש"ס 90.15, 
מפתיעים,  לא  נתונים   -  23.151 כולנו  שלישית 
5.3 ועמ משכן חברי קואליציה מכהנים בממוצע ב

דות ולכן נוכחים יותר. 
של  המסורתי  הנוכחות  שיאן  מקלב,  אורי  ח"כ 
מתבשם  לא  המנצחת,  הסיעה  וחבר  הכנסת 
מהסיעתיות  לא  וגם  שלו,  האישיות  מהתוצאות 
מדר רק  האלה  "התוצאות  כי  ל'ידיעות'  מואמר 

בנות ומחייבות אותנו יותר ויותר. אצלנו קיימת 
לנבחריה,  שנועד  בית  אינה  הכנסת  כי  התפיסה 
אלא בית שמשרת את בוחריה. אמנם אין אצלנו 
פריימריז, אבל השליחות של נבחר ציבור הינה 
באדיקות  אותה  לעשות  שצריך  קודש  שליחות 

ובדבקות". 
במקביל בעיתון 'ישראל היום' נכתב גם על שיא 
הנוכחות של ח"כ אורי מקלב, ח"כ מטעם דגל 
יו"ר  התורה בסיעת יהדות התורה, המשמש גם 
בחרי בולט  מקלב  וטכנולוגיה.  למדע  מהוועדה 

צותו הרבה, ובניגוד לח"כים אחרים מהמפלגות 
מהחרדיות מרבה לשתף פעולה עם ח"כים חילו

נים, למשל שיתוף פעולה הדוק ופורה עם ח"כ 
דב חנין מהרשימה המשותפת

אוריאל צייטלין

צה"ל  חייל  למנוחות  הובא  השבוע  בתחילת 
פעילות צבאית  הי"ד, שנהרג במהלך  לוי  אביב 
ארגון הטרור  צלפים של  בגבול הרצועה, מאש 

חמאס. 
האירוע התרחש ביום שישי, שעות אחדות לפני 
מח פלסטינים,  של  התפרעויות  במהלך  משבת, 

ירו לכיוון כוח צה"ל שסייר בגזרה.  בלי חמאס 
במהלך האירוע נפגע אביב, שהיה אמור לסיים 
קליע  מפגיעת  בחזה  הבא,  בשבוע  תפקידו  את 

באפוד המגן שלו, ומותו נקבע במקום. 
מצה"ל הגיב בצורה קשה לאירוע ופגע ביעדי אר
מגון הטרור בצורה מסיבית. לטענת כלי התקשו

רת בעזה, בתגובת צה"ל נהרגו, ארבעה מחבלים 
120 נפצעו במהלך ההתפרמ  ברצועת עזה, ועוד

הגיב הארגון  נגד החמאס,  על התקיפות  עויות. 
בירי מועט יחסית לתגובות המאפיינות אותו. 

אביב.  בתל  בקריה  מיוחד  דיון  נערך  במקביל, 
חשוב לציין כי זו הפעם הראשונה בה משתמש 
על  המוצבים  הכוחות  כנגד  צלפים  בירי  חמאס 

הגדר. 
של  קרב  מטוסי  באמצעות  ותקף  המשיך  צה"ל 
בצהרים  שבת  ועד  השבת  מכניסת  האוויר  חיל 
בהן  עזה,  רצועת  ברחבי  חמאס  מטרות  כ-60 

שלוש מפקדות שהושמדו. 
דובר צה"ל הוציא במהלך השבת הודעה לפיה 
לפי בתגובה  שבוצעה  רחבה  בתקיפה  מ"מדובר 

גוע הירי וכן לפעילות הטרור של חמאס לאורך 
והפרות הסדר האלימות בהן  הגדר, טרור האש 
מבוצעו פעולות טרור רבות לעבר תשתיות ההג

לכל  הוא שאחראי  הביטחון. חמאס  וכוחות  נה 
פעו להשלכות  שאחראי  והוא  מעזה  מהמתבצע 

לות הטרור והתגובה עליהן. צה"ל ערוך למגוון 

ונ האחרונות  בשנים  התכונן  אליהם  מתרחישים 
חוש להמשיך לבצע את משימתו להגן על אזרחי 

ישראל".
גורם מדיני בכיר אמר כי "חמאס ספג מכה קשה 
שהוא  תוך  אש,  הפסקת  המצרים  דרך  וביקש 
מתחייב להפסיק את טרור האש ואת הטרור על 
מקרה  בכל  מולנו,  לכך  ערבים  המצרים  הגדר. 
ואם  ההמשך  את  שיקבעו  הם  בשטח  המעשים 
חמאס יפר זאת הוא ישלם מחיר כבד עוד יותר". 
שמחזיקה  אש  הפסקת  לתוקף  נכנסה  למחרת 
מעמד עד עתה, למעט אירועים בודדים – שלא 

משליכים על קיום הפסקת האש. 
להפסקת  הגיעו  הצדדים  כי  מעריכים  מומחים 
כיוון  לאירועים,  אופיינית  שלא  במהירות  אש 
לעת  בלחימה  מעוניינים  אינם  הצדדים  ששני 
להמשך  תקציב  מחוסר  סובל  החמאס  עתה. 
פעילות שאינה שוטפת ואילו בישראל מודאגים 
מהמצב בצפון – שם אסד מתקרב אל עבר הגדר 
במטרה לכבוש שטחים מידי המורדים, ונסיבות 
אלו עלולות להוביל לאי סדר באזור ויותר מכך. 
רק השבוע, מלחמת האזרחים הסורית השפיעה 
על ישראל וביום ב’ נורו שני טילים סורים לעבר 
יישובי הצפון ועל פי צה"ל נפלו בשטח סוריה. 
אז יותר:  משמעותי  אירוע  נרשם  למחרת,  מיום 

והתבררו  הגולן  נשמעו ברמת  אדום  עקות צבע 
כחדירה של כלי טייס מאויש לעבר ישראל, הכלי 

יורט על ידי צה"ל. 
סורי  קרב  מטוס  לעבר  שוגרו  פטריוט  טילי   2"
כשני  חדר  במעקב,  היה  המטוס  'סוחוי'.  מסוג 
ויורט. החל משעות הבוקר  ק״מ לשטח ישראל 
בסו הפנימיים  הלחימה  במאפייני  עלייה  מישנה 

אוויר  כוחות  גוברת של  פעילות  כך  ובתוך  ריה 
נמסר  ומוכנות",  בערנות  נמצאים  אנו  סורים. 

מצה"ל.

נוכחות במשכן  פרלמנטריים, בשעות  בכלים  מובילה בשימוש  הסיעה החרדית 
הכנסת ובנוכחות בוועדות • בדירוג החקיקה מובילה הבית היהודי ויהדות התורה 

במקום השני • מקלב: "שליחות קודש"

על רקע רצח החייל אביב לוי הי"ד ותגובה כואבת של צה"ל ברצועת עזה, הושגה 
באזור הפסקת אש • מנגד, הצפון מתחמם, אזעקות צבע אדום הושמעו השבוע 

וכלי טיס סורי יורט על ידי צה"ל

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. מאיריםִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ
את ישראל

כבר 

שנה



יצירה תיאטרלית – מוסיקלית מלאת דרמה, הפתעה, רגש 
שחקניות מקצועיות | להקת מחוללות | הרכב נגניות בכלים חיים | שירה בציבור    

יום ראשון א' אלול תשע"ח 12.8.2018 היכל התרבות פתח תקווה | כניסה: 30 ₪ 
כרטיסים במכירה מוקדמת במוקדי המכירה  לפרטים 039112002 ובקופת היכל התרבות באשראי בלבד 03-9125200

פתיחת שערים בשעה 19:30 | תחילת המופע בשעה 20:00 | 

הלליקה
אימפרוביזציה במקצב חדש

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

 א. בראך משיקה
קונספט חדשני
עם האמניות:

 לירן ברוש
וצוות פואנטה

אסתי בר נתן
אריאלה הופמן

דברי ברכה:
הרב ליאור גלזר 

שליט"א

המופע 
המרכזי 
לנשים 

ובנות

בברכה
איציק ברוורמן

ראש העיר
הרב אוריאל בוסו

מ“מ רה“ע
הרב אליהו גינת 

יו“ר האגף

טלפון 
03-9112002/48

להלן פירוט הרחובות שיסגרו החל מהשעה 18:00
רכב חונה יגרר לרח' בן ציון גליס 1 (א.סגולה)

ז'בוטינסקי מצומת רבין - משה דיין (במערב)   •
עד צומת ז'בוטינסקי - אורולוב (במזרח)

צומת ארלוזרוב - קפלן  •

צומת גיסין - הרב מלכה - זבולון המר  •

רח' בזל - גיסין  •

רח' גרינשפן - הרב מלכה (לכיוון דרום)  •

רח' הצוערים - קפלן  •

צומת שמשון - משה דיין  •

הסדרי 
תנועה

יום רביעי, 18.4.18 
בפארק הגדול

הסעות לפארק הגדול 
בערב יום העצמאות

חניון העירייה    מתנ"ס לזרוס    בריכת מינץ    
מתנ"ס יוספטל    קניון סירקין    מתנ"ס עמישב    

מתנ"ס מטלון     אהוד מנור (אם המושבות)    
יד לבנים (רח' ארלוזרוב)     נווה עוז (ביטרמן פינת 
לוי אשכול ליד בית הנוער)    חניון מגרש מכבי    

בי"ס הדר רח' עצמאות 50    כפר אברהם 
רח' שמואל הנגיד 7

יציאה בשעות: 19:30, 20:15, 21:00 
חזרה בשעות: 23:30, 00:10, 00:50

ההורדה והאיסוף בחניית הספורטן
ייתכנו שינויים בשעות בהתאם לתנועה בכבישים

תודה על ההיענות

140 לפתח תקוה

אגף האירועים

מכירת כרטיסים לאירועים בהיכל התרבות ימכרו באשראי 
בטלפון 03-9125200

מכירת הכרטיסים שנשארו תתקיים בשבוע הבא בתיאום בלבד 
במחלקת אירועים בטלפון 9112002 ותתחדש ביום ראשון

 י"ז באב -29.7 כרגיל.

ההקרנה תתקיים ביום ראשון י”א תמוז באולם המתנ”ס

ר. שור  ר. ליבוביץ מגישות:

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

סרט אינטראקטיבי כובש ומפתיע 
כששיאו מוכרע בבחירת הקהל

ביום חמישי י"ד אב )26.8( 
אולם שרת רח׳ חיים עוזר, מרכז העיר

הקרנה ראשונה בשעה 17:00 | הקרנה שניה בשעה 20:00

סרט לנשים 
ונערות

הצגה לכל
המשפחה

המכירה בקופת 

האולם כחצי שעה 

לפני הקרנת הסרט.

יום שני י"ח אב 30.7 בשעה 12:00
אולם שרת רח׳ חיים עוזר, מרכז העיר 

 כרטיסים ניתן לרכוש כחצי שעה
 לפני תחילת ההצגה במידה וישארו

 אין כניסה לעגלות ילדים ואוכל באולם
הישיבה נפרדת

מחיר 
כרטיס

₪ 20

 מחיר
כרטיס

₪ 25

 במכירה
מוקדמת הישיבה נפרדת

אירועי בין הזמנים 
תשע"ח

היציאה מרחבת העירייה ומהדר גנים בלבד!

המתחם פתוח בין השעות 9:00-15:00המתחם פתוח בין השעות 15:00-20:00

בני
פרידמן
במופע
קיץ

יום ראשון כ"ד אב 5.8.18

בהיכל התרבות רח' המכבים 5,פ"ת

בשעה 20:00 סגירת דלתות בשעה 20:30

הישיבה נפרדת

הזמר
ישי לפידות

הזמר והיוצר
מאיר גרין

ובקופת ההיכל )באשראי( 03-9125222רח' אחד העם 31 קומה 3 03-9112002/48ניתן להשיג באגף לחינוך ותרבות תורניים

 כרטיסים
במחיר

₪ 30

מארח את



1 5 9 9 - 5 1 0 9 1 0  : י ש א ר ן  ו פ ל ט

ופ
רט

א  
 6 

+/
ד -

 ע
1.6

1 ו
.56

ת 
שו

עד
ם | 

לי
שק

 1
09

מ-
חל 

 ה
ים

חיר
המ

 |  
אי

מל
 ה

מר
ד ג

 ע
או

ת 
 ע

כל
ע ב

בצ
המ

ת 
 א

יק
פס

לה
ת 

אי
ש

ת ר
ש

הר
  | 

ח 
ט.ל.

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



חליפה 2 חולצות 2 חפתים 2 חגורות

3 עניבות

חליפה

199₪ 280₪ 150₪ 50₪ 70₪

50₪

קולקציה חדשה

2 מכנסיים 3 גרביים2 מכנסיים
10₪ 380₪ 120₪ 150₪

קולקציה חדשה
חליפה
60% צמר

חליפה
199₪

2 מכנסיים
100₪ 120₪

2 חולצות
120₪

חגורות
30₪

פפיון
20₪

עניבות
10₪

שלייקס
20₪

חליפת ווסט
100₪

3 מכנסי
 כותנה

לוהטים!לוהטים!מבצעי קיץמבצעי קיץארזנו לכם

ער
ונו

ם 
די

יל
ל

ים
בר

ג

אופנה 
לגברים וילדים 
איכותית

 ירושלים: יחזקאל 6 02-5825317 ׀ לוד: צמח צדק 6 08-6747178
בני ברק: מהרש"ל 1 03-6165501

 לסניף בני ברק למשמרת ערב
 03-6165501 ׀ 053-3391691

054-8487338

M

דרוש עובד קבוע



בני ברק י"ג באב תשע"ח 1225/7/18 26

"אבן מאסו הבונים", אמר נתניהו על האבן שהשתחררה ונפלה 
חתן  לסגן  הגאה  האב  ישראל'.  'עזרת  ברחבת  גדול  רעש  בקול 
התנ"ך, שלא שוכח להזכיר זאת מדי שנה בחידון בו הוא משתתף 
כראש-הממשלה, שלף את הפסוק כבקיא ורגיל. הלוואי על כמה 

מח"כינו הצעירים, בקיאות שכזאת בספר הספרים.
נתניהו חובב התנ"ך, שחידש במעונו את שיעורי החוג המתוקשר, 
מכיר פסוק או שניים ויודע גם לשלוף ציטוטים מהמקורות, אבל 
את הפסוק הספציפי הזה הוא מכיר משינון יתר בתקופה האחרונה. 
יותר  ובצדק  הוא הפנה  תנ"כיים,  הזכרים  את השורש "מאס" עם 

מפעם אחת כלפי השותפים החרדים בחודשים האחרונים.
נתניהו  שהמנצח  לומר  אפשר  אי  המתגלגלות  האבנים  לצלילי 
לספר  נצמד  ביבי  ההבטחות.  קיום  בקונצרט  תו  באיזשהו  זייף 
התווים עליו חתמו כל חברי המקהלה הקואליציונית לפני למעלה 

משלוש שנים מה שאי אפשר לומר על יתר השותפים.
על נתניהו של הקדנציה הזאת אי אפשר לומר מילה רעה, בכל 
את  לביבי  שהוציאו  החרדים  החברים  במילה.  לעמידתו  הנוגע 
הנשמה אך לבסוף תמכו בחקיקת חוק הלאום – הסבירו בכל מקום, 
ברירה. אחרי שנתניהו  להם  הייתה  כאן בשבוע שעבר, שלא  וגם 
חלקם  את  למלא  שלא  יכלו  לא  הם  התחייבויותיו,  כל  את  מילא 
בהסכם הקואליציוני ולקיים את התחייבותם ההדדית, לתמוך בחוק 

היסוד. 
תפארתם של ראשי הממשלה מתנועת הליכוד שירשו את מנחם 
בגין המנוח, מעולם לא הייתה בקיום הבטחותיהם. שמיר המנוח 
זכור לחברים החרדים כמי שהציע לתלות את ההבטחות על הקיר. 
ישמור  שנתניהו  הייתה  הנוכחית  בקדנציה  החרדים  של  ההערכה 
על רוח הליכוד, ולמרות שיקבלו בסופו של יום את מבוקשם, הרי 
שבדרך הם יצטרכו להיאבק על כל סעיף, להילחם על כל הבטחה.

במובן הזה, ביבי הפתיע לטובה. מחקיקת התיקון לחוק הגיוס 
בהשבת  וכלה  הפטור  מוסדות  לתקנות  עבור  הקדנציה,  בראשית 
מבלי  התחייבויותיו  את  מילא  נתניהו  מלא-מלא,  הישיבות  כספי 

להעביר את השותפים החרדים דרך חתחתים. 
ביבי אינו ראש הממשלה הראשון שמספק סחורה, אך בקדנציה 
הנוכחית הוא הפך לכזה שעושה זאת ביד רחבה. קודמו אולמרט, 
זכור   – ואת הארכת חוק טל  שהעביר את חוק הישיבות הקטנות 
גם כן כמי שהבטחותיו התקיימו, אלא שאולמרט כראש ממשלה, 
כמו אולמרט בקדנציה השנייה שלו כראש עירייה, עשה זאת רק 
אחרי שהכניס אינספור עיזים לדיר. אריאל אטיאס זוכר עד היום, 
כמה דם רע ויזע היה עליו להגיר כדי לגרום לכך שאולמרט יורה 
להסכם  בהתאם  הישיבות  את  לתקצב  בר-און  רוני  האוצר  לשר 
הקואליציוני. עד שאולמרט לא נקרא לביתו של מרן הגר"ע יוסף 
לפרישה  מרומז  איום  עם  קרה  מקלחת  החדר  בתוך  וחטף  זצ"ל 

מהממשלה – דבר לא קרה.
והנה, דווקא בקדנציית הכסף שבמהלכה נתניהו מפתיע ומקיים 
 – לאחת  אחת  התחייבויותיו  את  מיותרים,  קרבות  ללא  כמעט 
שלמים.  עדרים  עיזים.  להכניס  מפסיקים  שלא  אלה  הם  החרדים 
כי  וקיווה  ארוכה,  תקופה  במשך  הסיטואציה  את  שהכיל  ביבי, 
היציבות  להחזרת  לבסוף  תביא  החרדית  ההנהגה  התייצבות 
עוד.  יהיה  לא  שהיה,  שמה  האחרונים  בחודשים  מרגיש  ליושנה, 
עצמה  על  תחזור  לא  שכנראה  היסטוריה  היא  החרדית,  האחדות 

בתקופה הקרובה. לעדר הזה, אין מנהיג.

"נמאס לי", הוא אמר - כך לדברי הבכיר החרדי, "נמאס לי מזה 
מגיע  ברגע שזה  נפתח מחדש  בחדר,  איתכם  דבר שסוגרים  שכל 
לתקשורת, נמאס לי מזה שמהשותפים הכי ענייניים שאפשר לסגור 
אי תם דברים, הפכתם לאוסף של דעות, נמאס לי להיות זה שצריך 

לכבות אחריכם שריפות". 

חטא היוהרה

חייבים לומר בכנות שהעפיפונים מהצד החרדי, לא היו כל כך 
מנופחים, נפיצים ודליקים מזה עידן ועידנים. הפעם הקודמת שבה 
בממשלת  הייתה   – הכוח  במגבלות  להכיר  החרדים  השכילו  לא 
נתניהו השנייה, עם שובו מהכפור בשנת 2009, וגם אז מסת השריר 

שהוצגה לראווה הייתה פחותה.
מזה,  להיגמל  מסוגל  לא  אחת  פעם  שנדפק  מי  כי  מסתבר 
וכך, כאילו לא חווינו על בשרנו את מכות קדנציית לפיד שבאה 
בהמשך ישיר לאותה קדנציה בה הופעל מצדנו כוח בלתי מדתי, 
אנו חוזרים על אותו ריטואל של הפרחת איומים ואזהרות. מדובר 
הזהיר  שמפניהם  מופרזת  כוחניות  ובאותה  מתלהם  שיח  באותו 
זצ"ל, ערב קדנציית ביבי השנייה  בשעתו מרן הגראי"ל שטיינמן 
)בי"ס לפוליטיקה, 'מגבלות הכח', 19.6.2008( כי יש להישמר. מי 
שלא הסכית להאזין לדברי החכמה של ראש הישיבה בחיי חיותו, 
והעלה את קרנו של יאיר לפיד בפעם הראשונה, לא נזהר גם בפעם 

השנייה, אחרי פטירת מרן.
כץ,  ישראל  השר  עם  במזנון  ישבנו  לפגרה,  הכנסת  צאת  ערב 
נחת הזרוע החרדית. כץ  שחווה על בשרו בקדנציה הנוכחית את 
שמעולם לא נחשד בשנאת או הדרת חרדים - אם כבר, כי אז להיפך 
כאויב  כורחו  בעל  שהוכרז  כמי  הקדנציה  באמצע  עצמו  מצא   -
מהמסילה,  אותו  והסיטו  כמעט  בשבת  הרכבת  עבודות  האומה. 
מהקואליציה,  בפרישה  איומים  נשמעו  כהיום,  אז  גם  כאשר 
הירידה  ותחנת  מהתחנה  יצאה  שהרכבת  היה  נדמה  כשלרגעים 

ממנה כבר נקבעה. 
כשתחנות הירידה המוכרזות הגיעו והחרדים נותרו על הרכבת 
שוב ושוב, למדה התקשורת הישראלית להתייחס בהתאם למילה 
כמו  יציבה  נראית  וכיום  יצוקה בבטון  הייתה  החרדית – שבעבר 

בניין על עמודים בטבריה אחרי רעידת אדמה.
הדד-ליין  הגעת  עם  שמוחלפים  איומים  הפרחת  של  התרגולת 
לחלק  הרכבת  פרשת  מאז  הפכה  חדשים,  ובמועדים  באיומים 
האגודאים  החברים  על  רציני.  והבלתי  המתלהם  החרדי  מהשיח 
לרכבות  נכון  )לא(  שהיה  מה  חול.  שבתם  עשו  שהם  לומר  ניתן 

השבת, נכון באותה מידה גם לחוק הגיוס.  
נתניהו בעניין הזה, מרגיש שהמגרש החרדי הפך מקרקע יציבה 
לביצה טובענית. לפני כשבוע הוא גולל בשיחה סגורה איך הרושם 
הגיוס שמגיש  – שחוק  היה  החרדים  הראשוני שקיבל מהחברים 
ליברמן ניתן להעברה בשינויים מינוריים שניתנים להסדרה. הגרסה 
ומיהדות  מש"ס  החברים  עדויות  עם  גם  מתיישבת  נתניהו  של 
בליל  באגודה,  מהחברים  שקיבלו  הראשוני  הרושם  על  התורה 

פרסום תזכיר חוק הגיוס על ידי הצוות שהקים שר הביטחון.
 – הגיוס  בחוק  רק  ומסתיים  מתחיל  היה  המפואר  הזגזוג  אם 

הוא,  העניין  היום.  לסדר  לעבור  איכשהו  מוכן  היה  עוד  נתניהו 
ליהדות  הרלוונטיים  הנושאים  בכל  הסתמנה  דומה  שתבנית 
החרדית בשנה האחרונה. ממתווה הכותל שנסגר מול החרדים לפני 
שהועלה להצבעה בממשלה ועד למתווה הגיוס שהחרדים נתנו לו 
הסכמה שבקריצה, כשעל הדרך כמובן יש סוגיות מהותיות נוספות 

שנסגרו ונפתחו. 
לעשות  אפשר  אי  כיום  החרדית  היהדות  שעם  למד  נתניהו 
יקבל  שבג"ץ  לעצמם  לאחל  האם  מסתפקים  ובלשכתו  עסקים, 
ידחה  או  הגיוס  לחוק  התיקון  חקיקת  לדחיית  הארכה  בקשת  את 
אותה ויאלץ את המערכת החרדית להגיע להכרעה ואולי להיפרדות 
מהירה. אצל רב אמן פוליטי מסוגו של ביבי שמוכן לשלם מחירים 
לו  שחוללו  מהסוג  כאוטי  שינוי  בגזרה,  שקט  עבור  מופלגים 

החרדים בשנה האחרונה מחייב שידוד מערכות.
הביקורת הנוקבת שמשמיע נתניהו, בינתיים רק בשיחות סגורות, 
משקפת היטב את התחושה שמורגשת גם בתוככי הציבור החרדי. 
הבלבול בנוגע לסוגיות המהותיות – הפך לחלק מההוויה. חוסר 
 – הקברניטים  של  לדעותיהם  בנוגע  הקריטיות  בשאלות  הידיעה 

נראה לצערנו כחלק מהחוויה המגזרית. אכן, ימים קשים.

תכנית ההפרדה

למען הסר ספק ועל מנת להסיר חשש מלב הקוראים החרדים, 
אינו  נתניהו  ידועים,  כשרות  גופי  לכמה  שבניגוד  להבהיר  חשוב 
ממהר להסיר את ההשגחה כשהקפה עוד חם, מבלי לתת הזדמנות 
גם  החרדים  את  לראות  ישמח  הוא  ביבי,  של  מבחינתו  שניה. 
בקדנציה הבאה ויעדיף לשמור ולנצור את ה'בייס' של גוש הימין 
- שהחרדים הם חלק חשוב ממרכיביו. אופציה כמו המשחת יאיר 
לפיד לשר החוץ הבא בממשלתו, היא מבחינתו עדיפות אחרונה – 

בוודאי שלא על חשבון ליצמן וגפני, דרעי ופרוש.
יחד עם זאת ובאותה נשימה, אי אפשר להתעלם מכך שבקדנציה 
לגלגלי  מתחת  עבורנו  להיזרק  הסכים  לא  נתניהו  הקודמת 
ממנה  שנזרקנו  הקואליציונית  העגלה  על  נותר  הוא  האוטובוס. 
הכרכרה  גלגלי  כאשר  גם  ולפיד,  בנט  דאז,  עלו השותפים  ואליה 

דרסו אותנו במלוא העוצמה. 
לראשון  נתניהו  היה  השבת,  רכבת  פרשת  של  בראשיתה  כבר 
כי הוא אינו מוכן להתחייב על כך  וצוטט כאן,  שזיהה כשהזהיר 
שבעתיד לבוא לא יקים ממשלה ללא חרדים. לשאלתי הוא השיב 
כי העתיד תלוי בעיקר בהתנהלות החרדים ובשאלה האם ישכילו 

להתנהל בתבונה ולא לבנות את לפיד לקראת הקדנציה הבאה.
מבחן  לאור  להודות,  יש  והכנים,   – היפים  הדיבורים  בצד 
התוצאה – על רצונו לדבוק בשותפות עתידית, הזהיר נתניהו מפני 
אחר  פעם  שמשחקת  קיצונית  הכי  העמדה  אחרי  החרדית  הריצה 
שהושמעה  מאז  הגדרות.  על  שיושבים  החרדים  אויבי  לידי  פעם 
לדברים,  היטב  הקשיבו  שהחרדים  דומה  היום  ועד  אזהרה  אותה 

ופעלו בדיוק ההיפך מכפי שהציע להם ראש-הממשלה.
התורה  וביהדות  בש"ס  מהחברים  כמה  של  הניסיון  את  גם 
ולא  דחה  נתניהו  ולש"ס  לדגל  אגודה  בין  ומשול  הפרד  לעשות 
כפול.  משחק  כאן  משחקים  שהחרדים  סבור  ביבי  לקבל.  הסכים 

בית ספר לפוליטיקה

משתלטים, נמאסתם 

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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דווקא בקדנציית הכסף 
שבמהלכה נתניהו מפתיע 
ומקיים כמעט ללא קרבות 
מיותרים, את התחייבויותיו 

אחת לאחת – החרדים 
הם אלה שלא מפסיקים 

להכניס עיזים. עדרים 
שלמים. ביבי, שהכיל את 

הסיטואציה במשך תקופה 
ארוכה, וקיווה כי התייצבות 

ההנהגה החרדית תביא 
לבסוף להחזרת היציבות 
ליושנה, מרגיש בחודשים 

האחרונים שמה שהיה, 
לא יהיה עוד. האחדות 

החרדית, היא היסטוריה 
שכנראה לא תחזור על 

עצמה בתקופה הקרובה. 
לעדר הזה, אין מנהיג

הדבר האחרון שבו 
נתניהו מעוניין זה לאמץ 
למשפחה את יאיר לפיד 

על חשבון הבן החרדי, 
אבל בקצב הזה ואם לא 
נשכיל להירגע, סיסמת 

הבחירות הבאה לא תהיה 
'מושחתים, נמאסתם' אלא 

'משתלטים, נמאסתם'. 
אם לא נפנים את היותנו 
מיעוט ולא רוב, שותפים 

לקואליציה אך לא שליטים 
בלעדיים, בל נתפלא אם 

בקדנציה הבאה לא רק 
החברים מאגודה, אלא 

גם מדגל ומש"ס יופרדו 
בלידתם מהממשלה

אם החברים שהאיצו בו בחדר הסגור להעביר את חוק הגיוס על אפה 
פומבית,  זאת  ומציעים  מתייצבים  היו  ישראל,  אגודת  של  וחמתה 
הזאת,  ואת התרגולת  לעשות  מוכן לשקול את ההצעה. מה  היה  הוא 
של דיבור מתון בתוך החדר והקצנה מעל גלי האתר, הוא כבר מכיר 

מהפרשיות הקודמות.  
"הם יכולים להבטיח לנו תמיכה מלאה וגיבוי, אבל ברגע האמת הם 
מתיישרים לפי הקו הכי קיצוני", אמרו בתסכול בלשכת ראש-הממשלה 
אחרי אותה ישיבה שבה הונחה על השולחן 'תכנית ההפרדה' בין דגל 
וש"ס לאגודה. התסכול בלשכת רה"מ רק התעצם והלך בשבוע שחלף 
המתגוררת  למשפחה  שהזכירו  ברחובות,  ההמונים  הפגנות  למראה 
ברחוב בלפור את ימי האימים של המחאה החברתית. "למה החרדים 
היו צריכים לכופף אותנו גם בזה? מתי הם יגידו די?" שאלו, רטורית, 

בבית ראש-הממשלה. 
הדבר האחרון שבו נתניהו מעוניין זה לאמץ למשפחה את יאיר לפיד 
על חשבון הבן החרדי, אבל בקצב הזה ואם לא נשכיל להירגע, סיסמת 
'משתלטים,  אלא  נמאסתם'  'מושחתים,  תהיה  לא  הבאה  הבחירות 
נמאסתם'. אם לא נפנים את היותנו מיעוט ולא רוב, שותפים לקואליציה 
אך לא שליטים בלעדיים, בל נתפלא אם בקדנציה הבאה לא רק החברים 

מאגודה, אלא גם מדגל ומש"ס יופרדו בלידתם מהממשלה.

ט"ו מוקדם

של  בירושלים  לסיים  שלא  אפשר  אי  באב  תשעה  שלאחר  בשבוע 
מטה, תיבנה ותכונן במהרה בימינו או-טו-טו בקדנציה המוניציפאלית 
התקשורתיות,  הטעויות  כל  אחרי  אז  מי.  ידי  על  השאלה   - הקרובה 
אותנו  שמזהיר  מי  נמצא  המיותרות,  וההצהרות  המופרזים  האיומים 
כהשתלטות  ההמון  ידי  על  שתיתפס   – חרדי  עיר  ראש  המלכת  מפני 

חרדית עוינת.
לפני שבוע סופר במדור זה על שיחת הקבינט בין השרים דרעי, כץ 
בבתיהם  בירושלים  דגל  רבני  של  ביקורם  סביב  שהתקיימה  וליצמן 
של גדולי ישראל בבני ברק. מה שלא סופר כאן וגם לא ראוי שיתואר 
הפוליטי- במישור  הקלעים  מאחורי  שהתנהל  הקרב  זהו  בפרוטרוט 

תורני, ואשר מנע הכרזה רשמית מטעם דגל על תמיכה במועמד החרדי 
יוסי דייטש לראשות העירייה, חרף רצונם של כמה מרבני הדגל לחזור 

מבני ברק לירושלים כשהתמיכה בידיהם.
למען  שהרגליים,  ורק   - שמים  לשם  תמיד  שהוא  הוויכוח,  בלהט 
השם, יישארו נטועות בקרקע - הציע מרן הגר"ח קנייבסקי כשבת צחוק 
על שפתיו לאחד מח"כי דגל התורה – שהציע לתמוך במועמד חרדי, 
מבית ולא מחוץ: "תרוץ אתה". ריצה אחת של ח"כ חרדי שחבריו עשו 
כעשור  כולה.  התורה  ליהדות  הספיקה  הצלחתו  את  לטרפד  כדי  הכל 
חלף והתפקידים לא השתנו. האצן המוביל היה ונותר משלומי אמונים 

ומשלחי הרגליים מדגל ומש"ס – לא טומנים את רגלם.
מי שלא ממתינה – כמו בחוק הגיוס – להחלטת השותפה הליטאית, 
היא הסיעה האגודאית. חלפו עברו להם תשעת הימים, התענית הנדחית 
באב  ט"ו  לו  הוקדם  המשקל  כתשובת  ישראל  ובאגודת  הסתיימה 
לתחילת שבוע זה. לראות ולא להאמין איך פרוש וליצמן נוטלים את 
החתן יוסי דייטש יד ביד וכמו שני מחותנים סובבים עמו בין חצרותיהם 
של כ"ק האדמו"רים מגור ומבאיאן. החסידים כמנהגם רב השנים לא 

נוהגים לשאול את פי הכלה טרם הסגירה, אולם המשודכת הליטאית 
מבקשת להיפגש ואף לדאוג לה לסידור מלא – בטרם ייסגר השידוך, 

ולא בין האירוסין לחופה.

הנבחרים בע"מ

השאלה האם לתמוך במועמד חרדי תובא כדרכו של עולם התורה 
להכרעתם של גדולי ישראל ובדגל התורה לא יסורו ימין ושמאל ממה 
דומה  הפוליטי,  במישור  אך  וראב"ד,  רשב"ם  ברחובות  להם  שיורו 
כי אין מנוס מלהתמודד עם הספקות המנקרים בנוגע להרצת מועמד 
הפרדוקס,  למרבה  בירתנו.  כירושלים  ומקוטבת  מעורבת  בעיר  חרדי 
חלק מאלה שמזהירים אותנו מפני התוצאות הבלתי רצויות של הרצת 
מועמד חרדי – הם אותם אלה שאחראים למשחקי הכוח התקשורתיים 

שמוציאים את דיבתנו רעה בתקשורת הישראלית.
אלא שכאן צריך לעצור לרגע ולהתבונן בדמויותיהם של המועמדים. 
צביקה  ואפילו  מועמדים,  עצמם  פינדרוס שרואים  ויצחק  דייטש  יוסי 
ההפכים  הם  התענוג,  על  שמוותר  ש"ס  מטעם  הבכיר  המועמד  כהן, 
העם  הלוחמניות שהמון  וההצהרות  הכוחניות  הדמויות  הגמורים של 
רואה לאחרונה יותר מדי על המרקעים, באדיבות כמה מחברי הכנסת 
התנהלותם  אחרי  ועוקב  ודייטש  פינדרוס  את  שמכיר  מי  החרדים. 
בתפקידיהם השונים, יודע שאם וכאשר אחד מהם ייבחר, כי אז הציבור 
יראה גם את פניה היפות של הנציגות החרדית ולא רק את  הישראלי 

פרצופה המאיים.
אם אחרי הקרע הפנימי שחווינו וריבוי הדעות שהפך לבליל צורם 
של קולות, נשכיל להתאחד כאיש אחד מאחורי מועמד ראוי – תהא 
זו תשובת המשקל להתנהלות המשוסעת והמפולגת במושב האחרון. 
בהתחשב בדמויות שמועמדות להרצה, הרי שהכרזה על אחד מהשניים 
כמועמד חרדי מוסכם בירושלים לא רק שלא תדרדר את מצבנו – אלא 

תחזק את הקול החרדי ותשמור על שפיותו. 
סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. המועמדים החילונים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על  מתבצרים  הירושלמים 
ואבני כותל. כל מה שנותר לנו זה לשמור על שתיקה ולהתאחד מאחורי 
לדייטש  הבהיר  כבר  דרעי  אריה  ש"ס  יו"ר  ראוי.  אחד  חרדי  מועמד 
בלשכתו,  שהתקיימה  וממושכת  נוקבת  שיחה  אחרי  הדרך  בראשית 
יתקע מקלות בגלגלי  ליאון, הוא לא  כי למרות העדפתו הטבעית את 

מועמד חרדי שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה. 
של  לפתחה  מתגלגלת  אפוא,  והאחריות  דברה  את  אמרה  ש"ס 
סיעת יהדות התורה והשבת המאוחדת. בקדנציה הנוכחית ניתן לסכם 
קצת  רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות  שמירת  כי  ולומר 
פחות מהשמירה על השבת, ואף על פי כן, חרף הפילוגים והסכסוכים 
הפנימיים הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. אם החברים מדגל 
 - לבן  עשן  שייצא  עד  אחד  בחדר  להסתגר  מסוגלים  אינם  ומאגודה 
בדמותה של הסכמה לבחון מיהו המועמד הראוי באמצעות סקרים או 
כל פתרון יצירתי אחר - כיצד יופיעו ביום הבוחר וידרשו את נאמנות 

המצביעים? 
יהדות התורה רצה בעבר לבחירות על הטיקט 'האחריות מחייבת'. 
תורם  הגיע  כעת  מחויבים,  נותרו  לסקרים,  בהתאם  לפחות  הבוחרים, 

של הנבחרים.

כיפה בלי כפיה. נתניהו בישיבת ממשלה, צילום: אוהד צויגנברג
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אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

מחליפים את כולם, חוץ מהיו"ר

המנכ"ל, הסגן ולוחם הגירוש

 חולון

מטה בנימין

ועידת רבני חולון - פורום המאגד את כל רבני 
השבוע  התכנסה   - המוסדות  וראשי  קהילות  ה
רבי  הגאון  בראשות  חכמים  עטרת  מוסדות  ב
חיים רבי. על הפרק: מערכת הבחירות. בכינוס 
ולהחליף  השורות  את  לרענן  דרישה  ועלתה  ה
נציגי התנועה במועצת העיר – חמשה  כל  את 

במספר.
הגר"ח רבי הודיע שהדרישה מקובלת, מלבד 
חזק  ש"הוא  זברלו,  חיים  היו"ר  של  קומו  מ
לא  כל המשרדים.  עם  קשרים  לו  ויש  בעירייה 
ועסקני  שלמות,  אין  אותו.  להחליף  נכון  היה  י
רבינו  משה  על  גם  פשוט,  דבר  לא  זה  יבור  צ

דיברו".
אלון  בוודאות  יתפוס  השני  המקום  ת  א
בין  בדיונים.  נמצאים  המקומות  כשיתר  חאמי, 

המועמדים: יצחק מאמיה והרב יהונתן ענבה.

פורש  יש"ע,  מועצת  מנכ"ל  אדלר,  ילה  ש
מתפקידו לקראת התמודדות על ראשות מועצת 
מטה בנימין. המרוץ הפך למרתק ביותר בעקבות 
הודעתו של ראש המועצה המכהן אבי רואה כי 

לא יתמודד לקדנציה נוספת.
המתמודד שנחשב כמוביל במרוץ עד כה הוא 
נוסף  סגן ראש המועצה. מתמודד  גנץ,  ישראל 
הזכור  בוארון,  אביחי  הוא  להצטרף  עשוי  ש
ומי  עמונה  פינוי  נגד  המאבק  בחזית  עמידתו  מ
שניסה בחוסר הצלחה להשתלב ברשימת 'הבית 

היהודי' לכנסת.
מועצה אזורית בנימין הינה המועצה הגדולה 
פני  על  ומשתרעת  תושבים  במניין  ישראל  ב
יישובים  עשרות  בתחומיה  דונמים.  מיליון  כ

גדולים ומבוססים כמו גם מאחזים קטנטנים.

יוםעוד 99
ראש העיר מרגיע: לא מתחרדים

החרדים במוקד מערכת הבחירות גם בבירת בשומרון • ראש העיר מתייחס ל"האשמות" שהוטחו בו על 
הבאת חרדים לעיר • וגם: כשבית הדין החליט לפתור סכסוך על ידי סקר

אריאל

תל אביב אלנתן רץ לראשות, החברים מגחכים: "ספין יפה"

שני,  יום  בצהרי  ששיגר  חגיגית  הודעה  ב
על  אלנתן  נתן  אביב  תל  ש"ס  יו"ר  ודיע  ה
מלבד  אביב.  תל  העיר  לראשות  תמודדותו  ה
הכרזתו  קיימים,  בלתי  עד  הקלושים  סיכויים  ה
של אלנתן נתקלת בגיחוך מצד עמיתיו בסיעות 
תואם  לא  המהלך  כי  שאומרים  בעיר  דתיות  ה

עמם וכי מדובר בגימיק ותו לא.
וידאו,  סרטון  לצד  בהודעת ההכרזה ששיגר 
כי  הבנה  מתוך  זאת  עושה  "אני  אלנתן:  תב  כ
משתנה  העיר  כי  חש  בתל-אביב  גדול  יבור  צ
בעיר  תושב  להיות  קשה  כיום  וכי  מהירות  ב
לטענתו,  מסורת".  שומר  יהודי  תושב  בפרט,  ו
שלא  לדברים  נחשף  האחרונות  השנים  חמש  ב
היו בעבר. "בעירייה שכחו כי לצד הפסטיבלים 
בעיר  שמתקיימים  הבינלאומיים  האירועים  ו
ולצד פרויקטים גדולים של התחדשות עירונית, 
רואים  חלקם  תושבים.  גם  חיים  תל-אביב  ב

את הקטר היזמי שועט קדימה אך הם נמצאים 
בקרון מנותק שנשאר מאחור", דברי אלנתן.

הכרזתו של אלנתן נתקלה בתגובות סקפטיות 
כי  בקולם  שמבהירים  עמיתיו,  של  צוננות  ו
שנועד  ציני  מהלך  מאשר  יותר  בלא  דובר  מ

להעלות את אלנתן לראש הכותרות.
יו"ר 'אגודת ישראל' בתל אביב, חבר המועצה 
כי  מוניציפאלי'  ל'שטח  אומר  לוברט  פתלי  נ
ההכרזה כלל לא תואמה עמם וכי אף אחד לא 
כנראה  טוב,  גימיק  "זה  תמיכתם.  את  יקש  ב
הוא רוצה לעשות רעש ורושם, שירוץ לראשות 

ושיהיה לו בהצלחה".
שרץ  בביוף,  בני  לשעבר  המועצה  בר  ח
בבחירות הקרובות בראש רשימת 'יחד', הופתע 
לשמוע על ידינו לראשונה על דבר ריצת אלנתן 
והגיב בביטול: "זה לא נראה רציני בשום צורה, 
נעשה  בהצלחה,  לו  מאחל  אני  יפה,  גימיק  ה  ז

אגב,  רבותיי".  לי  שיורו  ה  מ
עם  יחד  השבוע  נכנס  ביוף  ב

רב הקהילה הבוכרית הגאון רבי 
פנחס רובין, למעונו של הגר"מ מזוז, שם קיבל 

ברכת הדרך לקראת התמודדות למועצת העיר.
אלנתן  של  הנוכחית  ההכרזה  כי  צוין  י
מגיעה לאחר תקופה בה הוא מעלה את עצמו 
באובססיביות לראש הכותרות בנושאים שונים, 
הדת  מלחמות  כלוחם  עצמו  מבליט  שהוא  כ

והשבת בעיר ללא הפסקה.
אלנתן  של  החלטתו  ברקע  מגיעים  דברים  ה
להיפרד מהגוש הדתי שרץ במשותף בבחירות 
כל  בין  נדירה  לאחדות  ושהביא   - אחרונות  ה
 – התשובה  וארגוני  חב"ד  הדתיות,  מפלגות  ה

ולהריץ את מפלגת ש"ס לבדה.

מרמור פנימי: מזניחים את המועצה הדתית

מאבק פנימי חדש בתוך 'דגל התורה' בשאלת 
אבוטבול,  מול  בדרישות  העדיפויות  דרי  ס
מקשים על הקמת חזית אחידה ונוקשה במו"מ 
המקרטע בין הצדדים. הדברים מגיעים על רקע 
התפטרותו הדרמטית של איש 'דגל' מהמועצה 
הדתית, ברקע טענות על הזנחת המוסד החשוב 

לטובת תיק החינוך.
'דגל  כנציג  האחרונות  בשנים  שכיהן  י  מ
פיין,  אברהם  הוא  הדתית  במועצה  תורה'  ה
היתר  בין   – ונמרץ, שהביא  חרוץ, שקט  פעיל 
– להקמת חלקה חרדית בבית העלמין המקומי. 
בעבר היה עובד המועצה דתית במשכורת, אך 
המועצה  חבר  סילברסטיין,  שישראל  אחר  ל
פיין  התבקש  לעירייה,  עבר  לשעבר,  דתית  ה
מועצה  חבר  להיות  ולעבור  משרתו  על  וותר  ל

דתית, תפקיד שאינו נושא שכר.
של  החלטתו  רקע  על   – האחרונים  ימים  ב
וייספיש,  מוישי  את  לפטר  המלווה  חשב  ה
החלקה  על  אחראי  להיות  באחרונה  מונה  ש
החרדית – שלח פיין מכתב התפטרות. למרות 
שמדובר בשיקולים אישיים של עומס אחריות 
משמעות  יש  לפיטוריו  שכר,  ללא  עבודה  ו
נוספת והיא כעין מחאה נגד מה שגורמים רבים 
בעיר מכנים כהזנחה של הסיעה הליטאית את 
הזמן  כל  מדברים  "במו"מ  הדתית.  מועצה  ה

על תיק החינוך, הפכו את זה לקודש הקדשים, 
זה לא הגיוני, בחינוך תמיד יהיה מישהו חרדי 
שידאג לנו, המועצה הדתית היא קריטית לחיי 
הדת בעיר, משום מה היא נשכחה מלב", אומר 

גורם מוכר בעיר.
ביקורת  פיין  מותח  ההתפטרות,  מכתב  ב
בדברים  לפעול  "במקום  המלווה:  החשב  ל  ע
ציבור  כספי  מבזבוז  ולהימנע  מהותיים  ה
ללא  שקלים  אלפי  במאות  כספים  הוצאות  ו
רבים  דברים  ועוד  מוסמכת  וועדה  ישורי  א
אלוקים  לחלקת  להיטפל  בחרו   – חמורים  ו
העיר  תושבי  לרוב  מקום  בה  שיש  יחידה  ה
והחליטו להפסיק את ההתקשרות עם הממונה 
על חלקת החרדים בבית העלמין ולהשאיר את 
לעשרות  פניי  אשא  איך  אחראי.  ללא  מקום  ה
שיש  דעת  על  יקיריהם  את  שקברו  משפחות  ה
מי ששומר על המקום ומקפיד על מנהגיהם?" 

כתב בכאב.
להשפיע  התגייסה  הליטאית  הסיעה  מרת  צ
הבטחה  תוך  פיטוריו,  את  שימשוך  פיין  ל  ע
אבוטבול  עם  הקואליציוני  במו"מ  התעקש  ל
גם על שליטה במועצה הדתית, אך נכון לכעת 
נראה שהמהלך בלתי הפיך וכי הציבור הליטאי 

בדרך לאבד מעוז כוח חשוב.
חברי  נפגשו  שעבר  בשבוע  כך,  בתוך  ו

בית  'דגל'  של  מועצה  ה
הכנסת  חברי  עם  מש  ש

הסתום  המבוי  רקע  על  התנועה,  ל  ש
אבוטבול.  מול  המגעים  הגיעו  ליו  א

ממידע שהגיע ל'שטח מוניציפאלי' עולה כי מי 
גפני,  משה  ח"כ  היה  תקיף  קו  להוביל  ניסה  ש
על  ולהמליץ  ישראל  לגדולי  לגשת  ביקש  ש
של  מועמדותו  והצגת  עצמאית  לדרך  ציאה  י

שמואל גרינברג לראשות.
מי שהפתיע את גפני ואת הנוכחים היה משה 
לשגרה  חזרה  של  סימנים  שמראה   – ונטג  מ
צריך  אכן  כי  שאמר   – מעצרו  תקופת  אחר  ל
לשוב לגדולי ישראל שיכריעו ויתנו את ברכתם, 
לראשות.  התנועה  מועמד  יהיה  עצמו  שהוא  כ

הוא אף ביקש להכריז על כך מיידית.
מלכתחילה, ברור היה לכל הנוכחים כי הצגת 
מועמד 'דגל התורה' לראשות העיר היא בעיקר 
קלף מיקוח מול אבוטבול ותהפוך לרצינית רק 
מונטג  של  היענותו  עצם  אך  חירום,  מקרה  ב
את  מסמסה   – התפקיד  את  עצמו  על  קחת  ל
ושוב  מאחר  לדרך,  שיצא  לפני  עוד  רעיון  ה
התנועה נדרשה להכריע בין שני נציגיה, הכרעה 
'דגל  של  מהלכיה  הכשלת  בבסיס  עמדה  ש

התורה' בבית שמש, כבר מימי ראשית המרוץ.

בית שמש

לא ברור איך זה קורה, אבל גם בעיר אריאל 
קמפיין  במוקד  ניצבים  החרדים  בשומרון,  ש
הבחירות המתלהט, סוגיה "מטרידה" שהביאה 
כך  על  להגיב  שבירו  אליהו  העיר  ראש  ת  א
הוא  בו  באב,  בתשעה  שפרסם  מיוחד  פוסט  ב
"מרגיע" את התושבים ומבטיח כי העיר שלהם 

לא מתחרדת.
כיום  הרווחת  "השמועה  שבירו:  כתב  כך  ו
העיר  ראש  ואני  מתחרדת  אריאל  שהעיר  יא  ה
שאדאג  זה  ואני  חרדים  לאריאל  להביא  ורם  ג
ועוד  שלא(  )כמובן  בשבת  כבישים  סגירת  ל
שמועות ושמועות כיד הדמיון הטובה. תושבים 
עיר,  כראש  אני  נכונות.  לא  השמועות  קרים,  י
ודתיים,  חילונים  שלי:  התושבים  לכל  ואג  ד
וותיקים-  עולים  והמערב,  המזרח  עדות  וצאי  י
כראש  ואני  יקרים  כולם  תושבים שווים,  כולם 

העיר עובד בשביל כולם".
שבירו הוסיף: "אין לי כל כוונה ולא תהיה לי 
כל כוונה לשנות מהמרקם החיים הטוב שנרקם 
בין התושבים במגזרים השונים, תוך מתן כבוד 
להפריע  ומבלי  מגזר  כל  של  החיים  אורח  ל
לאחר. היום אנו מציינים את תשעה באב היום 
חורבן  על  מתאבלים  אנו  שבו  תענית  יום  וא  ה
לחיות  נמשיך  חינם.  שנאת  בשל  המקדש  ית  ב
למען  ולכבד אחד את השני בהרמוניה מלאה, 

חיי קהילה טובים ונוחים לכל התושבים".
החליף  יחסית,  טרי  עיר  ראש  בירו,  ש
נחמן  רון  המיתולוגי  העיר  ראש  את   2013- ב
שהלך לעולמו לאחר מחלה. לקראת הבחירות 
הקרובות, התנהל קרב עיקש בין שבירו לבין חבר 
המועצה יוסי חן על תמיכת 'הליכוד'. בהוראת 
סקר  ע"י  הוכרע  הקרב  התנועה,  של  הדין  בית 

שבירו  של  סיכוייו  כי  לימד  ש
גבוהים יותר והוא יהפוך למועמד 

עצמאית  יתמודד  חן  תנועה.  נוסף ה ב
למתמודדים חיים סגל ואלי נובוסלסקי.

שם נוסף ומפתיע שהצטרף באחרונה למרוץ 
הוא חבר הכנסת לשעבר יחיאל חזן, אביו של 
לבין  הנוכחי  העיר  ראש  בין  חזן.  אורן  "כ  ח
שהחלו  איבה,  יחסי  שוררים  חזן  שפחת  מ
אם  של  הבנק  חשבון  על  שהוטל  עיקול  של  ב

המשפחה נוכח קיומו של חוב.
בכדי  העירייה  לבניין  הגיע  הצעיר  ח"כ  ה
לתבוע את עלבונה של אמו, כאשר ההתנהגות 
כתב  להגשת  הובילה  לו  שיוחסה  תוקפנית  ה
להשיב  חזן  משפחת  תנסה  כעת,  נגדו.  ישום  א
שבירו  הדחת  הראשית:  בדרך  כבודה  את  ה  ל

והמלכת אבי המשפחה יחיאל.

היסטוריה: אישה ברשימה חרדית

שדרות

טוויטו,  מדלן  מפתיעה:  חרדית  שימה  ר
פעילה חרדית מוכרת, תשובץ במקום השלישי 
ברשימת 'עצמה לשדרות' בראשות הרצל שאובי 
'דגל התורה', כך פרסם העיתונאי  המזוהה עם 
מנדי ריזל. המקום השני ברשימה שמור למשה 
היה  הרצל  הרשימה.  יו"ר  של  אחיו  אובי,  ש
העיר  לראשות  על התמודדות  להכריז  הראשון 
אך באחרונה הוא נשמע פחות להוט ונדמה כי 

הוא ירד מהרעיון.
הציבורית  דרכו  את  החל  שאובי  רצל  ה
סכסוכים  בעקבות  ש"ס.  תנועת  מסגרת  ב
עשורים  כשני  לפני  מהתנועה  פרש  נימיים,  פ
ויצא לדרך עצמאית עם מפלגת 'עצמה לשדרות' 
שהחזיקה לרוב בשני מושבים במועצה. בעבר 
אריה  את  והאשים  הפסיד  לראשות,  תמודד  ה
דרעי בכך ש"הגיע עם כל צמרת ש"ס לכנסים 
קולות".  ב-200  רק  הפסדתי  זאת  ולמרות  גדי  נ
כיום, מחזיק שאובי בשני מקומות לעומת נציג 

אחד לש"ס )דורון טקטוק(.
הגב'  היא  ברשימה  החדש  הרכש  אמור,  כ
להביא  עשויה  שאובי  שלדברי  טוויטו,  דלן  מ
שנדדו  הוותיקים  ש"ס  מצביעי  את  מפלגה  ל
ברבות הימים. טוויטו, 64, הייתה עובדת עירייה 
ומוכרת מפעילותה הענפה לציבור הנשים. לפני 
בחר  ז"ל,  אלחנן  בנה  את  שכלה  שנים  ספר  מ

ישיבה שנהרג בתאונת דרכים.

טלטלה: איש 'דגל התורה' במועצה הדתית התפטר במפתיע, ברקע טענות על הזנחת המעוז הקריטי במו"מ 
מול אבוטבול •וגם: התרגיל שבלם את הניסיון להציג מועמד לצרכי מיקוח • כל הפרטים

יו"ר ש"ס תל אביב נתן אלנתן הכריז על ריצה לראשות העיר, זאת לאחר שפירק את הגוש הדתי •הנציגים 
הדתיים מגיבים בביטול: "זה גימיק טוב, הוא רוצה לעשות רעש" 
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מודיעין

פתח תקווה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הבחירות  למערכת  כץ-רפפורט,  נגה  ור  עב
והמקצועי.  האישי  רבדים:  שני  יהיו  רובה  הק
של  הבחירות  קמפיין  כמנהלת  תפקידה  ד  לצ
 – ירושלים  העיר  לראשות  אלקין,  זאב  ר  הש
'הבית היהודי'  תתמודד היא בעצמה ברשימת 
בעיר מגוריה מודיעין. הצטרפותה לפוליטיקה 
הדתית- ברשימה  מהפך  משלימה  קומית  המ

של  היבחרותו  לאחר  זאת  המקומית,  ומית  לא
איש התקשורת עמיעד טאוב לראשות המפלגה, 

במקום היו"ר הוותיק.
'הליכוד'  כדוברת  בעבר  כיהנה  כץ-רפפורט 
וב-8 שנים האחרונות כיהנה כדוברת של השר 
זאב אלקין. עם החלטתו של אלקין להתמודד 
לעבוד  היא  עברה  ירושלים,  העיר  ראשות  על 
על  שאחראי  לרנר'  אורן  'גל  הפרסום  שרד  במ

הקמפיין ודרך שם הפכה לדוברת הקמפיין.
כעת  לעיסוקיה השוטפים מצטרפת  כאמור, 
היהודי',  'הבית  במסגרת  אישית  מודדות  הת
בפריימריז  לבחירתה  שכפופה  מודדות  הת

פנימיים שייערכו בעוד כשבועיים.

ראשי הסיעות הדתיות בפתח תקווה, הוציאו 
תמיכתם  כי  להדגיש  טרחו  ובו  משותף  תב  מכ
מי  לאי  ניתנה  טרם  העיר  לראשות  ועמד  במ
בעקבות  פורסמה  ההודעה  מתמודדים.  מה
בין  המגעים  התחממות  על  זה  במדור  יווח  הד

הסיעות החרדיות לאיתי שונשיין.
אוריאל  ש"ס  יו"ר  חתומים  עליו  כתב  במ
ויו"ר  דיעי  איציק  היהודי'  'הבית  יו"ר  בוסו, 
"ראשי  נכתב:  ברוכי,  אליהו  התורה'  הדות  'י
הסיעות הדתיות והחרדיות יושבים עם הרבנים 
או עם מקבלי ההחלטות בכל סיעה להחלטות 

החשובות והטובות למען תושבי העיר".

במקביל: דוברת ומתמודדת
אריאל

חיפה ממשיכים לאיים: תמיכה ביהב תגרום לריצה נפרדת

התכנסו  באב,  תשעה  צום  צאת  עם  ד  מי
לישיבת  מחיפה,  ליטאיים  כוללים  ראשי   24
היערכות ראשונה לקראת הבחירות. את התדרוך 
'דגל התורה' בצפון מוישי  המרכזי מסר פעיל 
אדלר, ששב מפורשות על האיומים שהופרחו 
בחלל האוויר בתקופה האחרונה. לדבריו, אם 
העיר  בראש  לתמוך  תמשיך  המרכזית  יעה  הס
מהמפלגה  תפרוש  התורה'  'דגל   – יהב  נה  יו

המשותפת ותרוץ לבדה למועצת העיר.
כפי שנכתב אינסוף בעבר, מבחינתה של 'דגל 
הבחירות  במערכת  העיקרית  המטרה  ורה',  הת
ראש  של  להחלפתו  להביא  היא  וכחיות  הנ
העיר יונה יהב בכל מועמד אחר, יהיה מי שזה 
מחזיקה  ישראל'  'אגודת  לעומתה,  יהיה.  לא 
בו  לתמוך  ומתכוונת  יהב  עם  טובים  חסים  בי
'דגל'  של  מאמציה  מרבית  נוספת.  דנציה  לק
מופנים לכיוונה של ש"ס, שתמיכתה בראשות 
'אגודת ישראל',  עדיין מתנדנדת, אך גם כלפי 
מנסה 'דגל' להפעיל מנופי לחץ על מנת שישנו 

את תמיכתם.
חרדית  סיעה  רצה  האחרונות,  חירות  בב
מאוחדת בשם שס"ג, שהכניסה ארבעה נציגים; 
מיכי אלפר – 'דגל התורה'; אריה בליטנטל – 

'אגודת ישראל'; עודד שבזי ואהרן כהן – ש"ס. 
הסיעה המשותפת הפכה לסיעה הגדולה בעיר 

– לצד סיעתו של ראש העיר יהב.
'דגל  של  הראשון  בחירות  בכינוס  מור,  כא
אדלר  מוישי  התנועה  פעיל  חידד  ורה',  הת
ומפעיליה  מרכסים  רייך  איצ'ה  של  עוזרו   –
הבולטים של התנועה בצפון – את האיום כלפי 
המרכזית.  סיעה  על  בדגש  ישראל',  גודת  'א
לדבריו, 'דגל' לא תהסס לצאת לריצה עצמאית, 
במידה ו'אגודה' לא תירתם למאבק ביהב. לפי 
התנועה  שמחזיקה  פנימיות  רשימות  לר,  אד
מלמדות על פוטנציאל של מנדט וחצי לרשימה 
עצמאית בוודאות, כאשר גם הפאסימיים ביותר 

טוענים לכל הפחות למנדט שלם.
מנגד, ב'אגודת ישראל' לא לוקחים ברצינות 
רחוק  הולכת  'דגל'  כי  וטוענים  האיומים  את 
משקל  לעצמה  מעניקה  היא  וכי  רישותיה  בד
אם  שספק  האמיתי,  לכוחה  ביחס  מדי  ול  גד
הוא מסוגל להביא מנדט. בנוסף, ב'אגודה' לא 
מבינים את הניסיון לכפות עליהם תמיכה או אי 
תמיכה בראשות העיר ולא מקבלים את ההתליה 

שעושים ב'דגל' בין שני הפתקים.
מבהיר  מוניציפאלי',  'שטח  עם  יחה  בש

בחיפה  ישראל'  'אגודת  יג  נצ
יצה אריה בליטנטל כי אינו חושש  מר

מנת נפרדת אך מדגיש כי יעשה הכל  על 
להגיע להסכמות ולשחזר את האחדות. בשורה 
מה  כל  "יעשה  כי  בליטנטל  מצהיר  חתונה  הת
האדמו"ר  ובראשם  יחליטו  הקהילות  בני  שר

מסערט ויז'ניץ".
ובתוך כך, מועמד חדש נכנס לזירה החיפאית 
ועשוי לשנות את תמונת המצב. מדובר במנדי 
השבוע  שיצא  חיפה,  נמל  מנכ"ל  צמן,  זל
טרם  התמודדות.  לקראת  מעבודתו  ופשה  לח
ברור האם הוא יהפוך למועמד מפלגת 'הליכוד' 
היותו  אחרת,  או  כך  עצמאית,  ירוץ  שמא  או 
איש חזק ומקושר, בעל רקורד ניהולי ויכולות 
להביא  עשויות   – משובחות  פוליטיות  רון  תמ

אותו לקדמת הבמה.
בחיפה  היהודי'  'הבית  מפלגת  סיום,  ול
הבחירות  קמפיין  את  השבוע  להשיק  רה  בח
דווקא בעיר השכנה טירת הכרמל. בפני  שלה 
יואב  הרשימה  יו"ר  פרש  ואוהדים,  מכים  תו
נפרד  חוף  הסדרת  בהם  תכניותיו,  את  תי  רמ
ונתינת  ראשיים  רבנים  בחירת  גבוהה  יכות  בא

צביון דתי-ציוני לעיר האדומה.

בכינוס היערכות ראשון לבחירות, הציג פעיל 'דגל התורה' מפורשות אולטימטום ל'אגודת ישראל' • וגם: 
מנכ"ל נמל חיפה יוצא לחופש לקראת התמודדות ו'הבית היהודי' חיפה משיק קמפיין בעיר הסמוכה

רמלה "רוצים ריענון? תנו דוגמה אישית"

השורות:  ריענון  של  נעים  הפחות  ד  הצ
על  הודח  דרעי,  מיכאל  ברמלה,  ש"ס  "ר  יו
על  לחתום  ואולץ  מתפקידו  המפלגה  י  יד
התפטרותו מתפקיד ראש הסיעה בעיר. בראיון 
הקשות  התחושות  על  הוא  מדבר  וב,  כא
הבאה,  העיר  במועצת  נוכח  להיות  בטיח  ומ

ברשימה חדשה.
עשה  הכושי  בשבילם,  זקנים  כבר  נחנו  "א
רוצים  הם  אם  ללכת,  יכול  הכושי   – את שלו 
ריענון – כדאי שיתנו דוגמה אישית ויעשו את 
זה מלמעלה למטה, אחרי עשרות שנות עשייה, 
לש"ס,  שעשינו  והפעילות  הקולות  כל  עם 

שולחים אותנו הביתה", אומר דרעי.
דרעי - שום קשר ליו"ר ש"ס הנושא את אותו 
בתפקיד  אלבז  בני  את  החליף   - משפחה  שם 

יו"ר ש"ס רמלה ומכהן בתפקיד 15 שנים. הוא 
נאים  להישגים  המפלגה  את  להביא  ליח  הצ
במועצה,  נציגים  בשני  מחזיקה  היא  יום  וכ

למרות תחרות כבדה מצד מפלגות הבוכרים.
הוא עורר עליו את חמת קדקודי ש"ס לפני 
לראשות  מיוחדות  בחירות  נערכו  עת  נה,  כש
העיר. לטענת דרעי, הוא הודיע כי יתמוך בכל 
לב במיכאל וידל – המועמד שלבסוף ניצח – 
למרות נטיית ראשי התנועה לשבת על הגדר. 
וידל  ניצחון  את  אז  הציגו  ש"ס  ראשי  גד,  מנ
התנועה  שמזכ"ל  לאחר  שלהם  אישי  ישג  כה
חיים ביטון הגיע מראש להסכם חתום ומפורט 
לאחר  מרשימים.  הישגים  שורת  ובו  וידל  עם 
ובמקביל,  לסגנו  דרעי  את  וידל  מינה  נצחונו, 
בסוף  מש"ס  פרישתו  על  לחתום  דרעי  לץ  נא

הקדנציה.
שהוא  המשוב  דרעי,  י  בל לפ מק

העיר  "כל  בו.  תמיכה  על  מלמד  תושבים,  מה
לנציג  עושים  הם  מה  כשרואים  רקחה  כמ
כנראה שהפעם הם  להם.  כך מסור  כל  שהיה 
לא יעברו את אחוז החסימה". הוא עצמו לא 
הקרובים  ובימים  מקום  לשום  ללכת  כוון  מת
לרוץ  שמא  או  לחבור  מפלגה  לאיזו  ליט  יח

עצמאית.
מושכות  את  לקחת  שאמור  מי 

התנועה לידיו הוא מאור אשש, שהוצב במקום 
קיבל  הוא  האחרונות.  בבחירות  לישי  הש
להתמודד  וצפוי  כשנה  לפני  כבר  מינוי  ב  כת
הספרדי  הציבור  קולות  על  עזה  תחרות  עם 

והמסורתי בעיר.

בית שמש

נורדמן מציג: בלי שכר ובלי פליירים
חדרה

חבר מועצת העיר חדרה הרב בן ציון נורדמן, 
עבור  שכר  יבקש  לא  צורה  בשום  כי  ריז  מכ
לו תפקיד  יוצא  אם  גם  וכי  פעילותו הציבורית 
לכך.  יסרב  הוא   – הבאה  העיר  במועצת  ן  סג
בטור מיוחד שפרסם בעיתון 'כל ישראל' מרשת 
'קו עיתונות', כותב נורדמן: "אני נכנס לעירייה 
ליטול  בכוונתי  ואין  פרס  לקבל  מנת  על  א  של
אחר.  דבר  כל  או  סגנות  לי  יוצע  אם  גם  ר,  שכ
שכר,  הנוטלים  מחבריי  באותם  מזלזל  אני  ן  אי
ליטול  בכוונתי  אין  אופן,  בכל  אני  להם,  יע  מג
בידי  לסייע  ואמשיך להקדיש את עתותיי  שכר 

תושבי העיר".
דווקא על רקע הקמפיינים החדשים והכותרות 
שונים,  מתמודדים  לבקרים  חדשים  נפיקים  שמ
שונה  דרך  שמציג  נורדמן,  של  דבריו  לטים  בו
שואלים  "רבים  דבריו:  וכה  ציבורית,  שייה  לע
גבי  מעל  אותך  רואים  שלא  זה  איך  תי,  או
רחוב?  בקמפיין  יצאת  שלא  זה  איך  צות?  חו
כל המתמודדים תלויים ברחובות ורק אתה לא 
נראה כלל?! מבלי לפגוע באיש, כולם ישרים, 
יש  לי  זאת  ובכל  טובים,  כולם  מסורים  לם  כו
דרך משלי, דרך בה אני נוהג ובה אני הולך כבר 
למעלה מעשרים שנה. אני לא איש של בחירות, 
לא מפזר הבטחות בשנת בחירות, אני כאן בכל 
עת, הטלפון והמייל שלי זמינים לכל איש ונענים 
כמעט מיד. אני מאמין בעשייה, פחות בפרסום 

ובפליירים".

ירושלים ההחלטה נפלה: דייטש יתמודד לראשות העיר
מזכירות אגודת ישראל בירושלים בחרה ביוסי דייטש באופן פורמלי כמועמדה לראשות העיר  • הטילה 

עליו לפעול לאחדות מלאה בקרב שומרי התורה ומצוות בעיר

רמיזות  שמועות,  של  חודשים  רי  אח
התכנסה  ישראל  אגודת  מזכירות  מירות:  וא
מיוחדת  היערכות  לישיבת  )שלישי(  ש  אמ
לבחירות בעיר ולאחר דיון והצבעה, הכריזה על 
יוסי דייטש כמועמדה באופן פורמלי לראשות 
העיר ירושלים, והסמיכה אותו לנהל משא ומתן 
ללכד  לעבוד,  מטרה  תוך  נוספים,  קהלים  עם 

ולאחד את הקהלים השונים.
מזכירות אגודת ישראל היא האקט הפורמלי 
והמשפטי להחלטה על המועמדות, קדם  לכך 
ביקרו סגני השרים ליצמן ופרוש יחד עם דייטש 
גדולי  מועצת  חברי  האדמו"רים  של  תיהם  בב

התורה.
הישיבה:  במהלך  אמר  פרוש  השר  ן  סג
את  לקבל  יכולים  לא  שאנחנו  יודעים  נחנו  "א
העיר בלי ה'תאום' שלנו - סיעת 'דגל התורה', 
שלושים  כמעט  כבר  במאוחד  הולכים  חנו  אנ

בטוח  אני  ובכנסת,  ברק  בני  בירושלים,  ה  שנ
שנלך בסוף כחטיבה אחת ולאחר מכן נגייס את 

כל שומרי התורה ומצוות בעיר".
שעבר  בשבוע  כי  נודע  עיתונות'  קו  ל'
שלחה מזכירות 'אגודת ישראל בארץ ישראל' 
הדיון:  סיבת  המזכירות.  לחברי  מיוחד  מון  זי
'היערכות לקראת הבחירות לעיריית ירושלים'. 
למעשה  נפלה  הסופית  ההכרעה  כי  נודע  ד  עו
כבר בשבוע שעבר, אך בשל ימי בין המצרים 
ההחלטה  ופרסום  קבלת  את  לדחות  חלט  הו

הסופית עד לאחר תשעה באב.
אגודות  מרכיבי  כל  הודיעו  עתה  עד  כור,  כז
דייטש  של  במועמדותו  תמיכתם  על  ראל  יש
שר  סגן  בראשם  ירושלים,  עיריית  אשות  לר
פעמים  מספר  שהודיע  ליצמן  יעקב  ריאות  הב

על תמיכתו בדייטש לראשות העיר.
לפי הערכות ופילוחי עומק - הציבור החרדי 

כ-40%,  מונה  רושלים  בי
ניצחון  להבטיח  שאמור  ועמד מה  למ

לדברי  המגזר.  לתמיכת  שיזכה  חרדי 
מקורבי דייטש, "במקרה הפחות טוב, 
בו דייטש לא יצליח להשיג את ה40% 

יעלה  הוא  הראשון,  בסיבוב  לנצח  דרשים  הנ
לסיבוב שני מול ברקוביץ', מה שצפוי להבטיח 
לו התלכדות של הציבור החרדי והדתי סביבו 

ובעקבות כך גם את הניצחון". 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  קביל,  במ
השר  של  במועמדותו  תמיכה  על  אמש  דיע  הו
שלו  הטוויטר  בחשבון  העיר.  לראשות  קין  אל
כתב נתניהו: "אני תומך בשר אלקין לראשות 
כשר  ובמיוחד  כשר  כח"כ,  ירושלים.  יר  הע
ירושלים ומורשת, פעל השר אלקין רבות למען 
לו  ויקרה  לליבו  קרובה  שהיא  והוכיח  רתנו  בי

מאוד. אני מאחל לו הצלחה רבה!"

הבהרה בעקבות הפרסום ב'קו עיתונות'

יו"ר ש"ס ברמלה מיכאל דרעי הודח מתפקידו ויתמודד במסגרת חדשה • בראיון כואב הוא 
איוןאומר: נתתי לתנועה את הכל, איזה מסר אתם מעבירים?

ר
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הגרש”מ עמאר במכתב: 
“אינשי דלא מעלי נטפלו”

של  רבה  יוצא  עיתונות',  ב'קו  שנחשף  בחיפה  הדין  בית  נגד  הרבנים  מכתב  אחרי 
ידועה...  אני תמה שמגמתם  זה  רע  עסק  על מארגני  "ולא  הדיינים:  להגנת  ירושלים 
אלא על החותמים בלי לדעת במה דברים אמורים, והוא רחום" • במצטרפים לדבריו: 

הגר"ש בעדני והגר"א נבנצאל
אלי כהן

ראשון  בפרסום  עיתונות'  ב'קו  נחשף  חודש  לפני 
מכתב עליו חתמו תשעה רבנים ודיינים שעשו זאת 
"לבקשת הראב"ד הגר״מ שטרנבוך", ובו מתקפה 
חריפה נגד בית הדין הרבני בחיפה, על מקרה של 
אחד  פסילת  סמך  על  גט,  לסרבן  נישואין  ביטול 

העדים.
נגד  במיוחד  חריפים  ביטויים  הופיעו  במכתב 
הדיינים, ובין השאר נאמר כי הם "מנודים לשמים... 
ספריהם ספרי קוסמים" ועוד ביטויים חמורים. בין 
של  רבה  שרמן,  הגר”א  הדיין  הופיעו  החותמים 
מחפוד  הגר"ש  נבנצאל,  הגר"א  העתיקה  העיר 

והגר”נ נוסבוים.
זוכה  שהשבוע  אלא 
הרבני  הדין  בית 
לגיבוי  בחיפה 
ורבני  משמעותי 
במיוחד,  נלהב 
ירושלים  של  רבה 
עמאר  הגרש"מ 
הגנה  במכתב  יוצא 
החלטת  על  נרחב 
הוא  אותו  הדיינים, 
כי  באמירה  פותח 
"לצערנו אינשי דלא 
מעלי נטפלו לעשות 
תקשורתי  רעש 
רמיסת  שכולו 

האמת וההלכה". לאחר שמפלפל בדברים ארוכות, 
רע  עסק  מארגני  על  "ולא  מכתבו  את  הרב  מסיים 
זה אני תמה שמגמתם ידועה... אלא על החותמים 
בלי לדעת במה דברים אמורים, והוא רחום וגו'". 

למכתב זה מצטרף גם הגר"צ בוארון.
ידו ובחתימתו, רבה של  על הדברים הוסיף בכתב 
העובדה  "לאור  נבנצאל:  הגר"א  העתיקה,  העיר 
שהרב שטרנבוך שליט"א הסיר את חתימתו גם אני 

חוזר בי".
חבר 'מועצת חכמי התורה', הגר"ש בעדני, ציין על 
מכתב זה כי "הרה”ג הרב עמאר הוא בר סמכא ואם 
יש חתימה שלי אחרת זה בטעות שלא ידעתי שזה 

הרה"ג הנ"ל".
גורם המעורה בפרשה,  לדברי 
חריג  במקרה  מדובר  לא 
לאחר  נישואין  מבטלים  בו 
היה  העדים  אחד  כי  שהתברר 
פסול לעדות, וכבר מרן הגר"ע 
בהיתר  השתמש  זצ"ל  יוסף 
בעבר,  עגונה  של  במקרה  זה 
הדין  בית  דייני  נסמכו  ועליו 
מחפוד  הגר״ש  גם  בחיפה. 
כי  וכתב  מחתימתו  בו  חזר 
וטובים  שגדולים  ״מאחר 
לאמיתה,  האמת  את  הבהירו 
אם ישנה חתימתי הריהי בטלה 
אחר  לערער  ואין  ומבוטלת. 

פסה"ד של ביה״ד חיפה״.

חשיפת

 'קו עיתונות'

אלי כהן

כמדי שבוע, הצביעו אלפי איש בסקר הגדול 
של 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים', שעסק 
הראשונה  לשאלה  הכשר.  החשמל  בנושא 
לעצומה  הצטרפת  כבר  האם  שהוצגה, 
כשר  חשמל  לייצר  חשמל  לחברת  הקוראת 
בשבת? השיבו 15,239 מצביעים )%68( כן. 
החליטו  טרם  מהמשתתפים(   %20(  4,473
 2,667(  %12 ורק  לעצומה,  להצטרף  האם 

איש( הכריזו ‘לא אצטרף. אין בכך תועלת'.
לשאלה השנייה, האם לדעתך יש אכן סיכוי 
שבמסגרת הרפורמה בחברת חשמל - החברה 
השיבו  לשבת?  כשר  חשמל  לייצר  תתחיל 
'כן. הלחץ מהציבור יעשה  %45 )9,912( כי 
איש(   9,611(  %44 דומה,  כמות  שלו',  את 
שכל  זה  ‘עצם  כי  וטענו  מעט  סקפטיים  היו 
כך הרבה חותמים יחד למען השבת זו יוזמה 
 %11 ואילו  - אך ספק אם תצליח',  מבורכת 
)2,499 איש( טענו כי 'לא מעשי להחליף את 

העובדים בשבת לגויים'.

לדעתך  האם  והאחרונה,  השלישית  לשאלה 
הכנסת  חברי  על  זה  בנושא  לסמוך  יש 
החרדים או עדיף שהדרישה תגיע מהשטח? 
מאמינים  איש(  ל11,305  )השווים   %52
את  מגדיל  והעצומה  הח"כים  של  ששילוב 
סיכויי ההצלחה, %34 )7,336 איש( סבורים 
שמרוויחים  לעסקנים  'דואגים  הח״כים  כי 
כסף מהגנרטורים', ואילו %14 )3,066 איש( 
יותר  משפיעים  הכנסת  חברי  'כן.  השיבו 

מהעצומה.
והסקר  לכותרות,  ירושלים  חוזרת  והשבוע 
עבור  המועדפים  המועמדים  מי  לברר  ינסה 
כל החוג: בשאלה הראשונה תתבקשו להשיב 
למגזר  ביותר  הטוב  הוא  מהמועמדים  מי 
החרדי? האם זהו יוסי דייטש, יצחק פינדרוס, 

חיים אפשטיין, משה ליאון או זאב אלקין.
דווקא  לענות  תתבקשו  השנייה,  בשאלה 
את  אחריו  שיסחוף  המועמד  לדעתכם  מי 
עופר  זהו  האם  בעיר?  החילונים  המצביעים 
אבי  או  חביליו  יוסי  עזריה,  רחל  ברקוביץ, 

סלמן.

סקפטיים  רבים  אך  בשבת,  כשר  חשמל  בעד  לעצומה  הצטרף  הציבור  רוב 
באשר לסיכוי שזה יקרה • וגם: כמחצית משוכנעים שהח"כים יביאו תועלת 
מאמינים  לא  וכשליש  יותר  יועילו  הם  כי  סבורים   %14 העצומה,  בשילוב 

בשליחי הציבור בנושא זה

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

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

להצבעה חייגו:  03-600-60-60  שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

הציבור מצביע בעד חשמל כשר בשבת

1.הקרב על ירושלים מתלהט, מי 
המועמד הטוב ביותר למגזר החרדי?

2. ומי לדעתכם המועמד שיסחוף 
אחריו את המצביעים החילונים בעיר?

1. יוסי דייטש
2. יצחק פינדרוס
3. חיים אפשטיין

4. משה ליאון
5. זאב אלקין

1. עופר ברקוביץ
2. רחל עזריה
3. יוסי חביליו

4. אבי סלמן

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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מבצע בין הזמנים באריקס 
משלוחים

שדרוג כל ארוחה צ'יפס + פחית 10 ש"ח

טלפון למשלוחים:
03-7464040

&15 החל מ-בשרטוסט 

&35בבאגטפרגית 

&30039 גרםהמבורגר 

&25בבאגטשניצל חזה עוף/

&15025 גרםהמבורגר 
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זה לא מבצע,
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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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לאחר סיור שר השיכון:
 גל ביקושים להשקעה ב"דורות עילית"  

בזכות השירות והוזלת 
המחירים: אלפי מצטרפים 

חדשים למכבי

מחקר תקשורתי: 
לאומית ראשונה במבחן 

המענה המהיר

סיור שר השיכון גלנט וח"כ אשר בשטח העיר החרדית "דורות עילית" עורר גל ביקושים מצד משקיעים חרדים • במשרדי הנהלת השיווק מסבירים: מי 
עומד מאחורי מיזם העיר החדשה במזרח גוש דן, מה משמעות הרוח הגבית מצד הממשלה, ומה הצפי לתחילת הבניה במקום. להכיר את דורות עילית 

נתוני הביטוח הלאומי למעברי קופות החולים במחצית הראשונה של 
שנת 2018 מגלים כי מכבי מובילה בשיעור המצטרפים עם אלפי חברים 
חדשים שהצטרפו אליה בין היתר בזכות הוזלת מחירי הביטוח המשלים 

אלי כהן

גל ביקושים גדול נרשם בימים אלו במשרדי הנהלת השיווק של 
ע"י  דן  גוש  במזרח  החדשה  החרדית  העיר   – עילית"  "דורות 
המרשים  הסיור  בעקבות  באים  הביקושים  חרדי.  משקיעים  קהל 
העיר, בהשתתפות שר השיכון  לפני כשבועיים בשטח  שהתקיים 
יואב גלנט, ונציגי הציבור החרדי בשטח העיר והרוח הגבית של 

הממשלה והמועצה האזורית לקדם את המהלך במרץ.
כזכור, השר גלנט, ח"כ יעקב אשר, משה מונטג ועוד הגיעו בטיסת 
במערב  המיועד  השטח  אל  אביב  בתל  דב  משדה  קצרה  מסוקים 
השומרון והתרשמו מאד מהסמיכות רבה לגוש דן ומהפוטנציאל 
הגדול במקום. במהלך הסיור אף אמר שר השיכון גלנט, כי "דורות 
להתיישבות  שלו  בתכנית  ומשמעותי  גדול  צעד  היא  עילית" 
ב"מזרח גוש דן", כפתרון דיור רחב היקף לציבור הכללי והחרדי 

במרכז הארץ. 
חרדיים  משקיעים  של  גדולה  נהירה  כאמור  נרשמת  זאת,  לאור 
למשרדי המכירות בכדי לנצל את ההזדמנות. רבים מהם מבקשים 
בשיתוף  המתוכננת.  החדשה  העיר  על  מדויקים  פרטים  לדעת 
השאלות  להלן  מובאות  עילית"  "דורות  של  השיווק  הנהלת  עם 

והתשובות הנפוצות לתועלת הרבים.
מי עומד מאחורי יוזמת העיר החרדית החדשה "דורות עילית"?

"מדובר בקבוצת משקיעים חרדים מחו"ל שנרתמו לנושא לנוכח 
מצוקת הדיור הקיימת בציבור החרדי. "קבוצה זו חיפשה במשך 
אמיתי  פתרון  תהווה  שגם  כלכלית,  טובה,  עסקה  ארוכה  תקופה 
כל  על  ענתה  עלית'  'דורות  לעין.  הנראה  בטווח  ומשמעותי 

ציפיותיהם ויותר".
האם מדובר בתכנית ברת ביצוע?

תקום  עילית'  'דורות  כי  משוכנעים  הרלוונטיים  הגורמים  "כל 
ממושכת  בדיקה  לאחר  נעשתה  המדובר  בשטח  הבחירה  אי"ה. 
ומדוקדקת של בעלי מקצוע מהשורה הראשונה, שהעלתה כי היא 
ולעיר  לבניה  להפוך  ביותר  והטובים  הגדולים  הסיכויים  בעלת 
פרטית  בקרקע  מדובר  ראשית,  הבאות:  מהסיבות  גדולה  חרדית 
לגמרי, לא אדמת מדינה או מנהל. שנית, לגבי הקרקע הספציפית 
הזו קיימת החלטת ממשלה לפני 25 שנים להפשרת השטח לבניה 
וקידום הקמת יישוב במקום. שלישית, המועצה האזורית שומרון 
החליטה לייעד את הקרקע עבור הקמת עיר חרדית ויו"ר המועצה 

האזורית אף פועל במרץ להגשים את החזון. על כל זאת 
ניתן להוסיף את המיקום הנדיר של העיר, במזרח גוש 
דן, כ-25 דקות נסיעה מבני ברק, ברכס הרים מדהים עם 

נוף מרהיב ואיכות חיים גבוהה".
של  רשמי  אישור  נראה  מתי  השיכון,  שר  סיור  לאחר 

הממשלה להקמת העיר?
וחצי משכונה  קילומטר   "השטח ממוקם במרחק של 
בלבד  מטר  ושבעים  מתאר,  תכנית  לגביה  שקיימת 
הללו  הנתונים  כל  קיים.  יישוב  של  שיפוט  מתחום 
עניין  רק  הוא  המדיני  הדרג  שאישור  לזה  מתחברים 
אסטרטגית  מחשיבות  נהנה  החדשה  היישוב  זמן.  של 
קרני שומרון לאלקנה,  בין  רוחב  ציר  יוצר  כיון שהוא 
היישובים  שני  את  לחבר  עליון  אינטרס  יש  ולמדינה 
הגישה  בדרכי  מאד  שיסייע  אחד,  רוחב  בכביש  הללו 
ל'דורות עלית'. מבחינה ביטחונית מדובר באזור שקט 
הקרבה  בשל  המכריע,  ברובה  יהודית  ובדמוגרפיה 

הגדולה מאד לקו הירוק". 

מי חברת התכנון שמאחורי הפרויקט?
בתחום  מהוותיקות  יחיאל,  משה  בבעלות  'יחיאור'  "חברת 
רזומה מפואר  המקדמת הפשרת תב''עות למעלה מ-30 שנה עם 
החברה  גדולה.  בכמות  ישובים  של  הרחבות  כולל  הצלחות,  של 
מקרקעי  מנהל  ועם  השיכון  משרד  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
החברה,  מקדמת  אלה  בימים  איו"ש.  מנהל  ועם  רמ"י,  ישראל, 
בשיתוף עם המינהל, איזור תעשייה ומסחר הגדול ביותר במרכז 
הארץ בהיקף של 3,000 דונם. החברה שוקדת כל העת על תכנון 
לקידום  במקביל  האזורית  המועצה  מול  עילית'  'דורות  העיר 

האישורים מול הדרגים הגבוהים".

הילה פלח

כי  מעלה  אחרונות'  'ידיעות  שביצע  מחקר 
שירותי  'לאומית  של  הלקוחות  שירות  מוקד 
שירות.  במתן  ביותר  המהיר  הוא  בריאות', 
בכתבה שעסקה בחוק מוקדי השירות שהעביר 
לנציג  ההמתנה  זמן  פיו  שעל  כבל  איתן  ח"כ 
טלפוני יעמוד על עד 6 דקות )במקום 3 דקות 
כיום, לפי החוק הקיים והכושל(. אולם החוק 

יכנס לתוקף רק בעוד כשנה. 
מטעם  נסיין  נשלח  לתוקף,  ייכנס  שהחוק  עד 

על  להמתין  העיתון 
לקבל  בניסיון  הקו 
חברות  מכמה  מענה 
ציבוריים  וגופים 
הייתה  וההמתנה   -
המנצחת  מייגעת. 
'לאומית  היא 
שירותי בריאות', שם 

הנסיין  המתין 1:20 על הקו, ואחריה אקספון 
שהצטיינה עם דקה ו-40 שניות המתנה.

ההמתנה  זמני  שנבדקו,  החברות  שאר  אצל 
נעו מ-3:12 דקות סבירות בבנק הפועלים ועד 
דקות   12:50 מובייל,   HOT-ב דקות   11:18
ו-16:55  ישראל  בדואר  דקות   16 בפרטנר,  

דקות במוסד לביטוח לאומי.
הוא  החדש  החוק  כי  נטען  הכתבה  במסגרת 
לכאורה בשורה צרכנית, מכיוון שהוא מרחיב 
את החוק הקיים לכל החברות הגדולות במשק 
הקיים:  החוק  את  שכחו  שכולם  נראה  אבל   -
חוק 3 הדקות. כן, כבר כיום החברות אמורות 
לאפשר לנו עד 3 דקות המתנה על הקו, וזהו. 
את  מרע  ולכאורה  החדש  החוק  בא  למה  אז 
המצב, ומאריך לנו את זמני ההמתנה במוקדי 

השירות הטלפוניים?
מרחיב  שהוא  משום  יותר  טוב  הדקות   6 חוק 
המתקשר  ללקוח  מהר  לענות  החובה  את 
בלבד  טכני  ממוקד  וברור,  מפורש  באופן 
החוק  של  והמצמצמת  הישנה  הפרשנות  )לפי 
וסיום  החשבון  על  בירורים  לתקלות,  הקיים( 
התקשרות )עם זאת, שימו לב שרוב המתנתקים 
מהחברות עושים זאת במייל או דרך אתר נתק 
ולא בטלפון(. בנוסף, הוא מרחיב את החובה 
גם לחברות שלא נכללות בחוק הקיים: בנקים, 

חברות ביטוח וחברות אשראי.
יידרשו  החברות  כן,  כמו 
 6 תוך  אנושי  מענה  לתת 
שאנו  הזמן  כולל  דקות, 
לניתוב  במערכת  מכלים 
שיחות. אפילו אם החברה 
להשאיר  לצרכן  הציעה 
את פרטיו ושיחזרו אליו, 
עליה   - לכך  סירב  והוא 

לספק לו מענה אנושי במסגרת שש הדקות.
לשון החוק אמנם מדגישה שההמתנה הכוללת 
6 דקות, אבל החוק לא כולל חובה  תארך עד 
כיום  שיחות.  לניתוב  המערכת  את  לפשט 
כדי  בכוונה,  מסובכות  האלה  המערכות 
חלקם  אנושי.  לנציג  להגיע  יתקשו  שצרכנים 

מתייאשים בדרך.
ניסים אלון:  'לאומית שירותי בריאות'  מנכ״ל 
שביצע  תלוי  בלתי  שבמבחן  שמחים  "אנחנו 
ללקוחות  הזמינות  במשימת  עמדנו  העיתון, 
שירות  מתן  הוא  שלנו  המרכזי  האתגר  שלנו. 
הלקוחות  ללקוח.  בזמינות  שמתחיל  אישי, 
והאיכותי  המקצועי  השירות  את  לקבל  זכאים 
במהירות הגבוהה ביותר ולא להמתין זמן ארוך 

על הקו עד למתן מענה״.

הילה פלח

המבוטחים  מעבר  על  הלאומי  הביטוח  נתוני 
בין קופות החולים במחצית הראשונה של שנת 
בריאות  שירותי  שמכבי  כך  על  מצביע   ,2018
אליה  ההצטרפות  בשיעור  להוביל  ממשיכה 
מ-9,000  למעלה  של  גיוס  רושמת  כשהיא   –

חברים שהצטרפו למכבי רק במעבר האחרון.
במכבי מדגישים כי המעבר האחרון, שהסתיים 
מחירי  הוזלת  בסימן  עמד  כשבועיים,  לפני 
הביטוח המשלים, כך שרבים העדיפו להצטרף 
במסגרת  האמורה.  ההוזלה  בעקבות  למכבי 
הבריאות,  משרד  ידי  על  שאושרה  ההוזלה, 
במחירי  דרמטית  הפחתה  מכבי  ביצעה 
של  להוזלה  המביאה  המשלימים  הביטוחים 
סל  מנגד,  חרדית.  למשפחה  שקלים  מאות 
ההטבות והשירותים של הביטוחים המשלימים 

 – נפגע  לא  שלי״  ״מכבי  ובכללם 
ובמכבי פועלים במרץ על מנת לעבות 
הניתנים  וההטבות  השירותים  את 
תוך  שלי״,  ב״מכבי  למבוטחים 

התאמה והלימה לאורחות חייהם.
מכבי  כי  שוב  מצביעים  הנתונים 
במגמת  ממשיכה  בריאות  שירותי 
שנים  מספר  כבר  ושומרת  הצמיחה 
חברים.  גיוס  של  גבוה  שיעור  על 
לערים,  בחלוקה  הנתונים  פילוח 
והחוזקה  העוצמה  על  מצביעה 
בפריסת  בריאות  שירותי  מכבי  של 
בהלימה  הרפואיים,  השירותים 

בזכות  וכמובן  לתושבים  השירותים  והתאמת 
רמת הרפואה המתקדמת ומסירותם של רופאים 

מומחים ומקצועיים בכל תחומי הרפואה.
לדברי מנכ״ל מכבי מר רן סער: “אנו קשובים 
את  ומתאימים  החברים  של  ליבם  לרחשי 
בזכות  לצרכיהם.  מלאה  בהלימה  השירות 
הביטוחים  במחירי  הדרמטית  ההפחתה 
המשלימים, דוגמת מכבי שלי, הצלחנו להביא 
ואני   – למשפחה  שקלים  עשרות  של  להוזלה 
כפי  עצמו  את  הוכיח  שהמהלך  כך  על  גאה 
המעבר  בנתוני  ביטוי  לידי  באו  שהדברים 
גובר  אמון  על  מצביעים  הנתונים  האחרונים. 
בריאות.  שירותי  במכבי  בישראל  הציבור  של 
מכבי מובילה במרבית היישובים בארץ. הסוד 
מכבי  חברי  של  הגבוהה  בנאמנות  הוא  שלנו 
ביותר  והנגיש  המקצועי  הרפואי  והשירות 

שמכבי מציעה״.
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בם,  ודברת  לבניך  "ושננתם  נאמר:  שמע  בקריאת 
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" )דברים 
ואתחנן ו, ז(. יש להבין את סדר הדברים, הלא היה מן 
לימוד  בחובת  האב  על  המוטל  הציווי  את  קודם  לכתוב  הראוי 
התורה לעצמו: "ודברת בם", ואח"כ יש לו החובה ללמד את בניו: 
"והיה  להבין את מה שנאמר בפרשת  יש  עוד  לבניך"?  "ושננתם 
בניכם לדבר בם בשבתך בביתך  "ולמדתם אתם את  אם שמוע": 
... ובשכבך ובקומך")שם יט, יט(, מדוע פתח הכתוב בלשון רבים 

"ולמדתם" וסיים בלשון יחיד "בשבתך בביתך"?
ביער  שעבד  כובעים  מוכר  על  מספרת  יומין  עתיקת  אגדה 
כובעיו  שכל  גילה  כשהתעורר  העצים.  לאחד  מתחת  והתנמנם 
בקול  הריעו  שסביבו  העצים  ענפי  על  שלו.  כובעו  מלבד  נעלמו 
וכשהוא  מולם  כעס  הכובעים  מוכר  כובעים.  חבושי  קופים  גדול 
כופף באגרופיו הקופים עשו אחריו, הוא רקע ברגליו ושוב הקופים 
עשו אחריו. הוא איים בזעקות והקופים ניסו לחקות את קולו. ואז 
והקופים עשו  כובעו,  הוא השליך לקרקע את  ותסכול  זעם  מרוב 
גדול  מחנך  פעם  אמר  הכובעים.  כל  את  לרגליו  והשליכו  אחריו 
להוריהם... אבל אף  לא הצטיינו בקשב  "ילדים מעולם  להורים: 

פעם לא הפסיקו לחקות אותם. 
את  מלמדינו  שהכתובים  זצוק"ל,   אש"  ה"שרידי  בעל  מבאר 
הגדול  המכשול  אישית".  "דוגמא  והוא:  ילדינו,  בחינוך  היסוד 
בחינוך הוא העדר אמון בין הילד להוריו. וזאת מפני שהוא רואה 
סתירה בין הנדרש ממנו לעשות, לבין אלו הדורשים ממנו, שנאה 

דורשים אך לא נאה מקיימים. וזה לשונו: 
וכדי לגבור על מכשול זה, מלמדת התורה כיצד מחנכים: איך 
ובלכתך  בביתך  בשבתך  בם  "ודברת  ידי  על  לבניך"?  "ושננתם 

בדרך ובשכבך ובקומך" - כי אף אם תכביר במילים ושפתיך ירעפון 
לקח, לא על מוצא שפתיך יחיה הבן, אלא עיניו נשואות היאך הוא 
שבתך בביתך? וכיצד היא הליכתך בדרך? צופה הוא בעלייתך על 
משכבך, ובקומך כארי ממיטתך. על פי זה מובן מדוע פתח בלשון 
זו חובה על כל אחד ואחד מאתנו. ואיך?  רבים – "ולמדתם" כי 
"בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" – כל אחד על 

ידי הנהגותיו האישיות הוא משפיע על ילדיו.
בזה הסביר הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל את מה שמצאנו אצל 
אברהם אבינו בהכנסת אורחים. שם נאמר על הפסוק: )בראשית 
מה   כל  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר  מים".  נא מעט  "יוקח  ד'(  י"ח, 
מה  וכל  בעצמו,  לבניו  הקב"ה  עשה  שליח  ע"י  אברהם  שעשה 
)בבא  שליח  ע"י  לבניו  הקב"ה  עשה  שליח  ע"י  אברהם  שעשה 
ולכאורה, הרי השליח היה ישמעאל, כמו שמפרש  מציעא פו':(. 
רש"י, ויקח בן בקר... ויתן אל הנער- זה ישמעאל לחנכו במצוות, 
א"כ מדוע שילם הקב"ה לבניו ע"י שליח, כאשר מדין מצוות חינוך 
נהג אברהם אבינו נכון? האם לא מן הראוי היה לשלם לבניו ע"י 
הקב"ה בעצמו כמו הדברים שעשה אברהם אבינו בעצמו? והשיב: 
אישית,  דוגמא  ע"י  וזאת  עדיפה  חינוך שהיא  דרך של  כיון שיש 

ולכן בני ישראל לא זכו לקבל תשלום מהקב"ה בעצמו.
הידועה  הגמרא  דברי  את  המהרי"ל  מבאר  אלו  דברים  ברוח 
בסנהדרין )צד, ב( המתארת את תקופת הזוהר שבימי חזקיהו מלך 
יהודה, ובה לא מצאו תינוק או תינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו 
ואהלות, שהן מההלכות הקשות שבדיני טומאה  בקיאים בנגעים 
וטהרה. ולכאורה, איך יתכן שגם בנות תינוקות למדו הלכות נגעים 
ואהלות שאינן נוגעות להן, הרי אסור לנשים ללמוד תורה בהלכות 
)פא'  תורה  תלמוד  בהלכות  הרמב"ם  שפסק  כפי  שלהן,  שאינן 

הי"ג( עפ"י דברי הגמרא במסכת סוטה וז"ל: "אשה שלמדה תורה 
יש לה שכר אבל לא כשכר האיש, מפני שלא נצטוית... ואע"פ שיש 
לה שכר, צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב 
תורה  דברי  מוציאות  הן  אלא  להתלמד  מכוונת  דעתן  אין  הנשים 
כל המלמד את בתו  עניות דעתן. אמרו חכמים  לפי  לדברי הבאי 

תורה כאילו למדה תפלות". 
תינוק  שכל  אומרת  שהגמרא  פי  על  שאף  המהרי"ל  מבאר 
ותינוקת ידעו את דיני טומאה וטהרה על בוריים על ידי שחזקיהו 
מלך יהודה  חייב כל אחד ואחד מישראל ללמוד תורה, אין הכוונה 
שגם הבנות למדו תורה. אלא מכיון שהיו אבותיהן בקיאים וגדולים 
בתורה, היו גם הילדות יודעות הלכות ממה שראו ושמעו בביתן. 
שגם  כך  כל  שהשפיע  עד  הרף  ללא  בבית  נשמעו  הלימוד  צלילי 
התינוקות ידעו לשנן הלכות קשות ומורכבות אלו. מכאן למדנו, כי 

עיקרו של חינוך הוא דוגמה אישית.
בזה התבלט אברהם אבינו, כנאמר: "כי ידעתיו למען אשר יצוה 
את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט..." 
כוחו  בזה, שעיקר  אותנו  מלמדת  התורה  הנה  יט(.  יח,  )בראשית 
לכשנבדוק  הבנים.  בחינוך  היה  אבינו  אברהם  של  וזכויותיו 
במקומות המפורשים בתורה את מספר המילים אשר דיבר אברהם 
טוב,  מחנך  להיות  שכדי  אלא  נמצא.  ולא  כמעט  יצחק  בנו  אל 
במילים,  להרבות  צורך  אין  ה',  דרך  ביתו  ובני  בניו  את  ולהורות 
העיקר היא הדוגמא האישית. כשילד רואה את אביו מתנהג כיאות 

והולך בדרכי המוסר והמידות הטובות, אין לך חינוך טוב מזה.
מעשה  אל  מביטים  כשהילדים  לבנים"-  סימן  אבות  "מעשה 

אבות הם המצפן להתנהגותם ומעשיהם.

ושננתם לבניך

סממן יהודי 

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

ו(.  ד,  )דברים  ד  ֶאָחֽ ה'  ֱאֹלֵקינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע 
בתורה  החשובות  המצוות  באחת  נצטווינו  זו  בפרשה 
והסממנים של האומה היהודית,  שהיא אחת הסמלים 

והיא מצוות קריאת פרשת שמע ישראל בכל יום, בוקר וערב.
במשך כל הדורות קריאת שמע ישראל הצילה ושמרה על העם 
היהודי היכן שהיה, ולצערנו בימינו קרוב למיליון ילדים יהודים 
בזה  להחזיר  וצריך  קריאת שמע,  זה  מה  ועיקר  כלל  יודעים  לא 
של  וכוחה  מעלתה  מהי  ישראל  ילדי  את  וללמד  ליושנה  עטרה 
ובמשרפות  בגרדום  להיהרג  יהודים  עלו  שאיתה  שמע,  קריאת 

ומסרו נפשם על קדושת ה'. 
לפני מספר שנים זכינו לראות במו עינינו מה בכוחה של קריאת 
שמע לחולל אצל האדם, ומעשה שהיה כך היה, נערת קיבוץ בת 
למשפחה שאינה שומרת תורה ומצוות, החליטה ביום בהיר אחד 
לחזור בתשובה שלימה, ולימים עמדה להתחתן עם בחור ישיבה 
ירא שמים בתכלית, וביקשה מחתנה לעשות את החתונה בקיבוץ 

החילוני בה נולדה וגדלה. 
אביה היה אחד מראשי הקיבוץ ועשה מאמצים שאנשי הקיבוץ 
נערכה ברוב פאר  היה, החתונה  כך  ואכן  יענו בחיוב לבקשתה, 
והדר בלב ליבו של הקיבוץ. בין הנוכחים באירוע השתתף אחד 
״יצאו  כיצד  ושאלו  הכלה  לאבי  שניגש  הסמוך  הקיבוץ  מאנשי 
לו פירות באושים כאלו שפזלו והלכו לעולם החרדי״, השיב לו 
אביו באורך רוח שהכל התחיל מכך שאחת מילדות הקיבוץ נסעה 
סגולה  נכתב  בו  תורני  לספר  התוועדה  היא  ושם  שלה  לסבתא 
הילדה מסבתא שלה  ביקש  בלילה,  קריאת שמע  לומר  לשמירה 

את הסידור ולקחה אותו יחד איתה לקיבוץ.
כשבאה לקיבוץ דיברה עם חברתה )הכלה המדוברת(, והשיחה 
ששים  גרים  בקיבוץ  והרי  לשמירה,  גדולה  סגולה  שיש  בפניה 
וטילים  פגזים  מיני  מכל  עליהם  ולהגן  לשמור  וצריך  משפחות 
ששולחים האויבים, ולכן יחדיו קיבלו על עצמן כל אחת מהילדות 
לקרוא בכל לילה לפני השינה שלושים פעם קריאת שמע )ובסה״כ 
ששים פעם שתיהן יחד(, וכך ישמרו יחדיו על אנשי הקיבוץ. וכך 

צמח הנטע הנפלא הזה. 
משמירת  הרחוק  חילוני  קיבוץ  בתוך  שנולדו  ילדות  אפילו 
תורה ומצוות, אפילו הן התעוררו בתשובה בזכות הקריאת שמע, 

ונפשם היהודית בערה בקרבם באמירת המילים הקדושים הללו.

הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ״ל מספר שהוא ברח לפולין בזמן 
המרדף של הנאצים הארורים, וכשהגיעו הגרמנים לפולין וכבשוה 

הצליח לברוח ולהסתנן בדרך לא דרך לרכבת הנוסעת לבוכרה.
אדם,  אף  שם  הכיר  ולא  לבוכרה  הרכבת  עם  הגיע  ערב  לעת 
בו שאינו  הרב שיבחינו  וחשש  ידע,  לא  הבוכרית  וגם את שפת 
ליד  שעומד  אדם  ראה  לפתע  אך  למשטרה,  ויסגירוהו  מארצם 
תחנת הרכבת ומצחצח נעליים לאנשים, חשב הרב בליבו ואמר, 
אם אלך לשאול אותו אם הוא יהודי, הרי שבמידה והוא גוי הוא 
יבין שאיני מארצם ויסגיר אותי, אך מצד שני יכול להיות שהוא 

יהודי ויוכל לשמור עלי ולארח אותי בביתו. 
עלתה בליבו של הרב מחשבה ואמר, אלך בסמוך אליו ואגיד 
״שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד״, אם הוא יהודי הרי שיבין שגם 

אני יהודי, ואם הוא גוי, הוא לא יבין את השפה ויעזבני לנפשי.
ואכן כך עשה הרב, ניגש ליד אותו אדם ואמר את פסוק שמע 
מלכותו  כבוד  שם  ״ברוך  בחזרה  השיב  סנדלר  ואותו  ישראל, 
למקומו  שהגיע  ושמח  הסנדלר  ונישקו  חיבקו  ועד!״.  לעולם 
לו  ונתן  ימים  עשרה  במשך  שם  והחביאו  לביתו  הכניסו  יהודי, 
זאת  וכל  ישראל.  לארץ  הרב  הגיע  עד שלבסוף  ולשתות  לאכול 

בזכות הקריאת שמע שקרא. 
ונסיים במעשה ההצלה הידוע שלאחר שהביסו צבאות הברית 
את הנאצים, שמעו הרבנים שלמנזר מסוים נלקחו יהודים רבים 
ניגשו הרבנים לכומר  ידי הנאצים הארורים,  כדי להינצל מתחת 
כדי שיוכלו לקחתם,  וביקשו את שמות היהודים שנמצאים שם 
אך דא עקא שרבים משמות המשפחה של היהודים נמצאים גם 
אצל הגויים )כגון מילר, פראנק, וכדומה(, ולכן לא הסכים הכומר 

לתנאי זה.
וצעקו  לאולם  המנזר  ילדי  כל  את  כינסו  הרבנים,  עשו  מה 
קמו  מהילדים  רבים  ולפתע  אחד,  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  שמע 
מיהו  הרבנים  ידעו  וכך  מאמא״,  ״מאמא,  והשיבו  מכסאותיהם 
הפסוק  את  לומר  מילדות  כבר  אמו  אותו  שלימדה  יהודי  ילד 
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד קודם השינה, הפסוק הזה נקבע 

בנשמתם, ולימים הצילם מהשמד. 

ְקרוָֹבה ְיׁשּוָעִתי ָלבוֹא

״ַנֲחמּו  נחמה  פסוקי  לומר  מתחילים  ערב  לעת  באב  בתשעה 
השאלה,  ונשאלת  א(.   מ,  )ישעיה  אלוקיכם״  יֹאַמר  ַעִּמי  ַנֲחמּו 
להמשיך  עלינו  היה  ולכאורה  המקדש  בית  נבנה  לא  עדיין  הרי 
כן  ואם  היום,  ולבכות על חורבן הבית כמו בכל אותו  להתעצב 

מדוע לעת ערב אומרים אנו פסוקי נחמה? 
ציון,  את  זוכרים  שאנו  הדבר  שעצם  מבארים  רבותינו  אלא 
ירושלים, זה מה שיבנה את בית קודשנו ותפארתנו,  זוכרים את 
ויחיש גאולתנו, ִצּיוֹן ִהיא ּדֵֹרׁש יש ָלּה )מושאל מירמיה ל, יז. וע"ע 
ראש השנה ל ע"א(, ולכן יש לומר פסוקי נחמה לאחר יום שלם 
שהתאבלנו וזכרנו את חורבן הבית, ואדרבה ההתאבלות על בית 
השלימה  הגאולה  את  לנו  ומקרבת  שמחישה  זאת  היא  המקדש 
ְלִהָּגלוֹת )ישעיה נו,  ְוִצְדָקִתי  ִּכי ְקרוָֹבה ְיׁשּוָעִתי ָלבוֹא  בעוד צעד, 

א(.  
היהודים  את  שראה  נפוליאון  צרפת  בקיסר  המעשה  ידוע 
יושבים לארץ ובוכים בליל תשעה באב, שלח לרב המקום לשאול 
מדוע הם מתאבלים, והשיב לו הרב שהם בוכים עקב חורבן בית 
המקדש, התפלא נפוליאון ואמר, מתי זה קרה? לא שמעתי על זה 

בחדשות ולא ראיתי שכתבו על כך בעיתונים..
אמר לו הרב שזה לא קרה עכשיו אלא לפני אלף ושמונה מאות 
שנה(,  וארבעים  מאות  תשע  מאלף  יותר  וכעת  )בזמנם,  שנים 
התפעל נפוליאון ואמר, ״עברו כל כך הרבה שנים ובכל זאת אתם 
בוכים כאילו זה קרה היום? אם כך בטוחני שבניין זה יבנה שוב״. 
המקדש  בית  חורבן  על  ובוכים  צמים  ישראל  שעם  הדבר  עצם 
זה הנחמה הגדולה, ובפרט השנה שהרבה יהודים נוספו למעגל 

הצמים וכל הבתי כנסיות היו מלאים עד אפס מקום.
יהי רצון שנזכה לעבוד את ה' אלוקינו באמת ובתמים ובזכות 
כך נראה בקרוב בקרוב בנחמת ציון בבניין ירושלים ובביאת גואל 

צדק, אמן ואמן. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר





הרה"ג שמואל רבינוביץ  
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של  זמן  החופש,  עונת  הינה  אב  תקופת 
שחרור משגרה מאד לחוצה ובעיקר תובענית, 
ולהתאים  לעמוד  מחבריה  שתובעת  חברה 
גשמיים  או  שהינם  לפרמטרים  עצמם  את 
- צדיק או  מדי - עשיר או כלום, או רוחניים 
רשע, גורמת בכח להולדת מחלות, לא משום 
שאנשים חולים אלא משום שאינם מתאימים 

לסרגלים שבהם הם נמדדים. 
תופעה חברתית זו משתקפת גם כן בתחום 
או  דם  בדיקות  עושים  אנו  כאשר  הבריאות, 
באותם  כולם  את  בוחנים  אנו  תרופות  נותנים 
אחידה  הומוגנית  חברה  יוצרים  אנו  סרגלים, 
ומחנכים לדחות או לטפל בשונים. רופא בכיר 
את  משווה  המודרנית  שהרפואה  פעם  אמר 
איגוד  של  מדדים  של  לממוצע  האזרחים  כל 
תוצאות  כל  את  ששקלל  העולמי,  הרפואה 
בדיקות הדם של כל תושבי כדור הארץ ויצר 
אנו  אליהם  שביחס  בריאות  נתוני  אותם  את 
לא  או  חולים  אנו  אם  נקבע  ולפיהם  נמדדים 
מתמטיות  שיטות  לנו.  לתת  תרופות  ואלו 
לניירות  או  ולמסכים  למחשבים  המתאימות 
הינם  האדם  בני  אולם  נרשמות,  הן  עליהן 
טבעית  שאינה  נפש  תלויי  אורגניים  יצורים 

אלא רצונית. 
בכדי להוכיח את דבריו החליט אותו רופא 
קבוצת  לקח  הוא  אדם,  בבני  ניסוי  לעשות 
בעיר  בוגרת  אוכלוסייה  שמאפיינת  מיקוד 
מגוריו, הכניס אותם לבדיקת דם במעבדה של 
בית החולים בו עבד, הרצון שלו היה להוכיח 
על  להשוואה  ניתנים  לא  אדם  שבני  רק  שלא 
ידי ממוצע, אלא שהאדם עצמו הערכים שלו 

משתנים מעת לעת.
תחילה בדק את דמם כל שלש שעות במשך 
יממה, לאחר מכן בדק אותם שהקרובים שלהם 
כשהם  עשה  נוספת  בדיקה  אותם,  מבקרים 
וראה  בשמחה,  צופים  וכשהם  בזוועה  צופים 
איזה פלא, ערכי הדם של האדם עצמו משתנים 
תוצאות  את  רופא  אותו  שלח  לעת.  מעת 
הבדיקות הרבות לרופאים כללים ברחבי עירו 
לפי  השונים  לחולים  מרשם  שירשמו  וביקש 
הנבדקים,  מי  יודעים  שהם  בלא  תוצאה  כל 
אנשים  אותם  אסון  הרת  היתה  התוצאה  ובכן 
בריאים נמצאו לרוב חולים שזקוקים לטיפול 
תרופתי, וכל בדיקה למרות שהיתה של אותו 
אדם גררה מרשם תרופתי שונה, שאם חלילה 
ודאי  נוטל את סך התרופות  וחס החולה היה 

היה מת. 
ובכנס שערך  כאשר אותו רופא הרים מסך 
את  ורופאים  נבדקים  לאותם  הראה  בעירו 
מתוך  עלה  וצעקה  רעש  קול  שערך,  הניסוי 
מאידך  והמציאות  מחד  המבוכה  הקהל. 
אנו  לחשוב,  להם  וגרמו  הקהל  את  הבהילו 
מנת  על  מחיינו  שנים  עשר  רפואה  למדנו 
הכלים  פי  על  אדם  לבני  מזור  ולהביא  לרפא 
על  פועלים  היינו  ואם  שקיבלנו,  והטבלאות 
היינו  בתכלית,  שונה  הייתה  התוצאה  פיהם, 
הורגים אנשים בריאים שנבדקו בעתות שונות 

מבלי להבחין בכך. 
לבריאות  העולמי  לארגון  פנה  רופא  אותו 
מודרניות  מערכות  כמו  ממש  התשובה  אך 
שמפחדים  אנשים  של  הכיסאות  בין  נפלה 

לאבד בגלל האמת את פרנסתם. 
עלי  ביותר  היקר  הדבר  הן  שלנו  הנשמות 
הוא  אחד  כל  סטטיסטיקה  של  פרי  אדמות, 
אין  אם  גם  חייבים  אחד,  עם  וכולנו  מיוחד 
זה נוח לקבל את הייחוד והשוני של כל אחד 
ברגע  אבל  מיוחד,  כך  לכל  אותו  שהופך 
וכיצד  איך  אחד,  דבר  ולא  לשנות  שאסור 

נמשיך את דרכנו. 
פנסיה  שנקרא  מושג  בעולם  ונוצר  היות 
שכולם כל כך רוצים להגיע אליה, ופנסיה הינו 
מעבר חד מעשיה לחופש מוחלט, מחשיבות 
פיתחו  מעמד,  וחוסר  לאנונימיות  ומעמד 
שלמים  מקצועות  ובנו  בנושא  טיפולי  תחום 
של מטפלים שגם הם הגיעו לפנסיה ומי יטפל 

בהם. 
תקופה זו של פנסיה נהפכה לכלכלה שלמה 
מלווה  הוא  החד  המעבר  אחת  שמסקנותיה, 
במחלות קשות גופניות ורוחניות ולכן הפתרון 
הינו להחזיר את אותם האנשים לסגלי מאמצים 
שבהם הם ממשיכים לתפקד כבתחילה. ברור 
בפנסיה,  אנשים  קולטת  לא  הישגית  שחברה 
בתחתית  שהם  מקצועות  מיני  בכל  רק 
אינם  אדם  שבני  רואים  אנו  שוב  החברתית, 
זהים ולא בדבר אחד, ולכן השיטה השוויונית 
לא באמת מתקיימת אבל היא מייצרת נפלטים 
תומכות  מערכות  עבורם  שבונים  רבים 
באותן שיטות של סרגלי מדידה שגרמו להם 
את  לבחון  צריך  זה  שוטה  מעגל  להיפלט. 
למרות  ובעיקר האדם המסכים  עצמו מחדש, 
הוא זה שמחייה אותו. בריאות נפשית וגופנית 

נבחנת דווקא בתקופות של חופש ושחרור. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

כך דעותיהם שונות

מאסטר פיש

משלוחים עד פתח הבית

כל סוגי הדגים 
במחירים הכי זולים!!

מבצע השבוע:
4 קילו 
קרפיון 

ב- 100&

4 קילו 
מושט 

ב- 99&
כולל נקיון, טחינה ומשלוח

כשר
למהדרין

להזמנות: יעקב 052-4099409רח' שלמה בן יוסף 2

טריים דגים
שבת לכבוד
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הם  וכסף  "חופש 
שעל  מושגים  שני 
סותרים",  פניו 
מסביר צבי סילבר, 
"החופש מסמל את 
היציאה מהמסגרת 
את  מסמל  והכסף 
המסגרת. אמנם יש 
שמתנהגים  אנשים 
עם  כמו  כסף  עם 
כלומר   חופש, 
וללא  מסגרת  ללא 
אבל  גבולות, 
יש  כזו  להתנהלות 
בשלב  כבד  מחיר 

מאוחר.

הדבר  למה  משל 
דומה? היה היו שני 
עניים, אחד  שכנים 
חוטב  היה  מהם 
היה  והשני  עצים 
היו  לשניהם  גנב, 

בנות שהגיעו לפרקן וצריכות להינשא. כאשר הגיעו בנותיו של חוטב העצים 
לפרקן השיא אותן אביהן ברוב פאר והדר, ואילו לגנב לא היה לו כסף דיו על 
מנת להשיא את בנותיו ואלו נשארו בביתו עד לגיל מאוחר מאוד. הגנב היה 
מתוסכל עד למאוד, הייתכן ששכנו "מצליח" יותר ממנו?! ולכן הפציר הגנב 
בשעה  נדוניה,  להן  ולתת  בנותיו  את  להשיא  הצליח  איך  לו  שיסביר  בשכנו 
שהוא עני ואביון כמוהו? השיב לו חוטב העצים, שכך הוא מנהגו: ביום שבו 
נולד ילד, עושה לעצמו קופת חיסכון קטנה הסגורה במנעול ובריח, ויום יום 
הוא נותן בתוכה שקל אחד, ועד שיגיע הבן לפרקו כבר יש לו עבורו כל צרכי 
סגור  קטן  ארגז  הוא,  גם  כך  שיעשה  לשכנו  הציע  העצים  חוטב  הנישואין. 
במנעול גדול וחזק וייתן בתוכו מידי יום מטבע אשר יתמלא ויהיה לו – לצרכי 
ביתו ובנותיו. כששמע הגנב את דבריו את עצתו, פרץ בצחוק ואמר: "העצה 
יהיה  כי כאשר תיתן את המטבע לתוך הארגז הסגור,  הזו טובה רק עבורך, 
מונח עד שיגיע הילד אל פרקו, ואין חשש שתפתח אותו לפני הזמן גם אם 
ואני פותח מנעולים הכי מתוחכמים  תהיה דחוק, אבל אנוכי, הלא גנב אני, 
הרי  שמתי...  אני  אשר  כזה  וקטן  פשוט  מנעול  שכן  וכל  אחרים,  סגרו  אשר 

שבוודאי שאני אפרוץ אותו כאשר אהיה דחוק לכסף"... 

דירה,  קניית  תרצו;  שרק  חלום  כל  להגשים  כדי  לחסוך  אפשר   - והנמשל 
אפילו  או  חדש,  בגד  המינוס,  סגירת  מכונית,  החלפת  משפחתית,  חופשה 
בלתי  בהוצאות  לעמוד  כדי  גם  אתכם  לשמש  יכול  החיסכון  מתנות,  לתת 
וחלילה(,  )חס  רפואית  בעיה  ברכב,  תקלה  לחובות;  להיכנס  מבלי  צפויות, 

פיטורים מהעבודה ועוד.
 

אז איך עושים את זה? הגדירו מטרות ויעדים -  הגדירו מטרות ברורות עבור 
החיסכון שלכם וחשבו כמה כסף אתם צריכים לחסוך מדי חודש כדי לממש 

המטרות  להגשמת  מציאותיים  זמנים  לוחות  להגדיר  השתדלו  אלו.  מטרות 
שלכם – כאלה שלא יצריכו מכם וויתור שאינם יכולים לעמוד בו.

בדקו כמה תוכלו לחסוך מדי חודש -   והגדירו כמה זמן ייקח לכם להשיג את 
יותר  סכום הכסף הדרוש להגשים את המטרות שלכם. זכרו, ככל שתחסכו 

מדי חודש, תוכלו להשיג את המטרות שלכם מהר יותר".

נפש-חופש-כסף
שעולה  כלכלי  פרויקט  הוא  הגדול  "החופש  סילבר,  מדגיש  לזכור:",  "חשוב 
כסף, החופש הגדול הוא צורך נפשי הוא מזון לנפש שלנו, הנפש שלנו צורכת 
תהליך  יש  המימון.  את  להשיג  צריכים  ואנחנו  כסף,  עולה  החופש  חופש, 
שקורה אצל כל משפחה: נפש-חופש-כסף, הנפש רוצה חופש, והחופש עולה 
כסף. כסף זה דבר שיש לו סוף הוא נגמר בסוף, מה עושים? מאיפה מממנים 

את החופש? 

ניקח דף ועט, ונרשום:
כסף,  עולה  החופש  השם,  בעזרת  לחופש  נצא  אנחנו  חופש,  רוצים  'אנחנו 
נברר כמה כסף עולה החופש? לאחר שהמידע על העלות קיים, אז נסתער על 
המשימה האמתית.. נחסוך כסף עבור החופש, מה שחשוב לנו אנחנו נשיג', 

החופש,  עבור  כסף  לחסוך  שלנו  והאפשרויות  הדרכים  מהם  נרשום  כעת 
לתוצר  להגיע  מנת  על  הדרוש  את  לבצע  נתחיל  מוכנה,  שהרשימה  לאחר 

הסופי שנקרא כסף שיממן לנו את החופש". 

בהצלחה גדולה וחופשה נעימה!

* צבי סילבר הינו יועץ כלכלי מטעם בנק פאג"י ומומחה להתנהלות כלכלית 
נבונה

לאישה
kavhila@gmail.com מאת: הילה פלאח

עוגת גבינה עם קצפת ודובדבנים

טיפים
חוזרים לבית הספר

טיפים מאת חגית בליצר ברקוביץ' - מנהלת שיווק ומעצבת תעשייתית 
בחברת כתר )ואמא לארבעה( שיודעת דבר או שניים על בלגן וסדר

"תנו לילדים להחליט על הסדר בעצמם, תתפלאו לראות את החשיבה 
ומוסיפה,  ברקוביץ  אומרת  שלהם",  היצירתיים  והפתרונות  העצמית 
"כשאנחנו, בכתר פלסטיק באים לעצב מוצר חדש, אנחנו מזהים צרכים 
על ידי התבוננות. לא פעם אנחנו מגלים שהפתרונות שצרכנים, גדולים 
מגאוניים.  פחות  לא  הם  אינטואיטיבי  באופן  לעצמם  יוצרים  וקטנים, 
המטרה שלנו להצליח להפוך את הצרכים והדרישות לפתרונות מעשיים 

ונוחים לכל משתמש.

"סדר  שפרויקט  המקדימה  להכנה  להתייחס  ורצוי  כדאי  ראשית   •
והסידור של החדר  ילדים. את ההכנה  וארגון" דורש כאשר עובדים עם 
לקראת החזרה ללימודים כדאי לעשות לאחר שמדברים יחד עם הקטנים 
לספסל  לחזור  מהרצון  כחלק  התהליך  של  והתרומה  החשיבות  על 
המוקדמת  וההכנה  הסדר  הזה  במובן  ומסודרים.  מאורגנים  הלימודים 
תורמים להתאקלמות קלה יותר וחשוב שהילדים יבינו זאת. את ההכנות 

כדאי לעשות כשברקע מתנגן שיר ובאווירה חגיגית ושמחה.

• אז אם לדוגמא אתם הורים שאוהבים לחלק את חדר הילדים הביתי 
יצירה  - מוצרי כתיבה במקום אחד, משחקים במקום שני,  לפי שימוש 
במקום שלישי, שימו את הציוד במקום נגיש - על מנת לאפשר לילדים 
ולקחת אחריות על המרחב שלהם. על שולחן התלמיד  לסדר בעצמם 
ובכך למנוע  יהיה לאגד דפים  ניתן  כדאי למקם מגירות פלסטיק שבהן 
מבחנים,  על  לשמירה  לשמש  יכולה  אחת  מגירה  השולחן.  על  סדר  אי 
מגירה נוספת יכולה להכיל את כל הספרים ושיעורי הבית שטרם הושלמו 
ורצוי  כדאי  ככה,  )ממש  "בלאגן"  מגירת  להיות  יכולה  שלישית  ומגירה 
לרשום זאת עליה( שבה עדיף לשמור את כל מה שלא מוצאים לו מקום. 
עדיף לנהוג כך מאשר למצוא חפצים שונים זרוקים על השולחן או על 

הרצפה. 

לשנה  מהערכות  כחלק  שקונים  והעטים  הצבעים,  המחקים,  את   •
החדשה, כדאי לאחסן במסודר בסלסילות שיבטיחו הפרדה במגירות של 
שולחן התלמיד. זה תמיד כיף ונעים למצוא את הציוד כשצריך להכין את 

הילקוט וכאשר מארגנים את הקלמר לשנה החדשה. 

 • כל הדברים צריכים להיות בגובה העיניים, נוחים לשימוש ומעודדים 
הוא   - משמח  ובאופן  בקלות  נעשה  כשהארגון  רק  שלהם.  הסדר  את 

באמת עובד לאורך זמן.

•  הדבר תקף גם לגבי בגדים - כבר מגיל צעיר, התאימו את סידור הארון 
צ'ופר  הוא  לעצמאות  עידוד  בקלות.  בגדיו  את  להוציא  יוכל  כך שהילד 

אמיתי להורים ולילדים.

• מצאו פתרונות כוללים - אם הילד מבלה שעות רבות בחדר, תדאגו 
זה  ומגירונים  יהיה שם בשבילו. קופסאות אחסון,  שכל מה שהוא צריך 
דבר מובן מאליו. חשבו על כל ההיבטים הנוספים - פח ידידותי לניירות, 
שרפרף צבעוני או שטיח נעים לישיבה עם חברים ולשעות הפנאי, תאורה 

טבעית עד כמה שניתן וסידור התואם לאופיים של הילדים.

לרגל יום עוגת הגבינה הבינלאומי מועצת החלב מגישה לכם מתכון מיוחד של עוגת גבינה עם קצפת ודובדבנים • צריכת מוצרי חלב 
מסייעת לבריאות הגוף והנפש וידועה כמומלצת על ידי רופאים ומומחים כמקור טבעי לסידן ומינרלים השומרים על בריאות העצם 

• מחקרים שונים מוכיחים כי מוצרי חלב מסייעים לבריאות הלב, למניעת סוכרת ותופעות של לחץ דם

טעימה

התנהלות כספית בחופש הגדול 
חופש עולה כסף והרבה • איך מתכננים נכון? ומה מומלץ לעשות כבר אתמול? • מטרות ויעדים זה שם המשחק

מצרכים: 
5 ביצים

1 כוס סוכר
1 ק"ג גבינת 9%

1/2 כפית תמצית שקדים
1 כפית תמצית וניל

קליפת לימון מגוררת
4 כפות קורנפלור

4 כפות שטוחות אינסטנט
פודינג וניל

אופן ההכנה:
עד  סוכר  כוס   ½ עם  הביצים  חלבוני  1. מקציפים את 

שנוצר קצף יציב.
החלמונים,  הגבינה,  את  מערבבים  נפרדת  בקערה   .2
הקורנפלור  הלימון,  קליפת  התמציות,  הנותר,  הסוכר 

והפודינג.
ואופים  הגבינה,  תערובת  עם  הקצף  את  מערבבים   .3
ב- 160 מעלות )חום בינוני- נמוך( כשעה ועשרים דקות. 

4. מניחים לעוגה להצטנן.
החלב  המתוקה,  השמנת  מן  קצפת  קרם  מכינים   .5

והאינסטנט, ושופכים על העוגה. מצננים שוב.

6. מעטרים בפירות האהובים עליכם ומגישים.

לציפוי:
1 מיכל שמנת מתוקה

1/2 כוס חלב
אינסטנט  קופסת   1/2

וניל

לעיטור:
דובדבנים,  או  פטל 

הבחירה שלכם



במתקני ייצור החשמל באתרי תחנות-הכוח החופיות בחיפה, בחדרה, בתל אביב, 
 באשדוד ובאשקלון, פועלות מערכות שאיבה )יניקה( חוזרות, שתכליתן קירור 

של מתקני הייצור באמצעות מי הים.

באתרים אלה קיימות, בנוסף, תעלות ומערכות המשמשות 
ליציאת מי הים מתחנת-הכוח.

עוצמת השאיבה או פליטת המים, לפי העניין, של מערכות אלו הינה גבוהה, 
והיא מסכנת את הרוחצים או השוהים בים, בקרבתן. 

לפיכך, אין להיכנס לים למטרות רחצה או לכל פעילות אחרת בחופים שצמודים 
 לתחנות-הכוח הללו ויש להישמע לאזהרות ולשילוט המוצב במקום, 
בסמוך לתעלות בהן קיימות מערכות היניקה או הפליטה של מי הים.

הננו להביא לתשומת לבכם כי במקומות האסורים לרחצה ולגישה 
מוצב שילוט האוסר על התקרבות לאזור הסכנה.

 אין באמור כדי לגרוע מהנחיות הרשויות המוסמכות
לגבי איסורי רחצה בחופים שאינם מוסדרים.

חייכם יקרים לנו.

אנא הישמעו להוראות
והתרחקו ממקור הסכנה.

אזהרה לציבור

חפשו אותנו ב-  חברת החשמל העמוד הרשמי

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!

לפרטים נוספים ולתיאום ראיון: 052-9095290

 מחפשים עבודה 
עם משמעות ?

לעמותת מטב בבני ברק דרושים
 מטפלים/ות סיעודים/ות

לסיוע ועזרה לקשישים בביתם
התפקיד כולל:

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

 פעילות רווחה וגיבוש
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - השמים וצבא-השמים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. שלא במתכוון,בהסח הדעת.                      
"מ____    _____ לנצח יאבדו" )איוב ד כ(

7.פח, מוקש, מלכודת.                                                 
"ושמר רגליך מ____" )משלי ג כו(

8. מספר האברים בגוף האדם.
9. עבד שנולד בבית אדוניו. "העבד ישראל                        

אם  ____    _____ הוא" )ירמיה ב יד(
10. שוב,שנית,בפעם נוספת.                            

"ותרץ ____ אל הבאר" )בראשית כד כ(
11. קיצור המילה : בנוסח.

12. שם של אחד ממיני דגי הנהר שנזכר בתלמוד. 
"ובתוכן ירק אחד או ____ אחד"               

)ירושלמי בבא מציעא דף ו,ב הלכה א(
14. נתינה. "נעימה כתיבה ____" )שבת קה.(

17. עונה,תקופה,פרק זמן.                                
"העם רב וה____  גשמים" )עזרא י יג(

18. שופט,דיין. "האשה ונתן ב____"                
 )שמות כא כב( )בלשון יחיד( )בכתיב מלא(

1. כנוי לנחל שזרמו חזק ביותר וסכנה לרחוץ בו.                        
"ונחלי _____" )תהלים יח ה(

2. כנוי לאשה מכוערת.                                                 
"יפה קורין אותה ____" )נדרים סו: (

3. שם אחר לשלמה בן דוד. )שמואל ב יב כה(
4. האריך,מתח.                                                            

"יצא לפניה ו____ קומתו" )רש"י בראשית מט כב(
5. פנה לכל עבר.                                                      

"ואפנה על ____ או על שמאל" )בראשית כד מט(
6. כלי ששימש לפנוי אפר המנורה. "ו___ זהב טהור"              

)שמות כה לח()בלשון רבים()לא בלשון סמיכות()בכתיב מלא(
13. חרב. "היו מתיזין את ראשו ב____" )סנהדרין ז ג(

15. לבלתי,שלא. "____ יקמו וירשו ארץ" )ישעיה יד כא(
16. איזה.  "_____  סמוך למנחה" )שבת ט: (

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

הלבנה, הקשת, חמה, ירח, כוכב, כימה, כסיל, ענן, צבאם, שחקים, שמש, המאור הגדל, המאור הקטן 
מאורי אור, צבא המרום, צבא השמים

יתדאנתישראשנמאאמא
תגשחקימידהשכאנאנג

סהרשיגשימתסאדושסנ

תנשישמיאתישגרנחלא
שבסנשאותלגשיאמידג

שלאמארינמאאשהסנגי

יהסנהנתידונקשישהא

אמאקתאמארישיאנתרג

סנטנישאסנתתגחיתוד

ננאשהכתגצנתרגהשאא

שניאונאיבשיאמאנמא

תעבכדישראישיאנתהג

תצבאהמרומדכסנתישא

1. מסכת שבת נמצאת במישנה בסדר...?
2. האם יש תלמוד ירושלמי על סדר "קדושים"?

3. שישה סידרי מישנה הם....?                                                                                                         
4. מדוע קרא ר' אברהם דנציג מווילנא לספרו "ציטוט חיי אדם"?

5. מה משותף לר' עובדיה מברטנורא ולר' יום טוב הלר?
6. מי חי קודם - הרמב"ם או הרמב"ן?

7. מי מהגאונים, כתב איגרת העוסקת בתולדות עם ישראל?
8. מה המשותף לישובים כפר הרוא"ה ובית עוזיאל?

9. במה עוסק הספר "שוחטי הילדים"?
10. מהם ארבעת חלקי שולחן ערוך?
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. מועד  2. לא 3. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות 4. הספר הוא על 
"אורח חיים" ורמז לשמו בראשי תיבות 5. מפרשי המשנה 6. הרמב"ם 7. רב שרירא 
גאון 8. שניהם ע"ש רבנים ראשיים: הרב קוק והרב עוזיאל 9. הלכות שחיטה )מובנות 

אפילו לילדים( 10. אורח חיים, אבן העזר, יורה דעה וחושן משפט



הנחה 

מיוחדת 

לקבוצות!

קיר iclimb ירושלים | להזמנות: 02-6482264 / 050-6907276
אצטדיון טדי, מרכז הספורט, דוד איילון 1, ירושלים  

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד 
אבטחה במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה 
אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש
אפשרות לקבוצות ולקעמפים

שעות פתיחה מיוחדות ל'בין הזמנים'



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

ד"ר פישר

הגנה 50-

הגנה 30-

3990
3490

₪

₪

*בהתאם לתקנון המבצע | המבצע בתוקף עד: 14.8.18

עוף שלם בד"ץ כרוב לבן/אדום/
קולסלאו/אייסברג/

לקט ים תיכוני

גלידה לה קרמריה תרכיז תפוחים
גלאט עוף

ירקות קצוצים חסלט
300-400 גר'

סוגים שונים
נסטלה

1.2 ליטר
פרי קטיף

חמישיית טישו 
טאצ'

990 1290 1590790
לק"ג

2490

 

26-27
י"ד-ט"ו באב

טופי בטעמיםסוכריות על מקל מארזי ביסלי נאשוס
70 יח'

מיה
קוד: 300866/300873

40-43 גר'
סוגים שונים

20 יח'
'מעולה'

3 ב-
20

4 ב-
10 1290

שעועית 1 ק"ג/
חומוס לבן ענק

500 גר' 
מיה

ליח'
890

ליח'

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

י"א-ט"ו באב23-27.7.18

עד שישימבצעים בימי שני

סימילאק
900 גר'

6990

שריר מס' 8
מוצפי

לק"ג
3990

שלישיית סלט טונה/
ממרח טונה/טונה

סטארקיסט

למארז
1090

שלישיית קפה שחור
3*85 גר'

עלית

1690

כריות נוגט
750 גר'
תלמה

2190

וופל 'מעולה'/עדין
200 גר'

6 ב-
10

רוגלך/דיקליות/
קיצפיות

אחוה

2 ב-
1490

טופי חגיגה 'מעולה'
800 גר'

1090

כוסות לשתיה קרה
קוד: 12526305/

14731264

5 ב-
10

חתיכות אננס 
קוד: 106732 טעמן/'מעולה'/

2 ב-
10

חצאי אפרסק 'מעולה'

זיתים ירוקים חרוזית
בית השיטה

3 ב-
20



בני ברק
ירושלים
פתח תקוה
אלעד
בית שמש

צפון

חולון - בת ים

חדרה-נתניה
רחובות

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

בני ברק

זמני כניסת ויציאת השבת

בית המדרש 
'חזון יוסף'

ואתחנן

להחזקת תורה:

י-ם
ב"ב

פ"ת

19:04
19:21
19:01

20:18
20:21
20:20

הקישו   4261#            073-275-7000 
לשלוחה

  56 

עמודים

 בס"ד • העיתון לציבור החרדי בבני ברק, מודיעין עילית וכפר חבד • יום רביעי י"ג באב תשע"ח 25/7/18 • גיליון מס' 1165

ההחלטה נפלה: דייטש יתמודד לראשות העיר

הקרב על ירושלים מתלהט: בואו להצביע בסקר 'קו עיתונות' ולבחור את המועמד שלכם / עמ' 30

סיטואציית זהב שכזאת לא תחזור על עצמה. 
מתבצרים  הירושלמים  החילונים  המועמדים 
בליסטראות  זה  על  זה  ומיידים  החומות  על 
לשמור  זה  לנו  שנותר  מה  כל  כותל.  ואבני 
חרדי  מועמד  מאחורי  ולהתאחד  שתיקה  על 
אחד ראוי. דרעי כבר הבהיר לדייטש בראשית 
הדרך, כי למרות העדפתו הטבעית את ליאון, 
חרדי  מועמד  בגלגלי  מקלות  יתקע  לא  הוא 

שייתמך על ידי כל הפלגים של יהדות התורה.
האחריות אפוא, מתגלגלת לפתחה של סיעת 
בקדנציה  המאוחדת.  והשבת  התורה  יהדות 
שמירת  כי  ולומר  לסכם  ניתן  הנוכחית 
רלוונטית  הרשימה  בשם  שמופיעה  האחדות 
על  ואף  השבת,  על  מהשמירה  פחות  קצת 
הפנימיים  והסכסוכים  הפילוגים  חרף  כן,  פי 

הבלתי פוסקים, דומה שרגע האמת הגיע. 

הנבחרים בע"מ

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / 26-27

פרשת ביטול הנישואין: 
הגרש”מ עמאר במכתב חריף

חשיפת

 'קו עיתונות'

/ עמ' 30

בחרה  בירושלים  ישראל  אגודת  מזכירות 
כמועמדה  פורמאלי  באופן  דייטש  ביוסי 
לראשות העיר • פרוש: "בטוח שנלך בסוף 
נגייס  מכן  ולאחר  'דגל'  עם  אחת  כחטיבה 
את כל שומרי התורה ומצוות בעיר" • ליצמן 
שהודיע על תמיכה בדייטש, ליווה אותו גם 

לבתי אדמו"רי ה'מועצת' 
/ שטח מוניציפאלי, עמ' 28-29

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו דרושה 
סייעת

פרסם ותתפרסם 03-5796643

מכבי מזמינה אתכם 543
להקדים רפואה ולהגיע 

לסניפי מכבי לבדיקות שגרה

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

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

 BMI איתור 
אנמיה

HPV
(pap)

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

לחץ
דם

שומנים
בדם

HPV
(pap) דםממוגרפיה

סמוי

 תזונה
מאוזנת

 פעילות
גופנית

HPV
(pap)

050-7680636

י. לוי, עו''ד ונוטריון
שרותי נוטריון 

בני ברק והסביבה

בעלת מוטיבציה ומעוף
 נסיון בעבודת צוות 

Korotmaon1@gmail.com

דרושה סגנית מנהלת
למעון יום נעים ומטופח בב"ב 

חובה קוח

054-859-7759 

משפחה חמה מקבלת לטיפול 
נשים סעודיות מבוגרות

המלצות רבות 
נסיון רב שנים   

073-736-6818
073-677-4319

התפנה מקום

מ. פליגמן

לקראת בין הזמנים: 
אלפים בכנס חיזוק מיוחד

הפארק שופץ בהשקעה 
של 8 מיליון

/ עמ' 16/ עמ' 8

בשורה: קו 
133 מבני ברק 
לרידינג בתל 
אביב וחזרה

/ עמ' 14

V תשואות יציבות
V מסלול וליווי אישי לכל משך ההשקעה

V שקיפות אמינות ודיסקרטיות מלאה 
V לבעלי הון אישי של 100,000 ש''ח ומעלה 

ההזדמנות שלך 
להצטרף למגרש 

המשקיעים 
הגדולים

לפרטים ולקביעת פגישה,
דורון, הסוכן האישי שלך: 

 054-6283245

וליהנות 
מתשואה של 

%1.2 לחודש!
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