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ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

השבוע הלשישי

חזה הודו

בסניף בני ברק בלבד

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פילה טונה כנפיים עוף
טרי/קפואטרי/קפוא

לק"ג 3490לק"ג 8890990
3 ק"ג ב-

כולל פריסה

בסניף בני ברק בלבד
מוגבל ל-2 קרטונים

יום
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יום
ד'

יום
ה'

לק"גלק"ג לק"ג

יום
ג'

179078903790 1490

יום
סלומוןב'

קפוא
חזה/

כרעיים/שוקיים
כבד בקר

5990לק"ג

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

כתף בקרקרטון עוף
קפוא

שחיטהטרי ארוזקפוא
מקומית

3 ק"ג ב-

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א



שלך

יופלה
הבחירה

הפרגון מ-

לדעת לפרגן לעצמך. יופלה

בוחרות
בפרגון השבועי: 
תכשיט או סדנה 
ליצירת תכשיט

ויכולות לזכות
בפרגון השבועי שיקבל 

את מירב ההצבעות

מתקשרות
 03-373-9999

ועונות על 2 שאלות

תכשיט: שובר על סך ₪100 למימוש לפי בחירה ברשת ׳תכשיק׳. 
סדנה ליצירת תכשיט: יצירת תכשיט, שעה של חוויה. בחנות ׳הובי׳ בירושלים או בפ״ת.

 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.

תכשיט

סדנה ליצירת 
תכשיט

זוכות100 שבוע בכל 
 



תבואו יהיה טעים!

מבצעמבצע

מנה פלאפל 8 ש"ח

פלאפל יויו
אכלת חזרת

 יויו השתגע

אמרי חיים 32 פינת יצחק ניסים שיכון ו'

מבחר אייסים בטעמים  
מבחר ברדים בטעמים

בתפריט: 
שקשוקה • חביתות • טוסטים • סביח • סנדויצים • סלט 

בהרכבה אישית • מנות צ'יפס • נקנקיות שניצל סויה

כדור גלידה - 7 ש"ח 
2 כדורים - 12 ש"ח 
3 כדורים  - 15 ש"ח

יש גם 
גלידות!!! 

מבית שטראוס



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

כמה אתם דואגים 
לבריאות שלכם?

מ-1 עד 30

לפרטים פנו לרופא המשפחה שלכם

בני 30? מכבי מזמינה אתכם להגיע 
לסניפי מכבי לבדיקות תקופתיות 

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

מתי שצריך

רפואה מותאמת אישית בכל גיל

 תזונה
מאוזנת

3
3040503040

מכבי גאה להציג:

 BMI איתור 
אנמיה

HPV
(pap)

 פעילות
גופנית



מודעה בני ברק – עיתון גדול איי 3 לדעתי.
2מבצעים:

2 משפחתיות ושתייה ב99 ₪ - קוד קופון 996080
משפחתית + מיוחדת ב120 ₪ - 556062

 
הכי חשוב במודעה – סמל בד"ץ במרכז העמוד גדול מאוד.

כתובת בני ברק
פלאח – משלוחים חינם לכל בני ברק!

שעות פתיחה
א-ה – 11:00-23:59

ו' – 11:00 ועד שעתיים לפני כניסת בשבת
ש'- שעה לאחר יציאת השבת ועד 23:59

התמונות להמחשה בלבד. תקף בסניף בני ברק בלבד. בתוקף עד 1.9.19. מינימום הזמנה למשלוח 65 ש"ח. ט.ל.ח.

 משלוחים חינם! • כשר למהדרין • ז'בוטינסקי 2 )פינת בן גוריון( בני ברק

פיצה 
משפחתית

₪ 45 
רק ב-

בקנייה במקום

קוד קופון: 000000

2 פיצות 
משפחתיות

+ שתייה

₪ 99 
רק ב-

משלוח חינם

קוד קופון: 996080

פיצה 
משפחתית

+ פיצה מיוחדת

₪ 120 
רק ב-

משלוח חינם

קוד קופון: 556062

ק!
בר

ני 
 ב

כל
ם ל

חינ

משלוחים 

שעות פתיחה
א-ה – 11:00-23:59

ו' – 11:00 ועד שעתיים לפני כניסת בשבת
ש'- שעה לאחר יציאת השבת ועד 23:59



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)

4

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





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





י"ד בתמוז תשע"ח 27/6/18 בני ברק10

מאת: עוזי ברק

בהיקף  תורניים,  ספרים  של  שיא  מספר 
שלא היה כמותו בעבר, נשלחו השנה לועדת 
בני-ברק,  עיריית  של  תורנית  לספרות  הפרס 
מערכות  לפסגת  הפרס  את  המעלה  עובדה 

הפרסים לספרות תורנית בארץ ובעולם.
מייסד  של  שמו  שעל  היוקרתיים  הפרסים 
יצחק  רבי  הראשון,  העירייה  וראש  העיר 
ספרים  למחברי  מחולקים  ז"ל,  גרשטנקורן 
ברציפות זה 38 שנה, מאז ייסודו על ידי ראש 
הפרסים  ז"ל.  וינברג  שמואל  ר'  דאז,  העיר 
השנים  בשלוש  שחוברו  לספרים  ניתנים 
האחרונות לפני תאריך מתן הפרס ולא קיבלו 
הפרס.  לועדת  שהוגש  הספר  על  קודם  פרס 
זייברט, ראש העיר פעל להרחבת  הרב חנוך 

ההכרה  מתוך  לזוכים,  הפרס  מסגרת 
והחשיבות המרובה  הפרס  בייחודיות 
להן היא זוכה, כנאה וכיאה לבני-ברק, 

עיר התורה והחסידות.
רבנים,  נמנים  הספרים  שולחי  בין 
אברכים  דיינים,  ישיבות,  ראשי 
ותלמידי ישיבות, כשהספרים עוסקים 
בתורה,  כביאורים  נושאים  במגוון 
בש"ס,  ביאורים  וכתובים,  נביאים 
שו"ת ופסקים בהלכה, דרשות והלכות 
על חגים ומועדים ומגוון רב בתחומים 

תורניים.
כאמור  הנחשב  הפרס,  מקבלי  בין 
בעולם  ביותר  ולמכובד  למרכזי 

ראשי  תורה,  גדולי  היו  התורניים  החיבורים 
הגאונים  ובהם  ידועי-שם,  ורבנים  ישיבות 
ירושלים;  של  רבה  זצ"ל,  קוליץ,  יצחק  רבי 
ישיבת  ראש  זצ"ל,  ברוידא  זיסל  רבי שמחה 
ורבי  זצ"ל  דיסקין  משה  שמעון  רבי  חברון; 
ישיבת  מראשי  יבלח"א,  ארלנגר  אברהם 
דוד  אברהם  רבי  ירושלים;  תורה"  "קול 
רוזנטל זצ"ל, ראב"ד בירושלים; רבי אליהו 
והראשון-לציון;  הראשי  הרב  בקשי-דורון, 
רבי יצחק פלקסר זצ"ל, מראשי ישיבת "שפת 
זצ"ל,  רקובר  ברוך  רבי  שבירושלים;  אמת" 
יעקב בורנשטיין  אב"ד בחיפה; רבי שמואל 
זצ"ל, ראש ישיבת "קריית מלך"; רבי שלמה 
עמאר, הרב הראשי ורבה של ירושלים; רבי 
מרדכי מלכה, רב העיר אלעד; רבי דוד כהן, 
רבי משה  ישראל;  כנסת  ישיבת חברון  ראש 

ודיין  החיים"  "אור  שכונת  רב  קליין,  שאול 
שמואל  רבי  הגאון  מרן  שבראשות  בבד"צ 
הלוי ואזנר; רבי נסים בן שמעון, ראש אבות 
שנים  במשך  אביב  בתל  הרבניים  בתיה"ד 
ישיבת  מראשי  שטרן,  מרדכי  רבי  רבות; 
זוכובסקי,  נתן  רבי  בני-ברק;  לובלין  חכמי 
אברהם  רבי  "גאון-יעקב";  ישיבת  מראשי 
מדרש  בית  ישיבת  מראשי  ליפקוביץ,  יצחק 
עליון; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של 
יעקב  מאיר  רבי  ישראל";  "עטרת  ישיבת 
רבי  מאיר";  "זכרון-  בד"צ  חבר  שטרן, 
של  הרוחני  מנהלה  גלדווסר,  פנחס  יצחק 
יונתן  רבי  הגדולה;  ישראל"  "אור-  ישיבת 
שרגא דומב, מנהלה הרוחני של ישיבת "בית 
ישיבת  מראשי  פרצוביץ,  רפאל  רבי  מאיר"; 
"נתיבות  כולל  ראש  רוט,  אליעזר  רבי  מיר; 
משפט", בני ברק; הגאון רבי אריה לייב 
הכהן שפירא, המנהל הרוחני של ישיבת 
פונביז' לצעירים שבבני ברק; הגאון רבי 
ישיבת  מראשי  שקלארש,  מנדל  משה 
עשרות  ועוד  ברק  בני  אמת"  "אמרי 
וכוללי  ישיבות  ראשי  דיינים,  רבנים, 

אברכים מכובדים וידועי-שם.
הגאונים  הם  הפרס  ועדת  חברי 
ראש  פוברסקי,  דב  ברוך  רבי  הגדולים: 
שפרן,  מנדל  מנחם  רבי  פוניבז';  ישיבת 
ישיבת  וראש  בדורנו  הדיינים  מחשובי 
בן-שמעון,  שלמה  ורבי  התורה"  "נועם 

חבר ביה"ד הרבני הגדול.

מאת: עוזי ברק

עיריית בני ברק, בעידודו ובסיועו של ראש 
העיר, פתחה בימים אלו בתחרות נרחבת בין 
כלל עובדי העירייה להגשת מיזמים מקצועיים 
וייחודיים לקידום ולשדרוג השירותים לכלל 
תחת  ומגוונים,  רבים  בתחומים  התושבים 

הכותרת "חושבים היום-רואים מחר".
ציין  העובדים,  לציבור  ברכתו  בדברי 
זייברט, ראש העיר את חשיבותה  חנוך  הרב 
לעובדים,  שיינתנו  והפרסים  התחרות  של 
שיוכיחו את חתירתם למצוינות מקצועית תוך 
דילוג על אתגרים וחסמים וחשיבה יצירתית 
בתהליכי  ולשינויים  משמעותיים  לשיפורים 
מקבלי  לרווחת  הפנים-ארגוניים,  העבודה 

השירות העירוני.
במסגרת תקנון התחרות, על המיזם המוצע 
העבודה  בתכניות  כלול  שאינו  רעיון  להיות 

רק  שאינם  רעיונות  העירייה,  של  הקיימות 
ישימים  בעיקרם,  אלא,  התיאורטי,  בתחום 
וברי-ביצוע, תוך הצגת לוחות זמנים מפורטים 

ואבני דרך ליישום הרעיונות והתכניות.
ההצעות  בבחינת  מושם  מיוחד,  דגש 
קלות  המיזם,  מהפעלת  הנהנים  בהיקף 
הטמעתו, קיצור עלויות כספיות, כשעדיפות 
תקציביים  במקורות  שיגובו  למיזמים  תינתן 
ממשלה,  משרדי  כמו  ומוכחים,  חיצוניים 

גורמים רשמיים וציבוריים ועוד.
קיומה,  שבחודשי  התחרות,  משתתפי 
יוכלו להסתייע  ומחויבותם,  רצינותם  יוכיחו 
ביועצים מקצועיים בתחומם, ולהסתייע בהם 
לתקנון  בהתאם  המיזם,  ולפיתוח  לגיבוש 
תינתן  לכך,  כשבנוסף  התחרות,  ולדרישות 
מחלקות  ולשותפות  למעורבות  לב  תשומת 
על  השפעה  תהיה  ולכך  נוספים,  ועובדים 
היחידות  בין  שיתוף-הפעולה  העמקת 

והעובדים.
ימי  יינתנו  בתחרות  המשתתפים  לקידום 
קיומה,  חודשי  במהלך  והכשרה,  הדרכה 
אנשי  של  הרצאות  במסירת  הוחל  וכבר 
הארגוני,  בתחום  הראשונה  מקצוע מהשורה 
עובדים  בין  התחרות  חשיבות  את  שהדגישו 
רבים, ככל הניתן, שיוכלו להיעזר איש ברעהו, 
למעשה,  הלכה  הרעיונות,  יישום  ובדיקת 
בטרם הגשתם לועדת השיפוט של הפרסים. 
הועדה תכלול שורה של אנשי מקצוע ידועים 
ולקידום  מוניציפאליים,  בתחומים  ומומחים 
את  הכולל  עירוני,  צוות  מופעל  התחרות 
תיאום  אגף  מנהל  סגן  בורובסקי,  שלמה  מר 
התחרות  ואת  השירות,  תחום  ומנהל  ובקרה 
מרכזות גב' אביבה אגמי וגב' רחל ברלינסקי, 

מנהלות יחידות בעירייה.

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
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החדשות המקומיות של      בני ברק
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 הגאון רבי משה אליעזר שטיגל זצ"ל
האמת:  דיין  ברוך 
'מעיני  החולים  בבית 
ביום  נפטר  הישועה' 
רבי  הגאון  בבוקר  שני 
זצ"ל,  שטיגל  משה 
כולל  וחשובי  מזקני 
 86 בן  והוא  ברסלב 
בפטירתו. הרב שטיגל 
לפני  ימים   3 אושפז 
דלקת  עם  בביה"ח  כן 
ומצבו התדרדר  ריאות 

במהירות.
בשנת  נולד  המנוח 
הגאון  לאביו  תרצ"ב 
רבי מתתיהו זאב חיים 
מייסד  זצ"ל,  שטיגל 

וראש ישיבת 'בית יוסף'. בהגיעו לפרקו נשא לאישה את 
בתו של המחנך רבי יצחק דוד שינקר ז"ל מתלמוד תורה 

'תורת אמת' בבני ברק.
הרבה.  תלמידים  להעמיד  וזכה  גדול  מתמיד  היה 
ישיבה  כראש  רבות  שנים  במשך  ששימש  לאחר 
יחזקאל'  'כנסת  בישיבות  וכן  בעלזא  קאליב,  בישיבות 

ו'כנסת שלום'.
הותיר אחריו דור ישרים מבורך. הלווייתו יצאה ביום 
שני בשעה 12:30 מהיכל כולל ברסלב לביה"ח פוניבז' 

בעיר. בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות

 אוד מוצל מאש: הרב שרגא וינקלר ז"ל
ברוך דיין האמת: הרב שרגא וינקלר ז"ל, תושב רחוב 
ילדים  ללא  השבוע  שני  ביום  נפטר  ברק,  בבני  ראב"ד 
החולים  בבית  אושפז  לאחרונה  בפטירתו.   93 בן  והוא 

מעיני הישועה, שם התדרדר מצבו עד שנפטר.
מוצל  אוד  מהונגריה,  דעה  לדור  שריד  הוא  המנוח 
מתפלל  היה  ברק,  בבני  והתיישב  לארץ  שעלה  מאש. 
ב"חוג חתם סופר" ברחוב מימון בב"ב, ולפרנסתו עבד 

בדואר בסניף ברחוב רבי עקיבא.
תושבי  התבקשו  ילדים,  אחריו  השאיר  ולא  הואיל 
בשעה  שני  ביום  שיצאה  בהלווייתו  להשתתף  העיר 
17:00, מבית המדרש חוג חתם סופר ברחוב מימון 19, 

אל בית החיים סגולה, שם נטמן.

 הפגנות מתחת לבית גפני
במהלך השבוע נערכו מספר הפגנות מידי ערב מתחת 
לביתו של חבר הכנסת ויו"ר ועדת הכספים משה גפני. 
את ההפגנות עורכים קבוצת אנשים הפועלים נגד גזירות 
הגיוס. כשהמצב הגיע עד להפרעה לסדר התנועה שוטרי 

מרחב דן הגיעו למקום ופיזרו את המפגינים.
 

 שיחת חיזוק בכולל 'מאיר אורה'
הגאון רבי דוד יוסף, חבר מועצת חכמי התורה וראש 
מוסדות יחווה דעת, יגיע ביום שני למסור שיעור תורני 
וחיזוק לאברכי הכולל מאיר אורה בראשות הגר"מ דרעי 

בשכונת קרית הרצוג בבני ברק.

 שמחת בית מדרש עליון
יואל  רבי  מזל טוב לרגל שמחת החתונה לבן הגאון 
מקלב מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' עם בתו של הרב 
יעקב חלובסקי מבאי ביתו של מרן שר התורה הגר"ח 
וקהל  ציבור  אישי  רבנים,  השתתפו  בחתונה  קנייבסקי. 

רב.

ועדת הפרס לספרות תורנית על שם מייסד העיר הרב גרשטנקורן ז"ל קיבלה מספר שיא 
של ספרים מהמתמודדים • בין המתמודדים נמנים רבנים, ראשי ישיבות, דיינים ועוד

ראש העיר מציג: תחרות פרסים לעובדי העירייה שיוכיחו חתירה למצוינות מקצועית 
לרווחת מקבלי השירות העירוני

שיא מתמודדים על הפרס 
לספרות תורנית

חושבים היום - רואים מחר
בטקס האחרון

צילום: דוד זר
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י"ד בתמוז תשע"ח 121227/6/18 בני ברק

התפללו: הגר"ש בעדני 
אושפז בבית החולים

חבר 'מועצת חכמי התורה' הגר"ש בעדני אושפז בבית החולים 'מעיני 
הישועה' בבני ברק

מאת: יאיר קורן

האחרונות  ביממות  נערכו  רבות  תפילות 
של  התורה  חכמי  מועצת  חבר  של  לרפואתו 

כולל  וראש  ש"ס 
הגאון  וחיים,  תורה 
בעדני,  שמעון  רבי 
בבית  שאושפז 
'מעיני  החולים 
הישועה' בבני ברק.

השבוע  בתחילת 
שלא  הגר"ש  חש 
בטוב ובעצת רופאו 
לבית  פונה  הוא 

החולים.
ל'קו עיתונות' נודע 

ברגלו,  משושנה  כתוצאה  מחום  סובל  הרב  כי 
נשאר  והוא  השתפר  הרב  של  מצבו  כרגע 

להשגחה בבית החולים.
הגיע  דרעי  השר  ש"ס  יו"ר  בערב  שני  ביום 

לביקור חולים אצל הרב בביה"ח.
של  הבוקר  בשעות 
במסירות  שלישי,  יום 
ממש,  של  נפש 
היישר  הגר"ש  הגיע 
ממיטתו בבית החולים 
טהרה  מקווה  לחנוכת 
בו  באירוע  בלוד, 
השרים  גם  השתתפו 
רבה  ואזולאי,  דרעי 
של ירושלים הגרש"מ 
העיר  וראש  עמאר 

יאיר רביבו.
הציבור נקרא להתפלל 
בן חביבה בתוך שאר  רבי שמעון  עבור הגאון 

כל חולי עמך בית ישראל.

אלי כהן

סיום  לאחר  יממה  האחרון,  חמישי  ביום 
נערכה בכולל פוניבז' עצרת מספד  ה'שבעה', 
מאברכי  ז"ל,  אדלשטיין  יוסף  שמעון  לרב 
הגרי"ג  הישיבה  ראש  מרן  של  ובנו  הכולל 

אדלשטיין.

בעצרת נשאו דברים מלבד מרן ראש הישיבה 
גם נשיא הישיבה והכולל הגר"א כהנמן, וגיסו 
לוי, מרבני  הגדול של המנוח, הגאון רבי דוד 

הישיבה.
ובחורים  אברכים  אלפי  השתתפו  במעמד 

שהאזינו במשך שעה ארוכה לדברי החיזוק.

מבצע לקראת החופש

מאת : עוזי ברק

בתי  לאיתור  פעילות  ערכה  ישראל  משטרת 
בני  בערים  לקטינים  אלכוהול  המוכרים  עסק 
ברק וגבעתיים.  מתוך תשעה בתי עסק שנבדקו 
לקטינים  אלכוהול  מכרו  משישה  פחות  לא   0

בניגוד לחוק.
מהיערכות  וכחלק  השבוע שעבר  סוף  במהלך 
לחופשת הקיץ, פעלו שוטרי מחלק הנוער של 
משטרת ישראל בבדיקות גלויות וסמויות לבתי 
עסק על מנת לאתר עסקים שאינם מקפידים על 

איסור מכירת אלכוהול לקטינים.  
9 בתי עסק,  במסגרת המבצע, החוקרים פקדו 
שמכרו  עסק  בתי   6 נגד  ראיות  נאספו  מתוכם 

אלכוהול לקטינים.
יצוין כי בבני ברק חמישה בעלי חנויות נתפסו 
לאחר שמכרו אלכוהול לקטינים, מתוך שבעה 
בבני  גדולים  סופרים  בעלי  ביניהם  שנבדקו, 

ברק.
המוכרים זומנו לחקירה באזהרה וחלק מבעלי 

העסקים יזומנו לשימוע בטרם סגירת העסק.
פלילית  עבירה  הנה  לקטין  אלכוהול  מכירת 
ועונשה עד חצי שנת מאסר. הספקת אלכוהול 
לקטינים פוגעת בקטינים עצמם ומהווה סכנה 
הפליליות  מהעבירות  חלק  הציבור.  לשלום 
נעשו  קטינים  על-ידי  שנעשו  החמורות 

בהשפעת אלכוהול. כך נמסר מהמשטרה.

בפשיטה של מחלק הנוער של משטרת מרחב דן נתפסו בבני ברק 
חמישה בעלי חנויות שמכרו אלכוהול לקטינים מתוך שבעה שנבדקו 

הגר"ש בעדני, צילום: יעקב כהן

עצרת ‘שבעה' 
בכולל פוניבז'

הספד  דברי  נשא  הישיבה  ראש  מרן 
לוי  עוד במספידים: הגר"ד   • בנו  על 

והגר"א כהנמן

צילום: בעריש פילמר

המרכז החרדי 
להכשרה מקצועית
The Mercaz Chareidi
Institute of Technology

100% 
מימון 
שכר

לימוד*

מזכירות רפואית	 
ניהול מחסן ממוחשב	 
מנהלת משרד כללית+בכירה	 
יבוא, יצוא וסחר בינלאומי	 
מטפלות בילדים במעונות יום	 

מינהל

מכינה טכנולוגית	 
הנדסאי חשמל 	 
הנדסאי תוכנה	 
הנדסאי בנין - ניהול הבניה	 
הנדסאי בנין - תכנון מבנים	 
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים	 

הנדסאים

יעוץ מס	 
חשבות שכר	 
הנהלת חשבונות סוג 1+2	 
הנהלת חשבונות סוג 3	 

חשבונאות

תחזוקת מחשבים אישיים	 
MCSA ורשתות תקשורת

מחשבים וטכנולוגיה

טיפול רגשי
 	-C.B.T

מיועד לבעלי תעודות 
ונסיון בתחום הטיפולי

עיצוב תעשייתי	 
אדריכלות ועיצוב פנים	 

עיצוב

תלמד להיות מעשי!

טי
תנ
או

*המלגה להנדסאות גברים בכפוף לקריטריוני מה"ט. לנשים במחיר מסובסד.

להרשמה: 2245*)שלוחה 3(

ירושלים | בני ברק | אשדוד | מודיעין עילית | חיפה | בית שמש

ללא תוכן אקדמי
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22 שנות ה

ת השמה מקצועית
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נמשכת ההרשמה 
ללימודי מקצוע מעשיים
לנרשמים עכשיו פטור מדמי רישום! 

)עד ר״ח אב(

נשים: לימודי בוקר  |  גברים: לימודי ערב



לא מתפשרים על 
 המומחים שלכם

בבני ברק!

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

ד״ר מרק ירוחימוביץ
מומחה ברפואת ילדים, פגים וילודים

הוא חלק מנבחרת הרופאים שלכם

לשירותכם במכון להתפתחות הילד מרום שיר
ימים ב׳, ה׳ בתיאום מראש בלבד

 בריאות ללא פשרות, 
בבני ברק רק מאוחדת

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח החיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

ד״ר מרק ירוחימוביץ
מומחה ברפואת ילדים, פגים וילודים

להיות בריא
ולהישאר בריא

בריא להכיר :)

 מומחה ורופא בכיר ברפואת ילדים,
פגים וילודים מביה״ח “דנה״ ומביה״ח “ליס״ 

ד״ר ירוחימוביץ מאמין כי רפואה זה מקצוע עם שליחות גדולה, 
 אליו מגיעים חדורים בתחושת שליחות ורצון להציל,

לשפר חיים ולעזור לאנשים



בני ברק י"ד בתמוז תשע"ח 121427/6/18

קו הביוב ברחוב נחמיה יוחלף - ללא הפרעה לתנועה

מאת: עוזי ברק

שמוביל  התשתיות  פיתוח  תנופת  במסגרת 
החלו  ברק,  בני  ברחבי  ברק"  "מי  המים  תאגיד 
ברחוב  ביוב  קווי  שני  להרחבת  העבודות  השבוע 
ייחודית,  נחמיה. העבודות מבוצעות בטכנולוגיה 
המאפשרת להחליף את הקו בעודו פעיל – וללא 
לתנועה,  בלבד  מינימלית  הפרעה  ועם  חפירה  כל 
כאשר לא צפויה מעבר לכך כל הפרעה לתושבים 

המתגוררים בסמוך.
מדובר על טכנולוגיה ייחודית של ניפוץ שוחת 
ביוב תוך בניית קו חדש ורחב יותר. הטכנולוגיה 
הוכנסה לשימוש, לראשונה בישראל, לפני מספר 
שבועות על ידי "מי ברק" בפרויקט שזכה לתמיכה 
רוב  לפיכך  המקצוע.  אנשי  מצד  רבה  ואהדה 
בשעות  גם  השטח,  לפני  מתחת  נעשו  העבודות 

היום, תוך הפרעה מינימלית לתנועה.
שיימשכו  נחמיה  ברחוב  העבודות  במסגרת 
וימנע  בחדש  הישן  הביוב  קו  יוחלף  כשבועיים, 
פריצות של קווי ביוב שהתרחשו לא אחת בערבי 
אזור  כל  את  משרת  הביוב  קו  וחגים.  שבתות 
הרחובות נחמיה, מדבורה נביאה ורשב"ם במזרח, 

עד הרב לנדא במערב ורחוב עזרא בצפון.
בתוך כך, במסגרת העבודות לשדרוג קו הביוב 
ברחוב רבי עקיבא בעיר שהחלו בשבוע האחרון, 
הצליחו בתאגיד "מי ברק" לסיים את שלב א' של 
העבודות למעלה מיומיים לפני המועד המתוכנן, 
כך שקטע הדרך ברחוב רבי עקיבא – מרחוב הרב 
קוק לרחוב ז'בוטינסקי, היה פתוח לתנועה גם ביום 
חמישי ושישי האחרון. העבודות הסתיימו מוקדם 
וההיערכות  המקדים  הפרסום  לנוכח  הצפוי  מן 

הכוללת של התאגיד ועיריית בני ברק.
"תאגיד  צלניק:  דוד  התאגיד,  מנכ"ל  לדברי 
הצפופה  העירונית  בסביבה  פועל  ברק'  'מי 
ושוב  שוב  בפניו  וניצבים  בישראל  ביותר 
שיש  שמחים  ב"ה  חדשים.  מקצועיים  אתגרים 
מינימום  תוך  וייחודי,  בידינו להביא פתרון מהיר 
הטכנולוגית  ההפעלה  תפיסת  בתושבים.  הפגיעה 
וייחודית  מיוחדת  בעיר  ברק'  'מי  של  וההנדסית 
הנדסי   יצירתי  מענה  מתן  המחייבת  ברק  כבני 
ע"י  שוטף  באופן  מגובה  כולה  התאגיד  פעילות 
אגפי  כל  עם  יחד  זייברט  חנוך  הרב  העיר  ראש 
התאגיד  להצלחת  רבות  מסייעים  אשר  העירייה 

במכלול ההיבטים ההנדסיים והתפעוליים בעיר".

כל  וללא  פעיל  בעודו  הקו  את  להחליף  המאפשרת  מתקדמת  בטכנולוגיה  נעשות  כשבועיים,  שיימשכו  העבודות 
חפירה ועם הפרעה מינימלית בלבד לתנועה • לנוכח ההיערכות המוקדמת והעבודה המהירה הצליחו ב'מי ברק' 
לסיים את העבודות ברחוב רבי עקיבא שנפתח לתנועה מוקדם מהצפוי • מנכ"ל התאגיד דוד צלניק: "שמחים שיש 

בידינו להביא פתרון מהיר וייחודי, תוך מינימום פגיעה בתושבים"

המכונה שעושה את העבודה

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

מבצע
שבוע קר במיוחד בשיא החשמל והמיזוג

לשבוע בלבד! ימים שלישי - שלישי, י"ג - כ' תמוז, )26.6-3.7(
כל המזגנים והמקררים שבמלאי במחירי חיסול מטורפים

שיא העונה!
שבוע המקררים!שבוע המזגנים!

מ-
חל 

ה

מזגן לחדר שינה

30₪

ל-36 
חודשים

החל מ-1090 ₪

מזגן למטבח

36₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-1290 ₪

מזגן לסלון

55₪

מ-
חל 

ל-36 ה
חודשים

החל מ-1990 ₪

מזגן 3 כ"ס

83₪

מ-
חל 

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



העזרה לפג קטן נותנת סיפוק מאוד גדול

ד״ר מרק ירוחימוביץ, מומחה לרפואת ילדים 
הנודדת  הפגים  מרפאת  על  מספר  ופגים, 
שהקים במרום שיר ומדוע עובדת סוציאלית 
היא חלק הכרחי בצוות, על ההתפתחות של 
מאוחדת בתחום רפואת הילדים וגם: הדברים 
פגים  אצל  מהם  ולהיזהר  להקפיד  שחשוב 

ותינוקות

ילדים  ברפואת  מתמחה  ירוחימוביץ,  מרק  ד״ר 
וילודים.  פגים  רפואת  כלומר  ונאונטולוגיה, 
מעניק  וכיום  למאוחדת,  הצטרף   2001 בשנת 
וטיפול במרכז להתפתחות הילד ברחוב  שירות 

הרב לנדא בבני ברק וכן במרפאת הפגים. 

בתחום  מאוחדת  מרפאות  של  הייחודיות  מה 
מומחיותך? 

מושקע  מאוד  הילדים,  רפואת  תחום  “כל 
ומפותח במאוחדת. הקופה השקיעה מאמצים 
חדשים  מכונים  הוקמו  התחום.  בפיתוח  רבים 
נרחב  שירות  שמעניקים  חדשות,  ושלוחות 
אבל  הארץ,  בכל  הורחבה  הפעילות  לילדים. 
במיוחד באזור המרכז ובבני ברק. כידוע, נפתח 

מכון חדש בבני ברק להתפתחות הילד. 

האבחונים  נושא  בכל  מצטיינים  אנחנו 
אנחנו  הילד,  להתפתחות  במכון  והטיפולים. 
כמו  התחומים,  בכל  רפואיים  אבחונים  עורכים 
מענה  גם  יש  התנהגות.  תקשורת,  מוטוריקה, 
נרחב לכל מה שקשור למקצעות פרא רפואיים, 

וכדומה.  תקשורת  קלינאות  פיזיותרפיה,  כמו 
חלק מהאבחונים אנחנו עושים במכון, וחלק על 

יד ספקים חיצוניים שעובדים איתנו. 

איזה מענה יש בנושא רפואת הפגים?
ייחודית  מרפאה  הקמתי  שנים,  חמש  “לפני 
רפואי  מעקב  של  בנושא  מענה  שנותנת 
נודדת׳.  ‘מרפאה  של  בשיטה  פועל  זה  לפגים. 
פעמיים בחודש מגיעים עם הצוות של מרפאת 
הפגים. הצוות כולל רופא פיזיותרפיסט ועובדת 

סוציאלית. 

בפרט  ההתפתחותי  המעקב  הרפואי,  “בתחום 
עוקבים  והכרחי.  חשוב  מאוד  הוא  פגים  אצל 
ריאות,  לב,  העיכול,  מערכת  הגדילה,  אחרי 
ועוד מעקבים רפואיים נדרשים  ראיה ושמיעה, 
בצורה  הילד  כל  את  רואים  אנחנו  אחרים. 
רוחבית ומקיפה. לא מטפלים במחלה נקודתית 

אלא בחולה בכלל. 

זאת  סוציאלית,  עובדת  גם  יש  בצוות  “כאמור, 
מכיוון שבמקרים רבים לפגים יש צרכים מיוחדים. 
לפעמים צריך עזרה נוספת למשפחה. העובדת 
בהורים  ותומכת  מדריכה  גם  הסוציאלית 

ובמשפחה. זה חלק בלתי נפרד מהמרפאה״. 

סיכון  להוות  שיכולות  העיקריות  הנקודות  מהן 
לפגים וצריך להיזהר מהם?

יום  צריך להקפיד על סדר  סיכונים.  “יש הרבה 

שלב;  בכל  צריך  הוא  שינה  שעות  כמה  נכון, 
בהנקה  התזונה  מבחינת  גם  נכונה  אכילה  על 
היו  פעם  האכלה;  בצורת  וגם  בפורמולה  או 
הוכח  היום  אבל  הבטן,  על  להשכיב  אומרים 
גיל שנה צריך להשכיב על  חד-משמעית שעד 

הגב, גם תינוקות שהם לא פגים. 

“בנוסף צריך לשמור על טמפרטורת חדר נכונה, 
נכון,  גוף  חום  על  לשמור  בעיה  יש  לתינוקת  כי 
פעמים  והרבה  מדי  יותר  להם  חם  לפעמים 
בין  היא  בחדר  הרצויה  הטמפרטורה  להם.   קר 
22-24 מעלות. חשוב לדעת, שאם הטמפרטורה 
לתינוק  גורם  זה  מאוזנים,  לא  הגוף   וחום 
נוחות. בימים חמים לא להלביש  ואי  לאי שקט 
להסתפק  ניתן  בהחלט  שכבות,  מדי  ביותר 
זאת  עם  יחד  עולה.  כשהחום  אחת  בשכבה 
וצריך  לשמש  חשופים  להיות  לתינוקות  אסור 

שהגוף יהיה מכוסה״. 

מה המוטו שמוביל אותך?

חייבים  גדולה.  זה מקצוע עם שליחות  “רפואה 
ורצון  שליחות  בתחושת  חדורים  אליו  להגיע 
וברגע  לאנשים.  ולעזור  חיים  ולשפר  להציל 
לילד  אדם,  לבן  לעזור  מצליח  באמת  שאתה 
קטן, או לפג קטנטן, זה סיפוק מאוד גדול, שנותן 

כח להמשיך בעבודה״. 

*3833  meuhedet.co.ilולהישאר בריאלהיות בריא

בריא 
להכיר

 ד״ר מרק ירוחימוביץ
מומחה ברפואת 

ילדים, פגים וילודים

 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!



י"ד בתמוז תשע"ח 161627/6/18 בני ברק

חברת החשמל נערכת 
לחורף בבני ברק

חברת החשמל מבצעת עבודות לשיפור רשת החשמל ואמינות 
האספקה בעיר

מאת: עוזי ברק

חברת  יזמה  לחורף,  היערכות  במסגרת 
־החשמל פעילות מניעה לשיפור רשת הח

שמל בעיר בני ברק במקומות בהם הצפי 
לעומס בצריכת החשמל הינו גבוה.

חברת החשמל איתרה באמצעות מערכות 
צריכת  על  הנסמכות  מתקדמות  מחשוב 
בעלי  שנאים  האחרונה,  בשנה  החשמל 

פוטנציאל להפרעות בעיר בני ברק.
תשתית  הנחת  תבוצע  העבודות  במסגרת 
נמוך  מתח  כבלי  של  תת-קרקעית  חדשה 
לשפר  במטרה  מטרים  מאות  של  בהיקף 

את אמינות ההפסקה ללקוחות בעיר.
העבודות כוללות בנוסף: הוספת  מעגלי 

בין  עומסים  איזון  נמוך,  במתח  חלוקה 
השנאים הקיימים והעברת עומסים במתח 
אמינות  את  ישפרו  אלו  פעולות  נמוך. 
האספקה ברחבי העיר לרווחת התושבים.

השיפורים צפויים ברחובות הבאים: האי 
גרינברג,  מקוצק,  האדמו"ר  רימון,  גאון, 
סוקולוב, אבן גבירול, ועד ארבע ארצות, 

הרב שך, זבולון המר, תורה ועבודה.
העבודות יחלו בחודש יולי והן מבוצעות 
בני  בעיריית  התשתיות  אגף  עם  בתיאום 

ברק.
אברהם  החשמל,  בחברת  דן  מחוז  מנהל 
חברת  לאומית,  "כחברה  ציין:  ראבוחין, 
רואה  החשמל 
רבה  חשיבות 
אמינות  בהגברת 
תוך  האספקה, 
פתרונות  מתן 
כחלק  ללקוחות. 
לשי ־מפעילותנו 
החש רשת  ־פור 

מל, אנו מבצעים 
ברק  בני  בעיר 
משמעו ־פרויקט 

עם  בתיאום  תי 
המקו ־הרשות 

מית". 

יחידת חוס"ן מתרחבת

מאת: עוזי ברק

בארגון  "חוס"ן"  יחידת  מתנדבי  לקורס  סיום  טקס 
"איחוד הצלה", התקיים ביום שני בבני ברק.

שנו יחידה  היא  נפשי(,  וסיוע  )חירום  חוס"ן  ־יחידת 
יחידת  טראומה.  פוסט  למקרי  ראשוני  מענה  תנת 
־חוס"ן גדלה בהתמדה וקולטת לשורותיה עובדים סו

ציאליים, פסיכולוגים, ואנשי מקצוע מתחום בריאות 
הנפש.

מתנדבי  שורות  מתוך  מתנדבים  מוכשרים  במקביל 
בן  קורס  וכאמור בתום  איחוד הצלה כחובשי חוס"ן 

חודשיים חולקו תעודות סיום ואפודים 
בעיר.  הקורס  את  שסיימו  למתנדבים 
חולקו  הטקס  ובמסגרת  הקורס  בסיום 
סיום  תעודות  המתנדבים  לחובשים 

ואפודים.
בעקבות סיום קורס זה יחידת מתנדבי 
חוס"ן בבני ברק גדלה ל-42 מתנדבים 
פעילים שזמינים 24/7 לשירות תושבי 

העיר בני ברק.
סמנכ"ל  בנוכחותם:  כיבדו  הטקס  את 
איחוד הצלה אליעזר היימן, ראש סניף 
פלדמן,  אפי  ברק  בבני  הצלה  איחוד 
הפרויקט  ומנהלי  אלתר  ישראל  סגנו 

מרים באלין ואבי טננהויז.
סמנכ"ל  היימן,  לייזר  פתח  הטקס  את 
הארגון, אשר הסביר עד כמה חשובה 
כמה  ועד  ארצית  ברמה  חוס"ן  יחידת 
למתנדבים  כלים  ונותנת  תורמת  היא 

את  הצילו  ואשר  נפשיים  חירום  מצבי  עם  להתמודד 
איכות חייהם של רבבות מטופלים.

אפי פלדמן ראש הסניף שיבח בדבריו את המתנדבים 
שיוצאים מזמנם ביום ובליל להציל חיים וכאשר הם 
ול משפחה  בן  אובדן  של  במצבים  לעיתים  ־נתקלים 

עיתים צעיר או תינוק רך בשנים קורס חוס"ן זה נותן 
למתנדבים כלים מקצועיים  לטפל לאחר סיום הטיפול 
מצוקות  סוגי  בכל  ראשוני  נפשי  בטיפול  גם  הרפואי 
שאינם רפואי, קורס זה הינו מקצועי וברמה הגבוהה 
־ביותר בארץ מוענק לחובשי איחוד הצלה לרווחת תו

שבי בני ברק.

הוכשרו מתנדבים נוספים ליחידת חוס"ן – חירום וסיוע נפשי - של איחוד הצלה 
בני ברק • היחידה מונה כיום 42 מתנדבים פעילים לרווחת תושבי העיר

מתנדבי חוס"ן שהוכשרו עובדי חברת חשמל, אילוסטרציה

הודעה לציבור
כשרות  בהם  אין  אשר  מסין  שמיובאים  והציציות  הטליתות 
פוליאסטר  רובם  ורוב  גדולה  מכשלה  בהם  יש  מוסמכת 
דמוי צמר, וכמו"כ כן יש לחוש לשעטנז כמוכ' חוטי הציצית 
מכשרויות  רק  לרכוש  ויש  ידוע  מקורם  אין  מסין  המיובאים 

מוסמכות בתוצרת הארץ.

• ילד בחדר הורים חינם על בסיס לינה וארוחת בוקר.
• מבצע הנחות מיוחדות*: לשוהים לילה אחד 10% )לא כולל סופ"ש(

        לשוהים 2-3 לילות 15%
        לשוהים 4 לילות 25% 

• הסעות חינם לכותל על פי לו״ז של המלון
• לשוהים 3 לילות ומעלה כרטיס חינם לאטרקציות נבחרות בירושלים )לכל אורח משלם(

• אינטרנט אלחוטי חינם בכל רחבי המלון.
• לשוהים 7 לילות ומעלה אפשרות לארוחה חינם )א.ערב אמצ״ש או שבת צהריים(

• כל ההנחות ניתנות על בסיס לינה וארוחת בוקר

  חופשת קיץ יוקרתית ומפנקת
 מחכה לכם במלון רמדה המשופץ והמשודרג

reservations@herzlhotel.com :טל: 02-6599950  |  פקס: 02-2-6511824 |  אימייל
jerusalemramadahotel.com 

אין כפל מבצעים או הנחות | כל המבצעים כפופים לתנאי התקנון

*מבצע מיוחד!

 1/7-31/8

קיץ ברמדה ירושלים
לנפוש בארץ, להרגיש חו"ל

AFFORDABLE  
LUXURY



)14.6-11.7.18( תשע"ח  בתמוז  א׳-כ״ח  התאריכים  בין  בתוקף   המבצע 
לוגו טיטולים פרימיום - מאחורי   *הקוד נמצא בגב האריזה, בצד הפנימי שלה 
מזכים  האריזות  סוגי  כל  במבצע,  משתתפות  פרימיום  טיטולים  אריזות  *כלל 
ולהציגן האריזות  את  לשמור  יש  לפרס  הזכאות  *למימוש  בלבד  אחד   בקוד 
*מכירות סוף עונה ברשת קידישיק בין התאריכים 24.5-1.10.18 או עד גמר המלאי, 

המוקדם מבניהם *המבצע בכפוף לתקנון, ט.ל.ח

בכל שבוע

זוכים!!!

50

ומחלקים לכם 300 ₪ מתנה לרכישה ברשת 

רוכשים
5 אריזות

ויכולים לזכות
בשובר מתנה!

מתקשרים 
03-3738080

מזינים את הקודים שבתוך האריזות* 
ועונים נכון ומהר על 2 שאלות 

טיטולים מזמינים אתכם לשופינג והפעם גם למכירות סוף העונה!



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



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



י"ד בתמוז תשע"ח 202027/6/18 בני ברק

שיעור לילדים: ונשמרתם 
מאוד לנפשותיכם

בדמייך חיי: מוהל הציל את חיי התינוק

מאת: עוזי ברק

את  הקרובה  בתקופה  תרחיב  בני-ברק  עיריית 
בדרכים,  בטיחות  בנושאי  ההדרכה  מסגרות 
תלמודי- בתי-הספר,  תלמידי  בקרב  בעיקר 
ומפגשים  תערוכות  כולל  וגני-ילדים,  התורה 
וזאת  בדרכים,  הבטיחות  חשיבות  והסברת 
דרכים  תאונות  במספרי  הירידה  מגמת  למרות 
בעיר, בהתאם לנתונים שנמסרו לעירייה בימים 
העוסקים  הממשלתיים  הגורמים  ידי  על  אלו 
הועדה  בישיבת  נמסר  כך  אלו,  בתחומים 
שבראשותו  בדרכים,  לבטיחות  העירונית 
רה"ע,  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם  הרב  של 
המכנס את הועדה בקביעות במטרה לקדם את 

הנושאים עליה מופקדת הועדה.
גם  בוקר  שבאותו  לאחר  התכנסה,  הועדה 
מאיר  זכרון  יעקב  בית  ספר  בבית  התקיים 
לתלמידות הכיתות הגבוהות, טקס השקת מיזם 
חדשני להסברה ולהדרכה בקרב תלמידות בתי- 
הספר, ובו מצגת מקצועית, שהוכנה בחומרים 
של המטה העירוני לבטיחות בדרכים, ובביצוע 
כאשר  וולף,  הרב  סמינר  תלמידות  של  מעולה 
בבתי"ס  שלם,  שבוע  במשך  תעבור,  זו  מצגת 
לבטיחות  התודעה  את  להחדיר  במגמה  בעיר, 
הגבוהות  הכיתות  תלמידות  בקרב  גם  בדרכים 
בבתי"ס יסודיים. בטכס השתתפו הרב אברהם 
קקון,  מיכאל  הרב  רה"ע;  מ"מ  רובינשטיין, 
לתשתיות  האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר 
ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת מח'  וגב'  ולפיתוח 

תחבורה ובטיחות בדרכים באגף.
כספית  והשקעה  ההדרכה  מסגרות  הרחבת  על 
ניכרת בהן נמסר, בהתאם לאישור תקציבי של 
הרב חנוך זייברט, ראש העיר, בועדת הבטיחות 
העירונית שבראשות הרב אברהם רובינשטיין, 
קקון,  מיכאל  הרב  ובהשתפות  רה"ע  מ"מ 
לתשתיות  האגף  וראש  העירייה  הנהלת  חבר 
וגב'  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב  ולפיתוח; 
ציפורה אורלנצ'יק, מנהלת המחלקה לתחבורה 

ולבטיחות בדרכים באגף.
לבטיחות  וועדה  העיריות,  לפקודת  בהתאם 
בדרכים הינה וועדת רשות במועצה מקומית או 
אזורית, אך וועדת חובה בעירייה, כשתפקידה 
לאסוף נתונים, למפות את כלל בעיות הבטיחות 
בדרכים, לקבל נתונים סטטיסטיים מהמשטרה, 
המלצות  ולהגיש  שנתית  עבודה  תכנית  לגבש 
הוועדה  העירייה.  ולמועצת  העיר  לראש 
מורכבת מראש העיר או ממלא-מקומו; מהנדס 
מועצה;  חברי  החינוך;  אגף  מנהל  תנועה; 

העוסקים  גופים  נציגי  התחבורה;  משרד  נציג 
בבטיחות בדרכים ונציג משטרת המרחב.

הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש 
באגף  כי  מסר,  ולפיתוח  לתשתיות  האגף 
מתקבלות, מידי חודש, פניות רבות, באמצעות 
לטיפול  מועברות  והן   ,"106" העירוני  המוקד 
זמן  בפרק  בהקדם,  לתקן  שתפקידם  קבלנים 
כל  לבדוק  יש  זאת,  עם  יחד  עימם.  שנקבע 
פניה בהיבט המקצועי, ולא אחת, אנשי מקצוע 

רואים את הדברים בהיבט שונה מהתושב.
לא  כי  הדגיש,  האגף  מנהל  זיידמן,  חנוך  הרב 
כל בעיה ניתנת לפתרון, אך ישנה עשיה מרובה 
כל  כי  וציין,  בעיות,  ולפתרון  נושאים  לקידום 
הפניות בנושאים אלו מתקבלות רק באמצעות 
הפניות  את  לבקר  ניתן  כך  כי  העירוני,  המוקד 
הוסיף,  הוא  בהן.  הטיפול  מהירות  מידת  ואת 
מערכות  של  קבועה  בדיקה  מתבצעת  כי 
בשינויים  צורך  יש  אם  לראות  כדי  הרמזורים, 
מעשית  בהפעלה  רק  כי  בהם,  אחרים  או  אלו 
פתרונות,  לקדם  ניתן  האמיתי  המצב  ובבדיקת 
ואכן, בוצעו שינויי התאמה באחרונה, לשיפור 

תנועת כלי-הרכב ומעבר הולכי-רגל.
תחבורה  מח'  מנהלת  אורלנצ'יק,  ציפורה  גב' 
המאמץ  על  עמדה  באגף  בדרכים  ובטיחות 
החינוכי  ההיבט  בקידום  המושקע  המיוחד 
כרזות,  תרגולים,  סרטונים,  הדרכות,  ובוצעו 
בין  הסברתי.  עלון  והוצאת  הורים  עם  פעולות 
קמפיינים  הותאמו  ההסברתיות  המערכות 
העיר  של  הייחודיים  למאפיינים  ארציים  
עם  משולבים  מבצעים  גם  נערכים  ברק.  בני 
לבטיחות  הרשות  החינוך,  משרד  המשטרה, 
פעילות  שכוללים  ירוק"  "גל  ועמותת  בדרכים 
להורים  עלונים  חלוקת  בבתי"ס,  הדרכתית 
וגלויות עם מסרי בטיחות, פרסום  ולתלמידים 
מודעות  בלוחות  אוטובוסים,  בתחנות  חוצות 
פעילות  ואלקטרונית.  כתובה  ובתקשורת 
יחודית הינם מפגשים בגני-ילדים עירוניים של 
סבתות מתנדבות עם ילדי הגן. כאשר הסבתות 
והגרלות  וסיפורים  משחקים  לילדים  מציגות 

בתחומי זהירות בדרכים.

הדרכה ושיחה הסברתית לרוכב אופנוע

אלי כהן

ברק.  בבני  רשב"ם  ברחוב  בצהריים  רביעי  יום 
ליומם  שהגיעו  תינוקות  נימולים  יום  כמדי 
הגר"ח  התורה  שר  מרן  של  ברכיו  על  השמיני 
קנייבסקי בבית מדרשו. גם היום יוצאים מהיכלו 
של 'לדרמן' קבוצת בני משפחה עליזים ושמחים, 
המעמד היה מרומם, התינוק הוכנס בבריתו של 
את  לסעוד  בדרכם  הם  וכעת  אבינו,  אברהם 
סעודת המצווה באולמי 'ארמונות חן' הסמוכים.
אירעה  התפנית  ומוכר.  שגרתי  הכול  כאן  עד 
אם  הבחינה  הסעודה  במהלך  כאשר  באחת 
התינוק המאושרת שמשהו בהתנהגותו של הרך 
הנימול אינו כשורה. לאחר כמה ניסיונות להרגיע 
המשפחה  בני  גילו  צלחו,  שלא  התינוק  את 
דימום  התינוק:  של  הנוחות  לחוסר  הגורם  את 
מתמשך שלא מפסיק. אחד הנוכחים במקום, א. 
בן דוד, מספר ל'קו עיתונות' שהניסיונות לאתר 
בתוהו  עלו  בתחומו,  ותיק  שהינו  המוהל,  את 
הברית  מסיום  הזמן  שבחלוף  שהתברר  לאחר 

הספיק להתרחק מאוד מהעיר בני ברק.
אין צורך להצטייד בדמיון מפותח כדי לתאר את 
מתוחות.  דקות  באותם  הברית  באולם  שאירע 
את  עצרו  כולם  גאה לשחקים, המסובים  הלחץ 

נרגשת  תהילים  לאמירת  ונעמדו  הסעודה  רצף 
ההצלה  ארגוני  כונני  התינוק.  של  להצלתו 
שהוזעקו למקום החלו בפעולות מהירות להצלת 
חייו, אבל כולם ידעו שהטוב ביותר במקרה כזה 
הוא להביא מוהל מומחה שידע לזהות את שורש 

הבעיה ויביא במהירות לפתרונה.
החיפושים אחרי מוהל שיוכל להתייצב במהירות 
בזירה נשאו פרי, ועד מהרה הופיע הרב ישראל 
שם  לעצמו  קנה  האחרונות  שבשנים  פוקס, 
מחמשת  לאחד  ונחשב  ביותר,  מומחה  כמוהל 
המוהלים הבולטים בצמרת המוהלים הליטאיים 
בבני ברק, כזה שתחת ידו עוברים מאות תינוקות 

בשנה. 
לכן  קודם  ספורות  דקות  שסיים  פוקס  הרב 
לערוך ברית באולם סמוך, מיהר לעלות לאולם 
בו שהה התינוק. כניסתו של הרב פוקס הוכחה 
מיד כיעילה, תוך רגעים בודדים איתר הרב פוקס 
את הנקודה הבעייתית ועצר במומחיות רבה את 
הדימום שעד לרגע זה לא פסק. הרב פוקס חבש 
את התינוק כשמתברר שבחסדי שמים מקצועיות 
לפנות  צורך  יהיה  שלא  לכך  הביאה  החבישה 
שב  הציבור  ובכך  החולים,  לבית  התינוק  את 

בהודאה לה' להמשך סעודת המצווה.

למרות מגמת הירידה בתאונות הדרכים: ילדי העיר יעברו הדרכות בנושא 
חשיבות הבטיחות בדרכים

מסלולי
נשים

ביטחון
כלכלי

מסלולילהצלחה
גברים

 המקצוע 
 שלך יותר 

קרוב מתמיד!

03-5785030

עם המכינות של מכללת מבחר

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

מכינה ללימודי הנדסה -
מיפוי וגיאו אינפורמציה

מכינה ללימודי:
סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב 

/ שירותי אנוש ורב תחומי 

מכינות
גברים

מכינה קדם אקדמיתמכינות נשים
לכל הלימודים

למעוניינים/ות בלימודי:
עבודה סוציאלית

סיעוד
שירותי אנוש ורב תחומי 

לגברים / נשים
בגילאי 30+

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...

החזר שכר לימוד  לזכאים



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
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בתואנת שווא: 
הורי 'מסורת ישראל' 

נדרשו לשלם סכומי עתק  

מאת: עוזי ברק

'מסורת  הספר  מבית  תלמידות  ל-900  הורים 
בקרית  נויפלד  ברחוב  יעקב  לבנות  ישראל' 
שנעשתה  כספים  גביית  על  זועמים  הרצוג, 
לטענתם שלא כדין ואי הפעלת חוגים וקייטנות 

לטובת תלמידות בית הספר.
הורים לתלמידות פנו לכתב מערכת עיתון 'קול 
העיר' בני ברק לאחר שפורסם מכתב בשם ועד 
 500 נדרשו לשלם  ובו  בית הספר  ההורים של 
בכיתות  המזגנים  והפעלת  רכישת  על  שקלים 

בית ספר.
במכתב שפורסם מטעם ועד ההורים נכתב בזה 
הלשון: "כי המרא דאתרא יעץ לוועד ההורים 
כולל  במזגנים,  הטיפול  את  עצמו  על  לקחת 
רכישה ואחזקה, לאחר שעיריית בני ברק אינה 
מתחזקת את מזגני בית הספר, כדי שבנות בית 

ספרנו תלמדנה עם תנאים מתאימים".
הואיל  התלמידות,  להורי  מאוד  צרם  זה  דבר 
ורק לאחרונה עיריית בני ברק השקיעה מיליוני 
שקלים בשיפוץ בית הספר כולל התקנת מזגנים 
חדשים, ולכן הם פנו למערכת העיתון, לא היה 
לא  בעיר  הספר  בתי  בשאר  מדוע  להם  ברור 
נוספים במאות  נדרשים ההורים לשלם כספים 

שקלים ממשפחות של אברכים ובני תורה.
אין  הספר  בבית  מדוע  ההורים,  התלוננו  עוד 
השנה  ימות  במשך  הצהריים  אחר  חוגים 
חוגים  על  רב  הון  לשלם  נדרשים  וההורים 

פרטיים אצל מורות פרטיות.
תתקיים  לא  מדוע  ההורים  שאלו  לכך  בנוסף 
השנה קייטנה של העירייה לילדות מכיתות ד'-
חוגים  ישנם  בעיר  בתי הספר  ז', כאשר בשאר 
חינם אחר הצהריים וגם קייטנות בתשלום סמלי 

זעיר.
דובר עיריית בני ברק ר' אברהם טננבוים הגיב: 
"כללית, לפלא בעיני שבמקום שאלה שקשורים 
העירייה,  פעילות  את  וישבחו  יבואו  למקום 
זייברט,  חנוך  הרב  העיר  ראש  של  באישורו 
לבניית 12 כיתות חדשות במיליוני שקלים, הם 
שאין  בטענות  גם  העירייה  את  ותוקפים  באים 

להן כל בסיס.
ידי  על  מסופקים  מזגנים  הנושא,  "לעצם 
העירייה לכל בתי הספר בעיר, כולל בית ספר 
על  טענה  ישנם  אם  ובחינם.  ישראל  מסורת 

תביעת תשלומים על מזגנים מצד בית הספר יש 
להפנות טענות אלו להנהלת החינוך העצמאי.

עבודות  בגלל  בעיה  הייתה  לקייטנות,  "באשר 
הספר.  בבית  שהתבצעו  הגדולות  הבניה 
התאפשרה  לא  ו'  ה'  ד'  כיתות  זאת,  בעקבות 
הכיתות  )ולשאר  קייטנה  הפעלת  עבורן 
הרב  פנה  זאת  ובעקבות  קייטנה(.  התאפשרה 
להנהלת  העיר  ראש  מ"מ  רובינשטיין,  אברהם 
סמינר מאיר ברחוב אהרונוביץ וסוכם להפעיל 
שלא  לכיתות  הסמינר  במבנה  הקייטנה  את 

נמצא להן פתרון לקייטנה.
של  עקרוני  אישור  ישנו  לחוגים,  "באשר 
וכדי  הספר,  בבית  חוגים  להפעלת  העירייה 
בית  הנהלת  של  בהסכמה  צורך  יש  לבצעם 

הספר".
'קו  לפניית  להגיב  סירבה  הספר  בית  מנהלת 
עיתונות' והבהירה כי לכל השאלות יש לפנות 

להנהלת החינוך העצמאי.
לשעת  עד  ונשנים,  ניסיונות חוזרים  למרות 
'החינוך  תגובת  את  השגנו  לא  הגיליון  סגירת 
תפורסם  ולכשתתקבל  לדברים,  העצמאי' 

במלואה.
'קו עיתונות' ימשיך ויעקוב אחרי ההתפתחויות 
הכספים  את  לשלם  ייאלצו  ההורים  והאם 

המדוברים.

זעם בקרית הרצוג: מאות הורים לתלמידות בית יעקב 'מסורת 
ישראל' נדרשו לשלם מאות שקלים על מזגנים, שהעירייה 

העניקה לבית הספר בחינם • דובר העירייה: שההורים יפנו 
את התלונות אל הנהלת החינוך העצמאי, העירייה סיפקה 
לכל בתי הספר בעיר, כולל מסורת ישראל - מזגנים בחינם

 בית הספר ששופץ ב-11 מיליון

המכתב

לגבריםמסלול

 התענינות רבה לקראת 
פתיחת התכנית לגברים

 בואו ללמוד תואר שעובד, 
עם הכנסה גבוהה וסיפוק מיוחד

של אוניברסיטת חיפה

בטיפול באמנויות

מגמת

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

של המטופלים 

M.A לימודי

פסיכודרמה

שכר לימוד אוניברסיטאייום לימודים + יום הכשרה מעשיתהחזרי שכר לימוד לזכאים

עכשיו לגברים!
המקצוע המבוקש,

03-5785030 מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

אוניברסיטאי
רק תואר

במבחר
יתרון בקבלה לעבודה!

אם כבר תואר...



רפואת נשים 
זה כללית

2 מרכזים לבריאות האישה

יודעתכל בני ברק 

מרכזים חדישים ומעוצבים הכוללים רופאות נשים לצד רופאי נשים 
במגוון תחומי התמחות, וכן מכשור רפואי מהמתקדם בעולם.
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בני ברק י"ד בתמוז תשע"ח 122427/6/18

אלי כהן

עיתונות'  'קו  של  הגדול  הפריימריז  נמשך  שבוע,  כמידי 
המצביעים  אלפי  עשרות  כאשר  גם השבוע,  הסקופים'  ו'חדשות 
דירגו את חברי המועצה בעיר ביתר עילית. בשבוע הקרוב יעבור 

הפריימריז לאלעד.
פופולאריות  ישנה  הקודמים,  בשבועות  להבחין  שניתן  כפי 
בעובדה  נעוצה  לכך  הסיבה  כי  נראה  הסיעות,  לראשי  יתירה 
הם  הדברים  ומטבע  הארץ,  מכל  מצביעים  משתתפים  שבסקר 
חשופים יותר לכותרות ולאמירות של ראשי הסיעות. מנתון זה גם 
ניתן להסיק כי ראש סיעה שלא מוביל בפער ניכר ובולט – מצבו 

בבעיה מבחינת ציבור המצביעים.
בשאלה הראשונה בחנו את נציגי אגודת ישראל בעיר, למעט 
הסיעה.  חברי  על  נמנה  הוא  שאף  רובינשטיין  מאיר  העיר  ראש 
מהקולות   27% עם  מוביל  הרשלר  בנימין  כי  עולה  מהתוצאות 
)6,629 הצבעות(, במקום השני עם 23% שהם 5,824 קולות יעקי 
הרשקופ, שדווקא בקרב הקהילה החב"דית הקטנה שהוא מייצג 

הפסיד השבוע את הבכורה לטובת מתחרהו.
בעריש שמעיה צמוד צמוד במקום השלישי עם 23% אף הוא, 
שמתורגמים במקרה שלו ל5,642 קול, המקום הרביעי ניתן למנדי 
)4,011 קול( ואילו  במקום האחרון ניצב  שוורץ שזוכה ב-16% 

אהרן אבלס עם 11% בלבד )2,793 מצביעים(.
'דגל',  מטעם  העיר  מועצת  חברי  נבחנו  השנייה  בשאלה 
כשבביתר מדובר בסך הכל בשניים, יו"ר הסיעה יצחק רביץ שגרף 
כל  את  שקיבל  שטרית  יוסי  ומשנהו  קול,   14,665 שהם  כ-60% 

השאר – 9,674 מצביעים.
בשאלה השלישית, האם נציג 'טוב' ישראל פכטר הוא אכן נציג 
טוב, הדעות חלוקות, אך בסופו של דבר צמודות, 50% סבורים 

שפכטר עושה עבודתו נאמנה ו-50% בחרו להשיב בשלילה.
בשאלה הרביעית נבחנו נציגי ש"ס המקומית, את הבכורה לקח 
זכה  השני  במקום   ,)36%( מהקולות   8,484 עם  עוביידי  יהודה 
חבר  השלישי  ובמקום   )35%( קולות   8,183 עם  כהן  דוד  יצחק 

המועצה מיכאל נקי, שהסתפק ב-6,839 קול )29%(.
ביתר,  כמו  בעיר  מכולן  המסקרנת  ואולי  האחרונה  בשאלה 
נציגי האופוזיציה המקומית,  התבקשו משתתפי הסקר לדרג את 

חברי סיעות למעננו וך'. 
המנצח הגדול של שאלה זו הוא מנחם זיידה, מי שהוביל את 
לתגמול  וזוכה  האחרונות  השנים  בחמשת  האופוזיציה  מאבקי 
בדמות הכרה ציבורית של 47% )שהם 10,941 קול(, את המקום 
מצביעים(   6,965( מהקולות   30% עם  ויסברג  חיים  קוטף  השני 
ב-22%  שהסתפק  הולצמן,  אורי  האופוזיציונר  האחרון  ובמקום 

מהקולות, שהם 5,145 מצביעים. 

והשבוע הפריימריז הגדול של 'קו עיתונות' ו'חדשות הסקופים' 
מבין  מי  לבחור  תתבקשו  הראשונה  בשאלה  אלעד.  לעיר  עובר 
חברי המועצה של 'דגל התורה' בעיר הוא הטוב ביותר בעיניכם? 
בני  נציג  ושמא  גרוסברד  שמואל  אולי  שטרן,  אברהם  זהו  האם 

התורה הספרדים משה ברדוגו.
המועצה של  חברי  מבין  מי  לבחור  תתבקשו  השנייה  בשאלה 
כאן  גם  לביתר,  ובדומה  בעיניכם,  הטוב  הוא  ישראל'  'אגודת 
שתוכלו  כך  פרוש,  ישראל  העיר  ראש  את  כוללת  אינה  השאלה 

לבחור את חיים מאיר כץ או פיני גרוס.
המועצה  חברי  מבין  מי  להחליט  תתבקשו  השלישית  בשאלה 
של ש"ס בעיר הוא הטוב ביותר לדעתכם, האם זהו יו"ר הסיעה 
ואולי  עידן,  אברהם  שמא  או  קריספל,  צוריאל  העיר  ראש  וסגן 
אבי דיין שנבחר במסגרת רשימת ש"ס, תוכלו גם להצביע לחברי 

המועצה אסף אגבלה, אליהו קרעי ואברהם בורוכוב.
'ישי',  סיעת  של  ביותר  הטוב  בנציג  תבחרו  הרביעית  בשאלה 
יובל  או  צברי  ברק  זהו  האם  בעיר,  התימני  המגזר  את  המייצגת 
נציג  גיאת, ובשאלה החמישית תתבקשו להחליט האם לדעתכם 
ואת  והשפיעו,  הצביעו  טוב.  נציג  הוא  נתן  שי  היהודי  הבית 

התשובות תפגשו כאן בשבוע הבא.

תומכי אגודה מפצלים את ההצבעה ומתלבטים מי הנציג המקומי המועדף עליהם • ב'דגל' רושם יו"ר הסיעה יתרון ובש"ס מוביל עוביידי 
בפער קטן על שני חבריו • ובאופוזיציה: המנצח הגדול הוא מנחם זיידה, כשאחריו משתרכים ויסברג והולצמן • והשבוע: הפריימריז באלעד

סקר 'קו עיתונות' בשיתוף חדשות הסקופים - הצביעו והשפיעו

בכל שאלה או נושא ניתן לפנות גם במייל 
office@036006060.co.il או לפקס 0774448769 להצבעה חייגו:  03-600-60-60  שלוחה 9

התקשרו
והתעדכנו

כל מה שקורה במגזר

צמוד בביתר: הרשלר, הרשקופ 
ושמעיה ראש בראש

הפריימריז 

הגדול

1. מי מבין חברי המועצה של דגל 
באלעד הוא הטוב ביותר בעיניך?

2. מי מבין חברי המועצה 
של אגודה באלעד הוא 

הטוב בעיניך?

3. מי מבין חברי המועצה של 
ש"ס באלעד הוא הטוב בעיניך?

4. מי מבין חברי המועצה 
של סיעת 'ישי' הוא הטוב 

ביותר בעיניך?

5. האם לדעתך נציג הבית 
היהודי שי נתן הוא נציג טוב?

אברהם שטרן
שמואל גרוסברד

משה ברדוגו

חיים מאיר כץ
פיני גרוס

צוריאל קריספל
אברהם עידן

אבי דיין

ברק צברי
יובל גיאת

כן
לא

אסף אגבלה
אליהו קרעי

אברהם בורוכוב

גידול טבעי: 
המועצות בבני ברק ובית שמש מתרחבות
משרד הפנים מפרסם את מספרי חברי המועצה המיועדים לכל הערים בארץ • הנשכרות הבולטות בערים החרדיות: בני ברק, ביתר 
עילית, בית שמש ורכסים בהן תגדל המועצה בשני חברים • כמה נציגים יהיו בכל עיר והיכן מדורגות שאר הערים החרדיות? • 

המספרים המלאים

ישראל פריי

במספר  הגידול  לגבי  העדכון  את  השבוע  פרסם  הפנים  משרד 
בהרחבת  שמתבטא  גידול  השונות,  ובמועצות  בערים  התושבים 
חלק מהמועצות העירוניות, באופן יחסי לגידול במספר התושבים.

לפי הנתונים, מועצת העיר בבני ברק גדלה ל-27 נציגים, הגידול 
החרדי מתבטא גם במועצת העיר בית שמש שהורחבה ל-21 חברי 
מועצה, מועצת העיר ביתר עילית שהורחבה ל-17 חברים, וכך גם 

רכסים שגדלה ל-11 חברים.
נותרו  נפש(  אלף   300 )מעל  מועצה  חברי   31 העליון של  ברף 
שלוש הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב וחיפה, בהן 978 אלף 
ניתן  תושבים, 534 אלף ו-320 אלף בהתאמה. מעבר לרף זה לא 
להגדיל את המועצה. ראוי גם לחדד כי מספר התושבים אינו חופף 

בהכרח למספר המצביעים, המוגבל לגילאי 17 ומעלה.
תושבים(  אלף   300-250( מועצה  חברי   29 של  השני  ברף 
נמצאות שלוש ערים נוספות, ראשון לציון עם 266 אלף תושבים, 

פתח תקווה עם 263 אלף ואשדוד עם 251 אלף תושבים.
ברף השלישי של 27 חברי מועצה )250-200 אלף נפש(, נמצאת 
באר שבע עם 219 אלף תושבים, בני ברק עם 203 אלף, חולון עם 

210 אלף ונתניה עם 244 אלף נפש.
ברף הרביעי של 25 חברי מועצה )200-150 אלף נפש(, נמצאת 
)157 אלף(, רחובות  ים  וכמו גם בת  אשקלון עם 151 אלף נפש, 

)150 אלף( ורמת גן )164 אלף(.

לבית  ניתן  נפש(  אלף   150-100 מועצה,  חברי   21( הבא  הרף 
שמש )122 אלף תושבים(, הרצליה )105 אלף(, חדרה )101 אלף( 

וכפר סבא )108 אלף(.
ועד  תושבים  אלף   75 )מעל  מועצה  חברי   19
מודיעין-מכבים-רעות,  בלוד,  יהיו  אלף(  מאה 
 50 )בין  מועצה  חברי   17 ורעננה.  רמלה  נצרת, 
אילת,  פחם,  אל  באום  יהיו  תושב(  אלף  ל75 
נצרת  נהריה,  כרמיאל,  השרון,  הוד  גבעתיים, 
וקרית אתא, ראש  גת  עילית, עכו, עפולה, קרית 

העין, רהט ורמת השרון.
הדרג הבא )15 חברי מועצה, לערים עם 50-25 
אלף תושבים( יהיה באופקים, אור יהודה, אלעד, 
טירה,  טבריה,  דימונה,  גדרה,  שמואל,  גבעת 
טמרה, יבנה, יהוד, מבשרת ציון, מגדל העמק, נס 
ציונה, נתיבות, סחנין, עראבה, ערד, פרדס חנה, 
קרית  ים,  קרית  ביאליק,  קרית  אונו,  קרית  צפת, 

מוצקין, שדרות ושפרעם.
אלף   25-15 מועצה,  חברי   13( הבא  בדרג 
בית  יעקב,  באר  עקיבא,  אור  נמצאות:  תושב( 
תקווה,  גני  יבנה,  גן  ג‹דיידה,  בנימינה,  שאן, 
דלית אל כרמל, זכרון יעקב, חורה, טירת כרמל, 

יונה, כפר כנא, כפר מנדא, כפר  יפיע, יקנעם, ירכא, כסיפה, כפר 
מעלות,  בתיה,  מזכרת  מג‹אר,  כרום,  אל  מג‹ד  קרע,  כפר  קאסם, 

נשר, ערערה, ערערה בנגב, קדימה-צורן, קלנסווה, קרית טבעון, 
קרית מלאכי, קרית שמונה, ריינה, שוהם ותל שבע.

מבין הערים והעיירות שנמצאות בדרגים 
ראוי  מועצה(  חברי   7 או   9  ,11( הבאים 
 9( חריש  נציגים(,   11( חצור  את  להזכיר 
נציגים(, יבנאל )9(, ירוחם )11(, קרית יערים 

)9( ורכסים )11(.
הפנים  משרד  מתייחס  נפרדת,  ברשימה 
והמועצות  המקומיות  הרשויות  של  למצבן 
היא  שבהן  הגדולה  ביו«ש,  השוכנות 
ו-17  תושבים  אלף   73 עם  עילית  מודיעין 
 58 עם  עילית  ביתר  אחריה  מועצה,  חברי 
היא.  אף  מועצה  חברי  ו-17  תושבים  אלף 
שני יישובים נוספים עם כמות לא מבוטלת 
של תושבים חרדים הם גבעת זאב )18 אלף 
אלף   4( ועמנואל  מועצה(  חברי   13 איש, 

תושבים, 9 חברי מועצה(.
הערים החרדיות או כאלה שבהן יש אחוז 
משמעותי  גידול  שרשמו  חרדים  של  ניכר 
ובעקבותיו הוגדלה המועצה ביחס לקדנציה 
ברק,  בני  שמש,  בית  אשדוד,  הן  הנוכחית, 
ורכסים. בכל  גבעת שמואל, חצור, עפולה, פתח תקווה, רחובות 

אחת מהם יהיו שני חברי מועצה יותר מאשר בקדנציה הנוכחית.
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הנציגות החרדית לא 
תתמוך בחוק הגיוס

ההחלטה נפלה: המפלגות החרדיות יצביעו באופן 
מתואם בקריאה ראשונה, וחברי הכנסת יתנגדו או 
יימנעו במידה ויתעורר חשש לנפילת החוק • חבר 

ועדת הגיוס ח״כ מיקי זוהר ל'קו עיתונות': ״הדיונים יסתיימו 
תוך שבוע״ • מנגד, חברת הועדה ח״כ מירב בן ארי מעריכה: 

״הדיונים יימשכו אחרי מושב הקיץ, נצטרך ארכה מבג״ץ״

חיים וייס

המתוקן  הגיוס  חוק  יעלה  הקרוב  שני  ביום 
תמיכתם  למרות  כאשר  ראשונה,  לקריאה 
העקרונית של הח"כים החרדים בחוק, בכפוף 
הם  כי  נראה  בו,  שייערכו  קלים  לתיקונים 
כי  זאת לאחר שיוודאו  יימנעו,  או  נגד  יצביעו 

החוק יעבור.
כזכור, לפני כשבועיים הגישה הועדה המיוחדת 
גיוס  לחוק  המלצותיה  את  הביטחון  במשרד 
ליועמ"ש  עברו  המתווה  המלצות  מתוקן, 
שאישר אותן למחרת. לפני כשבועיים התכנסה 
מועצת גדולי התורה של אגו"י וההוראה שיצאה 
כלכליות  סנקציות  ישנן  "באם  הייתה  לנציגים 

יש להתנגד לחוק ולפרוש מהממשלה".
מועצת  נשיא  מרן  הגיע  שעבר,  שלישי  ביום 
לניחום אבלים אצל  חכמי התורה הגר"ש כהן 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, בשיחתם 
ב'קו  לראשונה  שנחשפה  ישראל,  גדולי  של 
"לא  כי  המועצת  נשיא  מרן  הצהיר  עיתונות', 
הישיבה  ראש  ומרן  לצבא",  אחד  בחור  נשלח 
של  פעולה  בשיתוף  לדאוג,  מה  "אין  כי  הגיב 

כולם יחד לא יהיו שום גזירות".
ראש  מבית  הוראה  יצאה  השבוע  בהמשך 
'דגל התורה' שלא  הישיבה לחברי הכנסת של 
בהרחבה  )ראה  לתקשורת  בנושא  להתראיין 

בטורו של אבי בלום(.
ביום ראשון שעבר עלה יו"ר דגל התורה ח"כ 
גפני למעונו של מרן שר התורה הגר"ח  משה 
ולנסות  להמשיך  לו  הורה  ומרן  קנייבסקי 
פגישתו  לאחר  מיד  הגיוס.  חוק  את  להעביר 
ראשי  לישיבת  גפני  נסע  התורה  שר  מרן  עם 

הקואליציה.
ראה"מ נתניהו הודיע כי "יש להעביר את החוק 
במליאת הכנסת ללא שינויים תוך כשבועיים" 
ליו"ר הקואליציה ח"כ  נתניהו  הורה  ובמקביל 
דוד אמסלם להקים ועדה מיוחדת אשר תתכנס 
ראשונה  בקריאה  החוק  העברת  לאחר  מיד 
ושלישית,  שנייה  לקריאה  החוק  את  ותכין 
ועם כלל  באופן שייטיב עם הסיעות החרדיות 

הציבור בישראל.
בועדה חברים מלבד אמסלם עצמו ומלבד ח״כ 
אורי מקלב מיהדות התורה שמתאם את העמדה 
בן  יואב  ח״כ  עמיתו  עם  יחיד  בנושא  החרדית 

זוהר  ומיקי  ביטן  דוד  ח״כ  גם  מש״ס,  צור 
הציוני,  מהמחנה  חסון  יואל  ח״כ  מהליכוד, 
ח״כ  היהודי,  מהבית  סמוטריץ'  בצלאל  ח״כ 
מיכל רוזין ממרץ, ח״כ מירב בן ארי מ'כולנו', 
אלעזר  ח״כ  ביתנו,  מישראל  פורר  עודד  ח״כ 
שטרן מיש עתיד וח״כ אחמד טיבי מהרשימה 

המשותפת. 
המתוקן  הגיוס  חוק  יעלה  הקרוב  שני  ביום 
לא  הפוליטית  ובמערכת  במליאה,  להצבעה 

צופים קושי מיוחד בהעברת החוק במליאה.
הערבים  הכנסת  חברי  מוקדמות,  הבנות  לפי 
הכנסת  ממליאת  יצאו  המשותפת  מהרשימה 
הכנסת  שחברי  כך  בעקבות  ההצבעה,  בשעת 
החרדים הפילו את חוק המואזין של ח"כ יוגב, 
אשר רצה לאסור על השמעת מואזין בקול גבוה 

בשעות הלילה, שפי שנחשף ב'קו עיתונות'.
ל'קו עיתונות' נודע כי ישנה הבנה בין המפלגות 
החרדיות, מאחר ונציגי 'אגודת ישראל' מנועים 
דגל  נציגי  גם  כמותם  יצביעו  בחוק,  מלתמוך 
התורה וש״ס, כשהאפשרויות הן להתנגד לחוק 
להימנע  או  הכי,  בלאו  יעבור  והוא  במידה 

במקרה ויתעורר חשש לרוב נגד החוק.
במקביל, ועדת אמסלם תתכנס ביום שני הקרוב. 
הועדה  כי  עולה  עיתונות  לקו  שהגיע  ממידע 
צה"ל.  נציגי  עם  דיוניה  בכל  מתואמת  תהייה 
החברים בועדה חלוקים על משך זמן הדיונים 
של הועדה, אך כולם ללא יוצא מן הכלל רוצים 

להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן על החוק.
ח"כ מיקי זוהר מעריך ל'קו עיתונות' כי הועדה 
ואומר  ימים  כשבוע  תוך  הדיונים  את  תסיים 
עם  הוא ברמה האישית מסכים  כי  לכך  בנוסף 

החוק.
)כולנו(  ארי  בן  מירב  הכנסת  חברת  מנגד, 
יותר  ייקחו  שהדיונים  להיות  "יכול  כי  אומרת 
המושב  סוף  לאחר  ייערכו  ואף  משבועיים 
הנוכחי, ומכיוון שבג"ץ נתן לממשלה דד ליין 
הקרוב,  ספטמבר  עד  מתוקן  גיוס  חוק  להביא 
המושב,  סוף  לאחר  גם  ייערכו  הדיונים  באם 
הממשלה תיאלץ לבקש הארכת זמן של כחצי 
שנה מבג"ץ". עם זאת מציינת בן ארי כי "עברנו 
גם  נעבור  אנו  בקואליציה,  יותר  קשים  דברים 

את זה".
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צילום: קובי גדעון, לע״מ

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





י"ד בתמוז תשע"ח 282827/6/18 בני ברק

בעוד שלושה שבועות: 
שרה נתניהו עומדת לדין

אריה לוין 

פרקליטות המדינה הגישה בשבוע שעבר כתב 
אישום כנגד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, 
דבר  וקבלת  אמונים  והפרת  מרמה  על  זאת 
מעונות  בפרשת  מחמירות  בנסיבות  במרמה 
הורתה  האישום,  כתב  לפי  הממשלה.  ראש 
הממשלה  ראש  בית  מעון  לעובדי  נתניהו 
של  בשווי  שף  ממסעדות  ארוחות  להזמין 
ספטמבר  שבין  בתקופה  ש"ח,  אלף  כ-360 
2010 למרץ 2013, בניגוד לנהלים האוסרים על 
הזמנת ארוחות מבחוץ במידה ומועסקת במעון 
מבשלת. לצד נתניהו מואשם גם עזרא סיידוף, 
מחמירות,  בנסיבות  במרמה  דבר  קבלת  בגין 
מרמה והפרת אמונים ועבירות שונות של זיוף. 
משפטה של שרה נתניהו ייפתח בעוד כשלושה 

שבועות.
המידע המדובר הושג בחלקו בעקבות החתימה 
בפרשת  מדינה"  "עד  הסכם  על  חפץ  ניר  עם 
מידע  בידיו  כי  שהתברר  ולאחר  וואלה-בזק, 
נתניהו  שרה  נגד  החשדות  את  המחזק  נוסף 
בתיק זה. כעת, התברר כי עדותו במשטרה של 
המדינה  פרקליטות  את  למעשה  הכריחה  חפץ 
בעקבות  נתניהו  לשרה  נוסף  שימוע  לערוך 
המידע החדש שהושג בעניינה. לאור הרגישות 
שהמשפט  מבקשת  הפרקליטות  הציבורית, 
בעניינה יידון בפני הרכב של שלושה שופטים 

ולא בפני שופט יחיד.
פרקליטיה ניסו להדוף את טענות כתב האישום 
ולהגיע לפשרות בנושא זה, כגון להשיב כספים 
להסכמות  הגיעו  לא  אך  מהקופה,  שנלקחו 

שיסגרו את הפרשה.
טענות  את  לקבל  שלא  בחרה  הפרקליטות 
בבית  הייתה  לא  לפיהם  הממשלה  ראש  אשת 
בזמן התרחשו הדברים: "המעון התנהל על פי 
הנאשמת  הנאשמת.  של  ובפיקוחה  הנחיותיה 
בחרה עובדים במעון ועל פי החלטתה הופסקה 
המעון  לעובדי  קבעה  הנאשמת  עבודתם. 
אחר  צמוד  באופן  ועקבה  ומטלות,  משימות 
ולקבל  לדווח  נדרשו  המעון  עובדי  ביצוען. 
בין  מהעבודה.  להיעדרויות  מהנאשמת  אישור 
היתר, הנאשמת הנחתה את הנאשם ואת אבות 
הבית במעון באשר למצרכים ולשירותים שהיא 

מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. 
לא  והשירותים  המצרכים  כאשר  "לעתים, 
סופקו, או לא סופקו לשביעות רצונה, הפצירה 
אספקת  את  ויסדיר  שישיג  בנאשם  הנאשמת 
השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים 
בהוצאות  כלול  אינו  הדבר  כי  ידעה  בהם 
ואף במקרים בהם  ידי המשרד  על  המאושרות 
הנאשם הסביר לנאשמת כי אין הצדקה למימון 
אותו שירות או מוצר על ידי המשרד. במקרים 
ולמרות  דבר  של  בסופו  להלן,  המתוארים 
הסבריו, מילא הנאשם אחר בקשותיה האמורות 
המוצר  או  שהשירות  לכך  וגרם  הנאשמת  של 
נטען  כדין",  על חשבון המשרד, שלא  יסופקו 

בכתב האישום.
הממשלה  ראש  רעיית  של  מטעמה  בתגובה 
הדין:  עורכי  כתבו  המעונות  בפרשת  לאישום 
שמעמידים  ובעולם  בישראל  ראשונה  "פעם 
לא  בחמגשיות.  אוכל  על  מנהיג  רעיית  לדין 
קבלת  או  אמונים  והפרת  מרמה  שום  פה  היו 
רעיית ראש  או כל עבירה שהיא.  דבר במרמה 
הממשלה שאינה עובדת ציבור, כלל לא הכירה 
את הנהלים ויצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף 
כשנשאלה בעניין זה. רעיית ראש הממשלה היא 
אלא  והחמגשיות,  המזון  את  שהזמינה  זו  לא 
אב הבית לשעבר, עד המדינה מני נפתלי, כפי 

שהוא הודה בעצמו בבית המשפט בהרצליה".
נתניהו  עוד נטען בתגובה הרשמית: "משפחת 
היא לא זו שצרכה את עיקר המזון והחמגשיות, 
אלא אנשים רבים אחרים, לרבות עובדי הבית. 
הסכום כולל גם אירוח אורחים רשמיים מהארץ 
עם  דיפלומטיות  ארוחות  לרבות  ומהעולם, 
מתקציב  ממומנות  להיות  שאמורות  מנהיגים 
אחר, ושגם אותן 'הלבישו' על הגברת נתניהו. 
האישום  בכתב  ביותר  הגדול  האבסורד  אבל 
נובע מכך שהוא מתבסס על נוהל בלתי חוקי, 
חוקי.  בלתי  מודה שהוא  אותו  מי שכתב  שגם 
שלושה  ידי  על  בחטף  נכתב  המבשלת  נוהל 
ראש  עבור  במיוחד  סמכות,  חסרי  פקידים 
לפני  בלבד  ימים  חמישה  נתניהו,  הממשלה 

כניסתו לתפקיד ראש הממשלה במרס 2009".
מצג  לייצר  נתניהו  נהגה  האישום,  כתב  פי  על 
שווא, לפיו לא עובדות מבשלות בבית, ועל כן, 
על פי החוק, מזמינים אוכל מבחוץ שלא עולה 
במקביל  כאמור,  לאדם.   ₪ 200 של  כמות  על 
כח-אדם  חברת  ידי  על  מבשלות  הועסקו 
"מיקוד", ושובצו על תקנים של עובדות ניקיון, 
באופן שיצר כלפי המשרד מצג כוזב שמדובר 
על  אושרו  המבשלות  נוספת.  ניקיון  בעובדת 
ידי הנאשמת לתפקיד מבשלות, ולאחר שהחלה 
העסקתן, עבדו בפועל במטבח המעון בבישול. 
בכל מהלך התקופה הרלוונטית, מדי יום ביומו 
נעדרו  בהם  הכלל  מן  יוצאים  ימים  למעט 

מעבודתן.
הארוחות במעון ע"י המבשלות, וזאת בהתאם 
למבשלת  הנאשמת  שנתנה  ולהנחיות  לתפריט 
במישרין,  בין  במעון,  עת  אותה  שעבדה 
באמצעות  ובין  אב-הבית  באמצעות  בין 
במעון,  הארוחות  בישול  לצורך  מזכירותיה. 
ככל  מכולת  מוצרי  המשרד  ידי  על  נרכשו 
העובדה  חרף  תקציבית.  מגבלה  בלא  הנדרש 
ניתן  לא  כן  ועל  מבשלות  הועסקו  שבמעון 
היה להזמין מזון מבושל ממסעדות, כך על פי 
הורתה  לעת  מעת  כן  כמו   .2009 משנת  נוהל 
להזמין שפים ממסעדות כדי שאלה יבשלו את 
אורחים  בהן התארחו במעון  לארוחות  האוכל 
כפי  כאמור  זאת  המשפחה,  בני  של  פרטיים 
סעיפים  עוד  הכולל  אישום  בכתב  שמופיע 
רבים ומפורטים אודות הפרשייה שמעסיקה את 

מדינת ישראל בימים אלה.

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אשת ראש הממשלה, בטענה כי הזמינה 
ראש  במעון  מבשלת  להעסקת  במקביל  שף  וארוחות  מבושלות  ארוחות 
הממשלה • תגובת נתניהו: "פעם ראשונה בישראל ובעולם שמעמידים לדין 
רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. כתב האישום מתבסס על נוהל בלתי חוקי"

דרוש/ה 
גרפיקאי/ת

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

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 ניסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

 העבודה בבני ברק

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, 

חס וחלילה, היא גם מסוכנת. את האסונות הקשים 

המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי 

בטיחות: מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים 

להוראות המציל | מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

yam.org.il :שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר



ליביניו.

> 18 שנות ניסיון ושירות אישי של יוסי גרז> המיקום הטוב ביותר באירופה
> 6 מסלולי טיול באזורים הכי יפים בשוויץ 

  ואיטליה בהדרכה מלאה
> תפריט גורמה עם השף שלום קצנגולד
> חגיגת קינוחים עם אפרת ליבפרוינד 

> החזנים יעקב מוצן ודוד וינבך

באירופה ביותר טוב

מיוחד ברוגע נופש:

19 מקומות אחרונים בלבד
במחזור המבוקש ביותר!

מיום שלישי עד שלישי י“ב - י“ט אב 24-31/7/18

₪ 5,700

מיוחד בליביניו:

> אירוח מפנק במלון אינטרמונטי הנמצא 
   בגובה של 1,900 מטר

> מסע קניות מיוחד בעיר ללא מע"מ

> שפע אטרקציות אתגריות לכל הגילאים

> הסעות חינם לכל האתרים באזור

> העיירה המתויירת ביותר בצפון איטליה

> טיסות ואירוח מושלם בלביניו
> 7 לילות > לאדם בחדר זוגי 

  25% הנחה נוספת 
לשלישי בחדר

החל מ- 

> ה
8 <8
6 <
 וא
> ת

מ

072-235-4444
info@roga-israel.co.il .דוא"ל roga-israel.co.il

אל תתפשרו. הזמינו עכשיו חופשת קיץ מדהימה בליביניו: 

מחזור א‘: 
ב‘:  מחזור 
ג‘:  מחזור 
ד‘: מחזור 

.23-30/7/18 אב  י“ח   - י“א  שני  עד  שני  מיום 

מיום שלישי עד שלישי י“ב - י“ט אב 24-31/7/18.

.30/7-6/8/18 אב  כ“ה   - י“ח  שני  עד  שני  מיום 

מיום שלישי עד שלישי י“ט - כ“ו אב 31/7-7/8/18.
מקומות אחרונים!

19 מקומות בלבד!מקומות אחרונים!
מלא!!!



י"ד בתמוז תשע"ח 303027/6/18 בני ברק

הפוסקים נגד בתי הדין: 
"קלי הדעת"

לאחר שבית הדין הרבני ביטל את נישואיו של סרבן גט נודע, 
יוצאים גדולי הפוסקים במתקפה חריפה במיוחד • "כל 

השותפים למעשה נפשע זה הרי הם מנודים לשמים"

אלי כהן

דרמטית  הודעה  יצאה  ימים  כעשרה  לפני 
כי  שבישרה  הרבניים,  הדין  בתי  מדוברות 
עמו  ביותר  הקשה  העגינות  תיק  "נפתר 
לפני  הרבניים:  הדין  בתי  מערכת  מתמודדות 
ע.ג.  הגט  סרבן  שעה קלה שוחררה אשתו של 
ידי  על  נישואין  וביטול  דין  בפסק  מעגינותה 
הרכב בית הדין בחיפה בראשותו של הראב"ד 

הרב אברהם מאיר שלוש".
מאוד  קשה  בתיק  "מדובר  הודעה,  אותה  לפי 
שהתנהל בבית הדין הרבני בפתח תקווה ולאחר 
מכן בבית הדין הרבני הגדול ובבית הדין הרבני 
בחיפה... במקביל ועל מנת לתת רשת ביטחון 
הדין  בית  הרכב  פתח  האישה  של  לחירותה 
הרב  הראב"ד  של  בראשותו  בחיפה  הרבני 
והרב  אדרי  דניאל  הרב  שלוש,  מאיר  אברהם 
לתוקף  באשר  בדיונים  חזן  אברהם  שמואל 

הקידושין של בני הזוג.
עדויות  נשמעו  בהם  מאומצים  דיונים  "לאחר 
מקצועיות  וסקירות  דעת  חוות  והתקבלו 
היום  הוחלט  הדין  בית  של  מרובה  ובהשקעה 
לבטל את קידושיהם של בני הזוג ולהתיר את 
הוא  מעמדה  המשמעות:  מעגינותה.  האישה 
פסק  על  מעולם.  נישאה  שלא  רווקה  כשל 
גדולי הרבנים העוסקים  ידיהם  הדין סמכו את 
בתחום. על פי החלטת בית הדין פסק הדין נותר 

חסוי".
דוד מלכא מסר  מנהל בתי הדין הרבניים הרב 
כי "אני שמח כי אחת מפרשיות העיגון הקשות 
ביותר עמן התמודדה מערכת בתי הדין הרבניים 
מוכיח שוב  זה  דין  פסק  לסיומה.  היום  הגיעה 
העומדים  האמצעים  בכל  נוקט  הדין  בית  כי 
ולא  ההלכתיים  והן  המבצעיים  הן   – לרשותו 
מותיר אבן שלא הפך במאמצים אדירים להביא 

מזור לכל העגונות במדינת ישראל".
לאחר פרסום החלטת בית הדין הרבני בחיפה 
מיום ה' תמוז תשע"ח, בדבר ביטול הקידושין 

של סרבן גט נודע, העולם היהודי כמרקחה.

מכתב  ראשון  בפרסום  חושף  עיתונות'  'קו 
בחריפות  התוקפים  רבים,  ורבנים  פוסקים  של 
לשון  וכה  הרבני,  הדין  בית  החלטת  את  רבה 
המכתב החריף: "על שבר בת עמי הן על אלה 
תרד עיני, על שבר בת עמי, על ה'היתר' הנורא 
ה'תשע"ח,  תמוז  לחודש  החמישי  ביום  שניתן 
קדושת  ולחלל  בריתה  להפר  נשואה  לאשה 
נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, על ידי 
בתי הדין של קלי הדעת המתירים עוונות גילוי 

עריות ה"י ומרבים ממזרים בישראל רח"ל".
הדין  שבית  אחר  שפתיים,  לזות  להסיר  ובכדי 
דחיפה לא פרסם ברבים את נימוקי פסק הדין, 
הדברים  הובאו  כי  ישראל,  גדולי  מבהירים 
במלואם לפניהם, כאמור עם העדויות והראיות 
)בית  כי:  נחרצות,  קובעים  והם  המלאות, 
מגוחכים  ב"נימוקים  משתמש(  דחיפה  הדין 
ומופרכים שלא שיערם אדם מעולם, תוך ניסיון 

להסתירם ולהעלימם מעיני גדולי הדור".
לא נתקררה דעתם של גדולי ישראל, עד שדימו 
את מעשה בית הדין, ל"היתר" המפורסם שניתן 
לממזרות האח והאחות הידועים, שבגינם פרש 
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל מבתי הדין הרבניים, 
מפסק  התנער  זצ"ל  יוסף  עובדיה  הרב  ומרן 
הדין, במה שהפך לסלע מחלוקת חריף בין בתי 

הדין הרבניים ובין עולם התורה וההלכה.
"כדרך אותו רב צבאי בפרשת 'היתר' הממזרים 
מדור  יותר  לעולם  קשים  הם  והרי  הידועה, 
המבול )כדאיתא במסכת קידושין דף י"ג עמוד 

א'(". 
אחר כל זאת, מורים ומפרסמים גדולי הדיינים, 
שהיא  זו,  באישה  וייזהר  שיידע  הציבור  לכל 
אשת איש לכל דבר, ויותר מכך מתרים בדיינים 
רומזים שאם  ואף  מנודים לשמים,  הנ"ל שהם 
לא יחזרו בהם בהקדם מפסקם החמור, יוציאו 

עליהם נידוי וחרם:
"ופשוט וברור, שכל השותפים למעשה נפשע 
גט,  בלא  לעלמא  איש  האשת  התרת  של  זה 
ובשנים  לשמים,  מנודים  הריהם 
לבריות  מנודים  גם  היו  קדמוניות 
יוסף  בבית  זה  כעין  על  )כמובא 
אה"ע סימן מ"ב מחודשים ה' בשם 
יהודה  לרבי  יהודה  זכרון  שו"ת 
את  שנידו  פ"ב  סימן  הרא"ש  בן 
המתיר כל חכמי המדינה(. ספריהם 
ספרי קוסמים, ואסור להזכיר שום 

דבר הלכה משמם".
ראב"ד  ע"י  ונערך  נוסח  המכתב 
משה  רבי  הגאון  החרדית  העדה 
גם  עליו  וחתומים  שטרנבוך, 
הרה"ג  אייכלר,  מרדכי  הרה"ג 
נחום אייזנשטיין, הרה"ג אביגדור 
הלוי נבנצל, הרה"ג אברהם שרמן, 
הרה"ג  שלזינגר,  אליהו  הרה"ג 
שלמה  הרה"ג  גרוס,  דוד  שמואל 
תופיק  יעקב  הרה"ג  מחפוד, 

אביעזרי והרה"ג נפתלי נוסבוים.
את  שהביאו  ומי  המכתב  יוזמי 
הנושא בפני גדולי ישראל, אומרים 
המכתב  זהו  כי  עיתונות'  ל'קו 
מרנן  דעת  את  המרכז  הראשון 
ורבנן באופן מסודר, ואחריו יבואו 
מכל  נוספות  ומחאות  פעולות 
תתהפך  אשר  עד  ישראל,  גדולי 

ההחלטה של בית הדין בחיפה.
שלא  בחרו  הרבניים  הדין  מבתי 

להגיב לדברים.

ראשוןפרסום

 

 שבר בת עמי על
, על ה'היתר' הנורא שניתן ביום על שבר בת עמיהן על אלה תרד עיני, 

החמישי לחודש תמוז ה'תשע"ח, לאשה נשואה להפר בריתה ולחלל 

קדושת נישואיה בלא קבלת גט פיטורין מבעלה, ע"י בתי הדין של קלי 

ומרבים ממזרים בישראל ה"י וונות גילוי עריות עהדעת המתירים 

תוך  ,, בנימוקים מגוחכים ומופרכים שלא שיערם אדם מעולםרח"ל

י הדור, כדרך אותו רב צבאי גדולניסיון להסתירם ולהעלימם מעיני 

הם קשים לעולם יותר מדור  והרי בפרשת 'היתר' הממזרים הידועה,

 .המבול )כדאיתא במסכת קידושין דף י"ג עמוד א'(

ופשוט וברור, שכל השותפים למעשה נפשע זה של התרת האשת איש 

ובשנים קדמוניות היו גם  ,לעלמא בלא גט, הריהם מנודים לשמים

בבית יוסף אה"ע סימן מ"ב על כעי"ז )כמובא  לבריותמנודים 

 בן הרא"ש סימן פ"ביהודה י במחודשים ה' בשם שו"ת זכרון יהודה לר

, ספריהם ספרי קוסמים, ואסור (השנידו את המתיר כל חכמי המדינ

 שמם.מלהזכיר שום דבר הלכה 

 החותמים בצער ובכאב
 [קבלתן]חתימות הגאונים שליט"א סודרו לפי סדר 

__________________ 

 מרדכי אייכלר

אני מסכים ומצטרף לכל חוו"ד של הרבנים 
לאיסור החמור של  הגאונים שליט"א

ביטול נשואין והפקעתם בלא קבלת גט 
 פיטורין מבעלה.

__________________ 

 אברהם שרמן

___________________ 

 שלמה מחפוד

___________________ 

 נחום אייזנשטיין

 אני מצטרף לדעת ידידי
 הגר"א שרמן שליט"א.

___________________ 

 אליהו שלזינגר

  ___________________ 

 ב תופיק אביעזריעקי

__________________ 

 אביגדור נבנצל

 כיהודה ועוד לקרא

 

__________________ 

 שמואל דוד גרוס

__________________ 

   בויםנפתלי נוס

 נערך והוגה ע"י מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א, נוסח המכתב  
 הרבנים הדיינים מחאה על פסק הדין של לפרסמו כ שציוה

 .בשיתוף עם הרבנים עמאר ובוארוןשניתן  שלוש ואדרי

ישיבה תיכונית 
"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

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

בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

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

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

 לקבלת פרוספקט מהודר
ולהזמנות חייגו:

מקהלת מלכות
בהרכב מיוחד

בניצוחו של ר׳ פינחס ביכלר

 הזמר והחזן
ר׳ אבריימי רוט

 המנהל המוזיקלי
יענקי רובין

 הזמר והחזן
ר׳ בערל צוקר

 המרצה
ר' מאיר שוורץ

תפילות שבת והרצאות

מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

הכל כלול במחיר! חמישי – ראשון, כ"א-כ"ד אב, 2-5.8

המלח ים  בנירוונה  חווייתי  שבוע  סוף 
המלון היחיד עם 2 חופים נפרדים צמודים

החבילה
חבילת סופ"ש פרשת עקב

מסתיימת ההרשמה

לחבילות אמצ״ש

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

פנסיון מלא
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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 
תחול בי״ח בתמוז תשע״ח, 1.7.18, אוטומטית לכלל חברי מכבי 



בעלי  ילדים  כלפי  השנים  לאורך  שרווחה  ההתעלמות  מדיניות 
ואין  יסתדר  זה  שבסוף  המדחיקה  המחשבה  התנהגות,  הפרעות 
גישה  לטובת  מקומה  את  מפנה  מקצוע,  לגורמי  לפנות  צורך 
חדשה שהפציעה וחדרה לתוכנו. ההורים שעד לפני שנים אחדות 
חששו מתגובת הסביבה ובקשו להסתתר מפניה, הוחלפו עם הזמן 
בהורים אמיצים שיעשו הכל כדי שהילד שלהם יקבל את המענה 

ההולם למצוקה עמה הוא מתמודד. 
מוקדמים,  בשלבים  ראוי  לטיפול  וגוברת  הולכת  מודעות  עם 
ובתלמודי  השונים  הספר  בבתי  שילוב  כיתות  עשרות  פתיחת 
המגזר  בקרב  המקצוע  אנשי  במספר  משמעותית  גדילה  התורה, 

במגזר  שגם  נדמה  למיניהן,  עמותות  בידי  משאבים  והקצאת 
לחלק  והופכת  תאוצה  צוברת  התופעה  מטבעו,  הסגור  החרדי, 
התעוזה  חדורי  האמיצים,  ההורים  החיים.  משגרת  נפרד  בלתי 
הם  אליו  המענה  את  לילדיהם  להעניק  שהשכילו  והנחישות, 
זקוקים תוך התחשבות בטובת הילד כנר לרגלם, סללו את הדרך 
את  הניחו  הם  דומה.  מציאות  עם  שמתמודדים  נוספים  להורים 

היסודות להצלת חיים המונית. 
מדעי  המשמעותיות של  המהפכות  אחת  הזאת,  המהפכה  על 
ההתנהגות והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת "שתילים" בראשות 
הרב ישראל רייסנר. העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך המיוחד 
לפורצת  נחשבת  בתחום,  ביותר  והמשמעותית  החרדי  במגזר 
דרך ולמובילת המענה המקצועי לילדים בעלי צרכים מיוחדים. 
מקצוע  אנשי  ועשרות  מוסדות   13 תלמידים,  מאלף  למעלה  עם 
ביותר  ההולם  הטיפול  את  העמותה  מאפשרת  תחומים,  ממגוון 
עמם  הנושאים  בילדים  מדובר  מיוחדים.  צרכים  בעלי  בילדים 
והפרעות  תקשורתיות  בעיות  למידה,  לקויות  נפשיות,  מצוקות 
התנהגותיות. "עד היום", אומר הרב אליעזר בלוך, מנהל תלמוד 

תורה "שתילים" בבני-ברק, 

שהייה קצרה בין כיתות הלימוד של "שתילים", ממחישה היטב 
את האתגרים שניצבים בפני הצוות החינוכי שאמון על המשמעת 
הלימודית בין כתליו. "אצל חלק מהילדים", מסביר הרב בלוך, 
"מדובר בבעיה נוירולוגית כמו הפרעות קשב וריכוז שהתפתחו, 
חלק  זאת,  עם  התנהגותיות.  להפרעות  מתאים,  טיפול  בהיעדר 
תוצאה  הם  התנהגותיות,  מהפרעות  שסובלים  מהילדים  ניכר 
בבתים  שגדלו  ילדים  עליהם.  שמשפיעים  סביבתיים  תנאים  של 
הפרעות  לפתח  עשויים  חברתית,  מדחייה  שסבלו  או  מורכבים 

התנהגותיות ברמות שונות". 
למידת הסביבה של הילד והגורמים שהביאו להתפתחות הפרעה 
לאופי הטיפול  רב  התנהגותית אצלו, מהווים בסיס בעל משקל 
הטיפול  את  להעמיד  יוכל  המקצועי  שהצוות  כדי  בעתיד.  בו 
של  ההיסטוריה  את  ללמוד  יצטרך  הוא  עבורו,  האולטימטיבי 
הילד ולהרכיב ממנה את הסיפור שלו. "ניתן לומר, במידה רבה, 
ילד. לאחר שלמדנו  כל  עבור  ייעודית  תכנית  ‘תופרים'  שאנחנו 
החיים  במסלול  תחנות חשובות  אחר  והתחקינו  חייו  קורות  את 

מראש  עבורו  שהוכן  המענה  את  מקבל  מהילדים  אחד  כל  שלו, 
במקצועיות רבה. הלימוד הזה נעשה באמצעות פגישות עם הילד 
או  שההורים,  ככל  מחנכים.  עם  ושיחות  בית  ביקורי  וההורים, 
המחנכים, מתעשתים יותר מוקדם ופונים אלינו, כך ניתן להפיק 

את התוצאות המרביות מהשיקום המקצועי". 
"השלב  רגישה.  זיהוי  בעבודת  ומתחיל  מורכב  הוא  התהליך 
בשנים  הילד  ההישגים של  עבור  ביותר  הקריטי  הוא  הזיהוי  של 
הזה  למצב  מאפשרים  אינם  תושייה  שמגלים  הורים  הבאות. 
מצב  תמונת  מקבלים  הם  שם  מקצועי,  לייעוץ  ופונים  להמשיך 
צרכיו.  את  שתואם  לימודי  למוסד  הילד  את  לשלוח  ומחליטים 
לעיתים קרובות, אולי אפילו יותר מכך, הזיהוי מתבצע בידי צוות 
על  בהישען  הקודם.  הלימודים  ממוסד  הילד  את  שמכיר  חינוכי 
המידע שאנחנו מקבלים ועל ההתרשמות שלנו במהלך האבחונים, 
מורכב התיק האישי של הילד שכולל בתוכו את התכנית הייחודית 

שגובשה במיוחד עבורו, בהתאם לנתונים". 
עבודת הזיהוי מצריכה שיתוף פעולה מצד ההורים, אולם חוברים 
כשהתמונה  "רק  לשעבר.  וגננות  מורים  מקצוע,  אנשי  יחד  בה 
הושלמה מבחינתנו, הילד יוכל להיכנס למוסד הלימודים כשהוא 

מראש.  עבורו  שנטוותה  התכנית  פי  על  צועד 
מבינה,  סביבה  לקבל  לילד  מאפשרת  התכנית 
להעפיל  ממנו  דורשת  גם  אבל  ותומכת,  קשובה 
אותו  שיצמיחו  וחברתיים  לימודיים  להישגים 
אלה  בעיקר  מהילדים,  חלק  אצל  למצבו.  בהתאם 
בגישה  ננקוט  אנחנו  מוקדמים,  בשלבים  שפונים 
מונעת ופחות טיפולית. כשהילדים רכים, ממש בגיל 
הגן, הרבה יותר קל לנקוט צעדי מניעה שיאפשרו 
ובישיבה  רגילה  בכיתה  להשתלב  בעתיד  להם 
מובחרת. לעומת זאת, ילדים שמגיעים לאחר כברת 
דרך במוסד הלימודים הרגיל בו הם חוו התנגדות 
ודחיה מצד החברים והצוות החינוכי. יקבלו טיפול 
משקם שהוא כבר מורכב יותר, אך עדיין מונע מהם 

להידרדר מבחינה רוחנית ומנטלית". 

החנית  לחוד  "שתילים"  מוסדות  את  שהופך  מה 
החרדית,  הקהילה  בקרב  המיוחד  החינוך  של 
הבמה  מקדמת  המקצועי  הצוות  ספק  ללא  זה 
"כל אחד מאנשי הצוות שלנו  החינוכית בישראל. 
הרגישים  הצרכים  על  לענות  כדי  בקפידה  נבחר 
של המקום. אם בכיתה רגילה ניתן להשיג משמעת 

מי מפחד מהפרעת  התנהגות?!

"ילדים בעלי הפרעות התנהגותיות למדו 
בכיתות רגילות, סבלו מדימוי שלילי 

בשל היעדר כישורים חברתיים ואף גרמו 
לנזקים פיזיים לילדי הכיתה והסביבה. 
הילדים הללו נשאו עמם מטען רגשי 

מורכב מאד, לעיתים הרסני, שגרם להם 
לסטות מהנורמות המקובלות בחברה. 

הצוות החינוכי במוסדות הלימוד הרגילים, 
מטבע הדברים, אינו מיומן מספיק כדי 
להתמודד עם הפרעות התנהגותיות, 

מה שגרם לכך שהילדים לא קיבלו את 
המענה המתאים, ההורים כעסו, הצוות 

התמרמר והדרך להידרדרות הייתה 
קצרה. כיום, הודות למהפכה שמתחוללת 
כאן בשנים האחרונות, ניתן להתגבר על 
המכשולים ולאפשר לילדים הללו לבנות 

את עצמם"

על המהפכה הזאת, אחת המהפכות 
המשמעותיות של מדעי ההתנהגות 
והחינוך בישראל, מנצחת  עמותת 

"שתילים" בראשות הרב ישראל רייסנר. 
העמותה, חלוצת המוסדות לחינוך 

המיוחד במגזר החרדי והמשמעותית 
ביותר בתחום, נחשבת לפורצת דרך 
ולמובילת המענה המקצועי לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים. עם למעלה 

מאלף תלמידים, 13 מוסדות ועשרות 
אנשי מקצוע ממגוון תחומים, מאפשרת 

העמותה את הטיפול ההולם ביותר 
בילדים בעלי צרכים מיוחדים

• ביקור בתלמוד תורה שתילים לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי -נפשי
• הכרת תבחיני הלקות, טיפול ומניעה

• וגם הכרת כלים חדשניים בשדה החינוכי  -  טיפולי  -  כתבת תשקיף 



באמצעים שונים ומקובלים, בכיתה שמכילה שמונה-תשעה ילדים 
לאחר  שבעתיים.  מורכבת  המשימה  התנהגותיות  הפרעות  בעלי 
שגובשה תכנית מקיפה לכל ילד, על הצוות המקצועי ללמוד אותה 
תארים  בעלי  כולם  מקצוע,  באנשי  מדובר  אותה בשטח.  וליישם 
שנות  ולאחר  מדויק  באופן  שנבחרו  גבוהה,  והשכלה  אקדמיים 
להיות בקיא בחומרים  כל אחד מאנשי הצוות  בנוסף, על  ניסיון. 
מקצועי  באופן  הלאה  אותם  ולהעביר  בהם  להבין  הנלמדים, 

ואיכותי". 
אבל מסתבר שצוות איכותי הוא רק אחד המאפיינים של תלמוד 
תורה "שתילים". לילדים הללו, עוד הרבה יותר מילדים רגילים, 
רגיל  תורה  בתלמוד  אם  חדשים.  למצבים  להסתגל  מאד  קשה 
המורים מתחלפים כל שנה והילדים נאלצים להתרגל למצב החדש, 
לילדים בעלי הפרעות התנהגותיות קשה להסתגל למצבים חדשים 
לאחר שהם כבר נותנים אמון במישהו מסוים שהם מכירים וחשים 
בטוחים בקרבתו. "כדי לענות על הצורך הזה, אולי אחד הצרכים 
הצוות  מצד  קביעות  על  דגש  שמים  אנחנו  ביותר,  החשובים 
המקצועי. האנשים שנבחרים להימנות על הצוות של תלמוד תורה 
להביע  יצטרכו  מהם,  הגבוהות  הדרישות  על  בנוסף  "שתילים", 

נכונות לעבוד במתכונת קבע ולא להתחלף לעיתים תכופות. 
מול  מלאה  בשקיפות  דוגלת  תורה  התלמוד  עמדת  זאת,  עם  יחד 
ההורים, בהיותו מוסד לימודים הפועל בשיטות החדשניות ביותר, 
אם  הרלוונטיים.  והגורמים  ההורים  עם  שיתוף  של  גישה  ננקטת 
הורה מעוניין לקבל מידע על התקדמות הילד, על החומר הנלמד 
זמין  מידע  לקבל  יוכל  הוא  שלו,  החברתי  המעמד  על  אפילו  או 
כמעט  מאד,  חשוב  בצעד  מדובר  ושקיפות.  נגישות  לו  שיאפשר 
את  להם  ולהעניק  ההורים  את  לשתף  במטרה  שנעשה  קריטי, 

החוויה המיוחדת של הילד בין כותלי התלמוד תורה.  

חרדי  כמוסד  מעמדו  על  "שתילים"  תורה  תלמוד  שומר  כן,  כמו 
לכל דבר ועניין. אנשי הצוות, כולם יראי שמים, מונחים על אדני 
רב,  בדקדוק  נבדק  הלימודי  התוכן  פשרות.  ללא  הטהור  החינוך 
והמקום  הלימודים  ממתכונת  ניכר  נתח  מהווים  הקודש  לימודי 
כולו מושתת על ברכי התורה וערכי החינוך החרדי. "החזון שלנו", 
מסכם הרב בלוך, "מבוסס על דברי הגאון רבי שלמה וולבא זצוק"ל 
כל  זאת  "וידע  הגר"ש:  כותב  ‘עלי שור'. בספרו המכונן,  בספרו 
האדם. אני עם כוחותיי ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי 
בעולם. בין כל החיים עכשיו, אין אחד כמוני. בדורות שעברו לא 
היה כמוני, ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, בוודאי הקב"ה 
שלחני לעולם בשליחות מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. 

לבין  המקצועיות  בין  הנדיר  השילוב  פעמיותי".  בחד  אני  רק 
הרמה הרוחנית, בין היחס האישי להצבת הגבולות, בין הצוות 
לבין ההורים, מגלה רובד נוסף בפעילות המבורכת של מוסדות 

"שתילים". 
בהיותו התלמוד תורה המקצועי ביותר בתחומו במגזר החרדי, 
והרשות  החינוך  משרד  בפיקוח  מתקיימת  הלימודים  מתכונת 
המקומית. מוסדות שתילים זוכים להכרתם והוקרתם של גופים 
ממשלתיים ואנשי מקצוע בכירים, עמם נעשים שיתופי פעולה 
הספר  בית  זוכה  לו  הרב  מהאמון  "כתוצאה  שוטף.  באופן 
ובמחלקת  בכלל  ברשויות  הגורמים  מכלל  האחרונות,  בשנים 
החינוך של עיריית בני ברק בפרט, מקרים בעלי גוון רגשי-נפשי 
קיבלו מענים כבר בשנת הלימודים החולפת ע"י הקמת כיתות 
ייעודיות וגיוס צוות מומחה לכיתות אלו, מה שמאפשר בשנת 
הלימודים הבעל"ט קליטת תלמידים מהגנים לתוכנית סדורה 
ומוכנה עבור אתגר זה. כמוסד חרדי ראשון מסוגו בארץ, אנחנו 
מקבלים תמיכה גורפת ממשרדי ממשל וגורמי מקצוע ידועים 
שסומכים עלינו את ידיהם . אחת הדוגמאות לכך היא פתיחת 
אגף נפרד בו ירוכזו כיתות בעלי מאפיינים רגשיים. כיתות אלו 
ראייה  מתוך  ההתנהגותיות  מהכיתות  מלאה  בהפרדה  ישהו 
יצירת מצע טיפולי המאפשר צמיחה והתפתחות  מיטבית של 

לתלמידים". 

מי מפחד מהפרעת  התנהגות?!

"וידע זאת כל האדם. אני עם כוחותיי 
ותכונותיי, פרצוף פני וסגולות נפשי, יחידי 

בעולם. בין כל החיים עכשיו, אין אחד 
כמוני. בדורות שעברו לא היה כמוני, 

ועד סוף כל הדורות לא יהיו. ואם בכך, 
בוודאי הקב"ה שלחני לעולם בשליחות 
מיוחדת ששום אחר לא יכול למלאותה. 
רק אני בחד פעמיותי". השילוב הנדיר 

בין המקצועיות לבין הרמה הרוחנית, בין 
היחס האישי להצבת הגבולות, בין הצוות 
לבין ההורים, מגלה רובד נוסף בפעילות 

המבורכת של מוסדות "שתילים"

• ביקור בתלמוד תורה שתילים לתלמידים בעלי קושי רגשי התנהגותי -נפשי
• הכרת תבחיני הלקות, טיפול ומניעה

• וגם הכרת כלים חדשניים בשדה החינוכי  -  טיפולי  -  כתבת תשקיף 
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הזימון היה אישי – בשיחות טלפון שערכו ראש ישיבת סלבודקה 
הגאון רבי משה הלל הירש וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן 
לראשי הישיבות שהשתתפו במפגש: הגאון רבי אביעזר פילץ ראש 
ישיבת תפרח, הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל והגאון 

רבי ברוך סולובייצ'יק ראש ישיבת תורת זאב.
היוזמה הייתה של המזמינים עצמם – מרביצי תורה מזה עשרות 
ולא  הם  פיזית.  ואפילו  מנטלית  הנטל,  כובד  את  שחשים  בשנים 
פוליטיקאים, הם ולא עסקנים, הם ולא משב"קים, הם ולא נכדים. 
ההתאספות הזאת של תלמידי חכמים שעיונם אומנותם – חסכה את 
וסיכומים כפי שנעשה במחוזות אחרים.  הצורך בהצגת תקצירים 
באומנות  בוריה,  על  הסוגיה  את  שלמדו  אחרי  הגיעו  הם  לכינוס 
ההבנה והעמקות שאין לה מתחרים. הם עיינו בסעיפי תזכיר החוק 

ודקדקו בכל אות ותג, כמי שאמונים על הבנת דבר מתוך דבר. 
השבוע ניתן לקבוע בוודאות כי אם המועצת החסידית לא הייתה 
מקדימה את אחיותיה, מדגל ומש"ס, ומודיעה על התנגדות לחוק 
התורה  ומדגל  מש"ס  המועצת  חברי  ידי  על  מתפרסמת  הייתה   –
הכרעה שונה, ככל הנראה ובשלב זה - להימנע. הנימוקים למכביר, 
בשיחות  כמו  הזה,  בכינוס  גם  האחרונים.  בשבועיים  כאן  נפרשו 
שעורכים חברי הכנסת – הושם דגש על הצורך בחקיקה מעשית 
ולא בעוד הצהרה ערכית. האחרון שהכליל בחוק את ההכרה בערך 
ראשי  של  לתפיסתם  הנוגע  בכל  לפיד.  יאיר  היה  התורה  לומדי 
הישיבות – הרי שלא מפי המחוקקים אנו חיים. פשר התעסקותם 
של מרביצי התורה בפרטי חוק הגיוס נובע ממטרה אחת ויחידה: 
ויגויס  מתלמודו  ייעקר  לא  בתורה  ההוגה  ישיבה  בן  כי  להקפיד 

לצבא. זו המטרה ואין בלתה. 
מצויים  דלתותיהם,  על  מתדפקים  שמאות  הישיבות  ראשי 
בעיצומם של הימים הטרופים בשנה בהם נערכים מבחני הקבלה 
לצעירי הצאן, בוגרי הישיבות הקטנות, לקראת כניסתם לישיבות 
הגדולות. אם בימים כתיקונים הם מקפידים על כל דקה של ביטול 
של  זמן  ביחידות  נמדדת  היעדרות  כל  הללו  שבימים  הרי  תורה, 
במלחמת  שמשתתפים  כמי  חשו  בחדר  שהנוכחים  אלא  שניות. 
את  עורכים  היו  לו  אנשים.  שאין  במקום  ומתייצבים  ברירה  אין 
'מבחני ההבנה' הקפדניים המתקיימים בישיבותיהם לפוליטיקאים 
החרדים – כלל לא בטוח שכל האישים הנכבדים המכהנים כיום 
אלא  נחת,  להם  הסבה  לא  שם  שלהם  ההימצאות  מתקבלים.  היו 
היוותה עבורם הכרח שאין ממנו מנוס. במקום שאין אנשים, לא 
נותרה להם ברירה אלא להתכנס ולומר את דברם, לא בפלפול ולא 

בהסתרה, אלא בגילוי לב ותוך מתן הוראה ברורה. 
בשינויים   - הזה  החוק  כי  למסקנה  הובילו  שלובנו,  הנתונים 
ייסגרו  כי  מינוריים הנוגעים בעיקר לסוגיית האחוזים ואשר ראוי 
מאחורי הקלעים - יכול להשיג את המטרה של שימור מעמד לומדי 
הריאליים  המספרים  ולנוכח  שנקבעה  היעדים  במסגרת  התורה. 
והנמוכים בהשוואה לאלה שנקבעו בעבר - ועל כך מיותר להרחיב 

את הדיבור יען כי האויב צופה ומאזין - ניתן לעמוד לכאורה מבלי 
שבן תורה אחד יעזוב את הישיבה. התודה והברכה מגיעות לשר 
לשעבר אריאל אטיאס שיצק בשעתו תוכן אטרקטיבי למדי, כמענה 
גם על כך כמובן, מיותר להרחיב. דא עקא  לשאלה: מיהו חרדי. 
והשתיקה הזאת, שננקטת מנימוקים של אחריות מגזרית, מתפרשת 

לרעה ומנוצלת על ידי המתנגדים. 
בשולי סוגיית העמידה ביעדים ניתן רק לומר שלמרבה האבסורד 
ועל רקע הפגנות הרחוב מול ביתו של יו"ר דגל התורה, הרי שאת 
לעצורי  השאר  בין  לזקוף  יש  ביעדים  עמידה  של  לצפי  הקרדיט 
הפלג הירושלמי. מסתבר כי מי שנעצר, הועמד לדין כעריק ונכלא 
ספירת  לצורך  הצבא  בשערי  שבא  כמי  העניין  לצורך  נחשב   –
הראשים. להסתמך על כך כמובן אי אפשר, אך באירוניה ניתן לומר 

כי זהו 'המספר הנוסף.'

התבצרות ונסיגה 
שעה קלה אחרי שראשי הישיבות ליבנו את הדברים, נכנס לחדר 
נלווה  כשאליו  לאסיפה  שהוזמן  גפני  משה  הכספים  ועדת  יו"ר 

על  התורה'.  'דגל  של  מועצג"ת  מזכיר  רובינשטיין  אברהם  הרב 
גפני שנוצר את לשונו בתקשורת מאז פרסום תזכיר החוק – ניתן 
לומר כי מי שיודע לא מדבר ומי שמדבר לא יודע. לניסיון שלו כמי 
שליווה את כל גלגולי החוק ואת המלחמה על שימור מעמד לומדי 
התורה עוד מתקופת מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, אין כיום מתחרים. 
לא בכדי נשמעה דעתו בקשב בחדר הסגור. לא בכדי הוא מעדיף 

לפרוש את משנתו בחדרי חדרים ולא מעל דפי העיתונים. 
מישיבת גדולי ראשי הישיבות לא יצאה כל הודעה רשמית ולו 
היה הדבר תלוי ברבנים המתכנסים )וגם בח"כ שהתאסף עמם( – 
דבר הכינוס עצמו לא היה בא לעולם התקשורת. את המסקנות יכלו 
שיחת  מגפני  השבוע  שקיבלו  התורה  יהדות  סיעת  חברי  לשמוע 
מוסר על התנהלותם. גפני תמה מה פשר הלהיטות של כמה מחברי 
הכנסת לרוץ לתקשורת ולהצהיר כי ההתנגדות תהיה גם בקריאה 
ראשונה – זאת כאשר האלטרנטיבה של אי חקיקה והפיכת כל בני 
הישיבות לחסרי מעמד, עלולה להביא לתוצאה הרבה יותר קשה 
אלא  סנקציות  בטפטופי  ולא   - הישיבות  תקצוב  עצירת  כדי  עד 
בסגירת השיבר הראשי בבג"ץ. הוא שב והעלה את ההצעה לאפשר 
בהימנעות את העברת החוק בקריאה ראשונה, אך הבהיר כי חברי 
יהדות  סיעת  של  גוי'  ה'שאבעס  יהיו  לא  התורה  דגל  של  הכנסת 

התורה והשבת. 
לעריכת  שהועלתה  ההצעה  רקע  על  הדברים  את  הבהיר  גפני 
הצבעה שמית שתאפשר לחברי הכנסת החרדים לתקן את התוצאה 
לא  עתיד  יש  וח"כי  הערבים  כי  ויתברר  במידה  זאת  ב',  במועד 
לכך  מודע  "אני  ההצעה.  את  ומפילים  הסחורה  את  מספקים 
שבניגוד להצהרות הראשוניות גם לכם ברור כיום שעדיף שהחוק 
יעבור בקריאה ראשונה ואחר כך נוכל לערוך בו שינויים", הבהיר 
גפני, "אבל שאיש מכם לא יחשוב שדגל התורה תסכים למצב שבו 
חברי הכנסת מטעמה נמנעים, בשעה שהאגודאים כולם מתנגדים". 
עצמם  מוצאים  הנחרצות,  וההצהרות  הרמות  התרועות  אחרי 
חברי הכנסת כשהם מתנגדים בפה ומייחלים בלב להעברת החוק. 
ועל כך אין עוררין, אולם  גדולי התורה הכריעו ואמרו את דברם 
במישור הפוליטי, הוחוור והוברר בשבוע הזה כי הח"כים החרדים 
בקריאה  החוק  העברת  רקע  על  לפיצוץ  להוביל  מעוניינים  אינם 
ראשונה. לו רק פיותיהם וליבותיהם היו שווים מלכתחילה – היה 

נחסך מכולנו הפרק הנוסף בסדרת 'התבצרות ונסיגה'.

דמות דיוקנו
אלף ארוחות שף, משלוחי סיגרים ותשורות פרפומריה לרעייה – 
לא ישוו ולא ידמו למנעמי התפקיד שבו זכה בוז'י הרצוג השבוע, 
נוכחנו  שוב  נתניהו.  הממשלה  ראש  של  המרחרח  לאף  מתחת 
לדעת שבכל מה שנוגע לתפקיד שאינו שלו, נתניהו נרדם לעיתים 
בשמירה. בלשכת ראש הממשלה לא הפיקו לקחים מהקרב הכושל 

בית ספר לפוליטיקה

מתנגדים 
ומקוששים תומכים

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה

צופה לבית הנשיא. הרצוג
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למברכים החרדים 
שהרימו השבוע טלפון 

הבטיח הרצוג לנהוג 
באחריות בתפקידו 

החדש – הרגיש כל כך. 
אז בשבילו ובשבילנו, 

צריך רק לקוות שבכל 
עימות אליו ייקלע, יזכור 

הרצוג תמיד את דמות 
דיוקנו של סבו, אך גם 

את מקום מושבו של אביו 
בבית נשיא המדינה אליו 

עיניו נשואות

ראשי הישיבות הגדולות 
שהתכנסו לאסיפת 

החירום, מצויים 
בעיצומם של הימים 

הטרופים בשנה בהם 
נערכים מבחני הקבלה 

לצעירי הצאן, בוגרי 
הישיבות הקטנות. לו 

היו עורכים את 'מבחני 
ההבנה' הקפדניים 

המתקיימים בישיבותיהם 
לפוליטיקאים החרדים 

– כלל לא בטוח שכל 
האישים הנכבדים 
המכהנים כיום היו 

מתקבלים
על תפקיד נשיא המדינה.

לראש-הממשלה  התפוצות  יהדות  של  העורף  להפניית  הסיבות 
נובעות בין השאר מהתנהלותו בפרשיות הכותל והגיור. ככל ששביעות 
מורת  וגברה  הלכה  כך  גדלה,  האורתודוקסית  היהדות  בקרב  הרצון 
הרוח בקרב היהודים הליברליים שאיבדו בתוך שנה את שליטתם בשני 
הא  תרצו,  אם  הממשלה.  ראש  ובבית  הלבן  בבית  חשובים:  מאחזים 

בהא תליא.
הבחירה של הרצוג כתשובת המשקל הייתה אמורה להדאיג אותנו, 
לפעולת  לצפות  יכולה  הייתה  לא  החרדית  היהדות  בפועל,  לכאורה. 
הפוליטית,  הקריירה  כל  לאורך  הוכיח  הרצוג  מזאת.  טובה  תגמול 
כולל בראיונות שהעניק תכף עם בחירתו, שהוא נזהר מלפגוע ביהדות 
החרדית. גם כשפרגן לבוחריו הליברליים, הוא המשיך להישמע כנכדו 
דברי  את  שהשמיע  הנשיא  של  כבנו  ולא  לישראל  הראשי  הרב  של 
חברים  אליי  "התקשרו  שך.  הרב  מרן  של  השפנים'  ל'נאום  ההתרסה 
מכל הגוונים, גם חרדים", הוא סיפר והבטיח לחבר ולא לנתק. כשדיבר 
על סכנת ההתבוללות, העיתון לאנשים חושבים יצא מגדרו, ולא כדי 

לפרגן.
הרצוג הוא חיה פוליטית שמזדהה עם מיעוטים. את הקריירה שלו 
הוא  לפיד,  של  הגיוס  בחוק  לטובה.  יזכרו  החרדים  העבודה,  כיו"ר 
דאג לכך שמפלגת העבודה כולה תימנע ובכך הסיט במעט את האש 
התקשורתית שחטפה היהדות החרדית. גם בקדנציה הנוכחית, לא זכורה 
אף לא אמירה מתריסה אחת של האיש – נגד החרדים, חרף העובדה 
שאנחנו והוא, ניצבים בשני קטבים. אם משווים זאת להתנהגותו של 
לטובת  בבירור  נוטה  הכף  שטייניץ,  יובל  נתניהו,  מטעם  המועמד 
למינוי  לוועדה  החרדים  בתמיכת  נבחר  המועמד שנבחר. כששטייניץ 
דיינים, התברר שהאיש מנהל אג'נדה משלו ושוכח לרגע למי הוא חב 

את בחירתו. 
הרצוג הוא מפא"יניק שלעולם לא יקרע את החבל. בתפקידו כיו"ר 
הסוכנות הוא לא רואה את היעד האחרון בקריירה אלא תחנת ביניים 
לקראת התמודדותו על תפקיד נשיא המדינה. כדי לצלוח את המשימה 
האחרונה, הוא יזדקק לתמיכה שוברת שוויון בין הגושים של הנציגים 
מלנקוט  והימנעות  הסוכנות  כיו"ר  שלו  אחראית  התנהלות  החרדים. 
תהווה   – שבמחלוקת  הרגישות  לסוגיות  בנוגע  חד-צדדיים  צעדים 

עבורו מקדמה לא רעה לקראת הבחירה הבאה. 
אם יש פוליטיקאי שיוכל להלך בין הטיפות ולצאת יבש, זהו היו"ר 
הנבחר. למברכים החרדים שהרימו השבוע טלפון הוא הבטיח לנהוג 
באחריות בתפקידו החדש – הרגיש כל כך. אז בשבילו ובשבילנו, צריך 
רק לקוות שבכל עימות אליו ייקלע, יזכור הרצוג תמיד את דמות דיוקנו 
של סבו, אך גם את מקום מושבו של אביו בבית נשיא המדינה אליו 

עיניו נשואות.

תכנית ההפרדה
אין סיבה לצאת במחולות ניצחון בכיכר רבין וגם לא לפזז 'דידן נצח' 
ברחבת עיריית תל-אביב. מארגני האירוע 'משיח בכיכר' לא יכלו לייחל 
למסע יחסי ציבור טוב יותר מזו שארגנה להם עיריית תל-אביב שעתרה 
נגד קיום האירוע בהפרדה - והפסידה. המשיח נשאר בכיכר. החמור, 

נגרר לבניין העירייה.
אלא שאחרי פרץ השמחה החסידית ניתן גם לומר: עוד ניצחון כזה 
ניצחון מוראלי. האירוע התקיים על אפו  נרשם  נקודתית  והופרדנו.   -
וחמתו של ראש העירייה המכהן שיצא מגדרו כדי להביע את מחאתו 
משחקת  ההחלטה   – הארוך  שלטווח  אלא  מלשכתו.  שצילם  בסרטון 
לרעתנו. העירייה כבר הבהירה שמכאן ולהבא היא תדאג לבצע שימוע 
המארגנים  את  תזמן  היא  הבאה,  בפעם  ההחלטה.  אחרי  ולא  לפני 
כשההחלטה   – חפצה"  ובנפש  קולטת  "באוזן  לדבריהם  להאזין  כדי 

שתיכתב מראש, תישלף רק לאחר תום ההצגה.
חוות הדעת של היועמ"ש לממשלה מאפשרת מכאן ולהבא לראשי 
העיריות להפוך לצנזור המקומי לענייני 'הדרת נשים', נכון יותר לומר: 
הדרת חרדים. גם את האירוע בכיכר הייתה העירייה יכולה למנוע אם 
היועמ"ש.  ולא בדיעבד, בהתאם להנחיות  פועלת, מלכתחילה  הייתה 
דובריה השונים כבר הודיעו, כי כך יעשו מכאן ולהבא. על אחת כמה 
וכמה שההתמודדות תהיה קשה שבעתיים באירועים שבהם ההפרדה 

לא תהיה וולונטרית. כקריעת ים סוף – עם מחיצה.
מתן האפשרות לקיום אירועים בהפרדה לצרכי פולחן בלבד, ומתן 
בפועל,  היישום  עוצמת  את  לקבוע  המקומית  הרשות  בידי  הסמכות 
תקנה לכל ראש עיר שחפץ בפרסום חינם את האפשרות לסכל כל הפנינג 
או אירוע הנערך בהפרדה במרחב הציבורי. ראש העיר הבלתי מעוניין 
או מי מטעמו יטען שמדובר בהפנינג ולא באירוע פולחני. המארגנים 
בהם  שנכללים  נמלצים  נאומים  וכמה  תהילים  פרקי  שאמירת  יטענו 
ייגמר  דברי תורה הופכים את האירוע – מבידורי לתורני. הקרקס לא 
לעולם והמופע האמיתי לא יתנהל ביום האירוע אלא בשבועות שלפניו 

– בהיכל בית המשפט.
אם חוות הדעת שהוציאה לשכת היועמ"ש תיוותר על כנה, יאלצו 
ולנהל  צמודים  עורכי-דין  עם  להסתובב  בהפרדה  האירועים  מארגני 
כמקובל  כדאיים.  לבלתי  האירועים  את  שיהפכו  משפטיים  הליכים 
הכותרת  המשפטי  למשבר  שתינתן  עד  יזוז  לא  מאום  בקהילתנו, 

המפוצצת "גזירה". 
החרדים  הכנסת  חברי  מפיהם של  כאן  צוטטה  למעלה משנה  לפני 
אותה הבטחה עמומה שקיבלו לדבריהם מהיועמ"ש לממשלה אביחי 
להתכנס  לחרדים  שתאפשר  מתקנת  דעת  חוות  להפקת  מנדלבליט, 
בהפרדה בהתאם לאורחות חייהם. ממשרד המשפטים נמסרה בשעתו 
הבהרה כי הבטחה רשמית שכזאת לא ניתנה, אך הח"כים התעקשו כי 

שמעו את הדברים באוזניהם ישירות מפי הגיבור.

הפגנת תמיכה. גפני והגרמ"ה הירש
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כי  אתמול  כיום   – בעיניו  ימים  אלף  כי  היועמ"ש  מוכיח  נתניהו  בתיקי 
יעבור. גם בנוגע להסדר הגיוס, לא אצה לו הדרך וכמה מהחברים החרדים 
שנוהגים להיוועץ בו רואים בפרקליט הצבאי לשעבר את המבוגר האחראי, 

מבין כל משפטני משרד הביטחון. 
אלא שגם אם בנוגע ל"גזירת הגיוס" ההעדפה החרדית היא לדחות הקץ 
חקיקה  דרושה  ההפרדה"  "גזירת  שבעניין  הרי  )בכיכר(,  משיח  שיבוא  עד 
הציבורי  במרחב  עמידה'  'זכות  יש  החרדי  לציבור  גם  כי  שתבהיר  מהירה 
בהתאם לאורחות חייו. הפסיקה המשפטית שניתנה השבוע, היא הזדמנות 
טובה להכות בברזל בעודו חם ולהוביל חקיקה שלא תיראה ככזאת שקוראת 

תיגר על פסיקת בית המשפט. 

חקיקה בשתיקה
קריאת התיגר הציבורית-משפטית על כל התכנסות שנראה בה סממן של 
הפרדה, בולטת בעיקר במכללות החרדיות. מי שהאמין להבטחות בעל-פה 
על הדרת זילבר מעיסוק בתחום – מוזמן לשוחח עם ראשי המכללות כדי 

להיווכח שמאום לא השתנה, ואם השתנה – כי אז לרעה ולא לטובה.
את הפיקוח על הצניעות בסמינרים, מחליפים מפקחים משפטיים לענייני 
מנהלי  נשמרת.  לא  ההפרדה  כי  לוודא  כדי  למכללות  שמגיעים  צניעות 
הנפרדים  העיון  ימי  את  המסדירות  המודעות  הסרת  על  מספרים  מכללות 
המפקחים  ידי  על  וחס  חלילה  ייתפסו  שלא  כדי  האקדמיות,  בספריות 

המשפטיים, כמחוללי הפרדה.
כשאחד ממנהלי המכללות ניסה להסביר למפקחים המשפטיים כי הפרדה 
אין פרושה הדרה – הוא נשאל מדוע מרצים יכולים ללמד נשים בעוד מרצות 
אינן יכולות להופיע בפני גברים. התשובה שהוא סיפק הייתה שמכאן ואילך 
הוא יקפיד על כך שמרצות בלבד יופיעו בפני הסטודנטיות. מי היה מאמין 
יזכה  עוד  בלוי,  )מוטק'ה(  מרדכי  הרב  והקודש  החינוך  משמרת  שיו"ר 

ומלאכתו תיעשה על ידי לוחמי ההדרה.
מהכיכר למכללה – ההדרה הזאת של חרדים המבקשים בסך הכל ללמוד 
וללמד בהתאם לאורח חייהם, לא תיעצר בהצהרות מפוצצות שאין להן כיסוי 
חקיקתי וגם לא בהבטחות משפטיות בעל פה, אלא אך ורק בהעברת חקיקה 
מאחורי  שקטה  עבודה  נדרשת  הזה  בעניין  להצליח  כדי  קריאות.  בשלוש 
הקלעים, בלי כותרות דרמטיות ובלי השוואות מיותרות לתקופות היסטוריות 
אפלות. הח"כ הצעיר מיכאל מלכיאלי מש"ס, מנסה לאחרונה להוביל את 
המהלך ולחתור לחקיקה מידתית ונבונה. נותר רק לאחל לו בהצלחה ולקוות 

שישכיל לשמור בעניין הזה )בלבד( על זכות השתיקה.

נקודות חובה
לסיום הפרק הזה של תכניות ההפרדה למיניהן, אי אפשר שלא להתייחס 
לפרסומים השליליים השבוע בנוגע לאותם נוסעים חרדים שעיכבו את טיסת 
ודורשים  יחידים  כבנים  נוהגים  שהם  תוך  משעה,  למעלה  במשך  אל-על 

בשפה אדנותית לתזז את הנוסעים והנוסעות בין המושבים. 
כל מי שעלה על טיסה בחברה הישראלית מכיר את התופעה ואת תחושת 
רגע  בן  שמרגישים  החרדים,  הנוסעים  את  בעיקר  שאופפת  האי-נעימות 

מקוטלגים. כבר לימדונו חז"ל שהמחמיר תבוא עליו ברכה, אך לא תוך כדי 
שהוא מקלל ומשפיל את האחר. את הבקשה והפנייה לשבת במקום נפרד, 
מן הראוי להסדיר לפני הטיסה, וגם אם הזמן הדוחק לא מאפשר להתארגן 
כראוי, אין שום סיבה שהפנייה לא תיעשה בדרכי נועם מבלי להלבין פנים. 

הנוסעים שעוררו השבוע סערה, אומנם גרמו לנוסעים עיכוב קל של קצת 
לאחור,  הציבורית  בתודעה  דחקו  הם  החרדי  הציבור  את  אך  משעה,  יותר 
למרחק שנות חושך. כשראשי הערים מרגישים לגיטימיות להדיר אחר כך 
חרדים מאירועים – הרי אותם נוסעים מתמידים יכולים לזקוף את הנקודות 

לחובתם. כמה חבל, כמה מיותר.

טוב לחסידים
הראשון שזיהה את הניצחון המשפטי הצפוי של מארגני האירוע 'משיח 
בכיכר', היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. שבוע לפני שבית המשפט המחוזי 
נזהר נתניהו בכבודם של המארגנים  בת"א הכריע בעד קיומו של האירוע, 

וברר את מילותיו - כמי שמאמין בביאת המשיח ממש, כאן ועכשיו.
השבת  כניסת  לפני  רגע  בתמוז,  ב'  שישי  יום  של  הערביים  בין  בשעות 
את  בתבל  מאמינים  יהודים  והמוני  חסידים  רבבות  ציינו  שבמהלכה 
הסתלקותו של כ"ק האדמו"ר מלובביץ', העלה נתניהו פוסט ארוך למדיה 
החברתית והתרפק על זכרו של הרבי הנערץ – אותו זכה להכיר בימי הזוהר 

בניו יורק, כשגריר ישראל באו"ם.
לתפקיד,  כניסתו  עם  מהרבי  ששמע  הזהב  אמרת  את  ותיאר  שב  נתניהו 
אותה ציטט בעבר בנאומו באו"ם כראש-ממשלה: "אתה הולך לבית החושך 
והשקר. זכור שגם באפלה הגדולה ביותר, כשאתה מדליק נר אחד של אמת 

– הוא מפיץ אור יקרות שנראה למרחקים". 
את תיאור המעשה כולו, ציטט נתניהו מתוך הספר המרתק 'ברגע האמת' 
בישראל,  ההחלטות  מקבלי  עם  הביטחוני-מדיני  והקשר  מלובביץ'  )הרבי 
ואריה ארליך(, כשהוא מוסיף בתחילת  יוסי אליטוב  ירושלמי,  מאת שלום 
הטקסט – קטע אישי משלו, שבסיוע המקורבים וכתבני הרשת נכתב במקור 
אני  מלובביץ'.  הרבי  של  להסתלקותו  שנים   24 נציין  "מחר  לישנא:  בהאי 
רוצה לשתף אתכם בקטע המתאר את המפגש הראשון בינינו. שבת שלום".

אלא שביבי, כפריק קונטרול של המילה הננאמת והנכתבת וכמי שמכיר 
בפרט,  חב"ד  ובחסידות  בכלל  החרדי  בעולם  הפועלות  הנפשות  נבכי  את 
שינה רק מילה אחת קטנה. את המשפט "24 שנים להסתלקותו של הרבי", 
הוא החליף במילים: "24 שנים של געגוע". מארגני האירוע 'משיח בכיכר' 

לא היו מנסחים זאת ברגישות רבה יותר. 
הנכונות  האגרות  את  ושיגר  ההתוועדויות  כל  בין  תמרן  כדרכו  נתניהו 
של  להסתלקותו  יובל  חצי  לרגל  החודש  שמתקיימות   – ההתכנסויות  לכל 
הרבי. מי שמחפש את הסיבה לכך שהאיש היה ונותר המותג הבלתי מעורער 
ברחוב החרדי, יכול להתבונן על זכרונו הציבורי של ראש הממשלה. האיש 
שנחשב לגדול כפויי הטובה למקורביו, זוכר תמיד לומר את המילה הנכונה 

לכל הקהלים החרדיים, מכל העדות והחוגים. 
22 שנים חלפו מיום עלייתו לשלטון, ולפחות במבחן הדיבורים, האיש 
על  משמר  מכל  לשמור  מוסיף   – ליהודים'  'טוב  הקמפיין  נוצר  שלמענו 

ה'בייס' החב"די )והחרדי( שלעולם לא עזבו. 

כפריק קונטרול של 
המילה הננאמת 

והנכתבת וכמי 
שמכיר את נבכי 

הנפשות הפועלות 
בעולם החרדי בכלל 

ובחסידות חב"ד 
בפרט, שינה נתניהו 

רק מילה אחת קטנה. 
את המשפט "24 

שנים להסתלקותו 
של הרבי", הוא 

החליף במילים: "24 
שנים של געגוע". 

מארגני האירוע 
'משיח בכיכר' לא 
היו מנסחים זאת 

ברגישות רבה יותר

אם חוות הדעת 
שהוציאה לשכת 

היועמ"ש תיוותר על 
כנה, יאלצו מארגני 
האירועים בהפרדה 

להסתובב עם 
עורכי-דין צמודים 

ולנהל הליכים 
משפטיים שיהפכו 

את האירועים לבלתי 
כדאיים. כמקובל 
בקהילתנו, מאום 

לא יזוז עד שתינתן 
למשבר המשפטי 

הכותרת המפוצצת 
"גזירה"

קסמו של געגוע. נתניהו והרבי מלובביץ' זיע"א. באדיבות מחברי רב המכר 'ברגע האמת'

אבי בלום      - פולין בית ספר לפוליטיקה
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בני ברק י"ד בתמוז תשע"ח 123827/6/18

אאאא
שטח מוניציפאלי
מדור שבועי לקראת הבחירות המקומיות

סוף סוף: ברוורמן מצא בן ברית

אשדוד

פתח תקווה

זקן, פטרונו של ראש  בן  ג'קי  איש העסקים 
שותפיו  עם  הגיש  לסרי,  יחיאל  ד"ר  העיר 
לראשות  המתמודדת  נגד  משפטית  תביעה 
העיר, הלן גלבר, על סך 26 מיליון שקלים. על 
מועצת  כחברת  בתפקידה  גלבר,  התובעים,  פי 
שיזם  פרויקט  לכל  סדרתית  "מתנגדת  עיר, 
גדולים  כלכליים  באינטרסים  המחזיק  התובע, 

בעיר".
"הציבור  בתגובה:  נמסר  גלבר  הלן  ממטה 
לפעול  רוצים  זקן  בן  ג'קי  וחברו  שלסרי  מבין 
תאפשר  לא  גלבר  הלן  נפשם.  כאוות  באשדוד 
אשדוד.  תושבי  של  באינטרסים  לפגוע  להם 
שמע  קלטות  הופצו  האחרונים  בשבועות 
לפגוע  שנועדו  ומבושלות  ערוכות  מזויפות, 
כנגד  החוק  במסגרת  פועלת  גלבר  הלן  בהלן. 
המורשע.  העבריין  זקן  בן  ג'קי  של  התנהגותו 
עוד  זהו  והשתקה.  הפחדה  בתביעת  מדובר 

ניסיון נואש להטות בחירות".

הצבע חוזר ללחיים: אחרי שורת עריקות של 
חברים ממפלגתו, זוכה ראש עיריית פתח תקווה 
חדש  ברית  בן  בדמות  לחיזוק,  ברוורמן  איציק 
- חבר המועצה אדי קואז. ההודעה על החיבור 
ניתנה בהפתעה, במהלך מסיבת פעילים ענקית 

שארגן קואז באולמי 'קסאנדו' בעיר.
קואז, אלוף ישראל בג'ודו לשעבר וסגן יו"ר 
הוועד האולימפי בישראל, מכהן כחבר מועצה 
ומוערכת  מוכרת  לדמות  והפך  שנה  כ-15  מזה 
בעיר. מאז ומקדם, היה קואז חבר מפלגתו של 
אורי אהד, 'דרך חדשה'. לפני כשנה וחצי, נפרדו 
העיר  ראש  של  ברית  לבן  הפך  וקואז  השניים 
תפקיד  את  לידיו  קיבל  הוא  בתמורה  ברוורמן. 

ראש מינהל שפ"ע )שיפור פני העיר(.
יציאה לדרך  לפני מספר חודשים, הודיע על 
'תנופה'. כעת,  ועל הקמת סיעה בשם  עצמאית 
על פי ההסכם, הוא יתמזג עם סיעת אכפ"ת של 

ברוורמן ויקבל את המקום השני.

איש העסקים תובע את המתמודדת

יוםעוד 127

הכריזה  בלוך  עליזה  ד"ר  למרוץ:  מצטרפת 
שמש.  בית  העיר  לראשות  התמודדותה  על 
בנאום ראשון, הרבתה בלוך לפנות גם לציבור 
בכל  נאמנה.  אותם  לשרת  והבטיחה  החרדי 
שלטי קמפיין הבחירות שהושק, לא מתנוססת 
דמותה, כחלק מרצונה לדבר גם לציבור החרדי.

בלוך, אשת חינוך במקצועה, ניהלה את תיכון 
'ברנקו וייס' בבית שמש וזכתה להצלחה רבה. 
בבחירות עברו, הוצבה היא כמועמדת לראשות 
העיר מטעם 'הבית היהודי', אך בסופו של דבר,  

ובשל רצון לאחד כוחות מול אבוטבול, פינתה 
את הדרך לאלי כהן, שהפסיד את הבחירות.

בחירות  הבטחת  כאן  לתת  רוצה  "אני 
"מערכת  בנאומה.  בלוך  אמרה  ראשונה", 
של  מערכה  תהיה  לא  הנוכחית  הבחירות 
מריבות בין מגזרים, לא תהיה שנאת חינם ולא 
יהיה קיטוב. הבחירות יהיו על נושא אחד בלבד 
– העיר בית שמש. אבוטבול לא ניהל את בית 
שמש, אני באה לנהל את כל העיר בצורה הכי 

טובה שאפשר".

עליזה  של  ך סיכוייה  ו ל ב
הציבור  תמיכת  את  החרדי לקבל 

לא   – המקובלות  בדרכים 
כי  מופרך  לא  אך  קיימים, 

כאלה  יחידים,  להצבעת  א תזכה  ל ש
שבעי רצון מהמצב הנוכחי ומשלטון אבוטבול. 
כאלו  החרדי-מודרני,  בציבור  גורמים  כן,  כמו 
מגעים  עמה  מנהלים  'טוב',  עם  המזוהים 

לתמיכה אפשרית.

אחרי מהפך בקלפי: המנצח מחזר אחרי המפסיד
בתום פריימריז בקהילת חב"ד, הודח חבר המועצה יקי הרשקופ • המנצח: משה כהנא • הרשקופ 
ניסיון  • מאחורי הקלעים:  מפתיע: חיכיתי להפסד, כבר שנה וחצי אני עובד על חיבורים חדשים 

להכניס את כהנא למפלגתו החדשה של הרשקופ

רחל עזריה הוחרמה על ידי חברי 'ירושלמים'

צפוף  נהיה  ירושלים  העיר  לראשות  המרוץ 
)'כולנו'(  עזריה  רחל  הכנסת  חברת  במיוחד: 
הודיעה על התמודדותה לראשות העיר. עזריה 
זאת  כל  במספר,  השמינית  המתמודדות  היא 
דברו.  את  אמר  החרדי  שהציבור  לפני  עוד 
להאיץ  עשויה  למרוץ  עזריה  של  הצטרפותה 
הצגת  בעד  להכריע  החרדי  הציבור  בקברניטי 
מועמד מטעמם לראשות, בשל התפצלות הקול 

החילוני.
'כולנו'  כנפי  תחת  לכנסת  לכניסתה  עד 
כחברת  עזריה  רחל  כיהנה  כחלון,  משה  של 
מייסדי  על  נמנתה  היא  שנים.   7 משך  מועצה 
חברים  ב-3  כיום  המחזיקה  'ירושלמים',  סיעת 

במועצת העיר.
כל  אין  לעזריה  פוליטית,  הערכה  כל  פי  על 
סיכוי לכבוש את הראשות, אך לעצם התמודדותה 
הגוש  התפוררות  על  בעיקר  רבה,  משמעות 
החילוני. באופן ישיר, מתמודדת עזריה על אותו 
והיא עשויה  'התעוררות'  תנועת  אלקטורט של 

לגרוע קולות ממועמדה עופר ברקוביץ'.
ואכן, תגובתו של עופר ברקוביץ' הייתה חדה 
וכואבת: "עזריה נטשה את מועצת העיר באמצע 

היא  וכעת  בכנסת  ג'וב  הקדנציה בחיפוש אחר 
נוטשת את הכנסת בחיפוש אחר ג'וב בירושלים. 
כולנו  סיעת  מרשימת  שנזרקה  לאחר  זאת  כל 
עוד  'התעוררות'.  בהודעת  כך  הבאה",  לכנסת 
לא  ולכן  עם אלקין  דיל  סגרה  "עזריה  כי  נטען 

רצה לשום מקום חוץ מהג'וב הבא".
מעבר למרוץ על הראשות, גם בתוך הסיעות 
האחרונה,  בתקופה  כאוס.  שורר  החילוניות 
ל'ירושלמים'  'התעוררות'  בין  מגעים  התקיימו 
חזקה  חילונית  רשימה  לכדי  להתאחד  במטרה 
כעת,  הבשילו.  לא  הדברים  אך  ומגובשת, 
'ירושלמים'  ראשות  את  לקבל  עזריה  מבקשת 
לידיה, מה שפותח חזית פנימית בינה לבין ראש 
הסיעה הנוכחית, פלר חסון-נחום וגורם לפיצול 
נוסף בגוש. בנוסף, על פי דיווחים שונים, פלר 
זאב  עם השר  מגעים  בכלל  מנהלת  חסון-נחום 

אלקין על שילובה ברשימת 'הליכוד'.
בעקבות ההתפתחויות, זומנה השבוע ישיבת 
ח"כ  עם  יחד  'ירושלמים'  סיעת  של  הנהלה 
כי שלשת חברי  כינוסה התברר  עם  אך  עזריה, 
המועצה; פלר חסון-נחום, יהודה גרינפלד ואיתי 
גוטלר – החרימו אותה. לעזריה לא נותר אלא 

כאשר  ההנהלה,  חברי  עם  לשוחח 
גם מקומו של יו"ר ההנהלה, הרב אהרן 

ליבוביץ, נפקד, עקב שהותו בחו"ל.
"רחל היא אישה פקחית ומנוסה, קשה להבין 
להיכן היא בדיוק חותרת", אומר גורם פוליטי 
רווחת  שלה  המצומצם  החוג  "בקרב  מעורה. 
מטרה  מתוך  לראשות  רצה  היא  כי  ההערכה 
לזכות בסגנות, אם במסגרת תיאום עם אלקין - 
לו היא תורמת את פיצול הקולות הפלורליסטיים 
להתברג  בניסיון  ואם   - ברקוביץ  לבין  בינה 
הגורם  העיר".  למועצת  ברשימה  בכיר  במקום 
בסופו  פוליטי  מפץ  של  אפשרות  שלל  לא 
תסיר עזריה את מועמדותה ותביא לחיבור של 
'ירושלמים' עם 'התעוררות', בתמורה להבטחת 

הסגנות בקואליציה שבראשותו.
ולסיום, הבה נרענן את רשימת המתמודדים 
עופר  ליאון,  משה  אלקין,  זאב  המעודכנת: 
ברקוביץ', רחל עזריה, אבי סלמן, יוסי חביליו, 
ברשימה:  לא  עדיין  שי.  ונחמן  תורג'מן  מאיר 
יוסי  רשמי:  הלא  אך  וודאי  הכמעט  המועמד 

דייטש.

התמודדותה  על  עזריה  רחל  ח"כ  של  הכרזתה  עם  יותר,  עוד  מתפצלים  בירושלים  החילוניים  הקולות 
לראשות • כאוס פנימי בתוך סיעתה 'ירושלמים' • הערכה: רצה לראשות – מכוונת לסגנות

ירושלים

ביתר עילית

פתח למאוכזבים: עליזה בלוך מתמודדת
בית שמש
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ראשות-כנסת-ראשות
בית שאן

מאחורי  בחישה  של  ארוכה  תקופה  אחרי 
הקלעים, הכריז סגן שר השיכון, ח"כ ז'קי לוי, 
לוי  שאן.  בית  עיריית  לראשות  התמודדותו  על 
נחשבת  ומשפחתו  העיר  כראש  בעבר  כיהן 
שאן  "בית  ביישוב.  והחזקות  המוכרות  לאחת 
שר  סגן  תפקיד  לפני  גם  הכל,  לפני  מבחינתי 

וחבר כנסת", אמר לוי בהודעתו.
בבחירות האחרונות, הפסיד לוי את הראשות 
על  שטרית,  בן  רפי  הנוכחי  העיר  ראש  לטובת 
חודם של 96 קולות. מאז, הספיק להפוך לח"כ 
ונערך  הפסדו  עם  השלים  לא  מעולם  אך  בכיר 

בכל העוצמה לכבוש מחדש את כס הראשות.
פוליטי  קרב  צפוי  המכהן,  העיר  ראש  בפני 
קשה והוא יצטרך לעמול קשות בכדי לשמר את 
כסאו. בן שטרית, במקור איש 'הליכוד', הודיע 
באחרונה על עזיבתו והצטרפותו לסיעת 'כולנו' 

של השר משה כחלון.
בהשפעה  מחזיק  שאן  בבית  החרדי  הציבור 
פנחס  הרב  הקירוב של  פעילות  בזכות  עצומה, 
ארבעה  בת  מפלגה  בראש  העומד  בדוש, 
מנדטים. על בדוש מופעלים לחצים כבדים, הן 
מצד בן שטרית והן מצד ז'קי לוי, על מנת שיביע 
תמיכה במועמדותם. עד כה הוא לא נקט עמדה 
ובראיון שהעניק בעבר ל'שטח מוניציפאלי', לא 
בסוגיית  התערבות  ואי  הגדר  על  ישיבה  שלל 

ראשות העיר.

בליל שישי האחרון נפל דבר בביתר עילית. 
חב"ד,  בקהילת  פנימיים  פריימריז  בתום 
הקהילה  ואיש  עיתונאי  כהנא,  משה  הצליח 
הנציג  את  להדיח  ישראל',  'אוהב  הצעירה 
הבכיר  את המקום  וקטף  יקי הרשקופ,  המכהן 
משפחות  כ-600  המונה  החסידות,  מטעם 
מצב  תמונת  מסתתרת  הניצחון  מאחורי  בעיר. 
עגומה: גם המנצח מעדיף לרוץ תחת כנפיו של 
המפסיד, אך הרשקופ יוצא לדרך חדשה, מקים 
מפלגה עצמאית ובכך צפויים קולות החסידות 

להתפצל.
יקי הרשקופ נכנס לחיים הציבוריים בבחירות 
והפך  גש"ס  ברשימת  שולב  הוא  האחרונות. 
נחשב  הוא  ומוערך.  דומיננטי  מועצה  לחבר 
לו  שעמד  דבר  העיר,  ראש  של  אמונו  לאיש 
להיות  שדרשו  בקהילה  חלקים  מול  לרועץ 
תקיפים מול רובינשטיין, בשל טענתם לקיפוח 
נוסף  חב"די  מכהן  להרשקופ,  בנוסף  מתמשך. 
במועצה, אף שלא נחשב לנציג הקהילה. מדובר 
באורי הולצמן ממפלגת האופוזיציה של מנחם 

זיידה.
חילופי הגברא בקהילת חב"ד מוצאת אותה 
בסיטואציה רגישה, מאחר ובבחירות הקרובות 
– בניגוד לחולפות – צפויה כל מפלגה, ואולי 
כחלק  עצמה,  בפני  להתמודד  קהילה,  כל  אף 
קולות  זליגת  למנוע  רובינשטיין  של  מרצון 
וחב"ד  ייתכן  משכך,  האופוזיציה.  למפלגות 

תצטרך לרוץ בנפרד ולהילחם על מקומה.

נשמע  מוניציפאלי',  'שטח  עם  בשיחה 
הרשקופ שש ושמח אליי הפסד, כשהוא מכריז 
על הקמת מפלגה חדשה שתפנה לכל התושבים. 
זהיר  נשמע  כהנא,  המנצח,  המועמד  לעומתו, 
עוד  השורות.  לליכוד  מייחל  ועדיין  בהרבה 
נתקלו  השניים,  בין  לחיבור  יוזמות  כי  עולה 
מצפה  המנצח,  וכהנא,  מאחר  סתום,  במבוי 
לקבל מקום שני ברשימה, ואילו הרשקופ מוכן 

לתת לו מקום רביעי בלבד.
יקי הרשקופ, הופתעת מההפסד?

בשבילי  לזה.  וקיווינו  חיכינו  לא.  "ממש 
הפוליטיקה הייתה בשביל התושבים, עכשיו יש 

לי הזדמנות להיות מה שרציתי".
מה התכניות שלך?

חדשה,  מפלגה  מקימים  לרוץ,  הולך  "אני 
מתחילים לסגור עניינים".

לדבריו, מיד אחרי ההפסד, הציעו לו עסקנים 
במפלגתו  רביעי  למקום  כהנא  את  לקחת 
נדחתה  שכמובן  להצעה,  נעתר  והוא  החדשה 
רביעי,  מקום  לו  לתת  "הסכמתי  כהנא.  ידי  על 
אבל הוא כמובן חייב לעבוד על זה שכל חב"ד 
בבחירות  אחורה,  נלך  אם  כי  להצביע,  תבוא 
הקודמות 70% מחב"ד או שלא הלכו להצביע 
כה  כי הם אמרו שבין  להולצמן,  או שהצביעו 

אני בפנים".
למה שלא תיתן לו מקום שני?

"יש לי התחייבויות לאנשים שיכולים להביא 
בפוליטיקה.  יותר  ש'שווים'  אנשים  קולות, 

לא  בכלל  כהנא 
כמעט רצה לנצח, הוא 

הוא  הקולות.  את  כשספרו  לב  התקפת  קיבל 
רצה להיות מקום שני ולעמוד לי על הגב".

המנצח משה כהנא, התכוונת לנצח?
בשביל  זה  הסתם  מן  מתמודד,  אתה  "אם 
יקי החליט שהבחירות למקום הראשון  לנצח. 
לא  אחד.  לעוד  מקום  שיש  טענתי  אני  בלבד, 

נתנו צ'אנס למקום שני".
למה שלא תרוצו יחד?

רוצה  שאני  הכרזתי  הבחירות  אחרי  "מיד 
לשלב ידיים, חשבתי שהוא עם העוצמות שלו 
הישג  יכולים להביא   – ואני עם התרומה שלי 
מיד,  הסכמתי  אני  לשם,  אותנו  דחפו  גדול. 
אבל לצערי הרב עד רגע זה לא קיבלתי הצעה 
השני  שהצד  מצפה  אתה  כמנצח,  קונקרטית. 
יבוא, ישב בארבע עיניים ויביא הצעה מכובדת, 

זה לא קרה".
מה התכניות שלכם?

חלק  היא  חב"ד  שקהילת  חושב  "אני 
סיבה  אין  הגדולות,  מהחסידויות  אינטגרלי 
שהיא תהיה מחוץ למשחק. הסביבה הטבעית 
שלנו היא בתוך הגוש החסידי. לקשר המגדרי 
אבל  לפוליטיקה,  מעבר  עקרונית  חשיבות  יש 
ונערכים  נפרדת  ריצה  הסף  על  שוללים  לא 

אליה".
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בואו להתמודד על מקום לא ריאלי

שתיים אוחזות ברפורמה

רחובות

רעננה

מאת: ישראל פריי freyisrael@gmail.com

הודיעו  רחובות  היהודי'  'הבית  במפלגת 
שערי  ייפתחו  תקדים,  חסר  באופן  כי  השבוע 
המפלגה בפני מתמודדים חדשים מחוץ לשורות 
ברשימתה  להשתלב  המעוניינים  המפלגה, 
למועצת העיר. מי שחפצה נפשו, מוזמן להגיש 
טפסים ולהתמודד על המקום השני והלאה )נכון 
להיום המפלגה מחזיקה בשני מנדטים בלבד(, 

מאחר ומקומו של יו"ר המפלגה מובטח.
לא  השורות,  פתיחת  על  החגיגית  ההודעה 
התקבלה אצל כולם ברוח טובה, כאשר חלקים 
"הציבור  ציני.  פוליטי  תרגיל  בה  ראו  במפלגה 
חגיגה  מציגה  שהמפלגה  בשעה  טיפש,  איננו 
להגיש  הרחב  הציבור  את  ומזמינה  דמוקרטית 
לכל  ברור  כעת  כבר  העיר,  למועצת  מועמדות 
עם אמיתי,  הדיל שסגר  מוזס, במסגרת  אבי  כי 
הנמצאים  המגעים  כאשר  השני,  למקום  ייבחר 
בשלבים מתקדמים עם חב"ד יביאו את שיריון 
שמותיר  מה  החסידות,  לנציג  השלישי  המקום 
ל'כל דיכפין' להגיש מועמדות על מקום שאיננו 

ריאלי", אמר גורם מעורה.

רונית וינטראוב, סגנית ראש העיר ומתמודדת 
לראשות העיר רעננה, פרסמה השבוע רפורמה 
במידה  תיישם  אותה  העירוני,  בחינוך  כוללת 
ותיבחר. זמן קצר לאחר מכן, טענה מיכל ברם, 
כי  בהווה,  ומתמודדת  לשעבר  המועצה  חברת 
ידה  התכנית שוינטראוב הציגה – הועלתה על 

לפני כשנתיים, ואז לא זכתה לתמיכתה.
עכשיו  שנזכרים  מועצה  חברי  שיש  "חבל 
התכנית  את  לקדם  לא  ובחרו  בחירות  לפני 
הטיחה  מזמן",  העיר  במועצת  הוצעה  כשהיא 

ברם בוינטראוב.
ל'צומת  נמסר  וינטראוב  רונית  של  מטעמה 
ראש  סגנית  של  "תכניתה  בתגובה:  השרון' 
העיר רונית וינטראוב להקמת פעוטונים בניהול 
לפני  הובילה  שהיא  היוזמה  על  נסמכת  עירוני 
עירוניים  ילדים  גני  כשהקימה  בהצלחה,  שנים 
שהמדינה  לפני  רב  זמן  ברעננה,  שלוש  מגיל 
ביוזמה  נקט  אחר  מישהו  או  אחריות  לקחה 

דומה. לטענות שעלו אין שחר".

הותיקים מדברים בדרך לשבור שיא: ראשי העיר הוותיקים לא מוותרים

בסיבוב  שהגיעו  בודדים  קולות   52 אלמלא 
ביותר  הוותיק  המועצה  ראש  תואר  את  שני, 
מבוגר  יהודי  מחזיק  היה  פעם,  אי  בישראל 
מועצת  שראש  אלא  ימיני.  יצחק  לשם  העונה 
פרדסיה הובס בבחירות 2013 ונדחק מהשלטון 

אחרי 41 שנים בתפקיד.
בבחירות ההולכות וקרבות, יבקשו לא מעט 
תפקידי  על  להסתער  ורעננות  חדשות  דמויות 
ראשי ערים, מולם יתמודדו ראשי ערים וותיקים 
שנדמה כי אין דבר שיזיז אותם מתפקידם. 'שטח 
הערים  ראשי  מיהם  לבדוק  יצא  מוניציפאלי' 
הוותיקים בישראל, מי צפוי לשבור שיא חדש, 
מי הם הוותיקים ביותר ברשויות החרדיות ומה 
יש ל'זקני השבט' לומר על אריכות ימיהם בכס 

ראש העיר.
שיא היסטורי: את תואר ראש העיר הוותיק 
בישראל, וככל הנראה גם ראש המועצה הוותיק 
המנוח,  גן  רמת  עיריית  ראש  החזיק   - בעולם 
את  קיבל  הוא  שנים.   44 עם  קריניצי,  אברהם 
 24 כיהן  בהמשך  הבריטי,  מהממשל  המינוי 
שנים כראש מועצה ו-19 שנים כראש עיר, תוך 

שהוא מנצח 12 מערכות בחירות.
בדרך לשבור שיא: על תוארו ההיסטורי של 
בוחבוט,  שלמה  שתיים:  מתמודדים  קריניצי 
ראש עיריית מעלות תרשיחא ואפי דרעי, ראש 
בתפקידיהם  מכהנים  שניהם  יונה.  כפר  עיריית 
ספורים  חודשים  של  יתרון  עם  שנים,  כ-41 
לשום  ללכת  מתכוונים  לא  שניהם  לבוחבוט. 
שיצליח  מתחרה  להם  קם  שלא  ונראה  מקום 

לזעזע את כיסאם.
ברשימת ראשי הערים הוותיקים ניתן למצוא 
)25 שנה(,  מוצקין  מקריית  צורי  חיים  את:  גם 
שנים(,   27( נווה  גן  ממועצת  אלימלך  מוני 
בדש  פיני  שנים(,   29( מנתיבות  זוהר  יחיאל 
 25( מחולון  ששון  מוטי  שנים(,   28( מעומר 
שנה(, אלי ברדה ממגדל העמק )20 שנה(, רון 
ארי  גוב  וצבי  שנה(   20( אביב  מתל  חולדאי 
הערים שברשימה  ראשי  כל  )20 שנה(.  מיבנה 

נערכים להתמודד לקדנציה נוספת.
כמעט נכנס לרשימה: יואל לביא, כיהן כראש 
מוטי  באחרונה.  ופרש  שנים   24 רמלה  עיריית 

ב-23 השנים  דרום השרון  דלג'ו, ראש מועצת 
קדנציה  על  יתמודד  לא  כי  הודיע  האחרונות, 

נוספת.
'זקן  לתואר  שזוכה  מי  החרדית:  ולזירה 
רוזנטל,  אברהם  הוא  החרדי'  הרשויות  ראשי 
מראשוני המתיישבים בקרית יערים – טלז סטון 
באחרונה  שנים.   22 מזה  בראשה  שעומד  ומי 
סיעתו  כוונת  על  שונים  דיווחים  התרוצצו 
'דגל התורה' להדיח אותו אך נכון לכעת, טרם 
הוכרעו הדברים ולא מן הנמנע שימשיך בסופו 

של דבר לקדנציה נוספת.
עילית  מודיעין  עיריית  ראש  נמצא  אחריו 
שנים   18 מזה  בתפקיד  שמכהן  גוטרמן,  יעקב 
כלל  בחירות  מערכות  בשתי  כאשר  ברציפות, 

לא עמד למבחן הבוחר.
וזקני  וותיקי  את  למפות  שהצלחנו  לאחר 
איתם  לגשש  ניסינו  בישראל,  הרשויות  ראשי 
האם  התפקיד,  את  רואים  הם  הכיצד  בזהירות 
לדעתם לא נכון לפנות את הדרך לצעירים ואיזה 

'טיפים' הם מעניקים למתמודדים צעירים.
שלמה  תרשיחא  מעלות  העיר  לראש  שלום 

בוחבוט. תגיד, כל כך הרבה שנים, לא נמאס?
עולם  בורא  לרגע.  לא  אפילו  וחס.  "חלילה 
נתן לי את הכוחות והרצון, ה"דרייב", לעשייה 
שנותנת  לעיר  מיוחדת  באהבה  הפסקה  בלי 

מצידה את הכוח להמשיך".
נותן  היית  'טיפים'  איזה  שנותיך,  ממרום 

לראש עיר צעיר?
לא  מאחרים,  ללמוד  חשוב   – כל  "קודם 
אני,  גם  ללמוד.  להתייעץ,  לשאול,  להתבייש. 
אחרי 42 שנה בתפקיד, כשאני נוסע לחו"ל אני 
ופרויקטים  מיוחדים  מוסדות  מצלם  מסתובב, 
לעיר,  להביא  ומשתדל  נתקל  אני  בהם  יפים 
ללמוד ולחדש. אחרי הנכונות ללמוד – חייבים 
לאהוב את התפקיד, את הקהילה, את האנשים. 
ערים  ראשי  עם  שיחה  בכל  דרך.  קיצורי  אין 
זו  עיר  ראש  שלהיות  אומר  אני  תמיד  צעירים 

שליחות, לא מקום עבודה".
מה תגיד למתמודדים החדשים מולך?

בחירות  בשנת  צצים  פעם  כל  "לצערי 
מועמדים ומתחרים חדשים שתוקפים אותי ואת 

בקמפיין  אישית  משפחתי 
את  לבטא  במקום  שלילי 
שלהם  החיובי  החזון 
לעתידה של העיר. הציבור 

לא אוהב את האסטרטגיה הזו. רוצים להתמודד 
למען העיר? תבנו חלופות משמעותיות, תפתחו 
מלמטה  שנים   5 תעבדו  העיר,  למען  תוכניות 
עבור הקהילה. לבנות ולעשות טוב, בשום פנים 

ואופן לא ללכלך ברמה אישית".
רוזנטל.  אברהם  הרב  החרדי  לשיאן  שלום 
אחרי יותר משני עשורים בתפקיד, העבודה לא 

שוחקת?
"שוחקת ועוד איך. כל תפקיד פוליטי שוחק 
קטן,  ביישוב  מועצה  ראש  כשאתה  בטח  אבל 
את  פוגש  אתה  אליך,  להגיע  קל  יותר  לכולם 
יש  ברחוב,  במקווה  כנסת,  בבית  התושבים 
עבדתי  לפוליטיקה  שנכנסתי  לפני  ישיר.  מגע 
בכלכלה וחשבונאות, אני תמיד אומר שההבדל 
הסתדרתי,  לא  אם  שאז,  הוא  העבודות  בין 
אתה יושב מול מחשב תקוע, המחשב לא יכול 

לצעוק ולהרביץ...".
ששואף  הצעיר  לעסקן  תיתן  'טיפים'  איזה 

להיכנס לנעליך?
"כשאדם נכנס לעולם הזה, הוא צריך לזכור 
למה הוא נכנס. אמת, יש את החלק של הכבוד, 
אבל  אותך,  מכבדים  אותך,  מזמינים  השררה, 
יש את העבודה הקשה והסיזיפית, את האחריות 
המון  גם  וצריך  ותקציבים  פרויקטים  להשיג 
הבית  בדלת  לך  אנשים שדופקים  יש  סבלנות, 

באחת עשרה בלילה".
איזה יתרון יש לראש עיר וותיק?

את  לומד  שאתה  עד  זמן  הרבה  "לוקח 
צוות,  לעבודת  להתרגל  צריכים  המערכת, 
כמה  הממשל,  אנשי  עם  ההיכרויות  את  יש 
יותר את  יותר – אתה מכיר טוב  וותיק  שאתה 

המערכת".
מתבקשת:  שאלה  בלי  להיפרד  אפשר  אי 

אתה הולך לקדנציה נוספת?
רבנים  יש  ישראל,  גדולי  יש  יגידו.  "ימים 
לא  'אנחנו  היא:  שלי  הסיסמא  מקומיים, 

מובילים – אנחנו מובלים'".

ירושלים

ביתר עילית

בית שמש

בחירות דרמטיות? הכירו את ראשי הערים שמכהנים עשרות שנים ובדרך לקדנציה נוספת • על תואר 'ראש 
המועצה הוותיק ביותר בהיסטוריה' יתמודדו בוחבוט ודרעי • בוחן אישי לוותיקים: האם לא נמאס ואיזה 

'טיפים' תתנו למתמודד הצעיר? • השיאן החרדי: "מאחורי הכבוד והשררה, יש עבודה קשה וסיזיפית"

מועצה 

רון
שומ

אזורית  איפה יוס'לה? נכנס לפוליטיקה השומרונית
ד"ר יוסף שוחמכר מתמודד בבחירות ביישוב 'שערי תקווה', ברקע סערה הקורעת את הציבור הדתי לאומי, 

עם חזרת גרשון מסיקה לזירה • שוחמכר: "כשהייתי ילד למדן, יכולתי להתמודד על הרב הראשי..."

יוחד
מ

סערה פוליטית קורעת בימים האחרונים את 
גרשון  של  הכרזתו  עם  לאומי,  הדתי  הציבור 
ראשות  על  המחודשת  התמודדותו  על  מסיקה 
מבוני  מסיקה,  שומרון.  האזורית  המועצה 
שוחד  בעבירת  נחשד  ביו"ש,  ההתיישבות 
מכתב  ונחלץ  ביתנו',  'ישראל  בפרשת  חמורה 

אישום בזכות הפיכתו לעד מדינה.
בשנים  מנהל  שומרון  האזורית  המועצה  את 
האחרונות ביד רמה יוסי דגן, שהפך למעין 'שר 
בעולם.  שלה  והפנים  ההתיישבות  של  החוץ' 
לבית  בהזמנתו  בולט  לביטוי  הגיעו  הדברים 
הנשיא  של  ההשבעה  בטקס  כאורח  הלבן, 

טראמפ.
הייתה  המועצה  לראשות  דרכו  פניו,  על 
סלולה, אלא שבאחרונה החליט גרשון מסיקה 
ולהתמודד,  לחזור   – כסגן  דגן  כיהן  תחתיו   –
חרף מכתבו של היועמ"ש מנדלבליט, שכתב: 
"אין זה ראוי שתתמודד לתפקיד שאותו מילאת 

בעת שביצעת עבירות חמורות".
הכרזתו של מסיקה מסעירה את הציבור הדתי 
והיחסית  הנוכחי  השליט  בין  שנחצה  לאומי, 
הסוחב  הוותיקה  ההנהגה  איש  לבין  חדש, 
בליל  ששודר  בראיון  שרצים.  של  קופה  עמו 
לפרשת  דגן  את  גם  לכרוך  מסיקה  ניסה  שבת, 
בכך  לדברים.  מודע  היה  הוא  כי  וטען  השוחד 

את  שכינה  לבנון  אליקים  הרב  את  עליו  קומם 
אמירותיו 'לא אמת'.

למלחמה על תפקיד ראש המועצה האזורית, 
ישנה השלכה ישירה על היישוב הגדול בתחומה 
האחרונות  בשנים  שהפך  מי  תקווה.  שערי   –
לדמות הדומיננטית בוועד היישוב הוא חיימון 
בלומנפלד, שיחסיו עם יוסי דגן עלו על שרטון. 
על  המלמד  חשבונאי  דו"ח  פורסם  באחרונה 
הכריז  הפנים  ומשרד  הישוב  של  עצום  גירעון 

עליו כ'ועד נכשל'.
לאחר שהתפטר מתפקידו לפני כשנה, הכריז 
המחודשת  התמודדותו  על  בלומנפלד  חיימון 
לראשות ועד היישוב, כשהוא מציג ברית איתנה 

בינו לבין גרשון מסיקה.
לסדר  כך  על  לעבור  מתכוונים  שלא  מי 
הקמת  על  שהכריזה  תושבים  קבוצת  הם  היום 
מהנציגים  אחד  בלומנפלד.  מול  חזקה  רשימה 
המתמודדים הוא ד"ר יוסף שוחמכר, המפורסם 
בעולם בתור יוסל'ה, הילד שנחטף על ידי אנשי 
'העדה החרדית' והושב בפעילות חובקת עולם 

לזרועות אמו.
לך  גורם  מה  יוסל'ה,  המכונה  יוסף  ד"ר 

להיכנס לחיים ציבוריים?
"אני מעורב כבר כיום במשמר האזרחי, חבר 
ועד בעמותת הבריכה, כך שהפעילות הציבורית 

שגרם  הטריגר  לי.  זרה  לא 
מסמך,  אותו  הוא  לרוץ  לי 
משרד  בו  מבחינתי,  הפנים מזעזע 

ועד  יש  שמים,  שומו  נכשל'.  'ועד  על  מכריז 
בלי  וכעת,  חמור,  ביקורת  דו"ח  בגלל  שהודח 
שום בושה, הוא חובר למי שהיה עד מדינה עם 
כל המשמעויות המוסריות. ואני אומר, חבר'ה 
שלנו  החיים  את  לנהל  לנו  תנו  אותנו,  תעזבו 

ביושר בלי טריקים ושטיקים".
לו יצויר שהיית נשאר בסוף בעולם החרדי, 
בית  העיר  ראשות  על  מתמודד  היית  אולי 

שמש...?
"ראש עיר? למה אתה ממעיט בערכי? למה 

לא מתמודד על משרת הרב הראשי..."
רגע, היית אז בכלל מחוגי הנטורי קרתא, לא 

יכולת לבחור ולהיבחר.
הייתה  אז  שלי  האחרונה  שהתחנה  "האמת 
כמה  לפני  בויליאמסבורג.  הסאטמרים  אצל 
שנים הייתי שם, עשינו שבת משותפת, נהנינו, 
גדול  למדן  הייתי  שכילד  לי  אמרו  הם  אז 
לאן  תראה  ועכשיו  מזהיר,  עתיד  לי  ושניבאו 

אתה מדרדר אותי...".

איון
על רקע החקירה והבריחה: ר

דרעי תומך

ראשון לציון

למרות מצבו הפוליטי והמשפטי הלא משופר 
הוא  זכה  כהן,  אריה  הרב  העיר  ראש  סגן  של 
דרעי.  אריה  השר  ש"ס  מיו"ר  לגיבוי  השבוע 
בתום פגישה משותפת, טען כהן כי "השר דרעי 
הרשימה  והרכבת  בהובלת  מלא  גיבוי  לי  נתן 
למועצת העיר. אמשיך להוביל מאמצים לאיחוד 

שורות ולאחדות בין כל הזרמים".
ניחתו  הצרות  החיובית,  הנימה  למרות 
לפני  בצרורות.  כהן  של  ראשו  על  באחרונה 
כחודשיים, הודיעה המשטרה כי גובשה תשתית 
ראייתית להעמדתו לדין, בחשד לביצוע עבירות 
בתחום טוהר המידות. בשדה הפוליטי, מתמודד 
כהן עם נטישות ופילוגים, שהחלו עוד בתחילת 

הקדנציה, בעריקת מספר 2 שלו, מאיר עקיבא.
לפני כחודש, יצאה לדרך רשימה דתית חדשה, 
בנוכחותם הדומיננטית של קהילות חב"ד בעיר. 
בראש הרשימה עומד שמואל ג'מיל, יו"ר ש"ס 
שהתמודד  וכהן,  דרעי  ידי  על  שהודח  לשעבר 
והביא  עצמאית  ברשימה  הקודמות  בבחירות 

כ-1,700 קולות, אך לא נכנס למועצה.
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ילדים עם הפרעת קשב 
זכאים לקצבת נכות

מאת: הילה פלח

HDHD די נפ�ו  הפרעת קשב �רי כ�ז המ� כרת  כ
צה בגיל הילד�ת, תסמיניה המר כזיים הם קשיי 
�אימפ�לסיבי�ת.  יתר  פעלתנ�ת  �רי כ�ז,  קשב 
ישיר,  בא�פן  נ כללת  אינה  ז�  שהפרעה  למר�ת 
בקצבת  המז כים  הרפ�איים  המצבים  ברשימת 
ילדים עם הפרעת קשב  נ כ�ת בביט�ח הלא�מי, 
אם  נ כ�ת,  קצבת  לקבל  בהחלט  י כ�לים  �רי כ�ז 
יעמד� בתנאים הרל��נטיים �ה�ריהם יפעל� את 

הפע�ל�ת הנ כ�נ�ת.
ולא מעט בקש�ת לקצבת נ כ�ת מ�גש�ת אל המ�

סד לביט�ח לא�מי, אל� פעמים רב�ת נדח�ת על 
והסף, ללא  כל הצדקה. מה שבר�ר ה�א, שלח�

הבי�ר�קרטיה,  מ�ל  להתמ�דד�ת  � כלים  ידע  סר 
הק� ה�עדה  בפני  ה�פעה  לקראת  ה כנה  וח�סר 

בעת, אי הידיעה באשר למידע הרפ�אי שצריך 
שאינם  חיצ�ניים  מג�רמים  סי�ע  קבלת  להגיש, 
�קריאת  מידע  כת�ב  על  �הסתמ כ�ת  מקצ�עיים 
הח�קים בלבד, מבלי להבין את מה�ת ההלי כים 
ו�קבלת לי��י רפ�אי, ל כל אל� תר�מה לא מב�ט

לת לדחי�ת הח�זר�ת.
שס�בל  ד'  ב כתה  תלמיד  שלמה,  של  הה�רים 
מהפרעת קשב �רי כ�ז משמע�תית, הגיש� אף הם 
בקשה לקצבת נ כ�ת, באמצע�תה, ביקש� לממן 
�הח�נך  הרגשי  הטיפ�ל  התר�פ�ת,  ה�צא�ת  את 

הצמ�ד, שבהם התקש� עד מא�ד לעמ�ד. 
קיבל�  ש�נים,  פרס�מים  בהמלצת  בתחילה, 
האפשרי�ת,  לז כ�י�ת  הנ�גע  המידע  את  לעי�נם 
�אף מילא� טפסים לקצבה, בזה סבר� שמילא� 
ואת ח�בתם בהיער כ�ת לתהליך א�ת� חישב� לפ

ש�ט  כל  כך, אלא שמהר מא�ד,  כשמ כתב הדחיה 
ובידיהם, הבינ� שאין זה פש�ט  כלל � כלל, �הח

ליט� לפנ�ת לע�רך דין שיסייע להם לערער על 

הם  יש�עתם,  הגיעה  לא  גם  כאן  אך  ההחלטה, 
מצא� את עצמם ש�ב בא�ת� מצב, מ כתב דחיה 
ובידיהם, �ח�דשים רבים של טרחה �ציפייה מא

ח�ריהם, שהסתיימ� במפח נפש, �עם נזק  כספי 
של ש כר טרחה שנאלצ� לשלם לע�רך הדין.

להגיד  אפשר  ש�ב,  לנס�ת  הס כמתי  "לא 
לא�מי  לביט�ח  במ�סד  האמ�ן  את  שאיבדתי 
ש� המלצ�ת  קיבלתי  מהם  הג�רמים  ב כל  ו�גם 

נ�ת  כיצד לנה�ג, שלא עמד� במבחן בס�פ� של 
פגש אז  "אבל  שלמה,  של  אבא  מספר  ודבר", 

למימ�ש  המר כזית  מהחברה  שזירי  הרב  את  תי 
ז כ�י�ת, בבית אג�דת ישראל ביר�שלים, שהפיח 
בי תק��ה שזה  כן אפשרי, �הי�ם בז כ�ת העזרה 
שה�א � כל הר�פאים �הצ��ת בחברה העניק� לנ�, 
אנחנ� מקבלים קצבה מידי ח�דש, �אין לי אלא 
ורק להצטער על א�תה שנה תמימה שבה הפס

העזרה  את  קיבלנ�  שלא  בגלל  הקצבה  את  דנ� 
שהיינ� צרי כים ק�דם ל כן".

למי המר כזית  החברה  י�"ר  שזירי,  שמאי  והרב 
ב כל  ש כאלה  מקרים  פ�גש  "אני  ז כ�י�ת:  מ�ש 
ג�רמים שאין להם את ה כלים להעניק את  י�ם, 
הסי�ע הנדרש, נ�תנים המלצ�ת �מידע עי�ני �אף 
הלי��י  את  לקבל  שלא  הציב�ר,  את  מש כנעים 
�מ�ר כבים  רפ�איים  בהלי כים  הנדרש,  הרפ�אי 
קצבא�ת  של  בר�ר  הפסד  היא  הת�צאה  איל�. 
שנ כנס  שלנ�  הרפ�אי  הצ��ת  הז כאים.  עב�ר 
�בעקשנ�ת,  כדי  בנחיש�ת  פעל  הק�רה,  לע�בי 
ז כא�ת� של הילד, מ�ל ר�פאי הבי ולה� כיח את 

לתקן  דשמיא  בסייעתא  הצלחנ�  הלא�מי.  ט�ח 
את הר�שם הלא חי�בי שהתקבל בשני הניסי�נ�ת 
לקבל  המשפחה  של  מב�קרים  �הלא  הק�דמים 
ואת הקצבה, �הי�ם המשפחה מקבלת את מקסי

מ�ם הקצבה האפשרית במקרים מס�ג זה".  

מנהלי וראשי ישיבת 'איילת השחר' 
התברכו אצל הגרב"מ אזרחי

מאת: אלי כהן

ישיבת  בהנהלת  מבר כים  רב,  �יגע  עמל  לאחר 
לפני  ח�דשיים   – המ�גמר  על  השחר'  'איילת 
תחילת הזמן �לקראת סגירת ההרשמה מציינים 
ובהנהלת הישיבה בסיפ�ק רב את ההצלחה הג

צעד  ב כל  ההנהלה  את  שמל��ה  �הס"ד  ד�לה 
הקמת  לקראת  האחר�נה,  בשנה  שעש�  �צעד 

הישיבה.
'איילת  ישיבת  ראשי  רבה  קיימ�  בהתרגש�ת 
עטרת  ישיבת  ראש  אצל  מי�חד  ביק�ר  השחר' 
הקמת  לרגל  �התבר כ�  אזרחי  הגרב"מ  ישראל 
והישיבה ע"ש �ז כר� הטה�ר של מרן ראש הישי

שע"י  הישיבה  זצ"ל.  שטיינמן  הגראי"ל  בה 
רשת שתילים מי�עדת לתלמידי ASD בתפק�ד 
�להשתלב  ללמ�ד  להם  לאפשר  מנת  על  גב�ה, 

בקהילה בצ�רה מיטבית.
הביק�ר התקיים במע�נ� של חבר מ�עצת גד�לי 

ישיבת  �ראש  הת�רה  דגל  של  הת�רה 
עטרת ישראל. בביק�ר השתתפ� חברי 
נציגי  השתתפ�  � כן  הישיבה  הנהלת 

ה�רי התלמידים. 
ה�א הרב  הישיבה  מי שיעמ�ד בראש 
רב  חינ� כי  ניסי�ן  בעל  אדם,  יה�שע 
בדגש על ASD. הרב אדם הציג בפני 
�הת� כנית  החז�ן  את  אזרחי  הגרב"מ 
במסגרת  התלמידים  של  לקיד�מם 
הג הז כ�ת  את  �ציין  להם,  והמתאימה 

עצמם  על  לקחת  שהס כימ�  שתילים  של  ד�לה 
את הקמת הישיבה. 

ע�ד סיפר הרב אדם לראש הישיבה  כי הישיבה 
והחדשה תיתן מענה לעשר�ת בח�רים שלא קי

בל� מענה �סי�ע, � כי היא תהיה ישיבה ת�מ כת 
�מ כילה �מ�תאמת לרמתם של התלמידים. 

הישי �מנהלי  ראשי  התייעצ�  הביק�ר  ובמהלך 
שאל�ת  על  אזרחי  הגרב"מ  עם  החדשה  בה 

מה�תי�ת הע�מד�ת על הפרק.
 14 מגיל  לבח�רים  מי�עדת  החדשה  הישיבה 
�מעלה �יינתן בה יחס אישי �מקצ�עי ל כל אחד 
הישיבה תש כ�ן בי"ם �בימים איל� ע�מלים על 
לצר כי  �התאמתה  הישיבה  עב�ר  השטח  ה כנת 

התלמידים 
ההנהלה  את  בירך  ישראל  עטרת  ישיבת  ראש 
מרן  של  שז כ�ת�  �אמר  גד�לה  הצלחה  בבר כת 
והגראי"ל שטינמן זצ"ל ב��דאי תעמ�ד להם לה

צלחה בהקמת הישיבה.

הישיבה שה�קמה על ידי רשת 'שתילים' על שם מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל, 
תעניק מענה לתלמידים המא�בחנים בASD בתפק�ד גב�ה �י�ענק בה יחס אישי 
�מקצ�עי ל כל תלמיד �תלמיד • הגרב"מ אזרחי בירך בח�ם רב �הביע את בטח�נ� 

 כי "ז כ�ת� של מרן בעל האיילת השחר ב��דאי תעמ�ד להצלחת הישיבה"





מבצע לרגל הפתיחה

לשלושה ימים 
בנזין 6.21 ש"ח | סולר 6.21 ש"חבלבד!!

על הבנזין 60 אג' הנחה
מכירת דלק הכי זולה בארץ )בהתחייבות(



י"ד בתמוז תשע"ח 27/6/18 בני ברק 1242

לקבוע  חז"ל  שביקשו  עד  ובלעם,  בלק  פרשת  של  מעלתה  גדולה 
ישראל  עם  היה  הציבור  טורח  ואלמלא   , שמע  בקריאת  בלק  פרשת 
אומרה פעמיים בכל יום. ) ברכות י"ב(. ויש להבין מה מצאו רבותינו 
בפרשת בלק עד שהחשיבוה כקריאת שמע, שבלימודה ובקריאתה יש קבלת עול 

מלכות שמים? 
על דבריו של בלעם הרשע: "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" 
פירש האור החיים הק' )שפרשה זו נקראת בסמוך ליום פטירתו(. שבלעם הבחין 
הם  המצוות  בקיום  וטורחים  בתורה  שיגעים  פי  על  שאף  ישראל  של  במעלתם 

אינם חשים בעייפות וטורח.
ביאר זאת המגיד מדובנא בטוב טעם כדרכו במשל. על סוחר יהלומים ששלח 
את משרתו להביא לו מזוודה עם סחורתו שבה אבנים יקרות שהשאירה במקום 
אחר, והוא עמד ליד החלון צופה בכיליון עיניים לשובו של המשרת עם האוצר 
היקר.  והנה הוא רואה את המשרת בא כשהוא נשרך ומתנשף ונאנח, כולו מיוזע, 

כמי שעל כתפיו משא כבד מנשוא. 
אבוי! פרך הסוחר את ידיו קרה אסון ! אין זאת אלא שיד גנבים הייתה כאן. 
פתחו את המזוודה ובמקום היהלומים שמו לפני המשרת שק מלא אבנים. אדם 
הנושא יהלומים אינו מתנשף! אין הוא מזיע ונאנח.  כשהגיע אל מול המלון פתח 
הסוחר מיד את המזוודה ומצא את הסחורה מבלי שנגעו בה. שואל הסוחר את 
משרתו: מעולם לא שמעתי כי אדם הנושא מזוודת יהלומים מזיע ומתנשף, מדוע 
התנשפת והבאת אותי לדאגה כה עמוקה? השיב לו משרתו: אדוני, אם היה זה 
סחורתי לא הייתי מתנשף, אדרבה הייתי נושא אותה בשמחה, אך עתה שזה לא 

שלי, מה לי יהלומים מה לי אבנים, כבד לי!
הנמשל הוא: אם אנו נאנחים ונאנקים כל כך תחת עול המצוות, אין זאת אלא 
עשינו  הטהורות  ה'  מצוות  במקום  לנו.  שייכות  אינן  שהמצוות  חשים  אנו  כי 
לעצמנו מצוות קשות כאבן והתרחקנו מהן. אין אדם נאנח על מצוות טהורות כי 
אין משאן כבד.  הוסיף המגיד מדובנא שזה גם כוונת הנביא: "ולא אותי קראת 
אותי קראת,  סימן הדבר שלא  ונאנח,  יגע  ישראל"- אם אתה  בי  יגעת  כי  יעקב 
המצוות אינן שייכות לך ועל כן הנך יגע. שאילו "אותי קראת" לא היית בא כלל 

לידי יגיעה ועייפות.
הצדיקים האמיתיים אוהבי ה' כאשר הם לומדים ומקיימים מצוותיו, אין הם 
חשים עמל וטורח כלל.  אדרבה, עול התורה והמצוות דומה בעיניהם ככתר של 
זהב משובץ בפנינים הנתון על ראשו של מלך, אשר על אף היותו כבד ומעיק 
הריהו בכל זאת חביב ויקר בעיניו. כלשונו של ה"אור החיים" שהצדיקים הגם 
שעושים מצוות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם עמל.... אלא אדרבה 
ואילו אלו  כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בתורה. 
או מתוך  כוונות צדדיות  כי אם מתוך  כל מעשיהם לשם שמים,  עושים  שאינם 

רגילות- מעיק עליהם העול בכבדות יתירה והמה נלאים ומתייגעים חיש מהר. 
גדולי המוסר מפרשים בדרך זאת את הגמרא שמספרת על ריש לקיש שראה 
את רבי יוחנן על שפת הירדן, וברצותו להתקרב אל רבי יוחנן דילג ריש לקיש 
על הירדן בקפיצה אחת . אמר לו רבי  יוחנן:  "חיילך לאורייתא" - כוחך לתורה, 
והבטיח לו שאם יעסוק יתן לו את אחותו לאישה. בעקבות כך הסכים ריש לקיש 
לעסוק בתורה. מיד אחר כך כשביקש לשוב ולחצות את הירדן בקפיצה לא היה 
מתשת  "שהתורה  לפי  זאת  שמסבירים  המפרשים  מן  יש  זאת.  לעשות  בכוחו 
כוחו של אדם", אך הדברים צריכים ביאור:  אם ריש לקיש היה מתקשה לדלג 
על הירדן אחרי שכבר החל לעסוק בתורה, היה מקום לומר שתשש כוחו מרוב 
לימוד, אבל כאן הרי רק קיבל  על עצמו ללמוד, ועדיין לא התחיל ללמוד ולו אות 
אחת של תורה, מדוע אם כן לא יכול היה לעבור את הירדן כמקודם? מה נשתנה 

בפרק זמן קצר זה?
יסודו של ה"אור החיים" הק' מאיר לפנינו אור יקרות להבין ולהשכיל פשר 
את  לעבור  במותניו  היה  כוחו  עדיין  לקיש  ריש  דבר  של  שלאמיתו  זה.  מעשה 
הירדן בקפיצה אחת, ולא תש כוחו מקבלת עול תורה לחוד. אלא מטבעם של 
דברים הם: שכל דבר וחפץ שאדם אינו מוצא בו עניין, הוא אינו מסוגל לבצעו 
ולהוציאו לפועל, אפילו אם במציאות יש לו עדיין כוח לזה . וכן להיפך, כאשר 
שימצא  מובטח  הוא  הרי  לעשותו  ומשתוקק  מסוים  בדבר  טעם  מוצא  האדם 
בעצמו כוח , גם כאשר מצד טבעו הוא חלוש.  לפי שההשתוקקות לדבר נוסכת 
באדם כוחות לא לו, אפילו אם הם הרבה מעבר לכוחותיו הטבעיים. ועל כן לאחר 
שריש לקיש נתן עיניו בתורה והחליט שזה ייעודו, איבד ענין בכוחו הפיזי ותש 

כוחו מלעבור את הירדן בקפיצה אחת.
זו הייתה זממו השטני של בלעם הרשע לעורר קטרוג על ישראל: שכל מעשיהם 
הטובים   והמצוות המה עושים ללא חשק ורצון. אך בלעם הרשע אינו ברשות 
עצמו. לשונו באותה עת הייתה חסומה, וחכה הייתה נתונה בפיו. נוכח הקטרוג: 
באה  בכבדות,  מצוותם  מקיימים  שישראל  שמשמעותו  ישראל":  בי  יגעת  "כי 
התשובה: "לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" - שהקב"ה אינו רואה 
עמל וטורח בקיום מצוותם של ישראל, אלא כולם אהובים כולם קדושים וכולם 
עושים באימה וביראה רצון קוניהם. כך שהיה בלעם אנוס על פי הדיבור לרומם 

את ישראל, ומלאך רע בעל כרחו ענה אמן על גודל מעלתם ותפארת גדולתם. 

ולא ראה עמל בישראלבאין מידות יורדים לתהום

הרה"ג שמואל רבינוביץ  
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

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

)כב,  ְּבעֹר  ֶּבן  ִּבְלָעם  ֶאל  ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח 
מאין  ועצה  תבונה  בעל  היה  בלעם  ה(. 
יש  לעמים,  נביא  להיות  זכה  ולכן  כמוהו, 
כנבואת  היתה  בלעם  שנבואת  האומרים,  מרבותינו 
אות  הברכה  זאת  )ספרי  אומרים  ויש  רבנו,  משה 
שנז( שדרגת נבואתו היתה גדולה אף יותר ממשה, 
שנאמר: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה )דברים 
לד, י( - בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. 

ואיזה? זה בלעם".
יביא ברכה  ידה  ניתנה לבלעם כדי שעל  הנבואה 
לאומות. יראה לגויים את הקב"ה, ילמד אותם ללכת 
בדרכיו, יורה להם את המעשים אשר יעשון ויסלול 
אנוכי.  היה  הרשע  בלעם  אבל  ילכו.  בה  הדרך  את 
ובנבואתו  בכשרונותיו  בפקחותו,  השתמש  לא  הוא 
את  ולהאיר  לחנכם  פעל  לא  הוא  האומות,  לטובת 
בה  והשתמש  לרעה,  הנבואה  את  ניצל  אלא  דרכם, 
לקבלת תועלת עצמית ופרטית בלבד. הוא ראה את 
מתנת הנבואה והחכמה העצומה שהעניק לו הבורא, 
ככלי לכשף, לקלל ולהרע. "ְׁשֻתם ָהָעִין" )כד, ג(, לא 

להאיר אלא להחשיך.
הוא  להנות.  ורק  אך  היתה  בלעם  של  מטרתו 
המעלות  כל  ואת  ההנאות,  שיא  את  להשיג  שאף 
שקיבל רתם למען מטרה זו והשקיע את כל נבואתו 
והפך  ביותר,  הירודה  לדרגה  הגיע  כך  בטומאה. 
לשפל האנשים. ולשם כך טרח התנא )סנהדרין פרק 
י משנה א( להזכירו בין ארבע אלו שאין להם חלק 
שיזכה  דעתין  הסלקא  מה  דלכאורה  הבא,  לעולם 
לכך, אלא שבכח המעלות שקיבל יכל לזכות לעולם 
הבא, אך הוא השתמש במעלות אלו לצד הרע ואיבד 

חלקו!  
גם האדם המושלם ביותר, הנבון ביותר והמוצלח 
השפל  ייעשה  מידותיו  על  יעבוד  לא  אילו  ביותר, 
שפל  ולהישאר  נבואה,  לקבל  יכול  אדם  ביותר. 
אנשים, להיות נתעב ובזוי. אדם יכול להיות בדרגה 
עובד  ואינו  עצמו  את  מעבד  אינו  אם  אבל  עצומה, 
על מידותיו - אין לרוח האלוקים על מה לנוח, והוא 

הולך ושוקע בטומאה יותר ויותר.
הם  הגדולה.  ה'  יד  את  לראות  זכו  ישראל  עם 
סוף,  ים  קריעת  בנפלאות  מצרים,  מכות  בעשר  חזו 
לשיא  הגיעו  הם  התורה.  ובנתינת  סיני  הר  במעמד 
לשמים,  עלה  רבנו  משה  והנה,  אלוקים!   קרבת 
עגל,  יצרו  ישראל?  עשו  מה  ירידתו.  והתעכבה 
)שמות  ישראל"  אלהיך  "אלה  וקראו:  לו  השתחוו 
לב, ד(.  כיצד ניתן להבין את הסטייה החדה, כיצד 
ועשו  התחתונה  לדיוטא  עד  הגיעו  כאלו  קדושים 
ועיבוד  עצמית  עבודה  אין  כאשר  מסכה?!  עגל 
המעלות  כל  ולהפסד  עצמי  לאיבוד  מגיעים  עצמי, 

וההשגות.
רבותינו )מכילתא בשלח ג( אמרו: "ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא". יחזקאל בן 
בוזי ראה מעשה מרכבה בצורה הנבואית, כל שפחה 
יותר  אף  מופלאים  דברים  לראות  זכתה  סוף  ים  על 
במשהו  השתנתה  היא  האם  אך  בוזי,  בן  מיחזקאל 

כתוצאה מראייה זו?
לא! היא נשארה אותה שפחה! כאשר אין מנצלים 
בן  יחזקאל  ושפלים.  בזויים  נשארים  רוחנית  דרגה 
עצמם,  את  ועיבדו  עבדו  ישראל,  נביאי  ויתר  בוזי, 
גבוהות. מדרגות הנבואה לא  ולכן התעלו למעלות 
לפתע  התנבאו  לא  הם  רגעי,  באופן  אליהם  הגיעו 
פתאום, אלא רק לאחר יגיעה ועמל המידות. לעומתם 
בלעם הרשע שהיה נביא גדול מהם, אך מדותיו היו 
רעות, הגיע לשפל המעלה ולשיא הטומאה. )נלקט 
ממשכני אחריך במדבר ח"ב עמוד קל"ז ואילך, עיין 

שם עוד הוספות נפלאות בעניין זה(. 

הילולת אדוננו הצדיק

השבוע )יום חמישי ט"ו תמוז(, חל יום הילולתו 
ושמח ליבו של אדוננו הצדיק, רבינו חיים בן עטר 
זצוק"ל בעל פירוש "אור החיים" הקדוש על התורה. 

ה"אור  בתורת  קשורה  נפשי  היתה  חורפי  מימי 
הקדוש  הלימוד  על  מתענג  הייתי  הקדוש.  החיים" 
ששת  מלחמת  לאחר  מאוד.  עד  נפלאה  בצורה 
יהודים,  לכניסת  נפתחה  העתיקה  כשהעיר  הימים, 
חפצתי לראות את מקום ישיבתו הקדושה של רבנו 
חיים בן עטר. מקום שעל פי השמועה התגלה בפניו 
נמצא  המקום  כי  לטוב. שמעתי  זכור  הנביא  אליהו 
בשכונת הארמנים, ומה השתוממותי לראות כי בית 
לאורוות  הפך  הקדוש  החיים"  ה"אור  של  מדרשו 

חמורים גדושה ברפש ובזוהמה.
במהלך השנים קמו בארץ ישיבות רבות, אבל איש 
רבנו  אדוננו הקדוש,  על שמו של  ישיבה  לא הקים 
יהודים  אחר  מהדר  היה  אשר  זצ"ל,  עטר  בן  חיים 
שהתרחקו מעל פני ה' ומביאם ללמוד תורת אלוקים 
ה'  בעזר  כי  החלטה  בלבי  גמלה  עת  באותה  חיים. 
אבנה מקום תורה לזכר איש האלוקים הקדוש הזה. 
כל  ישראל, לאהוב  זאת חפצתי, לקרב את עם  ואת 
החצובה  נשמתו  על  ולהסתכל  ביותר  הרחוק  יהודי 

מכסא הכבוד.
ואכן, תכף לאחר מלחמת ששת הימים הקמנו את 
הישיבה. בתחילה יסדנו שיעור תורה שהתקיים מידי 
שבת, ולאחר מכן שיעור תורה שנאמר בכל יום, כדי 

לקרב את ישראל בעבותות אהבה לה' ולתורתו. 
להיכנס  הנפש  ותעצומות  העוז  את  לי  נתן  ה' 
המדרש  לבית  ולמשוך  ומשונים,  שונים  למקומות 
צעירים שהיו משחקים ברחובות עם סיגריה בשבת...  
המתגורר  נכבד,  ישיבה  ראש  חסיד,  יהודי  ישנו 
ילדים  ברוכת  למשפחה  אב  הוא  לישיבה.  בשכנות 
לישיבה  תורם  הוא  זאת  ולמרות  הוצאות,  ומרובת 
מידי חודש בחודשו.כשנפגשנו שאלתי  נכבד  סכום 
אותו בתמיהה: "אני מתפלא על כבודו, הרי יש לך 
הרבה בנים שעליך לתמוך בהם, מדוע אתה כל כך 

מתאמץ למען הישיבה?"
בהתרגשות,  הישיבה  ראש  השיב  לכם",  "תדעו 
"אני מחשב זאת כדמי חסות, אני חוסה בצלכם"... 
"כי  "מדוע?",  התפלאתי,  בצלנו?!"  חוסה  "אתה 
היו  לא  שלי  הקטנים  הילדים  הישיבה,  הקמת  לפני 
מעזים לצאת החוצה לאחר השעה שבע בערב. עם 
רדת החשיכה היה פחד אימים לצאת לרחובות. היו 
מסתובבים פה בחורים פוחזים שהטילו את חיתתם 
והנה במשך הזמן, בזכות הישיבה  כולו.  על האזור 
ויראי  חכמים  לתלמידי  הפכו  כולם  הקדושה, 

שמים!" 
שלא  גברתניים,  פושעים  התגוררו  מקום  בקרבת 
הרווחה  לא  המבחן,  קציני  לא  עליהם,  איים  החוק 
ולא הסעד. אף אחד לא הצליח להרתיע אותם. אבל 
התורה הקדושה המסה את לבבם עד שברבות הימים 
האמינו  לא  אנשים  גמורים.  לצדיקים  הפכו  הם 
למשמע אוזניהם: כיצד ייתכן שפלוני יושב ומקשיב 
לשיעור תורה, מי בכלל מעז לדבר איתו. אבל לימדנו 
דברי  ואת  דניאל  משלי,  קהלת,  חבריו  ואת  אותו 
ה"אור החיים" הקדוש. התורה משכה אותם כמגנט, 
עד שלבסוף הפכו כולם להיות קדושים וטהורים. כל 

זאת בזכות האהבה שנטע ה"אור החיים" הקדוש! 
הם  בכירים.  קצינים  לישיבה  באו  מכן  לאחר 
לראות  כדי  המדרש,  לבית  להגיע  חובה  הרגישו 
הם  והישיבות.  החרדים  הדתיים,  בדיוק  הם  מי 
רצופות  שעות  שלוש  פעם  בכל  פה  יושבים  היו 
נרקמה  הזמן  עם  וקדושתה.  מהתורה  ומתבשמים 
בינינו ידידות קרובה, וכך החלו להזמין אותנו לשאת 
לשארם  לצאלים,  הלכנו  הצבא.  בבסיסי  דרשות 
א-שיך, לרפידים, לצריפין ולעוד מקומות מרוחקים 
בקצוות הארץ, וזכינו לקרב רחוקים ולהרבות תורה 

לזכרו של רבנו חיים בן עטר זצ"ל.
השמחה הגדולה שלנו היא, על כך שהקב"ה נתן 
החיים"  ה"אור  תורת  את  להמשיך  הזכות  את  לנו 
הקדוש, ולחרוט את שמו של רבנו חיים בן עטר על 
זכותו  החיים".  ה"אור  פני  באור  המאירה  הישיבה 

תגן בעדנו! 

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע
עמוד זה טעון גניזה

מאן
דאמר
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מהול  בחום  מאופיינים  הקיץ  חודשי 
של  סוג  שהינו  ביוד,  טעונה  ימית  ברוח 
נכנסים  הרוח,  גבי  על  הרוכבים  מלחים 
ואהבה  בשמחה  תאינו  את  זנים  לראותנו, 
קרני  מפגיעת  נוצרת  זו  פעולה  גדולה. 
השמש במי הים אשר גוררת אחריה פירוק 
ומימן,  לחמצן   H2O המים  מולקולות 
נטען  הוא  מהמימן  נפרד  החמצן  כאשר 
מתחיל  וכך  מינרלים  של  עושר  סוף  באין 
חז"ל  ידועים.  לא  יעדים  לעבר  חדש  מסע 
טיפה  למעלה,  עולות  טיפות  ששתי  כתבו 
גשמי  בצורת  בחורף,  למטה  יורדת  אחת 

ברכה. 
אוירה  נוצרת  הזה  הקיצי  כל השפע  עם 
שבהן  השבועות,  שלושת  ושמה  טעונה 
לצד  ברובם  נתונים  והיבשה  הים  האויר 
ליצור  הרי"ש  באחורי  היו"ד  חסר  האחר 

את המילה אחד. 
לגוף  נכון לומר שכל מה שקורה מחוץ 
פירוק  אותו  ולכן  הגוף  בתוך  כן  גם  קורה 
של מולקולות המים H2O הטעון באנרגיה 
רבה קורה לגופנו הבנוי כידוע מ 70% מים, 
עיקריים  חלקים  לשני  מתפרקים  אנו  ולכן 
שהמים  כפי  ממש  ויתאחדו  יחזרו  אשר 
ונוצרים  מתקררים  מכן  לאחר  מתאדים, 
מנוגדים  במטענים  נפגשים  אשר  עננים 
מים  פורקים  נכון  יותר  או  ומורידים 

מזוקקים. 
שוב  נטענים  באדמה,  נוגעים  אלו  מים 
במינרלים ומזינים את הדומם )קריסטלים( 
דומה  תהליך  קורה  בגופנו  והחי.  הצומח 
ומאבדים  מזיעים  אנו  החום  בעקבות  ובו 
כל  עם  לחיים,  חיוניים  ומלחים  נוזלים 
זאת גם רעלים עוזבים את גופנו ולכן זיעה 
וטוב  מאד  נכון  דבר  הינו  הנכונה  בעונה 

לגוף. 
הנ"ל,  הטבעי  לניקיון  שזכינו  אחרי 
שוב  גופנו  את  להרוות  כעת  צריכים  אנו 
מחדש  ההשקיה  תהליך  טהורים,  בנוזלים 
להשיג  מנת  על  וזאת  מבוקר  להיות  חייב 
את התועלת הטבעית המרבית מתהליך זה. 
בארץ  כמו  חם  אקלים  באזור  שגר  מי 
ורק  קיץ  חודשי  כתשעה  ובה  ישראל 
מהחום  ומסתתר  חורף  חודשי  שלושה 
ידי קור מלאכותי, מונע מגופו  הטבעי על 
טיהור רעלים טבעי שקשה להשיג בצורה 
מלאכותית, וזאת משום שהחום זכרו תמיד 
כן  מה שאין  ומתחדש,  לח  אויר  עם  מגיע 
דומה  מלאכותי  אמצעי  כל  או  בסאונה 
שמשאיר בחדר את הרעלים באויר והאדם 
נושם אותם חזרה אל גופו וחלילה וחס זן 
את עצמו ברעלים שלו ושל מי שהיה שם. 
אותה תופעה קורית גם כן במקומות שבהם 
כלומר  מלאכותי,  אויר  נושמים  האדם  בני 
בצורה  ולא  מכונה  ידי  על  טיפול  שעבר 

טבעית. 
בסביבה  חלו  שרבים  אחרי  שכיום  נכון 
להזרים  שחייבים  חדש  תקן  נוסף  ממוזגת 
זו  עובדה  אך  המיזוג,  במערכות  צח  אויר 
אינה פוטרת את בעיית היווצרות מושבות 
החיידקים בתריסים, בפתחי האוורור ועוד. 
חודשי  בעת  ביותר  הטובה  העצה  כן  על 
בצורה  ולהזיע  בחום  לשהות  היא  הקיץ 
טבעית או על ידי טיולים בטבע או ביצוע 
יתר,  להזעת  הגורמים  אירוביים  מאמצים 
מים  לשתות  לשכוח  לא  מכל  והחשוב 
קרים  "מים  במשלי  ככתוב  קרים,  טהורים 
על נפש עייפה", שהם מעוררים את האדם 
חייב  האוכל  סגנון  גם  החורף.  מתרדמת 
וירקות  פרות  לאכול  עלינו  להשתנות, 

העונה הרווים במים. 
באוויר  שנוצר  החשמלי  המטען  למרות 
עקב פירוק המים למימן וחמצן המעלה את 
המתח, ישנה בשורה משמחת - המאכלים 
הכבדים שאכלנו בחורף שנהפכו לסוכרים 
לשומנים  נהפכו  מומשו  שלא  והסוכרים 
לצרוך  הזמן  זה  כעת  ומיותרים,  שלילים 
ולהפכם  האלו  השומנים  את  מחדש 
לסוכרים שצורכים השרירים. אחת הדעות 
המערבי  בעולם  שנשתרשה  השגויות 
השומן  רקמת  גופני  שבמאמץ  הייתה 
לאחרונה  ב"ה  שריר,  לרקמת  הופכת 
אחר  שעקבו  בנידון  מחקרים  מספר  יצאו 
והבנו את התהליך  תהליך המאמץ הגופני 

הביוכימי שקורה בגופנו. 
השבועות  שלשת  את  חווים  ואנו  היות 
הכוונות  בשער  אומר  הקדוש  והאר"י 
שאלו שבועות שבהן ניתן רשות למשחית 
לרשע  צדיק  בין  מבחין  ואינו  להשחית 
בשבועות  פרופיל"  "יוריד  שהאדם  וטוב 
אלו עד יעבור זעם, זהו האיזון הנפלא שיש 
בכל עת ובכל שעה בעולם המופלא שברא 

הקב"ה לכבודנו. 
אלו  הדברים? בשבועות  בין  מה הקשר 
האדם עובר זיכוך וטיהורים רעלים על ידי 
אידוי, תהליך זה טוען את האויר בחשמל 
עצבית  בהולכה  אורות  בתוספת  חזק 
עצבנית,  להתנהגות  המובילה  מוגברת 
חריף  דיבור  מואצת,  לחשיבה  ומכאן 
כל  כן  על  מרוסנים,  תמיד  לא  ומעשים 
שייכים  מאוזנים  שאינם  הללו  התהליכים 
יותר לצד האחר ולכן מחברים אותנו לתדר 

שלו, מכאן שישנה אליה וקוץ בה. 
כעת שעת הניסיון וגם כן שעת הניצחון 
למה  הדור  פוסק  אותי  שאל  פעם  שלנו. 
ואלו  לי  להזיק  עלי  לקמים  מחזיר  לא  אני 
שבאים להזיק לו אני מתלבש גבורות להגן 

עליו? עניתי לו שהניצחון שלי את עצמי.
זה הזמן ומתן שכרו בידו לבוא לחודש 

תשרי נקי וזך.

לקח טוב
נתתי לכם

כי

חשמל בקיץ

כל היתרונות
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הפירות הטריים עשירים בסיבים תזונתיים המסייעים בהסדרת 
הנמצאים  ובפיטוכימיקליים  גס  מעי  סרטן  ובמניעת  היציאות 
המאטים  חמצון  כנוגדי  ומשמשים  הפירות,  של  בפיגמנט 
ומחלות  כרוניות  למחלות  סיכון  ומפחיתים  הזדקנות  תהליכי 
קלינית  דיאטנית  בקר,  מזור-  עינת  הקיץ,  לקראת  דלקתיות. 
במרפאת ההשמנה במרכז DMC לטיפול בסוכרת עושה לנו 
סדר ומפרטת אילו פירות מכילים כמות קטנה של סוכר ואלו 

יותר?
 – בסוכר  ביותר  מהעשירים  פירות  מספר  של  רשימה  להלן 
ומומלצים לאכילה בהגבלה, עד לפירות שתכולת הסוכר בהם 

נמוכה יותר. 

מנגו
במנגו אחד בינוני, במשקל 300 גרם )ללא גלעין וקליפה(, יש 
כ 45 גרם פחמימות )שווה ערך ל9 כפיות סוכר(.  לאור נתונים 
אלו, ניתן לומר שזו לא הבחירה הטובה המומלצת ביותר עבור 
סוכרתיים או עבור אנשים שמעוניינים לרדת במשקל, אלא אם 

המנה התאכל תהיה קטנה.

ענבים 
ב-12 ענבים יש כ-15 גרם פחמימות )שווה ערך ל-3 כפיות סוכר(. רוב האנשים אוכלים מנה 
הגדולה בלפחות פי 2 מ-12 ענבים כך שכמות הסוכר גדלה בהתאם. כדי להאט את קצב 
האכילה, מומלץ לחצות אותם לשניים ולהקפיא אותם. כך הם הופכים לחטיף מרענן לימי 

הקיץ, וקל יותר להסתפק בכמות קטנה.

דובדבנים
גרם פחמימות   15 יש  דובדבנים  ב-10  לא מבוטלת.  בכמות  סוכר  ויש בהם  הם מתוקים, 
)שווה ערך ל-3 כפיות סוכר(. כדאי להניח בכלי ההגשה כמות מדודה בלבד של דובדבנים או 
כל פרי אחר על מנת שתוכלו לשלוט על כמות הפירות והסוכר הנלווה להם שאתם אוכלים.

אגסים
טעמו  למרות  סוכר(.  כפיות  ל-3.5  ערך  )שווה  פחמימות  גרם   17 מכיל  אחד  בינוני  אגס 
המתוק ביותר, לחלק גדול מהאנשים הוא אינו מעלה משמעותית את רמת הסוכר בדם. 

ניתן להוסיף מספר פלחים ליוגורט או קשטו בו סלט רענן.

בננות 
הבננה עשירה  סוכר(.  כפיות  ל-3  ערך  )שווה  גרם פחמימות  כ-15  יש  בבננה קטנה אחת 

באשלגן ולכן לא מתאימה לסובלים מרמות גבוהות של אשלגן בדם. 
פחות סוכר: אבוקדו 

כן. זו לא טעות. אבוקדו הוא פרי ותכולת הסוכר בו נמוכה. יש בו רק כחצי גרם סוכר זמין 
אבוקדו  סלט  להכין  או  בכריך,  למרוח  הסלט,  את  בו  להעשיר  ניתן  אבוקדו.  גרם  ב-100 
וביצים. בעוד שתכולת הסוכר בו נמוכה, הוא עתיר קלוריות )שמקורן הוא בתכולת השומן 

הבריא שבו( ולכן יש לשים לב לכמות הנאכלת.
 

גויאבה 
בכל גויאבה השוקלת כ-100 גרם יש כ-9 גרם פחמימות )שווה ערך ל-2 כפיות סוכר( וכ-5 
גרם סיבים תזונתיים – כמות סיבים הגדולה מזו הקיימת במנת אורז מלא או בפרוסת לחם 

מחיטה מלאה. כמות גדולה יותר של סיבים תקבלו אם תאכלו גויאבה לא מקולפת.

פטל 
סיבים,  גרם   8 יש  גרם פטל(  )כ-100  בכוס פטל  תזונתיים.  לסיבים  הוא מקור מצוין  פטל 
ורק 5 גרם פחמימות )שווה ערך לכפית סוכר אחת(. הסיבים התזונתיים חשובים לפעילות 
מערכת העיכול ומקנים תחושת שובע לאורך זמן, ועם "מחיר" קלורי מופחת. את הפטל 

טעים להכניס ליוגורט או לאוכלו אחד אחד כמנת פרי.

מלון 
מפתיע שהמתיקות הנהדרת של המלון מקורה ב-5 גרם בלבד של פחמימות לפלח בינוני 
)במשקל 70 גרם(, עם תרומה של 23 קלוריות. שילוב מרענן ומיוחד הוא להגיש מלון עם 

גבינת קוטג', נסו זאת.

אבטיח
פלח בינוני )במשקל 200 גרם ללא הקליפה( של הפרי שמסמל את הקיץ יותר מכל הפירות 
עיקרי  מקור  גם  הוא  האבטיח  סוכר(.  כפיות  ל-3  ערך  )שווה  פחמימות  גרם  כ-15  מכיל 
הגוף  עור  על  כמגן  וידוע  האדום  צבעו  את  לאבטיח  המקנה  הפיגמנט  לליקופן,  בתפריט 

מפני קרינת אור השמש וכן מפני גידולים סרטניים בעור.

ואי אפשר שלא לסיים בכמה טיפים בהקשר של אכילת פירות:
1. בעיקר בקיץ, מרבית האנשים שותים שייק פירות, שכולל בדרך כלל שלושה סוגי פירות 
ומכיל כ-9-15 כפיות סוכר בכוס משקה, ולכן אינו מומלץ. מעבר לכמות הסוכר העצומה, 
שייק פירות אינו מכיל סיבים תזונתיים ורמת הוויטמינים בו נמוכה מאשר בפרי עצמו. לכן, 

מומלץ לאכול פרי בשלמותו ולא להתפתות לשתיית שייק פירות. 
2. פירות המכילים כמות זהה של סוכר יכולים להשפיע אחרת על רמת הסוכר שלכם בדם, 
כך שפרי אחד יכול להעלות משמעותית את רמת הסוכר בדם ומנגד פרי אחר יכול כמעט 
ולא להעלות את רמת הסוכר. הדרך הטובה ביותר להבין את השפעת הפירות השונים על 

רמת הסוכר בדם היא באמצעות בדיקת הולטר סוכר להתאמת תזונה אישית.
3. מומלץ לשלב עם אכילת הפירות מנת שומן על מנת שרמת הסוכר תעלה באופן איטי 
והדרגתי יותר לאחר אכילת פרי. שילוב מוצלח של שומן עם פרי יכול להיות חופן אגוזים או 

שקדים טבעיים שלא עברו קלייה או המלחה.

מאת: הילה פלאח kavhila@gmail.comלאישה

מאק אנד ציז לילדים 

טיפים

כתמים של קיץ
מהם  שנבין  חשוב  החמה,  הקיץ  "בעונת 
חוה  מציינת  הפנים",  לעור  השמש  ניזקי 
תאגיד  ומנכ"לית  מייסדת  זינגבוים, 

קוסמטיקה ומסבירה על התופעה, 

הנזקים  את  לראות  קשה  "לעיתים 
אבל  החשוף  העור  על  קופחת  כשהשמש 
את  ברור  באופן  רואים  יורד,  כשהשיזוף 
הנזקים שנגרמו וביניהם הופעה של כתמים 
ניתן  וכיצד  פיגמנטציה  מהי  אז  כהים". 

לטפל בה?
   

גוונו  את  לעורנו  הנותן  הפיגמנט  "מלנין, 
נוצר  פיגמנטציה,  לכתמי  וגורם  הייחודי, 
ייעודיים הנקראים מלנוציטים.  בתוך תאים 
האפידרמיס  בעומק  נמצאים  אלו  תאים 

)שכבת העור העליונה(. 

את  לעורר  יכולים  גורמים  מספר 
פיגמנט.  עוד  לייצר  שלנו  המלנוציטים 
של  פציעה  נפשי,  סטרס  לשמש,  חשיפה 
את  מעודדים  הורמונליים  ושינויים  העור 
המלנוציטים לייצר עוד פיגמנט. והתוצאה- 

כתמים כהים על גבי העור.

בעומק  נמצא  לכתם  להבין שהגורם  חשוב 
העור והכתם שאנו רואים על גבי העור הוא 
לקחת  שחשוב  נוסף  דבר  הסימפטום.  רק 
לקילוף  גורם  יתר  שגירוי  הוא  בחשבון 
ולפציעה של העור, יכול גם כן לגרום ייצור 

עודף של פיגמנט".

לכן, הטיפול בפיגמנטציה צריך לכולל:
1. שילוב של טיפול בעומק העור )שם נמצא 

הגורם, המקור לכתם(
2. טיפול שטחי בביטוי הכתם שעל גבי העור 

)טיפול בסימפטום( 

שילוב התכשירים הנכון:
אזלאית,  חומצה  כגון:  מלנין  מדכאי   .1
אלו   - וליקוריץ  ארבוטין  קוז'ית,  חומצה 
יפריעו להליך ייצור הפיגמנט בעומק העור. 

2. מחדשים המבוססים על: חומצות פירות, 
לקטית,  חומצה  גליקולית,  חומצה  כגון: 
ורטינול  מנדלית-  וחומצה  מלית  חומצה 
הכתם  והבהרת  פירוק  על  יעבדו  אלו    -

מלמעלה.

יכלול  בפיגמנטציה  ביותר  העדכני  הטיפול 
כל  כאשר  שונים.  תכשירים  בשני  טיפול 
יחדש  האחד  אחר.  בפרמטר  יטפל  תכשיר 
את העור והשני יפריע לתהליך יצור המלנין 

)פיגמנט( בעומק העור.

שילוב של שני תכשירים אלו יאפשרו לטפל 
ולשלוט  השנה  עונות  כל  לאורך  בכתמים 
נוריד  בקיץ  כאשר  הטיפולי.  בתהליך  יותר 
רמת  את  )המעלים  המחדשים  מינון  את 
רגישות העור לשמש( ונשים דגש על מדכאי 

המלנין. 

ההבהרה  תוצאות  על  שמירה  התוצאה: 
ומניעת התפתחות פיגמנטציה עתידית. 

ונעצים  המחדשים  מינון  את  נעלה  בחורף, 
השפעת החומרים הפעילים על העור.

לקראת החופש הגדול, בו הילדים נמצאים שעות רבות בבית, סדר היום משתנה ואיתו הרגלי האכילה שלהם.  
המותג  ברילה מציע מתכון קל להכנה, טעים וניתן להכין איתו עם הילדים

טעימה

אילו פירות מכילים כמות קטנה של סוכר?
 ,C פירות טריים הם בריאים, מזינים ומהווים מקור טוב לחומרים חיוניים לגופנו • הם עשירים בויטמין
ויטמין A וחומצה פולית החשובים לחידוש תאים, החלמת פצעים ולחיזוק מערכת החיסון • אז אילו 

פירות מומלצים לאכילה בהגבלה ואילו פירות תרגישו חופשי לאכול בלי לעשות חשבון 

להכנת הפסטה: 
1 חבילת פנה / פנה חיטה מלאה 

6 פטריות שמפיניון מגוררות גס
1 בצל קצוץ דק

200 גרם גבינת צ'דר מגוררת 
כפית מלח 

חצי כפית פלפל שחור 
20 גר' חמאה 

אופן ההכנה:
1. מבשלים את הפסטה ומסננים 

2. במחבת או קלחת ממסים חמאה ומוסיפים קמח ומלח, 
תוך כדי בחישה מוסיפים חלב  

3. מוסיפים את קערת הפסטה המבושלת.
הפטריות  הבצל,  את  בחמאה  מטגנים  אחרת  במחבת   .4
והמלח כ-4 דקות ומוסיפים לקערת הפסטה, מוסיפים צ'דר 

מגוררת ומערבבים.
5. משמנים תבנית אפייה בחום של 180 מעלות כ-25 דקות

לבשמל: 
2 כפות חמאה 

2 כוסות חלב 
3 כפות קמח 

כפית מלח 
קורט אגוז מוסקט
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נותרה דירת 4 חדרים אחרונה 
פנטהאוז ודירת גן

2,200,000פנטהאוז 120 מ"ר

6
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מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי 02-6482264
להזמנות: נדב - 050-6907276

מנהל/ת תיקי לקוחות
לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים

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

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

 ניסיון במכירות - חובה
 יכולת ניהול משא ומתן

 נסיון בניהול תיקי לקוחות - חובה
 יחסי אנוש מצויינים - חובה

 ייצוגיות 

דרוש/ה 

העבודה כוללת:

דרישות:

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

העבודה בבני ברק
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - צבעים וצבעי לבוש מכובדים במקרא

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. מנוחה,שלוה. "ושלום ו___ אתן על ישראל"  )דברי 
הימים א כב ט(

4. בשלוה,לאט. "וילך ____" )במדבר כג ג(
5. רמאות,אונאה,זיוף. "ואי אתה עושה תורתך____" 

)ברכות לא: (
7. מאותיות ה-א"ב.

8. מפרשיות השבוע.
11. צו,פקודה. "ונשמע ____ המלך" )אסתר א כ(

13. קנים יבשים של תבואה וגידולי שדה אחרים שנשארו 
לאחר הדיש. "לקשש ___ לתבן" )שמות ה יב(

14. זמר,מזמר. "וה____ בכלי השיר" )דה"ב כג יג( 
)בלשון יחיד( )בהיפוך אותיות(

16. היקיף,סבב. "ו____ הגבול ונסב" )יהושע יח יד(
17. תיק לחיצים. "שא נא כליך ____ וקשתך" )בראשית 

כז ג( )לא בלשון סמיכות(
19. שוחד,בצע. "כלו אהב שחד ורדף ____" )ישעיה א 

כג( )בלשון רבים( )בכתיב חסר(

1. קנה חלול,צינור דק. "____ היתה לו לרבן גמליאל" )עירובין מג: (
2.  חוסר רצינות. "שלא ינהגו ___   ___")נדרים ב ה(
3. לוח דק של מתכת : פח. "___ של זהב" )סוכה ה.(

4. שמה הראשון של שרה. )בראשית יא כט(
6. מחמשת חומשי תורה. )בהיפוך אותיות(

9. כיס גדול עשוי על פי רוב אריג גס. "____ מלא פרות" )מכשירין 
א ד(

10. נוזל ריחני העשוי תמצית של צמחים או חמרים נותני ריח ניחוח. 
"וששה חדשים ב____" )אסתר ב יב( )בלשון רבים(

12. מנת חלקו של אדם או דבר. "זה חלק שוסינו ו___" )ישעיה יז יד(
15. נתינה. "____שכרן של צדיקים" )אבות ב טז(

18. אלי,לעצמי. "אם אין אני ___ מי ___" )אבות א יד(

מאונך מאוזן

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

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים
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כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

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

קודר,  חור,  צחור,  חום,  צח,  ברוד,  צהוב,  ארגמן,  פארור,  אמוץ,  עקוד,  אדמוני,  נקוד,  אדמדם,  לבן,  אדום, 
חכלילי, שרד, חמוץ, שרוק, טלוא, שחור, ירוק, שחרחר, ירקרק, שני, כחול, ששר, כרמיל, תכלת

סנגתששרוקגדרשסנתא

תאנחינאתאאנגאחתדג

אדמונייתרנריבנראת

דגגמרשגגתדואשרוחצ
וגאקאנמאותרגשנוגר
קדרידנשקשיאירחידת

עקרתלנישרמפשמנאגא

תויואינסואיונושאד

קדחאנתלצשסצשלימרכ

תכגמאשתכלתגטתדאנא

צהובחגראחיתנמגבגצ

תדאונואנאתתדאלאחא

אתרשחנקודאאתגסנתא

1.החלק הלבן בביצה הוא...
2. הליקופטר בעברית

3. גוב הוא ביתו של...                                                                                                         
4. המלה עגבניה מקורה בתנ"ך?

5. מהו חלמון?
6. לפשפש פירושו...

7. מהם ראשי התיבות ע"ע?
8. כיצד אומרים בעברית אינטרנציונאל?

9. מה זה לע"ז בראשי תיבות?
10. "חוף" ברבים

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. החלבון 2. מסוק 3. האריה 4. לא 5. החלק הצהוב בביצה 6. לחפש 7. עיין ערך8. 
בינלאומי 9. לשון עם זר 10. חופים





הקיץ כאן וזה

מעולה!

מבצע
סופר משתלם!

  *הספר: הכי חזק שיש! 
   

*הספר: בארץ החיות 

לספרב- ₪4990
₪ 7990במקום-

בתוקף עד:
29.6.18

)חיות מספרות על עצמן(  

)ילדים מעצימים את עצמם(

 .151 כהנמן  רח’   |  5789482-03 ירמיהו.  פינת   34 עקיבא  ר’  רח’   |  5791433-03  .18 קוטלר  רח’  ברק:  בני  סניפים   החסד  נתיב 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: רח’ שמעיה 19 ’’מרכז יוסף’’. 7364441-03 | רח’ הריף 1. 9099366-03 | ברכפלד: רח' רשבי 35 | אשדוד: הורקנוס 8 
| הורקנוס 22. 6430456-08| הלל 8. 6103663-08  |  רח’ רשבי 15. 8523639-08 | חיפה: מיכאל 9. 6899718-04 | רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 9419465 08- | ירושלים: פנים מאירות 10 |
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י"ב-ט"ז בתמוז25-29.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

רסק עגבניות 22%  
570 גר'
'מעולה'

שמן זית
'מעולה'/טעמן

750 מ"ל

חתיכות אננס 
'מעולה'/טעמן קוד: 106732

850 גר'

2 ב-
10

דייסת מטרנה
סוגים שונים,לא כולל גם וגם

200 גר'

3 ב-10
1090

שוקו
1.5 ליטר

תנובה

2 ב-10
45

שני עד שישי
25-29.6.18 י"ב-ט"ז בתמוז

שמיניית מיני קרלוקוטג'זוג גבינהחלב בקרטון גבינה צהובה עמק
1 ליטר
תנובה

2*850 גר'
תנובה

250 גר'
תנובה

שוקו/וניל/תות
תנובה

600 גר'
תנובה

2 ב-
2 ב-1025902790

10
2 ב-
22

מיקס שוקולד/כיף כף/
מקופלת/פסק זמן

שקדי מרק 400 גר'/בייגלה
קרוטונים 250 גר'

390-400 גר' 
עלית

סוגים שונים
'מעולה'B&B/מאיר בייגל

3 ב-
20

2 ב-
12901990

למארז
28-29
ט"ו-ט"ז בתמוז

עוגות בחושות קמח כוסמין70%/100%
סוגים שונים

אסם
1 ק"ג

רובינפלד

ליח'
1490890

ליח'

בנתיב זההחסדחמישישי

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

הקיץ כאן וזה

מעולה!

מבצע
סופר משתלם!

  *הספר: הכי חזק שיש! 
   

*הספר: בארץ החיות 

לספרב- ₪4990
₪ 7990במקום-

בתוקף עד:
29.6.18

)חיות מספרות על עצמן(  

)ילדים מעצימים את עצמם(

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