




לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

בוחרות
בפרגון השבועי:

נגן MP3 או שני כרטיסים 
להקרנת סרט נשים

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

נגן MP3: נגן MP3 או שובר על סך 100 ₪ ברשת ׳רפאלי׳ )לבחירתכן(.
שני כרטיסים להקרנת סרט נשים: להקרנה של ׳צעיף של כוכבים׳ או ׳לא ליפול׳ )לבחירתכן(.

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

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

MP3 נגן

שני כרטיסים 
להקרנת סרט 

נשים

זוכות100 שבוע בכל 



סיבה אמיתית 
לשמוח עד הגג

חתימת הסכם הגג באלעד 

בעקבות חתימת הסכם הגג באלעד ובניית אלפי דירות בהרחבת גבולות 
של היישוב אלעד, הזדמנות נדירה לקרקע פרטית בפרויקט 'נופי אלעד'.

101,000
125 מ"ר

החל מ-

 אפשרויות
מימון

רכישת ההשקעה 
הבטוחה

קרקע
פרטית

ליווי משרד עו"ד 
אריה ליבוביץ ושו"ת

 הנהלה
חרדית

 דו''ח שמאי
תקן 22

הקרקע אינה זמינה לבניה מידית

אלעד
נופי

עתיד בהישג יד

החברה היחידה
 
המוכרת קרקע 

בבעלותה!

לא תיווך ולא אופציה 95,000&

8 יחידות אחרונות בחלקה ב' החל מ -

SALE





כמה אתם דואגים 
לבריאות שלכם?

מ-1 עד 40

3040503040
מכבי גאה להציג:

לפרטים פנו לרופא המשפחה שלכם

בני 40? מכבי מזמינה אתכם להגיע
לסניפי מכבי לבדיקות תקופתיות

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

מתי שצריך

רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 תזונה
מאוזנת

לחץ
דם

 פעילות
גופנית

שומנים
בדם

HPV
(pap)

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



שה
שעושה את החופ

מה 
ה 
ז

 03-6189999
www.Shainfeld.com 

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

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

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

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

עקב הביקוש הוספנו טיסות ישירות

קיץ 2018

אפשרויות מגוונות לטיולים:

 23.730.7

6.813.820.8

הקדמת? הרווחת! הפתעה ענקית למתקשרים



כמה אתם דואגים 
לבריאות שלכם?

מ-1 עד 50

בני 50? מכבי מזמינה אתכם להגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות תקופתיות 

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

מתי שצריך

לפרטים פנו לרופא המשפחה שלכם

רפואה מותאמת אישית בכל גיל
3040503040

מכבי גאה להציג:

 תזונהממוגרפיה
מאוזנת

דם
סמוי

 פעילות
גופנית

HPV
(pap)

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



ביום שלישי כ"ז תמוז 10/7 | בשעה 14:00
במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 ב״ב

מותנה בהרשמה מראש בטלפון 03-7707300

יום הסברה וראיונות  יתקיים אי״ה:

 דרושים חונכים לילדים
לשעות אחה"צ

שלוש / ארבע 
נדרש ניסיון כמלמדפעמים בשבוע

מקצועות קודש, 
קריאה, חול

משרה
לגברים!

בס״ד לא נשאיר
אף משפחה בבני ברק
בלי פרנסה!

מקצוע
עם

נשמה

באזור בבני ברק, 
אלעד, פ"ת, ת״א.



מוגש כמידע לחברי מכבי

 מהפיכת המחירים
של מכבי

 ליהנות מהטוב ביותר
בפחות כסף!

את
חתכנו

המחירים

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

הוזלה בביטוחים המשלימים מכבי כסף, מכבי זהב ומכבי שלי 
חלה מי״ח בתמוז תשע״ח, 1.7.18, אוטומטית לכלל חברי מכבי



כ"א בתמוז תשע"ח 4/7/18 בני ברק10

מאת: עוזי ברק

העיר'  ב'קול  שפורסמה  הכתבה  בעקבות 
הורים  מאות  של  זעם  אודות  שעבר,  בשבוע 
ישראל'  'מסורת  הספר  מבית  לתלמידות 
בקרית הרצוג, שנדרשו לשלם מאות שקלים 
מעניקה  שהעירייה  בשעה  מזגנים,  עבור 
לבית הספר מזגנים בחינם, הופץ מכתב בשם 
 - לפרשה  תמוהים  הסברים  עם  ההורים  ועד 
אגף  והנהלת  העירייה  דובר  ידי  על  שנסתרו 

החינוך בעיריית בני ברק.
'מסורת  בי"ס  תלמידות  הורי  כן,  על  יתר 
לא  הם  כי  עיתונות'  ל'קו  סיפרו  ישראל' 
יודעים מי הם 'ועד ההורים' וכנראה שהנהלת 

אחרים  גורמים  או  הספר  בית 
ועד  בשם  מסרים  מפרסמים 

הורים שלא קיים כלל.  
גביית  "כי  נאמר  במכתב 
לכל  פעמי  חד  הוא  התשלום 
רכישתם  מזגנים  עבור  משפחה 
המרא  הוראת  כפי  ותחזקתם, 
ועד  ידי  על  ונעשית  דאתרא 
הספר  בית  ידי  על  ולא  הורים 
התשלום  העצמאי.  והחינוך 
בעיר  המוסדות  בכלל  נעשה 
בית  מאיר,  זכרון  יעקב  כבית 
יעקב מרכז, ת"ת מ"ה ועוד וזאת 
בני  שעיריית  אף  שעל  מכיוון 
ברק רוכשת מזגנים, אך הרכישה 

היא חד פעמית ולא רכישה בכל כמה שנים, 
בגילאים  לבנות  מיועד  אשר  הספר  ובית 
שונים, גיל המזגן הוא בין 3-4 שנים ולא יותר 

ואין עיריית ב"ב מממנת רכישה נוספת אלא 
רק בהמתנה של לפחות שנה או יותר, ובפרט 
בית  של  השין  הבניין  כן  כמו  תקול.  מנוע 
הספר לא הוחלפו המזגנים זה שנים רבות. גם 
בשנים הראשונות של חיי המזגן, המזגן צורך 
בכיתות  בימי השרב  בפרט  תחזוקה שוטפת, 
צפופות של 40 תלמידות ואין עיריית בני ברק 

מתחזקת את המזגנים בתיקונם.
"ועד ההורים רכש מזגנים עם אכלוסם של 
כיתות הקרוואנים בחודש אלול שאינו חודש 
של  התמהמהותה  עקב  זאת  במיוחד,  קר 
עיריית ב"ב, שנזכרה רק בחודש חשון לרכוש 
ולבוא ולהתקין וגילו שכבר הותקנו המזגנים 
מכספי הגביה שנגבו באישור המרא דאתרא".

יצוין כי מנהלת בית הספר 
לכתב  מסרה  ליברמן  הגב' 
כי  שעבר  בשבוע  המערכת 
לענות  מוסמכת  לא  "היא 
וזה  הואיל  הגביה  בנושא 
החינוך  של  בהוראה  נעשה 
העצמאי", כך שאין כל שחר 

למכתב שהופץ.
אברהם  ר'  העירייה  דובר 
ל'קו  מסביר  טננבוים 
"העירייה  כי  עיתונות' 
קהילה  בכל  רב  כל  מכבדת 
ובכל אזור ושכונה, והעירייה 
לחומרים  מתייחסת  רק 
פרסומיים שמופצים ברשות 
בסיס  על  אינם  אחת,  לא  ולצערנו,  הרבים, 
הבהירה  שהעירייה  הנתונים  כל  מציאותי. 
וחד- ברור  למידע  בהתאם  הינם  הפריכה  או 

הידועה  החינוך,  אגף  הנהלת  של  משמעי 
ברמתה המקצועית ובאמינותה המרבית.

הוזכרו  ברבים  שהופצו  "בפרסומים 
שלושה בתי ספר, שלדברי הכותבים, גם הם 
גובים תשלומים מהורים. ראשית, אחד מהם 
לשני  אשר  עירוני.  ולא  פרטי  ספר  בית  הינו 
בתי הספר האחרים - בהנהלת אגף החינוך לא 
היו ידועים פרטים אלו עד כה, ורק, לראשונה, 
הנושא,  הוזכרו.  הם  ברבים  שהופצו  בדפים 
כמובן, ייבדק בידי אגף החינוך, שכן בהתאם 
כספים  גביית  אסורה  החינוך  משרד  לחוזרי 
הפרטים  ואם  תחזוקה,  בעבור  מההורים 

נכונים תהיה פניה על כך להנהלות בתיה"ס.
הרב  לבתי-ספר,  מזגנים  לרכישת  "באשר 
יהונתן ספרא, מנהל אגף החינוך אמר לי חד-
שהופצו  בניירות  לנכתב  שבניגוד  משמעית, 
למוסדות  מזגנים  רוכשת  העירייה  ברחובות, 
שמזגן  פעם  וכל  חד-פעמי,  באופן  רק  לא 
מזגן  לביה"ס  מסופק  שימוש  מכלל  יוצא 
אחר במקומו, ואם מדובר רק בקלקול הניתן 
שדואג  החינוך  באגף  עובד  ישנו  לתיקון, 
הנפתחת  חדשה  כיתה  כל  כן  כמו  לתיקונו. 

בבית-ספר, מותקן בה מזגן חדש".
בעקבות תגובת דובר עיריית בני ברק הורי 
למנהלי  שקלים  מאות  ששילמו  הספר  בתי 
גביית  לאלתר  להפסיק  דורשים  מוסדות 
כספם,  את  חזרה  ולקבל  מזגנים  על  כספים 
שקלים  אלפי  מאות  של  בתשלום  "מדובר 
ששולמו על ידי משפחות אברכים ובני תורה, 

שלא ברור לאן ולמי הם הלכו".

מאת: יאיר קורן

הגיע  עת  חג,  לבשה  ברק  בני  התורה  עיר 
לשבות  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים,  של  רבה 
לרגל  טובול  שלמה  רבי  חתנו  בבית  בעיר 

הולדת הבת-נכדה.
"חזון  בקהילת  הגרש"מ  פתח  השבת  את 
יוסף" שם התפלל מנחה וערבית בליל שבת. 
קהל רב של אברכים ובחורי ישיבות, התאספו 
המרכזית  שבת  ליל  דרשת  את  לשמוע  ובאו 
כאשר  ערבית,  תפילת  לפני  הרב  שמסר 
השתתפו  כן  כמו  מלהכיל.  צר  היה  המקום 
הגר"א  וביניהם:  ציבור  ונציגי  קהילות  רבני 
סויסה לשעבר רב מחלקת הכשרות באשדוד, 
חיפה.  ראב"ד  שלוש  והגר"א  בוגנים  הגר"צ 
לבית  הרב  את  הקהל  ליווה  התפילה  לאחר 
חתנו, כאשר הרב עונה לשאלותיהם ומרעיף 

מברכותיו עליהם.
את תפילת שחרית התפלל רבה של ירושלים 
בישיבה הגדולה "משכנות התורה" בראשות 

הישיבה  ראש  כהן.  הגר"א  הישיבה  ראש 
הגרש"מ בהתרגשות  את  קיבלו  ורבניה, 
וכבוד רב. לאחר תפילת מוסף, עברו  גדולה 
ארוכות  דקות  במשך  הישיבה  בחורי  מאות 
מנצלים  כשהבחורים  שלום,  שבת  לאמירת 
לשאלות  בחלקם  שנפלה  ההזדמנות  את 

בהלכה, התייעצויות בהנהגה וקבלת ברכות.
קידושא  הישיבה  ערכה  התפילה,  לאחר 
נשא  שם  הנכדה,  הולדת  שמחת  לרגל  רבא 
הגרש"מ עמאר שיחת חיזוק מיוחדת לבחורי 
גדול.  רושם  עליהם  הותירה  אשר  הישיבה, 
השבת,  במהלך  נרשמו  מיוחדים  רגעים 
בדרכו  העיר  ברחובות  הגרש"מ  צעד  עת 
העיר  תושבי  וציבור  והשיעורים,  לתפילות 
לקבלת  ניגשו  כאחד,  ואשכנזים  ספרדים 
ברכה, כשחזו בדמותו ההדורה צועדת מולם, 
מחלונות  שיצאו  העיר  מתושבי  רבים  ועוד 

ומרפסות הבתים.
הכנסת  בבית  הרב  התפלל  מנחה  תפילת 
"מגן דוד" שם התאספו קהל בני תורה ועמך 

שיעור  הרב  מסר  התפילה,  לאחר  ישראל. 
בהלכה במשך שעה ארוכה. בשיעורו, פלפל 
והשמיע  והאחרונים,  הראשונים  בדברי  הרב 
ההלכתיות  השאלות  מן  מעט  הציבור,  בפני 

אשר מגיעות לפתחו מכל רחבי העולם.
חולים  לביקור  הרב  הגיע  השבת,  בצאת 
הגר"ש  התורה  חכמי  מועצת  חבר  בבית 
לביתו  החולים  מבית  שחרורו  לאחר  בעדני, 
דקות  שוחחו  הרבנים  שעבר.  השבוע  בסוף 
בסיום  הלכה.  וענייני  תורה  בדברי  ארוכות 
הגר"ש  את  עמאר  הגרש"מ  בירך  ביקורו, 
מתוך  ושנים  ימים  אריכות  בברכת  בעדני 

בריאות איתנה.

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

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

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

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

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

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

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

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

סמנכ"ל: אלימלך הירשמן

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

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

חיים בנשק, שרה פכטר, אלי רובין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי, יוסף רביב 

מכירות לוח: שרית אסרף, שרי דרהין, 
הילי פוקס

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

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

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

avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

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

 הר"מ של 'חידושי הרי"ם' זצ"ל
בד"ה: הגאון החסיד רבי יעקב יצחק דוד מילר זצ"ל, 
ר"מ בישיבת 'חידושי הרי"ם' בת"א ובעל מחבר הספר 
 .72 בן  כשהוא  בתמוז  י"ז  בצום  נפטר  אמת',  'עבודת 
ביום שישי עבר המנוח אירוע לב פתאומי ופונה לבית 
עשר  צום שבעה  במהלך  מצבו.  הידרדר  החולים, שם 

בתמוז, השיב את נשמתו ליוצרה.
של  חתנו  הוא  גור,  חסידי  מחשובי  זצ"ל  המנוח 
המשגיח הנודע החסיד רבי מנחם מנדל וויסבום זצ"ל, 

שהיה מחותן של הרבי ה'פני מנחם'.
בספרי השפת  בקי  עצום שהיה  ושקדן  כלמדן  נודע 
כר"מ  שימש  גדול.  עניו  והיה  הצטנע  ותמיד  אמת 
שנים.  במשך  אביב  בתל  הרים'  'חידושי  בישיבת 

שיעוריו הודפסו בספר 'עבודת אמת'.
הותיר אחריו זרע קודש דור ישרים מבורך ההולכים 
ויצא  הצום  במוצאי  התקיים  הלווייתו  מסע  בדרכו. 
מישיבת חידושי הרי"ם בתל אביב דרך ביתו בבני ברק 

אל בית החיים באשדוד, שם נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.

 טרגדיה במגדלי ב.ס.ר
אדם  על  דיווח  התקבל  הבוקר  בשעות  השבוע 
בבני   4 בסר  במגדל  חשבון  רואי  במשרד  שהתמוטט 
'איחוד הצלה' שהוזעקו למקום, ביצעו בו  ברק. כונני 
המשפחה  בני  כאשר  חיים,  מצילות  החייאה  פעולות 
ממושכות  החייאה  פעולות  ולאחר  במשרדם  נמצאים 

נקבע מותו במשרדו.
באותו  שעובד  הצלה  איחוד  מתנדב  בנזימן,  איציק 
בניין והוזעק, תיאר לאחר הטיפול: "המחזה היה נורא. 
בני המשפחה העובדים עמו במשרדו, זעקו ובכו, קולות 
העת  כל  נמשכות  כשברקע  מנשוא,  קשים  היו  השבר 
פעולות ההחייאה. מאחר ובני המשפחה שהיו במקום 
לקו בחרדה, הגיעו למקום גם אנשי 'יחידת חוסן' של 
איחוד הצלה, על מנת להרגיע אותם. טיפלתי בחולה, 
ולצער כולם לאחר שנקבע מותו, טיפלתי כיחידת חסן 
בבני המשפחה שעבדו איתו והיו נוכחים להתמוטטות 
והיה  קפה  שתה  קודם  שדקה  האבא  של  הפתאומית 

חיוני לגמרי".

 האדמו"ר מביאלא בני ברק נפש בי-ם
השבת שבת האדמו"ר מביאלא ב"ב בעיר העתיקה 
הינו מיסודו של  זה  בירושלים עם קהל חסידיו. מנהג 
זצ"ל,  ב"ב  מביאלא  דוד'  ה'שלהבת  בעל  האדמו"ר 
סמוך  המצרים  בין  ימי  של  משבתות  באחד  לשבות 
ונראה לשריד בית מקדשינו. התפילות התקיימו בכותל 
לכותל  המשקיפה  במרפסת  נערכו  והטישים  המערבי, 

המערבי.
 

 התמוטט באמצע הנסיעה ונפטר
ללא  נמצא  אדם 
בדרך  חיים  רוח 
המושבות,  אם 
לאחר  הנראה  ככל 
בטוב,  חש  שלא 
ממכוניתו  יצא 
כונני  והתמוטט. 
ואיחוד  מד"א 

הצלה ניסו לבצע בו סדרת פעולות החייאה אך לאחר 
זמן לא נותר אלא לקבוע את מותו. מתנדבי זק"א ת"א 

טיפלו בגופתו שהועברה למכון לרפואה משפטית.

 מבוגרת נלכדה וחולצה 
במוקד  קריאה  התקבלה   22:40 בשעה  רביעי  ביום 
ידידים אודות אישה כבת 80 שנלכדה במעלית ברחוב 

הרב שך בבני ברק.
מחוז  של  הטלפוני  המוקד  סג"מ   - זקס  יהודה 
מרכז, מיהר למקום האירוע, שם נתקל בלוחמי כב"ה 
מאחר  זאת  הצלחה,  ללא  הלכודה  את  לחלץ  מנסים 
החילוץ  לכלי  התאימה  לא  המיושנת  המעלית  ודלת 
הנם  אשר  מעליות  לתפעול  המיועדים  הסטנדרטיים 

ע״פ תקן. 
שונים  עבודה  כלי  מתוכו  ושלף  לרכבו  מיהר  הכונן 
המיועדים לחילוץ רכבים בדרכים, ובעזרתם חילץ את 
האישה ללא עיכובים מיותרים. לאחר החילוץ הודתה 
ועל ה"חשיבה  לכונן על מסירותו  האישה בהתרגשות 
מחוץ לקופסה" שחסכה ממנה דקות ארוכות של חרדה.

אחרי חשיפת 'קול העיר' בשבוע שעבר, מתברר: מוסדות נוספים בעיר גובים מאות שקלים מההורים על מזגנים 
חדשים, למרות שקיבלו מזגנים מהעירייה • ההורים דורשים את הכספים בחזרה • דובר העירייה מבהיר: "באגף 

החינוך לא היו ידועים פרטים אלו עד כה, הנושא ייבדק, משרד החינוך אוסר גביית כספים מההורים בעבור תחזוקה"

רבה של ירושלים, הראשון לציון הגרש"מ עמאר התארח בשבת בבני ברק וערך ביקור חולים אצל חבר מועצת 
החכמים הגר"ש בעדני

לא רק 'מסורת ישראל': מוסדות 
נוספים גבו כספים שלא לצורך

הגרש"מ עמאר שבת בבני ברק

מעקב 'קו 

עיתונות'

המסמך שהופץ בעקבות הכתבה

צילום: דוברות זק"א
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הזוי: דו"ח לאזרח 
...שלא היה כלל בעיר 

דו"ח תברואה מוזר על שפיכת נוזלים ברשות הרבים ניתן לצעיר שהציג הוכחות 
שלא היה כלל בעיר • דובר העירייה: הפקח יוזמן לבירור עם הנהלת אגף 

התברואה, ואם יוברר שהייתה טעות הדו"ח יבוטל, עם התנצלות למקבל הדו"ח, 
ונקיטת צעדים למניעת מקרים דומים

התושבים מתלוננים: תדירות אוטובוסי 'דן' הפנימיים צומצמה • דובר 'דן' 
איתן פיקסמן: "הדילול המזערי בוצע בשעות שונות לרוחב המפה בכל דן"

הציבור נקרא להתפלל לרפואת המשפיע הרה"צ סנדר ארלנגר, 
המאושפז בבית חולים

מאת: עוזי ברק

צעיר בשם צבי מנדלסון, מתמחה במשרד עו"ד, 
קיבל דו"ח תברואה בבני ברק, כשלדבריו הוא 
היה בכלל באותה שעה בירושלים. הצעיר אף 
דקה  כי  עבד,  בו  עו"ד  ממשרד  הוכחה  הציג 
ב... העבודה  יום  את  החל  הדו"ח  קבלת  לפני 

ירושלים.
"נשלחה  המתמחה,  לדברי 
קנס  תשלום  הודעת  לי 
מעיריית  האחרון  בחודש 
450 ש"ח.  בני ברק על סך 
לטענתם בתאריך 19.12.17 
ניתן לי דו"ח על ידי הפקח 
'שפיכת  בעבירת  צור  י. 
ניסיתי  ברחוב'.  נוזלים 
האם  עצמי,  עם  לחשוב 
עברתי זעזוע מח או משהו 
לי  נתן  לא  מעולם  דומה? 
יתרה  שכזה.  דו"ח  פקח 
מועד  של  בתקופה  מכך, 

בדצמבר  הדו"ח 
תושב  הייתי   2017
רחוב  ירושלים  העיר 
10, וסטודנט  לינקולן 
למשפטים  ד'  שנה 
ה  ט י ס ר ב י נ ו א ב
לא  ובוודאי  העברית, 
לחפש  מה  לי  היה 
כך  סתם  ברק  בבני 

באמצע השבוע.
"אבל כידוע לרשות יש 'חזקת תקינות מנהלית' 
ראיה.  אחר  חיפשתי  אז  אותה,  לפרוך  ועלי 
למזלי הרב, מצאתי הוכחה חותכת לכך. באותה 

תקופה עבדתי במשרד עו"ד קמחי, פלד, פוזנר, 
שילה ושות' אשר משרדם נמצא בהר חוצבים 

בירושלים.
ביום  כי  עולה  שלי  הנוכחות  דו"ח  "מבדיקת 
19.12.17 )מועד הדו"ח( נכנסתי לעבודה - לא 
פחות ולא יותר - בשעה 13:06, דקה אחת לפני 

קבלת מועד הדו"ח בשעה 13:07 בבני ברק".
אברהם  ר'  העירייה  דובר 
כי  כך  על  הגיב  טננבוים 
בתחום  דו"חות  "רישום 
עזר  לחוק  בהתאם  הינו  זה 
פי  על  שפורסם,  עירוני, 
התקנות,  בקובץ  החוק, 
תברואתי,  מפגע  היותו  בשל 
סיכון  גם  רבות  ובפעמים 
אין  אורח.  לעוברי  להחלקה 
אינו  עצמו  שהמקרה  ספק 
אלא  פקח,  של  דמיון  פרי 

שאכן היה כזה. 
"לדברי המתלונן, זה לא הוא 
לצורך  הזה.  כדבר  שעשה 
זה, יוזמן הפקח, שרשם 
את הדו"ח, לפגישה עם 
התברואה,  אגף  הנהלת 
פרטי  של  נוסף  לבירור 
מבצע המפגע, ובתיאום 
דהאן,  יהושע  עו"ד  עם 
אם  העירוני.  התובע 
טעות  שהייתה  יוברר 
המפגע,  מבצע  בזיהוי 
כמובן, שהדו"ח יבוטל, 
צעדים  ונקיטת  הדו"ח,  למקבל  התנצלות  עם 
למניעת מקרים דומים בעתיד, כל זאת, כמובן, 

לאחר בדיקת פרטי המקרה".

מדוע ולמה צומצמו אוטובוסי 'דן'

לקיים בנו חכמי ישראל

מאת: עוזי ברק

התחבורה  בקווי  המשתמשים  רבים  תושבים 
מדוע  לברר,  העיתון  למערכת  פנו  הפנימיים 
קווי  תדירות  את  השבוע  הפחיתה  'דן'  חברת 
אוטובוסים רבים מקווי השירות הפנימיים בבני 

ברק, בטענה כי התלמידים יצאו לחופש.
לדברי התושבים, חברת דן לא מודעת לצרכיה 
הרבים של העיר המגוונת בני ברק שהחופש בה 
בימים  שהמתינו  רבים  לתושבים  חופש.  אינה 
פניות  עם  ושוחחו  השירות  לקווי  האחרונים 
שונו  החופשה  עקב  כי  נאמר  דן  של  הציבור 

הזמנים.
"את  הגיב:  פיקסמן  איתן  מר  'דן'  דובר חברת 
העיר בני ברק וצרכיה מכירה חברת 'דן' היטב 
רבות,  שנים  נאמנה  אוכלוסייתה  את  ומשרתת 
תוך שיתוף פעולה הדוק ופורה עם פרנסי העיר 
בתלמידי  פגיעה  כל  תהה  ולא  אין  המכובדים. 
שונות  בשעות  בוצע  המזערי  הדילול  העיר. 
בצרכי  שיפגע  מבלי  דן,  בכל  המפה  לרוחב 
התלמידים. חברת דן תמשיך כתמיד לשרת את 
תושבי העיר תוך שיתוף פעולה ורגישות מרבית 

לצרכי התושבים".

מאת: עוזי ברק

המשפיע החסידי ומרביץ התורה, הגאון הצדיק 
רבי סנדר ארלנגר, אושפז בבית החולים בערב 

שבת.
כניסת  לאחר  שעות  כמה  האחרון,  שישי  ביום 
שברחוב  לביתו  מד"א  אנשי  הוזעקו  השבת, 
חזון איש 83 לאחר שלא חש בטוב והוא פונה 

לבית החולים.

ארלנגר  הרב  של  מצבו  האחרונים  בחודשים 
פעמים  מספר  מאושפז  היה  והוא  וירד  עלה 
בבית חולים. ביום שישי האחרון מצבו התדרדר 
נמרץ  טיפול  בניידת  החולים  לבית  פונה  והוא 

של מד"א.
הצדיק  הגאון  לרפואת  להתפלל  נקרא  הציבור 
יהודית,  בן  יצחק  סנדר  אלכסנדר  חזקיהו  רבי 

לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל.

הדו"ח וההוכחה



לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

 ד”ר גור יצחק
מומחה ברפואת משפחה

הוא חלק מנבחרת הרופאים שלכם

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

בריא להכיר :)

מומחה ברפואת משפחה מהאוניברסיטה העברית 
מרצה וכותב מאמרים בנושא רפואת משפחה 

 ד״ר גור יצחק מאמין בעשיית טוב לאחרים
ושיהיו מעשינו מוקדשים לטובת הכלל

 לשירותכם במרפאת מרום שיר
8:00-12:00 | 16:00-20:00  יום ב’ 

8:00-10:00  יום ג’ 
9:00-12:00 | 16:00-20:00  יום ד’ 

8:00-11:00 יום ו’ 

להיות בריא
ולהישאר בריא

מומחה ברפואת משפחה
ד״ר גור יצחק
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ביוזמת ראש העיר: 

קייטנות לכולם – רק בבני ברק
בקייטנות  השנה  המשתתפים  מספר  שעברה,  בשנה  היוזמה  הצלחת  בעקבות 
ברחבי העיר גדל ל-19,360 ילדים כן ירבו • רק בבני ברק: ראש העיר הורה 
תושבי  לכלל  לאפשר  כדי  הקייטנות,  בסבסוד  משמעותיים  סכומים  להשקיע 

העיר ליהנות, למרות היעדר סיוע ממשרד הפנים

מאת: עוזי ברק

לחופש  הקייטנות  במגוון  המשתתפים  מספר 
עומד  השבוע,  שהחלו  ברק,  בני  בעיר  הגדול 
שעע בשנה   15,000 לעומת   ,19,360 על  השנה 

של  ומאומצת  ממושכת  עבודה  לאחר  ברה, 
הקייטנות,  מערך  להכנת  והצוותים  המארגנים 
העמותות  בגני  הן  העירוניים,  הילדים  בגני  הן 

והן בבתי הספר היסודיים של העירייה.
המפתיע  והרישום  הגדולה  הצלחתן  בעקבות 
לסוגיהן  העירוניות  לקייטנות  שעברה  בשנה 
לסייע  זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש  החליט 
מש בסכומים  ולהגדיל  המסגרות,  עלהרחבת 
ההש במחירי  הסבסוד  את  ביותר  עמעותיים 

כדי  בחינם,  ובחלקן-אף  בקייטנות,  תתפות 
במס תלמידים  יותר  של  השתתפותם  עלאפשר 

גרות השונות, זאת למרות שהשנה לא התקבל 
סיוע ממשרד הפנים לנושא זה. בשנה זו תוגבר 
מערך הקייטנה בתכניות מקוריות, כדי להעניק 
עלקייטנים את מירב ההנאה, באווירה רגועה וח

ווייתית.
בקייטנות  האחרונים  בימים  נערך  מיוחד  סיור 
על  מקרוב  לעקוב  כדי  הילדים  בגני  הנערכות 
גני  הקייטנות של  הגדולה של מערך  ההצלחה 
הילדים בו נרשמו קרוב ל- 5000 ילדים בגנים 

העירוניים ועוד אלפי ילדים בגני העמותות.
זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש  השתתפו  בסיור 
אליהו  הרב  אגף החינוך  וראש  העיר  ראש  סגן 
דדון, מנהל אגף החינוך הרב יהונתן ספרא, סגן 
מנהל אגף החינוך הרב שימי קשש, סגן מנהל 
מחלקת  מנהל  דדון,  שמואל  הרב  החינוך  אגף 
שקדי  נחמיה  הרב  סטל,  יוסף  הרב  ילדים  גני 
מנהל לשכת הרב רובינשטיין, הרב יעקב זכריהו 
זלץ,  רוני  הרב  דדון,  אליהו  הרב  לשכת  מנהל 
אחראי על הצהרונים וכן המפקחת מרגלית כהן 
וכן הגברת שושנה גודמן. כל הנוכחים שיבחו 

את פעילות המחלקה למען הצלחת הקייטנה.
של  המגוונות  המסגרות  כוללות  זו  בשנה 
היסוע בבתי-הספר  תלמידות   7600  הקייטנות
 ;4660  - ד'-ו'  בכיתות  א'-ג';  בכיתות  דיים 
בגני-הילדים העירוניים החרדיים - 4600; בגני 
2000 תלמידים ובגני ילע  הילדים שבעמותות -

דים ממ"ד - 500. השנה, לראשונה, יזם ומפעיל 
גדולים  משחקים,  מתקני  עשרות  החינוך  אגף 
בפארק  הקייטנות  משתתפי  להמוני  ומרתקים, 

גהה דרום שבשכונת נוה-אחיעזר.
אורגנו  גני-ילדים  של  רבות  בעשרות  קייטנות 
על ידי מר יוסף סטל, מנהל מחלקת גני-ילדים 
עבאגף החינוך. את היזמה בשעתו, לקייטנות בג

ני-ילדים העלה הרב גבריאל כהן, מנהל מחלקת 
גני-הילדים דאז. בכל הקייטנות לילדות הגנים, 
ישנן מגוון נרחב של פעילויות בדרמה, סדנאות, 
עריתמיקה, פעלולים, הצגת בובות, חי-גן והתע

מלות. בקייטנות פועלות מתנדבות מהסמינרים 
מוזל  ההשתתפות  מחיר  ואימהות.  העירוניים 
והמשרד  העירייה  בסיוע  בלבד,  שקלים   -100

לפריפריה, הנגב והגליל.
א'- בכיתות  בתי-הספר,  בקייטנות  הפעילויות 
מק הצגות  הפעלות,  כוללות  והן  מגוונות,  עג, 

תחרויות  בפארקים,  טיולים  חוגים,  צועיות, 
היבטים  על  הוא  כשהדגש  שיא,  ימי  למיניהן, 
חינוכיים, חווייתיים ומקצועיים. כל המדריכות 
שהתקבלו לאחר מיון קפדני, הן בוגרות מסלולי 
הדרכה שעברו ראיונות והשתלמויות, וכולן הן 

תלמידות סמינרים ומעלה.
בכיתות ד', ה', ו' מתקיימות קייטנות, שכוללות 
טיולים,  מופעים,  ערכית,  חברתית  פעילות  גם 
הכס והעלות  ויצירה,  אומנות  לפארק,  ענסיעה 

פית להשתתפות לתלמידה היא 180 ₪ בסבסוד 
מפעילות  אלו  בכיתות  הקייטנות  את  עירוני. 
מדריכות שנבחרו, לאחר מיון, מתוך מועמדות 

רבות.
העי קייטנות מטעם  מתקיימות  ח'  ז',  עבכיתות 

רייה וארגון "אתנחתא-בתיה", על ידי מחנכות, 
שהינן רכזות בתוך בתי הספר, בפיקוח מנהלות 
ער פעילויות  כוללות  והקייטנות  הספר,  עבתי 
לתל השתתפות  דמי  וטיולים.  וחינוכיות  עכיות 

לאחר  סובסדו  אלו  כיתות  בקייטנות של  מידה 
מימון של העירייה וארגון בתיה בסך 50 ₪ לכל 
תלמידה  של  השתתפות  הוזלה  ובכך  תלמידה, 

ל-185 שקלים.
כל הקייטנות בבתי הספר מאורגנות על ידי גב' 
דדון,  אליהו  הרב  של  בסיועם  ברוורמן  עטרה 
יהונתן  והרב  החינוך  אגף  וראש  רה"ע  סגן 

ספרא, מנהל האגף.
לקראת הפעלת הקייטנות הושם גם דגש מיוחד 
וזאת במסגרת הע עעל ההיבט הבטיחותי בהן, 

רכות והשתלמות. והן נועדו לרכזות ולמנהלות 
הנחיות מפור ניתנו  אלו,  עהקייטנות. במסגרות 

כמו  בתחום.  ניסיון  בעלת  מחנכת  ידי  על  טות 
ההשתלמות,  לאחר  קיבלה,  משתתפת  כל  כן 
ערישיון להפעלת הקייטנה, עם דפי תדרוך והנ

ולפעילויות  לפארקים  ליציאה  לטיולים,  חיות 
מגוונות. בכל תחומי האבטחה, בכל המסגרות 
של הקייטנות, עסק האגף לשירותי חירום של 
העירייה בהנהלת הרב חיים נוגלבלט, שהינו גם 
יצחק  מר  ובסיוע  ארגון הקב"טים הארצי  יו"ר 

יונה, מנהל מחלקת הביטחון באגף.
בדבריו  הדגיש  העיר  ראש  זייברט,  חנוך  הרב 
עבפני אנשי מערכת החינוך העירונית את העבו

דה המעולה של הרכזות והמדריכות, ומעל לכל 
את הנאתן המרובה של החניכות, והודה לראשי 
מערכת החינוך על העבודה המעולה בהפעלת 
מסגרות כה רבות ובהיקפים כה נרחבים לרווחת 

המוני ילדי העיר. 
גם  השמיעו  ולחניכות  למדריכות  ברכה  דברי 
והרב  רה"ע  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב 
החינוך  אגף  וראש  רה"ע  סגן  דדון,  אליהו 
עשציינו את חשיבות קיומן של הקייטנות כמסג

רת חינוכית רבת-ערכים, הן לימי החופשה והן 
כהכנה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה.

שומרים על העיניים שלך

מסגרת 
לימודית 
 לגאון שלך

לא תמצא 
אצלנו...

 מגוון עצום של מסגרות

 ב- 0 שקלים
דווקא כן!

יועצים להתאמת 
מסגרת אישית

מעבדה 
בכל חנות

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מותגי יוקרה
עדכניים

עד מספרים 2/6, מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

רח׳ לנדא 4, טל': 1-700-70-66-61

רק לחברי
 מגוון גדול של משקפיים בחינם!

בסניף בני ברק

בסניף אלעד ההטבה ניתנת גם למבוטחי כללית



לעשות טוב לאחרים

משפחה,  לרפואת  מומחה  גור  יצחק  ד”ר 
מזהיר ממאכלים מקולקלים בחום הקיצי, 
משלשול  להילחץ  מה  שאין   מסביר 
עבודתו  ועל  עליו  השפיע  כיצד   וגם: 

מרן הגאון רבי שמעון שקופ זצ”ל? 

ד”ר יצחק גור, הוא מומחה לרפואת משפחה, 
וטיפול במרפאת מרום שיר  המעניק שירות 
שלו  החיוך  ואת  שנים  תשע  כבר  ברק  בבני 
לדקה  רק  שהגיע  כזה  גם  מטופל,  כל  זוכר 

אחת. 

מה הייחודיות של מאוחדת בתחום רפואת 
המשפחה? 

לשירותים  גבוהה  נגישות  ישנה  כל  “קודם 
את  להנגיש  משתדלים  אנחנו  השונים. 
הטיפול לאנשים, בכל האספקטים השונים, 
הן מבחינת המיקום של המרפאות, השעות 
ומגוון השירותים, והן להקל בכל מה שקשור 

להתחייבויות ואישורים לתרופות מיוחדות. 

לבחור  באפשרותך  יש  במאוחדת  “בנוסף, 
בניגוד למקומות  זאת  יהיה הרופא שלך,  מי 
שלך,  הרופא  מי  לך  שקובעים  אחרים 
הרופא  את  לבחור  אחד  לכל  נותנים  אנחנו 
מה  בנח,  איתו  מרגיש  ושהוא  לו  שמתאים 
ולרוגע  הטיפול  להצלחת  גם  מאוד  שמועיל 

הנפשי של המטופל. 

לקראת הקיץ, יש נקודה מסויימת שכדאי 
להדגיש ולהיזהר?

“אחד הדברים השכיחים בקיץ זה שלשולים. 
מהעלייה  כתוצאה  נובעת  השכיחות 
למוצרים  שגורם  מה  החום,  בטמפרטורות 
אותם  משאירים  אם  במהירות,  להתקלקל 
מחוץ למקרר אפילו לזמן קצר. יש מאכלים 
שמאוד צריך להיזהר איתם, כמו ביצים, מיונז 
וכדומה, שמתקלקלים בחום בתוך זמן קצר. 
חשוב מאוד להקפיד שכל דבר שאתה גומר 
לאכול וצריך מקרר, להחזיר מיד למקרר ולא 
להשאיר אותם בחוץ מעבר לשעת האכילה”. 

מרבית  להילחץ.  צריך  לא  זאת  עם  “יחד 
ובעייתיים,  מטרידים  לא  הם  השלשולים 
וצריך  להתייבש  שאפשר  לעובדה  מעבר 
להקפיד על שתייה מרובה. לכן ברוב המקרים 
לא צריך לעשות כלום, אלא לתת לשלשול 
זה  שהשלשול  להבין  צריך  מעצמו.  לחלוף 
המנגנון של הגוף לנקות את עצמו מהזבל, 
נגד שלשול,  לוקחים תרופות  ולכן שאנשים 
הם רק משאירים את הזבל בתוך הגוף ורצוי 

שלא לקחת את התרופות הללו. 

מלווה  השלשול  שאם  לדעת  חשוב  “מנגד, 
לרופא.  לגשת  יש  גבוה,  בחום  או  בדם 
עד  אפילו  ימים  כמה  לקחת  יכול  השלשול 

שבועיים וזה עדיין נחשב מצב תקין ונורמלי, 
כל זמן שאדם לא מתייבש, החום לא עולה 

ואין דם”. 

ישנה טענה שפירות הקיץ יכולים לגרום ליותר 
רגישות ותגובה אלרגית, נכון או מיתוס?

מגיב  אדם  כל  אינדיבידואלי.  מאוד  “זה 
ודאי  אבל  שונים,  פירות  לסוגי  שונה  בצורה 
שאי אפשר לומר בצורה גורפת על כל פירות 
הזכרנו  כבר  אם  אבל  בעייתים.  שהם  הקיץ 
את הפירות, חשוב לזכור, שיש בהם הרבה 
לאנשים  בעייתי  להיות  שעלול  מה  סוכר, 

סוכרתיים”. 

אותך  שמוביל  המוטו  מה  לסיום,  משפט 
בשליחות הרפואה? 

מיד.  עונה  הוא  לאחרים”,  טוב  “לעשות 
רבי  הגאון  מרן  של  מדבריו  ומצטט  ומוסיף 
שמעון שקופ זצ”ל בהקדמתו לספרו ‘שערי 
תמיד  מגמתנו  אנחנו...  ”שנהיה  יושר’: 
להקדיש כוחותינו הגופניים והרוחניים לטובת 
ה’  במצוות  נכלל  זה  עניין  ולדעתי  הרבים... 
של “קדושים תהיו”... כן רצונו יתברך שיהיו 
ולא  הכלל  לטובת  מוקדשים  תמיד  מעשינו 
אותי  מלווים  הללו  הדברים  עצמו”.  להנאת 

בכל רגע בעבודה עם המטופלים”. 

בריא 
להכיר

 ד”ר גור יצחק
 מומחה 

ברפואת משפחה

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 לא מתפשרים
על המומחים שלכם בבני ברק!
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ראש הכוללים איננו: הגאון רבי אפרים צוברי זצ"ל

מאת: עוזי ברק

ברחבי  שונים  באזורים  נטושים  רכב  כלי  עשרות 
העיר בני ברק נגררו השבוע במבצע נרחב של השיטור 
העירוני, באמצעות מחלקת "רכבים נטושים", במגמה 

לפנות בהקדם את כל כלי הרכב הנטושים.
על המבצע החליט הרב חנוך זייברט, ראש העיר, 
רכב  כלי  בעלי  של  תופעה  החלה  שבאחרונה  לאחר 
שהשאירו אותם במקומות שונים, בניגוד לחוק העזר 

העירוני.
ישראל  הרב  ע"י  פגישה  זומנה  זאת,  בעקבות 
דרנגר, רמ"ט רה"ע עם מר שלמה מלכא, מנהל אגף 
מח'  מנהל  חדד,  יוסף  מר  עם  ופיקוח,  אכיפה  אגף 
השיטור העירוני ועם פקד רועי בעדני, מפקד השיטור 
לכל  התראות  לתת  ראשון,  בשלב  והוחלט,  העירוני 
ניתן  וכך  זיהוי,  מספרי  עליהם  שיש  רכב,  כלי  בעלי 
נציגים  יצאו  זה  לצורך  הרכב.  בעלי  את  לאתר  היה 
בכל  מקיפים  לסיורים  העירוני  ומהשיטור  מהאגף 

האזורים לרישום התראות ודו"חות.
כלי רכב רבים פונו לאחר מסירת ההתראות ונרשמו 
לבעליהם קנסות, אך היו אחרים שלא נענו להן, והחל 
מתחילת השבוע שעבר נשכרה חברת גרר שפינתה את 
הרכבים למגרש שבבעלותה באחת הערים הסמוכות, 
בהתאם לנהלים שהוכנו, לאחרונה, ע"י עו"ד יהושע 

דהאן, התובע העירוני.
רכב  לכלי  התראות  נרשמות  זה  שבוע  במהלך 
תנוקה  העיר  העירייה,  ולהערכת  אחרים,  נטושים 
כלי-רכב  עשרות  הקרובים,  בימים  רכב  מגרוטאות 
שפונו בימים אלו ע"י אגף האכיפה והפיקוח והשיטור 

העירוני למגרש מסודר 
הפינויים  וביצוע 
גם  יהווה  המאסיבי 
אמצעי התראה לבעלי 
להימנע  ישנים  רכב 
ברחובות  מהשלכתם 

העיר.

מבצע נרחב נגד 
רכבים נטושים

הגאון רבי אפרים צוברי זצ"ל, ראש כולל 'עץ חיים' שהזדכך בייסורים, נלקח לבית עולמו כשהוא בן 77 • מאז חתונתו שימש 
כראש כוללים בב"ב, פ"ת וראש העין

אלו  בימים  פונו  נטושים  רכב  כלי  עשרות 
והשיטור  והפיקוח  האכיפה  אגף  ע"י 

העירוני למגרש מסודר 

מאת: עוזי ברק

ברוך דיין האמת: הגאון רבי אפרים צוברי זצ"ל, ראש כולל 'עץ 
חיים', נלקח לבית עולמו השבוע ביום ראשון במוצאי הצום, בבית 

החולים 'בית רבקה' כשהוא בן 77 בפטירתו.

הגר"א צוברי זצ"ל היה בעל ייסורים שסבל שנים רבות, בשלוש 
השנים האחרונות הורע מצבו והוא ידע עליות ומורדות. בין השאר 
נאלץ להפסיק את השיעורים ולעזוב את הכולל, היה מרותק לכיסא 
גלגלים ומצבו התדרדר עד שבחודשיים האחרונים היה ללא הכרה 
בבית החולים 'מעיני הישועה'. בשבועיים האחרונים הועבר ל'בית 

רבקה' ושם מצבו התדרדר והוא נלקח לבית עולמו.
צוברי,  שלום  רבי  לאביו  תש"א  בשנת  בתימן  נולד  המנוח 
בבית  למד  ובילדותו  הקסמים',  'מרבד  במבצע  לישראל  עלה 
כיתה  סיום  לפני  בפ"ת,  ישראל  אגודת   - העצמאי  החינוך  הספר 
יוסף'  'פורת  לישיבת  והתקבל  לישיבה  ללכת  בקרבו  התחדש  ח' 

ברחובות. באותה תקופה התייתם מאמו ועבר לישיבת 
'תפארת ציון' בב"ב. 

בישיבה גדולה למד בישיבת לומז'ה אצל הגאון רבי 
אליעזר גורדון זצ"ל, ולפני חתונתו למד בישיבת 'באר 
והגאון  שפירא  שמואל  משה  רבי  הגאון  אצל  יעקב' 
חכמה,  קיבל  מהם  זצ"ל,  וולבה  שלמה  רבי  הצדיק 

מוסר ושמחה בלימוד התורה.
בבחרותו בישיבה התייתם גם מאביו וראש הישיבה 
שידך לו את אשתו, מרת אסתר תחי', כאשר הישיבה 
דאגה לכל מחסורו ולחתונתו שהתקיימה בחדר האוכל 

של הישיבה.
הלל', לאחר כמה  'בית  בכולל  לאחר חתונתו למד 
בבני  ושלום'  'תורה  כולל  כראש  לשמש  החל  שנים 
ברק ולאחר מכן במוסדות 'תורה ושלום' בראש העין, 
'עץ  כולל  כראש  שימש  האחרונות  השנים  ובעשרים 
ארבע  בתוך  ספון  היה  ימיו  כל  כאשר  בפ"ת,  חיים' 

אמות של תורה.
ומרביצי  אברכים  בנים  קודש,  זרע  אחריו  הותיר 

תורה ההולכים בדרך התורה והיראה.
בבוקר,   11 בשעה  שני  ביום  התקיימה  הלווייתו 
5 בבני ברק  יצאה מביתו ברחוב חידושי הרי"ם  היא 
בהשתתפות קהל רב אל בית העלמין ויז'ניץ בבני ברק, 

שם נטמן. ת.נ.צ.ב.ה.
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רכבים שפונו גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(
 אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'

בית שמש: רח' שפת אמת 32
ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בני ברק: רח' יהודה הלוי 25 פינת רבי עקיבא
ירושלים: בית התאומים, כנפי נשרים 15 גבעת שאול

מודיעין עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

03-5045000
טל' רב קווי

לסניפי הרשת

מבצעי
לרגל הביקוש - ממשיכים לשבוע נוסף!

המבצעים יימשכו עד ר"ח אב 13.7.18 או עד לגמר המלאי
כל המזגנים והמקררים שבמלאי במחירי חיסול מטורפים

שבוע המקררים!שבוע המזגנים!

חל מ-
ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן למטבח

36₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-1290 ₪

מזגן לסלון

55₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-1990 ₪

מזגן 3 כ"ס

83₪

חל מ-
ל-36 ה

חודשים

החל מ-2990 ₪

התקנה יהודית איכותית במחירים מיוחדים ואחריות כפולה!

מקרר
ליחידות דיור

רק: ₪790

22₪

ל-36רק:
חודשים

מקררי שארפ

החל מ- ₪2290

63₪

ל-36החל מ-
חודשים

77

ל-36החל מ-
חודשים

מקרר
DF 450

רק: ₪1590

44₪

ל-36רק:
חודשים

החל מ: ₪2490

החל מ: ₪2790

70₪

ל-36החל מ-
חודשים

אפשרות להתקן
משמרת השבת

אפשרות להתקן
משמרת השבת

מקררי סמסונג

חבילות חתנים במחירים
הכי נמוכים בשוק בהתחייבות!

הרכיבו חבילת מוצרי חשמל כרצונכם
וקבלו את המחיר הזול בארץ!

לדוג' מקרר + מכונת כביסה + תנור חד תאי
במחירים הכי זולים!!במחירים הכי זולים!!

7 שנות מזגני טורנדומזגני תדיראן
אחריות 

מלאה

ם עד גמר המלאי 
שה בלבד - המבצעי

ת להמח
תמונו

ט.ל.ח. ה

שיא העונה!



קונים
3 אריזות אוראו

מתקשרים
לטלמסר 03-3739000

עונים נכון
והכי מהר על 3 שאלות

פרווה
המבצע מתקיים בין התאריכים כ׳ בתמוז - ד׳ באב )3-16.7.18( • הפרס אטרקציה משפחתית לזוג + 4 ילדים, 
לזכייה כתנאי  המבצע  מתקופת  הקנייה  חשבוניות  את  לשמור  יש   • הארץ  ברחבי  אטרקציות  מגוון   מתוך 

• בכפוף לתקנון • ט.ל.ח • התמונה להמחשה בלבד

< פעילות ימית אתגרית  < רכבי שטח  < פיינטבול  < טיפוס אתגרי  < ועוד

בכל יום 5 זוכים

חדש!

אריזה אישית

חדש!
אריזה משפחתית



כ"א בתמוז תשע"ח 18184/7/18 בני ברק

הכנסת ס"ת לת"ת 
'כינור דוד'

ס"ת מהודר הוכנס על ידי מנהל ת"ת 'כינור דוד' הרה"ג יצחק אביטן, 
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור שכתבו אותיות בספר וחגגו את הכנסתו

מאת: עוזי ברק

בתהלוכה רבת רושם ברוב פאר והדר ובשירה 
וריקודים כיאה לכבודה של תורה ובהשתתפות 
ואישי  רבנים  תורה  גדולי  ובראשם  רב  קהל 
ת"ת  ותלמידי  והורים  מחנכים  חשובים  ציבור 
'כינור דוד', אשר נשאו לפידים בידם התקיימה 
החיים  אור  הילולת  ביום  מהודר  ס"ת  הכנסת 

הקדוש זיע"א.
ידי  על  הוכנס  הס"ת 
הת"ת  ומנהל  מייסד 
אביטן,  יצחק  הרה"ג 
ישראל.  כלל  להצלחת 
התהלוכה יצאה מביתו 
לאחר המעמד המרשים 
האותיות  כתיבת  של 
ופיוט  שירה  בליווי 
רבנים  בהשתתפות 
סיום  בכתיבת  שכובדו 
הגאון  ובראשם  הספר 
הרב מסעוד בן שמעון 

בכתיבת  שכובד  אליצור'  'אור  ישיבת  ראש 
האות הראשונה וכן אישי ציבור - הרב אברהם 
רובינשטיין מ"מ ראה"ע והרב אליהו דדון סגן 
דדון  שמואל  והרב  החינוך  מח'  ויו"ר  ראה"ע 
סגן מנהל אגף החינוך והרב יעקב זכריהו מנהל 
לשכת הרב דדון יחד עם בוגרי הת"ת שהוזמנו 

למעמד. 
הרבנים חזקו את ידיו של המנהל ונתנו ברכתם 
להמשך הצלחת הת"ת אשר קנה לו שם בדרך 
מפארים  ב"ה  ותלמידיו  התורה  בעולם  חינוכו 

את הישיבות הקדושות והכוללים.
ידי  על  האחרונה  האות  כתיבת  סיום  לאחר 

המנהל יצא הקהל בהתרגשות גדולה ובשמחה 
של מצוה ופיזז בכל עוז למול הס"ת לכל אורך 
לבנין  עד  המנהל  מבית  המובילים  הכבישים 
בשלל  קושט  אשר  והמפואר  החדש  הת"ת 
לאחר  התורה  ספר  הוכנס  בו  צבעוניים  אורות 
וריקודים  ובשירה  שמים  מלכות  עול  קבלת 
תלמידי  את  שמשמש  המדרש  בית  להיכל 

הת"ת.
בגמר תהלוכת הס"ת הוזמנו הציבור להשתתף 
חגיגית  מצוה  בסעודת 
באולמי  שהתקיימה 
המחודשים  "וגשל" 
ראשי  רבנים  במעמד 
הת"ת  ומחנכי  ישיבות 
בימת  את  שפיארו 

הכבוד.
נשאו  הערב  במהלך 
הרבנים  דברים 
רפאל  הרב  הגאונים: 
ישיבת  ראש  אלקריף 
משגיח  אקוקה  יעקב  הרב  חיים",  "דרך 
והרב  ישיבת "דרך חיים", האדמו"ר ממז'יבוז 
ירחמיאל בויאר ראש כולל "יד אברהם" וראש 
ומנהלו  הת"ת  בשבח  שדיבר  לשעבר  העיר 
בהכירו משנים קודמות את הנפשות הפועלות 
אזורית  מועצה  רב  אביטן  יעקב  .והרב  בת"ת 

חוף אשקלון.
את הערב המכובד והמרנין ליוו מקהלת תלמידי 
של  לכבודה  מיוחדים  בשירים  דוד"  "כינור 
תורה וסחפו בשירתם את הקהל הרב שהתרגש 

לשמוע את קולם של ילדי החמד המוכשרים.

הישג לפרמישלאן: 

עברו פעמיים את היעד

מאת: עוזי ברק

פרמישלאן  הקודש  בחצר 
של  מגבית  קמפיין  קיימו 
ל"ב שעות לטובת העלויות 
המוסדות.  של  השוטפות 
 2,699 של  בהשתתפות 
 2,232,289 תורמים שתרמו 

שקלים.
החסידים  צאת  טרם 
בפניהם  נשא  למגבית, 
כשהוא  דברים  האדמו"ר 

מספר על הצעות לתרומות שהגיעו אל שולחנו 
ונדחו מאחר וה'עסקנים' ביקשו לקבל אחוזים 
בתמורה לתרומות: "אין כסף שמגיע למוסדות 
פעם  פשעטלעך.  בלי  למוסדות,  הולך  ואינו 
ניסו לשדל אותי לתת אחוזים לעסקנים, וטענו 
פתוח  בראש  זה  על  מסתכלים  שכאשר  לפני 
ההכנסות  את  יגדיל  וזה  ידרבן  שזה  מבינים 
והנני  כוח  יישר  להם  אמרתי  המוסדות,  של 
רוצה שיכנס  איני  על הכסף למוסדות,  מוותר 
'עם  העולם  שקורין  באופן  ממון  למוסדות 

קומבינות'.

כיון  נותנה  לפרמישלאן  כסף  שנותן  מי  "כל 
קישר  הסיבות  כל  מסבב  הוא  ברוך  שהקדוש 
הנפשות  בין 
פעם  אף  שלנו. 
לחוץ  יצאתי  לא 
לאסוף  לארץ 
מה  כל  כסף, 
שיש נבנה על ידי 
שהקדוש  אנשים 
שלחם  הוא  ברוך 
ונתחברו  לכאן 
והרגישו  עמי, 
שאני  או  שלי  שותפים  להיות  זכות  לעצמם 

אהיה שותף שלהם".
 1,800,000 על  עמד  לקמפיין,  שהוצב  היעד 
הסכום  גויס  המועד  תום  לפני  שעה  ש"ח, 
 2,100,000 חדש:  רף  הציב  והאדמו"ר 
תהיתם,  אם   - לקמפיין  שעתיים  של  בתוספת 
גם ביעד זה עמדו החסידים והם גייסו למעלה 
החלה  המגבית,  תום  עם  ש"ח.   2,200,000
דוד  רבי  האדמו"ר  האדמו"ר,  אבי  הילולת 

משה מקרעטשניף זצ"ל.

2699 תורמים תרמו 2,232,289 שקלים במגבית של 32 שעות למוסדות 
על  עמד  לקמפיין  שהוצב  הראשון  היעד   • ברק  בבני  פרמישלאן 

1,800,000 שקלים

הגיוס עבר בהצלחה

כבר
להרגיש
מנהל/ת
בשירותי אנוש

ורב תחומי

תואר ראשון

הדרך שלכם להגיע לכל משרת ניהול נחשקת
לרכוש כלים מקצועיים ולהתנסות 

במקצועות הניהול, תוך כדי הלימודים

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

03-5785030
קמפוס ראשי: רח' יהושע בן נון 2, ב"ב 
קמפוס קונקורד: רח' בר-כוכבא 21, ב"ב

הירשמו עכשיו למכינה הקרובה!
תוכנית לימודים המותאמת לאנשים עובדים אוניברסיטאי

רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

מסלול 
 

גברים / 
 

נשים

מכינה במימון מלא – לזכאים



מגיע לך יותר!!

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

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

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

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

לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

 למגוון אטרקציות
1+1 ברחבי הארץ

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



בריאות
זה כללית הפריסה הרחבה, השירות האישי והרופאים המומחים,יודעתכל בני ברק 

הם רק חלק מהסיבות שכללית היא כבר מזמן
מילה נרדפת לאיכות רפואית

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

2 מרכזים לבריאות האישה

רפואת נשים דחופה - מיון

11 בתי מרקחת11 מרפאות

מכון פיזיותרפיה

מרכז להתפתחות הילד הגדול בעיר

רפואת ילדים בזמינות מיידית

רפואת משפחה איכותית וזמינה

מרכז לבריאות הילד - גן ורשא

מרכז לרפואה מקצועית - עזרא

מרפאת שיניים כללית סמייל

כל בני ברק 
יודעת
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חוק הגיוס עבר 
בקריאה ראשונה
החוק שיאפשר לרבבות בני התורה לשקוד באין מפריע, 
עבר בהתנגדות הח"כים החרדים ובתמיכת 'יש עתיד' • 
השאיפה: השלמת תיקוני הסעיפים הבעייתיים בועדה 
הח"כים   • ושלישית  שניה  בקריאה  מזורז  ואישור 
הערבים כיבדו את 'דיל חוק המואזין' ויצאו מההצבעה

חיים וייס

הציג  אותו  למתווה  בהתאם  הגיוס  חוק 
שני  ביום  השבוע  עבר   - הביטחון  משרד 
החוק  הכנסת.  במליאת  ראשונה  בקריאה 
למרות  עתיד,  יש  סיעת  של  בתמיכתה  עבר 
מאחר  לחוק  התנגדו  החרדיות  שהסיעות 
וחברי הכנסת הערבים יצאו מהמליאה בשעת 
ההצבעה, 63 ח"כים תמכו בחוק, לעומת 39 

מתנגדים.
חברי הכנסת החרדים הצביעו נגד החוק בגלל 
הסנקציות הכלכליות הכלולות בו ובהוראתם 
חרדית  חזית  על  לשמור  ישראל,  גדולי  של 
מאחורי  מהלכים  נעשו  זאת,  עם  אחידה. 
שיובא  בכדי  יעבור,  שהחוק  לוודא  הקלעים 
לאחר מכן לתיקונים בועדה מיוחדת שהוקמה 
ח"כ  הקואליציה  יו"ר  בראשות  כך,  לצורך 

דוד אמסלם, לקראת קריאה שניה ושלישית.
החוק  כי  הסביר  לפיד  יאיר  הכנסת  חבר 
החוק  אותו  הוא  הכנסת  למליאת  שהובא 
וציין  הקודמת  בקדנציה  סיעתו  שהעבירה 
על  כי  בחוק,  לתמיכתו  שלו  ההסבר  בדברי 
החוק הזה חתומים הרמטכ"ל וראשי מערכת 

הביטחון "ולכן איננו יכולים להתנגד לזה".
חברי הכנסת הערבים יצאו מן האולם בעקבות 
דיל שסוכם בינם לבין חברי הכנסת החרדים 
לפיו  עיתונות',  ב'קו  לראשונה  נחשף  ואשר 
חברי הכנסת החרדים הפילו את חוק המואזין 
נעדרו  ובתמורה  יוגב  מוטי  הכנסת  חבר  של 

הח"כים הערבים מההצבעה.
סגן שר הביטחון ח"כ אלי בן דהן הציג את 
סעיף  על  עדכן  ההודעה,  ובמהלך  החוק 
של  המכסות  כי  ואומר  לחוק  בטעות  שנכנס 
הישיבות  בחורי  את  גם  יכללו  המתגייסים 
עתיד  יש  סיעת  יו"ר  הדתית.  הציונות  של 
ח"כ עפר שלח הודיע ליו"ר הקואליציה חבר 
לחוק  תתנגד  סיעתו  כי  אמסלם  דוד  הכנסת 
מצדו  אמסלם  יישאר.  הנ"ל  הסעיף  באם 
הכתוב  סעיף  אף  לבטל  ניתן  שלא  הסביר 
בהצעת חוק אשר עברה אישור ממשלה, רק 
חברי  בקרב  חרדה  של  ארוכות  דקות  לאחר 
אמסלם  הקואליציה,  וחברי  החרדים  הכנסת 
הגיע להסכמה עם חבר הכנסת שלח כי החוק 
התחייבות  בתוספת  וכלשונו  ככתבו  יעבור 
את  יסירו  כי  אמסלם  של  וחתומה  כתובה 
הסעיף הנ"ל מהחוק במהלך ההכנות לקריאה 

שנייה ושלישית.
חברי  במליאה,  החוק  על  הדיון  במהלך 
חברי  את  בחריפות  תקפו  עתיד  מיש  הכנסת 
המחנה הציוני אשר הצביעו נגד החוק, ואלו 

תקפו אותם בחזרה.
לחברי  פנתה  אלהרר  קארין  הכנסת  חברת 
וקראה  ציוני(  )מחנה  ושמולי  בר  הכנסת 
את  הבאנו  כשאנו  נעלמתם  "להיכן  לעברם 
חוק הגיוס בקדנציה הקודמת?" כזכור, כשיש 
עתיד העלתה את חוק השוויון בנטל שלה - 

חברי סיעת המחנה הציוני יצאו מן האולם.
חבר הכנסת מיקי לוי מ"יש עתיד" אף ציטט 
את דבריו של יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי 
סוכות,  לפני  עיתונות'  ל'קו  שנתן  בראיון 

"חבריי למחנה הציוני, אני רוצה לצטט לכם 
משנה,  פחות  לפני  אמר  גבאי  שאבי  דברים 
בצה"ל  ולשרת  לצאת  חרדים  לכפות  'אסור 
תורה  וללמוד  לשבת  שירצה  חרדי  כל  וכן 
שיעשה את זה', מה קרה לגבאי פתאום הוא 

זה שנושא את דגל השוויון בנטל?"
החרדים  הכנסת  חברי  גם  נשאו  בהמשך, 

נאומים תקיפים.
זעק  גפני  משה  ח"כ  הכספים  ועדת  יו"ר 
היהודי  העם  של  הבושה  "איפה  ליבו:  מדם 
בושה  אין  תורה?  לומדי  על  שמדברים 
יהודית לחברים כאן! אני קורא למי שתורתו 
אומנותו, אף אחד מכם לא יעזוב את הלימוד 
שלא ישמע למה שמדברים פה, שלא יתחשב 

בזה. בזכותכם אנחנו קיימים".
ח"כ אורי מקלב אמר בנאומו כי מדובר בשיח 
לסיעות  ופנה  אמיתי  בויכוח  ולא  חרשים 
ועל  שוויון  על  מדברים  "אתם  האופוזיציה: 
צבא ואנו מדברים על התורה כאבן יסוד של 
כל העולם, התורה קודמת לעולם המעש וזהו 
על  מדברים  וכשאנחנו  כולו  ליקום  הבסיס 
אתם  שוויוניות.  על  מדברים  אתם  יסוד  אבן 
מכירים  אתם  האם  אבל  בסיסמאות  מדברים 

את עולם התורה?"
ח"כ יעקב אשר נשא נאום תוקפני נגד אותם 
אלו שמנסים לעקור את התורה ואמר כי כל 
הינם לצורך משחק  מעשיהם של המתנגדים 
בהמשך  אידיאולוגיה,  מתוך  ולא  פוליטי 
ח"כ  של  המפורסמים  מדבריו  ציטט  נאומו 
בני  גיוס  דחיית  בנושא  ז"ל  רביץ  אברהם 

הישיבות.
של  ארוכות  שעות  לאחר  דבר  של  בסופו 

דיונים עלה החוק להצבעה במליאה.
במליאה  נשארו  אגו"י  של  הכנסת  חברי 
והצביעו נגד החוק, זאת כהוראת מועצגה"ת 
של אגו"י. מנגד, חברי הכנסת של דגל התורה 
בכדי  ההצבעה,  בעת  מהמליאה  יצאו  וש"ס 
תצביע  באמת  עתיד  יש  סיעת  האם  לבדוק 
בעד, ומיד לאחר שראו כי חברי יש עתיד עמדו 
במילתם והצביעו בעד החוק, נכנסו ח"כי דגל 
מוצג  שהוא  כפי  החוק  נגד  והצביעו  וש"ס 
כעת, מכיוון שהוא כולל במתכונתו הנוכחית 
סנקציות כלכליות קשות ועוד סעיפים שחברי 
הכנסת החרדים לא היו מוכנים לתמוך בהם, 
דוגמת הסעיף שמבטל את החוק במידה ולא 

יעמדו ב-85% מהיעדים במשך 3 שנים.
בראשותו  המיוחדת  הועדה  החלה  אתמול, 
את  אמסלם  דוד  ח"כ  הקואליציה  יו"ר  של 
דיוניה להכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית. 
מקלב  הכנסת  חבר  הגדיר  הדיונים  במהלך 
ניתן להמשיך לדון בועדה  יהיה  באיזה מצב 
בלומדי  יפגע  לא  שהחוק  זמן  "כל  ואמר: 
לדון  ולהמשיך  לשבת  יהיה  ניתן  התורה 
כי  האמונה  את  במשהו  לשנות  ניתן  לא  בו, 

חובתנו היא לימוד התורה".
הועדה  ממשיכה  השורות  כתיבת  בשעת 
בדיוניה המרתוניים, בתקווה להצליח להכין 
חוק שיהיה מקובל על כולם עד סוף המושב 

הנוכחי.
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אנחנו מנקים מדפים
 ואתם מרוויחים! 

בהנחות גדולות ממיטב החברות 

חיסול פנדה קיץ 99 שח! 

המבצע עד ר"ח אב 

מרתף הנעל
נעלי ילדים נוער וגברים 

שעות פתיחה 10:30-14:00 17:00-21:00

חבקוק 2 בני ברק

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



רפואת ילדים 
זה כללית

מרכז לבריאות הילד בזמינות מיידית
טיפול ייחודי ללא כאב רופא ילדים אונליין כל הלילה

שירותי אחיות ובדיקות מעבדהרופאי ילדים מומחים מהשורה הראשונה

לקוחות כללית נהנים מרפואת ילדים במגוון מרפאות כללית ובמרכז בריאות הילד הגדול בעיר

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

יודעתכל בני ברק 

רופאים מומחים מביה"ח שניידר



בכפוף לתקנון כללית מושלם ופלטינום.

אין לנו מתחרים 
במחיר החודשי

 הכי זולה למשפחה למול 
 מכבי ומאוחדת עם חיסכון 

של למעלה מ- ₪500 בשנה.

אין לנו מתחרים 
בטיפולי השיניים

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

טיפולים מורכבים ב-50% הנחה.

 אין לנו מתחרים 
בהתייעצות עם רופא מומחה 

למעלה מ-2,000 רופאים
מומחים להתייעצות בעלות

של ₪150 לייעוץ.

אין לנו מתחרים 
בניתוחים הפרטיים 

ניתוחים מורכבים 
בהשתתפות עצמית 

הנמוכה ביותר.

₪

מכל טלפון

חייגו:

אין לנו מתחרים!אין לנו מתחרים!
כללית מושלם הכי משתלמת למשפחה
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רפואה יועצת
זה כללית

מרכז רפואי עזרא
  מרכז חדשני ומרווח | ציוד רפואי מתקדם | רופאים מביה״ח בילינסון | טובי המומחים במגוון תחומים

יודעתכל בני ברק 

נוירולוגיה אף אוזן גרון

עזרא 11

עיניים

אורתופדיה )מכון רנטגן צמוד(כירורגיית נשים
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מרן הגרי"ג: "לרפורמים 
אין חלק בעם ישראל"

למרות  הכותל,  מתווה  את  לקדם  שטייניץ  השר  את  הסמיכה  הממשלה 
התנגדות החרדים  •  יו"ר אגודת ישראל בארה"ב עלה למעונו של מרן 

עם  מפגשו  לקראת  נחרצות  הוראות  וקיבל  הישיבה  ראש 
נתניהו – להדגיש כי החרדים הם המייצגים של יהדות ארה"ב  

•  היוזמה: להקים מרכז בישראל שיפעל נגד הרפורמים 

מאת: חיים וייס

ממושכים,  ודיונים  ארוכה  סחבת  לאחר 
בישיבת  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ביקש 
הממשלה שהתקיימה בתחילת השבוע למנות 
מתווה  של  ביצועו  על  אחראי  שיהיה  שר 
לצורך  שהוקמה  שהועדה  בכדי  זאת  הכותל, 

מימוש המתווה תוכל להתחיל בעבודתה. 
שטח  להקצות  יש  כי  נאמר  במתווה  כזכור, 
ולקונסרבטיבים,  לרפורמים  הכותל  ברחבת 
עבורם  להקצות  רוצים  אותו  השטח  כאשר 
שעדיין  מתחם  רובינזון,  בקשת  מתחם  הינו 
שחברי  כך  לצורך  והרחבה,  לשיפוצים  זקוק 
כפי  שם  להתנהל  יוכלו  הרפורמיות  הקהילות 
עמוקה  התנגדות  שעורר  מה  מבקשים,  שהם 
וחוצת מחנות בציבור החרדי והדתי בישראל. 

בפתח ישיבת הממשלה השבוע, ביקש ראה"מ 
איילת  המשפטים  שרת  של  מינויה  את  לאשר 
והספורט  התרבות  שרת  של  במקומה  שקד 
מירי רגב כחברה מטעם הממשלה, אך השרה 
שקד גם היא הודיעה כי היא מתנגדת לחברות 

בועדה. 
ראה"מ רצה לערוך הצבעה בישיבת הממשלה 
על זהות השר שיחליף את השרה רגב, אך השר 
דרעי ביקש מראה"מ לדחות את ההצבעה על 
נערכה  בו  היום  של  הסמליות  בעקבות  כך, 
עוד  בתמוז.  עשר  שבעה  הממשלה,  ישיבת 
עם  ישוחח  ראה"מ  כי  וביקש  דרעי  הוסיף 
ההצבעה,  לפני  לישראל  הראשיים  הרבנים 
ואכן ראש הממשלה נענה לבקשותיו של דרעי 
הממשלה  מזכיר  את  הנחה  הצום  ובמוצאי 
מכן  ולאחר  הראשיים,  לרבנים  להתקשר 
הממשלה  חברי  בין  טלפונית  הצבעה  נערכה 
האנרגיה  שר  של  מינויו  אושר  הזו  ובהצבעה 
יובל שטייניץ לחבר ואחראי מטעם הממשלה 
בטיפול במתווה הכותל, יצוין כי השרים דרעי 
בלילה  שני  ביום  בהצבעה.  התנגדו  ואזולאי 

אושר המינוי גם בכנסת.
הסערה  של  בעיצומה  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
לנושא  התייחסות  ניתנה  הרפורמי  הכותל  על 

ידי  על  בישראל,  הרפורמים  לסוגיית  ובכלל 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

ישראל  אגודת  יו"ר  הגיע  ג'(  )יום  אתמול 
בארה"ב, הרב שלמה ורדיגר, למעונו של מרן 
שמע  שם  אדלשטיין,  הגר"ג  הישיבה  ראש 
תהיה  שלא  לדאוג  צריך  כי  נחרצים,  דברים 
לרפורמים השפעה בתוך הקהילות היהודיות. 

שלו  הפעילות  על  למרן  סיפר  ורדיגר  הרב 
בארה"ב כנגד הרפורמים במסגרת ארגון "עם 
והרחיב  ישראל,  אגודת  ידי  על  הפועל  אחד" 
על  מפעילים  שהרפורמים  הגדול  הלחץ  על 

המדינה ועל ראש הממשלה נתניהו.
מרן ראש הישיבה שיבח את הפעילות במסגרת 
חשובה  היא  כי  וציין  בארה"ב  ישראל  אגודת 
ונצרכת, ואף התייחס לפגישת יהודי הגולה עם 
ראש הממשלה נתניהו והסביר כי הלחץ על ידי 
יהדות הגולה יכול לסייע רבות במאבק זה, תוך 
שהוא מכוון את הרב ורדיגר לחדד ולהדגיש כי 
הם הנציגים של יהדות ארה"ב ולא הרפורמים. 
מרן רה"י דיבר בכאב על הסכנה של ההתבוללות 
שהתרחבה ונוצרה בגלל הרפורמים ובעידודם. 
"זה מאבד חלקים גדולים מעם ישראל", אמר. 
ורדיגר אמר למרן שהוא חושב בעקבות  הרב 
משרד  לפתוח  הישיבה,  מראש  החיזוק  דברי 
ארה"ב  יהדות  מטעם  שיפעל  ישראל  בארץ 
כמשקל נגד לרפורמים. "כמו שהם עושים - גם 
אנחנו נעבוד נגדם ואז בע"ה גם נצליח", הציע, 
ומרן סיים את דבריו באומרו: "לרפורמים אין 

כל חלק בעם ישראל".
הרב  המשיך  הישיבה  ראש  מרן  של  מביתו 
הגר"ח  התורה  שר  מרנן  של  למעונם  ורדיגר 
קניבסקי והגרב"ד פוברסקי וקיבל את ברכתם 

על הפעילות הרבה והחשובה.
במקביל, גם רבה של ירושלים הגרש"מ עמאר 
בשום  אסור  כי  החרדים  הכנסת  לחברי  אמר 
פנים ואופן שממשלת ישראל תכיר ברפורמים 

ולכן יש לדאוג ולבטל את המתווה כולו.

המאבק על הכותל

רסום
פ

אשון
ר

צילום: עזרא טרבלסי

התקשרו ושריינו חופשה עמוסת חוויות!

08-8593888

חופשת קיץ
חלומית
זה רק צפורי!

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

גם משפחתי, גם מהדרין וגם חוויות מדהימות!

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

כניסה חינם לפארק המים
ולאטרקציות היבשות



רפואת נשים דחופה
 זה כללית

מיון נשים ללא צורך בקביעת תור

יודעתכל בני ברק 

לקוחות כללית, לרשותכן מגוון שירותי רפואה דחופה 
במרפאת רבי עקיבא במרכז העיר

ר׳ עקיבא 83, מול גן ורשא

מוניטור שירותי אחיות מעקב רופאמיון נשים

שירותי משרדבדיקות מעבדהאולטרה סאונד
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הועדה לפישוט חסמים 
הגישה המלצותיה

סגן שר החינוך מאיר פרוש: "מודה לשר החינוך בנט ולמנכ"ל המשרד 
אבוהב העושים הכל כדי להקל על המוסדות החרדים. ניכר שנעשתה 
החינוך  משרד  מנכ"ל   • ומקצועית"  יסודית  עבודה  הוועדה  ידי  על 
בעקבות   • ההמלצות  יישום  אחר  שיעקוב  משרדי  פנים  צוות  הקים 

הוראת השר: אלפי מוסדות קיבלו את תוקף הרישיונות ל- 5 שנים

מאת: חיים וייס

אינטנסיביים שהתקיימו  ודיונים  ישיבות  בתום 
במ שהוקמה  הרישוי  בועדת  האחרונה  ־בשנה 

ובירוקרטיה  חסמים  לפישוט  החינוך  שרד 
הוועדה  סיימה  והפטור,  המוכש"ר  במוסדות 
לגבש את המלצותיה והגישה את דו"ח הוועדה 

למנכ"ל משרד החינוך שמואל אבוהב.
כע מנתה  סלע,  עקיבא  של  בראשותו  ־הוועדה 

שרה נציגים מקצועיים מטעם משרדי הממשלה 
והפטור.  המוכש"ר  החינוך  ומוסדות  השונים 
שבע  קיימה  היא  האחרונה  התקופה  במהלך 
את  שמעה  במהלכן  ופוריות  ארוכות  ישיבות 
לקבלת  התהליכים  את  שתיארו  הועדה  חברי 

רישיונות.
נציגי  מהמשרד,  פקידים  הופיעו  הוועדה  בפני 
־הגופים, הבעלויות, הפיקוח החרדי, מנהלי מח
־לקות חינוך, נציג איגוד מנהלי הישיבות והמו

והרב  שונים,  מוסדות  נציגי  התורניים,  סדות 
פרוש.  הרב  השר  סגן  רמ"ט  טננהויז  יהושע 
בפני הועדה הוגש נייר עמדה מקיף על ידי הרב 
שלמה ברילנט מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות על 

כל סוגיית הרישוי.
קורא'  'קול  פרסמה  הוועדה  הדיונים  במהלך 
בעיתון בה הוצע לכל מי שהיה לו עניין לפנות 
אליה ולהציג את עמדותיו וטענותיו בכל נושא 

שיטת מתן הרישוי.
בין הישיבות, נפגש יו"ר הועדה עקיבא סלע עם 
גורמים מתוך המשרד ומחוצה לו בכדי ללמוד 
ולייעל את מסקנות הביניים, בהן המשיכו ודנו 
חברי  והישיבות  הדיונים  בתום  הועדה.  חברי 
הוע לדו"ח  טיוטות  ביניהם  החליפו  ־הוועדה 

דה עד שהגיעו לנוסח וגיבוש המלצות מוסכם 
שנפרש על פני חוברת מפורטת, אותו כאמור, 
במסגרת  המשרד,  למנכ"ל  הוועדה  יו"ר  הגיש 
־הישיבה המסכמת של הוועדה שהתקיימה במ

שרד החינוך.
־בתוך כך, בעקבות החלטת השר נפתלי בנט, וב

עקבות המלצת הוועדה, משרד החינוך האריך 
־השנה  בשלב זה לאלפי מוסדות את תוקף הרי

היא  המשמעות  שנים.   5 של  לתקופה  שיונות 
־שכל מוסד שיגיש בקשה לרישיון במועד, המ

שרד יעשה את כל המאמצים בכדי להנפיק לו 
רישיון. נושא הנפקת רישיון וחידושו הוא אחד 

הנושאים העיקריים שהעיקו על המוסדות  בשל 
הצורך לחדש את הרישיון בכל שנה מחדש.

ההסכם  בעקבות  הוקמה  הוועדה  כזכור, 
הקואליציוני בין יהדות התורה עם סיעת הליכוד 
לנוכח טענות שהושמעו מצד מנהלי מוסדות על 
כך שהקשיים המוטלים אל מפתנם הופכים את 

מלאכתם לקשה הרבה יותר.
ועברה  סבוכה  הייתה  הועדה  הרכבת  מלאכת 
שנרשמה  לאחר  גם  רבים.  משפטיים  דיונים  
את  אודות חלק מהמועמדים שיאיישו  הסכמה 
במ שנויים  שמות  כמה  נותרו  עדיין  ־הועדה, 

המשפטי  ליועץ  פנה  פרוש  השר  סגן  חלוקת. 
־בממשלה ולאחר בדיקה מעמיקה קבעה המש

כי אין הצדקה  זילבר  נה ליועץ המשפטי הגב' 
לפסילת שמותיהם של המועמדים.

דו"ח הועדה הש ־בישיבה המסכמת בה הוגש 
המשרד  מנכ"ל  פרוש,  מאיר  השר  סגן  תתפו 
שמואל אבוהב, יו"ר הוועדה עקיבא סלע, חברי 
הוועדה ומנהל אגף הרישוי במשרד החינוך גור 

רוזנבלט וצוותו ומרכזת הועדה גב' עמיאל.
לשר  מודה  "אני  מסר:  פרוש  מאיר  השר  סגן 
מר  המשרד  ולמנכ"ל  בנט  נפתלי  החינוך 
הועדה  הירתמותו להקמת  על  שמואל אבוהב  
מיד שנכנס לתפקיד. ניכר שנעשתה כאן על ידי 
הוועדה עבודה יסודית ומקצועית  מאוד. ראוי 

שההמלצות תיושמנה וירדו לרמת השטח".
־עוד ציין סגן השר כי מיום כניסתו של השר נפ

תלי בנט, ניתנה הוראה על ידו במשרד לעשות 
ככל שאפשר בכדי להקל על מוסדות המוכש"ר 
הגדול  השינוי  את  לראות  ניתן  "ואכן  והפטור, 

שנעשה", אמר.
כי  אמר  אבוהב  שמואל  החינוך  משרד  מנכ"ל 
־"מעטות הוועדות שתוך כדי עבודתן כבר פוע
־לות ליישום חלק מהמלצותיהן. בכוונתנו להמ

שיך ולשנות דברים ולהקל על מנהלי המוסדות 
בכל רבדי החינוך".

־בתוך כך, הקים מנכ"ל המשרד צוות פנים מש
רדי, המורכב מסמנכ"לים, ראשי אגפים ואנשי 
לעקוב  הוא  שתפקידם  החינוך  במשרד  מקצוע 
המקצועית  הועדה  של  ההחלטות  יישום  אחרי 
על מנת ליישם בשטח אתת המסקנות במהירות 

האפשרית.

במסגרת ההסכם הקואליציוני ובהובלת שר החינוך נפתלי בנט:

דות אור אבנר כפר סיטרין
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 מתיבתא  ישיבה קטנה  ישיבה גדולה

התקשר עכשיו
ותאם ביקור

התרשמות בישיבה
04-990-2-990

טכנאי
מחשבים
תעודה של 
microsoft
טכנאי סלולר
תעודה של 
topedu

לימודי 
סת"ם

ומשגיח
כשרות

חוגים: 
אומנות, 

גיטרה,
נגרות, 

מוזיקה, ציור 
וחדר כושר

לימודי 
גמרא
 בעיון

תעודת
בגרות מלאה

ותעודה
טכנולוגית 

טכנאי
והנדסאי 

תקשוב

על מורדות הר הכרמל אל מול נוף מרהיב, 
שוכנת ישיבת אור אבנר - סיטרין המשלבת 

בין לימודים תורניים ויראת שמיים ובין 
לימודי מקצוע ברמה גבוהה.

צוות חינוכי מסור, תנאי פנימייה מעולים 
ואווירה רגועה, הופכים את הישיבה בכפר 
סיטרין למקום שמעצב את עתידם התורני 

והמקצועי של תלמידי הישיבה.

מתחיל
בלימוד 

מהנה

עתיד
מצוין

ב"ה





בני ברק כ"א בתמוז תשע"ח 12324/7/18

יענקי קצבורג

שלושה ימים עמלו כוחות המשטרה, לצד כוחות צבא והצלה, 
אדלר  אליהו  לאומי  החרדי  הישיבה  תלמיד  את  לאתר  בניסיון 
יום  מאז  שנעלם  ז"ל, 
לאחר  שעבר,  רביעי 
ששכר קיאק בחוף הים 

בהרצליה.
לאחר  כיממה 
כוחות  מצאו  היעדרו 
הקיאק  את  החיפוש 
וחגורת ההצלה, או אז 
הכבד  החשש  התגבר 
לחייו. עם כניסת השבת 
בהוראת  האחרונה, 
זק"א  מתנדבי  הרבנים, 
הפסיקו את החיפושים 
ומי שהמשיכו בחיפוש 
המשטרה.  כוחות  היו 
בשבת  לב,  כל  למגינת 
כוח  הצהריים,  אחר 
את  זיהה  משטרה 
ההצלה  וכוחות  גופתו 
קבעו את מותו במקום.

הלווייתו התקיימה ביום ראשון, צום י"ז בתמוז, בבית העלמין 
גבעת ציון באשקלון, שם נטמן.

אליהו ז"ל, היה תלמיד ישיבה בישיבת 'אופק יהודי' בירושלים, 
אמו נפטרה לפני מספר שנים ממחלה, ואביו חולה מאוד, הוא גדל 
בבית שעדיין לא שומרים בו תורה ומצוות, והגיע לישיבת אופק 

יהודי ללמוד תורה ולהתחזק. 
בין  הלילה,  בשעות  עובד  היה  הלימוד  שכר  את  לממן  כדי 
ויצמן  במאפיית  האחרונה  ובתקופה  כדוור  ישראל  בדואר  היתר 
התורה  ללימוד  הקדיש  היממה  שעות  כל  את  כאשר  בירושלים, 
הקדושה. כאשר נודע על היעדרו יצאו בני הישיבה ורבני הישיבה 
תמשיך  המשטרה  כי  הוחלט  שבת  בערב  אך  בחיפושים.  לסייע 
הבשורה  הגיעה  השבת  צאת  ועם  המתנדבים,  ללא  בחיפושים 

הקשה לישיבה ולחבריו. 
את  עצמו  על  לקח  יהודי  אופק  ישיבת  של  התורני  המנהל 
ארגון ההלוויה והחל בפעילות להשיג כסף לקבורה, לאוטובוס, 
למלווים ולכיבוד משום שההלוויה הסתיימה עם סיום צאת צום 

י"ז בתמוז והמלווים התשושים נזקקו להשיב את נפשם.
אצל  יתרה  לקרבה  זכה  ז"ל  אליהו  כי  נודע  עיתונות'  ל'קו 
המשפיע הגה"ח רבי קלמן גולדשמיט זצ"ל שנפטר לפני חודש, 
קשורה  הייתה  ז"ל  אליהו  של  ונפשו  בחברותא  יחד  למדו  הם 
בנפשו של רבי קלמן, עד שבימים האחרונים לפני פטירתו אמר 
אליהו ז"ל כי חייו אינם חיים אם ר' קלמן יעזוב את העולם ורבי 
ניסה לעודדו והבטיח לו ״ניפגש בגן עדן". המשפיע היה  קלמן 
מודע למסירות נפשו של אליהו ז"ל לדברים שבקדושה והקפדתו 

היתרה במצוות. 
יהודי',  'אופק  ישיבת  של  התורני  המנהל  מלכה,  מאיר  הרב 
אומר ל'קו עיתונות': ״חלק גדול מהמשבר של אליהו ז"ל בחודש 
האחרון היה בעקבות פטירתו של מורו ורבו רבי קלמן זצ"ל, נפשו 
הייתה קשורה בנפשו. אליהו היה חלק מהישיבה שלנו והישיבה 
משום  בישיבה  לבד  היסב  הוא  הסדר  בליל  בית,  כמו  לו  הייתה 

שחשש שאצל קרובי משפחתו לא יוכל להדר במצוות החג. 
״אנחנו לא מעכלים את לכתו, הוא היה ספר מוסר בהקפדה על 
מצוות וזהירות מגזל. אמו נפטרה לפני מספר שנים ואביו חולה 
במחלה חשוכת מרפא והגיע להלוויה על כיסא גלגלים. אני חושב 
לא  איש  אנחנו  לא  אם  כי  זכרו,  את  להנציח  כיצד  אופציות  על 

יעשה זאת, הוא היה בודד ולבד בדרכו".
אברהם, בעליה של מאפיית ויצמן בה עבד אליהו ז"ל כדי לממן 
את שכר הלימוד לישיבה, אומר ל'קו עיתונות': ״מדובר בעובד 
קיבל  כאשר  האחרונה  בפעם  פעם,  אי  שלי  במפעל  נאמן  הכי 
משכורת ביקש לקבל פחות, בגלל שלדבריו אכל עוגות ומאפים 
במהלך החודש. הייתי משאיר לו את המפתחות של המפעל בלב 

רגוע כי ידעתי על נאמנותו המוחלטת והנדירה".
קשים  אסונות  לשורת  מצטרפת  ז"ל  אליהו  של  טביעתו 
לאחרונה, לפני כשבועיים טבעה הילדה בת ה-4 שלומציון לקס 
ע"ה מכרמיאל בחוף הכינרת. הילד נתנאל חיים שליו ז"ל שטבע 
בהר שמואל לפני כחודש, והנער יצחק בן שמואל ז"ל ממודיעין 

עילית שטבע אף הוא בכינרת לפני חודש. 
ת.נ.צ.ב.ה.

"ניפגש בגן עדן": 
הבחור אליהו אדלר ז"ל

צילום: דוברות המשטרה 

המנוח ז"ל

במרכזה של שורת אסונות קשים שאירעו לאחרונה בחופי רחצה ובבריכות: 
סיפורו של הבחור אליהו אדלר ז"ל, שהיה אות ומופת למוסר ומידות 

טובות, וטבע למוות בהרצליה - שבועות אחדים אחרי שמורו ורבו רבי 
קלמן גולדשמיט ז"ל הבטיח לו "ניפגש בגן עדן" • הסיפור המלא

בחרתי במשקפיים שלי 
מכיוון שאני אוהבת משקפים עדינים,

בקו נקי אך מעודכן. 

טיפ ללקוחות העובדים מול מחשב,
עדשה עם ציפוי בלו קאט. 

המסננת את האור הכחול שמקרין המחשב, 

מרגיעה את העיניים ומגנה עליהם.
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בני ברק כ"א בתמוז תשע"ח 12344/7/18

הצבעתם אומנותם

1 בלילה, אחרון הנואמים סיים זה מכבר את דבריו  השעה 
)למעט  החרדית  הנציגות  החלה.  וההצבעה  הלהבות  חוצבי 
חברי הכנסת של אגודת ישראל( חומקת ממליאת הכנסת, כדי 
לוודא שח"כי יש עתיד תומכים בחוק ואילו הח"כים הערבים 

אינם נכנסים. 
בתחושת  בחוק.  תמכו  כנסת  חברי   63 מסתיימת,  הספירה 
נגד  להצביע  וממהרים  למליאה  נציגינו  נכנסים  הקלה 
עבודת  אחרי  ולעקוב  הכנסת  ביציעי  לבקר  זכה  שלא  )למי 
נערך  המחוקקים, מן הראוי להסביר כי בתום הצבעה שמית, 
שמשום  אלה  עבור  להצביע  צ'אנס  הנותן  נוסף  מהיר  סיבוב 

 מה לא היו במליאה בעת הקראת שמם(.
יממה קודם לכן, עלה יו"ר ועדת הכספים 
שר  מרן  של  לביתו  גפני  משה  ח"כ 
התורה הגר"ח קנייבסקי בבני ברק, שם, 
מדויקות  הנחיות  ביקש  פנימה,  בקודש 
כיצד לנהוג. החשש המרכזי שניצב בפני 
הנציגים החרדים באותה שעה, התייחס 
לאפשרות שיו"ר 'יש עתיד' מבשל להם 
בדקה  למצוא  מתכוון  הוא  וכי  תרגיל, 
למדני  טיעון  או  סעיף  תת  איזה  ה-90 

שיאפשר לו לסגת מתמיכתו בחוק. 
מצב דברים כזה היה מותיר 52 תומכים 
מול 50 מתנגדים לחוק. בהתחשב בפער 
לאי  הפכה  שההצעה  ובכך  המינימאלי 
או  אחד  היו  לא  אם  לדעת  אין  אמון, 
שניים מחברי הכנסת הערבים 'נשברים' 

ומצביעים נגד הממשלה והחוק.
לעשות  הייתה  גפני  שקיבל  ההנחיה 
את כל המאמצים להימנע ממצב שכזה. 
הכנסת  שחברי  ומאחר  ברירה,  בלית 
היו  הכי  בלאו  ישראל'  'אגודת  מטעם 
רבותיהם,  כהוראת  נגד,  מצביעים 
ח"כי  כי  דרעי  עם  בתיאום  גפני  החליט 
הראשון  בסיבוב  ייעדרו  ו'דגל'  ש"ס 
תפתיע  עתיד  יש  אם  והיה  מהמליאה, 
ובכך  חלקם  יימנעו   – לחוק  ותתנגד 
למפרע,  רק  החוק.  העברת  את  יאפשרו 

61 תומכים  כשהתברר כי כבר בסיבוב הראשון נחצה סף של 
בחוק, נכנסו כולם כמקשה אחת והתנגדו.

במיוחד,  נדיר  פוליטי  הישג  רשמו  שהחרדים  לומר  אפשר 
הם גם אכלו את העוגה וגם השאירו אותה שלמה, גם הביכו 
את לפיד וגם הרוויחו את אצבעותיו, גם הביעו הצהרת מחאה 
הנתון,  במצב  ביותר  והטוב  הרגיש  החוק  את  העבירו  גם  אך 

ובעיקר, שמרו על אחדות השורות.
למעט ח"כ מוזס שרץ ממיקרופון למשנהו בשבוע האחרון, 
בגילו,  ליהודי  ולא פשוט בכלל  נלאה  במאמץ הסברתי בלתי 
שזהו  הבנה  מתוך  חלקם  השתיקה,  בפלך  הח"כים  רוב  בחרו 
מרנן  ישראל,  גדולי  הוראת  בשל  וחלקם  ביותר  החכם  הצעד 
שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

רק  נותר  החכמה.  ההתנהלות  פירות  את  קוצרים  הם  כעת, 
התהליך,  בהמשך  גם  אותם  תלווה  דשמיא  שסייעתא  לקוות 
שניה  בקריאה  החוק  על  ובהצבעה  המיוחדת  הגיוס  בוועדת 

ושלישית.

למה תתראו?
יציע  את  שני,  יום  של  בערבו  מושלם  היה  הכל  לא  אבל 
האורחים בכנסת אפיין מחזה מביש במיוחד של כמה עשרות 
נאומיהם  על  מתענגים  הספסלים.  את  שגדשו  ישיבה  תלמידי 

המרתקים של עמר בר לב ולאה פדידה.
מתנגדי החוק השתמשו בהם שוב ושוב, חברי הכנסת נחמן 
של  ל'רצונם'  כדוגמה  אותם  הביאו  ועוד  מיכאלי  מירב  שי, 
בחורי ישיבה לצאת לעולם הגדול וכהוכחה לצורך בגיוס בני 

הישיבות. ח"כ יואל חסון אף הציע לשאול את אותם צופים מי 
בעד ומי נגד החוק. וכל זה לעיני כל האומה.

את  ולפרסם  לעקצץ  מיהרו  הכללי  במגזר  שונים  עיתונאים 
תמונות ה'בטלנים' תוך הכללות ראויות לגינוי של כלל עולם 

התורה.
ינון  ח"כ  ניסה  לשמו,  ראוי  אחריות  בגילוי  מסוים,  בשלב 
טעם  בטוב  אותם  לשכנע  כדי  ליציע  ופנה  כוחו  את  אזולאי 
יש להם הצגה  והרי  לנטוש את המקום. הם סירבו, אלא מה, 

בחינם.
אכן, לפי החוק והדמוקרטיה, מותר לאותם צעירים לנפוש 
ולעשות כרצונם. איננו 'משגיחים' ואין זה מתפקידנו לשלוח 

אותם בחזרה לסטנדר ולגמרא.
אבל כמה טיפשות, כמה חוסר מודעות וניתוק, כמה חילול 
השם וניגוח לעולם התורה כולו הם גורמים ומפגינים בהגעתם 
רגיש  דיון  מתנהל  בהן  בשעות  דווקא  הכנסת,  למשכן  דווקא 
כל כך, כשחברי הכנסת החרדים מנהלים מלחמה של ממש על 

ההכרה בחשיבות לימוד התורה.

וכבר אמר יעקב אבינו לבניו - למה תתראו?

עבודה בעיניים?
'קו  פרשן  עם  השורות  כותב  ישב  חודשים,  כעשרה  לפני 
עיתונות', עו"ד אבי בלום, לראיון חג עם יו"ר המחנה הציוני 
שנכנס אך מעט קודם לכן לתפקידו, אבי גבאי. הופתענו לגלות 
מקצועית,  ניהולית,  רוח  מפא"י,  במשרדי  נושבת  אחרת  רוח 

ללא דעות קדומות וריח ה'אנטי' שדבק בשמאל הישראלי.
שאלנו אותו, למשל, כך: בג"ץ פסל את חוק הגיוס. מפלגת 
העבודה נעדרה בקדנציה הקודמת בעת 
ההצבעה על החוק שהוביל לפיד. האם 
גם הפעם לפחות תיעדרו ותאפשרו את 

תיקון החוק?
יוצא  לא  "אני  נחרצות:  השיב  גבאי 
דבר,  כל  נגד  או  בעד  אני  מהמליאה, 
עמדה.  והבעת  מהחלטות  מתחמק  לא 
צריך לשים לב שבג"ץ אמר שלא היה 
שוויון בנטל גם בחוק של לפיד, שוויון 
ויש גם את  יכול להיות עם מכסות  לא 
הערבים שלא מתגייסים. אני אומר דבר 
פרקטית,  עצמי  את  שואל  אני  פשוט, 
הזה,  בוויכוח  שנה   70 כבר  אנחנו 
גדול  חלק  צבא,  עושים  שלנו  הילדים 
בכלל  והערבים  עושים  לא  מהחרדים 
לא עושים. אני בעד שמי שהולך לצבא 

יקבל שכר מינימום. 
חרדים  שיותר  שכמה  רוצה  "אני 
או  לישיבה  שהולך  מי  לצבא.  ילכו 
אבל  גמור,  בסדר  זה  אזרחי  לשירות 
לא  אני  יותר.  יקבל  צבא  שעושה  מי 
מאמין בלהמשיך את הוויכוח הזה עוד 
70 שנה. אני אומר שמי שרוצה ללמוד 
ולומד יוכל לעשות זאת והשאר יצטרכו 
מי  וגם  אזרחי,  או שירות  צבא  לעשות 
יעשה  לעבוד  לצאת  ורוצה  שלומד 

שירות אזרחי".
אתה  ולשאול:  להקשות  הוספנו 
מי  את  לתעדף  צריך  שוויון.  יהיה  לא  כאן,  אומר  בעצם 

שמתגייס, יש סיכוי שמפלגת העבודה תתמוך בנוסחה כזאת?
"אני מציע את זה כיושב ראש מפלגת העבודה", השיב גבאי.

נגד חוק הגיוס, נדמה כי מתעוררת השאלה  לאור הצבעתו 
האם גבאי חוטא לדבריו הראשונים? לדברי מקורביו, הדברים 
בניגוד  אבל  יתגייסו,  שכולם  שלו  "החזון  בתכלית.  שונים 
ללפיד שמחפש לגייס בכוח את החרדים, גבאי מבין שזה לא 
יקרה, ולכן הוא אומר – בואו נתמקד בלדאוג למי שכן מתגייס 
ולהעלות את שכרו. משכך, כל עוד נושא זה לא טופל, גבאי 
לא יתמוך בחוק, הוא לא עובד אצל נתניהו ולא אמור לסייע לו 

לפתור משברים פנימיים", הם מסבירים.
שניה  לקריאה  וההכנות  הגיוס  בועדת  הדיונים  לקראת 
ושלישית, כשברור למדי שתקדים יש עתיד לא יחזור על עצמו 
ולפיד צפוי להתנגד לתיקונים בחוק, יתכן ויש פתח של תקווה 
לנציגות החרדית דווקא מכיוון זה, אם ישכילו להציע שהחוק 
בהבנה  למשרתים,  הוגן  ותשלום  העדפה  גם  יכלול  המתוקן 

ובתיאום עם המחנה הציוני, תמורת תמיכה בחוק.

אבי גרינצייג / על סדר היום

העוגה  אכילת  של  תקדים  חסר  הישג  ורשמה  ומקצועיות,  בגרות  הפגינה  החרדית  הנציגות 
והותרתה שלמה • הוראתו הדרמטית של מרן הגר"ח קנייבסקי, החשש מתרגיל בדקה ה-90, 

הביזיון ביציעי מליאת הכנסת והסיכוי לתמיכת המחנה הציוני בקריאה שניה ושלישית

גפני אצל מרן שר התורה ביום ראשון בערב



היריד מתקיים בחנות ברלה צעצועים רח' יצחק שדה 13 ב"ב
שעות פתיחה: ערב 17:00-21:30

יום ו' וערב חג 10:00-13:00 בשעות אחרות ניתן לתאם 077-2348010



בני ברק כ"א בתמוז תשע"ח 12364/7/18

 

אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

לקראת מהפכה? 
יוצאי אתיופיה מתאחדים

המועמד הצעיר מקבל 
רוח גבית מכחלון

חדרה

רמת ישי

קהילת יוצאי אתיופיה בחדרה מצליחה לגבש 
מאוחדת  ולצאת  תקדימי  באופן  עצמה  את 
את  לקחת  ברורה:  במטרה  הבחירות  לקראת 
לקהילת  הערכה,  פי  על  לידיהם.  העיר  ניהול 
והם  בעיר  קולות  כ-6,000  אתיופיה  יוצאי 

צפויים להביא למהפכה במועצת העיר הבאה.
בחודשים האחרונים, עמלו פעילים בקהילה 
שירוץ  אחד  גוף  לכדי  חלקיה  כל  את  לגבש 
במשותף למועצת העיר. השבוע נערכו בחירות 
ובראשם  נציגים   13 נבחרו  בהן  פנימיות 
הקולות  מרבית  את  שגרף  אדרג'או  טפסאי 
'עידן חדש', הרשימה  ויעמוד בראשות רשימת 

המאוחדת של העדה בעיר.
מול האיחוד הנרקם של העדה, מנסים עדיין 
גורמים בעיר לפצל את הקולות ולהביא לתמיכת 
יודע  "אני  אחרות.  ברשימות  מתוכם  יחידים 
אנחנו  אבל  הבחירות,  עד  אותנו  לפלג  שינסו 
חזקים ויש גם בורא עולם מלמעלה", אמר יו"ר 

המפלגה אדרג'או.

צמרת סיעת 'כולנו' בראשות שר האוצר משה 
כחלון וחברי כנסת, הצפינה השבוע לרמת ישי, 
הירשפלד  יונתן  של  מועמדותו  השקת  לטקס 
של  'המחר  הסלוגן  תחת  המועצה.  לראשות 
והבטיח  משנתו  את  הירשפלד  הציג  כולנו', 

"להחזיר את רמת ישי לתושבים".
ראש  כמ"מ  כיום  מכהן   ,37 הירשפלד, 
המועצה ומחזיק תיק החינוך. הוא יתמודד מול 
ראש המועצה עופר בן אליעזר, המכהן בתפקיד 
שעומדים  המרכזיים  הנושאים  בין  עשור.  מזה 
הקמת  סוגיית  ניצבת  הבחירות  מערכת  במרכז 
שמאיימת  הסמוכה,  דוד  ברמת  התעופה  שדה 
מאבק  מנוהל  ושנגדה  התושבים  שלוות  על 

חורמה ביישוב.

יוםעוד  120
קמפיין נגטיבי: המרוץ הולך ומתלכלך

המרוץ לראשות העיר מתמקד בעיקר בקמפיין השמצות וקרבות פנימיים • מלחמת סרטונים של ברקת-
אלקין ומכתב חסר תקדים של 'הליכוד' ירושלים • וגם: תורג'מן לא מתייאש וליאון מציג את ה'סגן' הבא

ירושלים

ר יהודה
או עוזי אהרון מתנתק מש"ס ורץ לראשות

עוזי אהרון, יו"ר ש"ס באור יהודה, הכריז על 
הראשון  למועמד  והופך  העיר  לראשות  ריצתו 
שוחט.  ליאת  הנוכחית  העיר  בראש  שמתחרה 
להתנתק  אהרון  בכוונת  ההתמודדות,  לצורך 
ולהריץ  ש"ס  מסיעת   – פורמאלית  לפחות   –

רשימה עצמאית. 
בישר  החברתית,  ברשת  שפרסם  בסרטון 
"החלטתי  ריצתו:  על  לראשונה  אהרון  עוזי 
 30 מזה  יהודה.  אור  העיר  לראשות  להתמודד 
שנה אני משרת אתכם התושבים כחבר מועצה, 
מתוכם 20 שנה כסגן ומ"מ. כמועמד לראשות, 
אני מביא איתי ניסיון עשיר ביותר. אור יהודה 

ציבורית.  ושליחות  חיים  מפעל  היא  בשבילי 
יותר,  מגיע  יהודה  אור  שלתושבי  מאמין  אני 
הרבה יותר. אני אהיה בעז"ה ראש העיר רק של 
התושבים, לא של קבלנים לא של יזמים לא של 
בעלי אינטרסים צרים. אני אשמור על הסטטוס 

קוו, איש איש באמונתו יחיה".
על  מכריז  שאהרן  הראשונה  הפעם  לא  וזו 
בשנת  שנערכו  המיוחדות  בבחירות  ריצתו. 
עקב   – יוסף  דוד  של  פרישתו  בעקבות   2015
כתב אישום שהוגש נגדו – התמודד אהרן מול 
למרוץ,  האחרון  ביום  אך  שוחט  ליאת  עו"ד 
שלום  חכם  המועצת  נשיא  ממרן  טלפון  קיבל 

כהן, שהורה לו לרדת 
מההתמודדות ולחבור 

לשוחט.
לכלי  שהעניק  בראיון 

אהרון  הדגיש  מקומי,  כי הוא תקשורת 
ת אינו רץ במסגרת סיעת ש"ס אלא  ר ג ס מ ב

סיעה חדשה ועצמאית. "אין קשר בין המפלגה 
רואה את עצמי  אני  לרמה המקומית,  הארצית 
כנבחר ציבור של כל התושבים, גם מי שבוחר 
לפיד, מרצ, ליכוד או כולנו, ואני נציגם גם מי 

שבוחר ש"ס", אמר ל'ניוז אונו'.

מצג שווא? כולם טוענים לתמיכת יוצאי אתיופיה
בפתח  והגדולות  המפוארות  הקהילות  אחת 
שמוצאת  אתיופיה,  יוצאי  קהילת  היא  תקווה 
הוצגה  השבוע,  כולם.  ידי  על  מחוזרת  עצמה 
משמעית  חד  תמיכה  שמביעה  כמי  הקהילה 
בתנועת ש"ס ובראש העיר ברוורמן, אך מסתבר 

כי הדברים מורכבים בהרבה.
בכינוס  השבוע  השתתפו  הקהילה,  בני   200
פוליטי שנערך ברחוב יבנה, ובו נכחו ראש העיר 
בוסו.  אוריאל  המקומית  ש"ס  ויו"ר  ברוורמן 
על  דרמטית  הודעה  יצאה  הכינוס,  של  בסופו 
כך ש"הוחלט בעצה אחת של מנהיגי הקהילה, 
להכריז על תמיכתם הברורה בראש העיר איציק 
ברוורמן לראשות העיר בבחירות הקרובות, ואת 

תמיכתם ברשימת ש"ס למועצת העיר".
כי  אמר  הקהילה  פעיל  קבדה,  סלומון 
בעיר.  וחשובה  מאוד  גדולה  שלנו  "הקהילה 
העיר  לראש  תודה  ומוקירים.  מעריכים  אנחנו 
בוסו,  אוריאל  מקומו  ולממלא  ברוורמן  איציק 
על עזרתם הרבה לעדה בכל פניה ובכל זמן. לכן 
החלטנו להכריז על תמיכה חד משמעית בראש 

את  להביע  כדי  ש"ס,  וברשימת  ברוורמן  העיר 
הכרת התודה שלנו".

הוא  למהלך  כשותף  והוצג  שהשתתף  מי 
הקהילה  רב  אליו,  עדיאל  הרב  הקהילה  רב 
הוא  הוציא  הכינוס,  לאחר  שעות  האתיופית. 
תמיכה  כל  מכחיש  הוא  בה  חריגה  הודעה 

פוליטית.
הערב  לקראת  מירושלים  חזרתי  "אתמול 
אדם  אלי  התקשר   19:40 השעה  ובסביבות 
הקהילה  של  כינוס  שיש  לי  ואמר  מהקהילה 
במועדון ביוספטל ושראש העיר ואוריאל בוסו 
שם ושאצטרף לברך. לא ידעתי שזה כינוס של 
הבעת דעה פוליטית. חשבתי שמדובר כמו כל 
על  לעמוד  כדי  מגיע  העיר  שראש  הכינוסים 
צורכי הקהילה הרבים וכן שהרב בוסו משתתף 
להבהיר  הנני  שלו.  שהמועדון  מהעניין  כחלק 
אין בהשתתפותי שהייתה, הבעת שום דעה  כי 

פוליטית כלל וכלל".
מאחורי  כי  נודע  תקווה'  בפתח  ל'השבוע 
מכיוון  שהופעלו  לחצים  עומדים  ההכחשה 

עצמו  שרואה  היהודי'  'הבית 
כפורס חסות מרכזי על בני העדה. 

הינו  אליו  עדיאל  הרב  מזאת,  יתרה 
עובד עירייה, כרכז תוכן והדרכה באגף 

לתרבות תורנית שבשליטת איש 'הבית היהודי' 
איציק דיעי.

קבוצה  קמה  וחצי,  שנה  לפני  הכל.  לא  וזה 
על  והכריזה  אתיופיה  יוצאי  מקהילת  נכבדה 
הקמת רשימה חדשה שתייצג את צרכי העדה. 
אוריה,  ודניאל  טללה  נדב  הם  הרשימה  יוזמי 
הזמן  הגיע  לדבריהם,  בעיר.  מוכרים  פעילים 
שהקהילה תדאג לעצמה ולא תסתפק בפטרונות 

של מפלגות אחרות.
כך או אחרת, נדמה שהניסיון להציג תמיכה 
של הקהילה באי מי מהמועדים או מהמפלגות 
– עדיין רחוק מלהיות סוף פסוק. האם הקהילה 
תתמודד  האם  מאוחד?  כגוש  לבסוף  תצביע 
ימים  המפלגות?  בין  תתפצל  שמא  או  בנפרד 

יגידו.

החיזור אחרי קולות הקהילה האתיופית: בכנס בחירות שנערך השבוע, "הוכרזה" תמיכה בברוורמן ובש"ס, 
אלא שלאחר מכן הגיעו הכחשות • ברקע: לחצים מ'הבית היהודי' ויוזמה למפלגה ייעודית

קווה
פתח ת

עונה אמן בעל כורחו: 
דרעי תומך בזוהר

נתיבות

חגיגית  הודיע  דרעי  אריה  השר  ש"ס  יו"ר 
זוהר  יחיאל  העיר  בראש  התנועה  תמיכת  על 
לקדנציה נוספת. "בהצלחה רבה יחיאל, המשך 
להצעיד את נתיבות להישגים ולשגשוג בעז"ה", 

כתב דרעי בהודעתו.
תמיכתה של ש"ס בזוהר, מגיעה בעל כורחה, 
בבחירות  שעברה  פומבית  'השפלה'  לאחר 
רשמית  מלתמוך  אמנם  נמנעה  אז  האחרונות, 
במועמד כלשהו, אך בפועל, תמכה ביריבו אייל 

מסיקה.
קרעה  העיר  בראשות  התמיכה  שאלת 
כאשר  הדרומית,  העיר  את  שעברו  בבחירות 
ובהם   – הספרדית  והקהילה  הרבנים  מרבית 
חצרות אבוחצירא וה'רנטגן' – תמכו במסיקה, 
והציבור  זצ"ל  אברג'ל  הרב  חצר  לעומת 
האשכנזי שתמכו ביחיאל זוהר. הציבור החרדי 
רץ בבחירות שעברו במפלגה משותפת – שס"ג, 
והתנאי לריצה המשותפת היה שש"ס לא תודיע 

על תמיכה רשמית באף מועמד.
כעת, משלימה ש"ס עם המצב ועם המועמד 
שנחשב לבלתי מנוצח, ומביעה תמיכה ביחיאל 
זוהר, שצפוי להחליק בקלות לקדנציה שביעית 

בראשות העיר.

לראשות  המרוץ  של  התחתונה  השורה  את 
העיר ירושלים קשה עדיין לשרטט, אך לפחות 
ישראל  בירת  ראשות  על  הקרב  הנראה,  פי  על 
ואינטריגות  יצרים  רווי  מלוכלך,  להיות  עשוי 

ומלא בספינים חורשי רעה.
השר  נתן  שלו,  לקמפיין  הפתיחה  יריית  את 
ראש  לצד  נצפה  הוא  בו  בסרטון  אלקין  זאב 
ירושלמית  מסעדה  רקע  על  ברקת,  ניר  העיר 
הקשר  על  השניים  מדברים  בסרטון,  צנועה. 
האמיץ של ראש העיר והשר לענייני ירושלים, 
של  לבנייתה  רבות  תרם  שלדבריהם  קשר 
העיר. לסיום, מבקש ברקת להביע את תמיכתו 

באלקין.
תוך שעות מהפרסום, עלתה גרסה פארודית 
תחת  לחלוטין,  שונה  מלל  עם  סרטון  לאותו 
חשבונכם'.  על  קומבינה   – 'הסנדק  הכותרת 
בסרטון הארסי, מוגחכים אלקין וברקת ונראים 
"בכמה  וג'ובים.  תפקידים  על  מו"מ  כמנהלים 
ניר ברקת מכר את ירושלים? ב-27,000 מתפקדי 
הפוליטי  ה'דיל'  על  עבה  ברמז  נכתב  אלקין", 
המיוחס לאלקין-ברקת. את הסרטון שיתף בין 
את  שמייצג  מי  חורב,  ליאור  האסטרטג  היתר 

סיעת 'התעוררות' ומועמדה עופר ברקוביץ'.
'הליכוד'  סניף  בין  הקרב  כך,  ובתוך 
הולך   – אלקין  זאב  השר  לבין  הירושלמי 
עיתונות',  ב'קו  בעבר  שנחשף  כפי  ומתעצם. 
בברכה  מקדם  לא  בירושלים  'הליכוד'  סניף 
אלקין  השר  התנועה  בכיר  של  מועמדותו  את 
העירוני.  המנגנון  את  לרשותו  להעמיד  ומסרב 
אם הצדדים לא ישכינו שלום בית ביניהם, לא 

מן הנמנע כי אלקין ירוץ לראשות העיר גם ללא 
בנימין  'הליכוד'  ויו"ר  הממשלה  ראש  ברכת 
תנועת  של  הרשמית  המסגרת  ללא  וגם  נתניהו 

'הליכוד' בירושלים.
בירושלים  'הליכוד'  אנשי  לבין  אלקין  בין 
שהגיעו  קשים  מכתבים  חילופי  מתנהלים 
יו"ר  של  מכתבו  פרסום  עם  לשיא,  השבוע 
המחלקה  למנהל  גורדו  אילן  הסניף  מועצת 
בין  ביבס.  חיים  'הליכוד'  של  המוניציפאלית 
לאשר  המפלגה  על  האם  ויכוח  מתנהל  היתר, 
את בקשתו של אלקין לרוץ ברשימה נפרדת או 

שמא לאסור עליו על פי תקנון המפלגה.
הבקשות  מאחורי  שעומד  היחיד  "האינטרס 
העסקה  שימור  הוא  אלקין  של  החריגות 
ניר  המכהן  העיר  ראש  לבין  בינו  שנרקמה 
ברקת, שהיכרותם מתקופת חברותם המשותפת 
משותפת  רשימה  לגיבוש  'קדימה',  במפלגת 
פעולה  שיתופי  אלו,  בנסיבות  אנשיהם...  בין 
והערכים  שתפיסותיהם  גורמים  עם  פוליטיים 
עם  אחד  בקנה  עולים  אינם  אותם  המנחים 
תפיסת עולמה של תנועת הליכוד, בפרט ביחס 
לסוגיית שלמות ירושלים, לא יכולים לקבל את 

תמיכת התנועה".
של  קשריו  ושוב  שוב  מוזכרים  במכתב 
טענות  ומועלות  'קדימה',  מפלגת  עם  אלקין 
ניתן  "לא  הסלוגן:  בלווי  יתר,  ל'שמאלניות' 
לסיכום,  ירושלים".  את  לחלק  אלקין  לשר 
סניף  ספק,  הסר  "למען  החברים:  כותבים 
השר  במועמדות  יתמוך  לא  בירושלים  הליכוד 

אלקין לראשות העיר בכל מקרה".

השר  השבוע  זכה  מנגד, 
משמעותי  לחיזוק  אלקין 

הרב  של  ברכתו  בדמות  במרוץ, 
הציונות  רבני  מבכירי  אבינר,  שלמה 

הדתית. "מאוד שמחתי על החלטתך להתייצב 
לתפקיד ראש העיר ירושלים, כי בזכות עמידתך 
וניסיונך  ירושלים  של  קדושתה  על  הנחושה 
לעיר  ברכה  תביא  ודאי  המוצלח,  הציבורי 

קודשינו", כתב הרב.
העיר:  לראשות  המרוץ  מנפלאות  ועוד 
של  נוספת  חקירה  הסתיימה  ראשון,  ביום 
בחשד  הנחקר  תורג'מן,  מאיר  העיר  ראש  סגן 
לרעה  ושימוש  הון  הלבנת  שוחד,  לעבירות 
בית  הורה  שעבר,  רביעי  ביום  המשרה.  בכוח 
יום נוספים  המשפט בשלישית להרחיקו ל-90 
מבניין העירייה. על פי דיווחים, תורג'מן טוען 
כי התארכות החקירה והרחקתו מבניין העירייה 
– מקשים עליו לנהל את מערכת הבחירות ואת 

מועמדותו לראשות העיר.
"סגן  את  ליאון  משה  הציג  השבוע  ולסיום, 
ברשימתו   2 מספר  לאמור,  הבא",  העיר  ראש 
ומועמדו לתפקיד הסגן במידה וייבחר לראשות. 
הקהילתי  המנהל  יו"ר  איובי,  בעופר  מדובר 
בבירה.  מועטה  לא  השפעה  בעל  ואיש  בגילה 
להובלת   - לצדי  וצריך  רוצה  אני  כזה  "אדם 
תושבי  אמנם  אז  הכוח.  בכל  קדימה  העיר 
תושבי  אבל  במנהל,  עופר  את  מפסידים  גילה 
ירושלים מרוויחים סגן ראש עיר מנצח", כתב 

ליאון.
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סגירת מעגל של מאיר שטרית

ראשון לציון

יבנה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

אריה  הרב  בראשות  בראשל"צ  ש"ס  תנועת 
הבחירות  מערכת  את  השבוע  פתחה  כהן, 
עשרות  בהשתתפות  בעיר,  מרכזי  מטה  וחנכה 
שלום  הרב  בראשם  ורבנים,  מרכזיים  פעילים 
ארוש מרבני ברסלב. בכינוס השתתפו גם הרב 
מרדכי אנגלמן והרב אופיר טנג'י, רבני קהילות 

בולטים בעיר.
בראשל"צ  ש"ס  יו"ר  סקר  האירוע,  במהלך 
הרב אריה כהן את הפעילות בקדנציה האחרונה, 
בקדנציה  ההישגים  את  המפרט  סרט  והוקרן 
בעיר,  והחרדי  הדתי  הציבור  לטובת  האחרונה 
מרכזי  מקוואות טהרה,  ספר,  בתי  בניית  ובהם 
למגזר  המתוכננות  הקיץ  תכניות  ואת  הנוער 

הדתי והחרדי והפעילות למען התושב.
הבחירות מגיעות לש"ס ראשון לציון בעיתוי 
בעייתי, זאת לאחר שרק לפני כחודש, הודיעה 
המשטרה כי גובשה תשתית ראייתית להעמדתו 
לדין של הרב אריה כהן, בחשד לביצוע עבירות 
בתחום טוהר המידות. בשדה הפוליטי, מתמודד 
כהן עם נטישות ופילוגים. באחרונה יצאה לדרך 
הדומיננטית  בנוכחותם  חדשה,  דתית  רשימה 
של קהילות חב"ד בעיר. בראש הרשימה עומד 
שמואל ג'מיל, יו"ר ש"ס לשעבר שהודח על ידי 

דרעי וכהן.

על  יתמודד  שטרית  מאיר  לשעבר  השר 
'ידיעות'  כך פרסמה כתבת  יבנה,  ראשות העיר 
במסגרת  להתמודד  צפוי  שטרית  אזולאי.  מורן 
תנועת 'מקומי', שפועלת במטרה "לבנות רשת 
נושאים  ומקדמת  ביחד  הפועלת  נבחרים  של 
באופן רוחבי, המבוססים על ערכים המשותפים 

לכלל הנבחרים".
באם יזכה שטרית בראשות העיר יבנה, תהיה 
הציבוריים  חייו  שאת  לאחר  מעגל,  סגירת  זו 
בהמשך,  יבנה.  של  הראשון  העיר  כראש  החל 
עבר שטרית לפוליטיקה הארצית, שם עבר דרך 
ארוכה ונפתלת כח"כ מטעם 'הליכוד', 'קדימה' 
לנשיאות  התמודד   2014 בשנת  ו'התנועה'. 
הפסיד  ולבסוף  שני  לסיבוב  העפיל  המדינה, 

לרובי ריבלין.

ש"ס חונכת מטה בחירות ירושלים

רחובות חב"ד סגרה עם 'הבית היהודי', הקול החרדי מפוצל
חגגו  ברחובות  היהודי'  'הבית  במפלגת 
הרשימה  הרכב  בחירת  את  שעבר  רביעי  ביום 
במסגרת  העיר,  למועצת  שתתמודד  החדשה 
 59 חלק  נטלו  בו  הפנימיים,  הפריימריז  הליך 

מחברי הסניף.
נדרשו חברי הסניף  במסגרת ההליך הפנימי 
להכריע בדבר זהות המועמד אשר יוצב במקום 
השני ברשימה לאחר היו"ר, שנבחר כמעט פה 
המפלגה  להנהלת  שהתקיימו  בבחירות  אחד 

לפני כארבעה חודשים.
בדבר  להכריע  המועמדים  נדרשו  בנוסף 
המקום  את  לשריין  כהן,  היו"ר  של  הצעתו 
אריה  חב"ד  חסידות  לנציג  ברשימה  השלישי 

ליפסקר.
בסיום הליך הבחירה שנמשך כשעתיים, רשם 
ניצחון כאשר שתי ההצבעות  יו"ר הסיעה כהן 

נבחר  השני  למקום  רצונו.  לשביעות  הוכרעו 
חבר המועצה עו"ד אבי מוזס שימשיך לקדנציה 
בננו  אמיר  העשייה  איש  על  גבר  מוזס  שניה. 

ברוב של 40/19.
השיריון לנציג חב"ד במקום השלישי אושר 
המצביעים.  כלל  מסך  קולות,   46 של  ברוב 
מתוך  חברים   59 השתתפו  ההצבעה  בהליך 
ספירת  בהליך  כאשר  הצבעה,  זכות  בעלי   69

הקולות השתתפה חברת הכנסת שולי מועלם.
הצליחה  היהודי'  'הבית  סיעת  כי  יצוין, 
שלפניה  בזו  וכן  האחרונה  בקדנציה  להכניס 
שני נציגים בלבד למועצת העיר, כך שלא ברור 
לנציג  הפעם  ששוריין  השלישי  המקום  האם 
מאמינים  בחסידות  אך  לריאלי,  נחשב  חב"ד 
בהחלט  יאמן  הבלתי  טובה  שטח  בעבודת  כי 

אפשרי.

תזוזות  כי  לציין,  יש 
במפלגת  גם  השבוע  נרשמו 

כאשר  ברחובות,  התורה'  ך 'דגל  ל ה מ ב
ראש  העיר  אל  ירד  ה השבוע  ק ל ח מ ה

עסקני  עם  ונפגש  שפירא  מנחם  המוניציפלית 
מצב'  'צילום  על  הוחלט  כאשר  המפלגה, 
המפלגה  נציג  שובץ  אז  הקודמות,  מהבחירות 
במקום  מונטג  שלמה  העיר  מועצת  חבר 
הראשונים  המקומות  בשני  כאשר  השלישי, 

שובצו נציגי סיעת ש"ס אקווע וקזיוף.
החרדי  הקול  עומד  נראה,  כך  להיום,  נכון 
אגודת  מפלגות:  שלש  בין  להתפצל  ברחובות 
הסיעה  הומינר,  פנחס  בראשות  ישראל 
חב"ד,  חסידות  וכאמור  שס"ד  המאוחדת 
המפלגה  עבור  קולה  את  להעניק  שהחליטה 

הדתית לאומית.

אחרי מו"מ שידע עליות ומורדות, חסידות חב"ד סגרה עם 'הבית היהודי' תמורת מקום ספק ריאלי • 
הקול החרדי צפוי להתפצל יותר מאי פעם

אאאאא

החרדים

שים
עשור להקמתה: תנועת 'טוב' לאן? החד

עשור מאז שהוקמה במטרה לזקוף את גו החרדים העובדים ולקרוא תיגר על המפלגות השולטות, נראה 
שהגיע הזמן להספיד סופית את מפלגת 'טוב' • קברניטיה התייאשו, נציגיה נמחקו והעתיד לא נראה 

ורוד יותר • שנות ההצלחה, ההידרדרות, והרשימות החדשות שירוצו בהשראתה • סיקור מיוחד

מאת: אלי רובין

נראה  'טוב',  מפלגת  שהוקמה  לאחר  עשור 
את  לזקוף  שהתיימרה  המפלגה  של  עתידה  כי 
גוום של החרדים העובדים וניסתה לקרוא תיגר 
וכי  מאחוריה  נמצא   - החרדיות  המפלגות  על 
קברניטיה החליטו לנטוש את החזון עמו רצו, 
לכל הפחות בשדה הפוליטי. למרות זאת, בחלק 
את  המפלגה  פעילי  איבדו  לא  עדיין  מהערים, 
התקווה ויש ביניהם המעוניינים להריץ מפלגה 
דומה, אך כזו שפחות תתבסס על מצע מפלגת 

'טוב', השייכת להיסטוריה.
המפלגה  נחלה   2013 בבחירות  כזכור, 
התמודדה  בה  החזיתות  בכל  כמעט  תבוסה 
למעט   - ואלעד  שמש  בית  ירושלים,  קרי:   -
קודם  המפלגה,  נציג  עלית, שם השתלב  ביתר 

הבחירות, ברשימת 'גש"ס - ביתר מאוחדת'.
ב'שטח  כאן  דיווחנו  שנה  כחצי  לפני 
בבית  לשעבר  'טוב'  אנשי  כי  מוניציפאלי', 
אותו  עם  חדשה,  רשימה  הרצת  יוזמים  שמש, 
האידאולוגיה  עם  פחות  אך  'טוב',  של  טיקט 
היוזמה,  מאחורי  העומדים  עם  בשיחה  שלה. 
להם  גורם  לא  שספגו  ההפסד  האם  שאלנו 
גידול  לדבריהם,  אך  מחדש,  מסלול  לחשב 
אחוז  וירידת  ל-21  במועצה  החברים  מספר 
החסימה, עשוי לעזור להם לצלוח את המשוכה.
"המפלה שספגנו בסבב השני, היה בעקבות 
שאנשים  אחרי  המפלגה,  שעברה  הטלטלה 
נתנו בה אימון. האנשים שהצביעו  מתוכה לא 
אתם  יחד  מקום.  לשום  הלכו  לא  בעבר,  לנו 

נכניס שוב נציג", דברי אחד מיוזמי המפלגה.
פעיל נוסף בעיר מסביר, כי הסיבה שהמפלגה 
העובדה  בשל  היא  מקומה,  את  איבדה 
שהמפלגה נטשה את האידיאולוגיה עליה היא 
בנויה  תהיה  כעת  "הרשימה  לדבריו:  הוקמה. 
את  לך  ינקה  מי  נטו.  בית  ועד  של  רעיון  על 
הרחוב, מי יטפח וכדו', רשימה כזו בהחלט לא 

בנויה על אידיאולוגיה".
נשמעים  'טוב'  אנשי  עלית,  בביתר  גם  כך 
בקדנציה  המפלגה  פעילות  בהמשך  נחרצים 
אומר  מוניציפאלי'  'שטח  עם  בשיחה  הבאה. 
לנו  "הייתה  פכטר:  ישראל  המועצה  חבר 
חברי  עם  ישיבה  לאחר  מעולה.  קדנציה 
המפלגה המקומית, הוחלט להמשיך לקדנציה 
נוספת. באיזה מתכונת נרוץ? עוד לא החלטנו, 
אך ישנם מספר אופציות על השולחן. בהמשך 
נקבל את ההחלטה שתייצג את הציבור בצורה 

הכי טובה".
פעילי  נשמעים  אלעד  בעיר  זאת,  לעומת 
המפלגה לשעבר, פחות להוטים להריץ רשימה 
פעם נוספת. "בקדנציה הקודמת, אלעד הייתה 
והרגשנו  שינוי  כאן  חייבים  היו  כושלת.  עיר 
שנוכל לתרום למען זה. כעת, כמעט חמש שנים 
לאחר מכן, העיר השתנתה מקצה לקצה, אולי 
לא מאה אחוז, אך בהחלט שהייתה התקדמות 

ניכרת", אומר אחד מפעילי המפלגה.
כך גם בירושלים, נראה כי אין כוונה להריץ 
שוב רשימה דומה, אולי לא בנסיבות של שינוי 
הבעת  אי  של  בכיוון  יותר  אלא  בעיר,  חיובי 
אימון מצד התושבים בבחירות עברו. מי שעמד 
היה  ובעצם  'טוב'  הרעיון של מפלגת  מאחורי 
הנשמה של התנועה ואף עמד בראשה בבירה, 
לאחר  ל'הארץ'  בראיון  אמר  ורדיגר,  חנוך 
לא  התחתונה  "בשורה  כי  ב-2013,  הכישלון 
להיות  יכול  אותנו.  בעטו  התירוצים,  חשובים 
בציבור  שינוי  לראות  רוצים  כולם  שטעינו. 

החרדי, אך זה לא עובד ככה, מה לעשות".

דרכה של תנועה

הייתה  המפלגה  הראשונה של  האש  טבילת 
שנים  עשרה  לאחת  קרוב  לפני  עילית,  בביתר 
רשימה  לראשונה  הריצו  שם   ,2007 בשלהי 
פכטר.  ישראל  ניצב  כשבראשה  למועצה, 
הרשימה צלחה את מערכת הבחירות, כשקיבלה 
מכן,  לאחר  שנה  העיר.  במועצת  אחד  כיסא 
שמש  בבית  שוב  מזלה  את  ניסתה  המפלגה 
והצליחה להכניס נציג אחד למועצה, הלא הוא 

הזמר המפורסם אלי פרידמן.
תיאבון  קבלו  'טוב'  אנשי   ,2013 בבחירות 
בנוסף  ואלעד,  בירושלים  אף  לרוץ  והחליטו 
יום  כשהסתיים  שמש.  ובית  עילית  לביתר 
הסתיימה  שם  כי  המפלגה  הבינה  הבחירות, 
המפלגה  קיבלה  הגדולה  תבוסתה  את  דרכה. 
חנוך  המפלגה  יו"ר  הוצב  שם  בירושלים, 
ורדיגר בראש הרשימה. הרשימה קיבלה 1833 
גם  הירושלמי.  החסימה  מאחוז  הרחק  קולות, 
המפלגה   קיבלה  לראשונה,  רצו  שם  באלעד, 

486 קולות, אך לא הצליחה להכניס נציג.
בבית שמש, בה כבר כיהן נציג מטעמם, נחלה 
הראשון  בסיבוב  כאשר  תבוסה,  'טוב'  מפלגת 
חמש  כמעט  של  מרחק  קול,   1,299 קבלה 
מערכת  באותה  החסימה  מאחוז  קולות  מאות 
בחירות. מספר חודשים קודם הבחירות הודיע 

נציג המפלגה המכהן על פרישתו ובעקבות כך 
לאחר  לפריימריז.  המקומית  המפלגה  הלכה 
הבחירות,  של  הראשון  בסיבוב  הכישלון 
האם  השאלה  סביב  ויכוח  פרץ  במפלגה 
צריכים לרוץ פעם נוספת ובמי לתמוך בסיבוב 
השני. בסופו של דבר הסניף המקומי התפצל, 
אחרות  למפלגות  ערקו  מהחברים  חלק  כאשר 
העיר  לראשות  המועמדים  בין  התמיכה  ואף 
התפצלה. כשהגיעו תוצאות הבחירות השניות, 
ספגה 'טוב' מכה נוספת, עם 715 קולות בלבד.

על  שהוקמה  'טוב'  מפלגת  למעשה,  כך 
פעילותה  שבשנות   – פא"י  מפלגת  חורבות 
את  לייצג  בכדי   – בכנסת  נציגות  לה  היה  אף 
כשהעיר  דרכה,  את  סיימה  העובדים,  החרדים 
היא  נציג מטעמה,  נשאר לפליטה  היחידה בה 
כאמור,  פכטר,  ישראל  שנציגה  עילית,  ביתר 
על  ושמר  המאוחדת  הרשימה  בתוך  שולב 

מקומו במועצה.

מימון בחירות פסול

עופר  החוקר  הגיש  באחרונה  כך,  ובתוך 
של  בעניינה  המשפט  לבית  דו"ח  אלקלעי 
טרום  שהוקמו  )אגודות  העות'מנית  האגודה 
על  ומתנהלות  ב-1981  שנחקק  העמותות  חוק 
שמקורו  העות'מאני,  החוק  של  הוראותיו  פי 
צרפתי( הסתדרות פועלי אגודת ישראל )מפלגת 
פא"י(, שהיקף נכסיה, כך על פי הדו"ח שנחשף 
שקל.  מיליון  כ־150  על  עומד  ב'כלכליסט' 
קריטי  משפטי  דיון  לקראת  הוגש  הדו"ח 

שיחרוץ את גורל השליטה בנכסי פא"י.
אלקלעי  שהגיש  הדו"ח  מממצאי  אחד 
מצביעים על פגמים בהתנהלות האגודה, כשעל 
פי הנכתב, בבחירות המקומיות ב־2013 העניקה 
שקלים  וחצי  ממיליון  למעלה  של  סך  פא"י 
הרשויות  בארבעה  שרצה  'טוב',  למפלגת 
בניגוד  נעשה  ולדברי אלקלעי  לעיל  המצוינות 

לחוק המימון ולחוק הבחירות.
אשר  פוליטית,  למטרה  בהוצאה  "מדובר 
ואשר  האגודה  ממטרות  כאחת  נכללת  אינה 
אלקלעי.  כתב  האגודה",  כספי  לבזבוז  גרמה 
ממצאי  כי  ואמר  לפרסום  הגיב  פא"י  מזכ"ל 
מההאשמות  דבר  נשאר  שלא  הוכיחו  הדו"ח 
להבין  קשה  לא  לדבריו,  פא"י.  נגד  הרבות 
לבצע  שימונה  האיש  להיות  מעוניין  שהחוקר 

את פירוק פא"י או הפיכתה לעמותה.

קור
סי

יוחד
מ

כרטיס למופע? בלשכת המ"מ

בת ים

מופע  על  השבוע  התבשרו  ים  בת  תושבי 
טייב,  יובל  הזמר  גדולי  בהשתתפות  ענק,  קיץ 
המצוינת  היוזמה  פרידמן.  ובני  ישראל  חיים 
לא הייתה מגיעה ל'שטח מוניציפאלי', אלמלא 
הכניסה  כרטיסי  את  לקבל  התושבים  נקראו 
היא  הלא  העירייה,  בבניין   309 בחדר  למופע 
ברנז,  רפי  העיר  ראש  מ"מ  של  מקורבו  לשכת 
מה שהעלה טענות לניסיון לקצור רווח פוליטי 

מפעילות עירונית.
הפעיל החברתי שמעון שמואלי הגיש עתירה 
המרכזית,  הבחירות  לוועדת  בעניין  דחופה 
והשופט עודד מודריק קיבל את הטענות והוציא 
צו מניעה זמני, בו הוא אוסר על חלוקת כרטיסים 
במשרדי העירייה. "החל מקבלת צו זה, מסירת 
משרדי  בתחום  כלשהו  לאדם  למופע  כרטיסים 
העירייה וחצריה, תיחשב להפרת צו דנן. כל מי 
שיגיע לקבל את הכרטיסים ייענה בכך שקיים צו 

מניעה זה", כתב השופט.
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התפתחות  על  מכרעת  השפעה  יש  ילדים  לתזונת 
קוגנטיבית ויכולות לימודיות ואישיות. מחקרים מראים 
ילדים שסובלים לאורך תקופה מחוסרים תזונתיים  כי 
במגוון  שלהם  המלא  הפוטנציאל  את  לממש  יתקשו 
בנוסף,  השיכלי.  התחום  לרבות  בחיים,  תחומים 
יכולים להימשך  כי חוסרים באכילה  מחקרים מראים, 

במשך כל שנות הילדות. 
הכלים  את  לילד  לספק  חשוב  כהורים  לכולנו  כמובן, 
יש  ולתזונה  שלו  הפוטנציאל  למימוש  ביותר  הטובים 
תפקיד קריטי בכך. להלן מגוון תופעות ובעיות ולצידן 

המלצות וטיפים לפתרון. 

הילד מחזיר את הכריך מבית הספר
אתם פותחים בבוקר את התיק אוכל של הילד ומגלים 
שהכריך ששלחתם אתמול נשאר כשהיה, או מקסימים 
שוב  נתקלים  ואתם  עוברים  הימים  ביס.  ממנו  לקחו 
ושוב בתופעה, או מוצאים מחבוא בחדר של הילד ובו 

ערמת כריכים שהעלו עובש.  
את  אוהב:  לא  הוא  מה  הילד  עם  בידקו  המלצה: 
ילדים שיעדיפו דגני  יש גם  הממרח? את סוג הלחם? 
טונה  באריזה מוקטנת, סלט  גבינה  בוקר, מעדן חלב, 
או ביצים, ירקות ופירות חתוכים, שיכולים לספק לילד 

אנרגיה באותה מידה, ובטוח עדיפים על ימים שלמים שבהם הוא נמנע מארוחת עשר. 
הציעו לו להצטרף אליכם לקניות וייתכן כי יראה דברים בריאים ומזינים, שישמח לקחת 

עימו ללימודים. 

הילד לא אוכל בצהרון
הילד חוזר מהלימודים רעב כאילו לא אכל יום שלם, וכשאתם מבררים זאת עמו, מסתבר 
להתרכז,  מצליח  ולא  סבלנות  חסר  עצבני,  הוא  צהריים.  ארוחת  אכל  לא  שוב  הוא  כי 
לעתים אפילו בוכה – ומי יכול להאשים אותו? איך אתם הייתם מתפקדים ללא ארוחת 

צהריים?   
המלצה: בידקו עם הצוות בצהרון מה בדיוק הילד לא אוהב. אולי זו רק תוספת מסוימת 
עקשנות,  סתם  זו  אם  להבין  חשוב  השבוע.  מימי  באחד  שמוגשת  ספציפית  מנה  או 
אולי קשיי הסתגלות או בעיות תקשורת עם הצוות בצהרון. אם הילד לא אוהב תוספת 
מסוימת אז לוודא שיוציאו אותה מהצלחת ושהוא יקבל יותר מהמנה העיקרית, לא יקרה 
כלום אם פעם-פעמיים בשבוע הילד יאכל ארוחת צהריים צמחונית. ייתכן שהפתרון הוא 
לשלוח בחלק מהשבוע אוכל מבושל מהבית בקופסה. שוחחו עם הצוות בנוכחות הילד 
ותקבעו ביחד מה החלופות שהוחלט עליהן, וחשוב להסביר לילד מה התועלות שיצאו 
לו מכך שיקפיד לאכול. צריך גם לזכור שיש ילדים שאוכלים לאט יותר, או צריכים שאדם 

מבוגר ישב לידם בזמן הארוחה, וחשוב ליידע את צוות הצהרון לגבי זה.  

הילד הולך לישון בלי ארוחת ערב
הילד לא מוכן לאכול את האוכל שאת מכינה בבית. הוא מסרב לשבת לשולחן, טוען 
בבית.  האוירה  את  שמעכיר  לויכוח  הופכת  הארוחה  ערב  וכל  לו,  טעים  לא  שהאוכל 
במקרה הזה, מסתבר שדווקא התנהלות נכונה ורגישות שלכם יכולים לסייע פתור את 

הבעיה.  
יש  יתר לחץ. מחקרים מראים לחץ עלול להשיג תוצאה הפוכה.  המלצה: אל תפעילו 
לסגל גישה ניטרלית: לחזק את מיומנויות האכילה של הילד ואת התנהגותו ליד השולחן 
ידי  על  מווסתת  להיות  צריכה  הנאכלת  המזון  כמות  צורך.  הכמות שהילד  את  לא  אך 

תחושות הרעב והשובע של הילד. שימו לב גם למנוע גורמי הסחה בזמן הארוחה. 
מה כן? ארוחות במרווחי זמן קבועים של 3-4 שעות, בין הארוחות מים בלבד, להגביל את 

זמן הארוחה ל-20-30 דקות גם אם הילד אכל מעט, להקפיד על מנות המתאימות לגיל 
הילד, הציעו מנות קטנות והרשו לילד לבקש מנות נוספות, יש לעודד אכילה עצמאית 

ומשוב שלילי להתנהגות אכילה לא רצויה. 

הילד אוכל רק 'שטויות' וחטיפים 
כשהילד לא אוכל מזון מגוון זה בעייתי, ויכול להתבטא באופנים שונים: ילד שאוכל מעט 
מאוד, מספר מצומצם של מזונות, אינו מוכן לטעון מזון חדש, לא נוגע בפירות וירקות, 

בעל העדפות מזון ברורות וחזקות. 
ההמלצה: נסו לאכול ארוחת ערב עם כל המשפחה סביב השולחן. כשהילד יראה את בני 
משפחתו נהנים מהאוכל הוא יתעודד לאכול. במידה והילד מעוניין בחטיף, חשוב לשמור 
נשנוש או שתיית  בין החטיף לארוחה שאחריו. אל תאפשרו  3-4 שעות  על הפרש של 
הארוחה.  בזמן  התיאבון  את  להפחית  עלולים  אלה  הארוחות:  בין  משקאות ממותקים 
צמצמו ככל הניתן הפרעות והסחות דעת בזמן הארוחה, צרו אווירה רגועה, אמצו גישה 
לאי  הנוגע  בכל  והיו סבלניים  בזמן האוכל  ילדכם  או תבקרו את  ניטרלית: אל תשבחו 
סדר וללכלוך בזמן הארוחה, הציגו סוגים שונים של מזונות וחכו שבוע בין הצגה של מזון 

חדש לבא אחריו. אל תכפו על ילדכם לאכול. זה עלול ליצור אווירה לחוצה ולא נעימה.

הילד מתחיל להראות סימנים של עודף משקל
כי  משקל,  בעודף  להיות  מתחיל  שהילד  סימנים  לראות  מתחילים  כהורים  כשאתם 
כבדות,  בתחושת  מתלווה  זה  לעיתים  מתמלאות,  הפנים  לוחצים,  פתאום  הבגדים 

כשהוא גם פחות אנרגטי ופעיל, זה סימן לעצור ולעשות 'בדק בית'.
סבירות,  כמויות  אוכל  הוא  בבית  אולי  ובחוץ.  בבית  הילד  תזונת  את  בידקו  ההמלצה: 
אבל בצהרונית למשל הוא אוכל שלוש מגשיות לארוחת צהריים. שימו לב אם יש עודף 
נסו  באורז,  הפסטה  את  להחליף  נסו  בריאים.  ופחות  מעובדים  מזונות  בבית,  חטיפים 
ירקות  בצלחת  החליפו  החטיפים  את  בתפריט,  אוהב  שהילד  מבושלים  ירקות  לשלב 
דגני בוקר לא ממותקים, הגבילו שתייה ממותקת, דאגו  או פירות העונה, הקפידו על 
שהילד ישתה הרבה. עודדו את הילד לעסוק בפעילות גופנית, עודדו אותו לתזונה נכונה 

מהמקום שאז יהיה לו קל וכיף יותר לרוץ, לשחק עם חברים ולהיות פעיל. 

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

גלילות חציל ממולאות גבינת עיזים 

טיפים
כך תכניסו הביתה הרגלי אכילה 

טובים יותר לכל המשפחה

לתזונה נכונה, ובפרט לארוחת הבוקר, יש השפעה 
שנערכו  רבים  במחקרים  כולו.  היום  על  גדולה 
תפקודי  משפרת  בוקר  ארוחת  כי  עלה  בנושא, 
חשיבה כמו זיכרון וביצוע משימות בילדים. לימור 
כי  מדגישה  טרה  מחלבת  דיאטנית  חיים-  בן 
"לאוכל בריא יותר וטוב יותר יש השפעה גדולה על 
חיינו. בשנים האחרונות יותר משפחות משתדלות 
המלווה  יותר  בריא  חיים  אורח  לעצמן  לסגל 
למגמה  מצטרפת  טרה  מחלבת  נכונה.  בתזונה 
זו ונותנת מענה באמצעות השקות חדשניות של 
וחשוב  ממשי  ערך  ובעלי  יותר  בריאים  מוצרים 

לקהל הצרכנים שלה.
התחלה תזונתית נכונה משפיעה לטובה על משך 
היום כולו. מומלץ להרגיל את כל בני המשפחה, 
מזינה,  בוקר  לארוחת  הילדים,  את  ובפרט 
היום  להמשך  אנרגיה  שתעניק  ובריאה  משביעה 

בעבודה, בלימודים ובבית".

מחלבת טרה מגישה כמה הצעות וטיפים שיסייעו 
בריאה  בוקר  לארוחת  להתרגל  שלכם  לילד 

וטעימה יותר:
יותר.  • התחילו את הבוקר שלכם מעט מוקדם 
גדול  סיכוי  יש  לחוץ,  והזמן  מתאחרת  כשהשעה 
יותר לדלג על הארוחה ולצאת ללימודים בלעדיה.
• בחרו במאכלים שאהובים על בני המשפחה. 
הילד אוהב עגבנייה או ירק מסוים אחר? הכינו לו 
כריך כזה בתוספת גבינה לבנה או כל ממרח מזין 
אחר והוא יאכל בשמחה וייהנה מהטעם המועדף 

עליו.
משפחתית  בוקר  ארוחת  של  זמן  בבית  צרו   •
קצרה. כשכל המשפחה יושבת כמה דקות לאכול 

בצוותא, האווירה הופכת לחיובית ונעימה.
• כאשר מדובר בילד בררן באוכל, דאגו לבחור 
שהוא  למאכלים  ביותר  הבריאה  האופציה  את 
אוהב בכל זאת. הוא מתעקש על שוקו? שוקו מוו 
ומזינה  בריאה  אפשרות  הוא  סוכר  תוספת  ללא 
בחרו  בכריך?  קוטג'  רק  למרוח  מוכן  הילד  יותר. 

בגבינת קוטג' מרכיבים טבעיים בלבד.
• השקיעו כמה דקות נוספות בבוקר והכינו את 
צלחת  תיאבון.  ומעורר  אסתטי  במראה  הארוחה 
יפה ומוכנה עם ירקות בצורות, קרקרים, תלולית 
קוטג' וכוס חלב שיחכו לילד על השולחן יגרמו לו 

לאכול בהנאה רבה יותר את הארוחה שלו.
את  לתגמל  לפעמים  כדאי  הדרך,  בתחילת   •
ימים  כמה  לאחר  הפעולה.  שיתוף  על  הילדים 
ומזינה,  טובה  בוקר  ארוחת  אכלו  הם  שבהם 
הפתיעו אותם בשקית שוקו או במוצר אהוב אחר 

ותגבירו את המוטיבציה.

בטוב  לבחור  מעוניינים  אנחנו  בחיים,  בכל תחום 
ולהגיע לאיכות חיים טובה. גם בתחום המזון אנו 
ועבור  עבורי  להכין  מה  ולבחור  להחליט  יכולים 

משפחתי. בחירה נכונה תיצור בנו תחושה טובה.

מאת: אלעד אמסלם שף ראשי רשת גרג קפה
טעימה

חוסרים באכילה
מתי צריכות להידלק אצלנו נורות אדומות בכל הנוגע לתזונת הילד? • רונית דוייב מנהלת מדעית 

אבוט, יצרנית סימילאק למהדרין מבית אבוט מסבירה את חשיבות נושא התזונה אצל ילדים

מרכיבים ל-12 יחידות:
2 חצילים

 גבינת עיזים
2 קופסאות של עגבניות מרוסקות

4 שיני שום פרוסות
חופן עלי בזיליקום טריים 

1 בצל
שקית של פתיתי מוצרלה 

קורט מלח
קורט פלפל שחור

וקורט סוכר לפי הטעם

אופן ההכנה:
1. פורסים את החציל לפרוסות בעובי של 1 ס"מ

2. מושחים את הפרוסות בשמן זית, מפזרים מלח גס ומכניסים לתנור עד להשחמה
3. במחבת מטגנים בצל קצוץ, מוסיפים את פרוסות השום, עגבניות מרוסקות, מעט 

מלח, פלפל שחור וסוכר לפי הטעם. 
4. מוסיפים את עלי הבזיליקום, ונותנים לרוטב להתבשל מס' דקות.

5.לוקחים את פרוסות החצילים, ממלאים כל פרוסה ב-50 גר' גבינת עיזים ומגלגלים.
6. שופכים לתבנית הגשה את רוטב העגבניות, מסדרים מעל את גלילות החצילים 

ומפזרים את פתיתי המוצרלה
7. מכניסים לתנור שחומם מראש ל-180 כ- 10 דק'

8. מפזרים מעל עלי בזיליקום טרי



אמא לבת מתבגרת?
יש דברים שכדאי 
שתשמעי עליהם

בוני עולם בשיתוף מכבי בני ברק
מזמינים אותך אמא יקרה

 לכנס העצמה אישית מול אתגרי גיל ההתבגרות

עם הרבנית ימימה מזרחי תחי׳
ביום רביעי כ״ח בתמוז 11.7 

הכניסה חופשית לחברות כל קופות החולים
 

ההרשמה מראש חובה בטל׳: 03-9491200
תחילת ההרצאה בשעה 19:45

אולמי התמר, רחוב עזרא 20, בני ברק

היבטים בגינקולוגיה 
של  נערות מתבגרות

ד״ר רות גייסט
רופאת נשים מכבי ב״ב

דברי ברכה 
מר אליהו עובדיה 

מנהל מרחב מכבי בני ברק 
המהפכה השקטההרב א. לבנון, בוני עולם

 בוני עולם במעגלי החיים
גב׳ י.ד. ברונר 

האם זו רק דיאטה תמימה?
הפרעות אכילה ותזונה נאותה

רוחמה פרנקל - דיאטנית מכבי ב״ב

מה עובר על הילדה שלי?
דילמות של אמא והעצמה אישית

הרבנית ימימה מזרחי תחי׳

בשיתוף המשרד 
לשירותי דת

מוגש כמידע לחברי מכבי
גם בבני ברק,



כ"א בתמוז תשע"ח 4/7/18 בני ברק 1240

את  מצווה  הקב"ה  השבוע  בפרשת 
וכך  המנהיגים.  חילופי  על  רבינו  משה 
את  לך  קח  משה  אל  ה'  "ויאמר  נאמר: 
מהודך  ונתת  בו...  רוח  אשר  איש  נון  בן  יהושע 
עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל" )כז, יח(. 
ויש להבין את הצורך במעשה של משה רבינו של: 
"ונתת מהודך עליו", הרי הקב"ה העיד על יהושע 
להיות  כשיר  ושהוא  בו"  רוח  אשר  "איש  שהוא 
מנהיג בישראל א"כ מה היה עוד חסר ביהושע בן 
נון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: "וסמכת 

את ידך עליו ונתת מהודך עליו"? 
רש"י כנראה התקשה בזה ואכן מפרש שהכוונה 
יאמרו  בחייך, שלא  לו מתורגמן שידרוש  שייתן 
אולם  משה.  בימי  ראש  להרים  לו  היה  לא  עליו 
עדיין  שהשאלה  כך  מקרא,  של  פשוטו  אינו  זה 
משה  של  תוספת  איזו  צריך  חלילה  וכי  איתנה. 

אחרי שהקב"ה מעיד על יהושע וסומך עליו?
מעשה שהיה ברבי שלמה קלוגר מבראד, אשר 
קוליקוב  בשם  קטנה  בעיר  רב  היה  בצעירותו 
פעם  לאיש.  פנים  נושא  שאינו  ישר  כאיש  ונודע 
יצא  ממנו  תורה,  דין  בעיירתו  הקהל  לראש  היה 
חייב. מאז הפך לשונאו של רב העיר והתנגד לו 
בכל דבר ודבר שהתרחש בעיירה. בעקבות הצרת 
צעדיו נתדלדלה אף הכנסתו של רבי שלמה קלוגר 
עד שישב והגה בתורה בדוחק רב ובעניות גדולה.
שלמה  רבי  התיישב  כאשר  השבתות,  באחת 
נדבק  מלבושו  כי  חש  הכנסת,  בבית  מקומו  על 
כסאו  על  מי מרח  אי  כי  ואז הבחין  אל הספסל, 
דבק עגלות. חליפתו נמרחה בדבק ונגרם לו צער, 
כדי  השבת  במהלך  מלבו  הדבר  הסיח  הוא  אך 
על  כאב  הבדלה  אחר  תיכף  אבל  להתעצב.  לא 
מעמדו השפל שהגיע לכדי כך שיש המתנכלים לו 
לעזוב  והחליט  הרבה.  ובדחקותו  ברעתו  ורוצים 
לחפש  כדי  אחרת  לעיירה  וללכת  משמרתו  את 
ומהכאב  מההשפלה  ולהינצל  מלמדות,  עבודת 
על  הקהל.  ראש  של  התנכלותו  בעקבות  שחווה 
עבודת רבנות חילופית לא חשב מחמת שפלותו. 
ואף מלבושים כראוי לרב לא היה לו, אלא הלך 

בבגדים קרועים ומבוזים. 
לדרך.  ויצא  ומקלו  נטל תרמילו  היום  למחרת 
בדרכו פגש רבי שלמה את גדול הדור רבי יוזפא 
מהגדולים  אז  שהיה  זאלקוע,  אבדק"ק  שטראן 
והמפורסמים שבדור. שאלו  רבי יוזפא לאן פניו? 
לכבוד  יאה  שאינו  מראהו  על  גוער  שהוא  תוך 
התורה ולמעמדו כרב העיר קוליקוב. סיפר לו רבי 
שלמה בתגובה את אשר קרהו וכי הוא מחפש לו 

איזה עבודת מלמדות להשתכר ממנה.
אמר רבי יוזפא לרבי שלמה, שקרוב משפחתו 
הוא  מחפש  כי  לו  אמר  מבראד  זלמן  אפרים  ר' 
אותו,  הוא  שרואה  וכעת  לילדיו,  מלמד  לשכור 
יודע כי יתאים החיבור הזה ביניהם. ועל כן עצתו 

שיסע לעיירה בראד וישיג שם את מבוקשו. 
ותיכף  שלמה,  לרבי  המלצה  יוזפא  רבי  נתן 
ביתו  את  שלמה  רבי  פקד  בראד  לעיירה  משבא 
של ר' אפרים זלמן ונתן לו כתב ההמלצה בידו. 
יוזפא,  ר'  זלמן את דבריו של  ר' אפרים  כשקרא 
קרועים  בבגדים  לבוש  שכזה  שעילוי  השתומם 
ובלויים, ואז סיפר לו ר' שלמה את קורות חייו עד 
שהביאו להיות מלמד. תיכף באותו הרגע עלתה 
לו מחשבה לקבל את רבי שלמה כמגיד וכראב"ד 
זו  משרה  לילדיו.  מלמד  היות  במקום  בעיירה 
הייתה חשובה עד מאד בעיירה בראד, עוד יותר 
ממשרת הרב, שכן היה על נושא משרה זו לחתוך 

את כל דברי הקהילה בבהירות ויראת שמיים.
מחשבה זו שמר רק אפרים זלמן בליבו, ודאג 
ממנו,  יצא  לבל  בביתו  שלמה  רבי  את  להשאיר 
אנשי הקהילה  יראוהו  ולא  יתבזה  מנת שלא  על 
– הרואים לעינים בלבד, ויחשבו כי איש שנראה 
בינתיים  כבודה.  במשרה  לשאת  ראוי  אינו  שפל 
אמר לו לרבי שלמה כי יקצה לו חדר ועליו לנוח 
אמר  המלמדות?  לגבי  וכששאלו  הדרך.  מעמל 
לו:  כי ראשית עליו לנוח וללמוד ביישוב הדעת 

והקצה לו ספרים. ובינתיים קרא רבי אפרים זלמן 
לחייט שיקח את מידותיו של רבי שלמה לתפור 
היה  שנהוג  כפי  ומכובדת ממשי  נאה  חליפה  לו 
לרבנים לעטות. ואמר לרבי שלמה שכיון שהוא 
בגדים  ראוי שיעטה   – חכם  תלמיד  והוא  בביתו 
חדשים. וכך העניק לו מלבושים שהרחיבו דעתו 

והתאימו לגדולי ארץ.
רבי שלמה שב ודחק ברבי אפרים זלמן שיגיד 
לו האם מקבל הוא אותו למשרת המלמד? אך ר' 
אפרים זלמן דחהו ואמר כי רוצה הוא שיפגוש את 
ויאמר  שיבחנו  תאומים  מאיר  רבי   - העיירה  רב 
האם ראוי הוא לשמש במשרת המלמד, שכוונתו 
בו  ויראה  מחכמתו  יתרשם  מאיר  שרבי  כמובן, 

כמי שראוי לשמש כראב"ד ומגיד בעיירה.
והלה התרשם  רבי מאיר,  רבי שלמה הלך אל 
רבי  של  לביתו  כששב  רוחו.  מענקות  מאד  עד 
הוא  חש  כי  שלמה  רבי  לו  אמר  זלמן,  אפרים 
שאינו רוצה לקבלו כמלמד ילדיו ועל כן דוחהו 
חבל  כי  האמת  לדעת  הוא  ומבקש  ושוב,  בלך 
שיבטל זמנו אצלו. אנסה את  מזלי במקום אחר, 

והבגדים החדשים שעשית לי- אניח אצלך.
זלמן, שאינו רוצה לקבלו  ר' אפרים  לו  השיב 
מזו,  לגדולה  שייעדו  משום  המלמדות  למשרת 
וראב"ד  מגיד  כעת  מבקשים  שבקהילתו  וסיפר 
ומצאהו נכון וראוי לאותה איצטלה. בשמוע זאת 
ר' שלמה צהבו פניו משמחה, ונשא תודה גדולה 

לקב"ה שהביא אותו הנה.
דברים  לשאת  שלמה  רבי  את  כיבדו  בשבת 
לרגל  בראד  העיר  של  הגדול  הכנסת  בבית 
עת הדרשה התקבצו  ובהגיע  לראב"ד.  התמנותו 
אצל  שלמה  רבי  כשעמד  גדול,  ועד  מקטן  כולם 
עליו  נפלה  הרבים,  במתכנסים  והבחין  הבימה 
שאינם  דברים  מדבר  והחל  דציבורא  אימתא 
הבחין  זלמן  אפרים  ר'  בהלתו.  מחמת  סדורים, 
תיכף שכל זה אירע בשל חרדת הציבור שנגרמה 
בקול:  ולומר  באצבעו  להכות  החל  כן  ועל  לו, 
'אוי, כמה טוב הוא אומר'. ומשראה העם עד כמה 
החלו  המגיד,  של  דבריו  משבח  זלמן  אפרים  ר' 
אף הם לומר כך, והאמינו שדבריו של רבי שלמה 
שנתרחבה  עד  יתירה.  ובבינה  בחכמה  מלאים 
דעתו של רבי שלמה והחל לומר דברים נפלאים 
שלא שמעתן אוזן, ותיכף מיד לאחר מכן התקבל 
למשרתו בכבוד ונתעלה לראב"ד בבראד עד יום 

עלותו לשמיים, לערך ארבעים שנה.
גדול  להיות  האדם  שיוכל  למדים,  מכאן 
בענקים עד שהקב"ה בעצמו יעיד עליו, אבל על 
בקולו,  שישמעו  עדתו  את  להנהיג  שיוכל  מנת 
תלוי רק בהוד ובהדר שמשווים לו. אם יש לו את 
זה – דבריו נשמעים ומתקבלים. ואם אין לו זאת 
– אינו יכול לפעול כלום. אבל כבוד עם השפעה 
נותנים.  בעיר  הגדולים  שהאנשים  מה  רק  הוא 
והגדולים  שהחשובים  רואים  העם  כשהמון 
ושומעים  מכבדים  הם  גם  אז  הרב  את  מכבדים 
בו,  יזלזלו  הגדולים  האנשים  אם  אבל  לדבריו. 
אז גם ההמון מזלזלים בו,  ואז לא יוכל להנהיג 

אותם בדרך הישרה ולהעמיד הדת על תילה.
זה שאמר הקב"ה למשה: "קח את יהושע איש 
אשר רוח בו". אני מעיד עליו שהוא ראוי לאותה 
איצטלא. אבל אינו תלוי רק בזה, זה תלוי גם בך. 
שאתה הוא האדם הגדול בעם, תיתן לו כח ועוז 
"וסמכת  הנכונה.  בדרך  העם  את  להנהיג  שיוכל 
עליו ונתת מהודך עליו", שאתה תהדר אותו בכל 
כל  יעשו  וכן  יראו  ממך  ואז  ויופי,  הידור  מיני 
עדת ישראל. אם אתה תתן לו את הכבוד הראוי 
למנהיג ישראל למען ישמעו כל עדת בני ישראל, 
הוא יוכל להעמיד הדת על תילה. וכמו שעשה ר' 
אפרים זלמן עם רבי שלמה קלוגר זי"ע. כי כבוד 
שבעיר  והחשובים  שהגדולים  בכבוד  תלוי  הרב 
בזה  להרב,  מכבדים  הגדולים  שאם  לו,  יעניקו 
מגדילים כבודו נגד כל אנשי העיר, ויהיו דברים 

שלו נשמעים.

"ונתת מהודך עליו"חיי עולם הבא בעולם הזה

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

ְונָֹעה  ַמְחָלה  ְצָלְפָחד  ְּבנוֹת  ְוֵׁשם 
יש  לג(  )כו,  ְוִתְרָצה  ִמְלָּכה  ָחְגָלה 
צלפחד  בנות  שמות  את  מפרשים 
בדרך דרוש: כאשר האדם חולה ב"מחלה" בר 
מינן, או כאשר יש לו "נועה" - הוא נע ונד בלי 
- חג לה', משום  זהו "חגלה"  מנוחה ושלוה, 
שהייסורים מכפרים על חטאי האדם, ועל ידי 

כך "מלכה תרצה" - מלכו של עולם מתרצה.
 - ייסורים הבאים על הצדיקים בעולם הזה 
הם אות וסימן לאהבת ה', שמתוך שהוא אוהב 
מייסרם  הוא  בטובתם  ורוצה  הצדיקים  את 
בייסורים של אהבה, המכפרים עליהם ומרבים 
וכך אומרים חז"ל  את שכרם בעולם הגמול.  
)ברכות ה ע"א(: "כל שהקדוש ברוך הוא חפץ 
י(:  נג,  בו - מדכאו ביסורין, שנאמר )ישעיהו 
ג,  )משלי  נאמר  וכן  ֶהֱחִלי'".  ַּדְּכאוֹ  ָחֵפץ  'ַוה' 

יב(: "ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' יוִֹכיַח".
ועוד אמרו חכמים )קידושין מ ע"ב(: "מה 
שכולו  לאילן  הזה?  בעולם  נמשלים  צדיקים 
למקום  נוטה  ונופו  טהרה  במקום  עומד 
טומאה, נקצץ נופו - כולו עומד במקום טהרה, 
בעולם  צדיקים  על  ייסורים  מביא  הקב"ה  כך 
הזה, כדי שיירשו העולם הבא, שנאמר: 'ְוָהָיה 
)איוב  ְמאֹד'"  ִיְׂשֶּגה  ְוַאֲחִריְתָך  ִמְצָער  ֵראִׁשיְתָך 

ח, ז(. 
הרי "ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטוֹב 
ְוֹלא ֶיֱחָטא" )קהלת ז, כ(, גם לצדיקים יש מעט 
חטאים, כל אחד לפי דרגתו ומעלתו. מה עושה 
לזככם  כדי  ייסורים  עליהם  מביא  הקב"ה? 
וכשהם  שבידם,  החטאים  מעט  על  ולכפר 
מסתלקים מן העולם הנם זכים וטהורים ונקיים 

מחטא.  
ע"א(:  קא  )סנהדרין  הגמרא  מספרת 
לבקרו.  תלמידיו  נכנסו  אליעזר  רבי  "כשחלה 
כשאדם   - בעולם"  יש  עזה  חימה  להם:  אמר 
גדול כמו רבי אליעזר שרוי בצער ובייסורים, 
בעולם.  שיש  אף  חרון  על  מעיד  זה  הרי 
"התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו 
לו: למה אתה משחק? אמר להם: וכי מפני מה 
אתם בוכים? אמרו לו: אפשר ספר תורה שרוי 
בצער, ולא נבכה? אמר להם: לכך אני משחק. 
כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין 
ואין דובשנו  ואין שמנו מבאיש  לוקה  פשתנו 
רבי  קיבל  ושלום  חס  שמא  אמרתי:  מדביש, 
אני   - בצער  רבי  רואה  שאני  ועכשיו  עולמו. 

שמח".
צדיק שחי את כל חייו ללא צער ייסורים - 
יש מקום לחשוש שמא קיבל את שכרו בעולם 
הזה. לכן, כשראה רבי עקיבא את רבי אליעזר 
שרוי בצער, שמח שמחה גדולה, כי הייסורים 
על  שכרו  ואת  אותו,  ומזככים  עליו  מכפרים 
הבא,  בעולם  יקבל   - שלו  והמצוות  התורה 

עולם הגמול.
מורנו  על  לדורשם  הדברים  ונאים  יאים 
ורבנו שר התורה ועמוד היראה, ראש הישיבה, 
  - זצוק"ל  שאול  אבא  ציון  בן  רבי  הגאון 
שהשבוע )יום שני י"ט תמוז( חל יום הזיכרון 
שלו. כל חייו היו מקשה אחת של תורה, הוא 
היו  חייו  כל  הזה,  בעולם  הבא  עולם  חיי  חי 
בחינת של "חיים שלא בצער", מרומם מעל כל 
הארציות והגשמיות. ממילא, כל חייו היו חיים 
של שלימות ורוממות, ושום דבר ארצי וגשמי 

לא יכול לפגום בשלמות וברוממות הזאת.
מילדותו למד תורה מתוך הדחק, היו שנים 
שהיה רעב ללחם ממש. אך מה זה נוגע אליו? 
הוא הרי חי חיי עולם הבא בעולם הזה.  הוא 
יגע ועמל בתורה בעומק העיון, התיש את כל 
כוחותיו על התורה. בסוף ימיו חלה והשתתק 
המשיך  זאת  עם  ויחד  מינן,  בר  גופו,  בחצי 
מוכן  היה  לא  בתורה.  כוחו  בכל  והתאמץ 
גרר  על אדם אחר, אלא  או  על מקל  להיסמך 
מוכן לשבת  היה  לא  עצמו.  בכוחות  גופו  את 

וללמוד רק בביתו, אלא התאמץ ללכת לבית 
שנים  במשך  לימודיו  במקום  ללמוד  הכנסת, 
במהרה,  משתכח  תלמודו  אין  שם  כי  רבות, 

וכמו שאמרו חז"ל )ירושלמי ברכות ה, א(. 
בעיניו,  רואה  היה  לא  כמעט  שנותיו  בסוף 
פה,  בעל  תורתו  על  חוזר  היה  זאת  ובכל 
שמא  בו,  ומביט  ספר  פותח  שהיה  ופעמים 
את  פטר  לא  הוא  בעצמו.  בו  לקרוא  יצליח 
)נדרים  פטריה"  רחמנא  "אנוס  בטענת  עצמו 
כז ע"א(, על אף שהיו לו הרבה צדדים לטעון 
כך, אלא אדרבה, הוא חייב את עצמו והתאמץ 

שלא להיות בגדר אנוס. 
קד  )שבת  אותו  מסייעין  להיטהר  והבא 
התורה  בלימוד  להמשיך  רבנו  זכה  ע"א(. 
הקדושה ובמסירתה לדורות הבאים במסירות 
נפש, וזכה לעת זקנתו להעמיד תלמידים רבים 
אשר הם עצמם מעבירים את תורתו בעמקות 
התורה  אור  את  ומזריחים  ומאירים  גדולה, 
של  מוסדות  בהקמת  ישראל  בעם  והקדושה 
לתורה  נפשו  ממסירות  נבע  זה  וכל  תורה. 

הקדושה, יסוד העולם.
לא  תורה,  הוא  האדם  של  הזה'  כשה'עולם 
מעמל  משהו  מעליו  וירפה  שיקל  בו  שייך 
התורה, בכל עת ובכל מצב. הרי אין לו בעולמו 
על  נפשו  את  מוסר  הוא  כן  על  תורה,  אלא 
התורה, כפשוטו. כי התורה היא עצם החיים, 
"חיי  הרמב"ם:  וכלשון  חיים.  אין  תורה  ובלי 
כמיתה  תלמוד  בלא  ומבקשיה  חכמה  בעלי 

חשובין" )פ"ז מהלכות רוצח הלכה א(.
זכיתי להיות בן בית אצל רבנו חכם בן ציון 
בישיבת  למדתי  שנה.  מחמישים  יותר  לפני 
בית יוסף - נוברהדוק, הוא היה מתפלל בבית 
הגבאי.  היה  אביו  שבו  רחל',  'אהל  הכנסת 
איתו  ומדבר  איתו  משוחח  אליו,  בא  הייתי 
למדנו  אותה  מציעא,  בבא  מסכת  על  בלימוד 

בישיבה. 
שיעור  נותן  הייתי  צעיר  אברך  בהיותי 
במדרש אליהו, היכן שפתחנו את הישיבה. רבי 
יום להשתתף  אליהו אבא שאול היה בא מדי 
בשיעור. נשארתי בידידות רבה עם המשפחה. 
חכם בן ציון ליווה מקרוב מאוד את ישיבתנו. 
היינו בקשר הדוק עמו ונועצנו בו בכל ענייני 
הישיבה. היינו שולחים קבוצות של בני תורה 
מישיבתנו ללמוד אצלו בפורת יוסף. בהתחלה 
על  ותהה  אותם  שבחן  לאחר  אך  היסס,  הוא 

קנקנם, הפליג בשבחם ובכוחם הרב בתורה.
עמו  ולהכין  בצילו  להסתופף  זכיתי  לימים 
במשך כארבע וחצי שנים את השיעור הקבוע 
יוסף".  "פורת  בישיבת  מוסר  שהיה  בגמרא 
ימים,  שמונה  במשך  עמו  לשהות  זכיתי  פעם 
בבית הבראה של ועד הישיבות בנתניה, למדנו 

יחד מסכת בכורות. מעין עולם הבא! 
ולראות  רבנו  של  במחיצתו  להיות  זכיתי 
ימיו  כל  בתורה.  ושקידתו  עמלו  את  מקרוב 
והמחשבה,  העיון  בעומק  התורה  על  שקד 
ראשו  מבהילה.  היתה  שלו  התורה  עמקות 
תפוס כל הזמן בלימוד. לא הניח אבן על אבן, 
עד שבירר וליבן כל נקודה לעומקה. הנהגותיו 
איזו  ישרות,  איזו  מופלאות.  היו  הקדושות 
היתה  מילה  כל  וצניעות!  ענווה  איזו  נקיות, 
מדודה בפלס, כל הנהגה נעשתה בשיקול דעת, 
ומזוקק של  צרוף  במחשבה. הכל מתוך מבט 

תורה בטהרתה.
עליונות.  למעלות  אותו  רוממה  התורה 
ומתוקנים,  שלמים  היו  ושנותיו  חייו  כל 
מלאים קורת רוח ושלוות נפש, חיים שמחים 
ומאושרים של מי שחי חיי עולם הבא בעולם 
לך,  וטוב  אשריך   - כן  עושה  אתה  "אם  הזה. 
הבא".  לעולם  לך  וטוב  הזה  בעולם  אשריך 
)משכני אחריך במדבר ח”ב עמוד ש”מ ואילך, 

עיי”ש עוד מעשים נפלאים בעניין(. 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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תקנ"א  סימן  חיים  אורח  ערוך  בשולחן 
באב,  תשעה  הלכות  בסוף  ט"ז,  סעיף 
כתוב: יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש 
ויש  זו,  אלא בשבת  נמנעים  אין  ויש  )אב( 
מתענים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ע"כ. 
סעיף י"ז: טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין 
המצרים על פרי או על מלבוש אבל פדיון 
הבן אומר ולא יחמיץ המצווה. ע"כ. הבאתי 
לכאן לשון המחבר שנדע ונבין שכל עניין 
קיום המצוות הן עשה והן אל תעשה כולן 
שורשן באור האין סוף, אשר כולל כל מה 
שכל  כיוון  ולכן  ממנו,  להשתלשל  עתיד 
מעשה ודיבור כלולים קודם כל במחשבה, 

כך כל ציווי כלול בעילת העילות. 
חודש  האחרון של  בשבוע  נמצאים  אנו 
בתמוז,  י"ז  את  שעברנו  אחרי  תמוז, 
בחודשים אלו השמש בארץ ישראל בשיא 
חודשי  לקראת  להתקרר  ולכן  תוקפה 

הסתיו. 
לבין  שהחיינו  הלכות  בין  הקשר  מה 
שלשת השבועות ובין תוקפה של השמש? 
לנהוג  צריך  שאדם  היא  התשובות  אחת 
עם  בהרמוניה  ומעשיו  דיבורו  במחשבתו, 
ומתגורר,  חי  הוא  שבו  והמקום  הבריאה 
שהאויר  ב"ה  בעולם  ומפורסם  ידוע  כבר 
תאי  כל  את  וזן  וממלא  נושמים  אנו  אותו 
כפי  אטום,  ויו"ד  מאור  מורכב  גופנו 
יצירה  ספר  על  הראב"ד  בפירוש  שמובא 

וכן בתיקוני הזהר ועוד ספרים.
ידי  על  לאחרונה  שנחקרת  זו  עובדה 
השם  את  וקיבלה  בעולם  בכירים  מדענים 
הקשר  את  ומלמדת  לומדת  ביופוטוניקה 
בין  שיש  האור  בשפת  התקשרות  שבין 
בין  האטום  מחלקיקי  כולה  הבריאה  כל 
ועד  התאים  הפרודות  דרך  עצמם  לבין 
הטכנולוגיים  המדידה  כלי  השמים,  גרמי 
זו ואולי  מאפשרים לאדם לזהות תקשורת 
לבני  להיטיב  מסריה  את  לפענח  אחד  יום 
החוקים  בספר  שמחזיקים  מי  אולם  אדם. 
והוראות הבורא צריכים קודם כל להישמע 
לטוב והמטיב, כאשר אנו נמצאים בתקופת 
שלא לחינם נקראת תקופת תמוז שהדינים 

כבר למדנו הולכים וגוברים בה. 
לרוח  עצמנו  את  להתאים  חייבים  אנו 
תעיף  התקופה  רוח  לא  שאם  התקופה, 
רצויים.  ולא  נעימים  לא  למחוזות  אותנו 
בתקופת השנה שבה השמש בשיא תוקפה, 
האור הגדול והחזק הזה פועל ומפעיל את 

הבריאה אשר מוארת ממנו. 
כאשר לומדים פיסיקה של אטומים אנו 
גורמות  באטום  אור  קרני  שפגיעת  יודעים 
ונע  אלקטרון  בו  שנטען  חשמלי  למטען 
פיתוח  בראש  היה  זה  תהליך  ממקומו. 

הנקראים  סולאריים  אנרגיה  מקורות 
מלהכיר  מנוס  אין  אולם  נקיה.  אנרגיה 
מואץ  בתהליך  מתכלה  שהחומר  בעובדה 
זה, במקרה הרע נהרס קליל ובמקרה הטוב 

מתקרר ומתחדש. 
חי  צומח  מדומם  כולה  הבריאה  כל 
ומדבר מופרית בחודשי הקיץ ואם חלילה 
אז  תהליכים,  כדי  תוך  מתערבים  וחס 
וגורמים  מאיזון  הבריאה  את  מוציאים 
אל  לבוא  לתהליכים  מניחים  ואם  להרס 
בשלים  החיים  ובעלי  הפירות  אז  סיומם 

לשמח את האדם. 
ירק  או  פרי  חלילה  שאוכל  שאדם  ידוע 
מכניס  כאילו  צורכו,  די  מבושל  שאינו 
וזאת משום שהקיבה שלנו  לגופו,  חרבות 
אם  מסוים,  בגובה  חומציות  בעלת  הינה 
המידה  על  יותר  הקיבה  את  מחממים 
את  שהורסים  חיידקים  בתוכה  מתפתחים 
המרקם שלה ונוצרים פצעים כואבים מאד 
מזינים  אם  "אולקוס".  בפי העם  הנקראים 
את הקיבה במאכלים מקררים, ידוע שחום 
הקיבה מניע את תהליך תנועת החיים ולכן 

עלולים למות מכך.
הקיבה  שחום  לב  לשים  חייבים  לכן 
של  השיא  בתקופת  כן  על  מאוזן.  יישמר 
להבשלה,  להגיע  זקוק  שהטבע  השנה, 
לגוף האדם נוצרת תקשורת חזותית, שפת 
תמרורים  כמו  לאדם  שמודיעה  צבעים 

בכביש מה מותר ומה אסור לאכילה. 
ת"ח  יהודי  של  ספר  לקרוא  זכיתי  פעם 
את  ומצוות  תורה  פי  על  שהסביר  עצום 
חלקי  כל  בין  שיש  החזותית  התקשורת 
כולם  וכיצד  אלו  עם  כולה  הבריאה 
גם  בתוכם.  שחי  האדם  עם  משוחחים 
כאן בראשית המאמר הנ"ל ציטוטי הלכה 
פרי  קטיפת  על  שאוסרת  לכאורה  פשוטה 
חדש שכעת מתבשל על העץ. הצבע החם 
המוכן  הפרי  את  יבליט  לאדום  הנוטה 
ויורה  אותו  שסובבים  הירוקים  מהעלים 
למאכל,  הוא  מוכן  כי  אותו  לקטוף  לאדם 
הנה לכם שילוב נפלא ומרומם של חכמת 
בתקשורת  המדידים  והטבעים  התכנים 
ביופוטוניקה  האדם,  של  הנפש  חכמת  עם 

הלכה למעשה. 
ששיא  מלמדים  בעולם  רבים  מחקרים 
נפש,  גוף  חיבור  הינה  האדם  השמחה של 
ורק  אך  ליצור  ניתן  ביניהם  החיבור  את 
ע"י חכמה. כך מציין האר"י הקדוש "בעץ 
חיים" שער הנו"ן שאם האדם נלחם ביצר 
הרס  של  בתהליך  הוא  ש"ד  הנקרא  הרע 
והרצויה  הנכונה  הדרך  מוות,  עד  עצמי 
ומתקבל  לש"ד  חכמה  יו"ד  הוספת  הינה 

שד"י ראשי תיבות שומר דלתות ישראל. 

לקח טוב
נתתי לכם

כי

תנו לטבע 
להבשיל

עלות למשתתף - 100 ₪

4 מפגשים  4 ימים
בין השעות 9:30-13:30

בני ברק

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1
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 מתחיליםוורד  – יישומי מחשב -מרוכזת דנא ס

 

 

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

 

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

 

מטרת הקורס : 

 Word -לימוד שימוש בסיסי בתכנת וורד 

 

:בכל שיעור 
 תתבצע חזרה על השיעור הקודם + תרגול.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנגלית
מתחילים

אנגלית מדוברת )מתקדמים+(

אנגלית
מתקדמים

מספר קבוצות עפ״י חלוקה לרמות

לגברים
בלבד!

summer
הכוון תעסוקתי מציג:

סדנאות קיץ מקצועיות ומהירות במיוחד!

קיץ? זימער?



כ"א בתמוז תשע"ח 42424/7/18 בני ברק

ערב נשים מיוחד בנושא הכנה ללידה

תכל'ס, כללית מושלם הכי משתלם למשפחה החרדית

הערב יתקיים ביום ראשון כ"ה תמוז במרכז הסדנאות קסם – מודיעין עילית • מיועד ללקוחות כל הקופות • בהשתתפות ד"ר אליאס קסטל מומחה 
ברפואת נשים, יחד עם גב' אסתר טבעון תומכת לידה מוסמכת ובעלת ניסיון רב בלידות חוזרות ומורכבות

בשבועות האחרונים בישרה 'כללית' ללקוחותיה על הוזלה משמעותית בתעריפי הביטוחים "כללית מושלם זהב ופלטניום", כדי להבין את גודל 
הבשורה שוחחנו עם הגב' קוריץ מנהלת פרסום ודוברות למגזר החרדי ב'כללית'

מאת: הילה פלח

מרכז הסדנאות של 'כללית' במרכז קסם בהיערכות אחרונה לקראת 
ערב נשים גדול ומיוחד בנושא "הכנה נכונה ללידה", בהשתתפות 
יחד  עילית,  במודיעין  האישה  בריאות  ממרכז  קסטל  אליאס  ד"ר 
עם הגב' אסתר טבעון, תומכת לידה מוסמכת הנודעת במומחיותה 
בתחום ומהשיטות הייחודיות והטכניקות המתקדמות להכנה קלה. 
)8.7( במרכז הרפואי  יתקיים אי"ה ביום ראשון כ"ה תמוז  הערב 

קסם )כניסה במעליות ליד "יש חסד"(.
שכן  חוזרת,  בלידה  ולנשים  ראשונה  בלידה  לנשים  מיועד  הערב 
וחשוב מאוד לפני כל לידה לעבור קורס ולהתעדכן כל העת בחי

יתמקדו בהדרכה  זה  ובשיטות החדשות. ההרצאות בערב  דושים 

ובמתן מידע על תמיכת לידה, הן כסיוע בחלק הרגשי, והן בקידום 
ועזרה רבה להתמודדות המעשית.

כיום כולם מכירים בעובדה ש'כללית' היא קופת החולים המובילה 
הנ רפואת  בתחום  ביותר  האיכותי  השירות  עם  עילית  ובמודיעין 

סגל  ובו  האישה  לבריאות  ייחודי  מרכז  בעיר  ל'כללית'  רק  שים. 
ורופאים ומומחים מן השורה הראשונה ומעטפת של שירותים ייחו

דיים בתחום רפואת הנשים.
וזאת ועוד, לביטוח המשלים "כללית מושלם פלטינום" יש סל שי

בגין הוצאות  כיסוי רחב  ייחודי לתקופת טרום הלידה עם  רותים 
ושירותים הנוגעים לתקופת טרום הלידה והלידה עד לתקרה של 

!₪ 8,000
של  הלקוחות  קשרי  ומנהל  העיר,  הנהלת  חבר  וייס  אברהם  הרב 

קסם  האישה  בריאות  "מרכז  כי  מציין  עילית,  במודיעין  'כללית' 
והינו מרכז ייחודי ל'כללית' בעיר, המאויש על ידי סגל רפואי מומ
וחה ובכיר, המעניק שירות מבוקר עד ערב וכולל חדרי שירות מר

ווחים המצוידים במכשור טכנולוגי חדש ומתקדם. מלבד שירותים 
נרחבים בתחום רפואת הנשים, הצוות המקצועי במרכז בהובלתו 
ושל ד"ר ישראל יולס פועל גם בקידום מידע בריאותי עדכני בהר

צאות לציבור הרחב".
כאמור, ערב הנשים בנושא הכנה ללידה יתקיים ביום ראשון כ"ה 
8.7(. הכניסה חופשית ללקוחות כל קופות החולים, אך מוו (תמוז 

תנית ברישום מראש בטלפון: 08-9581955.

מאת: הילה פלח

תהוזל המחירים בביטוחים המשלימים מוגדרת כ"בשורה" למו
שפחה החרדית, מדוע?

"מדובר בהפחתה משמעותית בתשלום החודשי שיכולה להגיע עד 
18 ₪ בחודש ללקוח פלטינום. כאשר עושים את התחשיב בראיה 
ומשפחתית ומשווים לפרמיות של קופות אחרות בהרכבים משפח

תיים דומים, ניתן להגיע לחיסכון שנתי של 500 ₪. חשוב לציין, 
כללית  גדל לטובת  הילדים במשפחה הפער במחיר  ככל שמספר 

מושלם זהב או פלטינום".
מבוטחי כללית מושלם זהב ופלטיניום גם ייהנו מההנחה?

לקוחות  את  כולל  המבוטחים,  לכלל  היא  בפרמיה  ההנחה  "אכן, 
כללית מושלם זהב וכללית מושלם פלטינום".

מדוע כדאי להצטרף לביטוחים המשלימים של 'כללית'? 
"השב"ן נותן מענה בשלושה תחומים מרכזיים: שירותים שאינם 

שיניים  טיפולי  מסוימות,  תרופות  דוגמת  הבריאות  בסל  ניתנים 
ועוד.  אורתופדים  אביזרים  למבוגרים,  שיניים  טיפולי  מורכבים, 
התפת טיפולי  דוגמת  הבריאות  בסל  הקיימים  שירותים  והרחבת 

חות הילד, טיפולי פיזיותרפיה, אביזרי שמיעה, שרותי טרום לידה 
ועוד. שירותים המכוסים בסל הבריאות הבסיסי אך ניתנים בתנאים 
ומשופרים בביטוח המשלים באמצעות בחירה ורפואה פרטית דו

גמת בחירת מנתח, בחירת רופא למתן חוות דעת שנייה ועוד".
מה ההטבות להן זכאים מבוטחי "כללית מושלם"? 

רחב של שירו מגוון  הם:  הביטוח המשלים  הליבה של  ו"תחומי 
תים לילדים, כגון: טיפולי התפתחות הילד, משקפיי ראיה חינם, 
לאישה והמר שירותים  של  רחב  מגוון  ועוד.  למיניהם  ואבחונים  
וטיו 8,000 ₪ לביצוע בדיקות   כזי שבהם סל טרום לידה בגובה
פולים לתקופת טרום הלידה. טיפולי שיניים משמרים ומורכבים. 
והתייעצות עם רופא מומחה למתן חוות דעה שנייה. ניתוחים פר

טיים. תרופות שאינן בסל הבריאות עם מרשם וללא מרשם. טיפולי 

רפואה משלימה. אביזרים אורתופדים".
איזה כיסויים פחות מודעים להם?

הפלטי תכנית  במסגרת  חדש  כיסוי  הכנסנו  שנים  כמספר  ו"לפני 
נום, סל שירותים לחולה האונקולוגי הכולל: החזר על ניתוח פרטי 
לטיפול  הקשורות  רפואיות  הוצאות  על  החזר  בחו"ל,  או  בארץ 
וכן ליווי המטופל על ידי צוות רפואי מקצועי תומך. בנוסף, קיים 
שירות המעניק הבראה למטופלים אונקולוגים בתקופת ההחלמה. 
אחות  שכירת  על  כספי  החזר  המעניק  שירות  גם  מעניקה  כללית 
פרטית לאחר ניתוח וכן הבראה לאחר ניתוח בבית הבראה פרטי 

או בבתי הבראה שבהסכם.
"במסגרת כיסוי לתרופות ללא מרשם יש מגוון רחב של מוצרים 
הניתנים בהנחות משמעותיות בבתי המרקחת של כללית לדוגמא: 
רופאי  במסגרת  בנוסף,  ועוד.  אדים,  מכשיר  אינהלציה,  מכשירי 
רשת הרופאים של כללית מושלם זכאים המבוטחים לחוו"ד שניה 

ב-150 ₪ והחזר על ייעוץ רפואי שנעשה בחו"ל".

נציגי מאוחדת העבירו הרצאה 
בפני מטפלים ב"עזר מציון"

מכבי מזמינה אתכם לבדיקות 
תקופתיות לשגרה בריאה

מאת: הילה פלח

יום עיון מקצועי התקיים בארגון עזר מציון 
נערך  העיון  יום  הבריאות.  קידום  בנושא 
בבריאות  במשתקמים  המטפלים  לצוותים 
הנפש בארגון. בפני אנשי הצוות המטפלים 
מאוחדת  נציגות  הופיעו  הנפש  בבריאות 
אשר סקרו את השירותים הניתנים במאוחדת 

למשתקמים בבריאות הנפש.
שיר  מרום  מרפאת  מנהלת  הרברט  ש.  גב' 
את  העיון  יום  משתתפי  בפני  הציגה  ב"ב 
השירות  את  בעיר,  מאוחדת  של  המרפאות 
המשפ רופאי  ע"י  הניתן  והמקיף  והמקצועי 

חה, המרכזים את רצף הטיפול בלקוח, תוך 
הסתכלות של 360 מעלות.

גב' מ. זיידמן מתאמת הבריאות של מרפאות 
סדנאות  מגוון  ברק הציגה את  בני  מאוחדת 
הבריאות של מאוחדת בעיר: סדנאות הרזיה 
לגברים, הרזיה לנשים, טרום סוכרת, סוכרת, 
הפעי מכוני  את  גם  כמו  מעישון,  וגמילה 

בהנחות  מאוחדת  עם  שבהסדר  גופנית  לות 
ללקוחות מאוחדת עדיף ושיא.

גב' מ. רוזנטל מנהלת מרפאות מאוחדת בבני 
"מאוחדת מחוללת מהפכה של ממש  ברק: 
בבני ברק, ואנו פועלים לפתרונות עבור כל 

וסוגי האוכלוסיות ובהן גם האוכלוסייה הח
שובה של המשתקמים בבריאות הנפש, ועל 
כן אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה 

עם עזר מציון".
הרפואית  המהפכה  ניכרת  האחרונה  בשנה 
לה  שאין  מהפכה   – מאוחדת  של  הגדולה 
אח ורע בעיר. במהלך השנה  חנכה מאוחדת 
במ הילד  להתפתחות  וחדשני  מרווח  ומכון 

גג אחת  קורת  בעיר. תחת  רפאת מרום שיר 
ניתנים מגוון שירותי ההתפתחות לילד ובהם 
אבחון ובדיקת רופא התפתחותי. הטיפוליים 
הפרא-רפואיים של התפתחות הילד: קלינאי 
בעיסוק,  ריפוי  ובאידיש,  בעברית  תקשורת 
פיזיותרפיה, פסיכולוגית ועובדת סוציאלית. 
הדרכות  פרטניים,  טיפולים  ניתנים  במכון 

הורים וסדנאות התפתחותיות.
בר נחנך  ומתקדם  פיזיותרפיה חדשני  ומכון 

חוב עזרא 11 בבני ברק. במכון ניתן שירות 
סו ואשר  הגילאים  בכל  מאוחדת  וללקוחות 
ונוירולוגיות שו ובלים בבעיות אורתופדיות 

הלסת,  טיפולים במפרק  יינתנו  כן  כמו  נות. 
שיקום רצפת אגן וטיפול בלימפאדמה.

ההתפתחות המואצת של מאוחדת בבני ברק 
המוגדרים  רופאים  של  בשורה  גם  ניכרת 
מנהלים  ואשר  "כוכבים"  הציבורית  בעגה 
ומחלקות בבתי החולים הגדולים. לקו

חות מאוחדת בבני ברק נהנים ממגוון 
ורופאים בכירים ובעלי שם אשר מעני

במרפאות  הרפואיים  משירותיהם  קים 
מאוחדת בבני ברק.

מאת: הילה פלח

בקידום  'מכבי'  דוגלת  הבריאות,  מתפיסת  כחלק 
ובריאותם האישית של כל חבר וחבר, ובקידום הב
וריאות בקהילה בכלל. בימים אלו משיק מחוז המר

כז ב'מכבי שירותי בריאות' שבהנהלת ראש המחוז 
והגב' דבורה חסיד, מהלך חדשני מסוגו תחת הכות

רת "30-40-50" שנועד למקד את הציבור לתת דגש 
לרפואה מותאמת אישית בכל גיל.

בגיל  אחרים.  בריאותיים  בדגשים  מאופיין  גיל  כל 
30 הגוף זקוק לתזונה מאוזנת, פעילות גופנית, ברזל 
 BMI לנשים, ועמידה ביעדי HPV ,ומניעת אנמיה
ולרמת  דם  ללחץ  לב  לשים  יש   40 בגיל  תקינים. 
השומנים בדם. וכן חשוב לשמור על תזונה מאוזנת, 
פעילות גופנית, ולבדוק HPV לנשים. בגיל 50 יש 
לבדוק דם סמוי וממוגרפיה. וכן להקפיד על תזונה 

מאוזנת, פעילות גופנית ו- HPV לנשים.
ובמכבי מזמינים אתכם לסניפי מכבי לבדיקות תקו

פתיות וקוראים לכם להקפיד על שגרה בריאה בכל 
לדאוג  יודע  באמת,  שמומחה  מי  שרק  משום  גיל, 

לכם כמו שצריך ומתי שצריך! אז מ-30עד 50, האם 
אתם באמת דואגים לבריאות שלכם ? פנו עוד היום 

לרופא המשפחה שלכם! 
לדברי הגב' דבורה חסיד, ראש מחוז המרכז במכבי 
על  להקפדה  הפעילות  את  שיזמה  בריאות  שירותי 
שב מובילה  "כקופה  גיל:  בכל  תקופתיות  ובדיקות 

יודעים שרפואה  ריאות הציבור בראש מעיניה, אנו 
מקצועית אמיתית היא רפואה מונעת. גילוי מוקדם 
של מחלות יכול ממש להציל חיים, מסיבה זו יזמנו 

את קריאת הבריאות לציבור". 
אורח  על  "למקפידים  כי  המחוז  ראש  הוסיפה  עוד 
ולהתמו בריאותם  על  רבה  השפעה  בריא,  וחיים 

דדות עם האתגרים הרפואיים בכל גיל. כדי ליהנות 
המש לרופא  לפנות  כדאי  חיים,  ואיכות  ומבריאות 

פחה שלכם ולהקפיד על בדיקות תקופתיות ושגרה 
בריאה, משום שרק מי שמומחה באמת, יודע לדאוג 
לכם כמו שצריך ומתי שצריך – והכי חשוב, שיהיה 

לכם לבריאות, מחכים לכם במכבי".
כי  מציין,  עובדיה  אליהו  מר  ברק  בני  מרחב  מנהל 
"הקריאה לציבור לערוך את הבדיקות התקופתיות, 
והינה חלק מהדאגה האמיתית של הנהלת המחוז לב

ריאות התושבים, ותושבי בני ברק צריכים לדעת כי 
יש מי שדואג לבריאותם האמיתית ולמניעת מחלות 

בעתיד".
ומנהל מרחב אלעד הרב ברוך שטרן מציין, כי "הנה

אלעד  תושבי  שבריאות  כדי  הכל  תעשה  מכבי  לת 
''ונשמרתם  לציווי  מחויבות  מתוך  בראש,  תהיה 
לעודד  בא  המיוחד  המהלך  וכי  נפשותיכם'  מאוד 
את התושבים להיות מודעים למצב בריאותם ולטפל 

מבעוד מועד בכל הדרוש"

נציגים  מציון"  "עזר  של  המטפלים  הצוותים  בפני  הופיעו  העיון  יום  במהלך 
בכירים של מאוחדת בבני ברק אשר סקרו את מגוון השירותים המקצועיים של 

מאוחדת בעיר

לראשונה: מכבי שירותי בריאות מחוז המרכז, משיקה פעילות מיוחדת במינה המזמינה בני 
30-40-50 להקפיד על בדיקות תקופתיות במרכזים הרפואיים הרבים של מכבי בבני ברק 

ואלעד 

ולהישאר בריאלהיות בריא



כל החליפות בחנות 
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כ"א בתמוז תשע"ח 44444/7/18 בני ברק

מחקרים פורצי דרך 
בחסות מכללת מבחר

רגע לפני בין הזמנים: 
זה הזמן לחופשת קיץ 

ב'צפורי בכפר'

"יש להיזהר ולרכוש טליתות רק מכשרויות מוסמכות 
כדי לא להיכשל בברכה לבטלה ובשעטנז חלילה"

הילה פלח

כמידי שנה, תלמידות המסלול לסיעוד בשנה ד' במכללת מבחר 
והרפואה.  הבריאות  הסיעוד,  בתחום  מעמיק  מחקר  עורכות 
והתגובות  מיוחד,  פרויקטים  ביום  מוצגים  המדעיים  המחקרים 
הנלהבות מעומק המחקרים, מהיקפם ומתרומתם הגדולה למגזר 

החרדי נשמעות בפי המשתתפים.
ניתן לומר, כי זהו המקום היחיד בכל הארץ ובעולם בו נערכים 
למגזר  ישירות  המשויכים   – הרפואה  בתחום  מדעיים  מחקרים 
המתמצאות  חרדיות,  תלמידות  ע״י  ומבוצעים  השמיים  יראי 
שכל  הקטנות  ובדקויות  המיוחדים  בצרכים  ברגישות,  היטב 
שלתוצאות  הדבר,  משמעות  עליהן.  מקפיד  תו״מ  שומר  יהודי 

המחקרים ישנה חשיבות עצומה לתועלת המגזר החרדי כולו.
בנושא:  מעמיק  מחקר  הינו  השנה,  שהוצגו  הפרויקטים  אחד 
במטופלים  צרכים  מיפוי  וכשר״:  סוכרתי-מתוק  חרדי  "להיות 
עם סוכרת סוג 1 במגזר. המחקר עסק ברבדים שונים של החולה 
והדרכים  האפשרויות  של  מעמיקה  בדיקה  וכלל  וסביבתו, 
ואיזון  בריאותו  על  לשמירה  החולה  בפני  כיום  שעומדות 
הסוכרת. המחקר זכה להדים נלהבים וכבר הוצג בבית החולים 
'שיבא' במכון גרטנר, בפני צוות מטעם משרד הבריאות. נתוני 
תוכניות  לקדם  המוסמכים  גורמים  של  לידיהם  עברו  המחקר 

בריאות חשובות המותאמות במיוחד למגזר החרדי. 
'שערי  גב' אהובה ספיץ, מנחת המחקר ואחות אקדמית בבי״ח 
של  האיכות  על  בהתפעלות  סיפרה  שנה,  מ-20  למעלה  צדק' 
וערכית.  לימודית  מבחינה   - מבחר  במכללת  המגמה  תלמידות 
התלמידות, שהן גם אמהות 
ילדים,  ברוכות  למשפחות 
מרצן  מלוא  את  השקיעו 
למען המטרה עם אמפטיה, 
מחקרית  ורמה  רצינות 

מדעית גבוהה במיוחד.
במכללת מבחר שמים דגש 
מחקרי- לפיתוח  מיוחד 

הלימודים  במסגרת  מדעי 
המגמה  תלמידות  ע״י 
להם  המאפשר  לסיעוד, 
מיומנויות  לפתח  ללמוד 
גם  להם  שיאפשרו  מחקר, 
כאחיות  בעיסוקם  בהמשך, 
אקדמאיות, לערוך מחקרים 
עולם  לתועלת  נוספים 

הרפואה.

אלי כהן

קיץ  לחופשת  להצטרף  הזמן  זה  מגיע,  הזמנים  שבין  לפני  רגע 
חיים,  בכפר' בחפץ  'צפורי  במלון  כל האטרקציות  עם  חלומית 
ולכל  ביותר  הגבוהה  ברמה  הטרקטיבי,  נופש  לכם  המציעה 
המשפחה. חופשת קיץ חלומית בצפורי בכפר היא גם משפחתית, 
גם מהדרין וגם עם חוויות מדהימות – כולל כניסה חינם לפארק 

המים ולאטרקציות היבשות.
קסומה  באווירה  מושלם,  נופש  לכם  מציע  בכפר'  'צפורי  מלון 
השקט  הטבע  בלב  ומפנקים  מפוארים  גן  בחדרי  ופסטורלית, 
של חפץ חיים, ובאירוח מושלם כיד המלך. כמיטב המסורת של 
'צפורי בכפר' תיהנו מארוחות שף עשירות בשפע אדיר ובטעמים 
מפנקים, אטרקציות והפעלות סביב השעון, הרצאות ושיעורים, 

פינוקים והפתעות ועוד!
קהל  עבור  והמועדף  האידיאלי  המלון  הינו  בכפר'  'צפורי 
תורנית  באווירה  נופש  למצוא  המבקשים  החרדים,  הנופשים 
בימי  גם  החרדית.  העדה  בד״ץ  של  מהודרת  ובכשרות  ראויה 
ומדורגים ברמה של  בין הזמנים מציע המלון חדרים מפוארים 
שאינם  מי  עבור  המושלם  הנופש  שזהו  כך  כוכבים,  חמישה 
מתפשרים על חופשת קיץ חלומית ואיכותית וכמובן על כשרות 

גבוהה ואווירה תורנית!
חופשת הקיץ החלומית ב'צפורי בכפר' תספק לכם רגעים נדירים 
של שקט ומרגוע, לצד עושר קולינרי מרהיב ואטרקציות וחוויות 
08- חוויות!  עמוסת  חופשה  ושריינו  התקשרו  תשכחו!  שלא 

.8593888

אלי כהן 

בנושא  הפועלים  הארץ  ברחבי  הכשרות  וועדי  הבד״צים  בקרב 
שבעת  מכך  הציבור,  בפני  מתריעים  וסת״ם,  הקדושה  תשמישי 
האחרונה הגיעו במשלוחים גדולים מסין ומארצות המזרח כמות 
הפוסקים,  רוב  דעת  לפי  אשר  סינטטי  מבד  טליתות  של  עצומה 

אינן  אשר  בטליתות  מדובר 
כשרות לברכה.

מסין,  המיובאות  הטליתות 
ובשווקים  בחנויות  ונמכרות 
ולאר  מסוימת  כשרות  תחת 
טליתות  שאינן  התברר  בדיקה 
רוב  אלא  פשתן,  או  צמר  של 
רובם עשוי מפוליאסטר )ניילון( 
בהם  שיש  אפילו  ולפעמים 
פתילי ציציות לא ידוע אם נטוו 

לשמן.
לעוון,  לרבים  גורם  "הדבר 
ברכה  של  נורא  במכשול 
מצוות  קיום  וביטול  לבטלה 
טלית וציצית כהלכתה, וכל זאת 
לכך  מודע  אינו  הציבור  כאשר 

שהבדים מורכבים מניילון ומבד סינטטי, ול״ע אינם פועלים לפי 
ההלכה ומתעטפים בטליתות אשר אינן כשרות לברכה״. 

בפני  ולהביא  רבים  בת  בשער  להתריע  "הרינו  כי  נכתב  עוד 
הציבור את פסיקתם של גדולי הדורות, אשר קבעו כי אין לברך 
על הטליתות הללו וכי אין יוצאים ידי חובה בעטיפת טלית מבד 
פוליאסטר וסינטטי. ולדאבון כל לב, רבים רוכשים טליתות אלו, 

מחוסר ידיעת ההלכה על בוריה ונכשלים ל״ע״. 
יש להקפיד על טלית העשויה  יוסף,  הוראות מרן הבית  לפי  וכן 
בגד  כי  דאורייתא.  המצווה  ידי  יוצאים  בכך  רק  כי  רחלים,  מצר 
של ארבע כנפות שעשוי ניילון נחלקו האחרונים אם חייב בציצית, 
לברך  אין   – ברכה  לענין  ציצית,  אך  בו  יש להטיל  ומחמת ספק 

עליו כלל.  
לציון  הראשון  מרן  פרסם  גם  וכך 
ירושלים  של  רבה  וכן  יוסף,  הגר״י 
נוספים  תורה  וגדולי  עמאר  הגר״ש 
שפסקו כי אין לברך על טלית מבד 

סינטטי.
קוראים  שפורסמו,  במודעות 
לציבור לשים אל ליבם בעת רכישת 
היטב  ולבדוק  לראות  הטליתות 
האם הבד עשוי צמר או שמא ניילון 
פסקו  התורה  גדולי  אשר  ואקרילן 
טליתות  לבישת  לגבי  פסיקתם  את 
בלבישת  הברכה  ואיסור  אלו 
לבדוק  פשוט  שכזו.  "צריך  טלית 
כשקונים טלית לוודא שמדובר מבד 

צמר״.

גם השנה: קניות 
ה'חזרה לבית הספר' 
ממתינות ליריד של 

צרכנית אחיעזר
הילה פלח

מכביד,  כבוד  של  מקום  תופסת  השנתי,  ההוצאות  בסל 
שמנוסים  מי  הספר'.  לבית  ה'חזרה  סעיף  על  ההוצאה 
משנים קודמות, יודעים לנווט את הרכישה ליריד הייעודי 
מי  שיש  כמובן  אחיעזר.  צרכנית  שמקיימת  המיוחד 
השנה,  אחרים.  של  מניסיונם  לומדים  אך  התנסו,  שטרם 
מתקיים היריד בימים שלישי ורביעי, באולם הממוזג של 
צרכניית אחיעזר, בפריסה רחבה ועם היצע של כל הסוגים 
המשובחים, ובמחיר שרק צרכניית אחיעזר יכולה להרשות 

לעצמה. 
לגברים  נפרדות  בשעות  כידוע  פועלת  אחיעזר  צרכניית 
ולנשים. מטבע הדברים, היריד מיועד לנשים, נערות ובנות 

והוא מתקיים כאמור, זו השנה ה-15 ברציפות.
הבאות ליריד, תמצאנה בו את כל מה שצריך. כל הציוד, 
מכשירי הכתיבה, מהסוגים המשובחים ובמחירים מוזלים 
במיוחד, מוצג למכירה. יש מוצרים יקרים, שהמחיר המוזל 

בהם בולט במיוחד.
צרכניית אחיעזר נוסדה על מנת להקל ולסייע למשפחות 
מקום  שיהיה  במטרה  ברוכות,  ולמשפחות  תורה  לומדי 
ניתן להשיג את כל המוצרים של מזון ולא-מזון ועוד  בו 
פרטי מכשירי חשמל קטנים, מחלקת כלים מרווחת ועוד, 

במחירים נוחים וזולים.
מלבד הרכישה הנוחה והנעימה בצרכניה, ניתן גם לשבת 

בבית ולשגר פקס של הזמנה, והכל יגיע עד לבית.

גדולי ישראל בהוראה נחרצת: 



כתבת תשקיף

מאת: יבניאל שירם

ובמשרדי  הטלפונים לא מפסיקים לצלצל 
שינפלד תיירות נאלצו לתגבר את צוות מוקדני 
השירות בכוח אדם נוסף. יש מי שיקרא לזה "צרות 
של עשירים". מאות אורחים כבר הבטיחו את 
השתתפותם בחופשת הקיץ של שינפלד תיירות 
שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף בגרמניה. 
גדול השנה ששינפלד מוסיפים  הביקוש כה 
טיסות ישירות בתאריכים נבחרים 23.7, 30.7, 

.20.8 ,13.8 ,6.8
 

במספר  צמיחה  מסתמנת  הקרוב  בקיץ 
האפשרויות העומדות לפני המטייל הישראלי 
כשזה מגיע לבחירת יעד לחופשה בחו"ל. לפחות 
כך עולה מכמות המודעות והפרסומים של חברות 
תיירות שתיתקלו בהם מעל דפי העיתונות או 
ברשתות החברתיות באינטרנט. אך למרות ריבוי 
האופציות, אל לכם לטעות – רוב רובם המוחלט 
של הנופשים הישראליים שומרי הכשרות בוחרים 
גם השנה בחברת תיירות אחת ויחידה שמתעלה 
מעל כולם, הן ברמת השירות והן ברמת החופשה 
- חופשה עם שינפלד תיירות היא התמורה הטובה 
ביותר שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 

שינפלד כבר הספיקו ב"ה די הרבה ב-30 ומשהו 
שנות פעילותם בענף. היום כבר קשה למצוא 
מישהו שלא טס איתם בעבר לחופשה בחו"ל או 
מכיר מישהו שטס איתם או לכל הפחות שמעו 
על שינפלד. המושג "שינפלד תיירות" הפך לשם 
נרדף לאיכות ולרמה גבוהה, והמטייל הישראלי 
שהתבגר בשנים האחרונות ועבר מתפיסה של 
לחסוך כמה שאפשר לתפיסה של להנות כמה 

שיותר. 

ההנאה מתחילה בבית המלון, ושינפלד עושים 
בחוכמה בשיתוף הפעולה רב השנים שלהם עם 
רשת הילטון העולמית שכבר כולל את הילטון 
דרזדן, הילטון סופיה, הילטון הואה-הין בתאילנד, 

הילטון דאבל טריי ברטיסלבה, הילטון קפריסין, 
הילטון פודגוריצה וכעת, הילטון דיסלדורף.  מלון 
יוקרתי עם חדרים בעיצוב מוקפד, בית כנסת, 
מרכז ספא מפנק, חדר כושר, לובי מפואר, חדרי 

אוכל מרווחים ואינטרנט חופשי בלובי. 

מיקום המלון חשוב לא פחות מאיכותו. הילטון 
דיסלדורף נמצא במקום מרכזי, בסמיכות למרכזי 
הקניות הגדולים, לפארקים המובילים ולאתרים 
היהודיים. מדיסלדורף ניתן לצאת לשורה ארוכה 
של טיולים במערב גרמניה ובמדינות אירופה 
הסמוכות. חלק מהטיולים מאורגנים ע"י שינפלד 
תיירות ובליווי מדריך מקצועי דובר עברית. בחלק 
מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי. הקיץ תוכלו 
לצאת לטיולים מאורגנים או עצמאיים למדינות 
אירופה הסמוכות. מחוץ לדיסלדורף תוכלו לטייל 
בנופים פסטורליים של המדינות השכנות – הולנד, 
בלגיה ולוקסמבורג. משפחות יהנו במגוון פרקי 
שעשועים, גני חיות ומסלולי הרפתקאות, וחובבי 
ג'יפים,  ספורט אתגרי ימצאו פעילויות כגון 
טיפוס הרים, רפטינג, אומגות, מערות נטיפים, 

טרקטורונים, סוסים, ועוד.

לכל הפאר, האירוח והטיולים תוסיפו את הדבר 
החשוב מכל – האוכל. מהחופשה הזאת אתם 
תצאו בע"ה לא רק מרוצים אלא גם שבעים מאד. 
המטבח המפורסם וצוות השפים והקונדיטורים 
של שינפלד תיירות כבר קנה לו שם בקדמת הבמה 
בענף התיירות. מי שהתארח וטעם כבר יודע 
שכאשר מגיעים לאוכל, מלווים אותנו שלושה 
נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות. הבארים 
הענקיים בחדרי האוכל הם משהו שחייבים 
לראות כדי להאמין – שפע עשיר שאין שני 
לו בשום מקום אחר, מאכלים יהודיים כשרים 
בנוסח עדות מזרח ואשכנז, ארוחות בוקר וערב 
מלאות בבארים מלאים בכל טוב, מיני בשרים, 
דגים, מרקים, סלטים, תוספות, קינוחים, עוגות, 
קונפיטורות ומעדנים. כמובן שבמהלך היום פתוח 
לפניכם באופן חופשי הטרקלין האירי הייחודי 
של שינפלד. בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא עם 

הקידושא רבא המיוחד של שינפלד.

אחרי שקראתם את כל האמור לעיל, אמרו לנו 
בעצמכם - מה הפלא שגם השנה הלקוחות בוחרים 
בשינפלד תיירות. עשו בחוכמה ובחרו גם אתם 

בחופשה הטובה ביותר של הקיץ.

חייגו עכשיו: 03-6189999

המטיילים הישראליים 
בחרו גם השנה 

בחופשה הטובה ביתר 

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

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

איך שלא תסתכלו על זה, הבחירה המושלמת, היוקרתית והמהנה 
ביותר לחופשת הקיץ שלכם השנה – היא החופשה של שינפלד 
בהילטון דיסלדורף בגרמניה. מלון מפואר, אוכל חלומי וטיולים 

מדהימים כבר אמרנו?

בני ברק

 

   1

 

 

 מתחיליםוורד  – יישומי מחשב -מרוכזת דנא ס

 

 

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

 

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

 

מטרת הקורס : 

 Word -לימוד שימוש בסיסי בתכנת וורד 

 

:בכל שיעור 
 תתבצע חזרה על השיעור הקודם + תרגול.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים והרשמה:
03-770-7300/1

לגברים
בלבד!

4 מפגשים
ב-4 ימים

בין השעות 9:30-13:30

הכוון תעסוקתי מציג:
סדנאות קיץ מקצועיות ומרוכזות במיוחד!

עלות למשתתף - 100 ₪

להכיר את המחשב

 בין לבין
הזמנים

יישומי מחשב  
תכנת וורד

יישומי מחשב  
תכנת אקסל
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צמחים ועשבים

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. איש העוסק באמנות. "חלאים מעשה ידי ____" )שיר השירים ז ב(
4. בן יפת שממנו יצא אחד הגדולים שבעמים בימי קדם. "ומגוג ו___" )בראשית 

י ב(
7. כנוי לתכשיט שהיה תלוי  על מצחו של הכהן הגדול. "ועשית ____ זהב טהור" 

)שמות כח לו(
8. אבי שלום מלך ישראל. )מלכים ב טו י(

9. מניעה,עיכוב. "כל___ שאינה הימנא")גיטין ז ו(
11. קול ___. קול חזק הנשמע למרחוק. "כל איש ישראל קול ____" )דברים 

כז יד(
12. כחוש,צנום. "מדוע אתה ככה ____" )שמואל ב יג ד(

13. קסדה,כובע עשוי מתכת שאדם חובש לראשו למחסה מפגיעות. "צנה ומגן 
ו__" )יחזקאל כג כד(

14. משבטי ישראל.
15. ישוב כנעני בנחלת שבט בנימין שנכבש על ידי יהושע. " אשר בידך אל 

ה____" )יהושע ח יח(
16. חודש עברי.

18. קיצור המילים : תפילת השחר.
19. התכוון,רצה. "ושאול ___ להפיל את דוד" )שמואל א יח כה( )בהיפוך אותיות(

20. מאותיות ה- א"ב.

1. תכשיט שהשתמשו בו בימי הקדם לקישוט 
הזרוע או הרגל. "____ וצמיד" )במדבר לא נ( 

)בלשון רבים(
2. בת שאול המלך. )שמואל א יד מט(

3. עומד. "והנה שלשה אנשים ____" )בראשית 
יח ב( )בלשון יחיד( )בכתיב חסר(

4. האם,האומנם. "____ יקום יעקב" )עמוס 
ז ב(

5. מעשה שנעשה בזמן הנכון. "ו__   __ מה" 
)משלי טו כג(

6. בן עובדיהו,אחד משרי הצבא שהיה ממונה 
על שבט זבולון בימי דויד.  )דברי הימים א 

כז יט(
10. קלקול מאכל על ידי חריכתו באש. "או 
תלמיד ש____ תבשילו" )ברכות יז: ( )גוף 

שלישי,עבר(
14. גריס,פתיתים של גרגרי תבואה. "____ 

כרמל תקריב" )ויקרא ב יד(
17. זקן. "גם ____ גם ישיש בנו" )איוב טו י(

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

אזוב, הנעצוץ, לענה, אחו, ואגמון, קוץ, אטד, ודרדר, קיקיון, באבי, והפשתה, קנה, גמא, חדק, שית, דשא, 
חוח, שמיר, הברקנים, חציר, הסנה, הדס, ירק

תשיתישרהנעלנבאביא

סנסשרסתתדחתבוגשסנ

נמאיאשנציתצשומדגא

תגמשפיאושאניאזגדג
ישרהישאקתאטשרגאאנ
דנובגאנישצאדיגנוו

ינירשהאחגדותתגמחא

שודקיקתדוסשצאנתאת

שיאנאגדשאחידעאאנא

נקשיאמאחאישרשנדגת

סירמיתדתיגשהתאהתא

שקאמאודרדרגידששאג

סנישראנתהנסהדסשדא

1.היכן נמצא "קבר דוד"?
2. פתח תקווה נוסדה בימי השלטון ה...

3. מהו שמה הערבי של ארץ ישראל?                                                                                                         
4. עיר מקלט היתה בנחלת נפתלי

5. "יפי גלילות" הוא...
6. גן גדול ברמת גן

7. מהו "גלגל רפאי"?
8. "שביל הנחש" מוביל אליה
9. נקראת גם "עיר התמרים"

10. "גיא אוני" היה שמה הראשון

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. בהר ציון בירושלים  2. טורקי 3. פלסטין 4. קדש נפתלי 5. מסוף נפט 6. הפארק 
הלאומי 7. אתר בגולן בו נמצאות אבנים גדולות במעגל8. מצדה 9. יריחו 10. ראש 

פינה



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

054-3999325 לפרטים:
050-5-888-722

הגיעו מבחר רכבים 7 מקומות 
חדישים ומפוארים 

 החל מ- 20,000 &  

מכירת רכב 7 מקומות

אפשרות מימון עד 100% 
תנאים אפשרות לטרייד-אין

טובים

קנה רכב לחופשת הקיץ

6
1006

100

6
100

נותרה דירת 4 חדרים אחרונה 
פנטהאוז ודירת גן

למהירי החלטה!
לקבוצת רכישה נותרו דירות אחרונות

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

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

מפרט טכני ברמה גבוהה
 כניסה תוך 30 חודש  מפרט טכני עשיר

דירות 4 חדרים
דירת גן ופנטהאוז

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!

 שידורים חיים
 וארכיון התוכניות
 של רדיו קול חי
ורדיו קול ברמה

לקבלת מספר אישי:
ניתן להקיש על שלוחה 7 

מיד בכניסה למערכת
 מועצת הפרשנים

 של הסקופים
 עם מיטב הפרשנים

 בימי א' ג' ו-ה'
במהדורת חצות

 מהדורת חצות
 מידי יום

 בשעה 12 בלילה
 לסיכום כל

חדשות היום

  

 הקראת כותרות
 עיתוני הבוקר

 מידי יום
 בשעה 9 עדכוני
 חדשות און-ליין
בכל שעות היום

פינות פרשת 
השבוע, הלכה 

יומית, משנה 
להשארת הודעה: הקישו 9יומית ועוד...

משרדנו מתמחה ב-
מקרקעין, ירושות, 

כל סוגי החוזים ודיני משפחה.
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ט. בנתיב זההחסדחמישישי

  

  

  

  

פודינג/ג'לי

חמישיית 
שוקולד פרה

שלישיית קפה טורקי

שקדי מרק

רטבי אסם

שקית טסטר צ'ויס

אבקת מרק אמיתי/
בצל/פיטריות

רסק עגבניות 22%רוטב פטריות/צלי

קטשופ

וופל 'מעולה'/עדין/
גליליות רולעדין

נוזל כלים פייריוופלים מצופים

חטיפי דגנים

חמישיית טישו

3*85 גר'
עלית

1 ק"ג170 גר'
אסם

מריר/חלבי
עלית

400 גר'
אסם

22-30 גר'
אסם

100 גר'
'מעולה'

750 גר'
אסם

קוד: 1.3514087439 ליטרעדין

6 יח'
סוגים שונים

תלמה

400 גר'
אסם

סוגים שונים
290 גר'

אסם

1590

1490 16901790

1490109010

1990

ליח'

ליח'
1690

2 ב-2 ב-

10 ב-4 ב-2 ב-

10
5790 ב- 1010

10

למארז
1790

אבקת כביסה טייד  

5-6
כ"ב-כ"ג בתמוז

כוסות לשתיה קרהזיתים ירוקים חרוזית שמן זית למאור 

גביעי גלידה  שעועיתפרורי לחם 'מעולה' דג פילה סלומון

רביעיית טונה 'מעולה'
קוד: 526305בית השיטה 1 ליטר

טעמן
8 ק"ג

24/30 גביעים400 גר'
'מעולה'

1 ק"ג
מיה

שחר

במים/בשמן צמחי/קנולה

ארטיק קרח

פופקורן

סוגים שונים
ריאו

1 ק"ג
מיה

3990

לק"ג
5990

5 ב-

3 ב-

3 ב-
10

10

20 1790

690

890

14 ב-2 ב-
1010

1790
ליח'

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

י"ט-כ"ג בתמוז2-6.7.18

עד שישימבצעים בימי שני

קפה רד מאג
200 גר'

1690
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